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L I GI I THI UỜ Ớ Ệ

Tuyển tập VƯỜN THÁNH THIỆN – HẠNH TÍCH – 
LINH ĐẠO CÁC THÁNH TRONG NĂM PHỤNG VỤ 
này lấy từ những nguồn truyện các thánh rất dồi 
dào hiện  nay được  giới  thiệu  trong các  trang 
sách hay trang web khác nhau bằng Việt ngữ và 
Anh ngữ ví dụ < Roman Catholic Saints Calendar 
| Saint of the Day | AmericanCatholic.org >, một 
trang web có cả phần đọc truyện thánh tiếng 
Anh, hay  <Saints Index - A - Saints & Angels - 
Catholic  Online >,  hay  <  UBMVGIADINH  - 
Gương  cac  Thanh >  ,  hay  <  CATHOLIC 
ENCYCLOPEDIA:  St.  Gregory  the  Great …>;  
< Wikipedia, the free encyclopedia > hay  cuốn 
HẠNH TÍCH CÁC THÁNH TOÀN TẬP CỦA L.M. 
GIUSE PHẠM ĐỨC TUẤN.

Tuyển tập này muốn gíup cho những người có ít 
thời giờ nghiên cứu có được một nhận thức cốt 
yếu về mỗi vị thánh. Nó có thể giúp bổ sung sự 
hiểu biết về các thánh cho các linh mục, phó tế , 
tu sĩ,  giáo dân khi đọc “Phụng vụ Giơ Kinh – 
cách riêng Giờ Kinh Sách – khi các vị đọc đến 
các bài đọc về các thánh theo niên lịch phụng vụ 
của các cuốn sách Bai Đọc”.

http://en.wikipedia.org/wiki/Piarists
http://www.newadvent.org/cathen/06780a.htm
http://www.newadvent.org/cathen/06780a.htm
http://www.ubmvgiadinh.org/?open=contents&display=1&id=19
http://www.ubmvgiadinh.org/?open=contents&display=1&id=19
http://www.catholic.org/saints/stindex.php
http://www.catholic.org/saints/stindex.php
http://www.americancatholic.org/Features/Saints/bydate.aspx
http://www.americancatholic.org/Features/Saints/bydate.aspx
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Kể từ năm 1970, lịch lễ Rôma chỉ còn lại 180 vị 
thánh  được  chọn  để  đại  diện  cho  tất  cả  các 
thánh thuộc các tầng lớp, các trình độ, các thế 
kỷ, các lứa tuổi và các quốc gia khác nhau của 
một lịch sử dài trên 20 thế kỷ của Hội Thánh.

Nhiều  khi  tôi  cử  hành  thánh  lễ  một  vị  thánh 
trong niên lịch,  tôi  chợt  thấy mình chẳng biết 
một tí gì về vị thánh đó. Khi ấy tôi tự hỏi: “Mình 
xin vị thánh đó chuyển cầu cho mình và cho anh 
chị  em mình mà không biết  một chút  nào về 
ngài  cả,  có phải  là  một  sự thiếu sót  vô cùng 
đáng tiếc chăng? Và như vậy việc đào luyện của 
mình đã “đủ” chưa?” Tôi muốn nói “biết về các 
thánh đây” là một sự hiểu biết tối  thiểu mình 
phải có đối với các vị thánh mà Hội Thánh đã 
chọn để cho chúng ta có một cái nhìn toàn diện 
về Vườn Thánh Thiện – Và Linh đạo Nên Thánh 
của toàn thể Hội Thánh.

Ước mong cảm nghĩ trên cũng là cảm nghĩ của 
các tu sĩ, các giáo lý viên, các tông đồ giáo dân 
và  mỗi  người  Kitô  hữu  từng  đảm nhận  trách 
nhiệm “chứng nhân” qua bí tích thêm sức của 
mình.

Đã từ lâu rồi, các nhà giáo dục Kitô giáo có thế 
giá từng nhận định rằng học suy luận triết lý, 
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thần học chưa đủ, cần học thực tiễn cùng các 
thánh, trong trường các thánh, trong vườn hoa 
muốn sắc của các ngài, với những mẫu sống cụ 
thể của những con người cũng giống chúng ta, 
nhưng đã thực sự bắt chước Chúa Giêsu theo 
đúng nghĩa, mà Hội Thánh đã nhìn nhận như là 
những gương nên thánh sống động cho chúng 
ta. Việc biết các thánh này cũng sẽ làm cho các 
lớp giáo lý, các sinh hoạt hội đoàn, các lớp học 
hỏi, các buổi cầu nguyện được thấm nhiễm một 
tinh thần sinh động và vui tươi hơn.

Xin  các  tác  giả  đã  cho phổ biến  những công 
trình học hỏi của các ngài một cách rộng rãi hiểu 
cho rằng công việc  thu lượm nhỏ bé này chỉ 
muốn là một sự tiếp thu bài học mà các vị đã 
trình bày rộng khắp cho toàn thế giới, và cho 
toàn Giáo Hội Việt Nam. Nó cũng góp phần làm 
cho một số học trò của tôi thêm thâm tín mà 
tiếp tục trau dồi bản thân mình theo gương các 
thánh. Xin nhận nơi tôi tấm lòng cảm on chân 
thành.

Xuân Uyển SDB

Xuân Hiệp ngày 29 tháng 9 năm 2010.
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1-1 THÁNH MARIA, ÐỨC MẸ CHÚA 
TRỜI

Ngày thế giới hòa bình, ngày 01/01/2003
Lc 2, 16-21

ngày hôm nay, nhân loại lại bước vào một năm 
mới.  Trái  đất,  thời  tiết  bốn mùa cứ như xoay 
chuyển vần xoay, cứ như thay đổi không ngừng. 
Năm mới được đánh dấu bằng việc thánh hóa 
các gia đình. Nên, dõi theo gương sáng ngời của 
gia  đình  Nagiarét  là  việc  quan  trọng  và  khẩn 
thiết  của  mọi  gia  đình  công  giáo.  Hội  Thánh 
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trong  ngày  đầu  năm  mới  dương  lịch  đã  tôn 
dương tước hiệu Ðức Maria là Mẹ Thiên Chúa.

MỘT TƯỚC HIỆU TRỔI VƯỢT MỌI TƯỚC 
HIỆU

Tước hiệu Ðức Maria Mẹ Thiên Chúa là một tước 
hiệu đã có từ lâu đời trong Giáo Hội. Ðây là một 
xứng  hợp  hơn  mọi  tước  hiệu  khi  nói  về  Ðức 
Trinh Nữ Maria. Vào thế kỷ V, giáo chủ Nestôriô 
đã nổi lên chống đối tước hiệu Mẹ Thiên Chúa 
của Ðức Trinh Nữ Maria. Theo Nestôriô, chỉ nên 
gọi Maria là Mẹ của Ðức Giê-su Kitô, chứ không 
được gọi là Mẹ Thiên Chúa. Một cuộc xung đột 
lớn lao đã xẩy ra trong Giáo Hội xoay quanh việc 
Ngôi Hai nhập thể. Thế nên, vào năm 431, Hội 
Thánh đã triệu tập công đồng Êphêsô dưới sự 
chủ tọa của thánh Cyrillôô, các nghị phụ trong 
công đồng này đã tuyên bố cất chức giáo chủ 
Nestôriô và đánh đổ lạc thuyết của ông ta. Công 
đồng Êphêsô đã định tín Mẹ Maria là Mẹ Thiên 
Chúa vì thực sự Mẹ đã sinh ra Con-Thiên-Chúa-
làm-người. Bắt đầu từ công đồng Êphêsô tước 
hiệu  Maria  Mẹ Thiên  Chúa đã trở  thành  tước 
hiệu chính thức của Ðức Trinh Nữ Maria. Ðây là 
tước hiệu trổi vượt trên mọi tước hiệu mà Giáo 
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Hội đã ca tụng và tôn vinh Ðức Trinh Nữ Maria. 
Thánh công đồng Vaticanô II trong Hiến chế Tín 
lý về Hội Thánh dã viết: “ từ những thời xa xưa, 
Ðức Trinh Nữ đã được tôn kính dưới tước hiệu là 
Mẹ  Thiên  Chúa,  và  các  tín  hữu  đã  khẩn  cầu 
cùng ẩn náu dưới sự che chở của Người trong 
mọi cơn gian nan khốn khó". Ðức Giáo hoànng 
Piô XI đã viết khi lập thánh lễ kính trọng thể Mẹ 
Maria là Mẹ Thiên Chúa ngày 11/10 nhân dịp kỷ 
niệm  1500  năm  công  đồng  Êphêsô  vào  năm 
1931: “Tín điều Mẹ Thiên Chúa là một mối nước 
mầu nhiệm vô tận, đã tuôn ra mọi đặc ân cho 
Ðức Mẹ và nâng Người lên một địa vị cao sang 
tuyệt vời bên Thiên Chúa"( Lux Veritatis 1931).

NHƯ MẸ MARIA.

Tin mừng Lc 2, 16- 21 như muốn thúc giục nhân 
loại  hãy hiện diện bên Chúa Giê-su Hài  Ðồng 
như các mục đồng xưa. Ðây là dấu chỉ đích thực 
về sự có mặt của Chúa cứu thế đang ở giữa 
nhân loại theo sự loan báo của các thiên thần. 
Các mục đồng nhanh chân, bỡ ngỡ, hốt hoảng 
nhưng tiếp tục ra đi  tìm Chúa Giê-su theo lời 
loan báo của các  thiên thần và  họ đã tìm ra 
Ðấng cứu thế, đây là một dấu chỉ đối với họ. 
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Còn Maria khi thấy các mục đồng có mặt cung 
chiêm Chúa Giê-su,  Mẹ Maria cũng coi  đây là 
một dấu chỉ quan trọng trong cuộc đời Mẹ. Việc 
đản sinh Con Thiên Chúa làm người đối với Mẹ 
vẫn là một mầu nhiệm tàng ẩn, dù rằng hơn ai 
hết  Mẹ  là  người  hiểu  thấu  biến  cố  cứu  độ, 
nhưng Tin Mừng Luca chỉ  nói  vỏn vẹn: “  còn 
Maria thì ghi nhớ tất cả những sự việc đó và suy 
niệm trong lòng"(  Lc 2,  19 ).  Mẹ Maria  trong 
đêm giáng sinh với cảnh huy hoàng lộng lẫy, với 
tiếng hát của muôn cơ binh thiên thần, vẫn im 
lặng. Sự im lặng của một con người nói tiếng xin 
vâng tuân theo thánh ý Thiên Chúa. Sự im lặng 
của một con người được tràn đầy hồng phúc. 
Mẹ luôn sống tâm tình của một nữ tỳ khiêm tốn 
và như thế mọi vinh quang trần thế, Mẹ luôn 
dành cho những người khác. Mẹ hiểu rõ khi các 
mục  đồng  tới  hang  đá  cung  chiêm Chúa  Hài 
Ðồng Giê-su con Mẹ, Mẹ hiểu thấu căn tính của 
con  Mẹ,  Mẹ  được  chúc  phúc,  nhưng  Mẹ  vẫn 
chưa đọc ra lời chúc phúc của Thiên chúa dầu 
vậy Mẹ vẫn luôn tin tưởng tuyệt đối  vào việc 
trung tín của Thiên Chúa. Mẹ đã sống đơn sơ, 
khiêm nhường, tín thác vào Chúa Giê-su vì thế 
Mẹ xứng đáng lãnh nhận tước hiệu Maria  Mẹ 
Thiên Chúa.
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Như Maria, nhân loại đã được chúc phúc bởi vì 
nhân loại đã biết kính sợ Chúa: “ Ðó chính là 
phúc lộc Chúa dành cho kẻ kính sợ Người. Xin 
Chúa từ Xion xuống cho bạn muôn vàn ơn phúc. 
Ước chi trong suốt cả cuộc đời bạn được thấy 
Giêrusalem phồn thịnh, được sống lâu bên đàn 
con"(  Tv  128,4-6  )  hoặc"  Khách  qua  đường 
không ai chào hỏi chúng: Chúa ban phúc lành 
cho anh em. Chúng tôi chúc lành cho anh em 
nhân danh Chúa "( Tv 129, 8 ). Quả thực như 
một hồng ân cao quí vì nhân loại và mỗi người 
chúng ta đều được Chúa chúc lành. Mọi người 
trong  năm mới  này  sẽ  được  hạnh  phúc  sống 
giây phút hồng ân là Chúa đang hiện diện trong 
cuộc sống của mỗi người để làm cho cuộc sống 
ấy nên viên mãn, nên hoàn thiện hơn.

Hôm nay, Giáo Hội dành ngày đầu năm dương 
lịch để cầu nguyện cho thế giới hòa bình trùng 
vào ngày kính trọng thể Ðức Maria  Mẹ Thiên 
Chúa như lời Ðức thánh cha Phaolô VI đã viết 
trong tông huấn Marialis Cultus, số 5b khi Người 
dời thánh lễ kính trọng thể Mẹ Maria là Mẹ Thiên 
Chúa vào ngày  01/01 mỗi năm như sau: “. Vì�  
sự trùng hợp tốt đẹp giữa ngày 01tháng giêng 
với ngày thứ tám giáp lễ Giáng sinh mà chúng 



M C L CỤ Ụ

tôi đã đặt ngày đó là ngày Thế Giới Hòa Bình, 
mà thế giới mỗi ngày càng hưởng ứng thêm, và 
thành quả của hòa bình đã phát sinh trong lòng 
nhiều người”.Lạy Vua Hòa Bình mới sinh, nhờ sự 
can thiệp của Nữ Vương Hòa Bình, xin ban cho 
nhân loại và mỗi người chúng con sự Hòa Bình 
đích thực và ơn an bình trong mỗi tâm hồn. 

Xin Hài Ðồng Giê-su thánh hóa các gia đình 
chúng con để mọi gia đình luôn sống sự thánh 
thiện và công chính của gia đình Nagiarét.
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2-1 THÁNH BASILIÔ CẢ và  THÁNH 
GRÊGÔRIÔ NAZIAN

Giám mục và tiến sĩ Hội Thánh,

Ngay trong ca nhập lễ các thánh Giám mục này, 
đã có viết: “ Ta sẽ kiểm điểm đoàn chiên của Ta 
và đặt một mục tử chăn dắt chúng. Còn Ta, Ta 
sẽ là Thiên Chúa của chúng"( lời Chúa phán ). 
Thánh Basiliô cả và Grêgôriô Nazian là các vị 
mục tử tốt lành Chúa đã đặt lên để chăn dắt 
đoàn chiên của Ngài.

TÌNH NGHĨA SÁNG NGỜI

Thánh  Basiliô  Cả 
(329-379)

Thánh  Grêgôry 
Nazian
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Hai  thánh  Basiliô  cả  và  Grêgôriô  Nazian  đều 
được sinh ra tại Cappadoce, thuộc hai gia đình 
quí phái, danh tiếng, có địa vị vững chắc trong 
xã hội lúc đó. Hai vị thánh đều học cùng trường 
tại  Athènes Hy Lạp, thành đạt trong việc học, 
hai Ngài đều cùng về quê hương và sống với 
nhau trong một mái nhà tu viện. Dù rằng tính 
khí mỗi người khác nhau, nhưng hai vị thánh đã 
sống  nghĩa  thiết  chan  hòa,  sống  theo  gương 
mục tử nhân hậu hiền lành noi theo Chúa Giê-
su. Thánh Basiliô có tài lãnh đạo, có óc tổ chức, 
chỉ huy, điều khiển. Thánh Grêgôriô Nazian lại 
thích chiêm niêm, sống âm thầm và là một tu sĩ 
sáng ngời các nhân đức.  Cả hai  vị  thánh đều 
được chọn làm Giám mục của hai  Giáo phận. 
Thánh Basiliô được đặt làm Giám mục năm 370 
tại  Césarée  de  Cappadoce.  Thánh  Giám  mục 
Basiliô là một mục tử can trường, đầy dũng khí, 
hiên ngang. Nhờ lòng dũng cảm: lời giảng dậy, 
chữ viết và nhờ tài khéo léo, can thiệp trực tiếp 
của Ngài với Chính quyền, Ngài đã đem lại cho 
Hội Thánh một chỗ đứng vững chắc, tách quyền 
Giáo Hội ra khỏi thế quyền. Ngài giúp cho những 
người nghèo lấy lại phẩm giá của mình và bảo 
vệ đức tin của đoàn chiên cách sâu xa, vững 
chắc.  Thánh  Grêgôriô  Nazian  được  tấn  phong 
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Giám mục Sasime năm 371, và vào năm 380, 
thánh  nhân  được  cử  làm  Giám  mục 
Constantinople giữa sóng gió do bè rối Ariô gây 
nên. Ngài có tài hùng biện, mọi người đều theo 
Ngài. Thánh nhân được đặt cho một cái tên hết 
sức  thân  thương:  “  Cha  của  những  kẻ  khốn 
cùng".

Thánh Basiliô qua đời ngày 01/1/379 và thánh 
Grêgôriô Nazian tạ thế ngày 25/1/390.

GIÁO HỘI TUNG HÔ CÁC NGÀI

Cả  hai  vị  thánh  đã  sống  hiền  lành,  khiêm 
nhượng theo gương Chúa Giê-su Cứu Thế. Cuộc 
sống của các Ngài đã họa lại bộ mặt đầy yêu 
thương của Chúa. Thánh Grêgôriô đã để lại câu 
nói bất hủ: “ Nếu vì tôi mà bão táp này( bè rối 
Ariô) nổi dậy, hãy ném tôi xuống biển, để anh 
em khỏi bị khổ sở ".

Giáo Hội Chính Thống đã đặt ba vị thánh Basiliô 
cả, Grêgôriô Nazian và Gioan Kim Khẩu lên hàng 
đầu giữa các bậc tiến sĩ  trong Giáo Hội  Chúa 
Kitô. Vì những công nghiệp, tài đức và nhân đức 
của các Ngài, Hội Thánh còn gọi các Ngài bằng 
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tên rất đẹp, ấn tượng và thân thương: “ đuốc 
thiêng của Hội Thánh ".

LỜI NGUYỆN

" Lạy Chúa, Chúa đã làm cho Giáo Hội nên rạng 
rỡ  nhờ  gương  sáng  và  lời  giảng  dậy  của  hai 
thánh  Basiliô  cả  và  Grêgôriô  Nazian.  Xin  cho 
chúng con biết khiêm nhường tìm hiểu chân lý 
của  Chúa  và  hết  lòng  yêu  mến  đem ra  thực 
hành"( Lời nguyện ca nhập lễ, lễ thánh Basiliô cả 
và Grêgoriô Nazian ).
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3-1 THÁNH DANH CHÚA GIÊ-SU

Mt 1, 18-25

Tên  của  một  con  người,  gắn  bó  với  cả  sinh 
mạng và cuộc đời  của con người  đó.  Cái  tên 
mang một ý nghĩa rất quan trọng của đời một 
con  người.  Tên  của  Chúa  Giê-su  được  chính 
Thiên Chúa gọi để ứng nghiệm lời của ngôn sứ: 
" Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một 
con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-
nu-en,  nghĩa  là"  Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-
ta"( Mt 1, 23 ).

MỘT CON NGƯỜI, MỘT CUỘC ÐỜI

Nơi hang đá Bêlem, Hài Nhi Giê-su đã vén lộ cho 
nhân loại thấy hình hài của Người, Ngài là người 
thật bằng xương bằng thịt, Người không phải là 
một người trên mây trên gió, trên trời giáng lâm 
như nhiều chuyện thần thoại cổ tích. Chúa Giê-
su là một con người thật với hai bản tính: bản 
tính Thiên Chúa và bản tính con người. Hài Nhi 
Giê-su mang xương thịt  hoàn toàn con người, 
mặc xác  phàm như con người,  sống như con 
người,  ngoại  trừ  tội  lỗi.  Người  là  người  thật, 
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nhưng sống hoàn toàn thuộc về Cha.  Ngài  là 
một con người luôn mới mẻ vì như thánh Phaolô 
tông đồ đã viết: “ Ðức Giê-su Kitô vẫn là một, 
hôm qua cũng như hôm nay, và như vậy mãi 
đến muôn đời". Thánh Phaolô muốn cho nhân 
loại thấy mầu nhiệm Ðức Kitô luôn mới mẻ bởi 
lẽ con người với tâm trí hạn hẹp của mình không 
bao giờ  có thể hiểu thấu nổi.  Con người  qua 
Ađam và  Eva  đã  mang  sự  tội  vào  trần  gian, 
nghĩa là  đã đem sự chết vào cuộc sống.  Con 
người  đã  tự  đánh  mất,  làm hư  hỏng  sự  vẹn 
tuyền của mình nghĩa là bản thân được dựng 
nên từ nguyên thủy hoàn toàn tinh ròng, thuộc 
trọn về Chúa. Nhưng qua cái chết của Chúa Giê-
su Kitô, con người đã lấy lại sự sống vĩnh cửu. 
Chúa Giê-su Kitô trước bản án khắc nghiệt của 
Philatô, của Hêrôđê, của các thượng tế và các 
luật sĩ, biệt phái đã chỉ ra rằng Ngài luôn sống. 
Ngài đánh bại thần chết, Ngài chiến thắng thần 
chết. Philatô trước mặt Chúa Giê-su đã giữ thái 
độ lập lững,  Ông đang đứng trước sự thật là 
chính Chúa Giê-su, nhưng Ông vẫn không được 
soi tỏ để nhận ra Ngài. Mầu nhiệm Con Thiên 
Chúa làm người mãi mãi là mầu nhiệm. Chỉ có 
đức tin mới giúp con người và nhân loại lãnh hội 
ra sự cao sâu của mầu nhiệm Con Thiên Chúa 
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làm  người  với  hình  hài  của  một  bé  thơ  khó 
nghèo, nhưng dưới lớp nghèo khó ấy lại vén lộ 
một mầu nhiệm cao sâu khôn lường. Lấp ló dưới 
máng cỏ, sau lưng Hài Ðồng Giê-su, ta đã nhìn 
thấy bóng thánh giá đem ơn cứu chuộc."  Nơi 
Ngài ơn cứu độ chứa chan ".

THÁNH DANH CHÚA GIÊ-SU

Môt bài hát thật quen thuộc, nhưng đầy ý nghĩa: 
“Chúa Giê-su là vua" có câu:  “Khi  nghe Danh 
Thánh Chúa Giê-su, cả bầu trời bừng sáng, cả tà  
thần chạy trốn, khắp trái đất khiếp run.".  Danh 
Thánh Chúa Giê-su quả cao siêu mầu nhiệm. Chỉ 
mới nghe Danh Thánh Chúa Giê-su: tà thần, ma 
quỉ đã chạy trốn, cả trái đất khiếp run. Vì ma quỉ 
là bóng tối, ánh sáng luôn tiêu diệt bóng tối. Ma 
quỉ xưa trong vườn địa đàng đã lấy hình rắn để 
cám dỗ bà Evà. Rắn đã thắng Ông Adong và Evà 
vì  hai  ông bà kiêu ngạo,  tự mãn, muốn bằng 
Thiên Chúa. Thánh Danh Chúa Giê-su ngọt ngào 
êm dịu. Con người mỗi lần nhắc tới Thánh Danh 
Chúa Giê-su như có một sức mạnh huyền nhiệm 
nâng  cao  con  người  lên.  Chỉ  nhắc  tới  Thánh 
Danh Chúa Giê-su, con người đã thấy được an 
bình vì nơi tên Giê-su ơn cứu chuộc chứa chan. 



M C L CỤ Ụ

Mỗi lần làm dấu thánh giá: “ Nhân danh Chúa 
Cha, nhân danh Chúa Con và nhân danh Chúa 
Thánh Thần", mầu nhiệm Ba Ngôi bừng sáng lên 
và như thế, nhân loại lãnh nhận được ơn giải 
thoát. Thánh Danh Chúa Giê-su đi đôi với sinh 
mạng cứu chuộc của Ngài: “ Khi nào Ta bị treo 
lên khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người lên cùng Ta"" 
Không có tình yêu nào cao vời bằng tình yêu của 
người hiến mạng sống vì người mình yêu"( Ga 
15, 13 ).

Lạy Chúa Giê-su, xin ban cho mỗi người chúng 
con sức mạnh của Chúa Thánh Thần để chúng 
con mãi mãi tôn vinh Danh Thánh Chúa Giê-su 
vì  chỉ  có  Chúa  mới  mang  lại  cho  mỗi  người 
chúng con sự sống đời đời.
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5-1 THÁNH GIOAN NEUMANN

1811- 1860: GIÁM MỤC HOA KỲ

Hôm  ấy,  ngày  28  tháng  3  năm  1811,  Gioan 
Neumann được  sinh  ra  tại  Prachatiz  ,  Bohemia 
nước Đức. Bố cậu la ông Phillp Neumann, chuyên 
lo  việc  cứu  tế  xã  hội  trong  vùng,  còn  Mẹ của 
Cậulà bà Agnes Lebis,  người phụ nữ hiền lành, 
nhân  ái  và  đạo  đức.  Trong  sự  giáo  dục  yêu 
thương của cha mẹ, ngay từ nhỏ Neumann đã 
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ngoan hiền,  thông minh và  càng lớn  càng học 
giỏi.

Năm 1831, khi Neumann 20 tuổi thì được nhận 
vào Chủng viện Budweis.  

 Và đầu năm Thần học II thầy đã đứng trước lý 
tưởng thừa sai, ý định sang truyền giáo tại Châu 
Mỹ như một ánh sáng của Chúa đến với thầy. 
Nhưng thầy hiểu, muốn sang Mỹ cần phải biết 
nhiều ngoại ngữ. Bằng những cố gắng chăm chỉ 
học hành thầy đã thành thạo 5 ngoại ngữ chỉ 
trong năm 1835 tiếng Pháp,  Anh,  Ý,  Tây Ban 
Nha,  Hy  Lạp  không  kể  tiếng  Đức  và  tiếng 
Moheme.

Tuy nhiên khi học xong thần học, Đức Giám 
mục của ngài quyết định không phong thêm linh 
mục cho ai nữa, vì địa phận đã có đủ số các linh 
mục. Thầy đã viết thư cho các đức Giám mục 
Mỹ yêu cầu được phong chức linh mục tại đó. 
Những tháng đầu năm 1836, thầy Neumann đã 
di chuyển một chặng đường dài từ Bale đến Le 
Havre và lênh đênh trên biển suốt 40 ngày đêm 
để đến được New York. Trong ân huệ Chúa ban, 
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tại  New York,  thầy Neumann được thu phong 
linh mục. 

Ở Nữu Ước, Cha Gioan là một trong 36 linh mục 
trông coi 200,000 người Công Giáo. Giáo xứ của 
ngài ở phía tây Nữu Ước, kéo dài từ Hồ Ontario 
đến Pennsylvania. Nhà thờ của ngài không có 
tháp chuông nhưng điều đó không quan trọng, 
vì hầu như lúc nào Cha Gioan cũng di chuyển, từ 
làng này sang làng khác, lúc thì lên núi để thăm 
bệnh nhân, lúc thì trong quán trọ hoặc gác xếp 
để giảng dạy, và cử hành Thánh Lễ ngay trên 
bàn ăn. 

Trong khi dạy học cho trẻ em tại Rochester, 
cha  đã  gặp  cha  Prest,  Dòng  Chúa  Cứu  Thế, 
trong ý nguyện muốn vào Dòng với mục đích 
duy nhất là tìm bầu khí yên tĩnh và vắng vẻ để 
sống đời sống cầu nguyện. Ngày 18 tháng 10 
năm 1840 Cha được nhận vào tập viện Dòng 
Chúa Cứu Thế, nhà Pittsburgh. Ngài khấn dòng 
năm 1842, và sau 6 năm làm việc giàu kết quả, 
ngài được bổ nhiệm là bề trên tỉnh dòng tại Hoa 
Kỳ. Ngài nhận quốc tích Hoa kỳ vào năm 1848.
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Năm năm sau,  trùng  với  ngày  kỷ  niệm sinh 
nhật của Cha Neumann, ngày 28 tháng 3 năm 
1852 Cha được phong Giám mục cai quản địa 
phận Philadelphia. Trong đời làm Giám mục của 
mình, điều Cha bận tâm lớn nhất có lẽ là việc 
thành lập các trường học Công giáo và một ban 
Giáo sư gồm các tu sĩ  để linh hướng và giáo 
dục. Cha tin rằng đó là một đảm bảo cho công 
việc giữ Đạo của những người di cư. Được sự 
cho phép của Đức Thánh Cha Benedito XIV Cha 
đã xin quyền được nhận và cho khấn một số chị 
dòng  Ba  Phanxico  để  các  chị  giúp  trong  các 
trường  học.  Cha  đã  cho  xây  dựng  trong  địa 
phận trên 20 nhà Thờ và trường học trong số 80 
nhà Thờ của địa phận. Năm 1859, mấy tháng 

trước khi Cha qua đời, Tiểu Chủng viện Glen- 
Riddle  đã  mở cửa và  đón nhận những chủng 
sinh đầu tiên.

Hôm ấy, trong những ngày đầu năm 1860 Cha 
Neumann đã giải  tội  đến khuya và sáng hôm 
sau dâng Lễ, sau đó vì công việc cần đi dù Cha 
thấy trong người rất mệt. Trên đường về, Cha bị 
ngã vì trúng gió và được hai người đi đường dìu 
vào một nhà không Công giáo gần đấy. Cha qua 
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đời ít phút  sau mà chưa kịp lãnh nhận các bí 
tích sau hết khi Cha 48 tuổi.

Cha Neumann được Đức Giáo Hoàng Phaolo VI 
phong chân phúc ngày 13 tháng 10 năm 1963 
và được ghi vào sổ bộ các thánh ngày 19 tháng 
6 năm 1977.

Trong một trang nhật ký của Cha Neumann đã 
ghi: 

“Ôi! Lạy Chúa, Chúa biết:
 con đã giao phó tất cả trong tay Chúa 
khi con định đoạt đời con
 và con muốn mãi  mãi  trung thành với  quyết  

định ấy, 
dù phải được bảo toàn bằng một giá nào đi nữa,  
nếu đó là Thánh ý đáng mến yêu của Chúa…”
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13-1 THÁNH HILARIÔ

Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, 
315 – 368: NƯỚC PHÁP

Mc 1, 14-20

Thánh Hilariô được đánh động bằng một lời Cựu 
Ước: “ Ta là Ðấng tự hữu ". Từ khi được Chúa 

Thánh Thần soi sáng và tác động mạnh mẽ, 
thánh nhân đã quyết tâm tìm gặp Chúa và 

quyết đi theo Chúa.

Thánh Hilario được phong chức giám mục, 
hình vẽ thế kỷ XIV
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MỘT CUỘC ÐỜI

Thánh nhân sinh tại  Aquitaine nước Pháp vào 
năm 315 trong một gia đình thế giá và giầu có, 
danh tiếng. Thánh nhân đã được hấp thụ một 
nền giáo dục tốt và đầy đủ. Chính vì thế, Ngài 
đã có một đức tính cương trực, ngay thẳng và 
trong sạch. Thánh nhân ham mê và thích văn 
chương, triết lý ngay từ thuở thiếu thời. Mặc dầu 
ngoại giáo nhưng sự đắm chìm vào những suy 
tư sâu sắc, Hilariô đã sớm giác ngộ và tìm về 
chân lý. Ngài đã xin trở lại đạo và xin rửa tội làm 
con

Chúa  và  con  của  Giáo  Hội.  Trở  về  với  Chúa, 
thánh nhân đã nêu gương một đời sống thánh 
thiện và đạo đức. Nhờ tài ăn nói lưu loát, thánh 
nhân đã mau chóng trở thành chứng nhân của 
Chúa Giê-su.  Vào năm 350,  thánh nhân được 
chọn làm giám mục Poitiers.  Ngài  nhiệt thành 
với sứ vụ mới Chúa trao. Ngài hăng say chống 
lại  bọn  lạc  giáo  Ariô.  Ngài  đã  triệu  tập  công 
đồng các giám mục để ra vạ tuyệt thông cho 
Ursace và Valens vì bọn lạc giáo được hoàng đế 
Constance che chở. Tuy nhiên, bọn lạc giáo đã 
cấu kết với nhau để đầy Ngài qua đảo Phrygie. 
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Dù tù tội, thánh nhân không nao núng, Ngài đã 
viết  bộ tổng luận 12 cuốn trình bầy về Thiên 
Chúa Ba Ngôi để chống lại bè rối Ariô. Bốn năm 
tù đầy, thánh nhân luôn hướng về địa phận của 
Ngài và viết nhiều thư luân lưu, động viên giáo 
dân  của  Ngài  giữ  vững  niềm  tin.  Hoàng  đế 
Constance  đã  cho  triệu  tập  công  đồng  tại 
Séleucide, tại đây thánh Hilariô cũng được mời 
tham dự. Thánh nhân với  tác động của Chúa 
Thánh Thần đã hăng say bênh vực Hội Thánh và 
thuyết phục được toàn bộ các giám mục tin vào 
Giáo Hội, tin vào giáo lý chân chính của Chúa 
Giê-su và các tông đồ. Tại công đồng Séleucide, 
bọn lạc giáo bị thất bại chua cay, nên đã bàn với 
hoàng  đế  Constance  tha  cho  Ngài  được  hồi 
hương. Ngày trở về địa phận của thánh nhân đã 
làm cho mọi người hân hoan, vui mừng Chúa đã 
làm một phép lạ minh chứng quyền năng của 
Ngài qua bàn tay của thánh nhân: một em bé đã 
chết chưa kịp rửa tội, được Ngài làm cho sống 
lại.

CHÚA THƯỞNG CÔNG THÁNH NHÂN

Mặc  dầu  tuổi  già,  sức  yếu,  thánh  Hilariô  vẫn 
hăng say chu toàn sứ mạng mục tử và tiếp tục 
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viết nhiều sách rất có giá trị. Thánh nhân được 
Chúa gọi về ngày 13/01/369. Tại Bordeaux, các 
giám mục đã thỉnh cầu Ðức Thánh Cha Piô IX 
ban cho thánh Hilariô tước vị tiến sĩ Hội Thánh 
ngày 10/01/1852.

Lạy thánh Hilariô, xin cầu thay nguyện giúp cho 
chúng con trước tòa Chúa để chúng con luôn 
hăng say nhiệt thành loan báo Chúa Kitô và Tin 
Mừng cứu độ của Chúa.
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17-1 THÁNH ANTÔN, VIỆN PHỤ (251-
356)

Mc 2, 1-12

Thánh Antôn, viện phụ thọ tới 105 tuổi. Một tuổi 
đời  thật  sung  mãn  được  Chúa  chúc  lành.  Ca 
nhập lễ trong ngày lễ thánh Antôn đã ca ngợi 
người công chính như sau: “ Người công chính 
vươn lên tựa cây dừa tươi  tốt.  Lớn mạnh tựa 
hương  bá  Libăng.  Ðược  trồng  nơi  nhà  Chúa. 
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Giữa khuôn viên đền thánh Chúa ta "( Tv 91, 
13-14 ).

Thánh Antôn sinh tại Cosma bên Ai Cập trong 
một gia đình quí phái. Thánh nhân được ấp ủ 
trong bầu khí ấm cúng của gia đình. 

Thánh nhân đã được Chúa chuẩn bị kỹ càng vì 
thế cha mẹ của Ngài lần lượt ra đi, Ngài phải 
bao bọc đứa em gái. Hai anh em luôn thương 
yêu nhau và nâng đỡ, giúp nhau sống giữa cuộc 
đời.  Khỏang năm 270,  một  buổi  sáng tới  nhà 
thờ,  thánh  nhân  nghe  được  tiếng  Chúa  qua 
đoạn Tin Mừng Mt 19, 21: “ Nếu con muốn trở 
nên trọn lành, hãy về bán hết gia tài, phân phát 
cho kẻ nghèo khó". Lời Tin Mừng này đã làm 
cho chàng thanh niên giầu có tiu ngỉu vì chàng 
có lắm tiền, lắm của. Nhưng, đối với Antôn lời 
Phúc  âm  này  tưởng  như  Chúa  đang  nói  với 
chính  mình,  Antôn  đã  quyết  tâm  thực  hiện. 
Thánh nhân chia ruộng đất cho những bà con 
nghèo  khó  lối  xóm,  bán  tất  cả  gia  sản  mình 
đang có,  phân phát tất  cả cho những bà con 
nghèo. Antôn gửi em gái yêu quí của mình vào 
một  cộng đồng trinh nữ,  còn Ngài  quyết  tâm 
dấn  bước  đi  theo  tiếng  Chúa  gọi.  Sau  nhiều 
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ngày vất vả, lang thang, thánh nhân đã gặp một 
vị tu hành và xin dựng lều gần vị khổ tu để học 
tập cuộc sống tu với vị tu hành ấy. Các nhân 
đức và cuộc sống của Ngài đã lan tỏa khắp nơi, 
được các bạn hữu mến chuộng. Ma quỉ luôn rình 
mò  cám  dỗ  Ngài,  nhưng  Ngài  đã  luôn  chiến 
thắng chúng nhờ lời cầu nguyện và sự hy sinh 
của Ngài. Năm 35 tuổi, Antôn quyết tâm đi vào 
sa  mạc để sống đời  khổ tu  và  kết  hợp hoàn 
toàn, mật thiết với Thiên Chúa. Tiếng tăm nhân 
đức và sự khôn ngoan của Ngài lan tỏa rất xa. 
Nhiều khách thập phương đã kéo đến xin Ngài 
chỉ giáo. Năm 305, thánh nhân bỏ đời ẩn tu và 
thiết lập các tu viện, Ngài đã qui tụ được rất 
nhiều môn đệ. Thánh nhân cũng ao ước được 
phúc tử vì đạo. Chúa muốn dùng Ngài qua cuộc 
sống để làm gương và hướng dẫn người khác vì 
thế vào năm 327, hoàng đế Maximinô Dain ra 
sắc  chỉ  cấm đạo  công  giáo.  Thánh  Antôn  tới 
Alexandria động viên và khích lệ những người 
sắp lãnh nhận tử đạo vì danh Chúa Kitô, thánh 
nhân đã ở lại đó cho tới khi cơn cấm cách chấm 
dứt. Thánh nhân dựng lều tại sườn núi Gokzin, 
suốt ngày tiếp khách và làm nhiều phép lạ như 
chữa bệnh, trừ quỉ và nói ngôn sứ .
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GIÁO  HỘI  THƯỞNG  CÔNG  CHO  THÁNH 
NHÂN

Với  một  lòng  yêu  mến  Chúa  dạt  dào,  thánh 
Antôn  đã  làm gương  cho  nhiều  người  về  đời 
sống thánh thiện và các nhân đức siêu việt của 
Người.  Thánh nhân qua đời  ngày 17/01/356 . 
Cuộc đời  sống trong cô tịch,  ăn chay,  và làm 
việc tay chân để phụng sự Thiên Chúa đã biến 
Ngài nên một người khỏe mạnh, cường trqáng 
cho  tới  cuối  đời.  ngài  không  bao  giờ  ngừng 
thách thức mình để tiếp  tục hiểu và sống lời 
Chúa chỉ bảo.

ThánhAnthasiô  từng biết  cuộc đời  Ngài  và  đã 
viết  tiểu  sử Ngài,  đã  nói:  “Antôn không được 
biết đến qua các sách viết của ngài, hay qua sự 
khôn ngoan thế sự của ngài, cũng chẳng phải 
qua nghệ thuật nào cả, mà chỉ đơn thuần bởi 
lòng tôn kính dành cho Thiên Chúa”. Chúng ta 
ngày nay nghi ngờ rằng làm sao mình có thể nói 
gương một người sống tại sa mạc, mặc áo da, 
ăn bánh, ngủ trên nền đất? Chúng ta không biết 
mình có thể làm cách nào để trở nên giống ngài 
được.  Đừng  lo  thế!  Chúng ta  có  thể  trở  nên 
giống Antôn bằng cách sống cuộc sống đức tin 
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tận căn và hoàn toàn dấn thân mình cho Thiên 
Chúa.

Vào năm 561,  xác  thánh  nhân được  cải  táng 
trong  nhà  thờ  kính  thánh  Gioan  tiền  hô  tại 
Alexandria. Các Giáo Hội Trung Ðông đã sùng 
kính thánh Antôn đầu tiên, tràn qua Âu Châu và 
Giáo Hội đã chính thức tôn phong Ngài lên bậc 
hiển thánh.

Lạy Chúa, Chúa đã cho thánh Antôn, viện phụ, 
sống một đời phi thường trong sa mạc để phụng 
sự Chúa. Xin Chúa nhận lời người nguyện giúp 
cầu thay, cho chúng con biết quên mình để một 
niềm  yêu  mến  Chúa  trên  hết  mọi  sự  (  Lời 
nguyện nhập lễ, lễ thánh Antôn, viện phụ ).
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20-1 THÁNH FABIANÔ

Giáo Hoàng (236-250), Tử Ðạo  

Kính  ngày 20/01: Mc 2, 18-22

Nét son của thánh Fabianô, giáo hoàng là luôn 
lưu tâm đến người nghèo và sống đời mục tử 
hiền  lành,  bác  ái  theo  gương Thầy  chí  thánh 
Giê-su. Thánh nhân được ca tụng như một vị 
trung tín của Chúa và Hội Thánh.

CON NGƯỜI CỦA GIỚI NGHÈO

Thánh nhân được sinh ra vào thế kỷ 2 và lên 
ngôi  Giáo hoàng vào thời  kỳ Hội  Thánh đang 
lâm cơn nguy khốn, bị cấm cách bắt bớ, bị các 
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Hoàng đế Maximinô và Ðêciô ra sức đè bẹp Giáo 
Hội Chúa Kitô. Thánh nhân vì có lòng xót thương 
người  như Chúa  Giê-su  khi  thấy  đoàn  lũ  dân 
chúng đi theo Ngài để nghe Lời Người rao giảng, 
đã chạnh lòng xót thương nói với các môn đệ: “ 
Hãy cho họ ăn". Dù rằng các môn đệ sợ phiền 
hà, sợ không đủ lương thực cho một số rất đông 
dân chúng. Chúa Giê-su đã biết việc Ngài sắp 
làm, Ngài đã thương dân bơ vơ, vất vưởng, đói 
khát.  Thánh Fabianô đã trao bảy khu vực lớn 
cho bảy vị phụ tá trong đế quốc Lamã lúc đó và 
truyền cho các vị phụ tá phải lưu tâm săn sóc 
giới nghèo trong khu vực mình phụ trách. Thánh 
Fabianô đã sống đời sống bác ái, chia sẻ, cảm 
thông và lưu tâm như Chúa Giê-su. Ngài còn lập 
hội các nhà sưu tầm sử học, viết lại biên niên 
sử, tiểu sử của các vị tử đạo trong Giáo hội lúc 
đó.  Thánh nhân  còn  lưu  ý  đặc  biệt  canh  tân 
phụng vụ nghi thức thứ năm tuần thánh. Thánh 
Fabianô đã họa lại hình ảnh nhân từ của Chúa 
Giê-su, Ðấng đến để phục vụ, chứ không phải 
để được hầu hạ.

CHÚA  YÊU  THƯƠNG  THÁNH  NHÂN  VÀ 
THƯỞNG CÔNG NGÀI
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Thánh Fabianô đã lèo lái con thuyền Giáo Hội 
suốt  những  năm  Hoàng  đế  Ðiocletianô  cấm 
cách,  bắt  bớ  và  muốn  vùi  dập  Giáo  Hội  cho 
thuyền đắm chìm, Ngài đã giữ vững tay lái và 
làm cho Hội  Thánh luôn đứng vững.  Ngài  đã 
luôn chứng tỏ Chúa Kitô� luôn có mặt: “ Ðừng 
sợ ". Chúa hiện diện giữa lúc thuyền các môn đệ 
sắp đắm chìm và Chúa can thiệp đúng lúc, nên 
con thuyền của các tông đồ không bị vùi lấp, 
không bị lung lay. Thánh Fabianô đã yêu thương 
người nghèo với tất cả con tim, với tất cả tấm 
lòng xót thương của mình. Ngài đã được Chúa 
yêu và  cho lãnh  nhận  triều  thiên  tử  đạo vào 
ngày 20/01/250.

Lạy Chúa là vinh quang của hàng tư tế, xin nhận 
lời  thánh Fabianô, tử đạo chuyển cầu mà cho 
chúng con ngày càng thêm hiệp nhất trong đức 
tin, và nhiệt thành phụng sự Chúa( lời nguyện 
nhập lễ, lễ thánh Fabianô, giáo hoàng, tử đạo ).
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20-1 THÁNH SÊBASTIANÔ

(257 - 288)

 

Chi tiết về cuộc tử đạo của thánh Sêbastianô  đã 
được thánh Ambrôsiô, giám mục Milan trình bày 
trong bài giảng của ngài về thánh vịnh 118. Ngài 
là một vị tử đạo Rôma, được sùng kính ở Milan 
ngay trong thời  của Thánh Ambrôsiô  và được 
chôn  cất  ở  con  đường  Appia,  có  lẽ  gần  Ðền 
Thánh Sêbastianô ngày nay. Việc sùng kính ngài 
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lan rộng nhanh chóng, và ngài được nhắc đến 
trong vài sổ tử đạo ngay từ năm 350. 

Truyền thuyết  về Thánh Sêbastianô góp phần 
quan trọng cho nghệ thuật, có rất nhiều tranh 
ảnh về thánh nhân. Chỉ có một truyền thuyết mà 
các học giả ngày nay đồng ý là việc thánh nhân 
gia  nhập quân đội  La  Mã và  được  Hoàng Ðế 
Điôcletianô giao cho việc chỉ  huy đội  vệ binh, 
sau này khi Điocletianô đi sang miền Ðông thì 
Hoàng Ðế Maximianô kế vị cũng giao công việc 
này cho thánh nhân. Không một hoàng đế nào 
biết Thánh Sêbastianô là một Kitô Hữu và ngài 
đã bí mật giúp đỡ các vị tử đạo. Sau cùng, ngài 
bị  bắt gặp, bị  đánh đập trước mặt Hoàng Ðế 
Maximianô và được giao cho các cung thủ của 
đại đội trưởng Mauritanianô để hành hình. Thân 
thể ngài ghim đầy những mũi tên và bị bỏ mặc 
cho chết dần mòn.
 Nhưng khi  bà quả phụ Castulus đến tìm xác 
ngài để đem chôn thì thấy ngài còn sống và bà 
đã săn sóc, giúp ngài bình phục. Những người 
cư trú trong nhà đoán rằng ngài là người kitô 
hữu.  Một  trong  số  họ  là  một  thiếu  nữ  mù. 
Sabastianô hỏi: “Em có muốn được ở với Chúa 
không?”, và rồi ngài làm dấu thánh giá trên em. 
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Em liền trả lời “Có”, và lập tức em được sáng 
mắt. Thế rồi thay vì hèn nhát trốn tránh, ngài đã 
đứng chờ ở chỗ hoàng đế Maximianô hay đi qua 
và lớn tiếng tố cáo ông về sự tàn nhẫn đối với 
Kitô Hữu. Lần này thánh nhân bị hoàng đế kết 
án tử hình, và cho đánh đập ông bằng gậy cho 
đến chết. Thân xác ông bị vất vào nơi dấu kín. 
Nhưng trong một lần hiện ra, Sêbastianô đã báo 
cho một góa phụ Kitô hữu tìm lại xác ngài còn 
nguyên vẹn và đem chôn trong hang toại đạo 
Kitô hữu.
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21-1 THÁNH ANÊ

Trinh Nữ, Tử Ðạo, +305
Mc 2, 23-28

Một trong những đức tính nổi bật của vị thánh 
trẻ  Anê,  tử  đạo là  lòng  can  đảm và  kiên  trì. 
Thánh nhân dù mới có 13 tuổi đời đã anh dũng 
hy sinh vì Chúa: “ Không có tình yêu nào cao vời 
cho bằng tình yêu của người chết vì người mình 
yêu"( Ga 15, 13 ) và như thánh Phaolô viết: “ 
Tình yêu Chúa Kitô thúc bách tôi”.
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MỘT CON NGƯỜI, MỘT CUỘC ÐỜI

Theo  truyền  thống,  thì  thánh  nữ  Anê  thuộc 
thành phần quí tộc, sinh vào năm 291, và được 
lớn lên trong một gia đình Klitô hữu. Thánh nữ 
ciịu  tử  vì  đạo  vào tuổi  12  hay 13,  dưới  triều 
hoàng đế Điôclêtianô vào ngày 21-1-304. Thánh 
Anê đã cảm nghiệm sâu xa lời thánh vịnh: “ Máu 
tế thần, con quyết chẳng dâng, tên của thần, 
môi con không tụng niệm" ( Tv 15, 4 ). Nên, dù 
mới có 12 tuổi đời, thánh nữ Anê đã rao giảng 
Ðức Kitô là Thiên Chúa.  Tổng trấn Semprôniô 
muốn A-nê lấy con ông, nhưng Anê tử chối. Cô 
không muốn cưới xin mà chỉ muốn Thiên Chúa 
cho cả cuộc đời mình. Tông trấn liền tuyên án tử 
cho cô. Thánh nhân không sợ sệt, không nhát 
đảm, người ta đã muốn làm hoen ố đời con gái 
của thánh nữ, nhưng Chúa luôn gìn giữ Người 
và con người của thánh nữ luôn tỏa hương thơm 
tươi tốt. Thánh Anê đã giữ mình tinh tuyền đến 
nỗi không một chàng trai nào dám động tới thân 
xác của Người.  Thánh nhân luôn có một  tâm 
niệm" Tôi chỉ tin một Ðức Kitô, Ðấng tôi hằng 
yêu mến ". Ngài luôn ý thức: “ Lạy Chúa, Chúa 
là  phần sản nghiệp con được  hưởng,  là  chén 
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phúc lộc dành cho con; số mạng con chính Ngài 
nắm giữ "

( Tv 15, 5 ). Thánh nữ phó thác sinh mạng và 
cuộc đời Ngài trong tay Thiên Chúa. Vì thế cái 
chết đối với Ngài chỉ thay đổi chứ không mất đi. 
Một nhát chém hay sự thiêu đốt không làm Ngài 
siêu lòng, nhưng là để Ngài được gặp mặt Chúa 
và sống bên Chúa suốt đời.

CHÚA THƯỞNG TRIỀU THIÊN CHO THÁNH 
NỮ ANÊ

Thánh Anê đã được diễm phúc tử vì đạo. Xác 
thánh nhân được an táng tại biệt thự riêng của 
gia đình. Công chúa của Hoàng đế Constantin 
vào  năm  321  được  thánh  nữ  chữa  khỏi  một 
chứng bịnh, nên đã cho xây trên phần mộ của 
thánh Anê một ngôi nhà thờ nguy nga, đồ sộ. 
Chúa thưởng công cho Người: “ Chúa sẽ dạy con 
biết đường về cõi sống: trước Thánh Nhan, ôi 
vui sướng tràn trề, ở bên Ngài, hoan lạc chẳng 
hề vơi ! ( Tv 15, 11 ).

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã 
chọn những gì thế gian cho là yếu kém để hạ 
nhục những gì hùng mạnh. Hôm nay chúng con 
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mừng kỷ niệm ngày thánh nữ Anê, tử đạo về 
trời. Xin cho chúng con hằng noi gương thánh 
nữ mà giữ vững đức tin (lời nguyện nhập lễ, lễ 
thánh Anê, trinh nữ, tử đạo).
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22-1 THÁNH VINH-SƠN

Phó Tế, Tử Ðạo, ngày 22/01

Mc 3, 1-6

Thánh Vinh-sơn chắc chắn là một trong những 
vị tử đạo nổi tiếng và được tôn kính nhất trong 
thế giới công giáo, ngay từ những thời xa xưa, 
tại nhiều nước, không kể quê hương ngài là Tây 
Ban Nha. Thánh Au-gút-tin đã viết: “Có thị trấn 
nào, tỉnh nào nơi trải rộng đế quốc Rô-ma và 
Danh Chúa Giê-su mà lại không cử hành lễ kính 
nhó  thánh  Vinh-sơn”?  Từ  năm  410  đến  413 
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tháng giêng,  thánh  Au-gút-tin  luôn  giảng  một 
bài giảng thuyết về Ngài tại Vương Cung Thánh 
Đường Cartaginê được tái lập. Lễ kính Ngài trải 
rộng khắp Âu châu, Phi Châu, và Mỹ châu. 91 
nhà thờ Y mang tên ngài. Kể từ những năm 300, 
thành phố Vicenza nước Ý nhận Ngài làm Đấng 
Bảo trợ, vì theo một truyền thuyết thì chính nó 
mang tên ngài.  Sự thánh thiện của ngài vĩ đại 
đến nỗi ba thành phố bên Tây ban nha giành 
dựt  danh  hiệu  là  quê  hương của  Ngài:  đó  là 
Valencia,  Saragozza  và  Huesca.  Nhưng  có  lẽ 
chắc là Ngài sinh ra tại Huesca, nước Tây Ban 
Nha. 

Ngài thuộc một gia đình quí tộc, con của quan 
đại diện Eutichio và nữ tước Enola. Ngài nhận 
được một nền giáo dục tốt đẹp về văn chương 
và sớm được gửi gắm cho ĐứcCha Valeriô để 
chăm sóc đời sống thiêng liêng cho Ngài. Không 
những Ðức Cha Valêriô truyền đạt, hun đúc đời 
sống cho Vinh Sơn với tất cả nền đạo đức vững 
chắc mà Ngài còn dậy văn chương, chữ nghĩa 
cho Vinh Sơn. Ðược đào tạo, hun đúc trong bầu 
khí thánh thiện và tràn Thánh Thần của Chúa, 
thánh Vinh Sơn càng lúc càng trở nên con người 
tốt, trở nên mẫu mực và kết hiệp mật thiết với 
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Chúa Kitô. Thấy Vinh Sơn có khả năng, lòng đạo 
đức, Ðức Cha Valêriô đã truyền chức phó tế cho 
Vinh Sơn để phụ giúp Ðức Cha trong việc loan 
báo Tin Mừng. 

Vào năm 303, các hoàng đế Rôma ban chỉ dụ 
bách hại các Kitô hữu: mọi nhà thờ, sách vở, 
nhà cửa của các Kitô hữu phải bị phá hủy; các 
Kitô hữu làm công chức phải bị cách chức, mọi 
bề tôi trước khi làm bất cứ một hành vi công 
nào cũng đều phải đâng của lễ hy sinh cho các 
thần.

Cả Đức giám mục Valêriô  và  phó tế  Sinh-sơn 
đều không từ bỏ bổn phận của mình, trái lại các 
ngài mạnh mẽ làm chứng cho đức tin của họ.  Vì 
thế tổng trấn Đacianô ra lệnh bắt giữ họ. Vị tra 
tấn, Vinh-sơn đã nói nhân danh cả vị giám mục 
của mình cho Đaciano hay rằng: “Đức tin của 
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chúng tôi chì là một điều mà thôi: Đức Giê-
su là Thiên Chúa thật: chúng tôi là các tôi 
tớ và các chứng nhân của Ngài.  Vì  Danh 
ngài, chúng tôi không khiếp sợ gì cả. Quan 
chỉ  mệt  thân  tra  trấn  chúng  tôi  và  làm 
chúng  tôi  đau  khổ.  Quan  đừng  tin  rằng 
mình có thể bẻ gẫy chúng tôi bằng các lời 
hứa vinh dự hay lời đe dọa giết chết, vì lẽ 
cái chết quan giáng xuống trên chúng tôi 
sẽ dẫn chúng tôi tới sự sống”.

Đacianô đã đem Ðức Valerius đi lưu đầy, rồi ông 
dồn mọi sự tức giận lên Phó Tế Vinh Sơn. Mọi 
hình thức tra tấn đều được sử dụng. Nhưng kết 
quả chỉ làm Dacian thêm rối trí.  Chính ông ra 
lệnh đánh đập các lý hình vì sự thất bại của họ. 

Sau cùng ông đề nghị nếu Phó Tế Vinh Sơn giao 
nộp  sách  thánh  để  đốt  theo  như  chỉ  dụ  của 
hoàng đế thì ông sẽ tha cho. Nhưng thánh nhân 
cương quyết không nhượng bộ. Sự tra tấn tiếp 
tục, nhưng dù nằm trên vỉ sắt được nung nóng, 
người tù nhân vẫn can đảm chịu đựng, đến nỗi 
chính lý hình cũng phải nản chí. Sau cùng Phó 
Tế Vinh Sơn bị ném vào một xà lim dơ bẩn -- ở 
đây ngài đã hoán cải người cai tù. Dacian tức 
điên người, nhưng lạ lùng thay, ông lại ra lệnh 
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cho tù nhân được tĩnh dưỡng đôi chút. Đaciano 
dùng những lời dụ dỗ dịu ngọt, những ân huệ 
để xúi Vinh-sơn bỏ đạo. Ông cho Vinh-sơn nằm 
trên chiếc  giường êm ái  để cho các  bạn hữu 
đếm thăm nom, nhưng tất cả các mưu chước 
đều vô ích.

Vinh-sơn vẫn kiên vững trong đức tin, và qua 
đời  ngày  22  tháng Giêng  năm 304 và  truyền 
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thuyết nói  một đoàn các thiên thần rước ngài 
vào thiên đàng.

Lời Cầu Nguyện:  Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng 
hữu, xin tuôn đổ ơn Thánh Thần Chúa trên chúng con, 
để tâm hồn chúng con được thấm nhuần tình yêu can 
trường, cũng như thánh Vinh Sơn tử đạo đã nhờ tình 
yêu đó mà thắng mọi cực hình (Lời nguyện nhập lễ, lễ 
thánh Vinh Sơn, phó tế, tử đạo).
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24-1 THÁNH PHANXICÔ SALÊ

Giám Mục, Tiến Sĩ Hội Thánh,

Mc 3, 13-19

Phanxicô Salê  sinh ngày 21-8-1567 trong một 
gia đình quí tộc tại xứ Thượng – Savoy, nước 
Pháp. Là con cả trong số 6 người con, nên cha 
cậu muốn cậu được học tại các trường nổi tiếng; 
cậu được hấp thụ nền đào luyện văn chương và 
thiêng liêng bởi trường các cha dòng Tên. Năm 
1578, khi mới 12 tuổi, cậu theo học tại trường 
Clê-mông ở Pa-ri. Một năm sau đó cậu gặp cơn 
khủng hoảng khi tham dự một cuộc thảo luận về 
thuyết tiền định. Cậu xác tín rằng mình bị kết án 
sa hỏa ngục. Tháng 12 năm 1586, cơn khủng 
hoảng này khiến cậu phải liệt giường một thời 
gian. Tháng giêng năm 1587, cậu đi viếng nhà 
thờ  thánh  Stêphanô  ở  miền  nam nước  pháp. 
Cơn khủng hoảng kết thúc sau đó, và cậu quyết 
định tận hiến cuộc sống mình cho Thiên Chúa. 
Cậu kết  luận rằng bất  cứ điều gì  Thiên Chúa 
dành cho mình đều là tốt lành cả, bởi vì Thiên 
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Chúa là tình yêu. Lòng sùng kính trung kiên cho 
Thiên Chúa Tình yêu này không chỉ dẹp tan mọi 
hoài nghi, mà còn ảnh hưởng suốt cuộc đời còn 
lại và toàn bộ giáo huấn của Phanxicô Salê. Con 
đường dạy linh đạo Công giáo của Phanxicô sẽ 
luôn là  Con đường của Tình yêu Thiên Chúa, 
hay là của Cuộc Sống Sùng mộ.

Năm 1588,  Phanxicô  chuyển  từ  Đại  học  Pa-ri 
sang Đại học Pađôva nước Ý, học ngành luất và 
thần học. Tại đây cậu lấy quyết định làm linh 
mục. Đẹp trai và thông minh, Salê trải qua các 
kinh nghiệm của sự hoán cải khiến trái tim cậu 
hướng đến phục vụ Thiên Chúa hơn là tiền tài 
hay thế gian. Có lần khi đi ngựa, kiếm cầu rớt 
xuống, nằm chéo với một thanh kiếm khác làm 
thành hình thánh giá. Salê đã cắt nghĩa đó là 
dấu chỉ cho thấy Chúa Giê-su Kitô gọi cậu tới đời 
sống hy sinh và yêu thương hiến mình cho Hội 
Thánh.

Năm 1592, cậu tốt nghiệp với bằng tiến sĩ luật 
và thần học, và đi hành hương Đức Mẹ Loretô 
Nước Ý. Cha cậu lo cho cậu chức vụ nghị viên 
tại Chambery. Cậu đã từ chối chuyện đó, và từ 
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chối luôn cả cuộc hôn nhân chacậu đã sắp xếp 
với một thiếu nữ thừa tự cả một gia sản giàu có, 
để quyết theo đuổi đời linh mục. Cuối cùng cha 
cậu đã nhường bước khi Đức Giám mục Gênêva 
xin được đặc cử cho cậu làm linh mục đứng đầu 
Hội Đồng Linh mục tại Gênêva, dướis ự bảo trở 
của ĐứcThánh Cha. Thế là cậu được thu phong 
linh mục vào năm 1593.

Kể từ thời gian có cuộc cải cách Thệ Phản (Tin 
lành)  vào  năm  1517,  tòa  giám  mục  Gênêva, 
Thụy  sĩ,  được  đặt  ở  Annêcy  tại  Savoy,  nước 
Pháp,  vì  những người  theo phái  Can-vin  kiểm 
soát Gênêva. Phanxicô Salê trong tư cách đứng 
đầu hàng linh mục địa phận, đã phát động các 
chiến dịch rao giảng Tin Mừng giữa các người 
Tin Lành ở Savoy, và đưa nhiều người trở lại với 
đức tin Công giáo. Ngài cũng đi du hành sang 
Rôma và Pa-ri, kết tình thân với Đức Thánh Cha 
Clêmentê VIII là người sau khi sát hạch ngài, đã 
phải thốt lên: “Chớ gì  từ nguồn suối  nước sự 
sống của con, nước vọt trào lên, và trở thành 
suối nước công cộng để cả thế giới đến kín mục 
cho thỏa cơn khát!”. Cuộc đi thăm hoàng cung 
cũng đã tạo cơ hội cho Ngài được gặp Đức Hồng 
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Y Berulle và vua nước Pháp là Henry IV và kết 
tình bạn hữu tay ba với các vị này.

Năm 1602,  Đức Cha Granier  qua đời,  và  Cha 
Phanxicô  Salê  được  tấn  phong  Giám  mục 
Gênêva. Trong những năm làm giám mục, Ngài 
nổi tiếng là một người giảng thuyết làm mê mệt 
lòng người, và một con người khổ hạnh; cách 
riêng Ngài được mệnh danh là bạn những người 
nghèo, một con người nhã nhặn, dịu dàng đầy 
tình  thương  yêu  và  thông  cảm.  Đó  là  những 
phẩm chất lộ rõ trong các sách viết của ngài.

Cách riêng cuốn sách “Dẫn vào Đời sống Sùng 
mộ” nhằm hướng dẫn Philothea, một linh hồn 
sống ngoài thế tục, tiến vào các nẻo đường của 
lòng sùng mộ, tức là một lòng đạo đức đích thực 
và vũng mạnh. Ngài viết: Mọi người phải nỗ lực 
nên đạo đức,  vì  “thật  là  một sai  lầm, một  tà 
thuyết” cho rằng lòng đạo dức không thể có nơi 
bất cứ bậc sống nào. Đời đạo đức bắt đầu như 
sau: Thứ nhất linh hồn phải giải thoát mình khỏi 
khuynh hướng hay sự thích thú tội lỗi; thứ hai, 
phải  kết  hiệp  cùng  Thiên  chúa  qua  việc  cầu 
nguyện và các bí tích; thứ ba: phải tập thực thi 
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các nhân đức; thứ bốn phải chiến đấu chống lại 
các cám dỗ; thứ năm phải  biết  lấy các quyết 
định và bền chí. Cuốn sách này là một tuyệt tác 
về tâm lý, về luân lý thực hành, về công cảm, 
được dịch ra hầu hết mọi thứ tiếng.

Cuốn Sách dạy về “Tình yêu Thiên Chúa” nói 
đến việc tình yêu ấy sinh ra trong tâm hồn, lớn 
lên, nên hoàn thiện, và hư hoại đi hay bị tiêu 
hủy hoàn toàn. Nó diễn giải tình yêu này qua 
các nấc (1) tình yêu vui thích; (2) tình yêu của 
lòng tốt; (3) tình yêu tha thiết yêu thương được 
thực hiện  qua kinh nguyện;  (4)  tình  yêu hữu 
hiệu,  giúp  ta  am hợp  với  thánh  ý  của  Thiên 
Chúa và qui phục điều Chúa ưa thích; (5) cuối 
cùng là cách thức cụ thể giúp áp dụng những 
điều này vào trong cuộc sống.

Phanxicô Salê qua đời ngày 28 – 12 -1622 tại 
Lyon, trong khi  ngài cùng với Quận công Carlô 
Emmanuel của xứ Savoy hành trình tới đó, trong 
một căn phòng nghèo nàn của tu viện “Đức Mẹ 
thăm viếng” sau khi đã đọc chịu các Bí tích sau 
hết,  tuyên  xưng  đức  tin  và  nhắc  đi  nhắc  lại 
những lời “Xin cho ý Chúa được thực hiện! Lạy 
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Chúa  Giê-su,  Chúa  của  con  và  là  tất  cả  của 
con!”.  Xác ngài  được đưa về Annecy, còn trái 
tim ngài được giữ lại tại tu viện Đức mẹ thăm 
viếng ở Lyon, sau được chuyển về Venice.

Ðức thánh cha Alexandre VII phong chân phước 
cho  Ngài  vào  năm  1661  và  ba  năm  sau  đó 
phong thánh cho Ngài. Đức thánh Cha Piô IX đã 
phong chức vị tiến sĩ Hội Thánh cho Ngài vào 
năm 1877.

Năm  1923,  Đức  Piô  XI  công  bố  ngài  là  bổn 
mạng các văn sĩ và nhà báo, vì những sách và 
các thư từ ngài đã viết.

Lời Bàn

Thánh Phanxicô de Sales đã coi trọng lời Ðức 
Kitô: "Hãy học cùng tôi, vì tôi hiền lành và khiêm 
nhường thật." Như chính thánh nhân thú nhận, 
ngài phải mất 20 năm mới chiến thắng được tính 
tình nóng nẩy của ngài, nhưng không ai cho 
rằng ngài có tính xấu đó mà chỉ thấy trong lối 
đối xử của ngài tràn ngập sự ân cần và bản chất 
tốt lành của ngài. Vì bản tính hiền lành và vui vẻ 
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ấy mà ngài được gọi là "Vị Thánh Lịch Thiệp."
 
Lời Trích

Thánh Phanxicô dặn dò chúng ta: "Người có đức 
hiền lành Kitô Giáo thì thương yêu và dịu dàng 
với người khác: Họ có khuynh hướng tha thứ lỗi 
lầm của người khác; sự thiện hảo của tâm hồn 
họ được bộc lộ trong sự hoà nhã dịu dàng có 
ảnh hưởng đến lời nói cũng như hành động của 
họ, giúp họ nhìn bất cứ vấn đề gì trong đường 
hướng bác ái và đem lại sự thoải mái."

 Lời nguyện:

Lạy Chúa, Chúa đã cho thánh Phanxicô Salê,  
giám mục, biết trở nên tất cả để hòa mình với  
mọi người hầu muôn dân được ơn cứu độ. Xin  
cho chúng con hằng noi gương thánh nhân để  
lại, biết hết lòng phục vụ anh em, để làm chứng  
lòng yêu thương nhân hậu của Chúa (Lời 
nguyện nhập lễ, lễ thánh Phanxicô Salê, giám 
mục, tiến sĩ Hội Thánh).
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25-1 THÁNH PHAOLÔ TÔNG ÐỒ TRỞ 
LẠI

Mc 16, 15-18

Thánh Phaolô đã viết: “ Tôi biết tôi tin vào ai và 
xác tín rằng: Ðức Kitô là Vị Thẩm Phán chí công 
có đủ quyền năng bảo toàn Giáo lý đã được giao 
phó  cho  tôi.  Mãi  cho  tới  ngày  Người  ngự 
đến"( 2Tm 1.12; 4, 8 ). Thánh Phaolô đã có một 
cảm nghiệm sâu xa  về  Chúa Kitô  khi  Ngài  bị 
đánh ngã ngựa trên đường đi Ðamas.
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PHAOLÔ LÀ AI ?

Phaolô là người Do Thái thuộc chi tộc Benjamin, 
tên của Ngài là Saolô, quê Tarsê xứ Cilicia. Gia 
đình của Phaolô  đã nhập tịch làm dân Roma, 
nên Ngài cũng là dân Roma. Saolô ngay từ thuở 
thiếu thời luôn trung thành với truyền thống của 
cha ông mình. Saolô là một phần tử hăng say 
thuộc nhóm biệt  phái,  luôn thù ghét  các  Kitô 
hữu, thù ghét Giáo Hội của Chúa Giê-su. Saolô 
đã tham dự vào việc ném đá Stêphanô: “. Các 
nhân chứng để áo mình dưới chân một thanh 
niên tên là Saolô"( Cv 7, 58 )." Phần ông Saolô, 
ông tán thành việc giết  ông stêphanô"( Cv 8, 
1 ). Saolê bắt đầu từ lúc đó càng hăng say bắt 
bớ Giáo Hội Chúa Kitô: “ Còn ông Saolô thì cứ 
phá hoại Hội Thánh: Ông đến từng nhà, lôi cả 
đàn ông lẫn đàn bà đi tống ngục"( Cv 8, 3 ). 
Saolô đã được các thượng tế Do Thái cho phép, 
đồng ý nên đã đến các hội đường ở Ðamát, để 
nếu thấy những người theo Ðạo, bất luận đàn 
ông  hay  đàn  bà,  thì  bắt  trói  giải  về 
Giêrusalem( Cv 9, 1 ).

CHÚA KÊU GỌI SAOLÔ
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Chúa luôn có con đường của Ngài và nẻo đường 
của Ngài không ai biết trước, không ai hiểu rõ 
như thánh Phaolô đã viết: “ Sự giầu có, khôn 
ngoan à thông suốt của Thiên Chúa sâu thẳm 
dường nào!  Quyết  định của Người,  ai  dò  cho 
thấu  !  Ðường  lối  của  Người,  ai  theo  dõi 
được"( Rm 11, 33 ). Trên đường đi Ðamát với 
một  khí  thế  hung  hăng,  đằng  đằng  sát  khí, 
Saolô muốn tiêu diệt Giáo Hội của Chúa. " . Thì 
bỗng nhiên có một luồng ánh sáng từ trời chiếu 
xuống bao phủ lấy Ông. Ông ngã xuống đất và 
nghe có tiếng nói với Ông: “ Sa-un, Sa- un, tại 
sao Ngươi bắt bớ Ta"( Cv 9, 4 ) . Saolô liền hỏi 
lại: “ Thưa Ngài, Ngài là ai ?"( Cv 9, 5)

Người đáp: “ Ta là Giê-su mà ngươi đang bắt 
bớ"(Cv 9, 5 ). Và Saolô đã khuất phục: “ Lạy 
Chúa, Chúa muốn con làm gì ?".  Chúa truyền 
cho Saolô vào thành và gặp Khanania, nơi  đó 
Khanania đã nói với Saolô: “ Anh Sa-un, Chúa 
đã sai tôi đến đây, Người là Ðức Giê-su, Ðấng 
đã  hiện  ra  với  anh  trên  đường  anh  tới  đây. 
Người sai tôi đến để anh lại thấy được và để anh 
được đầy Thánh Thần"(Cv 9, 17 ) và" Lập tức có 
những  cái  gì  như  vảy  bong  ra  khỏi  mắt  ông 
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saolô, và Ông lại thấy được. Ông đứng dậy và 
chịu phép rửa"(Cv 9, 18 ). Saolô từ lúc sáng mắt 
đã hoàn toàn được đổi mới. Ông nhiệt thành đi 
rao giảng Tin Mừng nước Thiên chúa. Với tên 
mới  Phaolô,  vị  tông đồ được Chúa chữa sáng 
mắt đã nong nả đi khắp nơi để rao giảng Tin 
Mừng và trở nên vị tông đồ dân ngoại rất lừng 
danh. Thánh nhân đã luôn tin tưởng vào Chúa, 
Ngài viết:
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 “Tôi sống trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, là 
Ðấng yêu mến tôi và thí mạng vì tôi"( Gl 2, 20 ).

Lời Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, Chúa đã dùng lời rao giảng của thánh 
Phaolô tông đồ để dạy dỗ muôn dân. Hôm nay, 
mừng kỷ niệm ngày thánh nhân trở lại tin theo 
Ðức Kitô,  xin  cho chúng con hằng noi  gương 
thánh nhân để lại mà tiến đến gần Chúa và trở 
nên  chứng  nhân  của  Tin  Mừng"(  lời  nguyện 
nhập lễ, lễ thánh Phaolô trở lại).
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27-1 THÁNH AN-GIÊ-LA MÊ-RI-CI

1474-1540 – Brescia (miền Lombardi), Nước Ý

Mc 3, 22-30

Ngay trong ca nhập lễ,  lễ các trinh nữ đã có 
viết: “ Hỡi người bạn trăm năm của Ðức Kitô. 
Hãy đến lãnh triều thiên Chúa đã thương dành 
sẵn  cho  đến  mãi  muôn  đời".  Thánh  Angela 
Mêrisi xứng đáng được nhận tước hiệu là bạn 
trăm năm của Ðức Kitô.
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Thánh  Angela  Merici  sinh  ngày  21/3/1474  tại 
nước Ý đại Lợi trong một gia đình đạo đức, vật 
chất đủ dùng và không bao giờ phải chạy vay 
mượn, thiếu thốn. Thánh nữ đã có lòng đạo đức 
ngay từ thời niên thiếu, Ngài có tấm lòng yêu 
thương người nghèo, con tim nhạy cảm giống 
chúa Giê-su. Ngài hay động lòng trắc ẩn trước 
những nỗi sầu khổ, thiếu thốn của anh chị em 
đồng loại. Thánh nữ Angela Mêrici luôn lưu tâm 
tới người nghèo. Ngay vào lúc 9 tuổi, thánh nữ 
đã làm tuần tĩnh tâm và khấn giữ mình trinh 
khiết  để hiến  trọn con  người  mình cho Thiên 
Chúa.  Thánh  nữ  luôn  khước  từ  mọi  sự  giầu 
sang,  xa hoa,  phù phiếm, chóng qua để luôn 
làm việc bác ái, phục vụ cho người nghèo. Vào 
năm 10 tuổi, thánh nữ cùng với cô em gái trở 
nên mồ côi cha mẹ, đến sống với cậu của mình 
tại thành phố Salô. Cô bé Angela vô cùng đau 
khổ khi em gái mình thình lình chết mà không 
được lãnh nhận các bí tích cuối cùng. Cô tham 
gia dòng ba Phan-xinh, và hết lòng cầu nguyện 
Thiên Chúa cho linh hồn cô em được an nghỉ đời 
đời. Truyền thuyết nói rằng trong một thị kiến 
cô đã được thấy em gái mình trong hàng ngũ 
các thánh trên thiên đàng.
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Khi cậu chết, cô Angêla được 20 tuổi, và trở về 
mái  nhà xưa tại  Desenzanô.  Càng sống trong 
cảnh chật  vật  cô  càng kết  hiệp mật  thiết  với 
Chúa và có lòng yêu mến Ðức Mẹ sâu xa. Vì 
lòng trung thành và mến mẹ Maria, nên Ðức Mẹ 
đã cho cô biết trước ngày về Thiên Ðàng. Càng 
biết trước ngày về với Chúa, thánh nữ càng cố 
gắng sống đời tu đức tốt đẹp và làm nhiều việc 
bác  ái,  giúp  đỡ,  an  ủi  những  người  nghèo, 
những người đau khổ, liệt lào. Cô dành thời giơ 
dạy dỗ cáctrẻ nữ tại  nhà, nơi  cô đã dần biến 
thành một trường học. Sau đó cô được thị kiến 
tỏ lộ cho cô biết cần phải thiết lập Hội Các Trinh 
Nữ dấn thân đào tạo tôn giáo cho các trẻ nữ. 
Đấy là một thành công lớn và cô được mời bắt 
đầu  một  trường  học  khác  tại  thành  phố  bên 
cạnh là Brescia. Cô đã vui vẻ tiếp nhận lời mời 
gọi này.

Cũng theo một truyền thuyết, thì vào năm 1525, 
trong khi hành hương tới Đất Thánh, cô thình 
lình bị mù khi cô tới đảo Creta. Bất chấp vậy, cô 
vẫn tiếp tục cuộc hành trình tới đất thánh của 
mình,  và  cô  được  chữa  cách  hiển  nhiên  khỏi 
cảnh mù này vài tuần sau khi cô trên đượng trở 
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về vào lúc cô cầu nguyện trước tượng chịu nạn, 
tại cùng  một chỗ mà trước đó cô đã bị hóa mù. 
Điều đó nhắc nhỏ cho cô hay là đừng khép mắt 
lại  trước  những  nhu  cầu  của  những  người  ở 
xung quanh cô,  cũng đừng đóng cửa lòng lại 
trước  tiếng gọi  của Chúa.  Năm 1525,  cô  đến 
Rôma để lãnh nhận các ơn xá của Năm Thánh. 
Đức  Thánh  Cha  Clementê  VII  nghe   biết  các 
nhân đức và sự thành công về các trường học 
của cô, đã mời cô ở lại  Rôma đảm nhận một 
dòng nữ tu  lo  việc  điều  dưỡng.  Nhưng cô  từ 
chối, vì không thích nổi tiếng, và cũng nhận ra 
đấy không phải tiếng Chúa gọi cô. Cô đã sớn trở 
về Brescia.

Ngày 25 tháng 11 năm 1535, thánh Angela chọn 
12 trinh nữ và bắt đầu sáng lập “Hội các chị em 
bạn hữu của thánh Ursula” gần nhà thờ thánh 
Afra, tại một căn nhà bé nhỏ ở Brescia, để chăm 
lo việc giáo dục các thiếu nữ. Ngày 18 tháng 3 
năm 1537, thánh nữ được bầu làm “Mẹ và Bà 
giáo” (Bề trên) của Tu Hội này. Ba năm sau đó, 
thánh  nữ  qua  đời  ngày  27  tháng  Giêng  năm 
1540,  hưởng  thọ  66  tuổi.  Xác  của  thánh  nữ 



M C L CỤ Ụ

được quàn áo dòng Ba Phan-xinh và chôn cất tại 
nhà thờ thánh Afra, tại Brescia.

Thánh nữ được Ðức Thánh Cha Clementê XIII 
phong chân phước ngày 30 tháng tư năm 1768, 
và được Đức Thánh Cha Piô VII phong lên bậc 
hiển thánh vào năm 1807.  

Lời cầu nguyện:

Lạy Thiên Chúa nhân từ, Chúa đã cho thánh An-
giê-la trinh nữ nên gương bác ái và khôn ngoan; 
vì lời  thánh nữ cầu thay nguyện giúp, xin cho 
chúng con cũng noi theo Người mà trung thành 
tuân giữ lời  Chúa dậy, và tuyên xưng đức tin 
trong cuộc sống hằng ngày( Lời nguyện nhập lễ, 
lễ thánh nữ Angela Mêrisi ).
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28-1 THÁNH TÔ-MA A-QUI-NÔ

Linh Mục, Tiến Sĩ Hội Thánh,

1225-1274 – Triết gia- Thần học gia- Giáo sư

Mc 3, 31-35

Ngay trong ca nhập lễ, lễ thánh mục tử có viết: 
“ Ta sẽ cho xuất hiện một tư tế trung thành để 
phục vụ Ta. Người ấy sẽ hành động theo như 
lòng và ý muốn của Ta"( I Sm 2, 35 ). Thánh 
Tô-ma A-qui-nô là mẫu mực của lời Chúa .
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MỘT VỊ THÁNH LỖI LẠC

Thánh Tô-ma A-qui-nô sinh năm 1225 tại thành 
Naples Ý Ðại Lợi trong một gia đình phú quí và 
đạo hạnh. Ngài được hấp thụ một nền đạo đức 
sâu sắc, đặt căn bản trên đức tin và giáo lý chân 
chính của Chúa Giê-su và các tông đồ. Cha của 
Tô-ma là lãnh Chúa đảo Aquinô. Tuy danh vọng 
cao vời, nhưng gia đình cha mẹ của thánh nhân 
luôn biết kính sợ Chúa và giáo dục con cái theo 
luật  Chúa  và  Giáo  Hội.  Nhờ thế,  thánh  Tôma 
Aquinô đã sớm tiến tới trong đàng nhân đức, có 
một đức tin sắt đá và một nền học vấn uyên 
thâm để có thể hiểu và giải đáp được những vấn 
nạn trong xã hội cũng như những giải đáp cho 
thời đại đang tiến bộ. Trong quá trình theo học, 
Tôma được gửi học ở tu viện Cassino do các Cha 
Bênêđitô điều khiển. Một biến cố chính trị đưa 
đến việc giải tán tu viện sau 9 năm thánh hân 
đã theo học với các cha Bênêđitô. Sau đó, thánh 
nhân lại  tiếp tục học ở Naples, nơi đây thánh 
nhân có dịp tiếp xúc với các cha dòng Ðaminh, 
Tôma  say  mê  với  lý  tưởng  sống  cho  người 
nghèo  và  làm việc  trí  thức  để  truyền  bá  cho 
những người khác chân lý, lý tưởng mà Ngài đã 
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nghiền gẫm, đã suy nghĩ. Lý tưởng của thánh 
Ðaminh  đã  đánh  động  Ngài  tới  tận  căn,  nên 
Ngài đã quyết định xin vào dòng thánh Ðaminh 
vào năm 1244. Việc này làm phật ý thân mẫu 
thánh Tôma vì bà luôn muốn Tôma làm tu viện 
trưởng Cassino. Thân mẫu của Tôma quyết định 
bắt Tôma về giam trong gia đình và dùng mọi 
mưu kế để cho Tôma trở về thế gian. Mọi mưu 
chước của mẹ đều bị thất bại. Sau cùng trong 
cơn mù quáng tột độ, bà đã dùng một cô gái 
trắc nết để quyến rũ thánh nhân, vì bà hy vọng 
Tôma sẽ bị ngã gục. Nhưng ý Chúa nhiệm mầu, 
Tôma đã chiến thắng, đuổi cô gái hư ra khỏi nơi 
Ngài ở. Chúa đã yêu thương Ngài, sai thiên thần 
đến cột giây trinh khiết cho Ngài để biểu tỏ sự 
chiến thắng của Ngài, đúng như lời sách đệ nhị 
luật  đã  viết:  “  Chúa  ấp  ủ  và  lo  dưỡng  dục 
Tôma , luôn gìn giữ chẳng khác nào con ngươi 
mắt Chúa"( Ðnl 32, 10 ). Với ý chí sắt đá, lòng 
tin  tưởng tuyệt  đối  vào Chúa,  thân mẫu Ngài 
đành để Ngài trốn về lại tu viện. Thánh Tôma 
lúc đó được thụ huấn với thánh Albertô, một học 
giả uyên bác, nổi  tiếng thời  đó. Năm 27 tuổi, 
thánh Tôma đã trở thành giảng sư đại học với 
một kiến thức uyên bác có thể hướng dẫn được 
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giới trí thức đang say mê triết học Hy Lạp ngoại 
giáo. Ngài đã viết bộ" Tổng luận thần học" đầy 
giá trị, để lại cho Giáo Hội và hậu thế. Ngài nói 
Ngài đã múc tất cả sự khôn ngoan nơi Chúa Giê-
su qua suy niệm và cầu nguyện để viết nên: “ 
Tổng luận thầnhọc" này.

CHÚA VÀ GIÁO HỘI THƯỞNG CÔNG NGÀI

Ngài qua đời lúc mới có 49 tuổi, cái tuổi đang 
sung sức và việc dậy học đang nổi  tiếng vào 
năm 1274.  Ðức  thánh  cha  Gioan  XXII  phong 
Ngài lên bậc hiển thánh năm 1328. Năm 1567, 
Ðức Giáo hoàng Piô V lại cất nhắc Ngài lên bậc 
tiến sĩ Hội Thánh với tước hiệu: “ Tiến Sĩ Thiên 
Thần ". Năm 1880, Ðức thánh cha Lêo XIII đặt 
Ngài làm quan thầy các trường công giáo.

Lạy Chúa, Chúa đã làm cho thánh Tôma trở nên  
một bậc thầy lỗi lạc vì đã ban cho Người lòng  
tha thiết sống cuộc đời thánh thiện và hăng say  
giảng dạy đạo lý cao siêu. Xin Chúa thương mở  
lòng soi trí để chúng con ngày càng hiểu biết  
điều Người dạy và ra công bắt chước điều Ngài  
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làm( Lời nguyện nhập lễ, lễ thánh Tôma Aquinô,  
linh mục, tiến sĩ Hội Thánh ). 
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31-1 THÁNH GIO-AN BOSCO

Linh Mục

Mc 4, 26-34

Gioan Bosco sinh ngày 16-8-1815 tại nông trại 
Becchi,  con  của  Phanxicô  Bosco  và  Magarita 
Ochiena. 

Anh  cùng  cha  khác  mẹ  của  Gioan  Bosco  là 
Antôniô, và người anh cùng cha mẹ với Gioan 
Bosco là Giuse Bosco.
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NhỮng năm đầu đời 

Khi Gioan Bosco mới hai tuổi, thì cha cậu là ông 
Phanxicô bị mắc chứng xưng phổi, đã qua đời 
để lại cho vợ là bà Magarita 3 người con trai và 
một bà nội cao tuổi và ốm yếu  để chăm sóc. 

Đó  là  những  năm thực  khó  khăn  đối  với  mẹ 
Magarita; nhiều người chết vì đói và bệnh dịch. 
Mẹ magarita cùng với con cái mình sống sót nhờ 
mua  lúa  gạo  với  giá  mắc  từ  nơi  cha  Vittorio 
Amede, được coi là người cho vay nặng lãi đích 
danh.

Lên chín tuổi,  cậu bé Gioan Bosco có một giấc 
mơ mà chính ngài vẫn coi là có tính cách tiên tri, 
và đã nhiều lần kể lại cho các học sinh “nguyện 
xá” của Ngài:

« Cha như thấy mình ở gần nhà, trên một cái 
sân rất rộng, cả một lũ đông các trẻ vui chơi: 
chúng cười, dỡn, và chửi rủa phạm thượng. Thế 
là cha lao vào chúng, dùng đấm và lời lẽ. Lúc ấy 
một  đấng uy nghi  hiện  ra  cho cha,  mặt  Ngài 
sáng ngời,  nhìn chẳng nổi.  Ngài  gọi  cha bằng 
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tên và ra lệnh cho cha đứng đầu lũ trẻ. Ngài còn 
nói  thêm: “Con  hãy  làm cho mình  thành bạn 
hữu, không phải với những cú đấm đá, mà với 
sự dịu dàng và bác ái. Hãy nói với chúng phạm 
tội  là điều dữ, và tình bạn hữu cùng Chúa là 
điều quí báu”. Nhưng cha xấu hổ, vì mình chỉ là 
đứa bé dốt nát, nghèo hèn, không thể nói về 
tôn giáo cho lũ trẻ này. Lũ trẻ im ắng trở lại, bu 
quanh người lạ đó. Cha thì hỏi: “Ông là ai, sao 
ông nói cho cháu những chuyện không thể làm 
được đó?” “Chính vì là những chuyện không thể 
làm được mà con phải làm cho thành có thể với 
sự vâng lời  và việc đạt thấu được khoa học”. 
“Sao con có thể làm được?” "Ta sẽ ban cho một 
bà giáo, bà sẽ làm cho con trở nên khôn ngoan”. 
“Vậy ông là ai?”. “Ta là Đấng mà mẹ con chào 
mỗi ngày ba lần” “Mẹ con không cho phép con 
nói chuyện với người xa lạ.” “Vậy con hỏi tên ta 
với mẹ của ta”.

Cha liền thấy một bà uy nghi, áo rực rỡ, như 
đầy các ngôi sao trên đó. Thấy cha mội lúc một 
xâu hổ, bà cầm tay cha thân ái mà nói: “Con 
hãy nhìn nè!”. Lũ trẻ biến  đi, thay vào đó là vô 
số dê, chó, mèo, gấu, và nhiều con vật khác. Bà 



M C L CỤ Ụ

nói với cha: “Đấy là cánh đồng hoạt động của 
con. Hãy lớn lên, khiêm nhường, kiên cường và 
mạnh mẽ. Con sẽ làm cho chúng biến thành các 
con của mẹ!”. Và này chúng bỗng biến thành 
các con chiên hiền lành chạy dỡn quanh ông đó 
và bà lạ đó! Cha bỗng bật khóc, chẳng hiểu gì. 
Bà liền cầm lấy ta cha và nói: “Tới đúng thời, 
con sẽ hiểu”.  

Cả nhà cha nghe cha kể lại giấc mơ. Anh Giuse 
nói: Em sẽ là đứa chăn chiên. Mẹ cha nói: Có lẽ 
con sẽ trở thành linh mục. Anh cả Antôniô thì 
nói: Mày sẽ thành tướng cướp. Lời sau cùng của 
bà nội, người không biết đọc biết viết: Đừng có 
tin  vào mộng mị!  Cha cũng nghĩ  như bà nội. 
Nhưng kể từ đó giấc mơ này chẳng bao giờ để 
cho cha được yên lòng cả!

Việc học hành của Gioan Bosco

Tiếp theo giấc mơ, bé Gioan quyết theo học làm 
linh mục. Ở làng Capriglio gần đó có cha Lacqua 
dạy học, nhưng ngài không nhận trẻ con ở làng 
khác. May thay người nữ giúp việc cho cha qua 
đời, và dì của bé Gioan Bosco đến giúp việc cho 
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cha. Qua sự can thiệp của dì, bé Gioan được cha 
Lacqua nhận vào học cách miễn cưỡng, nhưng 
sau đó khi gặp gỡ bé lâu ngày, ngài vô cùng 
mên thương em! 

Để giúp cho trẻ em thôn Becchi cầu nguyện và 
dự thánh lễ, bé Gioan học làm xiếc, ma thuật, 
và trước buổi thao diễn, bé Gioan luôn cất kinh 
lần hạt và đọc lại bài phúc âm Chúa Nhật cho 
chúng nghe. Lũ trẻ hoàn toàn say mê thứ trò ảo 
thuất kỳ diệu của bé Gioan!

Năm 1826, bà nội qua đời. Vì bà nội đủ sức cầm 
cương dàn hòa cả ba đức trẻ. Nhưng bây giờ bà 
mất, mẹ Magarita sợ mọi chuyện sẽ đổ vỡ, nên 
vội xin cha xứ  cho bé Gioan được rước lễ sớm 
hơn một năm, ở tuổi mười một.  Vậy là ngày 26-
3-1826, ngày lễ Phục Sinh, bé Gioan được rước 
Mình Thánh lần đầu tiên. 

Mùa đông năm đó thật là ảm đạm. Anh cùng 
cha khác mẹ Antoniô bực tức vì bé Gioan đi học 
và lại làm xiết mua vui cho lũ trẻ trong thôn, 
nên hay gây gổ, nhiều lần Gioan phai lanh lắm 
mới thoát bị anh đánh. Me Magarita buộc phải 
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cho bé Gioan đi ở thuê cho nông trại gần đó của 
ông Luy và bà Đorôtea Moglia từ năm 1827 đến 
năm 1829. 

Vào tháng 9 năm 1829, cha Gioan Calosso, một 
vị linh mục 70 tưởi, về Morialdo. Thấy cậu bé 
Gioan thông minh, tốt lành, liền chấp nhận dạy 
cậu  văn  phạm  La-tinh  để  chuẩn  bị  làm  linh 
mục . Nhưng 21 tháng 11 năm 1930, Ngài bị vỡ 
mạch máu não qua đời. Lúc hấp hối Ngài trao 
chìa khóa hòm tiền cho Gioan với số tiền là 7000 
lia, đủ để hoàn tất việc học làm linh mục của 
cậu. Khi người cháu của cha Calosso đến, Gioan 
đã  chọn  việc  trao  chìa  khóa  thừa  kế  lại  cho 
người cháu, thân nhân của cha.

Ngày 21 tháng 3 năm 1831, anh Antoniô lập gia 
đình, nên mẹ Magarita quyết định chia phần gia 
sản cho anh. Thế là Gioan được trở về gia đình 
và tới  theo học tại  Castelnuovo,  ở bán trú tại 
nhà  ông  thợ  may  và  nhạc  sĩ  Gioan  Roberto, 
người chấp nhận truyền nghề may và âm nhạc 
cho cậu. Cuối năm cậu quyết định lên thành phố 
Chieri theo học, mùa hè thì về nông trại mới của 
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anh Giuse kiếm thêm tiền để đào sâu việc học 
hành.

Nhờ cha  Emanuele  Virano,  thầy  dạy  của  cậu, 
Gioan Bosco lấy lại được những thời gian mất 
học. Nhưng  khi cha Nicola Moglia thay thế ngài, 
thì vì tuổi cao, ngài không giữ nổi kỷ luật được 
cho  đám học  sinh,  nên  Gioan  chẳng còn  học 
được mấy. Bù lại, cậu có dịp học hỏi thêm về 
các nghề may và nghề thợ rèn với Robertô và 
Evasio Savio.

Trên đường tiến tới chức linh mục

Tại Chieri, cậu theo học và làm tạp vụ kiếm tiền 
như trông coi tiệm bán hàng, làm bồi bàn, coi 
chuồng ngựa... Tại đây, cậu cũng lập “Hội Vui” 
trong đó cậu cùng với các bạn thiện chí  giúp 
các bạn đồng trang  lui tới với việc cầu nguyện 
qua các trò chơi xiếc của mình. Có lần cậu đã 
thắng được người làm xiếc chuyên nghiệp.

Cũng trong những năm này, cậu kết tình bạn với 
Lu-y comollo, người cháu của cha xứ Cinzano. 
Cậu bé này có tính tình dễ thương và chịu đựng, 
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trong khi  Gioan Bosco thì  không thể nào chịu 
đựng nổi khi thấy bạn mình bị các bạn hữu khác 
hà hiếp, nên đứng ra bảo vệ. Những lời lẽ dịu 
dàng  và  việc  cầu  nguyện  không  ngừng  của 
Comollo khuấy động tâm hồn cậu cách sâu xa. 
Cậu phải thú nhận: “Với anh ấy, tôi mới thực sự 
học sống đời  Kitô hữu”.  Nhờ gương sáng của 
thái độ hiền hòa, vô tội của bạn, vị thánh tương 
lai thâm tín được nỗ lực phải nên thánh và cứu 
các linh hồn, sau này nó được đúc kết trong câu 
châm ngôn “Xin cho con các linh hồn, còn mọi 
sự khác xin Chúa cất đi”.

Hai  năm  học  tại  Chieri,  Gioan  hoàn  tất  các 
chương  trình  trung  học.  Cậu  đã  xin  và  được 
chấp nhận vào dòng Phan-xinh, nhưng có lẽ vì 
muốn nâng dỡ mẹ già về kinh tế trong tương lai, 
nên cậu lại gia nhập đại chủng viện. Sau năm 
năm theo học thần học, cậu đã trở thành linh 
mục.  Suốt  những  năm học  thần  học,  cậu  lại 
được gặp gỡ người bạn Comollo xưa. Hai người 
kết ước với nhau nếu ai chết trước, thì sẽ trở về 
báo  tin  mình  có  được  cứu  rỗi  hay  không. 
Comollo đã chết trước và cuộc hiện ra báo tin 
được cứu rỗi của anh tạo nên một kinh nghiệm 



M C L CỤ Ụ

khủng khiếp cho Gioan Bosco về việc tiếp xúc 
với thế giới đời sau!

Trở thành linh mục, có nhiều đề nghị hậu hĩnh 
cho tương lai của cha Gioan. Nhưng cuối cùng 
cha tiếp tục theo học  trong ba năm tại trường 
giáo sĩ do cha Lu-y guala và cha Cafasso đảm 
nhận, để hoàn tất việc chuẩn bị cho mục vụ linh 
mục của mình.

Những cuộc gặp gỡ đầu tiên với giới trẻ

Tại  Torinô,  cha Gioan Bosco  chứng kiến  cảnh 
các thanh thiếu niên cà bơ cà bất lên thành phố 
kiếm việc làm, không được ai chăm sóc về nghề 
nghiệp cũng như tôn giáo. Thống kê cho thấy có 
tới 7184 em dưới 10 tuổi đời kiếm việc làm tại 
các công xưởng. Các em rất tôn kính và yêu quí 
người đứng ra yêu thương và bảo vệ các em.

Cùng với cha Cafasso, cha Bosco còn thăm các 
tù nhân thanh thiếu niên phạm pháp.

Ngày 8 tháng 12, năm 1841, lần đầu tiên cha 
Gioan Bosco gặp một thiếu niên không biết tí gì 
về giáo lý, tên là Garelli, rồi ba anh em Buzzetti 
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đến từ miền quê Carono Varesino, ngủ gật trong 
suốt bài giảng của cha.

Những em này sau đó kéo theo đám trẻ tới với 
cha  ngày  một  đông.  Với  các  bạn  thanh thiếu 
niên  trợ  giúp,  và  các  cha  Carbano,  Ponte, 
Trivero, cha Don Bosco bắt đầu công cuộc tông 
đồ thanh thiếu niên đôc đáo của ngài dưới hình 
thức  “nguyện  xá”,  một  hình  thức  giáo  xứ  di 
động thay thế nhà xứ chính thức, để phục vụ 
cho các em từ quê lên thành phố, lang thang 
không được ai chăm sóc về tôn giáo, việc làm, 
học hành và vui chơi giải trí.

Làm việc giúp đỡ cho Bá tước Barolô

Mùa thu năm 1844, cha Cafasso loan báo cho 
Don Bosco chuẩn bị hành trang sáng phục vụ tại 
nhà  thương thánh  Philômena của  nữ bá  tước 
Barolo. Cha Cafasso muốn người bạn linh mục 
trẻ của ngài quen biết với Cha gioan Borel,  vị 
linh mục có liên quan tới nhà vua, là người có 
thể giúp đỡ Don Bosco tiếp tục tiến hành công 
cuộc nguyện xá. Còn cha Borel thì trở thành vị 
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giám đốc trên danh nghĩa của hiệp hội Nguyện 
xá này.

Ng2y 12-4-1846, Lễ Phục Sinh, Don Bosco cuối 
cùng tìm được nơi định cư cho công cuộc của 
ngài tại căn nhà Pinardi ờ Valdocco.

Nắm  1854,  Don  bosco  khai  sinh  tu  hội 
Salêdiêng, qua đó ngài có được sự bền vũng cho 
các công cuộc và cho tình thần phục vụ giới trẻ 
của ngài trong tương lai.  Mười năm sau, ngài 
đặt viên đá đầu tiên cho Đền Thờ Đức mẹ Phù 
hội các giáo hữu.

Năm  1872,  với  thánh  Maria  Đomenica 
Mazzarello,  ngài  sáng lập Tu hội  Con đức mẹ 
Phù Hộ nhằm giáo dục cho các thanh thiếu nữu 
với cùng một tinh thần trên.

Các  đợt  phát  xuất  truyền  giáo  sang  Ác-
hen-ti-na

Đợt xuất phát thứ nhất 

Năm  1875  là  đợt  xuất  phát  truyền  giáo 
salêdiêng đầu tiên sang Ác-hen-ti-na, vùng đất 
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di dân Ý lớn nhất vào thế kỷ thứ XIX. Trong thời 
gian đó Don bosco cũng thiết lập Hội Cộng Tác 
viên Salêdiêng được ngài coi là “các Salêdiêng 
giữa đời”.  Việc  hiện  diện  truyền giáo  của các 
Salêdiêng tại đây là do Đức cha Aneiros yêu cầu. 
Được ông lãnh sự Ý tại  Ác-hen-ti-na là  Gioan 
Tẩy giả Gazzolo báo tin về công việc của các 
Salêdiêng, Đức Cha đã đề nghị Don Bosco tiếp 
nhận việc điều hành giáo xứ tại Buenos Aires và 
một trường học các trẻ em trai tại San Nicolás 
de los  Arroyos.  Don bosco tiếp nhận lời  thỉnh 
nguyện. Trong một lễ nghi long trọng tại Vương 
cung thánh đường Đức mẹ Phù Hộ Các Giáo hữu 
tại Torinô, ngày 11-11-1875, đoàn truyền giáo 
đầu tiên lên đường. Dưới sự dẫn đầu của cha 
Cagliero,  các  nhà  truyền  giáo  của  don  Bosco 
xuống  tầu  tại  Genova  ngày  14-11-1875.  Tại 
Buenos Aires,  họ tiếp nhận một giáo xứ dành 
cho các di dân Ý.

Đợt xuất phát thứ hai 

Đợt xuất phát truyền giáo thứ hai  xẩy ra vào 
ngày  14-11-1876.  Cha  Phan-xinh  Bodrato  dẫn 
đầu đoàn truyền giáo. Với họ, một trường dạy 
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nghề  mới  tại  Buenos  Aires  được  mở,  với  các 
nghề  may,  mộc,  đóng  sách.  Cuộc  xuất  phát 
truyền giáo III xẩy ra vào năm 1877. Lần này 
cùng với các Salêdiêng, còn có cả các Con Đức 
mẹ Phù Hộ (nữ Salêdiêng), do sơ Angela Vallese 
dẫn đầu. Tuy nhiên giấc mơ của Don bosco về 
Ác-hen-ti-na hướng về Pantagonia (Dải đất lửa) 
Sau những năm chờ đợi, vào năm 1879 cơ hội 
đã đến, Chính phủ Ác-hen-ti-na trao cho tường 
Julio Roca hành quân nhắm chinh phục vùng đất 
hoang sơ sa mạc này. Đức cha Espinosa, gíam 
mục phó của Buenos Aires và các Salêdiêng là 
cha Giacomo Castamagna và thầy tư giáo Botta 
đi theo đạo quân trong tư cách các vị tuyên úy. 
Thế  là  cuộc  truyền  giáo  Pantagonia  khởi  sự. 
Carmen  de  Patagones  là  công  cuộc  salêdiêng 
thứ nhất. Sau này còn có công cuộc được mở tại 
Malal,  Bahía  Blanca,  Junín  de  los  Andes,  và 
nhiều nhà khác nữa. Các nhà truyền giáo vĩ đại 
như cha Milanesio và cha Fagnano dấn thân đầy 
sức sáng tạo mục vụ vào vùng đất quảng đại 
này và vào trong lòng dân chúng tại đây, nhất là 
các người dân da đỏ tại các cánh đồng hoang. 
Năm  1884,  cha  Cagliero  được  bổ  nhiệm  làm 
giám  mục  ngày  7  tháng  12  cùng  năm.  Hoạt 
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động  truyền  giáo  của  Don  bosco  bắt  đầu  có 
những kết quả trong lòng Hội Thánh. Tầm quan 
trọng của việc hội nhập văn hóa salêdiêng vào 
vùng nam Mỹ được biểu lộ trong bản tăng-gô 
“Chiếc thuyền nan của các thương gia”, viết và 
phổ nhạc bởi nhạc sĩ Enrique Santos Discepolo, 
trong đó Don bosco được giới thiệu như là nhà 
thể thao đầu tiên của Quốc Hội Ác-hen-ti-na và 
là anh hùng của quốc gia này.

Một sự góp mặt đáng kinh ngạc tại đây chính là 
dung mạo của Artemide Zatti, một di dân trẻ Ý 
vào  Ác-hen-ti-na,  đã  trở  thành  salêdiêng,  với 
một công việc khiêm cung và quí báu là một y tá 
đậm hương vị của một nền linh đạo sâu sắc và 
một đức ái hắng nồng. Thêm vào đó la hai dung 
mạo  gốc  Ác-hen-ti-na  là  Ceferino  Namuncura 
(da đỏ) và laura Vicunha (nữ sinh của dòng Con 
Đức mẹ Phù hộ) qua đời năm 13 tuổi. Cả ba vị 
này đều được phong chân phước.

Công cuộc Don Bosco nở rộ khắp nơi

Đường thời của Don Bosco, các công cuộc của 
ngài không chỉ trên khía cạnh truyền giáo, mà 
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còn được rộng mở khắp âu châu, là Ý,  Pháp, 
Tây Ban Nha... Trong ba người đồ đệ trực tiếp 
của Don bosco lên kế vị ngài trong chức vụ Bề 
trên  cả,  có  hai  người  được  Hội  Thánh  phong 
chân  phức  là  Á  thánh  Micae  Rua  và  Á  thánh 
Rinalđi.

Cái  chết  và  việc  phong  thánh  cho  Don 
bosco

Don Bosco qua đời sáng sớm ngày 31 tháng 1 
năm 1888 và nay được chôn cất tại Đền thờ Đức 
mẹ  Phù  hộ,  trong  một  nhà  nguyện  ở  nhà 
nguyện cánh phải.  Sứ điệp giáo dục của Ngài 
tổng kết lại trong ba chữ: Lý trí, tôn giáo và tình 
yêu thương. Ở tận nền tảng của Hộ thống giáo 
dục dự phòng của Ngài chính là một tình yêu 
sâu sắc dành cho thanh thiếu niên, là chìa khóa 
của  công  cuộc  giáo  dục  của  ngài.  Ngày  2-6-
1929, Đức thánh cha Piô XI phóng á thánh cho 
ngài, và công bố Ngài là hiểu thánh vào ngày 1-
4-1934, nhắm vào Lễ Chúa Phục sinh.

Một ít câu trích của Don Bosco
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“Ngưng lại một sự ưu ái tạo nên một hình phạt  
kích thích việc thi đua trong đàng nhân đức”

“Một ánh nhìn yêu thương trên một em nào đó  
tạo nên một hiệu quả to lớn hơn là một cái tát”

“Tuyệt đối cấm đáng đập dưới bất cứ hình thức  
nào, việc bắt quì gối trong một tư thế đau đớn,  
việc kéo mang tai hay những hình phạt tương tự  
như thế, bởi vì luật pháp dân sự cấm, và cũng  
bởi vì chúng gây bực dọc trong lòng thanh thiếu  
niên và chúng hạ thấp người giáo dục.”

(Trích dẫn Cuốn Sách Nhỏ: “Hệ Thống Giáo dục  
Dự phòng” của don Bosco).

Tiên tri  Isaia đã viết:  “  Những lời  Ta đặt vào 
miệng Ngươi, Ngươi đừng để rời khỏi miệng; lễ 
vật của Ngươi đặt trên bàn thờ Ta sẽ được Ta 
chấp nhận "( Is 59, 21 ). Chúa đã sai thánh Gio-
an Bốt-cô đến để giáo dục thanh thiếu niên và 
yêu thương các trẻ em mồ côi.  Lời  Chúa qua 
miệng tiên tri Isaia quả đúng với cuộc đời thánh 
nhân.

LỜI NGUYỆN CẦU
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Lạy  Chúa,  Chúa  đã  cho  xuất  hiện  trong  Hội  
Thánh một người Cha và một bậc thầy của giới  
thanh thiếu niên là thánh linh mục Gioan Bosco.  
Xin  Chúa  cũng  đốt  lửa  yêu  mến  trong  lòng  
chúng con,  để chúng con biết  phụng sự một  
mình Chúa và lo cho anh em được cứu rỗi ( Lời  
nguyện nhập lễ, lễ thánh Gioan Bosco ).
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2-2 DÂNG CHÚA GIÊ-SU TRONG ĐỀN 
THÁNH

Lc 2,22-40
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CHÚA GIÊ-SU: QUÀ TẶNG TÌNH YÊU CAO 
QUÍ

Hôm nay Giáo Hội mừng kính lễ dâng Chúa Giê-
su trong đền thánh. Theo luật Do Thái, mọi con 
trai đầu lòng đều thuộc về Thiên Chúa. Do đó, 
cha mẹ con trẻ phải chuộc lại đứa bé tùy theo 
khả năng của gia đình mình hoặc một con chiên 
tinh tuyền hoặc một cặp bồ câu. Những của lễ 
này được dùng dâng hiến cho Thiên Chúa thay 
thế các em.

MẸ MARIA VÂNG THEO LỀ LUẬT:

Như  mọi  người  dân  Do  Thái,  Mẹ  Maria  cũng 
hoàn toàn vâng theo lề luật.  Vì thế, khi Chúa 
Giê-su  đã  đúng  ngày  luật  định,  Mẹ  Maria  và 
thánh cả Giuse đã đưa Chúa Giê-su lên đền thờ 
Giêrusalem để dâng cho Thiên Chúa: “ Mọi con 
trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành 
cho Chúa”( Lc 2,23 ). Theo tục lệ, của lễ dâng 
tiến cho Chúa thay thế con trẻ là một cặp chim 
gáy hay một cặp bồ câu non ( Lc 2,24).  Tuy 
nhiên, đối với Mẹ Maria, Mẹ ý thức rất rõ ràng 
dâng Chúa là vĩnh viễn vì  đó là khởi đầu cho lễ 
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hy sinh mà Chúa Giê-su sẽ hoàn tất trên núi  
Canvê để cứu chuộc nhân loại.

THÁNH LỄ HÔM NAY MANG HAI Ý NGHĨA:

Nhìn bề ngoài, chúng ta thấy Chúa vâng phục lề 
luật  và cha mẹ của Người  làm theo luật dậy, 
nhưng thực  ra  Chúa Giê-su  đến gặp dân của 
Người.  Vì  thế,  ngay  tại  Giêrusalem,  cụ  già 
Simêon, một người công chính và nữ ngôn sứ 
Anna, được Chúa Thánh Thần thúc đẩy, đã tới 
đền thánh và chính Simêon đã được linh hứng 
sẽ không chết trước ngày được gặp Đấng Cứu 
Thế. Do đó, khi thấy Chúa Giê-su, Thánh Thần 
soi sáng, các Ngài đã nhận ra con trẻ mà các 
Ngài đang ẵm trên tay, đang thấy ở trước mặt 
lại chính là Chúa của mình, đồng thời các Ngài 
rất vui sướng loan báo cho những người khác. 
Thánh lễ dâng Chúa vào đền thánh còn có một ý 
nghĩa khác nữa, Chúa được Chúa Thánh Thần 
công bố là vinh quang của Israen và là ánh sáng 
soi đường cho muôn dân, muôn nước trên mặt 
đất này. Chính vì thế, khi người Kitô hữu quy tụ 
trong  nhà  thờ  do  tác  động  của  Chúa  Thánh 
Thần,  chắc  chắn  dân  Chúa  sẽ  gặp  Người,  sẽ 
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nhận ra Người lúc bẻ bánh, trong khi chờ đợi 
Người  đến trong vinh quang.  Qủa thực,  Chúa 
Giê-su là quà tặng cao quí nhất Thiên Chúa Cha 
dành cho nhân loại.

Vào  đầu  thế  kỷ  thứ  tám,  Ðức  Giáo  Hoàng 
Sergius  mở  đầu  buổi  lễ  bằng  một  cuộc  rước 
nến; cho đến cuối thế kỷ ấy việc làm phép và 
phân phát nến đã trở thành một phần của việc 
cử hành, bởi đó, cho đến ngày nay, ngày lễ này 
thường được gọi là: Candlemas (Lễ Nến).

Lời Trích
"Chính Ðức Kitô đã nói, 'Ta là sự sáng thế gian.' 
Và chúng ta là ánh sáng, chính chúng ta, nếu 
chúng ta tiếp nhận ánh sáng từ Ngài... Nhưng 
làm thế nào để chúng ta tiếp nhận ánh sáng ấy, 
làm thế nào để ánh sáng ấy bùng lên? ... Hình 
ảnh cây nến nói với chúng ta: qua sự cháy, và 
sự tàn lụi. Một ánh lửa, một tia đức ái, 
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một hy sinh không thể tránh như cây nến tinh 
tuyền, thẳng tắp đang tuôn trào nguồn ánh 
sáng của nó, và đã tự tan biến trong sự hy sinh 
âm thầm" (Ðức Phaolô VI).

Lạy Thiên chúa toàn năng hằng hữu, Con Một  
Chúa đã mang kiếp người  phàm và hôm nay  
được  tiến  dâng  trong  đền  thánh.  Chúng  con  
khiêm tốn nài xin Chúa cho tâm hồn chúng con  
cũng nên trong sạch hầu xứng đáng dâng mình  
trước thánh nhan( Lời nguyện nhập lễ, lễ dâng  
Chúa Giê-su trong đền thánh ).
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3-2 THÁNH BLASIÔ VÀTHÁNH 
ANSGARIÔ TỬ ĐẠO

 Giám mục, tử đạo tại Armêni (324)

Thánh Blasiô an ủi Agricolaus, Thủ Hiến 
xứ Cappadocia

Chúng ta biết nhiều về sự sùng kính của Kitô 
Hữu đối  với  Thánh  Blasiô  hơn  là  tiểu  sử  của 
ngài. Trong Giáo Hội Ðông Phương, ngày lễ kính 
ngài được coi  là một ngày lễ lớn. Công Ðồng 
Oxford,  vào  năm  1222  đã  cấm  làm  việc  xác 
trong ngày lễ Thánh Blasiô. Người Ðức và người 
Ðông Âu rất  kính trọng thánh nhân,  và trong 
nhiều  thập  niên,  người  Công  Giáo  Hoa  Kỳ 
thường chạy đến với  thánh nhân để xin  chữa 
bệnh đau cổ họng.
Rất ít dữ kiện được biết vê 2thánh Blasiô. Chúng 
ta tin rằng ngài là giám mục Sebastea, chịu tử 
đạo  dưới  triều  hoàng  đế  Licinius  ở  Sebastea, 
Armenia, năm 316. Mãi cho đến 400 năm sau 
mới có huyền thoại viết về ngài. Theo đó, Thánh 
Blasiô là một giám mục tốt lành, làm việc vất vả 
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để khuyến khích giáo dân sống lành mạnh về 
tinh thần cũng như thể xác.

Mặc  dầu  Chỉ  Dụ  “Khoan  dung”  do  Hoàng  đế 
Licinius ban hành, năm 311, đã cho phép tự do 
tôn giáo ở Ðế Quốc Rôma hơn năm năm, nhưng 
ở Armenia, việc bách hại vẫn còn dữ dội. Hiển 
nhiên là Thánh Blasiô buộc phải rời bỏ giáo phận 
và sống trong rừng núi. Ở đó ngài sống trong cô 
độc và cầu nguyện, làm bạn với thú rừng.

 
Một ngày kia, có nhóm thợ săn đi tìm thú dữ để 
sử dụng trong đấu trường và tình cờ họ đã thấy 
hang động của Thánh Blasiô. Từ kinh ngạc cho 
đến sợ hãi, họ thấy vị giám mục đi lại giữa đám 
thú dữ một cách điềm tĩnh để chữa bệnh cho 
chúng. Nhận ra ngài là giám mục, họ bắt ngài về 
để xét xử. Trên đường đi, ngài ra lệnh cho một 
con sói phải thả con heo nó đang cắn giữ vì đó 
là của người đàn bà nghèo. Khi Thánh Blasiô bị 
giam trong tù và bị bỏ đói, người đàn bà này đã 
đền ơn ngài bằng cách lẻn vào tù cung cấp thức 
ăn cho thánh nhân.
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 Ngoài ra, truyền thuyết còn kể rằng, một bà mẹ 
có đứa con trai bị hóc xương đã chạy đến ngài 
xin cứu giúp. Và sau lời truyền của Thánh Blasiô, 
đứa bé đã khạc được chiếc xương ra khỏi cổ.
 
Agricolaus,  Thủ  Hiến  xứ  Cappadocia,  tìm  mọi 
cách để dụ dỗ Thánh Blasiô bỏ đạo mà thờ tà 
thần. Lần đầu tiên từ chối,  ngài  bị  đánh đập. 
Lần kế tiếp, ngài bị treo trên cây và bị tra tấn 
bằng chiếc lược sắt cào vào thân thể. Sau cùng 
ngài bị chém đầu.
 Lời Bàn
Bốn thế kỷ đủ để những điều tưởng tượng xen 
lẫn với những dữ kiện có thật. Ai dám đoan chắc 
tiểu sử Thánh Blasiô là có thật? Nhưng chi tiết 
của một đời  người thì  không cần thiết. Thánh 
Blasiô được coi là một thí dụ điển hình về quyền 
năng của những ai tận hiến cho Ðức Kitô. Như 
Ðức Kitô đã nói với các môn đệ trong Bữa Tiệc 
Ly, "Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở 
lại  trong  anh  em,  hãy  xin  bất  cứ  gì  anh  em 
muốn thì  sẽ được ban cho"  (Gioan 15:7).  Với 
đức tin, chúng ta có thể vâng theo sự dẫn dắt 
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của Giáo Hội  để được sự che chở của Thánh 
Blasiô.
Nhiều người công giáo nhớ lại vào ngày lễ thánh 
Blasiô vì việc ban phép lành các cổ họng được 
làm vào ngày hôm đó. Hai cây nến được làm 
phép được cầm mở rộng ra, và áp sát vào cổ 
họng khi lời phép lành được đọc lên: “"Qua lời 
cầu bầu của Thánh Blasiô, là giám mục và là vị 
tử đạo, xin Thiên Chúa chữa con khỏi bệnh tật 
của cổ họng và khỏi mọi sự dữ. Nhân danh Cha, 
và Con, và Thánh Thần". Việc che chở của thánh 
Blasiô  cho  những  người  bị  đau  cổ  họng  hiền 
nhiên đến từ truyền thuyết kể lại rằng một em 
bé được thánh nhân chữa khỏi đau cổ họng kể ở 
trên.

Lời cầu nguyện:

Lạy thánh Blasiô, xin cầu cho chúng con khỏi bị 
bệnh đau cổ họng và cho chúng con được chịu 
mọi đau đớn vì tình yêu Chúa. Amen.
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5-2 THÁNH AGATA

Tri nữ, tđạo thời bạo vương Đê-xi-ô, năm 251

Francisco de Zurbaran
Thánh nữ Agata
1630-33 – tranh trên vải dầu
Bảo tàng viện Fabre, Montpellier
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Lễ thánh Agata nhằm ngày 5 tháng hai.  Thánh 
nữ là quan thầy của các nơi sau đây: Catania, 
Sicilia,  Malta,  San  Marino,  Tây  Ban  Nha, 
Zamarramala. Ngài cũng là quan thầy của các 
nghề nghiệp sau: những người dẫn đường leo 
núi  Anpê,  những  người  đúc  chuông,  những 
người làm đồ trang sức, các cô gái chăn cừu, 
các y tá, những người nữ độc thân, những vú 
nuôi.

Agata còn là quan thầy chữa lành các bệnh vú, 
động đất, núi phun lửa Ét-na, ngừa trị nạn cháy, 
các tử đạo, các thiên tai, các nạn nhân bị cưỡng 
hiếp,  những  người  không  sinh  con,   các  nạn 
nhân bị tra trấn, các nạn núi phun lửa. Với một 
cảnh giới rất lớn rộng của việc kêu cầu thánh nữ 
can thiệp, ta rất dễ thấy Agata là vị thánh rất 
được biết tới ở thời cổ.

Cũng như trường hợp của Thánh Anê, vị đồng 
trinh tử đạo thời Giáo Hội tiên khởi, chúng ta 
không có dữ kiện lịch sử chắc chắn về Thánh 
Agata,  ngoại  trừ  sự  kiện  ngài  chịu  tử  đạo  ở 
Sicilia  trong  thời  kỳ  cấm  đạo  của  hoàng  đế 
Rôma là Đê-xi-ô năm 251.
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Theo truyền thuyết,  Agata sinh tại  Sicilia,  con 
gái của một gia đình giàu có và đạo đức. Khi 
còn là một bé gái, cô đã tận hiến cuộc đời cho 
Thiên Chúa. Ai cũng biết đến cô, người con gái 
Kitô hữu đẹp tuyệt trần. Một trong những người 
say mê cô là Quintianô, quan cai trị Sicilia, dưới 
thời  hoàng đế Đêxiô.  Ông ta đã nghe biết  cô 
đẹp và giàu có. Ông ra ra các luật chống lại các 
Kitô hữu, mà ông dùng như cái âm mưu để triệu 
cô đến Catania, nơi ông đang ở. Ông đã lệnh 
bắt giữ cô và đưa ra xét xử , bởi chính ông hy 
vọng rằng vì sợ hãi sự tra tấn và cái chết, cô sẽ 
đành phải trao thân cho ông. 

Nhưng khi cô biết được chuyện đó, cô đã cầu 
nguyện rằng: "Lạy Ðức Giê-su Kitô, là Chúa mọi 
sự! Ngài đã thấy lòng con, Ngài biết con muốn 
gì. Xin hãy làm chủ toàn thể con người của con 
-- chỉ mình Chúa mà thôi. Con là con chiên của 
Ngài;  xin  giúp con  vượt  qua sự dữ một  cách 
xứng đáng."

Sau đó, Quintianô tống Agata vào nhà gái điếm 
với hy vọng ngài sẽ thay đổi ý định. Sau một 
tháng bị đánh đập và xỉ nhục, Quintianô lại đưa 



M C L CỤ Ụ

ngài ra xét xử, nhưng Thánh Agata vẫn không 
lay chuyển, vẫn can đảm tuyên bố: xưng rằng 
chỉ một mình Chúa Giê-su mới có thể ban cho 
ngài sự tự do. Quintianô lại tống ngài vào ngục 
thay vì nhà gái điếm. Và khi ngài tiếp tục tuyên 
xưng đức tin nơi Chúa Giê-su, Quintianô ra lệnh 
tra tấn. Ông ta còn ra lệnh cắt vú cô và không 
cho chăm sóc thuốc men và cho nhịn ăn trong 
bốn ngày.  Nhưng vị  thánh đồng trinh đã gặp 
thánh Phêrô đến chữa cho cô  được toàn vẹn trở 
lại.

Quintianô không một chút súc động trước phép 
lạ chữa lành cho cô. Ông ta liền ra lệnh cho cô 
nằm dài trên chiếc giá và bắt cô trần trụi phải 
lăn đi lăn lại trên than đá trộn lẫn với các mảnh 
bình vỡ.  Trước khi  chết,  cô cầu nguyện: "Lạy 
Chúa, là Ðấng dựng nên con, Ngài đã gìn giữ 
con từ khi còn trong nôi. Vì yêu thế gian Ngài đã 
dẫn dắt con và ban cho con sự kiên nhẫn để 
chịu đựng đau khổ. Xin hãy nhận lấy linh hồn 
con."

Thánh nữ Agata quả là một tấm gương sáng về 
đức khiết tịnh và đức torng sạch cho chúng ta 
ngày hôm nay. Chúng ta đang sống trong một 
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xã hội nhục dục và sa đoạn, khi các Kitô hữu bị 
bách hại vì sống theo luân lý và chiến đấu bảo 
vệ những gì là linh thiêng. Qua các phương tiện 
truyền thông, chúng ta bị tấn công mọi phía bởi 
các cám dỗ nhục dục của xã hội chúng ta – hầu 
như chúng ta phải  sống trong một nhà điếm. 
Chúng ta không phải chịu những khổ hình thể 
xác như thánh nữ phải chịu, nhưng hầu hết tất 
cả chúng ta đều phải  chịu sự hành hạ thiêng 
liêng và tâm lý của một nền văn hóa sa đọa.

Giống như thánh Agata, việc cầu nguyện và việc 
tận  hiến  mình  cho  Chúa  Giê-su  qua  Đức  Mẹ 
Maria sẽ giúp chúng ta sống mạnh mẽ. Chính 
phép Thánh Thể và việc lần hạt là những khí 
giới rất quyền thế của cuộc chiến thiêng liêng. 
Nếu chúng ta theo gương Chúa chịu đóng đanh, 
đi tìm sự an ủi của vị Mục tử nhân lành, và kêu 
cầu Ngài khi cần thiết, chúng ta sẽ nhận được 
sức mạnh mình cần đến để chịu đựng mọi thử 
thách và không trở nên mệt mỏi, chán chường 
trên hành trình cuộc sống của chúng ta.
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Kinh cầu nguyện: 

Lạy Chúa, thánh nữ Agata đã luôn luôn làm  
đẹp  lòng  Chúa,  vì  vừa  sống  cuộc  đời  kiên  
trinh,  vừa  can  trường  hy  sinh  tử  đạo.  Xin  
nhận lời thánh nữ chuyển cầu cho chúng con  
được ơn tha thứ (Lời  nguyện ca nhập lễ,  lễ  
thánh Agata, trinh nữ, tử đạo).
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6-2 PHAOLÔ MIKI và CÁC BẠN TỬ ĐẠO 

Ngày 6-2-1597, 26 Kitô hữu bị đóng đinh tại  
Nagasaki  (Nước  Nhật).  Trong  số  đó  có  các  
nhà truyền giáo châu Âu, các tu sĩ dòng Tên  
và dòng Phan-xinh, kể các các tu sĩ Nhật, như  
LM Phaolô Miki và 17 giáo dân: gồm các giáo  
lý viên, các thông dịch viên, hai bác sĩ và cả  
các trẻ em. Tất cả đều tươi cười, nhiều người  
còn ca hát.

Thánh Phaolô Miki sinh ra tại đất nước Nhật 
Bản vào thế kỷ XVI giữa lúc nước Nhật cấm 
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cách, bắt bớ đạo công giáo một cách thật gắt 
gao.  Thánh  nhân  là  một  tu  sĩ  Nhật  Bản  rất 
hăng say, nhiệt thành với công việc loan báo 
Tin Mừng. Điều mà sử gia Tertullien đã viết 
quả thực được thể hiện nơi Phaolô Miki và các 
bạn.  Vì  hăng say  với  công việc  truyền giáo, 
ngày  5/2/1597 trên  một  chuyến  tầu,  Phaolô 
Miki  và 25 người bạn đã bị  quan quân Nhật 
Bản  bắt  nhốt,  bị  lên  án  tử  bằng hình  phạt 
 treo Phaolô và các bạn của Ngài trên những 
cây thập giá đối diện với bờ biển. Bị cực hình, 
bị treo lên những cây thập tự giá, nắng, gió, 
đau  đớn,  nhưng  với  ơn  Chúa  giúp  thánh 
Phaolô  Miki  và  các  bạn  vẫn  tươi  vui,  phấn 
khởi,  không hề  sợ  sệt  và  vẫn hăng hái,  sốt 
sắng  giảng  đạo,  khuyên  răn  các  người  đến 
xem ăn năn hối  cải,  trở  về  với  Thiên Chúa. 
Thánh  nhân  tha  thứ cho  những kẻ  sỉ  nhục, 
hành hạ và kết án Ngài cùng các bạn. Quan 
quân Nhật Bản quá tức giận vì  thái  độ bình 
tĩnh và 
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không sợ sệt của các Ngài, nên đã đâm chết 
Phaolô Miki và các bạn của Ngài.

THIÊN CHÚA TRAO BAN TRIỀU THIÊN

Lời thánh vịnh viết: “ Ai gieo trong lệ sầu, sẽ 
gặt trong vui sướng. Ai gieo trong nước mắt, 
sẽ về giữa tiếng cười”. Thánh Phaolô Miki và 
25 người  bạn đã được diễm phúc tử vì  đạo 
với hình phạt nặng nề như Thầy của mình là 
bị đóng đinh trên thập tự giá. Thiên Chúa và 
Giáo Hội đã tôn vinh các Ngài.

Lạy Chúa là nguồn sức mạnh của các thánh,  
Chúa  đã  gọi  thánh  Phaolô  Miki  và  các  bạn  
bước lên thập giá để vào cõi trường sinh. Xin  
Chúa  thương  nhận  lời  các  Ngài  cầu  thay  
nguyện  giúp  cho  chúng  con  hằng  can  đảm 
tuyên xưng đức tin và trung thành giữ vững  
đến hơi thở cuối cùng (Lời nguyện ca nhập lễ,  
lễ thánh Phaolô và các bạn, tử đạo ).
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8-2 THÁNH GIÊRÔNIMÔ EMILIANÔ, LẬP 
DÒNG

Chúa nói: “ Ai thực hành các điều răn và dạy 
người khác làm như thế, sẽ được coi là kẻ lớn 
nhất  trong  Nước  Trời”(  Mt  5,  19).  Thánh 
Giêrônimô là  người  nhiệt  thành phục vụ các 
trẻ em mồ côi. Thánh nhân có tinh thần bác 
ái  cao  độ  và  lòng  yêu  thương  trẻ  em khốn 
khổ, những bệnh nhân, những người đau yếu 
tật nguyền.



M C L CỤ Ụ

THÁNH GIÊRÔNIMÔ : 

Thánh Giêrônimô sinh tại  Venise nước Ý vào 
năm 1481 trong một  gia  đình đạo đức.  Vào 
tuổi  trưởng  thành  như  bao  chàng  trai  khác 
thời đó, Thánh Giêrônimô gia nhập quân đội 
Ý  để  cùng  với  đất  nước  bảo  vệ  miền 
Castelnovo và miền Quero, thành phố đang bị 
địch  quân  chiếm  đóng.  Như  các  người  lính 
khác, thánh nhân bị địch bắt làm tù binh và 
Ngài  được  Mẹ  Maria  cứu  thoát  một  cách  lạ 
lùng. Thánh nhân có một tấm lòng bác ái siêu 
vời, vì thế, Ngài hướng về các trẻ em mồ côi, 
những trẻ em bị mất cha mất mẹ, giáo dục và 
yêu  thương  chúng  theo  tinh  thần  Kitô  giáo. 
Bắt  đầu  công  việc  bác  ái  từ  thành  Venise, 
thánh  nhân  rảo  qua  các  miền  khác  như 
Brescia,  Berfame, Côme và hướng dẫn,  điều 
hành nhiều viện mồ côi và nhiều hội đoàn bác 
ái. Với tinh thần quảng đại, lòng bác ái vị tha, 
sự quan tâm yêu thương người nghèo, trẻ mồ 
côi,  thánh nhân đã dừng chân ở Somasque, 
một miền quê hẻo lánh tại Bergame.
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THÁNH  NHÂN  LẬP  DÒNG  BÁC  ÁI  PHỤC 
VỤ BỆNH NHÂN VÀ TRẺ EM MỒ CÔI: 

Thánh Gioan đã ghi lại lời Chúa: “ Mọi người 
sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở 
điểm  này:  là  anh  em  có  lòng  thương  yêu 
nhau”(  Ga  13,  35  ).  Tại  Somasque,  thánh 
nhân được ơn soi sáng của Chúa và sự thúc 
đẩy của Chúa Thánh Thần, Ngài  đã lập một 
Hội  Dòng mới  lấy tên là  Somasque và Dòng 
của Ngài đã được Đức Thánh Cha Piô V phê 
chuẩn.  Dòng  của  thánh  nhân  thành  lập  có 
mục đích chăm sóc bệnh nhân và lo cho các 
em cô nhi, các trẻ mồ côi không ai chăm sóc. 
Năm 1537, Ngài bị  lây nhiễm bệnh đang khi 
hăng say săn sóc bệnh nhân và qua đời  lúc 
56 tuổi.

Lạy Chúa là Cha giầu lòng thương xót, Chúa  
đã ban cho những kẻ mồ côi một người Cha  
và một người bảo trợ là thánh Giêrônimô. Xin  
nhận  lời  thánh  nhân  chuyển  cầu  cho chúng  
con biết trung thành giữ tinh thần nghĩa tử,  
nhờ đó, chúng con được xứng danh là con cái  
Chúa.
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8-2 THANH NỮ JOSEPHINE BAKHITA

(1869 – 8 tháng hai năm 1947)

 Thánh Josephine Bakhita sinh ở Sudan, được 
coi là người nô lệ Phi Châu đầu tiên được Giáo 
Hội phong thánh. Vào lúc 10 tuổi, cô bị bắt cóc 
bởi bọn buôn nô lệ và được đặt tên là "Bakhita," 
hoặc "đứa may mắn." Bị buôn đi bán lại ở các 
thị trường El Obeid và Khartoum, Bakhita phải 
trải qua đủ loại đau khổ về tinh thần, tâm lý và 
thể xác vì thân phận nô lệ. Khi lần sau cùng cô 
được bán cho ông Callisto Legnani, vị lãnh sự Ý 
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thực tâm muốn giải thoát cô, thì cuộc đời cô mới 
thật sự thay đổi.

khi  vị  lãnh  sự  trở  về  Ý  vì  lý  do  chính  trị  thì 
Bakhita cũng xin tháp tùng gia đình ông. Mặc dù 
sau đó cô tiếp tục làm công cho một gia đình 
khác, cuộc đời Bakhita ở Ý là một cuộc đời hạnh 
phúc. Cô được đối xử tử tế và được tôn trọng. 

Cô cũng làm quen với các nữ tu dòng Bác Ái 
Canossa ở Venice; chính họ là những người đã 
nói với cô về Thiên Chúa là Ðấng mà tự nhiên cô 
bị thu hút đến với Người. Sau nhiều tháng học 
hỏi, cô được tháp nhập vào Giáo Hội qua các bí 
tích Rửa Tội, Thêm Sức và Rước Lễ. Cô lấy tên 
mới là Josephine để đánh dấu một cuộc đời mới 
trong Ðức Kitô. 

Vài năm sau Josephine gia nhập tu viện Bác Ái 
Canossa ở Venice. Trong 50 năm tiếp đó, cô là 
một nữ tu nổi tiếng về đạo đức và công việc bác 
ái. Trong suốt cuộc đời tu trì, sơ Josephine đảm 
trách các công việc rất tầm thường nhưng cần 
thiết cho nhà dòng -- nấu ăn, may vá, giữ cửa 
tu viện ở Schio, gần Padua. Thái độ hiền lành, 
hòa nhã và giọng nói êm ả của sơ là sự an ủi 
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cho  những  người  nghèo  và  người  đau  khổ 
thường đến với nhà dòng xin giúp đỡ. 

Mặc dù tuổi  tác  khiến  cho sức khỏ yếu kém, 
nhưng sơ Josephine vẫn là một nhân chứng của 
hy  vọng và  thiện  tâm. Trong những giờ  phút 
cuối  đời,  dường như sơ  sống lại  những ngày 
kinh hoàng của đời nô lệ. Người ta nghe sơ rên 
rỉ nói người y tá rằng "Làm ơn nới lỏng cái xích 
sắt ấy một chút... nó nặng quá!" 

Sơ được Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II phong 
chân phước năm 1992. Vào năm kế đó, khi Ðức 
Thánh  Cha  thực  hiện  cuộc  tông  du  sang  Phi 
Châu,  mẹ bề trên dòng Canossa  đã dâng lên 
ngài  các  di  tích  của  Chân  Phước  Josephine. 
Trong bài giảng, đức giáo hoàng nói: "Hãy vui 
lên, hỡi tất cả Phi Châu! Bakhita đã trở lại với 
ngươi: ngài là con gái của Sudan, bị bán làm nô 
lệ như một món hàng, tuy thế ngài vẫn tự do: 
tự do của các thánh."

 Vào tháng Mười 2000, Ðức Giáo Hoàng Gioan 
Phaolô II đã phong thánh cho ngài.
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 Lời Trích

"Khi nhìn thấy mặt trời, mặt trăng và muôn tinh 
tú, tôi tự nhủ, 'Ai có thể là Chủ Nhân của những 
vật mỹ miều ấy?' Tôi vô cùng khát khao để thấy 
Người, để biết Người và để thần phục Người." 
(Chân Phước Josephine Bakhita).
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10-2 THÁNH SCOLASTICA, TRINH NỮ

Thánh Matthêu  viết:  “  Kìa  Tân  Lang  là  Đức 
Kitô  đã tới,  hãy ra nghênh đón Người”  (  Mt 
25,  6  ).  Thánh  Scolastica  đã  trung  thành, 
khôn ngoan cầm đèn cháy sáng ra đón Đức 
Kitô vào tiệc cưới. Thánh nữ đã lập nhiều nhà 
dòng  và  thường  bàn  hỏi  với  anh  mình  là 
thánh Biển Đức.
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MỘT CON NGƯỜI THÁNH: 

Thánh Scolastica và thánh Bênêđitô là hai anh 
em sinh đôi. Người là em ruột của thánh Biển 
Đức (Bênêđitô). Hai anh em thánh Scolastica 
được sinh ra trong một gia đình thánh thiện, 
quảng đại và bác ái,  giầu sang miền Norcia. 
Hai anh em vừa mở mắt chào đời được mấy 
tháng đã vội mồ côi mẹ. Hai anh em chỉ biết 
sống  nương  nhờ  vào  tình  thương  ấp  ủ  của 
người  Cha hiền từ,  đạo đức.  Trong cảnh gà 
trống  nuôi  con,  ông  Eurôpiô  càng  tỏ  ra  là 
người cha nhân từ, luôn yêu thương con cái 
với một tấm lòng rộng mở bao la để bù đắp 
những thiếu thốn của tình mẫu tử.  Lớn lên, 
hai  anh  em  thánh  Scolastica  và  Biển  Đức 
được Cha yêu thương cho đến trường học . 
Hai thánh nhân đã hết mực yêu thương nhau, 
khuyên nhủ nhau học hành đến nơi đến chốn 
để  không  phụ  lòng  người  Cha  đã  hết  mình 
yêu thương các Ngài. Hai thánh nhân luôn bắt 
chước  gương  nhân  đức  của  Cha  mình,  lòng 
yêu  mến  Chúa  Thánh  Thần,  Đấng  soi  sáng 
tâm trí của các Ngài. Khi thành đạt, hai anh 
em lại  chung  một  chí  hướng  tận  hiến  mình 
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cho Chúa để phụng sự Chúa và phục vụ các 
linh hồn.
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10-2  THÁNH SCOLASTICA LẬP DÒNG 
VÀ ĐƯỢC TÔN VINH: 

Thánh Biển Đức (Bênêđitô) đã lập Dòng, em 
của Ngài là thánh nữ Scolastica cũng sáng lập 
dòng nữ tu ở Ý gần rặng Cassino, thuộc 
Plombariola, cách tu viện của anh ngài chỉ có 
năm dặm.
 



M C L CỤ Ụ

Mỗi năm hai anh em chỉ gặp nhau có một lần, 
trong một nông trại, vì Scholastica không được 
phép vào tu viện. Cả hai dành thời giờ để thảo 
luận về các vấn đề tinh thần.
 
Mỗi năm hai anh em chỉ gặp nhau có một lần, 
trong một nông trại, vì Scholastica không được 
phép vào tu viện. Cả hai dành thời giờ để thảo 
luận về các vấn đề tinh thần.
 
Theo cuốn Ðối Thoại của Thánh Grêgôriô Cả, 
trong lần sau cùng hai anh em gặp nhau để cầu 
nguyện và truyện trò, Thánh Scholastica cảm 
thấy cái chết của mình gần kề nên nài xin anh 
Bênêđitô ở với ngài cho đến ngày hôm sau.
 
Thánh Bênêđitô từ chối lời yêu cầu ấy vì ngài 
không muốn ở đêm bên ngoài tu viện, vì như 
thế chính ngài sẽ phá vỡ quy luật do ngài đặt ra. 
Thánh Scholastica xin Thiên Chúa cho phép anh 
mình ở lại, và một trận mưa lớn đổ xuống như 
thác khiến Bênêđitô và các tu sĩ đi theo ngài 
không thể trở về tu viện.
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Thánh Bênêđitô kêu lên, "Xin Chúa tha tội cho 
em. Em làm cái gì vậy?" Thánh Scholastica trả 
lời, "Em xin anh một ơn huệ và anh từ chối. Em 
xin Chúa, và Chúa nhận lời."
 
Ba ngày sau, khi Thánh Bênêđitô cầu nguyện 
trong tu viện thì ngài nhìn thấy linh hồn của em 
mình bay lên trời trong dạng chim bồ câu trắng. 
Thánh Bênêđitô sai các tu sĩ đem xác của em 
mình về dòng và chôn trong chính ngôi mộ mà 
thánh nhân đã chuẩn bị cho mình.
Thánh Scholastica từ trần vào khoảng năm 543, 
và sau đó không lâu Thánh Bênêđitô cũng từ giã 
cõi đời.
 
Lời Bàn

Thánh Scholastica và Bênêđitô đã hiến mình 
trọn vẹn cho Thiên Chúa, và coi trọng việc kết 
giao bằng hữu với Chúa qua sự cầu nguyện. Các 
ngài đã hy sinh một số cơ hội sẵn có để cùng 
nhau thực hiện ơn gọi tu trì. Tuy nhiên, khi càng 
gần gũi với Ðức Kitô bao nhiêu, họ càng cảm 
thấy gần nhau hơn. Khi gia nhập cộng 
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đồng tu sĩ, họ đã không quên và cũng không bỏ 
rơi gia đình mà trái lại họ có thêm các anh chị 
em mới.
 
 
 Lạy chúa, hôm nay chúng con mừng kính  
thánh nữ Scolastica. Xin cho chúng con theo  
gương Ngài để lại biết hết lòng mến yêu  
phụng thờ Chúa và cảm nghiệm tình thương  
Chúa ngọt ngào( Lời nguyện nhập lễ, lễ thánh  
Scolastica, trinh nữ ).
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11-2 ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC

Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân

Bernadette là một thiếu nữ yếu ớt, con của hai 
ông bà người  nghèo và không có tham vọng. 
Việc sống đạo của họ cũng không có gì đáng 
nói. Bernadette chỉ biết đọc kinh Lạy Cha, Kính 
Mừng và kinh Tin Kính. Cô còn biết đọc kinh cầu 
Linh Ảnh ĐỨC MẸ: "Ôi Ðức Maria được thụ thai 
mà không mắc tội."
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Trong những lần phỏng vấn, Bernadette cho biết 
những gì cô được nhìn thấy. Cô cho biết "cái gì 
đó mầu trắng trong hình dạng một thiếu nữ." 
Ðó là "một thiếu nữ xinh đẹp với chuỗi tràng hạt 
trên  tay."  Áo  choàng  trắng  của  ngài  có  viền 
xanh. Ngài đội khăn trắng. Trên mỗi bàn chân 
đều có hoa hồng màu vàng.  Bernadette  cũng 
ngạc nhiên ở sự kiện là trinh nữ này không gọi 
cô với danh xưng thân mật “em” (Tu), nhưng 
với  ngôn  từ  rất  lịch  thiệp  "cô”  (vous).  Người 
trinh nữ khiêm tốn ấy hiện ra với  một cô gái 
bình dân và đã đối xử với cô như một người có 
phẩm giá.
 
Qua một cô gái bình dân, Ðức Maria đã làm hồi 
sinh và tiếp tục làm sống dậy đức tin của hàng 
triệu người. Dân chúng bắt đầu đổ về Lộ Ðức từ 
khắp nơi  trong nước Pháp cũng như toàn thế 
giới. Vào năm 1862, giới thẩm quyền Giáo Hội 
công  nhận tính  cách  xác thực  của  những lần 
hiện ra và cho phép sùng kính Ðức Mẹ Lộ Ðức. 
Năm 1907, lễ Ðức Mẹ Lộ Ðức được cử mừng 
khắp hoàn vũ.
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ĐỨC MẸ CHỮA LÀNH NHIỀU BỆNH NHÂN 
VÀ  BAN  CHO  NHIỀU  NGƯỜI  ƠN  QUAY 
TRỞ VỀ VỚI CHÚA: 

Tại Lộ Đức, Đức Mẹ với tấm lòng yêu thương 
dạt dào đã chữa lành biết bao bệnh nhân tật 
nguyền với  biết  bao loại  bệnh khác nhau và 
ban cho nhiều người ơn ăn năn sám hối. Từ 1 
tháng 3 năm 1858 có hằng hà sa số người đã 
tới Lộ Đức để xin Đức Mẹ chữa lành, tắm suối 
nơi dòng nước Bernadette đã tìm ra. Trong số 
5.000 phép lạ chữa lành, Hội Thánh đã công 
nhận 65 vụ được khỏi bệnh là những phép lạ 
thật do lòng xót thương của Đức Mẹ.  Ðối với 
những người  có đức tin  thì  không có gì  ngạc 
nhiên. Ðó là sứ vụ chữa lành của Chúa Giê-su 
được tiếp tục thể hiện qua sự can thiệp của mẹ 
Người.

Nhiều người cho rằng các phép lạ lớn lao hơn thì 
rất bàng bạc. Nhiều người đến Lộ Ðức và trở về 
với một đức tin được đổi mới, sẵn sàng phục vụ 
Thiên Chúa trong các nhu cầu của tha nhân. Tuy 
nhiên vẫn còn nhiều người nghi ngờ việc hiện ra 
ở Lộ Ðức. Ðể nói với họ, có lẽ tốt hơn là dùng 
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những lời mở đầu của cuốn phim "Tiếng hát của 
Bernadette (Song of Bernadette)": "Với những ai 
tin vào Chúa thì không cần giải thích. Với những 
người không tin, thì chẳng sự giải thích nào đầy 
đủ."Đức thánh Cha Lêô XIII đã ban phép cho 
một vài miền được mừng kính lễ Đức Mẹ Lộ 
Đức và vào năm 1908, Đức Giáo Hoàng Piô X 
đã phổ biến lễ này trong toàn Giáo Hội.

Lạy  Thiên  Chúa  từ  bi  nhân  hậu,  ngày  hôm 
nay chúng con kính nhớ Đức Maria Vô Nhiễm  
Nguyên Tội là Thánh Mẫu của Con Một Chúa,  
xin nhận lời  Đức Mẹ chuyển cầu mà ban ơn  
trợ lực giúp chúng con là những kẻ yếu hèn  
được thoát vòng tội lỗi (Lời  nguyện ca nhập 
lễ, lễ Đức Mẹ Lộ Đức ).
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14-3 THÁNH CY-RIL-LÔ VÀ THÁNH MÊ-
THÔ-ĐI-Ô

(Xyrillô: + 869; Mê-thô-đi-ô: +885)
Giữa các dân tộc Xơ-lơ-va

Trong thế kỷ IX, Hội Thánh đã trải rộng khắp 
miền  Đông  Au  Châu  và  trong  vùng  vịnh  Địa 
Trung  Hải,  và  bây  giờ  lại  bành  trường  sang 
những chân trời mới. Các dân tộc
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Sla-vơ  tiếp  nhận  Tin  Mừng  được  hai  nhà  đại 
truyền giáo đem đến: là thánh Cy-ril-lô và Mê-
tô-đô.  Các Ngài  sinh tại  Thê-xa-lô-ni-ca (Đông 
Bắc  Hy  lạp),  được  Hội  Thánh  Chính  Thống 
Byzantium (Đế Quốc La-mã Phương Đông) sai đi 
rao  giảng  Tin  Mừng  Moravia  (Vùng  đất  phía 
đông của cộng hòa Séc ngày nay) và đã gặt hái 
được những thành công.

Để ghi chép tiếng của các dân tộc này và viết lại 
Kinh Thánh bằng tiếng nói của họ, hai anh em 
ruột  đi   truyền giáo này đã hoàn thành bảng 
mẫu tự mới.  Trong ngôn ngữ Slavơ, các Ngài 
không  những  đã  cử  hành  phụng  vụ,  mà  còn 
thiết lập một nền tảng cho nền văn hóa Ki-tô 
hưu mới. Những khó khăm nghiêm trọng, nhất 
là cuộc chiến tranh giữa những người Đức và 
những người Slavơ, đã gây cản trở cho việc tông 
đồ của các Ngài. Đàng khác Giáo Hội Byzantin 
không nâng dỡ đủ mức cho công cuộc truyền 
giáo  nên các  Ngài  đã  kêu xin  sự trợ  giúp và 
nâng đỡ  từ  Giáo  Hội  Rô-ma.  Đức  Thánh Cha 
Ađrianô II đã chấp thuận công cuộc truyền giáo 
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và phương pháp mục vụ của các Ngài.  Thánh 
Cy-ril-lô qua đời tại Rô-ma năm 869; thánh Mê-
tô-đô sau khi được tấn phong Giám mục tại Rô-
ma, đã trở lại rao giảng Tin Mừng và sẵn sáng 
chịu đựng biết bao mệt nhọc ghê gớm ở cả một 
miền  truyền  giáo  mênh  mông  gồm cộng  hòa 
Séc, Cộng Hòa Slovác, và hầu như toàn bộ vùng 
Nam Tư cũ như Slovenia và Croatia.

Truyền thuyết nói rằng, trong một giai đoạn cực 
kỳ hăng say, Ðức Mê-thô-đi-ô đã chuyển dịch 
toàn bộ Phúc Âm sang tiếng Xơ-la-vơ chỉ trong 
vòng tám tháng. Ngài từ trần vào ngày thứ Ba 
Tuần Thánh, với các môn đệ tụ tập chung 
quanh. Sau khi  Thánh Mê-thô-đi-ô  qua đời 
năm 885 tại Veherad thuộc Tiệp Khắc,  sự chống 
đối vẫn chưa dứt, và công trình của hai anh em 
thánh nhân ở Moravia đã đi vào chỗ tận tuyệt, 
các môn đệ của hai ngài phải phân tán khắp nơi. 
Nhưng sự trục xuất ấy đã có ảnh hưởng tốt đẹp 
trong việc phổ biến các công trình về phụng vụ, 
về tâm linh và văn hóa của hai anh em thánh 
nhân đến các vùng Bulgaria, Bohemia và nam 
Ba Lan.
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Là quan thầy của Moravia (nay thuộc Cô5ng Hòa 
Séc), và được đặc biệt sùng kính bởi người Công 
Giáo  Sék,  Tiệp  Khắc,  Sôlovak,  Croatia,  Chính 
Thống  Giáo  Serb  và  người  Bulgaria,  Thánh 
Cyrillôô và Mê-thô-đi-ô thật xứng đáng là người 
bảo vệ sự hiệp nhất Ðông và Tây, là điều được 
mọi người khao khát từ lâu.

Trước khi chết, Thánh Cy-ril-lô đã cầu nguyện 
cùng Chúa như sau: Lạy Chúa là Thiên Chúa của 
con, chính ơn chúa đã chọn con rao giảng Tin 
Mừng của Chúa Ki-tô, Con của Chúa, và để thúc 
đẩy các anh em hoàn thành việc thiện và làm tất 
cả  những gì  đẹp lòng Chúa.  Tất  cả những gì 
Chúa đã thương ban cho con, con xin hoàn trả 
lại cho Chúa. Giờ đây xin Chúa hãy hướng dẫn 
họ bằng sức mạnh của Chúa để tất cả họ ca 
tụng Danh Thánh Chúa là Cha, Con và Thánh 
Thần.

Thánh Cyrillôô và thánh Mê-thô-đi-ô được Đức 
Giáo Hoàng Lêo XIII truyền tôn vinh trên khắp 
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thế giới. Các dân tộc Xơ-la-vơ đã mừng lễ hai 
thánh ngay từ năm 1880.  

Lời Bàn

Thánh thiện có nghĩa dùng tình yêu Thiên Chúa 
để đối xử với thói đời: đời sống con người lúc 
nào cũng vậy,  luôn chằng chịt  những vấn đề 
chính trị và văn hóa, sự mỹ miều cũng như sự 
xấu xa, sự ích kỷ cũng như sự thánh thiện. Với 
Thánh  Cyrillôô  và  Metođô,  hầu  như  thập  giá 
hàng ngày của các ngài là phải đương đầu với 
những khó khăn giống như của chúng ta ngày 
nay: vấn đề ngôn ngữ trong phụng vụ. Các ngài 
là  thánh không phải  vì  đã đưa phụng vụ vào 
tiếng Sơ-la-vơ, nhưng vì các ngài  đã thi  hành 
điều ấy với sự can đảm và khiêm tốn của Ðức 
Kitô.

Lạy  Chúa,  Chúa  đã  dùng  hai  anh  em  thánh  
Cyrillôô và thánh Mê-thô-đi-ô, để đưa các dân  
tộc slaves tới ánh sáng Tin Mừng. Xin mở lòng  
chúng con đón nhận lời Chúa dậy và biến đổi  
chúng con thành dân riêng của Chúa luôn đồng  
tâm nhất trí với nhau, để sống đức tin chân thật  
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và thẳng thắn tuyên xưng (lời nguyện ca nhập  
lễ, lễ thánh Cyrillôô và Mê-thô-đi-ô).
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17-2 BẢY THÁNH LẬP DÒNG TÔI TỚ ĐỨC 
MẸ

(thế kỷ 13)

Có thể nào bạn tưởng tượng được có bảy người 
nổi tiếng của thành phố Saigon hoặc Hoa Thịnh 
Ðốn cùng tụ nhau lại, từ giã gia đình sự nghiệp 
và sống cô độc trong một cuộc đời tận hiến cho 
Thiên Chúa không? Ðiều đó đã xảy ra trong thế 
kỷ XIII, ở thành phố Florence phồn thịnh và văn 
vật. Lúc ấy, thành phố này tan nát vì tranh chấp 
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chính  trị  cũng  như  vì  lạc  giáo  Cathari  (trong 
những điều lầm lạc, họ cho rằng ma quỷ là chúa 
đối nghịch và Ðức Giê-su chỉ là một thiên thần). 
Ðời sống luân lý thời ấy thật thấp và tôn giáo 
dường  như  không  có  ý  nghĩa  gì.
 
Năm  1240,  bảy  người  quý  phái  của  Florence 
cùng quyết định ra khỏi thành phố đến một nơi 
cô  quạnh  để  cầu  nguyện  và  phục  vụ  Thiên 
Chúa. Dưới sự soi sáng của Đức mẹ, họ đã lập 
dòng các “tôi tớ của Đức Mẹ”.

BẢY THÁNH LẬP DÒNG TÔI TỚ ĐỨC MẸ 
LÀ AI ?

Họ  là  các  Cha  Morandi,  sinh  năm  1198  ở 
Florence,  Cha Untêmati chào đời năm 1206, 
 Cha Antélara ,  Cha Amideo, sinh năm 1024, 
 Cha Sottinêo và Cha Ugucxio hai người bạn 
thân  thiết  từ  hồi  thơ  ấu,  là  thầy  Alêxu 
Phacônêri  sinh  năm  1200  đã  sống  tới  110 
tuổi.  Tất  cả  bảy vị  thánh này đều là  những 
thương gia nổi tiếng xứ Florence thuộc dòng 
tộc Toscane, sống vào thế kỷ XIII. Bảy thánh 
lập dòng tôi tớ Đức Mẹ đã được ơn Chúa soi 
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sáng, các Ngài cùng có một chí hướng dâng 
trọn  cuộc  đời  cho  Chúa  Giê-su.  Do  đó,  các 
Ngài đã bán hết của cải mà các Ngài đã tạo 
dựng được, đem phân phát cho những người 
nghèo, như Chúa Giê-su nói với người thanh 
niên giầu có: “ Ngươi chỉ còn thiếu một điều, 
hãy về bán hết của cải , chia cho người nghèo 
và hãy đi theo Ta “. Người thanh niên giầu có 
đã  không  làm được  điều  đó,  vì  anh  có  quá 
nhiều tiền của và chưa thể rũ sạch bụi  trần 
để dấn thân theo Chúa. Bảy thánh lập dòng 
đã làm được điều mà nhiều người không thể 
làm được. Chính vì thế, sau khi bán hết của 
cải, công việc đầu tiên của họ là việc cấp dưỡng 
cho thân nhân (vì hai người vẫn còn lập gia đình 
và  hai  người  nữa  goá  vợ)  và  phân  phát  cho 
những người  nghèo hèn túng khổ và  rút  về 
vùng  quê  ở  trong  một  túp  lều  nghèo  nàn, 
ngày đêm suy niệm sự thương khó của Chúa 
và sự thống khổ của Chúa Giê-su. Các thánh 
lập  dòng tôi  tớ  Đức  Mẹ có  mục  đích  rất  rõ 
ràng là rao giảng Chúa Giê-su chịu đóng đinh 
và sự thương khó của Đức Mẹ. Mặc dầu dòng 
gặp  trăm  bề  khó  khăn  lúc  ban  đầu,  nhưng 
dòng  đã  thực  sự  phát  triển  mạnh  mẽ.  Vào 
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đầu thế kỷ XIV dòng đã đảm nhận công cuộc 
truyền giáo ở Ấn Độ. Dòng đã có nhiều cơ sở 
ở Anh và Mỹ Châu.

CHÚA THƯỞNG CÔNG CÁC NGÀI: 

Cha Morandi làm bề trên 16 năm đầu, được 
Chúa  gọi  về  ngày  01/1/1262.  Cha  Bonandi 
Untêmati  qua  đời  ngày  31/8/1257.  Cha 
Moretto Antelara, được Chúa cất về trời ngày 
20/8/1268. Cha Amiđêo được Chúa gọi  ngày 
18/4/1266. Cha Sottinêo và Cha Ugucxiô đều 
được Chúa cất về ngày 3/5/1282. Thầy Alêxu 
Phacônêri qua đời đúng 110 tuổi. Tất cả bảy 
thánh lập dòng tôi tớ Đức Mẹ đều được chôn 
cất  cùng một nơi.  Đức Giáo Hoàng Lêô XIII 
đã nâng các Ngài lên bậc hiển thánh.

Lạy Thiên Chúa từ bi, Chúa đã ban cho bảy vị  
thánh lập dòng tôi tớ Đức Mẹ lòng yêu mến  
nồng nàn, khiến các Ngài sùng kính Đức Mẹ  
và nhiệt thành củng cố đức tin của dân Chúa.  
Xin  cũng  ban  cho  chúng  con  một  lòng  yêu  
mến nồng nàn như vậy( Lời nguyện nhập lễ,  
lê bảy thánh lập dòng tôi tớ Đức Mẹ).
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21-2 THÁNH PHÊRÔ ĐAMIANÔ

Giám mục tiến sĩ Hội Thánh (988-1072)

Có lẽ vì là trẻ mồ côi và bị đối xử thật tệ hại khi 
còn nhỏ nên Thánh Phêrô Damian thật tốt với 
người  nghèo.  Trong bữa ăn,  lúc nào cũng có 
một hay hai người nghèo ăn chung với ngài, và 
đích thân ngài lo lắng cho nhu cầu của họ.
 
Ngài sinh ở Ravenna, mồ côi cha mẹ khi còn nhỏ và 
sống với người anh ruột nhưng bị đối xử như người đầy 
tớ. Khi mới lớn một chút, ngài đã bị sai đi chăn heo. Một 
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người anh khác, là giáo trưởng ở Ravena, thấy thương 
hại chú em bơ vơ nên đem ngài về nuôi nấng cho ăn 
học tử tế. Có lẽ vì nhớ ơn dưỡng dục của người anh mà 
Phêrô đã lấy tên người anh, là Damian, thành tên của 
mình.
 
Phêrô là một học sinh có năng khiếu và sau đó 
trở thành một giáo sư nổi tiếng. Trong thời gian 
này, Phêrô cố làm quen với sự chay tịnh, sự cầu 
nguyện  và  ngài  mặc  áo  nhặm  bên  trong  áo 
thường để chống với các cám dỗ của lạc thú và 
mưu chước ma quỷ.
 
Sau một  thời  gian,  ngài  quyết  tâm từ bỏ thế 
gian để sống đời ẩn tu với các đan sĩ Biển Ðức 
thuộc nhánh cải cách của Thánh Rômuanđô ở 
Fonte  Avellana.  Các  đan  sĩ  thường  sống  hai 
người một trong một cái am cách xa nhau, để 
cầu nguyện và đọc sách thiêng liêng, với cuộc 
sống rất khắc khổ. Vì quá hăng say trong sự cầu 
nguyện và ngủ quá ít nên không bao lâu Phêrô 
bị  bệnh  mất  ngủ  trầm trọng.  Ngài  phải  thận 
trọng kềm chế và săn sóc chính mình. Vì lý do 
đó, ngài dành nhiều thời giờ để nghiên cứu Kinh 
Thánh, và trở nên một thi sĩ sáng tác thơ đạo 
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cũng nổi tiếng như trong văn chương đời trước 
đây.
 
Do một quyết định của toàn thể các đan sĩ, ngài 
phải chịu trách nhiệm lãnh đạo Cộng Ðoàn khi vị 
bề  trên  qua  đời.  Do  đó,  sau  khi  vị  đan  viện 
trưởng từ trần khoảng năm 1043, Phêrô đã dẫn 
dắt gia đình thánh thiện này với sự khôn ngoan 
và đạo đức. Ngài cũng thành lập thêm năm đan 
viện khác. Ngài duy trì tinh thần cô độc, bác ái 
và khiêm nhường. Nhiều vị đan sĩ dưới sự dẫn 
dắt của ngài là các ngôi sao sáng của Giáo Hội, 
kể cả Thánh Ðaminh Loricatus, Thánh Gioan ở 
Lodi là người kế vị ngài trong chức vụ đan viện 
trưởng ở Holy Cross. 
 
Trong nhiều năm, Thánh Phêrô Damian thường 
giúp các Giáo Hoàng trong công việc hòa giải 
giữa các tu hội kình chống nhau, hoặc giữa giáo 
sĩ,  viên  chức  chính  phủ  và  Tòa  Thánh.  Năm 
1057, Ðức Giáo Hoàng Stephanô IX thuyết phục 
ngài từ bỏ đời ẩn dật và đặt ngài làm Giám Mục-
Hồng Y của Ostia.
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Ngài  tích  cực  tẩy  trừ  nạn  buôn  bán  chức  vụ 
trong Giáo Hội, khuyến khích các linh mục sống 
độc thân, và thúc giục các linh mục triều sống 
thành cộng đoàn, giữ chương trình cầu nguyện. 
Ngài ao ước phục hồi tinh thần kỷ luật nguyên 
thủy của các tu sĩ và linh mục, cảnh cáo họ về 
việc di chuyển không cần thiết, vi phạm đức khó 
nghèo  và  sống  quá  thoải  mái.  Ngài  viết  thư 
khiển trách Ðức Giám Mục Florence về việc chơi 
cờ, và Ðức Giám Mục Besancon về việc để giáo 
sĩ ngồi khi đọc thánh vịnh trong Kinh Nhật Tụng.
 
Ngài viết rất nhiều thư. Khoảng 170 lá hiện vẫn 
còn. Chúng ta cũng còn 53 bài giảng của ngài và 
bảy tiểu sử ngài viết. Ngài thích viết về gương 
mẫu và chuyện thật hơn là lý thuyết. Các bản 
văn phụng vụ của ngài cho thấy ngài có phong 
cách của một nhà văn.
 
Ngài  thường  xin  các  giáo  hoàng  cho  ngài  từ 
chức Giám Mục-Hồng Y của Osia, và sau cùng 
Ðức Alexander II đồng ý với điều kiện là bất cứ 
khi nào cần ngài sẽ sẵn sàng làm việc trở lại. Khi 
trở lại công việc ở Ravenna, ngài bị sốt nặng. 
Ngài từ trần ngày 22 tháng Hai 1072 khi các đan 
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sĩ  đang  vây  quanh  và  đọc  kinh  Nhật  Tụng.
 
Năm 1828 ngài được tuyên xưng là Tiến Sĩ Hội 
Thánh.

 
Lời Bàn

Thánh Phêrô Damian là một người cải cách, và 
nếu ngài sống trong thời nay chắc chắn ngài sẽ 
thúc đẩy sự canh tân theo tinh thần Công Ðồng 
Vatican II. Ngài sẽ hoan nghênh việc nhấn mạnh 
đến  cầu  nguyện  được  tỏ  lộ  qua  số  buổi  cầu 
nguyện ngày càng gia tăng của các linh mục, tu 
sĩ và giáo dân cũng như việc thành lập các nhà 
cầu nguyện của nhiều cộng đoàn tu sĩ ngày nay.
 
Lời Trích

"... Chúng ta hãy trung tín trao truyền lại cho 
thế hệ mai sau các gương mẫu nhân đức mà 
chúng ta đã lãnh nhận từ cha ông" 
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22-2 LẬP TÔNG TÒA THÁNH PHÊRÔ

Hôm nay chúng ta tưởng nhớ việc Ðức Kitô chọn 
Phêrô là người thay thế Ngài trong việc cai quản 
Giáo Hội.
 
Sau một "cuối tuần mất mát" đầy đau khổ, hồ 
nghi và dằn vặt sau khi Ðức Kitô bị đóng đinh và 
đem đi  chôn,  Phêrô đã được nghe Tin Mừng. 
Thiên  thần  ở  ngôi  mộ  nói  với  bà  Maria 
Mađalêna, "Chúa đã sống lại! Hãy đi nói với các 
môn  đệ  và  Phêrô."  Gioan  kể  lại  khi  ngài  và 
Phêrô chạy đến mộ, vị tông đồ trẻ đi nhanh hơn 
tông  đồ lớn  tuổi  kia,  nhưng ngài  đứng đợi  ở 
ngoài. Khi Phêrô bước vào, thấy các khăn liệm ở 
dưới đất, khăn che mặt được gói lại để ở đúng 
vị  trí  của nó.  Gioan trông thấy và tin.  Nhưng 
ngài  viết  thêm:  "...  Họ không hiểu  rằng theo 
kinh  thánh,  Ngài  phải  sống  lại  từ  cõi  chết" 
(Gioan 20:9). Họ về nhà. Ðầu óc họ như nổ tung 
với  một  khám phá  mới,  điều  bất  khả  đã  trở 
thành hiện thực. Chúa Giê-su đã hiện ra với họ 
trong căn nhà khóa kín. Ngài nói, "Bình an cho 
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anh  em,"  và  họ  quá  đỗi  vui  mừng  (Gioan 
20:21b).
 
Và biến cố trong ngày Ngũ Tuần đã giúp Phêrô 
cảm nhận được Ðức Kitô  phục sinh một cách 
trọn vẹn. "... Tất cả đều tràn đầy Thánh Thần" 
(TVCÐ 2:4a) và họ bắt đầu rao giảng bằng các 
thứ tiếng khác nhau tùy theo Thánh Thần ban 
cho.
 
Chỉ  khi  ấy  Phêrô  mới  chu  toàn  nhiệm vụ mà 
Chúa đã trao cho ngài: "... Một khi anh trở lại, 
hãy củng cố các anh em" (Luca 22:32) Từ lúc 
đó, ngài trở nên phát ngôn viên cho nhóm Mười 
Hai  về  những  gì  họ  được  cảm  nghiệm  qua 
Thánh Thần -- trước nhà cầm quyền muốn chặn 
đứng  sự  rao  giảng,  trước  thượng  hội  đồng 
Giêrusalem,  trước  cộng  đoàn  về  vấn  đề  của 
Ananias và Sapphira. Ngài là người đầu tiên rao 
giảng Tin Mừng cho Dân Ngoại. Sức mạnh chữa 
lành của Ðức Kitô ở trong Phêrô được chứng tỏ: 
cho kẻ chết sống lại, chữa người ăn xin tàn tật. 
Dân chúng khiêng bệnh nhân ra đường phố để 
khi Phêrô đi ngang qua, bóng của ngài có thể 
chữa họ lành.
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Ngay cả một vị thánh cũng gặp khó khăn của 
cuộc đời Kitô Hữu. Khi Phêrô không còn ăn uống 
với  Dân Ngoại tòng giáo vì  ngài  tế nhị  không 
muốn tổn thương đến người Kitô gốc Do Thái, 
Phaolô viết, "... Tôi chống đối ông ấy ra mặt vì 
rõ  ràng là  ông ấy sai...  Các ông ấy không đi 
đúng với chân lý của phúc âm..." (Galat 2:11b, 
14a). 
Trong đoạn cuối  Phúc Âm Thánh Gioan, Chúa 
Giê-su nói với Phêrô, "Thật, Thầy bảo thật cho 
anh biết, khi anh còn trẻ, anh muốn mặc quần 
áo nào và muốn đi đâu tùy ý; nhưng khi anh lớn 
tuổi, anh sẽ phải giang tay ra, và người khác sẽ 
mặc áo cho anh và dẫn anh đến nơi anh không 
muốn" (Gioan 21:18). Chúa Giê-su tiên đoán về 
cái chết mà Phêrô phải chịu để vinh danh Thiên 
Chúa. Trong thời gian cai trị của Nero, trên Ðồi 
Vatican ở Rôma, Phêrô đã vinh danh Chúa Giê-
su với sự tử đạo, có lẽ cùng với nhiều Kitô Hữu 
khác. 

Lời Trích
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Trong Thơ Thứ Nhất, Thánh Phêrô diễn tả ơn 
gọi  của  người  tín  hữu  Kitô:"Chúc  tụng  Thiên 
Chúa là Thân Phụ Ðức Giê-su Kitô, Chúa chúng 
ta! Do lượng hải hà, Người cho chúng ta được 
tái sinh để lãnh nhận niềm hy vọng sống động 
nhờ Ðức Giê-su Kitô đã sống lại từ cõi chết..." (1 
Phêrô 1:3a).
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23-2 THÁNH PÔLYCARPÔ  Giám mỤC TỬ 
ĐẠO

(khoảng 69  –155)

Là môn đê của Thánh Gioan Tông Ðồ và là bạn 
của Thánh Ignatiô ở Antioch, Thánh Pôlycarpô, 
Giám Mục của Smyrna (bây giờ là Izmir, Thổ Nhĩ 
Kỳ), là một vị lãnh đạo đáng kính của Kitô Giáo 
trong tiền bán thế kỷ thứ hai.

http://it.wikipedia.org/wiki/155
http://it.wikipedia.org/wiki/69


M C L CỤ Ụ

Các vị lãnh đạo Giáo Hội thuộc thế hệ thứ hai đã 
gặp những thử thách mà thế hệ trước không đề 
cập đến. Họ phải làm gì khi thế hệ chứng nhân 
thứ nhất ấy không còn nữa? Lời dạy dỗ xác thực 
của Chúa Giê-su phải truyền lại  như thế nào? 
Phải trả lời thế nào với các câu hỏi chưa từng 
có?

Khi các tông đồ không còn ở trần gian nữa, các 
lạc thuyết bắt đầu xuất hiện ngụy trang chính 
giáo, sự bách hại lại mạnh mẽ và bắt đầu xuất 
hiện các tranh chấp về vấn đề phụng vụ mà Ðức 
Giê-su không bao giờ nói đến.
 
Pôlycarpô,  một  người  thánh  thiện  và  là  giám 
mục của Smyrna, chỉ thấy có một câu trả lời - 
trung  thành  với  đời  sống  Ðức  Giê-su  và  bắt 
chước đời sống ấy. Thánh Ignatiô nói với Thánh 
Pôlycarpô "linh đạo của anh đặt nền móng nơi 
Thiên Chúa như trên một tảng đá không thể nào 
lay chuyển nổi."
 
Khi đối diện với lạc giáo, Thánh Pôlycarpô có "bộ 
mặt bộc trực" đến nỗi Thánh Ignatiô phải thán 
phục, vì ngài đã bắt chước cách Ðức Giê-su trả 
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lời người Pharisêu. Marcion, người lãnh đạo lạc 
thuyết nhị nguyên, chủ trương có hai Chúa. Một 
Chúa trong Cựu Ước thì khác với Chúa của Tân 
Ước, và Ðức Giê-su là Con của Thiên Chúa trong 
Tân Ước. Khi Marcion đối chất với Ðức giám mục 
Pôlycarpô, ông ta đã yêu cầu ngài: “Pôlycarpô, 
hãy thừa nhận chúng tôi." Ðức Pôlycarpô trả lời, 
"Tôi thừa nhận ngài, phải, tôi thừa nhận ngài là 
đứa con của Satan."
 
Trái lại khi đối diện với các bất đồng giữa các 
người Kitô Hữu, ngài lại rất khoan dung và tôn 
trọng. Một trong những tương tranh thời ấy là 
việc cử hành lễ Phục Sinh. Ðông Phương, là xuất 
xứ của Thánh Pôlycarpô,  cử hành mầu nhiệm 
Vượt Qua như sự Thương Khó của Ðức Kitô và 
tiếp theo sau bằng một Thánh Lễ vào ngày kế 
tiếp. Tây Phương cử hành lễ Phục Sinh vào ngày 
Chúa  Nhật  sau  tuần  lễ  Vượt  Qua.  Khi  Thánh 
Pôlycarpô đến Rôma để thảo luận về vấn đề này 
với  Ðức  Giáo  Hoàng Anicetus,  họ  bất  đồng ý 
kiến. Nhưng các ngài cũng không thấy sự khác 
biệt trong đức tin Kitô Giáo. Và Ðức thánh cha 
Anicetus đã yêu cầu Thánh Pôlycarpô cử hành 
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Thánh Lễ ngay trong nhà nguyện của đức giáo 
hoàng, để tỏ ý tôn trọng Ngài.
 
Thánh Pôlycarpô đối diện với sự bách hại cũng 
như Ðức Kitô đã làm. Chính giáo đoàn của ngài 
phải thán phục ngài vì đã theo sát "gương phúc 
âm" -  không tìm cách để tử đạo như một số 
người đã làm, nhưng trốn tránh sự bách hại cho 
đến khi thánh ý Chúa được thể hiện như Ðức 
Giê-su Kitô đã làm. Họ coi đó là "một dấu chỉ 
tình yêu nói lên sự khao khát không muốn chỉ 
cứu chuộc có một mình, nhưng còn cứu chuộc 
tất cả anh chị em Kitô Hữu."
 
Trong thời kỳ đẫm máu tử đạo Kitô Hữu trong 
đấu trường, dân chúng trở nên điên cuồng đòi 
hỏi  phải  tìm bắt  Thánh Pôlycarpô,  vì  ngài  nổi 
tiếng  thánh  thiện.  Thánh  Pôlycarpô  thật  điềm 
tĩnh nhưng giáo dân thúc giục ngài đi trốn trong 
một nông trại gần thành phố. Quân lính tìm ra 
ngài sau khi tra khảo hai đứa bé. Ngài thết đãi 
họ ăn và xin họ để ngài cầu nguyện trước khi 
điệu về đấu trường.
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Thấy đức tin vững vàng không lay chuyển của 
Thánh Pôlycarpô, quan thống đốc ra lệnh thiêu 
sống, và khi  quân lính châm lửa, nhiều người 
chứng kể lại họ được nhìn thấy một phép lạ. Lửa 
cháy thành một vòng cung chung quanh thánh 
nhân, bao bọc ngài như các cánh buồm, và thay 
vì bị đốt cháy, ngài lại rực sáng như vàng đang 
chảy trong lò lửa. Khi quân lính thấy ngài không 
hề hấn gì, chúng đã lấy dao đâm ngài. Máu ngài 
chảy ra đã dập tắt ngọn lửa.
 
Quan thống đốc ra lệnh đốt xác thánh nhân mà 
không để giáo dân lấy xác, vì ông sợ họ sẽ thờ 
Thánh  Pôlycarpô  mà  không  thờ  tà  thần  của 
người  Rôma.  "Chứng  từ"  tử  đạo  của  Thánh 
Pôlycarpô là chứng từ được ghi nhận một cách 
xác thực về sự tử đạo của người tín hữu Kitô 
ngay từ thuở ban đầu.  Ngài  chết  vào khoảng 
năm 156.
 
Trong nhiều lá thư của Thánh Pôlycarpô, chỉ còn 
một lá ngài viết cho Giáo Hội Philippi, Macedonia 
là còn giữ được cho đến ngày nay.
 
Lời Bàn
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Thánh Pôlycarpô được công nhận là vị lãnh đạo 
Kitô Giáo bởi tất cả các Kitô Hữu thuộc Giáo Hội 
Tiểu Á - một thành trì  đức tin vững mạnh và 
trung thành với Ðức Giê-su Kitô. Sức mạnh của 
ngài là bởi tín thác vào Thiên Chúa, ngay cả khi 
các biến động của đời sống mâu thuẫn với sự tin 
tưởng này. Sống giữa những người ngoại giáo 
và dưới chế độ đàn áp một tôn giáo mới, ngài 
đã chăn dẫn đàn chiên của ngài. Cũng như vị 
Mục Tử Tốt Lành, ngài đã hy sinh mạng sống vì 
đàn chiên và gìn giữ họ khỏi bị bách hại thêm 
nữa. Sự tín thác vào Thiên Chúa của ngài được 
tóm lược trong câu nói trước khi chết:"Lạy Chúa 
Cha...  Con ca tụng Ngài, vì  đã giúp con xứng 
đáng  cho  đến  ngày  giờ  này..."  (Sổ  Tử  Ðạo, 
Chương 14).
 
Lời Trích

"Hãy vững vàng trong cách ăn ở và noi gương 
Chúa, 'trung kiên trong đức tin, yêu thương anh 
chị  em,  đoàn  kết  trong  chân  lý,'  giúp  đỡ lẫn 
nhau với sự dịu dàng của Chúa, đừng khinh miệt 
một  ai"  (Thánh  Pôlycarpô,  Thư  Gửi  Tín  Hữu 
Philippi).



M C L CỤ Ụ

4-3 THÁNH CASIMIR

(1458 – 1483)

 Casimir lớn lên trong một thế giới mà đó không 
phải là cuộc đời ngài mong muốn. Là hoàng tử 
Ba Lan, con trai thứ hai của Vua Casimir IV và 
Hoàng Hậu Elizabeth của Áo, cuộc đời ngài được 
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đặt định để nối tiếp quyền bính của vua cha và 
gia tăng quyền thế của Ba Lan.

 

Ngay từ nhỏ, Casimir đã cảm thấy cuộc đời mình 
thuộc về một người nào đó, mà vị Vua ấy cao cả 
hơn cha ngài nhiều. Bất kể những áp lực, nhục 
nhã và bị tẩy chay, ngài vẫn giữ sự trung tín ấy 
trong suốt cuộc đời. 

Ngay từ nhỏ Casimir đã dâng mình cho Chúa. 
Một trong những động lực tận hiến ấy là nhờ 
người giám hộ, John Dlugosz, mà sự thánh thiện 
của ông đã khuyến khích Casimir trên hành trình 
cuộc đời.

 Thật  khó để chúng ta  tưởng tượng rằng  đời 
sống vương giả lại là một áp lực. Nhưng đối với 
Casimir,  sự  sang  trọng  chung  quanh  ngài  là 
những cám dỗ để phản bội  sự trung tín  đích 
thực. Ðể chống đối những quần áo sang trọng, 
đắt tiền mà người ta cho rằng ngài sẽ vui thích, 
ngài mặc những quần áo bình dân nhất. 

Khước từ ngay cả sự tiện nghi bình thường, ngài 
ngủ ít và dành thời giờ ban đêm để cầu nguyện. 
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Và thay vì nằm trên giường nệm, ngài ngủ trên 
sàn nhà. Mặc dù ngài là hoàng tử, nhiều người 
chung quanh đã nhạo cười ngài về những điều 
ấy. Tuy nhiên, trước bất cứ áp lực nào, Casimir 
vẫn thản nhiên và thân thiện. 

Chắc chắn cha ngài phải kinh ngạc về thái độ 
của con mình, nhưng có lẽ ông cũng nhìn thấy 
và thán phục sức khỏe của Casimir. Lầm tưởng 
về điều ấy nên ông đã sai Casimir dẫn một đạo 
quân sang xâm chiếm Hungary, theo như lời yêu 
cầu của một số nhà quý tộc ở đây. Mặc dù cảm 
thấy cuộc viễn chinh thật sai lầm, Casimir cũng 
đã vâng lời vua cha. Nhưng mỗi một bước tiến 
ngài linh cảm rằng đó là sự bất tuân Cha trên 
trời.  Do  đó  khi  binh  lính  bắt  đầu  bỏ  trốn  vì 
không được trả lương, ngài rất hân hoan nghe 
theo lời khuyên của các sĩ quan mà đưa quân 
trở về nhà. Khi được biết Ðức Giáo Hoàng Sixtus 
IV  chống  đối  cuộc  xâm lăng  ấy,  Casimir  biết 
rằng linh cảm của mình là đúng. 

Tuy nhiên, vua cha quá tức giận vì hoạch định 
của  ông  bị  thất  bại,  nên  ông  đã  trục  xuất 
Casimir, lúc ấy mới 15 tuổi, đến một lâu đài ở 
Dobzki, hy vọng rằng sự tù đầy sẽ thay đổi ý 
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định của Casimir. Nhưng trong thời gian lưu đầy, 
ý định ban đầu của Casimir mà ngài tin là đúng 
lại càng gia tăng mạnh mẽ hơn, và ngài từ chối 
cộng tác trong mọi hoạch định của vua cha bất 
kể bất cứ áp lực nào. Ngài từ chối cả cuộc hôn 
nhân do cha ngài sắp đặt. Ngài chỉ cộng tác với 
chương trình của vị Vua đích thực qua sự cầu 
nguyện, học hỏi và giúp đỡ người bất hạnh. 

Ngài từ trần vì bệnh phổi khi mới 23 tuổi trong 
thời gian đến thăm Lithuania, mà ngài cũng là 
Ðại Công Tước của quốc gia này. Ngài được mai 
táng ở Vilna, Lithuania. 

Ngài được đặt làm thánh quan thầy của Ba Lan 
và Lithuania. 

Lời Bàn

Trong nhiều năm trời, các quốc gia Ba Lan và 
Lithuania đã mờ nhạt trong nhà tù vĩ đại bên kia 
Bức Màn Sắt. Bất kể những đàn áp, người Ba 
Lan và Lithuania vẫn kiên trì giữ vững đức tin 
mà đức tin ấy đã trở nên đồng hoá với tên của 
họ. Vị thánh quan thầy trẻ tuổi đã đem cho họ 
một hy vọng: Hòa bình không thể chiếm được 
bằng  chiến  tranh;  đôi  khi  ngay  cả  nhân  đức 
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cũng không chiếm được sự an bình thoải mái, 
nhưng sự  bình  an  của  Ðức  Kitô  có  thể  thấm 
nhập vào cả các bức màn sắt. 

Lời Trích

Thánh Casimir vô cùng quý mến Ðức Maria, Mẹ 
Thiên Chúa; đặc biệt là ngài yêu thích bài thánh 
ca Latinh về Ðức Mẹ, "Omni die dic Mariae" (Ca 
Ngợi Mẹ Hàng Ngày). Ngài đã yêu cầu bản nhạc 
ấy được chôn theo với ngài. 
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7-3 THÁNH NỮ PEPERTUA VÀ PHÊLIXITA

Tử đạo 

Perpêtua 23 tuổi,  mẹ một em be, và Phêlixita 
sinh con gái trong tù, cả hai bạn trẻ tay trong 
tay đối diện với con bò cái hung dữ tấn công và 
chịu tử đạo cùng với ba vị khác tai  Hí trường 
Carthagô ngày 7-3-303 Đây là câu chuyện rút từ 
chính nhật ký của Thánh Perpetua, của giáo lý 
viên Saturô, và các chứng nhân. Văn bản này, 
thường được gọi là "Sự Tử Ðạo của Perpetua và 
Phêlixita," được nổi tiếng trong các thế kỷ đầu 
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tiên  đến  nỗi  văn  bản  ấy  đã  được  đọc  trong 
phụng vụ.

 

Vào năm 203, Vibia Perpetua quyết định trở nên 
một Kitô Hữu, mặc dù cô biết điều đó có thể dẫn 
đến  cái  chết  trong  thời  kỳ  bách  hại  của 
Septimus.  Một người  em trai  của cô cũng noi 
gương và trở nên người dự tòng. Cha của cô 
cuống cuồng lo âu và ông cố gắng thay đổi ý 
định của ngài. Sự lo âu của ông thì dễ hiểu, vì 
một phụ nữ 22 tuổi, hăng say và có học thức 
như Perpetua thì không có lý do gì lại muốn chết 
-- chưa kể ngài còn có một đứa con mới sinh.

Nhưng thái độ của Perpetua thì rất rõ ràng. cô 
chỉ  tay  vào  một  bình  đựng  nước,  và  hỏi  cha 
ngài, "Cha có thấy cái bình đó không? Cha có 
thể gọi nó một cái tên nào khác với bản chất 
của nó không?" Người cha trả lời, "Dĩ nhiên là 
không." Và Perpetua thản nhiên tiếp lời,  "Con 
cũng không thể gọi con bằng một cái tên nào 
khác hơn là bản chất của con -- một Kitô Hữu." 
Câu trả lời đã làm người cha bực mình và ông 
đã tấn công chính con mình. Nhật ký Perpetua 
kể cho chúng ta biết,  sau biến cố ấy cô phải 
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sống tách biệt với cha ngài trong vài ngày, và sự 
tách biệt ấy đã đưa đến sự bắt bớ và tù đầy của 
chính cô.

 Perpetua bị bắt với bốn người dự tòng khác, kể 
cả  hai  người  nô  lệ  là  Phêlixita  và  Revocatô. 
Người dạy giáo lý cho các cô là ông Saturô đã bị 
bắt giam tù trước đó.

 Nhà tù đầy chật người đến nỗi họ ngộp thở vì 
nóng nực và không có một chút ánh sáng. Quân 
lính thì xô đẩy họ không một chút xót thương. 
Perpetua  thật  khiếp  sợ,  nhưng  trong  tất  cả 
những sự ghê rợn ấy, điều đau khổ lớn lao nhất 
của cô là phải xa cách đứa con thơ.

 

Người nô lệ trẻ tuổi là Phêlixita lại  càng đáng 
thương  hơn  nữa,  vì  cô  đang  mang  thai  tám 
tháng và phải  sống trong cái  nóng nực,  chen 
chúc, và thô bạo ấy.

 

Hai phó tế phục vụ tù nhân đã đút lót lính canh 
để các ngài được ở chỗ tốt nhất trong nhà tù. Ở 
đó, mẹ và em của Perpetua đã đến thăm và đưa 
con đến cho cô. Khi được phép giữ con trong tù, 
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cô cảm thấy "nhà tù trở nên như cung điện". 
Cha cô lại nài nỉ cô  thay đổi ý định, ông hôn tay 
cô và ngay cả quỳ dưới chân cô. Perpetua nói 
với ông, "Chúng ta không thể dựa vào quyền thế 
của  chúng  ta,  nhưng  quyền  thế  của  Thiên 
Chúa."

 Trong khi ngài bị đưa ra xét xử, cha cô cũng đi 
theo, nài nỉ quan tòa. Vì thương hại, quan tòa 
cũng cố thay đổi ý định của Perpetua, nhưng cô 
vẫn cương quyết, và cùng với các người khác, 
cô bị kết án tử hình bằng cách ném cho thú dữ 
ăn thịt trong đấu trường.

Trong khi đó Phêlixita cũng rất đau khổ. Theo 
luật lệ, giết người phụ nữ mang thai là điều trái 
phép.  Giết  hài  nhi  trong  bụng mẹ là  đổ  máu 
người  vô  tội  và  linh  thiêng.  Trong  khi  đó, 
Phêlixita lại lo rằng cô không kịp sinh con trước 
ngày tử đạo, và các bạn cô sẽ bước vào vinh 
quang ấy mà không có cô. 

Hai ngày trước khi bị hành quyết, Phêlixita đau 
đớn chuyển bụng. Bọn lính canh chế diễu, nhục 
mạ cô và nói, "Nếu đau đớn bây giờ mà còn chịu 
không nổi,  thì  làm sao đương đầu với thú dữ 
được?" Phêlixita điềm tĩnh trả lời, "Bây giờ tôi là 
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người  phải  chịu  đau  khổ,  nhưng  trong  đấu 
trường, một Ðấng khác sẽ ở trong tôi, chịu đau 
khổ dùm tôi  vì  tôi  đã  chịu  đau khổ vì  Ngài." 
Phêlixita sinh hạ một bé gái kháu khỉnh và được 
một Kitô Hữu ở Carthage nhận làm con nuôi. 

Vào ngày hành quyết, bốn bổn đạo mới và giáo 
lý viên bước vào đấu trường với niềm vui và sự 
bình thản. Khi dân chúng đòi  hỏi  Perpetua và 
các bạn ngài phải mặc y phục dành cho việc thờ 
cúng tà thần, Perpetua đã đối  chất với các lý 
hình. "Chúng tôi tự ý chịu chết để được tự do 
thờ phượng Thiên Chúa của chúng tôi. Chúng tôi 
đã trao mạng sống cho các ông thì không có lý 
do gì chúng tôi phải thờ lạy thần thánh của các 
ông."  Và  họ đã được phép mặc quần áo của 
mình. 

Những người đàn ông thì bị tấn công bởi gấu, 
beo và heo rừng. Các phụ nữ thì bị bò dại tấn 
công.  Perpetua,  dù bị  tan nát  và rối  bời,  vẫn 
nghĩ  đến  các  bạn  và  chạy  đến  giúp  Phêlixita 
đứng dậy. Cả hai đã đứng cạnh nhau khi bọn 
lính cắt cổ tất cả năm vị tử đạo. 
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Lời nói sau cùng Phêlêxita thốt lên, chínhlà lời cô 
ngỏ với người em trai của cô: “Hãy đứng vũng 
trong đức tin vá hãy yêu thương nhau.”

Theo gương các vị tử đạo:

Phêlixiata nói cô không thể gọi mình bằng một 
tên khác ngoài danh hiệu Kitô hữu. Bạn hãy viết 
ra các tên hay danh hiệu người ta gán cho bạn. 
Liệu tên gọi “Kitô hữu” ở một vị trí cao trong 
bản danh sách đó chăng? Bạn có thể nỗ lực như 
thế nào để danh hiệu “Kitô hữu” trở thành quan 
trọng hơn? Bạn hãy sống trong ngày hôm nay 
như thể đó là danh hiệu duy nhất bạn có thể 
được gọi.

Lời Bàn

Không chỉ những Kitô Hữu thời xa xưa mới bị 
bách hại vì đức tin. Hãy nhìn đến trường hợp 
của cô Anne Frank, một thiếu nữ Do Thái, đã 
cùng với gia đình trốn tránh và sau cùng phải 
chết trong trại tử thần của Hitler thời Thế Chiến 
II.  Cô  Anne,  cũng  như  Thánh  Perpetua  và 
Phêlixita, đã chịu thử thách và đau khổ, và sau 
cùng  chịu  chết  vì  tận  hiến  cho  Thiên  Chúa. 
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Trong  nhật  ký,  cô  Anne  viết,  "Ðối  với  những 
người trẻ như chúng tôi, đó là sự khó khăn gấp 
bội khi phải giữ vững vị thế và lập trường của 
mình trong quãng thời gian mà mọi lý tưởng đều 
rạn vỡ và tiêu tan, khi con người lộ ra bộ mặt 
xấu xa nhất, và không biết có nên tin vào chân 
lý, sự chính trực và Thiên Chúa hay không."

LỜI CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa, nhờ tình yêu nồng nàn của Chúa thúc  
đẩy, hai thánh nữ Perpêtua và Phêlixita đã coi  
thường những người bách hại và lướt thắng cả  
cái  chết  đau  đớn.  Cúi  xin  Chúa  nhận  lời  hai  
thánh nữ chuyển cầu cho chúng con ngày càntg  
thiết tha yêu mến Chúa. Chúng con cầu xin nhờ  
Đức Kitô Chúa chúng con. Amen( Lời nguyện ca  
nhập lễ, lễ thánh Perpêtua và Phêlixita, tử đạo) 
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8-3 THÁNH GIO-AN THIÊN CHÚA, TU SĨ

1495- 1550

 Từ lúc tám tuổi cho đến khi chết, Thánh Gioan 
thường hành động theo sự hối thúc của con tim. 
Sự thử thách là làm sao để biết đó là sự thúc 
giục của Chúa Thánh Thần, chứ không phải là 
những cám dỗ trần tục. Nhưng không giống như 
những người bốc đồng khác, một khi đã quyết 
định, dù vội vã đi nữa, thánh nhân luôn trung 
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thành với  quyết định ấy dù có gian khổ cách 
mấy.

Khi lên tám tuổi, Gioan nghe một linh mục nói 
về những cuộc phiêu lưu đã mở ra khi những 
tân thế giới  đã  được  tìm thấy.  Ðêm hôm ấy, 
Gioan bỏ nhà đi theo vị linh mục này và không 
bao giờ gặp mặt cha mẹ nữa. Gioan và vị linh 
mục này đi ăn xin từ làng này sang làng khác 
cho đến khi  Gioan ngã bệnh nặng. May mắn, 
nhờ một người tá điền trong vùng chăm sóc và 
nhận làm con nuôi nên Gioan mới sống sót. Anh 
làm nghề chăn cừu cho đến khi 27 tuổi.  Cảm 
thấy bị áp lự cphải lấy con gái người tá điền mà 
cậu thương như người em gái thôi, nên Gioan 
đã ra đi gia nhập quân đội Tây Ban Nha trong 
cuộc chiến chống với  nước Pháp.  Khi  là  quân 
nhân, Gioan bê bối không thể tưởng, anh đánh 
bài, uống rượu và cùng với đồng đội phá làng 
phá xóm. Một ngày kia, khi đang cưỡi con ngựa 
ăn cắp được, anh bị ngã ngựa gần ranh giới với 
nước Pháp. Hoảng sợ vì đấy là dịp anh có thể bị 
bắt và bị giết chết, anh đã nhìn lại cuộc đời và 
với tất cả niềm đam mê, anh thề quyết sẽ thay 
đổi.
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Khi trở về đơn vị, anh giữ lời hứa và đi xưng tội, 
thay đổi lối sống. Các bạn đồng đội không bận 
tâm với việc sám hối của anh, nhưng họ chán 
ghét anh vì anh luôn thúc giục họ từ bỏ các thú 
vui trụy lạc.  Bởi  đó họ tìm cách lợi  dụng tính 
đam mê, nhiệt tình quá mức của anh để đánh 
lừa anh rời bỏ nơi trực của mình với cớ là để cứu 
một người đang gặp cơn nguy hiểm. Anh được 
cứu khỏi bị treo cổ vào giờ phút chót, nhưng bị 
đuổi ra khỏi quân đội sau khi đã bị đánh đòn và 
lột quân phục và mọi thứ. Anh phải đi xin ăn 
trên đường trở  về  nhà cha nuôi,  trở  lại  nghề 
chăn cừu,  cho tới  khi  anh nghe tin  một  cuộc 
chiến mới với những người Hồi giáo đang xâm 
nhập  châu  Âu.  Anh  đã  rời  nhà  cha  nuôi,  lên 
đường tham chiến. Nhưng sau khi chiến tranh 
kết thúc, anh quyết định đi tìm cha mẹ ruột của 
anh. Nhưng anh đau khổ nhận ra rằng cha mẹ 
anh đã chết trong thời gian anh vắng nhà.  

Khi chăn cừu, Gioan có rất nhiều thời giờ để suy 
niệm về việc  Thiên Chúa đã muốn biến đổi đời 
anh ra sao. Khi anh đã quyết định vào lúc anh 
đã 38 tuổi là mình phải sang  Phi Châu để chuộc 
những Kitô Hữu bị bắt tù, anh liền lập tức từ giã 
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xứ sở, và lên đường di tới cảng Gibraltar. Anh 
đang ở bến tầu chờ đợi tầu của anh đến, thì 
thấy một gia đình hiển nhiên đang rất đau khổ 
và lo lắng. Khi anh khám phá ra đó là một gia 
đình quí  tộc bị  đem đi  đầy ải  ở Phi  Châu do 
những âm mưu cvhính trị đen tối, anh liền bỏ kế 
hoạch nguyên thủy của anh và tự nguyện làm 
đầy tớ cho gia  đình đó.  Gia  đình này đã lâm 
bệnh khi họ tới nơi lưu đầy của họ, và Gioan duy 
trì họ sống không chỉ bằng công việc phục dịch 
họ, mà còn bằng việc kiếm tiền nuôi họ. Công 
việc của anh là xây dựng các công sự thật là 
một công việc nặng nhọc, bất nhân và những 
nhân công thường bị đánh đập và đối xử tàn tệ 
bởi những người tự xưng là Công Giáo. Thấy các 
người  Kitô  hữu  hành  động  như  thế  đã  khiến 
lòng Gioan rối tung đến độ anh từ bỏ đức tin 
của mình. Một linh mục khuyên Gioan đừng đổ 
tội cho Giáo Hội vì những hành động của những 
người công giáo độc ác trên và anh nên về lại 
Tây  Ban  Nha.  Gioan  đã  trở  về  quê  hương  – 
nhưng chỉ sau khi có tin gia đình cha mẹ nuôi 
mới  của  anh  cũng  đã  nhận  được  sự  khoang 
dung và cho trở về quê nhà. 
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Ở Tây Ban Nha, ban ngày Gioan làm phu khuân 
vác bến tầu, ban đêm anh đến nhà thờ để cầu 
nguyện và đọc sách thiêng liêng. Việc đọc sách 
đem lại  cho  ngài  niềm vui  đến độ anh quyết 
định phải chia sẻ niềm vui ấy với người khác. 
Gioan bỏ nghề khuân vác và đi bán sách dạo, 
lang thang từ phố này sang phố khác để bán 
sách đạo và ảnh thánh. Chính trong thời kỳ này 
mà anh đã được ơn thị kiến thầy Chúa Giê-su 
hài  đồng  ban  cho  anh  cái  tên  “Gioan  Thiên 
Chúa”, và gắn bó anh mãi mãi với thành phố 
Granađa. Đó là năm anh đã đạt tới 41 tuổi. (Vì 
lý  do này Gioan Thiên Chúa là vị  thánh quan 
thầy của các người  bán sách và các người  in 
sách.)

Sau khi nghe giảng về sự ăn năn sám hối của vị 
giảng  thuyết  nổi  tiếng  thời  bấy  giờ  là  Chân 
phước Gioan Avila, Gioan bị dằn vặt khi nghĩ đến 
các tội lỗi của mình khiến cho cả tình lỵ này đã 
nghĩ là chủ tiệm bán sách nhỏ bé kia đã đi từ 
một tính tình lập dị sang một hoàn cảnh điên 
tàng  hoàn  toàn.  Sau  khi  nghe  giảng  ,  Gioan 
nhào về tiệm sách của mình, xé tất cả các sách 
đời, phân phát tiền của và các sách đạo cho mọi 
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người. Gioan lang thang với quần áo rách nát, 
than khóc về tội  lỗi  của mình như một người 
điên,  và  bị  trẻ  con  cũng  như  mọi  người  chế 
nhạo, chửi bới, ném đá, ném bùn vào người. 

Bạn bè đưa người bạn Gioan mất trí  vào Nhà 
Thương Hoàng gia, và anh bị nhốt ở trong đó 
cùng  với  những  người  điên.  Anh  được  chữa 
bệnh theo kiểu chữa bệnh thời bấy giờ -- người 
ta trói anh lại và hằng ngày lấy roi quất. Rồi nhà 
giảng thuyết Gioan Avila đến thăm và cho biết là 
sự sám hối của anh đã đủ rồi – đúng 40 ngày 
như Ðức Kitô xưa đã chịu đau khổ tại sa mạc – 
và Gioan được đưa sang chỗ ở tốt hơn tại nhà 
thương.

Gioan Thiên Chúa khi  thấy  cảnh đau khổ,  thì 
không thể dừng làm một cái gì đó để thoa dịu 
những nỗi  đau khổ đó.  Thế nên bây giờ  anh 
đang được tự do đi lại, dù vẫn còn là một bệnh 
nhân, anh đã lấp tức đứng dậy và bắt đầu giúp 
đỡ  những  người  đau  ốm khác  ở  xung quanh 
mình. Nhà thương cũng sung sướng khi có một 
người làm việc phục dịch  không công như anh, 
và không vui lòng thả anh ra khi anh bước vào 
và tuyên bố anh sắp ra đi để bắt đầu gầy dựng 
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một  nhà  thương mới.  Thế  rồi  anh  lên  đường 
hành hương tới đền thờ Đức Mẹ tại Guadeloupê. 
Tại nơi đây Đức Trinh Nữ tỏ lộ cho anh hay về 
bản chất ơn gọi của anh.

Gioan có thể có một bước đi tích cực khi xác 
định rằng Thiên Chúa muốn anh bắt đầu một 
nhà thương dành cho những người nghèo vốn 
chỉ nhận  được một sự chăm sóc tồi tệ, nếu thực 
sự đã có một sự chăm sóc nào đó như vậy, từ 
các nhà thương khác, nhưng người ta thì vẫn 
còn cho rằng Gioan còn là một người điên. Công 
việc chẳng tiến triển được gì khi anh quyết định 
tìm tài chánh thực hiện kế hoạch của anh bằng 
cách bán củi tại công trường. Đêm đến anh đã 
đem chút tiền ít ỏi mà anh đã kiếm được đó để 
mua thực phẩm và quần áo cho những người 
nghèo sống dưới gầm cầu hoặc trong các căn 
nhà hoang phế. Bởi thế, bệnh viện đầu tiên của 
anh là các đường phố ở Granada. 

Chỉ trong một tiếng đồng hồ sau khi anh đã thấy 
một tấm bảng ghim ở một cửa sổ của một căn 
nhà kia rao rằng “Nhà cho thuê để chứa những 
người nghèo khổ”, thì anh đã lấp tức đến thuê 
căn nhà để đưa những người anh nuôi dưỡng 
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vào trong nhà. Dĩ nhiên anh thuê nhà này mà 
không có tiền để sắm các trang thiết bị, thuốc 
men, hay để trợ giúp. Sau khi anh đã đi xin tiền 
mua giường, anh lại đi ra phố xá để đem các 
người bệnh vào nhà trên  những đôi vai của anh 
vốn từng vác đá, gỗ và sách. Một khi các bệnh 
nhân đã vào nhà rồi, anh rửa ráy cho họ, băng 
bó các vết thương, khâu vá quần áo của họ vào 
ban đêm khi anh cầu nguyện. Anh dùng cái kinh 
nghiệm của người bán sách rong để đi ăn xin, la 
to ngoài đường phố bằng giọng của người bán 
rong, “xin hãy làm điều tốt lành cho chính bạn! 
Vì tình yêu Thiên Chúa, thưa đồng bào, xin hãy 
làm sự tốt lành!” Thay vì bán đồ, anh đã tiếp 
nhận mọi thứ người ta cho – từ tốp mỡ, bã cá, 
đến quần áo, đồng xu, bạc cắc nơi này nơi kia 
ban cho.

 Trong suốt  cuộc sống của mình, Gioan Thiên 
Chúa  đã  bị  chỉ  trích  bởi  những  người  không 
thích lòng bác ái đầy đam mê   của ngài dám 
cưu mang bất cứ ai đang trong cảnh khốn đốn 
mà không hề  hỏi  han  tín  thư hay  các  chứng 
minh thư về tư cách.  Sau khi  ngài  đã có thể 
chuyển nhà thương của ngài vào một tu viện lâu 
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đời của dòng Cát-minh, thì ngài mở một nơi trú 
chân cho những kẻ vô gia  cư ngay trong hội 
đường  của  tu  viện.  Lập  tức  những  người  chỉ 
trích  tìm cách đóng nó lại  viện  cớ  ngài  đang 
nuông chiều những kẻ khuấy rối. Ngài luôn luôn 
trả lời cho thứ chỉ trích này  là ngài chỉ thấy duy 
nhất  có  một  kẻ  có  tính  tình  xấu  trong  nhà 
thương và kẻ đó chính là ngài. Sự thôi thúc hối 
hả phải hành động ngay lập tức khi ngài thấy 
nẩy sinh những nhu cầu đã khiến ngài gặp phải 
rất nhiều phiền toái. Có lần, khi gặp một nhóm 
người chết đói, ngài liền chạy vào một nhà, ăn 
cắp một nồi thức ăn cho họ ăn. Ngài suýt bị bắt 
giam vì hành vi bác ái đó! Lần khác, khi thấy các 
em bụi đời quần áo rách nát, ngài dẫn chúng 
vào trong một tiệm bán quần áo mua cho chúng 
những bộ áo mới. Dĩ nhiên, là mua chịu!

Trong thời gian đầu, ngài chỉ đơn phương độc 
mã làm việc. Nhưng chẳng bao lâu ngài nhận 
được sự cộng tác của các linh mục và bác sĩ có 
lòng bác ái khác. Có nhiều chuyện hay về việc 
các vị thần thánh trên trời đến thăm ngài trong 
những ngày  phải  đảm trách  những công việc 
nặng nề ghê gớm đó, và nhiều lần chúng được 
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làm cho nhẹ nhàng qua sự trợ giúp đích thân 
của tổng lãnh thiên thần Raphaen. Để ngăn lại 
thói quen của vị thánh luôn đem đổi áo mặc của 
mình với bất cứ một người ăn xin nào, thì ngài 
may  mắn  gặp  được  Don  Sebastianô  Ramirez, 
Giám mục địa phận Tuy, người đã may cho ngài 
một bộ áo, mà sau này sẽ là mẫu cho tu phục 
của các con cái môn đệ của ngài, và đức giám 
mục buộc ngài phải luôn ghim tên mà Chúa Hài 
Nhi  Giêsu  đã  ban  cho  Ngài  là  “Gioan  Thiên 
Chúa” vào trên áo đó. Hai bạn đường dầu tiên 
của  ngài  là  Antoniô  Martinô  và  Phêrô  Velaso, 
xưa kia là những kẻ thù từng gây gương mù cho 
toàn thể thành phố Granađa qua những cuộc cãi 
lộn và ăn chơi phung phá của họ. Cả hai được 
cải hồi nhờ lời cầu nguyện của ngài và tạo thành 
thành phần cốt lõi của một tu hội thịnh vương. 
Người thứ nhất là Antonio Martinô có rất nhiều 
tiến bộ trên con đường hoàn thiện khiến cho vị 
thánh trên giường chết đã gửi gắm ông cho các 
môn đệ của mình để làm người kế vị của ngài. 
Còn  người  thứ  hai được  chính  ngài  tặng  biệt 
danh  là  “Phêrô  kẻ  tội  lỗi”,  đã  trở  thành  một 
khuôn mẫu của lòng khiêm nhường và bác ái.
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Chính nhiệt tình cứu giúp bất chấp tất cả đó đã 
cứu vớt được biết bao nhiêu người trong những 
tình trạng khẩn cấp. Một hôm, có tin báo động 
Nhà thương Hoàng gia  bị  hỏa hoạn.  Khi  ngài 
dẹp bỏ mọi chuyện để nhào tới đó, ngài nhận ra 
đám đông chỉ đứng ngoài ngó vào nhà thương – 
và các bệnh nhân trong đó – đang trong khói 
lửa.  Ngài  liền  xông vào trong  tòa  nhàm chìm 
trong đám lửa cháy và chuyển hay dẫn các bệnh 
nhân thoát ra. Khi tất cả các bệnh nhân đã được 
giải cứu, thì ngài bắt đầu ném các chăn, vải trải 
giường, nệm ra ngoài cửa ổ -- qua các công việc 
nặng nhọc của ngài, ngài biết rõ các đồ vật đó 
cần thiết như thế nào. Vào lúc có những người 
mang  một  khẩu  đại  bác  đến  để  hủy  bỏ  một 
phần nhà đang bị cháy đi để cứu phần còn lại, 
thì ngài đã ngăn chặn họ lại, trèo lên mái nhà, 
và tách phần nhà đang cháy ra bằng chiếc rìu. 
Ngài đã thành công, nhưng đồng thời cũng rơi 
theo mái nhà hực lửa đang sụp đổ. Trong khi 
mọi người hồi hộp cho số phận vị anh hùng cứu 
tinh thì lạ lùng thay, Gioan bước ra khỏi đám lửa 
một cách bình an vô sự. (do lý do này, Gioan 
Thiên Chúa là  vị  thánh quan thầy của những 
người cứu hỏa.)
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Khi thánh nhân lâm bệnh nặng thì ngài nghe tin 
cơn lũ lụt đang trôi dạt những cây gỗ quý về 
gần thành phố. Không bỏ lỡ cơ hội, ra khỏi 
giường bệnh, ngài đi vớt gỗ trên dòng sông 
đang chảy xiết. Và khi một trong những bạn 
đồng hành của ngài bị rớt xuống sông, ngài đã 
không nghĩ đến bệnh tình cũng như sự an toàn 
cho chính mình mà đã nhảy theo cứu vớt. Ngài 
thất bại không cứu được người ấy, và chính ngài 
thì bị sưng phổi. Ngài từ trần ngày 8 tháng Ba, 
ngày sinh nhật thứ năm mươi lăm của ngài, chỉ 
vì sự yêu thương vội vàng mà đó là động lực 
của toàn thể cuộc đời ngài. 

Thánh Gioan của Thiên Chúa được đặt làm quan 
thầy của người bán sách, thợ in, bệnh nhân, 
bệnh viện, y tá, lính cứu hỏa và được coi là 
người sáng lập tổ chức Sư Huynh Bệnh Viện. 

Lời Bàn

Sự khiêm hạ tuyệt đối của Thánh Gioan của 
Thiên Chúa là điều cảm phục nhất, được thể 
hiện qua sự vị tha hoàn toàn vì người khác. 
Thiên Chúa đã ban cho ngài các ơn khôn ngoan, 
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kiên nhẫn, dũng cảm, nhiệt tình và khả năng 
ảnh hưởng đến người khác. Ngài nhìn thấy sự 
sai lầm của thời trai tráng, sống xa cách Thiên 
Chúa, và sau đó đã nhận ra lòng thương xót của 
Thiên Chúa để bắt đầu một đời sống mới, thực 
sự yêu thương tha nhân.
 

Lời cầu nguyện:

“Lạy Chúa, Chúa đã cho thánh Gioan được đầy  
tràn tình thương đối với kẻ nghèo hèn và người  
bệnh tật. Xin cho chúng con cũng biết đem lòng  
bác ái phục vụ anh em hầu đáng hưởng vinh  
quang  nước  trời  với  những  người  được  Chúa  
tuyển chọn.  Chúng con cầu xin  nhờ Đức Kitô  
Chúa chúng con. Amen “ ( Lời nguyện nhập lễ,  
lễ thánh Gioan Thiên Chúa ).
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9-3 THÁNH FRANCES Ở RÔMA

(1384 - 1440)

Thánh Frances được Đức Mẹ và 
thiên thần  giới thiệu Chúa Giêsu hài đồng.
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Đời sống Thánh Frances bao gồm các khía cạnh 
của đời thường và đời tu trì. Là một người nội 
trợ tận tụy và duyên dáng, ngài ước ao một đời 
sống cầu nguyện và phục vụ, do đó ngài tổ chức 
một nhóm phụ nữ để chăm sóc người nghèo ở 
Rôma.
 Sinh trong một gia đình giàu có, khi mới mười 
một tuổi,  cô  đã cảm thấy mình yêu mến đời 
sống tu trì. Nhưng cha mẹ cô chống đối và đã 
gả cô cho Lorensô Ponziani, viên chỉ huy binh 
đoàn của Đức Thánh Cha. Dù cho đó là một hôn 
nhân do cha mẹ dàn xếp, nhưng lại là một cuộc 
hôn nhân tốt đẹp, kéo dài suốt bốn mươi năm, 
một phần vì chồng cô cảm phục vợ mình và cô 
em  dâu  Vanozza,  một  phần  vì  chàng  thường 
luôn luôn xa nhà vì đi chinh chiến. 

Khi bắt đầu quen biết với họ hàng nhà chồng, 
Frances  khám phá  rằng  cô  em dâu  Vannozza 
của mình cũng ước ao một đời sống phục vụ và 
cầu nguyện. Do đó, cả hai người, , với sự ưng 
thuận của các ông chồng, bắt đầu luyện tập đời 
sống tâm linh bằng cách siêng năng tham dự 
Thánh Lễ, thăm viếng người nghèo khổ, chắm 
sóc các bệnh nhân, khích lệ các phụ nữ giàu có 
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cũng  làm  như  thế.  Họ  thành  lập  một  nhà 
nguyện  bí  mật  trong  ngôi  tháp  bỏ  hoang  để 
cùng nhau cầu nguyện.

Nhiều năm trôi qua, bà Frances sinh hạ hai trai 
và một gái. Với trách nhiệm của một đời sống 
gia đình, bà đã dành nhiều thời giờ để lo cho 
chồng con. Gia đình bà trở nên phát đạt dưới sự 
quán xuyến của bà, nhưng chỉ được vài  năm, 
trận dịch hạch đã càn quét cả nước Ý và cướp đi 
đứa con trai thứ hai của bà. Ðể giúp vơi bớt đau 
khổ của các nạn nhân trận dịch, bà dùng tiền 
của và tài sản để cung ứng cho các nhu cầu của 
bệnh nhân. Khi  mọi  nguồn tài  chánh đều cạn 
kiệt, bà Frances và Vannozza đã đi xin từng nhà. 
Về sau, khi cô con gái qua đời, bà Frances đã 
biến một phần căn nhà thành bệnh viện.

Càng ngày bà Frances càng tin tưởng rằng một 
đời sống cho tha nhân thì cần thiết cho thế gian. 
Với sự hậu thuẫn của đức lang quân, bà Frances 
bắt đầu thành lập một tổ chức xã hội dành cho 
các phụ nữ, được gọi là những người tận hiến 
của  Ðức  Maria  (không  có  lời  khấn,  và  không 
buộc phải  sống trong tu viện).  Họ chỉ  là  một 
hiệp hội dâng mình cho Chúa và cho sự phục vụ 
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người nghèo. Khi tổ chức đã được thành lập, bà 
Frances không sống trong cơ sở của cộng đoàn 
mà sống ở nhà với chồng trong bảy năm.

Thành  phố  Rôma  hầu  hết  trong  cảnh  hoang 
phế, chó sói đi  vào cả các phố xá. Trong các 
cuộc  chiến  tranh  giữa  đức  thánh  cha  chính 
thống và đức thánh cha đối nghịch, chồng bà là 
Lorenzo phục vụ cho bên đức thánh cha chính 
thống. Trong khi chàng vắng nhà, phần lớn gia 
sản và của cải của gia dình bị phá hủy. Rồi một 
ngày kia  chàng trở  về  nhà mang thương tích 
nặng, để cho bà chăm sóc.

Với sự thỏa thuận của chông bà, thánh Frances 
thực hành cuộc sống tiết chế và tiến triển trên 
con đường đời  sống chiêm niệm. các thị  kiến 
của bà mang lấy hình thức các màn diễn do các 
nhân vất trên trời thực hiện. Bà có ơn làm các 
phép lạ và xuất thần, cũng như được thấy thiên 
thần  bản  mạnh của  mình  dưới  hình  thức  thể 
xác, và nhận được những mặc khải về hỏa ngục 
và luyện tội, cùng tiên báo về ngày kết thúc của 
cuộc phân ly Hội Thánh tại tây phương. Bà có 
thể đọc các bí mật của các lương tâm và khám 
phá ra được các âm mưu xuất phát từ ma quỉ. 
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Bà nổi tiếng về đức khiêm nhường và lòng ly 
thoát, về đức vâng phục và sự kiên nhẫn của 
mình.

Cũng vào năm 1433, 
bà đã sáng lập một tu 
viện  sống  đời  sống 
chung  với  những 
thành  viên  thuộc 
nhóm  thuộc  nhà 
nguyện  pháo  đài 
Specchi, và đó là nhà 
tu viện duy nhất của 
bà.  Vào  mùng  4 
tháng  7  cùng  năm, 
đức  thánh  cha 

Eugenê công nhận đó là một tu hội các nữ tu, 
và tu hội được biết đến như là “những người tận 
hiến của thánh nữ Frances  của thành Rôma”. 
Khi chồng bà từ trần vào năm 1436, bà sống 
quãng đời còn lại với cộng đoàn ở trong tu viện 
để phục vụ những người bần cùng trong xã hội, 
với tư cách là bề trên của nhóm.
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Lời Bàn

Đời sống gương mẫu -- trung tín với Thiên 
Chúa và tận tụy với tha nhân -- của Thánh 
Frances nhắc chúng ta nhớ đến Mẹ Têrêsa 
Calcutta.  Ngài  nhìn  thấy  Ðức  Giêsu  Kitô 
trong lời cầu nguyện cũng như trong người 
nghèo.  Cuộc  đời  của  Thánh  Frances  mời 
gọi chúng ta đừng chỉ tìm kiếm Thiên Chúa 
trong lời cầu nguyện, mà hãy tận tụy với 
Ðức Kitô đang sống động trong sự đau khổ 
của thế giới. Thánh Frances cho chúng ta 
thấy, một cuộc đời vì tha nhân không nhất 
thiết chỉ gò bó trong những giới hạn của 
lời khấn.
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17-3 THÁNH PATRICK

(387-461)

Truyền thuyết về Thánh Patrick thì quá nhiều; 
nhưng khi nhìn đến hai đức tính chắc chắn của 
ngài: khiêm tốn và dũng cảm thì điều đó có ích 
lợi cho chúng ta. Chính thái độ cương quyết khi 
chấp nhận đau khổ cũng như thành  công đã 
hướng dẫn cuộc đời của Thánh Patrick, một khí 
cụ của Thiên Chúa, để chiến thắng cho Ðức Kitô 
hầu như tất cả tâm hồn người Ái Nhĩ Lan. 
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Chi tiết về đời ngài thì không chắc chắn. Về nơi 
sinh trưởng của Thánh Patrick, có người cho là ở 
Kilpatrick,  Tô  Cách  Lan,  có  người  nói  ở 
Cumberland, Anh Quốc. Cha mẹ ngài là người 
Rôma sống ở Anh Quốc với nhiệm vụ cai quản 
các bán đảo.

Khoảng 14 tuổi, chính ngài và phần lớn các nô lệ 
cũng như các quần thần của cha ngài bị hải tặc 
Ái Nhĩ Lan bắt và bán làm nô lệ để chăn cừu. 
Trong thời gian này, Ái Nhĩ Lan là đất của người 
Druid và ngoại giáo.

Ở đây, ngài học ngôn ngữ và phong tục của dân 
tộc đang bắt giữ ngài. Cô độc và khiếp sợ, ngài 
hướng về tôn giáo của ngài để tìm an ủi, và trở 
thành một Kitô hữu sùng mộ. Ngài viết: “Tình 
yêu  Thiên  chúa  và  lòng  kính  sợ  Ngài  lớn  lên 
trong tôi ngày một lớn mạnh, giống y như như 
đức tin vậy, và linh hôn tôi lớn lên, khiến cho 
một ngày thôi, tôi đã đọc cả tới trăm lời kinh và 
trong  đêm  trường  tôi  cũng  cầu  nguyện  như 
vậy.” “tôi cầu nguyện trong những cánh rừng và 
trên núi,  trước cả hừng đông. Tôi  chẳng cảm 
thấy bị đau đớn bởi tuyết, nước đá hay mưa rơi 
gì  cả.”
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Sáu năm sau, Patrick vượt thoát, sau khi đã mơ 
thấy Thiên chúa nói cùng ngài là hãy rờiÁi Nhĩ 
Lan bằng cách đi tới bờ biển. Tại đó ngài đã gặp 
mấy thủy thủ và họ đem ngài về nước Anh để 
đoàn tụ lại cùng gia đình.

Ngài lại có một giấc mơ khác trong đó dân Ái nhĩ 
lan kêu gọi ngài: “Chúng tôi xin bạn, hỡi người 
thanh niên trẻ tuổi thánh thiện, xin hãy đến và 
đi lại giữa chúng tôi một lần nữa.”

Thế là ngài bắt đầu học làm linh mục, và được 
chịu  chức  linhmục  bởi  Thánh  Germanus,  Ðức 
Giám Mục của Auxerre.

Sau đó, khi 43 tuổi ngài được tấn phong giám 
mục. Trong một thị kiến, dường như "mọi trẻ 
con ở Ái Nhĩ Lan từ trong lòng mẹ vươn cánh 
tay" đến ngài. Ngài hiểu thị kiến này là một lời 
mời gọi đi rao giảng Tin Mừng cho người ngoại 
giáo Ái Nhĩ Lan. Ngài đến phía tây và phía bắc, 
là nơi chưa bao giờ đức tin được rao giảng ở 
đây, và ngài  đã được sự bảo vệ của các vua 
chúa trong vùng và đã hoán cải rất nhiều người.

Ngài tấn phong nhiều linh mục, chia quốc gia 
này  thành  các  giáo  phận,  tổ  chức  các  công 
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đồng, thành lập vài đan viện và tiếp tục thúc 
giục dân chúng sống thánh thiện hơn. 

Ngài chịu đau khổ vì bị các tăng sĩ ngoại giáo 
chống đối, và bị chỉ trích cả ở Anh và Ái Nhĩ Lan 
vì đường lối truyền giáo của ngài.

 

Trong 40 năm rao giảng 
và hoán cải, ngài đã làm 
nhiều phép lạ và đã viết 
“Cuốn  Tự Thuật”  nói  về 
tình  yêu  của  ngài  dành 
cho Thiên Chúa. Ngài có 

rất nhiềumôn đệ trong số đó Benignus, auxilius, 
Iseninus và Fiaac đều được phong th1nh cả. 

Quen thuộc với tiếng nói và văn hóa Ái nhĩ lan, 
Patrick tiếp thu nghi thức truyền thống của dân 
tộc Ái nhĩ lan vào trong các bài dạy Kitô giáo của 

ngài,  thay  vì  tận  diệt  các  niềm  tin 
bẩm sinh của Ái nhĩ lan. Chẳng hạn 
ngài lấy cây “ba lá chụm lại” của Ái 
nhĩ lan để cắt nghĩa về Chúa Ba Ngôi, 

Cây ba nhánh lá của  Ái nhĩ lan được thánh 
Patrick lấy để cắt nghĩa Thiên Chúa Ba Ngôi
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ngài kết hợp biểu tượng mặt trờ rất thiết thân 
với Ái nhĩ lan để kết hợp với biểu tượng Thánh 
giá của Kitô giáo để làm cây thánh giá của Ái nhĩ 
lan. Ngài sử dụng những ngọn lửa mừng để cử 
hành  Lễ  Phục  Sinh,  vì  các  người  Ai  nhĩ  lan 
thường  tôn  vinh  các  thần  của  họ  bằng  lửa 
mừng.

Thánh  Patrick  để  lại  rất  nhiều  bút  tích  chứa 
đựng những lời nói nồng nàn của ngài:

“Tôi đến với dân chúng Ái nhĩ lan để rao giảng  
tin mừng và chịu đựng những kẻ bất tín cừng  
cỏi nhất, chấp nhận vô vàn các lời chửi bới cuộc  
hành trình trần gian của tôi,  chịu những cảnh  
báchhại, tù đày, nô lệ, mất cả quyền tự do của  
mình vì lợi ích của tha nhân. Nếu tôi đáng, tôi  
xin hy sinh mạng sống mình, không e ngại, mà  
sẵn lòng, vì Chúa Kitô. Tôi muốn tiêu hao bản  
thân mình cho đất nước này vì lời hứaChúa đã  
hứa, và Chúa chẳng hề nói dối.  Chúa đã hứa  
trong Tin mừng rằng: ‘Chúng sẽ đến từ phương  
tây và phương đông để ngồi cùng  Ap-ra-ham,  
Isaac, Gia-cóp.’ Đó là đức tin của chúng ta: là  
các tín hữu sẽ đến từ khắp thế giới”. (Xem sách  
Tự thuật của ngài).
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Và đây là lời ngài đeo nơi ngực ngài:

 “Ðức Kitô che chở tôi hôm nay: Ðức Kitô ở với  
tôi, Ðức Kitô ở trước tôi, Ðức Kitô ở sau tôi, Ðức  
Kitô ở trong tôi, Ðức Kitô ở dưới tôi, Ðức Kitô ở  
trên tôi, Ðức Kitô ở bên phải tôi, Ðức Kitô ở bên  
trái  tôi,  Ðức  Kitô ở với tôi  khi nằm nghỉ, Ðức  
Kitô ở với tôi khi thức dậy, Ðức Kitô ở trong tâm 
hồn bất cứ ai khi nghĩ đến tôi, Ðức Kitô ở trong  
mắt những ai khi nhìn thấy tôi, Ðức Kitô ở trong  
tai những ai khi nghe lời tôi" (trích từ áo giáp 
đeo ngực của Thánh Patrick).

Thánh Patrick đã rao giảng và hoán cải người Ái 
nhĩ lan trong suốt 40 năm trời. ngài làm nhiều 
phép lạ  và  viết  ca  khúc  tình  yêu  Thiên  chúa 
trong sách Tự Thuật của ngài. Sau những năm 
sống trong khó nghèo, luôn trong hành trình và 
chịu mọi gian khổ, ngài qua đời ngày 17-3-4611 
ở Saul, là nơi ngài xây dựng nhà thờ đầu tiên.

Lời Bàn

Ðiểm đặc biệt của Thánh Patrick là sự bền bỉ 
trong các nỗ lực. Chỉ khi nghĩ đến tình trạng của 
Ái Nhĩ Lan lúc ngài mới bắt đầu truyền giáo, với 
phạm vi rộng lớn mà ngài phải lao nhọc và hạt 
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giống đức tin mà ngài đã vun trồng hiện vẫn 
tiếp tục nẩy nở và phát triển, thì người ta mới 
thán  phục  con  người  của  Thánh  Patrick.  Sự 
thánh thiện của một con người chỉ có thể nhận 
biết qua kết quả của họ.
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18-3 THÁNH CYRILLÔ, GIÁM MỤC 
GIÊRUSALEM

Tến sĩ Hội Thánh

(315 – 386)

 Những khó khăn trong Giáo Hội ngày nay chỉ là 
thiểu  số  so  với  các  chấn  động  của  lạc  giáo 
Arianô thời ấy khi họ từ chối thiên tính của Ðức 
Kitô.  Thánh  Cyrillô  bị  vướng  vào  vòng  tranh 
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luận, bị Thánh Giêrôme kết án là người theo tà 
thuyết Arianô (CHỐI Chúa Giêsu là Thiên Chúa) 
và sau cùng ngài đã được thanh minh bởi những 
người của thời ấy và được tuyên xưng là Tiến Sĩ 
Hội Thánh năm 1822. 

Chúng ta không biết nhiều về cuộc đời thơ ấu 
của Thánh Cyrillô. Các sử gia ước đoán ngài sinh 
trong khoảng năm 315, và lớn lên ở Giêrusalem. 
Về gia đình ngài, có lẽ cha mẹ ngài là Kitô Hữu 
và dường như ngài rất thảo kính cha mẹ. Ngài 
thúc giục các dự tòng kính trọng các bậc sinh 
thành "vì  dù chúng ta có đền đáp thế nào đi 
nữa, cũng không thể nào bù đắp được công ơn 
sinh thành của cha mẹ." Chúng ta còn được biết 
ngài có một em gái và một cháu trai, Gelasius, 
sau này là giám mục và là thánh. 

Qua các văn bút ngài  để lại,  dường như ngài 
thuộc về nhóm gọi là Solitary (Ðộc Thân). Họ là 
những người sống tại gia nhưng giữ đức khiết 
tịnh, khổ hạnh và phục vụ.

Sau khi được tấn phong là phó tế và sau đó là 
linh mục, đức giám mục Maximus đã giao cho 
ngài trách nhiệm dạy giáo lý cho dự tòng và tân 
tòng. Sách Giáo Lý ngài viết vẫn có giá trị như 
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một thí dụ điển hình cho nền tảng thần học và 
phụng tự của Giáo Hội vào giữa thế kỷ thứ tư.

Khi Ðức Maximus từ trần, Cha Cyrillô được tấn 
phong làm giám mục của Giêrusalem. Vì  ngài 
được  sự  hỗ  trợ  của  giám  mục  Caesarea  là 
Acacius, người theo lạc thuyết Arianô, nên phe 
chính giáo chỉ trích việc bổ nhiệm này, và phe 
Arianô lại nghĩ rằng họ có thêm một đồng minh. 
Cả hai phe đều sai lầm, và Ðức Cyrillô thì kẹt ở 
giữa. Ngài tự bản tính nghiêng  về hòa bình và 
hòa giải, lúc đầu có một lập trường tương đối ôn 
hòa, tuy rõ ràng là không chấp nhận thuyết của 
phái Ariô, nhưng (khác với một số vị dứt khoát 
theo chủ  nghĩa  chính  thống đương thời)  ngài 
không hăm hở chấp nhận “từ ngữ” mang tính 
chất  kiên quyết  “homoousios”  (đồng bản thể)  
(tức là Đức Giêsu Kitô và Thiên Chúa thuộc cùng 
một  bản  thể  và  cùng  là  Thiên  Chúa  ngang 
nhau). Khi tách rời mình với Acacius thuộc địa 
phận Caesarea (Acacius là một người theo chủ 
thuyết Ariô, người đã dạy rằng Đức Giêsu là một 
hữu thể thần linh được tạo nên bởi Thiên Chúa 
Cha – và do đó ở dưới Thiên Chúa Cha), Đức 
gíam mục Cyrillô đứng về phía các người theo 
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Eusêbiô, “thuộc cánh hữu” của chủ nghĩa hòa 
hoãn thuộc thời hậu Nicêa. Chính vì thế Cyrillô 
gặp khó dễ với giáo chủ Acasius, người ganh tị 
với Cyrillô do công đồng Nicea đã coi trọng tòa 
giám mục Giêrusalem của thánh Cyrillô hơn tòa 
Caesarea của ông. 

Khi  nạn  đói  càn  quét  Giêrusalem,  dân  chúng 
chạy đến Ðức Cyrillô xin giúp đỡ. Vì không có 
tiền, ngài phải bán một số đồ dùng của nhà thờ 
để giúp đỡ người đói. Nhưng có những lời dèm 
pha rằng một số áo lễ được dùng làm y phục 
cho kép hát. 

Acacius nghĩ rằng mình có toàn quyền trên các 
giám  mục  Palestine.  Nhưng  Ðức  Giám  Mục 
Cyrillô  lý  luận  rằng  thẩm  quyền  của  Acacius 
không bao gồm Giêrusalem vì Giêrusalem là một 
"tông tòa" -- là ngai toà do các tông đồ thiết lập. 
Khi Ðức Cyrillô không hiện diện trong các công 
đồng mà Acacius triệu tập, Acacius và phe cánh 
đã kết án ngài là đã bán vật dụng của nhà thờ 
để kiếm tiền và trục xuất ngài.

Ðức Cyrillô phải lưu đầy ở Tarsus trong khi chờ 
đợi việc kháng cáo. Sau đó, ngài xuất hiện trong 
Công Ðồng Seleucia,  trong đó phe bán-Arianô 
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(vừa  theo  chính  giáo,  vừa  theo  Arianô)  chiến 
thắng. Kết quả là Acacius bị truất phế và Ðức 
Cyrillô  được  trở  về  ngai  toà  cũ.  Tuy  nhiên, 
hoàng đế không hài lòng về kết quả này, và một 
lần nữa, Ðức Giám Mục Cyrillô lại bị trục xuất và 
chỉ trở về khi hoàng đế Julian lên ngôi. Ðược vài 
năm sau, một sắc lệnh của tân hoàng đế Valens 
theo thuyết  Ariô lại  trục xuất tất  cả các giám 
mục được Julian hồi phục, và Ðức Cyrillô lại phải 
lưu đầy cho tới khi Valens qua đời.

Có thể nói một nửa nhiệm kỳ giám mục của Ðức 
Cyrillô  là  bị  đầy  ải.  Sau  cùng,  ngài  trở  về 
Giêrusalem, lúc ấy đã tan nát vì lạc giáo, ly giáo 
và tranh giành, tàn lụi vì tội lỗi. Năm 381, ngài 
đến tham dự Công Ðồng Constantinople, là công 
đồng hoàn tất bản kinh Tin Kính Nicene và phe 
Arianô bị kết án.

Lập trường thần học của Cyrillô

Dù cho nền thần học của ngài thoạt đầu khong 
mang  tính  nhất  định  xét  về  mặt  thành  ngữ, 
chúng ta cũng phải công nhận rằng ngài hoàn 
toàn đứng về chủ nghĩa chính thống Kitô hữu 
của công đồng Nicea. Mặc dù ngài tránh thảo 
luận  về  hạn  từ  homoousios  (đồng  bản  thể), 
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nhưng ngài diễn đạt chính xác ý nghĩa của hạn 
từ này trong nhiều bản văn của ngài, loại bỏ hẳn 
chủ thuyết “Chúa Con chịu thương khó có khác  
gì chính Chúa Cha chịu thương khó, vì các ngôi  
vị chỉ là hình thức nói về một Thiên Chúa Đấng  
tối cao độc nhất mà thôi” (Patripassianism hay 
Sabellianism  hay  modalistic  monarchalism),  và 
cũng loại bỏ hẳn công thức “Có một thời Chúa 
Con không hiện hữu”  được gán cho Ariô. Còn 
về những quan điểm tín lý khác, thì Cyrillô nhấn 
mạnh đến sự tự do của ý chí, và sự tự quyết của 
nó, và việc thể hiện bất toàn của nó được lộ ra 
trong tội lỗi. Đối với ngài tội là kết quả của sự tự 
do, chứ không phải là một điều kiện tự nhiên. 
Thân thể không phải là nguyên nhân, mà chỉ là 
dụng cụ của tội mà thôi. Phương dược chống lại 
tội là sự thống hối và đền tội. Giáo thuyết về Hội 
Thánh của ngài là hiện thực: đó là Hội Thánh 
Công giáo chính là một Hội Thánh đích thực của 
Chúa Kitô. Giáo thuyết về Thánh Thể của ngài 
hết sức hiện thực: Bánh và rượu xuyên qua bí 
tích  này đã trở thành chính thân thể và máu 
Chúa Kitô. 
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Năm  381,  ngài  đến  tham  dự  Công  Ðồng 
Constantinople, là công đồng hoàn tất bản kinh 
Tin Kính Nicene và phe Arianô bị kết án. Ðức 
Cyrillô được thanh minh và được tẩy sạch mọi 
tiếng  xấu  trước  đây,  các  giám mục  tham dự 
Công Ðồng đã ca ngợi ngài như vị quán quân 
chính thống chống với bè phái Arianô.

Ðức Cyrillô sống an bình tám năm ở Giêrusalem 
và từ trần năm 386, khi ngài khoảng bảy mươi 
tuổi. 

Lời Bàn
Những ai tưởng rằng đời sống các thánh thật đơn 
giản và êm đềm, không một chút tranh chấp trần 
tục, chắc phải kinh hoàng về cuộc đời Thánh Cyrillô. 
Tuy  nhiên,  mọi  Kitô  Hữu  không  thể  thoát  khỏi 
những khó khăn như chính Thầy mình đã trải qua. 
Theo đuổi chân lý là một con đường phức tạp và 
không cùng, và mọi người thiện tâm đều đau khổ vì 
sự tranh giành và lầm lạc. Những chướng ngại về tri 
thức, tình cảm và chính trị có thể trì trệ đôi chút 
những người  như Thánh Cyrillô.  Nhưng đời  sống 
của họ, nhìn toàn bộ, sẽ là những mẫu mực của sự 
thành  tâm  và  dũng  cảm.
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19-3 THÁNH GIU-SE

BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MA-RI-A,

Thánh Giuse, người đi trong đêm tối
Tác Giả: Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt

Trong các bức vẽ thánh Giuse, tôi thích nhất bức 
tranh  vẽ  Thánh  Giuse  đưa  Đức  Mẹ  và  Chúa 
Giêsu trốn sang Ai Cập. Bầu trời đen thẫm, một 
vài  tia  chớp  lóe  lên  ở  cuối  chân  trời  vừa  soi 
đường cho Thánh Giuse, vừa báo hiệu cơn giông 
bão sắp tới.  Đức Maria bồng Chúa Giêsu ngồi 
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trên lưng lừa. Thánh Giuse dắt lừa. Cả người, cả 
lừa như lẩn vào màn đêm. Bức tranh không chỉ 
đẹp ở nét vẽ gợi cảm mà còn đẹp về ý nghĩa. 
Ngắm nhìn bức tranh, tôi thấy hiện lên cả cuộc 
đời Thánh Giuse, một đời bước đi trong đêm tối.

Thánh Giuse đã đi trong đêm tối đức tin, Ngài 
đã sống chung với  Đức Maria và Chúa Giêsu, 
những con người của huyền nhiệm. Một người 
bình thường đã là một thế giới  huyền bí.  Một 
con người của huyền nhiệm lại càng sâu xa bí 
ẩn hơn bội phần. 

Đi bên những huyền nhiệm cũng như đi trong 
đêm tối, Thánh Giuse không hiểu gì hết. Không 
hiểu mà vẫn phải đón nhận. Không hiểu mà vẫn 
phải tin, phải yêu. Không hiểu mà vẫn phải đồng 
hành hết suốt cuộc đời. Thánh Giuse giống như 
một  người  lính  canh,  được  cấp  trên giao  cho 
một chiếc hộp đóng kín. Người lính canh chỉ có 
nhiệm vụ canh giữ mà không được phép mở ra. 
Trong hộp có gì? Có thể là một kho tàng quí giá. 
Nhưng cũng có thể chỉ là một chiếc hộp rỗng 
không. Không biết,  nhưng vẫn phải  canh giữ.
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Thánh Giuse đã đi trong đêm tối im lặng. Ngài đi 
trong sự im lặng của Đức Maria người bạn yêu 
quí. Trước những mầu nhiệm cao cả, Đức Maria 
đã lặng thinh không nói.  Ngài  đi  trong sự im 
lặng của Đức Giêsu. Thiên Chúa làm người là 
một mầu nhiệm ẩn giấu vì Đức Giêsu không hề 
hé lộ thân phận. Ngài đi trong sự im lặng của 
Thiên Chúa. Thiên Chúa không bao giờ trực tiếp 
nói  với  Ngài.  Chỉ  có  vài  lần  mà chỉ  là  những 
tiếng vọng mơ hồ giữa đêm khuya trong giấc 
ngủ, vẫn là ngôn ngữ của im lặng. Ngài đi trong 
im lặng của chính mình. Im lặng đáng sợ nhất là 
khi phải đối đầu với nguy hiểm, với nghi ngờ, với 
những vấn đề hệ trọng của đời sống. Im lặng 
khó hiểu. Khi những gì thân thiết nhất trong đời 
trở nên bí ẩn, cách xa. Im lặng nguy hiểm. Nó 
có thể đốn ngã cây cổ thụ, làm chao đảo những 
niềm tin vững mạnh nhất.

Trong cả 4 Phúc Âm không thấy ghi lại lời nào 
của Thánh Giuse. Ngài bước đi trong âm thầm 
lặng lẽ. Thánh Giuse đã đi trong đêm tối lãng 
quên. Ngài bị lãng quên trong một làng quê nhỏ 
bé,  trong  thân  phận  nghèo  hèn  của  bác  thợ 
mộc.  Người  ta không bao giờ  nhắc đến Ngài. 
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Nếu có nhắc đến cũng chỉ để chê bác ái, dè bĩu, 
hạ thấp thân phận của Đức Giêsu: "Giêsu con 
của bác Giuse thợ mộc tầm thường ấy mà. Có 
làm gì nên chuyện". Ngài bị lãng quên luôn luôn 
ở phía sau, luôn luôn chìm trong bóng tối.

Phúc Âm kể về Đức Maria, sách Tông đồ Công 
vụ kể về Đức Maria.  Nhưng từ khi  Đức Giêsu 
khôn lớn không ai nói gì về Thánh Giuse nữa. 
Ngài chìm vào đêm tối quên lãng. Ngài luôn luôn 
đóng vai  phụ,  như hình ảnh người  dắt  lừa đi 
trong đêm tối.

Thánh Giuse đã đi trong đêm tối thử thách thân 
phận nghèo hèn.  Sống trong im lặng và  lãng 
quên, nhưng những thử thách Ngài phải đương 
đầu lại rất cam go. Rất hiền lành, nhưng phải 
đương đầu với Hêrôđê hung hãn. Mình giữ mình 
chưa xong, lại còn phải che chở cho một hài nhi 
sơ sinh và một sản phụ yếu ớt. Nhưng những 
thử thách khốn khó về thể lý, dù cam go thế 
nào cũng còn chịu được, những thử thách đức 
tin mới thật  là khủng khiếp. Đức Maria là Mẹ 
Thiên  Chúa ư?  Đức Chúa  Giêsu là  Con Thiên 
Chúa ư? Thật khó mà tin được. Sao Con Thiên 
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Chúa  quyền  uy  dường  ấy  lại  bé  nhỏ  yếu  ớt 
nghèo hèn thế này? Sao Vua Trời vinh hiển lại 
phải trốn chạy một ông vua trần thế. Các thử 
thách làm cho đêm tối càng đen hơn, càng dày 
hơn, càng sâu hơn.

Tuy đêm có đen, tuy chân có mỏi, tuy lòng có 
xao xuyến nhưng Thánh Giuse vẫn bước đi. Tuy 
thử thách còn nặng nề nhưng Thánh Giuse vẫn 
chiến đấu. Cha Teilhard de Chardis nói "Người 
chiến  đấu giống như người  bơi  lội  ngoài  biển 
ban đêm. Ban đêm người bơi lội vùng vẫy làm 
dao động mặt nước biển có ánh sáng lóe lên 
chung quanh mình".

Thánh  Giuse  đã  chiến  đấu.  Những  chiến  đấu 
mạnh mẽ cũng làm lóe lên ánh sáng soi bước 
cho chân Ngài đi. Đi trong đêm tối đức tin. Ngài 
có ngọn lửa đức mến soi đường. Đêm đen lắm 
nhưng Ngài cứ yêu mến Chúa, cứ gắn bó với 
Chúa và cứ bước đi với Chúa.

Trong đêm tối im lặng, Ngài đốt lên trong tâm 
hồn ngọn đèn thao thức,  lắng nghe đón chờ. 
Niềm thao thức khiến tâm hồn Ngài nhạy bén 
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như một phần mỏng. Lời Chúa chỉ thoáng nhẹ 
như làn  gió  thoảng phím đàn  đã rung  lên.  Ý 
Chúa chỉ mờ ảo trong giấc mơ Ngài đã đọc được 
và mau mắn thi hành.
Trong đêm tối  lãng quên,  Ngài  có đèn khiêm 
nhường dẫn lối. Khiêm nhường chìm vào quên 
lãng, khiêm nhường phục vụ. Khiêm nhường sâu 
thẳm. Ngài cũng có tâm tình như thánh Gioan 
Tẩy Giả: "Ngài phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ đi". 
Trong đêm tối thử thách Ngài thắp lên ngọn đèn 
tin yêu phó thác. Tin vững vàng vào lời Chúa, 
hoàn  toàn  phó  thác  cho  Chúa,  để  Chúa  dẫn 
đường qua đêm đen mù mịt.

Lạy Thánh Giuse, con cũng đang đi trong 
đêm  đen.  Xin  hãy  thắp  lên  trong  con 
những ngọn đèn của Thánh Cả, soi đường 
cho con đi đến nơi bình an.
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25-3 LỄ TRUYỀN TIN

Lc 1, 26-38

Lịch sử

Lịch  Phụng  vụ  Rôma  lấy  lại  danh  xưng  “Lễ 
Truyền Tin” để gọi lễ Ngôi Lời Nhập Thể, vì có lý 
do chính đáng, nhưng trước sau vẫn là lễ chung 
của Đức Kitô và Đức Trinh Nữ: Lễ của Ngôi Lời 
làm “con Đức Trinh Nữ” và lễ Đức Trinh Nữ là 
“Mẹ Thiên Chúa”.
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Về phía Đức Kitô, phụng vụ phong phú vô tận 
của cả  Đông Phương lẫn  Tây Phương đều ca 
tụng lễ trọng này như là lễ tưởng niệm tiếng 
FIAT có giá trị cứu rỗi của Ngôi Lời nhập Thể, đã 
vào trong trần gian với lời này: “Lạy Chúa, này 
con đến để thi hành ý Chúa”; đồng thời cũng là 
để tưởng niệm bước đầu của công chuộc cứu 
chuộc và hiệp nhất mật thiết, bất khả phân ly 
giữa thiên tính và thiên tính trong ngôi vị độc 
nhất của Ngôi Lời.

Về phía Đức Maria, lễ này được coi là lễ của Eva 
mới, người trinh nữ vâng phục và trung tín, đã 
nhờ tiếng  Fiat  đại  độ  của  mình  và  nhờ  phép 
Chúa Thánh Thần, trở nên Mẹ Thiên Chúa và 
cũng là mẹ thật của loài người; đồng thời cũng 
là Hòm Bia Giao Ước đích thực và Đền Thờ đích 
thực của Thiên Chúa vì đã tiếp đón Đấng Trung 
Gian độc nhất trong cung lòng mình. Vì vậy, đây 
là lễ tưởng niệm giây phút tột đỉnh trong cuộc 
đối thoại cứu rỗi Giữa Thiên Chúa và loài người; 
cũng là dịp kính nhớ sự ưng thuận tự do và sự 
hợp tác của Đức Maria đối với chương trình cứu 
chuộc của Thiên Chúa.
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Chín tháng trước ngày lễ Sinh Nhật, Hội Thánh 
Mừng lễ Truyền Tin, ngày mà sứ thần đến với 
Đức Trinh Nữ Maria báo cho biết, Trinh Nữ đã 
được chọn để làm Mẹ Đấng Mêsia, Con Thiên 
Chúa.

Đức Maria đại diện cho dân tộc mình, cũng như 
đại  diện  cho nhân  loại,  đã  trả  lời  bằng tiếng 
“Thưa vâng”. Chức “Thiên Mẫu” là mầu nhiệm 
trọng tâm trong cuộc đời của Đức Maria: tất cả 
mọi mầu nhiệm và ân sủng khác đều bắt nguồn 
từ đấy và cũng hướng vào đấy.

Lễ “Công bố ngày sinh của Chúa” đã được mừng 
kính ở Giáo Hội Đông Phương từ khoảng năm 
550 vào ngày 25.3. Giáo Hội Latinh mãi cho đến 
thế kỷ thứ VII mới chấp nhận thánh lễ này (Lm 
Nguyễn văn Trinh, Phụng vụ chư thánh) 

Phân tích

Vai chính trong tường thuật này là Đức Maria, 
được Thánh Luca mô tả với những nét như sau:

- một thiếu nữ bề ngoài bình thường như mọi 
thiếu nữ khác (câu 27)
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- nhưng đặc biệt hơn mọi thiếu nữ vì “đầy ơn 
sủng” và được “Đức Chúa ở cùng” (câu 28)

- được Thiên Chúa chọn làm mẹ Đấng Messia 
Con Thiên Chúa (cc 30-33)

- dù không hiểu rõ  (câu 34),  Maria  cũng sẵn 
sàng cho Chúa dùng mình để làm công việc 
của Chúa (câu 38 : Fiat = “Xin Chúa cứ làm 
nơi tôi...”).

Suy gẫm

1. Đức Maria hỏi “Việc ấy xảy ra cách nào được,  
vì...”. Thiên sứ đáp “Đối với Thiên Chúa, không 
có gì là không thể làm được” (câu 37). Rất nhiều 
điều con người tưởng không thể nào làm được 
thế mà Thiên Chúa vẫn làm được: Ngài đã làm 
cho Êlisabét  son sẻ được có con,  đã làm cho 
Đức Maria  đồng trinh  sinh  ra  Đấng Cứu Thế. 
Thiên  Chúa  cũng  có  thể  làm  nơi  mỗi  người 
chúng ta những việc trọng đại, miễn là chúng ta 
sẵn sàng để Ngài hoạt động trong chúng ta.

2. Mặc dù “Đối với Thiên Chúa, không có gì là  
không thể làm được”, nhưng thường Thiên Chúa 
không làm một mình, Ngài thích có sự hợp tác 
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của con người. Để cho Đấng Cứu Thế nhập thể, 
Thiên Chúa đã nhờ Đức Maria hợp tác. Và Đức 
Maria  đã  hợp tác  bằng cách ngoan ngoãn để 
cho  ơn  Chúa  hành  động  trong  mình  và  qua 
mình: “Xin cứ làm cho tôi...”. 

3. Một thanh niên kia có thói quen ngủ rất say, 
luôn cần có mẹ gọi mới thức dậy được. Sau khi 
tốt nghiệp, anh đi làm ở một chỗ xa nhà. Mẹ 
anh mua cho anh một chiếc đồng hồ báo thức. 
Ngày đầu tiên anh quên vặn đồng hồ trước khi 
ngủ nên đến sở làm trễ. Ngày thứ hai, anh nhớ 
vặn đồng hồ,  nhưng sáng sớm khi  nó reo thì 
anh đưa tay tắt bỏ, nên lại đi làm trễ. Và anh bị 
đuổi việc. Khi anh trở về gia đình, mẹ anh hỏi về 
chiếc  đồng  hồ.  Anh  đáp:
  - Chiếc đồng hồ đó hoàn toàn vô dụng đối với 
con.
  - Nó vô dụng là vì con không chịu dùng nó. Mẹ 
anh  đáp:
  Bao nhiêu ơn Chúa ban cho ta cũng đều vô 
dụng nếu ta không sử dụng đến.

4. “Sứ thần vào nhà Trinh nữ và nói: Mừng vui  
lên hỡi đấng đầy ân sủng. Đức Chúa ở cùng Bà.  
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Nghe lời  chào ấy, Bà rất bối  rối  và tự hỏi lời  
chào như vậy có nghĩa gì” (Lc 1,28-29)

Đứng trước một biến cố trọng đại, bất ngờ, Mẹ 
đã bối rối. Sự bối rối ấy không đến từ sự hoang 
mang nghi  ngờ như trường hợp ông Dacaria, 
nhưng  đến  từ  sự  băn  khoăn  muốn  tìm  hiểu 
thánh ý Thiên Chúa.

Phần tôi, đứng trước những khó khăn xảy đến 
trong cuộc sống thì hầu như chỉ biết than vãn, 
kêu trách Chúa  mà không thử tìm xem Chúa 
muốn nói gì với tôi qua những biến cố ấy. Chúa 
vẫn đi ngang qua đời tôi  nhưng tôi  đã không 
gặp được Ngài. Chúa đứng ngoài và gõ cửa nhà 
tôi nhưng tôi đã không nghe được tiếng Ngài. 
Lòng tôi vẫn khép kín.

Lạy Chúa. Xin cho con biết lắng nghe tiếng Chúa 
trong từng biến cố của cuộc sống, và biết xin 
vâng như Mẹ. (Epphata) 
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2-4 Thánh Phanxicô  PaolA

(1416-1507)

Thánh Phanxicô Paola là một người chân thành 
yêu quý sự chiêm niệm cô độc và ao ước duy 
nhất của ngài là trở nên "người thấp hèn nhất 
trong nhà Chúa." Tuy nhiên, khi Giáo Hội kêu 
gọi ngài làm việc phục vụ xã hội, ngài đã trở nên 
một nhà hoạt động phi thường và có ảnh hưởng 
đến đường hướng của nhiều quốc gia.
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Sau khi tháp tùng cha mẹ trong chuyến hành 
hương đến Rôma và Assisi,  Phanxicô  bắt  đầu 
cuộc sống ẩn tu và chiêm niệm trong một cái 
hang hẻo lánh ở bờ biển Paola phía nam nước Ý. 
Trước khi ngài 20 tuổi, đã có một môn đệ đầu 
tiên muốn theo lối sống của ngài. Mười bảy năm 
sau,  khi  số  môn  sinh  ngày  càng  gia  tăng, 
Phanxicô  đặt  ra  một  quy  luật  cho  cộng đoàn 
khắc khổ của ngài và xin Giáo Hội chuẩn nhận. 
Đó là việc sáng lập nên dòng Các Ẩn Tu của 
Thánh  Phanxicô  Assisi,  được  Toà  Thánh  chấp 
thuận năm 1474. 

Vào  năm  1492,  Phanxicô  đổi  tên  cộng  đoàn 
thành "các người anh em hèn mọn nhất" vì ngài 
muốn  họ  trở  nên  những  người  bé  mọn  nhất 
trong nhà Chúa. Sự khiêm tốn là tiêu chuẩn của 
các tu sĩ này cũng như cuộc đời của Phanxicô. 
Ngoài các lời khấn khó nghèo, khiết tịnh và vâng 
lời,  Phanxicô còn thêm một bó buộc thứ tư là 
luôn luôn ăn chay. Ngài tin rằng sự hãm mình 
quyết liệt rất cần thiết để phát triển tâm linh.

Ðó là ý muốn của Phanxicô khi trở nên một vị ẩn 
tu chiêm niệm, nhưng ngài vẫn tin rằng Thiên 
Chúa đã gọi ngài trong đời sống tông đồ. Ngài 
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bắt đầu dùng các ơn sủng được Chúa ban, tỉ 
như ơn làm phép lạ và nói tiên tri, để giúp đỡ 
dân Chúa. Là một người bảo vệ người nghèo và 
người  bị  áp  bức,  Phanxicô  chọc  giận  vua 
Ferdinand  của  Naples  vì  ngài  khiển  trách  cả 
hoàng gia.

Theo lời yêu cầu của Ðức Giáo Hoàng Sixtus IV, 
Phanxicô đến Pháp để giúp vua Louis XI chuẩn 
bị  từ  trần.  Trong thời  gian  giúp  đỡ  nhà  vua, 
Phanxicô  đã  có  cơ  hội  ảnh  hưởng  đến  chiều 
hướng chính trị của các quốc gia. Ngài giúp vãn 
hồi  nền  hoà  bình  giữa  Pháp  và  Anh  qua  sự 
khuyến khích cuộc hôn nhân giữa hai hoàng tộc, 
và giữa Pháp và Tây Ban Nha bằng cách thúc 
giục vua Louis XI trả lại một số đất chiếm đóng.

Phanxicô đã sống một cuộc đời  lâu dài  để ca 
ngợi và mến yêu Thiên Chúa. Ngài từ trần khi 
chín  mươi  mốt  tuổi,  vào  ngày  Thứ Sáu  Tuần 
Thánh năm 1507.

Lời Bàn

Cuộc đời của Thánh Phanxicô ở Paola là câu trả 
lời  rõ ràng cho thế giới quá sôi động. Ngài là 
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một  người  chiêm niệm được  kêu gọi  để hoạt 
động xã hội và chắc rằng ngài phải cảm thấy sự 
căng thẳng giữa đời sống cầu nguyện và việc 
phục vụ xã hội. Tuy nhiên, sự căng thẳng này 
không làm mất đi hiệu quả của đời sống thánh 
nhân,  vì  ngài  biết  đưa kết  quả của sự chiêm 
niệm vào trong hoạt động xã hội. Ngài đáp ứng 
lời mời gọi của Giáo Hội một cách sẵn sàng và 
tốt đẹp là nhờ có nền tảng vững chắc của sự 
cầu nguyện và hãm mình. Khi ngài đi ra ngoài tu 
viện để lao mình vào thế giới,  thì  không phải 
ngài hoạt động nhưng chính Ðức Kitô hoạt 

động trong ngài - là "một con người hèn mọn 
nhất trong nhà Thiên Chúa."



M C L CỤ Ụ

4-4 THÁNH ISIĐORÔ SEVILLA 
(560? - 636)

Trong 76 năm cuộc  đời  của Thánh Isiđorô  là 
thời kỳ tranh chấp cũng như phát triển của Giáo 
Hội Tây Ban Nha. Người Visigoth xâm lăng phần 
đất này trong một thế kỷ, và trước đó nửa thế 
kỷ trước khi Thánh Isiđorô chào đời thì họ đã 
thiết lập một thủ đô khác cho chính họ. Ðó là 
những người  theo Arianô --  họ cho rằng Ðức 
Kitô không phải là Thiên Chúa. Do đó, Tây Ban 
Nha bị chia làm đôi: Một dân tộc (người Công 
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Giáo La Mã) phải  chiến đấu với  dân tộc khác 
(người Gô-tích Arianô). 

Thánh Isiđorô là người hợp nhất Tây Ban Nha, 
giúp quốc gia này trở nên một trung tâm văn 
hóa và học thuật cũng như một khuôn mẫu cho 
các quốc gia Âu Châu khác, mà các nền văn hóa 
ấy đang bị đe dọa bởi sự xâm lăng của những 
người man rợ. 

Có thể nói Thánh Isiđorô sinh trong một gia đình 
thánh thiện của thế kỷ thứ sáu ở Tây Ban Nha. 
Hai người anh của ngài, Leander và Fulgentius, 
và người chị, Florentina, đều là các thánh được 
sùng kính ở Tây Ban Nha. Ðây cũng là một gia 
đình lãnh đạo và tài giỏi với các vị Leander và 
Fulgentius đều làm giám mục và Florentina làm 
mẹ bề trên. 

Là một người tài giỏi về học thuật, đôi khi Thánh 
Isiđorô được gọi là "Sư Phụ của Thời Trung Cổ" 
vì  cuốn bách khoa ngài  viết,  "Etymology"  (Từ 
Nguyên Học) đã được dùng như sách giáo khoa 
trong chín thế kỷ. Ngài còn viết các sách về văn 
phạm, thiên văn, địa lý, sử ký, và tiểu sử cũng 
như thần học. 
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Kế  vị  anh  mình  là  Ðức  Leander,  Isiđorô  làm 
giám mục Seville trong 37 năm, ngài đặt ra các 
mẫu mực cho một chính quyền đại nghị ở Âu 
Châu [tức chính quyền có quốc hội lập pháp là 
đại diện của nhân dân], đồng thời ngài tẩy chay 
các  quyết  định độc đoán và chủ trì  các  công 
đồng quốc gia (national coumcil) để thảo luận 
về  đường  hướng  của  Giáo  Hội  Tây  Ban  Nha. 
Ngài yêu cầu mỗi một giáo phận đều phải có 
chủng viện, ngài viết quy luật cho các dòng tu 
và thành lập các môn học thuộc đủ mọi ngành. 
Thánh  Isiđorô  viết  rất  nhiều  sách,  kể  cả  một 
cuốn tự điển, một bộ bách khoa, một cuốn sử 
người Gô-tích và một cuốn sử thế giới bắt đầu 
từ khi Thiên Chúa tạo thành trời đất! Ngài hoàn 
thành bộ phụng tự Mozarabic mà ngày nay vẫn 
còn được sử dụng ở Toledo, Tây Ban Nha.  

Ý thức rất rõ là sự phồn thịnh thiêng liêng và vật 
chất của quốc gia lệ thuộc hoàn toàn vào việc 
hấp  thụ  và  liên  kết  các  yếu  tố  ngoại  lai, 
thánhisidorô  đã  thành  công  trong  việc  kết  lại 
toàn thể đám dân chúng hỗn tạp thành một đất 
nước thuần nhất tạo thành Vương quốc Gô-tích 
Tây Ban Nha.  Ngài  đã  biết  sử dụng các  tiềm 
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năng tôn giáo và giáo dục để đạt đến mục tiêu 
này. Ngài đã hoàn toàn thánh công. Chủ nghĩa 
Ariô  là  hình  thức  Kitô  giáo  nguyên  ủy  giữa 
những người  Visigoth  là  thành phần lãnh đạo 
Tây  Ban  Nha  xuất  phát  từ  cuộc  xâm  nhập 
Visigoth từ Đức vào Âu Châu xưa, đã hoàn toàn 
biến mất, nhường chỗ cho một Kitô giáo chính 
thống. Các tà giáo khác cũng bị dập tắt ngay khi 
vừa mới được thai nghén. Kỷ luật tôn giáo được 
củng cố khắc nơi. 

Ngay khi 80 tuổi, ngài vẫn sống khắc khổ. Trong 
sáu tháng sau cùng của cuộc đời, ngài gia tăng 
lòng bác ái đến độ, từ sáng đến tối,  nhà của 
ngài lúc nào cũng đầy người nghèo. Ngài từ trần 
năm 636 và được Giáo Hội tuyên xưng là Tiến Sĩ 
Hội Thánh. 
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4-4 THÁNH VINH-SƠN FERRÊ

(1357 - 1419)

Sự phân hóa trong Giáo Hội ngày nay chỉ là cơn 
gió nhẹ so với trận cuồng phong đã xé Giáo Hội 
ra từng mảnh trong thời Thánh Vinh Sơn Ferrê. 
Ngài là quan thầy của những người xây cất vì 
ngài nổi tiếng đã "xây dựng" và kiên cường Giáo 
Hội qua công việc rao giảng, dạy dỗ của ngài. 
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Sinh ở Valencia, Tây Ban Nha năm 1357, khi lên 
17 tuổi, bất kể sự chống đối của cha mẹ, ngài 
gia nhập Dòng Ða Minh trong thành phố gần nơi 
sinh trưởng. Sau khi hoàn tất việc học một cách 
tốt đẹp, ngài được thụ phong linh mục bởi Ðức 
Hồng  Y  Phêrô  "de  Luna"  --  là  người  đã  ảnh 
hưởng lớn đến cuộc đời ngài. 

Với  bản tính  hăng say,  ngài  tận  tụy  thi  hành 
nhân đức khắc khổ theo quy luật dòng. Sau khi 
được thụ phong linh mục không lâu, ngài được 
chọn làm bề trên tu viện Ða Minh ở Valencia. 

Cuộc Ðại Ly Giáo Tây Phương đã chia cắt Kitô 
Giáo, lúc đầu với hai giáo hoàng, sau đó là ba 
giáo  hoàng.  Ðức  Clêmentê  ở  Avignon  nước 
Pháp,  Ðức Urbanô ở Rôma.  Cha Vinh Sơn tin 
rằng việc bầu cử Ðức Urbanô là vô giá trị (mặc 
dù Thánh Catarina ở Siena là người hỗ trợ đức 
giáo hoàng Rôma). Trong thời gian phục vụ Ðức 
Hồng Y "de Luna", Cha Vinh Sơn thuyết phục 
người Tây Ban Nha theo Ðức Clêmentê. Và khi 
Ðức Clêmentê từ trần, Ðức Hồng Y "de Luna" 
được bầu làm giáo hoàng ở Avignon và lấy tên 
là Bênêđictô XIII. 
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Cha Vinh Sơn được Ðức Bênêđictô triệu về làm 
việc  trong  Tòa  Ân  Giải  Tối  Cao và  là  Trưởng 
Ðiện Tông Tòa. Nhưng vị giáo hoàng ở Avignon 
không chịu từ chức trong khi tất cả các ứng viên 
trong mật nghị hồng y đều thề như vậy. Và Ðức 
Bênêđictô vẫn ngoan cố bất kể sự ruồng bỏ của 
vua nước Pháp và hầu hết các hồng y. 

Cha  Vinh  Sơn  vỡ  mộng  và  lâm  bệnh  nặng, 
nhưng sau cùng ngài  đã đảm nhận công việc 
"rao giảng Ðức Kitô cho thế giới," dù rằng bất 
cứ sự canh tân nào trong Giáo Hội thời ấy đều 
tùy thuộc vào việc hàn gắn sự ly giáo. Là một 
người có tài  rao giảng và hăng say, Cha Vinh 
Sơn dành 20 năm sau cùng của cuộc đời để loan 
truyền Tin Mừng ở Tây Ban Nha,  Pháp,  Thụy 
Ðiển,  Hòa  Lan  và  vùng  Lombardy,  ngài  nhấn 
mạnh đến nhu cầu sám hối và khuyên nhủ mọi 
người hãy lo sợ ngày phán xét. (Ngài có tên là 
"Thiên Thần của Sự Phán Xét").

Vào những năm 1408 và  1415,  ngài  cố  gắng 
nhưng không thành công trong việc thuyết phục 
người bạn cũ của ngài từ chức. Sau cùng, Cha 
Vinh  Sơn  phải  kết  luận  rằng  Ðức  Bênêđictô 
không phải  là  giáo  hoàng thật.  Mặc  dù  đang 
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bệnh nặng, Cha Vinh Sơn đã lên tòa giảng trước 
một giáo đoàn mà chính Ðức Bênêđictô chủ sự 
và mạnh mẽ tố giác người đã tấn phong chức 
linh mục cho ngài. Từ đó trở đi, Ðức Bênêđictô 
bỏ trốn, để lại sau lưng những người trước đây 
đã hỗ trợ mình. 

Cha Vinh Sơn sống cho đến ngày được chứng 
kiến sự chấm dứt ly giáo, với việc bầu cử tân 
giáo hoàng là Ðức Martinô V. Cha từ trần ngày 5 
tháng Tư 1419 và được phong thánh năm 1455.

 Lời Bàn

Sự chia cắt trong Giáo Hội thời Thánh Vinh Sơn 
Ferrê quả thật là một tai họa -- 36 năm trường 
với  hai "thủ lãnh." Chúng ta không thể tưởng 
tượng được điều gì sẽ xảy ra cho Giáo Hội ngày 
nay nếu, trong một thời gian dài như vậy, một 
nửa theo các giáo hoàng ở Rôma, và một nửa 
khác theo số giáo hoàng "chính thức", tỉ như ở 
Rio de Janeiro. Quả thật đó là một phép lạ khi 
thời gian lụn bại ấy với những khối đá kiêu ngạo 
và ngu dốt, đầy tham vọng đã kéo dài không 
lâu. Chúng ta tin rằng "chân lý thì hùng mạnh, 
và sẽ thắng theá" -- mặc dù đôi khi phải mất 
một thời gian.
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7-4 THÁNH GIOAN LA SAN

(1615 - 1719)

Cố gắng chu toàn những gì được coi là thánh ý 
Thiên Chúa, đó là cuộc đời của Thánh Gioan La 
San.  Năm 1950,  Ðức Giáo  Hoàng Piô  XII  đặt 
ngài làm quan thầy của các bậc mô phạm vì nỗ 
lực của ngài trong việc giáo dục.

Là một người trẻ của thế kỷ 17, Gioan có tất cả 
mọi sự: năng khiếu học thuật, đẹp trai, gia đình 
quyền  quý  giầu  có  và  được  giáo  dục  tử  tế. 
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Nhưng khi mới 11 tuổi, ngài xuống tóc đi tu làm 
linh mục, và sau đó được chịu chức vào năm 27 
tuổi. Dường như một cuộc đời dễ dàng với phẩm 
trật cao trọng trong Giáo Hội đang sẵn sàng chờ 
đón ngài. 

Nhưng Thiên Chúa đã có những chương trình 
khác cho Cha Gioan, mà dần dà mới được tỏ lộ 
trong những năm sau đó. Trong một cơ hội gặp 
gỡ ông Nyel ở Raven, ngài cảm thấy muốn thiết 
lập một trường học dành cho các em trai nhà 
nghèo ở Raven, là nơi ngài đang sinh sống. Mặc 
dù công việc lúc đầu thật ghê tởm đối với ngài, 
nhưng sau đó, càng ngày ngài càng say mê hoạt 
động cho các thiếu niên nghèo túng.

Tin rằng đây là sứ vụ mà Thiên Chúa đã trao 
phó, Cha Gioan hết lòng lao mình vào công việc, 
bỏ nhà, bỏ gia đình, bỏ cả chức vụ kinh sĩ  ở 
Rheims, bán hết tài sản để trở nên giống như 
các người nghèo mà ngài đã tận hiến cuộc đời 
để phục vụ họ.

 

Cuộc đời còn lại của Cha Gioan là sống sát với tu 
hội  mà  ngài  đã  thành  lập,  Các  Thầy  Trường 
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Công Giáo (Sư Huynh La San). Tu hội này phát 
triển mau chóng và thành công trong việc giáo 
dục các nam thiếu niên của gia đình nghèo với 
phương pháp sư phạm mà Cha Gioan đề ra, đó 
là sự dạy dỗ cả lớp thay vì chỉ bảo cá nhân, và 
dùng tiếng bản xứ thay vì  tiếng Latinh.  Ðồng 
thời tu hội cũng còn mở trường huấn luyện các 
giáo chức và thiết  lập trường nội  trú cho các 
thiếu niên ngỗ nghịch của các gia đình giầu có. 
Yếu tố năng động đằng sau các nỗ lực này là 
mong muốn các thiếu niên trở nên một Kitô Hữu 
tốt lành.

Mặc dù rất thành công, Cha Gioan cũng không 
thoát khỏi những thử thách, đó là sự đau lòng 
khi  các  sư huynh bỏ dòng,  sự chống đối  cay 
đắng từ các hiệu trưởng ngoài đời khi họ bực 
bội với phương pháp giáo dục mới và hữu hiệu 
của ngài, cũng như thường xuyên bị phe Jansen 
(*)  thời  ấy  chống đối  mà Cha Gioan kịch  liệt 
phản đối lý thuyết của phe này trong suốt cuộc 
đời. 

Trong những năm cuối đời, vì bị bệnh suyễn và 
thấp khớp, ngài từ trần vào ngày thứ Sáu Tuần 
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Thánh  khi  được  68  tuổi,  và  được  Ðức  Giáo 
Hoàng Lêô XIII phong thánh năm 1900.

 

Lời Bàn

Thật hiếm có ai hoàn toàn tận hiến cho ơn gọi 
của Thiên Chúa, bất kể ơn gọi đó là gì.  Chúa 
Giêsu  mời  gọi  chúng  ta  "hãy  yêu  mến  Thiên 
Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, và hết 
sức lực của mình" (Mc 12:30b).  Thánh Phaolô 
cũng có lời khuyên tương tự: "Bất cứ những gì 
anh chị em làm, hãy làm hết lòng..." (Colossians 
3:23).
 

Lời Trích

"Còn gì cao quý hơn là uốn nắn tính tình của các 
người trẻ? Tôi tin rằng người biết uốn nắn tâm 
tính của giới trẻ thì cao trọng hơn mọi họa sĩ, 
điêu khắc gia và tất cả những người giống như 
vậy" (Thánh Gioan Chrysostom).

* Jansen xuất phát từ học thuyết của Cornelius 
Jansen (1585 - 1638), giám mục của Ypres. 
Trong cuốn Augustinus, Jansen đề xướng nền 
thần học dựa trên học thuyết của Augustine về 
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định mệnh. Thần học này khẳng định rằng loài 
người hoàn toàn hư hỏng vì tội nguyên tổ và 
theo bản năng, loài người thích làm sự dữ hơn 
sự lành. Bởi bản tính suy đồi, loài người không 
thể làm gì khác để đáng được ơn cứu độ. Sự 
cứu chuộc là do ơn của Chúa mà Ngài chỉ ban 
cho những ai được chọn. Phần đông nhân loại là 
bị án phạt đời đời. 

Sau  khi  xuất  bản  được  hai  năm,  cuốn 
Augustinus đã bị Giáo Hội Công Giáo lên án và 
cấm phát hành bởi Ðức Giáo Hoàng Urbanô VIII.
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11-4 THÁNH STANISLAUS, GIÁM MỤC TỬ 
ĐẠO

(1030 – 1079)

Bất cứ ai đọc lịch sử Ðông Âu đều phải biết đến 
tên Stanislaus, vị giám mục thánh thiện nhưng 
bi thương của giáo phận Krakow. Cùng với các 
Thánh Tôma More và Tôma Becket, ngài thường 
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được  nhớ đến vì  sự chống đối  quyết  liệt  của 
ngài  đối  với  một  chính  phủ  hung bạo  và  bất 
chính thời ấy. 

Thánh Stanislaô  được  kính nhớ như vị  Thánh 
bảo  trợ  thành  Krakow  ở  Balan,  nơi  Ngài  làm 
giám mục và hài cốt Ngài được lưu giữ ở nhà 
thờ chính tòa. Không có tường thuật đương thời 
nào về Ngài được coi là đầy đủ và các chi tiết về 
đời  Ngài  cũng không rõ rệt  lắm.  Người  ta  kể 
rằng:  cha  mẹ  Ngài  thuộc  dòng  dõi  quí  phái, 
nhưng  lại  hiếm  muộn  về  đàng  con  cái.  Sau 
nhiều lời cầu nguyện khẩn thiết, ngày 26 tháng 
07 năm 1030, họ sinh được một người con trai 
và đặt tên là Stanislaô. Họ chú tâm đào luyện 
con mình theo những tập quán đạo hạnh khiến 
Stanislaô, từ nhỏ đã tỏ ra có tinh thần bác ái và 
nhiệt hành phụng sự Chúa.

Trong bầu khí đạo đức ấy, từ thuở nhỏ Stanislaô 
đã nghe rõ tiếng Chúa kêu gọi đi làm tông đồ 
Chúa. Trước hết Ngài đã theo học đại học tại 
triết học tại Đại học Gniezno. Sau đó Ngài sang 
Paris  theo  học  Luật  và  thần  học  ở  tu  viện 
Lorranin  trong  bảy năm trời.  Khi  cha  mẹ qua 
đời, Ngài phải trở về Balan. 
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Được  thừa  hưởng  gia  tài  lớn  cha  mẹ  để  lại, 
nhưng thánh nhân đã quyết chí hiến thân phụng 
sự Chúa vì vậy Ngài đã đem của cải phân phát 
cho người nghèo khó rồi tiếp tục theo đưổi lý 
tưởng tu trì. Đức Giám mục Lampert đã phong 
chức Linh mục cho Stanislaô, năm 1062 và đặt 
làm Kinh sĩ tại nhà thờ chánh tòa địa phận.

Giữ chức vụ kinh sĩ, Stanislaô đã trở nên lừng 
danh về tài thuyết giảng và về chính đời sống 
gương  mẫu  thánh  thiện  của  Ngài.  Đức  cha 
Lambert, toàn thể giáo sĩ  và giáo dân đã bầu 
Stanislaô  lên kế  vị.  Vì  khiêm tốn,  thánh nhân 
quyết không chịu nhận. Nhưng năm 1072, vâng 
lời  đức  thánh  cha  Alexandre  II,  Stanislaô  đã 
nhận làm giám mục Krakow.

Đức cha Stanislaô là một giám mục thánh thiện 
và nhân hậu nhất là đối với những ai đau khổ và 
nghèo đói. Những việc hoàn thành lớn lao của 
đức giám mục Stanislaus bao gồm việc đem các 
vị khâm sứ tòa thánh tới Ba-lan, việc tái lập tòa 
tổng  giám  mục  tại  Gniezno.  Việc  tái  lập  này 
được thực hiện theo một thỏa ước là việc đội 
vương niệm cho quận vương Boleslaus lên ngôi 
Vua Ba lan, và được thực hiện vào năm 1076. 
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Đức giám mục Stanislaus khích lệ vua Boleslaus 
thiết  lập các đan viện Biển Đức để giúp phát 
triển việc Kitô giáo hóa Nước Ba-lan.

Cuộc  đối  đây  với  vua  Boleslaus  khở  sự  với 
chuyện  tranh  giành  đất  đai.  Đức  giám  mục 
Stanislaus có mua cho địa phận một mảnh đất 
bên bờ sông Vistula gần Lublin từ một người có 
tên là  Phêrô (Piotr),  nhưng khi  ông này chết, 
thìcon cái đòi lại mảnh đất đó. Nhà vua đã phán 
quyết  cho  gia  đình  của  ông  Phêrô  này  thắng 
kiện.  Nhưng  thánh  Stanislau  đã  xin  một  thời 
gian ba ngày để ngài  kháng án.  Ngài  đã cầu 
nguyện, và tới  ngày thứ ba, thìcho ông Phêrô 
kia được sống lại để làm chứng cho việc mua 
đất là sự thật, và nhà vua đã bãi bỏ vụ kháng 
cáo chống lại tòa giám mục đó.

Trong cuộc viễn chinh chống với Ðại Ðế Duchy 
của Kiev (nước Ucraina), Ðức Stanislaus bị dính 
líu đến tình hình chính trị ở Ba Lan. Nổi tiếng là 
người  thẳng thắn,  ngài  tấn  công những hành 
động xấu xa của vua và người dân, nhất là các 
cuộc chiến bất chính cũng như các hành động 
vô luân của Vua Boleslaus II vì ông đã cướp vợ 
của một nhà quý tộc.
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Lúc đầu nhà vua tự ý xin lỗi và bày tỏ sự ăn năn 
sám hối, nhưng sau đó lại trở về con đường cũ. 
Ðức Stanislaus tiếp tục công khai chống đối bất 
kể những hăm dọa về tội phản quốc và tử hình. 
Sau cùng ngài đã ra vạ tuyệt thông nhà vua và 
từ chối cử hành Thánh Lễ mỗi khi có sự hiện 
diện của ông. Ðiên lên vì tức giận, nhà vua ra 
lệnh quân lính hạ sát vị giám mục. Khi binh lính 
từ chối không tuân phục, chính tay ông đã giết 
Ðức Stanislaus trong khi ngài cử hành Thánh Lễ 
trong một nhà thờ ở ngoại ô thành phố. Sau đó 
thân thể của ngài bị chặt ra thành từng mảng và 
ném xuống ao ở phía ngoài nhà thờ. Nhưng bốn 
ngày  sau,  trên  trời  chỉ  có  bốn  cánh  phượng 
hoàng bay lượn ngăn cản tất cả không cho bất 
cứ con vật nào xâm phạm tới xác thánh.

Bấy giờ Boleslas mới tỉnh ngộ và hối lỗi. Ông cho 
tổ chức lễ an táng thánh Stanislaô rất trọng thể. 
Xác thánh liền lại như mới qua đời vì bệnh tật và 
được chôn cát tại nhà thờ chánh tòa Krakow.

Cuộc giết thánh Stanislaus đã khuất động lên sự 
phẫn nộ của dân chúng khắp đất Ba-lan và dẫn 
tới  việc  vua  Boleslaus  phải  thoái  vị  khỏi  ngai 
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vàng, và đi sang nương nau tại nước Hung gia 
lợi, để cho em vua là Wadyslaw kế vị ông.

Ðức Stanislaus là biểu hiệu của tinh thần dân 
tộc  Ba  Lan.  Ngài  được  Ðức  Giáo  Hoàng 
Innôcentê IV phong thánh năm 1253 và được 
đặt làm quan thầy chính thức của Krakow.

Lời Bàn

Thánh Gioan Tẩy Giả, Tôma Becket, Tôma More 
và Stanislaus là một vài ngôn sứ dám tố giác sự 
thối nát của những người có địa vị. Các ngài đã 
theo chân Ðức Giêsu Kitô, là người vạch ra sự sa 
đọa luân lý của các nhà lãnh đạo tôn giáo thời 
ấy. Ðó là một công việc đầy nguy hiểm đòi hỏi 
sự can đảm sống chứng nhân cho Tin Mừng.
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13-4 THÁNH GIÁO HOÀNG MARTINÔ I

(c. 655)

Khi Ðức Martinô I làm giáo hoàng năm 649, 
Constantinople là thủ đô của Ðế Quốc Byzantine 

và Ðức Thượng Phụ Constantinople là vị lãnh 
đạo Giáo Hội có thế lực nhất của Kitô Hữu Ðông 
Phương. Những tranh chấp hiện có trong Giáo 

Hội hoàn vũ thời bấy giờ lại càng thêm quyết liệt 
bởi sự cộng tác chặt chẽ giữa hoàng đế và đức 

thượng phụ. 
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Một  giáo  huấn  được  Giáo  Hội  Ðông  Phương 
quyết  liệt  bảo vệ là khẳng định rằng nơi  Ðức 
Kitô không có ý chí của loài người (lạc thuyết 
cho rằng đức Giêsu chỉ có một ý chí thần linh 
mà thôi). Ðã hai lần, các hoàng đế chính thức 
lên tiếng bảo vệ lập trường này, lần đầu Hoàng 
Ðế Heraclius cho công bố bản tuyên xưng đức 
tin, và sau đó Hoàng Ðế Constant II ra lệnh bác 
bỏ vấn đề Ðức Kitô có một hoặc hai ý chí.

Trước  khi  được  chọn  làm  giáo  hoàng,  Ðức 
Martinô từng là người đọc sách và là phó tế. Và 
sau khi nhậm chức không lâu, Ðức Martinô đã tổ 
chức một công đồng ở Latêranô mà trong đó 
các  sắc  lệnh  của  vua  bị  kiểm  duyệt,  và  đức 
thượng phụ của Constantinople cũng như hai vị 
tiền nhiệm đều bị lên án là sai lạc. Ðể đối phó, 
Hoàng Ðế Constant  II  cố  vận động các  giám 
mục và dân chúng chống đối đức giáo hoàng.

Sau khi thất bại trong mưu toan này, hoàng đế 
sai Olympius, quan tổng trấn Ravenna, bắt đức 
giáo  hoàng  đưa  về  Constantinople  xét  xử. 
Nhưng Olympius thất bại, và đến năm 653, quan 
tổng  trấn  mới  là  Theodore  Collipas  đã  xâm 
chiếm  Rôma  và  bắt  giam  đức  giáo  hoàng  ở 
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Naxos  trong  một  năm  trời.  Sau  khi  điệu  về 
Constantinople, Ðức Martinô bị kết tội phản loạn 
và bị tử hình. Mặc dù các tra tấn đã được thi 
hành, Ðức Martinô được thoát án tử nhờ sự can 
thiệp  của  Ðức  Phaolô  II,  vị  thượng  phụ  của 
Constantinope, là người đã ăn năn sám hối về 
hành động của mình. Bản án tử hình được đổi 
thành  khổ  sai  chung  thân.  
 

Vì hậu quả của các cuộc tra tấn và cực hình, 
Ðức Martinô đã từ trần sau đó không lâu. Ngài 
là  vị  giáo  hoàng  sau  cùng  chịu  tử  đạo.
 

Lời Bàn

Ý nghĩa thực sự của chữ tử đạo không phải là sự 
chết, mà là sự làm chứng. Vị tử đạo sẵn sàng hy 
sinh mọi sự, quý giá nhất là sinh mạng của họ, 
và đặt đức tin lên trên hết. Tử đạo, chết vì đức 
tin, là một cao độ bất ngờ mà một số người phải 
trải qua để thể hiện đức tin của mình nơi Ðức 
Kitô. Một đức tin sống động, một cuộc đời theo 
gương Ðức Kitô bất kể những khó khăn, đó là 
sự đòi hỏi của tất cả Kitô Hữu.
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21-4 THÁNH ANSELMÔ

(1033-1109)

THÁNH ANSELMÔ: “CON KHÔNG TÌM HIỂU 
ĐỂ TIN, NHƯNG CON TIN ĐỂ     HIỂU”  

Đức Thánh Cha mời gọi mọi tín hữu yêu 
thương, cầu nguyện, hoạt động cho Giáo 
Hội, đừng bao giờ bỏ rơi và phản bội Giáo 
Hội

http://xuanbichvietnam.wordpress.com/2009/09/25/thanh-anselmo/
http://xuanbichvietnam.wordpress.com/2009/09/25/thanh-anselmo/
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Các chủ chăn cũng như những người sống đời 
thánh hiến và mọi giáo dân đều được khích lệ 
yêu thương Giáo Hội của Chúa Kitô, cầu nguyện, 
làm việc và đau khổ vì Giáo Hội, mà không bao 
giờ bỏ rơi và phản bội Giáo Hội.

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã đưa ra lời kêu 
gọi trên đây trong buổi tiếp 8.000 tín hữu và du 
khách  hành  hương  năm châu  trong  đại  thính 
đường Phaolô VI sáng thứ tư 23-9-2009.

Trong bài huấn dụ Đức Thánh Cha đã giới thiệu 
gương mặt của thánh Anselmô thành Aosta bên 
Italia  cũng còn gọi  là  Anselmô thành Bec bên 
Pháp  và  Anselmô  thành  Canterbury  bên  Anh 
quốc, mà năm nay là mừng kỷ niệm 900 năm 
thánh nhân qua đời. Người là một đan sĩ có cuộc 
sống tinh thần sâu xa, một nhà giáo dục lỗi lạc, 
một  thần  học  gia  có  khả  năng  suy  tư  ngoại 
thường, một người cai quản khôn ngoan và là 
người cương quyết bảo vệ sự tự do của Giáo 
Hội. Thánh nhân là một trong những nhân vật 
lỗi lạc của thời trung cổ biết hòa hợp các đức 
tính trên đây nhờ kinh nghiệm thần bí  hướng 
dẫn tư tưởng và hoạt động của người.

http://www.zenit.org/article-22071?l=french
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Đề cập tới  tiểu sử thánh Anselmô Đức Thánh 
Cha nói:

Thánh Anselmô sinh năm 1033 tại Aosta và là 
con trưởng của một gia đình quyền qúy, có thân 
phụ là người cộc cằn, chơi bời phung phí của 
cải, nhưng thân mẫu là người rất đạo đức biết lo 
lắng dậy con từ tấm bé và giao con cho các tu sĩ 
Biển  Đức  giáo  dục.  Ngay  từ  ngay  còn  bé 
Anselmô  đã  tưởng  tượng  nhà  của  Chúa  nằm 
trên các đỉnh núi cao của dẫy Alpe và một đêm 
nằm mơ thấy mình được Chúa mời lên đó nói 
chuyện và sau cùng nhận được một ”bánh rất 
tinh  tuyền”  (Eadmero,  Vita  si  S.  Anselmô,  PL 
159, col. 49).

Năm lên 15 tuổi Anselmô xin phép nhập dòng 
Biển Đức, nhưng thân phụ nhất quyết cự tuyệt, 
ngay cả khi Anselmô bị bệnh sắp chết chỉ muốn 
mặc áo dòng trước khi  qua đời.  Sau khi  khỏi 
bệnh và mồ côi mẹ, Anselmô trải qua một thời 
gian sống buông thả luân lý, bỏ học chạy theo 
các đam mê trần tục và giả điếc đối với lời mời 
gọi của Thiên Chúa. Chàng bỏ nhà lang thang 
bên Pháp kiếm tìm các kinh nghiệm mới. Sau ba 
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năm Anselmô tới Normandia tìm đến đan viện 
Bec, vì bị thu hút bởi tiếng tăm của bề trên đan 
viện là Cha Langfranco thành Pavia. Đây đã là 
cuộc gặp gỡ đổi đời. Được hướng dẫn trong việc 
học  hành  chỉ  trong  vòng  một  thời  gian  ngắn 
Anselmô không chỉ trở thành môn sinh giỏi nhất 
mà còn là người tâm phúc của bề trên. Ơn gọi 
Biển  Đức  bùng  cháy  trở  lại  và  năm  27  tuổi 
Anselmô gia nhập đan viện và được thụ phong 
linh mục.

Năm 1063 cha Langfranco trở thành viện phụ 
đan viên tại Caen, Anselmô được chỉ định làm 
bề trên đan viện Bec và làm giáo sư trường học 
của tu viện, mặc dù cha mới nhập dòng được ba 
năm. Cha tỏ ra là một nhà giáo dục tài ba, luôn 
coi người trẻ như các cây non phát triển mạnh 
mẽ khi ở ngoài trời tự do hơn là trong lồng kính. 
Ngài  rất  đòi  hỏi  đối  với  việc tuân giữ luật  lệ, 
nhưng  chỉ  bằng  cách  thuyết  phục  chứ  không 
cưỡng bách các môn sinh. Khi cha Erluino, viện 
phụ và là người sáng lập tu viện Bec qua đời, 
cha Anselmô được các tu sĩ đồng thanh bầu làm 
viện phụ năm 1079.
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Trong  thời  gian  này  có  nhiều  tu  sĩ  Biển  Đức 
được gửi sang Canterbury để huấn luyện các tu 
sĩ theo tinh thần cuộc canh tân các đan viện bên 
đất liền. Công việc này được các tu sĩ chấp nhận 
tốt đến độ khi viện phụ Langfarnco thành Pavia 
được chỉ định làm Tổng Giám Mục Canterbury, 
Đức Cha đã mời Anselmô qua đó phụ giúp dậy 
dỗ các tu sĩ. Thánh Anselmô được qúy trọng tới 
độ khi Đức Tổng Giám Mục Langfranco qua đời, 
ngài  được  chọn  làm  Tổng  Giám  Mục  kế  vị 
Canterbury và được tấn phong năm 1093.

Tiếp tục bài huấn dụ Đức Thánh Cha đề cao nỗ 
lực của Đức Cha Anselmô trong việc bảo vệ sự 
tự do của Giáo Hội như sau:

Thánh Anselmô lập tức dấn thân cương quyết 
tranh đấu bảo vệ sự tự do của Giáo Hội, bằng 
cách can đảm bênh vực sự độc lập của quyền 
bính tinh thần khỏi quyền bính trần thế. Người 
bảo  vệ  Giáo  Hội  chống  lại  các  xen  mình  vào 
chuyện tôn giáo của quyền bính chính trị, nhất 
là của vua Guglielmo Đỏ và Enrico I, và được sự 
khích  lệ  và  ủng hộ của Đức Giáo Hoàng,  mà 
người  luôn  tỏ  ra  gắn  bó  mật  thiết.  Chính  sự 
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trung thành đó đã khiến cho thánh nhân gặp 
cay  đắng  và  bị  đầy  khỏi  Canterbury.  Chỉ  vào 
năm 1103 sau khi vua Enrico I từ bỏ yêu sách 
chỉ  định các chức sắc giáo hội  cũng như việc 
đánh  thuế  và  tịch  thu  tài  sản  của  Giáo  Hội, 
thánh nhân mới được trở về Anh quốc, và được 
giáo sĩ và tín hữu vui mừng tiếp đón. Cuộc chiến 
đấu với vũ khí là lòng kiên trì, sự hãnh diện và 
lòng tốt đã chiến thắng. Thánh Anselmô dành 
các năm cuối đời cho việc đào tạo luân lý của 
hàng giáo sĩ và nghiên cứu các đề tài thần học. 
Ngài qua đời ngày 21 tháng 4 năm 1109 với các 
lời phúc âm của thánh lễ hôm đó ghi lại lời Chúa 
Giêsu hứa: ”Các con là những người đã kiên trì 
với Thầy trong các thử thách gian nan, và Thầy 
chuẩn bị cho các con một vương quốc, như Cha 
đã chuẩn bị cho Thầy, để các con có thể đồng 
bàn ăn uống với  Thầy trong Vương quốc  của 
Thầy” (Lc 22,28-30).

Thánh Anselmô cũng là người có tâm hồn thần 
bí. Ngài viết trong một lời nguyện như sau: ”Lậy 
Thiên Chúa, con cầu xin Chúa, con muốn hiểu 
biết Chúa, con muốn yêu mến Chúa và hưởng 
nếm Chúa.  Và  nếu  trong  cuộc  sống  này  con 
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không có khả năng làm điều đó một cách tràn 
đầy, thì ít nhất mỗi ngày có thể tiến tới cho tới 
khi đạt sự toàn vẹn” (Proslogion, cap. 14).

Thánh Anselmô đã là người thành lập nền thần 
học kinh viện,  nên truyền thống Kitô  đã tặng 
người tước hiệu ”Tiến Sĩ Tuyệt Vời” vì người đã 
vun trồng ước muốn sâu xa đào sâu các mầu 
nhiệm của Chúa, nhưng với ý thức là con đường 
kiếm tìm Thiên Chúa không bao giờ kết thúc, ít 
nhất là trên trái đất này. Sự rõ ràng và luận lý 
vững chãi trong tư tưởng của người luôn có mục 
đích  nâng  con  người  lên  chỗ  chiêm  ngưỡng 
Thiên Chúa. Người làm thần học không thể chỉ 
dựa trên trí thông minh của mình, mà đồng thời 
phải vun trồng một kinh nghiệm lòng tin sâu xa 
nữa.

Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ:

Theo thánh Anselmô sinh hoạt  thần học,  như 
thế, được khai triển thành ba đợt: đức tin là ơn 
nhưng  không  của  Thiên  Chúa  cần  được  đón 
nhận với lòng khiêm tốn; kinh nghiệm hệ tại việc 
nhập thể lời Chúa vào cuộc sống thường ngày; 
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và sự hiểu biết không bao giờ chỉ là hoa trái của 
các lý luận nhưng là một trực giác chiêm niệm. 
Ba mức độ đó cũng ích lợi đối với việc tìm hiểu 
thần học ngày nay và đối  với những ai muốn 
đào sâu các sự thật lòng tin.
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Rồi ngài kết thúc bài huấn dụ như sau: Ước chi 
tình yêu đối với chân lý và sự liên lỉ khát khao 
Thiên  Chúa  đã  ghi  dấu  toàn  cuộc  sống  của 
thánh  Anselmô,  cũng  thúc  đẩy  mọi  Kitô  hữu 
không mệt mỏi kiếm tìm sự hiệp nhất sâu xa 
hơn  với  Chúa  Kitô,  là  Đường,  Sự Thật  và  Sự 
Sống. Ngoài ra,  ước chi lòng nhiệt thành tràn 
đầy can đảm đã ghi dấu hoạt động mục vụ của 
người  khiến  cho  người  gặp  các  hiểu  lầm cay 
đắng và đầy ải, khích lệ các chủ chăn cũng như 
những người sống đời thánh hiến và mọi giáo 
dân yêu  thương Giáo  Hội  của Chúa Kitô,  cầu 
nguyện, làm việc và đau khổ vì  Giáo Hội,  mà 
không bao giờ bỏ rơi và phản bội Giáo Hội.

Sau khi chào các nhóm tín hữu bằng nhiều thứ 
tiếng khác nhau Đức Thánh Cha đã cất kinh Lậy 
Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
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23-4 THÁNH GEORGE

(c. 304)

Người  ta  thường vẽ hình Thánh George  đang 
giết con rồng để cứu thoát một phụ nữ xinh đẹp 
hay một công chúa. Con rồng tượng trưng cho 
sự dữ. Người phụ nữ tượng trưng cho chân lý 
thánh thiện của Thiên Chúa. Thánh George là vị 
tử đạo can đảm đã chiến thắng sự dữ.
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Chúng ta có thể chắc chắn về cuộc sống của 
thánh George, nhưng một số những chuyện rất 
kỳ diệu của thánh George thì chúng ta cũng cần 
phải nhận xét cho cẩn trọng. Chắc hẳn thánh 
nhân  sinh  vào  thế  kỷ  thứ  ba,  khoảng  những 
năm 275-285 sCN, và chết tại Nicomedia. Cha 
của ngài là Gerontius, một sĩ quan của đạo quân 
Rô-ma xuất thân từ Cappadocia thuộc Tiểu Á, và 
mẹ của ngài thuộc về miền Pa-lét-tin. Cả hai là 
những Kitô hữu và thuộc về những gia đình quí 
tộc họ Anici, do đó George thời trẻ được nuôi 
dạy trong đức tin Kitô hữu. Họ quyết định gọi 
cậu  là  George,  có  nghĩa  là  “người  thợ  làm 
vườn”. Lên 14 tuổi, George mất cha; ít năm sau, 
mẹ cậu là bà Polychronia cũng mất. Các chuyện 
kể ở Đông Phương thì cho tên cha và mẹ của 
ngài là Anastasius và Theobaste.

Thế rồi  George quyết định tới Nicômêđia, một 
thành phố thuộc hoàng đế vào thời đồ, và đầu 
quân cho hoàng đ61 Điôcletian (245 --313), và 
người l1inh trẻ này được Hoàng Ðế mến mộ.

Lúc bấy giờ,  Diocletian là người ngoại  đạo và 
thù ghét Kitô Giáo.  Ông đã ra sắc chỉ  là  một 
người lính Kitô hữu trong đạo binh đều phải bị 
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bắt, và mọi người lính phải dâng tiến hy tế cho 
các thần ngoại đạo. Thánh George là một Kitô 
Hữu can đảm, một người lính đích thực của Ðức 
Kitô. Không sợ hãi, ngài đến gặp Hoàng Ðế và 
nghiêm  nghị  quở  trách  sự  tàn  ác  của  ông. 
Điocletian rất bối rồi, vì không muốn mất một 
viên chỉ hủy và một người con của sĩ quan tốt 
nhất của ông là Gerontius. George đã lớn tiếng 
gạt bỏ sắc chỉ của hoàng đế, và trước mặt đồng 
bạn và các sĩ quan, ngài tuyên bố mình là Kitô 
hữu và công nhận là mình tôn thờ Đức Giêsu 
Kitô. Điocletian tìm cách cải hồi George, ngay cả 
bằng việc  hứa ban  nhiều  đậ đai,  tiến  bác và 
những nô lê5 nếu anh bằng lòng hy tế cho các 
thần ngoại đạo. Hoàng đế hứa rất nhiều bổng 
lộc, nhưng George không nhận.

Nhận thấy mọi nỗ lực cải hồi George đều vô ích, 
điocletian không còn chọn lựa nào khác ngàoi 
việc  hành  hìnhGeorge  vì  sự  từ  chối  của  anh. 
Trước khi bị hành hình, George đen hết gia sản 
của mình chia cho những người nghèo và chuẩn 
bị mình. Sau những đợt hành hình, bao gồm cả 
việc  bị  xé  thây  dưới  những  bánh  xe  đấy  ắp 
gươm, trong đó anh đã chết và sống lại ba lần. 
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cuối cùng anh bị chém đầu trước tường thành 
Nicomedia vào ngày 23 tháng 4 năm 303. Việc 
chứng kiến những gì George phải chịu đã thuyết 
phục được Hoàng hậu Alexandria và thầy cúng 
ngoại đạo Athanasius trở lại Kitô giáo và cùng 
theo chân George chấp nhận tử đạo. Xác của 
ngài đước đưa về an táng tại Lyđđa, là nơi mà 
các Kitô hữu sớm tôn kính ngài như là vị tử đạo. 
Sự can đảm và hăng hái tuyên xưng đức tin của 
Thánh George đã đem lại niềm phấn khởi cho 
các Kitô Hữu thời ấy. Nhiều bài hát và bài thơ đã 
được sáng tác về vị tử đạo này. Ðặc biệt, các 
quân nhân là những người sùng kính ngài.

Cũng có nguồn kể chuyện nói rằng Athanasius 
đã được giới chức sắc Hội Thánh nuôi dạy làm 
Kitô hữu từ thời niên thiếu, khi ông còn là một 
cậu bé rất nhỏ.

Ngài  được  phong  thánh  năm  494,  Ðức  Giáo 
Hoàng Gelasius tuyên xưng ngài  là  một  trong 
nhữngvị thánh "mà tên tuổi  đã được tôn vinh 
một cách chí lý, nhưng các hành động của ngài 
thì chỉ có Thiên chúa mới biết đích xác mà thôi.” 

Truyền thuyết  thánh George và chiến đấu với 
con rồng là do các chiến sĩ thuộc các đạo bính 
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Thánh Giá mang về. Chuyện miêu tả  sớm nhất 
về sự tích này  xuất phát từ Cappadocia vào thế 
kỳ thứ mười một. Theo văn tây phương nói về 
nó cách đầy đủ nhất trong bộ chuyện “Truyền 
thuyết vàng” thì con rồng hay con cá xấu trú tại 
dòng suối nước “Silene” (nay là Cyrene tại Libya 
hay là tại thành phố Lyđđa, Dân chúng đã phải 
đổi chỗ trú ẩn của nó khỏi nơi đó để có thể kín 
nước, bằng cách dâng cho nó mỗi ngày một con 
cừu, nêu không có thì phải dâng một thiếu nữ. 
Một ngày kia vất được dâng hiến là một cô công 
chúa. Vị vua mới xin tha mạng cho nàng, nhưng 
vô  ích.  Nàng  được  đem  đến  cho  con  rồng, 
nhưng đột nhiên thánh George xuất hiện trong 
một cuộc du hành của ngài.  Ngài đối  đầu với 
con rồng, bảo vệ mình với Dấu Thánh Giá, và 
giết  con  rồng,  cứu  được  cô  công  chúa.  Dân 
chúng trong vùng cám ơn vị thánh, đã từ bỏ nền 
ngoại giáo để cải hồi về Kitô giáo.

Thánh George được tôn kính rất sớm. Một nhà 
thờ  đã  được  xây  dựng  cho  để  kính  ngài  tại 
Lyđđa  vào  triều  đại   hoàng  đế  Constantin  I 
(303-337).  Vào  thế  kỷ  thứ bẩy,  khi  quân  Hồi 
giáo xâm chiếm, có một vương cung thánh được 
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dâng kính ngài tại Lyđđa. Nó đã bị phá hoại và 
tái  xây  dựng lại  bởi  đạo  binh  thánh  giá  năm 
1010. Việc phổ biến tôn kính ngài dần mở rộng 
khắp các giáo hội Đông Phương và Tây Phương. 
Thánh George được đặt làm quan thầy của nước 
Anh,  Bồ  Ðào  Nha,  Ðức,  Hungary,  Georgia 
Aragon, Genoa và Venice.
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Lời Bàn

Tất cả chúng ta đều có những "con rồng" để 
khuất phục. Nó có thể là sự kiêu ngạo, sự nóng 
giận, sự lười biếng, sự tham lam, hoặc bất cứ gì 
khác. Hãy biết rằng chúng ta chiến đấu những 
"con rồng" đó với sự trợ giúp của Thiên Chúa. 
Và rồi, chúng ta có thể tự hào mình là chiến sĩ 
đích thực của Ðức Kitô.

Lời Trích

"Mỗi khi nhìn đến đời sống của những người đã 
trung tín theo Ðức Kitô,  chúng ta lại  có thêm 
một  lý  do nữa để phấn khởi  tìm kiếm Thành 
Thánh tương lai" (Hiến Chế Tín Lý Về Giáo Hội, 
50)
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24-4 THÁNH FIĐÊLÊ SIGMARINGEN

(1578 – 1622)

Nếu có người nghèo cần đến quần áo, Thánh 
Fiđêlê thường lấy ngay quần áo của mình đang 
mặc mà chia sẻ cho họ. Sự hoàn toàn độ lượng 
là  đặc  tính  của  cuộc  đời  thánh  nhân.  Nhưng 
trước hết để hiểu cuộc giảng đạo và cuộc tử đạo 
của  ngài,  chúng ta  phải  hiểu  là  sau  cuộc  cải 
cách Tin Lành cho Luterô và Canvinô, tại nước 
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Đức nhiều ông chúa các vùng theo phe tin lành, 
trong đó có phe tin lành Luterô và phe tin lành 
Canvinô. Còn những người khác thì vẫn kiên trỉ 
giữ đức tin công giáo. Hoàng đế nước Đức bấy 
giờ vẫn giữ đạo công giáo và bênh vực đạo công 
giáo. Nước Áo khi đó vần thuộc Đế quốc Đức, và 
trung thành với đức tin công giáo.

Sinh năm 1578 trong một  gia  đình giầu có ở 
Sigmaringen,  Thánh Fiđêlê có tên gọi  là  Mark 
Rey. Ngay từ nhỏ rõ ràng ngài đã có những khả 
năng đặc biệt. Ngài theo học luật và triết lý tại 
Freiburg.

Sau đó Fiđêlê dạy triết học tại đại học Freiburg, 
rồi cuối cùng đậu “tiến sĩ luật”. Trong thời gian 
là sinh viên, ngài không bao giờ uống rượu, và 
ngài luôn mặc áo nhặm kết bằng tóc. Ngài nổi 
bất về đức hiền lành, nết na và khiết tịnh.

Năm 1604,  Mark  Rey  cùng  với  ba  người  bạn 
người Thụy Sỹ đi khắp Âu Châu. Trong suốt sáu 
năm hành  trình,  ngài  thường  xuyên  tham dự 
thánh lễ; tới thành nào, ngài cũng thăm các nhà 
thương và các nhà thờ, qua nhiều giờ quì chầu 
Mình Thánh, và có khi cho người nghèo cả các 
áo mình đang mặc. 
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Khi trở về Thụuy sỹ, ngài hành nghề luật  với tư 
cách là tư vấn luật và trạng sư tại Colmar vùng 
Alsace. Ngài cẩn trọng chịu đựng mọi lời mạ lị, 
chửi bới, và tránh tất cả những gì có tác động 
đến tiếng tăm của đối thủ của ngài. Đức bác ái 
khiến ngài được tặng danh hiệu là “cố vấn và 
trạng sư của những người nghèo”. Các thân chủ 
đều mến mộ sự khôn ngoan và công chính của 
ngài. Nhưng dần dà ngài cảm thấy ghê tởm sự 
thối nát trong giới đồng nghiệp, và khi được hối 
lộ để kéo dài một vụ kiện ngài đã quyết định đi 
tu,  gia  nhập  dòng  Phanxicô  và  được  tu  viện 
trưởng  lúc  ấy  đặt  tên  cho  ngài  là  Fiđêlê  [có 
nghĩa là Con Người  Trung Tín đến cùng được 
Sách  Khải  huyền  của  Kinh  Thánh  hứa  phần 
thưởng là triều thiên sự sống]. Tài sản của ngài 
được chia cho người nghèo và nhà dòng. Ngài 
hoàn tất thời tập viện và các môn học chuẩn bị 
cho  sứ  vụ,  sau  đó chịu  chức  linh  mục và  cử 
hành thánh lễ mở tay tại  Tu viện Capuxinô ở 
Fribourg vào ngày lễ thánh Phanxicô Assisi vào 
ngày 4-10 năm 1612.

Sau khi học xong thần học, thánh Fiđêlê lập tức 
nhận nhiệm vụ rao giảng và giải tội. và sau khi 
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trở  thành  Bê  trên  tu  viện  Capuxin  tại 
Weltkirchen, Feldirch, nhiều cư dân thành phố 
và vùng phụ cận đã được cải tạo nhờ các công 
việc cần mẫn của ngài, và một số những người 
theo  phái  tin  lành  Canvinô  cũng  trở  lại  công 
giáo. Thánh bộ đức tin ủy thác cho thánh Fidêlê 
rao giảng tại Grisons. Tám cha Capuxin hỗ trợ 
cho ngài, và họ làm việc trong môi trường tông 
đồ dưới sự hướng dẫn của ngài.

Công việc hoạt động truyền giáo cho người Tin 
Lành là một công việc đầy nguy hiểm trong thời 
ấy. Ngài chuẩn bị cho sứ vụ này bằng việc học 
hỏi,  viết  lách,  cầu  nguyện  và  hãm mình.  Với 
những  lời  đầy  nhiệt  huyết  ngài  bài  bác  học 
thuyết của Canvinô và Zwingli. Nhiều người Tin 
Lành cũng như người Công Giáo sa ngã đã trở 
về với đức tin Công Giáo.

Có lần ngài nói với một linh mục bạn về hai điều 
ước của ngài;  một là được ơn không bao giờ 
phạm tội trọng, và hai là được chết vì Ðức Tin. 
Thiên Chúa đã nhận lời ngài.

Trong  ba  năm,  ngài  được  Ðức  Giáo  Hoàng 
Grêgôriô XV sai đến Thetia hoạt động và ngài 
hoán cải rất nhiều người. Các giáo sĩ theo phái 
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Canvinô bực tức vì những nỗ lực lối cuốn đồng 
đạo của họ trở lại công giáo, đã công khai đe 
dọa mạng sống của Fiđêlê. Còn ngài thì chuẩn bị 
bản thân mình cho cuộc tử đạo. Ralph de Salis 
và  một  người  theo  phái  Canvinô  khác  là  hai 
người đầu tiên trở lại công giáo khi nghe Ngài 
thuyết giảng lần đầu tiên. Fiđelê và các bạn hữu 
ngài vào Prattigau, một thị trấn nhỏ thuôc xứ 
Grisons, vào năm 1622, dịp “Lễ Chúa Hiển Linh”  
(mùng 6 tháng Giêng). Những hiệu quả của lòng 
nhiệt thành của ngài đã làm cho những người 
thuộc phái Canvinô vô cùng giận dữ.

Ngày 24 – 1 – 1622,  ngài  xưng tội,  cử hành 
thánh lễ,  rồi  giảng tại  Grusch. Cuối bài giảng, 
một bài giảng thất hùng hồn, sốt sáng, đột ngột 
ngài đứng im lặng, mắt nhìn lên Trời, trong xuất 
thần. Ngài tiên báo cái chết của ngài cho một số 
người bằng những từ rõ ràng nhất, và ngài đã 
ký  vào  là  thư  của  ngài  như  sau:  “P.  Fidelis,  
prope  diem esca  vermium”  (Có  nghĩa  là  “Cha 
Fiđêlê, trong những ngày sắp tới sẽ là đồ ăn cho 
dòi  bọ”).  Sau khi  phục vụ tại  Grusch, ngài và 
một số bạn hữu du hành tời Seewis.  Các bạn 
hữu thấy ngài vui vẻ cách đặc biệt.
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Ngày 24 tháng Tư 1624 trong một chiến dịch do 
hoàng tộc nước Đức bảo trợ, thánh Fiđelê rao 
giảng dưới sự bảo vệ của một số binh lính Áo tại 
nhà thờ tại Seewis nhằm cải hồi dân chúng tại 
đó  về  với  đức  tin  công  giáo.  Trong  khi  ngài 
giảng,  thì  những  người  lắng  nghe  ngài  được 
nhóm Canvinô khuấy động bên ngoài  kếu gọi 
hãy cầm lấy khí giới. Có một số người tiến đến 
đối mặt với quân Áo đứng ở ngoài nhà thờ. Một 
số các người công giáo khuyên Fiđêlê hãy trốn 
với quân Áo để ra khỏi Seewis. Fiđêlê đã làm 
theo, rồi sau đó ngài một mình trở về Grusch. 
Trên đường trở về, ngài đối mặt với 20 người 
lính phe Canvinô. Họ yêu cầu ngài phải từ bỏ 
đức tin công giáo. Ngài từ chối. Thế là họ giết 
ngài.

Việc Tôn Kính ngài

Có một phụ nữ nấp ở chỗ xẩy ra cuộc tử đạo 
của ngài. Sau khi đám linh Canvinô đã đi khỏi, 
thì bà ta xuất hiện để xem sự tình. Bà ta thấy 
mắt vị tủ đạo mở ra, và nhìn thẳng lên trời. ngài 
được các  người  công giáo chôn cất  vào ngày 
hôm  sau.  Những  người  Canvinô  bạo  loạn  và 
hành  hung  sau  đó  đã  bị  quân  đội  hoàng  đế 
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đánh bại. Còn biến cố tử đạo của ngài đích thị 
đã được ngài tiên bqáo trước đó. Một giáo chứcx 
Canvinô  tham dự vào cuộc tử  đạo của thánh 
Fiđêlê đã cải hồi lại với đức tinc ông giáo trong 
dịp này, và công khai từ bỏ niền tin Canvinô của 
ông để tiếp nhận đức tin công giáo.

Sau sáu tháng, người ta tìm thấy xác ngài còn 
nguyên vẹn, nhưng đầu và cánh tay trái tách lìa 
khỏi thân thể ngài. Thế là xác ngài được chứa 
đựng trong hai quan tài,  một đưa về nhà thờ 
chính tòa tại Coire, đặt ngày dưới chân bàn thờ 
chính,  và  một  được  đặt  ở  nhà  thờ  tu  viện 
Capuxin tại Weltkirchen, thuộc nước Áo.

Lời Bàn

Sự liên lỉ cầu nguyện của Thánh Fiđêlê đã giữ 
ngài luôn trung thành với Thiên Chúa và không 
nhượng  bộ  sự  lãnh  đạm và  thờ  ơ.  Người  ta 
thường nghe ngài nói, "Khốn cho tôi, nếu tôi chỉ 
là một người lính thiếu tận tâm phục vụ vị Thủ 
Lãnh đội mão gai." Sự cầu nguyện đối lại với sự 
thờ ơ, và sự lưu tâm đối với người nghèo, lòng 
nhiết thành làm việc cho những người Kitô hữu 
trợ lại với đạo gốc của mình là đạo công giáo, 
đã khiến thánh nhân trở nên một gương mẫu có 
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giá trị cho ngày nay. Giáo Hội thường kêu gọi 
chúng  ta  hãy  noi  gương  người  "luật  sư  của 
người nghèo" này bằng cách chia sẻ tài  năng 
chúng ta  với  những người  kém may mắn,  và 
hoạt động cho sự công bằng của thế giới.

Lời Trích"Hành động vì sự công bằng và tham 
dự vào việc biến đổi thế gian thực sự là một yếu 
tố cơ bản trong việc rao giảng phúc âm hoặc, 
nói cách khác, trong sứ vụ của Giáo Hội để cứu 

chuộc loài  người  và giải  thoát  con người  khỏi 
mọi áp bức" ("Sự Công Bằng Trong Thế Giới," 
Thượng Hội Ðồng Giám Mục, 1971).
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25-4 THÁNH MÁC-CÔ

Những gì chúng ta biết về Thánh Mác-cô thì trực 
tiếp từ Kinh Thánh Tân Ước. Ngài thường được 
coi là nhân vật Mác-cô trong Tông Ðồ Công Vụ 
12:12 (Khi Phêrô thoát khỏi ngục và đến nhà mẹ 
của Mác-cô).

Phaolô  và  Barnaba  muốn  đem  theo  Mác-cô 
trong chuyến truyền giáo đầu tiên, nhưng vì một 
vài lý do nào đó, Mác-cô đã ở lại Giêrusalem một 
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mình. Trong cuộc hành trình thứ hai, Phaolô lại 
từ chối không muốn đem theo Mác-cô, bất kể sự 
nài nỉ của Barnaba, điều đó chứng tỏ Mác-cô đã 
làm phật lòng Phaolô. Sau này, Phaolô yêu cầu 
Mác-cô đến thăm ngài khi ở trong ngục, điều đó 
cho thấy sự bất hòa giữa hai người không còn 
nữa.

Là phúc âm đầu tiên và ngắn nhất trong bốn 
Phúc  Âm,  Mác-cô  nhấn  mạnh  đến  việc  Ðức 
Giêsu  bị  loài  người  tẩy  chay  trong  khi  chính 
Người là Thiên Chúa. Phúc Âm Thánh Mác-cô có 
lẽ được viết cho Dân Ngoại tòng giáo ở Rôma -- 
sau cái chết của Thánh Phêrô và Phaolô khoảng 
giữa thập niên 60 và 70. 

Cũng như các thánh sử khác, Mác-cô không phải 
là một trong 12 tông đồ. Chúng ta không rõ ngài 
có biết Ðức Kitô một cách cá vị hay không. Một 
số sử gia cho rằng vị thánh sử này đã nói đến 
chính ngài trong đoạn Ðức Kitô bị bắt ở vườn 
Ghétsêmani:  "Bấy  giờ  một  người  trẻ  đi  theo 
Người chỉ khoác vỏn vẹn một tấm vải gai.  Họ 
túm lấy  anh,  nhưng anh  tuột  tấm vải  lại,  bỏ 
chạy trần truồng" (Mác-cô 14:51-52).
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Nhiều người khác cho rằng Mác-cô là giám mục 
đầu  tiên  của  Alexandria,  Ai  Cập.  Thành  phố 
Venice, nổi tiếng với quảng trường San Marco, 
cho rằng Thánh Mác-cô là quan thầy của thành 
phố này; một vương cung thánh đường vĩ đại ở 
đây được coi là nơi chôn cất thánh nhân.

Dấu hiệu của Thánh Mác-cô là sư tử có cánh, do 
bởi đoạn Mác-cô diễn tả Gioan Tẩy Giả như một 
"tiếng kêu trong hoang địa" (Mác-cô 1:3),  mà 
các nghệ nhân so sánh tiếng kêu ấy như tiếng 
sư tử gầm. Ðôi cánh của sư tử là vì người ta 
dùng thị kiến của Êgiêkien về bốn con vật có 
cánh mà áp dụng cho các thánh sử.

Lời Bàn

Cuộc đời Thánh Mác-cô đã hoàn tất những gì 
mà mọi Kitô Hữu được mời gọi để thi hành: rao 
truyền  Tin  Mừng cứu  độ cho mọi  người.  Ðặc 
biệt, phương cách của Thánh Mác-cô là qua sự 
viết văn. Những người khác có thể loan truyền 
Tin Mừng qua âm nhạc, nghệ thuật sân khấu, 
thi  văn  hay  giáo  dục  con  em ngay  trong  gia 
đình.
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Lời Trích

Hầu hết những gì Thánh Mác-cô viết đều có đề 
cập đến trong các Phúc Âm khác -- chỉ trừ bốn 
đoạn. Sau đây là một đoạn: "...  Chuyện nước 
trời  cũng  tựa  như  chuyện  một  người  vãi  hạt 
giống xuống đất.  Ðêm hay ngày, người ấy có 
ngủ hay thức,  thì  hạt giống vẫn nẩy mầm và 
mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy 

không biết. Ðất tự động sinh ra hoa màu: trước 
hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đòng đòng, và sau 
cùng  thành  bông  lúa  nặng  trĩu  hạt.  Lúa  vừa 
chín, người ấy đem liềm hái ra gặt, vì đã đến 
mùa" (Mác-cô 4:26-29).
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28-4 THÁNH PHÊRÔ MARIA CHANEL

(1803 - 1841)

Bất cứ ai từng làm việc trong đơn độc, và cần 
phải thích ứng tối đa và rất ít cơ hội thành công, 
đều tìm thấy một tinh thần kiên vững tương tự 
nơi Thánh Phêrô Chanel.

Thánh Phêrô Chanel sinh ở Cuet trong giáo phận 
Belley,  nước  Pháp.  Thuộc  gia  đình  khiêm 
nhượng, cậu bé Chanel đã được cha Trompier, 
một linh mục nhiệt thành, lưu ý tới, và cậu được 
thừa hưởng nền giáo dục do Giáo hội bảo trợ. 
Cứ  như  thế  tiếp  tục  trong  tiểu  chủng  viện 
Meximieux và trong đại chủng viện Brou.
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Thầy  được  phong  chức  linh  mục  với  24  thầy 
khác  vào  ngày  15-7-1827  bởi  Đức  Giám mục 
Devie, rồi một ít năm là cha phụ tá tại Ambérieu.

Ngay từ niên thiếu, Chanel đã ao ước đi truyền 
giáo,  và  tại  Ambérieu,  ước  ao  đó  càng  được 
củng cố bởi những lá thứ do cha xứ xưa, đã trở 
thành nhà truyền giáo bên Ấn độ, viết về.

Năm sau đó, cha Chanel viết đơn xin Đức Giám 
mục của Belley cho phép đi truyền giáo, nhưng 
không được chấp nhận, thay vào đó ngài được 
bổ nhiệm trong ba năm làm cha xứ ở Crozet, nơi 
mà trong một thời gian ngắn ngài ngài làm hồi 
sinh một giáo xứ trong khu "tồi tệ" của thành 
phố này. 

Lòng nhiệt thành của ngài được nhiều người tôn 
trọng. Ngài đặc biệt chăm sóc cho những người 
ốm đau, chiếm được tấm lòng của dân chúng 
địa phương là những người dần dà đi vào thực 
hành tôn giáo. Cũng trong thời gian này, ngài 
nghe nói đến một nhóm các linh mục địa phận 
đang ôm ấp hy vọng xây dựng nên một dòng tu 
mới tận hiến cho Đức Maria, mẹ Chúa Giêsu.
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Năm 1831, ngài gia nhập tu hội Đức Mẹ mới này 
(gọi là dòng Marists), có mục đích thực hiện việc 
truyền giáo trong nước và ngoài nước. Nhưng 
thay vì được tuyển chọn đi truyền giáo, thì các 
linh mục dòng Đức Mẹ lại sử dụng tài năng của 
ngài như một cha linh hướng lo cho tiểu chủng 
viện Belle, là nơi ngài sống suốt năm năm.

Trong năm 1833, ngài theo Đấng sáng lập, cha 
Colin, sang Rôma để xin sự phê chuẩn cho Tu 
hội  mới  phát  sinh.  Trong  năm 1838,  các  cha 
dòng Đức Mẹ nhận được sự phê chuẩn Tu hội từ 
tay Đức Thánh Cha Gregôriô XVI, và Đức Thánh 
Cha  xin  các  cha  dòng  Đức  Mẹ  sai  người  đi 
truyền giáo tại vùng lãnh thổ Tây nam Thái Bình 
dương.  Cha Chanel  tuyên khấn dòng Đức mẹ 
năm 1836, được sai đi  làm bề trên nhóm các 
người truyền giáo dòng Đức Mẹ, lên đượng ngày 
24-`12- 1836, xuất phát từ cảng Le Havre. Cùng 
đi  với  đoàn,  có  Đức  Cha  Gioan  Tẩy  giả 
Pompallier, được chỉ định làm giám mục Vùng 
Tây Châu Đại dương (Úc),  Và vào năm 1848, 
Đức  Cha  Pompallier  trở  thành  giám mục  tiên 
khởi của Auckland, Tân Tây Lan.
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Sau mười tháng lênh đênh trên biển, họ đã cập 
bến và tách ra làm hai nhóm, và nhóm của Cha 
Phêrô Chanel thì đến Ðảo Futuna với hai người 
phụ tá, gồm một thầy dòng và một người Anh. 
Khi ấy dân cư trên đảo còn trong tình trạng bán 
khai  mà  lệnh  cấm ăn  thịt  người  chỉ  vừa  mới 
được ban hành. Tôn giáo của họ thờ “thần ác” 
gây kinh hoàng và cần phải cầu khấn mới buông 
tha. Dân chúng chỉ vẻn vẹn có vài ngàn người 
khi cha Chanel tới đảo này. Ngài làm việc cách 
trung  thành  giữa  muôn  ngàn  gian  khổ,  khó 
khăn,  học  ngôn  ngữ  dân  bản  địa,  chăm  sóc 
người đau yếu, rửa tội cho những người hấp hối, 
khiến dân trong đảo gọi ngài là “con người có 
trái tim dịu dàng”. Tù trưởng Niuliki lúc đầu có 
thái độ thân thiện với nhà truyền giáo, thậm chí 
còn gọi ngài là “linh thần”, “bất khả đụng chạm 
đến”. Tuy nhiên, khi các ngài càng ngày càng 
sành sõi  tiếng địa  phương và  càng được  dân 
chúng  tin  tưởng  thì  ông  tù  trưởng  cảm thấy 
ghen tức và lo sợ; ông thấy rằng việc chấp nhận 
đức tin Công Giáo sẽ đưa đến sự bãi bỏ một số 
đặc  quyền  mà ông đang được  hưởng,  với  tư 
cách của một thầy tế lễ và vừa là người cầm 
quyền. Sau cùng, khi chính con trai ông bày tỏ 
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lòng ước ao muốn được rửa tội, sự căm thù của 
ông bùng nổ và ông sai các lính tráng của ông 
đi bắt vị trưởng nhóm truyền giáo. 

Musumusu, cánh tay phải của Niuliki là người thi 
hành  lệnh  này.  Ông  ta  âm  mưu  với  các  tộc 
trưởng xấu. Tảng sáng ngày 28-4- 1841, các kẻ 
âm mưu tập họp lại và, sau khi đã gây thương 
tích cho những người mới chịu rửa tội còn đang 
ngủ, họ tiến đến lều cha Chanel. Một tên đập vai 
ngài, tên khác đánh vào thái dương ngài với một 
cây gậy trận, tên khác lấy lưỡi lê đâm ngài, tên 
khác nữa đập ngài thậm tệ. Vị truyền giáo chỉ 
nhẹ  nhàng  thốt  lên  lời  đầy  chịu  đựng  “malie 
fuai”  (có  nghĩa  là  Thế  là  tốt  cho  tôi).  Chính 
Musumusu điên cuồng trước cái chết mạnh mẽ 
của ngài, đã lấy rìu xẻ đôi sọ ngài. Thi thể ngài 
được chôn cất vội vã. 

Tin về cái chết của ngài phải nhiều tháng sau 
mới tới thế giới bên ngoài. Phải gần một năm 
sau các cha dòng Đức Mẹ bên Pháp mới nhận 
được tin tức, còn các anh em dòng đức Mẹ tại 
Tân Tay thì phải mất nửa năm mới biết tin. Sau 
vụ giết người đó, tầu buôn Mỹ có dịp đưa thầy 
trợ sĩ và người giáo dân truyền giáo Boag tới nơi 
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an toàn.  Sau này thi  hài  được  thuyền trưởng 
Lavaux, viên chỉ hủy thủy quân của Pháp đóng 
tại Tahiti, đưa về Pháp trên chiếc tầu quốc gia 
vào năm 1842. 

Chẳng phải chỉ một đêm sau cuộc tử đạo, dân 
chúng tại  đảo  này  trở  lại  công  giáo  hết  đâu. 
Cuộc truyền giáo là một cố gắng kiên trì của vị 
tử đạo, và phải được lắng đông qua thời gian, 
kết quả mới thấy được. Khi Đức Cha Pompallier 
sai các linhmục khác tới đảo vào ngày 9-6-1842, 
trong vòng hai năm sau cái chết của ngài, thì 
phần đa số người trên đảo đều theo đạo Công 
Giáo và vẫn trung thành với đức tin ấy cho đến 
ngày nay. Chính Musumusu thủ phạm của vụ tử 
đạo của cha Chanel cũng trở lại. và trên giường 
hấp hối, ông ta đã tỏ nỗi ước ao là mình được 
chốn ngoài nhà thờ ở Poi, để những ai đến kính 
viếng cha Chanel, có thể bước lên trên mộ của 
ông để đi tới đó.

Cha Phêrô Chanel là vị tử đạo đầu tiên ở Ðại 
Dương Châu và là quan thầy của châu này. Ngài 
được tuyên bố là tử đạo và được phong Á Táhnh 
năm 1889. đức Thánh Cha Piô XII phong thánh 
cho ngài năm 1954. Lễ ngài được kính nhớ vào 
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ngày 28 tháng tư. Hài cốt của ngài được đưa về 
Futuna nắm 1977. Và chiếc sọ vỡ thì được đưa 
về Futuna năm 1985.

Lời Bàn

Chịu đau khổ vì Ðức Kitô có nghĩa sự đau khổ vì 
muốn  trở  nên  giống  như  Ðức  Kitô.  Thường 
thường chúng ta bị chống đối là vì hậu quả của 
sự ích kỷ và thiếu khôn ngoan. Chúng ta không 
phải là người tử đạo khi bị "bạc đãi" bởi những 
người đã đối xử với chúng ta y như chúng ta đối 
xử  với  họ.  Một  vị  tử  đạo Kitô  Giáo  là  người, 
giống như Ðức Kitô, chỉ đơn giản làm chứng cho 
tình  yêu  Thiên  Chúa,  và  sống  thật  với  chính 
mình.

Lời Trích

"Không ai là  vị  tử đạo chỉ  vì  một quyết định, 
không ai là vị tử đạo vì một ý kiến; chính đức tin 
tạo nên vị tử đạo" (Ðức Hồng Y Newman, Bài 
Diễn Văn cho Các Giáo Ðoàn Hỗn Hợp)



M C L CỤ Ụ

29-4 THÁNH CATARINA SIENA

(1347 – 1380)

Trong cuộc đời ngắn ngủi, Thánh Catarina đặt 
trọng tâm vào việc hoàn toàn phó thác cho Ðức 
Kitô. Ðiều đáng khâm phục về thánh nữ là ngài 
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coi việc phó thác cho Chúa như một mục đích 
phải đạt được qua thời gian.

Thánh Catarina, tên thật là Catarina Benincasa, 
sinh ở Siena và là người con út trong một gia 
đình có đến 23 người con. Ngay từ khi bảy tuổi, 
cô đã dâng hiến tâm hồn cho Ðức Kitô. Nơi cô 
sinh trưởng rất gần San Domenico,  trung tâm 
truyền giáo của Dòng Ða Minh, và khi lớn lên cô 
bày tỏ ý muốn đi tu, nhưng gia đình lại muốn cô 
kết hôn. Ðể nói lên ý chí quyết liệt của mình, cô 
đã cắt tóc và sau cùng, với sự đồng ý của cha 
mẹ, Catarina gia nhập tổ chức Mantellate, là hội 
phụ nữ có liên hệ đến Dòng Ða Minh, họ mặc áo 
dòng nhưng sống ở nhà, phục vụ người nghèo 
và người đau yếu. Trong vòng hai năm liên tiếp 
cô không bao giờ rời phòng, trừ khi đi xem lễ và 
xưng tội, và cũng không nói chuyện với một ai 
ngoại  trừ  cha  giải  tội.  Trong  thời  gian  này, 
Catarina luyện tập tâm linh qua lối  sống khắc 
khổ.

Sau đó, cô tự phá vỡ đời sống cô độc và bắt đầu 
hăng say chia sẻ công việc trong nhà, săn sóc 
người bệnh và giúp đỡ người nghèo. Tuy nhiên 
cô vẫn dành thời giờ trong thinh lặng và chiêm 
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niệm.
Dần dà, người ta nhận thấy dường như Catarina 
đọc được tâm hồn của họ và dân chúng thuộc 
đủ mọi thành phần -- giầu và nghèo, tu sĩ và 
giáo  dân,  thợ thuyền và lính  tráng -  bắt  đầu 
tuốn đến với cô để được khuyên bảo. Từ đó một 
tổ chức tông đồ giáo dân được thành hình. Các 
lá thư của cô, hầu hết là các lời khuyên bảo tinh 
thần và khuyến khích các người mến mộ, ngày 
càng được công chúng đón nhận.

Vì sự hòa đồng với người đời một cách không sợ 
sệt cũng như lời nói bộc trực và uy quyền của 
một người hoàn toàn phó thác cho Thiên Chúa, 
Catarina đã bị dị nghị và dèm pha. Nhưng mọi 
điều cáo buộc cô đã bị bác bỏ trong Tổng Công 
Hội Dòng Ða Minh năm 1374.

Cô có ảnh hưởng rất lớn vì sự thánh thiện hiển 
nhiên, cũng như vì ảnh hưởng sâu đậm đối với 
đức  giáo  hoàng.  Cô  làm việc  không  biết  mệt 
trong cuộc thập tự chinh chống với người Thổ 
Nhĩ Kỳ và trong việc hòa giải thành phố Florence 
với đức giáo hoàng.
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Cô thành công trong việc thuyết phục Ðức Giáo 
Hoàng Grêgôriô XI trở về Rôma, nhưng không 
bao lâu đức giáo hoàng từ trần và Ðức Urbanô 
VI lên ngôi. Khi cuộc Ðại Ly Giáo bùng nổ, Ðức 
Urbanô VI mời Catarina đến Rôma, vì đức giáo 
hoàng cần sự hỗ trợ của cô. Năm 1378, cô đến 
Rôma và thường xuyên viết thư gửi các nhà lãnh 
đạo quốc gia và Giáo Hội để bảo vệ cho quyền 
giáo hoàng của Ðức Urbanô. Hàng ngày, cô đi 
bộ đến Ðền Thánh Phêrô và cầu nguyện cho sự 
hiệp nhất.

Một vài tuần trước khi chết, cô đang cầu nguyện 
trước  một  bức  khảm ở  Ðền  Thánh Phêrô,  cô 
trông thấy con thuyền của Thánh Phêrô dường 
như rời khỏi bức khảm và đậu trên vai của cô. 
Con  thuyền  xô  cô  ngã  quỵ  và  người  ta  phải 
khiêng cô về nhà. Catarina hầu như bất toại cho 
đến khi từ trần, ngày 24 tháng Tư 1380, lúc ấy 
mới ba mươi ba tuổi.

Cô được Ðức Giáo Hoàng Piô II  phong thánh 
năm 1461, và được coi là một trong những vị 
thần nghiệm và văn sĩ linh đạo của Giáo 

Hội. Vào năm 1970, Ðức Phaolô VI tuyên xưng 
thánh nữ là Tiến Sĩ Hội Thánh. Thánh Catarina 
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là người phụ nữ thứ hai (sau Thánh Têrêsa ở 
Avila) được vinh dự này. 

Trong khi các thư của Thánh Catarina thường 
được coi là cửa ngõ để biết đến con người của 
ngài, nhưng người ta thường nhắc đến tác phẩm 
"Ðối Thoại" mà ngài chỉ coi đó là "cuốn sách của 
tôi," gồm các lời giảng dạy của thánh nữ để lại 
cho các người mến mộ. Cha Raymond, vị linh 
hướng của thánh nữ cho biết tác phẩm này ghi 
lại những lời đối thoại với Thiên Chúa khi ngài 
ngất trí.
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30-4 THÁNH PIÔ V, GIÁO HOÀNG 

(1504-1572)

Thánh  Piô  V  tên  thật  là  Ghiliêri,  sinh  ngày 
17/01/1504  tại  làng  Boscô  vùng  Lombardia. 
Thuở nhỏ, ngài phải đi chăn chiên, đến năm 13 
tuổi mới được các cha dòng Đaminh tại Voghera 
nuôi dưỡng, và được đào luyện tốt về học hành 
cũng như được thấm nhuần một nền đạo đức 
nhiệm nhặt. Ngài được gia nhập dòng Ða Minh, 
tốt nghiệp thần học ở đại học Bologne và chịu 
chức linh mục và làm giáo sư ở đó suốt 15 năm. 
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Nhài từng là giám tập,  và nhiều lần được bầu 
làm tu viện trưởng các nhà khác nhau, phát huy 
việc thực hành các nhân đức và tinh thần của 
Đấng Sáng lập Đaminh. Ðời sống ngài chói ngời 
đức vâng lời và bác ái. Là một chiến sĩ Phúc Âm, 
ngài hết sức bệnh vực chân lý Giáo Hội chống lại 
các bè rối. Ngài được Ðức Giáo Hoàng Phaolô IV 
đặt làm Bộ Trưởng thánh vụ xét xử, Giám Mục 
Népi và Sutri. Hai năm sau, ngài được phong lên 
Hồng Y. Ðức Piô IV lại  trao ngài tòa Mondovi 
trong xứ Piémont, nơi mà ngài hồi phục sự trong 
lành của đức tin và kỷ luất từng bị làm suy giảm 
bởi các cuộc chiến tranh tại Piêmônt. Với địa vị 
cao sang, ngài vẫn sống khắc khổ, ăn mặc thô 
sơ và từ chối mọi của cải cha mẹ chia cho. Ngài 
có ảnh hướng lớn tại Rôma, kiên quyết chống lại 
việc Đức Thánh Cha Piô IV bổ nhiệm một người 
cháu 13 tuổi vào hống y đoàn. Cũng chính ngài 
đả bại kế hoạch của hoàng đế Đức trong việc 
loại bỏ luật độc thân linh mục. Năm 1566, ngài 
được bầu làm Giáo Hoàng. Lên ngôi, ngài để ý 
ngay đến việc thánh hóa hàng giáo sĩ.  Khiêm 
tốn nhưng rất cương quyết, ngài mở rộng lãnh 
vực hoạt động và đem lại hòa bình cho nhiều 
quốc gia. Thương người nghèo và bệnh nhân là 
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đức tính nổi bật của ngài: hằng tuần, ngài rửa 
chân cho các người nghèo. Ôm hôn người cùi. 
Người ta kể lại rằng một người quí tộc anh đã 
trở  lại  công giáo khi  thấy ngài  ông chân đầu 
mụn nhọt của một người ăn xin. Trong đời gió 
hoàng của ngài, lòng đạo đức không hề thuyên 
giảm. Ngài nguyện ngắm mỗi ngày hai lần khi 
quì  trước Mình Thánh Chúa. Với ý chí  sắt đá, 
ngài cương quyết bảo vệ đức tin, và bằng mọi 
cách chống lại các trào lưu tư tưởng ngoại giáo, 
bè rối. Cùng với người bạn thân là Hồng Y Carlô 
Borromêô (cũng là  một  vị  thánh),  ngài  cải  tổ 
hàng giáo sĩ, buộc c1m giám mục phải cư trú tại 
địa phận mình, các hồng y phải sống đơn giản 
và đạo đức. Ngàiloại trừ gương xấu khi đưa các 
người đĩ điếm ra ở các khu phố xa, ngài cầm 
đoán các cuộc đấu bò tót. Ngài áp dụng nghiệm 
nhặt  kỷ luật  của công đồng Triđentinô,  cải  tổ 
dòng Xixterxiêng, bảo về các nới truyền giáo tại 
TânThế  giới.  Bắng  sắc  lệnh  “Bữa  Ăn  tối  cuối 
cùng của Chúa”, Ngài công bố vài trò tối cao của 
Tòa thánh vượt lên trên quyền bính dân sự.

Triều đại gió hoàng của ngài tập trung vào cuộc 
đấu tránh chốn glại phái thệ phản và quân xân 
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lược Thổ Nhĩ Kỳ. Tại Đức, ngài bảo về dân công 
giáo khỏi sự áp bức của cá clãnh chúa theo tà 
giáo.

Ngài làm việc không biết mỏi mệt để đoàn kết 
các vị chúa công giáo chống lại quân xâm lăng 
Hồi  giáo.  Khi  Vua Hồi  giáo Solyman tấn công 
đảo Cypre, đe dọa Kitô giáo Phương Tây, ngài 
không ngừng nỗ lực liên kết đạo quân Venice và 
Tây Ban Nha cùng Tòa Thánh. Ngài kêu gọi vị 
chỉ huy công giáo hãy kiến quyết loại bỏ những 
binh lính tội lỗi và hứa hẹ n cuộc chiến thắng 
của bên công giáo. Chính cuộc chiến thắng thủy 
quân tại Lêpantô đã khiến quân Thổ phải rút lui, 
và ngài đã thiết lập Lễ Đức Mẹ mân côi và kêu 
cầu Đức Mẹ bằng danh hiệu Mẹ Phù Hội  Các 
giáo hữu. Ngài đang hy vọng thiết lập tổng liên 
minh Châu Âu giữa các thánh phố ý, các nước 
Ba-lan,  Pháp,  Châu  Âu  Kitô  giáo,  và  bắt  đầu 
thương thảo để kết thức mối đe dọa quân Hồi, 
thì ngài qua đời vĩ bệnh sạn thận, hưởng thọ 68 
tuổi.  Ðức Giáo Hoàng Clêmentê X đã cất ngài 
lên bậc Chân Phước. 
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Và năm 1712, Ðức Clêmentê XI đã tôn phong 
ngài lên bậc Hiển Thánh.
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1-5 THÁNH GIUSE THỢ

Thánh Giuse. Cả hai bản của thánh Mathêu và 
thánh Luca, đều nói rằng: Ngài thuộc giòng họ 
David. Nhưng vào thời khởi đầu công nguyên, 
miêu duệ cùng giòng giống vương giả này chẳng 
còn danh giá và giàu có gì. Vài điều chúng ta 
biết được về thánh Giuse qua việc dâng Chúa 
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Giêsu vào đền thờ (Lc 2,24), cho biết rằng Ngài 
là một người nghèo khó, không có đặc quyền 
nào.  Gia  đình  Ngài  vốn  thuộc  về  Belem  đất 
Giudêa, nhưng đã dời  về Nazareth đất  Galilea 
nơi  Ngài  sinh  sống  bằng  nghề  thợ  mộc  (Mt 
13,55).

Con người bình thường được nhắc tới với một 
chút khinh thường như "bác thợ mộc" ấy lại là 
gương mẫu cho mọi Kitô hữu và cách riêng cho 
những Kitô hữu sống nghề lao động tay chân. 
Ngài thật là người công chính như một dụng cụ 
nhẫn nại  của Thiên Chúa,  thực hiện mọi  điều 
Chúa đòi hỏi với một đức tin không nghi nan. 
Ngài sốt sắng tuân giữ luật Do thái, trung thành 
bảo vệ gia đình, Ngài có trách nhiệm, chấp nhận 
mọi khó khăn mau mắn vâng theo lệnh truyền, 
vững chí dưới cơn thử thách, luôn lặng lẽ đáng 
kính phục. Nhân tính hấp dẫn của Chúa Kitô với 
tính cương trực, lòng can dảm và đức bác ái sâu 
xa, chắc chắn đã được phát triển theo gương 
mẫu  và  sự  nuôi  dưỡng  Người  nhận  được  từ 
Thánh cả Giuse.

Dầu vậy, sự cao cả của thánh nhân ở một mức 
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độ sâu xa hơn từ ngữ vẫn áp dụng cho Người là 
"Cha nuôi Chúa Giêsu". Từ ngữ này gợi lên một 
liên hệ bóng gió nào đó với Chúa Kitô. Đúng hơn 
có lẽ phải nói rằng thánh Giuse là Cha của Chúa 
Giêsu như các sách Tin Mừng đã là ngần ngại 
nói như vậy, Chúa Giêsu thực là hoa quả của 
cuộc hôn nhân mà thánh Giuse giữ vai trò thiết 
yếu. Nếu tình phụ tử của Ngài là trinh khiết thì 
không phải vì thế mà mối tình ấy thấp hèn hơn 
tình phụ tử về thể xác. Liên hệ của người cha 
trinh khiết với Chúa Giêsu cũng tương tự như 
mối  liên hệ của Người  Mẹ Trinh khiết  đối  với 
Người. Cả Đức Mẹ và thánh Giuse đều góp phần 
hoàn hảo của mình vào mầu nhiệm nhập thể. 
Phần đóng góp này còn mở rộng tới thân thể 
mầu nhiệm của Ngôi Lời hoá thành nhục thể là 
Giáo hội. Thánh Giuse vẫn tiếp tục vai trò của 
mình trong việc nuôi  dưỡng bảo vệ và hướng 
dẫn Giáo hội.

Bởi đó năm 1870, Đức Giáo Hoàng Piô IX tuyên 
xưng thánh Giuse là Đấng bảo trợ của cả Hội 
Thánh khắp hoàn cầu. Và đặt lễ kính vào ngày 
19 tháng 3 mỗi năm.
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Từ vai trò đặc biệt của thánh Giuse đối với toàn 
thể Hội Thánh, thánh nhân chắc chắn cũng liên 
hệ đến từng người trong thân thể mầu nhiệm 
này. Thánh nhân đã thi hành sứ mạng của mình 
trong cuộc sống lao động như người thợ. Do đó, 
Ngài có một mối liên hệ đặc biệt với lớp người 
đông đảo sống bằng sức lao động chân tay của 
mình. Năm 1955, Đức Giáo Hoàng Piô XII đã lập 
nên lễ thánh Giuse và đặt ngày kính nhớ vào 
mồng 1 tháng 5, ngày mà nhiều nước chọn cử 
hành lễ lao động. Niên biểu không hoàn toàn 
phổ quát nên lễ thánh Giuse Thợ cũng được để 
tự do. 

Tuy nhiên, chính Đức Giáo Hoàng đã nói tới ý 
nghĩa của lễ này:

- "Chắc hẳn chúng ta phải hân hoan vì Người 
thợ vô danh ở Nazareth chẳng những là  hiện 
thân cho giá  trị  lao động tay chân trước mặt 
Chúa và Giáo hội mà còn là vị Giám hộ mẫn tiệp 
của mọi người và của các gia đình các bạn lao 
động nữa".
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Để nói về quyền năng của Đấng bảo trợ, Ngài 
tiếp:
- "Không có Vị Giám hộ nào có đủ khả năng Linh 
nghiệm truyền thông Phúc âm cho đời sống thợ 
thuyền hơn bằng thánh Giuse 

thợ".
Mừng lễ thánh Giuse thợ, chúng ta hãy nhớ lời vị 
Cha chung nhắn nhủ, cũng như bài diễn văn đọc 
vào ngày lễ thánh Giuse thợ đầu tiên này:

"Nếu các con muốn được gần Chúa Kitô,  Cha 
nhắc nhớ các con hôm nay: Ite ad Joseph - Hãy 
đến với Giuse" (St 41,55) (Đgh Piô XII, Diễn văn 
ngày 01.5.1955)
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2-5 THÁNH ATHANASIÔ

(296? - 373)

Sinh trong một gia đình Kitô Giáo ở Alexandria 
vào cuối  thế kỷ thứ ba,  và ngay từ thời  niên 
thiếu, ngài có lòng đạo dức, học thức, và nắm 
bắt sâu xa lời sách Kinh Thánh. Ngài rời nhà cha 
mẹ, và được đức giám mục Alexandria nuôi dạy 
giống như Samuen ở trong đền thờ của Chúa, 
xứng với con người được Thiên Chúa chọn để 
làm nhá quán quân bảo vệ Hội Thánh của ngài 
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chống lại bè rối Ariô chối bỏ thần tính của Đức 
Kitô.

Ngày khi còn là một thầy phó tế trẻ, ngài đã 
được Đức Giám mục Alexandria, giám mục của 
ngài,  chọn tháp tùng đi  dự công đồng Nicêa, 
vào năm 325 sCN. Các nghị phụ chú ý đến ngài 
bởi tầm học thức và tài khéo léo qua đó ngài 
bảo  vệ  đức  tin.  Năm  tháng  sau,  đức  cha 
Alexander khi sắp qua đời, đã d8ãun dò lại Hội 
Thánh Alandria chọn ngài làm người kế vị ngôi vị 
thượng  phụ  giáo  chủ  Alxandria.  Ở  lại  trong 
nhiệm vụ này 46 năm, vị thượng phụ giáo chủ 
mới đứng mũi chịu sào mọi cuộc tấn công của 
những người theo Ariô, và thường là trong cảnh 
cố thân và không được bảo vệ.

Lúc đầu, cuộc chiến dường như dễ dàng chiến 
thắng và lạc thuyết Arian sẽ bị kết án. Nhưng 
thực tế thì trái ngược. Khi con người bất khuất 
Athanasiô từ chối cho Ariô trở lại trong sự hiệp 
thông công giáo, thì hoàng đế Constantinô đã 
triệu tập Công Ðồng Tyre và vì  một vài lý do 
không rõ ràng, ông đã trục xuất Ðức Athanasius 
đến miền bắc nước Pháp (Gaul). Sau đó hoàng 
đế ra lệnh cho vị thượng phụ giáo chủ công giáo 



M C L CỤ Ụ

tại Constantinôpôli tiếp nhận lại ông tổ lý tà giáo 
này. Cái chết của con người lâm lạc đạo thất ý 
vị. Ông ta đã thể là  ông luôn luôn tin như Hội  
thánh tin,  cho dù ông đã dạy rằng có một thời  
buổi khi ngôi Lời Không đã KHÔNG HIỆN HỮU. 
Chính từ sự kiện này mà vị thượng phụ giáo chủ 
công  giáo  tại  Constantinôpôli,  cùng  với  thánh 
Giacôbê  thành  Nisibê  khi  ấy  có  mặt  tại 
Constantinôpôli,  và  thánh  Athanasiô  tại  Pháp 
cùng các người công giáo khắp mọi nơi, đã nại 
tới chay tịnh và cầu nguyện, để Thiên Chúa tách 
xa khỏi  Hội  Thánh sự phạm thượng ghê gớm 
này. Vào ngày tên lạc đạo này vào lại trong nhà 
thờ lớn của ĐỨC KHÔN NGOAN, nhóm của hắn 
tinh thần phơi  phới  trong chiến thắng.  Nhưng 
trước  khi  tới  nhà  thờ,  thì  cái  chết  đã  gíang 
xuống trên tên lạc đạo một cách nhanh chóng 
và khủng khiếp, và cái tội phạm thánh ghê gớm 
này đã được đánh bạt đi.

Thánh Athanasiô đứng vững không lay chuyển 
chống  lại  cả  bốn  hoàng  đế  Rôma,  là  những 
người phát vãng ngài năm lần, và ngài là mục 
tiêu cho những sỉ nhục, vu không và xuyên tạc 
mà những người theo Ariô đã có thể nghĩ ra. 
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Ngài sống liên tục trong nguy hiểm phải chết. 
Dù  ngài  cững  rắn,  mạnh  mẽ  như  kim  cương 
trong việc bảo vể đức tin, nhưng lại hiền lành và 
khiêm nhường, dễ thương và lưu loát trongăn 
nói, và không ai vượt qua được trong lòng nhiệt 
thành vì các linh hồn. Từ các nơi lưu đày, ngài 
đã viết những công trình lớn để dạy dỗ và củng 
cố đàn chiên; đấy là những trước tác phong phú 
trong tư tưởng và uyên bác, rõ ràng, sắc sảo và 
vững bền trong cách diễn tả.

Trong hai bộ sách “Chống lại những người ngoại 
đạo”  và  
”Việc nhập thể của ngôi Lời”, ngài trình bày về 
ơn cứu chuộc, nêu rõ niềm tin Con Thiên Chúa, 
ngôi Lời hằng hữu, qua Ngài Thiên Chúa đã tạo 
thành vũ trụ, đã đi vào thế giới dưới hình thể 
con người để dẫn đưa con người trở lại với sự 
hài hòa nguyên thủy họ đã được hưởng, nhưng 
đã sa  ngã và đánh mất.  Công trình này hiển 
nhiên  thách  thức  học  thuyết  của  Ariô  nêu  ra 
rằng  Con  thì  là  một  hữu  thể  kém Chúa  Cha. 
Trong các  văn bản của ngài  về đời  sống khổ 
hạnh, cuốn Ðời Sống Thánh Anthony được nhiều 
người biết đến và góp phần lớn trong việc thiết 
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lập đời  sống đan viện trên khắp thế giới  Kitô 
Giáo Tây Phương.

Những  người ngưỡng mộ ngài kể lại câu chuyện 
về câu trả lời cho nhóm tìm bắt ngài khi họ đuổi 
theo ngài dọc theo con suối, khi ngài đang tẩu 
thoát bằng thuyện. Khi biết họ sắp lại gần, ngài 
đã ra lệnh cho người  chủ thuyền quay ngược 
thuyền lại  để đi.  Khi  thuyền của những kẻ đi 
lùng kiếm ngài tới gần, họ hỏi sang thuyền ngài 
“có  thấy giám mục Alexandria  đi  qua không”. 
Ngài trả lời, “cứ tiếp tục tìm đi; ông ấy không ở 
xa đây đâu”.  Khi hoàng đế Valens trả ngài về lại 
Alexandria vì  sợ dân chúng nổi  loạn, cuộc đời 
đầy bão tố của thánh nhân khép lại  trong an 
bình ngày 2-5-373. 

Lời Bàn

Khi  là  Giám  Mục  của  Alexandria,  Thánh 
Athanasius đã phải đau khổ nhiều vì những thử 
thách. Ngài được Chúa kiên cường để chống lại 
một điều tưởng như không thể nào vượt qua 
được vào lúc bấy giờ. Thánh Athanasius đã sống 
trọn vẹn trách nhiệm của 
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một  vị  giám mục.  Ngài  bảo  vệ  đức  tin  chân 
chính cho đàn chiên, bất kể giá phải trả. Trong 
thế giới ngày nay, chúng ta cũng được mời gọi 
để giữ vững đức tin chân chính với bất cứ giá 
nào.
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3-5 Thánh Philípphê 

VÀ THÁNH GIACÔBÊ, CON ÔNG ANPHÊ

Thánh Giacôbê: Chúng ta không biết nhiều về 
thánh nhân ngoại trừ tên của ngài LÀ Giacôbê 
con ông Anphê, và việc  Ðức Giêsu đã chọn ngài 
là một trong 12 cột trụ của Israel Mới, là Giáo 
Hội  của  Chúa.  Thánh  Giacôbê  không  phải  là 
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Giacôbê Sách Tông đồ Công vụ nói đến, tức là 
Giacôbê con của Clopas, "anh em" với Ðức Giêsu 
và sau này là Giám Mục Giêrusalem và là tác giả 
Thư Thánh Giacôbê. 

Thánh  Philípphê:  Ngài  cùng  quê  với  Thánh 
Phêrô và Anrê, ở Bétsaiđa vùng Galilê. Ðích thân 
Ðức Giêsu gọi ngài, và sau đó ngài tìm gặp và 
nói  với  ông  Nathanaen  về  Đức  Giêsu  như  là 
"Người mà Môsê đã nói đến" (Gioan 1:45).

Cũng như các tông đồ khác, phải mất một thời 
gian thì Thánh Philípphê mới nhận ra Ðức Giêsu 
là ai. Trong một dịp, khi Ðức Giêsu trông thấy 
đám  đông  theo  Người  và  muốn  cho  họ  ăn, 
Người hỏi ông Philípphê có thể mua thực phẩm 
ở đâu cho dân chúng dùng. Thánh Gioan nhận 
xét, "Ðức Giêsu nói như thế là để thử ông, vì 
Người biết những gì phải làm" (Gioan 6:6). Ông 
Philípphê thưa, "Dù có tiền lương hai trăm ngày 
làm việc mà mua thức ăn cho họ thì cũng không 
đủ mỗi người một chút" (Gioan 6:7). 

Nhận định của Thánh Gioan không phải  là  sự 
khinh thường Thánh Philípphê, mà cốt để chúng 
ta  thấy  sự  khác  biệt  giữa  khả  năng  của  loài 
người và quyền năng của Thiên Chúa.
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Trong một dịp khác, chúng ta có thể hầu như 
nghe  được  nỗi  thất  vọng  của  giọng  nói  Ðức 
Giêsu. Sau khi ông Tôma than phiền là họ không 
biết  Ðức  Giêsu  đi  đâu,  Người  nói,  "Thầy  là 
đường... Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng sẽ 
biết Cha Thầy. Từ bây giờ trở đi anh em được 
biết Người và được thấy Người" (Gioan 14:6a, 
7).  Nhưng  ông  Philípphê  lại  hỏi  tiếp:  "Thưa 
Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, và 
như thế là đã đủ cho chúng con" (Gioan 14:8). 
Đủ rồi! Ðức Giêsu đáp lại, "Thầy từng ở với anh 
em bao nhiêu lâu mà anh vẫn chưa biết Thầy 
sao,  hở Philípphê? Ai  thấy  Thầy là  thấy  Chúa 
Cha" (Gioan 14:9a).

Có lẽ vì Thánh Philípphê có tên Hy Lạp hoặc vì 
ngài được coi  là thân cận với Ðức Giêsu, nên 
một số người ngoại giáo muốn theo đạo đã đến 
với  ngài  và xin  ngài  giới  thiệu với  Ðức Giêsu. 
Ông Philípphê đến nói với ông Anrê, và ông Anrê 
nói  với  Ðức Giêsu.  Câu trả  lời  của Ðức Giêsu 
trong Phúc Âm Thánh Gioan là câu trả lời gián 
tiếp; Ðức Giêsu nói "giờ" của Người đã đến, có 
nghĩa trong một thời gian ngắn Người sẽ hy sinh 
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mạng sống cho người  Do Thái  cũng như Dân 
Ngoại (xem Gioan 12:21 -- 24).

Lời Bàn

Như trong trường hợp của các  tông đồ khác, 
chúng ta thấy một con người rất bình thường đã 
trở nên nền tảng của Giáo Hội, và chúng ta cũng 
được  nhắc  nhở  rằng  sự  thánh  thiện  và  công 
cuộc tông đồ thì  hoàn toàn do ơn của Chúa, 
không phải là sự thành đạt của con người. Mọi 
quyền  năng  là  quyền  năng  của  Thiên  Chúa, 
ngay cả sự tự do của con người để đón nhận ơn 
sủng  của  Người.  Ðức  Giêsu  nói  với  Thánh 
Philípphê "Con sẽ được mặc lấy sức mạnh từ 
trời".  Nhiệm vụ đầu tiên  của các ngài  là  trục 
xuất các thần ô uế, chữa lành bệnh tật, loan báo 
nước trời. Dần dà, các ngài hiểu rằng những dấu 
chỉ bên ngoài này là các bí tích của một mầu 
nhiệm cao cả hơn ở bên trong con người -- đó là 
sức mạnh thần thánh để yêu thương như Thiên 
Chúa.

Lời Trích
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"Người sai họ... như những người được chia sẻ 
quyền năng của Người  để họ có thể làm cho 
muôn dân trở thành môn đệ Người, thánh hóa 
và dẫn dắt dân chúng...  Họ được giao cho sứ 
mệnh này trong ngày lễ Ngũ Tuần (x. TÐCV 2:1-
26) phù hợp với lời Chúa hứa: 'Anh em sẽ nhận 
được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự 
xuống trên anh em, và anh em sẽ là chứng nhân 
của Thầy...  cho đến tận cùng trái  đất'  (TÐCV 
1:8). Qua sự rao giảng phúc âm ở mọi nơi (x. 
Máccô  16:20),  và  được  đón  nhận  bởi  những 
người nghe nhờ tác động của Thánh Thần, các 
tông đồ cùng quy tụ lại thành Giáo Hội hoàn vũ, 
mà Chúa Giêsu đã thiết lập trên các tông đồ và 
được đặt  trên Thánh Phêrô,  người  đứng đầu, 
chính Ðức Giêsu Kitô vẫn là đá góc tường tối 
cao..." (Hiến Chế Tín Lý về Giáo Hội, 19).
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12-5 THÁNH NERÊÔ VÀ THÁNH ACHILLÊÔ

(thế kỷ I)

Những gì chúng ta biết về hai vị tử đạo của thế 
kỷ thứ nhất là từ các lời chứng của Thánh Giáo 
Hoàng Damasus trong thế kỷ thứ tư, và được 
ghi khắc trên tấm bia để tưởng nhớ hai ngài. 
Nhưng điều dẫn giải này chỉ xảy ra sau cái chết 
của các ngài đến 300 năm.
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Ðức  Damasus  kể  rằng  Nereus  và  Achilleus  là 
binh lính của đạo quân Rôma và nhiệm vụ của 
họ là bách hại người Kitô Giáo. Có lẽ hai ngài 
chẳng có gì chống đối đạo và cũng không muốn 
đổ máu người vô tội, nhưng họ tuân lệnh chỉ vì 
sợ chết. Nói cho cùng, đó là nhiệm vụ của một 
người lính. 

Chúng ta không rõ hai ngài đã trở lại đạo như 
thế nào, chỉ biết đó là một "phép lạ đức tin." 
Sau phép lạ này, hai ngài quăng vũ khí và trốn 
ra khỏi trại, vứt bỏ áo giáp và gươm đao để mặc 
lấy đời sống mới trong Ðức Kitô. Vì đã từng là 
những kẻ bách hại, có lẽ các ngài biết rõ hơn ai 
hết về sự đau khổ đang chờ đợi người Kitô. Tuy 
nhiên, đức tin đã chiến thắng sự sợ hãi cái chết, 
và sự chiến thắng của đức tin là sự ngọt ngào 
nhất  mà  các  ngài  chưa  bao  giờ  được  cảm 
nghiệm. 

Chúng ta biết là các ngài đã tử đạo, nhưng Ðức 
Damasus không cho biết chi tiết như thế nào. 
Sau này, truyền thuyết nói rằng các ngài phục 
vụ dưới quyền bà Flavia Domitilla, là cháu gái 
của Hoàng Ðế Domitian, và đã bị lưu đầy và bị 
hành quyết cùng với bà khi chính bà này trở lại 
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đạo. Truyền thuyết này có lẽ phát xuất từ sự 
kiện là hai ngài đã được chôn cất trong một hầm 
mộ được gọi là nghĩa trang Domitilla.

Lời Bàn

Như trong trường hợp của các vị  tử đạo tiên 
khởi, Giáo Hội chỉ biết bám víu vào chút ký ức 
sơ sài giữa những dữ kiện mù mờ của lịch sử. 
Nhưng đó là một khích lệ lớn lao cho tất cả Kitô 
Hữu khi biết rằng chúng ta có một di sản quý 
báu. Những anh chị của chúng ta trong Ðức Kitô 
cũng đã sống ở một thế giới giống như chúng ta 
--  chủ  nghĩa  quân  phiệt,  chủ  nghĩa  vật  chất, 
hung bạo và hoài nghi - tuy nhiên các ngài đã 
biến đổi  tâm hồn nhờ sự hiện diện của Ðấng 
Hằng  Sống.  Sự  can  đảm của  chúng  ta  cũng 
được phấn khích bởi  các anh hùng liệt  nữ, là 
những người đã ra đi trước chúng ta và đã được 
ghi dấu đức tin nhờ mang lấy thương tích của 
Ðức Kitô.
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13-5 LỄ ĐỨC MẸ FATIMA

Hình Đức Mẹ Fatima trên huy hiệu thành phố

Đức Mẹ Fatima là  một  trong  số  nhiều  tước 
hiệu mà người Công giáo dành cho Đức Trinh nữ 
Maria. Tước hiệu này phát xuất từ việc Đức Mẹ 
hiện ra 6 lần với 3 em bé chăn cừu làng Fatima 
(Bồ  Đào  Nha)  là  Lúcia  dos  Santos,  Francisco 

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Francisco_Marto&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%BAcia_dos_Santos&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%93_%C4%90%C3%A0o_Nha
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%A9c_Trinh_n%E1%BB%AF_Maria
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%A9c_Trinh_n%E1%BB%AF_Maria
http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4ng_gi%C3%A1o
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:VNO-fatima.png
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Marto và  Jacinta Marto từ ngày 13.5 tới  ngày 
13.10.1917.

Tước hiệu Đức Bà Mân Côi cũng được dùng để 
ám chỉ người phụ nữ đã hiện ra này. Các trẻ kể 
rằng người phụ nữ này đã đích thân xưng mình 
là "Đức Mẹ Mân Côi". Ngoài ra cũng thường thấy 
một  tước  hiệu  gọp  lại  từ  hai  tước  hiệu  trên: 
"Đức Mẹ Mân Côi Fatima" (tiếng Bồ Đào Nha: 
Nossa Senhora do Rosário de Fátima).

Bối cảnh lịch sử

Từ tháng 8 năm 1914, châu Âu xẩy ra trận thế 
chiến thứ nhất, giết chết khoảng 6 triệu binh sĩ. 
Bồ Đào Nha theo phe đồng minh tham gia trận 
chiến từ tháng 5/1916. Bồ Đào Nha có khoảng 
50.000 binh sĩ đồn trú ở Pháp.

Năm 1917, Fatima là 1 giáo xứ nông thôn gồm 
khoảng 2.500 người cư ngụ rải rác trong khoảng 
40 thôn xóm. Mọi người đều lao động trên các 
đồng ruộng. Các trẻ em cũng phải giúp đỡ cha 
mẹ những việc nhẹ như chăn dắt bò, dê, cừu 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%A1o_x%E1%BB%A9
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A1p
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93ng_minh
http://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%93_%C4%90%C3%A0o_Nha
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%BF_chi%E1%BA%BFn_th%E1%BB%A9_nh%E1%BA%A5t
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%BF_chi%E1%BA%BFn_th%E1%BB%A9_nh%E1%BA%A5t
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2u_%C3%82u
http://vi.wikipedia.org/wiki/1914
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFng_B%E1%BB%93_%C4%90%C3%A0o_Nha
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Jacinta_Marto&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Francisco_Marto&action=edit&redlink=1
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vv...Phần lớn dân cư đều mù chữ, chỉ có khoảng 
10% phụ nữ biết đọc, biết viết[.

Các gia đình Dos Santos và Marto cư ngụ trong 
thôn Aljustrel. Gia đình Dos Santos có 1 bé gái, 
sinh  ngày  22.3.1907.  Gia  đình  người  em  họ 
Marto có 1 con trai là Francisco Marto, sinh ngày 
11.6.1908 và 1 con gái  là  Jacinta Marto,  sinh 
11.3.1910. Ba em bé này thường chăn dắt đàn 
cừu  tại  bãi  gọi  là  «Cova  de  iria»,  cách  thôn 
chừng 2 km.

Trong năm 1915, Lúcia, Francisco và Jacinta đã 
gặp thiên thần hiện ra với chúng ở bãi này. Khi 
về nhà thuật lại với cha mẹ, chúng bị cha mẹ 
mắng, cho là đặt chuyện nói láo. Mùa xuân và 
mùa hè năm 1916,  thiên  thần lại  hiện  ra  với 
chúng và dạy chúng cầu nguyện như sau :

« Lạy Chúa !

Con tin, con thờ lạy

Con trông cậy và con yêu mến Chúa.

Con xin Chúa tha thứ

cho những ai không tin,

http://vi.wikipedia.org/wiki/Thi%C3%AAn_th%E1%BA%A7n
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%A9c_M%E1%BA%B9_Fatima#cite_note-Selde-1
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không thờ lạy,

không trông cậy,

và không yêu mến Chúa. »

Đức Mẹ hiện ra lần đầu

Ngày 13.5.1917, vào lúc trưa, 1 bà mặc áo trắng 
toát hiện ra với 3 em bé chăn cừu, nói với các 
em là hãy lần chuỗi đọc kinh Mân Côi hàng 
ngày để cầu nguyện cho thế giói chấm dứt 
chiến tranh, được hòa bình. Trước khi biến 
đi,  Bà bảo 3 em hãy trở lại nơi đây đúng giờ 
trưa ngày 13 tháng sau.

Jacinta - quên giữ kín - về nhà thuật lại sự việc 
cho cha mẹ nghe.  Tin này loan truyền nhanh 
khắp làng. Mọi người tỏ ra không tin. Vị linh mục 
chính xứ hỏi Lúcia, nhưng cũng không tin. Trong 
báo cáo gửi lên  giám mục cai quản  giáo phận 
Leiria,  vị  linh  mục  viết :  «cần  phải  xa  lánh 
chuyện này».

http://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%A1o_ph%E1%BA%ADn
http://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%A1m_m%E1%BB%A5c
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Đức Mẹ hiện ra lần thứ hai

Ngày 13 tháng 6, đúng giờ trưa, 3 em lại tới nơi 
hẹn, theo sau có khoảng vài chục người tò mò 
đến xem sự thể ra sao. Mọi người lần chuỗi đọc 
kinh. Đức Mẹ lại hiện ra với 3 em, nhắc Lúcia về 
tầm quan trọng của việc đọc kinh Mân Côi câu 
nguyện dâng kính «trái  tim vô nhiễm Maria», 
đồng thời báo trước cái chết của 2 anh em 
Francisco  và  Jacinta  Marto :  «Ta  sẽ  sớm 
đưa Francisco và Jacinta về trời, còn con, 
con sẽ ở lại thế gian  một thời gian. Chúa 
Giêsu muốn dùng con để loan truyền cho 
mọi người biết ta và yêu mến ta». Đức Mẹ 
cũng yêu cầu Lúcia học chữ để dễ loan báo lời 
Đức Mẹ cho các người khác.

Các người đi theo không nhìn và nghe thấy gì. 
Họ  chỉ  nhìn  thấy  cành  cây  nhỏ  (mà  Đức  Mẹ 
đứng) trĩu xuống dưới 1 sức nặng, rồi đột nhiên 
bật lên (khi Đức Mẹ biến đi)

Đức Mẹ hiện ra lần thứ ba

Tượng Đúc Mẹ Fatima
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Ngày thứ Sáu 13.7.1917, «bà mặc áo trắng» lại 
hiện ra với 3 em - có khoảng 4.000 người theo 
sau. Đức Mẹ vẫn nhắc Lúcia việc đọc kinh Mân 
Côi mọi ngày, để chiến tranh chóng chấm dứt. 
Lần này Đức Mẹ tiết lộ cho 3 em "bí mật" gọi là 
"bí mật Fatima". (Năm 1942, 2 bí mật đầu đã 
được công bố, còn bí mật thứ 3 thì mãi tới năm 
2000, Giáo hội Công giáo Rôma mới công bố).

Đức Mẹ hiện ra lần thứ tư

Ngày  10.8.1917,  viên  chánh  tổng  -  1  người 
chống  đối  hàng  giáo  sĩ  -  đòi  3  em  Lúcia, 
Francisco và Jacinta tới để tra hỏi, nhưng không 
có kết quả. Ngày 13.8, ông ta nhốt 3 em vì làm 
rối  loạn trật tự công cộng và tiếp tục tra hỏi, 
nhưng hoài công. Rốt cuộc, ngày 15.8, ông ta 
phải thả 3 em ra.

Tuy nhiên, ngày 13.8, có khoảng 18.000 người 
tới bãi chờ xem sự lạ, nhưng 3 em vắng mặt vì 
còn bị nhốt. Chúa nhật 19.8, khi 3 em dẫn đàn 
cừu tới thả ở bãi Cova de iria, Đức Mẹ lại hiện ra 
với 3 em, yêu cầu các em nói với mọi người cầu 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%A1o_h%E1%BB%99i_C%C3%B4ng_gi%C3%A1o_R%C3%B4ma
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nguyện cho các người tội lỗi mau thống hối và 
hứa sẽ làm 1 phép lạ cho mọi người tin.

Đức Mẹ hiện ra lần thứ năm

Ngày  13.9,  có  khoảng  30.000  tụ  họp  tại  bãi 
Cova de iria, cầu nguyện cùng với 3 em. Đức Mẹ 
lại hiện ra với 3 em và cho biết tháng sau, sẽ có 
Chúa, Đức Mẹ núi Carmêlô, thánh Giuse và Chúa 
Hài đồng Giêsu sẽ cùng tới.

Đức Mẹ hiện ra lần thứ sáu

Bản  sao  chụp  1  trang  của  báo  Ilustração 
Portugueza ngày 29.10.1917 cho thấy đám đông 
dân chúng đang ngẩng nhìn Phép lạ Mặt trời, khi 
Đức Mẹ hiện ra ở Fatima
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Ngày 13.10.1917, mưa như trút nước trên bãi 
Cova  da  Iria.  Một  đám  đông  khoảng  70.000 
người - kể cả nhiều phóng viên chụp hình và các 
ký giả - tụ tập tại đây lần chuỗi, đọc kinh cầu 
nguyện. Lúc giữa trưa, Đức Mẹ hiện ra với 3 em 
và yêu cầu cho xây 1 nguyện đường tại đây để 
vinh danh Đức Mẹ. Đức Mẹ cũng loan báo  thế 
chiến  thứ nhất sẽ  sớm chấm dứt  và  yêu cầu 
những kẻ có tội hãy mau sám hối.

Khi Đức Mẹ biến về trời thì mưa ngưng rơi, mặt 
trời xuất hiện trên bầu trời xanh biếc. Đám đông 
đã có thể nhìn thẳng vào mặt trời và thấy mặt 
trời nhảy múa, tung ra các chùm tia sáng nhiều 
màu. Mặt trời dường như xuống thấp gần trái 
đất, khiến đám đông sợ hãi. Việc lạ xẩy ra trong 
10 phút, sau đó mọi sự trở lại bình thường. Hiện 
tượng này được hầu hết đám đông chứng kiến, 
và một số người ở cách đó mấy dặm cũng nhìn 
thấy.[

Trong thời gian này, các nhà khoa học trên thế 
giới  không  hề  ghi  nhận  1  hiện  tượng  khác 
thường nào của mặt trời.

http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%A9c_M%E1%BA%B9_Fatima#cite_note-3
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%BF_chi%E1%BA%BFn_th%E1%BB%A9_nh%E1%BA%A5t
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%BF_chi%E1%BA%BFn_th%E1%BB%A9_nh%E1%BA%A5t
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Trong khi đó, riêng 3 em nhìn thấy Thánh Gia, 
rồi Đức Mẹ Sầu Bi, Chúa Hài Đồng Giêsu và sau 
chót là Đức Mẹ núi Carmêlô lần lượt xuất hiện 
như đã hứa trước với 3 em.

Số phận 3 em chăn cừu

Francisco và Jacinta Marto bị chết sớm trong đợt 
dịch  cúm  Tây  ban  nha,  Francisco  chết  năm 
1919, Jacinta chết năm 1920. Cả 2 em đã được 
giáo hoàng Gioan Phaolô II nâng lên hàng đáng 
tôn  kính (venerable)  ngày  13.5.1989  và  được 
phong  chân phước ngày 13.5.2000.  Mộ của 2 
em  hiện  nằm  trong  lòng  Vương  cung  thánh 
đường Fatima.

Còn  Lúcia  Dos  Santos  vào  tu  viện  dòng 
Dorothea ở Pontevedra (Galicia,  Tây ban nha) 
ngày 24.10.1925,  sau đó khấn lần đầu ở  Tuy 
(Tây ban nha) năm  1928. Năm 1925 và 1929, 
Lúcia lại được Đức Mẹ hiện ra với mình. Tháng 
10/1934, Lúcia khấn vĩnh viễn và lấy tu danh là 
nữ tu Đức Mẹ Maria Sầu Bi.

http://vi.wikipedia.org/wiki/1928
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tuy
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2y_ban_nha
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ch%C3%A2n_ph%C6%B0%E1%BB%9Bc&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%C3%A1ng_t%C3%B4n_k%C3%ADnh&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%C3%A1ng_t%C3%B4n_k%C3%ADnh&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%A1o_ho%C3%A0ng_Gioan_Phaol%C3%B4_II
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=D%E1%BB%8Bch_c%C3%BAm_T%C3%A2y_ban_nha&action=edit&redlink=1
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Sau nhiều năm điều tra, giám mục da Silva, cai 
quản  giáo phận Leiria, trong thư mục vụ ngày 
13.10.1930 đã công nhận sự kiện Đức Mẹ hiện 
ra với 3 em nói trên ở Fatima và chính thức cho 
phép việc tôn sùng Đức Mẹ Fatima. Theo lệnh 
hàng giáo phẩm, Lúcia đã viết các hồi ký về sự 
kiện  trên  gồm 4  bản  (versions) :  1  bản  năm 
1935, 1 năm 1937, 1 năm 1941 và 1 đầu năm 
1942.

Năm  1946, nhân kỷ niệm 300 năm ngày dâng 
nước Bồ Đào Nha cho Đức Trinh Nữ Maria, vị sứ 
thần tòa   thánh Vatican   là hồng y Masella đã đội 
(vương  miện)  triều  thiên  lên  tượng  Đức  Mẹ 
Fatima, với sự tham gia chứng kiến của khoảng 
600.000 tín hữu hành hương. Vương miện này 
do các phụ nữ Bồ Đào Nha cung hiến để cảm tạ 
Đức Mẹ đã gìn giữ Bồ Đào Nha trong cuộc thế 
chiến thứ nhất.

Từ năm 1948, Lúcia vào tu trong đan viện dòng 
kín Carmêlô ở Coimbra (Bồ Đào Nha), dưới tên 
nữ tu Lúcia Trái Tim Vô nhiễm nguyên tội.

Lúcia từ trần ngày 14.2.2005 ở tuổi 97.

http://vi.wikipedia.org/wiki/1948
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%93ng_y
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%B2a_th%C3%A1nh_Vatican
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%B2a_th%C3%A1nh_Vatican
http://vi.wikipedia.org/wiki/1946
http://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%A1o_ph%E1%BA%ADn
http://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%A1m_m%E1%BB%A5c
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 Hoài nghi & chỉ trích

Trước hết là những hoài nghi trong nội bộ người 
Công  giáo,  như  linh  mục dòng  Tên người  Bỉ 
Edouard  Dhanis  (chết  năm  1978)  hoặc  tu  sĩ 
René Laurentin. Hai người này không phủ nhận 
việc Đức Mẹ hiện ra 6 lần ở Fatima, nhưng hoài 
nghi các lần thiên thần hiện ra trước đó (năm 
1915 và 1916) cùng các lần Đức Mẹ hiện ra với 
Lúcia sau này (năm 1925, 1929), vì ngoài Lúcia 
thì  không có nguồn nào khác xác  nhận.  Năm 
1963 linh mục Dhanis cũng tỏ ý hoài nghi các 
hồi ức của Lúcia.

Ba Mệnh lệnh là:

1. Ăn năn đền tội, và cải thiện đời sống

2. Tôn sùng Trái Tim vẹn sạch Ðức Mẹ 

3. Lần Chuỗn Mân côi

BI MẬT FATIMA

BI MẬT THỨ NHẤT:

http://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%89
http://vi.wikipedia.org/wiki/D%C3%B2ng_T%C3%AAn
http://vi.wikipedia.org/wiki/Linh_m%E1%BB%A5c
http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4ng_gi%C3%A1o
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Ðức Bà cho chúng con thấy một biển cả lửa 
hồng dường như ở dưới mặt đất. Chìm ngập 
trong lửa này là quỷ dữ và các linh hồn dưới 
hình thể con người, giống như những cục than 
hồng trong suốt, đen đủi hoặc xám xịt. Họ nổi 
lên trong đám cháy, bị các ngọn lửa nâng lên 
cao, những ngọn lửa này phát ra từ thân mình 
họ cùng với một đám khói lớn. Họ lại rớt xuống 
mọi phía, giống như những tia lửa trong một 
đám cháy lớn, vô trọng lượng hoặc mất thăng 
bằng, và giữa những tiếng la hét và rên rỉ vì đau 
đớn và tuyệt vọng, làm kinh khiếp chúng con và 
làm chúng con run lên vì sợ hãi. Các quỷ dữ có 
thể được phân biệt do các hình thù gây kinh hãi 
và ghê tởm, giống như những con vật khủng 
khiếp và chưa bao giờ thấy, tất cả đều đen đủi 
và trong suốt. Thị kiến này kéo dài một lúc. Làm 
sao chúng con có thể bày tỏ lòng biết ơn cho 
xứng với Mẹ yêu dấu trên trời của chúng con, 
Ðấng đã báo trước cho chúng con trong lần 
Hiện ra thứ nhất khi hứa rằng Ngài đem chúng 
con về trời. Bằng không, con nghĩ rằng chúng 
con sẽ chết điếng vì sợ hãi và kinh khiếp. 
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BI MẬT THỨ HAI:

Sau đó mắt chúng con hướng về Ðức Bà. Ngài 
hết sức âu yếm và buồn bã nói với chúng con: 

“Chúng con đã thấy hoả ngục, nơi mà các linh 
hồn tội lỗi đáng thương đi vào. Ðể cứu vớt họ, 
Thiên Chúa muốn thiết lập trên thế giới việc 
sùng kính Trái Tim Vô Nhiễm. Nếu điều Mẹ nói 
với các con được thực hiện, nhiều linh hồn sẽ 
được cứu và sẽ có hoà bình. Chiến tranh sẽ kết 
thúc: nhưng nếu dân chúng không ngừng xúc 
phạm đến Thiên Chúa, một cuộc chiến tranh tồi 
tệ sẽ xảy ra trong triều Giáo hoàng của đức Piô 
XI. Khi chúng con thấy một đêm tối được chiếu 
sáng bởi một ánh sáng chưa từng biết, chúng 
con hãy biết rằng đó là dấu chỉ lớn lao mà Thiên 
Chúa ban cho các con để biết rằng Người sắp 
trừng phạt thế gian vì những tội ác của nó, bằng 
chiến tranh, đói kém, và những bách hại đối với 
Hội Thánh và Ðức Thánh Cha. Ðể tránh điều 
này, Mẹ sẽ xin hiến dâng Nước Nga cho Trái Tim 
Vô Nhiễm của Mẹ, và Hiệp thông đền tạ vào 
ngày Thứ Bảy đầu tháng. Nếu lời cầu xin của Mẹ 
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được chấp nhận, Nước Nga sẽ hoán cải, và sẽ 
có hoà bình; nếu không, nó sẽ phổ biến những 
lầm lạc trên khắp thế giới, gây nên những chiến 
tranh và bách hại cho Hội Thánh. Những kẻ lành 
sẽ bị giết hại; Ðức Thánh Cha sẽ đau khổ nhiều; 
nhiều quốc gia sẽ bị tiêu diệt. Cuối cùng, Trái 
Tim Vô Nhiễm của Mẹ sẽ toàn thắng. Ðức Thánh 
Cha sẽ hiến dâng Nước Nga cho Mẹ, và nó sẽ 
được hoán cải, và một giai đoạn hoà bình sẽ 
được ban cho thế giới”. 

BI MẬT THỨ BA:

Con viết ra trong sự vâng lời Ngài, lạy Thiên 
Chúa của con, Ngài ra lệnh cho con làm việc nầy 
qua Ðức Giám Mục của giáo phận Leiria, và qua 
Ðức Maria, Mẹ Chúa và là Mẹ của con. 

 Sau hai phần (bí mật Fatima I và II ) mà con đã 
nói ra, chúng con đã nhìn thấy phía bên trái của 
Ðức Mẹ, và hơi cao hơn một chút, một Thiên 
Thần cầm một gươm lửa nơi tay trái; gươm nầy 
chớp sáng và chiếu ra những tia lửa dường như 
thể muốn đốt rụi thế giới; nhưng những tia lửa 
nầy bị tắt đi, khi gặp phải ánh sáng phát ra từ 
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tay phải của Ðức Mẹ chỉ về phía Thiên Thần; 
Tay mặt của vị Thiên Thần chỉ vào trái đất, và vị 
Thiên Thần nói lớn: Ðền tội, Ðền tội, Ðền tội! Và 
chúng con đã nhìn thấy trong một ánh sáng bao 
la  là  Thiên  Chúa:  "một  cái  gì  giống  như  thể 
người ta xuất hiện trong tấm gương khi họ đi 
ngang qua nóù" một vị Giám Mục mặc Áo trắng, 
"chúng con có cảm giác như thể đó chính là Ðức 
Thánh  Cha".  Nhiều  vị  giám  mục  khác  nữa, 
những Linh Mục, những tu sĩ nam nữ, đang leo 
lên một núi dốc cao, trên chóp núi nầy có một 
cây Thập Giá lớn có thân sần sù, giống như thể 
bằng cây sồi có võ cứng; trước khi lên đến nơi, 
Ðức Thánh Cha đi ngang qua một thành phố lớn 
phân nửa đã bị tàn phá và phân nửa bị rung 
động, ÐTC bước đi run rẩy, chịu đau đớn và sầu 
muộn, Ngài cầu nguyện cho những linh hồn của 
các người chết mà ngài gặp trên đường; khi lên 
đến chóp núi, quỳ gối phủ phục dưới chân Thập 
Giá lớn, ngài bị giết bởi một toán lính cầm súng 
bắn vào ngài và phóng các mủi tên vào ngài; và 
cũng bằng cách thức như vậy, hết  người  nầy 
đến người khác, các Giám Mục, linh mục, tu sĩ 
nam nữ và nhiều giáo dân thuộc hàng ngủ và 
địa vị khác nhau, cũng lần lượt bị giết chết nơi 
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đó.  Bên  dưới  hai  cánh  của  Thập  Giá,  có  hai 
Thiên Thần, mỗi vị cầm nơi tay một bình thủy 
tinh, trong đó các vị hứng máu của những người 
tử đạo, và dùng máu nầy rảy lên các linh hồn 
đang tiến lên gần Thiên Chúa. 

  
Ý ki n c a Tòa Thánhế ủ

 Trong lần trao đổi với chị Lucia hôm 27 tháng 
4/2000, Ðức TGM Bertone, đã hỏi chị Lucia tại 
sao chị ghi bên ngoài bì thư lưu giữ Bí Mật Thứ 
III, được viết ra năm 1944, rằng bí mật thứ III 
nầy chỉ có thể được mở ra sau năm 1960 mà 
thôi, thì chị Lucia đã trả lời như sau: "Chính tôi 
đã đề ra thời điểm năm 1960; bởi vì, theo trực 
giác của tôi, trước thời điểm năm 1960, người ta 
có lẽ không hiểu được bí mật nầy; người ta có lẽ 
hiểu được chỉ sau năm 1960. Bây giờ người ta 
có thể hiểu rõ hơn. Tôi đã viết ra điều tôi đã 
thấy; việc giải  thích bí mật nầy không phải là 
việc của tôi, nhưng là việc của Ðức Thánh Cha". 

  Trong bài "chú giải thần học" được đăng trong 
Tập Tài Liệu giới thiệu "Sứ Ðiệp Fatima", ÐHY 
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Ratzinger đã trình bày vài quan niệm nền tảng 
để hiểu đúng "Bí  mật Fatima". ÐHY nhắc đến 
trước hết sự phân biệt giữa hai loại  mạc khải 
của Thiên Chúa cho con người, mạc khải chung 
công khai, và mạc khải riêng cho cá nhân. 

 Mạc Khải Công Khai được tích chứa trong Kinh 
Thánh và đã kết thúc. Những gì được tích chứa 
trong Mạc Khải công khai nầy đều bắt buộc ta 
phải tin. Còn Mạc khải riêng thì quy hướng về 
mạc khải công khai, và là một trợ giúp để hiểu 
thêm về mạc khải công khai. Tuy mạc khải riêng 
không có tính cách bắc buộc phải tin như mạc 
khải công khai, nhưng các tín hữu cũng không 
nên coi thường nó. 

 Quan niệm nền tảng thứ hai được nhắc đến là 
quan niệm về lời nói tiên tri. "Lời tiên tri" không 
hẳn là lời  nói trước về tương lai,  nhưng đúng 
hơn là lời "giải bày Thánh Ý của Thiên Chúa cho 
hiện  tại,  và  như thế  nêu  chỉ  cho  ta  biết  con 
đường ngay thẳng để tiến đến tương lai". Trong 
những mạc khải  riêng tư, được Giáo Hội  nhìn 
nhận,  chẳng hạn như những mạc khải  của Bí 
Mật  Fatima,  thì  điều  được  nhắm đến  là  giúp 



M C L CỤ Ụ

chúng ta hiểu được những dấu chỉ của thời đại 
và gặp được câu trả lời đúng cho những dấu chỉ 
đó, trong đức tin. 

 Quan niệm nền tảng thứ ba là  về những thị 
kiến.  Những  "Thị  Kiến"  ở  đây  không  phải  là 
những "nhìn thấy bình thường ngoại tại của giác 
quan", cũng không phải là "cái nhìn thuần túy trí 
thức" (sự lĩnh hội trí thức), nhưng là như một 
tổng hợp, giữa "nhìn thấy giác quan và lĩnh hội 
nội tâm". Những thị kiến nầy không phải là như 
"những bức chụp hình" của điều gì nằm ở bên 
kia, cũng không phải là những "biểu lộ của sự 
tưởng tượng mờ ảo". 

 Áp dụng vào trong việc giải thích Bí mật Fatima, 
ÐHY quả quyết rằng chìa khóa để hiểu bí mật 
thứ I và bí mật thứ II là "sự cứu rỗi các linh 
hồn"; và chìa khóa của bí mật thứ III là "việc 
Ðền Tội", là "Ăn năn Trở Lại". ÐHY lần lượt lướt 
qua những hình ảnh biểu tượng trong bí mật thứ 
III như sau: 

 "Thiên Thần  cầm gươm lửa"  nhắc  ta  nhớ lại 
những  hình  ảnh  tương  tự  trong  sách  Khải 
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Huyền. Viễn cảnh về một thế giới có thể bị chìm 
đắm trong biển lửa, ngày nay không còn là một 
điều hoàn toàn do trí tưởng tượng bày vẽ nữa. 
Con  người  ngày  nay  đã  chuẩn  bị  cho  mình 
những lưỡi gươm lửa, với những phát minh tối 
tân". 

 "Ánh sáng" chiếu tỏa từ Ðức Mẹ, nhấn mạnh 
đến tầm quan trọng của tự do con người. Thật 
vậy, tương lai không phải là cái gì tuyệt đối bị 
định đoạt trước một cách bất biến. Hình ảnh mà 
ba trẻ em mục đồng tại  Fatima đã nhìn thấy, 
không phải  là  một "bộ phim ghi  ra tương lai" 
không còn có thể thay đổi được nữa. Ngược lại, 
thị kiến của ba trẻ là một lời mời gọi "hãy tận 
dụng những năng lực để thay đổi mọi sự nên tốt 
đẹp". 

 Những hình ảnh về "núi  có dốc cao",  "thành 
phố bị tàn phá", "các giám mục, linh mục, tu sĩ 
bị giết chết", đó là những hình ảnh nói đến sự 
bách hại mà Giáo Hội phải chịu trong thế kỷ 20. 
Hình  ảnh  về "Ðức Thánh Cha",  "vị  giám mục 
mặc áo trắng" được nhắc đến cách nổi bật, và 
có thể đúng cho nhiều vị giáo hoàng khác nhau, 
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từ Ðức Piô X cho đến Ðức Gioan Phaolô II hiện 
nay. Tuy nhiên, biến cố mưu sát ngày 13 tháng 
5 năm 1981 đã được Ðức Gioan Phaolô II đưa 
vào gần với những biến cố trong Bí mật thứ III. 

Nhưng, ÐHY Ratzinger cũng lưu ý rằng sự kiện 
Ðức Gioan Phaolô II đã bị mưu sát mà không 
chết, trong khi Thị Kiến của bí mật III thì nói là 
"chết", (sự kiện nầy) chứng minh một lần nữa 
rằng "không có định mệnh bất biến không thể 
thay đổi được". 

 Cách chung, Bí Mật Fatima là một lời mời gọi 
hãy cầu nguyện, hãy "ăn ăn trở lại". Ðây là một 
lời  mời  gọi  luôn  luôn  còn  có  giá  trị,  mặc  dù 
những hoàn cảnh mà Bí mật Fatima nhắc đến, 
"xem ra như đã thuộc về quá khứ". Ðối với ÐHY 
Ratzinger,  Bí  Mật  Fatima  nhắc  lại  câu  Chúa 
Giêsu đã nói,  và được ghi  lại  trong Phúc âm: 
"Trong thế gian, chúng con sẽ phải điêu đứng. 
Nhưng chúng con hãy tin tưởng, vì Ta đã chiến 
thắng thế  gian".  Sứ điệp Fatima không nhằm 
thỏa mãn tính tò mò của con nguời, nhưng mời 
gọi chúng ta tin tưởng vào lời hứa chiến thắng 
của Chúa. 
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 Cuối cùng, ÐHY Ratzinger đã lưu ý đến vai trò 
quan trọng của Mẹ Maria trong lịch sử cứu rỗi, 
cũng như trong lịch sử con người. Hai yếu tố cột 
trụ của lịch sử nhân loại, mà chúng ta không thể 
bỏ qua được, đó là "hành động của Thiên Chúa 
và sự đồng trách nhiệm của con người có tự do, 
một sự tự do có thể gây thảm họa nhưng đồng 
thời cũng là một sự tự do có thể làm trổ sinh 
những hoa trái tốt.
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14-5 THÁNH MATTHIA

Theo Tông Ðồ Công Vụ 1:15-26, sau khi  Ðức 
Giêsu Lên Trời, các tông đồ cần phải tìm người 
thay  thế  cho  Giuđa.  Với  tất  cả  những  bàng 
hoàng chưa thông hiểu, những nguy hiểm đang 
phải đương đầu, tại sao các ngài lại chú ý đến 
việc tìm vị tông đồ thứ mười hai? Số mười hai là 
con số quan trọng cho Dân Ðược Chọn: mười 
hai là con số của mười hai chi tộc Israel. Nếu 
một Israel mới phát sinh từ các môn đệ của Ðức 
Kitô, thì cần phải có mười hai tông đồ. Nhưng 
biết ai để mà chọn?

Khi Thánh Phêrô đứng lên đề nghị phương cách 
chọn lựa,  lúc ấy có một trăm hai  mươi người 
đang tụ tập cầu nguyện. Thánh Phêrô biết rằng 
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người được chọn phải là người đã theo Ðức Kitô 
từ ban đầu -- từ lúc Người chịu thanh tẩy bởi 
Gioan Tẩy Giả cho đến khi Lên Trời. Lý do thật 
dễ hiểu, tông đồ phải  là  người  theo Ðức Kitô 
trước khi bất cứ ai biết đến, phải trung thành với 
Người dù có những khó khăn và đã chứng kiến 
sự phục sinh của Ðức Kitô. 

Có hai vị hội đủ điều kiện -- Matthias và Giuse 
Barsabbas. Các tông đồ biết hai vị này đã từng ở 
với  họ và ở với  Ðức Kitô trong suốt thời  gian 
Người thi hành sứ vụ. Nhưng ai thực sự quyết 
tâm làm nhân chứng cho sự phục sinh của Ðức 
Kitô. Chỉ có Thiên Chúa mới biết được điều đó. 
Và  các  tông  đồ  đã  cầu  nguyện  và  bỏ  phiếu. 
Người được chọn là ông Matthias, là người được 
thêm vào nhóm Mười Một. 

Ðó là  tất  cả những gì  chúng ta  được biết  về 
Thánh Matthias. 

Lời Bàn

Ðức  Clêmentê  ở  Alexandria  nói  rằng  Thánh 
Matthias,  cũng  như  tất  cả  các  tông  đồ  khác, 
được Ðức Kitô chọn không phải vì họ tốt lành, 
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nhưng  vì  Ðức  Kitô  đã  thấy  trước  con  người 
tương  lai  của  họ.  Các  ngài  được  chọn  không 
phải vì sự xứng đáng nhưng vì các ngài sẽ trở 
nên  người  xứng  đáng.  Ðức  Kitô  cũng  chọn 
chúng ta giống như vậy. Thử nghĩ xem Ðức Kitô 
muốn bạn trở nên một người như thế nào?
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20-5 THÁNH BERNARDINÔ  SIENA

 (1380 – 1444)

Nếu Thánh Phaolô Tông Ðồ nổi tiếng là người 
hăng  say  rao  giảng  thời  tiên  khởi,  thì  Thánh 
Bernardine  là  người  thuyết  giảng  nhiệt  thành 
của thế kỷ 15.

Thánh Bernardine sinh ở Massa Marittima (gần 
Siena) và là con của thống đốc tỉnh, nhưng khi 
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lên bảy tuổi ngài đã mồ côi cha mẹ và được bà 
dì chăm sóc, dạy dỗ thật chu đáo.

Khi ngài 20 tuổi,  trận dịch hạch lan tràn khắp 
thành phố Siena. Nhiều khi, ở bệnh viện có đến 
20 người chết trong một ngày. Với sự tiếp tay 
của các thanh niên thiện chí  khác, Bernardine 
tình nguyện điều hành toàn thể bệnh viện, tận 
tụy chăm sóc bệnh nhân trong bốn tháng. 

Khi 22 tuổi, ngài gia nhập Dòng Phanxicô và hai 
năm sau đó được thụ phong linh mục. Các tu sĩ 
Phanxicô  thường  nổi  tiếng  là  các  nhà  truyền 
giáo, nhưng Bernardine rao giảng rất ít vì giọng 
nói của ngài thật yếu và khàn khàn. Trong hai 
mươi năm ngài sống âm thầm trong bóng tối, 
dành thời giờ và năng lực để cầu nguyện và rèn 
luyện  tâm  linh.  Vào  lúc  ấy,  ngài  được  sai  đi 
Milan trong công tác truyền giáo. Khi đứng lên 
rao giảng, giọng nói của ngài mạnh mẽ và có 
sức thuyết  phục đến nỗi  giáo đoàn không để 
ngài ra về nếu ngài không hứa sẽ trở lại. Ngài 
truyền  bá  lòng  sùng  kính  th1nh  Danh 
ChúaGiêsu, nói nhiều về nhân đức, lên án các 
thói xấu và cỗ vo hòa binh không biết mỏi mệt.
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Từ đó, ngài bắt đầu cuộc đời truyền giáo mà 
Ðức Giáo Hoàng Piô II gọi ngài là Thánh Phaolô 
thứ hai. Cũng như khi chăm sóc bệnh nhân trận 
dịch  hạch,  ngài  nhiệt  thành  lăn  xả  vào  hoạt 
động truyền giáo. Ngài ngang dọc khắp nước Ý, 
thường là đi bộ, rao giảng hai ba giờ đồng hồ và 
nhiều lần trong một ngày.

Ngài  nổi  tiếng  là  sùng kính  Thánh Danh Ðức 
Giêsu, ngài nghĩ ra dấu hiệu -- IHS, là ba chữ 
đầu  của  tên  Ðức  Giêsu  bằng  tiếng  La-tinh  là 
Iesus  Hominum  Salvaor (Đức Giêsu Đấng Cứu 
độ loài người) để thay cho những dấu hiệu dị 
đoan thời  ấy. Việc sùng kính Thánh Danh lan 
dần, và dấu hiệu ấy bắt đầu xuất hiện trong các 
nhà thờ, tư gia và nơi công cộng. Nhiều người 
ghen tức đã vu khống ngài, cho rằng đó là sự 
đổi mới nguy hiểm và dị đoan. Họ đưa vấn đề 
lên đức giáo hoàng để chống đối ngài, nhưng sự 
thánh thiện, sự chính truyền và lời rao giảng là 
bằng cớ cho sự trung tín của ngài.

Năm 1427, Ðức Giáo Hoàng Martin V đề nghị 
ngài làm giám mục Siena nhưng ngài từ chối, 
sau  đó ngài  cũng từ  chối  làm giám mục của 
Ferrara và Urbino. Năm 1430, ngài làm bề trên 
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một chi nhánh Dòng Phanxicô, các Tu Sĩ Sống 
Nghiêm Nhặt, ngài đặc biệt chú trọng đến kiến 
thức và nghiên cứu thần học cũng như giáo luật. 
Lúc đầu chi nhánh này chỉ có 300 tu sĩ; khi ngài 
từ trần số tu sĩ ấy lên đến 4,000 người. 

Ngài cũng viết một số luận án thần học bằng 
tiếng  Latinh  và  tiếng  Ý  đề  cập  đến  các  học 
thuyết căn bản của Kitô Giáo, cũng như luận án 
về Ðức Maria. Ngài thiết lập phân khoa thần học 
ở Perugia và Monteripido. 
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Trong hai  năm cuối  cuộc đời,  ngài  trở về đời 
sống rao giảng và đã từ trần "trên đường công 
tác," lúc ấy ngài gần 64 tuổi.

Ngôi  mộ của ngài ở Aquila trở nên trung tâm 
hành hương. Ngài là người  truyền giáo lỗi  lạc 
của thế kỷ 15, và được Ðức Giáo Hoàng Nicôla V 
phong thánh năm 1450, chỉ có sáu năm sau khi 
ngài từ trần.
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21-5 thánh cristôfôrô megallanes 

VÀ CÁC BẠN TỬ ĐẠO

Trong 1924-1928

Ngày 7-3-1992 ĐứcThánh Cha Gioan Phaolô II 
đã tuyên phong 29 vị thánh tử đạo của Messicô 
trong thời gian 1924-1928, trong số đó có thánh 
Cristoforô Magallanes.

Thánh nhân sinh tại giáo xứ Totaliche ngày 30-
7-1869 trong một gia đình nông dân. Ngài làm 
nghề chăn chiên, sau đó được gia nhập chủng 
viện Guađalajara ở tuổi 19.
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Ngài được thụ phong linh mục năm 30 tuổi tại 
đền thờ thánh Têrêsa ở guađalajara, sau đó làm 
tuyên  úy  cho  trường  nghề  thuất  và  và  nghề 
nghiệp tại  đó. Sau đó ngài được chỉ định làm 
cha xứ trong thị trấn quê hương của ngài, nới 
ngài giúp xây dựng các trường học, xưởng mộc 
và các tông trình thủy lợi gồm cả đập nước La 
Candelaria.

Ngài  hết  lòng lo  việc  truyền giáo giữa những 
người dân tộc thiểu số da đỏ Huichol, và là nhân 
tố giúp thiết lập giáo khu truyền giáo của thành 
phố  Do  đỏ  Azqueltan.  Khi  chính  phủ  Mexicô 
đóng  cửa  chủng  viện  Guađalajara  vào  năm 
1919, ngài mở một tiểu chủng viện cho 21 trẻ 
em trong giáo xứ ngài  mang tên là “Gia đình 
nông hôn”, tại đó cha Auguttinô Caloca, tân linh 
mục, được đạt làm hiệu trưởng.

Ngài 28-11-1926, một nhóm dân quân Kitô hữu 
dùng vũ khí  nổi  lên chống lại  chính phủ,  cha 
Magallanes đã viết trong tờ báo giáo xứ Rosariô 
lập trường của Ngài: “Tôn giáo không truyền bá 
và duy trì bằng vũ khí. ChúaGiêsu Kitô, các tông 
đồ và Hội  Thánh không dùng bạo lực để đạt 
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mục đích này. Vũ khí của Hội Thánh chínhlà sự 
xác t1in và sự thuyết phục, thông qua lời nói”.

Năm 1927,  ngài  viết  cho  một  linh  mục:  “Đời 
sống của tôi từ 4 năm nay chỉ là đi giữa các núi 
đồi, khe lạch, để trốn lánh khỏi cảnh bách đạo 
vô cớ của các kẻ thù của chúng ta và quân nổi 
loạn, là nơi mà chính quyền đã an bài cho tôi chỉ 
vì tôi bị đặt phải sống trong nơi có cuộc nổi dậy. 
Tuy nhiên hằng nghìn và hằng nghìn dân chúng 
thuộ  xứ sở này nhiều năm nay vẫn thấy và hiểu 
rõ chúng tôi vô tội, và bất chấp điều đó, chúng 
tôi bị vu không một cáchđê tiện”.

Đúng là chính quyền vu không ngài cổ võ cuộc 
nổi dậy mang danh là Cristero tại khu vực này. 
Đạo quân liên bang đã bắt ngài trong khi đi trên 
lưng lừa tớui làng Santa Rita để cử hành một lễ 
tôn  giáo.  Đ1m lính hỏi  ngài:  “Ông là  ai?”  –Vị 
mục tử hiên ngang trả lời không chớp mắt: “Tôi 
là  cha xứ Totaliche”.  Cùng ngày hôm đó,  cha 
Caloca  cũng  bị  bắt  và  giam  chung  với  cha 
Cristoforo tại nhà giam Totaliche, rồi sau chuyển 
về Momax.
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Ngày 25 tháng năm, cả hai vị linh mục được đưa 
về  thị  xã  Colotlan  mà  không  có  an  xử  bình 
thường hay cấp tốc, hay án xử quân sự.

Khi các ngài vừa vào trong sân nhà người đứng 
đầu thị  xã,  cha  Cristoforô  hỏi  ai  sẽ  là  những 
người  l1nh  sẽ  bắn  ngài.  Họ  chỉ  cho  ngài  ba 
người lính. Ngài cho người thứ nhất một đồng 
tiền, người thứ hai đồng hổ của ngài, và người 
chứ ba chiếc tràng hạt của ngài. Ngài xin cha 
Calosa tha hết các tội cho ngài và xin viên chỉ 
huy phép được nói. Rồi ngài nói cách mạnh mẽ: 
“Tôi sống vô tội và chết vô tội. Tôi hết lòng tha 
thứ cho những ai sát hại tôi,  và tôi  xin Thiên 
Chúa cho máu tôi  được dùng để e9m lại  hòa 
bình  cho  một  nước  Mêxicô  bị  phân  rẽ”.  Ngài 
quay  lại  cha  Caloca  mới  có  27  tuổi  đang  rất 
buồn sầu và nói: “Nào chúng ta hãy phần khởi 
lên. Chúa muốn các người tử đạo; cha ạ, một 
lúc nữa thôi, chúng ta sẽ cùng ở với nhau trên 
trời!”. Cha Caloca trả lời sẽ lấy lời đó làm của 
mình, và thên: “Chúng ta sống cho Thiên Chúa 
và chết cùng Ngài”. Các người có mặt lấy bông 
thấm hết máu tử đạo đổ ra.
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Cha Jose  Pilar  Quezađa  Valdes  thay  ngài  làm 
cha xứ,  và trở thành giám mục tiên khởi  của 
Tổng giáo phận Acapulco.

Ngài  được  phong  th1nh  do  Đức  Giáo  hoàng 
Gioan Phaolô II ngày 21-5-2000, cùng với 28 vị 
tử đạo Mexicô cùng thời. 
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22-5 THÁNH RITA CASCIA 

NỮ TU

(1381 – 1457)

rong nhiều thế kỷ, Thánh Rita ở Cascia là một 
trong  những  vị  thánh  nổi  tiếng  của  Giáo  Hội 
Công  Giáo.  Người  ta  thường  gọi  ngài  là  "Vị 
Thánh Bất Khả," vì bất cứ điều gì nhờ ngài cầu 
bầu đều được Thiên Chúa nhận lời.

Thánh Rita sinh ở Spoleto, nước Ý năm 1381. 
Ngay từ nhỏ ngài đã muốn dâng mình cho Chúa, 
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nhưng vì vâng lời cha mẹ già, ngài phải kết hôn 
với một ông chồng thô bạo và nóng nẩy. Trong 
18 năm, ngài kiên nhẫn dùng sự cầu nguyện và 
tử tế để đối xử với ông chồng luôn khinh thường 
và gian dâm. Sau cùng ông đã ăn năn hối lỗi và 
bị giết vì một mối thù truyền kiếp. Tưởng đã yên 
thân sau cái chết của chồng, ngài lại khổ tâm 
khi thấy hai người con trai thề quyết trả thù cho 
cha mình, và ngài đã cầu xin Thiên Chúa để cho 
họ chết còn hơn phạm tội giết người. Quả thật, 
cả  hai  lâm bệnh nặng,  và ngài  đã chăm sóc, 
khuyên giải hai con trở về với Thiên Chúa trong 
sự bình an trước khi lìa đời.

Bây giờ không chồng và không con, ngài xin gia 
nhập Dòng Augustine ở Cascia, nhưng bị từ chối 
vì không còn là trinh nữ. Với sự kiên trì và lòng 
tin mạnh mẽ, Thiên Chúa đã can thiệp để ngài 
được nhập dòng. Người ta kể rằng, một đêm kia 
Thiên Chúa đã đưa ngài vào trong khuôn viên 
của  tu  viện  dù  đã  kín  cổng  cao  tường.

Thấy vậy, các nữ tu tin rằng ý Chúa muốn ngài 
được chấp nhận vào dòng. 
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Trong đời sống tu trì, ngài nổi tiếng về lòng bác 
ái và ăn chay hãm mình. Lời ngài cầu nguyện 
cho những kẻ đau yếu thường được Thiên Chúa 
nhận lời. Ngoài ra, qua sự khuyên bảo, ngài đã 
đưa nhiều người trở về với đời sống Công Giáo.

Vào năm 1441, ngài được đặc biệt chia sẻ sự 
thống khổ của Ðức Kitô bằng các vết mão gai 
trên đầu. Các vết thương ấy thật đau đớn và 
chảy máu, xông mùi khó chịu đến độ ngài phải 
sống tách biệt với mọi người, tuy nhiên ngài vẫn 
coi đó là ơn sủng đặc biệt và xin được sức mạnh 
để gánh chịu cho đến chết.

Ngài  từ trần vì  bệnh lao ngày 22 tháng Năm 
1457 khi 76 tuổi. Ngài đặc biệt được tôn kính ở 
nước Ý ngày nay. Ngài được coi là quan thầy 
của những trường hợp khó khăn, nhất là có liên 
hệ đến hôn nhân. Ngài được phong chân phước 
năm 1626 và được phong thánh năm 1900.

Ngài được phong chân phước năm 1626 và được 
phong thánh năm 1900.

LỜI CẦU NGUYỆN:
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 “Lạy Chúa, Chúa đã mời gọi thánh Rita Ca-si-a 
đem hết sức mình sống đức ái toàn hảo, nhằm 
đạt lấy nước trời ngay ở trần gian. Này chúng 
con hết lòng tin tưởng vào lời chuyển cầu của 
thánh nhân, xin giúp chúng con bước đi vững 
vàng trên  con  đườg bác  ái  yêu  thương trong 
niềm vui của người Kitô hữu”.
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26-5 THÁNH PHILÍP NÊRI

(1515-1595)

Nếu ai đó muốn chọn một vị thánh tỏ lộ một lối 
sống thánh thiện giàu hài  hước,  thì  hãy chọn 
thánh Philíp Nêri.

Sinh năm 1515 tại Florence, nước Ý, Philíp đã 
biểu lộ tính nhiệt tình, bộc trực và liều lĩnh ngay 
từ hồi còn là một cậu bé. Có một lần cậu dấn 
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vào một tai nạn suýt mất mạng. Vừa thấy một 
con lừa chở trái cây ra chợ bé Philíp liền nẩy ra ý 
định nhẩy lên lưng con lừa, và thế là cậu ta làm 
liền. Còn lừa giật mình, trượt chân, và cả lừa, cả 
quả, cả Philíp nhào vào một căn hầm với chính 
cậu bé quấn sâu vào dưới đáy! Phép lạ là cậu bé 
không bị thương tích gì!

Cha cậu không thành công trong chuyện làm ăn 
và Philíp lúc  mười tám tuổi được cho đi ở với 
một người  bác họ là một doanh nhân làm ăn 
thành công. Trong thời gian này, Philíp tìm được 
một  nơi  cậu  thícht  hú  là  khe  núi  để  biến  nó 
thành nhà nguyện của mình.  Chúng ta  không 
biết  được  gì  cả  về  chuyện  hối  cải  của  cậu, 
nhưng chính trong những giờ phút cầu nguyện 
này mà cậu đã quyết định rời xa sự thành công 
ngoài thế gian về phía sau, để dấn thân cuộc đời 
mình cho Thiên Chúa.

Sau khi cám ơn bác, cậu đi Rôma năm 1533. Tại 
đấy, cậu làm người kèm dạy học cho các người 
con trai của một người bạn người gốc Florence. 
Cậu học triết học và thần học cho đến khi cậu 
nghĩ rằng việc học này làm chia trí cậu trong đời 
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cầu nguyện. Thế là cậu ngừng học hành, ném 
sách vở đi, và sống một lối sống ẩn sĩ.

Đêm trường là thời gian đặc biệt để chàng cầu 
nguyện. Sau khi trời tối, chàng đi ra ngoài, vào 
các đường phố, đôi khi vào các nhà thờ, nhưng 
thường xuyên nhất là vào hang toại đạo thánh 
Sêbáttianô để cầu nguyện. Chính trong một thời 
điểm của những thời gian cầu nguyện này mà 
chàng cảm thấy một cục tròn ánh sáng đi vào 
trong  miệng  chàng  và  chìm  sâu  vào  trái  tim 
chàng. Kinh nghiệm này cho chàng hàng nhiều 
nghị  lực  để  phụng  sự  Thiên  Chúa  khiến  cho 
chàng đi ra ngoài để làm việc tại  nhà thương 
chữa chạy những người mắc chứng nan y và bắt 
đầu nói cho những người khác về Thiên Chúa, 
và nói cho hết mọi hạng người, từ những người 
ăn mày cho đến những người làm việc tại nhà 
băng.

Năm 1548, Philíp tổ chức một huynh đoàn các 
người đời để phục vụ cho các người hành hương 
tới Rôma mà không có được nơi ăn, chốn ở. Vị 
linh  hướng  của  huynh  đoàn  này  thuyết  phục 
Phil1p rằng chàng còn có thể làm tốt hơn thế 
nếu chàng là linh mục. Sau khi nhận lãnh sự dạy 
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dỗ từ vị linh mục này, Philíp được phong chức 
linh mục và năm 1551.

Trong  nhà  mới  của  mình  là  nhà  thờ  thánh 
Giêrolamô, cha Philíp bắt đầu học yêu mến việc 
giải tội. Những người trẻ cách riêng đã tìm được 
nơi  cha sự khôn ngoan và lời  hướng dẫn cần 
thiết  để  lớn  lên  trong  đời  sống  thiêng  liêng. 
Nhưng cha Philíp bắt đầu nhận ra rằng những 
người trẻ này cần một cái gì hơn nữa ngoài sự 
tha tội; họ cần sự hướng dẫn trong cuộc sống 
hằng ngày của họ. Vậy là cha Philíp bắt đầu xin 
các người trẻ tuổi này đến cùng ngài vào sớm 
hơn vào các buổi sau trưa để học có thể thảo 
luận về các bài đọc thiêng liêng và sau đó cầu 
nguyện vào ban chiều. Con số các người nam 
tham dự các buổi gặp mặt này ngày một đông. 
Để giúp cổ võ vào tạo sự lăng lên của nhóm, 
cha  Philíp  và  một  người  bạn  linh  mục  tên  là 
Buonsignore Cacciaguerra tạo hình thái tốt đẽp 
hơn cho các cuộc gặp gỡ và xây mốt căn phòng 
gọi là Nguyện Xá để đón nhận họ.

Cha Philíp hiểu rằng không đủ nếu ta chỉ nói cho 
các bạn trẻ đừng làm một số chuyện nào đó – 
bạn còn phải cho họ một cái gì đó để làm nữa 
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chứ. Thế nên vào dịp Lễ Giả Trang, khi những 
sự thái quá về chơi bời, ăn vận đang được cổ 
võ, thì cha Philíp tổ chức một cuộc hành hương 
tới bẩy nhà thờ dưới hình thức cuộc dã ngoại 
kèm theo các dụng cụ âm nhạc để nghỉ ngơi vào 
buổi giữa trưa. Sau khi đã cuốc bộ 12 dặm trong 
một ngày, thì ai nấy đế quá mệt để có thể bị 
cám dỗ!

Để hướng dẫn cho các môn đệ của ngài,  cha 
Philípsẵn sáng dành thời giờ cho bất cứ ai vào 
bất cứ giờ nào – ngay cả vào ban đêm. Ngài nói 
rằng những người sau này trở thành sốt sáng 
nhất chính là những người đã tới với ngài vào 
ban đêm. Khi những người khác phàn nàn, thì 
cha Philíp trả lời,  “Bọn học có thể để củi trên 
lưng tôi mà bổ, miễn là họ đừng phạm tội.”

Không phải mọi người đều thích thú về chuyện 
nhóm bạn thiêng liêng này tăng con số và cha 
Philíp cùng cha Buonsignore đã bị tấn công bởi 
các linh mục mà họ đang cùng chung sống. 

Hình  thức  sinh  hoạt  "mới  lạ"  này  cỏn  bị  Tòa 
Thẩm Tra nghi ngờ. Có phải Nêri toan tính một 
loại sinh hoạt thiên về Tin Lành ngay trong thủ 
đô Rôma hay chăng? Sau giai đoạn đau khổ vì bị 
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cáo buộc là tụ tập những kẻ lạc giáo, mà trong 
đó giáo dân có thể giảng và hát thánh vịnh bằng 
tiếng bản xứ, cuối cùng Tu Hội Nguyện xá đã 
được chấp thuận.  Hiến pháp của tu  hội  phản 
ảnh tinh thần của Thánh Philíp Nêri, chú trọng 
vào ý chí cá vị hơn là thẩm quyền pháp lý. Các 
linh mục không có lời  khấn. Họ tự ràng buộc 
chính mình, vì như Cha Philíp Nêri đã nói, "Nếu 
bạn muốn vâng phục, thì không cần đến mệnh 
lệnh".

Năm 1555, vị đại diện của Đức Thánh Cha tố 
cáo cha Philíp “đã du nhập những cái mới mẻ 
vào” và ra lệnh cho ngài ngưng các cuộc tụ họp 
tại  Nguyện  Xá.  Cha  Philíp  tan  nát  cõi  lòng, 
nhưng vâng phục mau mắn. Đức Thánh Cha chỉ 
để cho cha tiếp tục trở lại sinh hoạt Nguyện Xá 
sau khi người tố giác cha đã qua đời thình lình. 
Bất chấp những rắc rối vị này đã làm cho cha, 
cha Philíp vận không để cho bất cứ ai phàn nàn 
về  vị  này,  thậm chí  hàm ý  nói  rằng  cái  chết 
thình lình của vị  ấy là sự phán xét của Thiên 
Chúa.

Có  một  nhà  thờ  kia,  của  các  người  đến  từ 
Florence, đã hầu như ép buộc cha Philíp đem 



M C L CỤ Ụ

Nguyện Xá của cha tới đó. Nhưng rồi các tin đồn 
và các lời tố cáo lại bắt đầu, và đám giáo dân 
này lại bắt đầu làm phiền hà những người mà 
họ đã mời đến để ở tại nhà thờ củqa họ! Tới 
mức đó, cha Philíp quyết định là tốt nhất cho 
nhóm của ngài là rời khỏi nhà thờ ấy và làm cho 
mình  riêng  một  nhà  thờ.  Họ  chính  thức  trở 
thành Dòng Nguyện Xá, gồm các linh mục và 
các giáo sĩ triều.

Cha  Phílíp  được  biết  tiếng  vì  sự  bộc  phát  và 
khôn lường của ngài, đồng thời ngài luôn hóm 
hỉnh và có duyên.

Ngài xem như cảm nhận được phải dùng những 
đường lối  nào để  đem con  người  ta  lại  cùng 
Chúa. Có một người đến nguyện Xá chỉ để chế 
diễu Nguyện Xá. Cha Philíp không để cho các 
người khác đưa đẩy ngài vào chỗ đứng ra nói 
chống lại người đó. Ngài nói cho các bạn ngài 
hãy kiên nhận và rốt cuộc người quấy nhiễu đó 
đã trở thành một tu sĩ Đaminh. Đàng khác, khi 
cha  gặp  một  người  bị  kết  án  mà  lại  từ  chối 
không đón nhận các lời khuyên bảo hãy thống 
hối,  cha  Phílíp  không dùng tới  những lời  nhẹ 
nhàng, nhưng ngài liền nắm lấy cổ áo anh ta và 
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ném anh ta xuống đất. Lối xử sự mạnh mẽ này 
đã đáng động lòng kẻ trọng tội và anh ta ăn năn 
cùng xưng thú các tội lỗi của mình.

Đức khiêm nhường là nhân đức quan trọng nhất 
cha cố gắng dạy dỗ người khác học, và chính 
mình cha cũng học. Có một số các bài dạy về 
đức  khiêm  nhường  của  cha  xem  ra  dữ  dằn, 
nhưng lại nhuốn sắc thái hóm hỉnh giống như 
các chuyện hài hước thực tế và được kể lại với 
sự  tri  ân  bởi  những  người  cha  đã  giúp  đỡ. 
Những bài dạy của cha hầu như được khuôn đúc 
nên cho chính con người đang cần được giáo 
huấn đó. Có một thành viên của Tu hội sau này 
trở thành hồng y tỏ ra qua nghiêm chỉnh, và cha 
Philíp đã dạy vị này hãy hát lên kinh “Meserere” 
(Lạy Chúa xin thương xót con…) trong một bữa 
ăn sáng của một đám cưới. Khi có một linh mục 
giảng một bài giảng rất hay, để giúp vị đó khiêm 
nhường, cha chỉ thị cho vị đó hãy giảng bài này 
liên tiếp đến sáu lần cho một nhóm người xếp 
hàng nghe, để họ có cảm tưởng  rằng vị linh 
mục này chỉ có mỗi một bài để giảng thôi!

Cha Philíp thích việc hãm mình thiêng liêng hơn 
việc hãm mình thể xác. Khi có ai  hỏi cha Philíp 
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là liệu mình có nên mặc áo nhặm chăng, thì cha 
Philíp cho phép – nhưng người đó phải mặc áo 
nhặm ở bên ngoài quần áo của mình! Người ấy 
vâng lời và tìm được đức khiêm nhường trong 
chuyện hài hước này cùng với cái tên diễu người 
ta đặt cho!

Chính cha Phlíp cũng không trốn tránh các việc 
khiêm nhường thiêng liêng trên. Giống như đã 
xử  với  các  người  khác,  cha  cũng  học  khiêm 
nhưỡng thông qua sự hóm hỉnh và tự diễu cợt 
bản thân mình. Có nhiều chuyện kể là cha đã 
mặc áo thật là đáng tức cười và đi lại với bộ râu 
cạo  có  một  nửa.  Danh  tiếng  thánh  thiện  của 
ngài càng đồn xa, thì ngài càng tự tỏ lộ như là 
có vẻ điên tàng. Khi có người từ Ba lan đến xem 
một vị thánh vĩ đại, thì họ tìm thấy ngài đáng 
lắng nghe một linh mục khác đọc cho nghe các 
chuyện diễu trong những cuốn sách tiếu lâm!

Thánh  Philíp  rất  nghiêm  túc  trong  việc  cầu 
nguyện, và qua nhiều giờ cầu nguyện. Ngài rất 
dễ bị đưa đầy đi rất xa, nên ngài từ chối rao 
giàng nơi công cộng và ngài không thể cử hành 
thánh lễ với những người khác ở xung quanh. 
Nhưng khi ngài được hỏi phải cầu nguyện làm 
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sao, thì ngài nói: “Hãy khiêm cung và vâng phục 
và  Chuá  Thánh  Thần  sẽ  dạy  cho  bạn  cầu 
nguyện!” 

Ngay khi ngài còn sống, đã có nhiều phép lạ xảy 
ra  nhờ lời  cầu nguyện của ngài.  Vào ngày lễ 
Hiện  Xuống  năm  1544,  ngài  được  một  cảm 
nghiệm siêu nhiên về tình yêu Thiên Chúa mà 
sau đó, mỗi khi dâng Thánh Lễ, khuôn mặt ngài 
tỏa sáng lạ thường. Dân chúng đều coi ngài là 
thánh, nhưng chính ngài lại giả điên giả khùng 
với khuôn mặt chỉ cạo râu có một nửa vời, để 
khỏi bị dân chúng tôn sùng.

Vào những năm cuối  đời,  thánh  nhân  là  tâm 
điểm đời sống tâm linh của Rôma trong nhiều 
phương cách. 

Không chỉ có các linh mục trong tu hội, mà cả 
các giám mục và hồng y đã tìm đến căn phòng 
nhỏ bé  của  ngài  để  xin  hướng dẫn  linh  đạo. 
Người dân Rôma, ai ai cũng biết đến công việc 
bác ái của thánh nhân, đặc biệt là việc cung cấp 
linh mục tuyên uý cho các  nhà thương thành 
phố. Sau cùng, vào ngày 25 tháng Năm 1595, 
sau khi nghe xưng tội và tiếp khách, trước khi 
về phòng nghỉ, ngài tuyên bố, "Rốt cục, chúng 
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ta đều phải chết." Quả thật, đêm ấy ngài đã trút 
hơi  thở  cuối  cùng,  hưởng  thọ  80  tuổi.
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27-5 THÁNH AUGUSTINE CANTERBURY

(c. 605?)

Vào năm 596, một nhóm đan sĩ 30 người khởi 
hành từ Rôma đi truyền giáo cho người Anglo-
Saxon ở Anh. Dẫn đầu là Augustine, bề trên đan 
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viện Thánh Anrê ở Rôma. Nhưng khi đến Gaul 
(Pháp) họ nghe những câu chuyện dã man về 
người Anglo-Saxon cũng như sự nguy hiểm của 
các luồng nước ở eo biển, họ quay trở về Rôma 
và gặp vị  giáo hoàng đã sai  họ đi  là   Thánh 
Grêgôriô Cả, và đức giáo hoàng cho biết sự lo sợ 
của họ thì vô căn cứ.

Một lần nữa Augustine lại ra đi, và lần này cả 
nhóm đã vượt qua eo biển và cập bến đất Kent 
thuộc về Vua Ethelbert, là người ngoại giáo kết 
hôn  với  một  Kitô  Hữu,  bà  Bertha,  công  chúa 
nước Pháp. Vua Ethelbert tiếp đón họ nồng hậu, 
thiết lập cho họ nơi cư trú ở Canterbury và trong 
năm ấy, vào Chúa Nhật Hiện Xuống năm 597, 
chính nhà vua đã được rửa tội.

Sau khi được tấn phong làm giám mục tại nước 
Pháp, Ðức Augustine trở lại Canterbury, là nơi 
ngài thiết lập giáo phận và khởi công xây dựng 
vương cung thánh đường. Khi số tín hữu ngày 
càng gia tăng, các giáo phận khác được ngài mở 
thêm ở Luân Ðôn và Rochester. 

Cuộc  đời  Ðức  Augustine  cũng gặp  nhiều  thất 
bại.  Những  cố  gắng  hòa  giải  giữa  Kitô  Hữu 
Anglo-Saxon và Kitô Hữu Briton bản xứ đã kết 
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thúc  trong  thất  bại  đau  buồn.  Ðức  Augustine 
cũng không thuyết phục được người Briton từ 
bỏ  một  số  phong  tục  khác  biệt  với  Rôma và 
quên đi những cay đắng để giúp ngài phúc âm 
hóa người Anglo-Saxon, là kẻ xâm lăng đã dồn 
người Briton về miền tây. 

Sau  những  thất  bại,  Ðức  Augustine  đã  khôn 
ngoan hơn để ý đến các nguyên tắc truyền giáo 
giờ thật sáng suốt đối với thời bấy mà Ðức Giáo 
Hoàng Grêgôriô Cả đề nghị: Hãy thanh tẩy thay 
vì tàn phá các đền thờ và các phong tục ngoại 
giáo; hãy du nhập các nghi thức và ngày lễ của 
người ngoại giáo vào ngày lễ Kitô Giáo; duy trì 
các truyền thống địa phương càng nhiều càng 
tốt.
Sau tám năm đến Anh, sự thành công của Ðức 
Augustine tuy hạn hẹp nhưng sau này đã đem 
lại kết quả tốt đẹp là cả nước Anh đã tòng giáo. 
Quả  thật,  Thánh  Augustine  đáng  được  gọi  là 
"Tông Ðồ của Anh Quốc".

Lời Trích

Trong một lá thư gửi cho Thánh Augustine, Ðức 
Giáo  Hoàng  Grêgôriô  Cả  viết:  "Ai  muốn  trèo 
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ngọn núi cao thì phải đi từng bước, chứ đừng có 
nhảy."
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31-5 LỄ ĐỨC MẸ ĐI THĂM VIẾNG

Đây  là  một  ngày  lễ  được  thiết  lập  trễ,  trong 
khoảng thế kỷ 13 hay 14. Ngày lễ này được thiết 
lập trong toàn Giáo Hội để cầu nguyện cho sự 
hiệp nhất. Chỉ mới đây, ngày cử hành lễ được ấn 
định theo  sau Lễ Truyền Tin vào tháng Ba và 
trước  lễ  Sinh  Nhật  Thánh  Gioan  Tẩy  Giả  vào 
tháng Sáu.
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Cũng như mọi lễ khác về Ðức Maria, lễ này có 
liên hệ chặt chẽ với Ðức Giêsu và công trình cứu 
chuộc của Người. Các nhân vật chính trong cuộc 
thăm viếng (xem Luca 1:39-45) là Ðức Maria và 
bà  
Êlidabét. Tuy nhiên, tiềm ẩn ở đằng sau là Ðức 
Giêsu và Gioan Tẩy Giả. Ðức Giêsu đã làm Gioan 
Tẩy Giả nhẩy lên vì vui mừng -- niềm vui cứu độ 
của Ðấng Thiên Sai. Ngược lại, bà Êlidabét được 
tràn đầy Chúa Thánh Thần và cất lời  ca tụng 
Ðức Maria -- mà những lời này còn vang vọng 
qua các thế hệ.

Cần biết rằng chúng ta không có tài liệu tường 
thuật chi tiết về cuộc gặp gỡ này. Ðúng hơn, 
Thánh  Luca,  lên  tiếng  thay  cho  Giáo  Hội,  đã 
dùng một bài thơ có tính cách cầu nguyện để 
diễn tả lại biến cố này. Lời bà Êlidabét ca tụng 
Ðức Maria là "mẹ của Chúa tôi" có thể coi như 
sự sùng kính của Giáo Hội thời tiên khởi đối với 
Ðức Maria. Như tất cả sự sùng kính Ðức Maria 
đích thực,  những lời  đầu tiên của bà Êlidabét 
(cũng như của Giáo Hội) là ca tụng Thiên Chúa 
vì những gì Người đã thể hiện nơi Ðức Maria. Kế 
đến, bà mới ca tụng Ðức Maria vì đã tín thác 
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vào công trình của Thiên Chúa. Sau đó là kinh 
Ngợi Khen. Ở đây, chính Ðức Maria (cũng như 
Giáo Hội) đã nhận biết sự cao trọng của mình là 
do Thiên Chúa.

 

Lời Bàn

Trong Kinh Cầu Ðức Bà, có lời xưng tụng Ðức 
Maria là "Hòm Bia Giao Ước." Như Hòm Bia Giao 
Ước thời xa xưa, Ðức Maria đã giúp Thiên Chúa 
hiện diện trong đời  sống của mọi  người.  Như 
Ðavít nhẩy múa trước Hòm Bia thì Gioan Tẩy Giả 
cũng nhẩy lên vì vui mừng. Như Hòm Bia giúp 
kết hợp 12 dòng họ Israel vì được đặt trong thủ 
phủ của Ðavít thì Ðức Maria cũng có sức mạnh 
kết hợp mọi Kitô Hữu trong Con của ngài. Hiện 
nay, việc sùng kính Ðức Maria đã có những chia 
cách, nhưng hy vọng rằng việc sùng kính đích 
thực sẽ dẫn đưa mọi người đến Ðức Kitô và từ 
đó đến với nhau.

 

Lời Trích

"Ðược thúc giục bởi lòng bác ái nên Ðức Maria 
đã đến nhà người bà con... Trong khi mọi lời của 
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bà Êlidabét đều đầy ý nghĩa, lời sau cùng của bà 
dường như quan trọng hơn cả: 'Phúc cho ai tin 
rằng lời Chúa nói với họ sẽ được thể hiện' (Luca 
1:45). Những lời  này có thể liên hệ đến danh 
xưng 'đầy ơn phúc' mà thiên sứ đã chúc tụng. 
Cả hai đoạn này tiết lộ một nội dung căn bản về 
Thánh Mẫu Học, có thể nói là chân lý về Ðức 
Maria,  là  người  đã trở  nên thực sự hiện diện 
trong mầu nhiệm của Ðức Kitô chỉ vì ngài 'đã 
tin.' Ơn sủng đầy tràn mà thiên sứ loan báo có 
nghĩa  là  chính  Thiên  Chúa.  Ðức  tin  của  Ðức 
Maria, được bà Êlidabét xưng tụng trong cuộc 
thăm viếng, cho thấy Ðức Trinh Nữ Nagiarét đã 
đáp ứng thế nào với ơn sủng này" (Ðức Giáo 
Hoàng Gioan Phaolô II, "Mẹ Ðấng Cứu Chuộc," 
12).
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1-6 THÁNH JUSTINÔ TỬ ĐẠO

(c. 165)

Thánh Justinô là một giáo dân và triết gia Kitô 
Giáo đầu tiên đã có những sáng tác vĩ đại bảo 
vệ đức tin Kitô Giáo. Nhờ các văn bản ấy, chúng 
ta biết về cuộc đời ngài.
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Thánh Justinô sinh  ở  Flavia  Neapolis,  Samaria 
khoảng năm 100, cha mẹ ngài  là người ngoại 
giáo, gốc Hy Lạp. Ngài được giáo dục kỹ lưỡng 
và đặc biệt yêu thích khoa hùng biện, thi ca và 
sử học. Khi còn trai trẻ, ngài bị thu hút bởi triết 
thuyết Plato. Tuy nhiên, ngài nhận thấy chỉ có 
Kitô Giáo mới trả lời được những thắc mắc lớn 
lao về đời sống và sự hiện hữu.

Qua những tài liệu Kitô Giáo cũng như việc quan 
sát các gương anh hùng tử đạo, Thánh Justinô 
đã trở lại Kitô Giáo khi ngài 30 tuổi. Ngài tiếp tục 
mặc áo choàng của các triết gia thời bấy giờ, và 
trở nên triết gia Kitô Giáo đầu tiên. Ngài tổng 
hợp  Kitô  Giáo  với  các  yếu  tính  đặc  sắc  nhất 
trong triết lý Hy lạp. Theo quan điểm của ngài, 
triết lý là một nhà mô phạm của Ðức Kitô, một 
nhà giáo dục dẫn đưa người ta đến với Ðức Kitô.

Thánh Justinô nổi tiếng là một người biện giáo 
thời bấy giờ. Ngài đi đây đó và tranh luận với 
các người ngoại giáo, lạc giáo và Do Thái Giáo. 
Khi người Kitô tiếp tục bị bách hại bởi nhà cầm 
quyền, ngài đã công khai bảo vệ Kitô Giáo qua 
lời giảng dạy cũng như văn bản. Trong các sáng 
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tác  của ngài,  hiện  nay  chúng ta  vẫn còn  giữ 
được hai bản văn gửi cho hoàng đế Rôma và 
cho Thượng Viện.

Sau cùng ngài bị bắt và bị đưa ra trước quan 
tổng trấn Rôma là Rusticus. Khi được yêu cầu 
thờ cúng tà thần, Thánh Justinô trả lời, "Người 
có suy nghĩ đúng đắn không vì sự giả trá mà 
chối bỏ sự thật."

Thánh Justinô bị chém đầu ở Rôma năm 165.

Lời Bàn

Là quan thầy các triết gia, Thánh Justinô khích 
động chúng ta hãy dùng các sức mạnh tự nhiên 
(nhất là sức mạnh của sự hiểu biết) để phục vụ 
Ðức Kitô, và để hình thành đời sống Kitô Giáo 
trong nội tâm chúng ta. Vì con người dễ bị sai 
lầm, nhất là đối với các vấn đề sâu xa của đời 
sống và sự hiện hữu, chúng ta cũng phải sẵn 
sàng sửa đổi và kiểm soát lại tư duy chúng ta 
trong sự soi dẫn của chân lý Kitô Giáo. Do đó, 
chúng ta  mới  có thể nói  như các thánh nhân 
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uyên bác của Giáo Hội: Tôi tin để có thể hiểu, và 
tôi hiểu để có thể tin.

Lời Trích

"Triết lý là sự am tường những gì hiện hữu, và 
là sự hiểu biết rõ ràng về chân lý; và hạnh phúc 
là phần thưởng của sự am tường và sự hiểu biết 
đó" (Thánh Justinô, Ðối Thoại Với Trypho, 3)
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2-6 THÁNH MARCELLINÔ VÀ PHÊRÔ

(c. 304)
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Mặc dù chúng không biết gì nhiều về hai vị tử 
đạo dưới thời Diocletian này, nhưng chắc chắn 
rằng giáo hội thời tiên khởi đã sùng kính hai vị. 
Chứng cớ  của sự tôn kính ấy  là  đền thờ  mà 
hoàng đế Constantine đã cho xây trên mộ của 
các ngài,  và tên của các ngài  được nhắc đến 
trong Lời Nguyện Thánh Thể I.

Thánh Giáo Hoàng Damasus nói rằng ngài nghe 
biết câu chuyện về hai vị tử đạo từ người đao 
phủ mà sau đó người này đã trở lại Kitô Giáo.

Marcellinô là một linh mục, còn Phêrô là người 
trừ  tà,  cả  hai  từ  trần  năm 304.  Theo  truyền 
thuyết về sự tử đạo của các ngài, cả hai là người 
Rôma và coi sự tù đầy như một cơ hội để rao 
giảng và hoán cải những lính canh tù và gia đình 
của họ. Truyền thuyết cũng nói rằng cả hai bị 
chặt đầu ở trong rừng để người Kitô không có 
cơ hội chôn cất và tôn kính thi thể của các ngài. 
Tuy nhiên, hai phụ nữ đã tìm thấy các thi thể ấy 
và họ đã chôn cất tử tế.

Lời Bàn
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Tại  sao  các  vị  này  được  nhắc  đến  trong  lời 
nguyện Thánh Thể và có ngày lễ tôn kính riêng, 
dù rằng hầu như chúng ta không biết gì về họ? 
Có lẽ vì Giáo Hội tôn trọng ký ức còn ghi nhận 
được trong lịch sử. Và đã một lần, các ngài là 
động lực khuyến khích toàn thể Giáo Hội. Họ đã 
thể hiện một bước đức tin tột bực.

Lời Trích

Giáo Hội luôn tin rằng các tông đồ, và các vị tử 
đạo của Ðức Kitô  là  những người  đã đem lại 
bằng chứng đức tin và đức ái cao cả qua việc đổ 
máu của họ, thực sự kết hợp chặt chẽ với chúng 
ta trong Ðức Kitô" (Hiến Chương về Giáo Hội, 
50).
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3-6 THÁNH CARÔLÔ LWANGA VÀ CÁC BẠN

(c. 1886)

Tổ Chức Truyền Giáo Phi Châu đến Uganda chỉ 
có 6 năm, tuy nhiên đức tin của cộng đồng Kitô 
Hữu ở đây thật đáng ca ngợi mà sự hăng say 
sống  Tin  Mừng của  họ  vượt  cả  các  linh  mục 
truyền giáo (Các Cha Da Trắng).  Nhiều người 
tân tòng đã can đảm sống đức tin trong bộ lạc 
của tù trưởng Mwanga.

Tù trưởng Mwanga là nhà cai trị tàn ác và thích 
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dâm dục với trẻ em và người cùng phái. Các Kitô 
Hữu làm việc trong triều cố gắng bảo vệ những 
người tiểu hầu này. Người quản lý các tiểu hầu 
là một thanh niên Công Giáo hai mươi lăm tuổi, 
Joseph Mkasa và anh cũng là người  lãnh đạo 
cộng đồng Kitô Hữu.

Khi tù trưởng Mwanga giết các nhà truyền giáo 
Tin Lành, anh Joseph Mkasa đã chất vấn và lên 
án hành động của ông. Mwanga rất quý Joseph, 
nhưng vì anh dám đòi hỏi ông phải thay đổi lối 
sống, Mwanga đã quên đi tình bằng hữu ấy và 
đã tuyên án tử hình sau khi đâm anh bằng giáo. 
Trước khi bị chặt đầu và hoả thiêu, anh Joseph 
đã tha thứ cho nhà vua.

Anh Carôlô  Lwanga thay thế vai  trò  lãnh đạo 
cộng đồng Kitô Giáo trong triều đình -- với trách 
nhiệm gìn giữ các tiểu hầu khỏi  bàn tay dâm 
loạn của tù trưởng. Một ngày trong tháng Năm 
1886, sau khi tù trưởng Mwanga biết tiểu hầu 
Mwafu đang được học giáo lý Công Giáo, ông 
nổi  điên  và  đã  dùng  giáo  đâm  chết  Denis 
Sebuggwago, là thầy dạy các tiểu hầu.
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Ðêm hôm đó, anh Carôlô Lwanga rửa tội thêm 
năm tiểu hầu nữa. Sáng hôm sau, việc rửa tội 
được khám phá, Mwanga điên tiết, tụ họp tất cả 
các tiểu hầu và ra lệnh những ai  là Kitô Hữu 
phải đứng tách sang một bên. Mười lăm người, 
tất cả đều dưới 25 tuổi,  đồng loạt đứng sang 
một bên và sau đó có thêm hai người nữa trước 
đây đã bị bắt và có cả hai người lính. Khi được 
hỏi có muốn giữ đạo hay không, tất cả đều trả 
lời, "Giữ đạo cho đến chết." Tù trưởng Mwanga 
ra lệnh tử hình mọi Kitô Hữu sống trong triều.

Tất cả ba mươi hai người Công Giáo và Tin Lành 
được điệu đến một nơi cách đó 37 dặm để bị 
thiêu  sống.  Ba  người  bị  giết  trên  đường  đi. 
Những người còn lại bị giam giữ trong bảy ngày 
để chuẩn bị giàn hoả thiêu. Vào ngày lễ Thăng 
Thiên, tất cả các vị tử đạo nằm trên chiếu bằng 
sậy, được bó lại và cột chặt. Sau khi đổ dầu, tất 
cả đều bị thiêu sống.

Việc bắt đạo bắt đầu lan tràn. Dưới sự cai trị của 
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tù trưởng Mwanga, khoảng 100 Kitô Hữu đã đổ 
máu đào làm chứng cho đức tin.

Sau khi Mwanga từ trần, các linh mục thừa sai 
trở lại đây, họ thấy số Kitô Hữu đã lên đến 500 
người và một ngàn dự tòng đang đợi để được 
rửa tội.

Hai mươi hai vị tử đạo Công Giáo đã được Ðức 
Giáo  Hoàng  Phaolô  VI  phong  thánh  ngày  18 
tháng Mười 1964.

Lời Bàn

Cũng như Thánh Carôlô Lwanga, tất cả chúng ta 
là người rao giảng và chứng nhân cho đời sống 
Kitô Giáo. Chúng ta được mời gọi loan truyền lời 
Chúa, qua lời  nói và hành động. Khi can đảm 
sống đức tin trong thời đại nhiều thử thách về 
luân lý, chúng ta đã sống như Ðức Kitô.

Lời Trích

Trong chuyến tông du Phi Châu năm 1969, Ðức 
Giáo  Hoàng  Phaolô  VI  nói  với  người  Uganda, 
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"trở nên một Kitô Hữu là điều tốt lành, nhưng 
không luôn luôn dễ dàng."
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5-6 THÁNH BÔNIFACIÔ

Quan thầy  của Nước Đức (672-754)

 Thánh Bônifaciô, vị  tông đồ của người Ðức, là 
một đan sĩ người Anh thuộc Dòng Biển Ðức, đã 
hy  sinh  vinh  dự khi  được  chọn  làm đan  viện 
trưởng để tận hiến cuộc đời trong việc hoán cải 
các sắc tộc ở Ðức. Ngài có hai đặc tính nổi bật: 
Kitô Giáo chính truyền và trung thành với đức 
giáo hoàng ở Rôma.
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Thánh Bônifaciô, tên thật là Wilfrith, sinh ở Anh 
Quốc. Ngay khi còn nhỏ, hình ảnh cao quý của 
các đan sĩ truyền giáo đã in sâu trong tâm khảm 
của ngài, do đó, khi bảy tuổi ngài đã nài nỉ xin 
theo học trường dòng, dù rằng cha ngài mong 
muốn cho con một sự nghiệp ở ngoài đời.

Lớn lên, ngài làm giám đốc một trường học ở 
Nursling, Winchester, tại đây ngài là người đầu 
tiên viết  về văn phạm Latinh bằng tiếng Anh, 
cũng như sáng tác nhiều bài  diễn giảng được 
nhiều người sao chép và phổ biến.

Năm ba mươi  tuổi,  ngài  được  thụ phong linh 
mục và  theo chân vị  truyền giáo nổi  tiếng là 
Willibord  đi  rao  giảng  ở  Friesland  (thuộc  Hòa 
Lan bây giờ), nhưng vị vua tại đây là Radbod đã 
tuyên chiến với các người kitô hữu, phá hủy các 
nhà thờ và các đan viện, đem Willibord đi đày, 
khiếnmọi người còn lại phải trốn lánh. Winfrith 
(tức Bônifaciô) cố gắng thuyết phục Radbod để 
cha cùng các bạn hữu được giảng đạo, nhưng 



M C L CỤ Ụ

bất thành. Ngài đành phải trở về Anh quốc trong 
thất bại.

Tại Anh quốc, sau cái chết của đan viện trưởng 
của đan viện Nursling, các đan sĩ tìm cách giữ 
chân  ngài  bằng  cách  bầu  ngài  làm  đan  viện 
trưởng, nhưng ngài đã từ chối để tận hiến cho 
công cuộc truyền giáo.

Quả thực với  sự thất  bại  của cuộc lên đường 
truyền giáo đầu tiên, người ta dễ dàng từ bỏ đi 
truyền giáo,  và trở  về với  công việc  mình đã 
thành công là tổ chức và huấn luyện. Nhưng lần 
này Bonifaciô đã quyết lên kế hoạch cho một 
cuộc truyền giáo mới. Ngài vẫn giữ nguyên nhiệt 
tình lúc ban đầu, nhưng hướng nhiệt tình này 
vào trong công việc tổ  chức và chuẩn bị  cho 
chuyến hành trình. Ngài ước muốn đi tới những 
vùng đất ngoại đạo, nhưng trước tiên ngài phải 
đi Rôma. Trước kia khi tới Fiesland (Hòa Lan), 
ngài không có một quyền bính nào ở phía sau 
để hỗ trợ. Chẳng có ai sai ngài đi, cũng không 
có ai sẽ nâng đỡ ngài khi cần. Còn bây giờ ngài 
tới  với  Đức Thánh Cha trước hết,  để xin Đức 
Thánh  Cha  trao  ban  cho  ngài  một  sứ  mạng 
chính thức và  sự hỗ trợ  của  Hội  Thánh.  Đức 
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Thánh Cha Grêgôriô lấy làm thích thú chương 
trình truyền giáo này, nhưng còn chưa an tâm. 
Ngài nói chuyện với Bônifaciô cả mùa đông, và 
sau cùng quyết định sai Bônifaciô đi truyền giáo 
cho người Ðức ở Thuringia. 

Ngày  15-5-1719,  Đức  Thánh  Cha  ủy  thác  sứ 
mạng truyền giáo này cho Bônifaciô.  Tên ngài 
xưa kia là Winfrith, thì giờ đây được Đứd Thánh 
Cha gọi là Bônifaciô. Sở dĩ Đức Thánh Cha ban 
cho ngài tên này, vì hôm trước đó là lễ của một 
vi  thánh  Tử  đạo  có  tên  là  Bônifaciô.

Các người truyền giáo đã tới Thuringia trước đó, 
nhưng Hộii Thánh ở đây đang xuống dốc, bị cô 
lập và theo tà thuyết cũng như tin di đoan. Thấy 
rằng mình không có được sự trợ gíup từ các đan 
sĩ  địa  phương,  và  hơn  nữa  với  kinh  nghiệm 
truyền giáo tại Hòa lan xưa, ngài ý thức rõ rằng 
mình không thể làm hết mọi chuyện được. Thế 
là ngài lo tìm cách kêu cầu sự trợ giúp từ những 
nơi  khác.  May  mắn  thay  tại  Hòa  Lan,  vua 
Radbod đã chết, vị sư phụ truyền giáo Willibord 
của ngài  đã  trở  lại  đó.  Nên ngài  lập tức  đến 
Fiesland (Hòa lan), là nơi xưa kia ngài đã từng 



M C L CỤ Ụ

nếm mùi thất bại. Cuộc trở lại này rất có thể vì 
lý  do ngài muốn tiếp tục thu lượm thêm kinh 
nghiệm truyền giáo từ bậc đàn anh của ngài là 
Willibord.

Sau ba năm ở với Willibord, Bônifaciô cho cũng 
nhiều  mà  nhận  được  cũng  nhiều.  Thấy  lòng 
nhiệt thành của ngài, Willibord ở tuổi lục tuần, 
đã muốn Bonifaciô kế vị ông. Nhưng Bonifaciô 
cảm  thấy  tiếng  gọi  mãnh  liệt  của  công  cuộc 
truyền giáo tại Đức quốc mà ngài đã phải tạm 
bỏ lại.  Ngài  quyết định lên đường đến Hesse, 
thuộc nước Đức.

Ở Hesse,  dân chúng còn rất  dị  đoan,  tin  vào 
thần  thánh,  không  sao  dứt  ra  được  khỏi  các 
niềm tin cũ. Vậy nên ngài quyết định tỏ ra uy 
lực của Kitô giáo. Trước sự hiện diện của đám 
đông người ngoại giáo rất tin dị đoan, ngài đã 
chặt cây Sồi Thần Linh ở Geismar to lớn và già 
nua, được dân ngoại dâng cúng cho thần Thor. 
Người ta kể chỉ sau vài nhát rìu, cây sồi đã lung 
lay và sụp đổ, tách ra làm bốn cho thấy sự mục 
nát  bên trong.  Ðó là  khởi  đầu  của  một  công 
cuộc  truyền  giáo  rất  thành  công  của  Thánh 
Bônifaciô và cũng là hạt giống đức tin cho một 
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giáo hội đầy sinh lực ở Ðức, mà sau này Thánh 
Bônifaciô được tấn phong làm giám mục ở đây. 
Ngài xin các Kitô Hữu ở Anh hỗ trợ công cuộc 
truyền giáo của ngài và họ đã đáp ứng với tài 
chánh,  sách  vở,  vật  liệu,  và  nhất  là  thường 
xuyên cung cấp các đan sĩ để giúp đỡ ngài trong 
việc giảng dạy.

Thánh Bônifaciô không chỉ hạn chế hoạt động ở 
nước Ðức. Ngài còn giúp hình thành sự tương 
giao giữa Ðức Giáo Hoàng và các vua ở Ý cũng 
như ở Pháp. Ngài thúc giục các thái tử kế vị vua 
Charles của Pháp triệu tập công đồng để cải tổ 
giáo hội trong các phần đất của họ, là nơi chức 
giám mục được bán cho những người trả giá cao 
nhất.

Ngài không bao giờ quên sự thất bại ở Friesland 
(Hòa lan) xưa, do đó khi về già, ngài từ chức 
giám mục và  trở  về  hoạt  động ở  đây với  sự 
thành công đáng kể. Vào một ngày trong tháng 
Sáu năm 754, khi ngài đang chuẩn bị cho người 
Friesland  chịu  phép  Thêm  Sức  thì  một  băng 
đảng kẻ thù đến tấn công trại của ngài. Mặc dù 
các  bạn  hữu  ngài  muốn  đánh  lại,  nhưng 
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Bônifaciô nói với họ rằng chúng ta hãy tin tưởng 
phó thác cho Thiên Chúa và vui mừng đón nhận 
cái chết vì đức tin. Và trong cuộc thảm sát này 
ngài và tất cả các bạn hữu đều tử đạo.

Lời Bàn

Thánh Bônifaciô xác nhận một quy tắc của Kitô 
Giáo: Theo Ðức Kitô là theo con đường thập giá. 
Ðối với Thánh Bônifaciô,  con đường đó không 
chỉ là sự đau khổ phần xác hay cái chết, mà cả 
sự đau khổ vì bị sỉ nhục, vô ơn trong việc cải tổ 
Giáo Hội. Vinh dự của truyền giáo là đem người 
ngoại  giáo trở  về với  Giáo Hội.  Nhưng dường 
như, việc chấn chỉnh đức tin  ngay trong lòng 
Giáo Hội, là một việc rất cần thiết, thì ít người lại 
cho đó là một vinh dự.

Lời Trích

Chúng ta phải bền vững trong những gì là chân 
lý và chuẩn bị linh hồn cho những thử thách... 
Ðừng là những con chó không dám sủa hay im 
lặng nhìn xem, và cũng đừng là người tôi tớ trốn 
chạy trước đàn sói. (Thánh Bônifaciô).
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6-6 THÁNH NORBERTÔ

(1080-1134)

 Thánh Norbertô sinh ở Xanten, Rhineland, nước 
Đức,  khoảng  năm  1080.  Khi  là  thanh  niên, 
Norbertô rất yêu chuộng thế gian và các vui thú 
của nó. Ðó là thói quen từ một gia đình quyền 
quý và được nối tiếp  trong sinh hoạt của triều 
đình nước Ðức. Không một cuộc vui nào mà anh 
không có mặt. Ðể đảm bảo cho việc thăng quan 
tiến  chức  trong  triều  đình,  anh  không  do  dự 
chấp nhận chức kinh sĩ, là một chức thánh, và 
các lợi lộc tài chánh của chức vụ đó. Tuy nhiên, 
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anh đã do dự khi trở thành một linh mục với tất 
cả các trách nhiệm của ơn gọi ấy.

Các biến cố xảy ra trong đời là để Thiên Chúa 
thức tỉnh con người.  Một ngày kia,  trong cơn 
bão Norbertô đã ngã ngựa và bất tỉnh gần một 
giờ đồng hồ dưới cơn mưa tầm tã. Khi tỉnh dậy, 
câu  đầu  tiên  anh  tự  hỏi  là,  "Lạy  Chúa,  Chúa 
muốn con làm gì?"  Và tận đáy tâm hồn, anh 
nghe như có câu trả lời, "Hãy tránh xa sự dữ và 
làm việc  lành.  Hãy tìm kiếm bình an và  theo 
đuổi sự bình an ấy."

Anh bắt đầu một cuộc đời cầu nguyện và sám 
hối. Sau khi chịu chức linh mục năm 1115, Cha 
Norbertô thay đổi hoàn toàn đến độ các bạn bè 
cũ  trong triều  đình đều cho là  ngài  giả  hình. 
Ngài phản ứng bằng cách phân phát hết của cải 
cho người nghèo và đến xin đức giáo hoàng cho 
phép ngài đi rao giảng.

Với hai linh mục bạn, Cha Norbertô đi khắp Âu 
Châu để truyền giáo. Và để ăn năn đền tội, ngài 
đi  chân  đất  giữa  mùa  đông  buốt  giá.  Không 
may, hai linh mục bạn đã lâm bệnh và từ trần. 
Tuy nhiên, ngài bắt đầu được cảm tình của các 
giáo  sĩ  trước  đây  từng  khinh  miệt  ngài.  Ðức 
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giám mục  của  Laon  muốn  ngài  canh  tân  các 
kinh sĩ  trong giáo phận, nhưng các kinh sĩ  lại 
không  muốn  thay  đổi  theo  kiểu  của  Cha 
Norbertô, họ cho là quá khắt khe. Vị giám mục 
không muốn mất  con  người  thánh  thiện  này, 
nên đã tặng cho Cha Norbertô một phần đất đai 
để ngài có thể khởi sự một cộng đoàn. Trong 
thung lũng cô tịch có tên là Premontre, ngài đã 
khởi sự một tu hội với mười ba kinh sĩ. Dù với 
quy luật khắt khe, hay có lẽ chính vì  sự khắt 
khe, nhiệm nhặt đó mà càng ngày tu hội càng 
thu  hút  được  nhiều  người,  kể  cả  các  kinh  sĩ 
trước đây từng chống đối ngài.

Dù được sự giúp đỡ của các nhân vật thế lực 
trong triều, Cha Norbertô biết không sức mạnh 
nào có thế lực cho bằng uy quyền của Thiên 
Chúa, do đó, tu hội Premonstratensian đặc biệt 
sùng kính Thánh Thể, và các tu sĩ đã thành công 
trong việc hoán cải các người lạc giáo, hoà giải 
các kẻ chống đối Giáo Hội và kiên cường đức tin 
cho các tín hữu.

Trong tu hội của thánh Norbertô, chúng ta còn 
nhận ra được dấu vết của sự tham dự của giáo 
dân vào trong  cuộc  sống của dòng tu.  Đó là 
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trường  hợp  bá  tước  Theobald  muốn  đến  với 
thánh  Robertô.  Ngài  nhận  ra  được  rằng  bá 
tướcTheolbald không được gọi để nhận lãnh các 
chức thánh, mà là được gọi thi hành các nhiệm 
vụ của sống đời hôn nhân và trần thế. Nhưng 
ngài không hoàn toàn loại bỏ Theobald, mà con 
ban cho ông ta một qui luất và những cách thi 
thố lòng sùng kính, thậm chí cả bộ áo dòng để 
mặc hầu minh định ông ta thuộc về nhà dòng.

Chính trong cuộc đi tham dự lễ cưới của bá tước 
Theobald  này,   Cha Norbertô  được  Hoàng Ðế 
Lothair  để ý và chọn ngài  làm giám mục của 
Magdebourg. Với nhiệt huyết canh tân giáo hội, 
ngài đã cải tổ giáo phận và gặp nhiều sự chống 
đối cũng như có lần bị ám sát hụt. Chán nản vì 
giáo dân không muốn cải tổ, ngài bỏ đi nhưng 
được hoàng đế và đức giáo hoàng gọi lại.

Khi hai vị giáo hoàng đối địch nhau được bầu 
lên  sau  sau  cái  chết  của  Ðức  Giáo  hoàng 
Honorius II, Ðức Norbertô đã giúp hàn gắn Giáo 
Hội  bằng cách thúc giục hoàng đế hậu thuẫn 
cho vị giáo hoàng được chọn đầu tiên, là Ðức 
Innôxentê II. Vào cuối đời, Ðức Norbertô được 
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chọn làm tổng giám mục, nhưng ngài đã từ trần 
sau đó không lâu, khi 53 tuổi.

Lời Bàn

Một thế giới khác biệt không thể hoàn thành bởi 
những  người  thờ  ơ,  lãnh  đạm.  Ðiều  đó cũng 
đúng với Giáo Hội. Giáo Hội không thể nào thay 
đổi  phù  hợp  với  tinh  thần  của  Công  Ðồng 
Vatican II nếu hàng giáo sĩ và giáo dân không 
tha thiết với việc xây dựng đức tin. Noi gương 
Thánh Norbertô, chúng ta phải trung thành với 
Giáo Hội, nhiệt tâm sùng kính Thánh Thể để có 
sức mạnh giúp chúng ta  sống theo đường lối 
của Ðức Kitô.

Lời Trích

Trong dịp tấn phong linh mục của tu hội, Thánh 
Norbertô  giảng,  "Ôi  linh  mục!  Bạn  không còn 
cho chính bạn vì bạn là tôi tớ và thừa tác viên 
của Ðức Kitô. Bạn không còn thuộc chính mình 
vì bạn là hôn phu của Giáo Hội. Bạn không còn 
là chính bạn vì bạn là người 
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trung gian giữa Thiên Chúa và loài người. Bạn 
không có gì là của mình vì bạn là hư không. Vậy 
linh mục là gì? Là người không có gì cả và cũng 
là người có tất cả. Ôi linh mục! Hãy cẩn thận, 
đừng để những gì người ta nói về Ðức Kitô trên 
thập giá lại là điều nói với bạn: 'Hắn cứu được 
người  khác,  nhưng  không  cứu  được  chính 
mình!'"
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9-6 THÁNH EPHREM

(306-373)

Là nhà thơ, nhà giáo, nhà hùng biện và bảo vệ 
đức tin, Thánh Ephrem là người Syria duy nhất 
được xưng tụng là Tiến Sĩ Giáo Hội. Ngài tự mặc 
cho mình một trọng trách là chống với các học 
thuyết lầm lạc đang lan tràn vào thời ấy, và luôn 
luôn là người bảo vệ đức tin Công Giáo mạnh 
mẽ.
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Sinh  ở  Nisibis,  Mesopotamia,  Thánh  Ephrem 
được rửa tội khi là thanh niên và nổi tiếng là 
một thầy giáo nơi quê của ngài. Khi hoàng đế 
nhượng lại  phần đất Nisibis  cho người Ba Tư, 
Ephrem cùng với các Kitô Hữu khác trốn sang 
Edessa (thuộc Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay) để tị nạn. 
Ngài được cho là đã đem lại vinh dự lớn lao cho 
một trường kinh thánh ở đây. Ngài được phong 
chức phó tế nhưng không muốn làm linh mục.

Ngài  có  tài  sáng  tác  văn  chương  và  các  tác 
phẩm phản ảnh sự thánh thiện của ngài. Mặc dù 
không phải là một học giả vĩ đại, các văn bản 
của ngài cho thấy sự hiểu biết sâu rộng về Kinh 
Thánh. Khi viết về mầu nhiệm của sự cứu độ 
loài người, Thánh Ephrem cho thấy một tâm linh 
nhân bản dễ mến và thiết  thực cũng như sự 
sùng kính lớn lao đối với nhân tính Ðức Giêsu và 
Mẹ Maria.

Người ta nói rằng vào năm 325, ngài đã tháp 
tùng đức giám mục Giacôbê của Nisibis đi tham 
dự Công Ðồng Nicea. Chắc chắn rằng các văn 
bản của ngài là một bảo vệ hùng hồn cho thiên 
tính của Ðức Giêsu Kitô. Ngài còn sáng tác thi ca 
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để chống với  lạc giáo Ngộ đạo không tin vào 
Thiên Tính của Chúa Giêsu (Gnostic). Ngài lấy 
những bài ca bình dân của người lạc giáo, và 
dùng  chính  âm  điệu  của  họ,  biến  đổi  thành 
những thi ca mang ý nghĩa chính truyền. Thánh 
Ephrem là  người  đầu  tiên  đưa  thánh  thi  vào 
phụng vụ chung của Giáo Hội như một phương 
tiện để dạy dỗ người tín hữu. Ngài sáng tác thi 
ca nhiều đến nỗi được xưng tụng là "Ðàn Thụ 
Cầm của Chúa Thánh Thần."

Thánh  Ephrem  yêu  quý  một  đời  sống  thanh 
bạch, khắc khổ trong một hang nhỏ ở ngoại ô 
thành phố Edessa. Ngài cũng thường vào phố 
để rao giảng. Trong thời kỳ nạn đói năm 372, 
ngài tiếp tay phân phối  thực phẩm cho người 
đói, và tổ chức việc chữa trị người đau yếu. Ngài 
tận tụy trong công việc này đến nỗi  kiệt  sức, 
lâm bệnh và từ trần vào khoảng năm 373.

Lời Bàn

Nhiều người ngày nay vẫn khó chấp nhận việc 
ca hát trong nhà thờ. Tuy nhiên, ca hát là một 
truyền thống có từ thời Cựu Ước và Tân Ước. Ðó 
là một phương cách tuyệt vời để biểu lộ cũng 
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như kết tạo tinh thần hợp nhất và niềm vui cho 
cộng đoàn. Thi ca của  Thánh Ephrem được một 
sử gia thời xưa xác nhận là đã "đem đến vẻ lộng 
lẫy cho cộng đoàn Kitô Hữu." Ngày nay, chúng 
ta cũng cần có những người như Thánh Ephrem 
để  cộng  đoàn  thêm thánh  thiện  trong  lời  ca 
tiếng hát.
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11-6 THÁNH BARNABA

(thế kỷ thứ nhất)

11 Tháng Sáu

Thánh  Barnaba,  một  trong  những  nhà  truyền 
giáo tiên khởi của Giáo Hội, đóng vai trò chủ yếu 
trong việc loan truyền và chuyển dịch Phúc Âm 
cho  dân  ngoại.  Qua  sách  Công  Vụ  Tông  Ðồ, 
chúng ta được biết ngài là người Do Thái ở Xýp 
tên thật là Giuse, và các tông đồ đã đặt tên cho 
ngài là Barnaba sau khi ngài bán của cải và giao 
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cho các tông đồ cai quản, và đến sống chung 
với  các  người  trở  lại  Kitô  giáo  đầu  tiên 
tạiGiêrusalem.

Mặc dù Barnaba không phải là một người trong 
nhóm Mười  Hai  nguyên  thủy,  Thánh  Luca  coi 
ngài  như  vị  tông  đồ  vì  ngài  được  lãnh  nhận 
nhiệm vụ  đặc  biệt  từ  Chúa  Thánh Thần.  Một 
trong những đóng góp quan trọng của Barnaba 
là ngài đã đảm bảo cho Saolô, một người mới 
tòng giáo mà ai ai cũng sợ hãi vì quá khứ bắt 
đạo của Saolô. Sau đó, Barnaba được sai đi rao 
giảng ở Antiôkia. Khi công việc ngày càng có kết 
quả,  Barnaba đã xin  Phaolô  (tên  cũ  là  Saolô) 
đến tiếp tay; cả hai đã xây dựng một giáo hội 
thật phát triển.  Theo sách Công Vụ Tông Ðồ, 
chính ở Antiôkia mà "lần đầu tiên các môn đệ 
được gọi là Kitô Hữu."

Chính trong cộng đoàn siêng năng cầu nguyện 
này mà "Thánh Thần phán bảo, 'Hãy dành riêng 
cho Ta Barnaba và Phaolô để lo cho công việc 
mà Ta đã kêu gọi hai người ấy." Sau đó họ ăn 
chay cầu nguyện, rồi đặt tay trên hai ông và tiễn 
đi." Do đó, Barnaba và Phaolô khởi hành chuyến 
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đi truyền giáo đầu tiên thực sự ở nước ngoài, 
trước hết đến Xýp (là nơi họ hoán cải một quan 
đầu tỉnh  người  Rôma)  và sau đó đến lục  địa 
Tiểu Á. Lúc đầu các ngài rao giảng cho người Do 
Thái, nhưng bị chống đối dữ dội nên họ quay 
sang rao giảng cho dân ngoại và đã thành công 
lớn.  Trong một thành phố,  người  Hy Lạp quá 
mến mộ các ngài đến nỗi họ tôn thờ Barnaba và 
Phaolô  như các thần Zeus và Hermes.  Vất  vả 
lắm thì các ngài mới ngăn cản được đám đông 
hiếu khách ấy đừng dâng của lễ mà tế các ngài.

Công cuộc truyền giáo cho dân ngoại nẩy sinh 
vấn đề là người tòng giáo có phải cắt bì theo 
luật Do Thái hay không. Phaolô và Barnaba đã 
chống đối  tập tục  này và  lập  trường của các 
ngài  đã  được  Công  Ðồng  Giêrusalem  chấp 
thuận, tức là những người ngoài Do thái khi rửa 
tội không buộc phải chịu cắt bì.

Barnaba và Phaolô dự định tiếp tục công cuộc 
truyền giáo, nhưng ngay tối trước khi khởi hành, 
một bất đồng xảy ra là có nên đem theo một 
môn đệ nữa hay không, là ông Gioan Máccô. Vì 
vấn đề này mà hai tông đồ tách làm đôi. Phaolô 
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đem Silas đi Syria, còn Barnaba đem Máccô đến 
đảo Xýp. Sau này, ba người: Phaolô, Barnaba và 
Máccô đã làm hòa với nhau.

Mặc dù không có những dữ kiện rõ ràng, dường 
như  Barnaba,  với   sự  tháp  tùng  của  Gioan 
Máccô,  đã  trở  về  Xýp.  Ở  đây,  theo  truyền 
thuyết, ngài đã chịu tử đạo vào năm 61. Truyền 
thống Hội Thánh nhìn nhận ngài là vi s1ng lập 
Hội Thánh tại đảo Xýp.

Lời Bàn

Thánh Barnaba được đề cập như một người tận 
hiến  cuộc  đời  cho  Thiên  Chúa.  Ngài  là  người 
"đầy tràn Thánh Thần và đức tin. Do đó đã lôi 
cuốn một số đông người về với Chúa." Ngay cả 
khi  ngài  và  Thánh  Phaolô  bị  trục  xuất  khỏi 
Antiôkia,  họ  "tràn  ngập  niềm  vui  và  Thánh 
Thần."
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13-6 THÁNH ANTÔN PAĐÔVA

Linh mục, tiến sĩ Hội Thánh

(1195-1231)

 “ Muôn dân tường thuật sự khôn ngoan của các 
thánh, và Giáo Hội loan truyền lời ca tụng các 
Ngài: tên tuổi các Ngài sẽ muôn đời tồn tại”( Hc 
44, 14-15 ). Thánh Antôn Pađôva qua đời mới 
có 36 tuổi, nhưng Ngài đã nổi tiếng về nhân đức 
, phép lạ và những tư tưởng của Ngài.
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MỘT LÝ TƯỞNG. MỘT CUỘC ĐỜI :

Thánh Antôn Pađôva được sinh ra trong một gia 
đình  quyền  quí,  đạo  đức  và  thánh  thiện  tại 
Lisbone thủ đô nước Bồ Đào Nha vào năm 1195. 
Được rửa tội với tên Ferdinand. Còn nhỏ Ngài 
được các kinh sĩ nhà thờ chính tòa Lisbon dạy 
dỗ,  năm  15  tuổi,  Ngài  vào  dòng  thánh 
Augustinô, 17 tuổi Ngài đến thủ đô Bồ Đào Nha, 
7 năm dấn thân học hành và cầu nguyện. Ngài 
biết xuyên suốt Kinh Thánh. Thánh nhân được 
hấp  thụ một nền giáo dục đạo đức và đầy bác 
ái, nên Ngài sớm nhận ra tiếng Chúa mời gọi. 
Thánh nhân xin gia nhập Dòng thánh Augustinô 
và được nhà Dòng, Bề Trên cho lãnh nhận sứ vụ 
linh mục.

Nam 1220 (lúc ngài 25 tuổi), Don Pedro nhận 
vương miện Vua Bồ Đào Nha, đem từ Marốc hài 
cốt của một số nhà truyền giáo dòng Phanxicô 
mới chịu tử đạo về. Người sinh viên trẻ  ước 
muốn  được  đi  truyền  giáo  cho  dân  ngoại  và 
mong muốn được chết tử vì  đạo, chính vì thế 
thánh nhân xin gia nhập Dòng anh em hèn mọn 
Phanxicô vào năm 1220. Thánh nhân cầu được 
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ước thấy vì các Bề Trên chấp nhận lời cầu xin 
của Ngài. Ngài được nhận vào dòng Phanxicô tại 
nhà thờ thánh Antôniô Olivares vào năm 1221, 
đổi tên thành Antoniô vì yêu mến thánh Antoniô 
ẩn tu bên Ai cập. Ngài được sai đi truyền giáo 
cho  người  Moors  bên  Ma-rốc,  bên  Phi  Châu. 
Nhưng ý Chúa thật nhiệm mầu, thánh nhân khi 
vừa tới Phi Châu đã ngã bệnh nặng và phải quay 
trở về chữa bệnh. Trên đường về lại quê hương, 
tầu  của  Ngài  bị  bão  đánh  dạt  vào  đảo  Sicile 
thuộc nước Ý Đại Lợi, Ngài tới cư ngụ tại nhà 
Dòng ở Monte Paulo.

Năm 1221,  từ  sicile,  Ngài  đến  Assisi  dự  một 
Tổng Hội của Dòng do Tổng Đại Diện của Dòng, 
Tu Huynh Elias chủ trì, có Đấng Sáng lập thánh 
thiện Phanxicô ngồi  dưới  chân. Cảnh tổng hội 
gây ấn tưởng lớn đối với Antôniô. 

CÁI TÀI CHÚA BAN CHO THÁNH NHÂN:

Cha  Antôn  không  bao  giờ  nói  về  mình,  nên 
không ai  trong  nhà  dòng biết  được  sự  thông 
minh và tài giỏi thực sự của ngài. Mãi cho đến 
khi có buổi lễ tấn phong, và vì không ai trong 
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dòng kịp chuẩn bị nên Cha Antôn đã được chọn 
để diễn giảng. Những năm tìm kiếm Ðức Kitô 
trong sự cầu nguyện, trong Kinh Thánh và phục 
vụ  Chúa  trong  sự  nghèo  hèn,  khiêm  hạ  đã 
chuẩn bị Cha Antôn được sẵn sàng để Thần Khí 
dùng đến khả năng của thầy. Bài giảng của thầy 
đã làm mọi người kinh ngạc và từ đó trở đi, cho 
đến khi ngài từ trần vào chín năm sau đó, Cha 
Antôn đã đi  rao giảng khắp nước Ý.  Ngài  nổi 
tiếng đến nỗi dân chúng phải đóng cửa tiệm để 
đến nghe ngài giảng.

Nhờ tài lợi khẩu, nhờ gương sáng đạo đức và 
thánh thiện, Ngài được các Bề Trên tin tưởng, 
tín nhiệm sai đi giảng khắp nơi và lo công việc 
đào tạo, giáo dục các tu sĩ  trong Dòng. Chúa 
ban  sức  mạnh  cho  thánh  nhân,  Chúa  Thánh 
Thần luôn tác động tâm hồn thánh nhân, nên lời 
giảng  của  Ngài  luôn  luôn  có  sức  thu  hút,  lôi 
cuốn nhiều người. Chúa củng cố lời giảng của 
thánh Antôn Pađôva bằng nhiều phép lạ  kèm 
theo. Thánh nhân đã có ảnh hưởng rất lớn tại Ý, 
tại Pháp, thánh nhân làm việc không mệt mỏi, 
không ngơi nghỉ. Ngài được đặt tên là “ Hòm Bia 
Giao Ước” và “ Cái búa của bọn lạc giáo” đúng 
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như lời  sách thánh: “ Các hiền sĩ sẽ chói lọi như 
bầu trời rực rỡ, những ai làm cho muôn người 
nên  công  chính,  sẽ  chiếu  sáng  như những vì 
sao, đến muôn thuở muôn đời”( Đn 12, 3 ).

CHÚA  THƯỞNG  CÔNG  THÁNH  ANTÔN 
PAĐÔVA:

Ðược công nhận là một người siêng năng cầu 
nguyện, hiểu biết Kinh Thánh và thần học, Cha 
Antôn là thầy dòng đầu tiên được dạy thần học 
cho  các  thầy  khác.  Kiến  thức  uyên  thâm của 
thầy lại được Thiên Chúa dùng để rao giảng cho 
những người lạc giáo và hoán cải những kẻ lầm 
lạc.

Người thời ấy thường tìm đến Cha Antôn để xin 
chữa lành hồn xác. Nhiều phép lạ đã xảy ra qua 
lời cầu bầu của thánh nhân ngay khi còn sống.

Cha Antôn từ trần ở Arcella, gần Padua, nước Ý 
khi  ngài  ba mươi  sáu tuổi.  Chỉ  một năm sau, 
ngài  đã  được  Ðức  Giáo  Hoàng  Grêgôriô  IX 
phong thánh.
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Người  ta  thường  vẽ  Thánh  Antôn  bế  Hài  Nhi 
Giêsu vì Ðức Giêsu đã hiện ra với ngài. Thánh 
Antôn là người hiểu biết thâm sâu, nhất là về 
Kinh Thánh, do đó Ðức Giáo Hoàng Piô XII đã 
tuyên  xưng ngài  là  "Tiến  Sĩ  Tin  Mừng,"  hoặc 
Tiến Sĩ Kinh Thánh.

Lời Bàn

Nhiều khi chúng ta muốn được người đời để ý 
đến  những  công  việc  tốt  lành  của  chúng  ta, 
nhưng ít ai muốn chú ý. Ðó là lúc chúng ta cầu 
xin  Thánh Antôn giúp chúng ta  vui  lòng chấp 
nhận, và chú tâm đến những gì chúng ta có thể 
đem lại cho đời, hơn là nhận được từ người đời.

Lời Trích

Trong  một  bài  giảng,  Thánh  Antôn  nói:  "Các 
thánh  giống  như  các  vì  sao.  Trong  sự  quan 
phòng của Thiên Chúa, Ngài đã giấu họ nơi kín 
đáo để đừng chiếu tỏa trước mặt người khác dù 
đôi khi họ muốn như vậy. Tuy nhiên, họ phải 
sẵn sàng hy sinh đời sống chiêm niệm âm thầm 
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để đổi lấy việc bác ái, một khi tâm hồn họ nhận 
ra đó là lời mời của Ðức Kitô."
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19-6 THÁNH RÔMUANĐÔ

(950?-1027)

Thánh Rômuanđô thuộc dòng họ quyền quý ở 
Ravenna, nước Ý và quãng đời thanh thiếu niên 
của ngài không có gì là đặc biệt. Một ngày kia, 
ngài chứng kiến cảnh người cha nóng tính của 
ngài đã giết chết người bà con trong cuộc tranh 
chấp về đất đai. Quá hoảng sợ, ngài trốn trong 
một đan viện gần Ravenna trong 40 ngày để ăn 
năn đền tội cho cha mình cũng như cho sự đồng 
lõa của chính ngài.
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Lẽ ra ngài đã trở về cuộc sống bình thường như 
trước, nhưng thời gian 40 ngày ấy thực sự đã 
hoán cải con người của ngài. Do đó, thay vì trở 
về nhà, Rômuanđô đã xin gia nhập dòng Biển 
Ðức. Sau ba năm, ngài từ giã đan viện để đi tìm 
một đời sống khắc khổ hơn, và trở nên một môn 
đệ của vị ẩn sĩ Marinus gần Venice.

Ngài khao khát được tử đạo vì Ðức Kitô và đã 
được đức giáo hoàng cho phép để đi truyền giáo 
ở Hung Gia Lợi. Nhưng khi đến nơi ngài phải trở 
về vì lâm trọng bệnh và vì cao tuổi. Trong 30 
năm tiếp đó, ngài đi khắp nước Ý để thành lập 
các đan viện và viện khổ tu ở miền bắc và trung 
nước  Ý.  Năm  viện  khổ  tu  ngài  thành  lập  ở 
Camaldoli  đã  trở  thành  nhà  mẹ  của  Dòng 
Camaldoli,  có truyền thống tổng hợp giữa đời 
sống khổ tu giữa Ðông và Tây và dưới quy 
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luật Biển Ðức đã được ngài biến cải.

Ngài từ trần ở Piceno, nước Ý năm 1027.

Lời Bàn

Ðức Kitô là vị lãnh đạo nhân từ, nhưng Ngài mời 
gọi  chúng  ta  trở  nên  hoàn  toàn  thánh  thiện. 
Thỉnh thoảng, trong lịch sử Giáo Hội, chúng ta 
vẫn được thách đố nên thánh bởi những người 
tận tụy hy sinh, với tinh thần hăng say, và thực 
sự thay đổi. Dĩ nhiên, chúng ta không thể trở 
nên hoàn toàn giống họ, nhưng điều đó không 
làm mất ý nghĩa lời kêu gọi của mỗi người chúng 
ta là hãy mở lòng cho Thiên Chúa tùy theo hoàn 
cảnh của từng người.
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21-6 THÁNH LU-Y GÔNZAGA

(1568-1591)

Thánh Lu-y là một người nổi tiếng thời bấy giờ 
vì ngài sinh trong một gia đình quý tộc, nhưng 
đời sống như thiên thần, và cái chết thật thánh 
thiện.

Lu-y  là  con  cả  của  Hầu  Tước  Ferrante  ở 
Castiglione  nước  Ý.  Cha  ngài  mong  cho  con 
mình trở nên một nhà lãnh đạo quân sự tài ba, 
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do đó ngay từ khi bốn tuổi Lu-y đã được tự do 
tung tăng trong trại lính, làm quen với các vũ 
khí. Nhưng khi lên bảy, đời sống tâm linh Lu-y 
thay đổi lạ lùng và hàng ngày cậu đã đọc kinh 
nhật tụng kính Đức Mẹ, các thánh vịnh và các 
việc đạo đức khác.Khi lên chín tuổi,  cậu được 
đưa tới  Firenza cùng với em cậu là Ridolfô,để 
được dạy dỗ; lên 11 tuổi, cậu đã dạy giáo lý cho 
các trẻ em nghèo, ăn chay mỗi tuần ba ngày, và 
thực hành các việc hãm mình khác. Khi đau ốm, 
cậu có dịp đọc truyện các thánh và có nhiều thời 
giờ để cầu nguyện. Lúc 13 tuổi, cùng với người 
em, Lu-y theo cha mẹ lên triều đình vua Philíp II 
nước Tây ban nha phục vụ hoàng hậu Maria, 
công chúa Nước Áo. Cậu và em cậu làm người 
hầu  cho  hoàng  thái  tử  Tây  Ban  Nha  là  Don 
Diego, chúa vùng Asturias. Càng nhìn thấy sinh 
hoạt triều đình bao nhiêu, Lu-y càng chán ngán 
bấy nhiêu và tìm cách khuây khỏa qua hạnh các 
thánh.

Chính trong thời gian này, khi đọc sách kể lại 
công cuộc truyền giáo của các cha dòng Tên ở 
Ấn Ðộ, Lu-y đã có ý định đi tu và tập sống kham 
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khổ cũng như tụ tập các trẻ em nghèo để dạy 
giáo lý cho chúng. Mơ ước đi tu của Lu-y phải 
trải qua bốn năm tranh đấu với chính người cha 
của mình cũng như sự dụ dỗ của rất nhiều chức 
sắc trong triều. Sau cùng, Lu-y đã chinh phục 
được tất cả và được nhận vào đệ tử viện dòng 
Tên lúc 17 tuổi.

Vì  nhận thấy sức khỏe yếu kém của Aloysius, 
các cha giám đốc đã buộc Lu-y phải chấm dứt 
sự kham khổ, phải ăn nhiều hơn, phải sinh hoạt 
với các đệ tử khác và không được cầu nguyện 
ngoài  những  giờ  ấn  định.  Lu-y  được  gửi  lên 
Milan đi học, nhưng vì sức khỏe yếu kém nên đã 
phải trở về Rôma.

Vào năm 1587, Lu-y tuyên khấn. Ðược vài năm 
sau, trận dịch hạch tấn công Rôma. Các tu sĩ 
dòng  Tên  mở  một  bệnh  viện  của  nhà  dòng. 
Chính cha bề trên cũng như nhiều linh mục đích 
thân  chăm sóc  bệnh  nhân.  Dù  sức  khỏe  yếu 
kém, Lu-y cũng tận tình phục vụ bệnh nhân và 
bị lây bệnh.  Cậu tiếp tục bị những cơn sốt dằn 
vặt sau cơn bệnh và rất yếu, hầu như không thể 
dậy khỏi 
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giường được. Cậu vẫn tiếp tục giữ kỷ luất cầu 
nguyện, biết trước được rằng mình sẽ qua đời 
trong tuần bát nhật lễ Mình Thánh Chúa Kitô. 
Sau ba tháng bệnh hoạn, Lu-y đã từ trần ngày 
21 tháng Sáu 1591, lúc ấy mới 23 tuổi.

Ðời  sống  thánh  thiện  của  Lu-y  được  cha  linh 
hướng  Robert  Bellarmine  (sau  này  là  thánh) 
minh  xác.  Và  Lu-y  Gônzaga  được  Ðức  Giáo 
Hoàng Bênêđíctô XIII phong thánh năm 1726 và 
được đặt làm quan thầy các học sinh Công Giáo.

Lời Bàn

Trong tư cách một vị thánh ăn chay, đánh tội, 
tìm nơi cô tịch và không nhìn vào mặt các phụ 
nữ, Thánh Lu-y dường như không thích hợp là 
quan thầy của các người trẻ trong một xã hội 
mà sự khổ hạnh chỉ tìm thấy trong các đội thể 
thao hay võ thuật. Có thể nào một xã hội luôn 
dư thừa và đầy tiện nghi lại tự ý khép mình vào 
kỷ luật? Ðiều đó chỉ có thể xảy ra nếu nó tìm 
thấy một lý do, cũng như Thánh Lu-y trước đây. 
Ðộng lực để Thiên Chúa thanh luyện chúng ta là 



M C L CỤ Ụ

phải cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa 
qua sự cầu nguyện.

Lời Trích

"Anh em thân mến,  khi  cầu nguyện chúng ta 
phải tỉnh thức và tha thiết với tất cả tâm hồn, 
sốt sắng cầu nguyện. Hãy gạt bỏ tất cả những ý 
tưởng  trần  tục,  cũng  như  đừng  để  linh  hồn 
chúng ta lo lắng về bất cứ điều gì ngoại trừ đối 
tượng của sự cầu nguyện là Thiên Chúa" (Về 
Kinh Lạy Cha, Thánh Cyprian).
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22-6 THÁNH PAULINÔ, GIÁM MỤC NOLA

(354?-431)

Qua thư từ của các thánh khác mà chúng ta biết 
được cuộc đời và đặc điểm của Thánh Paulinô 
mà  ngài  là  bạn  của  các  thánh  Augútinô, 
Giêrôme, Martin, Grêgôriô và Ambrôsiô.
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Sinh ở Bordeaux, nước Pháp, Paulinô thuộc dòng 
dõi quý tộc Rôma mà cha ngài là một pháp quan 
ở Gaul (Pháp). Gia đình ngài làm chủ không biết 
bao nhiêu ruộng đất ở Ý và Aquitaine. Paulinô 
được theo học ở trường Bordeaux về luật Rôma, 
thi  văn, hùng biện, khoa học và triết.  Sau đó 
ngài trở thành một luật sư có tiếng.

Sau khi cha mất sớm, Paulinô được Hoàng Ðế 
Gratian bổ nhiệm làm nghị sĩ Rôma khi mới 25 
tuổi  và  một  năm  sau,  ngài  làm  thống  đốc 
Campania, cư ngụ ở vùng đồi núi Nola, ở phía 
đông Naples. Dường như Paulinô không thích sự 
phù hoa và danh vọng của chức quyền.

Sau khi được chứng kiến cảnh dân chúng được 
chữa lành ở mộ Thánh Felix, là quan thầy của 
Campania, Paulinô đã có ý định trở lại Kitô Giáo. 
Ngài hy sinh bộ râu cho Thánh Felix, từ chức 
thống đốc và trở về sống với  người mẹ đang 
mong đợi ngài.

Sau khi du lịch đến Tây Ban Nha, Paulinô kết 
hôn với bà Therasia. Vào năm 36 tuổi, trước sự 
chứng  kiến  của  người  vợ,  Paulinô  (cùng  với 
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người  em trai)  được  rửa  tội  bởi  vị  giám mục 
thánh thiện của Bordeaux là Thánh Delphinus.

Vào thời bấy giờ, Paulinô được gặp gỡ, chuyện 
trò với những người thánh thiện đương thời, tỉ 
như Thánh Martin ở Tours đã chữa lành con mắt 
thương tích của Paulinô một cách lạ lùng, và có 
lẽ sự hoán cải của người bạn tâm giao, Thánh 
Augustine,  là  động  lực  sau  cùng  thúc  đẩy 
Paulinô theo Kitô Giáo.

Theo Ðức Kitô có nghĩa sống khó nghèo, do đó 
Paulinô đã bán tất cả tài  sản ở Gaul và phân 
phát  tiền bạc cho các người  nghèo và những 
người  làm công cho gia  đình.  Khi  hai  ông bà 
sang Tây Ban Nha, bà Therasia cũng bán tất cả 
đất đai của mình và dùng tiền của để chuộc các 
người nô lệ và các con nợ.

Hai ông bà có được một con trai, nhưng chỉ sau 
một tuần lễ, đứa bé đã từ trần cách đột ngột. 
Cho rằng cơ thể của bà Therasia  không thích 
hợp để sinh con, Paulinô coi việc từ bỏ quyền 
làm chồng như một hành động bác ái, do đó hai 
người thề sống khiết tịnh và sống với nhau như 
anh em trong suốt cuộc đời.
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Vì  đời  sống  thánh thiện  của hai  ông  bà,  dân 
chúng ở  Barcelona  đã  kiệu  Paulinô  đến  trước 
mặt vị giám mục và yêu cầu tấn phong Paulinô 
làm linh mục, và ngài đã đồng ý với điều kiện 
của Paulinô là không bị ràng buộc vào một giáo 
xứ hay giáo phận. Sau đó Thánh Ambrôsiô là 
người đã chỉ dẫn cho Paulinô về nhiệm vụ linh 
mục.

Ðể sống lý tưởng của một chủ chăn, hai ông bà 
Paulinô  và  Therasia  đã  biến  căn  nhà  của  họ 
thành nơi tiếp đón người nghèo và người vô gia 
cư. Bà Therasia sống ở tầng trệt như một người 
quản  lý,  còn  tầng  trên  là  một  đan  viện  mà 
Paulinô và các ẩn tu hác biến thành một trung 
tâm đan sĩ đầu tiên ở Tây Phương với lối sống 
cực kỳ kham khổ.

Vào  năm  410,  trước  khi  bà  Therasia  từ  trần 
không lâu, dân chúng ở Nola đã chọn Paulinô 
làm giám mục. Quả thật ngài là vị giám mục tài 
giỏi vào thời ấy. Ðức Paulinô tiếp tục sống ở đan 
viện,  ngài  xây  hệ  thống thoát  nước  cho Nola 
cũng như các nhà thờ ở đây và ở Fondi.

Ðức Paulinô là một người hài hòa giữa con tim 
và trí óc. Các thư từ của ngài cho thấy sự khiêm 
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tốn, tính tình dễ mến, thích khôi hài, trọng kỷ 
luật, và đời sống chiêm niệm của ngài. Những 
bút tích của ngài để lại chứng tỏ ngài là một thi 
sĩ Kitô Giáo và cũng là một tay viết văn xuôi có 
hạng.

Lời Trích

Thánh Paulinô thường đau yếu vì thể xác không 
được khỏe mạnh, nhưng ngài thản nhiên tuyên 
bố "sự yếu đuối của thân xác là một ích lợi cho 
tinh  thần,  khi  xác  thịt  thiệt  thòi  thì  tinh  thần 
hoan hỉ."
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24-6 SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ

Đức Giêsu  gọi  Gioan  là  người  cao  trọng  nhất 
trong tất cả mọi người và là người  đến trước 
Ngài: "Ta nói với các ngươi, trong những người 
sinh  ra  bởi  phụ  nữ,  không  ai  cao  trọng  hơn 
Gioan..." Nhưng có lẽ Thánh Gioan sẽ hoàn toàn 
đồng ý với  điều  Ðức Giêsu nói  thêm sau đó: 
"Tuy nhiên,  người  nhỏ nhất trong nước Thiên 
Chúa còn cao trọng hơn ông ta" (Luca 7:28).
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Có một  thời  gian  Thánh Gioan  sống trong  sa 
mạc, là vị ẩn tu. Ngài loan báo nước trời đã gần 
đến, và mời gọi mọi người hoán cải đời sống.

Mục đích của ngài là chuẩn bị con đường cho 
Ðức Giêsu. Ngài nói, phép rửa của ngài là để ăn 
năn sám hối. Nhưng Ðấng sắp đến sẽ rửa với 
Thần  Khí  và  lửa.  Gioan  không  xứng đáng  để 
xách dép cho Người. Thái độ của Thánh Gioan 
đối với Ðức Giêsu là: "Ngài phải nổi bật lên; tôi 
phải lu mờ đi" (Gioan 3:30).

Trong  khi  thanh  tẩy  những  kẻ  tội  lỗi,  Thánh 
Gioan đã khiêm tốn nhận ra Ðấng Thiên Sai và 
nói:  "Tôi  cần  được  thanh  tẩy  bởi  Ngài"  (Mt 
3:14b). Nhưng Ðức Giêsu nhất định, "Hãy tiếp 
tục thi hành, vì như vậy chúng ta mới giữ trọn 
đức công chính" (Mt 3:15b). Ðức Giêsu, một con 
người  đích  thực  và  khiêm  tốn  cũng  là  Thiên 
Chúa hằng hữu, đã sẵn sàng thi hành bổn phận 
của bất cứ người Do Thái tốt lành nào. Thánh 
Gioan như vậy đã công khai đi vào tập thể của 
những  người  đang  chờ  đợi  Ðấng  Thiên  Sai. 
Nhưng khi  tự  trở  nên một  phần  tử của  cộng 
đồng ấy, quả thực ngài thuộc về Ðấng Cứu Tinh.
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Sự cao trọng của Thánh Gioan, một địa vị then 
chốt trong lịch sử cứu chuộc, được nhận thấy 
qua tường thuật của Thánh Luca về sự sinh hạ 
và các biến cố sau đó của Thánh Gioan -- cả hai 
yếu tố này đều xảy ra song song với cuộc đời 
của Ðức Giêsu. Thánh Gioan thu hút được rất 
nhiều  người  đến  bờ  sông  Giođan,  và  một  số 
người đã coi ngài như Ðấng Thiên Sai. Nhưng 
ngài luôn luôn chỉ đến Ðức Giêsu, ngay cả một 
số môn đệ của ngài cũng được sai đến để trở 
thành các môn đệ đầu tiên của Ðức Giêsu.

Có lẽ Thánh Gioan không nghĩ là Nước Trời được 
hoàn tất một cách tuyệt  hảo trong sứ vụ rao 
giảng của Ðức Giêsu. Vì bất cứ lý do gì, (trong 
khi ở tù) ngài đã sai các môn đệ đến hỏi Ðức 
Giêsu xem có phải Người là Ðấng Thiên Sai hay 
không. Câu trả lời của Ðức Giêsu cho thấy Ðấng 
Thiên Sai mang hình ảnh Người Tôi Tớ Ðau Khổ 
trong  sách  tiên  tri  Isaia.  Chính  Thánh  Gioan 
cũng đã chia sẻ trong sự đau khổ của Ðấng Cứu 
Tinh, ngài đã chết vì sự trả thù của Herodias.

Lời Bàn
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Thánh Gioan thách đố mọi Kitô Hữu chúng ta 
hãy có lối sống xứng hợp của những người theo 
Ðức Kitô -- hoàn toàn lệ thuộc vào Thiên Chúa 
Cha, qua Ðức Kitô.  Ngoại trừ Mẹ Thiên Chúa, 
không ai có chức năng cao cả hơn trong việc 
khai mở ơn cứu độ. Tuy nhiên, Ðức Giêsu nói, 
người bé mọn nhất Nước Trời còn cao trọng hơn 
Thánh Gioan, vì chính ơn sủng tinh tuyền nhất 
mà Thiên Chúa Cha đã ban cho. Sự khắc khổ 
cũng như sự nổi tiếng của Thánh Gioan, khi ngài 
can đảm tố giác những điều xấu xa -- tất cả là 
bởi ngài tận hiến triệt để và hoàn toàn cuộc đời 
ngài cho thánh ý Thiên Chúa.

Lời Trích

"Và điều này không chỉ đúng có một lần từ lâu 
trong quá khứ. Nó luôn luôn đúng, vì điều ngài 
kêu gọi là sự sám hối và đó luôn luôn là con 
đường dẫn vào Nước Trời. Ngài không phải là 
một nhân vật mà chúng ta có thể quên đi vì Ðức 
Giêsu, sự sáng thật, đã xuất hiện. Thánh Gioan 
luôn luôn xứng hợp vì ngài kêu gọi sự chuẩn bị 
mà tất cả mọi người cần phải thi hành. Do đó, 
hàng năm có bốn tuần lễ trong lịch trình Giáo 
Hội để chúng ta lắng nghe tiếng gọi của Thánh 
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Gioan Tẩy Giả. Ðó là các tuần Mùa Vọng" (Giáo 
Lý Công Giáo).
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29-6 THÁNH PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ

(c. 64?)

Thánh Phêrô: Thánh sử Máccô chấm dứt phần 
thứ nhất của Phúc Âm với một tuyệt đỉnh thắng 
lợi. Sau khi ghi lại nhiều sự hồ nghi, hiểu lầm và 
chống đối Ðức Giêsu, giờ đây Phêrô tuyên xưng 
đức  tin:  "Thầy  là  Ðấng  Thiên  Sai"  (Máccô 
8:29b). Ðó là một trong những giây phút huy 
hoàng của cuộc đời  Thánh Phêrô,  kể từ ngày 
ngài được kêu gọi ở Biển Galilê để trở thành kẻ 
lưới người.
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Tân Ước rõ ràng cho thấy Phêrô là vị lãnh đạo 
các  tông  đồ,  được  Ðức  Giêsu  chọn  với  một 
tương giao đặc biệt. Cùng với Giacôbê và Gioan, 
Phêrô được đặc ân chứng kiến sự Biến Hình, sự 
sống lại của một đứa trẻ đã chết và sự thống 
khổ trong vườn Cây Dầu. Bà mẹ vợ của Phêrô bị 
Ðức Giêsu quở trách. Ngài được sai đi với Gioan 
để  chuẩn  bị  cho  lễ  Vượt  Qua  trước  khi  Ðức 
Giêsu từ trần. Tên của ngài luôn luôn đứng đầu 
các vị tông đồ.

Và Phêrô là người duy nhất được Ðức Giêsu nói, 
"Này Simon con ông Giôna, anh thật là người có 
phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho 
anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Ðấng ngự 
trên trời. Bởi thế, Thầy bảo với anh: anh là Phê-
rô, nghĩa là Tảng Ðá, trên tảng đá này, Thầy sẽ 
xây Hội Thánh của Thầy,và quyền lực tử thần sẽ 
không  thắng  nổi.  Thầy  sẽ  trao  cho  anh  chìa 
khoá Nước Trời. Anh cầm buộc gì dưới đất, trên 
trời  cũng sẽ cầm buộc như vậy; anh tháo cởi 
điều gì dưới đất, trên trời cũng sẽ tháo cởi như 
vậy" (Mátthêu 16:17b-19).
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Nhưng các chi tiết xác thực của Phúc Âm cho 
thấy các thánh sử không xu nịnh Phêrô.  Hiển 
nhiên ngài là một người không biết giao tế. Và 
đó là  sự an ủi  lớn lao cho chúng ta khi  thấy 
Phêrô cũng có những yếu đuối con người, ngay 
cả trước mặt Ðức Giêsu.

Phêrô đã độ lượng hy sinh mọi sự,  tuy nhiên 
ngài vẫn có thể hỏi một câu thật nông cạn như 
trẻ  con,  "Chúng  con  đã  bỏ  mọi  sự  mà  theo 
Thầy, vậy chúng con sẽ được gì?" (x. Mt 19:27). 
Ngài phải chịu sự tức giận vô cùng của Ðức Kitô 
khi chống đối ý tưởng của một Ðấng Thiên Sai 
đau khổ: "Satan, hãy lui ra sau Ta! Anh cản lối 
Ta. Tư tưởng của anh không phải là tư tưởng 
của  Thiên  Chúa,  mà  là  của  loài  người"  (Mt. 
16:23b).

Phêrô sẵn sàng chấp nhận lý thuyết về sự tha 
thứ của Ðức Giêsu, nhưng dường như chỉ trong 
giới hạn bảy lần. Ngài đi trên mặt nước khi vững 
tin, nhưng bị chìm khi hồ nghi. Ngài không để 
Ðức Giêsu rửa chân cho mình, nhưng lại muốn 
toàn thân được sạch. Ngài thề không khi nào 
chối Chúa trong bữa Tiệc Ly, và sau đó lại thề 
với  người  tớ gái  là  ngài  không biết  người  ấy. 
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Ngài trung thành chống lại sự bắt giữ Ðức Giêsu 
bằng cách chém đứt tai tên Man-khô, nhưng sau 
cùng ngài lẩn trốn với các tông đồ khác. Trong 
sự phiền muộn vô cùng, Ðức Giêsu đã nhìn đến 
ngài và tha thứ cho ngài, và Phêrô đi ra ngoài 
khóc lóc thảm thiết.

Thánh Phaolô: Nếu giả như có nhà truyền giáo 
Hoa Kỳ kêu gọi phải chấp nhận chủ nghĩa Mác-
xít chứ đừng tôn trọng Hiến Pháp, thì phản ứng 
tức giận sẽ giúp chúng ta hiểu cuộc đời Thánh 
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Phaolô hơn khi ngài bắt đầu rao giảng là chỉ có 
Ðức Kitô  mới  cứu chuộc được chúng ta.  Ngài 
từng là người Pharixiêu hơn ai hết, trung thành 
với luật Môisen hơn ai hết. Nhưng bây giờ bỗng 
dưng ngài  xuất  hiện trước các người  Do Thái 
như một người lạc giáo của Dân Ngoại, một kẻ 
phản bội và chối đạo.

Tâm điểm đức tin của Phaolô thật đơn giản và 
tuyệt đối: chỉ Thiên Chúa mới có thể cứu chuộc 
nhân loại. Không một nỗ lực nào của con người 
-- ngay cả việc tuân giữ lề luật cặn kẽ nhất -- có 
thể tạo nên công trạng để chúng ta có thể dâng 
lên Thiên Chúa như của lễ đền tội và đền đáp 
các ơn  sủng. Ðể được cứu chuộc khỏi  tội  lỗi, 
khỏi sự dữ và cái chết, nhân loại phải triệt để 
mở lòng cho quyền năng cứu độ của Ðức Giêsu 
Kitô.

Phaolô không bao giờ mất sự yêu quý dòng dõi 
Do Thái của ngài, mặc dù ngài tranh luận nhiều 
với họ về sự vô dụng của Luật mà không có Ðức 
Kitô. Ngài nhắc nhở cho Dân Ngoại biết rằng họ 
được tháp nhập vào tổ tiên của người Do Thái, 
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là những người được Chúa chọn, là con cái của 
lời đã hứa.

Vào ngày 29-6, chúng ta tưởng nhớ sự tử đạo 
của hai vị tông đồ. Ngày tháng này có từ năm 
258, dưới thời bách hại của Valerian, khi các tín 
hữu tìm cách lấy xác của hai ngài để khỏi rơi 
vào tay các kẻ bách hại.

Kinh  Thánh không ghi  lại  cái  chết  của  Thánh 
Phêrô và Phaolô, hoặc bất cứ vị Tông Ðồ nào, 
ngoại  trừ  Thánh  Giacôbê  con  ông  Giêbêđê 
(TVCÐ 12:2), nhưng qua các bài đọc và truyền 
thuyết có từ thời Giáo Hội tiên khởi, các ngài đã 
tử đạo ở Rôma dưới  thời  Hoàng Ðế Nêrô,  và 
được chôn cất ở đây. Là một công dân Rôma, có 
lẽ Thánh Phaolô bị chặt đầu. Còn Thánh Phêrô, 
được biết ngài bị treo ngược đầu trên thập giá.
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27-6 THÁNH CYRILLÔ  Ở ALEXANDRIA

(376?-444)

 Thánh Cyrillô sinh ở Alexandria, Ai Cập. Ngài là 
cháu  của  Ðức  Theophilus,  thượng  phụ  của 
Alexandria. Sau khi học xong kinh điển và thần 
học, ngài được chính bác của mình tấn phong 
linh  mục  và  tháp  tùng  Ðức  Theophilus  đến 
Constantinople  để  tham dự Thượng Hội  Ðồng 
Oak nhằm truất phế Ðức Gioan Kim Khẩu (sau 
này mới biết là bị kết tội oan).
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Khi Ðức Theophilus từ trần vào năm 412, ngài 
lên kế vị bác của mình sau cuộc tranh đấu với 
phe ủng hộ người đối thủ là Timotheus. Ngay 
sau khi lên ngôi, Ðức Cyrillô bắt đầu tấn công 
lạc thuyết Novatianô với việc đóng cửa các nhà 
thờ;  đuổi  những người  Do Thái  ra khỏi  thành 
phố; và phản bác một số hành động của quan 
đầu tỉnh Orestes là người theo phe Novatianô.

Vào  năm  430,  Ðức  Cyrillô  lại  xung  đột  với 
Nestorius,  thượng  phụ  của  Constantinople,  là 
người  cho  rằng  Ðức  Maria  không  phải  là  Mẹ 
Thiên Chúa vì Ðức Kitô là Thiên Chúa chứ không 
phải con người, hậu quả là không thể dùng chữ 
theotokos  (người-mang-Thiên-Chúa)  áp  dụng 
cho  Ðức Maria.  Ðức  Cyrillô  thuyết  phục  được 
Ðức Giáo Hoàng Celestine I triệu tập một công 
đồng ở Rôma nhằm lên án Nestorius, và chính 
ngài cũng hành động tương tự trong công đồng 
Alexandria.

Vào năm 431, Ðức Giáo Hoàng Celestine ra lệnh 
cho Ðức Cyrillô truất phế Nestorius. Trong Ðại 
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Công Ðồng Ephêsô lần thứ ba, với sự tham dự 
của hai trăm giám mục và dưới sự chủ tọa của 
Ðức  Cyrillô,  công  đồng  đã  lên  án  mọi  giáo 
thuyết  của Nestorius là sai  lầm trước khi  Ðức 
Tổng Giám Mục Gioan ở Antiôkia và bốn mươi 
hai môn đệ ủng hộ giáo thuyết của Nestorius kịp 
đến tham dự. Khi thấy mọi sự đã lỡ, họ tổ chức 
một công đồng riêng để truất phế Ðức Cyrillô. 
Hoàng Ðế Theodosius II bắt giữ cả hai người, 
Ðức Cyrillô và Nestorius nhưng sau đó đã trả tự 
do cho Ðức Cyrillô khi các đại diện của đức giáo 
hoàng xác nhận các quyết định của công đồng.

Hai  năm sau,  Ðức Tổng Giám Mục Gioan, đại 
diện cho các giám mục ôn hòa ở Antiôkia, đã ký 
kết một thỏa ước với Ðức Cyrillô và cùng lên án 
Nestorius. Trong quãng đời còn lại, Ðức Cyrillô 
đã viết nhiều luận án làm sáng tỏ học thuyết về 
Thiên Chúa Ba Ngôi  và mầu nhiệm Nhập Thể 
nhằm  ngăn  chặn  lạc  thuyết  Nestorius  và 
Pelagian khỏi ăn sâu vào cộng đồng Kitô Hữu.
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Ngài là thần học gia sáng chói nhất của truyền 
thống Alexandria. Văn bút của ngài có đặc tính 
chính xác về tư tưởng, lập trường rõ ràng, và lý 
luận sắc bén.  Các văn bản của ngài  gồm các 
nhận định về Thánh Gioan, Thánh Luca, và ngày 
lễ Ngũ Tuần, các luận thuyết về thần học tín lý, 
cũng như các thư từ và bài  giảng. Ngài được 
Ðức Giáo Hoàng Lêô XIII tuyên xưng là tiến sĩ 
Giáo Hội vào năm 1882.
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28-6 THÁNH IRÊNÊ
(130?-220)

28 Tháng Sáu

 Các văn bản của Thánh Irênê giúp ngài có một 
địa vị cao trọng trong các giáo phụ của Giáo Hội, 
vì các tư tưởng ấy không những giúp hình thành 
nền tảng thần học Kitô Giáo mà còn phô bầy và 
bài  bác  các  sai  lầm của  phe  Gnostic,  gìn  giữ 
được đức tin Công Giáo khỏi những nguy hiểm 
của lạc thuyết.
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Có lẽ ngài sinh vào khoảng năm 125, trong một 
vùng ven biển của Tiểu Á là nơi có đông người 
Kitô Giáo và ký ức về các tông đồ vẫn còn được 
trân  quý.  Ngài  chịu  ảnh  hưởng rất  nhiều  của 
Thánh Polycarp là người đã từng được gặp các 
tông đồ hoặc các môn đệ trực tiếp của các ngài.

Khi các linh mục và nhà thừa sai người Á Châu 
đem tin mừng đến cho người Gaul và thiết lập 
một giáo hội địa phương ở Lyon, Thánh Irênê đã 
phục vụ ở giáo phận này dưới  quyền vị  giám 
mục đầu tiên là Thánh Pothinus. Vào năm 177, 
Irênê  được  sai  đến  Rôma,  vì  thế  ngài  không 
được phúc tử đạo như Ðức Pothinus trong thời 
kỳ bách hại ở Lyons. Khi trở về, ngài kế vị đức 
giám mục trông coi giáo phận.

Vào lúc ấy, tuy sự bách hại không còn nhưng lạc 
thuyết Gnostic tràn lan khắp xứ Gaul. Khi thấy 
các  Kitô  Hữu  bị  ảnh  hưởng  nặng  nề  bởi  lạc 
thuyết, ngài biết việc phải làm là phô bầy các 
lầm lạc  của  phe Gnostic.  Ngài  viết  năm cuốn 
sách mà trong đó nêu ra các sai lầm nội tại của 
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các lạc thuyết, đồng thời so sánh các thuyết ấy 
với Kinh Thánh và giáo huấn của các Tông Ðồ. 
Công trình này, được viết bằng tiếng Hy Lạp mà 
ngay sau đó được dịch sang tiếng La tinh, được 
lưu hành rộng rãi và rất thành công trong việc 
đối phó với phe Gnostic. Từ đó trở đi, ở bất cứ 
cấp độ nào, lạc thuyết Gnostic không còn là một 
đe dọa đối với đức tin Công Giáo.

Một nhóm Kitô Hữu ở Tiểu Á bị Ðức Giáo Hoàng 
Victor III ra vạ tuyệt thông vì họ không chấp 
nhận ngày tháng cử hành lễ Phục Sinh của Giáo 
Hội Tây Phương. Thánh Irênê đã can thiệp với 
đức giáo hoàng để rút lại hình phạt này, ngài 
cho thấy đó không phải là vấn đề quan trọng vì 
họ theo thói quen cũ mà Ðức Polycarp và Ðức 
Giáo Hoàng Anicetus không coi đó là sự chia cắt 
trong Giáo Hội.  Ðức giáo hoàng đã phản ứng 
cách thuận lợi và hàn gắn được sự bất hòa.

Người ta không rõ Thánh Irênê từ trần vào lúc 
nào, nhưng tin là vào năm 202. Thi hài của ngài 
được chôn trong hầm mộ trong cung thánh của 
nhà thờ Thánh Gioan, và sau đó được đổi tên là 
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Thánh Irênê. Vào năm 1562, nhà thờ và hầm 
mộ của ngài bị phe Calvin tiêu hủy, mọi thánh 
tích của ngài dường như cũng tiêu tan.
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30-6 CÁC VỊ TỬ ÐẠO TIÊN KHỞI Ở ROMA

(c. 68 A.D.)

Khoảng mười hai năm hay hơn kém thế sau khi 
Ðức Giêsu về trời,  đã có nhiều Kitô  hữu sinh 
sống tại Rôma, cho dù họ không phải là những 
người trở lại đạo do lời rao giảng của vị Tông đồ 
dân ngoại phaolô. Chính Phaolô cũng chưa tới 
thăm họ khi ngài viết lá thư cho các tín hữu ở 
Rôma vào khoảng 57-58 A.D. 

Ở Rôma có nhiều người  Do Thái.  Có lẽ  vì  sự 
tranh  chấp  giữa  những người  Do  Thái  truyền 
thống và Do Thái theo Kitô Giáo mà Hoàng Ðế 
Claudius đã trục xuất tất cả người Do Thái ra 
khỏi Rôma trong những năm 49-50 A.D. Sử gia 
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Suetonius  nói  rằng việc  trục xuất  là  vì  những 
xáo trộn trong thành phố "gây nên bởi một vài 
Kitô Hữu." Có lẽ sau khi Claudius từ trần, nhiều 
người đã trở lại đây vào năm 54, vì lá thư của 
Thánh  Phaolô  dường  như  viết  cho  một  giáo 
đoàn Dân Ngoại đông đảo.

Vào tháng Bảy năm 64, hơn một nửa thành phố 
Rôma bị  tiêu  hủy vì  hỏa hoạn.  Người  ta  đồn 
rằng chính Hoàng Ðế Nero đã gây ra thảm kịch 
này vì muốn nới rộng cung điện của ông. Nero 
đã mưu mô đánh lạc hướng bằng cách kết tội 
người Kitô Giáo. Theo sử gia Tacitus, một "số 
đông" Kitô Hữu đã bị chết vì "sự thù hận của 
con người." Thánh Phêrô và Thánh Phaolô có lẽ 
cùng chung số phận với những người này.

Lời Bàn

Bất cứ đâu Tin Mừng của Ðức Giêsu được rao 
giảng, ở đó có sự chống đối như Ðức Giêsu đã 
từng gặp, và nhiều người theo Ngài đã chia sẻ 
sự đau khổ và sự chết của Ngài. Nhưng không 
một sức lực nào của loài người có thể ngăn chặn 
quyền năng của Thần Khí  đang giải  thoát thế 
giới.  Máu của các vị tử đạo đã từng là, và sẽ 
luôn luôn là hạt giống đức tin.
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Lời Trích

Ðức Giáo Hoàng Clêmentê I, người kế vị Thánh 
Phêrô đã viết: "Chính vì sự đố kỵ và ghen ghét 
mà các trụ cột vĩ đại và chính trực của Giáo Hội 
đã bị bách hại và đã chiến đấu cho tới chết... 
Trước nhất, Thánh Phêrô, vì sự ghen tương vô 
lý ngài phải đau khổ không chỉ một hoặc hai lần 
nhưng nhiều lần, và như thế ngài đã hy sinh làm 
chứng, đã đến nơi vinh hiển mà ngài đáng được. 
Vì sự đố kỵ và tranh chấp, Thánh Phaolô đã cho 
thấy cái giá của sự kiên trì. Ngài bị xiềng xích 
bảy lần, bị lưu đầy, và bị ném đá; là một sứ giả 
từ đông sang tây, ngài đáng được kính phục vì 
đức tin của ngài...

"Chung quanh các đấng ấy là một đám đông  
những người được tuyển chọn, mặc dù là nạn  
nhân của sự ghen ghét, họ đã đem cho chúng  
ta gương mẫu cao quý nhất về sự chịu đựng khi  
bị tra tấn và sỉ nhục. Vì sự đố kỵ mà các phụ nữ  
phải đau khổ, như bà Dirce hoặc các con gái  
của Danaus, họ phải đau đớn khủng khiếp vì các  
hành động thô bạo. Nhưng họ đã can đảm chu  
toàn đức tin bất kể sự yếu đuối của thân xác và  
đã chiếm được phần thưởng cao quý."
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3-7 Thánh Tôma Tông ÐỒ

Thật tội  nghiệp cho Thánh Tôma! Chỉ  có một 
câu nói của ngài mà bị gán cho cái tên "Tôma 
Hồ Nghi" trong suốt 20 thế kỷ. Nhưng nếu ngài 
nghi  ngờ thì  ngài  cũng đã tin.  Lời  ngài  tuyên 
xưng đã trở thành một phát biểu đức tin trong 
Tân Ước: "Lạy Chúa tôi, lạy Thiên Chúa của tôi!" 
(x. Gioan 20:24-28), và lời ấy đã trở thành lời 
cầu nguyện được  đọc  cho đến tận thế.  Cũng 
nhờ ngài mà Kitô Hữu chúng ta có được lời nhận 
định của Ðức Giêsu: "Anh tin là vì anh đã thấy 



M C L CỤ Ụ

Thầy. Phúc cho những người không thấy mà tin" 
(Gioan 20:29).

 Thánh Tôma cũng nổi tiếng vì sự can đảm của 
ngài. Có thể điều ngài nói là do bốc đồng -- vì 
ngài cũng bỏ chạy như các tông đồ khác khi Ðức 
Giêsu  bị  bắt  bớ  --  nhưng  chắc  chắn  ngài  đã 
không giả dối khi nói lên ý muốn cùng chết với 
Ðức Giêsu.  Ðó là  khi  Ðức Giêsu đề nghị  đến 
Bêtania sau khi Lagiarô từ trần. Vì Bêtania rất 
gần với Giêrusalem, điều đó có nghĩa phải đi bộ 
ngang qua phần đất của kẻ thù và rất có thể sẽ 
bị giết chết. Nhận biết sự kiện này, Thánh Tôma 
nói với các tông đồ khác, "Chúng ta hãy cùng đi 
để chết với Thầy" (Gioan 11:16b). Thánh Tôma 
còn được nhắc đến khi Ðức Giêsu hiện ra sau 
Phục Sinh, tại Hồ Tibêria khi bắt được nhiều cá 
một cách lạ lùng. Truyền thống nói rằng, sau 
biến cố Hiện Xuống trong ngày lễ Ngũ Tuần, các 
Tông Ðồ đi rao giảng khắp nơi, và Thánh Tôma 
đã  loan  truyền  Tin  Mừng  cho  người  Parthi, 
Medes,  và Ba Tư;  sau cùng ngài  đến Ấn Ðộ, 
đem Ðức Tin cho dân chúng ở vùng ven biển 
Malaba, mà giáo đoàn đông đảo ấy tự nhận họ 
là "Kitô Hữu của Thánh Tôma." Ngài đã chấm 



M C L CỤ Ụ

dứt cuộc đời qua sự đổ máu cho Thầy mình, đã 
bị  đâm bằng  giáo  cho  đến  chết  ở  nơi  gọi  là 
Calamine.

Lời Bàn

Thánh Tôma chia sẻ số phận của Thánh Phêrô, 
Thánh Giacôbê và Gioan (những người "con của 
sấm sét") Thánh Philípphê và lời thỉnh cầu dại 
dột của ngài khi muốn được nhìn thấy Chúa Cha 
-- thật vậy mọi  tông đồ đều có những khiếm 
khuyết và thiếu hiểu biết. Tuy nhiên, chúng ta 
không thể chỉ chú ý đến các khuyết điểm này, vì 
Ðức Kitô đã không chọn những người vô dụng. 
Sự yếu đuối của các ngài vì bản tính loài người 
cho thấy sự thánh thiện là quà tặng của Thiên 
Chúa, chứ không phải công sức của con người; 
món quà ấy được ban cho những con người bình 
thường đầy khiếm khuyết; chính Thiên Chúa là 
người từ từ biến đổi những khuyết điểm ấy trở 
thành hình ảnh của Ðức Kitô, can đảm, trung tín 
và nhân hậu.

Lời Trích
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"... Ðược thúc đẩy bởi Chúa Thánh Thần, Giáo  
Hội phải bước đi cùng một con đường mà Ðức  
Kitô đã đi: con đường khó nghèo và vâng lời,  
phục vụ và hy sinh cho đến chết... Và vì thế các  
tông đồ đã bước đi trong hy vọng. Vì Nhiệm Thể  
của Ðức Kitô, là Giáo Hội, các ngài đã cung ứng  
những gì còn thiếu sót trong sự đau khổ của  
Ðức Kitô qua những thử thách và đau khổ của  
các ngài (x. Col 1:24)" (Sắc lệnh Về Hoạt Ðộng  
Truyền Giáo của Giáo Hội, số 5).
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4-7 Thánh ElizabÉt BỒ Ðào Nha

(1271-1336)

Thánh Elizabeth là một công chúa Tây Ban Nha 
được  gả  cho  vua  Denis  Bồ  Ðào  Nha  khi  mới 
mười  hai  tuổi.  Ngoài  sắc  đẹp và  tính  tình  dễ 
thương, thánh nữ còn là một người sùng đạo, 
tham dự Thánh Lễ hàng ngày.

Elizabeth là một người vợ nết na thánh thiện, 
nhưng ông chồng, dù lúc ban đầu rất yêu mến 
vợ nhưng sau đó ông là người đã gây nhiều đau 
khổ  cho  bà.  Tuy  là  một  nhà  cầm quyền  tốt, 
nhưng  ông  không  muốn  bà  siêng  năng  cầu 
nguyện cũng như luyện tập các nhân đức khác. 
Thật  vậy,  bà  có  lòng  thương  người  cách  đặc 
biệt.  Bà giúp đỡ của hồi  môn cho các cô gái 
nghèo khi đi  lấy chồng và thành lập nhiều tổ 
chức từ thiện, gồm một bệnh viện ở Coimbra, 
các nhà vãng lai cho khách đi xa, một trung tâm 
hoàn lương ở Torres Novas, và một cô nhi viện. 
Chính bà cũng đích thân chăm sóc bệnh nhân. 
Ngoài ra, với sự kiên nhẫn, bà còn chịu đựng sự 
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bất trung của chồng và ngay cả nuôi nấng các 
người con riêng của ông.

Có một lần, nhà vua tin lời nói dối của một tiểu 
hầu, vì ganh tị, đã dựng chuyện xấu xa về bà 
Elizabeth với các tiểu hầu khác. Tức giận, nhà 
vua sai tiểu hầu mà ông tin là có tội đi đến lò 
vôi. Người thợ nung vôi được lệnh là quăng vào 
lò bất cứ tiểu hầu nào đến đây đầu tiên. Chú 
tiểu  hầu tốt  lành vâng lệnh ra  đi,  không biết 
rằng cái chết đang chờ trước mặt. Trên đường 
đi, theo thói quen, chú dừng chân tại một nhà 
thờ để dự lễ, nhưng Thánh Lễ đã bắt đầu được 
một nửa, do đó chú ở lại dự Thánh Lễ thứ hai. 
Trong khi đó, nhà vua sai tên tiểu hầu độc ác 
đến lò vôi để xem xét tình hình. Và đó chính là 
tiểu hầu bị quăng vào lò lửa! Khi nhà vua biết rõ 
câu chuyện,  ông nhận ra sự quan phòng của 
Thiên Chúa đã gìn giữ chú tiểu hầu tốt  lành, 
trừng phạt kẻ gian dối, và chứng minh sự vô tội 
của Hoàng Hậu Elizabeth.

Biến cố này đã giúp nhà vua thay đổi lối sống 
tốt lành hơn. Ông xin lỗi vợ trước mặt mọi người 
và tỏ lòng hết sức tôn trọng bà. Trong những 
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ngày cuối  đời  của nhà vua, bà không rời  ông 
nửa bước, ngoại trừ khi đi lễ, cho đến khi ông 
được chết lành.

Sau đó,  bà từ giã  việc  triều  chính để xin  gia 
nhập tu viện dòng Thánh Clara Nghèo Hèn ở 
Coimbra. Sau khi bị từ chối, bà gia nhập dòng 
Ba Phanxicô và dựng một mái nhà đơn sơ gần tu 
viện.  Trong  mười  một  năm  sau  cùng,  bà  thi 
hành công việc bác ái nhiều hơn và sống hãm 
mình đền tội.

Bà Elizabeth là gương mẫu tuyệt vời về sự tử tế 
đối với người nghèo và là người hòa giải thành 
công giữa các hoàng thân thái tử trong hoàng 
tộc và giữa các quốc gia.
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5-7 Thánh Antôn MARIA Zacaria

(1502-1539)

Khi  Martin  Luther  tấn  công  những  lạm  dụng 
trong Giáo Hội, lúc ấy một phong trào canh tân 
đang  manh  nha  thành  hình.  Trong  số  những 
người của phong trào có Thánh Antôn ZaccMaria

 Thuộc  dòng  dõi  quý  tộc,  cha  của  Antôn 
ZaccMaria mất sớm khi ngài mới hai tuổi, và mẹ 
ngài, người goá phụ 18 tuổi, ở vậy nuôi con. Bà 
tận tụy dạy dỗ đạo lý cho con ngay từ nhỏ. Khi 
22 tuổi,  Antôn lấy bằng tiến sĩ y khoa và làm 
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việc ở Cremona, giúp đỡ người nghèo và siêng 
năng hoạt động tông đồ. Ngoài phần xác của 
con bệnh, ngài còn lo lắng đến phần hồn của 
họ, ngài là một giáo lý viên và được thụ phong 
linh mục lúc 26 tuổi.

Ðược  sai  đến  Milan  trong  một  vài  năm,  Cha 
Antôn ZaccMaria thành lập hai tu hội, một cho 
nam giới và một cho nữ giới. Mục đích của tu 
hội là canh tân xã hội đang sa sút vào thời ấy, 
bắt đầu từ hàng giáo sĩ và tu sĩ.

Vì  rất  cảm  kích  Thánh  Phaolô,  Cha  Antôn 
ZaccMaria đặt tên cho tu hội là Bácnabê -- tên 
bạn  đồng  hành  của  Thánh  Phaolô  --  và  ngài 
hăng say rao giảng ở trong nhà thờ cũng như 
ngoài đường phố, tổ chức các nhóm truyền giáo 
và không xấu hổ khi công khai ăn năn sám hối. 
Ngài  còn  khuyến  khích  những  hình  thức  sinh 
hoạt mới mẻ, như giáo dân cộng tác trong công 
việc tông đồ, siêng năng rước lễ, chầu Thánh 
Thể và rung chuông nhà thờ vào 3 giờ chiều thứ 
Sáu hàng tuần.
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Sự thánh thiện của Cha Antôn đã khích lệ nhiều 
người thay đổi đời sống, và như tất cả các vị 
thánh khác, ngài cũng bị nhiều người chống đối. 
Hai lần, tu hội của ngài phải chịu sự điều tra của 
các giới chức trong Giáo Hội, và cả hai lần đều 
được minh oan.

Ðang khi trên đường công tác hòa giải, ngài bị 
bệnh nặng và được đưa về thăm người mẹ. Ngài 
từ trần ở Cremona khi mới 36 tuổi.

Lời Bàn

Sự  hăng  say  canh  tân  của  Thánh  Antôn 
ZaccMaria  có  lẽ  khiến  nhiều  người  ngày  nay 
"thất  vọng".  Vào  thời  điểm  mà  nhiều  người 
trong Giáo Hội lẫn lộn giữa thế quyền và thần 
quyền,  thì  lời  rao  giảng,  lối  sống  của  Thánh 
Antôn không khác gì một cản trở cần diệt trừ. 
Nhưng lối sống ấy đích thực là linh đạo của Ðức 
Kitô, một Ðấng bị đau khổ, bị đóng đinh. Chúng 
ta cũng không thể "cao trọng hơn Thầy", và con 
đường thập giá luôn luôn là con đường dẫn đến 
vinh quang.
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6-7 THÁNH MARIA GORETTI

 TRINH NỮ TỬ ĐẠO

( 16.10.1890 – 6.7.1902 )

Teresa  Maria  Goretti  sinh  ngày 16.10.1890 tai 
Corina, một làng nhỏ thuộc nước Ý. Goretti được 
sinh ra trong một gia đình Công giáo đạo đức, 
thanh cao. Ông Luygi cha của Goretti, một người 
cha cần cù, biết nhìn xa trông rộng mọi cảnh 
huống trong gia đình. Bà Axunta, một người mẹ 
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hiền hậu, bao giờ cũng tỏ ra thương chồng và 
yêu các con. 

Năm lên 9 tuổi, Goretti theo cha mẹ sang Phêri 
để sinh sống cho cuộc sống đỡ chật vật hơn. 
Nhưng không may, mới ở Phêri được một năm 
thì cha em đã qua đời vì bệnh tật. Cái chết đau 
thương của người cha thân yêu đã ghi sâu trong 
tâm trí em kể từ ngày ấy và luôn luôn cô cầu 
nguyện cho cha mình. Thời gian lặng lẽ trôi, anh 
trai, Goretti và các em sống trong tình cảnh mồ 
côi cha, luôn túng bấn và thiếu gạo ăn. Hằng 
ngày mẹ và anh phải ra đồng, còn Goretti ở nhà 
trông các em và cơm nước. Em thay mẹ lo mọi 
việc trong nhà, nên chỉ mới 12 tuôi đầu mà em 
đã rất  đảm đang và  quán xuyến.  Ai  nhìn em 
cũng phải khen em thật là xinh, khuôn mặt trái 
xoan, mũi cao, trán cao, tóc đen và dài, em có 
đôi môi đỏ và thân hình đang tuổi dậy thì. Vì 
hoàn cảnh túng thiếu, nghèo khó nên từ nhỏ em 
đã không được đến trường học. Em không biết 
viết cũng không biết đọc, chỉ thuộc những kinh 
nguyện do mẹ dạy vào những buổi  chiều hay 
buổi tối trước khi đi ngủ. 



M C L CỤ Ụ

Mãi tới năm 12 tuổi,  Goretti  mới được rước lễ 
lần  đầu  tại  nhà  thờ  Netturo  cách  làng  Phêri 
12km. Sung sướng và hạnh phúc biết bao đã từ 
lâu lắm em mong ước có ngày này, được rước 
Chúa vào lòng. Em đã thầm cầu nguyện, xin ơn 
cho người cha đã qua đời, xin cho mẹ đỡ vất vả 
để nuôi dạy các con nên người, và nhất là em 
đã  xin  Chúa  cho  em  có  một  tâm  hồn  trong 
trắng,  chăm  chỉ  làm  việc,  sống  đạo  đức  và 
ngoan ngoãn. 

Ngay bên cạnh nhà Goretti gia đình ông Xeren, 
ông Xeren có cậu con trai 17 tuổi là Alexander. 
Mồ côi mẹ từ khi mới vừa sinh ra nên Alexander 
đã sống thiếu tình mẹ xa tình cha: tâm hồn anh 
trống rỗng, lầm lì, thiếu văn hóa. Ông bà Luygi 
rất nhiều lần không nén lòng nổi kêu trách về 
Alexander thì ông Xeren cũng chẳng quan tâm 
mà dạy bảo gì. Điều đó làm cho ông bà Luygi 
muốn sớm đưa gia đình mình về lại Corina sống 
để tránh cho các con học đòi theo những thói 
hư của Alexander. 

Rồi một chiều thứ bảy, sau khi đọc kinh xong, 
Goretti đang lúi húi sửa lại những bông hoa cắm 
trong  bình  và  thay  những  cây  nến  mới. 
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Alexander sang bên nhà muốn nhờ Goretti khâu 
lại  khuy  của  chiếc  áo  sơ  mi,  Goretti  nhận  lời 
Alexander sang sửa giúp chiếc áo vì lòng bác ái. 
Anh đứng nhìn Goretti khâu áo, thì lúc này trong 
tâm trí anh nhận thấy Goretti là một thiếu nữ 
xinh đẹp hơn là thánh thiện. Anh muốn yêu cô 
và ước mong được sống gần cô. Không thể kiềm 
chế nổi mình, ngay khi Goretti vừa cất kim chỉ đi 
thì anh đã chạy lại ôm lấy cô và cố hôn lên đôi 
má bầu bĩnh của cô. Goretti thấy cử chỉ sàm sỡ 
của Alexander liền chống cự và đẩy anh ra. Thấy 
mình bị Goretti chống cự anh bỏ ra và hăm dọa 
nếu cô nói với ai biết chuyện này thì cô sẽ bị 
mất mạng.

Goretti  hoảng sợ vội chạy ra vườn, trong lòng 
em buồn sầu và bối rối. Em mong được đi xưng 
tội ngay. 

Mấy tháng êm đêm trôi qua, mùa hè đến. Chiều 
hôm đó trời như sắp có giông, bà Axunta giục 
con trai và cậu Alexander nhanh chóng thu lúa 
đang phơi ngoài bãi vào kho. Goretti ở lại cho 
em bé út ngủ và chuẩn bị cơm chiều. Alexander 
còn nấn ná muốn trò chuyện với Goretti và lại 
nhờ Goretti vá lại chiếc áo vừa bị rách, anh chạy 
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về phòng lấy để đưa cho Goretti làm rồi anh ra 
sân. Một lúc sau anh nghĩ, chỉ có mình Goretti ở 
nhà và đây là dịp tốt để gần cô, anh nhờ bà 
Axunta coi bò giúp đẻ anh về nhà. Anh vào nhà 
thì thấy Goretti vẫn đang lúi húi khâu vá. Với tay 
cầm con dao cắt hoa quả để trên bàn, anh chỉ 
định dùng để dọa nếu lần này Goretti lại kháng 
cự.  Anh  gọi  Goretti  sang  phòng  anh,  nhưng 
Goretti  lưỡng lự không sang, anh liền tới nắm 
lấy tay cô và kéo sang. Goretti sợ hãi kêu cứu, 
liền đó anh đưa dao lên kề vào cổ cô mà dọa. 
Alexander vẫn chờ đợi sự ưng thuận của Goretti, 
còn Goretti một mực chống cự lại, trong lúc tức 
giận không kiềm chế nổi hành vi của mình anh 
đã đâm liên tiếp tám nhát dao vào ngực Goretti. 
Goretti quị xuống cố lết ra ngoài cửa, Alxender 
đuổi theo đâm tiếp bốn nhát dao nữa trên người 
Goretti rồi  thất  thần  ném con  dao  đi  rồi  gục 
xuống bên Goretti. 

Đúng lúc đó ông Xeren đi  vào nhà chợt  nhìn 
thấy Goretti  nằm trên vũng máu liền  kêu lớn 
tiếng để mọi người tới giúp. Tiếng Goretti rên rỉ 
trong đau đớn:
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-          Chính… chính Alexander, Lạy Chúa… 
con chết mất!

Mọi  người  chạy  đi  gọi  bác  sĩ  và  cảnh  sát, 
Alexander thì bị giữ lại nhốt vào phòng chờ cảnh 
sát đến.

Bác sĩ đến và xơ cứu vết thương rồi vội đưa em 
vào bệnh viện ngay để giải phẫu. Các bác sĩ đều 
thất vọng vì nhiều vết thương quá sâu và máu bị 
chảy ra quá nhiều, khó lòng em có thể sống qua 
được đến ngày mai.

Sáng sớm hôm sau, Cha Tuyên Úy đến làm các 
phép cho em, em nhận ra cha, nét mặt tươi vui:

-          Cha của con!

-          Con yêu dấu! Con bớt đau chưa? Con 
ạ, đau đớn là hạnh phúc cho con, nếu con 
vui nhận vì Chúa.

-          Vâng, thưa Cha.

Ba giờ chiều cùng ngày, đôi môi em vẫn mấp 
máy câu nguyện rồi bỗng nhiên em uốn người 
kêu lớn tiếng:

-          Alexander!  Không được làm thế! Sa 
hỏa ngục đó.



M C L CỤ Ụ

Người em lịm dần, em ngừng thở nhưng nét mặt 
vẫn xinh tươi như bông hoa vừa được ngắt đi. 

Đúng  sáng  ngày  8.7.1902  thánh  lễ  an  táng 
Goretti được cử hành trọng thể. Rất đông người 
dân  trong  thành  kéo  nhau  về  tham  dự.  Mọi 
người  đều  rất  thương  nhớ  và  cảm  kích  lòng 
dũng cảm của em.

Trên bia mộ  của em được ghi hàng chữ: 

MARIA GORETTI

THIẾU NỮ 12 XUÂN XANH

Sinh ngày 16.10.1890

đã tạ thế ngày 6.7.1902

Vì bảo toàn bông huệ khiết trinh
Ngày 24.4.1947 tại Đền Thờ thánh Phêrô, Đức 
Giáo Hoàng Piô đã phong Chân phúc cho Maria 
Goretti.

Ngay 24.6.1950 Chân Phúc Maria Goretti được 
vinh  quang  hiển  thánh,  Thánh  Trinh  Nữ  Tử 
Đạo. 
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ĐỜI ĐỀN TỘI CỦA ALEXANDER 

Tòa tuyên án 30 năm tù khổ sai lưu đầy ra đảo 
Xirin đối với Alexander vì tội cố sát.  

Lúc đầu Alexader không chút ân hận gì về tội lỗi 
mình gây ra mà chỉ biết giận đời. Một thời gian 
ngắn sau ở trong tù, một điều kỳ diệu đã đến 
làm thay đổi tâm hồn Alexander: Anh đã nằm 
mơ thấy Goretti đi dạo trong vườn có rất nhiều 
hoa đẹp, Goretti tươi cười nhìn anh và ngắt tặng 
anh một bông huệ trắng tinh cùng với  những 
bông hoa hường đỏ. Tỉnh giấc, tâm hồn tội lỗi 
trong anh cũng thức tỉnh. Ngay sang hôm sau 
anh xin được gặp Cha Tuyên Úy để xưng tội. 
Cha ân cần giải thích: 

-          Bông huệ trắng vốn tượng trưng cho 
đức trinh khiết, hoa hường đỏ tượng trưng 
cho phúc tử đạo. Maria Goretti  mà anh đã 
sát hại một cách tàn nhẫn chắc chắn đã 
tha thứ cho anh bằng cách tặng hoa và 
còn cầu nguyện cho anh. Xin Chúa dủ lòng 
thương xót vì máu nàng đã đổ ra để bảo 
vệ đức trinh trong ban cho anh ơn thống 
hối mà lo chuộc lỗi lầm. 
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Thật  vậy,  nhờ  lời  cầu  nguyện  của  Goretti, 
Alexander đã trở về với Chúa, tính tình cũng đã 
thay đổi, nhờ đó mà anh được ân xá trước mười 
năm.  Vừa  ra  khỏi  tù,  anh  liền  tìm  đến  nhà 
Goretti gặp bà Axunta để xin được tha thứ. Với 
lòng nhân hậu bà đã đón tiếp và mời anh ở lại 
dùng bữa cơm thân mật với gia đình, đúng ngày 
sinh nhật của Goretti năm 1937.

Sau đó, anh đến xin làm lao công trong một tu 
viện dòng Phanxico: để sống cuộc đời đền tội.
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11-7 THÁNH BÊNÊĐICTÔ 

(480?-543)

Trong thế giới ngay nay, chúng ta làm gì cũng 
mau  vội:  nói  nhanh,  du  lịch  nhanh,  đồ  ăn 
nhanh, cầu nguyện nhanh. Chúng ta lần hạt thật 
nhanh, cho sớm xong, thay vì say sưa cảm nếm 
từng chữ trng lời kinh.  Chúng ta muốn đọc thật 
nhanh cho xong một đoạn Kinh Thánh, thay vì 
chú tâm tới tiến trình tuần tự trong lối đọc, khi 
mỗi lời Kinh Thánh là tiếng nói của Thiên Chúa 
và  có  một  sức  mạnh  riêng  của  nó.  Thánh 
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Bênêđíctô  hiểu  rõ  thứ  quyền  lực  đó  của  Lời 
Chúa, và biết  để cho Lới  Chúa hoạt động nơi 
thâm sâu của mình.

 Ngài sinh trong một gia đình lỗi lạc ở Nursia, 
thuộc miền trung nước Ý, ngài  hoàn  tất việc 
học hành của mình tại Rôma, với một người bảo 
mẫu đi theo. Ngài học nghệ thuật hùnhg biện, ít 
chú trọng  tới  chất  lượng của lời  nói,  mà chú 
trọng nhiều tới khoa hoa mỹ trong cách ăn nói. 
Các sinh viên theo học có tất cả mọi thứ -- sự 
giáo dục, sự giàu có, tuổi trẻ -- và họ tiêu sài 
mọi thứ để mua lạc thú thay vì chân lý. Bênêditô 
quan sát một cách kinh hãi trước cảnh tật xấu 
đang lộ rõ trong đời sống và nền luân lý của các 
bạn hữu mình.

Khiếp sợ cho linh hồn của mình, cậu trốn khỏi 
Rôma, từ bỏ gia sản của mình, đến sống trong 
một làng nhỏ với ngườ bảo mẫu. Khi Thiên Chúa 
kêu gọi ngài vượt xa hẳn cuộc sống yên tịnh đó 
để tiến tới một cuộc sống còn cô quạnh hơn, thì 
ngài lên núi Subiaco, sống ẩn tu dưới sự hướng 
dẫn của một vị ẩn tu khác tên là Romanô. Sau 
nhiều năm cầu nguyện, tiếng tăm thánh thiện 
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của ngài đồn xa, các thầy đan sĩ xin ngài làm 
viện phụ của họ. Ngài cảnh giác họ là ngài sẽ rất 
nghiệm nhặt đối với họ, nhưng chọ cứ nài nẵng, 
nên ngài chấp nhận – sau đó chịu không nổi, họ 
bỏ thuốc độc cho ngài, thế là đúng như những 
gì ngài đã nói trước cho họ hay.

Thế là ngài lại  sống cô tịch một mình, nhưng 
không được lâu. Những môn đệ kế tiếp của ngài 
có thiện chí hơn, nên ngài giúp họ tạo lập ra đến 
12 đan viện  tại  Subiaco,  trong đó các  đan sĩ 
sống  thành  những  cộng  đoàn  gồm  12  người 
một.

Rồi thình lình ngài từ giã họ khi những cuộc tấn 
công  của  một  vị  ẩn  tu  khác  khiến  cho  ngài 
không thể tiếp tục sự hướng dẫn thiêng liêng 
mà ngài  đã đảm nhận tại  đó.  Nhưng lần này 
ngài lên núi Cassinô và thiết lập một đan viện là 
khuôn mẫu cho hệ thống đan viện sau này. Cô 
em  song  sinh  của  ngài,  thánh  nữ  Scolastica, 
cũng đến gần đó để sống đời tu trì.

Sau gần 1500 năm của truyền thống đan viện, 
nay thì ai  cũng biết rõ những hướng dẫn của 
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ngài về đời sống đan tu. Nhưng thánh Bênêđíctô 
quả là người sáng tạo ra một đường lối  tu trì 
mới. Không có ai vào thời đó lại  giúp cho các 
đan sĩ sống thành cộng đoàn tại các đan viện, 
với một bộ luật đàng hoàng.

Ngài có một sự thánh thiện và một khả năng 
dấn  bước  cách  chắc  chắn.  Những  xác  tín  và 
những lời  dạy dỗ của ngài  về đời  sống tu trì 
được tập họp lại trong Bộ Luật dòng của Thánh 
Bênêđíctô, vốn hưỡng dẫn đời sống đan tu trong 
suốt 15 thế kỷ nay.

 Trong bộ luất nhỏ bé những đầy sức mạnh này, 
thánh Bênêđíctô đem tất cả những gì ngài đã 
học hỏi được tại trường lớp về sức mạnh của lới 
nói và những nhịp điệu của thuật hùng biện vào 
phục vụ cho Tin Mừng. Xưa kia ngài đã không từ 
bỏ trường lớp vì lẽ ngài không thông hiểu được 
các môn học! Các học giả đã nói cho chúng ta 
hay rằng Luật dòng của ngài phản ánh rằng ngài 
hiểu biết rất thấu đáo về các qui luật của nghệ 
thuật hùng biện và văn hóa của thời  đại.  Bất 
chấp cái kinh nghiệm trường lớp này, ngài coi 
thuật hùng biện văn chương vừa là một dụng cụ 
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giống  hết  một  chiếc  búa:  chiếc  búa  giúp  xây 
dựng nhà cửa, mà cũng có thể dùng để đập nát 
đầu con người. Vậy là văn chương hùng biện có 
thể được dùng để cổ võ cho tật xấu... hay để cổ 
võ lòng mộ mến Thiên Chúa. Bênêđíctô không 
trốn tránh thuật hùng biện vì nó mê hoặc dân 
chúng rơi vào nết xấu; đúng ra ngài cải cách nó.

Cũng từ đó, một quy luật từ từ được hình thành 
nói lên đời sống cầu nguyện phụng vụ, học hỏi, 
lao động chân tay và sống với nhau trong một 
cộng  đoàn  dưới  một  cha  chung  là  đan  viện 
trưởng. Sự khổ hạnh của Thánh Bênêđictô được 
coi là chừng mực, và đời sống bác ái của ngài 
được thể hiện qua sự lưu tâm đến những người 
chung quanh. Trong thời Trung Cổ, tất cả các 
đan viện ở Tây Phương dần dà đều sống theo 
Quy Luật Thánh Bênêđictô.

Bênêđíctô không muốn đánh mất quyền lực của 
tiếng nói giúp đạt thấu tới Thiên Chúa, chỉ vì lẽ 
có những người khác đã dùng tiếng nói để dìm 
người ta xuống chỗ bùn lầy. Vậy chúng ta hãy 
cất tiếng hát sao cho trái tim và những tiếng nói 
hòa hợp được với nhau.” Luôn luôn cần phải cất 
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giọng đọc mạnh mẽ trong cộng đoàn trong các 
bữa ăn, khi tiếp đón khách, hay để giáo dục các 
tập sinh. Nghe “lời” một lần là chưa đủ-- “Chúng 
tôi muốn luật dòng phải được thường xuyên đọc 
lên cho cộng đoàn nghe.”

Ngài hiểu rõ rằng lời Thiên Chúa chính là nền 
tảng mạnh mẽ và chân thật nhất tạo thành sức 
mạnh của những lời nói: “Bởi lẽ có trang sách 
nào của cuốn Kinh Thánh lại chẳng phải là một 
qui luật cho đời sống tại thế này sao?” Ngài đã 
cảm nghiệm được quyền lực của Lời Thiên Chúa 
được chứa đựng trong Kinh Thánh: “Cũng như 
mưa với tuyết sa xuống từ trời không trở về trời 
nếu chưa thấm xuống đất, chưa làm cho đất phì 
nhiêu và đậm chồi nẩy lộc, cho kẻ gieo có hạt 
giống, cho người đói có bánh ăn, thì Lời Ta cũng 
vậy, một khi xuất phát từ miệng Ta, sẽ không 
trở về với ta nếu chưa đạt kết quả, chưa thực 
hiện ý muốn của Ta, chưa chu toàn sứ mạng Ta 
giao phó” (Is 55, 10-11).

Để cầu nguyện, Bênêđíctô quay về với các thánh 
vịnh, là chính các thi ca của phụng vụ Do Thái 
mà chính Chúa Giêsu đã cầu nguyện. Việc nối 
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kết giọng nói của chúng ta với Chúa Giêsu hầu 
ca ngợi Thiên Chúa trong ngày là điều thật quan 
trọng  khiến cho ngài gọi đó là Công việc của 
Thiên Chúa.” Và chẳng có gì  được đặt ưu tiên 
trên  công  việc  của  Thiên  Chúa  cả.  “Vậy  vừa 
nghe hiệu lệnh tới giò đọc Thần vụ, thì mọi công 
việc khác sẽ ngưng lại.” Bênêđíctô tin cùng với 
Chúa Giêsu rằng “Người ta không chi sống bởi 
bánh, mà còn bởi lời do từ miệng Thiên Chúa 
phán ra” (Mt 4:4).

Kinh nguyện này được gọi là kinh thần vụ, được 
hát lên từ cuốn sách Phụng Vụ Giờ kinh, vào 
những  thời  gian  chuyên  biệt  của  một  ngày. 
Người đan sĩ  nào không thể tới nhà thờ mà đọc 
thần vụ được, thì người ấy hãy lập tức quì gối 
xuống tại nơi mình đang ở: tại cánh đồng, trong 
chuồng bò, để hoàn thành Công việc của Thiên 
Chúa, ngay dưới vòm trời này. Chẳng có gì khác 
nhau giữa cầu nguyện tại nhà thờ hay ở ngoài 
trời – nhưng có một cái gì đó rất đặc biết liên 
quan tới kinh nguyện. “Chúng tôi tin rằng Thiên 
Chúa ở khắp mọi nơi,”  nhưng “không có nghi 
ngờ gì cả, chúng tôi tin chắc rằng Thiên Chúa 
hiện diện cách rất đặc biệt khi chúng ta tham dự 
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Thần vụ.” Hội Thánh cũng tin những lời lẽ trên 
của thánh Bênêđíctô,  và coi  Thần Vụ chính là 
kinh nguyện của Hội Thánh.

Không  đủ  để  cầu  nguyện  bằng  các  lời  kinh. 
Thánh Bênêđíctô còn dạy cho các môn đệ ngài 
thực hành việc đọc sách thánh – chính khi đọc 
sách thánh, các môn đệ quả đang cầu nguyện 
trong khi  thi  hành công việc của Thiên Chúa. 
Trong việc đọc Kinh Thánh này (Lectio Divina), 
ngài và các đan sĩ của ngài ghi vào trí nhớ Kinh 
Thánh, học hỏi nó, chiêm ngường nó cho tới khi 
nó trở  thành một phần của bản thân của họ. Họ 
dành bốn đến sáu tiếng mỗi ngày để đọc sách 
Kinh Thánh. Nếu thầy dòng có giờ rỗi, thì “các 
anh em cần phải sử dụng thời giờ rỗi đó để thực 
tập  các  thánh  vịnh.”  Các  bài  học  Kinh  Thánh 
phải  được đọc  lên từ trí  nhớ chứ không phải 
bằng đọc ra từ sách vở. Trong danh sách “Các 
Dụng  cụ  của  các  Công  việc  lành  thánh”  của 
thánh  Bênêđíctô,  thì  có  kể  đến  “việc  thưởng 
thức đọc sách thánh.”

Tuy nhiên việc đọc sách thánh này phải là một 
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việc học hỏi trong niềm yêu thương, chứ không 
phải  trong trí  tuệ.  Đây không chỉ  là  một  việc 
thao  luyện  lý  trí,  mà  là  một  việc  thao  luyện 
chiêm niệm, để “những tiếng nói và con tim của 
chúng ta  hòa hợp lại  với  nhau.”  Mỗi   lời  của 
Thiên Chúa phải được thấm đượm vào tâm trí, 
chứ không chỉ nơi trí nhớ của ta. “Chúng ta phải 
hiểu ra được rằng mình cho được Chúa nghe lời 
vì tấm lòng ta trong sạch và đầy đau đớn, chứ 
không phải vì  số lượng của các lời  mình nói.” 
Con  tim  trong  sạch  khi  nó  trống  rỗng  không 
chứa một sự gì, ngoài lời Chúa mà thôi, và ước 
ao của ta ở lại nơi Lời Thiên Chúa.

Trước tiên là đọc Lời  Chúa trong Kinh Thánh, 
cho tới khi tìm thấy một câu có sức gợi ý, thì ta 
hãy  dừng lại.  Khuynh  hướng  tự  nhiên  của  ta 
những muốn đọc câu đó lên và nghĩ xem câu đó 
muốn nói điều gì,  nó có liên can tới đời  sống 
chúng ta ra sao, rồi lại tiếp tục đọc. Nhưng đó 
không  phải  là  một  phần  của  việc  đọc  thánh 
thiêng (sacred reading).

Bước kế tiếp chính là ghi nhớ câu đó, nhắc nhở 
nó nhiều lần ở nơi trí nhớ mà không đóc nó lên, 
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mà không nghĩ về nó, mà chỉ nhắc lại nó, cho 
đến khi  nó như đến từ tấm lòng của ta,  chứ 
không còn là tiếng nói nữa, cho tới khi quyền lực 
của Lời Thiên Chúa chiếm hữu lấy chúng ta.

Khi câu nói đó đã mất hết ý nghĩa để chỉ còn 
quyền lực của nó ở lại, thì con người sẽ rơi vào 
chỗ thinh lặng, không còn suy đi nghĩ lại nữa, 
mà để cho sự gợi hứng cuả Thần Khí nói cho ta 
hay về ý nghĩa trong lòng ta. Rồi cuối cùng con 
người chìm sâu trong chiêm niệm, vượt xa hơn 
tiếng nói, xa hơn sự hiểu biết của trí tuệ, để ơ 
lại trong sự hiện diện của Thiên Chúa trong Lời 
thần linh củ a Ngài.

Trong câu chuyện đời sống thánh Bênêđíctô, có 
một người nghèo khó kia đến đan viện xin một 
chút dầu. Dù cho ngài đã ra lệnh cho anh ta 
dầu, nhưng người giữ kho từ chối – bởi vì nhà 
chỉ còn ít dầu thôi. Nếu người giữ kho cho dầu 
đi,  thì  nhà chẳng còn chút dầu nào nữa.  Tức 
giận vì sự thiếu tin tưởng vào Thiên Chúa đó, 
thánh Bênêđictô quì xuống cầu nguyện. Khi ngài 
cầu nguyện, thì trong bình đựng dầu có tiếng sôi 
sục. Các đan sĩ say sưa nhìn dầu đến từ Thiên 
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Chúa dâng lên đầy bình đựng dầu, rồi trào ra 
dưới nắp bình, khiến nắp bình bị đẩy ra, và dầu 
tuôn tràn ra xuống nền nhà.

Trong kinh nguyện của thánh Bênêđíctô,  lòng 
chúng ta giống như một chiếc bình rỗng các tư 
tưởng và những sự thôi thúc của trí tuệ. Chỉ còn 
duy  có  sự  tin  tường vào  sự  quan  phòng cuả 
Thiên Chúa để làm cho lòng chúng ta được đày 
tràn. Việc làm rỗng lòng chúng ta như thế đem 
sự tốt lành sung mãn của Thiên Chúa đến, khiến 
cho nó sôi sục lên trong lòng ta, trước hết với 
một hay hai gợi hứng, rồi sau cùng với trái tim 
ta lấp đầy tình yêu chiêm niệm.

Thánh Bênêđíctô qua đời trong khi cầu nguyện 
trước Thiên Chúa. Theo truyền thống, thì ngày 
qua đời của ngài nhằm ngày 21-3-547. Trong 
nhiều thập kỷ tiếp theo cái chết của ngài, các 
môn đệ của ngài đã dàn trải khắp châu Âu, tạo 
nên một nền văn minh có nền tảng dựa trên đức 
tin Kitô giáo. ĐứcThánh Cha Phaolô VI vào 
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năm 1964 tuyên bố ngài là quan thầy của Châu 
Âu. Trên huy hiệu kính thánh Bênêdíctô, có 
những câu đáng ghi nhớ như sau:

- Chớ gì chúng con được củng cố bởi sự hiện  
diện của Chúa vào giờ chúng con chết!

- Chớ gì thánh giá của Chúa là ánh sáng cho  
con!

– Hãy cút đi, hỡi Xa-tan, đừng gọi ý cho ta  
về những sự hào nhoáng của thế gian!  
Người thèm khát sự dữ ư? Người hãy uống  
lấy nọc độc của ngươi!



M C L CỤ Ụ

15-7 THÁNH BÔNAVENTURA

(1221-1274)

Thánh Bônaventura -- một tu sĩ Phanxicô, một 
thần học gia, một Tiến Sĩ Hội Thánh --vừa uyên 
bác và vừa thánh thiện. Vì nét linh đạo luôn luôn 
thể hiện nơi con người và văn bản của ngài, nên 
lúc đầu ngài được gọi là Tiến Sĩ Ðạo Ðức; nhưng 
trong các thế kỷ gần đây ngài được gọi là Tiến 
Sĩ  Thánh  theo  gương  "Cha  Thánh"  là  Thánh 
Phanxicô, vì ngài sống tinh thần đích thực của 
một  tu  sĩ  Phanxicô
 Vào năm 1257,  ngài  được  chọn  làm bề  trên 
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Dòng  khi  mới  ba  mươi  lăm tuổi  và  đã  thành 
công trong việc hòa dịu các xáo trộn trong Dòng 
vì những bất đồng nội bộ. Ngài rất có công với 
Dòng và đã viết lại tiểu sử của Thánh Phanxicô. 
Ngài  được  Ðức  Giáo  Hoàng  Clêmentê  IV  bổ 
nhiệm làm Tổng Giám Mục của York, nhưng ngài 
xin đừng ép buộc phải chấp nhận vinh dự ấy. 
Ðức Giáo Hoàng Grêgôriô X đã buộc ngài phải 
chấp  nhận  một  vinh  dự  cao  hơn,  đó  là  chức 
Hồng Y và Giám Mục của Albanô.

Vào sáng ngày 15 tháng Bảy 1274,  trong khi 
Công Ðồng Lyon II  đang khai  diễn,  Ðức Giáo 
Hoàng Grêgôriô X và các giáo phụ trong Công 
Ðồng  đã  phải  bàng  hoàng  khi  nghe  tin  Ðức 
Bônaventura từ trần. Một người chép sử vô danh 
đã ghi lại cảm tưởng về ngài: "Một người uyên 
bác có tài hùng biện, và thánh thiện ngoại hạng, 
ngài nổi tiếng về sự nhân từ, dễ làm quen, hòa 
nhã và giầu lòng thương người. Với tất cả các 
đức tính ấy, ngài được Thiên Chúa yêu dấu và 
thực sự là  một  con người.  Trong tang lễ  của 
ngài, nhiều người đã nhỏ lệ, vì Thiên Chúa đã 
ban cho ngài một ơn sủng, đó là bất cứ ai biết 
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đến  ngài  đều  quý  mến  ngài  một  cách  chân 
thành."

Lời Trích

"Hạnh phúc thì không gì khác hơn là vui hưởng  
sự  Toàn  Thiện,  và  vì  sự  Toàn  Thiện  ở  trên  
chúng ta, nên chúng ta không thể có hạnh phúc  
nếu  không vượt  lên  trên  chính  mình.  Tự sức  
mình, chúng ta không thể siêu thoát nếu không  
có  sự  trợ  giúp  của  quyền  lực  siêu  nhiên  mà 
quyền lực ấy đã hạ xuống thấp để nâng chúng  
ta lên. Dù đời sống nội tâm của chúng ta có tiến  
bộ như thế nào, điều đó không ích gì cho chúng  
ta nếu nỗ lực ấy không được sự trợ giúp từ trên  
cao. Thiên Chúa sẵn sàng cứu giúp những ai tìm  
kiếm với  tâm hồn  khiêm tốn  và  thành  khẩn;  
điều này thực hiện được qua sự chân thành cầu  
nguyện.

"Như vậy,  cầu nguyện là  nguồn gốc của mọi  
hành  trình  tiến  đến  Thiên  Chúa.  Do  đó,  mỗi  
người  chúng  ta  hãy  trở  về  với  đời  sống  cầu  
nguyện và thưa với  Chúa: 'Lạy Chúa, xin hãy  
dẫn dắt con trên 



M C L CỤ Ụ

con đường của Chúa,  để con có thể bước đi  
trong chân lý của Ngài.'" (Thánh Bônaventura)
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16-7 ÐỨC BÀ NÚI CAMÊLÔ

Từ thế kỷ 12, ở núi Camêlô đã có các vị ẩn tu 
sống gần một suối nước mà Tiên Tri Elijah từng 
sinh  sống  ở  đây.  Họ  xây  một  nguyện  đường 
dâng kính Ðức Mẹ. Cho đến thế kỷ 13, họ được 
gọi là "Các Tiểu Ðệ của Ðức Bà Núi Camêlô." 
Sau đó, họ dành một ngày đặc biệt để mừng 
kính  Ðức  Maria.  Các  tu  sĩ  dòng  Camêlô  nhìn 
nhận nơi Đức Trinh Nữ Maria một khuôn mẫu 
tuyệt hảo về đời sống nội tâm xây trên việc cầu 
nguyện và chiêm niệm. Mẹ được nhìn nhận như 
là Đấng chỉ  cho các Kitô hữu cách chắc chắn 
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nhất hướng về Chúa Kitô,  khi nói  với  cho các 
người đầy tớ trong tiệc cưới tại Cana rằng: “Hãy 
làm tất cả những gì Thầy bảo anh em.” Vào năm 
1726, ngày lễ ấy trở nên chính thức trong Giáo 
Hội hoàn vũ dưới tên Ðức Bà Núi Camêlô. Qua 
nhiều thế kỷ, các tu sĩ Camêlô tự coi mình có 
liên hệ đặc biệt với Ðức Maria. Các thần học gia 
và các thánh vĩ đại của dòng Camêlô thường cổ 
động lòng sùng kính Ðức Maria và bênh vực cho 
đặc tính Vô Nhiễm Nguyên Tội của Ðức Maria. 

Thánh Têrêsa Avila gọi Dòng Camêlô là "Dòng 
của Ðức Trinh Nữ." Thánh Gioan Thánh Giá cho 
rằng Ðức Maria đã cứu ngài khỏi chết đuối khi 
còn nhỏ, đã dẫn dắt ngài đến dòng Camêlô và 
đã giúp ngài thoát khỏi tù ngục. Thánh Têrêsa 
Hài Ðồng Giêsu tin rằng Ðức Maria đã chữa ngài 
khỏi  bệnh.  Vào  ngày  Rước  Lễ  Lần  Ðầu,  ngài 
dâng mình cho Ðức Maria. Trong những ngày 
cuối đời, ngài thường nói về Ðức Maria.

Có  một  truyền  thuyết  nói  rằng  Ðức Maria  đã 
hiện  ra  với  Thánh  Simon Stock,  bề  trên  tổng 
quyền của Dòng Camêlô, và đã trao cho ngài 
một khăn choàng, bảo ngài hãy cổ động lòng 
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sùng kính khăn ấy.  Khăn choàng là  một  hình 
thức biến đổi của áo Ðức Bà. Nó tượng trưng 
cho sự bảo vệ đặc biệt của Ðức Maria và kêu gọi 
người mang khăn ấy hãy tận hiến cho ngài trong 
một phương cách đặc biệt. Hiển nhiên, điều này 
không có  nghĩa  được  cứu  chuộc  một  cách  lạ 
lùng. Ðúng hơn, khăn choàng nhắc nhở chúng 
ta nhớ đến lời mời gọi của Phúc Âm là hãy siêng 
năng cầu nguyện và hãm mình đền tội -- là lời 
mời gọi mà Ðức Maria đã thể hiện một cách tốt 
đẹp nhất. 

Sau đây là truyền thuyết kể lại câu chuyện Áo 
Đức Bà được trao cho thánh Stock, bề trên tổng 
quyền của các tu sĩ Camêlô tại Cambridge, Nước 
Anh vào năm 1251:

“Ngày 16 tháng 7 năm 1251, sau một đêm thức  
trắng cầu xin Đức Mẹ ban ơn phù trợ để Dòng  
Carmêlô  thoát  khỏi  những  hiểm  nguy  đang 
giăng mắc có thể đi tới chỗ sụp đổ, thánh Simon  
cột đã được thị kiến Đức Mẹ. Đức trinh nữ Maria  
tay bồng Chúa hài nhi, có các thiên thần hầu  
cận. Đức Mẹ trao tấm áo nâu cho thánh Simon  
cột và phán: “ Hỡi con yêu dấu, hãy lãnh nhận  
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tấm áo này cho Hội Dòng của con. Đó là dấu chỉ  
đặc biệt một hồng ân mà Mẹ đã xin cho các con  
và tất cả con cái  của Chúa, những người  tôn  
vinh Mẹ dưới tước hiệu Đức Mẹ Núi Carmêlô. Hễ  
ai chết trong lúc sốt sắng mặc áo này sẽ được  
cứu thoát  khỏi  lửa  muôn đời.  Áo nâu là  một  
huân  chương  phần  rỗi.Áo  nâu  còn  là  khiên  
thuẫn trong lúc hiểm nguy. Áo nâu là bảo chứng  
ơn bình an và sự che chở đặc biệt,  cho đến  
ngày tận cùng trần gian”. Đức Mẹ hiện ra với  
thánh Simon cột  lúc đó đang là bề trên tổng  
quyền dòng Carmêlô, và Đức Mẹ hứa sẽ bảo trợ  
đặc biệt không những các tu sĩ trong dòng mà  
còn tất cả những ai mang áo của dòng này: áo  
Đức Bà núi Car-mêlô. Đức Mẹ phán: “ Hỡi các  
con, hãy nhận lấy áo của dòng, đó là dấu hiệu  
của đặc ân mà Ta dành cho các con. Người nào  
chết khi mang áo này sẽ tránh được ngọn lửa  
thiêu đốt đời đời”. Nhiều phép lạ đã xẩy ra khi  
con người mang áo Đức Mẹ Carmêlô. Đức Mẹ  
làm chuyển đổi hướng gió, làm dịu giông bão,  
dập tắt hỏa hoạn, làm đổi hướng lằn tên mũi  
đạn vv...”
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Áo Đức Bà cũng xuất hiện trong hai lần Đức Mẹ 
hiện ra: Đức Mẹ mặc áo mầu nâu khi hiện ra lần 
sau cùng ở Fatima, ngày 16 tháng 7 nhằm ngày 
lễ Đức Mẹ núi Carmêlô; và khi Đức Mẹ làm cho 
mặt trời nhảy múa tại Fatima.

Năm 1996, Thánh Bộ Phượng Tự và Kỷ luật về 
các Bí tích minh định rằng “Lòng sùng kinh Đức 
Mẹ Núi Camêlô gắn kết với lịch sử và các giá trị 
của dòng các Tiểu Đệ của Đức Mẹ Núi Camêlô 
và được diễn tả xuyên qua áo Đức Bà. Thế nên, 
những  ai  tiếp  nhận  áo  Đức  Bà  thì  trở  thành 
thành  viên  của  dòng  và  tuyên  thệ  mình  phải 
sống linh đạo của dòng tùy theo bậc sống của 
mình.

Lời Bàn

Ngay từ thuở ban đầu, các tu sĩ dòng Cát Minh 
thường được gọi  là  các "Tiểu Ðệ của Ðức Bà 
Camêlô."  Danh  xưng  này  có  nghĩa,  các  ngài 
không chỉ coi Ðức Maria như một "người mẹ", 
mà còn là một "người  chị".  Chữ chị nói  lên ý 
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nghĩa Ðức Maria rất gần với chúng ta. Ngài là 
người con của Thiên Chúa và do đó có thể giúp 
chúng ta trở nên con cái xứng đáng của Thiên 
Chúa.  Ngài  còn  giúp  chúng  ta  quý  trọng  tha 
nhân như anh chị em mình. Ngài giúp chúng ta 
nhận thức rằng mọi người đều thuộc về một gia 
đình của Thiên Chúa. Chỉ khi nào mọi người đều 
tin tưởng như vậy thì nhân loại mới hy vọng tìm 
thấy con đường dẫn đến bình an.



M C L CỤ Ụ

20-7 THÁNH APOLLINARÊ

Giám mục, tử đạo

Thánh Apôllinarê là giám mục thứ nhất của tỉnh 
Ravenna, nước Ý; Ngài làm giám mục 20 năm, 
và được mang triều thiên tử đạo vào triều hoàng 
đế Vespianô. Ngài là môn đệ của thánh Phêrô, 
và được th1nh Phêrô phong làm giám mục tại 
Ravenna.  Thánh  Phêrô  Kim  Khẩu,  một  trong 
những người kế vị nổi tiếng nhất của ngài, đã để 
lại  cho chúng ta  một  bài  giảng tôn vinh ngài 
trong đó thánh nhân thường kể ngài  là  vị  tử 
đạo;  nhưng  có  thêm  vào  câu  “cho  dù  ngài 
thườig phải chịu nhiều đau khổ vì đức tin, và 
khát khao một cách hăng nồng đượchiến mạng 
sống  mình  (…)  cho  Chúa  Kitô,  nhưng  Thiên 
Chúa còn giữ ngài lại lâu dài cho Hội Thánh của 
Người và không cho phép các kẻ bách hại lấy đi 
mạng sống của ngài. Vậy chắc là ngài đã nên vị 
tử đạo do phải chịu nhiều cực hình vì Chúa Kitô, 
và còn được sống thêm sau những cực hình ấy 
ít là một số ngày. Thi hài ngài được an táng tại 
Classis khi đó là một vùng ngoại ô và có cửa 
biển vẫn còn bị cán được chuyển đến gây khó 
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khăn, cách thành phố  Ravenna 4 dặm. Vào năm 
549, hài cốt ngài được đưa vào một mái vòm bí 
mất của cùng một nhà thờ. Thánh Fortunatus 
khíchlệ  các  bạn  hữu  ngài  thực  hiện  các  cuộc 
hành hương tới mộ ngài, và thánh Gregôriô Cả 
ra lệnh cho các phe nhóm có vẻ đáng nghi ngờ 
tại tòa án phải thề trước mộ ngài. Đức Thánh 
Cha Honorius đã xây một nhà thờ mang tước 
hiệu kính thánh Apollinaris  tại  Rôma vào năm 
630. Tên ngài xuất hiện trong mọi sách kể lại 
các thánh tử đạo, và việc tưởng nhớ long trọng 
mà Giáo Hội rất sớm đã tôn kính ngài  là một 
bằng  chứng  cho  sự  thánh  thiện  và  tinh  thần 
tông đồ của ngài.

Suy tư: —Nhân đức của các Thánh là đích thực 
và đầy tình chất anh hùng bởi lẽ cuộc sống của 
các ngài  vừa khiêm cung, vừa là bằng chứng 
chắc  chắn  vượt  lên  trên  mọi  thử  thách.  Vậy 
chúng ta hãy bền tâm trong các quyết định tốt: 
Bắt đầu tốt chưa đủ, chúng ta còn phải tiếp tục 
kiên vững cho tới cùng.
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21-7 Thánh LaUrenSÔ BrinĐisi

(1559-1619)

Thoạt nhìn qua tiểu sử, có lẽ đặc tính nổi bật 
của Thánh Laurensô Brinđisi là ngài biết nhiều 
thứ tiếng. Ngoài kiến thức của tiếng mẹ đẻ là 
tiếng Ý, ngài còn có thể đọc và viết thông thạo 
tiếng La-tinh, Do Thái, Hy Lạp, Ðức, Bohemia, 
Tây Ban Nha và tiếng Pháp
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Ngài sinh ngày 22 tháng Bảy 1559, và từ trần 
đúng 60 năm sau cũng vào ngày sinh nhật năm 
1619. Tên thật của ngài là Julius Caesare, sau 
khi cha mẹ mất sớm, ngài được người chú nuôi 
nấng và cho theo học trường Thánh Máccô ở 
Venice.

Khi mới 16 tuổi,  ngài gia nhập dòng Phanxicô 
Capuchin ở Venice và lấy tên là Lawrence. Ngài 
học triết thần, Kinh Thánh, và các ngôn ngữ ở 
Ðại Học Padua và được thụ phong linh mục năm 
23 tuổi.

Với khả năng ngôn ngữ trổi vượt, ngài có thể 
nghiên cứu Phúc Âm bằng tiếng nguyên thủy. 
Theo lời yêu cầu của Ðức Giáo Hoàng Clêmentê 
VIII, ngài dành nhiều thời giờ để rao giảng cho 
người  Do  Thái  ở  Ý.  Ngài  thông  thạo  tiếng 
Hebrew đến nỗi các giáo sĩ Do Thái tin rằng ngài 
là người Do Thái trở lại Kitô Giáo.

Ngài rất nhạy cảm trước nhu cầu của người khác 
-- đó là một đặc tính không ngờ nơi một học giả 
tài giỏi như vậy. Ngài được bầu làm bề trên tỉnh 



M C L CỤ Ụ

dòng Capuchin ở Tuscany khi mới 31 tuổi. Ngài 
là  một con người  tổng hợp của sự lỗi  lạc,  có 
lòng thương người và khả năng điều hành. Sau 
một loạt "thăng quan tiến chức", ngài được các 
tu sĩ Capuchin chọn làm bề trên toàn Dòng vào 
năm 1602. Với chức vụ này, ngài góp phần lớn 
trong việc phát triển Dòng về phương diện địa 
lý.

Sau khi từ chối việc tái  bổ nhiệm chức vụ bề 
trên vào năm 1605, ngài được đức giáo hoàng 
chọn làm sứ thần và sứ giả hòa bình cho một vài 
tranh chấp giữa các hoàng gia. Vào năm 1616, 
ngài giã từ mọi sinh hoạt trần tục để về sống 
trong tu viện ở Caserta. Nhưng sau đó, thể theo 
lời  yêu cầu của các nhà cầm quyền ở Napôli, 
ngài đã đến Tây Ban Nha để can thiệp với Vua 
Philip. Cái nóng bức oi ả mùa hè trong chuyến đi 
ấy đã làm ngài kiệt sức, và vài ngày sau khi gặp 
gỡ nhà vua, ngài từ trần ở Lisbon ngày 22 tháng 
Bảy.

Vào  năm 1956,  Dòng  Capuchin  hoàn  tất  việc 
biên  soạn  15  tuyển  tập  của  ngài.  Trong  các 
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tuyển tập ấy, mười một tập là các bài giảng, mỗi 
bài  giảng  được  ngài  dựa  trên  một  câu  Kinh 
Thánh để dẫn giải.

Ngài được phong thánh năm 1881 và được Ðức 
Giáo Hoàng Gioan XXIII tuyên xưng là Tiến Sĩ 
Hội Thánh năm 1959.

Lời Bàn

Ðặc điểm của Thánh Lawrence là  tận tụy với 
Kinh  Thánh  và  nhạy  cảm  trước  nhu  cầu  của 
người khác, đó là một lối sống hấp dẫn đối với 
Kitô  Hữu  của  thế  kỷ  20.  Thánh  Lawrence  đã 
quân bình đời sống qua việc hòa hợp giữa tinh 
thần kỷ luật và biết để ý đến nhu cầu của những 
người mà ngài được mời gọi để phục vụ.

Lời Trích

"Thiên Chúa là tình yêu, và mọi hoạt động của 
Người  xuất  phát  từ  tình  yêu.  Một  khi  Người 
muốn thể hiện sự tốt lành ấy bằng cách chia sẻ 
tình  yêu  của  Người  ra  cho  bên  ngoài,  thì  sự 
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Nhập Thể là một thể hiện vượt bực về sự tốt 
lành và tình yêu và vinh quang của Thiên Chúa. 
Như thế, Ðức Kitô đã được tiền định trước tất cả 
mọi tạo vật và cho chính Người. Vì Người mà 
muôn vật được tạo thành, và đối với Người mà 
muôn vật phải quy phục, và Thiên Chúa yêu quý 
mọi tạo vật trong Ðức Kitô và vì Ðức Kitô. Ðức 
Kitô là trưởng tử của mọi tạo vật, và toàn thể 
nhân loại cũng như thế giới vật chất tìm thấy 
nền tảng và ý nghĩa của nó trong Ðức Kitô. Hơn 
thế nữa, điều này cũng sẽ xảy ra nếu ngay cả 
Adong  không  phạm  tội"  (Thánh  Laurensô 
Brinđisi, Tiến Sĩ Hội Thánh).
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22-7 Thánh Maria Mađalêna

Maria Mađlelêna được gọi như vậy vì có thể cô 
quê quán tại làng Magđala ở gần Biển Hồ Galilê, 
hay  tên  của  cô  (Mađalêna)  tiếng  do  thái  có 
nghĩa là “người phụ nữ có làn tóc gợn sóng”, mà 
sách Talmud Do thái ám chỉ về “người phụ nữ 
ngoại tình”
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Trong Tân ước, thì cô được liệt vào số các phụ 
nữ đi theo và phục vụ cho Chúa Giêsu (Lc 8, 2-
3),  và  cô  được  nói  đến  như  là  người 
đướcđứcGiêsu đuổi bảy quỉ ra khỏi cô (Mc 16,9). 
Sau đó cô được kể ra trong số các phụ nữ đứng 
bên thập giá Chúa (Mc 15, 40; Mt 27, 56; Ga 19, 
25; Lc 23, 49). Cô đã thầy Đức Giêsu được liệm 
và đặt vào trong ngôn mộ, và cô được ghi lại 
như là nhân chứng thừ nhất của việc Chúa Phục 
Sinh.

TCác giáo phụ Hy lạp nói chung phân biệt ba 
người phụ nữ sau: mỘT là người phụ nữ tội lỗi 
khóc và xức dầu thơm lên ĐứcGiêsu (Lc 7, 36-
50); (2) người thứ hai là cô em của Matta và 
Ladarô (Lc 7, 37), và (3) và người thứ ba là cô 
Maria Magđala.

Nhưng đa số các giáo phụ La-tinh thường nhận 
định rằng cả ba người trên đây chỉ là một người 
mà thôi,  và tên cô ta là Maria Mađalêna. Sau 
đây là một ít lý chứng:
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Sau khi kể chuyện một người phụ nữ tội lỗi khóc 
dưới chân Chúa và sức dầu thơm cho Chúa tại 
Galilê (Lc 7, 35-50), thì  Luca trong cuộc hành 
trình của Chúa tại Galilê, có các phụ nữ đi theo 
phục  vụ,  trong  số  đó  có  cả  “Maria  gọi  là 
Mađalêna người được đức Giêsu đuổi bảy qui ra 
khỏi mình cô” (Lc 8, 2). Dựa theo Luca, thật khó 
mà đồng nhất hai người này lại với nhau. Nhưng 
đó có thể là vì khi Lu-ca viết tin mừng, thì thời 

Ảnh vẽ Maria Mađalêna được đồng 
nhất với người phụ nữ tội lỗi khóc 

lóc dưới chân Chúa Giêsu
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điểm còn quá sớm để nói rõ việc Maria là “một 
phụ nữ tội lỗi” , nên ngài không muốn tiết lộ bí 
mất này để giữ danh dự cho Mađalêna. Trong Lc 
10, 38-42, Luca kể cho chúng ta hay ChúaGiêsu 
đến thăm Matta và Maria “trongmột thành nhất 
định nào đó”; và chúng ta không thể biết tên 
của thành này, nhưng trước đó, Lc 9, 53 lại cho 
ta hay Đức Giêsu hẳn đã rời Galilê, nên thành 
đó có thể là Betania. Điều này xem ra ăn phớp 
với  dụ ngôn ông đã kể ra  trước đó về người 
Samaritanô nhân hậu, là câu chuyện hiển nhiên 
Đức Giêsu đã kể lại trên con đường giữa Giêrikô 
và  Giêrusalem.  Nhưng  ngay  cả  chot  tới  đoạn 
này,  chúng ta  cũng không có  cách nào đồng 
nhất ba người phụ nữ, một là tội nhân, một là 
Maria em của Matta, và một là Maria Mađalêna.

Tuy nhiên Thánh Gioan rõ ràng đã đồng nhất cô 
Maria tại Bêtania với người đàn bà sức dầu thơm 
trên chân Đức Giêsu (Ga 12; xem Mt 26 và Mc 
14). Đáng để ý là trong Ga 11, 2, thánh Gioan 
đã nói về một cô Maria “chính là người đã xức 
dầu thơm trên chân Chúa”. Thường thì người ta 
cứ nghĩ là Gioan muốn nói đến người phụ nữ 
xức dầu thơm mà Tin mừng gioan ở chương 12 
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nói đến; nhưng chúng ta có thể đặt câu hỏi là 
nếu còn có một  người đàn bà nào khác hơn là 
cô Maria đã đổ dầu thơm trên chân Đức Giêsu, 
một phụ nữ tội lỗi vô danh chẳng hạn, thì Gioan 
có còn có thể quả quyết về một người duy nhất 
đã từng đổ dầu thơm trên chân ngài chăng, khi 
ông nói “chính cô ta là người đã xức dầu thơm 
trên chân Ngài” chăng? Xem ra vì ông viết tin 
mừng  ở  một  thời  muộn  màng,  khi  Mađalêna 
không còn nữa, nên ông chẳng e ngại mà quả 
quyết người đàn bà đổ dầu thơm trên Đức Giêsu 
trong một trong những bữa tiệc cuối  đời  ngài 
chính là cô Mađalêna, một kẻ tội lỗi, nhưng đã 
hoàn toàn hoàn lương. Rất có thể là Gioan đã 
viết tin mừng của ông khi mọi sự đã trôi qua lâu 
rồi, và Maria cũng đã chết rồi, không còn cần 
phải tế nhị trách kể tên cô là một người đàn bà 
tội lỗi. Vậy theo như Gioan, thì chỉ có một người 
phụ nữ duy nhất có tên là Maria, và cũng gọi là 
Mađalêna, rất quyết tâm gắn bó với Chúa. Chính 
cô đã từng được Chúa cảm hóa và tha tội, và đã 
tỏ ra một tình yêu đặc biết đối với ngài, khi cô 
xức dầu và khóc lóc bên chân ngài, Cô đã tái 
làm lại chuyện đó khi linh cảm thấy cái chết gần 
kề của Chúa, nên lại đến tỏ lộ tấm chân tình yêu 
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mến Chúa. Chính cô là nhân chứng đầu tiên về 
Chúa  Phục  Sinh  và  tham  gia  trong  việc  làm 
chứng về Chúa ở trong Hội Thánh. 

Nếu lập luận trên xem ra là tốt đẹp, thì ta có thể 
biết chắc Maria Mađalêna chính là người phụ nữ 
tội lỗi khóc dưới chân Chúa Giêsu, và cũng chính 
là  cô  Maria  đã  xức  dầu  thơm trên  chân  Đức 
Giêsu vào bữa ăn tối cuối cùng. Còn về sự sai 
chạy của niên biểu của lần xức dầu thơm thứ hai 
này giữa Mátthêu và Mac-cô so với Gioan, thì đó 
chỉ là chuyện nhỏ, sai chạy đối với những người 
kể lại cùng một chuyện là điều bình thường.

Cũng tại bữa ăn tối này, cô Maria nhận được lời 
ca ngợi của đức Giêsu: “Cô ta đã làm điều đó vì 
Thầy, để an táng cho Thầy…Bất cứ những nơi 
nào Tin Mừng được chuyển tới, thì điều cô ta đã 
làm sẽ được kể lại  để nhớ đến cô.”  Vậy sao 
người ta có thể tưởng tượng ra được rằng một 
người phụ nữ xứng đáng được Chúa tin tưởng 
như thế lại không đừng dưới chân thập giá của 
Chúa Giêsu chăng? Cứ theo như tất cả các tác 
giả tin mừng, thì Maria Mađalêna có đừng dưới 
chân thập giá Đức Giêsu. Như vậy Maria người 
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xức dầu thơm lần cuối cùng cho Đức Giêsu cũng 
chính là Maria Mađalêna, người môn đệ trung 
kiên đứng dưới chân thập giá. Và trong khi tại 
những nơi khác như trong Ga 19, 25 và Ga 20, 
1,  cô  được  gọi  là  Maria  Mađalêna,  còn  trong 
tường trình về biến cố Chúa chịu đóng đinh thập 
giá, thì Gioan chỉ gọi cô bằng cái tên đơn giản là 
Maria thôi (xem Ga 20, 11 vá 20, 16).

Dựa trên lập luận trên, chúng ta có thể sắp xếp 
các diễn tiến như sau: “Người nữ tội nhân” xuất 
hiện sớm trong sứ vụ Đức Giêsu để  xin sự tha 
thứ tội lỗi; thế rồi ngay sau đó cô ta được nhắc 
đến bằng cái tên Maria Mađalêna, “người Chúa 
Giêsu đã đuổi bẩy con quỉ ra khỏi cô ta”; ít lâu 
sau đó, chúng ta tìm thấy cô ta ngồi bên chân 
Chúa để nghe các lời  nói  của Ngài.”  Một thời 
gian sau đó Maria và Mátta chạy tới “Đức kitô, 
Con Thiên Chúa hằng sống”, và Ngài đã hồi sinh 
cho họ người em trai Ladarô; ít lâu sau đó họ 
dọn bữa ăn tối cho Ngài và Maria một lần nữa 
tái làm lại cử chỉ táo bạo cô đã làm khi còn là 
một tội nhân thống hối. trong cuộc thương khó, 
cô đứng gần bên; cô thấy Ngài được an táng 
trongmồ;  và  cô  là  nhân  chứng  thứ  nhất  của 
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Chúa Giêsu Phục sinh – dĩ nhiên là không kể đến 
Đức Mẹ là người chắc chắn Chúa phải hiện ra 
trước hết, dù cho Tân Ước có im lặng về chuyện 
này. Theo quan điểm của chúng ta, thì hẳn là có 
hai cuộc xức dầu thơm trên chân Đức Giêsu – và 
cũng  chẳng  khó  để  nêu  lên  rằng  nếu  thánh 
Matthêu và Maccô có nói đến đổ dầu thơm trên 
đầu Ngài, bởi đó cũng là chuyện dể xẩy ra thôi – 
lần xức dầu thứ nhất  (theo Luca)  xẩy ra  khá 
sớm; lần thứ hai, hai ngày trước lễ Vượt Qua. 
Nhưng cũng luôn luôn là một người phụ nữ duy 
nhất làm điều đó trong cả hai dịp.
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Tóm  lại  Hội  Thánh  Công  giáo  Rôma  thường 
đồng nhất cả hai cô Maria và người phụ nữ tội 
lỗi thành một nhân vật, và đã mừng lễ vị này 
trong cùng một ngày.

Cô  Mađalêna là một phụ nữ tội lỗi, và đã rất 
quyết tâm ăn năn thống hối. Cô đã đem của cải 
mình phục vụ cho Chúa. Chúng ta thấy sự cam 
đảm phi thường của cô và cái quyết tâm của cô 
đối với Chúa Cưu thế thật là mạnh mẽ.

Maria Mađalêna là một trong những người "đã 
giúp đỡ các ngài (Ðức Giêsu và Nhóm Mười Hai) 
bằng các phương tiện của họ." Maria Mađalêna 
là một trong những người đứng dưới chân thập 
giá Ðức Giêsu với Ðức Mẹ. Và, trong các nhân 
chứng "chính thức" đã được chọn để chứng kiến 
sự Phục Sinh, thì ngài là một trong những người 
được ưu tiên đó.

Thánh Maria Mađalêna cũng như tất cả chúng ta 
là kẻ có tội đều cần đến ơn cứu chuộc của Thiên 
Chúa,  dù  tội  lỗi  chúng  ta  có  kinh  khiếp  hay 
không. Quan trọng hơn nữa, cùng với thánh nữ, 
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tất cả chúng ta là các nhân chứng mạnh mẽ của 
Chúa Phục Sinh.

Sau khi Chúa sống lại và về trời, Maria Mađalêna 
còn tiếp tục đi rao giàng Tin Mừng Chúa Phục 
sinh vinh quang không chỉ  tại  Giêrusalem, mà 
còn trong nhiều đất nước khác nữa. Ngài  trải 
qua  những  ngày  đời  cuối  cùng  của  ngài  tại 
Êphêsô, giúp đỡ thánh Gioan Thánh sử trong lao 
nhọc truyền giáo của Ngài. Ngài qua đời cách 
bình yêu tại đó.

Vào thế kỷ thứ chính, xác không hư hoại của cô 
được đưa về Constantinopôli và được đặt trong 
nhà thờ của đan viện thánh Ladarô.

Thánh  maria  Mađalêna  đã  hoàn  thành  cách 
nhiệt thành điều răn thứ nhất: là yêu mến Thiên 
Chúa hết lòng, hết trí khôn và với tất cả sức lực 
của mình. Cuộc đời của ngài là tấm gương cho 
chúng ta để yêu mến và phục vụ Thiên Chúa 
trên tất cả mọi sự, không hãi sợ người khác có 
thể nói hay làm gì cho ta. Chgúng ta cũng phải 
nên những tông đồ của đức tin và nói lên cho 
mọi người tin mừng mà Maria mađalêna đã là 
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người đầu tiên công bố: “Đức Kitô đã sống lại! 
Vấng, quả thất Ngài đã sống lại.

Sau này, một truyền thống của nước Pháp xuất 
hiện lần đầu tiên vào thế kỷ thứ chín cho rằng 
Mađalêna  đi  thuyền  cùng  với  một  nhóm  nhỏ 
gồm Giuse Arimathea và Lazarô cùng với cô chị 
Matta tới Pháp để truyền bá Tin Mừng Kitô giáo 
khắp vùng nay gọi là Provence. Rồi rút lui vào 
một căn nhà trên ngọn đồi Sainte - Baume, cô 
sống tách biết trong nhiều thập niên thực hành 
hãm mình, hy sinh. Theo truyền thống này, thi 
hài của Maria được chôn cất tại Villa Lata (sau 
này gọi là Saint Maximin), tại Aix-de-Provence. 
Vào năm 730 và 740, vì  sợ quân Saracen đột 
kích, người ta đã tạm chuyển hài cốt ngài  tới 
Vézelay. Nhiều thế kỳ sau, vào năm 1279, một 
tu  viện  Đaminh  đã  được  xây  cất  tại  Sainte-
Baume theo lệnh của Vua Carôlô II nước Napoli, 
và một quan tài xưa của ngài đã được mở ra. 
Hài cốt của ngài được đặt trong một cỗ quan tài 
bằng  đá  do   Đức  Thánh  Cha  Clêmentê  VIII 
chuyển tới, còn dầu của ngài thì được đặt trong 
một cái vại khác. Trong năm 1814, thành đường 
Sainte-Baume bị phá hủy trong thời cách mạng, 
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được trùng tu, và vào năm 1822, hang đá được 
thánh hiến lại. Đầu thánh nữ giờ đây được đặt 
tại đó, y như nó đã nằm tại đó từ bao đời, và tại 
chính nơi nó đã là trung tâm điểm của rất nhiều 
các cuộc hành hương. Du sao thi gương đền tội 
và yêu mến Chúa Giêsu hết lòng của thánh nữ 
maria Mađalêna xứng đáng sự ngưỡng mộ và 
bắt chước cho mọi thế kỷ Kitô giáo.
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23-7 Thánh Brigitta THỤY ĐIỂN

(1303?-1373)

Từ lúc bảy tuổi trở đi, Thánh Brigitta đã được thị 
kiến Con người của những nỗi đau khổ. Giấc mơ 
này để lại ấn tượng sinh động trong tâm hồn cô. 
Cô đã hỏi nhân vật ấy là ai đã làm điều đó cho 
ngài. Câu trả lời là : “Tất cả những ai đã khinh 
nhờn tình yêu của Ta.” Ký ức về giấc mơ này 
không bao giờ từ bỏ cô, và để lại dấu ấn không 
tàn phai nơi chồn vô thức của cô. Các thị kiến ấy 
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làm nền tảng cho đời sống thánh nữ -- luôn luôn 
chú trọng đến đức ái hơn là trông đợi các ơn 
huệ thiêng liêng.  

Ở  tuổi  13,  Thánh  Brigitta  lấy  chống  là  Ulf 
Gudmarsson,  và có với  ông 8 người  con,  bốn 
trai,  bốn  gái.  Tất  cả  đều  sống  và  lớn  khôn; 
người con thứ hai chính là thánh Catarina-Thụy 
Điển. Ngài được thừa hưởng sự đạo đức của cha 
mẹ, ngay từ nhỏ ngài đã yêu quý sự Thống Khổ 
của Ðức Kitô. Cha ngài thuộc hoàng gia, đi xưng 
tội mỗi ngày thứ sáu và thực hiện các cuộc hành 
hương dài và gian khổ tới tận đất thánh. Khi vua 
Thụy  Ðiển  Magnus  II  kết  hôn  với  Blanche 
Namur, thì vua xin Bridgitta làm người phục vụ 
cho hoàng hậu và dạy cho hoàng hậu ngôn gnữ 
và phong tục Thụy điển. Sau mười năm phục vụ 
tại triều đình, Brigitta và Ulf, chồng của cô, thực 
hiện một cuộc hành hương dài đến thành phố 
Santiago  ở  Tây  Ban  Nha.  Nhưng  trên  đường 
hành  hương,  chồng  cô  ốm  rất  hiểm  nghèo. 
Nhưng vị thánh giám mục, sự xưng  là Denis, 
bổn mạng nước Pháp, hiện ra cho cô, hứa rằng 
chồng  cô  sẽ  hồi  phục.  Và  quả  vậy,  ông  khỏi 
bệnh v2 sau này làm luật sư tại tỉnh Narke cho 
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tới  năm 1344 thì qua đời  tại  tu viện các thầy 
dòng ở Alvastra. Brigitta sống trong một căn nhà 
nhỏ gần tu viện và qua nhiều giờ cầu nguyện 
cho chống tại nghĩa trang. Rồi ba dàn xếp công 
việc của mình giữa các con và những công cuộc 
bác ái, và cầu xin sự hướng dẫn. Với tuổi 41, 
Brigitta, bà nhận được tiếng Chúa gọi thiết lập 
một nữ tu viện, với sự linh hướng của một cộng 
đoàn nam bên cạnh.

Vua Magnus Erisson trao tặng một dinh thự nhỏ 
và nhiều đất đai để thiết lập tu viện mới này, 
nhưng vừa mới khởi sự bô` trí lại tòa dinh thự 
và tổ chức công việc, thì Chúa Kitô lại hiện ra 
nói bà hãy lên đường đi Rôma và chờ đợi tại đó 
cho tới khi Đức Thánh Cha trở về đó từ nước 
Pháp. Bà phải có mặt ở đó vào năm thánh 1350. 
Thế nên, bất chấp bệnh dịch đang lan tràn khắp 
Âu Châu, bà đã thực hiện cuộc hành hương đến 
Rôma. Ngài không bao giờ trở về Thụy Ðiển và 
những năm ở Rôma thật không sung sướng chút 
nào vì bị chủ nợ săn đuổi và bị chống đối bởi sự 
thối nát trong Giáo Hội thời bấy giờ.
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Thế là bà rời Thụy Điển để rồi không trở về nữa. 
Tại Rôma, bà nhận được nhiều thị kiến về việc 
cải tổ Hội Thánh, các sứ điệp gửi cho các vua và 
các Đức Thánh Cha và nhiều nhân vật vị vọng 
khác, hướng dẫn các vị cai quản Hội Thánh. Dù 
cho từ nhỏ ba đã ước ao trở thành nữ tu, nhưng 
thực ra bà chẳng bao giờ được thấy một tu viện 
tại Vadstena, và quả thực tất cả những việc bà 
khởi  sự  đều  không  đạt  kết  quả  mĩ  mãn:  bà 
chẳng thực hiện được cuộc hòa giải giữa Pháp 
và Anh Quốc. Đức thánh Cha chẳng bao giờ trở 
lại Rôma lâu dài,  bà cũng chẳng bao giờ thấy 
các nữ tu mặc áo dòng theo như Chúa Kitô đã 
cho bà thấy.
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Chuyến hành hương sau cùng của ngài đến Ðất 
Thánh thì bị hỏng vì đắm tầu và cái chết của 
người con trai. Các biến cố ấy cũng dẫn đến cái 
chết của ngài vào năm 1373. Ngài là quan thầy 
của nước Thụy Ðiển.

Bà có thể được gọi là Bổn mạng của những sự 
thất bại, giống như Đấng bị treo trên Thánh giá. 
Bà là người phụ nữ duy nhất lập ra một dòng tu, 
dàng Chúa Cứu Thế Rất Thánh đến nay vẫn còn.

Vào năm 1999, Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II 
tuyên xưng Thánh Brigitta là một trong ba thánh 
nữ làm quan thầy của Âu Châu, cùng với các 
Thánh Catarina ở Siena và Thánh Edith Stein. 
Ðức Thánh Cha nhận xét rằng Thánh Brigitta đã 
hoạt động "không ngừng cho sự hiệp nhất giữa 
các Kitô Hữu" trong những cuộc du hành của 
ngài trên khắp Âu Châu. Thánh nữ được sự sùng 
kính  của  người  Tin  Lành  Lutheran  cũng  như 
người Công Giáo.

Lời Bàn

Các thị kiến của Thánh Brigitta, thay vì cô lập 
ngài  khỏi  các sinh hoạt  của thế gian,  đã đưa 
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ngài can dự vào nhiều vấn đề đương thời, dù đó 
là chính sách của hoàng gia hay của giáo triều 
Avignon. Ngài  không thấy sự mâu thuẫn giữa 
các cảm nghiệm thần bí và các sinh hoạt trần 
tục, và cuộc đời ngài chứng minh rằng sự thánh 
thiện  có  thể  thực  hiện  được  giữa  nơi  chính 
trường.
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24-7 THÁNH CHARBEL mAKHLUF

Ngày 8-5-1928, Giuse Zaroun Makhluf sinh ra tại 
một làng Nước Li-băng, trong một gia đình thôn 
Maron nghèo. Mới lên hai tuổi, cha cậu bé, một 
người lái xe lừa đã chết, và người chú đã nuôi 
cậu. Cuốn sách cậu bé ưa thích là cuốn “Gương 
Chúa Giêsu” của Tôma Kempis. Lên 23 tuổi, cậu 
từ giã gia đình, gia nhập đan viện “Đức Mẹ Núi 
Li-băng”. Sau  hai năm nhà tập, thầy được sai 
tới sống tại đan viện thánh Maron nơi thầy tuyên 
khấn khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục, và lấy 
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tên  là  Charbel,  tên  của  một  vị  thánh  tử  đạo 
thuộc thế kỷ thứ hai. Thầy thụ giáo dưới trướng 
cha  Nimatullah  (sau  này  là  thánh  Hardini)  tại 
chủng viện Kfifan trong những năm 1853-1856, 
học triết học, thần học và thu phong linh mục 
sau 6 năm theo học.  Sau đó cha lại được sai trở 
lại đan viện thánh Maron, với một nền học vấn 
tốt và lòng yêu mến đời sống đan tu.

Trong suốt 16 năm tại đan viện thánh Maron, 
cha Charbel hoàn thành nhiệm vụ linh mục và 
các bổn phân đan sĩ một cách gương mẫu. Ngài 
hoàn toàn hiến mình cho Chúa Kitô với một trái 
tim không phân chia và ước ao sống trong sự 
thinh lặng theo gương vị thánh đan sĩ thế kỷ thứ 
năm là thánh Maron.

Nhưng ngài luôn mơ ước sống đời sống của các 
vị thánh phụ sa mạc xưa. Thế nên kể từ năm 
1875 cho đền suốt 23 năm sau, ngài sống như 
một nhà ẩn tu, với những gì tối  cần thiết mà 
thôi. Tiếng tăm thánh thiện của ngài đã đồn thổi 
khắp nơi, và rất nhiều người đến xin lời khuyên 
bảo và chúc lành. Ngài ăn chay nhiệm nhặt và 
rất sùng kinh Phép Thánh Thể. Khi bề trên của 
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ngài xin ngài  ban các bí  tích cho các làng kế 
cận, cha Charbel thi hành hết sức vui vẻ.

Nhưng người bạn của cuộc đời ẩn tu của ngài là 
Con  Thiên  Chúa,  mà  ngài  gặp  gỡ  qua  Kinh 
Thánh và trong Bí tích Thánh Thể, cùng Mẹ rất 
thánh của Ngài. Thánh Thể làm tâm điểm của 
đời sống ngài. Ngài chịu lấy Thánh Thể và để 
cho Thánh Thể hấp thụ lấy chính bản thân ngài. 
Dù cho nhà ẩn tu không có chỗ trong thế giới 
trần thế, nhưng thế giới lại có chỗ nơi trái tìm 
ngài.  Xuyên qua việc cầu nguyện và việc đền 
tội,  ngài  dâng hiến chính mình như của lễ hy 
sinh  để  cho  thế  giới  được  trở  lại  cùng  Thiên 
Chúa.

Chính trong ánh sáng này mà chúng ta thấy lời 
nguyện Thánh Thể sau đây có một tầm quan 
trọng trong cuộc sống ngài:  “Lạy Cha là  thần 
chân lý, xin hãy nhìn đến Con Cha là hy tế đẹp 
lòng Cha, và xin hãy nhận lấy của lễ hiến dâng 
của chính Đấng đã chết cho con…”

Cái chết của ngài

Ngày 126 tháng 12 năm 1898, trong khi dâng lời 
nguyện “Lạy Cha LÀ Thần chân lý” này trong 
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phụng vụ thánh, cha Charbel chịu một cơn đột 
tử, khi cha cầu nguyện vào đêm trước ngày lễ 
Chúa Giáng sinh, năm 1898, tại  nhà thờ, như 
thói quen cha vẫn làm trong đời ẩn sĩ. Nhưng 
đêm cuối cùng này, cha nằm xuống và không 
dậy  nữa,  cũng  không  cầu  nguyện  và  nguyện 
gẫm nữa; cha đã ngủ, ngủ giấc ngủ sự chết. 
Nhưng linh hồn cha hoàn toàn tỉnh thức trong 
Chúa, trong cuộc sống đời đời. Đấy là đêm cuối 
cùng cha trải qua trong nhà thờ các thánh Phêrô 
và Phaolô. Ngược với thói quen của cha, đây là 
lần  thứ nhất,  cha  Charbel  nằm trên sàn nhà, 
trên cái chiếu bằng lông, với khuôn mặt cha mở 
ra.

Khi cha còn sống, người ta không bao giờ trông 
thấy mặt cha. Cha luôn cúi đầu xuống trong nhà 
thờ, trong khi làm việc hay khi đi lại,  và luôn 
luôn nhìn xuống đất. Cha chỉ ngước mắt khi nhìn 
lên trời.  Khi cha ở nhà thờ, cha luôn nhìn lên 
bàn thờ, và mắt cha đăm chiêu nhìn về nhà tạm. 
Tuy nhiên, khi cha chết và mặt cha quay về phía 
trước, mắt cha vẫn nhắm, chứ không nhìn một 
ai, hệt  như khi cha còn sống. Các bạn hữu sống 
đời ẩn tu với cha canh thức cha ban đêm gồm 
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cha  Macarius  Mishmsany,  và  thầy  Francis  xứ 
Artaba, cùng với một nhóm các thầy đan tu từ 
đan viện thánh Maron. Khi họ vừa hay tin cha 
Charbel qua đời, họ chạy đến lều ẩn tu để hôn 
tay cha và để mình nhận lãnh chúc lành của cha 
bằng cách chạm vào thân thể của cha đề giã từ 
cha. Nhiều người qua hầu trọn đêm bên cha để 
cầu nguyện.

Tuyết xuống dày dặc trên nơi ẩn tu và vùng núi 
non và thung lũng phụ cận. Trời cực lạnh và gió 
to, đến độ những người canh thức bên thi hài 
cha đều rét run lập cập. Chuyện đó chẳng có chi 
lạ, vì nơi ẩn tu ở trên đỉnh núi, với độ cao 1400 
mét so với mặt biển.

Họ hỏi nhau, “chúng ta chỉ  chịu có một đêm, 
còn cha Charbel chịu những đêm này suốt 23 
năm trời, quì trên tre, từ giữa đêm cho đến lúc 
ngài cử hành thánh lễ vào 9 giờ sáng, ăn chay 
và bất động như một bức tượng đá dựng trên 
nền nhà, trước bàn thờ. Quả thực, vị ẩn tu này 
đúng là một vị thánh. Ngài chịu đựng mệt nhọc, 
đói, nghèo khổ và giá lạnh với sự can đảm của 
một vị tử đạo. Mọi giây phút của cuộc sống ngài 
đều là cuộc tử đạo, mà không phàn nàn gì cả. 
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Hiển nhiên giờ đây cha đang được hưởng phần 
thưởng tử đạo của ngài nơi Thiên Chúa.”

Ai sẽ mạo hiểm đến dây vào đêm này từ nơi ẩn 
tu, từ đan viện, hay từ các làng bên cạnh? Tuyết 
đổ xuống dầy đặc đã khóa lại mọi đường xá với 
những đống cao tới 1 hay 2 mét ở một số nơi. 
Các  đan  sĩ  tự  hỏi  liệu  ngày  mai  họ  làm sao 
chuyển thi hài cha Charbel tới nghĩa trang của 
đan viện trong cảnh này.  Làm sao họ có thể 
báo  cho  dân  chúng  biết  về  cái  chết  của  cha 
Charbel? Dân chúng sẽ bực dọc và buồn không 
những vì cái chết của cha, mà còn vì chuyện họ 
không thể đến để chào biệt và an táng cho cha. 
Nhưng tín tức đã lan đi thực nhanh khắp các 
làng, dù không có điện thoại hay xe cộ.

Khắp các làng người ta nói chuyện với nhau về 
cha Charbel và về sự thánh thiện của ngài. Họ 
nhắc nhở tới các nhân đức của cha, nào là đức 
khó nghèo, khiêm nhường, sự trong sạch thiên 
thần, sự vâng lời  kỳ diệu, và việc cầu nguyện 
cùng lao động không ngơi nghỉ, việc tuân giữ 
các luật đan viện, sự dịu hiền và nhất là sự thinh 
lặng triền miên, đầy khôn ngoan và thánh thiện.
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Họ cũng nói tới sự thông hiệp liên lỉ với Thiên 
Chúa, tình yêu của ngài với  phép Thánh Thể, 
lòng sùng kính Đức Maria, nỗi thương cảm của 
ngài dành cho các người nghèo khổ và ốm đau, 
các phép lạ của ngài. Tất cả mọi câu chuyện đều 
kết thúc với lời: Cha hạnh phúc biết mấy. cha 
đúng  là  một  vị  thánh  tiến  thẳng  vào  thiên 
đàng.”

Thế rồi đến sáng ngày Lễ Sinh Nhất năm 1898, 
các đan sĩ, dân chúng tại các làng mạc thức dậy 
sớm và nhìn bầu trời đầy mây mù và tối tăm, 
còn mặt đất, đồi núi thì phủ đầy tuyết. Không hề 
nghe thấy tiếng nói, chỉ có tiếng gió hú. Cái lạnh 
thật  ghê sợ.  Họ đều nghĩ  là  họ không thể di 
chuyển thi hài cha Charbel tới nghĩa trang đan 
viện Maron. Họ nghĩ là những người tại nơi ẩn tu 
này chỉ có thể chôn táng cha  tại nhà thờ ẩn tu 
thôi. Tuy vậy các người trẻ từ Annaya và vùng 
phụ cận đã mặc áo mùa đông và đi giầy ống, 
mang theo xẻng để san bằng tuyết dọc đường. 
Họ can đảm đi  giữa  tuyết  rơi  để đến xem vị 
thánh của họ và vác quan tài của ngài.
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Tám giờ sáng, nhóm người này tới và kết hợp 
với các đan sĩ đang quì bên cha Charbel rạng 
ngời hình ảnh cuả Thiên Chúa.

Vào  9  giờ  sáng,  họ  mang  quan  tài  đến,  làm 
bằng ba mãnh gỗ đóng vào hai  mang gỗ hai 
đầu,  đặt  xác  cha  vào  rồi  khiêng  lên  vai.  Họ 
chuyển quan tài từ nhà thờ ẩn tu xuống dưới 
đan viện. Khi họ vừa ra khỏi của nhà thờ, thì 
mưa, tuyết và gió ngưng hẳn lại. Các đám mây 
tan dần. Những người khiêng quan tài chẳng có 
khó khăn gì để di chuyển. Tất cả hò reo: “Phép 
lạ, Phép lạ! Đây chính là một phép lạ trong số 
các phép lạ của cha Charbel”.

Trong số các phép lạ được gán cho cha Charbel, 
phải kể đến các thời gian trong năm 1927 và 
1950 khi mồ hôi “máu’ chẩy ra từ thi hài của 
cha, làm ướt quần áo của ngài. Cũng chính vào 
năm 1950, mộ của cha được mờ ra trước ủy ban 
chính thức gồm các bác sĩ, và ủy ban đã kiểm 
nhận xác cha vẫn còn nguyên vẹn,  không hư 
hoại.

Số các phép lạ để phong chân phước và phong 
thánh cho cha, gồm:
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 Việc  chữa  lành  Sơ  Maria  Abel  Kamari 
dòng hai TráiTim.

 Việc  chữa  lành  Iskandar  Obeid  đến  từ 
Baad-dat.

 Việc  chữa lành cho Maria  Awad đến từ 
Hammana.

 Và thi hài cha luôn giữ nguyên vẹn, và đồ 
mồ hôi máu trong suốt 62 năm sau cái chết của 
cha.
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 Một người phụ nữ 55 tuổi tên là Nohad El 
Shami bị bán thân bất toại. Vào đêm 22 tháng 
giêng năm 1993, trong gíấc mơ bà ta đã thấy 
hai đan sĩ Maron đứng bên giường bà. Một trong 
hai vị đặt tay trên cổ bà, làm cho bà bớt đau, 
còn vì kia thì đặt gối sau cổ bà. Khi thức dậy bà 
thấy hai vết thương ở hai bên cổ. Bà được khỏi 
hẳn bệnh và đi lại bình thường. Đêm hôm sau, 
bà lại thấy Thánh Charbel trong giấc mộng. ngài 
nói  với  bà:  “Ta đã giải  phẫu cho con để dân 
chúng thấy và trở về với đức tin. Cha xin con 
hãy đến nơi ẩn tu vào ngày 22 mỗi tháng, dự 
thánh lễ trong suốt cuộc đời còn lại của con”.

Lời Trích:

Khi Cha Charbel được phong thánh, Đức Giám 
Mục  Francis  Zayek,  đứng  đầu  giáo  phận  tại 
Maron,  viết  trong  một  tờ  thông  báo:  “Thánh 
Charbel được gọi  là một thánh Antôn thứ hai, 
hương thơm của núi Libannôn, vị thánh hiển tu 
cthứ nhất của Đông Phương được nâng 
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lên hàng thánh qua các thủ tục hiện hành của 
giáo hội công giáo, vàlà vinh dự cho Hội Thánh 
Aram Antiokia của chúng ta. Charbel giống như 
câu hương nam núi Libăng, dứng mãi trong tư 
thế cầu nguyện đời đời, trên đỉnh núi.”
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25-7 Thánh Giacôbê Tông ÐỒ

Thánh Giacôbê là anh của Thánh Gioan Thánh 
Sử. Cả hai được Ðức Giêsu mời gọi khi họ đang 
trên thuyền đánh cá, làm việc với người cha ở 
biển Galilê. Trước đó, Ðức Giêsu đã gọi một đôi 
anh em khác cũng từ một hoàn cảnh tương tự, 
đó là Phêrô và Anrê. "Ði xa hơn một chút, Người 
thấy ông Giacôbê, con ông Zêbêđê, và người em 
là  ông  Gioan.  Hai  ông  đang  vá  lưới  ở  trong 
thuyền. Người liền gọi các ông. Và các ông bỏ 
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cha mình là ông Zêbêđê ở lại  trên thuyền với 
những  người  làm  công,  mà  đi  theo  Người" 
(Máccô 1:19-20).

Thánh Giacôbê là một trong ba người được ưu 
tiên chứng kiến Chúa Biến đổi Hình dung, được 
thấy con gái ông Giairút sống lại và có mặt trong 
giờ  thống  khổ  của  Ðức  Giêsu  trong  vườn 
Ghétsêmani.

Có hai biến cố trong Phúc Âm diễn tả tính khí 
của thánh nhân và người em. Thánh Mátthêu kể 
rằng mẹ của hai ông đến với Ðức Giêsu để xin 
cho hai ôngï được chỗ ngồi vinh dự trong vương 
quốc (một bên phải, một bên trái Ðức Giêsu). 
"Ðức  Giê-su  bảo:  'Các  người  không  biết  các 
người xin gì. Các người có uống nổi chén Thầy 
sắp  uống  không?'  Họ  đáp:  'Thưa  được'"  (Mt 
20:22). Sau đó Ðức Giêsu bảo, quả thật họ sẽ 
uống chén và chia sẻ sự thanh tẩy của Người 
trong sự đau khổ và cái chết, nhưng việc ngồi 
bên phải hay bên trái thì không phải là quyền 
của Ðức Giêsu -- chỗ đó "được dành cho những 
người đã được Cha Thầy chuẩn bị" (Mt 20:23b).
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Các tông đồ khác phẫn nộ khi thấy tham vọng 
của Giacôbê và Gioan. Sau đó Ðức Giêsu dạy họ 
bài học về sự khiêm tốn phục vụ: Mục đích của 
quyền bính là để phục vụ. Họ không được áp 
đặt ý muốn của mình trên người khác, hay sai 
bảo người  khác.  Ðây là  vị  thế của chính Ðức 
Giêsu. Ngài là tôi tớ của tất cả; sự phục vụ được 
giao phó cho Ngài là tuyệt đối hy sinh tính mạng 
mình.

Trong một trường hợp khác, Giacôbê và Gioan 
chứng minh rằng biệt  hiệu mà Ðức Giêsu đặt 
cho họ -- "con của sấm sét"- thì rất thích hợp 
với họ. Người Samaritanô không đón tiếp Ðức 
Giêsu  vì  Người  đang  trên  đường  đến 
Giêrusalem.  "Thấy  thế,  hai  môn  đệ  là  ông 
Giacôbê  và  ông  Gioan  nói  rằng:  'Thưa  Thầy, 
Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống 
thiêu huỷ chúng nó không?' Nhưng Ðức Giê-su 
quay lại quở mắng các ông..." (Luca 9:54-55).

Hiển nhiên Thánh Giacôbê là vị tông đồ đầu tiên 
chịu tử đạo. "Vào thời kỳ ấy, vua Hêrôđê ra tay 
ngược đãi một số người trong Hội Thánh. Vua 
cho chém đầu ông Giacôbê, anh ông Gioan, và 
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khi thấy việc đó làm vừa lòng người Do-thái, nhà 
vua lại cho bắt cả ông Phê-rô nữa" (CVTÐ 12:1-
3a).

Chúng ta đừng nhầm lẫn Thánh Giacôbê với tác 
giả của Thư Thánh Giacôbê,và là vị lãnh đạo của 
cộng đồng Giêrusalem.

Lời Bàn

Phương cách mà Phúc Âm đề cập đến các tông 
đồ là một nhắc nhở tốt đẹp về ý nghĩa của sự 
thánh thiện.  Trong Phúc Âm, chúng ta  không 
thấy đề cập nhiều đến các đức tính của các ngài 
như những sở hữu cố định mà nhờ đó họ được 
phần thưởng thiên đàng. Thay vào đó, Phúc Âm 
nhấn mạnh đến Nước Trời, đến quyền năng rao 
giảng Tin Mừng mà Thiên Chúa đã ban cho họ. 
Còn về phần đời  sống cá  nhân của các  ngài, 
chúng ta thấy Ðức Giêsu đã thanh luyện họ khỏi 
những hẹp hòi, nhỏ nhen, bất nhất.

Lời Trích
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"... Chúa Kitô, trong Người mà sự mặc khải trọn  
vẹn của Thiên Chúa tối cao được hoàn tất (x. 2  
Cor. 1:20; 2:16; 4:6), truyền dạy các tông đồ  
rao giảng Phúc Âm cho muôn dân, đó là nguồn  
mạch của mọi chân lý cứu độ và lời luân lý, và  
vì  thế  thông  ban  cho  họ  ơn  sủng  của  Thiên  
Chúa... Mệnh lệnh này được trung tín thực hiện  
bởi các tông đồ, là những người, qua lời giảng,  
qua gương mẫu, và qua các quy định, đã truyền  
lại những gì họ nhận được từ miệng Ðức Kitô,  
bởi sống với Người, và bởi những gì Người làm 
hoặc những gì các tông đồ học hỏi được qua sự  
thúc đẩy của Chúa Thánh Thần" (Hiến Chế về  
Mặc Khải của Thiên Chúa, 7).
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26-7 Thánh Gioankim và Thánh Anna

Trong  Kinh  Thánh,  các  thánh  sử  Mátthêu  và 
Luca cung cấp cho chúng ta phả hệ của Ðức 
Giêsu. Các ngài đi ngược trở về tổ tiên dòng họ 
của Người chỉ để chứng minh rằng Ðức Giêsu là 
cực điểm của các lời hứa trọng đại. Nhưng bên 
ngoại của Ðức Giêsu thì bị lãng quên, chúng ta 
không có một dữ kiện gì về các đấng sinh thành 
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ra  Ðức Maria.  Ngay cả tên Gioankim và Anna 
cũng xuất phát từ một truyền thuyết được viết 
lại  sau khi Ðức Giêsu về trời khoảng hơn một 
thế kỷ.

Tuy nhiên,  đức tính anh hùng và thánh thiện 
của các ngài được suy đoán từ bầu khí của toàn 
thể gia  tộc  Ðức Maria.  Dù chúng ta  dựa trên 
truyền thuyết về thời kỳ thơ ấu của Ðức Maria 
hoặc suy đoán từ các dữ kiện trong Phúc Âm, 
Ðức Maria là một thể hiện của biết bao thế hệ 
những người siêng năng cầu nguyện mà chính 
ngài là một người đắm chìm trong các truyền 
thống đạo đức của người Do Thái.

Các đức tính nổi bật của Ðức Maria khi ngài thi 
hành các quyết định, khi liên lỉ cầu nguyện, khi 
trung thành với quy luật tôn giáo, khi bình tĩnh 
trước những khủng hoảng và khi  tận tâm với 
người bà con -- tất cả những điều này cho thấy 
một gia tộc khắng khít,  yêu thương nhau biết 
nhìn đến các thệ hệ tương lai trong khi vẫn duy 
trì truyền thống tốt đẹp của quá khứ.
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Thánh Gioankim và Thánh Anna -- dù những tên 
tuổi này có thật hay không -- đã đại diện cho 
một chuỗi thế hệ của những người trung tín thi 
hành bổn phận, kiên trì sống đức tin để tạo nên 
một bầu khí thuận tiện cho sự giáng trần của 
Ðấng Thiên Sai, nhưng họ vẫn âm thầm không 
ai biết đến.

Lời Bàn

Ðây là "ngày lễ của các ông bà". Nó nhắc nhở 
cho các ông bà về trách nhiệm của họ là phải 
thiết lập gia phong cho các thế hệ tương lai: Họ 
phải  làm  sống  lại  các  truyền  thống  và  trao 
truyền cho con cháu. Nhưng ngày lễ này cũng 
có  ý  nghĩa  cho các  thế  hệ  trẻ.  Nó nhắc  nhở 
người  trẻ  rằng  cái  nhìn  chín  chắn,  giầu  kinh 
nghiệm của người già là sự khôn ngoan không 
nên coi thường hoặc bỏ qua.

Lời Trích

"... Gia đình là nền tảng của xã hội. Trong đó,  
nhiều thế hệ đến với nhau để giúp đỡ nhau lớn  
lên trong sự khôn ngoan và để hòa hợp quyền  
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lợi cá nhân với những đòi hỏi khác của đời sống  
xã hội" (Giáo Hội Trong Thế Giới Ngày Nay, 52).
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29-7 Thánh Mácta

Đức Giêsu  yêu  quý  Mácta,  Maria  và  Lagiarô." 
Câu nói độc nhất này trong Phúc Âm của Thánh 
Gioan cho chúng ta biết về sự tương giao đặc 
biệt giữa Ðức Giêsu và Mácta, người em Maria, 
và  Lagiarô của thánh nữ.
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Có vẻ  như Ðức Giêsu  là  người  khách  thường 
xuyên đến nhà Mácta ở Bêtania, một ngôi làng 
nhỏ bé cách Giêrusalem chừng hai dặm. Chúng 
ta thấy ba lần đến thăm của Ðức Giêsu được 
nhắc đến trong Phúc Âm Luca 10:38-42, Gioan 
11:1-53, và Gioan 12:1-9.

Nhiều người dễ nhận ra Mácta qua câu chuyện 
của Thánh Luca. Khi ấy, Mácta chào đón Ðức 
Giêsu và các môn đệ vào nhà của mình, và ngay 
sau đó Mácta chuẩn bị cơm nước. Sự hiếu khách 
là điều rất quan trọng trong vùng Trung Ðông 
và Mácta là  điển hình.  Thử tưởng tượng xem 
Mácta bực mình biết chừng nào khi cô em Maria 
không chịu lo giúp chị  tiếp khách mà cứ ngồi 
nghe Ðức Giêsu. Thay vì nói với cô em, Mácta 
xin Ðức Giêsu can thiệp. Câu trả lời ôn tồn của 
Ðức Giêsu giúp chúng ta biết Người rất quý mến 
Mácta. Ðức Giêsu thấy Mácta lo lắng nhiều quá 
khiến cô không còn thực sự biết đến Người. Ðức 
Giêsu nhắc cho Mácta biết, chỉ có một điều thực 
sự quan trọng là lắng nghe Người. Và đó là điều 
Maria đã làm. Nơi Mácta, chúng ta nhận ra chính 
chúng ta -- thường lo lắng và bị sao nhãng bởi 
những gì của thế gian và quên dành thời giờ cho 
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Ðức Giêsu. Tuy nhiên, thật an ủi khi thấy rằng 
Ðức Giêsu cũng yêu quý Mácta như Maria.

Lần thăm viếng thứ hai cho thấy Mácta đã thấm 
nhuần bài học trước. Khi ngài đang than khóc về 
cái chết của anh mình và nhà đang đầy khách 
đến  chia  buồn  thì  ngài  nghe  biết  Ðức  Giêsu 
đang có mặt ở đấy. Ngay lập tức, ngài bỏ những 
người khách ấy cũng như gạt đi mọi thương tiếc 
để chạy đến với Ðức Giêsu.

Cuộc đối thoại của ngài với Ðức Giêsu chứng tỏ 
đức tin và sự can đảm của ngài. Trong cuộc đối 
thoại, Mácta khẳng định rõ ràng là ngài tin vào 
quyền  năng  của  Ðức  Giêsu,  tin  vào  sự  phục 
sinh,  và  nhất  là  tin  Ðức  Giêsu  là  Con  Thiên 
Chúa. ĐứcGiêsu nói với cô rằng Ngài là sự sống 
lại và là sự sống và sau đó đã cho Lagiarô sống 
lại từ cõi chết. 

Hình ảnh sau cùng của Mácta trong Phúc Âm đã 
nói lên toàn thể con người của ngài. Lúc ấy, Ðức 
Giêsu ít lâu sau đã trở lại Bêtania để ăn uống với 
các bạn thân của Người. Trong căn nhà ấy có ba 
người đặc biệt.  Chúng ta đã từng nghe người 
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em trai  Lagiarô  đã tạo  nên  cả  một  sự  khuấy 
động khi anh được làm cho sống lại. Còn Maria 
là người gây nên cuộc tranh luận trong bữa tiệc 
khi cô dùng dầu thơm đắt tiền mà xức lên chân 
Ðức Giêsu. Nhưng về phần Mácta, chúng ta chỉ 
được nghe một câu rất đơn giản: "Mácta lo hầu 
hạ." Cô không nổi bật, cô không thi hành những 
việc  có tính cách phô trương,  cô không được 
hưởng phép lạ kỳ diệu. Cô chỉ đơn thuần hầu hạ 
Ðức Giêsu.

Chúng  ta  không  biết  nhiều  hơn  về  mácta  và 
những gì xẩy ra cho cô sau đó. Theo một truyền 
thuyết không đáng tin lắm, thì Mácta cùng với 
Maria đến giảng Tin Mừng tại Nước Pháp sau khi 
Chúa Thánh Thần hiện xuống.

Nhưng thất  là  tuyệt  vời  nếu  điều  quan  trọng 
nhất  có  thể nói  được  về  chúng ta  là  “Những 
người ấy đã phục vụ”? Thánh Mácta được đặt 
làm quan thầy của các người phục vụ và đầu 
bếp.

Lời Bàn
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Các  nhà  chú  giải  Kinh  Thánh  nói  rằng  trong 
đoạn văn diễn tả việc Lagiarô sống lại, Thánh 
Gioan có ý nhắn nhủ chúng ta phải coi lời của 
Mácta nói với Maria (trước khi Lagiarô sống lại) 
như tóm lược những gì một Kitô Hữu phải vâng 
theo. "Thầy có mặt ở đây và đang hỏi đến em." 
Chúa Giêsu kêu gọi mọi người chúng ta đến sự 
phục sinh -- mà sự phục sinh ấy hiện có trong 
đức tin khi rửa tội,  được chia sẻ vĩnh viễn sự 
chiến thắng của Người đối với sự chết. Và tất cả 
chúng  ta,  cũng  như  ba  người  bạn  của  Chúa 
Giêsu, được mời gọi kết tình bằng hữu với Chúa 
trong một phương cách độc đáo.
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30-7 THÁNH PHÊRÔ CHRYSOLOGÔ

(406-450?)

Thánh Phêrô Chrysologô sinh ở Imola, nước Ý, 
ngài được rửa tội, được giáo dục và chịu chức 
phó tế bởi Ðức Cornêliô, là Giám Mục của Imola.

Thánh Phêrô có biệt  danh là "Chrysologô" (lời 
vàng) bởi  tài  hùng biện ngoại  hạng của ngài. 
Vào năm 433,  Ðức  Giáo  Hoàng Xystô  III  tấn 
phong ngài làm giám mục của Ravenna. Ngài thi 
hành nhiều công việc bác ái  về thể xác cũng 
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như tinh thần, và chăn dắt đàn chiên với sự cần 
cù và thận trọng.

Ngài  tẩy  sạch  mọi  vết  tích  của  việc  sùng bái 
ngẫu tượng cũng như các lạm dụng khác được 
phát sinh trong giáo đoàn, ngài cũng cảnh giác 
họ về việc khiêu vũ thiếu đứng đắn. Ngài nhận 
xét, "Ai muốn đùa giỡn với ma quỷ thì không thể 
hoan hỉ với Ðức Kitô."

Thánh Phêrô Chrysologô từ trần ở Imola năm 
450, và năm 1729 ngài được đặt làm Tiến Sĩ Hội 
Thánh vì các bài giảng đơn sơ, thực tiễn và rõ 
ràng của ngài hiện còn lưu truyền đến ngày nay.

Lời Bàn

Chắc  chắn  rằng  thái  độ  của  Thánh  Phêrô 
Chrysologô đối với việc học đã đem lại cho ngài 
tài hùng biện. Theo quan điểm của thánh nhân, 
ngoài việc trau dồi đức tính, việc học hỏi là sự 
thăng tiến lớn lao cho trí óc con người và giúp 
hỗ trợ tôn giáo. Sự ngu dốt không phải là một 
đức tính, và cũng không giúp gì cho trí óc. Kiến 
thức  là  nguồn  hãnh  diện  không  khác  gì  khả 
năng của thể xác, về hành chánh hay tài chánh. 
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Là một con người đích thực thì phải phát triển 
kiến thức -- dù kiến thức đạo hay đời -- theo 
khả năng và cơ hội của mỗi người.

Lời Trích

Eutyches, người lãnh đạo lạc giáo từ chối nhân 
tính của Ðức Kitô, sau khi bị Giáo Hội kết án, 
ông  tìm  sự  hậu  thuẫn  của  các  nhà  lãnh  đạo 
trong  Giáo  Hội,  trong  đó  có  Thánh  Phêrô 
Chrysologô. Thánh nhân thành thật nói với ông 
ta: "Vì lợi ích cho đức tin và sự bình an, chúng 
ta không thể phán xét vấn đề mà không có sự 
đồng ý của vị giám mục Rôma." Ngài thúc giục 
Eutyches  hãy  đơn  sơ  chấp  nhận  mầu  nhiệm 
Nhập Thể và ngài nhắc cho ông biết rằng, nếu 
sự bình an trong Giáo Hội khiến thiên đàng vui 
mừng thì sự chia cắt chắc chắn sẽ đem đến lo 
buồn.
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31-7 Thánh InhaxiÔ Loyola

(1491-1556)

Vị sáng lập dòng Tên này đang trên đà danh 
vọng và quyền thế của một sĩ quan trong quân 
đội Tây Ban Nha thì một trái đạn đại bác đã làm 
ngài  bị  thương  ở  chân.  Trong  thời  kỳ  dưỡng 
bệnh, vì không có sẵn các cuốn tiểu thuyết để 
giết thời giờ nên ngài đã biết đến cuộc đời Ðức 
Kitô và hạnh các thánh. Lương tâm ngài bị đánh 
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động, và từ đó khởi đầu một hành trình lâu dài 
và đau khổ khi trở về với Ðức Kitô.

Vào năm 1522, được thấy Mẹ Thiên Chúa trong 
một thị kiến, ngài thực hiện cuộc hành hương 
đến  đan  viện  dòng  Biển  Ðức  ở  Monserrat.  Ở 
đây, ngài xưng thú tội lỗi, mặc áo nhặm và đặt 
thanh gươm trên bàn thờ Ðức Maria thề hứa sẽ 
trở nên một hiệp sĩ cho Ðức Mẹ.

Trong khoảng thời gian một năm, ngài sống gần 
Manresa, có khi thì ở với các tu sĩ Ða Minh, có 
khi  thì  ở nhà tế bần,  nhưng lâu nhất là sống 
trong một cái hang ở trên đồi để cầu nguyện. 
Chính trong thời gian hoán cải này ngài bắt đầu 
một công trình mà sau đó rất nổi tiếng, cuốn 
Những Thao Luyện Tâm Linh.

Vào năm 1523, ngài rời Manresa đến Rôma và 
Giêrusalem, là nơi ngài sống nhờ việc khất thực 
và hăng say hoán cải người Hồi Giáo ở đây. Vì lo 
sợ cho tính mạng của ngài các tu sĩ Phanxicô 
khuyên ngài  trở về Barcelona.  Tin tưởng rằng 
kiến thức uyên bác sẽ giúp đỡ tha nhân cách 
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thiết thực hơn, ngài dành 11 năm tiếp đó trong 
việc học ở Alcalá, Salamanca và Paris.

Vào năm 1534, lúc ấy đã 43 tuổi, cùng với sáu 
người khác (trong đó có Thánh Phanxicô Xaviê) 
ngài thề sống khó nghèo và khiết tịnh và tất cả 
cùng đến Ðất Thánh. Các ngài thề quyết rằng 
nếu không thể ở đây thì sẽ dâng mình cho công 
việc tông đồ của đức giáo hoàng. Và đó là điều 
đã  xảy  ra.  Bốn  năm sau,  Thánh  Inhaxiô  hợp 
thức  hóa  tổ  chức  của  ngài.  Tu  Hội  của  Ðức 
Giêsu (Dòng Tên) được Ðức Giáo Hoàng Phaolô 
III chuẩn nhận và Thánh Inhaxiô được bầu làm 
bề trên đầu tiên.

Trong khi  các  bạn  đồng hành  được  đức  giáo 
hoàng sai đi truyền giáo thì Thánh Inhaxiô vẫn ở 
Rôma, chăm sóc tổ chức mới của ngài nhưng 
vẫn dành thời giờ để thành lập các nhà cho cô 
nhi, cho người tân tòng. Ngài thành lập Trường 
Roma (sau này là Ðại Học Grêgôriô),  với mục 
đích là trường này sẽ trở nên khuôn mẫu cho 
các trường của Tu Hội.



M C L CỤ Ụ

Thánh Inhaxiô đích thực là một vị thần bí. Ngài 
tập trung vào đời sống tâm linh dựa trên các 
nền tảng thiết yếu của Kitô Giáo -- Thiên Chúa 
Ba Ngôi, Ðức Kitô, Bí Tích Thánh Thể. Linh đạo 
của ngài được tỏ lộ trong châm ngôn của Dòng 
Tên, ad majorem Dei gloriam -- "để Thiên Chúa 
được vinh danh to lớn hơn." Trong quan niệm 
của ngài, sự tuân phục là một đức tính nổi bật 
nhằm đảm bảo cho thành quả và sự năng động 
của tu hội. Mọi hoạt động phải được hướng dẫn 
bởi lòng yêu mến Giáo Hội thực sự và tuân phục 
Ðức Thánh Cha vô điều kiện, vì lý do đó, mọi 
thành viên của dòng phải khấn lời thề thứ tư, đó 
là phải đến bất cứ đâu mà đức giáo hoàng đã 
sai đi để cứu rỗi các linh hồn.

Lời Bàn

Vào năm 1517, Luther đã niêm yết các đề án 
của ông lên cửa nhà thờ ở Wittenberg. Mười bảy 
năm sau, Thánh Inhaxiô sáng lập một tu hội góp 
phần quan trọng trong việc chống lại sự cải cách 
Tin Lành. Ngài là một kẻ thù bất khả tiêu diệt 
của Tin Lành. Tuy nhiên, trong lời lẽ của ngài 
người ta vẫn thấy tiềm ẩn sự đại kết: "Phải rất 
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thận trọng khi đưa ra các chân lý chính truyền 
để nếu người lạc giáo có mặt ở đó, họ sẽ cảm 
nhận được lòng bác ái và sự ôn hòa Kitô Giáo. 
Không được dùng lời lẽ cứng rắn và cũng không 
được  khinh miệt  những sai  lầm của  họ."  Một 
trong những khuôn mặt vĩ đại của phong trào 
đại kết hiện nay là Ðức Hồng Y Bea, một linh 
mục dòng Tên.

Lời Trích

Thánh Inhaxiô đề nghị lời nguyện sau đây cho 
các hối nhân: "Lạy Chúa, xin hãy chấp nhận mọi 
đặc quyền, mọi ký ức, mọi hiểu biết và toàn thể 
ý chí của con. Ngài đã ban cho con tất cả những 
gì con có, tất cả con người của con, và con xin 
phó thác chúng cho thánh ý của Ngài, để Ngài 
tùy ý sử dụng. Con chỉ xin Chúa ban cho con 
tình yêu và ơn sủng. Ðược như thế, con đã giàu 
sang đủ và không dám đòi hỏi gì nữa."
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1-8 THÁNH ANPHONGSÔ LIGUORI

(1696-1787)

Công Ðồng Vatican II xác định rằng, thần học 
luân lý phải được nuôi dưỡng bởi Phúc Âm, và 
chứng tỏ được sự cao quý của ơn gọi người Kitô 
Hữu, và nhiệm vụ của họ là trưng ra kết quả ấy 
trong đời sống bác ái giữa trần gian. Vào năm 
1950, Thánh Anphongsô được Ðức Piô XII tuyên 
xưng là quan thầy của các thần học gia luân lý, 
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ngài thật xứng với danh hiệu ấy. Trong cuộc đời 
ngài, thánh nhân phải tranh đấu để giải thoát 
nền thần học luân lý khỏi sự khắt khe của chủ 
thuyết  Jansen.  Thần học luân lý của ngài,  đã 
được tái bản 60 lần trong thế kỷ sau khi ngài từ 
trần, chú trọng đến các vấn đề thực tiễn và cụ 
thể của các cha xứ và cha giải tội. Nếu có thói 
vụ luật và giảm thiểu hóa luật lệ xen vào thần 
học luân lý, chắc chắn nó không thuộc về mô 
hình  thần  học  tiết  độ  và  nhân  từ  của  Thánh 
Anphongsô.

Vào năm 16 tuổi, ngài lấy bằng tiến sĩ giáo luật 
và dân luật của Ðại Học Napôli, nhưng sau đó 
đã bỏ nghề luật sư để hoạt động tông đồ. Ngài 
được  thụ  phong linh  mục và  dồn  mọi  nỗ  lực 
trong việc tổ chức tuần đại phúc ở các giáo xứ, 
cũng như nghe xưng tội và thành lập các đoàn 
thể Kitô Giáo.

Ngài sáng lập Dòng Chúa Cứu Thế năm 1732. 
Ðó là một tổ chức của các linh mục và tu sĩ sống 
chung với nhau, tận tụy theo gương Ðức Kitô và 
hoạt động chính yếu là tổ chức tuần đại phúc 
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cho nông dân ở thôn quê. Như một điềm báo 
cho điều sẽ xảy ra sau này, sau một thời gian 
hoạt  động,  những  người  đồng  hành  với  ngài 
ngay từ khi thành lập đã từ bỏ tu hội và chỉ còn 
lại  có  một  thầy trợ sĩ.  Nhưng tu hội  cố gắng 
sống còn và được chính thức chấp nhận vào 17 
năm sau, dù rằng khó khăn vẫn chưa hết.

Sự  canh  tân  mục  vụ  lớn  lao  của  Thánh 
Anphongsô là  cách giảng thuyết  và giải  tội  -- 
ngài thay thế kiểu hùng biện khoa trương, thùng 
rỗng kêu to, bằng sự giản dị dễ hiểu, và thay 
thế sự khắc nghiệt của thuyết Jansen bằng sự 
nhân từ. Tài viết văn nổi tiếng của ngài phần 
nào đã làm lu mờ công lao khó nhọc mà ngài đã 
ngang dọc vùng Napôli trong 26 năm trường để 
tổ chức tuần đại phúc.

Ngài được tấn phong giám mục khi 66 tuổi và 
ngay sau khi  nhậm chức,  ngài  đã cải  tổ toàn 
diện giáo phận.

Vào năm 71 tuổi, ngài bị đau thấp khớp khủng 
khiếp. Ngài đau khổ trong 18 tháng sau cùng với 
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"sự tăm tối" vì sự do dự, sợ hãi, bị cám dỗ đủ 
mọi khía cạnh đức tin và mọi đức tính.

Thánh Anphongsô nổi  tiếng về nền tảng thần 
học  luân  lý,  nhưng ngài  cũng sáng tác  nhiều 
trong lãnh vực tâm linh và thần học tín lý. Văn 
bản Các Vinh Dự của Ðức Ma-ri-a là một trong 
những công trình vĩ đại về chủ đề này, và cuốn 
Viếng Thánh Thể được tái bản đến 40 lần trong 
đời ngài, đã ảnh hưởng nhiều đến sự sùng kính 
Thánh Thể trong Giáo Hội.

Ngài  được  phong  thánh  năm  1831,  và  được 
tuyên xưng Tiến Sĩ Hội Thánh năm 1871.

Lời Bàn

Trên hết tất cả, Thánh Anphongsô nổi tiếng là 
một con người thực tế đối phó với các vấn đề cụ 
thể hơn là trừu tượng. Cuộc đời ngài quả thật là 
một gương mẫu "thực tiễn" cho Kitô Hữu ngày 
nay đang bị khó khăn để nhận chân giá trị của 
đời sống Kitô Giáo giữa cơn lốc khó khăn, đau 
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khổ, hiểu lầm và thất bại. Thánh Anphongsô đã 
trải qua tất cả những đau khổ ấy. Ngài là thánh 
bởi vì ngài luôn duy trì sự liên hệ mật thiết với 
Ðức Kitô thống khổ qua tất cả những thử thách 
cuộc đời.

Lời Trích

Khi Thánh Anphongsô làm giám mục, một trong 
các linh mục của dòng có cuộc sống rất trần tục, 
và cưỡng lại mọi biện pháp nhằm thay đổi lối 
sống  ấy.  Vị  linh  mục  được  Thánh  Anphongsô 
mời  đến,  và  ngay  ở  lối  vào  phòng  của  ngài, 
thánh nhân cho đặt một tượng thánh giá thật 
lớn. Khi vị linh mục do dự không dám bước qua, 
Thánh Anphongsô ôn tồn nói, "Hãy bước vào đi, 
và nhớ đạp lên thánh giá. Ðây không phải lần 
đầu tiên mà cha đạp Chúa dưới chân mình."
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2-8 THÁNH ÊUSÊBIÔ VERCELI

(283?-371)

Các Kitô hữu đã thở ra khoan khoái khi hoàng 
đế Constantinô tuyên bố Kitô giáo là quốc giáo, 
vì họ cảm thấy đấy hẳn là sự kết thúc việc đổ 
máu và việc phải chịu tử đạo. Nhưng đó chỉ là 
một  thời  gian ngắn ngủi  thôi  trước  khi  họ lại 
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phải đối đầu với một cuộc bách đạo khác do bởi 
những đối thủ tự nhận mình là Kitô hữu.

Khi Kitô giáo trở thành quốc giáo, nhiều người 
vào  đạo  vì  những  lý  do  chính  trị.  Có  những 
người khi thì  gia nhập Kitô giáo mà lại  không 
hiểu rõ đạo này. Trong một hoàn cảnh như thế, 
tà thuyết tìm thấy một mảnh đất phì nhiêu. Một 
trong các tà thuyết là chủ thuyết Ariô từ chối 
thiên tính của Ðức Kitô và bởi đó, họ cũng từ 
chối thiên tính của Chúa Thánh Thần. (Tà thuyết 
này nay cũng chưa chấm dứt hẳn!). Phái Ariô rất 
mạnh, vì bao gồm giới quí tộc, các tướng lãnh, 
các hoàng đế. Họ ra lệnh cho các đạo quân và 
các nghị viện. Nền Kitô giáo đích thực có nguy 
cơ bị xóa sổ một lần nữa.

Thánh Êusêbiô đã học đứng vững như là một 
người  Kitô  hữu chân thật  từ cha của ngài,  là 
người chết tử đạo tại Sarđinia. Sau cái chết của 
cha ngài, ngài trưởng thành tại Rôma và được 
phong chức đọc sách thánh. Thời gian này các 
giám mục được bầu lên bởi dân chúng và hàng 
giáo sĩ  địa phương. Khi dân chúng tại  Verceli, 
một tỉnh phía Bác Ý, thấy Êusêbiô đã phục vụ 
hội Thánh thất tốt đẹp, liền chọn ngài làm giám 
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mục, bất chấp việc ngài không phải là dân địa 
phương.

Là Giám mục, Ngài là người bảo vệ Giáo Hội ở 
vào một trong những  thời kỳ nhiều thử thách 
nhất.  Ngài  là  vị  giám mục thứ nhất được lưu 
danh trong danh sách các giám mục của giáo 
phận  Verceli. Ngài cũng là người đầu tiên kết 
hợp đời sống đan viện với đời sống giáo sĩ, qua 
sự thành lập một  cộng đoàn các  giáo sỹ  của 
giáo phận với sự tin tưởng rằng phương cách tốt 
nhất để thánh hóa giáo dân là để họ nhìn thấy 
các giáo sĩ được đào tạo trong nhân đức vũng 
chắc và sống thành cộng đoàn. 

Ngài được Ðức Giáo Hoàng Liberius sai đến gặp 
hoàng đế Constantius để thuyết phục nhà vua 
triệu tập một công đồng nhằm giải  quyết các 
khó khăn giữa Công Giáo và phái Ariô. Với vẻ bề 
ngoài  chấp  thuận,  Constancius  triệu  tập  công 
đồng tại  Milan vào năm 355. Nhưng phe Ariô 
quyền thế đã không tới đó để thương lượng, mà 
là để áp đặt ý muốn của họ trên các giám mục 
khác. Ðức Êusêbiô miễm cưỡng tới tham dự, và 
sợ hãi xem thấy những lo ngại tệ hại nhất của 
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ngài trở thành hiện thực: Phe Ariô đã biến một 
công đồng của hòa bình thành một công đồng 
luận tội thánh Athanasiô, đối thủ chính yếu của 
phe họ. Đức Êusêbiô  đã từ chối chấp thuận việc 
kết án thánh Athanasiô; thay vì đó, ngài đã trải 
Kinh Tin Kính của công đồng Nicea trên bàn và 
nhấn mạnh là mọi người phải ký vào bản Kinh 
Tin Kính này trước khi quyết định bất cứ vấn đề 
nào khác.  Kinh tin  kính của Công đồng Nicêô 
được một Công đồng chung của toàn thể Hội 
thánh  chấp  thuận,  công  bố  rằng  Đức  Giê-su 
đồng bản thể với Đức Chúa Cha – nên Kinh Tin 
kính này hoàn toàn đi ngược lại với lời dạy của 
phái Ariô. 

Nhà vua liền dùng áp lực ép buộc Ðức Êusêbiô, 
Thánh Đionyisiô thành Milan và Đức cha Lucifer 
địa  phận  Cagliari  phải  kế  án  Athanasiô,  nếu 
không họ đều phải  tử hình.  Các ngài  đã kiên 
quyết tứ chố kết án một người không chút nào 
thuộc tà thuyết, mà chỉ thuần túy bảo vệ chân lý 
– hoàn toàn trái ngược với lời dạy sai lầm của 
phe Ariô. Các ngài khẳng định Ðức Athanasius 
vô tội, và nhắc nhở hoàng đế rằng không thể 
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dùng thế lực ngoài đời để ảnh hưởng đến các 
quyết định của Giáo Hội. 

Không thể áp lực được các  ngài, nhà vua lưu 
đầy các ngài đến Palestine. Ở đây, phe Ariô kéo 
ngài lê lết trên đường phố và giam ngài trong 
một căn phòng nhỏ, không cho ngài được niềm 
an ủi được các vị thánh khác tới thăm viếng. Sau 
bốn ngày ngài tuyệt thực để phản đối, họ mới 
thả ngài ra, nhưng được một ít lâu, họ lại tiếp 
tục hành hạ ngài.

Ðức Êusêbiô phải tiếp tục cuộc sống lưu đầy ở 
Tiểu Á và Ai Cập, cho đến khi tân hoàng đế là 
Giulianô,  cho  phép  ngài  trở  lại  giáo  phận  ở 
Verceli vào năm 361.

Vấn  đề  khó  khăn  chưa  chấm  dứt  và  thánh 
Êusêbiô  còn phải  trải  qua những năm còn lại 
trong một nỗ lực hết sứ khó khăn là hàn gắn lại 
những thiệt hại và chia rẽ trong Hội Thánh do 
phe phái Ariô để lại. Ngài cùng các giám mục 
khác lo liệu để những người phe Ariô được trở 
lại với Hội Thánh trong một tinh thần hòa giải và 
khoan hồng, làm giảm nhẹ những sự tỵ hiềm 
của quá khứ. Sau khi đã cùng thánh Athanasiô 
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tham dự  các  công  đồng,  ngài  trở  thành  một 
thánh Phaolô thứ hai đi khắp nơi để củng cố đức 
tin và loan truyền chân lý. Bên trời  Tây, Ngài 
còn  cộng  tác  với  Thánh  Hilary  ở  Poitiers  để 
chống với lạc giáo Ariô.

Ngài qua đời trong an bình tại giáo phận Verceli 
của ngài ở tuổi thọ cao.

Lời Trích

"Ðể việc chăm sóc các linh hồn có hiệu quả, các 
linh mục được yêu cầu sống chung trong một 
cộng  đoàn,  nhất  là  những ai  sinh  hoạt  trong 
cùng một giáo xứ. Nếp sống này không những 
khích lệ giáo dân hoạt động tông đồ, mà còn là 
một gương mẫu của lòng bác ái và sự hiệp nhất 
cho người tín hữu" (Sắc Lệnh về Nhiệm Vụ Mục 
Vụ của Giám Mục, 30).
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4-8 THÁNH GIOAN BAOTIXITA VIANNEY

(1786-1859)

Để hiểu rõ sự thấu thị ơn gọi linh mục của Gioan 
Vanney, chúng ta cần biết quá trình phát triển 
ơn gọi đó.

Ngài sinh tại Dardily, gần Lyon, Nước Pháp năm 
1786, là con thứ ba trong 6 người con. Cha mẹ 
ngài đạo đức, thương người, không ngại lén đi 
lễ ở ờ nơi xa, giữa thời kỳ cấm cách và phá đạo 
năng nề tại nước Pháp. Gioan được rước lễ lần 
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đầu năm 13 tuổi, và cho tới khi chịu thêm sức, 
ngài phải chứng kiến cảnh cử hành thánh lễ, dạy 
giáo lý  đầy can đảm của các linh mục trước bất 
cứ đe dọa nào từ chính quyền. Chính từ đó phát 
sinh ơn gọi linh mục của Gioan.

Năm 1802, lúc 20 tuổi, Gioan Vianney mới bắt 
đầu  việc  học  chuẩn  bị  vào  chủng  viện,  dưới 
trướng của cha Baley. Dù Gioan chỉ thông minh 
ở mức bình thường,  nhưng các  thầy dạy anh 
không bao giờ nghi ngờ về ơn gọi linh mục của 
anh. Anh gặp rất nhiều khó khăn trong việc học 
La-tinh. Bạn học của anh, sau này làm giám mục 
Dubuque, giúp anh cách riêng trong việc học La-
tinh.

Chiến tranh Pháp – Tây ban nha nổ ra, Gioan 
Vianney phải ngưng học, và được gọi nhập ngũ. 
Nhưng buổi sáng lên đường nhập ngũ, vì Gioan 
Vianney đến nhà thờ cầu nguyện, nên đến trễ, 
và các tân binh đã lên đường. Sau đó người dẫn 
đường cho cậu tới trại lính lại dẫn lầm lên nơi 
làng  hẻo  lành  có  những  người  trốn  lính  tập 
trung. Cậu phải lưu lại đó, lấy tên giả, làm giáo 
viên dạy trẻ ngheo. Sau này nhờ em cậu đi lính 
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thay, cậu mới được thoát khỏi cảnh trốn lánh và 
trở lại với việc học.

Năm 1812, gia nhấp chủng viện, với tuổi 30, cậu 
buộc phải học triết học bằng tiếng Pháp, thay vì 
La tinh. Có lần thi trượt, cầu lại phải thi lại và 
may là qua được kỳ thi thành công. Ba năm sau, 
cậu được thụ phong linh mục.

iMột con người được ơn thấu thị (vision) để nắm 
chắc ơn gọi của mình thì thắng vượt các trở ngại 
và hoàn thành được những việc xem ra là không 
thể  làm được.  Thánh  Gioan  Baotixita  Vianney 
(còn được gọi là Cha Sở họ Ars) là một người có 
có ơn “thấy và thấu hiểu” này: Ngài muốn trở 
nên một linh mục. Nhưng ngài phải vượt thắng 
được nền học vấn trường lớp nghèo nàn không 
chuẩn bị thích đáng cho ngài tiếp thu các môn 
học của chủng viện. 

Việc ngài  không hiểu được tiếng La-tinh buộc 
ngài  phải  gián  đoạn  việc  học  tại  chủng  viện. 
Nhưng ơn thấu thị về ơn gọi linh mục của ngài 
thúc đẩy ngài  tìm kiếm sự dạy kèm riêng tư, 
cách riêng là của cha Baley, người đã dạy dỗ 
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ngài xưa kia. Sau một cuộc chiến đấu dài với các 
sách vở, Gioan đã được thụ phong linh mục.

Các hoàn cảnh đòi hỏi những hành vi “ngoài sức 
tưởng tượng” đi theo ngài ở khắp nơi. Trong tư 
cách mục tử xứ Ars, một giáo xứ hẻo lánh, chỉ 
có 40 gia đình nhưng có đến 4 quán rượu. Khi 
ngài đến tỉnh Ars nước Pháp, lúc ấy đã 31 tuổi, 
hầu như chẳng ai thèm lưu ý. Tỉnh này nổi tiếng 
là nơi đầy ải các linh mục. Giáo dân thì thờ ơ với 
việc đạo đức và thoải mái với nếp sống cố hữu 
của họ. Sự thấu thị về ơn gọi linh mục của ngài 
dẫn ngài đến những việc ăn chay nhiệm nhặt và 
những đêm ngủ ít. (Có những thứ quỷ chỉ có thể 
đuổi đi nhờ cầu nguyện và chay tịnh.)

Không bao lâu họ thấy có những thay đổi. Khi 
nhìn trộm qua cửa sổ họ thấy cha sở gầy gò ốm 
yếu cầu nguyện suốt đêm. Có người thấy ngài 
vất bỏ các bàn ghế đắt tiền và thay chiếc giường 
nệm êm ấm bằng các khúc gỗ sần sùi. Cũng có 
người thấy ngài chia sẻ quần áo cho người ăn 
xin,  và chính ngài  chỉ ăn có hai củ khoai  mỗi 
ngày. Một vài người tò mò đến nhà thờ nghe 
giảng, và họ thấy tiếng nói của ngài như xé vào 
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tai nhưng có sức đánh động tâm hồn. Từ tò mò 
dẫn đến nghi vấn. Có thể nào đây là một linh 
mục đích thực? Và nhà thờ bắt đầu đông người 
trở lại.

Cha Gioan đã trở  nên một  phần tử của cộng 
đồng nhỏ bé ấy. Mỗi ngày ngài đi thăm các giáo 
dân và  lắng  nghe những ưu  tư  của  họ.  Ngài 
không hiểu tiếng La-tinh nhưng ngài rất hiểu các 
nỗi khó khăn của đời sống người dân. Do đó, 
sau mười hai năm, hầu như mọi người trong tỉnh 
đều tham dự Thánh Lễ hàng ngày và các nông 
dân vừa lần chuỗi vừa cầy cấy nơi đồng áng.

Sự thay đổi  không phải  dễ dàng.  Những dèm 
pha, đàm tiếu, chụp mũ Cha Gioan cũng không 
thiếu. Ðối phó với những người ấy, ngài chỉ im 
lặng và nhẫn nhục chịu đựng.

Với  cô  Catarina  Lassagne  và  Bênêđita  Lardet, 
ngài thiếp lập Nhà  Chúa Quan Phòng, một mái 
ấm cho trẻ nữ. Chỉ có những con người có ơn 
thấu thị mới dám tin tưởng rằngThiên Chúa sẽ 
cung cấp cho các nhu cầu thiêng liêng và vật 



M C L CỤ Ụ

chất cho tất cả những em đón nhận nhà Chúa 
Quan Phòng này làm mái nhà của mình.

Công việc giải tội là thành quả đáng kể nhất của 
Cha  Gioan.  Khi  mới  chịu  chức  linh  mục,  ngài 
không được phép giải  tội vì học lực quá kém. 
Nhưng ở họ đạo Ars, điều giáo dân lưu tâm là 
ngài có khả năng thấu suốt linh hồn họ, khuyên 
bảo họ một cách chân thành với tấm lòng quý 
mến.

Dân chúng từ khắp Âu Châu đổ về tỉnh nhỏ xíu 
ấy  chỉ  để  xưng  tội.  Trong  những  tháng  mùa 
đông, ngài phải mất từ 11 đến 12 tiếng đồng hồ 
để đưa người ta về với Thiên Chúa. Trong mùa 
hè,  thời  gian  giải  tội  lên  đến 16 tiếng.  Ðó là 
chưa kể cảnh giáo dân, vì quá ái mộ ngài nên họ 
luôn rình rập để cắt áo, cắt tóc và lấy trộm mũ 
của ngài làm kỷ niệm. Nhưng các điều ấy không 
tệ hại cho bằng cứ phải nghe những câu chuyện 
đau  lòng  trong  toà  giải  tội.  Nếu  một  người 
không quyết tâm sống ơn thấu thị về  ơn gọi 
linh mục của mình, thì không thể nào chịu đựng 
nổi sự hy sinh bền bỉ như vậy.

Với  thân  hình  mảnh khảnh  nhưng gánh  nặng 
quá lớn vì yêu quý các linh hồn, sức khoẻ của 
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ngài ngày càng sa sút. Theo lời khuyên của các 
bác sĩ,  ngài tìm cách trốn khỏi  giáo xứ để có 
chút thời giờ tĩnh dưỡng, nhưng cả xứ biết tin 
đã tìm cách chặn đường ngài. Bất chấp điều ấy, 
ngài lên đường trở về quê nhà nhưng cả đoàn 
người  hành  hương lại  theo  ngài  đến  đó.  Biết 
rằng không thể nào được yên thân, ngài trở về 
họ đạo. 

Ai chả muốn được lui về nghỉ hưui, muôn làm gì 
thì làm, thay vì xưa kia bận bịu công việc, mình 
chẳng có thới  giờ cho riêng mình. Nhưng cha 
Gioan Vianney đã không nghĩ đền lui về ẩn cư. 
Danh tiếng ngài càng đồn xa, thì ngài càng cần 
phải dành thời gian để tiêu hao bản thân, phụng 
sự dân Chúa. Ngay cả số ít giờ dành cho ngủ 
nghỉ, ngài cũng bị ma quỉ khuấy động.

Nào có ai, nếu không phải là người hiểu thấu ơn 
gọi của mình, mới có được sức lực như vậy?

Ngài từ trần ngày 4 tháng Tám 1859 sau cơn 
bệnh nặng, hưởng thọ 73 tuổi. Ngài được Ðức 
Giáo Hoàng Piô XI phong thánh năm 1925 và 
năm 1929, ngài được đặt làm quan thầy chính 
thức của các cha xứ.
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Bình Luận:

Dửng dưng với tôn giáo, đi đối với lòng yêu mến 
tiện  nghi  vật  chất,  xem ra  là  những  dấu  chỉ 
thông thường của thời  đại  chúng ta.  Một con 
người từ một hành tinh khác quan sát chúng ta 
sẽ  không  coi  chúng  ta  là  những  người  trên 
đường hành hương, đang tiến về một nơi ở vĩnh 
viễn khác.  Còn Gioan Vianney thì  luôn là  một 
con người  trên hành trình mà trước mắt ngài 
luôn nhìn thấy mục tiêu ngài phải tiến tới là cõi 
đời đời.

Lời Trích

Nhận xét về sự cầu nguyện chung trong phụng 
vụ, Thánh Gioan Vianney cho biết: "Cầu nguyện 
riêng giống như cọng rơm rải rác đó đây: Nếu 
bạn  đốt  lên  nó  chỉ  tạo  thành  ngọn  lửa  nhỏ. 
Nhưng gom các cọng rơm ấy lại và đốt lên, bạn 
có được ngọn lửa lớn, vươn lên cao như một cột 
lửa  đến  tận  trời  xanh;  cầu  nguyện  chung thì 
cũng giống như vậy."
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5-8 Lễ CUNG HIẾN ĐỀN THỜ ĐỨC BÀ CẢ

Công trường và đền thờ Đức Bà Cả

Sau khi được xây cất lần đầu tiên theo lệnh của 
Ðức Giáo Hoàng Liberius vào giữa thế kỷ thứ tư, 
Ðền Liberius được Ðức Giáo Hoàng Xystô III cho 
xây cất lại vào năm 431 một ít lâu sau khi Công 
Ðồng Êphêsô xác định danh xưng của Ðức Ma-
ri-a là Mẹ Thiên Chúa.  Sau khi  được tái  cung 
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hiến cho Mẹ Thiên Chúa, Ðền Ðức Bà Cả là nhà 
thờ lớn nhất thế giới để vinh danh Thiên Chúa 
qua Ðức Ma-ri-a.

Tọa lạc trên một trong bảy ngọn đồi ở Rôma, 
đền đã trải qua nhiều lần tu bổ mà vẫn giữ được 
đặc tính của một vương cung thánh đường thời 
xa xưa. Bên trong vẫn chia làm ba gian được 
ngăn cách bởi các cột lớn với đường nét trạm 
trổ thời hoàng đế Constantine. Những tấm khảm 
từ thế kỷ thứ năm vẫn còn hiển hiện trên các 
bức tường là chứng tích cho sự cổ kính của đền.

Ðền Ðức Bà Cả là một trong bốn thánh đường ở 
Rôma nổi tiếng là các thánh đường chính được 
xây cất để kính nhớ các trung tâm đầu tiên của 
Giáo  Hội.  Ðền  Thánh  Gioan  Latêranô  tượng 
trưng  cho  ngai  toà  Thánh  Phêrô,  Toà  Rôma; 
Ðền  Thánh  Phaolô  Ngoại  Thành  Rôma  tượng 
trưng cho Toà Alexandria, được khẳng định  do 
Thánh Máccô chủ trì; Ðền Thánh Phêrô tượng 
trưng cho Tòa Constantinople; và Ðền Ðức Bà 
Cả tượng trưng cho Tòa Antiôkia, là nơi người ta 
cho rằng Ðức Ma-ri-a sống ở đây lâu nhất.
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Một  truyền  thuyết  truyền  tụng  lại  kể  từ  năm 
1000 đã khiến ngày lễ này có một tên khác: Ðức 
Bà Tuyết. Theo truyền thuyết, một vợ chồng quý 
tộc người Rôma hứa dâng tặng tài sản kếch sù 
cho Ðức Ma-ri-a. Ðể xác nhận điều ấy, ngài làm 
phép lạ tuyết đổ giữa mùa hè, và bảo họ xây 
một đền thờ ở chỗ ấy. Vào ngày 5 tháng Tám 
hàng năm, truyền thuyết này thường được cử 
hành bằng cách thả hoa hồng trắng như tuyết 
rơi từ vòm đền thờ xuống đất.

Lời Bàn

Cuộc tranh luận thần học về bản tính của Ðức 
Kitô,  vừa  là  Chúa  vừa  là  người,  đạt  đến  cực 
điểm trong đầu thế kỷ thứ năm ở thành phố 
Constantinopôli.  Một giáo sĩ thuộc quyền Giám 
Mục Nestorius, bắt đầu giảng thuyết chống lại 
tước hiệu Theotokos, "Mẹ Thiên Chúa” của Đức 
Mẹ Ma-ri-a,  và ông ta  nhấn mạnh là  Đức Nữ 
Đồng Trinh chỉ là Mẹ của Ðức Giê-su về phương 
diện  nhân  tính.  Ðức  Giám Mục  Nestorius  của 
thánh  phố  Constantinôpôli  đồng  ý  và  ra  lệnh 
rằng, từ nay về sau trong giáo phận của ngài, 
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Ðức  Ma-ri-a  được  gọi  là  "Mẹ  Ðức  Kitô".  Dân 
chúng thành Constantinopôli thực tế đã nổi dậy 
phản đối sắc lệnh của đức giám mục. Khi Công 
Ðồng  Êphêsô  bác  bỏ  quyết  định  của  Ðức 
Nestorius, người tín hữu đã tuốn ra đường phố, 
phấn khởi hô to, "Theotokos! Theotokos!" (Hoan 
hô Mẹ Thiên Chúa! Hoan hô Mẹ Thiên Chúa!)

Lời Trích
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"Ngay từ thời tiên khởi, Ðức Trinh Nữ đã được 
vinh danh với tước hiệu Mẹ Thiên Chúa, và các 
tín hữu đã cầu khẩn và ẩn náu dưới sự che chở 
của ngài trong lời cầu nguyện khi họ gặp gian 
nan khốn khó. Vì vậy, sau Công Ðồng Êphêsô, 
Dân Chúa đã gia tăng lòng sùng kính Ðức Ma-ri-
a cách lạ lùng, trong sự kính mến, trong sự cầu 
khẩn và noi gương..." (Hiến Chế Tín Lý về Giáo 
Hội, 66).

 Đây là bức ảnh thánh của đức Nữ Trinh Ma-ri-a 
tại nhà nguyện Paulin của Thánh Đường này có 
lẽ là bức ảnh lâu đời nhất tại Rôma. Bức ảnh 
được gọi là  “Đức Mẹ Cứu Giúp của DÂn Rôma” 
dựa  trên  sự  kiện  phép  lạ  trong  đó  bức  ảnh 
thánh  đạ  giữ  thành  phố  khỏi  bệnh  dịch.  Ảnh 
thánh này có tuổi đời ít nhất một ngàn năm, và 
truyền thống cho rằng chính thánh Luca Thánh 
Sử  khi  còn  sống  đã  vẽ  ảnh  này.  Theo  như 
những  gì  đã  xuất  bản  tại  Vương  Cung 
ThánhĐường Đức Bà Cả, thì các bon phóng xạ 
xác định được tuổi của bức ảnh thánh là khoảng 
2000 năm tuổi, và như vậy nó củng cố thêm cho 
truyền thống.
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6-8 LỄ HIỂN DUNG

Cả ba Phúc Âm Nhất Lãm đều đề cập đến biến 
cố Biến đổi Hình dung (Mátthêu 17:1-8; Máccô 
9:2-9; Luca 9:28-36).  Với  một sự tương đồng 
đáng chú ý, cả ba đều kể lại biến cố này sau khi 
Phêrô tuyên xưng đức tin Ðức Giê-su là Ðấng 
Cứu Thế và sau lần đầu tiên Ðức Giê-su nói về 
sự thống khổ và cái chết của Người. 
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Một  tuần  lễ  sau  kjhi  ngài  trú  lại  tại  Xê-da-rê 
Philipphê, Đức Giê-su đem theo với ngài Phêrô, 
Giacôbê và Gioan và dẫn họ riêng ra lên núi cao, 
tại  đó ngài biền đổi  hình dung trước con mắt 
ngỡ ngàng của họ. Các Tin Mừng Nhất lãm cắt 
nghĩa hiện tượng biến hình này với lời thêm vào 
là  “mặt ngài  sáng chói  như mặt  trời:  áo ngài 
trằng như tuyết,” theo như bản Phổ thông la-
tinh, hay “như ánh sáng,”, theo như bản Hy lạp.

Sự chiếu sáng rạng ngời xuất phát từ Thân thể 
ngài được sản sinh từ Thần Tính của ngài. Nền 
Do thái giáo giả tạo đã loại bỏ Đấng Mêsia, giờ 
đây nền Do thái giáo chân thật, được đại diện 
bởi Môsê và Êlia, tức là Luật và Các Ngôn sứ, 
nhìn nhận và thờ lạy Ngài, trong khi Thiên Chúa 
Cha lần thứ hai công bố ngài là Con Độc Nhất và 
yêu  dấu  của  Người.  Bằng  việc  tỏ  hiện  vinh 
quang của Thầy Thần linh, Đấng vừa mới tiên 
báo cuộc thương khó của ngài cho các Tông đồ 
(Mt 16, 21), và vừa mới nói cùng Môsê và Êlia 
về  những  gian  khổ  đang  chờ  đợi  ngài  tại 
Giêrusalem, thì  giờ  đây Ngài  củng cố lòng tin 
của cả ba người bạn của ngài và chuẩn bị họ 
cho cuộc chiến đấu ghê gớm mà họ sẽ là những 
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nhân  chứng  tại  vườn  Ghétsêmani,  bằng  cách 
ban  cho  họ  nếm hưởng  trước  vinh  quang  và 
niềm vui thần linh mà chúng ta đạt được xuyên 
qua đau khổ.

Sự hăng hái của Phêrô trong việc dựng lều nơi 
Biến đổi Hình dung đưa ra giả sử rằng, biến cố 
đó xảy ra trong dịp Lễ Lều kéo dài một tuần lễ 
trong mùa thu.

Một nhà thờ được dựng lên tại núi Tabor.

Mặc dù cả ba văn bản đều rất giống nhau, theo 
các học giả Kinh Thánh, thật khó để diễn lại cảm 
nghiệm của các tông đồ, vì các Phúc Âm dựa rất 
nhiều vào Cựu Ước trong đoạn diễn tả cuộc gặp 
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gỡ với Thiên Chúa ở núi Sinai và những điều tiên 
tri về Con Người. Chắc chắn là Phêrô, Giacôbê 
và Gioan đã thoáng được nhìn thấy thiên tính 
của Ðức Giê-su, nhưng ấn tượng ấy đủ mạnh để 
tạo nên sự sợ hãi in sâu trong tâm hồn họ. Một 
cảm  nghiệm  như  vậy  không  thể  nào  diễn  tả 
được, do đó các ngài dùng cách diễn đạt thông 
thường trong kinh sách để diễn tả. Và tất nhiên, 
Ðức Giê-su đã cảnh cáo cho họ biết,  sự vinh 
hiển và sự thống khổ của Người liên hệ với nhau 
một cách chặt chẽ -- đó là chủ đề mà Gioan lập 
đi lập lại trong Phúc Âm của ngài.

Ngày từ thới các tông đồ, truyền thống đã coi 
núi Tabor là nơi Biến đổi Hình dung. Origenê nói 
(231-254 sCN) “Ta-bo là núi ở miền Galilê tại đó 
Đức Kitô biến hình”. Trong các thề kỳ kế tiếp các 
thánh  xyrilô  thành  Giêrusalem,  thánh  Giê-rôm 
cũng khẳng định y hết như vậy. Và còn nhiều vị 
khác  cũng  thế,  không  có  tiếng  nói  nào  nói 
ngược lại. Có người cho là núi hermon gần hơn 
với thành Xedarê Philipphê. Nhưng núi này phủ 
tuyết  mãi  cho  tới  tháng sáu,  và  ngày  cả  các 
ngôn  núi  từ  trên  1000m một  chút  cũng  phủ 
tuyết vào tháng hai và tháng ba, là thời gian xẩy 
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ra cuộc biến hình. Và khoảng cách sáu ngài kể 
từ lời tuyên tín của Phêrô tại Xêdarê Philipphê 
cho tới cuộc BiếnĐổi Hình dung củaĐứcGiê-su là 
đủ để các ngài thực hiện cuộc hành trình tới đó.

Ðầu tiên, trong thế kỷ thứ tư một nhà thờ được 
dựng nên ở núi Tabor để cung hiến cho biến cố 
này vào ngày 6 tháng Tám. Một ngày lễ để tôn 
kính sự Biến đổi Hình dung được Giáo Hội Ðông 
Phương cử mừng bắt đầu từ khoảng thời gian 
đó.  Sự  mừng  kính  của  một  vài  giáo  hội  Tây 
Phương bắt đầu vào khoảng thế kỷ thứ tám.

Vào ngày  22 tháng Bảy  1456,  Thập Tự quân 
đánh bại quân Thổ Nhĩ Kỳ ở Belgrade. Tin tức về 
cuộc chiến thắng được đưa về Rôma vào ngày 6 
tháng Tám, và vào năm sau, Ðức Giáo Hoàng 
Calistus  III  đã  đưa ngày lễ  này vào niên  lịch 
phụng vụ của Rôma.

Lời Bàn

Một  trong  những tường thuật  về  sự  Biến  đổi 
Hình dung được đọc vào Chúa Nhật II Mùa Chay 
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hàng năm, để tuyên xưng thiên tính của Ðức 
Kitô cho các người dự tòng. Phúc Âm của Chúa 
Nhật I Mùa Chay, ngược lại, là câu chuyện Ðức 
Giê-su bị cám dỗ trong sa mạc -- xác nhận nhân 
tính của Ðức Kitô. Hai bản tính khác biệt nhưng 
không thể tách rời của Chúa Giê-su là một chủ 
đề gây nhiều tranh luận trong lịch sử Giáo Hội 
thời tiên khởi; ngày nay chủ đề ấy vẫn còn khó 
cho nhiều người thấu hiểu.

Lời Trích

Trong biến cố Biến đổi Hình dung, Ðức Kitô cho 
các môn đệ thấy sự huy hoàng mỹ miều của 
Người, mà qua đó Người sẽ uốn nắn và tô điểm 
những ai thuộc về Người: "Người sẽ dùng quyền 
năng  ấy  mà  biến  đổi  thân  xác  yếu  hèn  của 
chúng  ta  nên  giống  thân  xác  vinh  hiển  của 
Người" (Philípphê 3:21) (Thánh Tôma Aquinas, 
Tổng Luận Thần Học).
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7-8 THÁNH XYSTÔ II GIÁO HOÀNG 
TỬ ĐẠO

Đắc cử Giáo Hoàng 257, tử đạo 258

”Sách Giáo Hoàng” nói thánh Giáo Hoàng Xystô 
II là người Hy lạp. Trong triều đại giáo hoàng 
Stêphanô,  người  tiền  nhiệm của  ngài,  nổi  lên 
cuộc tranh cãi  gay gắt  giữa Rôma và các hội 
Thánh Phi Châu và Á Châu về việc tái rửa tội 
cho các người lạc giáo có thể dẫn đến sự đoạn 
tuyệt giữa Rôma và các Hội Thánh Tiểu Á và Phi 
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Châu. Đức Xystô II, người mà ông Pontius (Vita 
Cyprianô, cap. XIV) miêu tả như một linh mục 
hiền hòa và tốt lành, đã tỏ ra hòa hoãn hơn Đức 
Stêphanô, và tái lập lại các mối liên hệ thân tình 
với các giáo hội này, dù cho ngài vẫn giữ vững 
phong tục Rôma là  không tái  rửa tội  cho các 
người lạc giáo.

Trước triều đại ngài ít lâu, Hoàng Đế Valêrianô 
đã ra sắc lệnh bách đạo, buộc các kitô hữu phải 
tham dự lễ nghi phượng tự quốc gia tôn thờ các 
thần ngoại đạo, và cấm đoán họ tu họp tại các 
nghĩa trang, với sự đe dọa đày ải hay tử hình 
nếu họ không vâng phục lệnh trên. Bằng cách 
này hay cách khác, Đức Xystô II lo liệu thi hành 
các nhiệm vụ chủ chăn các Kitô hữu của ngài 
mà không hề bị làm khó dễ bởi những người có 
trách  nhiệm  thi  hành  sắc  lệnh  của  nhà  vua. 
Nhưng  vào những ngày đầu tháng tám năm 
258, hoàng đế lại ra một sắc lệnh mới dữ tợn 
hơn chống lại các Kitô hữu. Nó  buộc các giám 
mục, các linh mục, và các phó tế lập tức phải bị 
sử tử. Đức Xystô II là nạn nhân thứ nhất của 
sắc lệnh được ban hành này. Để tránh sự theo 
dõi của các sĩ quan của hoàng đế, ngài đã tập 
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họp đoàn chiên của ngài tại một trong những 
nghĩa trang ít được biết đến nhất là nghĩa trang 
Prêtextatô,  gần  như  đối  diện  với  nghĩa  trang 
thánh Calixtô. Không rõ lắm là ngài bị chém đầu 
ngay lập tức, hay là bị đưa đi xét xử trước, rồi 
đưa trở về nghĩa trang để thi hành án. Giả thiết 
thứ hai xem ra chắc xẩy ra hơn.
Thánh Lawrence nhận chén thánh của Giáo 
Hội từ Giáo hoàng Xystô II,Angelico,(1395-1455)

Bia ghi khắc mà Đức Thánh Cha Đamascô (366-
384) đặt trênmộ của ngài tại nghĩa trang thánh 
Calixtô có thể được cắt nghĩa theo cả hai cách. 
Sách Giáo Hoàng thì nói ngài bị đem đi dâng tế 
làm hiến vật cúng các thần. 

Ngoài ra, thầy Félicissime và Agapit và hai thầy 
sáu khác cũng đã bị bắt và bị xử chém tại nghĩa 
trang Prétextat. Trước khi chết, Xystô II đã trao 
lại chén thánh cho vị phó tế Lorensô, nhưng vị 
này cũng bị  hành hình và chết vào bốn ngày 
sau. Người ta kể lại rằng thánh phó tế Lorensô 
thốt lên với giáo hoàng Xystô II khi thấy thầy 
mình bị bắt "Cha ơi, cha đi đâu mà không cho 
nô bộc này theo?" Ðức giáo hoàng trả lời, "Con 
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ơi,  ta không bỏ con đâu. Trong ba ngày nữa, 
con sẽ theo ta." Vào đầu tháng 8/258, trước khi 
bị  tử  hình,  thánh  Cyprianôô  đã  viết  cho  một 
người  bạn  như sau:  "Trong một  sắc  chỉ   gửi 
thượng viện, hoàng đế Valêrinô đã ra lệnh gấp 
rút truy lùng các Giám Mục, linh mục và phó tế. 
Bạn cũng nên biết rằng Ðức Xystô đã bị hành 
quyết cùng với bốn thầy sáu khác". Giáo hoàng 
Xystô được suy tôn như một vị thánh của giáo 
hội  công  giáo  và  được  kính  nhớ  vào  ngày  7 
tháng 8.
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8-8 THÁNH ÐA MINH (1170-1221)

Sinh trong một gia đình quý tộc và đạo hạnh ở 
Tây Ban Nha, ngay từ nhỏ Thánh Ða Minh đã có 
chí hướng đi tu. Ngài theo học ở Palencia, và 
giữa  sự  xa  hoa,  đua  đòi  của  các  sinh  viên, 
Đaminh có sự nghiêm chỉnh trong ý hướng và 
nghiêm  nghị  trong  tư  cách,  thật  là  một  con 
người  xứng  đáng  cho  những  trách  vụ  quan 
trọng trong tương lai. Nhưng đồng thời Đaminh 
cũng có một trái tim dịu dàng của nữ giới: ngài 
đã từng bán các sách vở do chính tay ngài ghi 
chép để cứu giúp một người nghèo ở Palencia. 
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Hai lần ngài đã thử bán mình làm nô lệ để có 
được  tiền  giải  phóng  những  người  mà  quân 
Moor bắt làm nô lệ. Cũng có lẽ ngài được thụ 
phong linh mục trong khi còn đi học, và được 
Đức  Giám  mục  Osma  bổ  nhiệm  là  kinh  sĩ  ở 
Osma năm 1199. Ở đây ngài làm bề trên của 
một hiệp hội kinh sĩ, nổi tiếng là theo sát quy 
luật của Thánh Bênêđíctô. Ý của Đức Giám mục 
là muốn tìm được một con người thích hợp, có 
nhân đức cao vời, để cải tổ đời sống của các 
kinh sĩ của mình. Tại Osma, Đaminh trải qua 9 
năm sống kín ẩn với Thiên Chúa, và đắm chìm 
trong  chiêm  niệm,  và  ít  khi  vượt  ra  ngoài 
ngưỡng cửa nhà Hiệp hội các kinh sĩ.

Năm 1203,  vua Alfonsô  IX cử Đức Giám Mục 
Osma đến xin vị chúa vùng Marches, một ông 
chúa cõ lẽ gốc Đan-mạch, cho con gái ông ta 
được lấy hoàng tử của vua là Ferdinand. Đức 
Giám mục đã chọn Đaminh làm bạn đường. Đi 
qua Toulouse để thi hành sứ mệnh này, cả hai vị 
kinh ngạc và buồn sầu vì những tàn phá bè rối 
Albigêni gây nên. Trước cảnh này Đaminh nẩy 
sinh ý tưởng thiếp lập một dòng tu nhằm chiến 
đấu chống lại  tà thuyết và đem ánh sáng Tin 
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Mừng tới tận cùng trái đất. Sau khi sứ mệnh xin 
cưới thành công, Đaminh cùng Đức giám mục 
được sai đi lần thứ hai, với một đoàn tùy tùng 
đông đảo, để hộ tống vị công chúa được hứa 
hôn đó tới miền Castile. Sứ mệnh này đột nhiên 
kết thúc vì  nàng công chúa này chết. Cả hai vị 
được tự do làm gì họ muốn. Vậy họ quyết định 
đi Rôma, và tới kinh đô Giáo Hội vào năm 1204. 
Đức Giám mục Diego muốn xin được nghỉ địa vị 
giám mục để dấn thân rao giảng những người 
ngoại  đạo  ở  những  đảo  xa  xăm.  Nhưng  Đức 
Thánh Cha iInôcentê III từ chối kế hoạch đó, và 
sai vị giám mục cùng người bạn đồng hành với 
ngài đi tới Langueđốc để kết hợp với lực lượng 
của các tu sĩ Xitô trong một cuộc thập tự chinh 
chống lại bè rối Albigenisê. 

Bè rối Albigenisê (có nghĩa là “dân sống tại Albi, 
miền nam Nước Pháp) cũng còn được gọi là phái 
Cathari  (Những  người  chủ  trương  sống  thuần 
khiết, diệt dục, và thoát ra khỏi xác thịt tội lỗi), 
dựa trên thuyết nhị nguyên về hai nguyên tắc 
đối nghịch nhau, sự thiện và sự dữ, mà mọi vật 
chất được coi là xấu xa và người tạo nên thế 
giới  vật chất được coi  là ma quỷ. Do đó, học 
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thuyết Nhập Thể bị khước từ, và Cựu Ước cũng 
như các Bí Tích bị tẩy chay. Ðể trở nên tuyệt 
hảo  hay  "tinh  tuyền",  người  theo  thuyết  này 
phải tránh tình dục và cực kỳ kiêng cữ ăn uống. 
Nhịn đói đến chết được coi là một hành động 
cao  quý.  Với  hình  thức  thái  quá  này,  thuyết 
Albigenisê được coi là nguy hiểm cho xã hội.

Nhưng vì các tu sĩ Xitô có nhiệm vụ chống lại bè 
rối  này  sống  nghiêng  về  thế  tục,  luôn  đi  với 
đoàn tùy tùng đông đảo, ăn mặc phô trương, 
với một cuộc sống dễ dãi đi ngược hẳn lại với lối 
sống tu đức nghiêm khác của những người theo 
tà  giáo  Albigenisê  đang  được  dân  chúng  mộ 
mến.  Đức  Giám  mục  Điêgô  và  Đaminh  thấy 
ngay cần phải biệu lộ một nếp sống nhiệm nhặt, 
và kết quả là có nhiều người theo tà giáo xin trở 
lại công giáo. Những người Albigenisê ưa tranh 
luận để cổ võ tà thuyết của họ. Đaminh cùng 
người bạn của mình đã nhân dịp đó tiếp cận với 
các cuộc tranh luận cùng những người phái này. 
Vơi năng khiếu và sự chuẩn bị tốt, Đaminh đã 
luôn chiến thắng họ. Thế là họ vu khống, thậm 
chí đe dọa sự an nguy của các ngài. Còn những 
người phụ nữ đã tiêm nhiễm tư tưởng của phái 
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Albigenisê,  thì  nhiệt  tình  xây  dựng  những  tu 
viện, mà cả các giới quí tộc công giáo cũng gởi 
con em họ vào đó để học hành, và trên thực tế 
cũng để bị lây nhiễm tư tưởng Albigênisê. Do đó 
cần phải giúp cho các phụ nữ Albigênisê đã trở 
lại với đức tin công giáo được thoát ra khỏi ảnh 
hưởng xấu tại mái ấm của họ. Với phép của Đức 
Giám Mục  Toulouse,  Đaminh  cho  thiết  lập  tu 
viện tại Prouile vào năm 1206 cho các phu nữ 
vào tu. Tu viện này cùng với những tu viện kế 
tiếp, với luật và hiến pháp do cha Đaminh ban 
cho,  đã  trở  thành  tiền  thân  của  Dòng  Hai 
Đaminh.

 Năm 1208 mở ra một thời kỳ mới cho vị sáng 
lập dòng Đaminh. Khi vị sứ thần của đức giáo 
hoàng  là  Pierre  de  Castelnau  bị  bè  phái 
Albigenisê sát hại năm 1208, Ðức Giáo Hoàng 
Innôxentê III đã phát động một cuộc thập tự 
chinh do Bá Tước Simon Montfort IV cầm đầu 
để khắc phục bè rối này. Thánh Ða Minh đi theo 
đạo quân, có mặt ở những nơi náo loạn để biểu 
lộ lòng thương xót, sử dụng vũ khí của tinh thần 
trong khi những người khác mang đến sự chết 



M C L CỤ Ụ

chóc và cảnh hoang tàn bằng thanh gươm. Có 
những sử gia nói thánh Đaminh xuất hiện trên 
những đường phố Beziers, chắp tay lại, van xin 
sự sống cho các phụ nữ và trẻ con, người già và 
tàng tật. Nhưng rất có thể vị thánh của chúng ta 
không có mặt trong thành phố và vùng phụ cận 
Béziers khi quân thập tự chinh cướp phá thành 
phố. Nói chung trong thời gian đó, chúng ta bắt 
gặp ngài  đi theo đạo quân Công giáo, tái lập lại 
tôn giáo, hòa giải các người tà giáo trong các 
thành phố  đã đầu hàng hay đã bị tiếp quản bởi 
vị bá tước chiến thắng Monfort. Có thể ngay từ 
1-9-1209 thánh Đaminh đã tiếp xúc với Montfort 
liên kết tình bạn thiết với viên tướng này cho tới 
khi ông ta tử trận cách can đảm dưới các bức 
tường của thành phố Toulouse vào 25-6-1218. 
Vào năm 1214, Bá Tước Simon Monfort tặng cho 
Thánh Ða Minh một lâu đài ở Casseneuil, và tại 
đó, cùng với sáu môn đệ, thánh nhân đã thành 
lập Dòng Giảng Thuyết  dành tất cả sự tận tụy 
lo cho việc hoán cải người lạc giáo Albigenê.
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Trong  Công  Ðồng  Latêranô  lần  thứ  tư  năm 
1215, Thánh Ða Minh thất bại trong việc xin phê 
chuẩn tu hội, vì các Đức Giám Mục tự coi mình 
có trách nhiệm chính trong việc rao giảng Tin 
Mừng và hoán cải những người theo tà thuyết, 
nhưng ngài được Ðức Giáo Hoàng Honorius III 
chuẩn y vào năm tiếp đó, và Dòng Thuyết Giảng 
(các tu sĩ dòng Ða Minh) được thành lập.

Tranh thánh Đaminh của Gioan 
Belini, thế kỷ XVI
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Thánh Ða Minh dùng quãng đời  còn lại  để tổ 
chức dòng,  đi  khắp nước  Ý,  Tây Ban Nha và 
Pháp để rao giảng và thu hút các thành viên 
mới, cũng như thiết lập các trung tâm của dòng. 
Dòng  Thánh  Ða  Minh  thành  công  trong  việc 
hoán cải khi áp dụng quan niệm của thánh nhân 
là hài hòa giữa đời sống trí thức với nhu cầu của 
quần chúng.

Ngài triệu tập hội đồng chung trong dòng vào 
năm 1220 ở Bologna và từ trần ở đây vào năm 
tiếp đó, sau khi bị lâm bệnh và buộc phải trở về 
trong chuyến rao giảng ở Hung Gia Lợi.

Cuộc  sống  của  thánh  Đaminh  là  một  nỗ  lực 
không biết mệt mỏi trong việc phụng sự Thiên 
Chúa. Trong khi đi du hành từ nơi này sang nơi 
khác, ngài đã cầu nguyện và rao giảng hầu như 
không ngừng.  Những việc đền tội  của  ngài  ở 
mức độ khiến cho anh em  của ngài khi khám 
phá ra quả phải  lo sợ cho chính sự sống của 
ngài. Trong khi đức bác ái của ngài thật vô biên 
giới, thì ngài lại không bao giờ cho phép nó tác 
động đến ý thức bổn phận luôn hướng dẫn mọi 
hành động của cuộc sống ngài. Ngài ghê tởm tà 
thuyết và làm việc không ngừng để tiêu diệt tà 
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thuyết chỉ vì ngài yêu chân lý và yêu thương các 
linh hồn của những người mà ngài đang lăn lộn 
ở giữa họ để mà phục vụ. Ngài không bao giờ 
thất  bại  trong việc  phân biệt  tội  và tội  nhân. 
Không lạ gì Chúa đã hơn một lần chọn người lực 
sĩ của Chúa Kitô vốn đã chinh phục chính bản 
thân mình trước khi nỗ lực cải tạo những người 
khác, để tỏ bày quyền lực của Thiên Chúa. Lửa 
tại Fanjeaux đã ba lần không thiêu hủy nổi bài 
luận án mà ngài đã dùng chống lại các người tà 
giáo, dù cho bài văn ấy đã bị ném vào đám lửa 
ấy  cả  thẩy ba  lần;  việc  cho Napoleonê  Orsini 
sống  lại;  cuốn  sử  biên  niên  xuất  hiện  trong 
phòng ăn của Đức Thánh Giáo Hoàng Xystô sau 
khi ngài đã dâng lời cầu nguyện với Chúa, tất cả 
chỉ là ít sự việc siêu nhiên Thiên Chúa cho xẩy ra 
để làm chứng cho sự thánh thiện cao vời của Tôi 
tớ của người.  Chúng ta không ngạc nhiên khi 
Đức Thánh Cha Gregoriô IX khi ký vào bản án 
phong thánh cho ngài vào ngày 13-7-1234, đã 
tuyên bố là ngài không một chút nghi ngờ về sự 
thánh thiện của Thánh Đaminh y như ngài hằng 
vững tin ở sự thánh thiện của thánh Phêrô và 
thánh Phaolô.
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10-8 THÁNH LÔRENSÔ

(thế kỷ thứ ba)

Thánh Lôrensô là một trong bảy nô bộc (phó tế) 
của  giáo  hội  chịu  trách  nhiệm giúp  đỡ người 
nghèo túng và ngài được giao cho trách nhiệm 
"quản lý tài sản của giáo hội". Khi sự cấm đạo 
dưới  thời  hoàng  đế  Valerian  bùng  nổ,  Thánh 
Giáo Hoàng Xystô bị kết án tử hình cùng với sáu 
phó tế khác. Khi đức giáo hoàng bị điệu ra pháp 
trường, Lôrensô đi theo khóc lóc nức nở, ngài 
hỏi, "Cha ơi, cha đi đâu mà không cho nô bộc 
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này theo?" Ðức giáo  hoàng trả lời, "Con ơi, ta 
không bỏ con đâu. Trong ba ngày nữa, con sẽ 
theo ta." Nghe thấy thế, Lôrensô thật vui mừng, 
ngài về phân phát hết tiền của trong kho cho 
người nghèo, và còn bán cả các phẩm phục đắt 
tiền để có thêm của cải mà phân phát.

Quan Tổng Trấn Rôma,  một người  tham lam, 
nghĩ rằng Giáo Hội có giấu giếm nhiều của cải. 
Do đó, ông ra lệnh cho Lôrensô phải đem hết tài 
sản của Giáo Hội cho ông. Vị thánh trả lời, xin 
cho ba ngày. Thế là ngài đi khắp thành phố, quy 
tụ mọi người nghèo khổ, đau yếu được Giáo Hội 
giúp đỡ. Khi trình diện họ trước mặt quan, ngài 
nói: "Ðây là tài sản của Giáo Hội!"

Giận  điên  người,  quan  tổng  trấn  xử  phạt 
Lôrensô phải  chết cách thê thảm và chết dần 
mòn. Vị thánh bị cột trên một vỉ sắt lớn với lửa 
riu riu để từ từ thiêu đốt da thịt của ngài, nhưng 
thánh nhân đang bừng cháy với tình yêu Thiên 
Chúa nên hầu như ngài không cảm thấy gì. Thật 
vậy, Thiên Chúa còn ban cho ngài sức mạnh đến 
độ có thể đùa bỡn. Ngài nói với quan tòa, "Lật 
tôi đi chứ. Phía bên này chín rồi!" Và trước khi 
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trút hơi thở cuối cùng, ngài nói, "Bây giờ thì đã 
chín hết rồi." Sau đó ngài cầu xin cho thành phố 
Rôma được trở lại với Ðức Kitô và cho Ðức Tin 
Công Giáo được lan tràn khắp thế giới. Và ngài 
tiến lên lãnh nhận triều thiên tử đạo.
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11-8 THÁNH NỮ CLARA

(1194-1253)

Thánh Clara là thiếu nữ xinh đẹp của một gia 
đình giầu có ở Assisi. Khi mười tám tuổi, được 
khích  động  bởi  một  bài  giảng  của  Thánh 
Phanxicô Assisi, ngài cương quyết noi gương các 
tu sĩ Phanxicô, thề sống khó nghèo, tận hiến cho 
Thiên Chúa. Gia đình ngài hoảng sợ, dùng võ lực 
ép buộc ngài phải trở về nhà; nhưng một đêm 
kia, trong một hành động vừa có tính cách khôn 
khéo và vừa có ý nghĩa, ngài lẻn ra khỏi nhà qua 
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"cánh cửa người chết" (cánh cửa nhỏ để khiêng 
người  chết  ra  ngoài),  và  đến  với  các  tu  sĩ 
Phanxicô.

Trong một nhà nguyện nhỏ bé ở ngoại ô, Thánh 
Phanxicô đã cắt mái tóc của Clara và trao cho 
thánh nữ chiếc áo nâu thô kệch làm chiếc áo 
dòng. Sau đó, thánh nữ sống với các nữ tu dòng 
Bênêđíctô cho đến khi có thêm sự gia nhập của 
các phụ nữ khác, trong đó có cả người mẹ goá 
bụa của ngài và các phụ nữ thuộc gia đình quý 
tộc ở Florence.

Cộng đoàn nhỏ bé ấy dần dà được biết đến dưới 
tên Các Chị Em Hèn Mọn (các tu sĩ Phanxicô là 
Anh Em Hèn Mọn). Khi tu hội được thành lập, 
Thánh  Phanxicô  đề  nghị  Clara  làm  bề  trên, 
nhưng ngài từ chối cho đến khi được hai mươi 
mốt tuổi.  Các nữ tu trong dòng tận tụy trong 
việc  cầu nguyện,  chăm sóc  bệnh nhân và thi 
hành việc bác ái cho người nghèo và người bị 
ruồng bỏ.

Họ sống theo một quy luật khắc khổ hơn bất cứ 



M C L CỤ Ụ

nữ tu hội nào khác trong thời ấy, và tuyệt đối 
khó nghèo,  cả  về  phương diện  cá  nhân cũng 
như  cộng  đoàn.  Họ  đi  chân  đất,  không  có 
giường, mà nằm trên các khúc gỗ được kết lại 
và chăn mền là vỏ cây gai dệt thành. Gió mưa 
tha hồ lọt qua các vết nứt ở mái nhà cũng như 
vách gỗ. Họ ăn rất ít và không bao giờ ăn thịt. 
Thực phẩm của họ là tất cả những gì xin được. 
Bất kể sự khắc khổ của đời sống, những người 
theo Thánh Clara lại là những thiếu nữ xinh đẹp 
nhất Assisi và lúc nào họ cũng có niềm vui vì 
được sống gần Thiên Chúa.

Thật vậy, Thiên Chúa đã gìn giữ họ khỏi sự nguy 
hiểm khi bọn lính hung dữ đến tấn công Assisi 
và dự định bố ráp tu viện này trước hết. Lúc ấy, 
dù đang đau nặng, Thánh Clara đã gắng gượng 
quỳ  xuống  trước  cổng,  tay  nâng  Mình  Thánh 
trong mặt nhật và ngài cầu xin, "Lạy Chúa, xin 
hãy gìn giữ các nữ tu mà con không thể nào bảo 
vệ nổi." Sau đó, dường như có tiếng trả lời: "Ta 
sẽ luôn gìn giữ họ," và đồng thời ngay lúc ấy, 
quân lính cảm thấy vô cùng sợ hãi và họ chạy 
tán loạn.
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Thánh Clara làm bề trên tu viện trong bốn mươi 
năm mà hai mươi chín năm ngài luôn đau yếu. 
Nhưng lúc nào ngài cũng vui vẻ vì  cho rằng đó 
là sự phục vụ Thiên Chúa. Nhiều người cho rằng 
các nữ tu đau yếu là vì quá khắc khổ. Ngài nói, 
"Họ nói chúng tôi quá nghèo khổ, nhưng một  
tâm hồn có được Thiên Chúa vĩnh cửu thì  có  
thực sự nghèo hay không?"

Thánh Clara từ trần ngày 11 tháng Tám 1253. 
Chỉ hai năm sau, ngài đã được Ðức Giáo Hoàng 
Alexander IV phong thánh.
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13-8 THÁNH PONTIANÔ 
VÀ THÁNH HIPPÔLYTÔ

(k. 235)

 Vào năm 235, Maximinus làm hoàng đế Rôma 
và hầu như ngay sau khi lên ngôi, ông bắt đầu 
bách hại người Kitô Giáo. Một trong những hình 
phạt thông thường đối với các giám mục và linh 
mục là các ngài bị lưu đầy đến những quặng mỏ 
nguy hiểm ở Sardinia, nước Ý. Chính vì sự bách 
hại này mà ngày nay chúng ta mừng kính hai 
thánh tử đạo.

Thánh Pontianô lên ngôi giáo hoàng sau khi Ðức 
Urban I từ trần năm 230. Khi Maximinus lên ngôi 
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hoàng đế, Ðức Pontianô cùng chung số phận với 
các  Kitô  Hữu khác  và  ngài  phục  vụ  Giáo  Hội 
trong sự đau khổ ở Sardinia.

Hippôlytô là một linh mục và là học giả ở Rôma. 
Ngài có nhiều sáng tác về thần học và là bậc 
thầy tài giỏi. Hippôlytô thất vọng với Ðức Giáo 
Hoàng  Zephyrinus  (được  tử  đạo  năm 217)  vì 
đức  giáo  hoàng  không  mau  mắn  ngăn  chặn 
những người giảng dạy cách lầm lạc. Khi Ðức 
Calistus I được bầu làm giáo hoàng kế vị Ðức 
Zephyrinus, Hippôlytô cũng không hài lòng. Lúc 
bấy giờ, rất đông người theo Hyppolytus và họ 
đồng lòng bầu Hippôlytô lên làm giáo hoàng. Vị 
thần học gia tài giỏi này đã không chế ngự được 
tính kiêu ngạo và đã chấp nhận. Khi cuộc bách 
hại bùng nổ, Hyppolytus bị bắt và cũng bị lưu 
đầy đến Sardinia.

Trong hoàn cảnh đáng thương ấy, một phép lạ 
hòa giải đã xảy ra giữa sự cười nhạo của kẻ thù. 
Ðức giáo hoàng Pontianô gặp gỡ với Hippôlytô 
trong hoàn cảnh lưu đầy và vị linh mục tài giỏi 
này đã cảm hóa trước sự khiêm tốn của vị giáo 
hoàng. Hippôlytô trở về với Giáo Hội và mọi tức 
giận  đều  tiêu  tan.  Ðức  giáo  hoàng  Pontianô 
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thông cảm với vị linh mục. Ngài nhận ra nhu cầu 
của mỗi người là phải giúp đỡ và khuyến khích 
lẫn nhau trong tình bác ái của Ðức Giê-su Kitô. 
Cả hai đã được phúc tử đạo và mãi mãi trở nên 
nhân chứng cho sự tha thứ và niềm hy vọng 
Kitô Giáo.
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14-8 THÁNH MAXIMILIANÔ MA-RI-A KOLBE

(1894-1941)

Không hiểu tương lai của con sẽ ra sao!" Ðó là 
câu mà nhiều cha mẹ từng than thở với đứa con 
hay đau yếu. Nhưng với Thánh Maximilianô Ma-
ri-a Kolbe thì khác. Ngay từ nhỏ, khi được cha 
mẹ hỏi, ngài trả lời, "Con tha thiết cầu xin với 
Ðức Mẹ để biết tương lai của con. Và Ðức Mẹ đã 
hiện ra, tay cầm hai triều thiên, một mầu trắng, 
một mầu đỏ. Ðức Mẹ hỏi con có muốn nhận các 
triều thiên ấy không -- mầu trắng là sự thanh 
khiết,  mầu đỏ là sự tử đạo. Con trả lời,  'Con 
muốn cả hai.' Ðức Mẹ mỉm cười và biến mất." 
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Sau biến cố đó, cuộc đời của Maximilian Kolbe 
không còn giống như trước.

Ngài  gia  nhập  tiểu  chủng  viện  của  các  cha 
Phanxicô ở Lwow, Ba Lan, gần nơi sinh trưởng, 
và lúc ấy mới 16 tuổi. Mặc dù sau này ngài đậu 
bằng tiến sĩ về triết học và thần học, nhưng ngài 
rất yêu thích khoa học, có lần ngài phác họa cả 
một phi thuyền không gian.

Sau khi  thụ phong linh mục lúc 24 tuổi,  ngài 
nhận thấy sự thờ ơ tôn giáo là căn bệnh nguy 
hiểm vào thời  ấy.  Nhiệm vụ của ngài  là  phải 
chiến đấu chống với căn bệnh này. Ngài sáng 
lập tổ chức Ðạo Binh của Ðức Vô Nhiễm mà mục 
đích là chống lại sự dữ qua đời sống tốt lành, 
siêng năng cầu nguyện,  làm việc và chịu đau 
khổ.  Ngài  phát  hành  tờ  Hiệp  Sĩ  của  Ðức  Vô 
Nhiễm, được đặt dưới sự phù hộ của Ðức Ma-ri-
a để rao giảng Phúc Âm cho mọi dân tộc. Ðể 
thực  hiện  công  việc  ấn  loát,  ngài  thành  lập 
"Thành Phố của Ðức Vô Nhiễm" - Niepolalanow 
-- mà trong đó có đến 700 tu sĩ Phanxicô làm 
việc.  Sau này,  ngài  thành  lập  một  thành phố 
khác ở Nagasaki, Nhật Bản. Cả tổ chức Ðạo Binh 
và tờ nguyệt san có đến 1 triệu hội viên cũng 
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như độc giả. Tình yêu Thiên Chúa của ngài được 
thể hiện hằng ngày qua sự sùng kính Ðức Ma-ri-
a.

Năm  1939,  Ðức  Quốc  Xã  xâm  lăng  Ba  Lan. 
Thành phố Niepolalanow bị dội bom. Cha Kolbe 
và các tu sĩ Phanxicô bị bắt, nhưng sau đó chưa 
đầy ba tháng, tất cả được trả tự do, vào đúng 
ngày lễ Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.

Vào năm 1941, ngài bị  bắt một lần nữa. Mục 
đích của Ðức Quốc Xã là thanh lọc những phần 
tử tuyển chọn, là các vị lãnh đạo. Cuộc đời Cha 
Kolbe kết thúc trong trại tập trung Auschwitz.

Vào ngày 31 tháng Bảy 1941, có một tù nhân 
trốn thoát.  Sĩ  quan chỉ  huy trại  bắt  10 người 
khác  phải  chết  thay.  Hắn  khoái  trá  bước  dọc 
theo dãy tù nhân đang run sợ chờ đợi sự chỉ 
định của hắn như tiếng gọi của tử thần. "Tên 
này." "Tên kia." Có những tiếng thở phào thoát 
nạn. Cũng có tiếng nức nở tuyệt vọng.

Trong khi 10 người xấu số lê bước về hầm bỏ 
đói, bỗng dưng tù nhân số 16670 bước ra khỏi 
hàng.



M C L CỤ Ụ

"Tôi muốn thế chỗ cho ông kia. Ông ấy có gia 
đình, vợ con."

Cả một sự im lặng nặng nề. Tên chỉ huy sững 
sờ, đây là lần đầu tiên trong đời hắn phải đối 
diện với một sự can đảm khôn cùng.

"Mày là ai?"

"Là một linh mục." Không cần xưng danh tính 
cũng không cần nêu công trạng.

Và Cha Kolbe được thế chỗ cho Trung Sĩ Francis 
Gajowniczek.

Trong "hầm tử thần" tất cả bị lột trần truồng và 
bị bỏ đói để chết dần mòn trong tăm tối. Nhưng 
thay vì tiếng rên xiết, người ta nghe các tù nhân 
hát thánh ca. Vào ngày lễ Ðức Mẹ Hồn Xác Lên 
Trời (15 tháng Tám) chỉ còn bốn tù nhân sống 
sót.  Tên cai  tù  chấm dứt cuộc đời  Cha Kolbe 
bằng một mũi thuốc độc chích vào cánh tay. Sau 
đó thân xác của ngài bị thiêu đốt cũng như bao 
người khác.

Cha  được  Ðức  Giáo  Hoàng  Gioan  Phaolô  II 
phong thánh năm 1981.
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Lời Bàn

Cái chết của Cha Kolbe không phải là một hành 
động  anh  hùng  bất  chợt,  bốc  đồng  vào  giây 
phút cuối. Cả cuộc đời ngài đã chuẩn bị cho giây 
phút đó. Sự thánh thiện của ngài được thể hiện 
qua niềm khát khao muốn hoán cải cả thế giới 
mà động lực là tình yêu của ngài dành cho Ðức 
Mẹ Vô Nhiễm.

Lời Trích

"Hãy can đảm lên các con. Các con không thấy 
chúng ta đang trên đường thi hành sứ vụ hay 
sao? Chúng ta phải trả một giá quá rẻ. Thật may 
mắn biết chừng nào! Ðiều bây giờ chúng ta phải 
làm là chú tâm cầu nguyện để chiếm đoạt càng 
nhiều linh hồn càng tốt. Và sau đó, chúng ta sẽ 
thưa  với  Ðức  Trinh  Nữ  là  chúng  ta  rất  mãn 
nguyện để ngài muốn làm gì với chúng ta tùy ý" 
(Lời Thánh Maximilianô Ma-ri-a Kolbe trong lần 
bị bắt đầu tiên).
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15-8 LỄ ÐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI

Vào  ngày  1  tháng  Mười  Một  1950,  Ðức  Giáo 
Hoàng Piô XII xác định sự Thăng Thiên của Ðức 
Ma-ri-a là một tín điều: "Chúng tôi tuyên bố, bày 
tỏ và xác định đó là một tín điều được Thiên 
Chúa mặc khải, là đức vô nhiễm nguyên tội Mẹ 
Thiên Chúa, Ðức Trinh Nữ Ma-ri-a, sau khi hoàn 
tất chu trình cuộc đời trần thế, đã được lên trời 
cả hồn và xác để hưởng vinh phúc trên thiên 
đàng." Ðức giáo hoàng tuyên bố tín điều này 
sau khi hội ý các giám mục, các thần học gia 
cũng như giáo dân. Rất ít người chống đối. Ðiều 
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mà đức giáo hoàng long trọng tuyên bố thì đã 
có từ lâu trong lịch sử Giáo Hội Công Giáo.

Ngay từ thế kỷ thứ sáu, đã có các bài giảng về 
sự Thăng Thiên của Ðức Ma-ri-a. Trong các thế 
kỷ tiếp đó, các Giáo Hội Ðông Phương kiên trì tin 
tưởng vào học thuyết này, trong khi một số học 
giả Tây Phương vẫn còn do dự. Tuy nhiên, vào 
thế kỷ 13 sự tin tưởng này đã trở thành phổ 
quát.

Kinh Thánh không nói gì về sự Thăng Thiên của 
Ðức  Ma-ri-a.  Tuy  nhiên,  trong  Khải  Huyền 
chương 12, có nói về một người nữ bị vây hãm 
trong cuộc chiến giữa sự thiện và sự dữ. Nhiều 
người  coi  phụ  nữ  này  tượng  trưng  cho  dân 
Chúa. Vì Ðức Ma-ri-a là hiện thân của cộng đồng 
Dân Chúa vừa trong Cựu Ước và Tân Ước, sự 
Thăng Thiên của ngài có thể coi như một thí dụ 
điển  hình  cho  sự  chiến  thắng  của  người  nữ. 
Ngoài ra, trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô 
Tông Ðồ gửi tín hữu Côrintô 15:20, ngài nói về 
sự phục sinh  của Ðức  Kitô  như hoa quả đầu 
mùa của những kẻ còn mê ngủ. Vì Ðức Ma-ri-a 
liên hệ rất mật thiết với các mầu nhiệm cuộc đời 
Ðức  Giê-su,  nên  không  ngạc  nhiên  khi  thấy 
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Chúa Thánh Thần đã hướng dẫn Giáo Hội để tin 
tưởng rằng Ðức Ma-ri-a cũng được chia sẻ sự 
vinh hiển với Chúa Giê-su. Ở trần thế, Ðức Ma-
ri-a được gần gũi với Chúa Giê-su như thế nào 
thì ở trên trời ngài cũng phải được ở với Chúa cả 
hồn lẫn xác.

Lời Bàn

Trong ý nghĩa ngày lễ Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, 
chúng ta dễ nhận ra một ý nghĩa mới trong kinh 
Magnificat. Trong sự vinh hiển, ngài tuyên xưng 
sự cao cả của Thiên Chúa và tìm thấy niềm vui 
trong Ðấng Cứu Chuộc của ngài. Thiên Chúa đã 
làm những điều trọng đại cho Ðức Ma-ri-a và 
ngài giúp người khác nhận biết sự thánh thiện 
của Thiên Chúa. Ngài là nữ tì hèn mọn rất mực 
tôn kính Thiên Chúa và đã được tôn vinh lên bậc 
cao  cả.  Từ vị  thế  uy  quyền của Ðức  Ma-ri-a, 
ngài  sẽ giúp những người hèn mọn và nghèo 
khổ tìm thấy sự công chính nơi trần thế, và ngài 
khuyên bảo những người giầu có và quyền thế 
đừng coi tiền của và thế lực như nguồn hạnh 
phúc.
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 16-8 THÁNH STÊPHANÔ  HUNGARI
(975-1038)

Giáo Hội thì phổ quát, nhưng dáng vẻ bên ngoài 
thì luôn luôn bị ảnh hưởng bởi nền văn hóa địa 
phương--dù tốt hay xấu. Không có Kitô Hữu nào 
được coi là "nguyên bản" cả; có người là Công 
Giáo Mễ Tây Cơ,  hay Công Giáo Ba Lan,  hay 
Công Giáo Việt  Nam. Dữ kiện này được nhận 
thấy hiển nhiên trong cuộc đời Thánh Stêphanô, 
vị  anh  hùng  dân  tộc  và  quan  thầy  của  nước 
Hung Gia Lợi.

Sinh trong một gia đình ngoại giáo, ngài được 
rửa tội khi lên 10 cùng với cha của mình là thủ 
lãnh nhóm Magyar, là những người khai phá đã 
đến Danube trong thế kỷ thứ chín. Khi 20 tuổi, 
ngài kết hôn với Gisela, người em của hoàng đế 
tương lai là Thánh Henry. Khi kế vị cha mình, 
Stêphanô theo chính sách của một quốc gia Kitô 
Giáo vì các lý do chính trị cũng như tôn giáo. 
Ngài triệt hạ được các cuộc nổi loạn của giới quý 
tộc  ngoại  giáo  và  thống  nhất  người  Magyar 
thành một tổ chức lớn mạnh trong nước. Ngài 
đến Rôma để xin Giáo Hội phê chuẩn và cũng 
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để xin đức giáo hoàng phong ban tước vua cho 
mình.  Vào lễ  Giáng Sinh 1001,  ngài  được đội 
vương miện.

Stêphanô đã thiết lập một hệ thống thuế thập 
phân để hỗ trợ các nhà thờ và cha xứ, cũng như 
giúp đỡ người nghèo. Cứ 10 thành phố thì một 
thành phố phải xây một nhà thờ và cấp dưỡng 
cho một linh mục. Ngài bãi bỏ các tục lệ ngoại 
giáo với ít nhiều sự ép buộc, và ra lệnh tất cả 
mọi người phải kết hôn, ngoại trừ giáo sĩ và tu 
sĩ. Ai ai cũng có thể đến với ngài, nhất là những 
người nghèo.

Vào năm 1031, con trai trưởng của ngài là thái 
tử Emeric từ trần và quãng thời gian kế đó đầy 
dẫy  những  tranh  chấp  quyền  kế  vị.  Ngay  cả 
người  cháu  cũng  mưu  toan  ám  sát  ngài. 
Stêphanô  từ  trần  năm  1038  và  được  phong 
thánh năm 1083.

Lời Bàn
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Ðược trở nên thánh thiện là có được lòng yêu 
mến Thiên Chúa và  tha  nhân giống  như Ðức 
Kitô. Ðức ái nhiều khi phải mang bộ mặt lạnh 
lùng nghiêm khắc vì  lợi  ích của sự thiện. Ðức 
Kitô đã lên án sự giả hình của người Pharisêu, 
nhưng khi  từ trần,  Người  đã tha thứ cho họ. 
Thánh Phaolô ra vạ tuyệt thông người loạn luân 
ở Côrintô "để có thể cứu rỗi linh hồn" ông ta. 
Một số Kitô Hữu đã chiến đấu trong các cuộc 
Thập Tự Chinh với một tinh thần cao thượng, 
bất kể các động lực bất chính của người khác. 
Ngày nay, sau các cuộc chiến tranh vô nghĩa, và 
với những hiểu biết sâu xa hơn về sự phức tạp 
của các động lực con người, chúng ta chùn bước 
trước bất cứ bạo lực nào, về hành động hay "im 
lặng" đồng lõa. Sự phát triển tốt đẹp này vẫn 
còn được tiếp tục khi người ta tranh luận rằng 
có thể nào một Kitô Hữu trở nên người yêu hoà 
bình tuyệt đối hay đôi khi sự dữ phải bị tiêu diệt 
bằng vũ lực.

Lời Trích
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"Dù Giáo Hội đã góp phần rất nhiều trong việc 
phát  triển  văn  hóa,  kinh  nghiệm cho  thấy,  vì 
hoàn cảnh, đôi khi thật khó để hài hòa văn hóa 
với giáo huấn của Giáo Hội.

"Những khó khăn này không nhất thiết gây thiệt 
hại cho đời sống đức tin. Thật vậy, chúng có thể 
khích lệ tâm trí để thấu hiểu đức tin cách chính 
xác hơn. Vì các cuộc nghiên cứu và khám phá 
mới đây của khoa học, lịch sử và triết học đã 
nêu lên các vấn đề mới có ảnh hưởng đến đời 
sống và đòi hỏi phải có các cuộc nghiên cứu mới 
về thần học" (Hiến Chế Tín lý về Giáo Hội Trong 
Thế Giới Ngày Nay, 62)
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18-8 THÁNH JEANNE DE CHANTAL

(1572-1641)

Thật là một hôn nhân lạ đời! Ngay khi cô Jeanne 
về nhà chồng thì mới biết căn nhà ấy sắp sửa bị 
tịch thu. Chồng của cô, ông Christophe, không 
chỉ thừa hưởng chức nam tước mà còn làm chủ 
một đống nợ kếch sù.

Nhưng cô Jeanne không bước vào hôn nhân với 
hai bàn tay trắng. Cô còn đem theo một đức tin 
sâu đậm được khuôn đúc từ cha cô là  người 
thảo luận đức tin với con cái hàng ngày và cho 
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phép con cái đề cập đến bất cứ điều gì -- kể cả 
những điều mâu thuẫn. Cô còn có một tâm hồn 
từ bi mà bạn bè thường nói, "Ngay cả những 
chuyện khôi hài nhạt nhẽo cũng trở nên thú vị 
khi được cô kể lại."

Những đức tính này đã giúp cô Jeanne, người 
phụ  nữ Pháp  hai  mươi  tuổi,  có  đủ  khả  năng 
quản lý và trông coi mọi tài sản để thoát cảnh 
nợ nần và lại được sự quý mến của nhân viên. 
Bất kể những lo lắng về tài chánh, hai vợ chồng 
luôn luôn hoà thuận. Họ tận tụy cho nhau và có 
được bốn người con.

Một phương cách để bà Jeanne chia sẻ những 
ơn sủng của gia đình là chia sẻ thực phẩm cho 
những người nghèo đến xin ăn. Các người ăn 
xin sau khi nhận thực phẩm thường đi vòng sau 
nhà để xếp hàng xin ăn lần nữa. Khi được hỏi tại 
sao bà lại để những người này qua mặt như vậy, 
bà Jeanne trả lời, "Nếu Thiên Chúa cũng từ chối 
khi tôi trở lại với Ngài với cùng một lời cầu xin 
ấy thì sao?"

Hạnh  phúc  gia  đình  bà  vụn  vỡ  khi  ông 
Christopher bị giết chết trong một tai nạn săn 
bắn.  Trước  khi  từ  trần,  ông  đã  tha  thứ  cho 
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người giết  ông. Tuy nhiên, phải  mất một thời 
gian thì bà Jeanne mới cho thể tha thứ được. 
Lúc đầu bà cố gắng chào hỏi người này khi gặp 
ở đường phố. Khi không thể thực hiện được điều 
đó, bà tìm cách mời họ đến nhà. Sau cùng bà đã 
có thể hoàn toàn tha thứ cho người này đến độ 
nhận làm mẹ đỡ đầu cho đứa con của họ.

Tất cả những khó khăn ấy như đã thúc giục bà 
tìm kiếm Thiên Chúa trong sự cầu nguyện và 
một đời sống tâm linh sâu đậm hơn. Lòng trông 
cậy Thiên Chúa của bà khiến Thánh Phanxicô de 
Sales phải kinh ngạc, ngài là giám mục, là cha 
linh hướng và cũng là một người bạn tốt của bà.

Với sự hỗ trợ của Ðức Cha Phanxicô, bà Jeanne 
thành lập tu hội Thăm Viếng dành cho những 
người vì lý do sức khỏe hay tuổi tác đã bị các 
dòng khác hắt hủi. Bà tin rằng mọi người đều có 
cơ hội để sống ơn gọi của mình bất kể tình trạng 
sức khoẻ.

Thánh Vinhsơn Phaolô viết về bà như sau: "Bất 
kể những đau khổ của đời sống, khuôn mặt của  
bà không bao giờ mất vẻ bình an. Và bà luôn  
luôn trung thành với Thiên Chúa. Tôi coi bà như  
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một trong những linh hồn thánh thiện nhất mà  
tôi đã từng gặp."
Bà từ trần ngày 13 tháng Mười Hai 1641. Hưởng 
thọ  sáu  mươi  chín  tuổi.  Bà  được  Ðức  Giáo 
Hoàng Clêmentê XIII phong thánh năm 1767.
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19-8 THÁNH LINH MỤC GIOAN ÊUĐÊ

(1601-1680)

Thánh Gioan Êuđê sinh ở Normandy, nước Pháp 
năm 1601. Ngài là con trai trưởng của một gia 
đình sống về nghề nông. Ngay khi còn nhỏ, ngài 
đã noi gương Chúa Giê-su trong cách đối xử với 
gia đình, bạn hữu và láng giềng. Khi lên chín, 
Gioan bị một đứa hàng xóm tát vào mặt. Thật 
tức giận, cậu định trả đũa, nhưng Gioan nhớ lời 
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Chúa trong Phúc Âm: "hãy đưa má bên kia," và 
cậu đã làm như vậy.

Cha mẹ của Gioan muốn ngài kết hôn lập gia 
đình. Nhưng Gioan từ tốn và cương quyết thuyết 
phục cha mẹ rằng ngài có ơn gọi đi tu. Ngài gia 
nhập  cộng đoàn  Nguyện  Xá  (Oratory)  và  học 
làm linh mục. Sau khi là linh mục, một trận dịch 
hạch lớn càn quét Normandy khiến nhiều người 
chết và đau khổ. Cha Gioan tình nguyện giúp đỡ 
người đau yếu, chăm sóc thể xác cũng như linh 
hồn của họ. Sau này, ngài trở thành nhà thuyết 
giảng nổi tiếng trong các tuần đại phúc giáo xứ. 
Thật vậy, suốt cuộc đời, tổng cộng ngài đã thực 
hiện 110 cuộc giảng phòng. Cha Gioan cũng góp 
phần quan trọng trong việc thành lập các dòng 
tu: các nữ tu của Ðức Bà Bác Ái và nữ tu Chúa 
Chiên Lành. Cha Gioan cũng thành lập Tu Hội 
của Ðức Giê-su và Ðức Ma-ri-a dành cho nam 
giới. Tu hội này chuyên huấn luyện các linh mục 
tương lai cho giáo xứ.

Khi thi hành công việc giảng tuần đại phúc, Cha 
Gioan thấy lúng túng về điều kiện đáng buồn 
của  những  cô  gái  điếm  đang  tìm  cách  hoàn 
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lương. Các trung tâm tạm trú được thành lập 
nhưng việc điều hành không được êm xuôi. Bà 
Madeleine Lamy, người chăm sóc các phụ nữ, có 
lần nói với Cha Gioan: "Bây giờ cha đi đâu? Con 
đoán là cha đến nhà thờ để chiêm ngắm các 
tượng ảnh và nghĩ rằng mình đạo đức. Tất cả 
những gì cần nơi cha là một căn nhà tươm tất 
cho những tạo vật đáng thương này." Lời  nói 
này, và tiếng cười của những người hiện diện, 
đã đánh động Cha Gioan một cách sâu đậm. Kết 
quả là một tu hội mới được thành lập, mang tên 
các Nữ Tu Bác Ái của Nhà Nương náu.

Cha Gioan Êuđê rất yêu mến Thánh Tâm Chúa 
Giê-su  và  Thánh  Tâm  Ðức  Ma-ri-a.  Ngài  viết 
sách về sự sùng kính này. Trong một cuộc giảng 
phòng ngoài trời lạnh, Cha Gioan bị lâm bệnh 
nặng mà không bao giờ bình phục. Ngài từ trần 
năm 1680.  Ðến  năm 1908,  ngài  được  Thánh 
Giáo Hoàng Piô X phong chân phước,  và đến 
năm 1925, ngài  được Ðức Giáo Hoàng Piô XI 
phong thánh.

Lời Bàn
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Thánh thiện là mở lòng cho tình yêu của Thiên 
Chúa. Nó được tỏ lộ dưới nhiều phương cách, 
nhưng tất cả đều có một đặc tính chung: lưu 
tâm đến nhu cầu của người khác. Trong trường 
hợp của Thánh Gioan, những người có nhu cầu 
là  các  bệnh  nhân  dịch  hạch,  các  giáo  dân, 
những chủng sinh, các cô gái điếm và mọi Kitô 
Hữu được mời gọi để noi gương bác ái của Chúa 
Giê-su và mẹ Người.
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20-8 THÁNH BERNARĐÔ CLAIRVAUX

(1091-1153)

Nhân vật của thế kỷ! Phụ nữ của thế kỷ! Chúng 
ta  nghe những câu xưng tụng này quá nhiều 
đến  độ  ngày  nay  câu  ấy  không  còn  nhiều  ý 
nghĩa.  Nhưng "người  của  thế kỷ  12"  thì  chắc 
chắn phải là Thánh Bernađô Clairvaux. Vị cố vấn 
cho các giáo hoàng, tuyên uý đạo quân Thập Tự 
Chinh (lần II), người bảo vệ đức tin, người hàn 
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gắn  sự  li  giáo,  người  canh  tân  đời  sống  đan 
viện, học giả Kinh Thánh, thần học gia và hùng 
biện gia: bất cứ danh hiệu nào kể trên đều làm 
nổi  nang  một  người  bình  thường.  Tuy  nhiên, 
Thánh Bernađô có tất cả những danh hiệu ấy - 
nhưng ngài vẫn mong muốn trở về đời sống âm 
thầm của đan viện.

Vào năm 1111, khi 20 tuổi, Bernađô từ giã quê 
nhà ở Burgundy, nước Pháp, để gia nhập cộng 
đồng đan sĩ  ở Citeaux (Xitô).  Năm người  anh 
em, hai người chú của ngài và khoảng 30 người 
bạn theo ngài  vào đan viện.  Trong vòng bốn 
năm, một cộng đoàn đang tàn lụi đã phục hồi 
sinh lực đủ để khai sinh một đan viện mới trong 
thung  lũng  Wormwoods  gần  đó,  với  Bernađô 
làm  đan  viện  trưởng.  Nhiệt  huyết  của  người 
thanh niên trẻ tuổi này là một đòi hỏi thật khắt 
khe, nhưng đối với chính ngài hơn là với người 
khác.  Một  cơn  bệnh  nặng đã  khiến  ngài  kiên 
nhẫn hơn và thông cảm hơn. Không bao lâu, 
thung lũng này được gọi là Clairvaux, thung lũng 
ánh sáng.
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Ngài có tài phân xử và cố vấn. Do đó, càng ngày 
ngài  càng phải  xa đan viện để giải  quyết các 
tranh chấp đã có từ lâu trong Giáo Hội. Trong 
một  vài  trường  hợp,  hiển  nhiên  ngài  đã  dẫm 
chân lên  một  vài  chức  sắc  khó tính  ở  Rôma. 
Thánh Bernađô hoàn toàn vâng phục tính cách 
ưu việt của Tòa Thánh. Tuy nhiên, để trả lời một 
lá thư cảnh cáo từ Rôma, ngài viết, các giáo phụ 
tốt lành ở Rôma có quá nhiều việc phải làm để 
duy trì sự hiệp nhất trong Giáo Hội. Nếu có bất 
cứ vấn đề gì ảnh hưởng đến quyền lợi của họ thì 
ngài sẽ là người đầu tiên cho họ biết.

Sau  đó  không  lâu,  chính  Thánh  Bernađô  là 
người đã can thiệp vào một vụ li giáo đang bùng 
nổ mạnh và đã đứng về phía đức giáo hoàng ở 
Rôma để chống với phe ngụy giáo hoàng.

Trong cuộc Thập Tự Chinh II, Tòa Thánh thuyết 
phục được Thánh Bernađô nhận làm tuyên uý 
cho cuộc viễn chinh này. Tài hùng biện của ngài 
đã giúp thành lập một đạo quân hùng mạnh và 
dường như đảm bảo cho sự chiến thắng. Tuy 
nhiên, tiêu chuẩn của các nhà lãnh đạo quân sự 
thì  không  giống  như  chủ  trương  của  Thánh 
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Bernađô , và cuộc thập tự chinh đã kết thúc như 
một thảm họa về luân lý và quân sự.

Thánh  Bernađô  cảm  thấy  phần  nào  có  trách 
nhiệm trong sự suy sụp của thập tự chinh. Gánh 
nặng ấy có thể đã dẫn đến cái chết của ngài vào 
ngày 20 tháng Tám 1153.

Lời Bàn

Cuộc đời Thánh Bernađô trong Giáo Hội thì tốt 
đẹp hơn chúng ta tưởng. Các nỗ lực của ngài 
tạo  nên  nhiều kết  quả sâu rộng.  Nhưng ngài 
biết, các kết quả ấy chỉ sinh nhiều ích lợi qua 
các giờ cầu nguyện và chiêm niệm để đem đến 
cho  ngài  sức  mạnh  và  đường  hướng  khôn 
ngoan. Ðặc điểm cuộc đời ngài là sự sùng kính 
Ðức Ma-ri-a. Các bài giảng và văn bản của ngài 
về Ðức Ma-ri-a vẫn còn được coi là tiêu chuẩn 
của Thánh Mẫu học ngày nay.

Lời Trích

"Khi hiểm nguy, khi do dự, khi khó khăn, hãy  
nghĩ đến Ðức Ma-ri-a, hãy kêu cầu Ðức Ma-ri-a.  
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Ðừng để danh ngài tắt ở trên môi bạn, đừng bị  
đau khổ vì danh ngài không còn trong tâm hồn  
bạn. Có như thế, bạn mới chắc chắn được sự  
trợ giúp của lời ngài cầu bầu, đừng sao nhãng  
theo bước chân ngài. Với sự dẫn dắt của ngài,  
bạn sẽ không bao giờ lạc lối; khi cầu khẩn ngài,  
bạn sẽ  không bao giờ  nhát  đảm; một  khi  có  
ngài trong tâm trí, bạn sẽ không bị lừa dối; khi  
được ngài nắm tay, bạn sẽ không thể vấp ngã;  
với sự phù trì của ngài, bạn không còn gì để sợ  
hãi; nếu theo ngài, bạn sẽ không mệt mỏi; nếu 
được ngài ưu đãi, bạn sẽ đạt được mục đích" 
(Thánh Bernađô )
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21-8 THÁNH GIÁO HOÀNG PIÔ X

(1835-1914)

Thánh Giáo Hoàng Piô X có lẽ được nhiều người 
Công Giáo nhớ đến qua việc ngài khuyến khích 
chúng ta thường xuyên lãnh nhận bí tích Thánh 
Thể, nhất là trẻ em.

Tên thật của ngài là Joseph Sarto và là người 
con thứ trong 10 người con của một gia đình 
người Ý nghèo nàn. Ngài lên ngôi giáo hoàng khi 
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68 tuổi, lấy tên là Piô X, và là một trong những 
giáo hoàng vĩ đại của thế kỷ 20.

Luôn luôn nhớ đến gốc gác khiêm tốn của mình, 
ngài tuyên bố: "Tôi sinh ra nghèo nàn, tôi sống  
nghèo nàn và tôi sẽ chết nghèo nàn." Ngài cảm 
thấy khó chịu vì hình thức bề ngoài ở giáo triều, 
có lần ngài ngấn lệ nói với một bạn thân, "Hãy 
coi phẩm phục mà người ta khoác cho tôi đây." 
Với một người bạn khác, ngài nói: "Ðó là sự đền 
tội khi buộc phải chấp nhận các nghi thức này.  
Họ dẫn tôi đi với binh lính bao quanh như Ðức  
Giê-su khi bị bắt trong vườn Giệtsimani."
Vì rất lưu tâm đến chính trị, ngài khuyến khích 
người Công Giáo Ý tham dự vào sinh hoạt chính 
trị nhiều hơn. Một trong những hành động đầu 
tiên khi lên giáo hoàng là ngài chấm dứt sự can 
thiệp của các nhà cầm quyền vào việc bầu cử 
giáo hoàng -- là một thói quen đe dọa sự tự do 
của cơ mật viện khi chọn tân giáo hoàng.

Vào  năm  1905,  khi  Pháp  bất  đồng  với  Tòa 
Thánh và đe dọa sẽ tịch thu tài sản của Giáo Hội 
nếu không cho phép chính quyền xen vào các 
vấn đề nội bộ của Giáo Hội, Ðức Piô X đã can 
đảm từ chối thỉnh cầu này.
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Tuy ngài không ban bố các thông điệp xã hội nổi 
tiếng như vị tiền nhiệm, Ðức Piô X đã lên án việc 
đối xử tệ hại các thổ dân trong những đồn điền 
ở Peru, ngài cũng sai một ủy ban cứu trợ đến 
Messina sau trận động đất và xây dựng nơi tạm 
cư cho các người tị nạn mà chính ngài chịu sự 
tốn phí.

Vào ngày kỷ niệm ngài lên ngôi giáo hoàng năm 
thứ 11 thì Âu Châu rơi vào cuộc Thế Chiến I. 
Ðức Piô đã  thấy trước điều đó, và viễn ảnh ấy 
đã giết ngài chết. "Ðây là sự đau khổ sau cùng 
mà Chúa gửi đến cho tôi. Tôi sẽ sung sướng hy  
sinh tính mạng để gìn giữ con cái đáng thương  
của tôi khỏi tai họa khủng khiếp này." Ngài từ 
trần sau khi cuộc chiến bắt đầu được vài tuần lễ.

Lời Bàn

Quá khứ khiêm tốn của Ðức Piô X không phải là 
một cản trợ cho sự tương giao với Thiên Chúa 
và với người dân mà ngài thực sự quý mến. Ngài 
có được sức mạnh, sự nhân từ và nhiệt tình đối 
với  dân chúng do bởi  nguồn gốc của mọi  ơn 
sủng, đó là Thần Khí Ðức Giê-su. Trái lại, chúng 
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ta  thường cảm thấy khó chịu vì  quá khứ của 
chúng ta. Sự tủi hổ khiến chúng ta xa rời những 
người  hơn  mình.  Ngược  lại,  nếu  ở  địa  vị  cao 
sang, chúng ta thường khinh miệt những người 
mộc mạc. Tuy nhiên, chúng ta phải nhớ rằng, 
"mọi sự phải quy phục Ðức Kitô," nhất là những 
người bị tổn thương của Thiên Chúa.

Lời Trích

Ðể diễn tả Ðức Piô X, một sử gia viết rằng ngài 
là "một người của Thiên Chúa biết sự bất hạnh  
của thế giới và sự khó khăn của đời sống, và với  
sự cao quý của tâm hồn, ngài
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22-8 ÐỨC MA-RI-A NỮ VƯƠNG

Vào năm 1954, Ðức Giáo Hoàng Piô XII đã thiết 
lập ngày lễ này. Nhưng tư cách nữ vương của 
Ðức Ma-ri-a có nguồn gốc trong Phúc Âm. Vào 
lúc Truyền Tin, sứ thần Gabrien thông báo rằng 
Con của Ðức Ma-ri-a sẽ nối ngôi Ðavít và cai trị 
đến  muôn  đời.  Trong  cuộc  Thăm  Viếng,  bà 
Êlizabét gọi Ðức Ma-ri-a là "mẹ của Chúa tôi." 
Cũng như trong tất cả mầu nhiệm cuộc đời của 
Ðức Ma-ri-a, ngài rất gần gũi với Ðức Giê-su, do 
đó ngài được chia sẻ vương quyền của Ðức Giê-
su. Chúng ta cũng có thể nhớ lại  rằng, trong 
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Cựu Ước, người mẹ của vua rất có thế lực trong 
triều đình

Vào thế kỷ thứ tư, Thánh Ephrem gọi Ðức Ma-ri-
a là Hoàng Hậu và sau đó các Giáo Phụ cũng 
như các Tiến Sĩ Hội Thánh tiếp tục dùng danh 
xưng này. Các thánh thi từ thế kỷ 11 cho đến 13 
đề cập đến Ðức Ma-ri-a như một hoàng hậu: 
"Kính  mừng  Hoàng  Hậu  Thánh  Thiện,"  "Kính 
mừng Hoàng Hậu Thiên Ðàng." Tràng hạt dòng 
Ðaminh và dòng Phanxicô cũng như biết bao lời 
cầu khẩn  Ðức Ma-ri-a  trong  kinh nguyện đều 
mừng kính tư cách nữ vương của ngài.

Ngày lễ này rất thích hợp để theo sau lễ Ðức Mẹ 
Thăng  Thiên,  và  bây  giờ  được  cử  mừng  vào 
ngày thứ tám sau ngày lễ nói trên. Trong thông 
điệp  Nữ  Vương  Thiên  Ðàng,  Ðức  Piô  XII  nói 
rằng Ðức Ma-ri-a xứng với danh hiệu này vì ngài 
là  Mẹ Thiên  Chúa,  vì  ngài  cộng  tác  chặt  chẽ 
trong công trình cứu chuộc của Ðức Giê-su như 
một Evà Mới, vì sự tuyệt hảo trổi vượt của ngài 
và vì sự can thiệp quyền thế của Ðức Ma-ri-a.
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Lời Bàn

Như Thánh Phaolô đã viết trong thư gửi tín hữu 
Rôma 8:28-30, tự thuở đời đời Thiên Chúa đã 
tiền định cho con người được chia sẻ hình ảnh 
của Con Thiên Chúa. Hơn thế nữa, Ðức Ma-ri-a 
được tiền định làm mẹ của Ðức Giê-su. Như Ðức 
Giê-su là vua của muôn tạo vật, thì Ðức Ma-ri-a 
là hoàng hậu, nhờ vào Ðức Giê-su. Tất cả mọi 
xưng tụng tư cách nữ vương này đều xuất phát 
từ ý định đời đời của Thiên Chúa. Như Ðức Giê-
su hành sử vương quyền của Người trên mặt đất 
bằng cách phục vụ Chúa Cha và loài người, thì 
Ðức Ma-ri-a cũng hành sử tư cách nữ vương của 
ngài. Như Ðức Giê-su vinh hiển vẫn ở với chúng 
ta như một vị vua cho đến tận thế (Mt. 28:20), 
thì Ðức Ma-ri-a cũng vậy, ngài là người đã được 
đưa  lên  trời  và  được  ban  thưởng  triều  thiên 
hoàng hậu của thiên đàng và trần thế.

Lời Trích

"Tất cả mọi Kitô Hữu hãy tha thiết khẩn nguyện  
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Mẹ Thiên Chúa cũng là Mẹ loài người. Hãy nài  
xin ngài là đấng là trợ giúp Giáo 
Hội sơ khai bằng lời khẩn nguyện, và được tôn  
vinh trên trời trên tất cả thần thánh, để ngài có  
thể cầu bầu cùng Con ngài trong sự hiệp thông  
với toàn thể các thánh. Cầu mong sao ngài vẫn  
tiếp tục công việc ấy cho mọi dân tộc của gia  
đình nhân loại, dù họ được vinh dự mang danh  
Kitô Hữu hay chưa biết đến Ðấng Cứu Thế, đều  
được hân hoan cùng nhau quy tụ trong an bình  
và hòa thuận hợp thành một Dân Chúa, vì vinh  
hiển  của  Ba  Ngôi  Cực  Thánh và  Không Phân 
Chia" (Hiến Chế Tín Lý về Giáo Hội, 69).
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22-8 THÁNH ROSA LIMA

(1586 - †1617)

Thánh Rosa Lima, bổn mạng của thủ đô Lima, 
nước Pêru, của châu Mỹ và Nước Philíppin, sinh 
ngày 20,  tháng tư,  năm 1586 tại  nhà thương 
“Chúa Thánh Thần” ở Lima. Cha ngài là Gaspar 
Flores,  người  Tây  Ban  Nha,  Mẹ là  Ma-ri-a  đệ 
Oliva, gốc dân da đỏ. Cả hai có 13 người con và 
rất nghèo. Thánh Rosa được rửa tội với tên  là 
Isabel  Flores  de  Oliva,  tại  giáo  xứ  Thánh 
Sêbastianô, nhưng mẹ ngài gọi ngài là Rosa, tức 
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“Hoa Hồng’ vì nét mặt xinh xắn và đôi má hồng 
tươi.

Rosa sống một thời gian dài tuổi niên thiếu tại 
thi  trấn  mỏ  Quive,  một  thị  trấn  nghèo  trên 
những ngọn đồi của thủ đô Lima, giữa hai con 
sông Chilông và Arahuay. Gia đình ngài chuyển 
tới đó vì cha ngài được cử trông cao khu khai 
thác mỏ. Còn tấm bé, Rosa  đã hấp thụ được 
lòng  sùng kính tôn giáo và  đã qua nhiều giờ 
chiêm ngưỡng ảnh “Đức Mẹ bồng ăm Chúa Hài 
đồng”. Năm 1598, Rosa chịu thêm sức từ tay 
Đức tổng Giám mục Toribio de Mongrovejo (sau 
này ngài cũng trở thành một vị thánh).

Không tỏ ra có thiên hướng với công việc tại mỏ, 
nên cha mẹ Rosa hy vọng cô bé Rosa sẽ lớn lên 
thành một thiếu nữ hấp dẫn và lấy chồng giàu 
có để giúp đỡ toàn thể gia đình. Nhưng Rosa 
không có ý lấy chống, một chuyện cha mẹ cô 
không thể chấp nhận được. Thay vì thế, Rosa đã 
khấn giữ mình trinh khiết và quyết định sống đời 
tu sĩ, theo gương thánh nữ Catarina Siena, và 
hiến mình sống cuộc đời hy sinh và từ bỏ. Bất 
chấp việc cha mẹ phản đối,  Rosa thực hành các 
hình thức hãm mình nhiệm nhặt tối đa.
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Rosa không thích vẻ đẹp của mình và sự chú ý 
mà người khác bị lôi  cuốn tới  cô.  Sau khi gia 
đình cô trở về thủ đô Lima, cô ăn chay, rồi trở 
thành  người  chỉ  sống  bằng  ăn  rau,  hãm dẹp 
thân xác với công việc năng nhọc, và đi xa tới 
mức cắt tóc, chà muối, vôi, hạt tiên tay và vào 
mặt, tạo thành các vết xưng xấu xí. Năm 1605, 
Rosa  muốn vào tu  viện  “Thánh Clara’,  nhưng 
quá  nghèo  không  đủ  khả  năng  nộp  tiền  “hồi 
môn” để vào tu. Thay vì thế, cô tiếp tục sống 
trong sự thờ phượng Thiên Chúa cách tuyệt đối. 
Cô dời xa khỏi nhà cô, và đến sống trong một 
túp lều do chính cô làm, trong mảnh đất thuộc 
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gia đình cô, và suốt ngày cầu nguyện, làm việc 
cật lực,  hãm mình, giúp đỡ người đau ốm và 
nghèo khổ trong cộng dồng dân chúng. Cô đem 
họ tới túp lều của mình, nuôi nấng và chăm sóc 
cho họ. Cô lo việc kim chỉ, trồng những bông 
hoa đẹp rồi đem ra chợ. Với những đồ thêu và 
dải sợi tinh tế, cô nấng đỡ gia đình và các công 
việc bác ái.

Sau cùng với 20 xuân xanh, cô đã được Dòng 
Đaminh để ý tới và đươc ghi danh vào “Dòng Ba 
Đaminh” mà không cần phải trả tiền hồi môn. 
Sau đó cô càng hãm mình nhiệm nhặt gấp đôi 
và thực hành nhiều việc đền tội khác. Cô tiếp 
tục thực thi các thực hành đạo đức này, từ bỏ 
ăn những đồ ăn thông thường và chỉ sống bằng 
bánh và nước,  trộn với  rau cỏ cô trồng trong 
vườn nhỏ bé  của  cô,  với  nước  cốt  rau  cỏ  tự 
nhiên.Cô luôn luôn đội một triều thiên bằng kim 
loại có giấu những mũi gai nhọn, mà cô che đi 
bằng những bông hồng, và đeo dây lưng bằng 
sát. Cô thực hiện những hãm mình nhiệm nhặt 
và dữ dằn này để người ta khỏi chú ý tới sắc 
đẹp của cô và để tập trung lòng trí  về Thiên 
Chúa. 
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Với những hãm mình và cuộc sống tử đạo như 
vậy, cô qua đời ngày 24 – 8 – 1617, ở tuổi 31. 
Đám tang của cô không thể cử hành nổi trong 
suốt hai  ngày vì  dân chúng nối  đuôi  nhau tới 
xem thi hài cô. Rôsa được tôn kính vào thời đó 
tới mức Vị Tổng Trấn, Đức tổng Giám mục, các 
đại diện của các huynh đoàn tu sĩ và nhiều bất 
vị vọng cùng chính quyền Lima đã tới dự lễ tang 
của cô. Cô được chốn cất tại nghĩa trang Tu viện 
Đaminh. Sau này hài cốt thánh Rosa được đưa 
về một nhà nguyện thuộc Thánh Đường Thánh 
Đaminh, gần bên hai người bạn của cô là thánh 
Martinô Porres và Alonso Abad.

Thánh Rosa được phong Chân Phước năm 1667 
do Đức Thánh Cha Clêmentêê IX và được phong 
thánh  ngày 12 – 4 – 1671 do Đức Thánh Cha 
Clêmênê X, như là vị thánh đầu tiên của Châu 
Mỹ, và Đức Thánh Cha dành ngày 30 tháng Tám 
để tôn kính ngài. Ngày đó vẫn là ngày nghỉ cho 
cả  nước  Pêru,  và  cho  nhiều  nước  My La-tinh 
khác nữa, và là một ngày đặc biệt cho đất cả 
những người mến mộ cô cách cuồng nhiệt, cách 
riêng tại Lima.
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Lời Bàn

Thật dễ để cho rằng sự ăn năn đền tội quá đáng 
của các thánh là hình thức bề ngoài của một vài 
nền văn hóa hay tính khí nào đó. Nhưng hình 
ảnh một phụ nữ đội mão gai rất có thể đã khích 
động lương tâm của chúng ta. Chúng ta đang 
vui hưởng một đời sống đầy đủ tiện nghi nhất 
trong lịch sử loài người. Chúng ta ăn uống thừa 
thãi, sử dụng biết bao đồ vật và chất chứa trong 
tai mắt chúng ta đủ mọi thứ âm thanh và hình 
ảnh.  Giới  thương  mại  vội  vã  chế  tạo  các  vật 
dụng  không  cần  thiết  để  chúng  ta  tiêu  xài. 
Dường như khi chúng ta ngày càng nô lệ cho 
các phương tiện vật chất thì lúc ấy sự "tự do" 
trở nên vấn đề lớn lao. Chúng ta có sẵn sàng 
rèn luyện tâm linh trong một môi trường như 
thế hay không?

Lời Trích

"Nếu tay hoặc chân anh làm cớ cho anh sa ngã,  
thì hãy chặt mà ném đi; thà cụt tay cụt chân mà  
được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay hai  
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chân mà bị ném vào lửa đời đời. Nếu mắt anh  
làm cớ cho anh sa ngã, thì  hãy móc mắt mà  
ném đi;  thà chột  mắt mà được vào cõi  sống,  
còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào lửa hoả  
ngục" (Mt. 18:8-9).
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24-8 THÁNH BATÔLÔMÊÔ

Trong Tân Ước, Thánh Batôlômêô chỉ được nhắc 
đến trong danh sách các tông đồ. Một số học 
giả cho rằng ngài là Na-tha-na-en, người Cana 
xứ Galilê được Philípphê mời đến gặp Ðức Giê-
su. Và Ðức Giê-su đã khen ông: "Ðây đích thực 
là  người  Israel.  Lòng  dạ  ngay  thẳng"  (Gioan 
1:47b).  Khi  Na-tha-na-en  hỏi  Ðức  Giê-su  làm 
sao Ngài biết ông, Ðức Giê-su trả lời "Tôi thấy 
anh ở dưới cây vả" (Gioan 1:48b). Ðiều tiết lộ 
kinh ngạc này đã khiến Na-tha-na-en phải kêu 
lên, "Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa; 
chính Thầy là Vua Israel" (Gioan 1:49b). Nhưng 
Ðức Giê-su đã phản ứng lại, "Có phải anh tin vì 
tôi nói với anh là tôi thấy anh dưới cây vả? Anh 
sẽ được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa!" 
(Gioan 1:50)

Quả thật Na-tha-na-en đã được nhìn thấy những 
điều trọng đại. Ngài là một trong những người 
được Ðức Giê-su hiện ra trên bờ biển Tiberia sau 
khi  Phục  Sinh  (x.  Gioan  21:1-14).  Lúc  ấy  các 
ngài chài lưới cả đêm mà không được gì cả. Vào 
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buổi sáng, họ thấy có người đứng trên bờ dù 
rằng không ai biết đó là Ðức Giê-su. Ngài bảo 
họ tiếp tục thả lưới, và họ bắt được nhiều cá 
đến  nỗi  không  thể  kéo  lưới  lên  nổi.  Sau  đó 
Gioan nói với Phêrô, "Chính Thầy đó."

Khi họ dong thuyền vào bờ, họ thấy có đám lửa, 
với một ít cá đang nướng và một ít bánh. Ðức 
Giê-su bảo họ đem cho mấy con cá tươi, và mời 
họ đến dùng bữa. Thánh Gioan kể rằng mặc dù 
họ biết đó là Ðức Giê-su, nhưng không một tông 
đồ nào dám hỏi ngài là ai. Thánh Gioan cho biết, 
đó là lần thứ ba Ðức Giê-su hiện ra với các tông 
đồ.

Sổ Tử Ðạo Rôma viết rằng Thánh Batôlômêô đã 
rao giảng ở Ấn và Armenia, là nơi ngài bị lột da 
và bị chém đầu bởi vua Astyages.

Lời Bàn

Batôlômêô  hay  Na-tha-na-en?  Một  lần  nữa 
chúng ta phải đương đầu với sự kiện là hầu như 



M C L CỤ Ụ

chúng ta không biết gì về các tông đồ. Tuy vô 
danh nhưng các vị vẫn là nền tảng, là 12 cột trụ 
của Israel mới mà 12 chi tộc ấy đã tràn lan trên 
khắp mặt đất. Cá tính của các ngài chỉ là thứ 
yếu (nhưng không vì thế mà bị coi thường) so 
với nhiệm vụ trao truyền lại những gì các ngài 
được cảm nhận đầu tiên, được lên tiếng nhân 
danh  Ðức  Giê-su,  được  đưa  Ngôi  Lời  đã  hóa 
thành nhục thể vào ngôn ngữ loài người để khai 
sáng  thế  gian.  Sự  thánh  thiện  của  các  ngài 
không phải là thái độ trầm ngâm về thân phận 
trước mặt Thiên Chúa. Ðó là một ơn sủng mà họ 
phải chia sẻ với tha nhân. Ðược gọi là Tin Mừng 
vì tất cả chúng ta được mời gọi trở nên thánh 
thiện khi là phần tử của Ðức Kitô, qua ơn sủng 
từ bi của Thiên Chúa.

Sự thật thì loài người hoàn toàn vô dụng trừ phi 
được Thiên Chúa lưu tâm. Do đó, vì được trở 
nên thánh thiện bởi  chính sự thánh thiện của 
Thiên Chúa, nhân loại trở thành tạo vật quý báu 
nhất của Thiên Chúa.

Lời Trích
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"Cũng như chính Ðức Kitô, các tông đồ không  
ngừng làm chứng cho chân lý của Thiên Chúa.  
Họ chứng tỏ sự can đảm khác thường khi 'mạnh  
dạn nói lời của Thiên Chúa' (TÐCV 4:31) trước  
dân chúng và nhà cầm quyền. Với đức tin mạnh  
mẽ, các ngài xác tín rằng chính phúc âm là sức  
mạnh  của  Thiên  Chúa  để  cứu  chuộc  những  
người có lòng tin... Các ngài đã noi gương hiền  
lành  và  khiêm nhường  của  Ðức  Kitô" (Tuyên 
Ngôn Về Tự Do Tôn Giáo, 11).
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25-8 THÁNH LU-Y VUA NƯỚC PHÁP

(1226-1270)

Khi đăng quang làm vua nước Pháp, Lu-y thề 
hứa sẽ sống như một người được Thiên Chúa 
xức dầu, đối xử với người dân như một hiền phụ 
và là tướng công của Vua Hòa Bình. Dĩ nhiên, 
các  vua  khác  cũng  phải  thi  hành  như  vậy. 
Nhưng Thánh Lu-y khác biệt ở chỗ ngài thực sự 
nhìn đến bổn phận làm vua dưới con mắt đức 
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tin. Sau những xáo trộn của hai triều đại trước, 
ngài đã đem lại  hoà bình và công bằng trong 
nước.

Ngài được tôn vương lúc 12 tuổi, khi cha ngài từ 
trần. Mẹ ngài cầm quyền trong thời gian khi ngài 
còn  nhỏ.  Ðến  lúc  19  tuổi,  ngài  kết  hôn  với 
Marguerite  ở  Provence.  Ðó  là  một  hôn  nhân 
hạnh phúc, bất kể tính tình kiêu căng và náo 
động của bà hoàng hậu. Họ có đến 10 người 
con.

Khi 30 tuổi, vua Lu-y "vác thập giá" cho đoàn 
thập  tự  chinh.  Ðạo  quân  của  ngài  chiếm 
Damietta ở sông Nile nhưng sau đó không lâu, 
vì bệnh kiết lị và thiếu tiếp viện, họ bị bao vây 
và bị bắt. Vua Lu-y và đạo quân được trả tự do 
bằng cách giao lại thành phố Damietta và nộp 
một số tiền chuộc.  Ngài  ở lại  Syria trong bốn 
năm.

Mọi người thán phục ngài với tư cách của một 
thập tự quân, nhưng có lẽ công trạng lớn lao 
hơn của ngài là những lưu tâm về sự công bằng 
trong nền hành chính. Ngài đặt ra các quy tắc 
cho các viên chức chính quyền, mà sau đó trở 
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thành  những  chuỗi  luật  cải  tổ.  Ngài  thay  thế 
hình thức xét xử đầy bạo lực bằng việc điều tra 
các nhân chứng, và nhờ ngài thúc giục, việc ghi 
chép lại các chi tiết trong toà được bắt đầu.

Vua Lu-y luôn luôn tôn trọng quyền bính của 
đức giáo hoàng, nhưng ngài bảo vệ quyền lợi 
của hoàng gia chống với các giáo hoàng và từ 
chối  không  công  nhận  bản  án  của  Ðức 
Innôxentê IV chống với hoàng đế Frederick II.

Vua Lu-y là người tận tụy cho dân chúng, ngài 
thành lập các bệnh viện, thăm viếng người đau 
yếu, và cũng giống như quan thầy của ngài là 
Thánh Phanxicô, ngài chăm sóc ngay cả những 
người bị bệnh cùi. Bởi sự thánh thiện và cá tính 
của ngài,  vua Lu-y đã đoàn kết nước Pháp thời 
bấy giờ, với đủ loại người -- tướng công, dân 
thành thị,  nông dân, linh mục và các hiệp sĩ. 
Trong nhiều năm, quốc gia này sống trong an 
bình.

Vào năm 1267, lo lắng vì những cuộc tấn công 
mới của người Hồi Giáo vào Syria, vua Lu-y dẫn 
đầu cuộc thập tự chinh khác, khi ấy ngài đã 41 
tuổi. Chỉ trong vòng một tháng, đạo quân bị tiêu 
hao nhiều vì bệnh tật, và chính vua Lu-y đã từ 
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trần ở đất  ngoại  quốc khi  44 tuổi.  Ngài  được 
phong thánh vào 27 năm sau.

Lời Bàn

Thánh Lu-y là người có ý chí mạnh mẽ và kiên 
quyết. Lời của ngài thực sự đáng tin, và sự can 
trường  của  ngài  thật  đáng  kể.  Ðiều  đặc  biệt 
nhất là ngài tôn trọng bất cứ ai mà ngài gặp, 
nhất là những "người bé mọn của Thiên Chúa." 
Ðể chăm sóc dân chúng, ngài xây dựng nhà thờ, 
thư viện, nhà thương và cô nhi viện. Ngài cũng 
đối xử với các hoàng tử một cách thành thật và 
công bằng. Ngài hy vọng cũng sẽ được đối xử 
tương tự bởi Vua các vua, là Người mà ngài đã 
dâng hiến cuộc đời, gia đình và quê hương.
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26-8 Thánh Giuse Calasan

(1556 -1648)

Sinh tại Aragon năm 1556, thánh Giuse Calasan 
qua đời tại Rôma ở tuổi 92. Trong cuộc đời dài 
đó, vận mệnh có lúc mỉm cười cũng có lúc chau 
mày trong suốt công trình của ngài.
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Là một linh mục tốt nghiệp đại học về giáo luật 
và thần học, với sự khôn ngoan và kinh nghiệm 
quản  trị  đáng  kính  nể,  nhưng  ngài  đã  từ  bỏ 
nghề nghiệp của ngài, bởi lẽ ngài quan tâm sâu 
sắc đến nhu cầu giáo dục các em nghèo

Khi không tìm ra nổi những tổ chức hay những 
trung tâm giáo dục nào đứng ra đảm trách công 
việc tông đồ này ở Rôma, chính ngài và một vài 
người bạn đã mở trường để đích thân dạy học 
cho các em nghèo. Kết quả thật không ngờ và 
nhu cầu ngày càng gia  tăng nên cần có  một 
trường sở rộng lớn hơn. Sau đó không lâu, Ðức 
Giáo  Hoàng  Clêmentê  VIII  đã  giúp  đỡ  nhà 
trường, và sự giúp đỡ này được kéo dài cho đến 
thời Ðức Giáo Hoàng Phaolô V. Nhiều trường sở 
mới được mở thêm cũng như nhiều người thiện 
chí  khác tiếp tay với  công việc,  và năm 1621 
cộng đoàn này được công nhận là một tu hội 
các Giáo sĩ dòng phục vụ các trường Công giáo 
(Tu Sĩ  Dòng Calasan).  Không lâu sau đó,  cha 
Giuse  được  bổ  nhiệm làm giám đốc  cho  đến 
mãn đời.
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Thánh Calasan chủ trương giáo dục trẻ nghèo 
thuộc mọi giai tầng, và hoàn toàn bất phân biệt 
về tôn giáo, xã hội. Ngài chứng tỏ một sự can 
đảm luân lý đối với các nạn nhân của tòa thẩm 
tra của Giáo Hội như nhà khoa học và toán học 
Galilêo với lý thuyết về Hệ thống Thái dương hệ 
(trái  đất  quay quanh mặt trời)  khi  đó thường 
được coi là nghịch lại với giáo lý của Giáo Hội khi 
cắt nghĩa Kinh Thánh, và nhà triết gia Capanela, 
và trong việc tiếp nhận các trẻ em Do thái, Tin 
Lành trong các trường của mình. Ngài nổi tiếng 
đến nỗi cả VươngQuốc Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ cũng 
muốn có trường của ngài tại đó. Ngài tổ chức 
giáo dục cho có hệ thống, kết hợp giáo dục thể 
lý,  vệ  sinh,  sức  khỏe  với  văn  hóa,  cân  bằng 
tiếng la-tinh (ngôn ngữ khoa học thời  đó) với 
tiếng phổ thông, đạt  nằng môn toán và khoa 
học, và trên hết chăm lo giáo dục các gnuyên 
tắc luân lý và lý tưởng Kitô giáo. Ngài phổ biến 
hệ thống giáo dục dự phòng, mà sau này Don 
Bosco là người tiếp nối khai triển, khi lấy hộ trực 
làm chính, tình thương yêu làm trọng, và cảm 
hứng từ ba sức ạmnh của giáo dục là tôn giáo, 
lý trí và tình yêu thương. Về mặt kỷ luật đang 
rất nặng nề vào thời đó, thánh Calasan chỉ sự 
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dụng hình phát dưới hình thức nhẹ nhất bao có 
thể, giống như Don Bosco tuyệt đối cầm hành 
hạ thể xác, và coi việc rút lại một thái độ yêu 
mên đã là một hình phạt rồi, hay nói cách khác 
hình phạt phải được thấm đượng tình yêu và lẽ 
phải.

Chính thái độ cởi mở trên, và với việc ngài cho 
các đệ tử của ngài được theo học những quan 
điểm cấp tiến của nhà khoa học Galilêô và triết 
gia  Campanela,  mà  nhiều  người  thuộc  quan 
điểm hà khắc chống đối ngài.

Một cuộc khủng hoàng nội bộ của dòng giáo dục 
của ngài dẫn đến việc cấm đoán dòng ngài hoạt 
động.  số là  vụ Cha Stêphanô Cherubini,  gíam 
đốc trường dòng tại Napoli, người vi phạm lạm 
dụng tình dục trẻ con, bị công khai hóa. Nhưng 
vì thế lực của các luật sự bên cạnh tòa thánh, là 
các thân hữu và bảo trợ của cha này đứng ra 
che chở cho cha, nên cha này được an toàn, và 
chính thánh Calasan cũng không d1m công khai 
hóa vụ vi phạm của cha này. Hơn nữa, cha này 
lại lợi dụng thế lực của mình, để rồi cuối cùng 
tranh thủ được bổ nhiệm chính thức là bề trên 
nhà dòng. Ngoài ra các tu sĩ trong dòng ngầm 
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chống đối cha bề trên mới này, vì thấy ngài là 
người áp đặt một lối giáo dục dùng bạo lực đối 
với trẻ em để trị trẻ em. 

Những thành kiến pha lẫn với tham vọng chính 
trị và thủ đoạn đã gây nhiều xáo trộn cho tu hội. 
Một số người không thích việc giáo dục người 
nghèo, vì họ cho rằng sự giáo dục chỉ làm người 
nghèo thêm bất mãn vì thân phận thấp hèn của 
họ trong xã hội! Nhiều người khác căm phẫn khi 
thấy một số tu sĩ Calasan được gửi đi thụ giáo 
nhà khoa học bị lên án Galileo (một người bạn 
của cha Giuse Calasan), bởi thế các tu sĩ đã chia 
rẽ  thành  những  nhóm kình  chống  nhau.  Sau 
nhiều lần điều tra của ủy ban giáo hoàng, cha 
Giuse bị giáng chức; và khi sự tranh chấp trong 
tu hội vẫn còn tiếp tục, tu hội đã bị cấm hoạt 
động. Chỉ sau khi cha Giuse chết họ mới được 
phục hồi tình trạng của một tu hội.

Lời Bàn

Không ai biết rõ nhu cầu công việc mà cha Giuse 
đang làm hơn là chính ngài; không ai biết rõ tính 
cách vô căn cứ của những lời cáo buộc hơn là 
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chính ngài. Tuy nhiên, nếu ngài muốn hoạt động 
trong lòng Giáo Hội,  ngài biết  phải  tùng phục 
đấng có thẩm quyền, và ngài phải chấp nhận sự 
thất bại  nếu không thể thuyết phục được các 
điều tra viên. Trong khi thành kiến, mưu đồ và 
sự ngu dốt của nhiều người thường che khuất 
sự thật trong một thời gian dài,  cha Giuse tin 
rằng, dù dưới những áp lực, tổ chức của ngài sẽ 
được công nhận và được phép hoạt động. Với 
sự tin tưởng này ngài đã kiên nhẫn và sẵn sàng 
tha thứ.

Lời Trích

Ngay cả trong thời gian bị giáng chức, cha Giuse 
vẫn bảo vệ những người ngược đãi ngài khỏi bị 
nguy hiểm vì những người ủng hộ nóng tính của 
ngài; và khi tu hội bị cấm hoạt động, ngài coi 
như trường hợp của ông Job, là người mà ngài 
thường tự so sánh:  "Thiên Chúa ban và Thiên 
Chúa  lấy  đi;  chúc  tụng  danh  Chúa!" (Job 
1:21b). 
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27-8 THÁNH MONICA

(322?-387)

Hoàn cảnh cuộc đời  Thánh Monica  đã có  thể 
biến  ngài  thành một  người  vợ  hay cằn nhằn, 
một nàng dâu chua chát và một người mẹ tuyệt 
vọng, tuy nhiên ngài đã không chịu thua bất cứ 
cám dỗ nào. Khi còn nhỏ, bé Monica đã có lần 
lẻn vào hầm rượu uống lén rượu. Người  đầy tớ 
gái trong cơn bực bội đã gọi cô là “đồ say rượu”. 
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Từ đó cô quyết sống tự trọng và bền tâm tập 
luyện nhân đức.

Mặc dù vô là một Kitô Hữu, cha mẹ vô đã gả cô 
cho  một  người  ngoại  giáo,  ông  Patricius,  là 
người sống trong cùng tỉnh Tagaste ở Bắc Phi 
Châu. Patricius là người tốt nhưng ông vô cùng 
nóng  nẩy  và  phóng  túng.  Ngoài  ra  Thánh 
Monica còn phải chịu đựng bà mẹ chồng hay gắt 
gỏng. Ông Patricius thường rầy la vợ vì bà hay 
thương  người  và  đạo  đức.  Thế  những  ông 
Patricius, chồng bà, cũng hết sức cộng tác cùng 
bà trong việc dạy dỗ các con cái. Sự cầu nguyện 
và gương mẫu đời sống của Thánh Monica sau 
cùng đã chinh phục được người chồng cũng như 
mẹ chồng, ngài đã đưa họ trở về với đức tin Kitô 
Giáo. Bà cũng thường khuyên bảo các phụ nữ 
hai điều cần thiết để giữ gìn bình an trong gia 
đình: một là luôn nhớ đến lời giao ước hôn nhân 
mình đã đảm nhận, hai  là  biết  thinh lặng khi 
chồng  nổi nóng. Ông Patricius chết năm 371, 
sau khi chịu rửa tội được một năm.

Thánh nữ Monica  là  một  phụ  nữ  giàu  những 
năng lực nội tâm, được khơi dậy một cách mãnh 
liết bởi một đức tin sâu xa, những không phải 
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không kinh qua những thử luyện. Bà ít nhất có 
ba người con  vượt qua được ngưỡng cửa ấu 
nhi.  Người  con cả, Augustinô Hippo,  nổi  tiếng 
nhất (sau này là thánh). Cha và Mẹ Augustinô 
đều nhất trí cho con học lớp tòng đạo. Nhưng có 
lẽ các ngài còn chưa dứt khoát lo cho con được 
rửa tội ngay. Vào lúc cha chết, Augustinô mới 17 
tuổi  và  là  sinh  viên  trường  hùng  biện  ở 
Carthage. Thánh Monica thật đau buồn khi thấy 
con  mình  trong  thời  học  đạo,  đã  đi  theo  tà 
thuyết  Manikê  và  sống cuộc  đời  phóng đãng, 
dan díu với một cô gái và không trung thành với 
thời kỳ học tòng đạo của mình. Bà đã mạnh mẽ 
từ chối không cho con được tiếp tục sống trong 
nhà minh vì sự phản bội đó. Cho tới khi, trong 
một đêm kia, ngài được thị kiến và được đảm 
bảo là Augustinô sẽ trở về với đức tin. Từ đó trở 
đi  ngài  quyết  sống  gần  con,  ăn  chay  và  cầu 
nguyện cho con. 

Khi 29 tuổi,  Augustinô quyết định đi Rôma để 
dạy văn chương và thuật hùng biện. Một tối kia, 
Augustinô nói với mẹ là anh ra bến tầu để từ giã 
bạn bè. Nhưng, anh lại lên tầu đi Rôma. Thánh 
Monica thật đau lòng khi biết mình bị lừa, nhưng 
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ngài nhất định đi theo. Vừa đến Rôma thì ngài 
lại biết là Augustinô đã đi Milan. Mặc dù việc di 
chuyển khó khăn, Thánh Monica vẫn nhất định 
bám sát con tới tận Milan.

Ở đây, Augustinô chịu ảnh hưởng bởi một giám 
mục, Ðức Cha Ambrôsiô; sau này ngài cũng làm 
linh  hướng  cho  cả  Thánh  Monica.  Bà  Monica 
chấp  nhận  lời  hướng  dẫn  của  đức  giám mục 
trong mọi chuyện và có lòng khiêm nhường từ 
bỏ các các thực hành đạo đức thân quen đã trở 
thành bản tính thứ hai của bà (xem đoạn trích ở 
dưới).  Bà trở thành người lãnh đạo của nhóm 
phụ nữ đạo đức ở Milan cũng như khi ở Tagaste.

Bà  tiếp  tục  cầu  nguyện  cho  Augustinô  trong 
những năm anh anh dạy học. Vào Lễ Phục Sinh 
năm  387,  Ðức  Cha  Ambrôsiô  rửa  tội  cho 
Augustinô và một vài người bạn của anh. Tất cả 
bọn họ họp thành một nhóm bạn hữu hết sức 
yêu thương giúp đỡ nhau đề sống đạo. Thánh 
nữ Monica cũng tỏ ra là một người mẹ không 
ngoan, có một ảnh hưởng tốt đối với nhóm. Kinh 
qua nhóm đó, Augustinô đã có được một kinh 



M C L CỤ Ụ

nghiệm sống cộng  đoàn  mà  ngài  thật  sự  quí 
chuộng.

Augustinô và các bạn mình một hôm thảo luận 
với  nhau xem điều gì  đem lại  cho con  người 
hạnh phúc. Thình lình mẹ Monica tới và tham 
gia vào cuộc thảo luận. Mẹ đã bộc lộ rõ tất cả 
chiều sâu tâm linh của mình. Khi cả nhóm nhất 
trí rằng để được hạnh phúc, thì con người buộc 
phải có được điều mình ước muốn. Mẹ Monica 
liền nêu lên một sự phân biết quan trọng: “Nếu 
người ấy ước ao có được những điều tốt lành, 
thì người ấy mới hạnh phúc; còn nếu người ấy 
chỉ ước ao điều xấu, thì dù họ có được bất cứ 
điều gì họ ước muốn, nhưng họ vẫn chỉ là con 
người khốn khổ, đáng thương. Augustinô lập tức 
công nhận mẹ mình là một triết gia  bậc thầy, 
và ví mẹ với triết gia Cicerô! Không lâu sau đó, 
cả  nhóm đi  Phi  Châu.  Dù  không ai  để  ý  tới, 
nhưng  Thánh  Monica  biết  cuộc  đời  ngài  sắp 
chấm  dứt,  ngài  nói  với  Augustinô,  "Con  ơi, 
không có gì trên trần gian này làm mẹ vui lòng 
cả. Mẹ không biết còn có gì mẹ phải làm không 
hay tại sao mẹ còn phải ở lại đây nữa, vì mọi 
điều mẹ trông đợi ở trần gian này đều đã được 
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hoàn tất."  Sau đó không lâu  ngài  bị  bệnh và 
chịu đau đớn ghê gớm trong chín ngày trước khi 
từ trần.

Ngoài thánh Augustinô ra, chúng ta thấy bà còn 
một người con trai tên là Navigius, đôi khi xuất 
hiện trong bút tích cuả thánh Augustinô. Bà còn 
một  người  con  gái  là  Perpetua,  sau  này  trở 
thành bề trên của một tu viện các nữ tu.

Tất cả những gì chúng ta biết về Thánh Monica 
đều được tìm thấy  trong tác phẩm Tự Thú của 
Thánh Augustinô.

Lời Bàn

Trong xã hội ngày nay, mọi thứ đều sẵn sàng, 
từ mì ăn liền, cà phê uống liền, đến việc tiêu xài 
liền  (instant-credit)  khiến  chúng ta  không còn 
kiên nhẫn.  Tương tự như thế,  chúng ta  cũng 
muốn lời  cầu  xin  của  chúng ta  được  đáp  trả 
ngay lập tức. Thánh Monica là gương mẫu của 
sự kiên nhẫn. Những năm trường cầu nguyện, 
cộng với  đức tính kiên cường và kỷ luật,  sau 
cùng đã  đưa  đến sự  trở  lại  của  người  chồng 
nóng  nẩy,  người  mẹ  chồng  ưa  gắt  gỏng  và 
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người  con  thông  minh  nhưng  bướng  bỉnh,  là 
Augustinô.

Lời Trích

Khi Thánh Monica từ Bắc Phi Châu sang Milan, 
ngài thấy những cách thực hành tôn giáo ở đấy 
đều mới  mẻ cho ngài,  và  một  số  những việc 
thực hành xưa kia tại quê nhà Agaste, như việc 
ăn chay ngày thứ bẩy, lại không thông dụng tại 
Milan.  Ngài  hỏi  Thánh  Ambrôsiô  là  nên  giữ 
những thói quen nào. Câu trả lời nổi tiếng của 
Thánh Ambrôsiô là:  "Khi cha ở đây, cha không 
giữ chay ngày thứ Bảy, nhưng khi ở Rôma thì  
cha sẽ giữ chay; con hãy làm như cha làm, và  
luôn luôn theo những phong tục và kỷ luật của  
Giáo Hội như đã được ban bố đặc biệt cho địa  
phương mà con đang sống."
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28-8 THÁNH AUGUSTINÔ

(354-430)

Thánh Âu-Tinh là một vị Thánh và một vị Giáo 
Phụ thời danh nhất của Giáo Hội La Tinh. Trong 
một kho tàng văn học của Ngài để lại, đã cho 
thấy bằng chứng hầu như có mọi quan điểm về 
học thuyết Kitô Giáo. Là Giám Mục ở Hippo tại 
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Bắc Phi, Ngài thường xuyên chỉ trích học thuyết 
chính thống. Thật thế những chuỗi ngày dài cay 
đắng đã tạo nên cơ hội và động lực cho các tác 
phẩm để lại của Ngài. Một tác phẩm lừng danh 
nhất của Ngài là cuốn tự thuật Những Lời Trần 
Tình  (Confessions).  Nếu  Ngài  không  để  lại 
những di sản khác, thì chỉ một mình tác phẩm 
này cũng đủ để Ngài trở thành một trong những 
vĩ nhân trong lịch sử tu đức Kitô Giáo. Vì Thánh 
Augustinô  là  một  tín  hữu  Kitô  Giáo  đầu  tiên 
quan tâm đến kinh nghiệm con người - mà đáng 
kể hơn cả là câu chuyện của chính cuộc đời Ngài 
- như nguồn cảm hứng suy tư về Thượng Đế. 
Lời trần tình mang hai ý nghĩa - thứ nhất tự thú 
tội  và  thứ hai  tuyên xưng đức  tin  -  đã  được 
dùng để làm đầu đề cho những ký ức tự thuật 
của Thánh Augustinô. Toàn bộ tác phẩm này là 
một trong những sáng tác văn học lừng danh 
nhất thế giới. Trong 9 quyển đầu, Ngài đã kể lại 
về chuyển biến Tôn Giáo của Ngài cho tới khi 
lãnh nhận Bí Tích rửa tội và Mẹ Ngài qua đời 
(Thánh Monica); trong 4 quyển sau cùng Ngài 
đưa ra những suy tư siêu hình và Tôn Giáo của 
Ngài  về vấn đề thời  gian,  theo ánh sáng này 
Ngài có thể nhận thức ra bàn tay quan phòng 
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của  Thiên  Chúa,  cả  ngay  những  lúc  khi  Ngài 
tưởng rằng Thiên Chúa đã xa rời Ngài.

Thánh Augustinô sinh ngày 13/11/354 tại  tỉnh 
Tagaste thuộc Bắc Phi. Bố Ngài là ông Patricius 
một thương gia thành công trên thương trường. 
Mẹ Ngài Thánh Monica là một tín hữu Công Giáo 
nhiệt thành đã khiển trách cuộc đời lang bạc của 
Augustinô  và  hết  lòng  tận  tụy  bám sát  theo 
Augustinô.  Tuy  theo  học  trường  tòng  giáo, 
Augustinô đã theo thói quen thời đó không chịu 
rửa  tội  ngay.  Nhưng  việc  được  tiếp  cận  với 
những con người sống cầu nguyện, đã để lại nơi 
tâm hồn cậu ba ý tưởng sâu đậm: một là Thiên 
Chúa quan phòng, hai là sự sống tương lai với 
những thưởng phạt  ghê gớm,  ba  là  Đức Kitô 
Đấng cứu độ. “Ngày từ thới trẻ nhỏ, tôi đã vừa 
bú sữa mẹ vừa thấm đượng tên củaĐấng cứu 
độ tôi, Con của Chúa. Tôi giữnó sâu kín trong 
lòng, khiến cho tất cả những gì hiện lên nơi tôi 
như không hề có Danh Chúa, cũng không thể 
cuốn  lôi  tôi  sa  vào  vòng  lạc  mất  hoàn  toàn” 
(Sách tự Thú I.4). 
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Augustinô  là  một  học  sinh  minh  mẫn đã  đeo 
đuổi  và  thành  công  trên  đường  học  vấn  của 
mình. Ngay từ tuổi còn thanh xuân Augustinô đã 
mở trường dạy khoa hùng biện. Nhìn lại quãng 
đời  đã  qua,  Augustinô  không  đạt  được  sự  gì 
ngoại trừ một sa mạc đầy tội lỗi: cao ngạo, ham 
mê tính dục và đam mê thú vui thế trần - một 
nỗi lo âu bám chặt sau những hưởng thụ đầy 
trống vắng. Chính điều này, sau này Augustinô 
tin rằng đó là bản tính tự nhiên của mọi tội lỗi: 
một sự hỗn loạn trong ước muốn con ngưòi đã 
khiến chúng ta kiếm tìm hoan lạc, vẻ đẹp, và 
chân lý nơi thụ tạo hơn là tìm kiếm nơi Đấng 
Tạo Hóa. Augustinô đã từng tự thú sự gian díu 
với một cô gái, sinhra đứa con ngoại hôn vào 
năm 373, mà chỉ thoát ra được sau 15 năm sau, 
khi  cậu tới  Milan.  Tuy nhiên ngay từ tuổi  19, 
Augustinô đã cố gắng bứt mình ra khỏi dây xích 
trói cột đó, và ý thức rõ về danh dự của mình, 
nhất là khi cậu đọc triết gia Cicero.

Ngài đã bị khốn đốn bởi điều huyền bí của sự 
ác. Để tìm ra một câu trả lời cho những vấn đề 
này,  Augustinô  đã  theo  và  bị  ảnh  hưởng bởi 
Giáo  Phái  Manikê  và  Dona  và  của  tà  thuyết 
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Pêlagio. Các chủ thuyết này muốn cắt nghĩa con 
người  theo hướng tự nhiên,  thoát  ra khỏi  cái 
nhìn  xem  ra  có  vẻ  quá  ràng  buộc  của  Kinh 
Thánh. Theo giáo thuyết Manikê nghĩa là môt. 
giáo phái có nguồn gốc và bản chất ngoại giáo, 
gắn liền với thuyết ngộ đạo mà nó lấy lại siêu 
hình  học  nghị  nguyên,  tức  là  trình  bày  con 
người bị tác động bởi hai trục ảnh hường ngang 
sức  mạnh  nhau  là  thiện  và  ác.  Tội  lỗi  là  do 
nguyên lý sự ác, khiến con người hầu như là 
không phải chịu trách nhiệm về những sai trái 
và tội ác của mình.

Tuy nhiên cái nhìn về bản tính nhân loại hoàn 
toàn bị tác động cách thụ động đó lại được phối 
hợp thêm những ý tưởng của trường phái Iran, 
Phật Giáo và Kitô Giáo hầu đạt đến một thuyết 
khổ hạnh bi quan đối với xác thịt. Augustinô đã 
đeo  đuổi  học  thuyết  này  trong  nhiều  năm, 
nhưng cuối cùng Ngài cũng không tìm thấy một 
câu trả lời.

Năm 383, Augustinô dối Mẹ đi Roma, nhưng Mẹ 
Ngài Monica biết được ý của con mình nên bằng 
mọi cách cũng sang được Roma. Qua nhiều năm 
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Mẹ Monica đã khóc hết nước mắt vì tội lỗi của 
con mình và hằng ngày cầu xin cho con mình 
được ơn cứu rỗi. Thật khổ thay Augustinô chẳng 
bao giờ tỏ ra thích thú với Kitô Giáo. So với Bộ 
kinh  điển  La  Tinh,  Augustinô  coi  cuốn  Kinh 
Thánh như một vật vô tri vô giác và chẳng có gì 
là hứng thú. Trong lúc sinh sống tại Milan (Ý), 
Augustinô đã chịu ảnh hưởng bởi những lời dạy 
dỗ của Giám Mục Ambrosio sau này cũng là vị 
Thánh.  Qua  những  lời  huấn  đức  của  GM 
Ambrosio, Augustinô dần dần cảm nhận ra giáo 
thuyết Kitô Giáo một cách sâu xa và có nhiều 
kiến thức hơn là những học thuyết Augustinô đã 
đeo đuổi trước đây. Thật thế, Augustinô đã tin 
vào Kitô Giáo với những học thuyết về sự sáng 
tạo, sự sa ngã và sự cứu chuộc đã đưa ra những 
giải thích một cách rõ ràng hơn về sự lành và sự 
ác hơn là thuyết nhị nguyên giữa thiện ác tranh 
dành nhau ở nơi con người theo quan điểm của 
tuyết Manikê và các thuyết khác.

Thật trớ trêu thay, chân lý Kitô Giáo đã có khả 
năng lập luận và thuyết phục được Ngài, nhưng 
Augustinô vẫn chưa chịu nhận Bí Tích Rửa Tội. 
Ngài vẫn còn phần nào gắn liền với tội lỗi xưa và 
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không thích từ bỏ theo miễn cưỡng. Trong một 
sự  khắc khoải  cùng cực  trong  cuộc  chiến  nội 
tâm,  Augustinô  cầu xin  cùng Thiên Chúa:  Xin 
ban cho con lòng trong trắng và  sự tiết  dục, 
nhưng chưa hết ... . Cuối cùng không còn chịu 
nỗi  sự  khắc  khoải,  Augustinô  nghe  thấy  một 
tiếng nói “Hãy cầm và đọc lấy”. Augustinô lấy 
ngay  một  cuốn  Kinh  Thánh  và  tìm  thấy  một 
đọan “Không chè chén say sưa, không chơi bời 
dâm  đãng,  cũng  không  cãi  cọ  ghen  tương. 
Nhưng anh em hãy mặc lấy Chúa Giê-su Kitô và 
đừng chiều theo tính xác thịt mà thỏa mãn các 
dục  vọng”.  Augustinô  cảm thấy  như  một  cơn 
bão bỗng nhiên yên lặng và ước vọng của Ngài 
đã tìm được câu giải đáp. Vì người thiếu nữ cậu 
đã gian díu khi còn ở Phi Châu còn quá trẻ, nên 
Augustinô  chấp  nhận  đức  con  Adeodatô  (Do 
Thiên Chúa ban cho tôi) của nàng, để cho nàng 
được tự do, và cùng với các bạn hữu sau khi đã 
được  thánh  Ambrisiô  rửa  tội  năm  387.  Mẹ 
Monica đã nhìn thấy một ngày long trọng diễn 
ra trong cuộc đời của con mình nhưng qua đời 
trong cùng năm đó. Không còn hình bóng Mẹ, 
Augustinô mới cảm thấy đơn độc và quyết định 
trở về Bắc Phi quyết tâm đeo đuổi cuộc sống tu 
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trì.  Năm 391,  Augustinô được thụ phong Linh 
Mục  và  bốn  năm  sau  lên  làm  Giám  Mục  tại 
Hippo là điều đã đi ngược lại ý muốn của ngài. 
Augustinô làm Giám Mục tại đây trong 35 năm 
cho đến khi Chúa gọi về vào ngày 28/8/ 430, 
cũng là ngày Giáo Hội mừng lễ kính hôm nay.

Trong tất  cả  tác  phẩm để lại  của  Ngài,  Ngài 
cũng viết những tác phẩm chống lại giáo lý của 
các giáo phái Manikê về hai nguyên nhân ngang 
hàng nhau, đối  đầu nhau là thiện và ác, phái 
Đônatô chủ trương sự thoánh hóa của các bí 
tích tùy thuộc vào sự thánh thiện của người trao 
ban nó. phái Pelagio chủ trương con người có 
đầy đủ sức tự chủ mà không cần đến sự trợ 
giúp của ân sủng siêu nhiên. Augustinô đã thành 
lập một cộng đoàn đan sĩ, một linh mục đoàn, 
viết  nhiều  tác  phẩm  có  giá  trị  về  thần  học. 
Nhưng học thuyết của Ngài về sự tiền định đã 
gây  nên  nhiều  tranh  luận  lâu  dài.  Những tác 
phẩm chính của Ngài gồm có: Bàn về Chúa Ba 
Ngôi  (On  the  Trinity),  Những  Lời  Trần  Tình 
(Confessions), Về Tín Lý Kitô Giáo (On Chritian 
Doctrine), Chuyện kể về Thánh Vịnh và các bài 
giảng theo Tin Mừng Thánh Gioan ( Enarrationes 
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on the Psalms and Homilies  on the Gospel  of 
John), Thành đô Thiên Chúa (City of God), Độc 
Thoại (Soliloquies).

Tư tưởng của thánh Augustinô vừa ăn rễ sâu nơi 
kho tàng mặc khải, nơi ơn cứu độ của Chúa Giê-
su, vừa đồng thời biết sử dụng triết thuyết để 
làm sáng tỏ chân lý đó. Siêu hình học Platôn lấy 
thế  giới  thần  linh,  đặc  biệt  là  linh  tượng  (ý 
tưởng) cái đẹp, cái tốt lành làm cội nguồn của 
vũ trụ, của con người rất hợp với sự chọn lựa 
của thánh Augustinô. Do lẽ đó thánh Augustinô 
vẫnluôn luôn là nhà thần học bậc nhất của Hội 
thánh.

Augustinô cũng đã thảo ra một quy luật  dưới 
hình thức những bức thư. Một số lớn các Dòng 
và các tu hội đã tuân theo luật này, nhưng các 
tu sĩ Augustinô theo nghĩa chặt hiện nay gồm có 
ba dòng tu: Các Ẩn Sĩ Augustinô (Les ermites de 
St Augustin), Các Tu Sĩ Augustinô cải cách (Les 
Augustins  recolets)  và  Các  Tu  Sĩ  Augustinô 
không mang giày (Les Augustins Déchaux).
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Từng đắm chìm trong sự cao ngạo về cuộc đời 
mình trong thời niên thiếu và từng say sưa cặn 
bã cay đắng của cuộc đời, nên người ta không 
ngạc nhiên khi thấy Augustinô, khi quay trở về, 
ngài đã phải chống trả với sự tấn công của ma 
quỷ bằng sự thánh thiện quyết liệt. Thời đại của 
ngài thực sự sa sút -- về chính trị, xã hội và luân 
lý. Người ta vừa sợ và vừa mến ngài, giống như 
Thầy  Giê-su.  Ngài  bị  chỉ  trích  không  bao  giờ 
cùng: nguyên cớ chính là sự khắt khe của loài 
người khi nhìn sang tha nhân.

Cuộc  đời  ngài,  do  thiên  ý,  ngài  đã  chu  toàn 
nhiệm  vụ  của  một  ngôn  sứ.  Như  ngôn  sứ 
Giêrêmia và các vị đại ngôn sứ khác, ngài bị bó 
buộc nhưng không thể giữ im lặng. "Tôi tự nhủ, 
tôi sẽ không nhắc đến Người, tôi sẽ không nhân 
danh Người mà lên tiếng nữa. Nhưng rồi  như 
lửa bừng cháy trong tim, giam hãm thân thể tôi; 
và  tôi  cầm hãm không nổi,  chịu  đựng  không 
thấu" (Giêrêmia 20:9).

Lời Bàn

Trong thời đại chúng ta, Thánh Augustinô vẫn 
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còn được xưng tụng và vẫn còn bị kết án. Ngài 
là vị ngôn sứ của thời đại ngày nay, thúc giục 
chúng ta phải từ bỏ khuynh hướng thoát ly thực 
tế và can đảm đối diện với trách nhiệm và phẩm 
giá của mỗi một người.

Lời Trích

"Thật  quá trễ để con yêu mến Ngài,  ôi  Ðấng 
Tuyệt Mỹ của ngày xa xưa ấy, nhưng mới lạ hơn  
bao giờ hết! Thật quá muộn để con yêu mến  
Ngài!  Và  đây,  Ngài  ở  bên  trong,  con  ở  bên  
ngoài, và con đi tìm Ngài; con bị méo mó, đắm 
chìm trong những hình dáng đẹp đẽ mà Ngài đã  
dựng nên. Ngài ở với con, nhưng con không ở  
với Ngài. Nhiều thứ đã giữ con xa Ngài - những  
thứ  mà  nếu  chúng  không  ở  trong  Ngài,  thì  
chẳng là gì cả. Ngài kêu lớn và gào thét vào sự  
ngơ điếc của con. Ngài lấp lánh và chiếu sáng  
vào  sự  mù  quáng  của  con.  Ngài  thở  hương  
thơm và con bị lôi cuốn - và con khao khát Ngài.  
Con đã nếm thử, và con đói khát. Ngài chạm 
đến con, và con đã bừng cháy vì sự bình an của  
Ngài" (Tự Thú của Thánh Augustinô).
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29-8 THÁNH GIOAN TẨY GIẢ BỊ TRẢM 
QUYẾT (I)

Lời thề khi say sưa của một vị vua coi thường 
danh dự, một điệu vũ mê hoặc và một con tim 
hận thù của hoàng hậu đã đưa đến cái chết của 
Gioan Tẩy Giả. Vị ngôn sứ vĩ đại nhất đã chịu 
chung số phận như nhiều ngôn sứ khác trong 
Cựu  Ước:  bị  tẩy  chay  và  tử  đạo.  "Tiếng  kêu 
trong sa mạc" không ngần ngại lên án kẻ có tội, 
và dám nói lên sự thật. Tại sao ngài làm như 
vậy? Ngài được gì khi hy sinh mạng sống mình?

Nhà cải cách tôn giáo này đã được Thiên Chúa 
sai đến để chuẩn bị dân chúng đón nhận Ðấng 
Thiên Sai. Ơn gọi của ngài là một hy sinh cách vị 
tha. Chỉ có một quyền năng mà ngài công bố là 
Thần Khí Thiên Chúa. "Tôi làm phép rửa cho các 
người  với  nước  để giục  lòng  sám hối,  nhưng  
Ðấng  đến  sau  tôi  thì  quyền  thế  hơn  tôi.  Tôi  
không đáng xách dép cho Người. Người sẽ làm  
phép rửa cho các ngươi trong Thánh Thần và  
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lửa" (Mátthêu 3:11). Phúc Âm kể cho chúng ta 
biết có nhiều người theo Gioan để tìm kiếm hy 
vọng, có lẽ vì nóng lòng chờ đợi Ðấng Thiên Sai. 
Gioan không bao giờ tự nhận cho mình cái vinh 
dự giả dối khi dân chúng tuốn đến với ngài. Ngài 
biết ơn gọi của mình là sự chuẩn bị. Khi đã đến 
lúc, ngài dẫn các môn đệ đến với Chúa Giê-su: 
"Hôm sau, ông Gioan lại có mặt ở đó với hai  
môn  đệ  của  ông  và  khi  thấy  Ðức  Giê-su  đi  
ngang qua, ông nói: 'Ðây là Chiên Thiên Chúa.'  
Hai môn đệ nghe nói, liền đi theo Ðức Giê-su" 
(Gioan 1:35-37)

Chính Gioan Tẩy Giả là người đã chỉ đường đến 
Ðức Kitô. Ðời sống và cái chết của Gioan là để 
hy sinh cho Thiên Chúa và loài người. Lối sống 
đơn giản của ngài thực sự là lối sống tách biệt 
khỏi vật chất thế gian. Tâm hồn của ngài đặt 
trọng tâm ở Thiên Chúa và lời mời gọi ngài nghe 
được từ Thần Khí Thiên Chúa đã đánh động tâm 
hồn ngài. Tin tưởng ở ơn Chúa, ngài đã can đảm 
nói những lời kết tội hoặc kêu gọi sám hối, vì sự 
cứu độ.
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Lời Bàn

Mỗi người đều có một ơn gọi mà họ phải lắng 
nghe. Không ai có thể lập lại sứ vụ của Thánh 
Gioan, và tất cả chúng ta đều được kêu gọi đến 
một sứ vụ riêng biệt. Ðó là vai trò làm chứng 
nhân cho Ðức Giê-su của mỗi một Kitô Hữu. Bất 
cứ  hoàn  cảnh  nào  trong  đời  sống,  chúng  ta 
được mời gọi để trở nên môn đệ của Ðức Kitô. 
Qua hành động và lời nói, người khác sẽ nhận 
thấy chúng ta đang sống trong niềm vui khi tin 
nhận Ðức Giê-su là  Chúa chúng ta.  Chúng ta 
không bị gò bó bởi sức mạnh hạn hẹp của chính 
chúng ta, nhưng chúng ta có thể tìm thấy sức 
mạnh từ ơn cứu độ bao la của Ðức Kitô.

Lời Trích

"Họ đến gặp Gioan và nói: 'Thưa thầy, người đã  
ở với thầy bên kia sông Giođan, và được thầy  
chứng thực, bây giờ ông ấy đang làm phép rửa,  
và mọi người đều đến với ông ấy." Gioan trả lời:  
'Không ai có thể nhận được gì mà không do trời  
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ban. Chính anh em làm chứng là tôi đã nói: tôi  
không phải là Ðấng Thiên Sai, mà chỉ là kẻ được  
sai đến trước Người. Ai cưới cô dâu, người ấy là  
chàng rể; người phù rể đứng ở đó thì vui mừng  
hớn hở vì được nghe tiếng nói  của chàng rể.  
Như vậy  niềm vui  của  tôi  đã  được  trọn  vẹn.  
Người phải nổi bật lên, còn tôi phải lu mờ đi" 
(Gioan 3:26-30).

29-8 THÁNH GIOAN TẨY GIẢ BỊ TRẢM 
QUYẾT (II)
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Cái chết của ông Gioan Tẩy giả được tường trình 
lại với những chi tiết khác nhau đôi chút trong 
các Tin Mừng nhất lãm, và bản của thánh Mác-
cô và thánh Mát-thêu thì giàu chi tiết nhất.

Gioan  được  Tin  Mừng  Mác-cô  miêu  tả   là  bị 
Hêrôđê cầm tù, vì ông ta sợ hãi ngài. Chính ông 
Gioan đã đích thân cảnh cáo việc ông ta lấy vợ 
của người anh mình là vợ của mình và Hêrôđê 
sợ rằng lời rao giảng của Gioan sẽ khiến nhiều 
người nổi loạn chống lại ông ta. 

Cho dù ông vua Hêrôđê sợ ông Gioan, nhưng 
ông ta không muốn giết Gioan, bởi vì ông biết 
Gioan là người  công chính và thánh thiện,  và 
ông thích nghe Gioan nói. Bà hêrôđiađê, vợ của 
Herôđê lại không chia sẻ nỗi niềm kính trọng đối 
với Gioan và tìm cơ hội để giết ông. Dịp may 
đến khi Salômê, con riêng của bà ta nhảy múa 
làm đẹp lòng hêrôđê và khơi dây sự thèm khát 
không tốt đẹp trong lòng ông ta khiến ông ta 
hứa với cô ta là sẽ cho cô ta bất cứ điều gì cô ta 
thích. Hêrôđia liền xúi đứa con gái mình xin cái 
đầu Gioan Tẩy giả. Nhà vua buồn lắm, nhưng vì 
đã  trót  thề,  lại  thề  trước  khách  dự  tiệc,  nên 
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không muốn thất hứa với cô. Lập tức, vua sai thị 
vệ đi và truyền mang đầu ông Gioan tới. Thị vệ 
ra đi, chặt đầu ông ở trong ngục, bưng đầu ông 
trên một cái mâm trao cho cô gái, và cô gái trao 
cho mẹ. Nghe tin ấy, môn đệ đến lấy thi hài ông 
và đặt trong một ngôi mộ.

 Ngày lễ này lấy ngày Thánh đường kính thánh 
Gioan Tẩy giả được cung hiến tại Sebát, bên xứ 
SaMa-ri-a. Nhà thờ này được coi là tọa lạc  trên 
mảnh đất chôn táng thánh Gioan.

Nhận Định

Trách nhiệm người ngôn sứ là thức tỉnh Lương 
Tâm mọi người, là làm cho Công Lý được hiện 
diện.

Lương tâm là thần hộ mệnh. Lương tâm giúp ta 
làm lành tránh dữ. Lương tâm luôn cảnh tỉnh và 
can gián ta tránh xa những điều gian ác, tội lỗi 
và bất  chính.  Khi  lý  trí  của  con người  bị  bản 
năng khống chế họ sẽ làm những điều tội  lỗi 
xấu xa và sẽ bị lương tâm cắn rứt.
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Mọi người sinh ra đều được thượng đế ban cho 
lương  tâm  nên  phải  sống  theo  lương  tâm; 
nhưng  đối  với  các  tín  hữu  như  Kitô  giáo  thì 
lương tâm nơi họ còn đòi buộc khắt khe hơn.

Nhớ ngày trước, khi đồng lương viên chức được 
trả rất ít kèm theo mấy mặt hàng nhu yếu phẩm 
thì dân gian thường nói:

Lương chồng, lương vợ, lương con

Ba lương cộng lại không bằng lương tâm!

(hay: Ba lương cộng lại không bằng lương em!)

Người  thích  đùa  cho  rằng  “lương  (tiền)  với  
lương tâm” không chuẩn nên sửa thành “không 
bằng lương em”!

Lương tâm trong bối cảnh hiện thời

Sống theo lương tâm ngày nay quả thực thường 
bị thiệt thòi. Làm sao để mọi người chấp nhận 
thua thiệt  về tiền tài  chứ không để thiệt  mất 
lương tâm? Đó có phải là đạo làm người trong 
trời đất thiên hạ? Đó có phải vì xã hội công bình 
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yêu thương, vì sự sống đồi dào của ta và muôn 
người?… Nếu buổi sơ khai con người tranh chấp 
thức ăn vì sinh tồn thì con người văn minh ngày 
nay tranh chấp tiền bạc vì chính tiền bạc.

Vì đồng tiền mà lương tâm bị xói mòn chính ở 
lĩnh vực đòi hỏi nhiều lương tâm, nhất là lĩnh 
vực  giáo dục  và  y  tế!  Thật  đau lòng  và  thật 
đáng lo. Sức khoẻ tâm hồn, sức khoẻ trí tuệ và 
sức khoẻ thể chất của con cháu chúng ta sẽ ra 
sao khi mà học đường nhiều gian dối, giả trá; 
bệnh viện nhiều dửng dưng, tắc trách; chợ búa 
nhiều thực phẩm chứa chất độc hại cho cơ thể…



M C L CỤ Ụ

Thánh Gioan Tẩy giả  bị trảm quyết

Trách nhiệm ngôn sứ

Nếu không có người can gián, nhắc nhở, nếu 
không có những định chế hữu hiệu, con người 
dễ  bị  trượt  dần  vào con  đường  bất  chính  và 
lương  tâm  dễ  trở  nên  chai  sạn,  tâm  hồn  dễ 
thành  sa  mạc  khô  cằn  trống  rỗng.  Vậy  ai  là 
người can gián nhắc nhở ta? Đó là người lương 
tâm còn sáng còn trong, người sống công bình 
chính trực, người thực thi ý Chúa… Đó còn là 
trách nhiệm của tất cả mọi người đã lãnh nhận 
Bí tích Thánh Tẩy, mà qua đó được trở thành 
vương đế, thành tư tế và thành ngôn sứ.

Thánh Gioan Tẩy Giả vì có đời sống công chính 
và vì những điều can gián thẳng thắn vào lương 
tâm le lói của vua Hêrôđê nên đã bị trảm quyết. 
Thánh nhân, chỉ là hàng thứ dân thuộc địa, đã 
làm điều mà bao cận thần – trung thần khác 
không làm hoặc không dám làm. Thánh nhân 
không đòi chúng ta ngày nay phải cảm tử để 
thức tỉnh lương tâm thời đại như Ngài. Đủ can 
đảm chấp nhận  những thua  thiệt,  lúc  cần và 
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phải thua thiệt, là đã có thể thức tỉnh lương tâm 
bao người…

Không thể  trở  thành người  công  dân tốt  nếu 
trước đó không là người Công giáo tốt. Không 
thể xây dựng xã hội  tốt  đẹp yêu thương nếu 
trước tiên không xây dựng chính con người mình 
tốt đẹp yêu thương và mạnh dạn làm chứng – 
bảo  vệ  cho  những  điều  tốt  đẹp  yêu  thương 
(theo Lê Tân).
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3-9 THÁNH GRÊGÔRIÔ CẢ

(540?--604)

Tiến sĩ Hội Thánh; sinh tại Rôma năm 540; qua 
đời ngày 12-3-604. Thánh Grêgôriô hiển nhiên 
là một trong những gương mặt đáng kể nhất 
của lịch sử Hội  Thánh.  Trên nhiều khía  cãnh, 
ngài có ảnh hưởng thật to lớn về giáo thuyết, về 
tổ chức và kỷ luật  của Hội  Thánh Công giáo. 
Hiểu về ngài, ta mới hiểu được toàn cảnh Hội 
Thánh thời trung cổ. Không có công trình của 
ngài, thì hầu như không thể nào có sự phát triển 



M C L CỤ Ụ

của hình thức Kitô giáo thời trung cổ. Hầu như 
mọi nguyên tắc điều hành nền Công giáo hiện 
hành đều tìm thấy ở thể nẩy mầm nơi thánh 
Grêgôriô Cả. Lời ca ngợi trên của một tác giả 
ngoài Công giáo, ông F. H. Dudden trong cuốn 
“Đức Giáo Hoàng Grêgôri6 Cả” cắt nghĩa cho bài 
viết dài vè Ngài tại đây.

Từ khi sinh ra cho đến năm 574

Cha me của ngài thuộc dòng quí tộc, có những 
điền trang rộng lớn tại đảo Sicily, và dinh thự tại 
Rôma, mà đến nay di tích vẫn còn để cho việc 
khảo cổ đào bới ở dưới nhà thờ thánh Anrê và 
thánh  Grêgôriô.  Mẹ  Ngài  là  thánh  nữ  Silvia. 
Ngoài  ra  hai  bà  cô của ngài  là  các  thánh nữ 
Tarsila và Êmilia. Vậy nên ngài được đào tạo tại 
lò các thánh.

Thời thơ ấu của ngài, từ năm 546-552, Rôma 
từng  bị  xâm  chiếm  bởi  quân  Goth,  rồi  quân 
narses. Do đó sau này trong các bài  viết  của 
ngài, có nhuốm màu buồn bã và ngài hay nhắc 
tới tận thế.
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Về học vấn,  ngài  thông thạo văn pháp,  thuật 
hùng biện và biện chứng luận, đo đó ngài hẳn 
phải được giáo dục theo đúng bài bản. Bầu khí 
tôn giáo tại mái ấm của ngài cũng tác động sâu 
xa đến tâm linh ngài. Ngài yêu thích suy gẫm 
Kinh Thánh, và lắng nghe người lớn nói chuyện, 
để rồi  ngài  dồn cả tâm hồn và tấm lòng cho 
Thiên Chúa ngay từ tấm bé.

Thuộc gia đình quí tộc, nên từ thờ trẻ, ngài cũng 
đã quen biết việc cai trị hay nghệ thuật lãnhg 
đạo. Vì thế mới 31 tuổi, vào năm 573, ngài đã 
đảm nhận trách nhiễm thị trưởng thành Rôma. 
Chỉ với lời cầu nguyện liên lỉ và cuộc chiến nội 
tâm mãnh liết mới đưa ngài đến chỗ từ bỏ địa vị 
trên để trở thành đan sĩ vào năm 574.

Lấy xong quyết định đó, ng2i đem cả nhiết tình 
sống đời khắc khổ, dâng cúng các điền trang tại 
Sicily để lập sau đan viện tại đó, và đồng thời 
biến dinh thự của gia đình tại Rôma thành một 
đan viện thêm nữa, gọi là đan viện thánh Anrê. 
Từ đó ngài mang lúp đội đầu, đi lại theo dáng 
thầy tu, vá từ bỏ lối ăn vận quí tộc và theo mốt 
trần thế.
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Là Thầy Tu và Đan viện phụ (574-590)

Đan viện của ngài tại Rôma sống theo luật dòng 
thánh Bênêđitô. Sau này khi sai thánh Bênêditô 
Cantơbơri truyền giáo và lập các đan viện bên 
Anh Quốc, thì ở đó các đan viện cũng sống theo 
luật của thánh Bênêđitô.

Trong ba năm, Grêgôriô sống ẩn cư tại đan viện 
thánh Anrê ở Rôma. Đó là một thời gian mà ngài 
coi là được sống hạnh phúc nhất. Có lẽ vì đời 
sống qu1 nhiệm nhặt tại đó mà ảnh hưởng tới 
sức khỏe yếu ớt của ngài sau này.

Tuy nhiên chẳng bao lâu sau đó, vào năm 578, 
Đức Thánh cha phong ngài vào số 7 phó tế của 
Rôma, và rút ngài ra khỏi cuộc sống tĩnh tu tại 
đan viện. Đó là một thời gian của cuộc khủng 
hoảng lớn đối với Rôma. Quâm Lombarđi áo tới 
đe dọa sự an nguy của thánh Rôma,  và Đức 
Giáo  Hoàng  phải  cầu  cứu  tới  hoàng  đế  hiện 
đang  ờ  tại  Constantinôpôli  bên  Thổ  nhĩ  kỳ. 
Grêgôriô được Đúc Giáo Hoáng sai phái sang đó 
làm đặc sứ của ngài,  và do đó Gregôriô  phải 
sống tại hoàng cung Bysăngtin. Grêgôriô phải cố 
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gắng lắm mới chống cưỡng lại được với bầu khí 
thế tục tại đó. May mắn là cùng đi với ngài còn 
có một số nhỏ các anh em khác: họ cùng nhau 
cầu nguyện, sống lối  sống đan việ cùng nhau 
bao có thể. Kết quả của thời gian này là việc họ 
hoàn  thành  bộ  sách  “Luân  Lý”  và  một  cuỗi 
những bài  bình luận về sách Gióp,  được biên 
soạn  theo  yêu  cầu  của  thánh  Leander  thành 
Sevila,  mà  Grêgôriô  quen  biết  khi  lưu  lại  tại 
hoàng cung tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Grêgôrio  tranh  luận  nhiều  với  vị  thượng  phụ 
giáo chủ Eutychus về Sự Sống lại. Ông này viết 
sách trình bày sự sống lại của các người được 
tuyển chọn như là ở thể “không chạm tới được, 
nhẹ như không khí” Grêgôriô phản pháo lại, lấy 
chứng cứ từ Chúa Giê-su Phục Sinh cho người ta 
được chạm tới thân thể Ngài. Hoàng đế đã đòi 
cả hai tới trước mặt ông, và trình bày quan điểm 
của  mình.  Cuối  cùng  hoàng  đế  cho  rằng 
Grêgôriô có lý và ra lệnh cho sách của Eutychus 
phải bị đốt. Cuộc tranh luận này gay gắt đến độ 
cả  hai  ốm  nặng.  Grêgôriô  thoát  chết,  còn  vị 
thương  phụ  giáo  chủ  Eutychus  của 
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Constantinôpôli  thì  chết  vì  bệnh,  và  trước  khi 
chết, ông đã rút lại lập luận sai của ông.

Có điều là là trong thời gian Grêgôriô ở lại tại 
Constantinôpoli, ngài không học được một chút 
tiếng  Hy  lạp  nào,  và  cuộc  ở  lại  của  ngài  tại 
hoàng  cung  coi  như  chẳng  ích  lợi  gì  về  mặt 
ngoại giáo, và hoàng đế không đem sự trợ giúp 
cụ thể nào cho Rôma đề bảo về cho Rôma khỏi 
các cuộc xâm lấn. Đó cũng là cái kinh nghiệm 
quí  hóa  cho  Grêgôriô  sau  này  là  nếu  Rôma 
muốn bảo vệ mình khỏi  quân mandi,  thì  phải 
cậy vào sức lực của riêng mình, chứ không thể 
trông cậy ở viện binh. Và đó sẽ là hướng cho 
hoạt động tương lại của Grêgôriô trong tư cách 
giáo hoàng.

Năm 586,  Grêgôriô  được gọi  về  lại  Rôma,  và 
niền vui lớn lao của ngài là làm việc phụ cho đan 
viện thánh Anrê. Đan viện phát triển tố đẹp dưới 
sự lãnh đạo đầy nghị lực của ngài, sàn sinh ra 
nhiều tu sĩ nổi tiếng sau này, nhưng khuôn mặt 
tuyệt  vời  xuất  hiện trong cuốn “Các cuộc Đối 
thoại” do ngài biên soạn.
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Ngài lênlớp cho các đan sĩ về Kinh Thánh, diễn 
giảng  các  sách  các  Vua,  Các  ngôn  Sứ,  Chân 
ngôn,  và  Sách  Diễm tình  ca.  Một  trong  cách 
sách biên soạn được hoàn tất là bộ “Đại Luân 
Lý”, các bài diễn giảng về Sách Gióp, được biên 
soạn xưa kia tại Constantinôpôli, và bộ thu thập 
553 lá thừ của ngài.

Trong thời gian này có những thanh niên từ Anh 
tới  thăm  viếng  đan  viện.  Đó  cũng  là  dịp  để 
Grêgôriô có ý tưởng sang giảng đạo và lập đan 
viện  bên  Nước  Anh.  Ý  tưởng  này  đã  được 
ĐứcThánh  Cha  Pêlagiô  cho  phép.  Nhưng  khi 
Grêgôriô lên đường sang Anh Quốc, thì gặp sự 
phản đối quyết liệt của những người muốn giữ 
ngài lại Rôma. Họ sai người đi bắt ngài đem về 
Rôma. Ngài  không phải  đối,  có lẽ  vì  đã nhận 
được dấu chỉ từ trời cao nói cho hay là ngài nên 
từ bỏ dự định này.

Phản ứng mạnh mẽ của người dân Rôma quyết 
không cho ngài dời Rôma cho thấy vị trí quan 
trọng ngài hiện có tại đây. Ngài là người cố vấn 
chính yếu của đức Giáo Hoàng Pêlagiô, với tư 
cáchlà thư ký riêng của đức giáo Hoàng. Với tư 
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cách  này,  Gr6gôriô  đã  viết  một  lá  thư  quan 
trọng  cho  các  giám  mục  ly  giáo  tại  Istria  là 
những người tự chia lìa khỏi Hội Thánh vì vấn 
đề còn giữ lại dư âm của giáo thuyết nestorius 
từ chối thần tính của Chúa Giê-su. Lá thư là một 
công  trình  cho  thấy  sức  mạnh  của  luận  cứ 
thuyết  minh của Grêgôriô,  nhưng  thực tế nó 
cũng thất bại như hai là thứ trước đó của chính 
Đức Giáo Hoàng Pêlagiô trong việc níu kéo họ 
lại với sự hiệp thông xưa cùng Giáo Hội.

Năm 589 là một thảm họa cho toàn thể đế quốc 
Rôma. Nạn lút phá hoại nước ý. Nhà cửa, trang 
trại  ngập lụt.  Nước sông Tiber  tràn bờ,  nhiều 
nhà của bị sập, trong đó các vựa lúa của Hội 
Thánh cũng bị phá bung. Kế đến là nạn dịch, 
Rôma trở thành một thành phố của sự chết. Các 
công xưởng bị ngưng trệ, phố xá vằng teo, trừ 
ra một ít xe bò hay xe ngữa chở xác chết qua 
lại, dem người đi chôn ở ngoại thành.

Năm  590,  lại  xẩy  ra  một  cái  tang  lớn.,  Đức 
Pêlagiô bằng hà. Giới giáo sĩ và dân chúng lập 
tức bầu viện phụ Đan viện thánh Anrê lên làm 
giáo hoàng. Lúc đầu ngài có ý trốn lánh, không 
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nhận  sự  ủy  thác,,  và  viết  thư  lên  hoàng  đế 
Maurice để ông không công bố kết quả của cuộc 
bàu giáo hoàng này. Nhưng vị  thi  trưởng của 
thành phố Rôma đã hủy lá thư không gửi đi, 
thay vì đó ông ta chỉ gửi đi các diện tiến của 
việc bàu cử.

Trong thời  gian “Tòa Giáo Hoàng trống ngôi”, 
Grêgôriô cùng một ủy ban ba người tạm giám 
quản  công ci65c.  Trong khi  nạn  dịch  vẫn  lan 
tràn, Grêgôriô xin dân chúng từ 7 tụ điểm của 
thành  phố  thực  hiện  các  cuộc  rước  tiến  về 
Vương Cung Thánh Đường Đức Ma-ri-a để cầu 
nguyện xin ơn tha thứ và xin Chúa rút lại nạn 
dịch. Truyền thuyết cho rằng Chúa đã nghe lời, 
và Thánh Thiên Thần xuất hiện tại mộ Hoàng đế 
Hađrianô, với củ chỉ sỏ gươm vào vỏ ra dấu chỉ 
cho kết thúc nạn dịch.

Sau cùng, sau sáu tháng chờ đợi, hoàng đế xác 
nhận việc bầu chọn Đức Grêgôriô trước sự kinh 
ngạc của ngài. Ngài muốn trôn tránh, nhưng bị 
bắt đưa đến Vương Cung Thánh Đường th1nh 
Phêrô để được tấn phong Giáo Hoàng. Tuy vậy, 
suốt đời Đức Grêgôriô luôn tiếc là chuyện đã xẩy 
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ra như vậy và ngài không thể thoát khỏi gánh 
nặng của cuộc đời giáo hoàng.

Trong tư cách Giáo Hoàng (590-604)

Suốt 14 năm làm giáo hoàng,  thánh Grêgôriô 
làm thất  nhiều  công  việc  nặng nhọc  và  khác 
nhau  đến  kết  sức,  trong  khi  ngài  luon  mang 
bệnh  nơi  thân  thể:  bệnh  khó  tiêu  hóa,  sốt 
thường  xuyên,  bệnh  gút.  Bất  chấp  bệnh  tật, 
ngài chẳng bao giờ nghỉ ngơi. Những thành quả 
quá vĩ đại, đến nổi chúng ta phải điểm ra thành 
từng mục mới nói lên được một phần nào các 
khía cạnh của chúng.

Ngay vào đầu thời  gian làm giáo hoàng, Đức 
Grêgôriô đã xuất bản cuốn “Sách mục vụ” giám 
mục của ngài:

• Chỉ  những ai  đã luyện tập khéo léo tài 
năng  “Thầy  Thuốc  của  tâm  hồn”  mới 
thích hợp đảm đương việc cai quản của 
giám mục. 

• Cuộc sống của giám mục phải được sắp 
xếp dựa trên quan điểm thiêng liêng;
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• Giám  mục  cần  phải  dạy  và  cảnh  cáo 
những người dưới quyềnmình;

• Bất chấp việc tốt mình làm, giámmục luôn 
là con mồi cho sự yếu đuối của mình; việc 
làm cáng  vĩ đại, cáng có nguy cơ rơi vào 
sự tự mãn.

Cuốn sách này là mô hình cho chức giám mục 
công giáo, để lại dấu ấn cho tính chất và tinh 
thần Hội Thánh mọi thời.

Cuộc sống và hoạt động tại Rôma

Trong tư  cách  giáo  hoàng,  Đức  Grêgôriô  vẫn 
sống sự đơn giản của đời đan tu. Việc làm đầu 
tiên của ngài là loại bỏ giới phục dịch dân sự, và 
thay vào bằng các nhân viên giáo sĩ. Ngài loại 
bỏ chức vụ Tổng chỉ huy quân sự, thay vào đó 
chính giáo hoàng chỉ đạo vấn đề quân sự. Do sự 
tiến công của quân Lômbarđi, có nhiều dân di 
cư thiếu thốn chạy về Rôma. Đức Giáo hoàng 
phân phối cho các hạt Công giáo chỉ thị cho các 
phó tế lo việc bố thi thu lượm lúa gạo từ Cicily 
và từ các trang trại của Hội thánh.



M C L CỤ Ụ

Ngài  cung  cấp  cả  của  ăn  tinh  thần  cho  dân 
chúng: đó là các bài giảng thuyết của ngài. Ngài 
lập các nhà thờ “làm trạm dừng chân” cho các 
cuộc hành hương để cử hành các thánh lễ sốt 
sáng, và là nơi chính Giáo Hoàng có thể chủ sự 
và giảng lễ. Ngài rất rành về Kinh Thánh qua 
các  đoạn trích  dẫn và  dẫn giải  bằng các  giai 
thoại ngắn. Bằng cách đó ngài mở đường cho 
các nhà giảng thuyết bình dân tương lai trong 
thời Trung Cổ. Ngài triệu tập Công đồng Giáo 
phận Rôma, thiết định những điều đã được thử 
nghiệm trong thực hành rồi.

Về phụng vụ Rôma, ngài cải tổ những điều sau 
đây: 

• Trong Lễ Qui,  ngài  thêm vào câu:  “Xin 
ban bình an cho những ngày chúng con 
sống,  và  giải  thoát  chúng  con  khỏi  án 
phạt đời  đời,  và đoái  thương liệt  chúng 
con  vào  hàng  ngũ  những  người  Chúa 
chọn”;

• Kinh “Lạy Cha’ phải được đọc trong lễ qui, 
sau khi linh mục bẻ Mình Thánh.
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• Aleluia phải được ca lên trong ca tiếp liên 
vào dịp Lễ Phục sinh;

• Ngài cấm phụ phó tế mặc áo an-ba để 
giúp lễ;

• Phó tế chỉ hát Tin Mừng khi công bố mà 
thôi. Không tham gia các phần hát khác;

• Thánh  Grêgôriô  có  những  cải  tổ  trong 
bình ca, nhưng cụ thể thế nào còn khó 
xác lập.

Về điền trang của Hội “Thánh thời đó lên đến 
1300 tới 1800 dặm vuông, và còn nhiều đất đai 
khác tại Cicily, Phi Châu, Campania. Đức Giáo 
hoàng tổ chức các nhiệm vụ quản trị và làm 
việc chi ly và tốt đẹp đ1ng được sự ngưỡng mộ 
của người ngoài cũng như trong cuộc. Họ thấy 
mình đá có được một ông chủ không thể bị 
đánh  lừa.Việc  quản  lý  khéo  léo  đem  lại  lợi 
nhuận lớn. Nhưng sở đoản duy nhất của ngài 
là  việc  quá  rộng  rãi  bố  thí  của  cải  cho  dân 
nghèo,  vì  ngài  quan  niệm  rằng  của  cải  Hội 
Thánh có là để phục vụ.
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Những  mối  liên  hệ  với  các  Hội  Thánh 
ngoài Rôma

Ngài  thi  hành  quyền  đặc  biệt  trên  các  vị 
thượng phụ giáo chủ khác với tư cách là Đấng 
Kế vị Thánh Phêrô, nhất là trên các giáo hội 
Tây phương, cách riêng trên các Hội Thánh tại 
Ý.

Tại  những vùng dưới  quyền người  Lombarđi, 
thường theo phe Ariô, dĩ nhiên ngài không có 
sự hiệp thông. Tuy nhiên khi có dịp, Ngài vẫn 
thi hành sự giúp đỡ vất chất, cứu giúp những 
kẻ đói nghèo tại đó.

Tại Sicily, nơi có tổ chức HộiThánh chặt chẽ, 
ngài để lại ở đó “Đấng Đại diện” của ngài. Ngài 
mở  nhiều  công  đồng  giáo  phận  tại  các  nơi 
Sicily, Sarđinia, Nước pháp.

Về  kỷ  luật,  ngài  nghiêm nhặt  trong  việc  áp 
dụng luật độc thân cho hàng giáo sĩ, việc sử 
dụng tài  sản và lợi  tức của Hội  Thánh, nhất 
thiết phải phục vụ cho người nghèo, việc đào 
thải các nhân viên Hội Thánh mắc trọng tội.
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Liên quan tới các Hội Thánh khác

Liên quan tới Hội Thánh Tây Phương, ngài bắt 
mọi người phải tuân thủ quyền pháp định của 
Tòa Thánh.

Đối  với  các  Hội  Thánh  Đông  Phương,  hiển 
nhiên là Đức Grêgôriô khẳngđịnh là với tư cach 
kế vị thánh Phêrô, Ngài có quyền pháplý thực 
sự trên tất cả các hội  Thánh, chứ không chỉ 
nắm vai trò tối cao xét về danh dự xuống mà 
thôi.

Đồng thời Đức Giáo Hoàng cũng hết sức thân 
tình v2 khéo léo khi can thiệp vào những quyền 
hành  theo giáo  luất  đối  với  các  thương phụ 
giáo chủ và các giám mục, cách riêng là các vị 
ở Đông Phương.

Các mối  tương quan với  quân Lombarđi 
và người Pháp

Những vua vùng Bác ý như Lombarđi, các vua 
của  họ  nhiều  lần  đưa  quân  tới  Rôma.  Đức 
Grêgôriô chính phục họ bằng sự khéo léo, bằng 
tài thương thuyết. Có khi những ông vua này 
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đã từ bỏ sự xâm lắng Rôma, mà theo tương 
truyền, thì  vì  dáng vẻ uy nghi của Đức Giáo 
hoàng, nhưng có lẽ ta phải gán các thành quả 
này cho tài khéo và sự nhượng bộ khôn ngoan 
của ngài, có khi còn bẳng cả việc đồng ý trao 
tằng tiền của nữa.

Đối với sự giúp đỡ và bảo về của  Triều đình đế 
quốc  khi  đó  đang  cai  trị  từ  thủ  đô 
Constantinôpôli bên Thổ nhĩ Kỳ, thì có khi chỉ 
trên danh nghĩa và không mấy thiết thực, Đức 
Grêgôriô một mặt giữ sự tôn trọng và cậy dựa 
vào thế của đế chế Rôma, mặt khác ngài nắm 
lấy quyền tự quyết và tữ lãnh trách nhiệm dàn 
xếp và tương quan với các đối thủ ở gần trên 
nhiều mặt, mà không hề muốn trực tiếp chịu 
sự chi phối của hoàng đấ hay vị quan khâm sai 
của ông bện trờ Tây.  

Về  mối  liên  hệ  của  ngài  với  người  Pháp 
(Franks), không cần nói nhiều, vì những gì ngài 
đã làm được đều bị gián đoạn sau cái chết của 
ngài, và chỉ được tái lập lại sau hơn một trăm 
năm  sau.  Nhưng  phía  khác,  cần  phải  nhấn 
mạnh  đến  ảnh  hưởng  lớn  lao  của  ngài  trên 
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nềnđan tu tại Pháp, nơi mà ngài đã củng cố và 
tái sắp xếp lại nếp sống tu trì. Chính qua công 
trình c1c đan viện, mà Đức Grêgôriô góp phần 
lớn lao trong việc văn minh hóa những người 
Pháp khi đó còn rất hung tợn.

Những mối tương quan với việc cai trị của 
chính quyền của hoàng đế Rôma

Thời đại Giáo Hoàng của Đức Grêgôriô cả lđánh 
dấu một giai  đoạn anh hùng của lịch sử các 
giáo hoàng, nhất là trong tương quan với chính 
quyền  của  đế  quốc  có  thủ  đô  khi  đó  là 
Constantinôpôli  đặt  tại  Thổ  Nhĩ  Kỳ.  Đức 
Grêgôriô  xem  ra  nhìn  mối  tương  quan  Hội 
Thánh –D09ế quốc Rôma  như là hợp tác cùng 
nhau thànhmột thể thống nhất với hai lãnh vực 
riêng rẽ, một bên là lãnh vực Hội Thánh, một 
bên là lanh vực trần thế. Đức Giáo Hoàng và 
Hoàng đề mỗi bên có quyền tối thượng trong 
lãnh vực của mình, cần phải  giữlàm sao cho 
phân biết và độc lập trng mỗi tương quan hỗ 
tương.
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Đức  Grêgôriô  coi  bổn  phận  của  người  cầm 
quyền trần thế phải bảo vệ Hội Thánh và duy 
trì ‘sự bình an của đức tin”, nên ngài thường 
kêu gọi đến sự trợ giúp của võ khi trần thế, 
không chỉ trong lãnh vực dẹp lạc giáo, ly giáo 
hay việc thờ ngẫu tượng, mà còn cả trong viễc 
củng cố kỷ luất giữa các đan sĩ và hàng giáo sĩ. 
Nếu  hoàng đế  can  thiệp  vào  Hội  Thánh,  thì 
chính sách của Đứcgiáo Hoàng là chấp nhận 
bao có thể, ngoại trừ khi việc vâng phục hoàng 
đế là điều có tội mà thôi. Ngài viêt: “Điều mà 
hoàng đế ra lệnhm, nếu đúng giáo luất, chúng 
ta tuân theo, nêu không tuân thủ đúng giáo 
luất, nhưng không phải là đei62u tội lỗi, chúng 
ta chấpnhận”. Thể theo đường hướng này, dĩ 
nhiên là Đức Grêgôriô chịu ảnh hưởng của sự 
tôn trọng sâu sắc đối với hoàng đế, mà ngài coi 
như  người  đại  diện  của  Thiên  Chúa  trong 
chuyện thế sự, và phải được đối xử với tất ca 
niềm kính trọng.

Về phía ngài, dù coi mình “là cao hơn xét về 
địa vị cũng như thứ bậc” so với quan tổng trấn 
thay mặt nhà vua. Ngài phản đối việc can dự 
đối  với  các  quyền  bính  của  Giáo  hội  trong 
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những  chuyện  trần  thế.  Với  tư  cáchlà  người 
canh gác và bảo vệ tối cao cho sự công bình 
kitô  hữu, Đức giáo hoàng sãn sáng can thiệp 
và bảo vễ cho bất cứ ai chịu những sự đối xử 
bất công. 

Nhưng  bất  chấp  sự  kính  trọngnày,  Đức 
Grêgôriô cũng duy trì một tinh thần độc lập cho 
phép ngài nếu cần ngỏ với hoàng đế nhữnglời 
khiển trách các trực tiếp một cách đáng kinh 
ngạc. Điều ấy lộ rõ trong các lá thư danh tiếng 
gủi  tới  hoàng  đế  Phocas  vì  sự  chiếm  đoạt 
quyền  lực  của  ông.  Thái  độ  của  Đức  giáo 
hoàng trong chuyện này có lẽ dựa theo hai lý 
do: Thứ nhất ngài không rõ Phocus đã đạt tới 
ngai vàng trong hoàn cảnh như thế nào; thứ 
hai, ngai luôn coi hoàng đế như là đại diện của 
Thiên chúa trên trần gian, cho nên đáng tôn 
trọng không phải với tư cách cá nhân của ông, 
mà với vị trí của chức vị của ông ta. Cũng phải 
nhận định là Đức Giáo Hoàng không hề nịnh bợ 
hoàng đế, mà chỉ viết với sự tôn kinh hầu đạt 
được những mong mỏi nơi chế độ mới. Khi nói 
tới  hoàng  đế  Maurice  tiến  nhiệm,  ngài  chỉ 
muốn nói đến sự đau khổ của dân chúng dưới 
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quyền cai trị của ông này, chứ không ám chỉ 
chi đến việc ông ta bị giết như thế nào.

Đường nét  độc lập mạnh mẽ của ngài,  hiệu 
năng ngài có được, sự can đảm của ngài thất 
là nổi bất, nên cho đến khi ngài qua đời, thi ai 
cũng  hiểu  được  quyền  lực  thứ nhất  ngài  có 
được tại ý trong thời đó.

Hoạt động truyền giáo

Việc sai thánh Augustinô Cantơbơry cùng 40 vị 
đan sĩ sang Nước Anh truyền giáo là một hành 
vi nổi bât của quyế ttâm truyền giáo của ngài. 
Cũng thế ngài thi hành nhiệt tâm truyền giáo 
và việc bứt đi mọi gốc rễ của nền ngoại giáo 
của ngài tòa sáng tại pháp, và bên Chau Phi 
ngài tận diệt lạc giáo Đônatô, rồi dứt điểm ly 
giáo có liên quan đến việc khẳng định thần tính 
của Chúa Giê-su bên Bắc Ý và Istria.

Trong việc đương đầu với lạc giáo, ly giáo và 
dân ngoại, ngài sử dụng mọi cách thức gồm sự 
thuyết phục, khích lệ, đe dọa trước khi nại đến 
sức  mạnh;  nhưng  nếu  các  biện  pháp  nhẹ 
nhàng thất bại, thì dựa theo ý tưởng của thời 
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đó, ngài không e ngại sử dụng đến biện pháp 
ép buộc, và kêu gọi sự trợ giúp của bàn tay thế 
tục.  Thế nên quả lạ  lùng là người  ta lại  tìm 
thấy  nhai  như  là  nhà  quán  quân  bảo  vệ  và 
bênh vực những người Do thái.  Trong lá thư 
1.14, ngq2i minh nhiên phản đối việc rửa tội ép 
buộc cho những người Do thái, và trong nhiều 
dịp, ngài nhấn mạnh đến quyền tự do hành xử, 
theo  mức  mà  luật  pháp  cho  phép,  cả  trong 
những việc  dân  sự cũng như trong  việc  thờ 
phượng  tại  các  Hội  Đường  Do  thái  (Epistles 
1.34; 2.6; 8.25; 9.38; 9.195; 13.15). Ngài cũng 
mạnh mẽ ngang bằng như thế trong việc ngăn 
cản những ngườiDo thái vượt quá quyền hạn 
mà luất đế quốc cho phép, cách riêng trong 
việc giữ những người nô lệ  Kitô hữu của họ 
(Các  thư   2.6;  3.37;  4.9;  4.21;  6.29;  7.21; 
8.21; 9.104; 9.213; 9.215).  Chúng ta có thể 
đúng  đắn  khi  cho  rằng  việc  bảo  về  những 
người  Do thái  của ngài  là  do sự thương tôn 
pháp  luật  và  công  bình  của  ngài  hơn  là  vì 
những  lý  tưởng  khoan  dung  khác  biết  với 
những ý tưởng trong thời của ngài.

http://www.newadvent.org/fathers/360208021.htm
http://www.newadvent.org/fathers/360206029.htm
http://www.newadvent.org/fathers/360204021.htm
http://www.newadvent.org/fathers/360204009.htm
http://www.newadvent.org/fathers/360202006.htm
http://www.newadvent.org/fathers/360202006.htm
http://www.newadvent.org/fathers/360201034.htm
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Thánh Grêgôriô và Nền đan tu

Dù cho Ngài là đan sĩ đầu tiên trở thành giáo 
hoàng,  Đức  Grêgôriô  thất  sự  không  phải  là 
người đóng góp độc đáo cho các lý tưởng và 
thực đan tu.   Ngài  chấp nhận nền đan tu y 
nguyên như thánh Bênêđitô đã thiết định và nỗ 
lực và ảnh hưởng của ngài lchỉ nhắm củng cố 
các qui luất của người vĩ đại nhất trong số các 
người thiết định luất đan tu là thánh Bênêđitô. 
Lập trưởng của ngài chỉ nhằm thay đổi công 
trình  của thánh Bênêđitô  bằng cách đem nó 
vào một sự liên kết gần gũi hơn với tổ chức 
của  Hội  Thánh  và  cách  riêng  với  Đức  Giáo 
Hoàng.Đó là vì ngài xác tín là hệ thống đan tu 
cpó một giá trị đặc biết đối với Hội Thánh, nên 
ng2i  hết  sức phổ biến nó.  Ngài  khích lệ  các 
người giàu có nói gương ngài mà dấng  các lợi 
tức, gia sản của mình để nâng đỡ và tạo lập 
các đan viện.

Ngài  kiên quuyết sửa sai  và củng cố kỷ luật 
đan tu, cách riêng lo tới sự vững bền vàtấm 
gương khó nghèo mà luất ph1p của dòng hiện 
nay nhấn mạnh. Ngài  chỉ  can dự vào có hai 
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luất: (1) Thứ nhất nữ viện phụ chỉ được đặt ở 
tuổi 60 trở lên, thứ hai nằm nhà tập cần được 
kéo dài hai năm, và lưu tâm đặc biết tới những 
trường hợp một người nô lệ muốn trở thành 
một đan sĩ.

Liên quan tới mối tương quan giữa quyền giám 
mục đan viện, ng2i theo đuổi một hành đống 
khó khăn, một đàng kiên giữ vững quyền tài 
phán của giám mục, đàng khác ngài tránh cho 
đan  viện  phải  chịu  các  tấn  công  không hợp 
pháp của các giám mục.Ngàilên án những nỗ 
lực nhắm để cho giq1m mục có thêm những 
quyền  mới  trên  các  đan viện,  và  đàng khác 
ngài cho các đan viện có quyền nại tới sự can 
thiệp của Tòa Thánh. Những bước đi đó dần 
dần dẩn đến việc “Tòa Thánh trực tiếp chỉ đạo 
các đan viện và “quyền miễn trừ” mà các đan 
viện được hưởng.

Cũng phải nói là thánh Grêgôriô nhìn nhận với 
quan điểm chung cho rằng đời  đan sĩ  không 
thích hợp với việc chăm sóc các linh hồn, rao 
giảng, ban các bí tích cho giáo dân. Đàng khác 
ngài có khuyến khích một người giáo dân nào 
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đó chịu phép cắt tóc hoặc đề làm đan sĩ hoặc 
để làm phụ phó tế. Điều đó cho thấy ngài coi 
đời đan sĩ cũng quan trong ngang hàng với đời 
giáo sĩ, và ngài coi đó là phương thức để thắng 
tiến đời sống giáo dân cũng như chuẩn bị cho 
giáo dân vào chức linh mục hay giám mục.

Cái chết, phong thánh, hài cốt, huy hiệu

Những  năm  cuối  đời  của  Đức  Grêgôri  đầy 
những đau đớn đủ loại.  Tâm trí  với bản tính 
vốn nghiêm chỉnh, phải chịu những điềm báo 
đầy thất vọng, còn thể xác thì càng ngày càng 
phải chịu những sự đau đớn gia tăng. “Niềm hy 
vọng duy nhất  của ngài  là  cái  chết  đến sớn 
hơn”  (Epistle  13.26).  Ngài  qua  đời  ngày  12 
tháng Ba, năm 604, và cùng ngày thi hài ngài 
được  an  táng  tại  tiền  đường  Vương  Cung 
Thánh Đường thánh Phêrô,  sau đó được dời 
vào  nhà  nguyện  thánh  Clêmentê  V.  Thánh 
Đáng  Kinh  Bêđê  tằng  một  tấm bia  trên  mộ 
Ngài với dòng chữ “VịQuan Pháp Chính tối cao 
của Thiên Chúa”. Việc phong thánh của ng2i do 
dân chúng đồng thanh hô lớn ngay lập tức sau 
khi  chết  rằng  “Ngài  là  vị  thánh”,  cho  dù  có 

http://www.newadvent.org/fathers/360213026.htm
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những phản ứng chống đối chẳng bao lâu sau 
đó.

Nghệ thuật trình bày ng2i mặc phẩm phục Giáo 
Hoàng, đội mũ ba tầng với hai hình thánh giá. 
Huy hiệu là Con Chim Bồ Câu với sự tích do 
Peter the Deacon (Vita, xxviii), kể lại rằng khi 
ngài ở phía sau bức màn, đọc bài giảng cho 
thư ký ngài viết, thì có những giây phút ngài im 
lặng lâu. Viên thư ký thấy vậy, liền khoét một 
lỗ nhỏ mà nhìn qua bức màn thì thấy Thánh 
Thần dưới hình chim bồ  câu đặt mỏ vào đôi 
môi của ngài. Những phép lạ gán cho ngài thì 
nhiều khôn kể siết.

Kết luận

Để lượng định đích xác, ta phải  có can đảm 
nhận dứt  khoát  cái  gì  ngài  là  và cái  gì  ngài 
không là. Ngài không là một triết gia, chưa hẳn 
là  một  thần  học  gia  theo  đúng  nghĩa.  Ngài 
được huấn luyện làm một nhà quản trị,  một 
luật sư, một đan sĩ, một nhà truyền giáo, nhà 
giảng thuyết, và trên hết thầy thuốc của các 
tâm hồn, và một người trưởng lão, một giáo 

http://www.newadvent.org/cathen/11783c.htm
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phụ đích thực của nền cai trị của các đức thánh 
cha thời trung cổ (Milman). 

Liên quan đến những chuyện thiêng liêng, ngài 
in sâu vào tâm trí  con người ở mộtmức xưa 
chưa từng có về sự việc ngai tòa Phêrô chính là 
một quyền bính tột đỉnh, mang tính quyết định 
trong  Hội  Thánh  Công  giáo.  Trong  triều  đại 
ngài, ngài thiết lập những mối liên hệ giữa Hội 
Thánh Rôma và các hội  thánh Tây Ban Nha, 
Pháp,  Phi  Châu,  và  Ilyrium,  trong  khi  ảnh 
hưởng của ngài  với  nước Anh thì  ở  mức độ 
khiến ngài  đưô phương,  thì  quyền bính giáo 
hoàng cũng được thực thi  ở  mức độ thuyền 
xuyên  bất  thường  hơn  thới  trước  đó,  một 
quyền bính khiến cho Đức Thượng Phụ Giáo 
chủ Alexanđriađã khiêm cung qui phục các lệnh 
của giáo hoàng. Việc nại tới Rôma dược thiết 
lập một cách vững chắc, và Đức Thánh Cha có 
quyền phủ quyết hay phê chuẩn các sắc lệnh 
của các công đồng, hay hủy bỏ các quyết định 
của các giáo chủ, và giáng hình phạt trên các 
chức sắc của Hội Thánh khi ngài thấy đó là cần 
thiết. 
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Về thế quyền, Ngài đã biết lởi dụng cơ hội để 
làm cho địa vị của Đức Giáo Hoàng tại Ý lớn 
hơn  vai  trò  của  hoàng  đế  Rôma hay  của  vị 
quan  khâm  sai  đại  diện  cho  hoàng  đế  tại 
Phương Tây và  thiết lập một ảnh hưởng chính 
trị chi phối bán đảo Ý trong nhiều thế kỷ. Kể từ 
thời ngài trở đi, nhiều dân tộc khác nhau tại ý 
tìm đến Đức thánh Cha để nhận sự hướng dẫn 
và Rôma trở thành như thủ đô của Đức Thánh 
Cha tiếp tục là  trung tâm của thế gioới  Kitô 
giáo

Công việc của đức Grêgôriô trong tư cách nhà 
thần học và tiến sĩ Hội thánh thì kém nổi bất 
hơn. Trong lịch sử phát triển tín lý, ngài nắm 
vai  tró  quan  trọng  trong  việc  tổng  kết  giáo 
huấn của các giáo phụ xưa và củng cố nó trong 
một tổng thể hài hòa hơn là đưa vào đó những 
khai  triển  mới,  những  phương  pháp  mới, 
những giải đá`p mới cho những vấn đề kh1o 
khăn. Chính vì điều này mà các trước tác của 
ngài trở thành người bạn đường của thần học,  
sách học cho thời đại Trung Cổ. Tất cả những 
hoàn thành to  lớn  trên  khiến ngài  trở  thánh 
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Giáo Hoàng Gregôriô Cả,  “một cây cao bóng 
cả”.

Tóm Lại 

Trong  cuộc  đời  Thánh  Grêgôriô  Cả,  sự 
nghiệp sau nổi tiếng hơn sự nghiệp trước. Ngài 
là trưởng thánh bộ Rôma trước khi 30 tuổi. Năm 
năm sau đó, ngài từ chức, sáng lập sáu đan viện 
trên  các  phần đất  của ngài  ở  Sicilia  và  chính 
ngài là một tu sĩ dòng Biển Ðức (Benedictine) ở 
Rôma.

Sau khi thụ phong linh mục, ngài là một trong 
bảy phó tế của đức giáo hoàng, và ngài còn giữ 
chức  vụ  sứ  thần  tòa  thánh  ở  Constantinople, 
Ðông Phương. Sau đó ngài được gọi về làm đan 
viện trưởng, và vào lúc 50 tuổi, ngài được chọn 
làm giáo hoàng bởi  hàng giáo sĩ  và giáo dân 
Rôma.

Ngài thẳng tính và kiên quyết. Ngài cách chức 
các linh mục bất xứng, cấm không được lấy tiền 
khi phục vụ, và ngài lấy tất cả quỹ riêng của đức 
giáo  hoàng  để  chuộc  các  tù  nhân  bị  phe 
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Lombard bắt, săn sóc những người Do Thái bị 
bách hại và các nạn nhân của nạn dịch tễ cũng 
như nạn đói kém. Ngài rất lưu tâm đến việc trở 
lại của nước Anh nên đã sai 40 đan sĩ của ngài 
đến hoạt động ở đây. Ngài nổi tiếng vì những 
cải cách phụng vụ, và củng cố sự tôn trọng học 
thuyết. Người ta đang tranh luận xem có phải 
chính ngài là người chịu trách nhiệm phần lớn 
nhạc bình ca (Gregorian) hay không.

Thánh Grêgôriô sống trong giai đoạn luôn luôn 
có bất hòa vì sự xâm lăng của phe Lombard và 
vì những tương giao khó khăn với Giáo Hội Ðông 
Phương.  Khi  Rôma bị  tấn  công,  chính ngài  là 
người đến chất vấn vua Lombard.

Một sử gia Anh Giáo đã viết:  "Không thể nào 
tưởng tượng được những gì sẽ xảy ra trong thời 
Trung Cổ--thật lộn xộn, vô trật tự--nếu không có 
triều đại giáo hoàng; và nói về giáo hoàng của 
thời  trung cổ,  vị  cha  chung đích  thực là  Ðức 
Grêgôriô Cả."

Cuốn sách của ngài, Cách Chăm Sóc Mục Vụ, nói 
về nhiệm vụ và đặc tính của một giám mục, đã 
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được đọc trong bao thế kỷ sau khi ngài chết. 
Ngài diễn tả vị giám mục chính yếu như một y sĩ 
mà nhiệm vụ chính là rao giảng và duy trì  kỷ 
luật.  Trong  các  bài  giảng  thực  tế  của  ngài, 
Thánh Grêgôriô có tài áp dụng phúc âm hàng 
ngày vào nhu cầu đời sống của giáo dân. Ðược 
gọi là "Cả", Thánh Grêgôriô được nâng lên một 
vị trí  ngang hàng với Thánh Augustine, Thánh 
Ambrôsiô và Thánh Giêrôme như một trong bốn 
vị tiến sĩ nòng cốt của Giáo Hội Tây Phương.

Lời Trích

"Nói cho cùng có lẽ không khó để người ta từ bỏ 
của cải, nhưng chắc chắn là thật khó để từ bỏ 
chính  mình.  Khước  từ  những  gì  mình  có  là 
chuyện nhỏ; nhưng khước từ cái tôi của mình, 
đó  mới  thật  đáng  kể"  (Thánh  Grêgôriô,  Bài 
Giảng về Phúc Âm).
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8-9 Sinh Nhật Ðức Trinh Nữ Ma-ri-a

Giáo Hội mừng kính ngày sinh nhật Ðức Ma-ri-a 
từ thế kỷ thứ sáu. Ngày sinh nhật được chọn 
trong tháng Chín vì Giáo Hội  Ðông Phương bắt 
đầu  niên  lịch  phụng  vụ  từ  tháng  Chín.  Ngày 
mùng tám là vì lễ Vô Nhiễm Nguyên Tội là ngày 
8  tháng  Mười  Hai  (chín  tháng  trước).
 
Kinh Thánh không đề cập gì đến việc sinh hạ 
Ðức Ma-ri-a. Tuy nhiên, bản văn mà người ta 
cho là phúc âm nguyên thủy của Thánh Giacôbê 
có đề cập đến sự kiện này. Bản văn này không 
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có giá trị lịch sử, nhưng nó cho thấy quá trình 
sùng đạo của Kitô Hữu. Theo bản văn, bà Anna 
và ông Gioankim vì hiếm muộn nên cầu xin cho 
được một đứa con. Họ được hứa cho một người 
con mà trẻ này sẽ giúp hình thành kế hoạch cứu 
chuộc trần gian của Thiên Chúa. Câu truyện trên 
(cũng  như  nhiều  câu  truyện  khác  trong  phúc 
âm) cho thấy sự hiện diện quan trọng của Thiên 
Chúa trong cuộc đời Ðức Ma-ri-a ngay từ đầu.
 
Thánh Augustine nối kết việc sinh hạ của Ðức 
Ma-ri-a với công trình cứu chuộc của Chúa Giê-
su. Thánh nhân nói  trái  đất hãy vui mừng và 
bừng sáng vì việc sinh hạ Ðức Ma-ri-a. "Ngài là 
bông hoa trong cánh đồng mà từ đó đã nẩy sinh 
hoa huệ quý nhất vùng châu thổ. Qua sự sinh 
hạ của ngài, bản chất mà chúng ta thừa hưởng 
từ cha mẹ đã thay đổi."
 
Lời Bàn

Chúng ta có thể xem việc sinh hạ của mỗi một 
người là lời mời gọi đem hy vọng đến cho thế 
gian. Qua tình yêu, hai cha mẹ đã cộng tác với 
Thiên Chúa trong công việc sáng tạo. Họ có thể 
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đem lại hy vọng cho một thế giới lao nhọc. Vì 
mỗi  một  đứa  con  đều  có  thể  trở  nên  máng 
chuyển tình yêu và bình an của Thiên Chúa đến 
cho thế giới.
 
Ðiều này thật đúng với Ðức Ma-ri-a. Nếu Ðức 
Giê-su là sự biểu lộ tuyệt đối của tình yêu Thiên 
Chúa thì Ðức Ma-ri-a là điềm báo của tình yêu 
ấy. Nếu Ðức Giê-su đã hoàn tất công trình cứu 
chuộc thì Ðức Ma-ri-a là bình minh hé mở của 
công trình ấy.
 
Việc mừng sinh nhật đem lại niềm vui cho chính 
cá nhân cũng như gia đình, bạn hữu. Ngoài việc 
giáng trần của Ðức Giê-su, việc sinh hạ Ðức Ma-
ri-a đã đem lại niềm vui lớn lao nhất cho nhân 
trần. Mỗi khi chúng ta cử mừng sinh nhật của 
ngài, chúng ta có thể hy vọng chắc chắn là sự 
bình an trong tâm hồn chúng ta và trong thế 
giới sẽ gia tăng.
 
Lời Trích

"Ngày hôm nay bà Anna hiếm muộn vỗ tay reo 
mừng, trái đất bừng sáng, các vua hát mừng, 
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các tư tế hân hoan chúc lành, toàn thể vũ trụ 
vui mừng, vì ngài là hoàng hậu và là nàng dâu 
tinh  khiết  của  Chúa  Cha  đã  nẩy  sinh  từ  gốc 
Jesse" (phỏng theo Kinh Nhật Tụng của Ðông 
Phương).



M C L CỤ Ụ

9-9 Thánh Phêrô Claver

(1581-1654)

Thánh Phêrô Claver là bổn mạng của các người 
Mỹ gốc Phi, và của nước Colombia.
Là người gốc Tây Ban Nha, Phêrô Claver -- một 
người trẻ thuộc dòng Tên -- đã từ bỏ quê nhà 
vĩnh viễn vào năm 1610 để trở nên nhà truyền 
giáo  ở  Tân  Thế  Giới.  Ngài  đi  thuyền  đến 
Cartagena (bây giờ thuộc Colombia), là một hải 
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cảng sầm uất  ở  bờ  biển  Caribbean.  Ngài  thụ 
phong linh mục ở đây vào năm 1615.
 
Vào lúc đó, việc buôn bán nô lệ đã được thịnh 
hành ở Mỹ Châu khoảng 100 năm, và Cartagena 
là  trung  tâm.  Hàng  năm,  có  đến  mười  ngàn 
người nô lệ từ Tây Phi Châu đổ về hải cảng này 
sau khi vượt biển Atlantic trong những điều kiện 
tệ hại và bất nhân đến nỗi có đến một phần ba 
đã chết trong cuộc hành trình. Mặc dù việc buôn 
bán nô lệ bị Ðức Giáo Hoàng Phaolô III lên án 
và sau này Ðức Piô  IX gọi  là  "hành động vô 
cùng ghê tởm", nhưng nó vẫn phát đạt.
 
Cha Alfonso de Sandoval, là một linh mục dòng 
Tên đã hy sinh cuộc đời để phục vụ người nô lệ 
ở đây trước khi Cha Phêrô Claver đến để tiếp tục 
công  việc  của  ngài,  và  cha  tự  nhận  mình  là 
"người nô lệ muôn đời của người da đen."
Ngay sau khi thuyền chở người nô lệ cập bến, 
Cha Phêrô Claver đi xuống khoang thuyền hôi 
hám để giúp đỡ những người đau yếu và những 
hành khách khốn cùng. Sau khi người nô lệ bị 
lùa ra khỏi tầu và bị xích với nhau như đàn vật 
trong một khu đất có hàng rào để người ta chọn 
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lựa,  Cha Claver  lại  lẩn quẩn trong bọn họ để 
cung cấp thuốc men, thực phẩm, rượu, chanh 
và thuốc lá. Với sự giúp đỡ của thông dịch viên, 
ngài nói về giáo lý căn bản và đảm bảo các anh 
chị em của ngài về nhân phẩm và tình yêu cứu 
độ của Thiên Chúa. Trong 40 năm phục vụ, Cha 
Claver  đã  giảng  dạy  và  rửa  tội  cho  khoảng 
300,000 người nô lệ.
 
Sứ vụ tông đồ của ngài không chỉ hạn hẹp trong 
việc săn sóc người nô lệ, ngài trở nên một sức 
mạnh tinh thần, quả thật, ngài là tông đồ của 
Cartagena.  Ngài  rao  giảng  trong  trung  tâm 
thành  phố,  truyền  giáo  cho  các  thủy  thủ  và 
thương gia, và nếu có thể, ngài cố tránh né lòng 
quý mến của các nông gia và chủ nhân muốn 
đón rước ngài cư ngụ tại nhà họ, mà chỉ muốn 
sống trong các khu dành riêng cho người nô lệ.
 
Sau bốn năm bị bệnh khiến thánh nhân ngừng 
hoạt động và hầu như bị lãng quên, ngài chết 
ngày 8-9-1654.  Các ông quan tòa của  thành 
phố, trước đây nhau mày khó chịu vì sự quan 
tâm của ngài đối với người da đen thấp hèn, đã 
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ra lệnh chôn cất ngài với công quỹ và với nghi 
thức long trọng.
 
Ngài được phong thánh năm 1888, và Ðức Giáo 
Hoàng Leo XIII tuyên xưng ngài là quan thầy 
công việc truyền giáo cho người nô lệ da đen ở 
khắp nơi trên thế giới.
 
Lời Bàn

Quyền năng và sức mạnh của Chúa Thánh Thần 
đã thể hiện trong hành động đáng khâm phục 
của Cha Phêrô Claver. Quyết định từ bỏ quê nhà 
không bao giờ trở lại  cho thấy một ý chí  phi 
thường thật khó cho người thời nay tưởng tượng 
nổi. Quyết tâm phục vụ những người bị bạc đãi, 
thấp hèn nhất trong xã hội là một hành động 
cực kỳ anh hùng của Thánh Phêrô Claver. Khi so 
sánh cuộc đời  chúng ta với  cuộc đời  của một 
người như vậy, chúng ta mới thấy sự ích kỷ và 
sự hẹp hòi của chúng ta trước những nhu cầu 
của người khác, và chúng ta cần mở lòng ra cho 
sự tác động của quyền năng vô cùng của Thần 
Khí Ðức Giê-su.
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Lời Trích

Thánh Phêrô Claver hiểu rằng việc phục vụ cụ 
thể như phân phát thuốc men, thực phẩm cho 
anh chị em da đen thì cũng hữu hiệu để loan 
truyền lời Chúa như rao giảng bằng lời nói. Như 
Thánh Phêrô Claver thường nói, "Chúng ta phải 
nói với họ bằng đôi tay trước khi nói với họ bằng 
miệng lưỡi của chúng ta."
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 13-9 Thánh Gioan Chrysostôm (Kim Khẩu)

347-14/7/407

Thánh Gioan Chrysostôm được truy tặng biệt 
danh Kim Khẩu (miệng vàng ròng) là con một sĩ 
quan cao cấp trong đội quân Syria, nhưng ông 
chết khi mẹ  ngài là Anthusa chỉ mới sinh ngài, 
và bà khi ấy chỉ mới 20 tuổi. Ngài là người con 

thứ hai trong gia đình.
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Tuy  nhiên  mẹ  Anthusa  là  một  phụ  nữ  thông 
minh, có cá tính, sớm dạy con trong lòng đạo 
đức, và gửi con tới trường danh tiếng, bất chấp 
đó là trường thuần túy ngoại đạo.

 Năm 20  tuổi,  chàng  thanh  niên  Gioan  hoàn 
toàn bị thu hút bởi cá tính và trí tuệ của Đức 
Giám mục Melêtius tới mức cậu bỏ việc học văn 
chương đời, dấn thân vào đời tu đức, học Kinh 
Thánh, nghe giám mục giảng, và tiếp nhận bí 
tích rừa tội, và được phong chức đọc sách thánh 
vào năm 23 tuổi.

Thầy đam mê cầu nguyện, làm việc tay chân và 
học Kinh Thánh, và bắt đầu viết về tu đức và 
đời sống đan tu. Năm 27 tuổi, thầy quyết sống 
đời  ẩn tu trong một cái hang, hoàn toàn tĩnh 
lặng với Chúa. Nhưng sức khỏe không cho phép, 
nên hai năm sau, thầy trở lại với nhiệm vụ đọc 
sách.  Năm  31  tuổi,  Đức  giám  mục  Meletius 
phong  chức  phó  tế  cho  thầy,  rồi  ngài  sang 
Constantinôpôli,  chủ trì  và chết tại  công đồng 
chung Constantinôpôli thứ hai (381).
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Phó tế Chrisostôm kết  tình bạn thân thiết  với 
Đức Giám mục mới, với nhiệm vụ tổ chức phụng 
vụ, chăm sóc người đau ốm, và dạy giáo lý tân 
tòng. Vào năm 39 tuổi, ngài được phong chức 
linh mục. Tài giảng thuyết làm say mê lòng dân, 
gây sự cuồng nhiệt bắt đầu từ đây. Khi giảng về 
các bức tượng, dân chúng bị khích động trước 
cảnh sưu cao thuế nặng, đã lphá hủy các tượng 
hoàng đế Theodosius, và thế là ngài phải giảng 
suốt 21 bài giảng kế tiếp để xoa dịu dư luận dân 
chúng và giải tòa sự hiểu lầm là minh chống đối 
hoàng đế, cho tới khi Đức Giám mục Flavius của 
ngài đưa ngài tới  Constantinôpôli  làm hòa  lại 
được với hoàng đế.

Vào những năm 386- 397, trong tầm tuổi 39 – 
51,  linh  mục Chrisostôm đã  để  lại  công  trình 
giảng  thuyết  có  chiều  sâu  thần  học  và  kinh 
thánh khôn lường, để ngài xứng đáng được liệt 
vào số những vị giáo phụ tiến sĩ đầu tiên của 
Hội Thánh.

Thế nhưng ngày 27-9-397, Đức Nectarius, giám 
mục Constantinôpôli qua đời. Hoàng đế Areadius 
sau khi bàn bạc với quan Eutropius, người cai 
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quản thủ đô, đã quyết định gọi Chrisostôm về 
làm giám mục tại  thủ  đô Constantinôpoli  một 
cách hết sức âm thầm. Nhiệm vụ mới của vị tân 
giám mục hết sức khó khăn. Đây là một thành 
phố đa sắc tộc, hàng giáo sĩ và triều đình công 
giáo sống xa hoa, thới ninh bợ và sự đút lót lan 
tràn để chiến được địa vị, chức tước cao sang.

Sự mờ ám và mưu mô bao quanh Gioan Kim 
Khẩu, vị thuyết giáo đại tài của Antioch, là nét 
riêng của bất cứ ai có địa vị sống ở thành phố 
lớn trong thời ấy. Ðược đưa đến Constantinople 
sau mười hai năm sống đời  linh mục ở Syria, 
bỗng dưng Thánh Gioan thấy mình là nạn nhân 
bất đắc dĩ của một thủ đoạn triều chính muốn 
đưa ngài làm giám mục của thành phố lớn nhất 
triều đình. Là một người khổ tu, không bệ vệ 
nhưng có phẩm cách, và bị đau bao tử vì những 
ngày  sống  trong  hoang  địa  như  một  ẩn  sĩ, 
Thánh Gioan bắt đầu chức giám mục dưới mây 
mù chính trị của triều đình.

Nếu thân xác ngài yếu đuối thì miệng lưỡi của 
ngài lại mạnh dạn. Nội dung các bài giảng của 
ngài, điều ngài dẫn giải về Kinh Thánh, không 
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bao giờ  thiếu  đích  nhắm. Có khi  những quan 
điểm ấy chọc giận giới quyền cao chức trọng. Có 
khi một số bài giảng kéo dài đến hai giờ đồng 
hồ. 

Lối sống của ngài ở triều đình không được một 
số cận thần ưa thích. Ngài đề nghị một chỗ ngồi 
khiêm tốn cho các kẻ bợ đỡ hàng giáo phẩm 
đang chầu chực để được hưởng ơn mưa móc 
của triều đình và giáo hội.  Thánh Gioan phàn 
nàn về nghi thức triều đình đã đưa ngài lên địa 
vị cao hơn các viên chức cao nhất của nhà nước. 
Ngài không phải là người muốn được ưu quyền.

Vì nhiệt huyết nên ngài hành động. Những giám 
mục hối lộ để được quyền cao chức trọng đều bị 
truất  phế.  Nhiều  bài  giảng  của  ngài  kêu  gọi 
những hành động thực tiễn để chia sẻ của cải 
cho người nghèo. Người giầu không thích thú gì 
khi nghe thánh nhân nói rằng, sở dĩ có của cải 
trần gian là vì Adong phạm tội,  cũng như các 
ông không thích nghe ngài nói về sự trung tín 
trong  hôn  nhân  của  người  chồng  cũng  giống 
như người vợ. Ðối với vấn đề công bình và bác 
ái, Thánh Gioan không bao giờ chấp nhận thái 
độ kỳ thị trong việc áp dụng. 
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Vì lối sống tách biệt, vì tính khí thẳng thắn, nhất 
là khi trên tòa giảng, Thánh Gioan chắc chắn là 
mục tiêu để nhiều người chỉ trích và hục hặc cá 
nhân. Ngài bị kết tội tham ăn uống một cách lén 
lút. Vì trung thành trong công việc linh hướng 
cho một quả phụ giầu có, là bà Olympia, ngài đã 
bị cho là giả hình trong vấn đề của cải và khiết 
tịnh. Hành động của ngài chống đối các giám 
mục bất xứng ở Tiểu Á bị các giáo sĩ khác coi là 
hám danh, lạm dụng quyền thế trái với quy tắc 
giáo luật. 

Trong số những nhân vất lớn mà vị giám mục 
phải đương đầu phải kể vị quan cai quản thành 
phố là Eutropius, người đã từng chiếm đoạt tài 
sản bất công của các người giàu có và bị nghi 
ngờ triệt hạ những người ông e ngại là các đối 
thủ của ông. Đức Chrisostôm phải cảnh cáo ông 
nhiều lần, rồi đến các bá quí tộc bị ngài chỉ trích 
xa gần về thói xa hoa, lộng quyền, và gay cấn 
hơn cả là viên tưởng Gainas từng thông đồng 
với địch, gâp áp lực với nha vua, theo bè phái 
Ariô,  và  đòi  cho  mình  và  binh  linh  mình  một 
trong những nhà thờ của các người công giáo. 
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Đức giám mục Chrisostôm phải thuyết phục các 
nhân vật này khỏi đi quá trớn.

Hai nhân vật nổi tiếng thời ấy đã đích thân làm 
mất uy tín Thánh Gioan là Theophilus, là Tổng 
Giám Mục Alexandria,  và  Hoàng Hậu Eudoxia. 
Theophilus  sợ  rằng địa  vị  của  Ðức Giám Mục 
Constantinople  ngày  càng  quan  trọng  nên  đã 
nhân cơ hội kết án Thánh Gioan là dung dưỡng 
tà  thuyết.  Ðứng  sau  Theophilus  và  các  giám 
mục  không  ưa  gì  Thánh  Gioan  là  hoàng  hậu 
Eudoxia.  Bà  bực  tức  với  bài  giảng  của  thánh 
nhân về sự tương phản giữa giá trị phúc âm và 
cuộc sống xa hoa của triều đình. Không biết vô 
tình hay cố ý, một số bài giảng của ngài có đề 
cập đến hoàng hậu Jezebel* đáng ghê tởm và 
Herodias gian sảo, vợ bất hợp pháp của Hêrôđê, 
người  đã  âm mưu cuộc  xử  trảm (chém đầu) 
thánh Gioan Tẩy giả;** họ là những kẻ vô đạo 
và hình như khi nhắc đến họ, Chrisostôm muốn 
ám chỉ đến bà hoàng hậu Euđôxia, là người sau 
cùng đã xoay xở để Thánh Gioan phải lưu đầy ở 
những nơi thật xa và thật nguy hiểm vì bị các 
đạo quân thù nghịch với đế quốc Rôma luôn đe 
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dọa tấn công, và tại đó hứng chịu gió bão cùng 
chịu thiếu thốn mọi sự.

Ngài chết trong cảnh đầy ải năm 407, khi bị ép 
buộc cuốc bộ những đặm đường xa trong lúc 
kiệt lực. Lời sau cùng ngài thốt lên là “Con xin 
dâng lời tôn xưng và tôn vinh Thiên Chúa vì tất 
cả mọi sự”. 

Bỉnh Luận: 

Việc giảng thuyết của Thánh Gioan Kim Khẩu, 
qua lời nói và gương sáng, quả nêu cao vai trò 
vị  ngôn sứ là an ủi  kẻ đau phiền và làm cho 
những kẻ sống trong tiện nghi phải âu lo. Vì sự 
lương thiện và lòng can đảm, ngài đã phải trả 
giá là cam chịu một cuộc sống giám mục đầy vất 
và, truân chiên, thậm chí còn bị mạ lị và đày ải.

Lời Trích:

Các Giám mục “phải đề ra các đường hướng để 
giải  quyết các vấn đề nghiêm trọng liên quan 
đến việc  sở hữu của cải  vật  chất,  việc  người 
quyền  thế,  giàu  sang  ngày  càng  chiếm  hữu 
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thêm nhiều của cải, và sự phân phối các của cải 
vật  chất  một  cách  không  công  bình  và  đồng 
đều, vấn đề hòa bình và chiến tranh, cùng các 
mối tương quan huynh đệ giữa tất cả mọi con 
người. " (Sắc lệnh về nhiệm vụ mục tử của các  
giám mục”, 12).

Ngài là bổnmạng của:

Các nhà hùng biện,
Các vị giảng thuyết
Các phát ngôn viên

 * Jezebel là người vợ xảo quyết của ông vua Do 
thái tên là Achaz, là một cái tên đã trở thành 
biểu tượng, đồng nghĩa với xảo trá và tội lỗi và 
thường để gán cho những phụ nữ dối trá, gian 
sảo một cách trơ trẽn.

** Herodias là người đã dùng nhan sắc để lấy 
người  em  rể  có  quyền  thế  là  vua  Hêrôđê 
Antipas. Herodias là người đã mưu mô để giết 
Thánh Gioan Tẩy Giả.
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14-9 Sự Chiến Thắng của Thánh Giá

Vào đầu thế kỷ thứ tư, Thánh Helena, mẹ của 
Hoàng Ðế La Mã Constantine,  đến Giêrusalem 
để tìm kiếm các nơi linh thiêng mà Ðức Kitô đã 
từng  đặt  chân  đến.  Thánh  nữ  san  bằng  Ðền 
Aphrodite (thần Hy Lạp) mà truyền thống cho 
rằng được xây trên phần mộ của Ðấng Cứu Thế, 
và sau đó Constantine đã xây Ðền Mộ Thánh lên 
trên.  Trong cuộc  đào  xới,  các  công nhân  tìm 
thấy ba thập giá. Truyền thuyết nói  rằng một 
thập giá được coi là của Ðức Giê-su khi thập giá 
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ấy chữa lành một phụ nữ đang hấp hối khi thập 
giá chạm vào bà.
 
Ngay sau đó, thập giá ấy trở nên mục tiêu cho 
sự sùng kính. Vào ngày thứ Sáu Tuần Thánh ở 
Giêrusalem, theo lời một nhân chứng, thập giá 
được lấy ra khỏi hộp đựng bằng bạc, và được 
đặt trên bàn cùng với tấm bảng nhỏ có ghi hàng 
chữ mà Philatô  đã ra  lệnh treo trên đầu Ðức 
Giê-su. Sau đó "từng người một đến kính viếng; 
tất cả đều cúi đầu; trước hết họ dùng trán sau 
đó  dùng  mắt  để  chạm đến  thập  giá  và  tấm 
bảng; và sau khi hôn kính thập giá họ mới lui 
bước." 
Cho đến ngày nay, các Giáo Hội Ðông Phương, 
Công Giáo cũng như Chính Thống Giáo đều cử 
hành ngày Tôn Kính Thánh Giá vào tháng Chín 
để kỷ niệm ngày cung hiến Ðền Mộ Thánh. Ngày 
lễ này được du nhập vào niên lịch Tây Phương 
trong thế kỷ thứ bảy sau khi Hoàng Ðế Heraclius 
khôi phục được thập giá này khỏi tay người Ba 
Tư mà họ đã chiếm đoạt vào năm 614, trước đó 
15 năm. Theo một truyện kể, vị hoàng đế định 
tự mình vác thập giá ấy vào Giêrusalem, nhưng 
không thể nào tiến bước được cho đến khi ông 
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cởi bỏ phẩm phục sang trọng vua chúa và trở 
nên một người nghèo hèn đi chân đất.
 
Lời Bàn
Ngày nay thập giá là biểu tượng chung cho đức 
tin Kitô Hữu. Biết bao thế hệ các nghệ nhân đã 
biến thập giá thành một sản phẩm nghệ thuật 
để  rước  hoặc  mang trên  người  như đồ  trang 
sức. Ðối với con mắt của các Kitô Hữu tiên khởi, 
thập giá không đẹp đẽ gì.  Nó được dựng bên 
ngoài các cổng thành, trên đó có treo xác chết 
như đe dọa bất cứ ai không tuân lệnh nhà cầm 
quyền La Mã -- kể cả các lạc giáo không chịu 
thờ cúng các tà thần của người La Mã. Mặc dù 
các tín hữu đề cập đến thập giá như một khí cụ 
trong sự cứu chuộc,  ít  khi  thập giá  xuất  hiện 
trong  nghệ  thuật  Kitô  Giáo  cho  đến  sau  khi 
Constantine  ban  bố  sắc  lệnh  khoan  dung.
 
Lời Trích
"Thập giá Ðức Kitô thật tráng lệ là dường nào! 
Nó đem lại sự sống chứ không phải cái chết; sự 
sáng chứ không phải  tối  tăm; thiên đàng chứ 
không phải sự mất mát. Ðó là mảnh gỗ mà trên 
đó  Chúa  Giê-su,  như một  chiến  sĩ  cao  cả,  bị 
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thương tích nơi chân tay và cạnh sườn, nhưng 
nhờ đó đã chữa lành các thương tích của chúng 
ta. Cây trái cấm đã tiêu hủy chúng ta, bây giờ 
một cây khác đem lại  sự sống cho chúng ta" 
(Theodore Studios)
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15-9 Đức Mẹ Sầu Bi

Có một thời kỳ có đến hai ngày lễ để tôn kính 
Ðức Mẹ Sầu Bi: một ngày lễ xuất phát từ thế kỷ 
thứ 15, ngày lễ kia từ thế kỷ thứ 17. Có một thời 
kỳ cả hai ngày lễ đều được Giáo Hội hoàn vũ cử 
hành: một lễ vào ngày thứ Sáu trước Chúa Nhật 
Lễ Lá, một lễ trong tháng Chín.

Những dữ kiện chính yếu trong phúc âm đề cập 
đến sự sầu muộn của Ðức Mẹ là trong các đoạn 
của Thánh Luca 2:35 và Gioan 19:26-27. Ðoạn 
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phúc âm theo Thánh Luca là lời tiên đoán của cụ 
Simeon về một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn 
Ðức Ma-ri-a; đoạn của Thánh Gioan nói về lời 
trăn trối của Ðức Kitô với Ðức Ma-ri-a và người 
môn đệ yêu dấu.

Nhiều học giả thời Giáo Hội tiên khởi giải thích 
lưỡi gươm như sự sầu muộn của Ðức Ma-ri-a, 
nhất là khi nhìn Ðức Giê-su chết trên thập giá. 
Do đó, hai đoạn này có liên hệ với nhau, một là 
lời tiên báo và một là sự hoàn thành lời tiên báo.

Ðặc biệt Thánh Ambrôsiô coi  Ðức Ma-ri-a như 
một hình ảnh sầu muộn nhưng đầy uy quyền ở 
chân thánh giá. Ðức Ma-ri-a đứng đó một cách 
không sợ hãi, trong khi những người khác lẩn 
trốn. Ðức Ma-ri-a nhìn đến các thương tích của 
Con mình với lòng thương cảm, nhưng qua đó 
ngài nhìn thấy sự cứu chuộc nhân loại. Khi Ðức 
Giê-su bị treo trên thập giá, Ðức Ma-ri-a không 
sợ bị chung số phận nhưng sẵn sàng nộp mình 
cho kẻ bách hại.

Lời Bàn
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Tường thuật của Thánh Gioan về cái chết của 
Ðức  Giê-su  có  nhiều  ý  nghĩa  biểu  tượng.  Khi 
Ðức Giê-su trao người môn đệ thân yêu cho Ðức 
Ma-ri-a, chúng ta được mời gọi kính trọng vai trò 
Ðức Ma-ri-a trong Giáo Hội:  Ngài  tượng trưng 
cho Giáo Hội; người môn đệ đại diện cho mọi tín 
hữu. Khi Ðức Ma-ri-a làm mẹ Ðức Giê-su, ngài là 
mẹ của tất cả những ai theo Ðức Kitô. Hơn thế 
nữa, khi Ðức Giê-su chết, Thần Khí của Người 
thoát ra. Ðức Ma-ri-a và Thần Khí ấy cộng tác 
với  nhau  để  sinh  ra  con  cái  mới  của  Thiên 
Chúa--rất giống như sự tường thuật của Thánh 
Luca về việc thụ thai Ðức Giê-su. Kitô Hữu có 
thể tin tưởng rằng họ sẽ tiếp tục cảm nghiệm 
được sự hiện diện yêu thương của Ðức Ma-ri-a 
và Thần Khí Ðức Giê-su trong cuộc đời mình và 
qua lịch sử.

Lời Trích

"Mẹ đứng đó dưới chân thập giá,

Mẹ thảm sầu  khóc thương con,

Gần bên con cho tới giờ phút chót,
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Chia sẻ sầu đau của con mà lòng tan nát,

Giờ phút đó gươm đâu thâu tim Mẹ.”

 (Stabat Mater)
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16-9 Thánh Corneliô  Và Thánh Ciprianô

Thánh Cornêliô (253): 

Sau khi Thánh Fabianô tử vì  đạo thì Giáo Hội 
thời bấy giờ không có giáo hoàng trong vòng 14 
tháng, vì sự bách hại quá mãnh liệt. Trong thời 
gian ấy, Giáo Hội được điều hành bởi một tập 
thể  linh  mục.  Cyprianô,  một  người  bạn  của 
Cornêliô,  viết  lại  rằng Cornêliô  được chọn làm 
giáo hoàng "bởi quyết định của Thiên Chúa và 
của Ðức Kitô,  bởi  sự chứng thực của hầu hết 



M C L CỤ Ụ

mọi giáo sĩ, bởi lá phiếu của người dân, với sự 
đồng  ý  của  các  linh  mục  lớn  tuổi  và  những 
người thiện chí."

Thánh Cyprianô, giám mục Carthage

Trong  thời  gian  hai  năm  Thánh  Cornêliô  làm 
giáo hoàng, vấn đề lớn nhất thời bấy giờ có liên 
quan đến Bí Tích Thống Hối và nhất là vấn đề 
tái gia nhập Giáo Hội của các Kitô Hữu đã chối 
đạo trong thời kỳ bị bách hại. Cả hai thái cực 
đều bị  lên án.  Ðức Cyprianô,  giám mục đứng 
đầu Kitô giáo Phi Châu, yêu cầu đức giáo hoàng 
xác định lập trường mà ngài chủ trương, đó là 
người bội giáo chỉ có thể hoà giải duy bởi quyết 
định của vị giám mục (trái với thông lệ thật dễ 
dãi trong việc phục hồi những người đã chối đạo 
do Novatô chủ trương).

Tuy nhiên, ở Rôma, Ðức Cornêliô  lại  gặp một 
quan điểm đối nghịch khác. Sau cuộc bầu giáo 
hoàng, một linh mục tên Novatianô (một trong 
những người điều hành Giáo Hội) lo liệu để mình 
được  tấn phong làm Giám Mục Rôma --  giáo 
hoàng  đối  lập  đầu  tiên  chống  lại  giáo  hoàng 
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chính thống. Novatianô chủ trương rằng, không 
những người bội giáo, mà ngay cả những người 
phạm tội sát nhân, tội ngoại tình, tội gian dâm 
hay người tái hôn thì Giáo Hội cũng không có 
quyền tha tội! Ðức Cornêliô được sự hỗ trợ của 
hầu hết mọi người trong Giáo Hội (nhất là Ðức 
GM Cyprianô ở Phi Châu) trong việc lên án chủ 
thuyết của Novatianô, dù rằng giáo phái này kéo 
dài trong vài thế kỷ. Vào năm 251, Ðức Cornêliô 
triệu  tập  công  đồng  Rôma  và  ra  lệnh  những 
người "sa ngã" được phục hồi lại với Giáo Hội 
qua  "phương  dược  bí  tích  thống  hối"  thông 
thường.

Tình bạn giữa ĐứcGiáo Hoàng Cornêliô với đức 
Giám mục Ciprianô bị căng thẳng một thời gian 
khi một đối thủ của Ciprianô đưa ra những lời tố 
cáo Đức Ciprianô. Nhưng vấn đề sau đó được 
làm sáng tỏ.

Một tài liệu từ thời Ðức Cornêliô cho thấy mức 
độ tổ chức của Giáo Hội Rôma trong giữa thế kỷ 
thứ ba: Giáo hội Rôma khi ấy  gồm 46 linh mục, 
bảy phó tế, bảy trợ phó tế. Số Kitô Hữu được 
ước lượng khoảng 50,000 người.
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Thánh Cornêliô từ trần vì  hậu quả của sự lưu 
đầy ở phần đất bây giờ là Civita Vecchia.

Thánh Cyprianô (258)

Thánh Cyprianô giữ vai trò quan trọng trong việc 
phát triển tư tưởng Kitô giáo và việc thực hành 
nếp sống đạo trong thế kỷ thứ ba, cách riêng tại 
Bắc Phi Châu.

Được hấp thụ nền giáo dục cao, lại là nhà hùng 
biện nổi tiếng, ngài đã trở thành Kitô hữu khi đã 
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trưởng thành. Ngài phân chia của cải cho người 
nghèo, tạo nên sự kinh ngạc của các công d6n 
bạn hữu ngài khi ngài thự chiền lời khấn sống 
khiết tịnh trước khi chịu rửa tội. Hai năm sau đó 
ngài  được  tuyển  chọn  làm linh  mục rồi  được 
chọn làm giám mục Thánh phố Carthage (nay là 
thủ đô Tuni của nước Tunisi), ngược với ý muốn 
của ngài.

Cyprianô than phiền rằng thời gian bình an mà 
Hội Thánh được vui hưởng đã làm giảm yếu tinh 
thần của nhiều người Kitô hữu và mở cửa cho 
những người trở lại đạo mà không có một tinh 
thần đức tin đích thực. Khi cuộc bách đạo của 
Dexianô bắt đầu, nhiều Kitô hữu dễ dàng từ bỏ 
Hội Thánh. Chính việc tái hội nhập của họ vào 
Hội Thánh tạo nên những cuộc tranh luận to tát 
trong thế kỷ thứ ba, và giúp cho Hội Thánh tiến 
bộ trong sự hiểu biết của mình liên quan đến Bí 
Tích Thống Hối.

Novatus,  một  linh  mục  chống  đối  việc  bầu 
Cyprianô lên chức giám mục, đã đặt mình lên vị 
trí  nắm quyền  điều  hành  trong  khi  đức  giám 
mục Ciprianô vắng mặt (Novatus đã trốn vào nơi 
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ần náu của ông ta để điều hành Hội Thánh) và 
tiếp nhận những người chối đạo mà không áp 
đặt lên họ việc đền tội theo giáo luật ấn định. 
Rốt  cuộc  ông  bị  kết  án.  Còn  đức  giám  mục 
Cyprianô  thì  giữ  lập  trường  trung  dung,  chủ 
trương rằng những người đã dâng cúng hy tế 
cho các ngẫu tượng có thể được rước lễ chỉ vào 
giờ  chết,  trong  khi  những  người  chỉ  mua  lời 
chứng nhận là họ đã dâng các tế vật cho ngẫu 
tượng, thì được tái gia nhập Hội thánh sau một 
thời kỳ thi hành việc đền tội tương đối nào đó. 
Ngay cả qui dịnh này cũng được giảm nhẹ khi 
nổ ra cuộc bách đạo mới.

Trong nạn dịch tại Carthage, giám mục Cyprianô 
thúc dục các Kitô hữu giúp đỡ mọi người, bao 
gồm cả những kẻ thù và những kẻ bách đạo.

Là bạn của Đức Giáo hoàng Cornêliô, nhưng đức 
giám mục Cyprinanô lại chống lại vị giáo hoàng 
kế tiếp là Stêphanô. Ngài cùng với các giám mục 
Phi Châu khác không muốn nhìn nhấn hiệu lực 
và sự chính đáng của phép rửa tội  do những 
người  lạc  giáo và ly  giáo cử hành.  Đó không 
phải  là  quan  niệm  của  Hội  Thánh  toàn  cầu, 
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nhưng Cyprinô vẫn không khiếp sợ cho dù bị đe 
dọa vạ tuyệt thông.

Ngài bị hoàng đế đem đi lưu đày nhưng sau đó 
được  gọi  về  để chịu  xét  xử.  Ngài  từ  chối  rời 
thành phố, nhấn mạnh rằng dân của ngài phải 
được chứng kiến cuộc tử đạo của ngài.

Cyprianô  pha  trộn  nơi  bản  thân  mình  sự  dịu 
dàng và can đảm, tính cương nghị và sức mạnh. 
Ngài vui vẻ nhưng nghiêm khác, nên người ta 
không biết liệu mình phải mến ngài hay kính sợ 
ngài. Vẻ mặt ngài bừng bừng trong cuộc tranh 
luận về phép rửa tội, và  tình cảm nóng nẩy đó 
có thể khiến ngài quan tâm, bởi đó là thời gian 
ngài  viết  tác  phẩm  về  sự  kiên  nhẫn.  Thánh 
Augustinô nhận xét rằng Thánh Cyprianô đền tội 
cho sự nóng nẩy giận dữ của mình bằng cuộc tử 
đạo vinh quang của ngài.

Lời Bàn

Về  Thánh Cornêliô:  Thật  đúng  để  nói  rằng 
trong lịch sử Giáo Hội, có nhiều giáo thuyết lầm 
lạc được đưa ra vào một thời điểm nào đó. Thế 
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kỷ thứ ba đối  diện với  một  vấn đề mà ít  khi 
chúng ta để ý đến -- một khi đã phạm tội trọng 
thì phải sám hối trước khi giao hoà với Giáo Hội. 
Những  người  như  Thánh  Cornêliô  và  Thánh 
Cyprianô  là  công  cụ  của  Thiên  Chúa  để  giúp 
Giáo Hội tìm ra con đường khôn ngoan giữa hai 
thái cực của sự nghiêm khắc và sự lỏng lẻo. Họ 
là những phần tử của một Giáo Hội truyền thống 
đầy sinh động, nhằm đảm bảo tính cách liên tục 
của  những  gì  đã  được  Ðức  Kitô  khởi  sự,  và 
lượng giá những kinh nghiệm mới qua sự khôn 
ngoan và kinh nghiệm của những người đi trước 
(Rliner).

Về thánh Cyprianô:  “Những cuộc tranh luận 
về phép rửa tội và bí tích thống hối trong thế kỷ 
thứ ba nhắc nhở cho chúng ta rằng Hội thánh 
tiên khởi không có những giải pháp có sẵn từ 
Chúa Thánh Thần. Các người lãnh đạo và các 
thành viên Hội Thánh của thời đó phải thực hiện 
những phán  đoán tốt  nhất  mà họ có  thể có, 
trong khi dõi theo toàn bộ giáo huấn của Chúa 
Kitô mà khống bị đưa đi trệch đường bởi những 
sự thái quá về phíc hữu hay phía tả.
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Lời Trích

Cornêliô:  "Chỉ có một Thiên Chúa và một Ðức 
Kitô và một ngôi tòa giám mục, được xây dựng 
đầu tiên trên Thánh Phêrô bởi quyền năng Thiên 
Chúa. Do đó, không thể nào đặt ra một bàn thờ 
khác hay một tư tế khác. Bất cứ gì người ta thiết 
lập ra trong khi tức giận hay hấp tấp, bất chấp 
quy luật của Thiên Chúa, chỉ là một quy tắc giả 
mạo,  trần  tục  và  phạm  thượng"  (Thánh 
Cyprianô, Tác Phẩm “Sự Hiệp Nhất của Giáo Hội 
Công Giáo”)

Cyprianô:  “Bạn  không  thể  có  Thiên  Chúa  là 
Cha nếu bạn không có Hội Thánh là Mẹ… Thiên 
Chúa là một, Chúa Kitô là một; đức tin là một, 
và dân Chúa được kết đính lại cùng nhau bằng 
sự hòa hợp trong một thân thể duy nhất… Nếu 
chúng ta là những người thừa kế của Chúa Kitô, 
chúng ta hãy ở lại trong sự bình an của Chúa 
Kitô; nếu chúng ta là những con cái Thiên chúa, 
chúng ta hãy là những người yêu mến hòa bình” 
(Thánh Cyprianô, trong tác phẩm “Sự Hiệp Nhất 
củagiáo Hội Công giáo”)
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17-9 THÁNH ROBERT BELARMINE

(1542-1621)

Khi Robert Belarmine thụ phong linh mục năm 
1570, vấn đề học hỏi  lịch sử Giáo Hội và các 
Giáo  Phụ  bị  lãng  quên  một  cách  đáng  buồn. 
Ngay từ thời thanh niên ở Tuscany, ngài đã có 
triển vọng là một học giả nổi tiếng, vì ngài dành 
nhiều thời giờ nghiên cứu về những đề tài nói 
trên,  cũng như Kinh Thánh,  để hệ thống hóa 
học thuyết Công Giáo nhằm đương đầu với các 
cuộc tấn công của Tin Lành. Ngài là linh mục 
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dòng  Tên  đầu  tiên  làm  giáo  sư  ở  Louvain.
 

Công trình nổi tiếng nhất của ngài là bộ sách 
Tranh Luận về Những Mâu Thuẫn trong đức tin 
Kitô Giáo. Ðặc biệt nhất là các đoạn nói về thế 
quyền của đức giáo hoàng và vai trò của giáo 
dân. Ngài chọc tức cả nước Anh và nước Pháp 
khi  chủ  trương  rằng  thần  quyền  của  các  vua 
chúa  không  thể  tồn  tại.  Ngài  khai  thác  học 
thuyết  về thẩm quyền gián tiếp của đức giáo 
hoàng trong các chuyện thế sự;  mặc dù ngài 
bảo  vệ  đức  giáo  hoàng  chống  với  triết  gia 
Barclay, ngài cũng bị Ðức Giáo Hoàng Sixtus V 
tức giận. 

 Belarmine được Ðức Giáo Hoàng Clêmentê VIII 
tấn phong hồng y là vì "ngài chưa có ai ngang 
tầm trong lãnh vực học hỏi”. Trong khi sống ở 
Vatican, Belarmine không thua gì các nhà tu khổ 
hạnh. Ngài giới hạn các chi tiêu cá nhân tới mức 
tối đa chỉ còn những gì thật cần thiết, ngài ăn 
các  thực  phẩm dành  cho  người  nghèo.  Ðược 
biết là ngài đã chuộc một người lính đảo ngũ 
khỏi quân đội, và dùng các màn cửa trong dinh 
cơ của ngài để may quần áo cho người nghèo, vì 
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theo  ngài  nói,  "Các  vách  tường  không  thể  bị 
cảm lạnh được."

Trong số biết bao hoạt động của ngài, ta phải kể 
đến  việc  ngài  là  thần  học  gia  của  Ðức  Giáo 
Hoàng Clêmentê VIII, trong khi chuẩn bị hai bộ 
giáo lý có ảnh hưởng rất lớn trong Giáo Hội.

Cuộc  tranh  luận  lớn  cuối  cùng  trong  đời 
Belarmine xẩy ra vào  năm 1616 khi ngài phải 
cảnh cáo người bạn của ngài là Galileo, người 
mà ngài rất khâm phục. Belarmine trao lời cảnh 
cáo này nhân danh tòa án dị giáo đại vốn đã ra 
quyết nghị rằng lý thuyết thái dương hệ (lấy mặt 
trời là điểm trung tâm cố định của sự xoay vòng 
các hành tinh) của Copernicus là ngược lại với 
Kinh Thánh. Sự cảnh cáo chung quy là sự yêu 
cầu hãy dè chứng đừng đề xuất những lý thuyết 
chưa được chúng minh cách đầy đủ - chứ không 
cấm đưa ra những giả thiết. Ðây là một thí dụ 
điển hình cho thấy các thánh vẫn có thể sai lầm.

 

Belarmine  từ  trần  ngày  17-9-1621.  Tiến  trình 
phong thánh cho ngài được bắt đầu năm 1627 
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nhưng bị đình hoãn cho đến năm 1930 vì lý do 
chính trị, phát xuất từ các văn bản trước tác của 
ngài.  Vào năm 1931,  Ðức  Giáo  Hoàng  Piô  XI 
phong thánh cho ngài và một năm sau tuyên bố 
ngài là Tiến Sĩ Hội Thánh.

 

Lời Bàn

Sự canh tân Giáo Hội mà Công Ðồng Vatican II 
theo đuổi  thì  thật  khó cho  nhiều  người  Công 
Giáo. Trong sự thay đổi, nhiều người cảm thấy 
thiếu xót một hướng dẫn vững chắc từ giới có 
thẩm quyền. Họ mong muốn có những lý luận 
chính truyền vững như bàn thạch, và một mệnh 
lệnh cứng cỏi có xác định thẩm quyền hẳn hoi. 

Trong văn kiện Giáo Hội Trong Thế Giới  Ngày 
Nay, Công Ðồng Vatican II đảm bảo chúng ta 
rằng, "Có nhiều thực thể không thay đổi và có 
nền tảng thực sự từ Ðức Kitô, Ðấng hôm qua 
cũng như hôm nay, và mãi mãi."

Thánh Robert Belarmine đã hy sinh cuộc đời để 
nghiên  cứu  Kinh  Thánh  và  học  thuyết  Công 
Giáo. Các văn bản của ngài giúp chúng ta hiểu 
rằng,  không chỉ  có  nội  dung đức  tin  là  quan 
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trọng, mà còn chính con người sống động của 
Ðức Giê-su Kitô--như được biểu lộ qua sự sống, 
sự chết và sự sống lại của Người--đó là nguồn 
gốc của ơn cứu độ.

Nguồn gốc thực sự của đức tin không chỉ là mớ 
lý thuyết nhưng đúng hơn là con người của Ðức 
Kitô hiện đang sống động trong Giáo Hội ngày 
nay.

Khi từ giã các tông đồ, Chúa Giê-su đảm bảo với 
họ về sự hiện diện sống động của Người: "Khi 
Thần Khí của chân lý đến, Ngài sẽ dẫn dắt anh 
em đến chân lý toàn vẹn" (x. Gioan 16:30).

Lời Trích

"Chia sẻ mối quan tâm với tất cả giáo hội, các 
giám mục hành xử quyền bính của mình, mà họ 
đã lãnh nhận qua lễ tấn phong, trong sự hiệp 
thông  với  Ðức  Giáo  Hoàng  Tối  Cao  và  dưới 
quyền của người. Tất cả kết hợp thành một tập 
thể hay thân thể để giảng dạy về Giáo Hội hoàn 
vũ của Thiên Chúa và để điều hành giáo hội như 
các mục tử" (Sắc Lệnh về Nhiệm Vụ Mục Vụ của 
Các Giám Mục, 3).
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19-9 THÁNH GIA-NU-A-RI-Ô

Thánh Gia-nu-a-ri-ô là giám mục và tử đạo. Ngài 
nổi tiếng từ lâu vì máu của ngài hóa lỏng vào 
ngày  lễ  kính.  Gia-nu-a-ri-ô  là  giám  mục  của 
Benevento, nước Ý, bị chặt đầu cùng với phó tế 
Festus;  thầy  đọc  sách  Desiderius;  các  phó  tế 
Sosius và Proculus; và hai giáo dân, Eutyches và 
Acutius. Tất cả đều bị bắt khi đến thăm Sossus, 
là phó tế và đang bị tù ở Pozzuoli. Sau khi bị 
bắt, họ bị quăng vào đấu trường để gấu xé xác 
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nhưng chúng không làm hại các ngài, bởi đó họ 
bị chém đầu.
 
Không ai  có  thể giải  thích  được  sự kiện  máu 
thánh nhân hóa lỏng xảy ra hàng năm khi ngày 
lễ này được cử mừng qua bao thế kỷ, và đã có 
từ bốn trăm năm nay.
 
Lời Bàn
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Học thuyết Công Giáo xác định rằng phép lạ có 
thể xảy ra  và có thể được công nhận --  thật 
không khó đối với những ai tin vào Thiên Chúa. 
Tuy  nhiên,  sự khó khăn là  khi  chúng ta  phải 
quyết định xem sự kiện ấy hoặc không thể giải 
thích theo nghĩa tự nhiên, hoặc không giải thích 
được. Chúng ta phải cố gắng tránh sự cả tin nhẹ 
dạ, là dấu chỉ của sự bấp bênh. Đàngkhác, cho 
dẫu các khoa học gia nói  đến "tính xác suất" 
hơn là "luật" tự nhiên, thì cũng chính đáng để 
nói rằng Thiên Chúa cũng rất có óc khoa học khi 
thực hiện các phép lạ phi thường (ví như khi cho 
máu đông đặc của thánh Gia-nu-a-ri-ô biến đổi 
thành máu lỏng) nhằm thức tỉnh chúng ta chú ý 
tới các phép lạ hàng ngày qua các chú chim sẻ, 
hoa bồ công anh, những giọt nước mưa và các 
bông tuyết. 
 

Lời Trích

"Một khối lượng mầu đen chiếm nửa bình thủy 
tinh nhỏ 10cm x 5cm, được đậy và bịt kín bằng 
chất keo, và được cất giữ trong một hộp đựng 
“thánh  tích  máu  của  Thánh  Gia-nu-a-ri-ô”  ở 
vương cung thánh đường Napôli, đã hóa lỏng 18 
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lần trong năm: (1) Đợt I vào ngày thứ bẩy sau 
Chúa nhất thứ nhất tháng 5, kèm theo 8 ngày 
liền sau đó; (2) Đợt II vàongày lễ thánh Gia-nu-
a-ri-ô (19 th1ng 9) và các ngày trong tuần bát 
nhật sau đó; (3) Đợt III nhằm ngày 16 tháng 
12....  Hiện  tượng  này  đã  có  từ  thế  kỷ  14... 
Truyền thống nói rằng Eusebia, là người đã cất 
giữ máu thánh nhân sau khi ngài bị tử đạo. Nghi 
thức kèm theo diễn tiến của việc máu của ngài 
hóa  lỏng  được  thực  hiện  bằng  việc  cầm hộp 
đựng “thánh tích máu khô” của thánh Gia-nu-a-
ri-ô  tới  gần bàn thờ trên đó đã đặt  sẵn một 
tượng bán thân bằng bạc được tin rằng co chứa 
đầu của thánh Gia-nu-a-ri-ô.. Trong khi tín hữu 
cầu nguyện, thường rất huyên náo, vị linh mục 
hay gíam mục xoay chiếc hộp vài lần trước sự 
chứng  kiến  của  cộng  cho  đến  khi  máu  hóa 
lỏng...Thời  gian  máu  hóa  lỏng  và  nổi  những 
bong bóng nhỏ lên là từ hai phút tới một tiếng 
đồng hồ. Một vài cuộc thử nghiệm đã được thi 
hành,  nhưng  không thể  giải  thích  hiện  tượng 
này bằng luật tự nhiên. Chẳng lẽ tất cả các tổng 
giám mục của thành phố Napoli, vô số các chức 
sắc, có vị với mức thánh thiện trổi  vượt lại  là 
những người đồng lõa âm mưu đánh lừa người 
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ta hay sao? Và cùng với họ, còn có cả các quan 
chức dân chính nữa, bởi lẽ cả những ngươời giữ 
quyền bính trong Giáo hội cũng như giới chức 
chính quyền đều cũng lãnh trách nhiệm khi cho 
phô bày di tích  máu hóa lỏng của thánh Gia-nu-
a-ri-ô này. Hơn nữa, giả như đó là một âm mưu 
đánh lừa, thì cũng là một điều lạ kỳ là suốt bẩy 
thế kỷ nay, chẳng một ai đã lỡ miệng tiết lộ ra 
cái bí mật gian trá này ra! Năm 1902, giáo sư 
Sperindeo được phép chiếu tia sáng quang phổ 
lên bình đựng máu đã hóa lỏng, và thử nghiệm 
này cho thấy rõ những tia máu  rất rõ nét. Và số 
lượng máu khi cân và đo thì luôn luôn khác biệt, 
có lúc đầy bình và cân nặng, có khi chỉ chiếm 
nửa bình và cân nhẹ hơn. Chúng ta có ít nhà 
khoa học công khai tuyên bố niềm tin, nhưng ý 
kiến sau đây của ngài Humphry Davy tuyên bố 
là ông tin vào sự chân chính của phép lạ này 
quả rất chí lý.

Tuy nhiên, cũng có những phép lạ tương tự xẩy 
ra  với  máu  của  các  Thánh  Gioan  Tẩy  Giả, 
Stephen, Pantaleon, Patricia, Nicholas Tolentino 
và  Thánh  Aloysius  Gonzaga  --  hầu  hết  trong 
vùng lân cận của Napôli". Sự kiện lây lan như 
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vậy của những hiện tượng lạ lùng khiến chúng 
ta hầu như phải im lặng không dám phát biểu 
nhiều! (Sách Bách Khoa Công Giáo).
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20-9 THÁNH ANRÊ KIM TAEGON, PHAOLÔ 
CHONG HASANG VÀ CÁC BẠN TỬ ĐẠO

 Anrê Kim Taegon là linh mục Ðại Hàn đầu tiên 
và là con của một người trở lại  đạo. Cha của 
ngài, ông I-nha-xi-ô Kim, được tử đạo trong thời 
cấm đạo năm 1839 và được phong chân phước 
năm 1925. Sau khi được rửa tội vào lúc 15 tuổi, 
Anrê phải trải qua một hành trình dài 1,300 dặm 
để gia nhập chủng viện ở Macao, Trung Hoa. 
Sáu năm sau, ngài xoay sở để trở về quê hương 
qua ngả Mãn Châu. Cùng năm ấy ngài vượt qua 
eo biển Hoàng Sa đến Thượng Hải và được thụ 
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phong linh mục. Khi trở về quê, ngài có nhiệm 
vụ thu xếp cho các vị thừa sai vào Ðại Hàn qua 
ngã đường biển, nhằm tránh né sự kiểm soát 
biên phòng. Ngài bị bắt, bị tra tấn và sau cùng 
bị chặt đầu ở sông Han gần thủ đô Hán Thành.

Thánh Phaolô Chong Hasang là một chủng sinh, 
45 tuổi. 

 Kitô Giáo được du nhập vào Ðại Hàn khi Nhật 
xâm lăng quốc gia này vào năm 1592, lúc ấy có 
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một số người Ðại Hàn được rửa tội, có lẽ bởi các 
binh sĩ Công Giáo người Nhật. Việc truyền giáo 
rất khó khăn vì Ðại Hàn chủ trương bế quan tỏa 
cảng, ngoại trừ những hành trình đến Bắc Kinh 
để trả  thuế.  Một trong những chuyến đi  này, 
khoảng năm 1777, sách vở tài  liệu Công Giáo 
của các cha dòng Tên ở Trung Hoa được lén lút 
đem về để dạy bảo người tín hữu Kitô Ðại Hàn. 
Giáo  Hội  tại  gia  bắt  đầu  thành  hình.  Khoảng 
mười năm sau đó, khi một linh mục Trung Hoa 
lén  lút  đến  Ðại  Hàn,  ngài  thấy  có  đến  4,000 
người Công Giáo mà chưa có ai được gặp một vị 
linh mục. Bảy năm sau, số người Công Giáo ấy 
lên đến khoảng 10,000 người. Sau cùng, tự do 
tôn giáo được ban hành vào năm 1883. 

Khi Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đến Nam 
Hàn năm 1984, ngài đã phong thánh cho Thánh 
Anrê  Kim  Taegon  và  Phaolô  Chong  Hasang, 
cùng 98 người Ðại Hàn và ba vị thừa sai người 
Pháp, tất cả đều tử đạo trong khoảng 1839 và 
1867. Trong số đó có các giám mục và linh mục, 
nhưng hầu hết là giáo dân: 47 phụ nữ, 45 quý 
ông.
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Trong số những người tử đạo năm 1839 có chị 
Columba Kim, một phụ nữ 26 tuổi. Ngài bị cầm 
tù, bị tra tấn bằng vật dụng bằng sắt nung nóng 
và than. Ngài và người em là Agnes bị lột quần 
áo và bị giam chung với những tù nhân hình sự, 
nhưng họ không bị làm nhục. Sau khi Columba 
phàn nàn về sự sỉ nhục này, từ đó về sau không 
một phụ nữ nào bị nhục nhã như vậy nữa. Hai 
người bị chém đầu. Một em trai 13 tuổi, Phêrô 
Ryou, bị tra tấn dã man đến độ em có thể lấy da 
thịt của mình mà ném vào quan toà. Em bị xiết 
cổ cho đến chết. Ông Protase Chong, một người 
quý tộc 41 tuổi, sau khi bị tra tấn, đã chối đạo 
và được thả tự do. Sau đó, ông trở lại, tuyên 
xưng đức tin và bị tra tấn cho đến chết.

Lời Bàn

Chúng  ta  bàng  hoàng  khi  thấy  sau  khi  được 
thành lập, Giáo Hội Ðại Hàn hoàn toàn là một 
Giáo  Hội  của  giáo  dân  khoảng hơn  một  chục 
năm. Làm thế nào mà giáo hội ấy sống còn khi 
không có bí tích Thánh Thể? Ðiều này cho thấy, 
không phải các bí tích không có giá trị, nhưng 
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phải có một đức tin sống động trước khi thực sự 
được hưởng ơn ích của bí tích Thánh Thể. Bí tích 
là dấu chỉ  của sự hoạt động và đáp ứng của 
Thiên Chúa đối với đức tin sẵn có. Bí tích làm 
gia tăng ơn sủng và đức tin, nhưng chỉ khi nào 
sẵn có một điều gì đó để được gia tăng.

Lời Trích

"Giáo Hội Ðại  Hàn độc đáo vì được thành lập 
hoàn toàn bởi giáo dân. Giáo Hội còn non yếu, 
thật trẻ trung nhưng thật vững mạnh trong đức 
tin, và đã đứng vững sau những đợt sóng bách 
hại mãnh liệt. Do đó, chỉ trong vòng một thế kỷ, 
Giáo Hội đã kiêu hãnh với 10,000 vị tử đạo. Cái 
chết của các vị tử đạo này trở thành men cho 
Giáo Hội và đưa đến sự triển nở huy hoàng của 
Giáo Hội Ðại Hàn ngày nay. Ngay cả bây giờ, 
tinh  thần  bất  khuất  ấy  vẫn  còn  trợ  giúp  cho 
người tín hữu của Giáo Hội thầm lặng ở miền 
bắc bên kia vĩ tuyến" (ÐGH Gioan Phaolô II, bài 
giảng trong lễ phong thánh).
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21-9 Thánh Mátthêu

 
Mátthêu là người Do Thái làm việc cho đạo quân 
xâm  lăng  La  Mã,  thu  thuế  của  những  người 
đồng hương Do Thái. Mặc dù người La Mã có lẽ 
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không cho phép moi tiền của người chịu thuế 
một cách quá đáng, nhưng điều họ quan tâm 
vẫn là hầu bao của mình nên họ thường làm ngơ 
về những hành động của "người thâu thuế". Do 
đó sau này,  những người  thu thuế thường bị 
khinh  miệt  như người  phản bội  dân Do Thái. 
Người Pharisiêu coi họ là hạng "tội lỗi." Bởi thế, 
thật bàng hoàng khi Ðức Kitô gọi một người như 
vậy để trở nên môn đệ của Người. 

Mátthêu lại làm Ðức Kitô thêm khó khăn khi tổ 
chức  một  bữa tiệc  tiễn  biệt  tại  nhà của ông. 
Phúc Âm kể cho chúng ta biết "nhiều người thu 
thuế" và "những người nổi tiếng tội lỗi" đã đến 
dự tiệc. Người Pharisiêu lại càng thêm khó chịu. 
Một người được cho là vị thầy vĩ đại lại có liên 
hệ gì với hạng người vô luân đó? Câu trả lời của 
Ðức Kitô là, "Người khỏe mạnh không cần đến 
thầy thuốc,  nhưng là người  đau yếu.  Hãy tìm 
hiểu ý nghĩa của câu, 'Ta muốn lòng thương xót, 
chứ không phải của lễ.' Tôi không đến để kêu 
gọi  người  công chính,  nhưng là  người  tội  lỗi" 
(Mt. 9:12b-13). Ðức Kitô không gạt vấn đề thờ 
phượng và nghi lễ sang một bên; Người chỉ nói 
rằng việc yêu thương tha nhân thì quan trọng 
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hơn.
 

Trong  Tân  Ước  không  còn  đoạn  nào  nói  về 
Mátthêu.

Lời Bàn

Trong hoàn cảnh bất thường, Ðức Kitô đã chọn 
một trong những người làm nền tảng cho Giáo 
Hội,  mà  qua  công  việc  làm  của  ông,  những 
người khác nghĩ rằng ông không đủ thánh thiện 
với chức vụ đó. Nhưng ông đã thành thật thú 
nhận mình là một người tội lỗi mà Ðức Kitô đã 
đến  để  kêu  mời.  Ông đã  thật  tình  nhận  biết 
chân lý  khi  ông nhìn thấy Người.  "Và ông đã 
đứng dậy đi theo Người" (Mt. 9:9b).

Lời Trích

Chúng ta mường tượng ra Thánh Mátthêu, sau 
biến cố kinh khủng bao quanh cái chết của Ðức 
Kitô, cùng với các tông đồ đi đến nơi 
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mà Ðức Kitô Phục Sinh đã triệu tập họ. "Khi họ 
trông thấy Người, họ đã thờ lậy, nhưng vẫn hồ 
nghi. Và Ðức Kitô đến gần và nói với họ [chúng 
ta  nghĩ  Ðức  Kitô  sẽ  nhìn  đến từng người,  và 
Mátthêu lắng nghe một cách phấn khởi như các 
tông đồ khác], 'Mọi quyền năng trên trời và dưới 
đất đã được ban cho Thầy. Bởi thế, hãy ra đi và 
làm cho muôn dân trở thành môn đệ, hãy rửa 
tội  cho họ nhân danh Cha, và Con, và Thánh 
Thần, hãy dạy bảo họ tuân giữ những gì  mà 
Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy sẽ 
luôn ở với anh em, cho đến tận thế" (Mt. 28:17-
20).

Thánh Mátthêu không bao giờ quên được ngày 
ấy.  Ngài  đã  loan truyền Tin  Mừng trong suốt 
cuộc đời. Ðức tin của chúng ta dựa vào chứng 
tá của ngài và các tông đồ.

Tết Trung Thu
Ngày Cầu Nguyện 

Cho Các Em Thiếu Nhi

TUỔI THƠ
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Thân tặng các em thiếu nhi
nhân dịp tết Trung Thu .

Trăng rơi bì
Ngay xuống ao sâu

Bé nhảy ào ào
Bơi nhanh hụp lặn

Mà sao Trăng khuất
Ở tận đáy sâu

Bé chụp hụt Trăng
Bé thở hổn hển
Bé bước lên bờ

Ngồi ngắm sao sáng
Thì ra Trăng vẫn

Treo tròn lủng lẳng
Trên bầu trời cao

Bé ngước mắt nhìn
Trăng như cái thúng

Tuổi thơ của Bé
Ðẹp như Trăng mơ
Ðàlạt Trăng  mờ .�

TRĂNG RẰM và BÉ
Ðêm rằm Bé ngước nhìn Trăng

Hỏi thăm chú Cuội lăng xăng đâu rồi ?
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Chú Cuội ở cuối chân đồi.
Ngẩn ngơ nhìn trộm Tiên Trời tắm mây .
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23-9 Thánh Padre Piô [cha piô]

(1887-1968)

Trong một trong những lễ nghi vĩ đại nhất trong 
lịch sử, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II phong 
thánh cho Cha Piô miền Pietrelcina vào ngày 16- 
6 – 2002. Đây là lần phong thánh thứ 45 trong 
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triều đại Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II. Hơn 
300.000 người chịu đựng cái nóng bỏng người 
khi họ tràn ngập vào công trường thánh Phêrô 
và các phố gần bên. Họ nghe Đức Thánh Cha ca 
tựng vị thánh mới vì sự cầu nguyện và đức bác 
ái của ngài. Đức Thánh Cha nói: “Đây chính là 
một tổng hợp củ thể nhất của giáo huấn của cha 
Piô.”  Ngài  cúng nhấnmạnh đến  chứng tá  của 
Cha  Piô  nêu  sức  mạnh  của  sự  đau  khổ. 
ĐứcThánh Cha khẳng định rằng: “Một khi được 
đón nhận với tình yêu, những đau khổ đó có thể 
dẫn người ta đến với con đương nên thánh.”

Nhiều  người  đã  hướng  về  thầy  tu  Dòng 
Capuchin đó để xin ngài cầu cùng Thiên Chúa 
cho họ; trong số đó có Đức Thánh Cha Gioan 
Phaolô II. Năm 1962, khi còn là một tổng giám 
mục tại nước Ba lan, ngài đã viết cho Cha Piô và 
xin ngài cầu nguyện cho một người phụ nữ Ba 
lan đang bị một căn bệnh ung thư cổ họng. Nội 
trong hai tuần lễ, bà ta đã được khỏi thứ bệnh 
tật đe dọa đến tính mạng đó.

Thánh Padre Pio tên thật là Francesco Forgione, 
thuộc  gia  đình  nông  dân  ở  Piertrelcina,  miền 
Nam nước Ý. Đã hai lần (1898-1903 và 1910-
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17),  người  bố của Francesco phải xa nhà, đi 
làm việc tại   Jamaica, Nữu Ước,  để kiếm tiền 
nuôi gia đình.

Khi được được 15 tuổi, Francesco gia nhập dòng 
Capuchin và lấy tên Piô. Ngài được thụ phong 
linh mục năm 1910 và bị động viên trong Thế 
Chiến I. Sau khi bác sĩ thấy ngài bị ho lao, họ đã 
cho ngài giải ngũ. Vào năm 1917, ngài được bài 
sai  đến  làm  việc  ở  tu  viện  San  Giovanni 
Rotondo, cách thành phố Bari 75 dặm.

Vào ngày 20-9-1918, trong lúc cầu nguyện cảm 
tạ sau Thánh Lễ, Cha Piô được nhìn thấy Chúa 
Giê-su. Khi thị kiến ấy chấm dứt, ngài được in 
các dấu thánh ở tay, chân và cạnh sườn. 

Sau biến cố ấy, cuộc đời ngài phức tạp hơn. Các 
bác sĩ  y  khoa,  các giới  chức của Giáo Hội  và 
những  người  tò  mò đến  xem Cha  Piô.  Trong 
năm 1924 và một lần nữa vào năm 1931, vấn đề 
dấu  thánh  được  đặt  ra;  Cha  Piô  không  được 
phép cử hành Thánh Lễ nơi công cộng hay được 
giải tội. Ngài không than trách về sự cấm cách 
này, mà sau đó đã được bãi bỏ. Tuy nhiên, sau 
năm 1924 ngài không còn viết các thư từ gì nữa. 
Còn loại viết văn khác, thì ngài để lại duy một 
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tập  sách nhỏ về cơn  hấp  hối  của  đức  Giê-su 
được viết trước năm 1924. 

Sau khi được in dấu thánh, Cha Piô ít khi rời tu 
viện, nhưng biết bao người đã đến thăm ngài. 
Mỗi buổi sáng, sau Thánh Lễ 5 giờ đầy nghẹt 
người,  ngài nghe xưng tội  cho đến trưa. Ngài 
dùng thời gian nghỉ trưa để chúc lành cho người 
đau yếu và tất cả những ai đến gặp ngài. Sau 
đó ngài lại tiếp tục giải tội. Vào lúc ấy, việc giải 
tội của ngài thường kéo dài 10 tiếng một ngày; 
người muốn xưng tội phải lấy số chờ đợi. Nhiều 
người nói rằng Cha Piô biết rõ các chi tiết cuộc 
đời của họ mà ho chưa từng bao giờ họ tiết lộ.

Cha Piô nhìn thấy Chúa Giê-su trong tất cả sự 
bệnh hoạn và đau khổ. Theo sự đốc thúc của 
ngài, một bệnh viện xinh xắn được xây trên rặng 
Gargano  gần  đó.  Ý  tưởng  xây  cất  bệnh  viện 
được phát khởi vào năm 1940; một ủy ban gây 
quỹ được thành lập. Năm 1946, lễ vỡ đất được 
bắt đầu. Việc xây cất bệnh viện rất khó khăn về 
kỹ thuật vì khó kiếm được nước và phương tiện 
chuyên  chở  vật  liệu  xây  cất.  Sau  cùng,  "Nhà 
Chữa Trị Người Ðau Khổ" được hình thành với 
350 giường bệnh.
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Nhiều người tin rằng họ được chữa lành qua sự 
can thiệp của Cha Piô. Những ai được dự Thánh 
Lễ của ngài đều cảm thấy sốt sắng; còn những 
người  tò  mò  thì  rất  xúc  động.  Như  Thánh 
Phanxicô, đôi khi áo dòng của Cha Piô cũng bị 
người ta cắt xén để làm kỷ niệm.

Một trong những sự đau khổ của Cha Piô là vài 
lần những người thiếu đạo đức rêu rao những 
điều tiên tri  mà họ gán cho là của ngài.  Ngài 
không bao giờ nói tiên tri về các biến cố trên thế 
giới, và không bao giờ cho ý kiến về các vấn đề 
mà ngài cảm thấy thuộc về sự quyết định của 
các giới chức trong Giáo Hội. Ngài từ trần ngày 
23-9-1968, và được phong thánh năm 2002. 

Lời Bàn

Hơn bất cứ ai khác, có lẽ người Hoa Kỳ ngày nay 
rất thích những cuốn sách chỉ dẫn, cũng những 
chương trình truyền thanh, các bài báo có tính 
cách chỉ bảo. Chúng ta say mê với tiến bộ kỹ 
thuật và không ngừng tìm kiếm các lối  tắt để 
tiết kiệm thời giờ và sức lực. Nhưng như Thánh 
Phanxicô và Cha Piô biết rất rõ, không có con 
đường nào ngắn hơn khi sống theo Phúc Âm, 
không  có  cách  nào  tránh  được  những  "giáo 
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huấn  khó  khăn"  của  Chúa  Giê-su  (x.  Gioan 
6:60). Rao giảng về Kitô Giáo mà không có sự 
hy sinh cá nhân,  không có thập giá,  thì  cũng 
không khác gì người mãi võ sơn đông quảng cáo 
bán thuốc trị bá bệnh. Cha Piô coi sự đau khổ 
của ngài như đáp ứng với lời kêu gọi sống phúc 
âm.

Lời Trích

"Cuộc đời Kitô Hữu không gì khác hơn là cuộc 
chiến đấu dai dẳng với chính mình; không có sự 
thăng hoa của linh hồn để đạt đến sự tuyệt hảo 
mỹ miều nếu không phải  trả giá sự đau khổ" 
(Lời của Cha Piô).
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26-9 THÁNH COSMAS VÀ THÁNH 
ĐAMIANÔ

(c. 303?)

 Người ta không biết gì nhiều về cuộc đời của 
hai vị này, ngoài việc họ tử đạo ở Syria trong 
thời bắt đạo của Diocletian.

Một nhà thờ được dựng gần nơi chôn cất các 
ngài  đã được hoàng đế Justinian trùng tu lại. 
Việc  sùng  kính  hai  thánh  nhân  đã  lan  truyền 
mau chóng cả ở Ðông Phương lẫn Tây Phương. 
Ngay ở Constantinople,  một đền thờ nổi  tiếng 
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được xây cất để vinh danh hai vị. Tên của hai 
ngài được ghi vào Lễ quy, có lẽ từ thế kỷ thứ 
sáu.

Truyền thuyết nói rằng hai vị là anh em sinh đôi 
ở Arabia, và là các y sĩ giỏi. Họ được sùng kính ở 
Ðông  Phương  với  biệt  hiệu  "người  không  lấy 
tiền" vì họ không tính tiền khi chữa bệnh. Không 
thể  nào  những  người  nổi  tiếng  như  vậy  mà 
không bị chú ý trong thời gian cấm đạo, do đó 
cả hai đã bị bắt và bị chém đầu.

Lời Bàn

Dường  như  từ  lâu,  chúng  ta  chỉ  chú  ý  đến 
những phép lạ của Chúa Giê-su như để nói lên 
quyền  năng  Thiên  Chúa  của  Người.  Có  điều 
chúng ta không để ý đến là sự khao khát của 
Chúa Giê-su muốn vơi  bớt  đau khổ của nhân 
loại. Sức mạnh "xuất ra từ Người" quả thật là 
dấu chứng tỏ Thiên Chúa đã đi vào lịch sử loài 
người để hoàn tất những điều Người đã hứa; 
nhưng  tình  yêu  của  Thiên  Chúa  cũng  rõ  rệt 
trong trái tim nhân loại khi Người lo lắng về sự 
đau khổ của người khác. Ðó là sự nhắc nhở cho 
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mọi Kitô Hữu chúng ta rằng sự cứu độ liên can 
đến toàn thể con người, là một tổng thể độc đáo 
giữa thể xác và tinh thần.

Lời Trích

"Anh em không biết rằng thân xác anh em là 
Ðền Thờ của Thánh Thần đang ngự trong anh 
em, là Ðấng mà Thiên Chúa đã ban cho anh em, 
và như vậy anh em đâu có làm chủ chính mình? 
Vì anh em đã được chuộc với một giá rất đắt. 
Bởi thế hãy tôn vinh Thiên Chúa trong thân xác 
anh em" (1 Corinthians 6:19-20).
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27-9 THÁNH VINH-SƠN PHAO-LÔ

(1580?-1660)

 Cảnh  một  người  hầu  hấp  hối  xưng  tội  trên 
giường bệnh như đã mở mắt Vinh-sơn để nhìn 
thấy nhu cầu tâm linh của vùng quê nước Pháp 
thời bấy giờ. Ðó là giây phút quan trọng trong 
cuộc đời của một người xuất thân từ nông trại 
nhỏ ở Gascony, nước Pháp, mà bấy giờ, việc đi 
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tu làm linh mục không có gì lớn lao hơn là có 
được một cuộc sống tiện nghi.

Chính nữ Bá Tước de Gondi (có người đầy tớ 
được Vinh-sơn giúp đỡ) đã thúc giục chồng bà 
cung cấp tiền bạc và hỗ trợ một nhóm truyền 
giáo có khả năng và hăng say muốn hoạt động 
cho người nghèo, người hầu và tá điền. Lúc đầu 
Cha Vinh-sơn quá khiêm tốn nên không nhận 
làm người lãnh đạo cho nhóm này, nhưng sau 
một thời gian hoạt động cho các tù nhân khổ sai 
ở Paris, ngài trở nên nhà lãnh đạo thực sự của 
tổ chức mà bây giờ được gọi là Hội Thừa Sai, 
hay tu sĩ  Dòng Thánh Vinh-sơn. Các linh mục 
này, với lời thề khó nghèo, khiết tịnh, vâng phục 
và bền vững, tận tụy làm việc cho dân chúng ở 
các thành phố nhỏ hay làng mạc.

Sau này Cha Vinh-sơn tổ chức các nhóm bác ái 
để  trợ  giúp  tinh  thần  cũng như thể chất  của 
những người nghèo trong mỗi xứ đạo. Từ sinh 
hoạt này, với sự trợ giúp của Thánh Louis de 
Marilac, xuất phát tổ chức Nữ Tử Bác Ái, "mà tu 
viện là bệnh xá, nhà nguyện là nhà thờ của giáo 
xứ và khuôn viên là đường phố." Ngài huy động 
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các bà giầu có ở Paris để quyên góp tài chánh 
cho chương trình  truyền  giáo,  xây  bệnh viện, 
giúp  đỡ  nạn  nhân  chiến  tranh  và  chuộc  lại 
khoảng 1,200 người nô lệ da đen. Ngài hăng hái 
tổ chức tĩnh tâm cho giới tu sĩ khi sự sao nhãng, 
lộng hành và ngu dốt lan tràn trong giới này. 
Ngài là người tiên phong trong việc huấn luyện 
tu sĩ và thúc đẩy sự thiết lập các chủng viện.
 

Ðáng để ý nhất, Vinh-sơn là một người hay cáu 
kỉnh --  ngay cả bạn hữu của ngài  cũng công 
nhận điều ấy. Ngài cho biết, nếu không có ơn 
Chúa ngài sẽ "rất khó khăn và lạnh lùng, cộc 
cằn và gắt gỏng." Nhưng ngài trở nên một người 
dịu dàng và dễ mến, rất nhạy cảm trước nhu 
cầu của người khác.

Ðức Giáo Hoàng Leo XIII đã đặt ngài làm quan 
thầy của mọi tổ chức bác ái. Nổi bật nhất trong 
các tổ chức này, dĩ nhiên, là Dòng Thánh Vinh-
sơn, được thành lập năm 1833 bởi Chân Phước 
Frederic  Ozanam,  là  người  rất  ái  mộ  Thánh 
Vinh-sơn.
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Lời Bàn

Giáo Hội là của mọi con cái Thiên Chúa, dù giầu 
hay nghèo, nông dân hay trí thức, thượng lưu 
hay bình dân. Nhưng hiển nhiên điều Giáo Hội 
lưu tâm nhất là những người cần sự giúp đỡ -- 
đó là những người trở nên cô thế bởi bệnh tật, 
nghèo đói, ngu dốt và sự tàn ác. Thánh Vinh-
sơn Phao-lô rất thích hợp là quan thầy cho mọi 
Kitô  Hữu  ngày  nay,  khi  người  đói  ngày  càng 
nhiều, và lối sống xa hoa của người giầu ngày 
càng đối chọi với tình trạng sa sút về thể chất và 
tâm linh của con cái Thiên Chúa.

Lời Trích

"Hãy  cố  gắng  vui  lòng  chấp  nhận  sống  với 
những điều kiện khiến bạn bất mãn. Hãy giải 
thoát  tâm trí  mình  khỏi  những  điều  làm bạn 
phiền hà, Thiên Chúa sẽ lo lắng mọi sự. Khi bạn 
vội vàng lựa chọn bạn sẽ làm buồn lòng Thiên 
Chúa, vì Người thấy bạn không tôn kính Người 
đầy đủ với sự tin tưởng thánh thiêng. Hãy tin 
tưởng  vào  Người,  tôi  nài  xin  bạn,  và  bạn  sẽ 
được no đầy những gì mà tâm hồn bạn khao 
khát" (Thánh Vinh-sơn Phao-lô, Thư Từ).
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28-9 THÁNH VENCESLAUS

(907? - 929)

Một trong nét đẹp của Ðạo là có những người 
hy sinh cho chân lý, cho sự tồn vong của Ðạo 
mình tôn thờ. Giáo Hội do Chúa Kitô thiết lập ở 
trần gian này luôn tồn tại vì Chúa đã hứa ở cùng 
Hội  Thánh cho tới  ngày tận thế .  Chúa ở với 
Giáo Hội , Hội Thánh của Chúa luôn sinh động 
nhờ dòng máu của các vị tử vì đạo. Thánh Ven-
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xét-lao đã hiến đời mình tô điểm cho Ðạo tình 
thương của Chúa Kitô.

MỘT CON NGƯỜI. MỘT DÒNG MÁU

Thánh Ven-xét-lao Công tước, tử đạo và Quan 
Thầy của xứ Bohêmia (nay là tỉnh cực Tây của 
Công Hòa Séc) sinh khoảng năm 903; chết năm 
935  tại  Alt  –  Bunzlau.  Cha  của  Ngài,  ông 
Wratislas, làm công tước xứ Bôhêmia. Mẹ Ngài 
là  dân  ngoại  giáo,  tên  là   Draghomire.  Con 
đường của thánh nhân nhiều chông gai, lắm thử 
thách.  Cha  Ngài  qua  đời  vào  năm 920,  Ngài 
nhận được một nền giáo dục Kitô giáo tốt lành 
khi sống với bà nội là thánh Ludmila. Bà nội đã 
hun  đúc,  uốn  nắn  Ngài  nên  người  đạo  đức, 
gương mẫu, nhằm mai ngày cho ngài được lãnh 
chức  công  tước  Bôhêmia.  Mẹ  Ngài  vì  là  một 
người ngoại giáo, theo bè rối. Khi cha ngài chết, 
mẹ ngài giữ vai trò nhiếp chính, và vì ganh tị , 
bà ta đã giết chết bà nội và chống đối Kitô giáo. 
Bà ta đã bắt thánh nhân phải sống xa những 
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người công giáo. Chúa nhân từ luôn ấp ủ, luôn 
che chở và không bỏ rơi Ngài.

Trước sự ngạo mạn, trị vì khắt khe của người 
em út Ngài là Bôleslas và mẹ Ngài, dân thành 
Prague đã nhất loạt đứng lên lật đổ, hạ bệ chế 
độ cũ vì những tội ác họ đã gây ra. Năm 925, 
dân chúng Prague đã bầu Ven-xét-lao lên thay 
thế những người lãnh đạo cũ. Ðời sống thánh 
nhân là  một cuộc đời  giản dị.  Ngài  bênh vực 
quyền tự do tín ngưỡng ngay trước mặt các lãnh 
chúa bè rối. Thánh nhân luôn hợp tác với các 
linh mục để bênh vực đức tin và bênh kẻ nghèo 
cũng như người bị áp bức. Thánh nhân trị vì dân 
với lòng thương tuyệt đối, Ngài lo lắng giúp đỡ 
hết mọi người và dùng của cải riêng của mình 
để xây dựng, mở mang các cơ sở công giáo. 
Ngài sống bình dị, suốt mùa chay, Ngài chỉ dùng 
bánh mì khô và nước lã.

 Sự cai  trị  của Venceslaus được ghi  nhận qua 
các nỗ lực nhằm đoàn kết Bohemia, hỗ trợ Giáo 
Hội và thực hiện các cuộc đàm phán hòa bình 
với nước Ðức, nhưng chính vì thế người đã gặp 
khó khăn với những người chống-Kitô Giáo. Em 
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của người là Boleslav đã nhúng tay vào một âm 
mưu, và trong tháng Chín năm 929,  ông mời 
Venceslaus đến Alt Bunglou để dự lễ các Thánh 
Cosmas  và  Damian.  Trên  đường  đi  dự  lễ, 
Boleslav đã tấn công chính anh mình, và trong 
cuộc ẩu đả, Venceslaus đã bị giết bởi bộ hạ của 
Boleslav.
 
Mặc dù cái chết của người là hậu quả chính yếu 
của biến động chính trị, Thánh Venceslaus được 
ca tụng như một vị tử đạo vì đức tin, và mộ của 
người  trở  nên  trung  tâm hành  hương.  Thánh 
nhân được xưng tụng là quan thầy của người 
Bohemia và người Tiệp Khắc trước kia.
 
Lời Bàn
"Vua Venceslaus Nhân Từ" đã cụ thể hóa Kitô 
Giáo trong một thế giới đầy xáo trộn chính trị. 
Trong khi chúng ta thường là nạn nhân của một 
loại bạo lực nào đó, chúng ta cũng có thể đồng 
hóa với sự tranh đấu của thánh nhân nhằm đem 
lại sự hài hoà cho xã hội. Mọi Kitô Hữu đều được 
mời gọi tham dự vào việc thay đổi xã hội và sinh 
hoạt chính trị, vì các giá trị phúc âm rất cần thiết 
cho thế giới ngày nay.
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Lời Trích
"Trong khi công nhận thẩm quyền của các thực 
thể chính trị, Kitô Hữu nào tham gia sinh hoạt 
chính trị phải cố gắng có những quyết định phù 
hợp với phúc âm và, trong khuôn khổ của một 
tập thể chính đáng, phải làm chứng cho đức tin 
của mình bởi sự phục vụ hữu hiệu và vô vị lợi" 
(Ðức Giáo Hoàng Phao-lô VI, Lời Mời Gọi Hành 
Ðộng, 46)
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28-9 THÁNH LORENZO RUIZ VÀ CÁC 
BẠN

(1600?-1637)

 Lorenzo sinh trưởng ở Manila và bố là người 
Trung Hoa, mẹ là người Phi Luật Tân, cả hai đều 
là Kitô Hữu. Bởi thế ngài biết tiếng Tầu và tiếng 
Tagalog từ bố mẹ, và ngài còn biết tiếng Tây 
Ban Nha từ các cha Ða Minh mà ngài thường 
giúp  lễ  và  dọn  lễ  cho  các  cha.  Ngài  sống về 
nghề  chuyên  môn  viết  chữ  đẹp  (caligrapher), 
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biên chép lại các tài liệu trong một dạng tự tuyệt 
vời. Ngài là hội viên trung kiên của Hội Ái Hữu 
Mai Khôi dưới sự bảo trợ của các cha Ða Minh. 
Ngài lập gia đình và được hai trai một gái. 

Cuộc đời Lorenzo thay đổi bất ngờ khi ngài bị 
kết tội sát nhân. Chúng ta không được biết gì 
hơn ngoài lời kể của hai cha Ða Minh là "Lorenzo 
bị nhà cầm quyền lùng bắt vì một vụ giết người 
do lý do ngài có mặt tại hiện trường hay do do 
người ta gán gấp cho ngài là thủ phạm.” 

Vào  lúc  đó,  ba  linh  mục  Ða  Minh,  Antonio 
Gonzalez,  Guilermo  Courtet  và  Miguel  de 
Aozaraza, chuẩn bị dong buồm sang Nhật mặc 
dù ở đó đang bắt đạo dữ dội. Cùng đi với họ có 
một linh mục Nhật Bản, Vicente Shiwozuka de la 
Cruz, và một giáo dân bị bệnh phong cùi tên là 
Lazaro.  Lorenzo,  do  đang  lẩn  tránh  nhà  cầm 
quyền nên muốn được nhập bọn,  và mãi  cho 
đến khi ra tới biển thì Lorenzo mới biết là họ 
sang Nhật.
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 Họ đổ bộ ở Okinawa. Lorenzo có thể tiếp tục 
đến Đài Loan, nhưng, ngài viết, "Tôi quyết định 
ở lại với các cha, vì nếu đến đó người Tây Ban 
Nha sẽ treo cổ tôi." Họ ở Nhật không được bao 
lâu thì bị lộ tẩy, bị bắt và bị giải đến Nagasaki. 
Nagasaki, một quang cảnh của một nơi bị bom 
nguyên tử thảm sát thê thảm này vốn xưa đã 
từng biết đến một thảm cảnh khủng khiếp khác: 
Cả  50,000 người Công Giáo sống ở đây đã bị 
phân tán hay bị tử đạo.
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Các  linh  mục  thừa  sai,  cũng  như  Lazaro  và 
Lorenzo bị tra tấn một cách dã man: sau khi bị 
đổ nước vào cổ họng, họ được đặt nằm ngửa 
trên mặt đất.  Một tấm ván dài  được đặt trên 
bụng nạn nhân, và các tên lính đạp lên tấm ván 
để nước ứa ra từ miệng, mũi và tai nạn nhân.

 Vị bề trên của họ, Cha Antonio, đã chết trong 
cùng ngày. Vị linh mục người Nhật và Lazaro vì 
khiếp sợ khi bị tra tấn bằng tăm tre đâm vào 
đầu ngón tay, nên đã chối đạo. Nhưng cả hai đã 
lấy lại cản đảm khi được các bạn khuyến khích.

Khi đến phiên Lorenzo bị tra tấn, ngài hỏi người 
thông dịch, "Tôi muốn biết nếu bỏ đạo, họ có 
cho tôi  sống không."  Người  thông dịch không 
hứa hẹn gì, và Lorenzo, trong những giờ sau đó 
đã cảm thấy đức tin mạnh mẽ hơn. Ngài trở nên 
dũng cảm, ngay cả gan dạ với các lý hình.

Cả năm người bi giết chết bằng cách treo ngược 
đầu trong một cái hố. Chung quanh bụng của họ 
bị đeo bàn gông và đá được chất lên các bàn 
gông để gia tăng sức ép. Họ bị trói chặt để máu 
luân chuyển chậm hơn và như thế cái chết sẽ 
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kéo dài hơn. Họ bị treo như thế trong ba ngày. 
Vào lúc đó, Lorenzo và Lazaro đã chết. Ba vị linh 
mục Ða Minh vẫn còn sống, nên bị chặt đầu.
 

Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II phong thánh 
cho sáu vị này và 10 người khác, là những người 
Á Châu và Âu Châu, nam cũng như nữ, là những 
người đã loan truyền đức tin ở Phi Luật Tân, Đài 
Loan và Nhật. Thánh Lorenzo Ruiz là người Phi 
Luật Tân đầu tiên tử đạo.

 

Lời Bàn

Là những Kitô Hữu ngày nay, chúng ta tự hỏi 
không  biết  làm thế  nào  để  đứng  vững  trong 
hoàn  cảnh  như  các  vị  tử  đạo  phải  đối  diện? 
Chúng ta thông cảm với hai vị đã có lần từ chối 
đức tin. Chúng ta hiểu giây phút thử thách hãi 
hùng của Lorenzo. Nhưng chúng ta cũng thấy sự 
can đảm--không thể giải  thích bằng ngôn ngữ 
loài  người--xuất phát từ kho tàng đức tin của 
họ. Sự tử đạo, giống như đời sống, là một phép 
lạ của ơn sủng.
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Lời Trích

Quan án: "Nếu tao cho mày sống, mày có từ bỏ 
đức tin không?"

Lorenzo: "Tôi không bao giờ làm điều đó, vì tôi 
là một Kitô Hữu, và tôi sẽ chết cho Thiên Chúa, 
và nếu tôi có cả ngàn mạng sống tôi cũng sẽ 
dâng lên cho Thiên Chúa.  Bởi  thế,  ông muốn 
làm gì thì làm."
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29-9 TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAEL , 
GABRIEL VÀ RAPHAEL

Các Thiên Thần là những thiên sứ của Chúa xuất 
hiện nhiều trong Thánh Kinh, nhưng chỉ có thiên 
thần Micael, Gabriel và Raphael được nhắc đến 
tên mà thôi.

 Thiên thần Micael xuất hiện trong thị kiến của 
tiên tri Danien như là "đại hoàng tử" để bảo vệ 
dân Israel khỏi những kẻ thù tấn công. Trong 
sách Khải Huyền, Thiên thần Micael dẫn đoàn 
quân của Chúa đến chiến thắng sau cùng trên 
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quyền  lực  của  ma quỷ.  Lòng sùng kính thiên 
thần Micael đã có từ cổ xưa nhất, thịnh hành ở 
phương Ðông vào thế kỷ thứ 4. Giáo hội phương 
Tây bắt đầu tuân giữ ngày lễ kính thiên thần 
Micael và các thiên thần vào thế kỷ thứ 5.

Thiên thần Gabriel cũng xuất hiện trong các thị 
kiến của tiên tri Đanien, để công bố xứ mệnh 
của thiên  thần Micael  trong chương trình  của 
Thiên Chúa. Sự xuất hiện nổi bật nhất của Thiên 
thần Gabriel là cuộc gặp gỡ với thiếu nữ Do-thái 
tên là Ma-ri-a và Trinh Nữ Ma-ri-a đã chấp thuận 
việc cưu mang Chúa Cứu Thế.

 Những hoạt động của Thiên thần Raphael được 
thu gọn trong câu chuyện Tôbít của Cựu Ước. 
Thiên thần Raphael hiện ra để hướng dẫn con 
trai của Tôbít là Tôbia qua những đoạn trường 
mạo hiểm ly kỳ đưa đến ba điều kết thúc vui vẻ, 
đó là: Tobia thành hôn với Sara, Tobia-cha được 
chữa khỏi bệnh mù, và sự phục hồi gia sản của 
gia đình.

Lễ kính nhớ thiên thần Gabriel là ngày 24 tháng 
3, thiên thần Raphael ngày 24 tháng 10 đã được 
ghi  vào lịch Rôma vào năm 1921. Năm 1970, 
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lịch được sửa đổi nhập chung hai ngày lễ kính 
này với ngày lễ kính thiên thần Micael.

Lời Bàn

Mỗi  tổng  lãnh  thiên  thần  có  những  sứ  mệnh 
khác nhau trong Thánh Kinh: thiên thần Micael 
bảo vệ, thiên thần Gabriel loan báo, thiên thần 
Raphael hướng dẫn. Việc ngày xưa người ta tin 
rằng những biến cố không thể giải thích được là 
do các việc làm của thần linh nay đã nhường lối 
cho một quan điểm khoa học về thế giới và một 
ý thức cắt nghĩa sự việc xuyên qua định luật liên 
hệ giữa nguyên nhân và hiệu quả (gọi là luật 
nhân quả).  Tuy thế, những người có niềm tin 
vẫn còn kinh nghiệm về sự bảo vệ, liên lạc và 
hướng dẫn của Thiên Chúa trong mọi hình thức 
diễn tả. Chúng ta không thể một cách nhẹ dạ 
gạt bỏ đi chuyện các thiên thần hiện diện và tác 
động trong đời sống chúng ta.

Trích dẫn:

“Câu hỏi  liệu  có  bao nhiêu thiên  thần có  thể 
nhẩy múa trên đỉnh một mũi kim nay chẳng  còn 
là một chuyện vô lý nữa trong vật lý học nguyên 
tử và phân tử: vì khoa học cho rằng cái điểm 
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mũi nhọn đó nó nhỏ lắm, và “những sứ giả điện 
tử” nhỏ vô cùng này đang chơi một vũ điệu của 
sự sống trên đó” (Lewis Mumford).
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30-9 THÁNH GIÊRÔNIMÔ, 
NHÀ KINH THÁNH

VÀ TAY VĂN CHƯƠNG TRAU CHUỐT
I. CUỘC ÐỜI MỘT VỊ ÐAN SĨ.
CUỘC ÐÀO LUYỆN DÀI TRONG KIẾP LANG THANG.

Giêrônimô chào đời khoảng trước năm 350 tại 
xứ  Dalmatia  (Croatia  ngày  nay).  Ngài  được 
hưởng nền giáo dục của con nhà quyền quý. 
Tại  Roma,  ngài  theo học nhiều thầy và  bạn 
hữu bác ngữ học và thông thạo văn chương. 
Ngài cũng có vài ba cuộc tình mà kỷ niệm về 
chúng sẽ ám ảnh ngài nơi sa mạc. Tuy nhiên, 
thành phố [Roma] cả ngoại giáo lẫn Kitô giáo, 
mới  là  điều  ngài  say  mê  hơn  cả.  Ngài  lãnh 
nhận  Phép  Rửa,  rồi  lẳng  lặng  trẩy  đi  xứ 
Gaule,  dừng lại  ở  Tréves,  nơi  Valentinien  ở. 
Trong cảnh ẩn dật, ngài nghiên cứu và khám 
phá ra những dấu vết của thánh Athanase bị 
lưu  đày  và  bản  dịch  Latinh  cuốn  "Cuộc  đời  
thánh Antôn".

Ít lâu sau, ngài về gần quê hương của mình 
và  vào  lối  373,  ngài  lập  cư  tại  Vénétie, 
Aquilée  [nước Ý],  một  trung tâm kinh tế  và 
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văn học.  Ngài  thành lập ở đó một  kiểu  đan 
viện trí thức dưới sự bảo trợ của Chromatius, 
Giám Mục tương lai  ở đây, cùng với hai bạn 
ngài là Rufin và Bonose, nhưng nhóm này đã 
nhanh  chóng  tan  rã  trước  lời  chỉ  trích  và 
những  hiểu  lầm.  Ðây  là  sự  đoạn  tuyệt  mà 
ngài  tưởng  là  mãi  mãi,  với  quê  hương,  gia 
đình,  bè  bạn.  Nhưng  những  năm  tháng 
nghiên  cứu  và  thử  nghiệm  đời  sống  cộng 
đoàn  này  đã  để  lại  cho  ngài  một  kiến  thức 
vững  chắc  về  ngữ  học,  một  dấu  ấn  không 
phai  về  Roma vĩ  đại  và  một  ám ảnh về đời 
đan tu đích thực. 

Ngài trẩy qua Ðông phương năm 374.

From 374-9 Jerome led an  ascetical life in the 
desert of  Chalcis,  south-west  of  Antioch. 
Ordained priest at  Antioch,  he  went  to 
Constantinople (380-81),  where  a  friendship 
sprang  up  between  him  and  St.  Gregory  of 
Nazianzus  

Nhưng giấc  mơ cô  tịch  đeo  đuổi  ngài.  Năm 
375, ngài lui vào sa mạc kế cận miền Chalcis, 
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phía  Tây-Nam  thành  Antiokia.  Tại  đó,  ngài 
sống đời ẩn dật trong khổ hạnh tột cùng và 
trong  những  cơn  cám  dỗ.  Ðể  khuây  khỏa, 
ngài bắt đầu học hỏi Kinh Thánh và ban đêm 
học  tiếng  Hip-ri  với  một  người  Dothái  tòng 
giáo. Nhưng trong  "thân thể" của ngài  "đám 
lửa khoái lạc vẫn sôi sục" và trong "đêm tối"  
của ngài, dù thức hay ngủ, nhà "Kinh Thánh-
mới" nghe thấy mình bị Chúa Giê-su coi là kẻ 
nói  láo :  "Ngươi  là  môn đệ của Cicéron chứ  
không phải  là  Kitô  hữu".  Ngài  thề  sẽ  không 
đọc sách đời nữa. Ngài đi theo Paulin, người 
đã  truyền  chức  Linh  Mục  cho  ngài  tại 
Antiokia. 

MỘT TỬ THI MÀ "LỬA DỤC LẠC VẪN SÔI  
SỤC" TRONG CON NGƯỜI.

Tại nơi  cô tịch, trong cảnh ẩn tu, Ngài  viết: 
“Ôi  đã bao nhiêu lần,  tôi,  kẻ đã ở trong sa  
mạc, trong cõi cô tịch mênh mông cháy bỏng  
ánh  mặt  trời,  nơi  ở  hãi  hùng  dành  cho  các  
đan  sĩ  thế  mà  cứ  ngỡ  đang  hòa  mình  giữa  
những lạc thú của Roma. Tôi ngồi, đơn độc,  
bởi  nỗi  đắng  cay  đã  xâm chiếm  toàn  thân.  
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Các chi  thể  dị  dạng của tôi  đều thô sần cả  
lên. Da dẻ dơ bẩn giống như nước da tồi tàn  
của một tên hắc chủng. Ngày nào cũng khóc,  
ngày  nào  cũng  than  !  Mỗi  lần  giấc  ngủ  ập  
đến, dù đã chống chọi, thì xương cốt tôi gần  
như rời rã, va đập xuống nền đất trần không.  
Về thức ăn, của uống, tôi chẳng nói làm gì :  
ngay  cả  những  người  bệnh  cũng  chỉ  dùng  
nước lạnh, nhận một đĩa đồ nóng đã là quá  
đáng. Ô vậy mà tôi, phải, chính tôi, kẻ vì sợ  
hỏa  ngục  đã  tự  đày  đọa,  giam  hãm  mình  
trong một ngục tù khổ sở đến thế, chẳng có  
bạn bè nào khác ngoài bò cạp và thú dữ. Tôi  
lại  thường  xuyên  ngỡ  mình  đang  tham  dự  
những  buổi  khiêu  vũ  của  các  cô  thiếu  nữ.  
Chay tịnh làm mặt tôi tái nhợt, thân xác giá  
băng nhưng ngọn lửa dục vọng lại thiêu đốt  
lòng trí. Trước mặt kẻ khốn khổ này, một kẻ  
đã  trở  thành  xác  chết  hơn  là  một  thân  xác 
sống động chỉ còn những đám lửa khoái lạc  
là sục sôi.

Không còn gì để nương cậy, tôi nằm dài dưới  
chân  Giê-su,  lấy  nước  mắt  tưới  đẫm  chân  
Ngài,  lấy  tóc  mình  mà  lau.  Xác  thịt  có  nổi  
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loạn thì tôi chế ngự nó bằng chay tịnh trong  
nhiều tuần lễ.  Tôi  không hổ nhục vì  nỗi  bất  
hạnh  của  mình,  đúng  hơn  tôi  than  khóc  vì  
không còn được như thuở ấy. Tôi còn nhớ :  
tôi thường kêu van suốt cả ngày đêm và chỉ  
ngừng đấm ngực vật vã khi đã bình tâm lại  
trước  những  đe  dọa  của  Thầy  Chí  Thánh.”  
(Thư 22, 7 gửi Eustochium, CUF, 1949,p. 117 
- 118, trad. J. Labourt.)

ÐÊM TỐI CỦA GIÊRÔNIMÔ :  CUỘC TRỞ 
VỀ VỚI KINH THÁNH.

Ðã từ lâu lắm, vì Nước Trời, tôi từ bỏ cha mẹ,  
chị  em, họ hàng và gay go hơn nữa,  từ bỏ  
thói  ăn sung mặc sướng ;  tôi  đi  Giêrusalem  
chiến đấu vì Ðức Kitô. Nhưng đối với thư viện  
mà  tôi  khổ  công  xây  dựng  ở  Roma,  thì  tôi  
không thể bỏ qua nổi. Thật khốn khổ ! Trước  
khi đọc Cicéron là tôi ăn chay kiêng cữ, nhiều  
đêm nằm thức trắng nhớ lại tội lỗi ngày xưa  
mà lòng ứa trào nước mắt. Sau đó tôi lại cầm  
nhà thi  sĩ  Plaute đọc !  Nếu hồi  tâm lại,  bắt  
đầu  đọc  một  tiên  tri  thì  thứ  ngôn  ngữ  bán  
khai đó lại làm tôi kinh hãi.  Ðôi mắt mù lòa  
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khiến tôi  không nhìn thấy ánh sáng.  Ấy thế  
mà thay vì kết tội chính đôi mắt mình tôi lại  
kết tội Mặt Trời. Con rắn thái sơ (tức ma quỉ)  
đã phỉnh phờ tôi như vậy đó.

Vào khoảng giữa Mùa chay, cơn sốt len vào  
tận nơi sâu thẳm nhất của con người tôi, xâm  
chiếm  thân  xác  kiệt  quệ  của  tôi,  không  để  
yên  một  giây  phút  và,  thật  khó  tin  nổi,  nó  
tiêu hủy chi thể tôi đến mức chỉ còn da bọc  
lấy  xương.  Trong khi  đó,  người  ta  chuẩn bị  
tang lễ cho tôi vì toàn thân tôi đã giá lạnh, sự  
sống, hơi nóng, hơi thở chỉ còn phập phồng  
nơi khoảnh ngực còn ấm. Ðột nhiên, tôi ngất  
trí. Kia là tòa án của vị Thần Phán, người ta  
đang điệu tôi đến đó. Người ta cật vấn tôi là  
ai,  tôi  trả  lời  :  "Tôi  là  Kitô  hữu".  Nhưng  vị  
ngồi trên tòa phán : "Ngươi nói dối, ngươi là  
kẻ  theo  Cicéron,  ngươi  không  phải  là  Kitô  
hữu", "kho tàng ngươi ở đâu thì lòng ngươi ở  
đó".

Lập tức tôi  trở nên câm lặng. So với  những  
đòn roi, vì Ngài ra lệnh cho người ta đánh tôi,  
thì sự dày vò của lương tâm còn gây vết hằn  
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đau gấp bội.  Tôi tự nhủ : "Nhưng trong âm  
phủ ai sẽ ca tụng Ngài ?", nhưng rồi tôi bắt  
đầu kêu khóc, lặp đi lặp lại : "Lạy Chúa, xin  
thương xót  con".  Lời  kêu  xin  vang lên  giữa  
những làn roi, cuối cùng, những người tham  
dự quì mọp dưới chân vị chủ tọa van xin Ngài  
gia  ân  cho  chàng thanh  niên  trẻ  tuổi  là  tôi  
đây, cho tôi được thống hối lỗi lầm ; nếu sau  
này tôi lại đọc văn chương ngoại giáo thì sẽ  
phải chịu hình phạt xứng đáng. Phần tôi, lâm  
vào thế cùng,  tôi  sẵn sàng đoan hứa nhiều  
hơn thế nữa. Vậy là tôi bắt đầu thề, lấy Danh  
Ngài làm chứng, tôi nói : "Lạy Chúa, nếu bao  
giờ con có những tác phẩm đời, hay nếu con  
đọc chúng thì như là con chối Chúa vậy". Sau  
khi đã thốt lên lời thề đó, người ta thả tôi ra,  
và  này  tôi  trở  về  trần  thế.  Trước  sự  ngạc  
nhiên của mọi người, tôi mở mắt ra. Mắt tôi  
đẫm lệ đến nỗi những người hoài nghi  nhất  
cũng  nhận  thức  nỗi  đau  đớn  của  tôi.  Ðó 
không phải  là  giấc  ngủ,  cũng chẳng phải  là  
cơn  mộng  mị  hão  huyền  thường  lừa  dối  
chúng ta. Bằng chứng là phiên tòa mà tôi bị  
điệu đến, bằng chứng là cuộc phán xét thật  
kinh khiếp - ước gì đừng bao giờ tôi phải chịu  
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sự tra hỏi như thế - vai tôi đã sưng phù và tôi  
còn cảm giác về những vết thương khi thức  
giấc.  Từ  đó,  tôi  đọc  SáchThánh  một  cách  
chuyên chú hơn so với ngày xưa khi tôi  đọc  
sách  của  người  phàm.  (Lettre  22,  30,  A 
Eustochium, ibid, p. 144 - 146.)

CUỘC  DU  HÀNH  QUA  CÁC  THỦ  ÐÔ  : 
CONSTANTINOPLE VÀ ROMA.

Ngài  trở  lại  Constantinople  vào  khoảng năm 
380,  ở  lại  đó  vài  năm,  có  thể  ngài  đã  thụ 
huấn  với  thánh  Grégoire  de  Nazianze,  vì 
chúng ta thấy ngài gọi  thánh nhân là  "Thầy 
tôi". Ngài đã không đề cập gì đến Công đồng 
Constantinôpôli vào năm 381, mặc dầu đây là 
Công Ðồng hết sức quan trọng đối với Ðông 
phương,  minh  định  Chúa  Giê-su  và  Chúa 
Thánh  Thần  là  Thiên  Chúa  trong  Ba  Ngôi 
Thiên Chúa, đồng bản thể với Chúa Cha. Ngài 
khởi sự công việc dịch thuật với các bản văn 
của Eusèbe và Origène. 

Năm 382, ngài tháp tùng Đức Giám mục 
Paulin  và  Épiphane  de  Salamine  tới 
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Roma dự  Công  Ðồng  do  hoàng  đế  Tây 
phương là Gratien triệu tập. Ðức Giáo hoàng 
Damase  (366  -  384),  một  người  có  những 
tham vọng lớn đối với Roma, đã biết tận dụng 
năng lực của ngài, chọn ngài làm thư ký, giao 
nhiệm vụ quản lý văn khố và thủ thư, đề nghị 
ngài  duyệt  lại  bản  văn  Kinh  Thánh  Latinh 
dùng trong phụng vụ, Phúc Âm, Thánh Vịnh. 
Giêrônimô ủng hộ Ðức Giáo Hoàng trong việc 
chống lại  các  đồ  đệ của  Lucifer  de Cagliari, 
một  người  "bài-ariô" bảo  thủ,  không  nhận 
định  rõ  về  nhân  tính  của  Chúa  Giê-su,  và 
chống Helvidius,  kẻ công kích sự đồng trinh 
vĩnh viễn của Ðức Ma-ri-a cách khá thô tục. 
Cũng trong thời gian này, ngài kết tình nồng 
thắm  với  giới  nữ  quí  tộc  như  Marcela,  một 
góa phụ được nhiều người săn đón và Asela 
con gái bà ; Paula, một góa phụ khác rất mộ 
đạo,  cùng với  các con gái  ;  Blésila,  khá lịch 
thiệp  ;  Estochium,  con  người  khổ  hạnh  và 
Paulina  người  lấy  nghị  viên  Pammachius. 
Giêrônimô vị linh hướng của họ, khai tâm cho 
họ  về  Kinh  Thánh,  bàn  luận  về  tiếng  Hip-ri 
trong  các  bức  thư  gửi  cho  Marcela.  Bù  lại, 
ngài nhận được cơ man là quà tặng. Một bên 
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có Ðức Giáo Hoàng Damse, một  bên có các 
gia  đình  Roma  quyền  quí,  kẻ  lãng  du  của 
Chúa đạt  tới  đỉnh cao trên con đường nhập 
thế  của  mình.  Ngài  thổ  lộ  với  Asela  :  "Hầu 
như mọi  người  đều  nghĩ  và  quyết  rằng cha  
xứng đáng với ngôi Giáo Hoàng".  Tuy nhiên, 
những mối quan hệ này không phải là không 
gặp những đối nghịch, chỉ trích.  "Tòa án của 
biệt  phái,  những  kẻ  giả  đạo  đức"  thậm chí 
còn khởi tố ngài. 

BA NĂM Ở ÐÔNG PHƯƠNG VÀ  CHUYẾN 
ÐI VỀ VĨNH CỬU.

Và  rồi,  năm  384,  Ðức  Giáo  hoàng  Damase 
qua đời (11-12-384), cả Blésila cũng chết, có 
lẽ  vì  chay tịnh  quá sức theo lời  khuyên của 
ngài. Vào tháng 8 năm 385, để tránh chống 
đối, Ngài rời Roma, thành Babylon tội lỗi, nơi 
mà ngài  hẳn đã trở thành kẻ ít  được ai  ưa, 
nhưng ngài ra đi với một chương trình : dịch 
thuật  Kinh Thánh sẽ  là  công việc  chính yếu 
của  ngài.  Bằng  cách  đi  qua  Antiokia  và 
Alexanđria, ngài tới Be-lem vào năm 386
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Ngài ra đi về Ðông phương cùng với em trai 
là Paulinien, trong khi đó Paula, đóa hoa tươi 
đẹp trong những người bạn Roma của ngài và 
nhất là Eustochium, con gái bà, cùng với một 
số  đan  sĩ  cũng  đến  Ðông  phương  qua  ngã 
khác. Ngài  du hành qua Palestine và Aicập. 
Lúc  đó  Rufin  bạn  xưa  của  ngài  đang  ở  tại 
Jérusalem,  gần  chỗ  bà  Mélanie  l’  Ancienne, 
một  phụ  nữ  Roma  khác  thuộc  gia  đình  quí 
tộc, hết sức giàu có, đã đem tiền của thiết lập 
một liên - đan viện tại đồi Cây Dầu, được con 
gái bà là Mélanie Nhỏ, con bà, biến thánh nổi 
tiếng.  Năm  386,  Giêrônimô  chọn  ở  lại 
Bethlem. Gia tài của Paula được xử dụng để 
xây ba nữ đan viện, phân chia theo giai cấp 
xã hội, trong khi đó, ngài xây một nam đan 
viện. Một cách nào đó ngài là Ðan Viện Phụ, 
còn Paulinien em ngài làm quản lý. Với những 
tài  liệu  nghiên  cứu  Kinh  thánh  mang  theo, 
Ngài  chuyên  cần  giảng  dạy,  nhất  là  Kinh 
Thánh, làm việc rất nhiều và tranh cãi  cũng 
lắm.  Ngài  tranh  cãi  với  Rufin  và  Jean  de 
Jérusalem  "Kẻ  ngạo  mạn  nhất  trong  số  các  
Giám Mục", về bản văn và sự chính thống của 
Origène,  tranh luận với  Jovinien  về sự đồng 
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trinh và chay tịnh, và một lần nữa tranh luận 
với Vigilantuis về các thánh tích và về cơ chế 
đan tu . Những mối ác cảm của ngài còn ầm ỉ 
hơn cả những tình bạn của ngài, những mối 
thân  hữu  đó  đang  dần  dần  mất  đi  :  Paula, 
Marcela và cuốí  cùng là Eustochium lần lượt 
qua đời. Việc Roma bị xâm chiếm năm 410 là 
cái  tang  không  kém  phần  đau  đớn  đối  với 
ngài,  một  người  luôn  ý  thức  mình  là  dân 
Latinh và là kẻ rất say mê Kinh Thánh. Ít lâu 
sau, chính nơi lưu ngụ của ngài cũng bị quân 
Sarrasins đe dọa, và đan viện của ngài đã bị 
phái Pêlagiô thiêu hủy. Ngày 30 tháng 9 năm 
419, ngài đi về vĩnh cửu, rời bỏ trần gian đau 
buồn này, nơi đã che chở những ước mơ, việc 
làm, những cuộc chiến đấu và đời khổ hạnh 
của ngài.

CÔNG DÂN ROMA ÐẾN KỲ CÙNG.

Lời tựa của các sách cũng như những lá thư 
của Giêrônimô có thể coi là những trang nhật 
ký. Dưới đây là hai đoạn trích nói về sự sụp 
đổ  của  Roma,  một  nằm  trong  lời  tựa  cuốn 
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"Chú giải sách Ézéchiel", một nằm trong một 
bức thư ngài.

Này đây ánh sáng huy hoàng nhất của tất cả  
các  lục  địa  vừa  vụt  tắt,  chính  xác  hơn,  đế  
quốc Roma đã bị chặt đầu, và nói cho trọn sự  
thật, nơi một thành phố cả vũ hoàn đã tiêu  
vong. (Prol. PL 25, 16A = COSL 5, p. 3, 12 - 
14.)

Gần đây tôi  muốn bàn đến sách Ézéchiel  và  
làm trọn lời  hứa mà tôi  đã nhiều lần lập lại  
với các độc giả chăm chỉ của tôi. Nhưng, khi  
sắp bắt đầu đọc cho người ta viết, thì sự tàn  
phá  các  tỉnh  bên  Tây  phương  và  nhất  là  
thành  Roma  đã  làm  tôi  bàng  hoàng  rung  
động, đến mức, nói như ngạn ngữ bình dân  
tôi chẳng còn biết mình là ai nữa, và tôi đã  
giữ thinh lặng trong một thời gian dài, tôi biết  
đây là  thời  để khóc.  Và năm đó,  khi  tôi  đã 
hoàn tất ba cuốn sách chú giải thì thình lình  
cuộc xâm lăng của quân Man-di ập đến, bọn  
người  mà Virgil  đã  nói  :  "Bọn  Barcéens trải  
bước giang hồ đến tận miền xa" (En. IV, 42)  
và Sách Thánh, khi nói về Israel : "và nó sẽ ở  
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đối  mặt  lại  các  anh  em mình"  (Kn  16,  12).  
Chúng  vượt  qua  các  nẽo  đường  Aicập,  
Palestine,  Phénicie  như  giòng  thác  lũ  cuốn  
phăng tất cả, đến nỗi khó khăn lắm, nhờ lòng  
thương  xót  của  Ðức  Kitô,  chúng  tôi  mới  có  
thể thoát khỏi bàn tay chúng. Nếu theo một  
nhà  diễn  thuyết  lừng  danh  :  "Vũ  khí  bắt  lề  
luật phải lặng câm" (Cicéron, Pour Milon, 10  
(11)) thì điều ấy càng đúng hơn biết mấy đối  
với việc nghiên cứu Thánh Kinh, vốn cần đến  
bao nhiêu là sách vở, thinh lặng, sự chuyên  
chú của những người sao chép, và riêng đối  
với những người đọc để chép thì tâm trí cần  
phải  được  thanh  thản,  thung  dung. (Lettre 
126. 2, A Marcelin et Anapsychie, CUF 1961, 
p. 135 - 136, trad. J. Labourt.)

Từ Tây phương, một tin đồn khủng khiếp đến  
tai  chúng  tôi,  Roma  bị  bao  vây,  người  ta  
chuộc mạng các công dân với giá bằng vàng,  
rồi khi đã bị lột hết tiền của, họ lại bị bao vây  
lần nữa, thế là không những mất tài sản mà  
còn mất luôn mạng sống. Tôi lặng người, vừa  
đọc  vừa  nức  nở  uất  nghẹn.  Thành  đã  thất  
thủ, một thành từng  chinh phục cả hoàn vũ,  
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nói sao bây giờ ? Nó đã bị nạn đói hủy diệt  
trước khi bị  gươm đao tàn phá, tù binh còn  
lại quá ít, đâu có thể làm gì. cơn đói dữ dội  
đã  đẩy  con  người  đến  chỗ  kiếm  miếng  ăn  
bằng tội ác ; một bà mẹ đã không buông tha  
đứa con còn bú, nuốt vào bụng đức con mà  
chỉ mới trước đây ít lâu bà đã sinh ra… (Thư 
127,  12,  A  Princeipia,  Vierge,  ibid.,  p.  146, 
trad. J. Labourt.)

II. MỘT CON NGƯỜI KHOA HỌC.

NHÀ LUÂN LÝ.

Giêrônimô không phải là triết gia cũng không 
là nhà thần học. Chắc chắn ngài có quan tâm 
đến tín lý, nhưng ngài đã không soạn một tác 
phẩm chuyên biệt  nào.  Nơi  ngài  dường như 
nỗi  ám ảnh về tính  chính thống đã thế chỗ 
cho tư tưởng. Người ta cũng không thấy ngài 
soạn  những  khảo  luận  luân  lý.  Tuy  nhiên, 
ngài thường đề cập tới các vấn đề thống hối 
và khổ chế, đồng trinh và độc thân trong đời 
sống đan tu, trong các tác phẩm bút chiến : 
"Chống Helvidius",  "Chống Jovinien",  "Chống  
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vigilantius" và nhất là trong các thư của ngài. 
Là người say sưa ngợi ca đức trinh khiết, ngài 
kêu gọi cứu vãn lấy truyền thống Roma chống 
lại  những điều  xằng bậy của  Jovinien  !  Tuy 
nhiên, trong bức thư 22 gửi Eustochium, con 
gái bà Paula, trực tiếp bàn về đề tài này, ngài 
nhìn  nhận  có  "những  cuộc  hôn  nhân  đoan  
chính", tạo nên một "thứ bậc" trong Giáo Hội, 
một  "phẩm  giá",  cho  dù  chỉ  vì  những  cuộc 
hôn  nhân  đó  "sinh  ra  các  trinh  nữ  !".  Thế 
nhưng trong thư đó, chính việc hôn nhân lại 
bị  nối  kết  với  thành  Sô-đôm tội  lỗi,  đối  với 
một sự thiện thì hôn nhân là một sự dữ, được 
cho phép "chỉ sau khi đã có tội lỗi". Nhìn vào 
hôn nhân, là ngài nhìn ngay tới "những tiếng 
khóc oe oe của trẻ con", "những lo âu nặng  
nề trong các đám cưới" mà rất nhiều lần ngài 
mô  tả  với  ngòi  bút  hiện  thực,  trong  khi  sự 
trinh  khiết  lại  đắm  mình  trong  bầu  khí  thơ 
mộng  của  sách  Diệu  Ca,  với  khuôn  mẫu  là 
Ðức Ma-ri-a.  Trong các thư, nhất là các thư 
từ 48 - 50, ngài buộc lòng phải bác bỏ cách 
cay đắng những lời  "vu khống" của những kẻ 
"dèm pha"  ngài  :Ngài  khẳng định rằng  ngài 
đã không bao giờ "kết án hôn nhân".
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Trong các thư đó, ngài biện minh cho các tác 
phẩm  của  mình,  nhất  là  cuốn  "Chống 
Jovinien",  phân  tích  tỉ  mỉ  cho  bạn  ngài  là 
Pammachius  (Thư  49)  ;  Ngài  thấy  mình 
"khoan dung hơn nhiều so với hầu hết các tác  
giả  Hylạp  và  Latinh".  Ngoài  những  điểm  cá 
biệt đó, thánh Giêrônimô quả là một nhà luân 
lý  bẩm  sinh,  ngài  thường  xuyên  phê  phán 
những thói tục của người đương thời, nhất là 
các giáo sĩ  và đan sĩ,  như chúng ta sẽ thấy 
trong các thư của ngài.

HÔN NHÂN VÀ ÐỒNG TRINH.

2. (.) Tôi sẽ không kể ra những lo lắng phiền  
hà của hôn nhân, bụng phình ra, trẻ con khóc  
oa  oa,  bực  mình  với  gia  nhân,  bực  bội  với  
việc nhà ; rồi tất cả những thứ hạnh phúc mà  
người ta hình dung rốt cuộc cũng bị tử thần  
cũng chém phăng đi cả.

19.  (.)  Những  người  đã  đánh  mất  tấm  áo  
không có đường khâu do Trời ban (sự đồng  
trinh) hãy để họ tự khâu lấy những tấm áo ;  
những kẻ  thích  thú  với  tiếng  oa  oa  của  trẻ  
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con : chúng vừa chào đời là đã khóc thé, như  
để than tiếc vì mình đã sinh ra (.)

25.  (Khen  ngợi  sự  đồng  trinh)  Chớ  gì  con  
luôn ở trong sự kín ẩn của căn phòng mình,  
và vị Hôn Phu luôn đến chơi với con nơi căn  
phòng đó. Con cầu nguyện thì đó là con nói  
với  phu nhân,  con đọc  sách thì  đó  chính là  
Ngài  nói  với  con.  Rồi  khi  giấc  ngủ  đè nặng  
trên con, Ngài sẽ đến, đứng sau vách ngăn,  
thò  tay  qua ô  cửa và  chạm đến người  con.  
Khi  đó  con  sẽ  chỗi  dậy,  run  lên  và  con  sẽ 
nói : "Tôi đã mang vết thương tình" (Dc 5, 8)  
rồi  con  sẽ  còn  nghe  Ngài  nói  :  "Khu  vườn  
khép kín, em gái và hiền thê của Ta, là vườn  
khép  kín,  là  suối  niêm  phong"  (Dc  4,  12).  
(Lettre 22, 2 - 25, A Estochium, ibid., p. 112 
et 136.)

ROMA CỨU ÐỨC TRINH KHIẾT.

Hỡi Roma, ta muốn nói với chính ngươi, vì khi  
ngươi tuyên xưng Ðức Giê-su Kitô, ngươi đã  
xóa đi lời chúc dữ khắc trên trán mình. Kinh 
thành hùng mạnh, Nữ-hoàng-thành của  
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vũ  hoàn,  Kinh  Thành được  Thánh Tông 
Ðồ  cất  lời  ca  ngợi,  hãy  giải  thích  tên  
ngươi  !  Roma,  tiếng  Hylạp  có  nghĩa  là  
"sức  mạnh",  tiếng  Hip-ri  có  nghĩa  là  
"nâng  cao".  Hãy  giữ  lấy  danh  hiệu  đó,  
chớ gì  nhân đức của ngươi  nâng ngươi  
lên  cao  và  khoái  lạc  không  hạ  ngươi  
xuống thấp ! Hãy coi chừng gã Jovinien, kẻ  
có tên rút ra từ ngẫu tượng (thần Jove). Ðồi  
Capitole của Rôma đang để tang, các đền thờ  
Jupiter  (thần xưa của Rôma) cùng với những 
nghi lễ của nó đã sụp đổ tan tành. Cớ sao tên  
gọi đó và những đồi bại của nó lại sống dậy  
giữa  các  tường  thành  của  ngươi  ?  (Contre 
Jovinien, II, 38 PL 23, 337 - 338.)

VỊ QUAN THẦY CỦA CÁC DỊCH GIẢ.

Những  điều  nói  trên,  tuy  vậy,  chưa  phải  là 
nét  độc  đáo của thánh Giêrônimô.  Ngài  chủ 
yếu  là  một  nhà  dịch  thuật,  tuy  nhiên  trong 
trường  hợp  của  ngài,  từ  ngữ  này  không  có 
nghĩa hạn chế. Việc dịch thuật không hề giới 
hạn tính  cách của ngài,  ngược  lại,  ngài  còn 
nâng nó lên thành một ngành chuyên môn, cố 
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công xác định nó, và cũng nhờ đó ngài đã có 
thể thực hiện một công trình lịch sử, nhất là 
về Kinh Thánh có tầm quan trọng hàng đầu.

Thánh  Giêrônimô  dịch  thuật  trong  rất  nhiều 
lĩnh vực khác nhau. Người ta thường kể đến 
bản dịch tác phẩm "Về các nguyên lý" (Peri - 
Archon) của Origène, và đây cũng là mục tiêu 
tranh  luận  chính  giữa  ngài  với  Rufin,  một 
người  cũng  dịch  tác  phẩm  đó.  Giêrônimô 
trách Rufin là đã giả thuyết là trong tác phẩm 
của  Origène,  có  những  đoạn  thêm  vào 
nguyên văn,  và dựa vào giả  thuyết  đó,  ông 
đưa ra một bản dịch không còn nguyên vẹn, 
đôi  chỗ ngài  còn nhấn mạnh hơn nhằm cho 
thấy  rõ  những  sai  lầm  của  Rufin.  Ngài  còn 
dịch  khoảng  70  tác  phẩm  của  vị  thầy  xứ 
Alexandrie này (tức ông Origène) sang tiếng 
Latinh, nhưng thường xen vào đó những nhận 
xét riêng của mình. Ngài dịch khảo luận  "Về 
Chúa  Thánh  Thần"  của  Didyme  l’  Aveugle 
(Người Mù), nhằm tìm ra trong đó những chỗ 
thánh Ambroise đã đạo văn, dịch các qui luật 
đan viện và các bức thư của thánh Pachône, 
dịch cuốn  "Biên niên sử"  (Chronique) và các 
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từ  điển  Kinh  Thánh  (Onomasticon)  của 
Eusèbe  de  Césarée.  Lẫn  trong  các  thư  từ 
bằng tiếng Latinh của ngài, người ta thấy có 
các lá thư của Épiphane de Chypre, Théophile 
dAlexandrie và các văn kiện về các Công đồng 
(Synodes).Ðôi lúc, nhờ bản dịch của ngài mà 
tác phẩm bằng tiếng Hylạp không bị rơi  vào 
quên lãng. Công trình ngài thực hiện thật lớn 
lao và quí giá.

Công trình dịch thuật của ngài, như người ta 
nhận  thấy,  không  hề  là  công  việc  của  một 
nhà  trí  thức  bàn  giấy.  Thánh  Giêrônimô 
thường xuyên bàn luận về nội dung cũng như 
cách giải thích, như trong bức thư dài số 124 
gửi Avitus, liên hệ đến cuốn Peri - Archôn (Về 
các  nguyên  lý)  của  Origène.  Hơn  thế  nữa, 
trong  một  bức  thư  gửi  cho  Pammachius 
quyền  thế,  cũng  là  một  phát  đại  bác  nhắm 
vào Rufin,  ngài  đề ra lý  thuyết về  "Lối  dịch 
hoàn hảo nhất" : đó là phải dịch ý chứ không 
dịch từ, còn về bút pháp thì phải  "Làm sáng 
tỏ những cách nói đặc thù của một ngôn ngữ  
khác  bằng  những  cách  nói  đặc  thù  trong  
ngôn  ngữ  của  mình".  Và  để  dẫn  chứng, 
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Giêrônimô kể ra một loạt các bản dịch ngoại 
đạo  và  Kitô  giáo,  nhất  là  bản  dịch  Thánh 
Kitnh  từ  tiếng  Hipri  ra  tiếng  Hylạp,  tức  bản 
LXX.( Chúng ta có thể so sánhlối dịch đó với 
lối  dịch của Nguyễn Du, dịch truyền Kiều từ 
chữ hán.)

NHÀ KINH THÁNH.

Thánh Giêrônimô trở về với Thánh Kinh, trung 
tâm đời sống của ngài,  bằng những bước đi 
dứt khoát. Ðức Giáo Hoàng Damase đã tham 
khảo ý kiến ngài về một bản văn Isaia trước 
cả  khi  ngài  tới  Roma (Thư 18,  A  và  B).  Tại 
Roma, Ðức Giáo Hoàng hỏi người làng giềng 
mới đến về chữ Hosanna (Thư 19 và 20 ; Cf 
35 và 36), nhưng nhất là Ðức Giáo Hoàng đã 
khuyến  khích  ngài  soát  lại  bản  dịch  Latinh 
bản  văn  Luca  đang  dùng  ở  Roma,  từ  Tin 
Mừng Luca, ngài đi qua các Tin Mừng khác rồi 
toàn bộ Tân Ước.  Trên cơ sở  "Các bản văn 
Latinh  người  ta  đã  quen  dùng".  Vấn  đề  các 
Thánh  Vịnh  dĩ  nhiên  cũng  được  đặt  ra  và 
nhiều phần khác trong Cựu Ước,  và lần này 



M C L CỤ Ụ

ngài hiệu chính dựa trên các bản dịch Latinh 
và Hylạp khác nhau, kể cả bản LXX.

Ngài  đi  đến  cùng  trong  việc  trở  về  nguồn, 
không  những  ngài  so  sánh  bản  Kinh  Thánh 
của  mình  với  "Sự  xác  thực  của  bản  Hipri"  
(veritas Hebraica = chân lý tiếng Do thái) như 
Origène đã làm với bộ Hexaples [x. Liébaert I, 
tr.  149],  mà  còn  soạn  thành  một  bản  văn 
Latinh mới, bản này có chỗ gần với một bản 
dịch có trước, có chỗ dựa trên bản Hipri mà 
không lệ thuộc vào các bản dịch đang có. Thế 
nhưng, vì bản văn Hylạp LXX là bản duy nhất 
có  trong  Giáo  Hội,  nên  khi  đưa  ra  bản  văn 
mới, các Kitô hữu cảm thấy thói quen bị xáo 
trộn, cảm thấy băn khoăn lo lắng về đức tin. 
Thánh  Augustin  đã  lên  tiếng  báo  động  một 
cách khiêm tốn nhưng rất kiên quyết (Bộ thư 
của Giêrônimô,  56 và 104).  Tất  nhiên thánh 
Giêrônimô cảm thấy khó chịu qua lời ngài phê 
phán  Augustin: "Ngươi  tìm  hư  vinh  nơi  dân  
chúng",  "Ngươi  có  vẻ  khoe  khoang  kiến  
thức".  Augustin  chỉ  là  chàng  trai  kiêu  căng 
"đến  vũ  đài  Kinh  Thánh  khiêu  khích  bậc  
trưởng thượng"  (Thư 105 và 117).  Dẫu như 
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vậy,  bản dịch của thánh Giêrônimô được bổ 
túc  thêm,  dần  dần  được  chấp  nhận  ở  Tây 
phương  dưới  cái  tên  bản  Vulgata  (bản  Phổ 
Thông). Vào thế kỷ VII, nó được đồng thanh 
đón  nhận  và  cuối  cùng  được  Công  Ðồng 
Trente  phê  chuẩn.  Bản  dịch  này  vẫn  luôn 
được  xử  dụng,  được  các  văn  hào  ngày  nay 
ngưỡng  mộ như  Rémy de  Gourmont,  Valery 
Larbaut hay Claudel, dù rằng vào năm 1945, 
Ðức Piô  XII  đã ban hành một  bản dịch mới 
sách Thánh Vịnh, đây cũng chính là phần mà 
ngòi bút của thánh Giêrônimô đã tỏ ra không 
thật thuyết phục.

VỀ CÁCH DỊCH HOÀN HẢO NHẤT.

Thánh Giêrônimô thường biện  minh  cho các 
bản dịch của ngài. Ngài trình bày vấn đề dịch 
thuật  trong  "Lá  thư  -  đề  tựa"  cho  phần  II 
cuốn Biên Niên Sử của Eusèbe. Ngài cho thấy 
có sự đối  lập giữa "cái  nghèo nàn khô khan 
của tiếng Latinh" với  "sự linh hoạt trôi  chảy 
của  tiếng  Hylạp".  Vậy  cần  phải  có  sự  chọn 
lựa. Ngài nói về công việc của mình : "Nếu có 
thiếu  là  thiếu  chữ  chứ  không  thiếu  nghĩa" 
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(Thư  114,  3).  Ngài  luôn  luôn  nhắm  tới  ý 
nghĩa, nhưng không phải là không nhạy cảm 
với  đặc  tính  của  ngôn  ngữ.  Cần  phải  tránh 
những "cách nói chướng tai" (cacophonies) : 
ngài đã viết một cách khái luận đúng nghĩa về 
"Cách  dịch  hoàn  hảo  nhất"  để  trả  lời  cho 
những  phê  bình  của  Rufin  đối  với  bản  dịch 
của ngài về thánh Épiphane. Dưới đây là phần 
chính.

5.  (.)  Về  phần  tôi,  chẳng  những  tôi  nhìn  
nhận,  mà  còn  không  ngần  ngại  lớn  tiếng  
tuyên bố rằng : Khi dịch các tác giả Hylạp -  
ngoại trừ đối với Sách Thánh, vì trong đó cả  
thứ tự các từ ngữ cũng là một huyền nhiệm  
thì  tôi  không  lấy  từ  ngữ  để  diễn  từ  ngữ,  
nhưng lấy ý tưởng diễn ý tưởng. Về điều này,  
bậc  thầy  của  tôi  là  Cicéron,  người  đã  dịch  
những  tác  phẩm của  Platon,  Xénophone  và  
Eschine  và  Démosthène.  Ðây  không  phải  là  
lúc kể ra tất cả những gì Cicéron đã bỏ qua,  
thêm vào hoặc thay đổi để giải  thích những  
kiểu nói đặc thù của một ngôn ngữ khác bằng  
những cách nói đặc thù của ngôn ngữ mình.  
Tôi chỉ cần trưng dẫn chính bản văn, trong lời  
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tựa  cho  các  bài  diễn  văn,  dịch  giả  đã  bộc  
bạch như sau : "tôi không dịch tác phẩm như  
một dịch giả đơn thuần nhưng như một văn  
sĩ,  vừa tôn trọng những hình thái  tư tưởng,  
hình thái diễn đạt của họ, đồng thời xử dụng  
những  từ  ngữ  thích  hợp  với  thói  quen  của  
người  Latinh  chúng  ta,  vì  thế  tôi  cho  rằng  
không nhất thiết phải dịch sát từng chữ, tuy  
nhiên tôi vẫn bảo tồn đặc tính của tất cả các  
từ ngữ cũng như giá trị của chúng. Quả vậy,  
với  độc  giả  không  phải  là  đem đến  cho  họ  
cùng một con số từ ngữ nhưng là cùng một  
sức nặng của từ ngữ".

"Việc dịch ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác,  
nếu dịch từng chữ, sẽ che mất ý nghĩa, giống  
như  cỏ  quá  dày  làm  nghẹt  mất  cây  gieo".  
(Thư 57, 5 - 6, A. Pamachius, C.U.F. 1953. p. 
60 - 61, Trad. J. Labourt.)

CLAUDEL  ÐỨNG  TRƯỚC  GIÊRÔNIMÔ,  
DỊCH GIẢ KINH THÁNH.

Ðất hỡi,  hãy bạt đường trước đạo binh  
Ðức Chúa
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Ðiều  quan  trọng  là  thốt  ra  được  điều  
đó ! Ðiều quan trọng là thốt ra, Lời đang  
ẩn trong lòng ta!

Ðiều  quan  trọng  là  thốt  ra  Abraham,  
thốt ra Isaia và Ðavít, thốt ra Giảng Viên  
và các Thánh Vịnh !

Ðiều  quan  trọng  là  dẫn  dắt  Giáo  Hội,  
một  Giáo  Hội  đang  cần  đến  Ngôi  Lời  
trong trái tim ta.

Và  Tây  phương,  không  thể  không  cần  
đến thánh Giêrônimô, có thể nói là mãi  
mãi.

Trên  thân  thể  sõng  soài  của  đa  thần  
giáo, này cỗ xe tam mã của ta vun vút  
lao nhanh !

Ta đứng trên cỗ xe của Elia, vị đã diễn  
tả bằng chớp lòa sấm động.

Thần  Khí  như  bồ  câu  rên  rỉ,  nay  trào  
tuôn như gió xoáy bão cuồng.
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Và nơi  tâm điểm của đại  dương cuồng  
nộ,  chợt  có  ánh  mắt  của  vì  sao  trắng  
lóa.

Lời  khác  trên  Thập  Giá  viết  bằng  ba  
ngôn ngữ

Và ta,  để giải  thích lời  đó,  bên hài  nhi  
khóc  gào,  Bêlem,  chính  ở  đó  ta  dựng  
xưởng thánh Giêrônimô

Những  cuộn  giấy  da  chồng  chất,  bên  
Roma người ta đang chờ đợi

Kìa chúng ta đi ! Hãy nghe, hỡi Sư Tử,  
ngươi  nghe  chăng  điều  đó  ?  Này  Giáo  
Hội đã bắt đầu lắng tai !

Nghe  kìa,  hỡi  mãnh  sư,  Giáo  Hội  trên  
toàn cõi đất mới khai sinh, Giáo Hội đó  
lắng nghe ta và đang cố sức bập bẹ !

Giêrônimô, vị đã có mặt khi Thiên Chúa  
muốn  ngài  làm  một  tiên  tri,  chúng  tôi  
yêu mến ngài bởi ngài còn là một văn sĩ
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Các ngươi  nghe thấy tiếng ngài  chăng,  
điều  đó  không  thể  bỏ  qua  được,  ngài  
đang nguyền rủa lời chỉ trích vô liêm và  
xuẩn ngốc ?

Và  giữa  lòng  sa  mạc  mênh  mông,  khi  
nghe biết Rufin công kích

Ngài  bắt  đầu thét  lên những tiếng,  mà  
tận  đáy  biển  Ðịa  Trung  mà  vẫn  nghe  
thấy tiếng ngài rền vọng.

(Saint  Giêrônimô,  Parton  des  homes  de 
letters,  Paul  Claudel,  Oeuvre  poétique,  Bibl. 
De la Pléiade, Paris, 1957, p. 762.)

NHÀ CHÚ GIẢI.

Công trình dịch thuật  Kinh Thánh của thánh 
Giêrônimô  kéo  dài  khoảng  20  năm  (khoảng 
383 -  405),  kèm theo là công trình chú giải 
mà trong đó đôi khi khó phân biệt phần chú 
giải  của  riêng  ngài  với  phần  đã  có  sẵn  mà 
ngài chỉ phỏng tác lại.  Trường hợp tiêu biểu 
nhất là cuốn chú giải sách Khải Huyền, thực 
tế chỉ là sửa lại bản chú giải của Victorin de 



M C L CỤ Ụ

Pettau.  Công  trình  chú  giải  của  thánh 
Giêrônimô  được  thực  hiện  dưới  nhiều  hình 
thức rất khác nhau. Hàng chục bức thư, đôi 
khi rất dài,  bàn về những điểm đặc thù như 
chúng  ta  thấy  qua.  Trong  những  hình  thức 
khác [như trong các bài giảng], ngài thực sự 
có ý giải thích một quyển Sách Thánh, chẳng 
hạn sách Thánh Vịnh hay sách Khởi Nguyên, 
nhưng thực tế ngài chỉ làm công việc sắp xếp 
lại các ghi chú rãi rác, phần chú giải Tin Mừng 
Matthêu được soạn có phần kỹ lưỡng hơn.

Vai trò “Viện Phụ tại Đan viện ở Be-lem" cũng 
là  cơ  hội  khiến  ngài  phải  nghiên  cứu  Kinh 
Thánh nhưng không thuận tiện cho ngài soạn 
ra một chú giải liên tục, có hệ thống. Kết quả 
là  ngài  soạn  hàng  trăm bài  giảng  dành  cho 
các  bài  đọc  Chúa  Nhật  và  ngày  lễ,  nhất  là 
những bài giáo huấn cho các đan sĩ nam nữ, 
trong  đó  chứa  đựng  rất  nhiều  chú  giải  về 
sách Giảng Viên và các Thư thánh Phaolô. Chỉ 
riêng  phần  chú  giải  các  tiên  tri,  đặc  biệt  là 
tiên tri Isaia, là có vẻ được cưu mang có hệ 
thống.
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Khoa  chú  giải  mà  thánh  Giêrônimô  không 
ngừng  bàn  đến  trong  các  lời  tựa,  chịu  ảnh 
hưởng của Origène về mặt giáo lý nhưng ngài 
vẫn bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với "Thiên tài  
bất tử" này khi đứng trước kho tàng tinh thần 
phong phú của ông. Cả thánh Giêrônimô cũng 
tìm  kiếm  "những  nghĩa  ẩn  giấu"  (Sens 
caché) : cho đến cuối đời, trong cuốn chú giải 
sách  Ezechiel,  ngài  chấp  nhận  có  "ba  cách" 
giải thích : "Trước hết là theo nghĩa đen, thứ  
đến là theo nghĩa ngụ ý (troplogia), cuối cùng  
theo nghĩa thần bí,  là  nghĩa cao siêu nhất".  
Bình thường, khi bản văn khó có thể giải thích 
theo nghĩa  đen,  thì  ta  có  thể vượt  lên  bình 
diện  cao  hơn.  Tuy  nhiên,  thánh  Giêrônimô 
thường  xen  lẫn  các  "cách"  chú  giải  đó  một 
cách tự do. Hai người mù thành Jéricho tượng 
trưng cho dân Cựu Ước và dân Tân Ước ; hai 
môn đệ có nhiệm vụ tìm lừa mẹ và lừa con 
cho  cuộc  khải  hoàn  vào  Jérusalem đó  là  tri 
thức và hành động, và hai con vật mà Chúa 
Giê-su cỡi là Hội đường Dothái và dân ngoại - 
mà đoạn này nằm trong cuốn "chú giải thánh 
Matthêu",  một  tác  phẩm mà ngài  muốn chú 
giải theo nghĩa đen.
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Nhưng, về sau khi kiến thức về ngôn ngữ và 
Kinh Thánh của ngài càng ngày càng cao, thì 
lối  chú  giải  của  ngài  nói  chung  nghiêng  về 
ngữ học  và  sát  với  nghĩa  đen  hơn.  Khi  chú 
giải tiên tri Isaia, ngài không bác bỏ : "lối giải  
thích này phải phù hợp với chân lý lịch sử" và 
trong tác phẩm  "Giêrêmia"  là  tác phẩm cuối 
cùng của ngài, ngài coi Origène là  "nhà giải  
thích ẩn dụ chạy trốn chân lý lịch sử". Khuynh 
hướng  của  thánh  Giêrônimô,  hẳn  đã  rõ, 
nhưng nét độc đáo sâu xa nhất của ngài chắc 
chắn đó là, trong số các Giáo  Phụ, có lẽ chỉ 
mình  ngài  là  người  tham khảo  chú  giải  của 
các Rabbi về mọi điểm, và điều này cũng tạo 
cho  ngài  một  nét  mới  mẻ,  hiện  đại.  Nếu 
không phải là một nhà chú giải thật sâu sắc, 
thì  ít  nhất,  do  việc  nghiên  cứu  bản  văn 
nguyên thủy cũng như các bản dịch rất khác 
nhau, thánh Giêrônimô là một Ðại Tiến Sĩ về 
Thánh Kinh.

NGƯỜI PHỤC VỤ LỊCH SỬ.

Chúng ta nghĩ như thế nào về công trình lịch 
sử học và thánh Kinh học và về công việc của 
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nhà  dịch  thuật  nói  chung  ?  Giêrônimô  chắc 
chắn  là  người  mà  ngày  nay  ta  gọi  là  nhà 
nghiên cứu. Một nhà bác học lỗi lạc vượt trên 
cả  Origène.  Ngài  còn  là  người  có ý  thức về 
vấn đề xuất bản và phát hành, chúng ta có 
thể đọc thấy điều đó trong rất nhiều lá thư 
của ngài. Hơn nữa ngài đặt nặng giá trị  của 
tài liệu viết. Nhiều lần, ngài bác bỏ lời nói của 
đối phương và thách thức họ tranh luận đựa 
trên các tác phẩm của họ. Cuốn sách mới là 
tài liệu đích thực, truyền đạt tư tưởng lại cho 
hậu  thế.  Tuy  nhiên,  nhà  thông  thái  đôi  khi 
cũng  có  những  điều  chưa  tiêu  hóa  nhuần 
nhuyễn,  ngài  làm  việc  quá  vội  vàng,  thiếu 
chặc chẽ, chính xác, dễ tự mâu thuẩn vì xuôi 
theo những tình cảm thương hay ghét, thậm 
chí thay đổi cả bản văn của mình từ ấn bản 
này sang ấn bản khác tùy  theo sự thay đổi 
tùy  hứng  trong  các  mối  quan  hệ  của  ngài. 
Nhà bác học vĩ  đại  nhất  của khoa Giáo Phụ 
học Latinh đôi lúc lại dùng những tiêu chuẩn 
rất là chủ quan làm qui tắc cho khoa học của 
mình.
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TÔI DỰA VÀO SÁCH VỞ.

Thánh Giêrônimô thường hay "có chuyện" với  
những kẻ khéo nói. Ngài muốn chống lại  họ  
dựa trên cơ sở sách vở. (Thư 50, 5).

Tôi dựa vào sách vở như bản ký sự truyền lại  
cho hậu thế. Hãy nói bằng các văn phẩm của  
chúng ta để cho độc giả là những người giữ  
yên  lặng,  xét  xử  chúng  ta.  (Thư  50,  4  gửi 
Domnion, trad. J. Labourt).

Ngài  đã  chuyển thư viện  của ngài  từ  Roma  
vào sa mạc. Ngài cho đem đến đó những cảo  
bản, giao cho các đan sĩ  sao chép lại.  Cộng  
đoàn sống là nhờ xưởng làm việc này. Chính  
ngài đang khi nghiên cứu ở Roma, đã chép lại  
những áng văn cổ mà ngài  không thể mua,  
và  tại  Trèves,  đã  chép  hai  cuốn  sách  của  
Hilaire cho Rufin, lúc đó còn là bạn ngài.

III. NGƯỜI GIỎI VỀ THƯ TÍN VÀ LÀ VĂN 
SĨ CHUYÊN NGHIỆP.
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Thánh Giêrônimô là con người rất hay cãi cọ, 
kẻ thù của thiên hạ, không ai thoát khỏi tay 
ngài. Dù cho rằng mình chỉ nhắm đến các học 
thuyết, các tác phẩm nhưng thực tế thì ngài 
lại  không  ngừng nhắm vào con người.  Rufin 
bị kết án là xảo quyệt, dối trá, còn Vigilantius 
thì bị "hết các Kitô hữu này đến các Kitô hữu  
khác (!)" cho lãnh đủ những lời tử tế kiểu thế 
này : "Những điều nhơ bẩn đã thấm quá sâu  
vào đầu óc ông rồi" (Thư 61, 3). Những nhân 
vật đáng kính nhất cũng trở thành nạn nhân, 
Basile là người kiêu ngạo, Augustin là chàng 
trai tự phụ. Những người không tán đồng các 
luận  đề  về  tu  đức  của  ngài  thì  ngài  cho  là 
những kẻ sa đọa, giả hình, dù họ có là đan sĩ 
đi nữa. Bù lại, trong các cuộc chiến này cũng 
như  trong  các  vụ  kiện  cáo  mà  ngài  cho  là 
chính đáng, ngài đã thể hiện cùng một lòng 
can đảm mà ngài đã từng thể hiện trong đời 
sống khổ hạnh của mình. Tính hay bốc giận 
của ngài là mặt trái của một tấm lòng hết sức 
mẫn cảm, như ngài đã bày tỏ đối với những 
người bạn phụ nữ : "ôi Eustochie của tôi, con  
gái  của tôi,  nữ chủ của tôi,  người bạn phục  
vụ với tôi, em gái của tôi" (Thư 22, 26). Ngài 
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cũng tỏ  lộ  cho  thấy  một  sự  tế  nhị  như  thế 
trong các lá thư an ủi, chẳng hạn cái chết của 
Blésila (Thư 39, Gửi Paula). Ngài đã quá say 
mê  điều  tốt  đẹp  đến  độ  thường  xuyên  làm 
mếch  lòng  người  khác.  Ngài  đã  thực  lòng 
muốn  "trần truồng đi  theo Chúa Giê-su trần  
truồng",  nhưng  "con người cũ  trong ngài  đã 
mặc lấy hình hài con thủy quái trăm đầu mà 
ngài cứ nhất tâm tố cáo nơi Rufin.

Nhưng,  dầu  sao,  thánh  Giêrônimô  cũng  đã 
phục vụ rất nhiều cho Giáo Hội. Ngài là người 
Latinh và Roma đến tận xương tủy, có năng 
khiếu  về  khoa  tu  từ  hơn  là  suy  luận.  Bị  lôi 
cuốn trước đời sống đan tu tại Palestine, ngài 
lập cư ở Bethlem, và với một công trình lớn 
lao, ngài đã đưa nền văn minh Kinh Thánh và 
các ngôn ngữ sémites hội nhập vào nền văn 
hóa La-Hy của mình. Như thế là ngài đã phát 
khởi lối ẩn tu trí thức.

DANH MỤC THÚ VẬT CỦA GIÊRÔNIMÔ.

• Khi  tức  giận,  thánh  Giêrônimô  liền  lấy  
tên các thú vật mà gọi các đối thủ của  
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mình,  người  ta  có  thể  lập  thành  một  
bảng  danh  mục  thú  vật  phong  phú  từ  
những lời chửi rủa của ngài.

• Các đối thủ là những "con lừa hai chân",  
"những  con  chó  đang  cơn  giận  dữ",  
"những con chó xứ Scyla (xứ sự chết)",  
"những loài côn trùng rì rầm về tôi trong  
sách vở của chúng".

• Rufin "nói chậm như rùa" ; ở chỗ khác,  
ông là "một con heo ụt ịt", "một con quạ  
hiểm độc". Ông thường bị coi là bọ cạp :  
"một  con bò cạp,  con vật  câm lặng và  
độc hại (.) chết vì chính cái vòi mà nó cố  
chỉa về phía tôi". Và đây là lời trong bài  
điếu văn : "Con bọ cạp đã bị nghiền nát  
trên đất (.)  và con thủy quái  trăm đầu  
rốt cuộc đã không còn gào rít chống lại  
chúng ta".

• Jovinien  "đứng  dựng  lên  như  con  rắn  
nước  bị  thương  và  lại  ngã  sụp  xuống,  
gắng sức quá thành kiệt sức". Hoặc hơn  
nữa : "Ðó là một con chó quay trở lại với  
đống nó nôn mửa ra".

• Các đan sĩ trẻ "dùng hàm răng chó của  
mình  gặm  nhấm,  xé  rách  và  cột  lại"  
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những  cuốn  sách  chống  Jovinien  của  
ngài.  Họ  "kêu  la  ở  các  góc  phố  và  ở  
trong  phòng  mạch  của  mấy  ông  thầy  
lang".  Tên  đó  "cứ  chọc  giận  tôi  xem !  
Tôi có thể dùng hàm răng cắn sâu vào  
da thịt  hắn".  "Cái  tên cao ngạo đó thử  
so tài với tôi dựa trên sách vở xem", và  
"con heo cái có chửa hẳn sẽ không còn  
ủn ỉn nữa".

• "Satan  sủa  bằng  tiếng  của  Pêlagiô,  là  
con  chó  “ở   Anh”  cao  lớn  và  vạm vỡ,  
những cú đạp chân của nó còn đáng sợ  
hơn cả vết cắn". Hắn (Pêlagiô) chính là  
một "con chó Ba Đầu giữ cửa địa ngục  
khác !".

      Phe  Pêlagiô  thinh  lặng  trước  
những công kích  của ngài  "là  những  
con chó không đủ sức sủa". Các "đối  
thủ của ngài có cơ hội để sủa" vì ngài  
xuất  bản  sách.  Ngài  than  van  vì  
"những  tiếng  sủa  bẻm  mép"  của  
Helvidius chống lại sự đồng trinh của  
Ðức Ma-ri-a.
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      Một đan sĩ  không trả  lời  thư của  
ngài thì  "chẳng buồn phát ra cả đến  
một tiếng kêu ụt ịt".

      Các thánh cũng không thoát  khỏi 
ngòi  bút  phê  bình  châm  chọc  của 
thánh Giêrônimô:  Thánh Ambroise, bị  
kết án là đạo văn, là "một chú quạ kỳ  
khôi"  hay  "một  con  cà  cưỡng  trang  
điểm bằng những chiếc lông công".

NGỮ VỰNG CỦA CÁI BỤNG.

      "Julien  Augustus  đã  mửa  ra  bảy  
cuốn sách chống lại Chúa Kitô".

      Trong  tác  phẩm  của  Jovinien  là  
"những cuốn sách hắn mửa ra trong  
một  ngày say  sưa".  Tên đan sĩ  "duy  
khoái lạc" (Épucurien) này đã "ợ ra tư  
tưởng  của  hắn  giữa  chim  trĩ  và  thịt  
heo rô-ti".

     [Những  tên]  Vigilantius  -  
Dormitantius "đã mơ hay đúng hơn đã  
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phun  ra  thứ  đồ  nôn  mửa  nhơ  nhớp  
nhất".

BÌNH LUẬN

Thánh Giêrôm là một người mạnh mẽ, dám nói 
thẳng, không úp mở. Ngài có những nhân đức 
và những hoa trái không dễ thương của một nhà 
phê bình không biết hãi sợ, và những vấn đề 
luân lý mà mỗi con người đều phải trực diện. 
Như có vài người nói,  ngài không phải là một 
người ngưỡng mộ sự dè dặt, chừng mục cả trên 
phương diện nhân đức lẫn trong việc chống lại 
sự dữ. Ngài mau nổi nóng, nhưng cũng rất mau 
hối hận, thậm chí nghiêm khác với những sai lỗi 
và  thiếu  xót  của  mình  cũng  như  của  những 
người khác. Người ta nói có một đức Thánh Cha 
nọ đã nhận xét khi thấy bức hình thánh Giêrôm 
lấy đá mà đấm ngực mình: “Tốt nhất là ngài hãy 
luôn mang nó với mình, vì nếu không có viên đá 
ấy, Hội Thánh đã không có khi nào phong thánh 
cho ngài cả” (Ý muốn nói Thánh Giêrônimô sở dĩ 
được phong thánh không phải  vì  ngài  là  mẫu 
người hoàn hảo, mà là vì ngài nhiệt tình trong 
nhân đức và biết ăn năn, hối hận vì những cái 
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quá đáng của ngài nữa. Trích:  Butler's Lives of  
the Saints).
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1-10 Thánh Têrêsa Hài ÐÔNG Giê-su

(1873-1897)

"Tôi thích chấp nhận sự buồn tẻ của việc hy sinh 
âm thầm hơn là trải qua những trạng thái xuất 
thần. Nhặt một cây kim vì tình yêu cũng có thể 
hoán  cải  một  linh  hồn."  Ðó  là  những lời  của 
Thánh Têrêsa Hài Ðồng Giê-su, một nữ tu dòng 
Camêlô  thường  được  gọi  là  "Bông  Hoa  Nhỏ," 
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người đã sống một đời âm thầm trong tu viện ở 
Lisieux, nước Pháp. Và quả thật, những hy sinh 
âm thầm của  ngài  đã  hoán  cải  các  linh  hồn. 
Không mấy vị thánh của Thiên Chúa nổi tiếng 
như vị thánh trẻ trung này. Cuốn tự truyện của 
ngài, Chuyện Một Linh Hồn, được cả thế giới đọc 
và yêu chuộng.  Tên thật  của ngài  là  Thérèse 
Martin, gia nhập tu viện năm 15 tuổi và từ trần 
năm 1897 lúc 24 tuổi.

Ðời sống tu viện dòng kín Camelô không có sức 
cuốn hút bởi các biến cố lớn, mà phần lớn chỉ 
gồm sự cầu nguyện và làm các công việc trong 
nhà. Nhưng Thánh Têrêsa có được trực giác sâu 
sắc về sự thánh thiện của những bông hoa tình 
yêu  nhỏ  bé  để  cứu  chuộc  lquãng  thời  gian 
thường ngày ấy, bất kể có nhàm chán đến đâu. 
Ngài  nhìn  thấy  sự  đau  khổ có  khả  năng cứu 
chuộc trong chính sự đau khổ âm thầm, sự đau 
khổ chính là sứ mạng tông đồ của ngài. Thánh 
nữ nói ngài gia nhập tu viện Camêlô là "để cứu 
vớt  các  linh  hồn  và  cầu  nguyện  cho  các  linh 
mục."  Và không lâu trước khi  chết,  ngài  viết: 
"Tôi muốn dùng thời gian ở thiên đàng để làm 
những điều tốt lành cho trần gian."
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Vào ngày 19-10-1997,  Ðức Giáo  Hoàng Gioan 
Phao-lô II tuyên bố ngài là Tiến Sĩ Hội Thánh, là 
người phụ nữ thứ ba trong Giáo Hội được nhìn 
nhận là tiến sĩ dựa vào ánh sáng của sự thánh 
thiện và tầm ảnh hưởng của lời ngài dạy về đời 
sống thiêng liêng trong lòng Hội Thánh. 

Lời Bàn

Thánh  Têrêsa  có  nhiều  điều  để  dạy  thời  đại 
chúng ta, thời đại của sự hào nhoáng bề ngoài 
và của “sự thất vọng”. Chúng ta đã trở thành 
những con người sống một thứ ý thức về bản 
thân mình theomột hướng rất nguy hiển: một 
đàng ta biết cái nhu cầu là mình phải được hoàn 
thành trọn vẹn, nhưng đàng khác ta biết mình 
chẳng phải là thế, thế rồi ta đâm trở nên thất 
vọng.  Thánh  Têrêsa,  cũng  như  bao  vị  thánh 
khác, đã tìm cách phục vụ người khác, thực hiện 
những gì ở ngoài bản thân mình, quên mình đi 
trong những hành động thầm lặng của tình yêu. 
Ngài là một trong những tấm gương vĩ đại của 
những con người đã biết ôm ấp lấy cái nghịch lý 
của Tin Mừng là chiếm lại cuộc sống của mình 
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khi mình chấp nhận mất nó đi, là nên như hạt 
giống ném vào lòng đất để chịu chết thối đi hầu 
nẩy mầm sự sống mới (Xem Ga 12). 

Sự lo lắng đối  với  bản thân đã tách biệt  con 
người nam nữ thời nay với Thiên Chúa, với đồng 
loại và thực sự xa rời với chính mình. Chúng ta 
phải học cách quên mình, để suy niệm về một 
Thiên Chúa là Ðấng mời gọi chúng ta thoát ra 
khỏi sự ích kỷ để phục vụ người khác. Ðây là cái 
trực giác sáng suốt của Thánh Têrêsa Lisieux, và 
ngày nay trực giác này có giá trị  hơn bao giờ 
hết.

Lời Trích

Thánh Têrêsa phải chịu đau khổ vì bệnh hoạn 
trong suốt cả cuộc đời. Khi còn là một thiếu nữ 
trẻ, ngài phải trải qua ba tháng đau từng cơn, 
mê sảng và ngất xỉu. Sau đó, dù yếu ớt nhưng 
ngài làm việc vất vả trong phòng giặt quần áo 
và phòng ăn của tu viện. Về phương diện tâm 
linh, ngài phải trải qua một thời kỳ tăm tối khi 
ánh  sáng đức  tin  dường như tắt  ngúm.  Năm 
cuối cùng của cuộc đời, ngài chết dần vì ho lao. 
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Tuy nhiên, không lâu trước khi chết vào ngày 
30-9, ngài thì thào, "Tôi không muốn bớt đau 
khổ."

Thực sự ngài là một phụ nữ dũng cảm, không 
rên rỉ vì bệnh tật và    lo âu. Ðây là một người 
nhìn thấy sức mạnh của tình yêu, mà sự biến 
đổi của Thiên Chúa có thể thay đổi mọi sự--kể 
cả  sự yếu đuối  và  bệnh tật--thành sức mạnh 
phục vụ và cứu chuộc cho người khác. Không lạ 
gì ngài là quan thầy của công cuộc truyền giáo. 
Còn  ai  có  thể  thay  đổi  thế  giới  ngoài  những 
người ôm ấp sự đau khổ của mình với tình yêu?
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2-10 CÁC THIÊN THẦN BẢN MẠNH

Mt 18,1-5.10

 Kinh Thánh đã cho thấy sự hiện diện của các 
thiên thần bản mệnh là điều rõ ràng không thể 
chối cãi. Ngay từ trang đầu của sách Sáng Thế, 
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ta thấy các ngài xuất hiện như những vị thừa 
hành  mệnh  lệnh  của  Thiên  Chúa.  Bài  đọc  I 
chúng ta vừa nghe là một trong những đoạn văn 
rõ nhất nói về điều đó. Thiên Chúa đặc biệt loan 
báo cho con người sự có mặt của một đạo binh 
mà Người gửi xuống để gìn giữ loài người chúng 
ta : "Này Ta sẽ sai Thiên thần Ta đi trước mặt 
ngươi  và gìn  giữ ngươi  khi  đi  đàng,  dẫn đưa 
ngươi  đến  nơi  Ta  dọn  sẵn  cho  ngươi"  (Xh 
23,20).  Trong Tân Ước,  chính Chúa Giê-su đã 
được các thiên thần phục vụ, sau khi Ngài chịu 
ma quỉ  cám dỗ trong hoang địa,  khi  đã hoàn 
toàn chiến thắng Satan. Ngài còn khẳng định với 
Nathanael  :  “Ngươi sẽ thấy trời  mở ra và các 
Thiên thần của Thiên Chúa lên xuống trên Con 
Người” (Ga 1, 51). 

Vậy thì Thiên thần Bản mệnh là ai  ? Phải nói 
ngay rằng thiên thần bản mệnh là  người  bạn 
thân thiết của mỗi người chúng ta, được Chúa 
sai phái đến với hai mục đích :
- Mục đích thứ nhất là để săn sóc và giữ gìn con 
người trước những mưu mô và cạm bẩy của ma 
quỷ và sự dữ. Thánh Grêgôriô thành Nyss nói 
rằng : “Chúa biết ác tâm của các thần dữ đang 
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tìm  cách  ngăn  trở  không  cho  ai  vào  chỗ  mà 
chúng đã mất trên trời, nên Ngài ban cho mỗi 
người chúng ta một thiên thần bản mệnh, để 
chống lại  các kẻ thù phần rỗi  chúng ta”.  Quả 
thế, mỗi người từ giây phút đầu tiên được thụ 
thai đều được Thiên Chúa cắt cử một vị Thiên 
thần để che chở hộ phù, nói nôm na là bảo trợ, 
bằng một cách thế chúng ta không tưởng tượng 
được. Như vậy con số các Thiên Thần Bản Mệnh 
phải đông lắm. Thế giới có bao nhiêu tỉ người thì 
có lẽ có bấy nhiêu tỉ thiên thần bản mệnh. Các 
ngài  luôn  sát  cánh  nhắc  nhở  và  hướng  dẫn 
chúng ta mọi lúc mọi nơi. Các ngài không rời bỏ 
chúng ta, cả khi chúng ta phạm tội làm các ngài 
phải run sợ, hay khi chúng ta chống lại những 
điều các ngài chỉ dẫn.

- Mục đích thứ hai là để chuyển lời cầu nguyện 
của chúng ta lên Thiên Chúa và cầu bầu cho 
chúng  ta  trước  tôn  nhan  Người.  Những  việc 
lành, việc thiện, dù âm thầm nhỏ bé đến đâu 
cũng  được  các  ngài  chuyển  cầu  lên  ngai  toà 
Chúa. Đặc biệt là trong giờ phút lâm chung, các 
ngài hướng dẫn chúng ta vào Nước Hằng sống, 
như lời nguyện Nghi thức An Táng vẫn thường 
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nghe đọc. Tắt một lời, các ngài có sứ mệnh lo 
lắng cho lợi  ích  của chúng ta,  như người  mẹ 
thương con, như người anh dẫn đường, như bác 
sĩ  chăm sóc bệnh nhân,  như mục tử dẫn dắt 
đoàn chiên... Hãy nhớ lại câu chuyện Agar trong 
sa mạc, Lot ở Sôđôma, Isaac trên núi Moria, các 
trẻ em trong lò lửa ở Babylon, Đaniel trong hang 
sư tử, thánh Phêrô trong ngục tù,… để thấy các 
ngài  là  bạn  thân  thiết  như  thế  nào  của  con 
người.
Xác tín trên đây nói lên điều gì ? Trước hết là 
nói lên tình yêu bao la của Thiên Chúa đối với 
con người. Sau nữa là nói lên sự quan phòng 
đầy khôn ngoan của Ngài. Đây là chân lý mà 
hôm nay Giáo hội muốn nhắc nhở và mời gọi 
chúng ta suy ngắm. Qua đó, mời gọi chúng ta đi 
vào tình yêu Thiên Chúa, một tình yêu được thể 
hiện  qua  sứ  mạng  của  các  Thiên  thần  Bản 
mệnh. Chính vì  thế mà Giáo hội  dành ngày 2 
tháng 10 hằng năm để đặc biệt kính nhớ các 
Thiên Thần Bản Mệnh, liền sau lễ kính các Tổng 
Lãnh Thiên Thần. 

Nhận biết bao ân phúc của các Thiên thần nói 
chung và các Thiên Thần Bản Mệnh nói riêng, 
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chúng ta phải có bổn phận đối với các ngài. Cụ 
thể bổn phận đó là gì nếu không phải là luôn ý 
thức  về  sự  hiện  diện  của  các  ngài  bên  cạnh 
chúng ta; bổn phận đó là gì nữa nếu không phải 
là hằng tôn kính và yêu mến các ngài; và bổn 
phận đó còn là gì nếu không phải là luôn biết ơn 
và sống theo sự hướng dẫn của các ngài.  Sẽ 
thật  là  vô ơn đối  với  Chúa và  cả  đối  với  các 
Thiên thần bản mệnh, nếu chúng ta không hề ý 
thức về sự hiện diện của các ngài, không biết 
tôn kính mến yêu các ngài,  và nhất là không 
muốn vâng phục các ngài. Thiên Chúa tôn trọng 
tự  do  của  con  người.  Các  Thiên  thần  phụng 
mệnh Thiên Chúa, nên các ngài cũng tôn trọng 
tự do của con người. Có nghĩa là nếu chúng ta 
không  cần  đến  các  ngài,  không  kêu  cầu  các 
ngài, thì các ngài không dám can thiệp vào cuộc 
đời của chúng ta.

Hãy luôn ý thức sự hiện diện của các Thiên Thần 
Bản Mệnh, tôn kính và kêu cầu các ngài. Đừng 
để cho các ngài phải thất nghiệp; đừng để cho 
các ngài phải đứng ngoài cuộc đời và các quyết 
định của chúng ta. Amen.
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Lm. Giuse Nguyễn Thành Long
ThanhCaVietNam.net 
http://thanhcavietnam.net/forum/showthread.ph
p?t=14605

CÂU CHUYỆN MINH CHỨNG BÀN TAY 
THIÊN THẦN BẢN MỆNH HỘ PHÙ, CHỞ CHE

Một Cha sở miền quê bên Pháp thuật lại công 
chuyện nầy:

Khi đó ngài đang ở một xứ đạo hẻo lánh. Một 
đêm kia được tin một người đau nặng, đang hấp 
hối, muốn xin Ngài tới xức dầu. Trời về khuya, 
với bổn phận mục tử Ngài ra đi làm phận sự của 
mình. Từ nhà xứ tới nhà người đau, Ngài phải 
băng qua khu rừng vắng. Khi tới khu rừng, trời 
đã rất tối, Ngài ngập ngừng, nhưng nghĩ lại và 
nhớ tới Thiên Thần Bản Mệnh, Ngài cầu nguyện 
để Thiên Thần cùng đi với Ngài. Ngài mạnh dạn 
và đã tới xức dầu cho người bệnh kịp thời giờ 
hấp hối. Khi đến nơi người hấp hối, thì một sự 
việc xẩy ra, khiến cho vị linhmục và người hấp 
hối hiều rõ hơn câu chuyện 10 năm về trước, 
mà nếu không có biến cố mới này thì nó đã rơi 
vào quên lãng:

http://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=14605
http://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=14605
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Bệnh nhân đây chính là một tử tù sắp bị hành 
quyết, anh ta rất khó tính và không chịu nghe 
bất  cử một ai.  Người  ta  báo tin  cho ngài:  có 
người tử tù sắp bị hành quyết . Vì là Cha sở địa 
phương, ngài đến nhà tù thăm viếng . Nhưng 
vừa thấy bóng linh mục, người tử tù phản ứng 
và từ chối không muốn gặp ngài , nhưng bỗng 
anh ta ngừng lại và nói với ngài : " Có phải cha 
là cha sở họ X không ?". Vị linh mục ngạc nhiên 
trả lời: "Trước đây 10 năm tôi làm Cha sở ở họ 
đó, nhưng bây giờ tôi đã đi nơi khác".

Thì ra các đây 10 năm, người tử tù lúc đó là tên 
ăn cướp giết người bị tầm nã, đang lẩn trốn ở 
khu rừng mà ngài đi qua. Hắn dự định sẽ giết 
chết bất cứ khách bộ hành nào băng qua đoạn 
đường đó, để lấy quần áo của khổ chủ mà hóa 
trang, và đánh lừa lưới của pháp luật. Người tử 
tù  kể  lại:  "  Lúc  đó  y  muốn giết  vị  linh  mục, 
nhưng  bên  cạnh  ngài  có  một  thanh  niên  lực 
lưỡng. Thấy không thể thắng nổi, nên y đã để 
cho ngài và người thanh niên ấy đi bình an, vô 
sự ".

Vị linh mục kết luận:
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"Nghe người tử tù thuật lại, tôi ngạc nhiên hết 
sức. Nhưng tôi chợt nhớ ra rằng, lúc đó, tôi có 
dừng lại một lúc để cầu nguyện xin Thiên thần 
Bản  Mệnh giúp đỡ.  Và như vậy,  người  thanh 
niên mà người tử tù thấy chính là Thiên Thần 
Bản Mệnh của tôi, đã giữ gìn, bão vệ tôi qua cơn 
nguy hiểm"

Câu  chuyện  trên  minh  chứng  Thiên  Thần  Hộ 
Thủ luôn có mặt khi con người kêu cầu, xin ngài 
giúp đỡ, can thiệp.

Ý niệm về vị thiên thần được Thiên Chúa ủy thác 
để hướng dẫn, nâng đỡ  mỗi người chính là một 
sự khai triển của Giáo lý và lòng đạo dức Công 
giáo dựa trên Kinh Thánh, nhưng không hẳn 
trực tiếp rút ra từ Kinh Thánh, Lời của Chúa Giê-
su trong Mát-thêu 18: 10 là một sự nâng đỡ 
chắc chắn nhất cho niềm tin này: “Anh em em 
coi chừng đừng khinh một ai trong những kẻ bé 
mọn này; quả thất, Thầy nói cho anh em biết: 
các thiên thần của họ trên trời không ngừng 
chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên 
trời.”
Lòng sùng kính các thiên thần phát triển với việc 
phát sinh truyền thống đan viện. Thánh 
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Bênêđitô (11 tháng 7) tạo nên một bước thúc 
đẩy cho nó và thánh Bernađô (20 tháng tám), vị 
cải tổ nền đan tu vĩ đại của thế kỷ thứ 12 đã là 
người phát ngôn viện rất hùng hồn cho lòng 
sùng kinh này, khiến cho ngày nay chúng ta có 
được lòng mộ mến và khẩn xin các thiên thần 
hộ thủ.

"Lạy Chúa, nhân ngày lễ kính các Thiên Thần Hộ 
Thủ, xin cho các Ngài luôn ở gần chúng con để 
trông nom gìn giữ, nhờ đó chúng con sẽ thoát 
khỏi mọi nguy hiểm dưới thế và mai sau được 
hưởng hạnh phúc trên trời" (Lời nguyện tiến lễ 
ngày 2/10, lễ các Thiên Thần Hộ Thủ).

Xin  cho  mọi  người  chúng  con  luôn  biết  kính 
trọng, yêu mến và cậy trông vào sự che chở của 
các Thiên Thần Hộ Thủ, và luôn sẵn sàng tuân 
theo lời chỉ dậy của các Thiên Thần Bản Mệnh 
qua tiếng nói lương tâm.
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4-10 Thánh Phanxicô Assisi

(1182-1226)

Thánh Phanxicô Assisi là một người nghèo hèn 
nhưng đã làm bàng hoàng và gây nguồn cảm 
hứng cho  Giáo Hội bởi ngài sống sát với phúc 
âm--không  trong  ý  nghĩa  cực  đoan  hẹp  hòi, 
nhưng thực sự sống theo những gì Ðức Giê-su 
Kitô  đã  nói  và  hành  động,  một  cách  vui  vẻ, 
không giới hạn và không một chút tự tôn.
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Cơn  trọng  bệnh  đã  giúp  chàng  thanh  niên 
Phanxicô  nhận  ra  sự  trống  rỗng  của  một  đời 
sống  vui  nhộn  khi  còn  là  người  thủ lãnh của 
nhóm trẻ ở Assisi. Sự cầu nguyện--thật lâu giờ 
và thật kham khổ--đã giúp ngài trút bỏ mọi sự 
để theo gương Ðức Kitô, đến độ ngài đã ôm lấy 
một người cùi mà ngài gặp trên đường. Ðiều đó 
nói  lên  sự  tuân phục những gì  ngài  đã  nghe 
được trong khi cầu nguyện: "Phanxicô! Mọi sự 
con yêu quý và khao khát nơi thân xác con, thì 
đó chính là điều con phải khinh miệt và ghét bỏ, 
nếu con muốn biết ý định của Thầy. Và khi con 
bắt đầu thi hành điều này, tất cả những gì đối 
với con dường như ngọt ngào và đáng yêu sẽ 
trở  nên  quá  quắt  và  cay  đắng,  nhưng tất  cả 
những gì  mà con thường hay tránh né sẽ trở 
nên thật ngọt ngào và cực kỳ vui sướng."

Từ thánh giá trong một nguyện đường bỏ hoang 
ở  San  Damiano,  Ðức  Kitô  nói  với  ngài, 
"Phanxicô, hãy đi xây dựng nhà của Thầy, vì nó 
đã gần sụp đổ." Phanxicô trở nên một người lao 
động hoàn toàn khó nghèo và thấp hèn.
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Chắc chắn ngài đã đoán ra được ý nghĩa sâu xa 
hơn của câu "xây dựng nhà của Thầy." Nhưng 
ngài không bằng lòng chấp nhận việc đi xin từng 
cục gạch về xây lại  nguyện đường hoang phế 
ấy. Ngài từ bỏ tất cả những gì ngài có, ngay cả 
đống quần áo ngài  cũng trao lại  cho cha của 
mình (là người đòi Phanxicô bồi thường những 
gì ngài đã cho người nghèo), để ngài hoàn toàn 
thuộc về "Cha trên trời." Thời gian ấy, ngài bị 
coi là một thầy tu quá khích, đi ăn xin từng nhà 
này sang nhà khác, khi ngài không thể kiếm ra 
tiền bằng cuộc việc của mình được, khiến các 
bạn cũ phải buồn rầu và ghê tởm, và bị những 
người thiếu suy nghĩ nhạo cười.

Nhưng cái  gì  thất  sự chân chính tất phải  dần 
dần  tỏ lộ. Người ta bắt đầu nhận ra rằng con 
người này đang cố gắng trở nên một Kitô Hữu 
đích thực. Ngài thực sự tin vào điều Ðức Kitô 
dạy:  "Hãy  đi  công  bố  nước  trời!  Ðừng  mang 
theo vàng bạc, tiền của trong túi, đừng mang 
theo bao bị, giầy dép, gậy gộc" (x. Luca 9:1-3).

Quy luật đầu tiên của Phanxicô cho những người 
muốn theo ngài là thu lượm tất cả những lời dạy 
của Phúc âm. Ngài không có ý thành lập một 
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dòng tu, nhưng một khi tu hội thành hình, ngài 
đã bảo vệ nó và chấp nhận mọi hình thức tổ 
chức co cơ cấu luật pháp cần thiết để nâng dỡ 
nó. Sự tận tụy và trung thành với Giáo Hội của 
ngài quả thật là điều tuyệt đối cần thiết và phải 
được đề cao trong một thời đại mà nhiều phong 
trào cải  cách nhác nhau lại  dường như nhắm 
phá vỡ sự hợp nhất của Giáo Hội.

Ngài bị xâu xé giữa một đời sống hoàn toán tận 
hiến cho sự cầu nguyện và một đời sống tích 
cực rao giảng Tin Mừng. Và ngài đã quyết định 
theo  đuổi  đường  rao  giảng  Tin  Mừng,  nhưng 
luôn luôn trở về sự tĩnh mịch bất cứ khi nào có 
cơ hội. Ngài muốn đến truyền giáo ở Syria và 
Phi Châu, nhưng trong cả hai trường hợp ngài 
đều bị đắm tầu và đau nặng. Ngài cũng cố gắng 
hoán cải các vua Hồi Giáo ở Ai Cập trong lần 
Thập Tự Chinh thứ năm.

Trong những năm cuối cùng của cuộc đời ngắn 
ngủi (ngài từ trần khi 44 tuổi) ngài gần như mù 
và đau nặng. Hai năm trước khi chết, ngài được 
in năm dấu thánh, là những vết thương thực sự 
của Ðức Kitô ở tay chân và cạnh sườn của ngài.
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Trong  giờ  phút  cuối  cùng,  ngài  lập  đi  lập  lại 
phần phụ thêm của Bài Ca Anh Mặt Trời, "Ôi lạy 
Chúa, con ca tụng Chúa vì người Chị Tử Thần." 
Ngài hát Thánh Vịnh 141:

Trước thánh nhan Chúa, hỡi địa cầu, hãy  
rung chuyển, 

trước thánh nhan Chúa Trời nhà Gia-cóp,
Người biến đá tảng thành hồ ao, 
và sỏi đá nên mạch nước dồi dào.

Và khi đã đến giờ lìa đời, ngài xin cha bề trên 
cho ngài cởi quần áo ra để nằm chết trần truồng 
trên mặt đất, giống như Ðức Giê-su Kitô.

Lời Bàn

Thánh Phanxicô Assisi trở nên nghèo hèn chỉ vì 
ngài muốn giống Ðức Kitô. Ngài coi vũ trụ được 
tạo dững như là một sự biểulộ khác của vẻ đẹp 
của Thiên Chúa. Trong năm 1979,  ngài được 
đặt làm bổn mạng của khoa sinh thái. Ngài hãm 
mình phạt xác (để rồi sau này ngài phải xin lỗi 
Anh “Thể Xác”) để có thể hoàn toàn tuân thủ 
thánh ý Chúa. Sự khó nghèo của ngài đi đôi với 
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sự  khiêm tốn,  mà  nhờ  đó  ngài  hoàn  toàn  lệ 
thuộc vào Thiên Chúa tốt  lành.  Nhưng tất  cả 
những điều ấy chỉ để dẫn vào tâm điểm của đời 
sống tâm linh của ngài: sống đời sống phúc âm, 
đã được tóm lược nơi lòng bác ái của Chúa Giê-
su  và  được  tỏ  lộ  cách  tuyệt  hảo  nơi  bí  tích 
Thánh-Thể.

Lời Trích

"Lạy Chúa Giê-su Kitô, chúng con chúc tụng và 
ngợi khen Chúa, ở đây và trong toàn thể mọi 
nhà thờ trên toàn thế giới, vì qua thánh giá của 
Ngài,  Chúa  đã  cứu  chuộc  nhân  loại"  (Thánh 
Phanxicô).
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6-10 Thánh Brunô

(1030? - 1101)

Thánh nhân được vinh dự là đã sáng lập một tu 
hội mà như người ta thường nói, không bao giờ 
phải cải cách vì dòng chưa bao giờ đi lạc đường. 
Chắc chắn là vị sáng lập cũng như các tu sĩ dòng 
sẽ từ chối lời khen ngợi này, nhưng đó là dấu 
chỉ về một tình yêu nhiệt nồng của thánh nhân 
đối với đời sống đền tội trong cô tích.

Ngài sinh ở Cologne, nước Ðức, và là thầy giáo 
nổi  tiếng  ở  Rheims  và  được  bổ  nhiệm  làm 
chưởng ấn của tổng giáo phận khi 45 tuổi. Ngài 
hỗ trợ Ðức Giáo Hoàng Grêgôriô VII chống lại sự 
suy đồi của hàng giáo sĩ và tiếp tay trong việc 
cách chức vị tổng giám mục gây nhiều tiếng xấu 
của ngài là Manasses. Đáp lại những khó nhọc 
của ngài,  vị  giám mục độc ác này đã trả thù 
bằng cách san bằng nhà cửa của những người 
đã tố cáo ông, tịch thu tài sản của họ, và kháng 
cáo lên Đức Giáo Hoàng. Mãi ba năm sau, Đức 
giáo hoàng mới phê chuẩn việc cách chức giám 
mục Manasses.
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Ngài ước mơ sống trong cô tích và cầu nguyện, 
nên ngài đến sống một ẩn tu dưới quyền tu viện 
trưởng là Thánh Robert Molesmes (người – sau - 
này sáng lập dòng Xitô), nhưng sau đó, vào năm 
1084 ngài cùng với sáu người bạn di chuyển đến 
Grenoble. Họ được vị giám mục của Grenoble là 
Thánh Hugh cấp cho một nơi để sinh sống trong 
một vùng cao nguyên hoang vắng, được gọi là 
La Grande Chartreuse.

Brunô và các bạn xây một nhà nguyện nhỏ với 
các phòng riêng cách xa nhau, sống sát với quy 
luật của Thánh Biển Ðức, và từ đó xuất phát 
Dòng Carthusian, một tên gọi xuất xứ từ tên gọi 
của nơi  nó phát sinh là La Grande Chartreuse 
thuộc xứ Grenoble. Trong một ngày họ chỉ gặp 
nhau để đọc kinh sáng và tối, thời giờ còn lại họ 
sống  trong  cô  độc,  làm  việc  lao  động,  cầu 
nguyện và sao chép lại các văn bản Kinh Thánh. 
Ngay cả việc  ăn uống, họ cũng chỉ  ăn chung 
trong những ngày lễ lớn.

Ðức Giáo Hoàng Urbanô II nghe biết sự thánh 
thiện của Brunô, đã gọi ngài về Rôma để làm 
phụ tá trong việc cải cách hàng giáo sĩ. Khi Đức 
Thánh Cha phải trốn khỏi Rôma, Thánh Brunô 
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một lần nữa phải cắp gói ra đi. Sau khi khước từ 
chức tổng giám mục mà đức giáo hoàng ban 
cho, Bruno đã xin Ðức Urbanô cho phép ngài trở 
về đời sống ẩn dật, thành lập cộng đồng đan sĩ 
Thánh Ma-ri-a ở La Torre trong vùng Calabria, 
và ngài sống ở đây cho đến khi lìa đời, ngày 6-
10-1101.

Ngài chưa bao giờ được chính thức phong thánh 
vì  quy luật  dòng Carthusian không chấp nhận 
những  vinh  dự  công  cộng,  nhưng  vào  năm 
1514, Ðức Giáo Hoàng Leo X đã cho phép dòng 
Carthusian mừng lễ kính ngài, và tên của ngài 
được  xếp trong  niên  lịch  Công Giáo  Rôma từ 
năm 1623. Đức Clêmentê X mở rộng lễ kính nhớ 
ngài  cho  toàn  thể  Hội  thánh  vào  năm 1674. 
Những người xa lạ thì ngưỡng mộ sự uyên bác 
của ngài, còn các môn đệ ngài thì ca ngợi ba 
nhân  đức  chính  của  ngài  là  tinh  thần  cầu 
nguyện, sự hãm mình tột độ, và lòng sùng kính 
con thảo đối với Đức Mẹ. Các nhà thờ ngài xây 
đều dâng kính Đức Mẹ.

Lời Bàn
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Nếu đời sống chiêm niệm là một lối sống không 
dễ thực hiện, thì chắc chắn sự hãm mình đền tội 
được thể hiện qua cuộc đời ẩn dật của các tu sĩ 
Carthusian lại càng khó khăn và khiến cho người 
ta kinh ngạc biết chừng nào!

Lời Trích

"Thành viên của các cộng đồng tận hiến cho sự 
chiêm niệm đã hy  sinh  chính mình cho Thiên 
Chúa trong sự cô độc và thinh lặng, liên lỉ cầu 
nguyện và hãm mình đền tội. Bất kể những nhu 
cầu làm việc tông đồ của giáo hội có khẩn cấp 
đến đâu, những cộng đồng hoàn toàn  sống đời 
chiêm niệm như thế luôn luôn góp phần độc đáo 
trong Nhiệm Thể Ðức Kitô..." (Sắc Lệnh về Canh 
Tân Ðời Sống Tu Trì, 7).
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7-10 ÐỨC MẸ Mân Côi

"Lần hạt Mân côi từ bao năm tháng đã là tỏ lòng 
kính mến Ðức Mẹ. Thực hành này đã có một 
chiều sâu mới trong thời chúng ta. Ngày 7 tháng 
10 năm 1571, một thuyền đoàn Kitô Giáo gồm 
206 chiếc thuyền với 80 ngàn người do thánh 
Giáo Hoàng Piô thứ V tổ chức, và do Don John 
của Áo Quốc lãnh đạo đã quyết thắng thuyền 
đoàn của Thổ Nhĩ  Kỳ  Hồi  Giáo với  320 chiến 
thuyền và 120 ngàn binh sĩ  và người chèo tù 
nhân Kitô giáo của Thổ Nhĩ Kỳ trong vịnh biển 
Hy Lạp. Một lần nữa, đoàn quân Thổ Nhĩ Kỳ Hồi 
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Giáo không chế ngự được đoàn quân Kitô giáo 
Âu Châu. Trong trận hải chiến này, nhóm Mân 
Côi  Rôma đã lần chuỗi Mân Côi  để cầu thắng 
cho Hải đội Kitô Giáo trong nhà thờ Ðức Bà. Khi 
tin  đoàn thắng được loan ra,  ai  ai  cũng nhìn 
nhận đó là sự bầu cử của Ðức Mẹ. Ðức Giáo 
Hoàng Piô thứ V thuộc dòng Ðaminh rất sùng 
kính Kinh Mân côi  đã  lập  ra  lễ  Ðức  Bà Toàn 
Thắng để đánh dấu sự chiến thắng nói trên. Về 
sau lễ này được đổi ra là lễ Ðức Mẹ Mân Côi mà 
Giáo hội toàn cầu vẫn giữ vào ngày 7/10 mỗi 
năm. 

Sự phát triển của tràng hạt mân côi có một lịch 
sử dài.  Trước hết người ta đọc 150 kinh “Lạy 
Cha” bắt chước theo việc cầu nguyện với 150 
thánh vịnh. Sau đó có việc đọc 150 kinh “Kính 
Mừng Ma-ri-a”. Không bao lâu một mầu nhiệm 
trong cuộc  đời  Chúa Giê-su được gắn kết  với 
mỗi chục kinh Kính Mừng.  Ðó là tóm tắt đầy đủ 
nhất  của cuộc đời  Mẹ Ma-ri-a và Chúa Giê-su 
Con Mẹ. Mặc dù Ðức Mẹ trao chuỗi Mân Côi cho 
thánh Đaminh chỉ là một truyền thuyết, nhưng 
sự phát triển của kinh mân côi này là do công 
lớn của các môn đệ thánh Ðaminh. Một trong số 
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các môn đệ này là Alan de la roche, được biết 
như là “Vị Tông Đồ của phép lần hạt mân côi.” 
Ngài đã lập Huynh đoàn Đức Mẹ Mân côi vào 
thế kỷ thứ 15. Trong thế kỷ thứ 16, kinh mân 
côi có hình thức hiện tại – với 15 mầu nhiệm 
Vui,  thương,  Mừng),  trong  năm  2002,  Đức 
Thánh Cha Gioan – Phaolô II thêm vào 5 Mầu 
nhiệm Ánh sáng diễn tả các mầu nhiệm của sứ 
vụ Đức Giê-su.

Lời Bàn

Mục đích của Kinh Mân côi là giúp chúng ta suy 
niệm trên các mầu nhiệm lớn của ơn cứu chuộc. 
Đức Piô XII gọi đó là “Bản tóm tắt” của Phúc 
Âm. Kinh Mân Côi tập trung vào Chúa Giê-su – 
Việc sinh ra, cuộc sống, cái chết, và sự Sống lại 
của Ngài. Kinh lạy cha nhắc nhở chúng ta nhớ 
đến Cha của Chúa Giê-su chính là Đấng khởi sự 
ơn cứu độ của chúng ta. Các kinh Kính mừng 
giúp chúng ta cùng Đức Mẹ Ma-ri-a suy gẫm các 
mầu nhiệm này. Chúng cũng làm cho chúng ta ý 
thức rằng Đức Mẹ kết hiệp mật thiết  với  Con 
mình trong các mầu nhiệm tại thế và trên trời 
của cuộc sống Ngài. Các kinh Sáng Danh nhắc 
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nhở  cho  chúng  ta  rằng  mục  tiêu  cuộc  sống 
chúng ta là tôn vinh Thiên Chúa Ba ngôi.

Kinh Mân côi gợi hứng cho nhiều người. Nó đơn 
giản. Việc nhắc đi nhắc lại những lời  kinh tạo 
nên bầu khí trong đó ta chiêm ngắm các mầu 
nhiệm của Thiên Chúa. Chúng ta cảm nghiệm 
thấy  Chúa  Giê-su  và  Đức  Mẹ  ở  với  chúng  ta 
trong niềm vui, nỗi buồn của cuộc sống. Chúng 
ta được lớn lên trong niềm hy vọng Thiên chúa 
sẽ cho ta được chia sẻ vinh quang cùng Chúa 
Giê-su và Đức Mẹ luôn mãi.

Lời Trích

“Kinh Mân côi, cho dù mang tính chất mộ tlòng 
sùng kinh Đức Mẹ, nhưng nó là một kinh nguyện 
tập trung hoàn toàn vào Chúa Kitô. Nó có chiều 
sâu của sứ điệp Phúc Âm. Nó vang âm lời kinh 
nguyện của Đức Ma-ri-a, kinh “Linh Hồn tôi Tôn 
Vinh  Chúa”  (Magnificat)  vì  việc  nhập  thể  cứu 
chuộc được khởi sự trong cung lòng Đức Mẹ. Có 
thể  nói  Kinh  Mân  Côi  bình  luận  chương  cuối 
cùng của Hiến Chế Hội Thánh của Công đồng 
Vaticanô II, bàn về sự hiện diện của Mẹ Thiên 
chúa trong mầu nhiệm của Chúa Kitô và  Hội 
Thánh (Thông điệp Kinh Mân côi của đức Trinh  
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Nữ Ma-ri-a  của đức Thánh Cha Gioan – Phaolô 
II).
SỨC MẠNH CỨU RỖI CỦA KINH MÂN CÔI

Vào một sáng tinh sương, thánh Giuseppe 
Cafasso (1811-1860) ra khỏi nhà thật sớm. 
Đường phố Torino (Bắc Ý) vắng lặng trống trơn. 
Bỗng thánh nhân gặp một cụ bà, ăn mặc nghèo 
nàn, dáng điệu lòm-khòm, vừa đi vừa chậm rãi 
lần hạt Mân Côi. Ngạc nhiên thánh nhân cất 
tiếng hỏi:

-  Có chuyện gì vội mà cụ phải ra khỏi nhà sớm 
thế?

Bà cụ trả lời:

-  Ô, thưa ngài, con đi dọn sạch các đường phố!
Không hiểu, thánh Giuseppe Cafasso hỏi lại:

-   Dọn sạch các đường phố? Cụ ngụ ý gì thế?
Bà cụ thong thả đáp:

-  Cha không thấy sao? Đêm vừa qua diễn ra 
cuộc vui chơi trá hình (carnavale) và dân chúng 
phạm không biết bao nhiêu thứ tội! Vì thế, giờ 
đây, con muốn đi trở lại tất cả các nẻo đường 
ghi dấu vết tội lỗi, vừa đi vừa lần hạt Mân Côi. 
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Các lời kinh ”Kính Mừng MA-RI-A” sẽ trở thành 
hương thơm ngào ngạt tỏa ra thấm vào các nơi 
chốn tội lỗi!

Thật vậy, lời Kinh Mân Côi có sức mạnh tẩy 
luyện linh hồn khỏi các vết nhơ tội lỗi và ướp-
đượm ơn lành. Kinh Mân Côi cứu thoát các linh 
hồn. Thánh Massimiliano-Ma-ri-a Kolbe 
(1894-1941) từng nói:
-  Bao nhiêu tràng chuỗi Mân Côi là bấy nhiêu 
linh hồn được cứu rỗi!

Kinh Mân Côi mang lại sự lành cho tất cả: từ kẻ 
tội lỗi đến người tốt lành cũng như các bậc 
thánh nhân.

Khi được hỏi ý kiến phải chọn lời kinh nào, 
thánh Filippo Neri (1515-1595) không do dự 
nói ngay:

-  Hãy lần hạt Mân Côi và lần hạt nhiều bao 
nhiêu có thể!

Đức Giáo Hoàng Phaolo VI (1963-1978) cũng 
quả quyết:

- Tràng Kinh Mân Côi là tràng xích cứu rỗi, rơi từ 
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đôi tay chí thánh của Đức Chúa GIÊ-SU KITÔ, 
Đấng Cứu Độ con người và của Đức Mẹ MA-RI-
A, Hiền Mẫu Ngài. Tràng chuỗi Mân Côi tuôn đổ 
trên chúng ta muôn vạn ơn lành. Và cũng từ 
tràng chuỗi Mân Côi, chúng ta dâng lên Các Ngài 
mọi ước muốn cùng trọn niềm hy vọng của 
chúng ta.

Tràng chuỗi Mân Côi còn có sức mạnh lớn lao 
cứu thoát các Linh Hồn nơi Lửa Luyện Ngục. 
Thánh Alfonso-Ma-ri-a de Liguori (1696-
1787)) nhắn nhủ:

- Nếu muốn cứu giúp các Linh Hồn nơi Lửa 
Luyện Hình, hãy lần hạt Mân Côi cầu 
nguyện cho các vị ấy.

- Cha thánh Pio da Pietrelcina (1887-
1968) - mỗi lần trao tặng ai tràng chuỗi 
Mân Côi - thường nói:

- Hãy đưa các Linh Hồn ra khỏi Luyện 
Ngục bằng việc lần hạt Mân Côi kính Đức 
Mẹ MA-RI-A.

Vị thánh người Ý có lòng nhiệt thành an ủi các 
Linh Hồn nơi Lửa Luyện Tội bằng tràng kinh Mân 
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Côi là thánh Pompilio-Ma-ri-a Pirrotti (1710-
1766). Thánh nhân được đặc ân lần hạt Mân Côi 
chung với các Đẳng Linh Hồn. Các Đẳng Linh 
Hồn thưa lớn tiếng lời kinh Kính Mừng MA-RI-A 
với giọng trầm tĩnh và an bình suốt trong buổi 
lần hạt Mân Côi chung với thánh Pompilio-Ma-ri-
a Pirrotti.

Chị Lucia dos Santos (1907-2005) - một trong 
ba trẻ mục đồng được diễm phúc trông thấy 
Đức Mẹ MA-RI-A tại Fatima vào năm 1917 - 
nhấn mạnh:

-  Kể từ khi Đức Trinh Nữ Rất Thánh MA-RI-A 
ban cho Tràng Kinh Mân Côi có hiệu lực mênh 
mông, không còn vấn đề nào thuộc bất cứ phạm 
vi tinh thần hay vật chất, quốc gia hay quốc tế, 
mà lại không giải quyết được với Kinh Mân Côi 
và với hy sinh quảng đại của chúng ta!

Kinh Mân Côi và Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ MA-
RI-A (Khiết Tâm Đức Mẹ MA-RI-A) sẽ ghi dấu 
chứng chiến thắng sau cùng của Nước THIÊN 
CHÚA nơi thời đại chúng ta đang sống.
Lòng hâm mộ lần hạt Mân Côi và lòng sùng kính 
Khiết Tâm Đức Mẹ MA-RI-A là bảo chứng chắc 
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chắn cho ơn cứu rỗi loài người. Chính Đức Mẹ 
MA-RI-A hứa với chị Lucia dos Santos:

- Ai siêng năng lần hạt Mân Côi và yêu 
mến Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ, sẽ được 
THIÊN CHÚA yêu dấu cách riêng và sẽ 
trở thành bông hoa được Mẹ kết lại và 
dâng lên trước tòa Chúa.

(P. Stefano Ma-ri-a Maneli, ”MAGGIO, mese di  
MA-RI-A”, Casa Ma-ri-ana Editrice, 1999, trang 
192-197).

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
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9-10 Các Thánh Denis, Rusticus và 
Eleutherius

(c. 258?)

Vị thánh tay cầm đầu mình đó chính là 
thánh Điônêsiô (Tức thánh Đenis)

Điều đầu tiên chúng ta được biết về ba vị này là 
họ được tử đạo khoảng năm 258, theo như văn 
bản của Thánh Grêgôriô ở Tours thuộc thế kỷ 
thứ sáu.

Thánh Denis (hay còn được gọi là Dionysius) là 
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người  nổi  tiếng  nhất  trong  ba  vị.  Ngài  sinh 
trưởng ở Ý, và vào khoảng năm 250 ngài được 
sai đi truyền giáo ở Gaul (bây giờ là nước Pháp) 
bởi Ðức Giáo Hoàng Clêmentê cùng với năm vị 
giám mục khác.

Thánh Denis đặt địa bàn truyền giáo ở một hòn 
đảo trong vùng ven sông Seine gần thành phố 
Lutetia Parisorium – nay là thủ đô Paris. Vì lý do 
đó ngài được coi là vị giám mục đầu tiên của 
Paris và là Tông Ðồ nước Pháp. Ở đây ngài bị 
bắt  cùng với  Rusticus và Eleutherius.  Các học 
giả sau này đề cập đến Rusticus và Eleutherius 
như linh mục và thầy sáu của Ðức Giám Mục 
Denis,  ngoài  ra  chúng  ta  không  còn  biết  gì 
thêm.

Sau thời gian bị tù đầy và tra tấn, ba vị bị chém 
đầu và thân thể của họ bị ném xuống sông. Xác 
của Thánh Denis được những người tân tòng vớt 
lên và chôn cất. Một nhà nguyện được xây trên 
phần mộ của ngài mà sau này trở thành tu viện 
Thánh Denis.
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Ðến thế kỷ thứ chín, tiểu sử của Thánh Denis bị 
lẫn lộn với  Thánh Dionysius người  Areopagite, 
nhưng sau này các học giả xác định ngài là một 
vị thánh riêng biệt.

Thánh Denis thường được vẽ khi ngài tử đạo -- 
không có đầu (với một cành nho vươn lên từ cổ) 
và  tay  ngài  cầm chính  đầu  của  ngài  với  nón 
giám mục.  Truyền thuyết  cho rằng sau khi  bị 
chém đầu, ngài cầm đầu ngài đi khoảng ba cây 
số  về  hướng đông.  Ngài  dừng lại  ở  nơi  Ngài 
muốn chôn cất là tu viện mang tên của Ngài (Tu 
viện  thánh  Đênis).  Chính  vua  Đagobert,  vua 
Nước Pháp xưa) sau này đã cho xây cất  một 
nguyện đường và một tu viện ở đó.

Ðược coi là vị thánh đặc biệt của Paris, Thánh 
Denis là quan thầy của nước Pháp.

Lời Bàn

Ðây là trường hợp của một vị thánh mà chúng 
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ta  không  biết  gì  nhiều,  nhưng  ngài  là  người 
được sùng kính trong lịch sử Giáo Hội qua nhiều 
thế  kỷ.  Chúng  ta  chỉ  có  thể  kết  luận  là  ảnh 
hưởng  sâu  đậm của  thánh  nhân  đối  với  dân 
chúng trong thời đại của ngài chứng tỏ một đời 
sống  thánh  thiện  khác  thường.  Trong  những 
trường hợp như vậy, có hai  sự kiện căn bản: 
Một người vĩ  đại đã hy sinh cho Ðức Kitô,  và 
Giáo Hội không bao giờ quên họ được -- đó là 
dấu chỉ về sự lưu tâm vĩnh viễn của Thiên Chúa.

Lời Trích

"Sự tử đạo là một phần bản chất Giáo Hội vì nó 
nói lên cái chết tinh tuyền của người Kitô, cái 
chết vì đức tin. Qua sự tử đạo, sự thánh thiện 
của Giáo Hội thay vì vẫn còn trong giả tưởng, đã 
được biểu lộ cách tỏ tường nhờ hồng ân của 
Thiên Chúa. Ngay từ thế kỷ thứ hai, một người 
chấp nhận cái chết vì đức tin hay vì luân lý Kitô 
Giáo, đều được noi gương và tôn kính như một 
vị 'martus' (chứng nhân). Danh từ này có nguồn 
gốc từ Kinh Thánh mà Ðức Giê-su Kitô là 'chứng 
nhân  trung  tín'  tuyệt  đối  (Khải  Huyền  1:5; 
3:14)" (Karl Rahner, Tự Ðiển Thần Học).
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8-10   THÁNH GIOAN LEONARĐI

(1541? - 1609)

"Tôi có mỗi một thân, một mình thôi! Tại sao tôi 
lại phải làm một cái gì đó sao? Ðiều đó có ích gì 
cho tôi?" Ngày nay, cũng như bất cứ thời đại 
nào, người ta thường cảm thấy khó chịu khi rơi 
vào tình trạng khó xử của cuộc sống bị liên lụy. 
Nhưng Thánh Gioan Leonardi đã trả lời những 
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câu hỏi trên chính lối sống của ngài. Ngài chọn 
trở nên một linh mục.

Thánh Gioan Leonardi sinh ở Diecimo, nước Ý. 
Ngài làm phụ tá dược sư ở Lucca, đi tu và thụ 
phong linh mục năm 1572. Sau khi chịu chức, 
ngài rất tích cực thi hành sứ vụ linh mục, nhất là 
ở bệnh viện và nhà tù. Sự tận tụy và gương mẫu 
đời sống của ngài đã thu hút vài người trẻ, và 
họ bắt đầu tiếp tay với ngài. Sau này chính họ 
cũng trở thành linh mục.

Cha Gioan Leonardo sống sáu thời cải cách Tin 
Lành (thệ phản) và Công Ðồng Triđentinô. Ngài 
và các anh em linh mục theo ngài lên kế hoạch 
một tu hội các linh mục triều. Ðề nghị này bị 
chống đối dữ dội về mặt chính trị, nhưng vào 
năm 1583, tổ chức của ngài rốt cuộc cũng được 
đức  giám  mục  Lucca  công  nhận  với  sự  phê 
chuẩn của Ðức Giáo Hoàng Grêgôriô XIII (vào 
năm 1621, tổ chức này được chính thức đặt tên 
là Hội dòng Các linh mục Mẹ Thiên Chúa). Cha 
Gioan được sự trợ giúp của Thánh Philíp Nêri và 
Thánh Giuse Calasanctius, và vào năm 1595, tổ 
chức này được Ðức Giáo Hoàng Clêmentê VIII 
tái công nhận, và đức giáo hoàng đã giao cho 



M C L CỤ Ụ

Cha  Gioan  công  việc  chấn  chỉnh  các  đan  sĩ 
Bênêđitô  ở Valombrosa và Monte Vergine.  Hai 
nhà của Hội dòng Giáo sĩ Mẹ Thiên chúa được 
mở khi ngài qua đời, và ba nhà khác được mở 
vào thế kỳ 17.

Ngài chết khi mới 68 tuổi vì bị lây bệnh dịch khi 
chăm sóc các  bệnh nhân ở Rôma.  Ngài  được 
sùng kính vì  những phép lạ  và  lòng đạo đức 
nhiệt thành của ngài, và được coi là một trong 
những  sáng  lập  viên  của  Trường  Chủng  viện 
Truyền Bá Đức Tin. Ngài được Ðức Giáo Hoàng 
Piô XI phong thánh năm 1938.

Lời Bàn

Mỗi người có thể làm được những gì? Theo ý 
định  và  hoạch  định  của  Thiên  Chúa  cho  mỗi 
người, điều chúng ta có thể làm thì ngoài sức 
tưởng  tượng  của  chúng  ta.  Mỗi  người,  như 
Thánh Gioan Leonardi,  có  một  nhiệm vụ phải 
chu toàn trong hoạch định của Thiên Chúa cho 
thế  gian.  Mỗi  người  chúng ta  thì  độc  đáo  và 
được 
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ban cho các khả năng để phục vụ anh chị em 
chúng ta trong việc xây dựng Nước Trời.

Lời Trích

"Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha anh em 
đã vui lòng ban nước trời cho anh em. Hãy bán 
của cải mình và bố thí. Hãy sắm lấy những túi 
tiền không bao giờ mục nát và một kho tàng vô 
tận 

ở trên trời,  là nơi kẻ trộm cắp không thể bén 
mảng,  mối  mọt  không  thể  đục  phá"  (Luca 
12:32-33).
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14-10 Thánh Giáo Hoàng Calistô I

(c. 223?)

Chúng ta có được những dữ kiện xác thực về vị 
thánh này là từ người thù địch với ngài, đó là 
Hippolytus, vị giáo hoàng đối lập đầu tiên, sau 
này đã tử đạo. Nguyên tắc phủ định được áp 
dụng: Nếu Calistus có làm điều gì sái quấy, chắc 
chắn Hippolytus sẽ nhắc đến.

Calistus là một nô lệ trong đám gia nhân của 
triều đình Rôma. Ðược giao cho công việc giữ 
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tiền của chủ, ngài đánh mất tiền, bỏ trốn và bị 
bắt. Sau khi phục dịch một thời gian, ngài được 
thả ra để tìm lại số tiền. Vì quá hăng say, ngài 
lại  bị  bắt vì  cãi nhau trong đền thờ người Do 
Thái.  Lần  này  ngài  bị  đầy  đi  làm hầm mỏ ở 
Sardinia. Sau đó ngài được thả về nhờ sự can 
thiệp của bà vợ bé của hoàng đế,  và sống ở 
Anzio (vùng bờ biển địa đầu danh tiềng của thế 
chiến II)

Sau đó ngài được giao cho công việc quản lý 
nghĩa trang của người Kitô ở Rôma, có lẽ đây là 
phần đất  đầu tiên do Giáo Hội  làm chủ.  Ðức 
giáo hoàng phong cho ngài làm phó tế, coi ngài 
là bạn và là người cố vấn.

Về sau chính ngài được bầu làm giáo hoàng với 
đa  số  phiếu  của  hàng  giáo  sĩ  và  giáo  dân  ở 
Rôma, và do đó bị tấn công cách chua chát bởi 
Hippolytus, người thất cử, là người tự đặt mình 
là giáo hoàng đối lập đầu tiên trong lịch sử Giáo 
Hội. Sự phân ly này kéo dài 18 năm.

Hippolytus được tôn kính như một vị thánh. Ngài 
bị lưu đầy trong thời kỳ cấm cách năm 235, và 
đã hòa giải với Giáo Hội. Ngài chết vì sự tra tấn 
ở Sardinia. Hippolytus tấn công Calistus về hai 
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điểm  --  học  thuyết  và  kỷ  luật.  Dường  như 
Hippolytus  đã  đi  quá  xa  trong  việc  phân  biệt 
giữa Chúa Cha và Chúa Con (hầu như hai chúa), 
có lẽ vì ngôn ngữ thần học thời ấy chưa được rõ 
ràng.  Ngài  cũng kết  án Calistus là  quá khoan 
dung, vì những lý do có thể khiến chúng ta ngạc 
nhiên:  (1)  Calistus  cho  phép những người  đã 
thực hiện việc đền tội, sám hối công khai về tội 
giết  người,  dâm dục và ngoại tình được Rước 
Lễ; (2) ngài hợp thức hóa hôn nhân giữa người 
nô lệ và người tự do -- trái với luật Rôma; (3) 
ngài cho phép truyền chức cho các ông đã lập 
gia đình hai hay ba lần; (4) ngài chủ trương tội 
trọng không phải là lý do đầy đủ để cách chức 
một giám mục; (5) ngài chủ trương chính sách 
khoan dung đối với những người đã từng chối 
đạo trong thời kỳ bách hại.

Ðức Calistus  bị  tử  đạo trong cuộc  nổi  loạn ở 
Trastevere, Rôma, và là vị giáo hoàng đầu tiên 
(ngoại  trừ  Thánh  Phêrô)  được  coi  là  tử  đạo 
trong danh sách tử đạo tiên khởi của Giáo Hội.
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Lời Bàn

Ðời sống của thánh nhân cho thấy con đường 
lịch sử của Giáo Hội, cũng như của một tình yêu 
chân chính, không bao giờ êm ả. Giáo Hội đã và 
đang phải trải qua những phấn đấu cam go để 
xác định các mầu nhiệm đức tin trong một ngôn 
ngữ,  mà tối  thiểu,  phải  tạo  thành  bức  chaắn 
ngạn trở sự sai  lầm. Về phương diện kỷ luật, 
Giáo Hội phải giữ được lòng thương xót của Ðức 
Kitô  chống lại  sự khắt  khe,  trong khi  vẫn giữ 
được lý tưởng phúc âm yêu cầu một sự hối cải 
và kỷ luật bản thân tận căn. Mỗi một giáo hoàng 
-- đúng hơn mỗi một Kitô Hữu -- phải đi trên 
con đường khó khăn giữa sự khoan hồng "hợp 
lý" và sự nghiêm khắc "hợp lý".

Lời Trích

Ðức Giê-su nói về những người thời ấy, "giống 
như lũ trẻ ngồi ngoài chợ nói với nhau, 'Tụi tôi 
thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy 
múa; tụi tôi hát bài đưa đám, mà các anh không 
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than khóc'. Vì ông Gio-an [Tẩy Giả] đến, không 
ăn không uống, thì chúng bảo: 'Ông ta bị quỷ 
ám'. Con Người đến, ăn uống như mọi người, thì 
chúng lại bảo: 'Ðây là tay ăn nhậu, bạn bè với 
quân  thu  thuế  và  phường  tội  lỗi.'"  (Matthew 
11:16b-19a).
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15-10 Thánh Têrêsa Avila

(1515-1582)

"Thánh Têrêsa  Avila  sống trong thời  kỳ  nhiều 
khai phá cũng như nhiều biến động chính trị, xã 
hội và tôn giáo. Ðó là thế kỷ 16, thời của hỗn 
loạn và cải tổ.  Thánh nữ sinh ra trước khi có 
cuộc cải cách Tin Lành, và qua đời 20 năm sau 
khi Công Đồng Triđentinô kết thúc.
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Món quà mà Thiên Chúa ban tặng cho Têrêsa 
qua đó ngài trở nên thánh thiện, và ghi dấu ấn 
của  ngài  trên  Hội  Thánh  và  thế  giới  gồm ba 
điều: Ngài là một phụ nữ; ngài là người chiêm 
niệm; ngài là người cải cách năng động.

Là  một  phụ  nữ,  nhưng  Têrêsa  giữ  vững  lập 
trường của mình trong một thế giới "trọng nam 
khinh  nữ"  vào  thời  đó.  Ngài  là  người  cương 
quyết, gia nhập dòng Camêlô bất kể sự chống 
đối kịch liệt của cha mình. Ngài không phải là 
một con người chìm trong sự thinh lặng cũng 
như sự huyền bí. Ðẹp, có tài, giỏi giao tế, dễ 
thích ứng, trìu mến, can đảm, hăng say, ngài 
thực sự là một con người. Cũng như Ðức Giê-su, 
ngài có những mâu thuẫn lạ lùng: khôn ngoan, 
nhưng thực tế;  thông minh,  nhưng đi  đôi  với 
kinh nghiệm; huyền bí, nhưng là người quyết liệt 
cải cách. Một phụ nữ thánh thiện, nhưng cũng 
đầy nữ tính.

Têrêsa là một phụ nữ "vì Chúa", một phụ nữ của 
cầu nguyện, kỷ luật và giầu lòng thương. Tâm 
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hồn ngài thuộc về Chúa. Sự hoán cải của ngài 
không chỉ là một công việc tức thời, nhưng đó là 
một tranh đấu gian khổ suốt cả đời, bao gồm sự 
trường kỳ thanh luyện và đau đớn. Ngài bị hiểu 
lầm, bị đánh giá sai, bị chống đối khi ngài nỗ lực 
cải cách. Tuy nhiên ngài vẫn tiếp tục, vẫn can 
đảm và trung tín; ngài chống trả với chính bản 
thân, với bệnh tật. Và trong cuộc chiến đấu ấy, 
ngài luôn bám víu lấy Thiên Chúa trong  lời cầu 
nguyện.  Những  văn  bản  của  ngài  về  sự  cầu 
nguyện  và  chiêm  niệm  là  chính  những  kinh 
nghiệm bản thân của ngài: thật mạnh mẽ, thật 
thiết  thực và thanh cao. Một phụ nữ của cầu 
nguyện, một phụ nữ vì Chúa.

Têrêsa cũng là một phụ nữ "vì tha nhân." Qua 
sự chiêm niệm, ngài dành nhiều thời giờ và sức 
lực để tìm cách thay đổi chính ngài và các nữ tu 
Camêlô, để đưa họ trở về với những quy tắc ban 
đầu của nhà dòng. Ngài  sáng lập trên sáu tu 
viện mới. Ngài đi đây đó, viết lách, chiến đấu -- 
luôn luôn để canh tân, để cải tổ. Trong chính 
bản thân ngài, trong lời cầu nguyện, trong đời 
sống, trong nỗ lực cải tổ, trong tất cả mọi người 
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ngài  gặp,  ngài  là  người  phụ  nữ  vì  tha  nhân, 
người phụ nữ làm phấn khởi cuộc đời.

Vào năm 1970, Giáo Hội ban cho ngài một danh 
hiệu mà người đời đã nghĩ đến từ lâu: Tiến Sĩ 
Hội Thánh. Ngài là người phụ nữ đầu tiên được 
vinh dự này.

Lời Bàn

Ngày  nay  chúng  ta  sống  trong  một  thời  đại 
nhiều xáo trộn, thời đại cải tổ và thời đại giải 
phóng.  Các  phụ  nữ  thời  đại  có  thể  nhìn  đến 
Thánh Têrêsa như một thách đố. Thúc giục canh 
tân, thúc giục cầu nguyện, tất cả đều có trong 
con  người  Thánh  Têrêsa  là  người  đáng khâm 
phục và noi gương.

Lời Trích

Thánh Têrêsa hiểu rõ giá trị của sự đau khổ liên 
tục (bệnh tật thể xác, không muốn cải tổ, khó 
khăn cầu nguyện), nhưng ngài đã luyện tập để 
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có  thể chịu  đau khổ,  ngay cả  khao khát  đau 
khổ: "Lạy Chúa, hoặc là đau khổ hoặc là chết." 
Cho đến gần cuối đời, ngài đã kêu lên: "Ôi lạy 
Chúa! Thật đúng là bất cứ ai làm việc cho Ngài 
đều được trả bằng những khó khăn! Và đó thật 
đáng giá cho những ai yêu mến Ngài nếu chúng 
con hiểu được giá trị của nó."
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16-10 Thánh Hedvigis

(1174-1243)

Rất ít người nhận thức được rằng họ có thể sử 
dụng của cải và quyền thế ở trần gian một cách 
khôn ngoan. Hedvigis là một trong những người 
đó. 

Là Nữ Công tước và góa chồng, vị  Bổn mạng 
của  Vùng Silêsi  (nay gồm một phần đất  của 
nươc Đức, nước Croatia và nước Ba–lan), thánh 
Hedvigis sinh trưởng trong một gia đình quý tộc 
ở Bavaria (Nước Đức)  năm 1174. Ngài là con 
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gái của Công Tước xứ Croatia. Một chị gái ngài 
là  hoàng hậu Hungary,  và  một  chị  là  nữ đan 
viện tại Franconia, nơi ngài được giáo dục.

Năm 1186, ngài được cha mẹ cho lập gia đình 
sớm, lúc mới 12 tuổi)  với Henry I, Công Tước 
xứ Silêsia và là ông tổ của Hoàng gia Ba-lan. Bà 
sinh hạ 7 người con, và có một cuộc đời hôn 
nhân hạnh phúc. và được bảy người con. Công 
tước Henry, chồng của bà, theo chính sách phát 
huy tại quê hương mình nền văn minh sẵn có tại 
nước Đức. Còn Hedgivis thì chăm lo việc bác ái, 
xã hội của chồng bà. Sự khôn ngoan, mạnh mẽ 
và đạo đức khiến cho bà có một ảnh hưởng lớn 
trong việc cai trị của chồng. Nhiều tu viện được 
xây dựng. Xứ sở Silêsi nhờ thế mà được bén rễ 
sâu trong Kitô giáo, và chịu ảnh hưởng nhiều 
của nền văn hóa Đức. Bà luông giúp đỡ những 
người nghèo, có khi vào mùa đông, bà đi chân 
đất, và dâng cùng các của cải của bà cho Giáo 
hội và cho người nghèo.

Bà được 7 người con, 3 người chết sớm. người 
con thứ tư nối nghiệp Công Tước của cha. Người 
con thứ năm chết trong một tai nạn ngã ngựa. 
Người con thứ sáu, Gertrude, ôm ấp cuộc sống 
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nữ đan sĩ. Cuồi cùng khi sinh hạ người con thứ 
bẩy, theo gợi ý của bà, bà và chống quyết sống 
trong đức khiết  tịnh,  khấn lời  khấn khiết  tịnh 
trước  sự hiện diện của đức Giám mục Breslau. 
Công  tước  Henry  chịu  phép cắt  tóc,  và  được 
phép để râu, giống như một thầy trợ sĩ  dòng 
Xitô, với biết danh “Ông Râu dài”.

Kể từ đó Hedgivis qua nhiều thời gian trong tu 
viện  Trebnitz.  Ba  đã  phải  trải  qua  nhiều  thử 
htách, như năm 1227, chồng bà cùng Bá tước 
Lesko bị bá tước Swantopolkdùng mưu gian  đột 
kích  và bị thương nặng. Bà liền lập tức tới nơi 
xẩy ra án mạng chăm sóc cho chồng. Sau đó là 
cuộc chiến xẩy ra giữa Công Tước Henri và Công 
tước Conrad, để tranh giành thành phố Cracow. 
Conrad thua, nhưng thình lịnh bắt được Công 
tước Henri  đang tham dự việc thờ phượng tại 
nhà  thờ,  và  đem ông  ta  đi  làm  tù  binh.  Bà 
Hedgivis đã đến chăm sóc cho chống mình. Vì 
ấn  tượng  trước  phong  thái  của  bà  Hedgivis, 
công tước Conrad đã tha cho chồng bà. 

Trong số các con của bà, chỉ còn lại Gertrude 
còn sống sau khi bà qua đời. Con trai bà, Henri 
II đã chết vào năm 1241 trongmột trận chiến 
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chống  lại  những  người  Tartars.  Và  kể  từ  khi 
chồng bà chết, Hedgivis mang bộ áo xám của 
nữ đan sĩ Xii-tô,  nhưng không được nhận vào 
đan viện  như là  đan sĩ,  để  bà  có  thể giữ  lại 
quyền sử dựng gia sản của bà cho các ộng việc 
bác ái. Vị nữ cxông tước thực hành các việc hãm 
mình nhiệm nhặt, chấp nhấn mọi thử thách với 
sự cam chịu kiên nhẫn, hy sinh bản thân để thi 
hành bác ái, chăm lo cho những người đau ốm 
và nâng đỡ những kẻ nghèo nàn. Bà nuôi dưỡng 
đời sống nội tâm bằng kinh nguyện, suy gẫm về 
nhữngsự siêu nhiên. Lòng sốt sq1ng cũng như 
sự tử tế đã khiến bà được mọi người biết đến 
như một vi thánh.

Khi qua đời (1243), bà được hôn táng tại nhà 
nguyện của đan viện, và được Đức Clêmentê IV 
phong thánh ngày 16- 3- 1267. Lễ kính ngày 17 
tháng 10.

Lấy thánh Hedgivis làm quan thầy, Cha Spiske, 
kinh sĩ tại nhà thờ Breslau vào năm 1848, lập 
một Hiệp Hội Phụ nữ và thiếu nữ: từ đó nẩy sinh 
Dòng Các Nữ Tu Thánh Hedgivis, được thiết lập 
vào năm 1859 tại Breslau, theo luật dòng thánh 
Augustinô, và hiến luật dòng được Đứcgiám Mục 
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tại đó phê chuẩn, nhằm chăm lo cho việc giáo 
dục các trẻ mồ côi và bị bỏ rơi, cũng như mở 
trường cho nư sinh và trường dạy nghề. Dòng 
mở rộng sang các nước Đức, Áo và Đan Mạch 
với con số 300 nữ tu, có nhà mẹ đặt tại Breslau.

Lời Bàn

Bất cứ của cải nào chúng ta có được thì không 
chỉ dành cho nhu cầu và sự thụ hưởng riêng của 
cá nhân chúng ta, nhưng cũng được dùng để 
giúp đỡ người khác. Và dù của cải được sử dụng 
thế nào đi nữa, chúng phải giúp chúng ta thăng 
tiến trong tình yêu Thiên Chúa, chứ không cản 
trở. Thực sự thì của cải thế gian không thể nào 
đi  ngược  với  tình  yêu  Thiên  Chúa,  nhưng  là 
chứng cớ của tình yêu ấy; tuy nhiên, rất có thể 
vì quá yêu chuộng của cải nên chúng ta quên đi 
Ðấng đã ban phát của cải này.

 Lời Trích

Vào lúc cuối đời, Thánh Hedvigis đã hy sinh ước 
muốn trở nên một tu sĩ để ngài có thể dùng của 
cải để giúp đỡ người nghèo. Với chính bản thân, 
ngài chọn sự khó nghèo, từ chối những phương 
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tiện  được  dành  cho  ngài,  ngay  cả  những vật 
dụng căn bản như giầy ấm mùa đông. Ngài mặc 
áo tu sĩ và sống đời tu trì, nhưng không từ bỏ 
quyền sở hữu tài sản vì muốn dùng của cải để 
giúp  đỡ người  nghèo.  Ngài  đã  sống trọn  vẹn 
cuộc đời một Kitô Hữu và sử dụng tài sản của 
ngài để giúp người khác nhận biết và quý trọng 
đời  sống  tâm  linh  trong  ơn  sủng  của  Thiên 
Chúa.



M C L CỤ Ụ

17-10 Thánh I-nha-xi-ô Antiokia

(c. 107?)

Sinh trưởng ở Syria, vào khoảng năm 50, I-nha-
xi-ô  cùng với  bạn mình là  Polycarp,  là  những 
người từng được nghe những lời  dạy bảo của 
thánh Gioan Tông đồ. Ngài là vị giám mục thứ 
ba và được chính bàn tay của các tông đồ Chúa 
Giê-su phong chức giám mục cho. 
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Ngài có những phẩm chất và đức tính nguyên 
tuyền của một mục tử lý tưởng và của một chiến 
sĩ chân thật của Đức Kitô. Khi cơn bão tố của 
cuộc bách đạo  của hoàng đế Đôminitianô tác 
động vào các Kitô hữu tại  Syria, thì  ngài luôn 
tỉnh thức và khôngmệt mỏi trong các cố g8áng 
gợi hứng hy vọng và sức mạnh cho đoàn chiên 
còn non yếu của ngài. Dịp hòa bình vắn vỏi xẩy 
đến an ủi ngài rất nhiều. nhưngđó chỉ là cho đàn 
chiên, chứ riêng ngài thì vẫn khao khát được ốm 
ấp trọn vẹn đời môn đễ của Chúa Giê-su, tức là 
xuyên qua cả cái chết vì đạo.

Đó là  vào khoảng năm 107,  hoàng đế Trajan 
sau những chiến thắng lẫy lừng chống lại quân 
Scyths và quân Dacians,muốn thực hiện môt sự 
thống trị  toàn hảo của ông,  nên đã buộc các 
Kitô hữu và các người ngoại giáo phải cùng thờ 
các thần linh ngoại đạo. Ai từ chối thì tính mạng 
bị đe dọa. Thánh Ignatiô đã dùng mọi biên pháp 
để đánh bại  mối  đe dọa này.  Hoạt  động của 
ngài sớm bị bạo lộ. Khi Trajan ghé thăm Antiokia 
và buộc các Kitô Hữu phải chối đạo hoặc chịu 
chết. I-nha-xi-ô cương quyết không chối bỏ đức 
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tin và do đó bị án phải tới Rôma để   chịu các 
thú dữ hành hình và ăn thịt. 

Trên đường từ  Antioch  đến  Rôma để  chịu  tử 
đạo, Ðức Giám Mục I-nha-xi-ô đã viết bảy lá thư 
nổi tiếng. Năm lá thư cho các Giáo Hội ở Tiểu Á; 
khuyến khích các Kitô Hữu trung thành với Thiên 
Chúa và vâng lời bề trên. Ngài cảnh giác họ hãy 
đề phòng những giáo thuyết lầm lạc, và dạy bảo 
họ những chân lý vững chắc của đức tin Kitô 
Giáo. “Từ Syria tới Rôma, cha đã phải chiến đấu 
với  các  thú  dữ,  cả  trên  đường bộ lẫn  đường 
biển, suốt ngày và đêm, vì cha bị trói giữa 10 
con báo, và ở giữa đám lính ngày càng trở nên 
khó chịu, khi cha càng cố gắng tử tế với họ.” Bất 
chấp những gian khổ đó, cuộc hành trình của 
ngài được tất cả các giáo đoàn mà ngài đi qua 
chào đón với sự tôn kính và sự khích lệ. 

Sau cùng khi tới Smyrna, ngài gửi lá thư thứ sáu 
cho  bạn  học  của  ngài  là  Đức  Giám  mục 
Spolycarp, là người sau này cũng tử đạo vì đức 
tin. Lá thư sau cùng viết cho các tín hữu Rôma, 
ngài xin họ  đừng ngăn cản ngài chịu tử đạo. 
"Ðiều  duy nhất  tôi  xin  các  bạn là  hãy để tôi 
được tự do dâng hiến máu tôi cho Thiên Chúa. 
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Tôi là hạt lúa của Thiên Chúa, ước chi tôi được 
nghiền nát dưới nanh thú dữ để trở nên bánh 
tinh tuyền của Ðức Kitô." 

Lời ước của ngài đã được thể hiện, và Ðức I-
nha-xi-ô  từ  trần  dưới  nanh  vuốt  của  sư  tử  ở 
Colosseum năm 107.

Lời Bàn

Ðiều quan tâm lớn lao của Thánh I-nha-xi-ô là 
sự hiệp nhất và trật tự trong Giáo Hội. Lớn lao 
hơn nữa, là ngài ao ước được tử đạo hơn là chối 
bỏ Ðức Giê-su Kitô. Không phải vì sự đau khổ 
mà người ta chú ý đến Thánh I-nha-xi-ô, nhưng 
là vì tình yêu Thiên 

Chúa đã giữ vững ngài. Ngài biết cái giá của sự 
trung tín và không chối bỏ Ðức Kitô, dù có phải 
mất mạng sống. 

Lời Trích

"Cùng  với  các  Giáo  Hội  của  Thiên  Chúa  ở 
Smyrna, tôi chào mừng các bạn. Các giáo dân 
đã an ủi tôi trong mọi phương cách, cả về phần 
xác lẫn phần hồn. Xiềng xích tôi mang vì Ðức 
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Giê-su Kitô, như nài xin tôi hãy hân hoan trên 
con đường tiến đến Thiên Chúa, và tôi thúc giục 
các  bạn:  hãy kiên  trì  trong sự hoà  thuận  với 
nhau và trong sự cầu nguyện chung" (I-nha-xi-ô 
Antioch, Thư Gửi Giáo Ðoàn Trales).



M C L CỤ Ụ

18-10 Thánh Luca

Thánh Luca  là  người  đóng góp  phần  viết  lớn 
nhất so với các tq1c giả khác trong Tân Ước, 
gồm quyển Phúc Âm thứ ba và sách Công Vụ 
Tông Ðồ. Trong hai cuốn này, ngài cho thấy sự 
song hành giữa đời sống Ðức Kitô và của Giáo 
Hội. Trong các thánh sử, ngài là người duy nhất 
thuộc dân ngoại. Truyền thuyết cho rằng ngài 
sinh quán ở Antioch, và Thánh Phao-lô gọi ngài 
là  "người  thầy  thuốc  yêu  quý  của  chúng  tôi" 
(Col. 4:14). Có lẽ ngài viết sách Phúc Âm trong 
khoảng từ năm 70 cho đến 85. 



M C L CỤ Ụ

Ngài xuất hiện trong sách Công Vụ trong chuyến 
hành trình thứ hai của Thánh Phao-lô, và ở lại 
Philipphê một vài năm cho đến khi Thánh Phao-
lô trở về đó trong chuyến hành trình thứ ba, và 
ngài tháp tùng Thánh Phao-lô đến Giêrusalem 
và ở gần thánh nhân trong thời gian bị cầm tù ở 
Ceasarea. Trong hai năm này, Thánh Luca đã có 
thời giờ để tìm tòi thêm các chi tiết và phỏng 
vấn những người đã từng gặp Ðức Giê-su. Sau 
cùng ngài là người đồng hành trung tín đã tháp 
tùng Thánh Phao-lô trong chuyến đi đầy nguy 
hiểm đến Rôma. Trong thư gửi Timôthê, Thánh 
Phao-lô có nhắc, "Chỉ có anh Luca là ở với tôi" 
(2 Tim 4:11). 

Lời Bàn

Thánh Luca viết cho Kitô Hữu dân ngoại với tư 
cách của một người dân ngoại. Cuốn Phúc Âm 
ngài viết chứng tỏ ngài là chuyên viên về văn 
phong cổ điển Hy Lạp, cũng như về sự hiểu biết 
các nguồn tài liệu Do Thái. 

Ðặc tính của Thánh Luca có thể được nhận thấy 
trong Phúc Âm của ngài qua những khía cạnh 
được  ngài  nhấn  mạnh:  (1)  Phúc  Âm  của  Sự 
Nhân Từ: Thánh Luca nhấn mạnh đến lòng nhân 
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từ và nhẫn nại của Ðức Giê-su đối với người tội 
lỗi và người đau khổ. Ngài thật cởi mở đối với 
mọi  người,  Ngài  lưu  tâm  đến  người  Samari, 
người  phong  cùi,  người  thu  thuế,  người  lính, 
người  tội  lỗi  công khai,  người  mù chữ,  người 
nghèo. Chỉ trong Phúc Âm Thánh Luca là có đề 
cập đến người phụ nữ tội lỗi, dụ ngôn con chiên 
lạc  và  đồng  bạc  bị  mất,  dụ  ngôn  người  con 
hoang đàng, và người trộm lành. (2) Phúc Âm 
của Sự Cứu Chuộc Muôn người: Ðức Giê-su chết 
cho tất cả mọi người. Ngài không chỉ là con vua 
Ðavít  mà còn là  con cháu A Dong,  và những 
người dân ngoại cũng là bạn của Ngài. (3) Phúc 
Âm của Người Nghèo: "Người bé mọn" thường 
nổi bật -- ông Dacaria và bà Elizabeth, Ðức Ma-
ri-a và Thánh Giuse, các mục đồng, cụ Simeon 
và bà Anna.  Ngài  cũng lưu tâm đến điều mà 
ngày nay chúng ta gọi là "sự nghèo khó phúc 
âm." (4) Phúc Âm của Sự Từ bỏ Bản thân mình 
cách Tuyệt Ðối: 

Thánh Luca nhấn mạnh đến nhu cầu hiến dâng 
hoàn toàn cho Ðức Kitô.  (5) Phúc Âm của Sự 
Cầu Nguyện và Chúa Thánh Thần: Thánh Luca 
cho thấy Ðức Giê-su cầu nguyện trước mỗi biến 
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cố quan trọng trong sứ vụ. Chúa Thánh Thần 
đưa Giáo Hội đến cùng đích tuyệt hảo. (6) Phúc 
Âm của Niềm Vui: Thánh Luca thành công trong 
việc trưng dẫn niềm vui cứu độ đã lan tràn trong 
Giáo Hội tiên khởi. 

Lời Trích

Ðoạn kết  của Phúc Âm Thánh Luca: "Sau đó, 
Người dẫn các ông tới gần Bê-ta-ni-a, rồi giơ tay 
chúc lành cho các ông. Và đang khi chúc lành, 
thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời. 
Các ông bái lạy Người, rồi trở về Giê-ru-sa-lem 
mà lòng tràn ngập niềm vui, và họ tiếp tục ở 
trong Ðền Thờ mà chúc tụng Thiên Chúa" (Luca 
24:50-53).
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19-10 Các Thánh Tử Ðạo Bắc Mỹ 
Châu

Isaac Jôgues (1607-1646): 

Thánh Isaac Jôgues và các bạn là những người 
tử đạo đầu tiên của Bắc Mỹ Châu. Khi còn là 
một  linh  mục dòng Tên  trẻ  tuổi,  ngài  là  một 
người có học thức và văn hóa, dạy văn chương 
ở Pháp. Nhưng ngài đã từ bỏ công việc này để 
phục vụ người da đỏ Huron ở Tân Thế Giới, vào 
năm 1636 ngài và các bạn, dưới sự lãnh đạo của 
Cha Jean de Brêbeuf, đã đến Québec. Thời ấy, 
người  Huron thường hay giao chiến với  người 
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Iroquois, và chỉ sau vài năm Cha Jôgues và các 
linh mục khác đã bị người Iroquois bắt và cầm 
tù trong 13 tháng. Các lá thư và nhật ký của 
ngài cho thấy các ngài đã bị đưa từ làng này 
sang làng khác, bị đánh đập, bị tra tấn và buộc 
phải nhìn thấy cảnh những người Huron trở lại 
đạo bị xẻo thịt và giết chết. 

Một cơ hội bất ngờ đã giúp Cha Isaac Jôgues 
vượt thoát đến Hòa Lan, và ngài trở về Pháp với 
những chứng tích của sự tra tấn. Những ngón 
tay bị cắt, bị ngoặm và bị cháy nám. Ðức Giáo 
Hoàng Urbanô VIII đã cho phép ngài cử hành 
Thánh Lễ  với  bàn  tay  tàn  tật  qua  cá  clời  lẽ: 
"Thật hổ thẹn nếu một vị tử đạo của Ðức Kitô 
không được phép uống Máu Thánh Ðức Kitô." 
Sau khi được chào đón như một vị anh hùng, 
người ta nghĩ Cha Jôgues có thể nghỉ ngơi và và 
sống  an  nhàn  cho đến  tuổi  già.  Nhưng  nhiệt 
huyết rao giảng Tin Mừng lại thúc giục ngài trở 
về với ước mơ ban đầu. Trong một vài tháng 
sau, ngài lại dong buồm sang truyền giáo cho 
người Huron. 

Vào  năm  1646,  Cha  Jôgues  và  Cha  Jean  de 
Lalande đến phần đất của người Iroquois với sự 
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tin tưởng rằng người da đỏ sẽ tôn trọng hiệp 
ước hòa bình mới được ký kết. Nhưng ngay lập 
tức, các ngài đã bị phe gây chiến Mohawk bắt 
giữ, và vào ngày 18-10 Cha Jôgues đã bị tra tấn 
bằng rìu và bị chặt đầu. Cha Jean de Lalande bị 
chết vào ngày hôm sau ở Ossernenon, một làng 
gần Albany, Nữu Ước.

Một trong các vị thừa sai dòng Tên tử đạo đầu 
tiên là Cha Rene Goupil, là người cùng với Cha 
Lalande đã hy sinh mạng sống như của tế lễ. 
Ngài bị tra tấn cùng với Cha Isaac Jôgues, và bị 
chém bằng rìu  vì  đã làm dấu Thánh Giá trên 
trán các trẻ em.
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Thánh Jean de Brebeuf (1593-1649): Jean 
de  Brebeuf  là  một  linh  mục  dòng  Tên  người 
Pháp, đến Gia Nã Ðại lúc 32 tuổi và 

 làm việc ở đây trong vòng 24 năm. Khi nước 
Anh xâm chiếm Québec năm 1629 và trục xuất 
các linh mục dòng Tên thì ngài trở về Pháp, và 
bốn  năm sau  ngài  trở  lại  hoạt  động.  Lúc  ấy, 
người  Huron  bị  dịch  đậu  mùa  và  người  thầy 
thuốc  của  họ  đổ  lỗi  cho  các  cha  dòng  Tên, 
nhưng Cha Jean vẫn ở lại đó. 

Ngài đã soạn bộ giáo lý và tự điển tiếng Huron, 
và được nhìn thấy 7,000 người trở lại đạo trước 
khi ngài từ trần. Ngài bị người Iroquois bắt và 
sau bốn giờ tra tấn dã man, ngài đã trút hơi thở 
cuối cùng ở Sainte Marie, gần Georgian Bay, Gia 
Nã Ðại. 

Cha Anthony Daniel,  cũng phục  vụ cho người 
Huron và bị người Iroquois giết chết vào ngày 4 
tháng Bảy, 1648. Thi thể của ngài bị ném vào 
nhà nguyện và sau đó bị đốt cháy. 

Thầy Gabrien Lalemant, sau khi chịu chức bốn 
cũng đã hy sinh mạng sống cho người da đỏ. 
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Cùng với Cha Brebeuf, ngài bị tra tấn cho đến 
chết. 

Cha Carôlô Garnier bị bắn chết khi ngài rửa tội 
cho các trẻ em và người dự tòng trong một cuộc 
tấn công của người Iroquois.

Cha Noel Chabanel bị giết trước khi được gọi về 
Pháp. Ngài thấy thật khó khăn để thích ứng với 
đời sống truyền giáo. Ngài không thể học được 
tiếng thổ âm, và ghê tởm thức ăn và đời sống 
của người  da đỏ,  và ngài  cảm thấy tinh thần 
thật khô khan trong thời gian ở Gia Nã Ðại. Tuy 
nhiên ngài đã giữ lời hứa ở lại đây cho đến chết 
trong sứ vụ truyền giáo. 

Tám vị linh mục dòng Tên tử đạo đầu tiên ở Bắc 
Mỹ Châu này đã được  phong thánh vào năm 
1930. 

Lời Bàn

Ðức tin và sự anh hùng đã in sâu nơi đất nước 
Mỹ Châu niềm tin vào thập giá Đức Kitô. Giáo 
Hội Bắc Mỹ được phát sinh từ dòng máu tử đạo. 
Nhưng  liệu  chúng  ta  có  còn  hăng  hái  theo 
gương các vị tử đạo anh dũng trên đất Mỹ, trên 
thế giới, và ngay cả trên quê hương Việt Nam 
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chúng  ta,  để  giữ  thập  giá  ấy  vươn  cao  giữa 
chúng ta hay không? Chúng ta có còn can đảm 
để làm chứng cho đức tin đã ăn sâu nơi chúng 
ta, làm chứng cho Tin Mừng của thập giá cứu độ 
nơi  gia đình, nơi  sở làm, và ngoài xã hội  hay 
không? 

Lời Trích

"Tôi  đặt  tin  tưởng  vào  Thiên  Chúa  là  Ðấng 
không cần đến sự giúp đỡ của chúng ta để hoàn 
thành công trình của Người. Mỗi một nỗ lực của 
chúng ta phải là sự dấn thân làm việc và sống 
trung thành  với Người, vậy chúng ta đừng làm 
hư hại công trình của Người bằng những khiếm 
khuyết  của  chúng  ta"  (trích  từ  lá  thư  Thánh 
Isaac Jôgues gửi cho một linh mục bạn ở Pháp, 
ngày 12-9-1646, một tháng trước khi ngài tử vì 
đạo).
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23-10 Thánh Gioan Capistrano

(1385-1456)

Người ta thường nói các thánh là những người 
lạc  quan  nhất  thế  giới.  Các  ngài  không  phải 
không biết đến sự hiện hữu cũng nhưcác hậu 
quả của sự dữ, nhưng các ngài luôn đặt niềm tin 
vào quyền năng ơn cứu chuộc của Ðức Kitô. Sức 
mạnh hoán cải qua trung gian Ðức Kitô không 
chỉ  ảnh hưởng đến  người  có  tội  mà còn ảnh 
hưởng cả đến các biến cố tai ương.
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Bạn hãy tưởng tượng mình sinh ra vào thế kỷ 
thứ mười bốn đi! Một phần ba dân số và gần 40 
phần  trăm  giáo  sĩ  bị  tiêu  diệt  bởi  bệnh  dịch 
hạch. Cuộc Ðại Ly Giáo Tây Phương đã phân tán 
Giáo Hội đến độ Tòa Thánh không chỉ có một 
giáo hoàng mà đến hai, ba giáo hoàng một lúc. 
Nước  Anh  và  nước  Pháp đang giao  chiến  với 
nhau. Các nước nhỏ  có gốc là các thành phố 
bên Ý luôn trong tranh chấp và chiến tranh với 
nhau. Hiển nhiên sự u ám đó đã bao trùm cả lên 
cả tinh thần của nền văn hóa và lên các thời đại

Thánh Gioan sinh tại  Capistrano, Nước Ý,  vào 
năm 1385.  Ngài  là  con  của  một  cựu  hiệp  sĩ 
người Ðức sống tại Capistrano. Ngài học luật ở 
Ðại Học Perugia và hành nghề luật sư ở các tòa 
án Napoli. Khi 26 tuổi, ngài được Vua Ladislas 
của Napôli bổ nhiệm làm thủ hiến xứ Perugia. 
Trong cuộc chiến tranh với hoàng gia Malatestas 
ở  xứ Rimini lân bang, ngài bị phản bội và bị 
cầm tù. Sau khi  được thả về, ngài quyết tâm 
thay đổi cuộc đời và gia nhập dòng Phanxicô ở 
Perugia năm ngài 31 tuổi.

Sau khi được thụ phong linh mục vào bốn năm 
sau, ngài đi rao giảng khắp các nước Ý, Ðức, 
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Bohemia, Áo, Hung Gia Lợi, Ba Lan và Nga. Vào 
lúc người ta thờ ơ và nghi ngờ tôn giáo thì ngài 
đã lôi  cuốn được nhiều người  trở về với  Giáo 
Hội. Các quốc gia miền trung Âu Châu đã tiếp 
đón ngài cùng với các tu sĩ  Phanxicô như các 
thiên thần của Thiên Chúa. Họ là những khí cụ 
để hồi phục niềm tin và  lòng đạo đang chết 
dần. 

Chính dòng Phanxicô cũng trong tình trạng xáo 
trộn về việc giải thích và tuân giữ quy luật của 
Thánh Phanxicô. Qua các nỗ lực không ngừng 
của Cha Gioan Capistrano và nhờ kinh nghiệm 
luật  pháp  của  ngài,  nhóm  Anh  em  hèn  mọn 
dòng Phanxicô lạc hướng  bị cấm hoạt động và 
các người Phan-xinh “thiêng liêng” được thoát 
khỏi những can thiệp bên ngoài trong việc tuân 
thủ nghiêm nhặt luất của thánh Phanxicô

Khi vua Hồi Giáo là Mohammed II đe dọa tấn 
công Vienna và Rôma, Cha Gioan Capistrano, dù 
đã bảy mươi tuổi, được Ðức Giáo Hoàng Calistus 
II giao cho công việc rao giảng và chỉ huy thập 
tự quân chống với sự xâm lăng của người Thổ 
Nhĩ Kỳ. NướcĐức và Nước Áo ít hưởng ứng, nên 
ngài quay về phía Hungary để kêu gọi Đạo Binh 



M C L CỤ Ụ

Thánh Giá. Thế rồi đi đầu đoàn quân bảy mươi 
ngàn Kitô  Hữu,  ngài  cùng với  tướng  chỉ  huy 
Gioan Junyađi cùng các chiến sĩ đạo binh thánh 
giá đã chiến thắng quân xâm lăng  Thổ Nhĩ Kỳ 
trong  cuộc  chiến  sau  cùng  ở  Belgrade  năm 
1456. Ba tháng sau bị kiêt sức vì những cố gắng 
quá sức, và bị vướng bệnh bởi những tàn tích và 
rác rưởi của trận địa, ngài từ trần ở Ilok, Hung 
Gia  Lợi  ngày  23-10-1456.  Ngài  được  đặt  làm 
quan thầy của các luật gia.

Lời Bàn

John  Hofer,  người  viết  tiểu  sử  Thánh  Gioan 
Capistrano, nhắc lại một tổ chức ở Bỉ lấy tên của 
thánh nhân, nhằm mục đích giải quyết các vấn 
đề của đời sống trong một tinh thần hoàn toàn 
Kitô Giáo. Châm ngôn của tổ chức ấy là: "Sáng 
Kiến, Tổ Chức, Hành Ðộng." Những lời này thực 
sự là đặc tính của cuộc đời Thánh Gioan. Ngài 
không phải  là  người  ngồi  không.  Sự lạc quan 
Kitô Giáo đã thúc đẩy ngài chiến đấu với các vấn 
đề thuộc đủ mọi tầng lớp với niềm tin sâu xa nơi 
Ðức Kitô.
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Lời Trích

Trên mộ của thánh nhân ở làng Vilach, Hungary, 
quan đầu tỉnh đã cho khắc những hàng chữ sau: 

"Ngôi mộ này là nơi chôn cất Thánh Gioan,  
sinh ở Capistrano, một người đáng được ca 

tụng, người biện hộ và cổ võ đức tin,  
người bảo vệ Giáo Hội, người hăng say che 
chở nhà dòng của ngài, niềm vinh dự cho 
cả thế giới, người yêu quý sự thật và công 
bình, gương sáng cho đời sống, vững chắc  
trong giáo lý; được bao người đời ca tụng,  
ngài đang hạnh phúc được cùng Chúa cai  

trị trên thiên đàng."
Văn mộ chí ấy thật xứng đáng cho một người lạc 
quan chân chính và thành công.



M C L CỤ Ụ

24-10 Thánh Antôn Ma-ri-a Claret

(1807-1870)
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“Người  cha  tinh  thần  của  Cuba"  là  một  nhà 
truyền giáo, người sáng lập dòng, người cải cách 
xã hội, tuyên uý của hoàng hậu, nhà văn và nhà 
xuất  bản,  là  đức  tổng  giám  mục  và  cũng  là 
người tị nạn. Ngài là người Tây Ban Nha mà vì 
công việc,  ngài  đã đặt chân đến các nơi  như 
quần đảo Canary, Cuba, Madrid, Paris và Công 
Ðồng Vatican I.

Thánh  Antôn  Claret  sinh  ở  làng  Salient,  tỉnh 
Catalonia, nước Tây Ban Nha năm 1807. Ngài là 
con của một người thợ dệt. Trong khi làm thợ 
dệt cũng như vẽ kiểu cho một xưởng tơ sợi ở 
Barcelona, ngài  dùng thời giờ rảnh rỗi để học 
tiếng Latinh và học cách in ấn: quả thật Chúa 
đang chuẩn bị ngài để trở nên một linh mục và 
nhà xuất  bản tương lai.  Ðược thụ phong linh 
mục lúc 28 tuổi, vì sức khỏe yếu kém nên ước 
mơ trở nên một tu sĩ dòng Tên hay dòng Thánh 
Brunô không thành tựu, ngài đã trở nên một linh 
mục triều nổi tiếng về rao giảng ở Tây Ban Nha. 
Ngài dành 10 năm để đi giảng tuần đại phúc, và 
luôn luôn nhấn mạnh đến bí tích Thánh Thể và 
sự sùng kính Trái Tim Mẹ Ma-ri-a. Người ta nói, 
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chuỗi mai khôi không bao giờ rời khỏi tay ngài. 
Khi  42  tuổi,  cùng  với  năm linh  mục trẻ,  ngài 
thành lập tu hội truyền giáo, mà ngày nay được 
gọi là tu sĩ dòng Claret.

Từ năm 1850 đến 1857, ngài được bổ nhiệm về 
làm tổng giám mục của giáo phận bị quên lãng 
từ lâu là Tổng Giáo Phận Santiago ở Cuba. Ngài 
bắt  đầu  cải  cách  bằng  việc  rao  giảng  không 
ngừng và giải tội. Dĩ nhiên ngài phải chịu nhiều 
chống đối cay đắng -- phần lớn là vì ngài kịch 
liệt lên án vấn đề vợ lẽ và vì ngài dạy giáo lý cho 
các người nô lệ da đen. Một kẻ giết thuê (cũng 
chính là một tù nhân mà ngài đã xin cho được 
thả ra khỏi nhà từ) đã chém thẳng mặt và cổ tay 
ngài. Nhưng sau đó cũng chính Đức Tổng Giám 
mục Antôn giúp tên sát nhân này thoát án tử 
hình vì tội ám sát, để chuyển thành án giam giữ 
có thời hạn. Ngài giúp thay đổi sự nghèo nàn 
của  dân  Cuba  bằng  cách  giúp  họ  trồng  trọt 
những  thực  phẩm  khác  nhau,  cần  cho  thị 
trường. Ðiều này khiến các điền chủ tức giận, vì 
họ chỉ muốn dân chúng trồng mía để thu hoa 
lợi. Trong các văn bản về tôn giáo của ngài còn 
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có hai quyển ngài viết khi ở Cuba: Suy Tư về 
Canh Nông và Lợi Nhuận Quốc Gia.

Ngài được gọi về Tây Ban Nha với một công việc 
mà ngài không ưa thích gì -- làm tuyên uý cho 
nữ hoàng. Ngài đồng ý trở về với ba điều kiện: 
Ngài sẽ ở ngoài hoàng cung, ngài chỉ đến nghe 
nữ hoàng xưng tội và dạy giáo lý cho con cái họ, 
và ngài không bị dính líu gì đến sinh hoạt triều 
đình.

Cả cuộc đời Thánh Antôn, ngài chỉ mơ ước việc 
xuất bản sách báo Công Giáo. Ngài sáng lập Nhà 
In Công Giáo, một cơ sở xuất bản Công Giáo 
mạo hiểm kinh doanh ở Tây Ban Nha, và ngài 
đã  viết  cũng như xuất  bản  khoảng 200  cuốn 
sách lớn nhỏ.

Trong Công Ðồng Vatican I, ngài là người trung 
thành bảo vệ tín điều bất khả ngộ của đức giáo 
hoàng, ngài  được sự thán phục của các giám 
mục bạn.  Ðức Hồng Y Gibbons của Baltimore 
nhận  xét  về  ngài,  "Ðây thực sự là  vị  thánh." 
Ngài chết ở tu viện dòng Xitô lúc 63 tuổi.
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Lời Bàn

Ðức  Giê-su  đã  nói  trước  cho  những  ai  muốn 
theo Người là họ sẽ bị bách hại như chính Chúa. 
Ngoài 14 lần bị ám sát hụt, thánh Antôniô còn 
chịu hằng loạt những lời phỉ báng đê tiện nhất 
khiến cho cái tên “Claret” đồng nghĩa với từ “sỉ 
nhục” và “bất hạnh”. Quyền lực của sự dữ đã 
không dễ dàng đề xổng con mồi của nó.  Ngoài 
những cám dỗ trong đời, Thánh Antôn còn phải 
chịu đựng biết bao vu khống xấu xa đến độ tên 
“Claret” của ngài đồng nghĩa với  từ ngữ “nhục 
nhã và bất hạnh”. Ma quỷ không dễ gì buông 
tha  con  mồi  của  chúng.  Chúng ta  không cần 
phải đi tìm sự bách hại. Tất cả những gì chúng 
ta cần là sẵn sàng chịu đau khổ vì đức tin chân 
thật nơi Ðức Kitô, chứ không phải vì những ngẫu 
hứng, những bất cẩn và những tính khí bất bình 
thường của chúng ta.

Lời Trích

Có lần Nữ Hoàng Isabela II nói với Thánh Antôn, 
"Không ai có thể nói cho tôi nghe một cách rõ 
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ràng và thành thật như cha." Sau này nữ hoàng 
còn nói với ngài, "Mọi người đều xin tôi ban cho 
họ những ơn huệ này nọ, nhưng chưa bao giờ 
thấy cha làm như vậy. 

Cha có muốn xin điều gì không?" Ngài trả lời, 
"Thưa có,  xin  cho tôi  từ  chức."  Từ đó trở  đi 
hoàng hậu không còn đề nghị cha xin bất cứ ơn 
huệ gì khác.
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28-10 Thánh Simon và Thánh Giu-đê 
tông đỒ

Thánh Giu-đê là một nhân vật được đề cập đến 
trong  Phúc  Âm  theo  Thánh  Luca,  cũng  như 
trong  Công  Vụ  Tông  Ðồ.  Thánh  Mátthêu  và 
Thánh  Máccô  gọi  ngài  là  Thadeus  (Ta-đê-ô). 
Ngoài ra ngài không được nhắc đến ở chỗ nào 
khác trong các Phúc Âm, ngoại trừ, khi kể tên 
các tông đồ. Các học giả cho rằng ngài không 
phải là tác giả của các thư Thánh Giu-đa. Thực 
ra,  Giu-đê cùng tên với  Giu-đa Ítcariốt  (Judas 
Iscariot). Do đó, vì sự bất xứng của tên Giu-đa 
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(bán Chúa), nên người ta đã gọi ngài là "Giu-
đê".

Thánh Simon được  tất  cả  bốn Phúc Âm nhắc 
đến. Có hai Phúc Âm gọi ngài là "người Nhiệt 
Thành" (Zealot). Phái Nhiệt Thành là một nhánh 
Do Thái Giáo đại diện cho chủ nghĩa dân tộc Do 
Thái. Ðối với họ, lời hứa gửi Đấng Mêsia (Thiên 
sai)  đến trong Cựu Ước có nghĩa là người Do 
Thái sẽ được tự do và có được một quốc gia độc 
lập. Chỉ có Thiên Chúa là vua của họ, nên việc 
nộp thuế cho người La Mã -- là người đang đô 
hộ --  được  coi  là  xúc  phạm đến Thiên Chúa. 
Chắc chắn rằng một số người  Nhiệt  Thành là 
miêu duệ tinh thần của các anh em Maccabê, 
những vị anh hùng dành độc lập cho dân tộc 
khỏi tay các vua nước Xyri xưa). Họ muốn tiếp 
tục lý tưởng tôn giáo và tranh đấu cho độc lập 
từ tay người  Rôma.  Nhưng nhiều người  trong 
nhóm họ cũng giống như quân khủng bố ngày 
nay.  Họ  lùng  bắt  để  giết  những  người  ngoại 
quốc và người Do Thái "cộng tác với địch." Họ là 
những người chủ chốt trong vụ nổi loạn chống 
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La Mã và kết thúc mọi chuyện bằng việc thành 
Giêrusalem bị phá hủy vào năm 70.

Lời Bàn

Như mọi trường hợp các thánh tông đồ, ngoại 
trừ  Thánh Phêrô,  Gioan và Giacôbê,  chúng ta 
đang đối diện với những người thực sự vô danh, 
và  chúng ta  bàng hoàng  trước  sự  kiện  là  sự 
thánh thiện của họ hoàn toàn nhờ vào ơn của 
Ðức Kitô. Ngài chọn một số người mà chúng ta 
không bao giờ nghĩ đến: một đoàn viên đàng 
Nhiệt Thành (Zealot), một nhân viên thu thuế, 
một ngư dân nóng tính, hai "người con của sấm 
sét"  và  một  Giuđa  Iscariot.
Ðó là sự nhắc nhở cho chúng ta biết, không phải 
ai  cũng có  quyền  được  Chúa chọn.  Sự thánh 
thiện không lệ thuộc ở công trạng, văn hóa, cá 
tính, sự cố gắng hay thành đạt của loài người. 
Nó hoàn toàn là ơn sủng của Thiên Chúa.

Thiên Chúa không cần đến nhóm Nhiệt Thành 
(Zealot) để giúp Nước Trời trị đến bằng bạo lực. 
Thánh Giu-đê, cũng như các thánh khác, là vị 
thánh  “đáng   lý  không  thể  là  thánh”:  Chỉ  có 
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Thiên Chúa mới tạo được đời sống thánh thiện 
nơi  con người. Và Chúa muốn như vậy, nơi tất 
cả mọi người chúng ta.

Lời Trích

"Cũng  như  Ðức  Kitô  được  sai  đến  bởi  Thiên  
Chúa Cha, thì Người cũng sai các tông đồ, được  
đầy tràn Chúa Thánh Thần, để rao giảng cho  
mọi  tạo  vật  (xem  Máccô  16:15),  để  họ  loan  
truyền rằng Con Thiên Chúa, qua sự chết và sự  
sống lại, đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực  
của Satan (xem CVTÐ 26:18), và khỏi sự chết,  
và  đưa  chúng  ta  vào  vương  quốc  của  Thiên  
Chúa Cha" (Hiến Chương về Phụng Vụ, 6).
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1-11 Lễ Các Thánh

Ngày lễ đầu tiên trong lịch sử để vinh danh các 
thánh là ngày tưởng niệm "các vị tử đạo" được 
cử hành vào đầu thế kỷ thứ tư. Vào đầu thế kỷ 
thứ bảy, sau làn sóng trộm cắp đột nhập các 
hang toại đạo, Ðức Giáo Hoàng Boniface IV đã 
cho thu lượm khoảng 28 toa đầy những hài cốt 
và chôn cất lại bên trong đền Pantheon, là đền 
thờ các thần của người La Mã, và ngài thánh 
hiến đền thờ này như một đền thờ Kitô Giáo. 
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Theo sử gia của Giáo Hội là Bede Ðáng Kính, 
đức giáo hoàng có ý định rằng "việc tưởng nhớ 
các thánh trong tương lai có thể thay cho việc 
thờ phượng mà trước đây không được dành cho 
các vị thần nhưng là cho các ma quỷ" 

Nhưng việc thánh hiến đền Pantheon, cũng như 
ngày kính nhớ đầu tiên các vị tử đạo xảy ra vào 
tháng Năm. Nhiều Giáo Hội Ðông Phương vẫn 
kính nhớ các thánh vào mùa xuân, hoặc trong 
mùa Phục Sinh hoặc ngay sau lễ Hiện Xuống. 

Tại sao Giáo Hội Tây Phương cử hành lễ này vào 
tháng Mười Một thì vẫn là câu hỏi gây nhiều rắc 
rối cho các nhà sử học. Người ta chỉ biết vào 
năm 800, thần học gia Alcuin người Anglo-Saxon 
cử hành lễ này vào ngày 1 tháng Mười Một, và 
người  bạn  của  ông  là  Arno,  Giám  Mục  của 
Salzburg cũng theo như vậy.  Sau cùng,  trong 
thế kỷ chứ chín, Giáo Hội La Mã đã chấp thuận 
ngày lễ này. 

Lời Bàn

Ðầu tiên lễ này để kính nhớ các vị tử đạo. Sau 
này, khi Kitô Hữu được tự do tín ngưỡng, Giáo 
Hội đã dùng ngày lễ này để tỏ lòng kính trọng 
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những người thánh thiện. Vào các thế kỷ đầu 
tiên,  được  coi  là  thánh  thì  chỉ  cần  một  tiêu 
chuẩn là được nhiều người công nhận, ngay cả 
việc chấp thuận của vị giám mục cũng được coi 
là bước sau cùng để đưa vào niên lịch Giáo Hội. 
Việc phong thánh bởi đức giáo hoàng lần đầu 
tiên xảy ra vào năm 973; Thủ tục phong thánh 
lâu  dài  để  chứng  minh  sự  thánh  thiện  phi 
thường của một vị thánh hiện nay đã được định 
hình trong vòng 500 năm nay. Ngày lễ các thánh 
hôm nay tôn kính tất cả các vị thánh vô danh 
cũng như nổi danh – các thánh mà mỗi người 
chúng ta đã từng biết đến.

Lời Trích

"Sau  đó,  tôi  thấy  một  đoàn  người  thật  đông 
không tài nào đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi 
tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ. Họ đứng trước 
ngai và trước Con Chiên, mình mặc áo trắng, tay 
cầm nhành lá thiên tuế...

[Một trong các kỳ mục] bảo tôi: "Họ là những 
người sống sót sau thời gian thử thách lớn lao; 
họ  đã  giặt  sạch  và  tẩy  áo  mình  tinh  nguyên 
trong máu Con Chiên.'" (Khải Huyền 7:9, 14).
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2-11 Lễ Cầu Cho Các Linh Hồn

Ngay từ thời tiên khởi, Giáo Hội đã khuyến khích 
chúng ta cầu nguyện cho người chết như một 
nghĩa  cử  bác  ái.  Thánh  Augustine  viết,  "Nếu 
chúng ta không lưu tâm gì đến người chết, thì 
chúng ta sẽ không có thói quen cầu nguyện cho 
họ."  Tuy  nhiên,  các  nghi  thức  cầu  cho  người 
chết có tính cách dị đoan thời tiền-Kitô Giáo đã 
ảnh hưởng mạnh mẽ đến nỗi mãi cho đến đầu 
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thời Trung Cổ, nhờ các dòng ẩn tu có thói quen 
cầu nguyện cho các tu sĩ đã qua đời hàng năm 
thì một nghi thức phụng vụ cầu cho người chết 
mới được thiết lập. 

Vào  giữa  thế  kỷ  11,  Thánh  Odilo,  Tu  Viện 
Trưởng dòng Cluny,  ra  lệnh rằng mọi  tu  viện 
dòng Cluny phải cầu nguyện đặc biệt và hát kinh 
Nhật Tụng cầu cho người chết vào ngày 2 tháng 
Mười Một, ngay sau lễ Các Thánh. Truyền thống 
này được lan rộng và sau cùng được Giáo Hội 
chấp nhận đưa vào niên lịch Công Giáo La Mã. 

Ý nghĩa thần học làm nền tảng cho ngày lễ này 
là  sự  thừa  nhận  bản  tính  yếu  đuối  của  con 
người. Vì ít có ai đạt được một đời sống trọn 
hảo, mà hầu hết đã chết đi với vết tích tội lỗi, do 
đó cần có thời gian thanh tẩy trước khi linh hồn 
ấy được đối  diện với  Thiên Chúa.  Công Ðồng 
Triđentinô xác nhận có luyện tội và nhấn mạnh 
rằng lời cầu nguyện của người sống có thể rút 
bớt  thời  gian  thanh luyện của linh  hồn người 
chết. 

Sự dị đoan vẫn còn dính dấp đến ngày lễ này. 
Thời  trung  cổ  người  ta  tin  rằng  các  linh  hồn 
trong luyện tội có thể xuất hiện vào ngày lễ này 
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dưới hình thức các phù thủy, con cóc hay ma 
trơi. Và họ đem thức ăn ra ngoài mộ để yên ủi 
người chết. 

Tuy nhiên việc cử hành lễ với tính cách tôn giáo 
vẫn trổi  vượt.  Người  ta  tổ chức đọc kinh cầu 
nguyện  ở  nghĩa  trang  hay  đi  thăm mộ người 
thân yêu đã qua đời và quét dọn, trang hoàng 
với nến và hoa. 

Lời Bàn

Có nên cầu nguyện cho người chết hay không là 
một tranh luận lớn khiến chia cắt Kitô Giáo. Vì 
sự lạm dụng ơn xá trong Giáo Hội thời ấy nên 
Luther đã tẩy chay quan niệm luyêän tội.  Tuy 
nhiên, đối với chúng ta, cầu cho người thân yêu 
là một phương cách nối liền với người chết. Qua 
lời cầu nguyện, chúng ta cùng đứng với những 
người thân yêu, dù còn sống hay đã ra đi trước 
chúng ta, để dâng lời cầu xin lên Thiên Chúa. 

Lời Trích

"Chúng ta không thể coi luyện tội là một nhà tù 
đầy lửa cận kề với hỏa ngục--hoặc ngay cả 'một 
thời  gian  ngắn  của  hỏa  ngục.'  Thật  phạm 
thượng khi  nghĩ  rằng đó là  một nơi  chốn mà 
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Thiên Chúa bủn xỉn đang bòn rút từng chút thân 
xác... Thánh Catherine ở Genoa, vị huyền nhiệm 
của thế kỷ 15, viết rằng 'lửa' luyện tội là tình 
yêu Thiên Chúa 'nung nấu' trong linh hồn đến 
nỗi, sau cùng, toàn thể linh hồn ấy bừng cháy 
lên. Ðó là sự đau khổ của lòng khao khát muốn 
được xứng đáng với Ðấng được coi là đáng yêu 
quý vô cùng, họ đau khổ vì nỗi mơ ước được kết 
hợp đã cầm chắc trong tay, nhưng lại chưa được 
hưởng  thật  trọn  vẹn"  (Leonard  Foley,  O.F.M., 
Tin Chúa Giê-su).

Sau đây là một số bài viết về các linh hồn 
trong luyện tội:

1. TÔI ĐÃ GẶP MỘT LINH HỒN HIỆN VỀ TỪ 
LUYỆN TỘI

R.E.T. Cindy O 

Đây là câu chuyện của một linh hồn hiện về từ 
Lửa Luyện Tội,  xin  cống hiến bạn đọc vì  Lửa 
Luyện Tội có thật. Đức Mẹ khi hiện ra ở Mễdu, 
Mẹ đã cho Vicka, Jacob thấy Thiên Đàng, Lửa 
Luyện Tội, và Hỏa Ngục. Các linh hồn bị giam 
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trong Lửa Luyện Tội để được thanh tẩy trước khi 
về Thiên Đàng cũng có thật. Trong lịch sử Giáo 
Hội, Chúa đã nhiều lần cho phép các linh hồn 
hiện về với người trần thế mục đích xin người 
sống giúp đỡ để họ mau chóng thoát khỏi cảnh 
đọa đày và  mau được  về hưởng nhan Thánh 
Chúa. Trong Phúc Âm, LC 12,59, có nhắc đến: 
“Tôi bảo cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó 
trước khi trả hết đồng xu cuối cùng .” Và 1COR: 
3,  13-15 “Nhưng công việc  của mỗi  người  sẽ 
được phơi bày ra ánh sáng. Thật thế, ngày của 
Chúa sẽ cho thấy công việc đó, vì ngày ấy tỏ 
rạng trong lửa; chính lửa này sẽ thử nghiệm giá 
trị công việc của mỗi người.” 

Giúp  đỡ  các  linh  hồn  là  việc  phải  làm.  Giúp 
người là giúp mình. Chúa đã chằng nòi: “Khi các 
con làm một việc gì cho ai là các con làm cho 
chính  bản  thân  Ta.”  đó  sao?  Giúp  đỡ  họ  có 
nhiều  cách,  chằng hạn  như  lần  hạt  Mân Côi, 
Thánh Lễ, ăn chay, hãm mình, bố thí v..v.. Xin lễ 
cho các linh hồn là việc làm cao quí nhất, vì chỉ 
có  Máu  Cực  Thánh  Chúa  Giê-su  mới  xóa  bỏ 
được  mọi  hình  phạt  cho  họ.  Song  song  với 
những  lời  cầu  nguyện  và  các  việc  lành  phúc 
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đức;  còn  một  phương  thức  khác  không  kém 
phần quan trọng để giúp đỡ họ là những ‘ƠN 
XÁ’ của Giáo Hội ban cho chúng ta. Chúng ta có 
thể dùng những ơn xá này giúp đỡ họ. Chỉ có 
chúng ta, những người còn sống trên thế gian 
mới có khả năng giúp đỡ các linh hồn bởi vì họ 
không thể giúp họ được, nhưng họ có thể cầu 
nguyện rất đắc lực cho chúng ta. Hơn thế nữa 
khi  về thiên đàng họ sẽ trả  ơn cho chúng ta 
bằng cách cầu nguyện cho chúng ta đến muôn 
đời. 

Có hai loại ơn xá là: Tiểu xá và đại xá. Tiểu xá 
thì tha một phần. Đại xá tha hết. Chúng ta có 
thể  dùng  những  ơn  xá  này  cho  mình  hoặc 
nhường lại cho các linh hồn. Những ơn xá là kho 
tàng vô giá có thể đền bù sự công chính của 
Thiên Chúa trong đặc ân thương xót của Ngài 
cho những ai có lòng tin và chuyên cần làm việc 
để  lãnh  nhận  những  ơn  xá.  Có  nhiều  người 
không hiểu biết mấy về giá trị và đặc tính của 
ơn xá nên đã thờ ơ trước những kho tàng vô giá 
này. 

Cha  Schouppe,  Dòng  Tên  đã  kể  lại  một  câu 
chuyện trong cuốn lửa luyện tội: “Chân phước 
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Mary ở Quito, trong lúc ngất trí đã được thấy ở 
giữa một khoảng trống vĩ đại có một cái bàn to 
lớn mênh mông được bao phủ với những ngọc 
ngà, châu báu, kim cương, vàng bạc…Cùng lúc 
đó bà nghe được tiếng nói,  ‘Những châu báu 
này là của mọi người, ai cũng có thể tới lấy, bao 
nhiêu cũng được tùy họ mong muốn,’ Chúa cho 
bà biết rằng, rừng châu báu này là biểu tượng 
của những ơn xá. Ơn xá giúp chúng ta giầu có 
phong phú về phần tâm linh, muốn bao nhiêu 
tùy thuộc ở chúng ta. Những linh hồn trong tình 
trạng đầy ơn sủng sẽ giúp đỡ các linh hồn một 
cách đắc lực hơn. Nếu chúng ta không biết dùng 
những ơn xá này đúng chỗ thì thật đáng tiếc. 
Còn một điều đáng lưu ý nữa là những lời cầu 
nguyện, những đau khổ bệnh tật dâng lên Chúa 
vì lòng yêu mến Chúa và thương yêu tha nhân 
trong  cuộc  sống hằng ngày sẽ  giúp chúng ta 
lãnh  nhận  thêm công  trạng  đời  sau,  sẽ  tăng 
thêm ơn sủng cho chúng ta. Chúng ta càng bác 
ái bao nhiêu thì chúng ta càng sống gần Chúa 
bấy nhiêu vì đó là thể hiện lòng mến Chúa yêu 
người.  Hãy xót  thương để được  Chúa thương 
xót,  có như vậy chúng ta sẽ bớt được những 
khổ hình đời sau. 
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2. MỘT CÂU CHUYỆN KHÁC

“Đó là ngày Thứ Hai, năm 1996, trước lễ Noel. 
Tôi đang ngồi tại văn phòng soạn lại xấp báo 
cáo, chợt nhớ ra phải đi xưng tội. Có lẽ đã hơn 
một tháng rồi tôi chưa tới tòa giải tội. Tôi bắt 
đầu xét mình và tự hỏi sao kỳ này lại để lâu quá 
như vậy, vì càng để lâu thì càng ngại ngùng và 
khó khăn hơn. Tôi lấy viết ghi lại những tội đã 
phạm và coi lại vài lần xem có quên hay bỏ xót 
tội nào không? 

Tôi lái xe tới thánh đường gần đó. Đậu xe vô bãi 
và bước vô nhà thờ nhưng thật ngạc nhiên khi 
chỉ thấy chỉ có chừng 25 người ngồi chờ xưng 
tội mà thôi. Tôi kiếm một chỗ ngồi ở đàng sau 
và bắt đầu đọc Kinh Ăn Tội. Bất chợt một người 
đàn ông chạc 70 tuổi đang ngồi trong góc đối 
diện bật tiếng khóc thật lớn. Tôi nghĩ, chắc có 
điều gì đau khổ xảy ra cho ông nên ông mới 
khóc lóc đau đớn như vậy. Tôi lại  nghĩ, có lẽ 
những người ở đây đang cầu nguyện cho ông. 
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Người  đàn ông đau khổ kia vẫn cúi  gầm mặt 
khóc không ngừng. 

Các linh mục bước vô tòa giải tội. Tôi cũng vô 
xếp hàng chờ xưng tội. Lúc đó, tôi không có thì 
giờ để coi lại mảnh giấy kê khai tội lỗi nữa, tôi 
đành cầm miếng giấy vô tòa cáo giải, bởi vì tôi 
không muốn quên hay bỏ xót một tội nào. Sau 
khi xưng tội xong, tôi đọc Kinh Ăn Năn Tội một 
lần nữa và đọc kinh đền tội. Tôi quì trước nhà 
tạm để cám ơn Chúa cho sự thứ tha của Ngài. 
Sau đó ra về, tôi nhận thấy rằng người đàn ông 
ngồi khóc khi nãy đã ra ngoài trước tôi. Tôi lấy 
nước thánh làm dấu rồi bước ra cửa nhưng hình 
như ông ta đang giữ cửa và chờ tôi. 

Khi ra khỏi cửa, tôi hỏi ông: 

- Ông không có gì chứ? 

Ông trả lời, “Không có gì.” 

Tôi hỏi tên ông. Ông nói: “Tôi tên John.” 

John bước chậm rãi hầu như không có vẻ gì vội 
vã cả. 

Tôi lại hỏi: “Ông ở gần đây không?” 

Ông dừng lại trước khi trả lời: 
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- Không, tôi từ Lửa Luyện Tội tới đây. 

Trong tíc tắc, tôi đứng lại không bước đi được 
nữa và nhìn ông sửng sốt: 

- Thấy ông giống như những người thường thôi. 

Tôi tiếp: “Ồ mà tại sao ông lại lên đây đi nhà 
thờ?” 

Ông dừng lại nói: “Thiên Chúa tốt lành đã cho 
phép tôi  tới  đây viếng Chúa Giê-su trong nhà 
tạm. Khi các người tới dự thánh lễ thì chúng tôi 
cũng tới dự thánh lễ cùng với các Thiên Thần 
Bản Mệnh, và thường thì có những ghế trống 
cho chúng tôi,  những chỗ trống đó luôn luôn 
đầy những linh hồn như chúng tôi, và các Thiên 
Thần thì bay lơ lửng phía trên đầu chúng tôi, 
cũng giống như Thiên Thần bản mệnh của các 
người vậy. Giây phút đó trong nhà thờ đầy kín 
những vinh quang, huy hoàng của Thiên Chúa.” 

- Tại sao ông khóc trong nhà thờ? 

Ông  trả  lời:  “Đó  là  những giọt  nước  mắt  vui 
mừng lẫn đau khổ. Vui vì chúng tôi được vinh 
dự chúc tụng Ngài trong Thánh Thể; còn đau 
khổ vì những gì mình đã xúc phạm tới lòng nhân 
lành và tình yêu của Thiên Chúa.” 
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- Ông đau khổ nhiều không? 

- Có chứ, nhưng tôi vui mừng vì được đền tội 
mình, và trông đợi ngày giờ được hưởng nhan 
Thánh Chúa trên Thiên Đàng. Thiên Thần Bản 
Mệnh đã giúp tôi trả lời những câu hỏi của ông. 
Trong Lửa Luyện Tội chúng tôi không có quyền 
cầu  nguyện  cho  mình  nhưng  được  phép  cầu 
nguyện cho gia đình thân quyến, và cho tất cả 
những phần tử trong Giáo Hội trên hoàn vũ. 

- Lửa Luyện Tội như thế nào? 

- Tất cả có 13 tầng. Tầng thứ 13 là tầng chót và 
gần địa ngục; địa ngục ở giữa trái đất. Đó là nơi 
được gọi là ‘Phòng giam công lý’. Những tầng 
dưới trong Lửa Luyện Tội là những tầng vô cùng 
đau đớn, và những linh hồn ở trong tầng này 
đều  phải  đền  tội  lâu  năm  mới  được  lên  tới 
những tầng giữa. Ở tầng giữa, các linh hồn đền 
tội cho những tội đặc biệt hay bỏ sót. Họ cũng 
đau  khổ  rất  nhiều  nhưng  không  bằng  những 
tầng dưới. Tôi dã ở dưới Lửa Luyện Tội 15 năm 
nay và  tôi  đang trông đợi  được  lên  tầng thứ 
năm bởi vì Đức Mẹ thường tới thăm các linh hồn 
trên  năm  tầng  trên.  Khi  Đức  Mẹ  tới,  tất  cả 
những đau đớn đều ngưng vì sự hiện diện của 
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Mẹ. Tầng trên cùng là tầng các linh hồn không 
còn  đau  khổ nữa,  họ  chỉ  cầu  nguyện và  chờ 
ngày về Thiên Đàng. Tầng thứ tư, Chúa Giê-su 
hỏi các linh hồn nếu họ muốn ở lại tầng đó để 
cứu người thân của họ trên trái đất. Khi họ đã 
chịu đau khổ đủ, cầu nguyện đủ thì họ về Thiên 
Đàng thẳng không cần phải đi qua ba tầng trên 
nữa. 

Khi ông đi xưng tội với tấm lòng ăn n ăn đau 
đớn,  Thiên  Chúa  tha  tội  cho  ông  nhưng  còn 
những vết nhơ trong hồn thì phải được tẩy sạch 
bằng  cách  ăn  chay,  cầu  nguyện,  đền  tội,  hy 
sinh,  hãm  mình.  Thật  sự  những  việc  này  dễ 
dàng hơn nếu làm được trên trái đất. Trong Lửa 
Luyện Tội sẽ phải đau đớn hơn nhiều và mất 
nhiều năm để thanh tẩy. Tôi là một người buôn 
bán khi còn sống cũng giống như ông vậy. Nghề 
nghiệp của tôi đã choán hết cuộc sống của tôi 
nên  tôi  chểnh  mảng  về  đức  tin  và  sự  cầu 
nguyện, và nếu không phải vì Lòng Thương Xót 
Chúa; và bằng những lời cầu nguyện, hy sinh, 
đền tội, hãm mình, thánh lễ của người giúp việc 
đã làm cho tôi thì tôi đã mất linh hồn từ lâu rồi. 
Khi tôi chết, bà ta đã xin thánh lễ an táng cho 
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tôi, và xin cho tôi 30 thánh lễ liên tục trong một 
tháng (Gregorian Masses). Tôi cũng đã có mặt 
dự trong lễ an táng đó. Phải, Thiên Chúa cho 
phép các linh hồn được dự các đám tang của 
họ.  Thiên Chúa vô cùng tốt lành nhưng buồn 
thay, ngày nay con cái không còn nhớ làm lễ an 
táng cho cha mẹ cũng như những người thân 
của họ nữa. Họ đã đổ đi biết bao ơn sủng dành 
cho thân quyến của họ, những ơn sủng vô giá 
và  những an ủi  lớn  lao đáng lý  những người 
thân của họ được hưởng. 

Trong Lửa Luyện Tội, linh hồn con người cũng 
giống như thân xác, với đầu mình, chân tay…
Ông có thể thấy được, ngửi được, và cảm được 
nóng lạnh, đau đớn còn bén nhậy hơn thân xác 
nữa. Thiên Thần Bản Mệnh của tôi bảo tôi nói 
cho  ông  biết  là  khi  một  người  đến  trước  tòa 
phán xét đối diện với Thiên Chúa, linh hồn đó 
thấy rõ các tội lỗi mình, những tội mà họ xúc 
phạm tới Chúa. Lúc đó là lúc Thiên Chúa xét sử 
công  minh.  Ngài  sẽ  lấy  những  kinh  nguyện, 
thánh lễ người ta dành cho linh hồn đó, và ngay 
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lúc đó linh hồn ấy sẽ biết mình phải đền tội ở 
tầng nào trong Lửa Luyện Tội. 

Những người tự kết liễu đời mình hay nhờ kẻ 
khác kết liễu đời mình là một sự sai lầm, vì chỉ 
có Thiên Chúa mói có quyền quyết định mạng 
sống con người. Kẻ nào cướp quyền Thiên Chúa 
sẽ phải đau đớn và đền tội rất lâu. Tất cả những 
đau khổ đời này là một cách đền tội, thanh tẩy 
linh hồn mình cho cuộc sống đời sau. 

Thiên Thần Bản Mệnh bảo tôi nói cho ông biết: 
“Chúng tôi đến nhà thờ và thấy tất cả những gì 
xảy ra nơi đây. Mọi người nên ăn mặc cho đàng 
hoàng đứng đắn trước mặt Thiên Chúa. Thánh 
Đường  là  nhà  của  Chúa,  là  nơi  cầu  nguyện, 
chúng ta phải tỏ vẻ tôn kính đối với Thiên Chúa, 
không nên nói chuyện, cười cợt trong nhà thờ, 
tốt nhất khi muốn nói chuyện thì nên ra ngoài. 
Những cách ăn mặc không đứng đắn hoặc thiếu 
tôn kính trong nhà thờ cần phải đi xưng tội và 
đền tội  xứng đáng. Những người che kín đầu 
trước mặt Thiên Chúa sẽ được phần thưởng đời 
sau.” 

Chúng tôi đi bộ chừng vài dãy nhà và đến một 
lối  vào của một  nghĩa  trang Công Giáo.  John 
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nói: “Những gì ông học được ngày hôm nay là 
do Thiên Chúa ban cho ông vì một lý do nào đó. 
Một  trong những lý  do  đó là  Nước  Thánh và 
Chuỗi Mân Côi.” 

Ông nói xong, bước vô nghĩa trang rồi biến mất 
trước con mắt của tôi. 

Tôi nói: “Tôi sẽ cầu nguyện cho ông, John.” 

Tôi đi bộ về lại nhà thờ, bước vô trong và tạ ơn 
Chúa về những gì vừa xảy ra. Tôi lần hạt để tạ 
ơn Chúa và đồng thời cầu nguyện cho linh hồn 
ông. 

Khi còn nhỏ, mẹ tôi thường hay dẫn đến nghĩa 
trang. Bà luôn luôn đem theo nước thánh khi đi 
thăm mộ những người thân hoặc bạn bè, rồi đọc 
một Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng và cầu cho 
kẻ chết. Rồi bà lấy nước thánh rẩy trên mộ phần 
người quá cố. Bà bảo tôi, những linh hồn trong 
Lửa Luyện Tội sẽ được an ủi rất nhiều với nước 
thánh này. Bà cũng thường hay làm vậy ở nhà 
mỗi tối cho các linh hồn, cách riếng cho những 
linh  hồn  người  thân  của  bà.  Những năm sau 
này, trong sự tưởng nhớ mẹ tôi,  tôi  cũng làm 
những việc đó như mẹ tôi đã làm, và tôi cũng 
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lần hạt cầu nguyện cho các linh hồn trong Lửa 
Luyện Tội. 

Sau cuộc gặp gỡ lạ lùng này, tôi  làm một cái 
hẹn cới một linh mục và xưng tất cả những tội 
lỗi tôi đã phạm trong đời để biết chắc rằng tất 
cả tội lỗi của tôi đều được tha thứ. Sau đó, tôi đi 
xưng tội  mỗi tuần một lần hoặc hai tuần một 
lần. Tôi viếng Thánh Thể và bắt đầu dâng tất cả 
những công việc làm, những đớn đau, bệnh tật, 
buồn bực, chán nản, ngay cả việc lái xe của tôi 
cho Trái Tim Cực Thánh Cúa Giê-su, với Chúa 
Giê-su va trong Chúa Giê-su qua Trái Tim Vẹn 
Sách Mẹ Ma-ri-a lên Chúa Cha để đền bù tội lỗi 
mình. 

Mời bạn xem chủ đề "Tôi Đã Gặp Một Linh Hồn 
Hiện  Về  Từ  Lửa  Luyện  Tội"  tại  website 
ThanhCaVietNam.net  (Yên  tâm,  link  an  toàn 
không có virus)

http://thanhcavietnam.net/forum/showthread.ph
p?t=5254

Thuận Hà dịch
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 3. HÌNH PHẠT CỦA CÁC ĐẲNG LINH HỒN

Bà Ma-ri-a  Agatha Simma chào đời  ngày 5-2-
1915 tại Sonntag, nước Áo, trong một gia đình 
nghèo thật nghèo. Ma-ri-a Agatha là con thứ hai 
trong  số  8  người  con.  Từ  nhỏ  tuổi,  Ma-ri-a 
Agatha đã có lòng đặc biệt thương xót các Linh 
Hồn nơi Lửa Luyện Ngục. Cô bé cầu nguyện và 
hy sinh hãm mình, lãnh nhận các ân xá cho các 
Linh Hồn. Có lẽ chính vì các việc lành này mà 
THIÊN CHÚA chọn bà Ma-ri-a Agatha làm vị tông 
đồ giúp đỡ các Linh Hồn. Chúa cho phép các 
Linh  Hồn  nơi  Luyện  Hình  hiện  về  xin  bà  cầu 
nguyện hoặc làm việc đền bù phạt tạ thay cho 
các ngài.

1.  Linh  Hồn  nơi  Lửa  Luyện  Ngục  biết  gì  về  
những người còn sống trên trần gian? bà Ma-ri-
a Agatha Simma trả lời:

Các  Linh  Hồn  biết  rất  rõ  về  chúng  ta  và  về 
những gì xảy ra cho chúng ta, hơn là chúng ta 
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tưởng  nghĩ.  Chẳng  hạn,  các  Linh  Hồn  biết  ai 
chăm sóc phần mộ các ngài,  biết chúng ta đi 
viếng mộ để tỏ lòng thương nhớ và cầu nguyện 
cho các ngài, hay là chỉ đi viếng mộ cho có lệ 
mà thôi! Các Linh Hồn nơi Luyện Ngục cũng biết 
rõ tất cả những gì chúng ta nói về các ngài và 
làm cho các ngài. Các Linh Hồn gần gũi chúng ta 
hơn chúng ta nghĩ: các ngài ở kề sát bên chúng 
ta!

2. Tội nào bị phạt nặng nhất trong Lửa Luyện 
Ngục? bà Ma-ri-a Agatha trả lời:

Đó là những tội, lỗi đức bác ái như: nói hành, vu 
khống và oán thù. Các tội do lòng tham muốn 
và ganh tị cũng bị trừng phạt nặng nề ở đời sau. 
Ví dụ, một người xem ra không có tài cáng gì, 
nhưng người đó vẫn có thể trở thành một người 
đàng hoàng nếu được cư xử với lòng nhân hậu 
và tình bác ái. Vì thế, hãy cẩn trọng đừng rơi 
vào tội cười chê kẻ khác hay nhắm mắt làm ngơ 
không giúp đỡ những người đang cần giúp đỡ, 
về tinh thần cũng như vật chất. Các hành vi bác 
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ái sẽ được THIÊN CHÚA trọng thưởng bội hậu ở 
đời sau!

Không biết bao lần chúng ta phạm tội vì lời nói 
và phán đoán thiếu đức bác ái. Nếu chúng ta 
nghe lời khuyên nhủ của Đức Chúa GIÊ-SU và 
của Đức Mẹ MA-RI-A: ”Các con hãy sống yêu 
thương và nhân hậu với  hết  mọi  người”,  hẳn 
chúng ta sẽ đem được nhiều người trở về cùng 
THIÊN CHÚA.

Một lời nói có thể giết chết, một lời nói có thể 
chữa lành. Tình yêu xóa được không biết bao 
nhiêu tội lỗi. Vì thế, nên yêu thương trước tiên 
kẻ thù chúng ta. Yêu thương người làm ơn thì 
quá dễ, nhưng yêu thương kẻ gây thiệt hại mới 
đúng thật  là  tinh thần tha thứ theo như Đức 
Chúa GIÊ-SU dạy. Với tình yêu, chúng ta biến kẻ 
thù thành bạn hữu và tránh được phần phạt rất 
lớn trong Lửa Luyện Hình!

3. Linh Hồn nơi Lửa Luyện Ngục chịu đau khổ  
như thế nào? bà Ma-ri-a Agatha Simma trả lời:
Các Linh Hồn chịu đau khổ mỗi người theo cách 
thức khác nhau, không ai giống ai. Mỗi Linh Hồn 
cảm thấy nhung nhớ THIÊN CHÚA, và đây chính 
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là nỗi đau đớn lớn lao nhất. Ngoài ra, mỗi Linh 
Hồn chịu phạt theo như tội mình đã lỗi phạm. 
Cũng giống như thân xác trên trần gian. Khi một 
người ăn uống quá độ thì bị đau bụng và một 
người nghiện hút thuốc thì bị ung thư phổi! Thế 
nhưng, dầu bị đau khổ trong Lửa Luyện Hình, 
không Linh Hồn nào muốn trở về với đời sống 
trên mặt đất.  Lý do:  cuộc sống nơi  trần gian 
giống  như  sống  trong  bóng  tối  tăm  mù  mịt, 
trong khi nơi Luyện Ngục, các Linh Hồn có một 
hiểu biết toàn vẹn hơn chúng ta gấp trăm ngàn 
lần.

Các Linh Hồn ước muốn được thanh luyện trong 
Lửa Luyện Tội giống như vàng được luyện trong 
lửa. Các Linh Hồn trong Luyện Ngục đã có được 
hình  ảnh  chói  sáng  về  THIÊN CHÚA.  Vào  lúc 
phán xét riêng, THIÊN CHÚA đã xuất hiện trong 
trọn vẻ đẹp uy nghi hùng tráng của Ngài, nên 
các Linh Hồn còn vết nhơ tội lỗi, hết lòng ước ao 
thanh tẩy khỏi mọi vết nhơ, để xứng đáng ra 
trình diện lần thứ hai  trước THIÊN CHÚA.  Chỉ 
Linh Hồn nào sáng láng, toàn hảo mới dám ra đi 
gặp gỡ Đấng là Ánh Sáng Vĩnh Cửu, là Đấng Chí 



M C L CỤ Ụ

Thánh Vẹn Toàn,  để diện đối  diện với  THIÊN 
CHÚA.

”Lạy Chúa, xin cho các Linh Hồn được nghỉ yên 
muôn đời và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi 
trên các Linh Hồn ấy, cùng với các thánh của 
Chúa đến muôn đời, vì  Chúa là Đấng hay xót 
thương”.

... ”Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng 
trong  trắng,  đổi  mới  tinh  thần  cho  con  nên 
chung thủy. Xin đừng nỡ đuổi  con không cho 
gần Nhan Thánh, đừng cất khỏi lòng con thần 
khí thánh của Ngài. Xin ban lại cho con niềm vui 
vì được Ngài cứu độ, và lấy tinh thần quảng đại 
đỡ nâng con; đường lối  Ngài, con sẽ dạy cho 
người tội  lỗi,  ai lạc bước sẽ trở lại cùng Ngài. 
Lạy THIÊN CHÚA con thờ là THIÊN CHÚA cứu 
độ, xin tha chết cho con, con sẽ tung hô Ngài 
công  chính”  (Thánh  Vịnh  51,12-16).

trích  từ  (Ma-ri-a  Simma,  ”Les  Âmes  du 
Purgatoire m'ont dit”, Editions du Parvis, 1990)
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Mời  bạn  xem  chủ  đề  "HÌNH  PHẠT  CỦA  CÁC 
ĐẲNG  LINH  HỒN"  tại  website 
ThanhCaVietNam.net  (Yên  tâm,  link  an  toàn 
không có virus)

4. LÒNG TRI ÂN CỦA CÁC LINH HỒN 

NƠI LỬA LUYỆN NGỤC

Trong Kinh Thánh Cựu Ước, Thánh Tổng Lãnh 
Thiên Thần Raphael, khi được THIÊN CHÚA sai 
đến giúp đỡ cậu thiếu niên Tobia, đã đặc biệt 
khuyên  cậu  làm hai  việc  lành:  bố  thí  cho  kẻ 
nghèo và chôn cất người chết. Đây là hai việc 
lành tương ứng và  hỗ  trợ  lẫn  nhau,  như câu 
chuyện sau đây minh chứng. Chuyện được kể 
trong sử liệu của Các Cha dòng Augustino Nhặt 
Phép.

Khi tu viện Đức Bà được khởi công tại Aversa, 
gần thành phố Napoli (Nam Ý) Cha Hilarion 
Thánh-Antôn, được chỉ định điều khiển công 
cuộc xây cất. Cha Hilarion là một tu sĩ thánh 
thiện. Mỗi buổi sáng, Cha đều dâng Thánh Lễ 
trước khi bắt đầu công việc.
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Một ngày, ông Gioan tự đến xin làm người giúp 
lễ cho Cha Hilarion. Ông Gioan là giáo dân phụ 
giúp Cha trong chức vụ quản lý. Sáng hôm ấy, 
Cha Hilarion dâng lễ cầu nguyện cho các Đẳng 
Linh Hồn nơi Lửa Luyện Ngục. Ông Gioan cũng 
rước lễ hiệp ý với Cha .. Sau Thánh Lễ, Cha 
Hilarion mời ông Gioan chia sẻ bữa ăn trưa 
thanh đạm với mình. Ông Gioan nhận lời.

Đến giờ ăn trưa, ông Gioan đến nơi như đã 
hẹn. Vừa bước vào dãy nhà trong, nơi hành 
lang, ông gặp ngay một thanh niên dáng điệu 
thanh nhã, ăn mặc sang trọng, đang đứng đó. 
Chàng ngỏ ý muốn gặp Cha Hilarion để bàn về 
một vấn đề quan trọng. Ông Gioan vội báo tin 
cho Cha Hilarion biết. Nhưng Cha nhất mực từ 
chối, không muốn gặp chàng thanh niên, lấy lý 
do không phải giờ tiếp khách. Ông Gioan trở ra 
giải thích việc Cha Hilarion không thể tiếp 
chàng. Nhưng chàng thanh niên nài nĩ xin gặp 
Cha. Chàng nói rõ hơn ý hướng:

- Nhân danh Tình Yêu THIÊN CHÚA, xin 
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Cha Hilarion hãy chia sẻ cho tôi một ít 
bánh ăn của Cha!

Khi nghe ông Gioan lập lại lời xin của chàng 
thanh niên, Cha Hilarion tỏ ra vô cùng ngạc 
nhiên.

Cha tự nhủ:

- Làm  sao  một  thanh  niên  nhã  nhặn  quý 
phái như thế, đáng lý phải rộng tay làm 
phúc cho người khác, đàng này, lại ngửa 
tay xin bánh ăn của một thầy dòng?

Dầu nghĩ vậy, nhưng Cha Hilarion vẫn vui vẻ ra 
gặp chàng. Cha xin chàng vui lòng đợi một chút. 
Rồi Cha đi vào nhà trong, đến thùng đựng bánh, 
lấy ra  một ổ bánh.  Cha rút  nhằm chiếc bánh 
ngon nhất,  dù Cha không có ý chọn.  Cha dự 
định đổi ổ bánh khác, ít ngon hơn để biếu cho 
chàng ăn xin. Nhưng một ý nghĩ thoáng hiện ra 
trong đầu:

- Tại sao lại có sự so đo khác biệt này? Biết 
đâu chàng thanh niên lại chẳng là một 
thiên thần,  sứ giả của THIÊN CHÚA, 
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đến từ Trời Cao? Bởi vì, quả thế, chàng 
đã vào tận nhà trong, khi mà mọi cổng ra 
vào đã đóng kín?

Nghĩ thế, nên Cha Hilarion giữ nguyên ổ bánh 
mì ngon và chọn thêm một vài thức ăn khác, rồi 
đem tất cả biếu cho chàng thanh niên ăn mặc 
sang  trọng  kia.  Cha  xin  chàng  vui  lòng  chấp 
nhận các thức ăn đạm bạc, vì  chàng đến bất 
ưng, nên Cha chỉ có thế. Rồi Cha để chàng ngồi 
đó dùng bữa và lui vào phòng bên cạnh để ăn 
trưa với ông Gioan.

Nhưng cả hai người không tài nào ăn được một 
miếng. Bởi lẽ, cả hai gần như hoảng hồn, ngẩn 
ngơ với nghi vấn:

-  Làm sao người thanh niên có thể vào tận nhà 
trong, khi các cửa ra vào đều đóng kín?

Đối với Cha Hilarion thì người khách lạ với dung 
nhan tuyệt mỹ, không ai khác là một Thiên Thần 
đến từ Trời Cao. Trong khi đó thì ông Gioan lại 
nghĩ rằng:

- Biết đâu người khách là một trong những 
Linh Hồn nơi Lửa Luyện Hình, mà chúng ta 
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cùng nhau cầu nguyện trong Thánh Lễ sáng 
nay?

Sau một lúc, ước tính người khách đã dùng bữa 
xong,  ông  Gioan  liền  đến  chào  từ  biệt.  Vừa 
trông  thấy  ông,  chàng  thanh  niên  nhã  nhặn 
đứng lên và nói:

-  Thưa ông, chúng ta hãy dâng lời cảm 
tạ THIÊN CHÚA. Hãy cùng nhau đọc một 
kinh LẠY CHA và một kinh KÍNH MỪNG, 
cầu cho các Đẳng Linh Hồn còn bị giam 
cầm trong Lửa Luyện Tội.

Nói  xong,  Người khách quỳ ngay xuống, chắp 
tay lại, ngước mắt lên Trời và sốt sắng đọc kinh. 
Xong,  chàng  đọc  thêm  lời  nguyện  của  ngày 
Chúa Nhật  và  kinh Truyền Tin.  Rồi  đứng lên, 
chàng cầm lấy tay ông Gioan và nói:

-Xin ông thưa lại với Cha Hilarion rằng:

- Kể từ nay, đừng cầu nguyện cho Linh 
Hồn  thân  phụ  của  Cha  nữa,  bởi  vì, 
ngay chính lúc này đây, Linh Hồn thân 
phụ Cha bay thẳng lên Trời.

Nói  xong,  chàng  thanh  niên  biến  mất,  như 
sương mù tan đi khi có ánh sáng mặt trời.
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Ông Gioan kinh hoảng, đứng im như trời trồng. 
Khi hoàn hồn, ông gọi to tiếng:

- Cha, Cha Hilarion ơi!

Nhưng  tiếng  kêu  như  bị  chặn  đứng  trong 
họng. Khi Cha Hilarion chạy đến thì ông Gioan 
nằm bất tỉnh. Phải lâu lắm Cha mới làm cho 
ông tỉnh  lại  và  kể  cho Cha  nghe lời  người 
thanh niên nói. Cả hai đồng thanh dâng lời 
cảm  tạ  lòng  nhân  từ  THIÊN  CHÚA  đoái 
thương  cho  hai  người  chiêm  ngưỡng  một 
phần nào dung nhan tuyệt vời của Linh Hồn 
được  gọi  vào  hưởng  thánh  nhan  THIÊN 
CHÚA.

... ”Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài, lạy 
Chúa,  muôn  lạy  Chúa,  xin  Ngài  nghe 
tiếng con.  Dám xin  Ngài  lắng tai  để ý 
nghe lời con tha thiết nguyện cầu. Ôi lạy 
Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai 
đứng  vững  được  chăng?  Nhưng  Chúa 
vẫn rộng lòng tha thứ để chúng con biết 
kính  sợ  Ngài.  Mong đợi  Chúa,  con  hết 
lòng mong đợi,  cậy  trông ở  lời  Người. 
Hồn con trông chờ Chúa, hơn lính canh 
mong đợi hừng đông. Hơn lính 
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canh  mong  đợi  hừng  đông,  trông  cậy 
Chúa đi, Israel hỡi, bởi Chúa luôn từ ái 
một niềm, ơn cứu chuộc nơi Người chan 
chứa. Chính Người sẽ cứu chuộc Israel 
cho  thoát  khỏi  tội  khiên  muôn  vàn” 
(Thánh Vịnh 130).

(”Le  Ciel  Parmi  Nous”,  Editions  Bénédictines,  
1997, trang 142-145) 
Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
Mời bạn xem chủ đề "LÒNG TRI ÂN CỦA CÁC 
LINH HỒN NƠI LỬA LUYỆN NGỤC" tại website 
ThanhCaVietNam.net  (Yên  tâm,  link  an  toàn 
không có virus)
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3-11 Thánh Martin PORRÉT, TU SĨ

(1579-1639)

Hàng chữ thật lạnh lùng "không có cha" được 
ghi trong hồ sơ rửa tội, và danh từ "con lai" hay 
"vết  tích  cuộc  chiến"  là  cái  tên  ác  nghiệt  mà 
những  người  "thuần  chủng"  gán  cho  những 
người mang hai dòng máu. Như bao người khác, 
Martin đã có thể lớn lên thành một con người 
cay  đắng,  nhưng ngược  lại,  ngay  từ  còn  nhỏ 
Martin đã có lòng thương người đặc biệt, nhất là 
những người nghèo và bị xã hội khinh miệt. 
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Ngài là đứa con bất hợp pháp của một nhà quý 
tộc Tây Ban Nha ở Lima, Peru và một phụ nữ 
Panama. Thánh Martin giống mẹ nên có nước da 
ngăm đen, và điều này làm cha ngài khó chịu, 
do  đó  mãi  tám năm sau  ông  mới  chịu  nhận 
Martin là con. Sau khi sinh đứa thứ hai, ông bỏ 
rơi  gia  đình.  Martin  lớn lên trong cảnh nghèo 
nàn, thuộc giai cấp bần cùng của xã hội Lima. 

Lúc 12 tuổi, mẹ ngài cho theo học nghề với một 
người cắt tóc và tiểu phẫu, nên ngoài việc cắt 
tóc, ngài còn biết cách lấy máu (sự chữa trị rất 
phổ thông thời ấy), biết chăm sóc vết thương và 
biết chích thuốc. 

Sau vài năm hành nghề, Martin xin vào dòng Ða 
Minh làm "người  giúp việc,"  vì  ngài  cảm thấy 
không xứng đáng để làm thầy dòng. Sau chín 
năm, chính sự gương mẫu trong đời sống cầu 
nguyện và hãm mình, bác ái và khiêm nhường 
của ngài khiến cộng đoàn đề nghị ngài khấn làm 
tu sĩ  hẳn hoi.  Ngài  cầu nguyện hằng đêm và 
sống khắc khổ; công việc hàng ngày của ngài là 
chăm sóc bệnh nhân và người nghèo. Ngài coi 
mọi người như nhau, bất kể mầu da, sắc tộc hay 
địa vị xã hội. Ngài là cột trụ trong việc thành lập 
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cô nhi viện, chăm sóc người nô lệ từ Phi Châu 
và trông coi việc bố thí của nhà dòng. Ngài trở 
nên nổi tiếng trong nhà dòng cũng như ngoài 
thành phố, dù đó là vấn đề "chăn màn, quần áo, 
đèn nến, bánh kẹo, phép lạ hay lời cầu nguyện!" 
Khi nhà dòng bị nợ quá nhiều, ngài nói với cha 
bề trên, "Con chỉ là một đứa con lai nghèo hèn. 
Cha  hãy  bán  con  đi.  Con  là  sở  hữu của  nhà 
dòng. Hãy bán con đi để trả nợ." 

Ngoài những công việc hàng ngày như nấu ăn, 
giặt giũ và chăm sóc bệnh nhân, Thiên Chúa còn 
ban cho ngài những ơn sủng đặc biệt: được xuất 
thần bay bổng trên không, căn phòng rực sáng 
khi  ngài  cầu nguyện,  ơn lưỡng tại  (ở  hai  nơi 
cùng một  lúc),  ơn  hiểu  biết  cách  lạ  lùng,  ơn 
chữa bệnh và chế ngự các thú vật cách tài tình. 
Lòng bác ái của ngài còn nới rộng đến các thú 
vật  ở  ngoài  đồng hay chó mèo trong phố và 
ngay cả chuột bọ trong bếp. 

Nhiều tu sĩ thời ấy coi ngài như vị linh hướng, 
nhưng  ngài  vẫn  tự  coi  mình  là  "người  nô  lệ 
nghèo hèn." Ngài còn là bạn của Thánh Rosa ở 
Lima. Ngài từ trần ngày 3-11-1639. 

Lời Bàn
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Kỳ thị chủng tộc là cái tội mà hầu như không ai 
muốn thú nhận. Cũng như sự ô nhiễm, đó là 
"cái  tội  của thế giới",  là  trách nhiệm của mọi 
người nhưng không ai muốn nhận lỗi. Không ai 
xứng đáng là quan thầy của sự tha thứ và sự 
công bằng Kitô Giáo cho bằng Thánh Martin của 
Người Nghèo. 

Lời Trích

Trong buổi lễ phong thánh (6-5-1962), Ðức Giáo 
Hoàng Gioan XXIII đã có lời nhận xét về Thánh 
Martin như sau: "Ngài  đã tha thứ lỗi  lầm của 
người khác. Ngài đã quên đi những xúc phạm 
thật cay đắng, vì cho rằng ngài đáng phải phạt 
vì những tội lỗi của chính mình. Ngài cố gắng 
hết sức để đền bù các lỗi  lầm ấy; ngài an ủi 
bệnh nhân một cách trìu  mến; ngài  cung cấp 
thực phẩm, quần áo và thuốc men cho người 
nghèo; ngài giúp đỡ các nông dân và người da 
đen, cũng như những người mang hai dòng máu 
mà thời ấy thường coi là nô lệ: do đó ngài xứng 
đáng  với  cái  tên  mà  người  ta  thường  gọi  là 
'Martin Nhân Hậu.'"
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4-11 Thánh Carôlô Borrômêô

(1538-1584)

Tên của Thánh Carôlô Borrômêô đi liền với chữ 
cải cách. Ngài sống trong thời kỳ Cải Cách Tin 
Lành, và đã tiếp tay trong công cuộc cải cách 
toàn thể Giáo Hội  trong những năm cuối  của 
Công Ðồng Triđentinô. 

Mặc dù ngài thuộc về một gia đình quý tộc ở 
Milan và có bà con với dòng họ Medici  rất uy 
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thế, nhưng ngài lại muốn tận hiến cho Giáo Hội. 
Khi người bác của ngài là Ðức Hồng Y de Medici 
được chọn làm giáo hoàng năm 1559 với tước 
hiệu là Piô IV, đức giáo hoàng đã đặt ngài làm 
làm Hồng y -Phó tế” và Quản trị Tổng Giáo Phận 
Milan trong khi ngài chỉ là một  giáo dân và một 
sinh viên. Vì sự thông minh xuất chúng nên ngài 
được giao cho nhiều chức vụ quan trọng có liên 
hệ đến Tòa Thánh, và sau này được bổ nhiệm 
làm Quốc Vụ Khanh của tòa thánh. Cái chết đau 
đớn của người anh đã đưa ngài đến quyết định 
làm linh mục, mặc dù họ hàng ngài muốn ngài 
phải  kết  hôn.  Ngài  được  thụ  phong  linh  mục 
năm 25  tuổi,  và  sau  đó  không  lâu  được  tấn 
phong làm giám mục của Milan. 

Chính thánh nhân là người đã thúc giục đức giáo 
hoàng phục hồi Công Ðồng Triđentinô vào năm 
1562 sau 10 năm bị ngưng trệ. Ðứng ở đằng 
sau và âm thầm làm việc, thánh nhân là người 
có công trong việc duy trì sự liên tục của các 
khóa họp Công Ðồng mà nhiều khi tưởng đã đổ 
vỡ. Do mắc cộng việc tại công đồng Triđentinô, 
nên ngài không được phép cư trú tại Milan, cho 
tới khi công đồng bế mạc. Trong giai đoạn cuối 
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của  Công  Ðồng,  ngài  chịu  trách  nhiệm  hoàn 
toàn công việc giao dịch thư tín. Trong thời gian 
công đồng, ngài cũng được phép lo công việc 
cuả Tổng Giáo Phận Milan là nơi mà bức tranh 
tôn giáo và luân lý không sáng sủa lắm. Việc cải 
cách  hàng  trong  mọi  giai  đoạn  của  đời  sống 
công giáo ở nơi giới giáo sĩ cũng như giới giáo 
dân đã khởi sự tại một công đồng giáo khu bao 
gồm tất  cả  các  đức  giám mục  ở  dưới  quyền 
ngài. Những quy luật rõ ràng được đặt ra cho 
các giám mục và tu sĩ: Nếu người giáo dân phải 
thay đổi đời sống để trở nên tốt lành hơn, thì 
giới  giáo sĩ  lại  càng phải  là  những người  làm 
gương và  canh tân tinh thần tông đồ của mình 
trước hết. 

Chính Thánh Carôlô tiên phong trong việc làm 
gương.  Ngài  chia  sẻ  hầu  hết  phần lương của 
ngài cho công việc bác ái, tự ý từ bỏ đời sống 
sang trọng của một tổng giám mục, và ăn chay 
đền tội. Ngài hy sinh giầu sang, danh vọng, sự 
mến mộ và ảnh hưởng để trở nên nghèo hèn. 
Trong thời kỳ dịch tễ và đói kém năm 1576, ngài 
cố tìm cách để nuôi ăn 60,000 đến 70,000 người 
mỗi  ngày.  Ðể  thực  hiện  điều  này,  ngài  phải 
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mượn một số tiền rất lớn mà nhiều năm sau mới 
trả hết. Khi nạn dịch hoành hành đến mức tối 
đa, các giới chức hành chánh dân sự bỏ trốn thì 
ngài vẫn ở lại thành phố để thi hành công việc 
mục vụ cho những người đau yếu, người hấp 
hối và những ai cần sự giúp đỡ. 

Vào năm 1578, ngài thành lập một tổ chức các 
linh  mục  triều,  gồm Các  người  Tận  hiến  của 
Thánh Ambrôsiô (bây giờ là Người tận Hiến của 
thánh Carôlô Borrômêô), đồng thời ngài tích cực 
rao giảng, chống lại sự xâm nhập của giới Tin 
Lành Cải cách, và đưa những người Công Giáo 
bỏ đạo trở về với Giáo Hội. 

Ngài gặp sự chống đối từ mọi phía trong các nỗ 
lực của ngài nhằm cải tổ con người cùng các cơ 
chế. Công việc và gánh nặng của chức vụ đã 
ảnh hưởng đến sức khỏe của ngài. Ngài từ trần 
khi  mới  46  tuổi  và  được  phong  thánh  năm 
1610. 

Lời Bàn

Thánh Carôlô đã sống theo lời Ðức Kitô: "... Khi 
ta đói con đã cho ta ăn, ta khát con đã cho ta 
uống, ta lạc lõng con đã tiếp đón, ta trần truồng 
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con đã cho áo mặc, ta đau ốm con đã chăm sóc, 
ta tù đầy con đã thăm viếng" (Mt. 25:35-36). 
Thánh  Carôlô  đã  nhận  ra  Ðức  Kitô  trong  tha 
nhân, và ngài biết rằng công việc bác ái được thi 
hành cho những người bé mọn là được thi hành 
cho  Ðức  Kitô.
 

Lời Trích

"Trong cuộc lữ hành trần thế, Ðức Kitô luôn mời 
gọi Giáo Hội hãy cải tổ liên tục và đó là điều rất 
cần thiết,  vì  giáo hội  là  một tổ chức của con 
người. Do đó, nếu ảnh hưởng của các biến cố 
hay thời cuộc đã đưa đến những khiếm khuyết 
trong hạnh kiểm luân lý,  trong kỷ luật của Giáo 
Hội, hay ngay cả trong cách thức mà giáo huấn 
của Giáo Hội đã được hình thành (đấy là những 
cái ta phải cẩn trọng phân biệt với kho tàng đức 
tin), thì những khiếm khuyết ấy phải được chấn 
chỉnh  một  cách  thích  hợp  và  đúng  lúc"  (Sắc 
Lệnh về Ðại Kết, 6).
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9-11 CUNG HIẾN THÁNH ÐƯỜNG 
LATÊRANÔ

Nhà thờ chính tòa Rôma do hoàng đế 
Contantinô xây năm 320.   Ga 2,13-22

Thánh đường là nơi qui tụ dân Chúa, là nơi các 
tín hữu tới cầu nguyện và lãnh nhận các bí tích. 
Thánh đường là nơi Chúa ngự, là nơi Mình Máu 
Thánh Chúa luôn hiện diện, là nơi dân Chúa lãnh 
nhận muôn vàn ơn huệ, muôn vàn hồng ân của 
Chúa.
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Ðền thờ Latêranô là nhà thờ chánh toà của Ðức 
Giáo Hoàng. Ðức Thánh Cha với tư cách là Giám 
Mục Roma, cũng đặt ngai tòa của mình tại nhà 
thờ chánh tòa. Ðền thờ này được xây dựng vào 
năm 320 khi Giáo Hội Chúa Kitô,  tượng trưng 
cho Tòa Thánh Roma vừa thoát qua khỏi một 
thời kỳ cấm cách, bắt bớ khủng khiếp . Ðền thờ 
này  do  công  của  Hoàng  đế  Constantinô  xây 
dựng để tôn vinh danh Chúa và để dân Chúa có 
nơi tụ tập, đọc kinh cầu nguyện và lãnh nhận 
các bí tích . Ðền thờ này đã được cung hiến vào 
khoảng thời gian nói trên. Lịch sử thuật lại rằng 
khi hoàn tất ngôi thánh đường này, nhiều đoàn 
người khắp trong thành phố Roma đã tuôn đến 
để dự lễ khánh thành và hiệp ý trong nghi lễ 
cung hiến ngôi thánh đường dùng đặt ngai tòa 
của Ðức giáo hoàng, với tư cách là Giám Mục 
Roma. Ngôi đền thờ Latêranô đã trải qua biết 
bao nhiêu biến cố, biết bao nhiêu thăng trầm 
của  đạo  giáo,  biết  bao  nhiêu  thử  thách,  khó 
khăn của các thời  Hoàng đế Roma trị  vì.  Biết 
bao nhiêu người đã tới thánh đường Latêranô để 
xin rửa tội, gia nhập dân 
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thánh  Chúa  trong  những  đêm  phục  sinh  và 
mừng lễ vượt qua tại đây.

ÐỀN THỜ LATÊRANÔ NGÀY NAY

Ngày nay, đền thờ Latêranô vẫn vút cao, vẫn 
đứng sững như muốn nói với mọi người Thiên 
Chúa luôn yêu thương dân người. Ngày nay, vẫn 
có đoàn đoàn lớp người tới dự thánh lễ và lãnh 
nhận các bí tích. Hàng năm, ngày thứ năm tuần 
thánh Ðức Thánh Cha vẫn tới  cử hành lễ  với 
hàng linh mục Roma, với các Hồng y, Giám mục 
và Ngài diễn tả lại hành động, cử chỉ của Chúa 
Giê-su xưa nơi nhà tiệc ly là rửa chân cho các 
tông đồ. 

Lạy Chúa Giê-su, xin giúp chúng con luôn biết 
kính yêu Ðức Giáo Hoàng, cầu nguyện cho Ngài 
và cho Giáo Hội luôn trung tín với sứ mạng rao 
giảng Tin Mừng.
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10-11 Thánh Lêo CẢ 

(c. 461)

Với một xác tín rõ ràng về tầm quan trọng của vị 
Giám Mục Rôma trong Hội Thánh, và của Giáo 
Hội như dấu chỉ vẫn tiếp diễn của sự hiện diện 
của Chúa Kitô trong trần gian, Đức Lêo Cả đã 
hết  sức  tận  tụy  trong  vai  trò  của  một  giáo 
hoàng.  Ðược  chọn  làm  "đấng  kế  vị  Thánh 
Phêrô"  vào  năm  440,  ngài  làm  việc  không 
ngừng,  hướng dẫn các  giám mục dưới  quyền 
như "những người ngang hàng về quyền bính 
cũng như sự yếu đuối con người." 
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Thánh Lêô nổi tiếng là một trong các giáo hoàng 
giỏi  về  quản  trị  trong  thời  Giáo  Hội  xưa.  Sự 
nghiệp của ngài được chia ra làm bốn lãnh vực 
chính, chứng tỏ ngài có cái nhìn chính xác về 
trách nhiệm tổng quát của một giáo hoàng đối 
với đàn chiên của Ðức Kitô. Thứ nhất, ngài kiên 
trì chống với bè rối Pelagiô, Manikê và các bè rối 
khác, ngoài ra ngài cũng áp đặt các quy luật để 
duy trì sự chân thực của đức tin Kitô Giáo. Lãnh 
vực thứ hai mà ngài lưu tâm là sự mâu thuẫn 
với Giáo Hội Ðông Phương về bản tính của Ðức 
Kitô mà ngài đã giải quyết bằng thư từ. Thứ ba, 
với đức tin mạnh mẽ, ngài còn lãnh đạo Rôma 
chống lại sự tấn công của quân man di, xứng 
đáng với vai trò bảo vệ hòa bình. 

Sự nghiệp của Ðức Giáo Hoàng Lêô luôn được 
đề  cao  trong  ba  lãnh  vực  này.  Ngoài  ra,  sự 
thánh thiện của ngài dựa trên nền tảng tâm linh 
sâu xa mà qua đó ngài thi hành công tác mục 
vụ cho đoàn chiên là lãnh vực thứ tư mà ngài 
hằng lưu tâm. Ngài nổi tiếng về những bài giảng 
thật sâu xắc. Là một khí cụ mời gọi mọi người 
nên thánh, được thấm nhuần Phúc Âm và luôn ý 
thức đến Giáo Hội, Ðức Lêô đã đáp ứng được 
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những nhu cầu tâm linh của các tín hữu thời ấy. 
 

Ngài từ trần năm 461, để lại nhiều văn bản và 
thư từ có giá trị lịch sử.

 

Lời Bàn

Khi có những chỉ trích về cơ cấu Giáo Hội, thì 
chúng  ta  cũng  được  nghe  nói  rằng  các  giám 
mục, linh mục -- có thể nói, tất cả chúng ta -- 
đã quá bận tâm với việc quản trị của cải trần 
thế. Ðức Giáo Hoàng Lêô là gương mẫu của một 
người  quản  trị  biết  dùng  tài  năng  của  mình 
trong  các  lãnh  vực  mà  cơ  cấu  và  tinh  thần 
không thể tách biệt: đó là vấn đề giáo lý, công 
việc chăm sóc mục vụ và nền hòa bình. Ngài 
tránh cách sống "như thể các thiên thần sống," 
luôn cố gắng sống như thể không có thân xác, 
nhưng  ngài  cũng  như  tránh  cảnh  "chủ  nghĩa 
thực tế" chỉ lo cho những sự bề ngoài.
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11-11 Thánh Martin thành Tours

(316?-397)

Một nhân vật phản kháng viện cớ lương tâm, 
quyết tâm làm đan sĩ, rồi một đan sĩ lại bị ép 
làm giám mục; sau đó lại trở thành một vị giám 
mục chiến đấu với nền ngoại giáo nhưng đồng 
thời lại kêu gọi lòng nhân ái đối với những người 
theo tà thuyết -- đó là Thánh Martinô ở Tours, 
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một trong những vị thánh đầu tiên không phải là 
tử đạo. 

Ngài sinh trong một gia đình ngoại giáo, tại nơi 
nay thuộc về nước  Hungary và được dưỡng dục 
tại Ý. Là con của một cựu chiến binh, ngài bị ép 
buộc phải gia nhập quân đội vào lúc 16 tuổi, và 
ở trong đoàn quân vệ binh. Cha mẹ ngài  hoàn 
toàn không chấp nhận thứ đạo mới là Kitô giáo. 
Do đó chính Ngài tự ý đến gõ của một nhà thờ 
xin theo học lớp dự tòng và được rửa tội lúc 18 
tuổi. Người ta kể rằng ngài sống như một đan sĩ 
hơn là  một  binh sĩ.  Dù cho với  tư  cáqh là  sĩ 
quan,  ngài  đượccấp cho một  đầy tớ  hộ tống. 
Nhưng ngài thường tráo đổi vai chủ tờ, vui vẻ 
dọn dẹp và đáng bóng dầy cho người đầy tớ. 

Năm 23  tuổi,  ngài  từ  chối  chia  phần  thưởng 
chiến tranh và nói với vị chỉ huy của ngài: “Tôi 
đã phục vụ ngài  như một người  lính; bây giờ 
ngài hãy để tôi phục vụ Ðức Kitô. Xin ngài hãy 
phần  thưởng  cho  những  người  lên  đượng  đi 
đánh trận. Nhưng tôi là một người lính của Ðức 
Kitô,  và tôi  khôngđược phép đánh nhau." Sau 
nhiều khó khăn, ngài được giải ngũ và trở thành 
môn đệ của Ðức Giám Mục Hilary ở Poitiers. 
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Trong  khi  thi  hành  nhiệm  vụ  đóng  quân  tại 
Amiens, xẩy ra một câu chuyện sau này thường 
được diễn lại trong các bức tranh. Một ngày giá 
lạnh nọ,  Trung úy  Martinô  đã gặp một  người 
nhèo khổ, gần như là trần trường, run rẩy ví giá 
lạnh và ngửa tay xin những người  qua lại  tại 
cổng thành. Martinô không có gì cả, ngoại trừ 
khí giới và chiếc áo khoác của chàng. Chàng liền 
lấy gươn ra, cắt chiếc áo khoác thành hai mảnh, 
trao một mảnh cho ngườ ăn mày, còn mảnh kia 
thì đắp lên mình. Có những người đứng gần đó 
cười rộ cái dáng vẻ ngây ngô quen thuộc của 
chàng, những người khác thì lấy làm thẹn vì họ 
đã chẳng làm chi để giúp đỡ người ăn mày run 
rẩy đó.  Đêm hôm đó trong giấc ngủ,  Martinô 
thấy Chúa Giê-su mặc nửa chiếc áo choàng mà 
chàng đã trao cho ngài. Chúa nói với các thiên 
thần  và  các  thánh  quanh  Ngài  rằng:  “Đây  là 
chiếc áo choàng Martinô  dẫu mới chỉ là một tân 
tòng, đã dâng lên cho Ta.” Khi thức dậy, Martinô 
con  ơi,  con  vẫn  còn  là  một  người  dự  tòng, 
nhưng  con  đã  che  thân  cho  Thầy  bằng  một 
chiếc áo choàng của con.”
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Chúng  ta  không  biết  nh8iều  về  hai  năm tiếp 
theo việc chiĩu rửa tội của ngài. Nhưng phép rửa 
đã  thổi  lên  trong  ngài  ước  vọng  cuồng  nhiệt 
muốn dấn mình cho Chúa Kitô, một sự dấn mình 
đi  ngược lại  với  nghề binh của Martinô.  Cuộc 
chiến  nội  tâm  này  trở  thành  một  cơn  khủng 
hoảng khi  những người  du canh gốc pháp và 
Đức xâm chiếm đế quốc Rôma. 

Vào thời đó có thói quen trao tiền thưởng cho 
binh lính trước khi xung trận. nhằm động viên 
lòng yêu tổ quốc nơi binh lính trước khi họ xung 
trận. Vậy khi tường Julianô tập họp binhlính tại 
Pháp để chia phần thưởng cho họ, Martinô đã từ 
chối nhấn tiền – và từ chối đi giáo chiến – khi 
lên tiếng: “Hãy đặt tôi  trên hàng đầu của đội 
quân, mà không có khi giới hay áo giáp; nhưng 
tôi sẽ không rút gươm ra một lần nữa đâu. Tôi 
là binh lính của Chúa Kitô.”  Không có dấu chắc 
rằng Martinô đã từng phải rút vũ khi đánh nhau, 
nên có lẽ không hề có chuyện Martinô phải hòa 
giải niềm tin Kitô hữu của mình với việc đánh 
nhau trong chiến tranh như thế nào. Dẫu sao 
khi lấy quyết định làm linh của chúa Giê-su mà 
chống  lại  lệnh  của   chủ  tường trần  gian  của 
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mình như thế,  quả thất  là  nguy hiểm. Tướng 
Julianô coi thái độ của Martinô như thế là dấu 
của sự nhút nhát, liền trả lời cho Martinô là ông 
sẽ  làm cho Martinô  được  toại  nguyện,  nhưng 
trướchết ông sẽ lập tức nhốt tù Martinô đã. May 
mắn thay, ngược với tất cả mọi sự trong chờ, 
quân man di đã chấp nhận thương lượng hòa 
bình với bất cứ giá nào.Martinô liền được thả ra 
khỏi tù và cho ra khỏi quân đội.

Để tìm hướng đi  mới  cho cuộc sống,  martinô 
đến Poitiers, tìm đến thánh Hilary để chịu ngài 
hướng dẫn. Thánh Hylary đã muốn phong chức 
linh mục cho một thanh niền tràn trề hy vọng 
này,  nhưng vì  khiêm nhường,  Martinô từ chối 
ngay cả việc được tuyển chọn làm phó tế.  Sau 
cùng Martinô chấp nhận Đức Cha Hilary phong 
cho ngài làm người trừ quỷ và hoạt động tích 
cực chống với bè rối Ariô. 

Trên một hành trình trở về thăm cha mẹ của 
ngài, Martinô đã bị kẻ cướp định bắt ngài, lgiết 
người và cướp của. Nhưng ngài đã bình tĩnh nói 
cho chúng về Thiên Chúa tốt  lành.  Một trong 
những kẻ cướp này được ơn hối cải và trở thành 
một luật sư phục vụ dân làng.
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Về tới nhá quê ngài, ngài còn gặp những khó 
khăn: mẹ ngài thì bằng lòng theo đạo, như cha 
thì nhất quyết không. Khi Martinô công khai tố 
giác những người phe Ariô, thì đám người này 
vốn nắm rất nhiều quyền thế trong đế quốc, đã 
xua đuổi ngài khỏi thành phố quê hương.

Thế là ngài xá quê giống như Đức Cha Hilary 
cũng bị  đem đi  đày khỏi  thánh phố aPoitiers. 
Ngài đi ẩn lánh và trở thành vị ẩn tu, trước hết 
sống ở Milan và sau đó sống ở một đảo nhỏ. Khi 
Ðức Hilary được phục hồi quyền bính sau thời 
gian lưu đầy, Martin trở về Pháp và thành lập tu 
viện có thể nói đầu tiên ở Pháp, gần Poitiers. 
Ngài sống ở đó trong 10 năm, đào tạo các môn 
đệ và đi rao giảng khắp nước. 

Dân chúng ở Tours đòi hỏi ngài làm giám mục 
cho họ. Và ngài bị lừa đến thành phố này và 
được đưa đến nhà thờ, là nơi ngài lưỡng lự nhận 
chức giám mục. Một vài  giám mục tấn phong 
nghĩ rằng ngài không xứng đáng với chức giám 
mục vì cái bề ngoài xuề xòa và mái tóc thiếu 
chải chuốt của ngài, nhưng rốt cuộc cũng phải 
chiều theo ý của dân chúng.
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Cùng với Ðức Ambrôsiô, Ðức Giám Mục Martin 
gạt  bỏ  nguyên  tắc  của  Giám mục  Ithacius  là 
phải  xử tử những người  lạc giáo --  cũng như 
chống lại sự can thiệp vào nội bộ của Hội Thánh 
liên quan đến vấn đề này. Ngài còn thuyết phục 
được hoàng đế tha chết cho Priscilianô (người 
chủ trương những điều sai lạc về nhân tính của 
Ðức Kitô). Vì những nỗ lực này, Ðức Giám Mục 
Martin bị cho là cùng phía với bọn lạc giáo, và 
sau cùng Priscilianô bị xử tử. Sau đó Ðức Giám 
Mục Martin xin chấm dứt việc bách hại những 
người  ở  Tây  Ban  Nha  theo  tà  thuyết  của 
Priscilianô.  Ngài  còn  muốn  cộng  tác  với  Ðức 
Giám Mục Ithacius về một vài lãnh vực, nhưng 
saunày lương tâm ngài khiến cho ngài bối rối vì 
quyết định này. 

Khi đến giờ chết, các môn đệ xin ngài đừng bỏ 
họ. Ngài cầu nguyện, "Lạy Chúa, nếu dân của 
Ngài vẫn còn cần đến con, con sẽ không từ chối 
làm việc.  Nhưng  con  xin  vâng  theo  ý  Chúa."
 

Lời Bàn

Ðiều  Thánh  Martin  quan  tâm về  sự  cộng  tác 
nhắc nhở cho chúng ta biết hầu như không có gì 
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hoàn toàn trắng hoặc hoàn toàn đen. Các thánh 
cũng là những tạo vật ở trần gian: Họ cũng phải 
do dự khi quyết định như chúng ta. Bất cứ quyết 
định nào của lương tâm đều ít nhiều có sự liều 
lĩnh. Nếu chúng ta chọn đi hướng bắc, có thể 
chúng ta  không biết  được những gì  xảy  ra  ở 
hướng đông, hướng tây hay hướng nam. Tuy 
nhiên, quá thận trọng không dám quyết định thì 
cũng không phải là nhân đức khôn ngoan, thật 
vậy, nếu cho rằng "không quyết định là sự quyết 
định" thì đó là một quyết định sai lầm.
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12-11 Thánh Josaphat

(1580?-1623)

Thánh Josaphat, vị giám mục theo lễ điển Ðông 
Phương, được coi là vị tử đạo cho sự hợp nhất 
giáo hội vì ngài cố gắng đưa Chính Thống Giáo 
về hợp nhất với Rôma.

Vào năm 1054, một sự chia cắt chính thức được 
gọi là đại ly giáo đã xảy ra giữa Giáo Hội Ðông 
Phương  ở  Constantinople  và  Giáo  Hội  Tây 
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Phương ở Rôma vì những bất đồng về thần học 
và đời sống độc thân của giáo sĩ. Cho đến năm 
thế kỷ sau, một giáo chủ Chính Thống Giáo ở 
Kiev và năm giám mục Chính Thống Giáo quyết 
định  đưa  hàng  triệu  người  Chính  Thống  Giáo 
dưới quyền về hợp nhất với Rôma. Khi Thượng 
Hội  Ðồng  ở  Brest  Litovsk  khai  mạc  vào  năm 
1595 thì Thánh Josaphat Kunsevich lúc ấy chỉ là 
một cậu bé trai, nhưng đã được chứng kiến các 
kết quả tích cực cũng như tiêu cực của thượng 
hội đồng. 

Hàng triệu Kitô Hữu đã không đồng ý với các 
giám mục về sự hiệp thông với Công Giáo, và cả 
đôi bên đều tìm cách giải  quyết sự bất đồng, 
không chỉ bằng lời nói mà còn bằng vũ lực. Do 
đó cả hai phía đều có nhiều người đã tử vì đạo. 
Giữa những xáo trộn ấy, Thánh Josaphat là một 
tiếng nói hòa bình. 

Khi còn niên thiếu, nhờ sự khuyến khích của hai 
vị linh mục dòng Tên nên ngài đã gia nhập tu 
viện ở Vilna năm 1604. Trong thời gian này, ngài 
quen thân với Joseph Benjamin Rutsky, là người 
trở  lại  Kitô  Giáo  sau  một  thời  gian  theo phái 
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Calvin. Cả hai đều muốn sự hợp nhất trong giáo 
hội và cải tổ đời sống tu trì. 

Sau đó, Josaphat được gửi đi trông coi một cơ 
sở ở Rôma, còn Rutsky được làm tu viện trưởng 
ở Vilna. Khi Rutsky được làm giáo chủ của Kiev, 
thì Josaphat lại được thế chỗ Rutsky làm tu viện 
trưởng. Nhân cơ hội này, Josaphat thi hành kế 
hoạch cải tổ, nhưng đường hướng cải tổ phản 
ảnh một đời sống nghiêm nhặt và khắc khổ của 
ngài,  nên không mấy ai  hưởng ứng.  Ngay cả 
một tu hội còn dọa ném ngài xuống sông! 

Khi là vị giám mục đầu tiên ở Vitebsk và sau đó 
ở  Polotsk  vào  năm  1617,  Ðức  Giám  Mục 
Josaphat phải đối diện với nhiều khó khăn. Có 
thể nói giáo hội lúc ấy thật thối nát, giáo sĩ tái 
hôn đến hai ba lần, và họ không lo lắng gì đến 
việc mục vụ hoặc đời sống gương mẫu. Trong 
vòng  ba  năm,  Ðức  Giám  Mục  Josaphat  phải 
chấn chỉnh lại giáo hội qua các thượng hội đồng, 
phân  phát  sách  giáo  lý  khắp  nơi,  và  áp  đặt 
những quy luật cho hàng giáo sĩ. Nhưng đáng 
kể hơn cả là chính đời sống của ngài mà hầu 
như lúc nào cũng đi rao giảng, giáo dục đức tin, 
thăm viếng những kẻ đau ốm. 
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Bất kể công việc và tiếng tăm của Ðức Giám 
Mục Josaphat, những người Chính Thống Giáo ly 
khai đã bầu một tổng giám mục của họ ngay ở 
cùng một  thành phố.  Thật  đau lòng cho Ðức 
Giám Mục Josaphat khi thấy những người ngài 
phục vụ bị phân ly trong những cuộc bạo loạn. 
Ngay cả giáo phận cũ của ngài ở Vitebsk cũng 
chống đối sự hợp nhất và chống chính ngài. Ðau 
khổ hơn cả, là chính người Công Giáo mà ngài 
tìm cách hợp nhất cũng chống đối ngài, chỉ vì họ 
không  thích  lễ  điển  Byzantine  mà  ngài  chủ 
trương thay vì lễ điển Rôma. Vì sợ hãi hoặc vì 
ngu dốt, vị chưởng ấn của Lithuania, tin lời đồn 
đãi rằng ngài xúi giục dân chúng nổi loạn, nên 
thay  vì  giúp  đỡ thì  lại  lên  án  Ðức  Giám Mục 
Josaphat. Thực sự ngài chỉ dùng đến quyền lực 
khi các người ly khai chiếm nhà thờ Mogilev và 
ngài xin nhà cầm quyền giúp phục hồi lại quyền 
bính. 

Vào tháng Mười 1623, Ðức Giám Mục Josaphat 
quyết định trở về Vitebsk để đích thân lắng dịu 
vấn đề. Ngài biết rất nguy hiểm nhưng cho biết, 
"Nếu tôi xứng đáng được phúc tử đạo, thì tôi 
không sợ chết."
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Những người ly khai coi đây là cơ hội để trừ khử 
Josaphat và làm ngài mất uy tín nếu họ xúi giục 
được phe của ngài nổi loạn trước và coi đó là cái 
cớ để chống lại. Sự đe dọa tính mạng của ngài 
quá lộ liễu đến nỗi ngài phải lên tiếng, "Quý vị 
muốn  giết  tôi  sao.  Quý  vị  phục  kích  tôi  trên 
đường  phố,  trên  cầu  cống,  trong  chợ  búa,  ở 
khắp mọi nơi. Chính tôi đây. Tôi đến với quý vị 
như một mục tử. Quý vị biết là tôi rất vui mừng 
để hy sinh cho quý vị. Tôi sẵn sàng chết cho sự 
hợp nhất của Giáo Hội dưới quyền Thánh Phêrô 
và các giáo hoàng kế vị." 

Khi người ly khai thấy kế hoạch thất bại, họ lập 
mưu bằng cách đưa một linh mục tên Elias đến 
nơi tụ họp của phe đức giám mục để lên tiếng sỉ 
vả bất cứ ai đi ngang qua, nhất là vu khống Ðức 
Giám Mục Josaphat và Giáo Hội Công Giáo, cốt 
để chọc tức.  

Biết  được  thâm  ý  của  họ,  Ðức  Giám  Mục 
Josaphat  giữ  im  lặng  và  cầu  nguyện  nguyên 
ngày. Qua ngày hôm sau, Elias lại đến nữa và 
các người phục dịch của đức giám mục đã bắt 
nhốt Elias trong một căn phòng khi ngài đi vắng. 
Trở về nhà, thấy vậy ngài đã mở cửa phòng cho 
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Elias trốn đi. Nhưng đã quá trễ. Ðám ly khai chỉ 
chờ có thế để báo động cả thành phố đến bao 
vây với gậy gộc trên tay. 

Khi  bước ra sau vườn, ngài  thấy đám du côn 
đánh đập các người phục dịch và các linh mục 
khác, ngài lớn tiếng kêu: "Này các con, các con 
làm gì những người đó vậy? Nếu các con muốn 
chống đối cha, thì có cha đây, đừng đụng đến 
những người ấy!" Sau tiếng hô to, "Hãy giết tên 
theo giáo hoàng," bọn họ đánh đập Ðức Giám 
Mục Josaphat với gậy gộc, sau đó họ dùng rìu 
và cuối cùng bắn vào đầu ngài. Thi thể đầy máu 
của ngài bị họ kéo lê ra sông và quăng xuống đó 
cùng với xác con chó của ngài. 

Những anh hùng vô danh trong thảm kịch này là 
các người Do Thái ở Vitebsk. Họ đã liều mạng 
xông  vào  toà  giám mục  để  can  gián  và  cứu 
những người trong toà giám mục khỏi bị sát hại. 
Nhờ sự can đảm của họ, nhiều người đã được 
cứu sống. Cũng chính những người Do Thái này 
đã công khai lên án các tên sát nhân và thương 
tiếc  Ðức Giám Mục Josaphat,  trong khi  người 
Công Giáo ở thành phố lại trốn chui trốn nhủi vì 
sợ hãi. 
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Thông thường, sự bạo động luôn luôn có hậu 
quả  trái  ngược.  Vì  hối  hận  và  kinh  hoàng về 
cuộc bạo động khiến họ mất đi một vị giám mục 
thánh thiện nên công chúng lại hướng về sự hợp 
nhất với Rôma. Và sau cùng, đức tổng giám mục 
mà phe ly khai dựng lên là Meletius Smotritsky 
cũng đã hoà giải với Rôma.

Vào năm 1867,  Ðức Giám Mục Josaphat  là  vị 
thánh đầu tiên của Giáo Hội Ðông Phương được 
Rôma tuyên phong hiển thánh.

 

Lời Bàn

Mầm mống chia rẽ được bắt đầu vào thế kỷ thứ 
tư, khi Ðế Quốc La Mã bị chia cắt làm hai phần 
Ðông và Tây. Không một lý do nào có thể biện 
minh cho sự phân ly hiện nay trong Kitô Giáo, 
mà trong đó 64 phần trăm là Công Giáo Rôma, 
13 phần trăm là các Giáo Hội Ðông Phương (hầu 
hết là Chính Thống Giáo) và 23 phần trăm Tin 
Lành, trong khi 71 phần trăm dân số thế giới 
chưa  được  biết  đến  Ðức  Kitô  thì  họ  phải  là 
những người được mục kích sự hợp nhất Kitô 
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Giáo và đức bác ái của những người mệnh danh 
là Kitô Hữu!
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15-11 Thánh Albertô CẢ

(1206-1280)

Thánh Albertô  Cả  là  linh  mục Ða  Minh  người 
Ðức có ảnh hưởng đến lập trường dứt khoát của 
Giáo Hội đối với  triết  lý của Aristotle được du 
nhập  vào  Âu  Châu  do  sự  phát  triển  của  Hồi 
Giáo.
 

Các sinh viên triết biết đến ngài như vị thầy của 
Thánh  Tôma  Aquinas.  Sự  hiểu  biết  về  triết 
Aristotle của Thánh Albertô tạo môi trường thích 
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hợp cho Thánh Tôma Aquinas phát triển quan 
niệm tổng hợp của ngài về văn hóa Hy Lạp và 
thần học Kitô Giáo.  Nhưng Thánh Albertô vẫn 
xứng đáng là một học giả am tường, trung thực 
và cần cù. 

Ngài là con cả của một lãnh chúa quyền thế và 
giầu có ở Ðức. Ngay từ nhỏ ngài đã nổi tiếng 
thông minh. Lớn lên, ngài vào trường đại học ở 
Padua, nước Ý, và chính ở đây ngài gia nhập 
dòng Ða Minh khiến gia đình thật khó chịu. 

Sự lưu tâm vô bờ của ngài  đến các lãnh vực 
khác nhau đã thúc giục ngài viết các tổng lược 
về:  khoa  học  tự  nhiên,  hùng  biện,  toán  học, 
thiên văn, luân lý, kinh tế, chính trị và siêu hình 
học. Công trình này phải mất 20 năm mới hoàn 
tất. Ngài nói, "Mục đích của chúng tôi là đưa ra 
tất cả những học thuật trước đây để Giáo Hội 
Tây Phương có thể lĩnh hội được." 

Ngài đạt được mục đích ấy trong khi vừa giảng 
dạy tại Paris và Cologne, vừa làm bề trên dòng 
Ða  Minh  và  ngay  cả  khi  là  giám  mục  của 
Regensburg. Ngài bảo vệ các dòng Ða Minh và 
Phanxicô chống với sự tấn công của Wiliam ở St. 
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Amour, và giúp Thánh Tôma chống với tà thuyết 
Averroist. 

Ngài từ trần ở Cologne ngày 15-11-1280. Ngài 
được Ðức Giáo Hoàng Piô XI phong thánh và 
được  tuyên  xưng  là  Tiến  Sĩ  Hội  Thánh  năm 
1931. 

Lời Bàn

Kitô  Hữu ngày  nay  phải  đối  diện  với  sự  tràn 
ngập kiến thức trong mọi lãnh vực. Họ cần đọc 
báo chí Công Giáo ngày nay để biết được phản 
ứng của Giáo Hội trước những khám phá mới về 
khoa  học  xã  hội,  về  lối  sống  người  Kitô  Hữu 
cũng như thần học Kitô Giáo. Khi phong thánh 
cho Thánh Albertô, Giáo Hội đã coi sự quý trọng 
chân lý,  bất cứ tìm thấy ở đâu, như đặc tính 
thánh thiện của ngài.  Tính hiếu kỳ của thánh 
nhân đã khiến ngài đào xới trong kho tàng khôn 
ngoan của triết học mà Giáo Hội thời ấy đang 
sôi nổi với những khó khăn. 

Lời Trích

"Có  những người  muốn hiểu  biết  chỉ  để  hiểu 
biết; đó là sự tò mò đáng hổ thẹn. Có những 
người muốn hiểu biết để nhờ đó họ được nổi 
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tiếng;  đó  cũng  là  sự  phù  hoa  và  nhục  nhã. 
Những người khác lại muốn hiểu biết để kiếm 
tiền hay thăng quan tiến chức; đó cũng là điều 
mất  thể  diện.  Nhưng  cũng  có  những  người 
muốn hiểu biết để họ có thể sinh lợi cho chính 
linh hồn họ và linh hồn người khác; đó là lòng 
bác ái. Trong những loại hiểu biết kể trên, chỉ có 
loại  sau cùng là  biết  sử dụng kiến  thức cách 
xứng hợp" (Thánh Bernard, Bài Giảng Về Diễm 
Ca)
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16-11 Thánh Margarita Tô Cách Lan

(1045-1093) 

 Thánh Margarita ở Tô Cách Lan quả thật là một 
phụ nữ đã được giải phóng—nghĩa là ngài ngài 
hoàn toàn tự do để trở thành chính bản thân 
mình theo đúng nghĩa. Ðối với ngài, điều đó có 
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nghĩa được tự do để yêu mến Thiên Chúa và 
phục vụ tha nhân. 

Margarita không phải sinh ra là người Tô Cách 
Lan.  Ngài  là  con  gái  của  Công  Chúa  Agatha 
Hung Gia Lợi và Thái Tử Edward Atheling của xứ 
Anglo-Saxon.  Thời  niên thiếu,  ngài  sống trong 
triều đình của người bác là vua thánh Edward, 
vua nước Anh, người Tuyên Xưng đức tin. Khi bị 
Wiliam xâm chiếm, trên  đường chạy trốn,  gia 
tộc ngài bị đắm tầu ở bờ biển Tô Cách Lan. Vua 
Malcolm của Tô Cách Lan làm quen với hoàng 
tộc này và ông đã say mê sự duyên dáng cũng 
như vẻ đẹp của Margarita. Và họ đã kết hôn ở 
lâu đài Dunfermline năm 1070. 

Vua Malcolm là người tốt bụng, nhưng cộc cằn 
và  không  có  học  thức,  cũng  giống  như  quê 
hương của ông. Vì tình yêu của Malcolm dành 
cho Margarita mà bà có thể thay đổi tính tình 
nóng nẩy của ông, cũng như chỉ bảo cách đối xử 
và giúp ông trở nên một vị vua nhân đức. Bà đã 
biến triều đình thành một nơi lịch thiệp và mỹ 
miều. Ông đã để mọi việc trong nước cho bà 
quản trị và thường hỏi ý của bà khi có vấn đề 
quốc sự. 
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Margarita  là một  ơn huệ Chúa ban cho người 
dân Tô Cách Lan. Trước khi bà đến đây, có rất 
nhiều người dốt nát và nhiều hủ tục trong nước. 
Bà tìm cách cải tiến quê hương chồng bằng cách 
cổ võ việc giáo dục và nghệ thuật. Về cải cách 
tôn  giáo,  bà  khích  lệ  tổ  chức các  thượng hội 
đồng và đích thân tham dự các buổi thảo luận 
nhằm chấn chỉnh những tệ đoan tôn giáo rất 
phổ thông thời ấy của tu sĩ cũng như giáo dân, 
tỉ như vấn đề buôn thần bán thánh, cho vay lời 
cắt cổ và loạn luân. Cùng với đức lang quân, bà 
xây dựng nhiều nhà thờ trong nước và chính tay 
bà thêu áo lễ cho các linh mục. 

Margarita không chỉ là một hoàng hậu mà còn là 
một người mẹ gương mẫu. Thiên Chúa đã ban 
cho ông bà sáu con trai  và hai  con gái.  Ðích 
thân bà trông coi việc giáo dục cũng như dạy 
giáo lý cho con. Người con út của bà sau này là 
Thánh David. 

Mặc dù rất bận rộn với công việc nhà cũng như 
việc nước, bà cố giữ mình khỏi bị ảnh hưởng của 
thế gian. Ðời sống riêng tư của bà rất khắc khổ. 
Bà dành thời  giờ để cầu nguyện và đọc Kinh 
Thánh. Bà ăn uống thanh cảnh và ngủ rất ít để 
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có  thời  giờ  suy  niệm.  Hàng năm,  hai  ông  bà 
tuân giữ hai mùa Chay, một lần trước Phục sinh 
và một  lần trước Giáng Sinh.  Trong thời  gian 
này bà thường thức giấc vào nửa đêm để đi dự 
Thánh Lễ. Trên đường về, bà rửa chân cho sáu 
người nghèo và bố thí cho họ. Mỗi khi bà xuất 
hiện nơi công cộng là bị những người ăn xin vây 
quanh và không bao giờ bà từ chối họ. Người ta 
kể rằng, trước khi bà ngồi xuống dùng bữa tối, 
bà thường dọn thức ăn cho chín trẻ mồ côi và 
24 người nghèo. 

Năm 1093, Vua Nước Anh tên là Wiliam Rufus 
bất  ngờ  tấn  công  vào  thành  Alnwick.  Vua 
Malcolm và người con cả là Edward bị giết chết. 
Bà Margarita, cũng bị thương nặng, và bốn ngày 
sau khi chồng bà từ trần thì bà cũng trút hơi thở 
cuối cùng. Ba người con của ngài tiếp tục cai trị 
trên ngai vàng Tô-cách-lan, công cuộc của người 
mẹ được tăng cường và đi tới hoàn thành

Lời Bàn

Có hai cách thi hành việc bác ái: cách "sạch sẽ" 
và cách "bẩn thỉu." Cách "sạch sẽ" là tặng tiền 
bạc,  quần áo cho các tổ  chức phục vụ người 
nghèo. Cách "bẩn thỉu" là dùng chính bàn tay 
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của mình để phục vụ mà không sợ dơ bẩn. Nhân 
đức  trổi  vượt  của  Thánh  Margarita  là  lòng 
thương  người  nghèo.  Mặc  dù  rất  giầu  sang, 
nhưng ngài đã đích thân thăm viếng người bệnh 
hoạn  và  chăm  sóc  họ  với  chính  đôi  tay  của 
mình. Trong mùa Vọng và mùa Chay, hai ông bà 
đã quỳ xuống để phục vụ các trẻ em mồ côi và 
người nghèo hèn. Giống như Ðức Kitô, bà đã thi 
hành bác ái trong phương cách "bẩn thỉu." 

Lời Trích

"Khi  bà  lên  tiếng,  trong  lời  nói  đầy  sự  khôn 
ngoan ấy có sức thay đổi lòng người. Khi bà im 
lặng,  sự  thinh  lặng  đầy  suy  tư.  Toàn  thể  bề 
ngoài của bà phù hợp với tính tình trầm lặng mà 
dường như bà được sinh ra với  một cuộc đời 
nhân  đức"  (Turgot,  cha  giải  tội  của  Thánh 
Margarita).
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17-11 Thánh ELIZABETH HUNGARI

(1207-1231)

Tuy  cuộc  đời  của  Thánh  Elizabeth  thật  ngắn 
ngủi,  nhưng  lòng  thương  yêu  ngài  dành  cho 
người nghèo và người đau khổ thật lớn lao đến 
nỗi ngài được Giáo Hội đặt làm quan thầy của 
các tổ chức bác ái Công Giáo và của Dòng Ba 
Phanxicô. Là con gái của vua Hung Gia Lợi, thay 
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vì chọn một đời sống xa hoa nhàn hạ, Thánh 
Elizabeth  đã  đi  theo  con  đường  khổ hạnh  và 
hãm mình. Quyết định đó đã để lại trong tâm 
khảm của  bao người  dân  Âu  Châu  niềm cảm 
mến sâu xa. 

Khi  lên 14 tuổi,  ngài  kết hôn với  ông Louis ở 
Thuringia  (một  quận chúa của Ðức),  là  người 
mà ngài rất yêu mến, và có được ba mặt con. 
Dưới sự linh hướng của các tu sĩ Phanxicô, ngài 
sống đời cầu nguyện, hy sinh và phục vụ người 
nghèo cũng như người đau yếu. Không những 
thế, ngài còn muốn trở nên một người nghèo 
thực sự qua cách ăn mặc thật đơn sơ. Mỗi ngày, 
ngài phân phát thực phẩm cho hàng trăm người 
nghèo trong vùng mà lúc nào cũng đầy nghẹt 
trước cửa nhà. 

Sau sáu năm thành hôn, ngài thật đau khổ khi 
nghe  tin  chồng  tử  trận  trong  cuộc  Thập  Tự 
Chinh. Buồn hơn nữa, gia đình nhà chồng lại coi 
ngài là người hoang phí tiền bạc của hoàng gia 
nên đã đối xử với ngài thật thậm tệ, và sau cùng 
họ đã tống ngài ra khỏi hoàng cung. Nhưng sau 
cuộc thập tự chinh, những người thân thuộc bên 
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chồng trở về đã phục hồi quyền lợi cho ngài, vì 
con trai của ngài là người thừa kế chính thức. 

Vào năm 1229, ngài gia nhập dòng Ba Phanxicô, 
và dùng quãng đời còn lại để chăm sóc người 
nghèo trong một bệnh viện mà ngài đã thiết lập 
để  vinh  danh  Thánh  Phanxicô.  Sức  khỏe  của 
ngài ngày càng sa sút, và sau cùng ngài đã trút 
hơi thở cuối cùng vào ngày sinh nhật thứ 24, 
năm 1231. Vì sự nổi tiếng về nhân đức của ngài 
nên  chỉ  bốn  năm  sau  ngài  đã  được  phong 
thánh. 

Lời Bàn

Thánh Elizabeth hiểu rất rõ bài học của Ðức Kitô 
khi Người rửa chân cho các môn đệ trong bữa 
Tiệc Ly: người Kitô phải là người phục vụ những 
nhu cầu cần thiết của tha nhân, dù người phục 
vụ  có  địa  vị  cao  trọng.  Là  một  người  trong 
hoàng tộc, Thánh Elizabeth đã có thể sai khiến 
người dân, nhưng ngài đã phục vụ họ với một 
tâm hồn thật đại lượng đến nỗi trong cuộc đời 
ngắn ngủi ấy ngài đã được sự quý mến của rất 
nhiều người. Thánh Elizabeth còn là gương mẫu 
cho chúng ta  về sự tuân phục vị  linh hướng. 
Thăng tiến đời sống tâm linh là một tiến trình 
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thật khó khăn. Chúng ta rất dễ tương nhượng 
nếu không có ai khích lệ hay chia sẻ những kinh 
nghiệm để giúp chúng ta tránh được các cạm 
bẫy. 

Lời Trích

"Trong  thời  đại  ngày  nay,  chúng  ta  có  trách 
nhiệm đặc biệt là trở nên người thân cận đối với 
mọi người, và tích cực giúp đỡ họ khi chúng ta 
gặp trên đường đời, dù đó là người già cả bị hắt 
hủi, người lao công ngoại  quốc bị khinh miệt, 
người tị nạn, trẻ sơ sinh của một mối tình vụng 
trộm mà bất đắc dĩ em phải chịu đau khổ, hay 
một người đói ăn; những người ấy đã làm lương 
tâm chúng ta phải bối rối khi nhớ lời Ðức Kitô: 
'Khi anh em giúp đỡ một người bé mọn này là 
giúp  đỡ  chính  Thầy'  (Mt.  15:40)"  (Giáo  Hội 
Trong Thế Giới Ngày Nay, 27).
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18-11 Lễ Cung HIẾN HAI Vương cung 
Thánh ĐƯỜNG THÁNH Phêrô và 

thánh Phaolô

Cũng như lễ  kỷ  niệm việc cung hiến đền thờ 
thánh Gioan lateranô được cử hành trong toàn 
thể Giáo Hội Tây Phương, thì lễ cung hiến các 
vương cung thánh đường vĩ đại khác tại Rôma 
cũng được tưởng nhớ như vậy: đó là Nhà thờ 
Đức Bà Cả vào ngày 5 tháng tám, và Nhà thờ 
Thánh Phêrô cùng với nhà thờ thánh Phaolô vào 
ngày hôm nay, tức 18 tháng 11. Trong số các 
nơi mà máu các thánh tử đạo đã làm cho nên 

Đền thờ Thánh Phaolô tại RômaĐền thờ Thánh Phêrô tại Rôma
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nổi tiếng, thì  phần đất của đồi  Vaticanô được 
thánh hiến và làm cho nên phong phú bởi máu 
đã đổ ra và bởi  hài  cốt của thánh Phêrô, thủ 
lãnh của các thánh tông đồ, chính là nơi đáng 
kính hơn cả. Thánh Chrysostômô nói: “Mộ của 
các vị đã phục vụ cho Chúa Kitô chịu đóng đanh 
vượt xa lâu đài của các vua chúa; không phải vì 
các nơi ấy to rộng hơn hay đẹp đẽ hơn (dù cho 
trên thực tế những nơi ấy quả có khi nổi bật vì 
sự lớn rộng hay vì vẻ đẹp đẽ đi nữa), mà chính 
yếu chính là một lý do khác quan trọng hơn, ví 
dụ  như có  một  con  số  thất  đông đảo những 
người do lòng sùng kinh và niềm sung sướng đã 
góp  phần  vào  việc  sửa  sang  những  nơi  đó. 
Chính vì vậy mà chính hoàng đế Constantinô đã 
mặc phẩm phục mầu đỏ hồng, đi đến mộ các 
thánh và hôn kính; sau đó phủ phục xuống đất 
cách  khiêm cung để  cầu  xin  các  vị  thánh  đó 
nguyện cầu cùng Thiên Chúa cho ngài; và người 
đang đội triều thiên vua nhìn lên mảnh đất đó 
mà cảm nhận được r8àng thất là một đặc ân 
Thiên Chúa ban khi được các vị thánh tử đạo 
này, một vị là người dệt lều, một vị là người chài 
lưới, sẽ là đấng bảo trợ và che chở cho ngài, và 
ngài tha thiết cầu khẩn Chúa để được ơn to lớn 
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đó.”   Theo truyền thống, thì việc thánh Phêrô 
tử  đạo xẩy  ra  tại  hý trường của vua Caligula 
nằm ở trong các khu vườn của Nêrôn trên đồi 
Vaticanô, và ngài được chôn cất tại đó. Truyền 
thống truyền lại rằng vào khoảng năm 258, để 
tránh sự xúc phạm đến hài cốt thánh trong cuộc 
bách hại của hoàng đế Valerianô, các hài cốt của 
hai thánh Phêrô và Phaolô đã được chuyền tới 
một hang toại đạo không tiếng tăm nay gọi là 
háng toại đạo thánh Sêbastianô; nhưng sau đó 
các hài cốt này lại được đưa trở lại nơi ở nguyên 
thủy  chủa  chúng và  vào  năm 323,  hoàng  đế 
Constantinô bắt đầu xây một vương cung thánh 
đường  Thánh  Phêrô  ngay  trên  mộ  của  ngài. 
Trong gầnsuốt 1200 năm, nhà thờ huy hoàng 
này được giữ hầu như y nguyên, và một khu 
dinh thự Giáo hoàng càng ngày càng mở rộng 
giữa nhà thờ và Đồi Vaticanô. Nơi này đã trở 
thành nơi ở của các đức thánh cha sau cuộc trở 
về từnơi lưu đày Avignôn. Và vào khoảng giữa 
thế kỷ thứ 15, nhà thờ cổ xưa xem ra không còn 
xứng tầm nữa. Năm 1506, Đức Thánh Cha Julius 
II khai mạc xây cất một tòa nhà thờ mới do kiến 
trúc sư Bramantê vẽ, và công trình xây cất kéo 
dài 120 năm, với nhiều thay đổi, thêm thắt và 
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thích nghi do ay nhiều đức Thánh Cha, nhất là 
Đức Phaolô V và bởi Công trình sư Michelangelô. 
Vương Cung Thánh Đướng Thánh Phêrô mới, y 
như chúng ta  được  thấy hôm nay,  được  Đức 
thánh cha Urbanô VIII cung hiến vào ngày 18 
tháng  11  năm  1626:  đó  là  ngày  cung  hiến 
nguyên thủy. Một bàn thờ cao được dựng lên 
trên nơi an nghỉ cuối cùng của vị Tông đồ, là nơi 
mãi  cho đến năm 1942, vẫn còn là  nơi  trong 
suốt bao thế kỷ không thể nào tìm đến được. Dù 
cho Đền thờ thánh Phêrô luôn luôn chưa xứng 
tầm về sự đang kính so với nhà thờ thánh Gioan 
latêranô,  nhưng  nó  từ  lâu  đời  đã  là  nhà  thờ 
quan trọng nhất của cả thế giới, cả trên thực  tế 
cũng như trong các con tim của các người Kitô 
hữu Công giáo.

C2on cuộc tử đạo của thánh Phaolô xẩy ra cách 
nơi tử đạo của thánh Phêrô 12 cây số, tức là tại 
vùng Aquae Salviae nay gọi là Khu Ba ConSuối 
(Tre Fontane), trên con đường Ostia. Ngài được 
chôn cách đó ba cây số, trên đất của bà Lucia, 
trong một mái vòm nhỏ, theo như Êusêbiô kể lại 
(His. Eccl., ii, 25, 7); sau đây là lời một linh mục 
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Rôma tên là Cius, nói về hai ngôi mộ của thánh 
Phêrô và Phaolô: “Tôi có thể chỉ cho các bạn các 
ngôi  mộ  của  hai  vị  tông  đồ.  Nếu  bạn  đi  tới 
Vaticanô hay là tới con đường ostia, bạn sẽ thấy 
các ngôi mộ của hai vị thiết lập nên Hội Thánh.” 
Người ta nói hoàng đế Constantinô cũng đã xây 
một nhà thờ lớn cho thánh Phaolô tại đó, nhưng 
Nhà Thờ Lớn Thánh Phaolô – ngoại – thành chủ 
yếu là do Hoàng đế Theođôsiô I và Đức Thánh 
Cha Lêô Cả xây dựng. Nó tồn tại y nguyện trong 
vẻ mỹ lệ và đơn sơ nguyên thủy của nó cho đến 
năm 1823, khi nó bị ngọn lửa thiêu hủy. Toàn 
thể thế giới đã đóng góp cho việc trùng tu của 
nó, bao gồm cá những người ngoài  Kitô giáo, 
những người  ngoài  công giáo:  Họ đã gửi  các 
phần qua tặng và các  phần đóng góp.  Trong 
thời gian xây dựng, người ta đã khám ph1 ra 
ngôi mộ thuộc thế kỷ thứ tư, với bia đề: PAULO 
APOST MART: Dâng Kính Thánh Phalô Tử đạo; 
ngôi mộ này không được mở ra. Mới đây, trong 
năm thánh Thánh Phaolô 2009-2010, Đức thánh 
Cha  Bênêđitô  XVI  đã  cho  mở  ra.  VươngCung 
Thánh Đường Thánh Phaolô mới theo đường nét 
của 
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thánh đường cũ, được Đức Piô IX cung hiến vào 
ngày 10- 12- 1854, nhưng lễ kính nhớ hằng năm 
vẫn  được  giữ  lại  vào ngày  18 tháng 11,  dựa 
theo sự ghi nhận của “Hạnh tích các thánh Tử 
đạo  Rôma”.  ThánhAugustinô  nói:  “Chúng  ta 
không  xây  các  nhà  htờ  hay  phong  chức  linh 
mục, thi  hành các nghi lễ thánh và các hy tế 
dâng lên cho các vị tử đạo, bởi vì không phải 
các vị tử đạo, mà chính Thiên chúa của các vị tử 
đạo mới là Thiên Chúa của chúng ta. Chúng ta, 
các người tín hữu, chẳng bao giờ nghe thấy một 
linh mục nào đứng trên bàn thờ được dựng ở 
trên thi hài của một vị tử đạo để tôn kính và thờ 
phượng Thiên Chúa  bằng những lời như sau: 
Chúng con dâng các hy tế này lên ngài là Phêrô, 
hay  Phaolô,  hay  Cyprianô…  Không,  chúng  ta 
không xây dựng các nhà hờ cho các vị tử đạo 
với tư cách họ là các vị thiên chúa, nhưng chỉ là 
để tưởng nhớ đến các người đã đi ra khỏi đời 
này, mà linh hồn củahọ đang ở nơi Thiên Chúa. 
Chúng ta cũng chẳng dựng lên các bàn thờ để 
dâng hiến tế trên các bàn thờ đó cho các vị tử 
đạo, mà là dâng lên cho Thiên Chúa của các tử 
đạo mà thôi.” 
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21-11 LỄ ĐỨC MẸ Dâng Mình

Bart Nguyễn Sơn Lâm

Tại hầu hết các nhà thờ ở Liên Xô mà tôi đã 
viếng thăm đều có những bức họa lớn hoặc nhỏ, 
rất đẹp về cảnh Đức Mẹ dâng mình vào đền thờ. 
Ở góc  cao  nhất  của bức họa là  cửa đền thờ 
Giêrusalem diễn  tả  cửa  Trời.  Thầy  thượng  tế 
mặc phẩm phục đứng đó nhìn xuống một cô bé 
3 tuổi, đang lanh lẹn và đẹp đẽ leo hết 36 bậc 
thang đi vào Đền Thánh, trước sự ngưỡng mộ 
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của  hàng  ngàn  trinh  nữ  cầm  đèn  cháy  sáng 
đứng hai bên. Cô bé ba tuổi đó chính là Ma-ri-a, 
lanh lẹn tiến vào nhà Chúa, không thèm ngoái 
cổ lại nhìn thế gian, từ giã họ hàng…

Lễ  Đức  mẹ  dâng  mình  được  cử  hành 
tạiGiêrusalem vào thế kỷ  thứ VI. Một nhà thờ 
được xây dựng tại đó để kính nhớ mầu nhiệm 
này. Các nhà thờ chính thống cũng như Công 
giáo ở Đông Phương đều đề cao việc Đức Mẹ 
dâng mình và mừng lễ này hết sức long trọng và 
hân hoan, không biết từ những ngày xa xôi nào. 
Chỉ biết đến thế kỷ XI, đòan đại biểu của Giáo 
Hội La Mã qua thăm Đông Phương thấy vẻ đẹp 
của các bức họa và các cuộc lễ này đẹp đẽ phấn 
khởi như vậy, mới trở về quảng bá việc mừng lễ 
Đức Mẹ Dâng Mình cho đến ngày nay. Tuy nhiên 
lễ này có thời biếnmất khỏi niên lịch, và tới thế 
kỷ XVI lễ này được mở rộng ra cho toàn thể 
Giáo Hội Hoàn vũ.

Như  vậy,  lễ  này  phát  xuất  từ  Đông  Phương, 
miền truyền giáo của thánh Gioan tông đồ và có 
thể là nơi xuất phát lòng tôn sùng Đức Mẹ sâu 
sắc hơn cả. Dĩ nhiên, câu truyện Đức Mẹ dâng 
mình vào đền thờ không được viết trong Thánh 
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Kinh. Phải đọc nó trong các sách bình dân không 
có phép của giáo quyền, gọi là các sách Ngụy 
thư. Sách Phúc âm thứ nhất của thánh Giacôbê  
(protoevangelium of James)  kể lại rằng Bà Anna 
và ông Gioankim dâng Đức Ma-ri-a cho Thiên 
Chúa tại đền thờ khi ngài mới ba tuổi. Đó là để 
thi hành lời  Bà Anna hứa khi bà còn chưa co 
con.

Nghĩa là không có gì chắc chắn Đức Ma-ri-a đã 
dâng mình vào đền thờ khi lên ba. Nhưng cuộc 
đời của Đức Mẹ là cả một lễ dâng mình kéo dài 
kể từ lức mẹ được ơn Đầu thai vô nhiễm nguyên 
tội, rồi được sinh ra, và đỉnh cao như chúng ta 
sẽ nói là ở đồi Sọ, gần thập giá Đức Giê-su.

Ma-ri-a  sinh ra  được giáo dục trong lòng đạo 
đức  của  Dân  được  tuyển  chọn.  Lớn  lên,  một 
trong những câu truyện đầu tiên cô được nghe 
và phải thuộc lòng, chính là câu truyện về cuộc 
đời  của Abraham tổ phụ dân Chúa. Và Thánh 
Kinh kể Abraham là con người có đức tin,  tin 
một mình Đức Chúa, tin hoàn toàn vào Lời Hứa 
và sự dẫn dắt của Người. Vì Đức Chúa, để gắn 
bó với Người, ông bỏ quê hương, bỏ gia tộc, bỏ 
mọi sự, đi theo Chúa. Không phải ông không mơ 
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ước điều nọ điều kia. Ông đi theo Chúa vì Chúa 
hứa cho ông một giang sơn, một dòng dõi, một 
đời sống hạnh phúc bất tận. Dần dần ông thấy 
mình được  những điều đó.  Đặc biệt  đến tuổi 
100, ông đã được Chúa ban đứa con nối dòng là 
Isaac. Chúng ta cứ thử nghĩ xem Isaac đối với 
ông quí như thế nào. Đó là sự sống của ông, sự 
sống sẽ được nối dài trong bao ngàn thế hệ… 
Thế mà Chúa lại đòi ông đi sát tế Isaac. Lòng 
đau  như cắt,  ông  xin  vâng,  dẫn  Isaac  lên  tế 
đàn…

Câu truyện đó làm sao không làm cho Ma-ri-a 
say mê sung sướng. Là thiếu nữ Sion tuyệt vời, 
là tiêu biểu của dòng giống được tuyển chọn, 
Ma-ri-a phải yêu nước, yêu dân tộc mình, yêu tổ 
phụ của dân và do đó phải thích và thuộc những 
gì Kinh Thánh viết về Abraham. Hơn nữa, là một 
tác phẩm kỳ công của Thiên Chúa, câu truyện 
Abraham tin Chúa, yêu Chúa đến nỗi sẵn lòng 
hy sinh tất cả để tỏ lòng tin, cậy, mến, phải thu 
hút  tình  yêu  của  Ma-ri-a.  Ma-ri-a  muốn  bắt 
chước tổ phụ của dòng dõi mình. Ma-ri-a dâng 
trọn đời mình cho Chúa.
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Chúng ta khẳng định được như vậy vì tất cả các 
nét mà các sách Tin Mừng vẽ lại cho chúng ta 
thấy  tâm hồn  của  Ma-ri-a.  Chúng ta  biết  câu 
truyện Truyền tin. Ma-ri-a dâng mình phó thác 
cho  Thiên  Chúa  quyết  liệt  thế  nào  trong  hai 
tiếng Xin Vâng khiêm nhường. Cũng vì chỉ muốn 
đi theo Chúa, phục vụ Chúa, mà nghe tin Chúa 
làm việc lạ nơi bà chị họ Êlisabét, Ma-ri-a đã tất 
tưởi  lên đường, hạnh phúc nhảy các đồi  cao, 
đến nhìn công việc của Chúa. Và tại đây, như 
bài Tin Mừng cho thấy, tâm hồn của Ma-ri-a đã 
dạt dào cởi mở trong bài kinh Magnificat. Cứ đọc 
bài ca ấy đi, ai không thấy ngay một tâm hồn 
đẹp đẽ nhưng dâng hiến hoàn toàn cho công 
việc của Thiên Chúa. Lòng dâng hiến trọn vẹn sẽ 
đưa  Ma-ri-a  không  một  phút  nào  không  mật 
thiết kết hiệp với Đức Giê-su, đặc biệt trên con 
đường thập giá. Và khi Phêrô và các môn đệ to 
mồm nhất,  bỏ Chúa đau đớn và  trơ  trọi  trên 
thập giá, Mẹ Ma-ri-a dũng cảm có mặt ở đó, để 
các  vết  thương  trên  thân  thể  Con  trở  thành 
những  nhát  gươm đâm nát  trái  tim  Mẹ.  Con 
dâng mình đau đớn thế nào cho Chúa Cha, Mẹ 
cũng dâng khổ đau dữ dằn như thế, để cùng 
Con đổ Máu đền tội cho trần gian và ban Nước 
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ân sủng Thánh Thần cho mọi tín hữu. Đức tin 
cho chúng ta biết lễ dâng của Chúa và của Đức 
Mẹ tại  đồi  Sọ  có  giá  trị  như  thế  nào.  Thánh 
Phaolô nói rõ trong bài thư hôm nay. Chúng ta 
vẫn tin như vậy. Tôi không cần nói thêm.

Tôi chỉ muốn nói điều này: Ơn Cứu độ, Sự sống 
của Hội Thánh phát xuất từ lễ dâng trên núi Sọ. 
Đó là lễ dâng của Chúa Giê-su và của Đức Mẹ. 
Lễ dâng đó trọn vẹn vì đã chảy cho đến giọt 
máu cuối  cùng… Nhưng đã khởi  sự và đi con 
đường thập giá hy sinh lâu rồi. Cũng như thư Hi- 
bá viết: Khi vào thế gian, Đức Kitô đã nói với 
Đức Chúa Cha : Này Con xin đến để làm theo ý 
Cha; thì khi cho chúng ta gặp Đức Mẹ lần đầu 
tiên, sách Tin Mừng cũng kể: Người nói hai chữ 
“Xin  Vâng”  để  suốt  đời  sống  theo  ý  Chúa.  
Cha của chúng ta là Đức Giê-su, Mẹ của chúng 
ta là Đức Ma-ri-a. Cả hai đã suốt đời Xin Vâng ý 
Cha Trên Trời nên mới có dòng dõi là nghĩa tử. 
Đó là Adong và Evà mới của nhân loại mới được 
cứu độ, thay cho Adong và Evà cũ đã đưa loài 
người  vào  con  đường  tội  lỗi  lầm  than  vì  bất 
tuân, vì không dâng hiến nhưng muốn sống cho 
mình.
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Cha mẹ của chúng ta như vậy, chúng ta sẽ thế 
nào? Anh em Linh mục thân mến, chúng ta hãy 
nhìn vào Đức Mẹ trong lễ dâng mình hôm nay, 
để dâng lại ý chí của chúng ta trong ngày chịu 
chức, là vâng phục Giám mục để thực sự là tông 
đồ, tức là được sai đi như Chúa Con được Chúa 
Cha sai xuống trần gian thi hành chương trình 
cứu độ thương xót của Người.

Anh chị em nam nữ tu sĩ,  hôm nay hãy cùng 
chúng tôi dâng mình lại theo gương mẫu Đức 
Ma-ri-a,  dâng trọn  vẹn để sống mật  thiết  với 
Chúa Giê-su và công cuộc Cứu thế của Người.  
Anh chị em giáo dân hãy hợp lòng với tất cả các 
bậc tu trì chúng tôi để cùng dâng linh hồn và 
thân xác, đời sống và gia đình cho Chúa, cho 
Đức Mẹ để xứng đáng là tín hữu, tức là có đức 
tin trung tín. 

Và như vậy, tất cả chúng ta, sau khi dâng mình 
hiệp với của lễ dâng trên bàn thờ, để gắn bó với 
tâm tình hiến dâng của Chúa và Đức Mẹ, và sau 
khi  mang tinh thần hiến dâng trọn vẹn ở nơi 
mình,  chúng ta  trước khi  ra  về sẽ  dâng Giáo 
phận, các Giáo xứ, các Cộng đoàn, các gia đình 
và hết thảy mọi người cho Chúa trong đà dâng 
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mình trọn vẹn, tuyệt diệu của Đức Ma-ri-a Mẹ 
chúng ta trong thánh lễ hôm nay.

Chúng ta cùng nhau đứng lên bắt đầu thái độ 
hiến dâng trong các lời nguyện cầu sau đây cho 
mọi thành phần dân Chúa và xã hội.

Lễ Ðức Mẹ Dâng Mình
LỄ ĐỨC MẸ DÂNG MÌNH TRONG ĐỀN THỜ
Bài Suy Gẫm số 191 của Thánh Gioan La San

Không phải vô duyên vô cớ mà Hội Thánh tôn 
vinh sự kiện Đức Trinh Nữ rất thánh dâng mình 
trong Đền thờ bằng một ngày lễ. Bởi vì chính 
trong ngày nầy mà Đức Trinh Nữ đã dâng mình 
cho Thiên Chúa, để hoàn toàn thuộc về Người 
suốt đời, ngõ hầu không chỉ xa lánh sự đồi trụy 
của thế gian, Trinh Nữ còn loại bỏ khỏi tâm trí 
người mọi lo toan với những tư tưởng vô ích của 
thế gian, và loại khỏi lòng người cảm tình đối với 
tạo vật, vì lòng người được dựng nên chỉ để yêu 
Chúa và dâng trọn cho Chúa mà thôi. 

21.11  -  LỄ ĐỨC  MẸ  DÂNG  MÌNH  TRONG 
ĐỀN THỜ
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“Tôn nương hỡi, xin hãy nghe nào,
đưa mắt nhìn và hãy lắng tai,
quên dân tộc, quên đi nhà thân phụ.
Sắc nước hương trời, Quân Vương sủng ái” (TV 
44: 10-11)

Điểm 1. Đức Ma-ri-a dâng mình trọn vẹn 
cho Thiên Chúa.

Không phải vô duyên vô cớ mà Hội Thánh tôn 
vinh sự kiện Đức Trinh Nữ rất thánh dâng mình 
trong Đền thờ bằng một ngày lễ. Bởi vì chính 
trong ngày nầy mà Đức Trinh Nữ đã dâng mình 
cho Thiên Chúa, để hoàn toàn thuộc về Người 
suốt đời, ngõ hầu không chỉ xa lánh sự đồi trụy 
của thế gian, Trinh Nữ còn loại bỏ khỏi tâm trí 
người mọi lo toan với những tư tưởng vô ích của 
thế gian, và loại khỏi lòng người cảm tình đối với 
tạo vật, vì lòng người được dựng nên chỉ để yêu 
Chúa và dâng trọn cho Chúa mà thôi.  Vì thế, 
trong ngày thánh nầy, được Thiên Chúa ban cho 
không những ân sủng mà còn cả trí hiểu biết, 
cho nên dù tuổi còn rất trẻ, Trinh Nữ đã khấn 
sống khiết tịnh suốt đời,  theo niềm tin truyền 
thống dựa trên tường trình của một tác giả đạo 
đức thời xưa. Theo lời thánh Gioan Damascène, 
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(Trinh Nữ đã khấn như thế) để gìn giữ linh hồn 
mình  trong  sự  thanh  khiết,  một  khi  thân  xác 
người thoát khỏi mọi lạc thú của đời sống nầy.

Anh Em đã dâng mình cho Chúa khi Anh Em xa 
lìa thế gian, để sống trong cộng đoàn nầy bằng 
cách hoàn toàn thoát ra khỏi tất cả những gì, 
trong thế gian, có thể làm thoả mãn các giác 
quan Anh Em, và chọn nơi nầy làm nhà của Anh 
Em. Anh Em phải  xem ngày nầy như là ngày 
hạnh phúc của Anh Em bắt đầu trên mặt đất, để 
một ngày kia được thành toàn trên Trời. Nhưng 
Anh Em đã dâng mình cho Chúa không phải chỉ 
tạm thời mà thôi. Bởi lẽ Anh Em đã dâng linh 
hồn Anh Em cho Chúa, mà linh hồn Anh Em thì 
sẽ sống đời đời, vì vậy sự dâng hiến của Anh Em 
cũng phải đời đời. Mà nếu Anh Em đã bắt đầu 
dâng mình trên trái đất nầy rồi, thì sự dâng hiến 
nầy phải như thể một cuộc tập huấn cho việc 
mà Anh Em sẽ làm đời đời trên Thiên đàng.

Điểm 2. Cuộc sống của Đức Ma-ri-a trong 
Đền thờ.

Đức Trinh Nữ rất thánh đã hiến mình hoàn toàn 
cho Thiên Chúa một cách dứt khoát trong ngày 
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thánh nầy. Cha mẹ người tháp tùng người trong 
hành động thánh thiện nầy, đã để người ở lại 
trong Đền thờ hầu được dưỡng dục tại đó với 
các trinh nữ khác, và chú tâm thực hành mọi 
nhân đức.  Vì  Thiên Chúa muốn một  ngày kia 
Đức Ma-ri-a sẽ trở thành đền thờ cho Thiên tính 
của Người, nên Người đã thực hiện nơi Trinh Nữ 
một điều cao trọng, ngay từ tuổi thơ ấu, bằng 
sự tuyệt đỉnh của ân sủng để tôn vinh Trinh Nữ. 
Điều Thiên Chúa làm thật là chính đáng. Vì thế, 
theo lời  một  tác  giả  đạo đức,  trong  Đền thờ 
Trinh Nữ luôn tận tụy phục vụ Thiên Chúa, tập 
luyện chay tịnh và cầu nguyện ngày đêm. Chính 
bằng  cách  nầy  mà  Trinh  Nữ  vẹn  toàn  thanh 
khiết nầy đã sống cách thánh thiện trong suốt 
thời gian người đã trải qua trong Đền thờ.

Anh Em được hạnh phúc sống trong nhà Thiên 
Chúa mà Anh Em đã dấn thân phụng sự. Anh 
Em phải : 1) tích lũy đầy tràn ân sủng nhờ linh 
thao thánh là nguyện gẫm ; 2) ra sức thực hành 
các nhân đức thích hợp nhất với bậc sống của 
Anh Em. Chính bằng những phương tiện nầy mà 
Anh Em có khả năng chu toàn bổn phận của 
Anh Em. Bởi vì Anh Em chỉ có thể làm tròn bổn 
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phận mà Thiên Chúa đòi hỏi nơi Anh Em trong 
mức độ Anh Em trở nên trung tín và chuyên cần 
nguyện gẫm. Chính nhờ nguyện gẫm mà “Thần 
Khí sẽ ngự đến và dẫn Anh Em đến sự thật toàn 
vẹn”, như Đức Giê-su Kitô đã dạy các tông đồ 
của Người, những chân lý của Giáo lý và những 
châm ngôn Kitô giáo, mà Anh Em phải biết và 
thực hành cách thật trọn hảo, vì Anh Em có bổn 
phận truyền lại cho người khác.

Điểm  3.  Bằng  sự  thánh  thiện  của  mình, 
Đức Ma-ri-a chuẩn bị trở thành Mẹ Thiên 
Chúa.

Kết quả của việc Đức Trinh Nữ rất thánh ở trong 
Đền thờ là sự biến đổi lòng Trinh Nữ thành một 
đền thánh. Đó là lời mà Hội Thánh đã dùng để 
ca ngợi  Trinh Nữ trong ngày thánh nầy,  rằng 
Trinh Nữ là đền thờ của Chúa và là thánh điện 
của Chúa Thánh Thần. Vì lẽ ấy, Trinh Nữ là thọ 
tạo  duy  nhất  đẹp  lòng  Thiên  Chúa  một  cách 
tuyệt hảo và cao quý đến nỗi sẽ không có một 
thọ tạo nào khác giống như Trinh Nữ. Vì Trinh 
Nữ chính là thiếu nữ mà Đức Chúa, theo lời sách 
Sáng  Thế  (3:15),  đã  chuẩn  bị  cho  con  của 
Người,  và vì  theo lời  một ngôn sứ, “ngày của 
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Đức Chúa đến gần” (x. Ed 12:23) nên Người đã 
chuẩn bị Trinh Nữ trước, biến Trinh Nữ thành 
một lễ phẩm thánh thiện được thánh hiến cho 
Người. Vì vậy mà, theo sách Khải Huyền, Trinh 
Nữ “trốn vào sa mạc” (Kh 12:6), nghĩa là vào 
trong Đền thờ, là nơi cách ly khỏi những liên hệ 
với con người, nơi mà Trinh Nữ tìm được sự tĩnh 
mịch mà Thiên Chúa đã định cho Trinh Nữ. Vì 
Con Thiên Chúa phải chọn Trinh Nữ làm nơi lưu 
ngụ cho mình, thì việc Trinh Nữ không chuyện 
vãn với người phàm ngoài đời là điều rất hợp 
lý ; mọi cuộc chuyện vãn đều ở trong Đền thờ 
của  Đức  Chúa  ;  thậm  chí  Trinh  Nữ  thường 
chuyện vãn với các Thiên Thần hơn là với các 
bạn đồng môn của mình, để trở nên xứng đáng 
được một thiên sứ của Thiên Chúa bái chào.
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Hôm nay Anh Em hãy tôn vinh Đức Trinh Nữ rất 
thánh  như là  Nhà  Tạm và  Đền thờ  sống mà 
chính Thiên Chúa đã xây dựng cho Người, và tự 
tay Thiên Chúa tô điểm. Anh Em hãy nguyện xin 
Trinh  Nữ  cầu  thay  nguyện  giúp  cho  Anh  Em 
được hồng ân là linh hồn Anh Em được trang 
điểm xinh đẹp, và sẵn sàng đón nhận Lời Chúa 
để truyền đạt lại cho người khác, đến nỗi Anh 
Em trở thành những nhà tạm của Ngôi Lời Thiên 
Chúa, nhờ lời Trinh Nữ chuyển cầu.

Bó hoa thiêng liêng :

“Cuộc đời Đức Ma-ri-a có thể làm gương mẫu 
cho mọi người” (Thánh Amrôsiô)

SH Francois Ánh(chuyển ngữ)
 thienvanfsc (Theo Tỉnh Dòng La San Việt Nam)
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22-11 Thánh Cecilia
(Thế kỷ III)

Thánh Cêcilia là Trinh Nữ và Tử đạo, bổn mạng 
của nền âm nhạc trong Hội Thánh. Ngài là một 
trong các vị  tử đạo thời  danh trong Giáo Hội 
Rôma.  Ngài   rất  thường  được  tôn  vinh  trong 
nghệ thuật hội họa, điêu khắc, và trong thi ca. 
Để đánh bạt dư luận nơi đây nơi kia nghi ngờ về 
tính chất lịch sử của thánh Cêcilia, bài này sẽ 
bàn tường tận về danh tánh lịch sử của thánh 
nữ.
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Tường thuật lịch sử cổ xưa nhất về thành Cêcilia 
được tìm thấy trong “bộ sách Hạnh tích Các Vị 
tử  đạo”  của  thánh  Giêrôm  (Martyrologium 
Hieronymianum); từ tài liệu này, hiển nhiên là 
Lễ  Kính  Thánh  Nữ  được  cử  hành  trong  Hội 
Thánh Rôma vào thế kỷ thứ tư.” Cũng như trong 
‘Sách  Hạnh  tích  Các  vị  tử  đạo”  này,  tên  của 
thánh nữ được nhắc tới  trong các   thời  điểm 
khác nhau: (1) Trước hết là ngày 11 tháng tám, 
tên của ngài được kể ra cùng với tên của thánh 
Tiburtius – được – chôn – táng – tại con đường 
Labicana, nhưng có lẽ đây là một câu ghi chú 
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người chép sách thêm vào, do ông lầm lẫn tên 
của vị thánh Tiburtius này với vị thánh Tiburtius, 
em chồng của ngài như được kể lại trong sách 
“Tưởng thuật cuộc tử đạo của Ngài” (Acts of her 
martyrdom). (2) Sách cũng nhắc đến tên Cêcilia 
trong thời điểm 16 tháng 9, với một ghi nhận về 
nơi  chốn “Cuộc Sinh ra “MỚi” và cuộc tử nạn 
của thánh trinh nữ  Cêcilia tại con đường Appia 
trong cùng một thành phố Rôma”. Như vậy văn 
bản nói về thời điểm tử đạo của ngài được chỉnh 
sửa lại, và ngày 16 tháng 9 hiển nhiên là ngày 
chôn táng vị thánh tử đạo tại  Hang Toại Đạo 
Calistus. (3) Còn lễ Ngài thì vẫn được duy trì vào 
ngày 22 tháng 11 tại nhà thờ tọa lạc ở khu phố 
Trastevere của Rôma. Do vậy, nguồn gốc của lễ 
này phải được bắt nguồn từ nhà thờ này

Sách hướng dẫn thăm mộ các Tử Đạo Rôma viết 
vào đầu thời Trung cổ (Itineraria) chỉ cho ta hay 
mộ của ngài nằm trên con đường Appia, gầm 
hầm mộ các Giám mục Rôma thuộc thế kỷ III. 
Tác  giả  khảo  cổ  De  Rossi  đặt  nơi  chôn  táng 
thánh nữ tại Hang Toại Đạo Calistus trong hầm 
mộ kế cận với hầm mộ hay nhà nguyện của các 
Đức Thánh Cha. Một hốc tường để trống trên 
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một bức tường cái nhiên có một thời đã chứa 
đựng hòm đá đựng hài cốt ngài. Trong số các 
bức tranh vẽ sơn dầu trên bức tường mộ được 
vẽ muộn thời hơn để trang điểm cho mộ ngài, 
hai lần thấy xuất hiện một người phụ nữ ăn mặc 
sang trọng và một lần xuất hiện ĐứcThánh Cha 
Urbanô  là  người  có  mối  liên  hệ  sâu  đậm với 
thánh nữ trong sách “Tường Thuật cuộc Tử đạo 
ngài”. Ngôi nhà thờ cổ ở  Trêvêrê đã kể ở trên 
được xây lên từ thế kỷ IV, và vẫn còn duy trì lại 
tại đó. Nhà thờ này chắc chắn được dâng kính vị 
thánh chôn tại  Con Đường Appia; nhà thờ đó 
được nhắc tới  trong phần ghi  chứ ký của các 
nghị phụ Công đồng Rôma năm 499 với  tước 
hiệu “Nhà Thời Kính Thánh Nữ  Cêcilia” (Mansi, 
col, conc. VIII, 236). Giống như các nhà thờ Kitô 
hữu cổ thời là những quà dâng của các vị thánh 
mà chúng mang tên, chúng ta có thể kết luận 
rằng  Giáo Hội Rôma có được ngôi nhà thờ tại 
Tresvere này là do lòng quảng đại dâng cúng 
của chính thánh tử đạo Cêcilia. Việc phần đất 
đai mà dưới đó phần cổ xưa nhất cuả Hang Toại 
Đạo thánh Calistus đã được xây dựng, theo như 
nghiên cứu của nhà khảo cổ De Rossi, thì hầu 
chắc thuộc về gia tộc Cêcilia, và được hiến tặng 
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cho  Giáo  Hội  Rôma,  ủng  hộ  cho  việc  thánh 
Cêcilia đã dâng cúng phần đất xây dựng nhà thờ 
mà sau này mang danh ngài tại Tresvere. Cho 
dù  tên  của  ngài  không  xuất  hiện  trong  bảng 
danh sách đầu tiên thuộc thế kỷ IV về lễ các 
thánh, nhưng chính bản văn Việc Cử hành các Bí 
tích  Thánh  thời  đại  Giáo  Hoàng  Lêô 
(“Sacramentarium Leoniam” viết năm 545), gồm 
một thu thập các thánh lễ được hoàn tất vào 
cuối thề kỷ V, ta thấy xuất hiện không dưới năm 
lễ kính thánh Cêcilia. Hiển nhiên là thánh Cêcilia 
rất được tôn kính tại Rôma vào thời đại đó.
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 Vào giữa thế kỷ thứ năm, Sách Tường thuật 
cuộc tử đạo của thánh nữ Cêcilia được xuất bản 
và truyền bá sau này qua nhiều thủ bản chép 
tay, và cũng được dịch sang tiếng Hy lạp. Nó 
được dùng để làm lời tựa cho số các thánh lễ 
kính các thánh được kể tới trong cuốn “Sách Lễ 
Các Thánh của thánh Giáo hoàng Lêô”

Theo sách này, Cecilia là một thiếu nữ Kitô Giáo 
của giai cấp quyền quý kết hôn với một người La 
Mã  tên  là  Valerian.  Cecilia  mặc  áo  nhặm,  ăn 
chay, và thường cầu khẩn các thánh, các thiên 
thần, các trinh nữ xin họ gìn giữ sự trinh tiết của 
ngài. Và thánh nữ nói với đức lang quân, "Em sẽ 
tiết lộ cho anh một sự thật, nhưng anh phải hứa 
đừng nói với ai." Và khi ông hứa, ngài nói: "Có 
một thiên thần luôn trông chừng em, và gìn giữ 
em khỏi  bị  ai  đụng chạm đến." Ông nói,  "Em 
yêu dấu, nếu đó là sự thật, hãy cho anh thấy vị 
thiên thần ấy," và ngài trả lời, "Anh chỉ có thể 
thấy nếu anh tin vào Thiên Chúa, và được rửa 
tội." 

Ngài  gửi  đức  lang  quân  đến  gặp  Thánh Giáo 
Hoàng Urbanô để được rửa tội; và khi ông trở 
về nhà, ông thấy Cecilia đang cầu nguyện trong 
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phòng,  và  cạnh đó là  một  thiên  thần  với  đôi 
cánh rực lửa, tay cầm hai triều thiên bằng hoa 
hồng và hoa huệ đặt trên đầu của hai người, và 
biến  đi.  Sau  đó,  Tibertius,  người  em  của 
Valerian, bước vào phòng và ông ngạc nhiên khi 
ngửi thấy mùi hoa nồng nàn cũng như vẻ mỹ 
miều của các bông hoa. 

Khi ông này được kể cho biết các chi tiết của 
câu chuyện, ông cũng muốn được rửa tội. Sau 
đó, cả hai anh em ông tận tụy hy sinh chôn cất 
các vị tử đạo mà thời ấy xảy ra hàng ngày, dưới 
quyền tổng trấn Turcius Almachius. Họ bị bắt và 
bị đưa ra trước quan tổng trấn, và khi họ từ chối 
thờ  cúng  các  tà  thần  họ  đã  bị  chém  đầu. 
Maximus, một sĩ quan của tổng trấn Almachius, 
được chỉ định để hành quyết các vị tử đạo cũng 
được ơn hối cải và cùng chiịu tử đạo với hai anh 
em trên. Thi hài của họ được Cêcilia chôn táng 
trong một cái mồ

Trong khi đó, Thánh Cecilia, qua lời rao giảng 
ngài đã đưa bốn trăm người trở lại đạo và được 
Ðức Giáo Hoàng Urbanô rửa tội. Và chính thánh 
nữ Cêcilia cũng bị các sĩ quan của quan tổng 
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trấn lùng bắt. Trước khi bị bắt cầm tù, thánh nữ 
đã sắp xếp để nhà của ngài được dùng làm nơi 
thờ phượng cho Giáo Hội Rôma. Sau đó thánh 
nữ bị bắt, và bị xử tử bằng cách trấn nước cho 
đến chết. Ngài bị dìm trong bồn nước một ngày 
một đêm, sau đó quan cho nổi lửa đun sôi bồn 
nước,  nhưng  thánh  nữ  không  hề  hấn  gì.  Khi 
tổng trấn Almachius nghe biết điều này, ông sai 
người đến chặt đầu thánh nữ ngay trong bồn 
nước. Lý hình chém đến ba lần mà đầu thánh 
nữ vẫn chưa đứt. Hắn để mặc cho máu tuôn đổ. 
Ðám đông đổ xô đến để thấm máu trong khi 
ngài vẫn rao giảng cho họ. Ngài xin Đức Giáo 
Hoàng  biến  nhà  ngài  thành  một  nhà  thờ.  Ba 
ngày sau, ngài trút hơi thở cuối cùng, và được 
Ðức Giáo Hoàng Urbanô và các phó tế chôn cất 
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giữa các giám mục và các vị thánh tuyên xưng 
đức tin tại hang toại đào Calistus.

Tuy  câu  chuyện  kể  này  giống  như  một  tiểu 
thuyết lịch sử được biên soạn vào các thế kỷ V 
và VI, nhưng các vị thánh tử đạo kể trong đó là 
những nhân vất có thực, tức các thánh Valêriô, 
Tiburtiô, Maximus. Những mối liên hệ của họ với 
thánh nữ Cêcilia cũng có thể có một phần nền 
tảng lịch sử.

Hài  cốt  của  thánh  nữ  Cecilia  và  các  thánh 
Valeriô, tiburtinô, Maximô cùng với của cácĐức 
Thánh cha Urbanô, Luciô đã được Đức Thánh 
cha Paschal đem chôn táng dưới bàn thờ chính 
của thánh Cêcilia tại Trasvere. Các đan sĩ tại đan 
viện do cùng một đức thánh cha trên sáng lập 
có nhiệm vụ hát  kinh  nhật  tụng trong Vương 
Cung thánh đường này. Từ đó trở đi, việc sùng 
k1inh thánh nữ mở rộng, nhiều nhà thờ được 
dâng kính ngài. Năm 1599, khi sửa sang lại nhà 
thờ trasvere, Đức Hồng y Sfondrato đã cho xem 
xét bàn thờ chính và tìm thấy ở đó hòm đá đựng 
hài  cốt  của  các  thánh  trên.  Đức  Giáo  Hoàng 
Paschal  đã  chuyển  hòm thánh  tích  đó  đi  chỗ 
khác. Một cuộc đào bới khảo cổ mới đây do Đức 
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Hồng Y Rampola thúc đẩy, đã khám phá ra các 
di tích của những tòa nhà Rôma xưa. Có một 
nhà thờ hầm trang trí rất đẹp ở lòng giữa nhà 
thờ , và trên một lỗ hổng có lưới mắt cáo mở ra 
ở trên mặt bàn thờ,  ta có thể nhìn xuống và 
thấy  hòm  xương  của  các  thánh.Ở  phía  nhà 
nguyện cánh,  ta  thấy có  di  ítch  của một  nhà 
t8ám nơi Cêcilia đã bị dìm xuống bồn nước cho 
chết đi.

Các hình ảnh nghệ thuật trình bày Cêcilia trong 
tư thế cầu nguyện, chơi đàn, mang triều thiên 
tử đạo nơi tay… hoặc trong trang phục nữ quí 
tộc.  Vào thời  Phục Hưng, người  ta thường vẽ 
ngài với đàn vĩ cầm và phong cầm nhỏ. 

Trong sách Tưởng thuật cuộc tử đạo của ngài có 
một  câu  la-tinh:  “cantantibus  organis,  ila  in 
corde suo soi domino cantabat” (Khi dương cầm 
được chơi, thì thánh nữ hát lên trong tim lòng 
mình lời ca cho Chúa của mình”. Có lẽ vì hiều sai 
chứ “cantantibus organis” là “khi thánh nữ chơi 
dương cầm”, nên người ta đã coi thánh nữ là 
người  chơi  dương  cầm,  vừa  chơi  vừa  ca  hát 
dâng lên Thiên Chúa của lòng mình những tiếng 
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ca… Từ đó, thánh nữ thường đượcđặt làm bổn 
mạng của của âm nhạc, và của các đoàn.

Lời Bàn

Như bất cứ Kitô Hữu tốt lành nào khác, Thánh 
Cecilia dùng miệng lưỡi để ca ngợi Thiên Chúa 
với tất cả tấm lòng. Ngài tiêu biểu cho sự tin 
tưởng  của  Giáo  Hội  rằng  thánh  nhạc  là  một 
phần căn bản trong phụng vụ, có giá trị lớn lao 
hơn bất cứ nghệ thuật nào khác. Trong thời đại 
hỗn độn của âm nhạc ngày nay, có lẽ chúng ta 
cần đọc lại những lời của Công Ðồng Vatican II 
dưới đây.  

Lời Trích
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"Hành động phụng vụ thêm cao quý khi các nghi 
thức thánh được âm nhạc trang trọng hóa, với 
sự phụ giúp của các thừa tác viên chức thánh và 
sự  tham  dự  của  giáo  đoàn...  Phải  luôn  luôn 
khuyến khích các ca đoàn, nhưng các giám mục 
và cha sở phải để ý rằng, bất cứ lúc nào phụng 
vụ được cử hành với thánh nhạc, toàn thể giáo 
đoàn phải có thể góp phần tham dự cách tích 
cực vì đó là quyền lợi của họ... Bình ca phải có 
vị trí xứng đáng trong cácnghi lễ, so với các loại 
nhạc khác. Nhưng điều đó không có nghĩa gạt 
bỏ các loại thánh nhạc khác, nhất là loại đa âm 
điệu... Thánh ca dành cho giáo dân phải khéo 
léo chọn lựa, để trong việc phụng tự và nghi lễ, 
họ  có  thể  cùng góp  tiếng  hát"  (Sắc  Lệnh  Về 
Phụng Vụ, 112-118).
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23-11 Thánh Giáo Hoàng Clêmentê I

(c. 101)

Ðức Clêmentê của giáo phận Rôma là người thứ 
ba  kế  vị  Thánh  Phêrô,  và  cai  quản  Giáo  Hội 
trong thập niên cuối cùng của thế kỷ thứ nhất. 
Lịch sử cho chúng ta biết ngài tử đạo năm 101. 
Tuy nhiên, chi tiết về sự tử đạo của ngài đều là 
truyền thuyết, được góp nhặt trong khoảng thế 
kỷ  thứ  tư  hay  thứ  năm.  Có  lẽ  Ðền  Thánh 
Clêmentê  ở  Rôma,  là  một  trong  những  giáo 
đường đầu tiên ở thành phố này, được xây trên 
khu đất xưa là nơi cư ngụ của Thánh Clêmentê. 
Thư đầu tiên của Thánh Clêmentê gửi cho giáo 
đoàn Côrintô được giữ gìn cẩn thận, và bức thư 
này được phổ biến rộng rãi trong thời tiên khởi. 
Ðó là lá thư của Giáo Hội Rôma, tác giả là Ðức 
Clêmentê, gửi cho Giáo Hội ở Côrintô về sự chia 
rẽ đã làm tách biệt giáo dân với giáo sĩ.  Ðức 
Clêmentê phàn nàn về sự chia rẽ trái phép và vô 
lý ấy trong Giáo Hội Côrintô, và ngài khuyên hãy 
đoàn kết lại. Ngài coi lý do của sự tranh chấp ấy 
là vì "đố kỵ và ganh ghét." 
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Lời Bàn

Ðức Clêmentê đã chủ trương dùng đức ái  để 
hàn gắn chia cắt trong Giáo Hội Côrintô, vì "nếu 
không có đức ái, không có gì làm hài lòng Thiên 
Chúa." Sau Công Ðồng Vatican II, toàn thể Giáo 
Hội cảm nhận được sự tách biệt giữa mới và cũ. 
Cầu mong sao mọi Kitô Hữu ngày nay hãy nhớ 
đến sự cổ vũ của Thánh Clêmentê mà thể hiện 
lời Thánh Phao-lô: "Và trên tất cả những điều ấy 
hãy có đức yêu thương, đó là giây ràng buộc 
mọi điều toàn thiện" (Colossê 3:14). 

Lời Trích

"Ðức ái kết hợp chúng ta với Thiên Chúa& Trong 
đức ái không có gì  là xấu hổ, không có gì  là 
ngạo mạn. Ðức ái không đi với ly giáo, không 
nổi loạn, nhưng hài hòa mọi sự. Trong đức ái, 
những người được Thiên Chúa tuyển chọn sẽ trở 
nên tuyệt hảo" (Thư Thứ Nhất Gửi Giáo Ðoàn 
Corinto).
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25-11 Thánh Columban

(543? - 615)
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Thánh Columban là  nhà truyền giáo nổi  tiếng 
người Ái Nhĩ Lan, hoạt động ở Âu Châu. Khi còn 
là thanh niên, ngài bị hành hạ dữ dội bởi các 
cám dỗ của xác thịt, ngài phải xin sự cố vấn của 
một bà đạo đức sống ẩn tu lâu năm. Qua lời 
khuyên bảo của bà, ngài nhận ra tiếng Chúa gọi 
mình xa lìa thế gian. Ðầu tiên ngài đến làm một 
đan sĩ tại đảo Lough Erne, sau đó ngài theo học 
tại một trường tu viện lớn tại  Bangor.

Sau nhiều năm sống tách biệt để cầu nguyện, 
ngài đến xứ Gaul (nước Pháp bây giờ) để truyền 
giáo cùng với 12 người bạn. Các ngài được dân 
chúng quý trọng vì sự hăng say rao giảng, làm 
việc  tông  đồ,  và  luôn  giữ  vững  sự  dấn  thân 
trong đức bác ái và đời sống tu trì, trong khi tu 
sĩ thời ấy thì lười biếng, lơi lỏng và dân chúng 
luôn luôn xung đột. Thánh Columban thiết lập 
vài tu viện ở Âu Châu mà sau này trở thành các 
trung tâm tôn giáo và văn hóa. 

Như mọi vị thánh khác, ngài cũng bị chống đối. 
Cuối  cùng  ngài  phải  cầu  khẩn  đến  đức  giáo 
hoàng để chống với cáo buộc của các giám mục 
người Pháp, nhằm minh xác điều ngài giảng dạy 
là chân thật và sự chấp thuận các tục lệ của Ái 
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Nhĩ Lan tại nơi truyền giáo của ngài. Ngài khiển 
trách nhà vua về đời sống phóng túng của ông 
và nhấn mạnh là ông phải kết hôn. Bởi vì yêu 
sách này đe dọa quyền lực của hoàng thái hậu, 
nên thánh Columban đã bị trục xuất trở về Ái 
Nhĩ Lan. Vì bão lớn, tầu của ngài bị mắc cạn, và 
ngài  lại  tiếp  tục  công  việc  truyền  giáo  ở  Âu 
Châu,  sau cùng ngài  đến nước Ý,  là  nơi  ngài 
được tiếp đón ân cần bởi  ông vua của người 
Lombard. Trong những năm cuối đời, ngài thiết 
lập một tu viện nổi tiếng ở Bobbio, và cũng là 
nơi ngài từ trần. Các văn tự ngài để lại gồm một 
luận án về sự ăn năn sám hối và các văn bản 
chống với bè rối Ariô, các bài giảng, thi ca và 
quy luật tu viện.

 

Lời Bàn

Sự phóng túng tình dục ở mức công khai nay đã 
đến  mức  tột  đỉnh,  chúng  ta  cần  gợi  lại  tấm 
gương đầy phấn  khích  của  những thanh  niên 
sống khiết tịnh như Thánh Columban. Và cuộc 
sống ăn chơi, hưởng thụ của chúng ta ngày nay 
tương phản với hình ảnh bi thảm của hàng triệu 
người  đang chết  đói.  Chúng ta  phải  chịu  khó 
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sống khắc khổ và có kỷ luật như nhóm các tu sĩ 
Ái Nhĩ Lan đi theo thánh Columban. Chúng ta 
cho rằng, họ quá nghiêm khắc, họ đi quá xa. 
Nhưng chúng ta sẽ đi được tới đâu?

Lời Trích

Trong thư gửi  cho đức giáo hoàng nói  về sự 
tương tranh ở Lombardy, Thánh Columban viết: 
"Chúng con là người Ái Nhĩ Lan, sống ở bên kia 
quả địa cầu, là những người theo Thánh Phêrô 
và Phao-lô và các môn đệ đã viết ra những quy 
tắc thiêng liêng dưới sự hướng dẫn của Chúa 
Thánh  Thần.  Chúng  con  không  chấp  nhận 
những gì khác hơn là giáo huấn và truyền thống 
tông đồ này... Con thú nhận là con rất đau lòng 
vì  điều  tiếng xấu về ngai  tòa  Thánh Phêrô  ở 
quốc gia này... Mặc dù Rôma là vĩ đại và được 
biết đến từ xa, nhưng Rôma là vĩ đại và được 
chúng con quí trọng chị vì chúng con tôn kính 
Ngài Tòa Thánh Phêrô tại đó… Xin Ðức Thánh 
Cha hãy chăm sóc đến sự bình an của Giáo Hội, 
xin ngài đứng giữa đàn chiên và bầy sói, để bảo 
vệ đàn chiên của ngài."
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24-11 Thánh Anrê Dũng LẠC và Các 
BẠN

Thánh Anrê Dũng Lạc là một trong 117 vị tử đạo 
ở Việt Nam trong những năm từ 1820 đến 1862. 
Các ngài được phong chân phước làm bốn đợt, 
từ 1900 đến 1951. Sau cùng, các ngài được Ðức 
Giáo Hoàng Gioan Phaolô II  phong thánh vào 
năm 1988. 

Kitô Giáo được người Bồ Ðào Nha đưa vào Việt 
Nam qua ba triều đại. Vào năm 1615, các linh 
mục dòng Tên mở khu hội truyền giáo đầu tiên 
ở Ðà Nẵng. Ở đây các cha coi  sóc các người 
Công Giáo Nhật Bản bị tống ra khỏi nước. 
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Vua chúa thời ấy cấm các nhà truyền giáo ngoại 
quốc không được du nhập vào Việt Nam và họ 
dụ dỗ người Việt chối đạo bằng cách bước qua 
thập giá. Giống như thời kỳ cấm đạo ở bên Anh, 
các linh mục ở Việt Nam cũng phải trốn tránh 
trong nhà của giáo dân. 

Có đến ba lần bắt đạo cực kỳ khủng khiếp trong 
thế kỷ 19. Kể từ năm 1820, trong sáu thập niên, 
có  khoảng  100,000  đến  300,000  người  Công 
Giáo đã bị giết hoặc bi đầy ải. Trong đợt bách 
hại  đầu  tiên  các  nhà  truyền  giáo  ngoại  quốc 
gồm các linh mục của Tu Hội Thừa Sai Ba Lê, 
cũng như các linh mục Ða Minh người Tây Ban 
Nha và các người dòng ba. 

Vào năm 1847 xảy ra cuộc bách hại lần thứ hai, 
khi nhà vua nghi ngờ các vị thừa sai và giáo dân 
Việt Nam đồng loã với lực lượng phản loạn để 
giết các con trai của vua. 

Các vị tử đạo sau cùng là 17 giáo dân, trong đó 
có một em 9 tuổi, được tử đạo năm 1862. Chính 
năm đó một hiệp ước được Việt Nam ký kết với 
Pháp  nhằm đảm bảo  sự  tự  do  tôn  giáo  cho 
người dân, nhưng hiệp ước đó không được tôn 
trọng. 
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Vào năm 1954, có khoảng một triệu rưỡi người 
Công Giáo -- khoảng bảy phần trăm dân số -- 
sống ở miền Bắc. Người Phật Giáo chiếm khoảng 
60 phần trăm dân số. Vỉ sự tàn ác của chế độ 
cộng sản, 670,000 người Công Giáo đã từ bỏ đất 
đai, nhà cửa và tài sản để di cư vào miền Nam. 
Sau cuộc chiến Việt Nam, vào năm 1975 cộng 
sản đã làm chủ toàn thể lãnh thổ quốc gia này. 

Lời Bàn

Lịch sử tử đạo của dân tộc Việt giúp cho những 
ai chỉ biết đến Việt Nam qua cuộc chiến giữa tự 
do và cộng sản thấy rằng, ngay tự xa xưa, thập 
giá  đã  là  một  phần  của  đời  sống người  Việt. 
Trong khi lý do của sự can thiệp hoặc bỏ rơi của 
Hoa Kỳ vào vấn đề Việt Nam chưa được giải đáp 
thỏa đáng, thì chính đức tin Kitô Giáo từng ăn 
sâu vào lòng đất Việt đã chứng tỏ sự can trường 
hơn bất cứ sức lực nào muốn tiêu diệt đức tin 
ấy. 

Lời Trích

"Giáo Hội Việt Nam thì sống động và đầy sinh 
lực, với nhiều giám mục trung tín và hăng hái, 
và nhiều giáo dân tận tụy và can đảm & Giáo 
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Hội  Việt  Nam đang sống phúc  âm trong  một 
hoàn cảnh khó khăn và phức tạp với một sức 
mạnh đáng kể" (nhận định của ba vị tổng giám 
mục Hoa Kỳ sau chuyến thăm viếng Việt Nam 
vào tháng Giêng 1989).
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25-11 Thánh Catarina thành 
Alexandria

               

Thánh nữ Catarina sống vào thời  Giáo hội  sơ 
khai. Ngài là con gái của một gia đình dân ngoại 
giàu có ở thành Alêxanđria, nước Ai Cập. Thánh 
nữ là một cô gái rất đẹp và rất ham thích việc 
học  hành.  Catarina  Alêxanđria  say  mê  nghiên 
cứu những vấn nạn sâu xa của triết học và tôn 
giáo.  Một  ngày  kia,  thánh  nữ  Catarina 
Alêxanđria  bắt  đầu  đọc  các  sách  viết  về  Kitô 
giáo. Và chẳng bao lâu, Catarina Alêxanđria trở 
thành Kitô hữu.  



M C L CỤ Ụ

Thánh nữ Catarina Alêxanđria được 18 tuổi khi 
hoàng đế Maxentiô bắt đầu bách hại  các Kitô 
hữu. Rất mực can đảm, thánh nữ đáng yêu này 
đã đến nói cho nhà vua biết về sự độc ác của 
ông.  Khi  ông  vua  này  bàn  về  các  tà  thần, 
Catarina  đã minh nhiên chỉ  cho  ông thấy các 
thần ấy là giả tạo. Maxentiô không thể lý giải 
được các vấn nạn của Catarina; và vì thế, ông 
đã triệu  vời  50  triết  gia  ngoại  giáo  hảo hạng 
nhất đến để đối phó với Catarina. Một lần nữa, 
Catarina lại làm sáng tỏ chân lý của đạo Công 
giáo. Tất cả 50 triết gia này đều phải công nhận 
rằng Catarina có lý. Hết sức tức giận, Maxentiô 
đã cho lính giết chết từng người trong họ.       

Sau đó, ông cố gắng chinh phục Catarina bằng 
cách tặng cho thánh nữ chiếc vương miện hoàng 
hậu. Khi biết Catarina Alêxanđria nhất mực từ 
chối, ông liền sai quân lính đánh đòn và tống 
giam Catarina vào ngục.

Đang lúc Maxentiô cắm trại ở nơi xa, vợ ông và 
một viên sĩ quan đã tò mò đến nghe cô bé Kitô 
hữu lạ  lùng này  thuyết  giảng.  Họ đã tới  bên 
phòng giam của Catarina Alêxanđria. Kết quả là



M C L CỤ Ụ

              

 họ cùng 200 lính canh khác đã được ơn trở lại. 
Vì chuyện này, hết thảy cả bọn đã bị Maxentiô 
lên án tử. Bản thân Catarina thì bị đặt trên một 
bánh xe đầy đinh nhọn để chịu hành hình. Thế 
nhưng khi  bánh xe bắt  đầu quay,  thì  lạ  lùng 
thay,  nó  cứ  bị  bật  ra.  Sau  cùng,  Catarina 
Alêxanđria  bị  trảm quyết.  Thánh nữ được tôn 
tặng danh hiệu là thánh bổn mạng của các triết 
gia Công giáo.
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Lời bàn:

Thánh nữ Catarina  Alêxanđria  đã  trân  quý vẻ 
đẹp của niềm tin Kitô giáo. Đó là lý do thánh nữ 
có thể thuyết phục cách hiệu quả những người 
khác tôn giáo cùng tin theo đạo. Việc theo đuổi 
sự khôn ngoan của Thiên Chúa có thể không 
dẫn chúng ta tới sự giàu có cùng vinh dụ trần 
thế. Trong trường hợp của Catarina, nó dẫn ngài 
đến chịu tử vì đạo. Tuy nhiên thánh nữ không 
điên rồ khi ngài chọn thà chết cho Đức Giê-su 
còn hơn là sống mà chối boe Ngài. Tất cả những 
phần thưởng mà những kẻ hành hạ ngài có thể 
cống hiến cho ngài,  như danh vọng,  giàu có, 
quyền lực đều mai một như gỉ sắt, tàn úa chẳng 
còn gì là vẻ đẹp, hay đúng ra chỉ là những sự 
đổi chác nghèo nàn so với c1i giá trị của sự liêm 
khiết, ngay thằng của ngài khi đi theo Đức Giê-
su Kitô. Chúng ta hãy nài xin thánh nữ Catarina 
Alêxanđria  giúp  chúng  ta  tăng  triển  lòng  yêu 
mến đối với các chân lý đức tin như ngài.

Lời trích: 
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Vậy tôi nguyện xin (Lời vua Salơmơn), và Thiên 
Chúa đã ban cho tôi sự hiểu biết. Tôi kêu cầu, 
và thần khí Đức Khôn Ngoan đã đến với tôi.
Đức Khôn Ngoan, tôi đã quý trọng còn hơn cả 
vương trượng, ngai vàng. Tôi không coi của cải 
là gì so với  Đức Khôn Ngoan.  Đối  với  tôi, trân 
châu bảo ngọc chẳng sánh được với Đức Khôn 
Ngoan, vì vàng trên cả thế giới, so với Đức Khôn 
Ngoan, cũng chỉ là cát bụi, và bạc, so với Đức 
Khôn Ngoan, cũng kể như bùn đất. Tôi đã ham 
chuộng Đức Khôn Ngoan hơn sức khoẻ và sắc 
đẹp, đã quý Đức Khôn Ngoan hơn ánh sáng, vì 
vẻ rực rỡ của Đức Khôn Ngoan chẳng bao giờ 
tàn lụi.  Nhưng cùng với  Đức Khôn Ngoan, mọi 
sự tốt  lành đã đến với  tôi.  Nhờ tay Đức Khôn 
Ngoan, của cải  quá nhiều không đếm xuể. Tôi 
vui hưởng mọi sự tốt lành ấy, vì chính Đức 
Khôn Ngoan đem chúng đến với tôi ; hế mà tôi 
lại không biết rằng Đức Khôn Ngoan là mẹ sinh 
ra chúng. (Kn 7, 7-12)
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30-11 Thánh Anrê

Thánh Anrê là anh của Thánh Phêrô, và cả hai 
được Chúa Giê-su gọi cùng một lúc. "Khi Ðức 
Giê-su đi trên bờ biển Ga-li-lê, Người trông thấy 
hai anh em, ông Simon mà bây giờ gọi là Phêrô, 
và anh của ông là Anrê, đang quăng lưới xuống 
biển; họ là các ngư dân. Người nói với họ, 'Hãy 
đến theo tôi, và tôi sẽ làm cho các anh trở thành 
kẻ lưới người.' Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà 
đi theo Người" (Mt 4:18-20). 
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Thánh  Sử  Gioan  mô tả  Thánh  Anrê  như  một 
môn đệ của Thánh Gioan Tẩy Giả. Một ngày kia, 
khi Ðức Giê-su đi ngang qua, Gioan Tẩy Giả nói, 
"Ðây là Chiên Thiên Chúa." Anrê và các môn đệ 
khác đi theo Ðức Giê-su. "Ðức Giê-su quay lại và 
thấy họ đi theo mình, Người hỏi, 'Các anh muốn 
tìm gì?'  Họ trả  lời,  'Thưa Thầy,  Thầy ở  đâu?' 
Ngài nói, 'Hãy đến, và các anh sẽ thấy.' Bởi đó 
họ đi theo và đã thấy nơi Người cư ngụ, và họ ở 
với Người cả ngày hôm ấy" (Gioan 1:38-39a). 

Trong Phúc Âm không nói nhiều về Thánh Anrê. 
Trong phép lạ  bánh hoá nhiều,  chính Anrê  là 
người cho biết về đứa bé trai có một ít bánh và 
cá (x.  Gioan 6:8-9).  Khi  dân ngoại  muốn đến 
gặp Ðức Giê-su,  họ  đến với  ông  Philíp  trước, 
nhưng ông Philíp lại  bàn hỏi  với ông Anrê (x. 
Gioan 12:20-22). 

Truyền thuyết nói rằng chính Thánh Anrê đã rao 
giảng Tin Mừng ở những nơi mà bây giờ là Hy 
Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ, và bị chết trên thập giá ở 
Patras. 

Lời Bàn
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Cũng như các  thánh  tông đồ khác,  ngoại  trừ 
Thánh  Phêrô  và  Gioan,  Phúc  Âm  không  cho 
chúng ta  biết  gì  nhiều về sự thánh thiện của 
Thánh Anrê.  Ngài  là  tông đồ.  Như vậy là đủ. 
Ngài được đích thân Ðức Giê-su mời gọi để loan 
truyền Tin Mừng, để chữa lành nhờ quyền năng 
của Ðức Giê-su cũng như để chia sẻ sự sống và 
sự chết  của Người.  Ngày nay,  sự thánh thiện 
cũng không có gì khác biệt. Ðó là một món quà 
bao gồm lời mời gọi hãy lưu tâm đến Nước Trời, 
và một thái độ dấn thân với lòng ao ước không 
muốn gì khác hơn là chia sẻ sự giầu có của Ðức 
Kitô cho tất cả mọi người. 

Lời Trích

"Nhóm Mười Hai triệu tập toàn thể các môn đệ 
và nói: 'Thật không đúng nếu chúng tôi bỏ việc 
rao giảng lời Chúa để lo việc ăn uống. Vậy, anh 
em hãy tìm trong cộng đoàn bảy người tốt lành, 
đầy Thần Khí và khôn ngoan, để chúng tôi cắt 
đặt họ làm công việc đó, còn chúng tôi, chúng 
tôi  sẽ  chuyên  lo  cầu  nguyện  và  phục  vụ  lời 
Chúa." (CVTÐ 6:2-4).
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3-12 THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ

QUAN THÀY CÁC XỨ TRUYỀN GIÁO (I)

Lễ Kính Thánh Phanxicô Xaviê 
THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ 

QUAN THÀY CÁC XỨ TRUYỀN GIÁO
Đ.Ô. Mai Đức Vinh
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Ảnh hưởng của tình bạn. 

Phanxicô sinh ra năm 1506 tại điện Xaviê, làng 
Pampelune, tỉnh Navare, nước Tây Ban Nha. Sau 
khi  tốt  nghiệp  trường  Sainte-Barbe,  Phanxicô 
được  bổ  nhiệm làm giáo  sư  triết  tại  đại  học 
Paris. Chẳng bao lâu, người giáo sư trẻ này đã 
lừng danh và được nhiều người ca tụng. Những 
thành  công  ấy  đã  biến  Phanxicô  thành  con 
người mải miết đi tìm danh vọng. Nhưng rồi nhờ 
ảnh hưởng của một người bạn, Phanxicô đã thay 
đổi  hẳn  đời  sống  :  người  bạn  đó  chính  là 
Inhaxiô, khách trọ cùng buồng với Phanxicô. 

Tác động của Lời Chúa. 

Inhaxicô biết Phanxicô từ năm 1525. Nhưng làm 
thế  nào  để  chinh  phục  chàng  thanh  niên  có 
nhiều triển vọng làm nên những đại sự đang say 
sưa tìm kiếm danh vọng, gầy dựng sự nghiệp ? 
Trước  hết  Inhaxiô  cố  gắng gây  thiện  cảm và 
lòng  tín  nhiệm,  rồi  lâu  lâu  tìm  dịp  nhắc  cho 
Phanxicô lời Chúa : «được lợi lãi cả thế gian mà 
mất linh hồn, thì ơn ích gì ?» (Mt 19,16). Lúc 
đầu,  Phanxicô  không  chút  cảm  động  về  câu 
Phúc Âm ấy. Nhưng dần dần, chính lời này đã 
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chinh  phục  hoàn  toàn  chàng  thanh  niên  đầy 
tham vọng. Ngày 15.08.1534, chàng đã cùng với 
Inhaxiô và năm anh em khác đến hầm thánh 
đường Monmartre khấn hứa «cùng nhau phục 
vụ Nước Chúa». Dòng Tên kể như được thiết lập 
từ đó. 

Chuẩn bị hành trang. 

Hai  năm  sau,  Phanxicô  cùng  các  bạn  từ  giã 
Paris, qua Roma bái yết đức giáo hoàng. Trước 
khi  tới  thủ  đô Giáo  Hội,  nhóm người  trẻ  ghé 
Venise và chia nhau đi giúp các bệnh nhân trong 
nhà thương để thực hành đức khiêm tốn và bác 
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ái.  Để  tập  hy  sinh  và  thắng  mình,  có  lần 
Phanxicô đã cúi xuống hút mủ ở vết thương của 
một bệnh nhân mà tự nhiên chàng lấy làm kinh 
tởm. Tới Roma, nhóm anh em được đức Phaolô 
III vui vẻ tiếp đón và chúc lành cho những đự 
án của đàn con. Trở về Venise, Phanxicô được 
thụ phong linh mục, và từ đó, ngài gia tăng việc 
ăn chay, suy niệm, thực hành bác ái để thánh 
hóa bản thân và chuẩn bị hành trang cho những 
sứ vụ sẽ được bề trên trao phó. 

Sứ vụ tuyên chứng Tin Mừng. 
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Mùa xuân năm 1539, vua Bồ Đào Nha là Gioan 
III muốn xin mấy vị thừa sai đi giảng Tin Mừng 
cho dân Án Độ. Thánh Inhaxiô bấy giờ là bề trên 
tiên khởi của dòng Chúa Giê-su, chúng ta quen 
gọi là dòng Tên, cử cha Rotringuez, Robidinla, 
và thày Phaolô đi. Cha Phanxicô muốn đi lắm, 
nhưng cha khiêm tốn, để hoàn toàn theo ý bề 
trên chỉ định, chứ không ngỏ ý xin. Nhưng gần 
ngày đi, vì điều kiện sức khỏe, cha Bobinda phải 
ở lại, thế là cha Phanxicô được cử đi thay thế với 
chức vụ trưởng phái đoàn. Cha nhanh nhẹn lên 
đường đi tuyên chứng Tin Mừng, hồ hởi không 
kém tiên tri Isaia ngày xưa (x.Is 6,8). Năm ấy, 
cha vừa chẵn 35 tuổi.  Sau những tháng lênh 
đênh trên mặt biển, ngày 07.06.1542, phái đoàn 
truyền giáo dòng Tên đặt chân lên thành phố 
Goa và bắt đầu ngay công việc rao giảng Tin 
Mừng. Ngoài việc học tiếng và tìm hiểu phong 
tục bản xứ để dễ bề truyền giáo, cha tìm hết 
mọi phương cách bác ái, phục vụ và rao giảng, 
giúp  cho dân chúng tin  nhận «Thiên  Chúa là 
Tình Yêu» và «Chúa Giê-su  đáng yêu mến là 
chừng nào». Ngày ngày, cha len lỏi đi thăm các 
bệnh nhân phong cùi, các người cùng đinh hấp 
hối trên vệ đường, các tội phạm trong nhà tù và 
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dân nghèo trong các  xóm nhà lá… Đức giám 
mục thành Goa và vua Bồ Đào Nha rất hài lòng 
về phương cách truyền giáo của phái bộ dòng 
Tên.  Trong số đông đảo người  tin nhận Phúc 
Âm, có nhiều gia đình qúy phái hay hoàng tộc. 

Tình yêu Chúa thúc đẩy. 

Những thành công như trên là kết quả của sứ vụ 
truyền giáo rập theo mẫu mực của Chúa Giê-su 
ngày xưa. Thật vậy, trước hết đó là kết quả của 
ơn Chúa, của đời sống thanh bần, thoát ly mọi 
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dính bén của cải, mọi tham ước danh vọng : chỉ 
hoạt  động  vì  tình  yêu  Thiên  Chúa  thúc  đẩy. 
Hành trang truyền giáo của cha Phanxicô là cây 
Thánh Giá luôn cầm ở tay,  một sắc vải  đựng 
cuốn  Thánh  Kinh  và  cuốn  Sách  Nguyện.  Thứ 
đến là kết quả của đời sống kết hợp mật thiết 
với Chúa Giê-su bằng kinh nguyện và tĩnh mạc : 
Bắt chước Chúa Giê-su, cha Phanxicô suốt ngày 
đi rao giảng, làm việc bác ái, đêm xuống, cha 
vào phòng đóng cửa lại hay tìm nơi thanh vắng 
cầu nguyện và suy gẫm. Sau cùng, đời sống của 
cha Phanxicô luôn được thúc đẩy và hun nóng 
bởi một lòng khao khát và nhiệt thành làm cho 
vinh quang của Thiên Chúa được  lớn lên  (Ad 
majorem  gloriam  Dei)  và  cho  nhiều  linh  hồn 
được cứu rỗi (Ad animarum salutem). Lòng khao 
khát đó, ngày kia khi đứng trên tàu nhìn vào các 
nước Á châu, cha Phanxicô đã mượn lời thánh 
Phaolô mà thốt lên : «Ơi tình yêu Chúa Kitô đã 
thúc đẩy tôi (2Cr 5,14)… Khốn cho tôi, nếu tôi 
không  rao  giảng  Tin  Mừng  của  Chúa  »  (1Cr 
9,16). 
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Tham vọng duy nhất : mở rộng Nước Chúa.

Cũng chính vì khát vọng cho Danh Chúa cả sáng 
và cứu rỗi được nhiều linh hồn, mà cha Phanxicô 
không hài lòng với chương trình chỉ giảng đạo ở 
một nơi. Ngài muốn đi đến hết mọi nơi nào có 
thể,  không  phải  để  thỏa  mãn  tính  ‘phiêu  lưu 
lãng  tử‘,  nhưng  để  đem  Chúa  đến  cho  mọi 
người. Dịp may đã đến với cha Phanxicô : năm 
1549, nhân dịp một thủy thủ công giáo người 
Nhật hồi hương, cha đã xin được phép bề trên 
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qua giảng đạo trên đất Phù Tang. Theo một sử 
gia đáng tin cậy, cha Phanxicô đã đến giảng đạo 
ở Nam Dương trước khi sang giảng đạo ở Nhật. 
Ngày  15.08.1549,  thuyền  đưa  cha  tới  bến 
Cagosima thuộc đảo Kiu-Siu (Kiou-Siou). Ở đây, 
sau những tháng chịu đựng cách xử lạnh nhạt 
của quan chức và dân chúng địa phương, cha 
đã gieo nhiều hạt giống Phúc Âm và rửa tội cho 
nhiều người. Lấy Cogosima làm cứ điểm, cha tìm 
cách tiến vào các đảo và các miền chung quanh 
như Miyako tức Tokio bây giờ,rồi  Yamagouski. 
Đâu đâu Ngài cũng gặp nhiều khó khăn, nhiều 
trở ngại. Tuy nhiên sau cùng ngài vẫn đưa phần 
thắng  về  cho  Giáo  hội  :  Ngài  rửa  tội  nhiều 
người, lập nhiều cứ điểm dạy giáo lý, huấn luyện 
nhiều chiến  sĩ  truyền giáo  địa  phương.  Trong 
một  chuyến tàu  từ  Nhật  qua  Trung Hoa,  cha 
Phanxicô đã có dịp ghé vào Việt Nam khi tàu 
của ngài buộc phải ghé vào để tránh giông tố. 
Mãi tới giữa năm 1552 cha Phanxicô mới tới Tân 
Châu, cách Quảng Đông hơn 150 cây số. Ngài 
giảng đạo tại  đó,  chờ có dịp  sẽ tiến sâu vào 
Trung Hoa lục địa. 

«Lạy Chúa, xin thêm nữa, xin thêm nữa !» 
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Chờ  đợi  mãi  không  có  dịp  thuận  lợi,  cha 
Phanxicô  và  các  bạn  hoạch  định  một  chương 
trình mới là lấy tầu đi tới Thái Lan. Nhưng thánh 
ý Chúa lại  khác !  Tháng 11 năm ấy, cha ngã 
bệnh nặng. Ngày đêm nằm trên giường cha chỉ 
lặp đi lặp lại : «Lạy Chúa Giê-su, con vua David, 
xin thương xót con » (Mt 15,22). Tám hôm sau, 
cha bất tỉnh và không nói được nữa. Cho đến 
ngày thứ tư cha mới tỉnh lại và nói đôi chút. Từ 
lúc đó, cha nói liên tục : «Lạy Chúa, xin thêm 
nữa,  xin  thêm nữa  !  Lạy  Trinh  nữ  Mẹ  Thiên 
Chúa,  xin  nhớ  đến  con  ».  Mờ  sáng  ngày 
03.12.1552 cha êm ái trút hơi thở, hưởng thọ 46 
tuổi.  Xác cha được đưa về mai táng tại thành 
Goa, An Độ. 
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Di hài của cha thánh Phanxicô Xaviê

Triều thiên Hiển Thánh. 

Cuộc đời truyền giáo của cha Phanxicô tuy ngắn 
ngủi, nhưng công lao sự nghiệp của ngài thật 
lớn lao. Trong 12 năm truyền giáo, cha đã đi bộ 
tới 100 ngàn cây số, và đã rửa tội với con số kỷ 
lục  phỏng độ ba  vạn  người.  Dẫu  được  thành 
công, và làm được những việc lớn lao, như lần 
kia có một người chết chôn từ hôm trước mà 
cha đã gọi ra khỏi mồ, thánh Phanxicô vẫn một 
mực khiêm tốn, vâng lời bề trên. Mỗi khi viết thơ 
cho  bề  trên,  bấy  giờ  là  thánh  Inhaxiô,  cha 
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Phanxicô qùy gối mà viết. Với sự nghiệp và nhân 
đức  như  vậy,  cha  Phanxicô  xứng  đáng  được 
Giáo Hội liệt kê vào sổ những bậc đại thánh và 
làm gương mẫu muôn đời cho các nhà truyền 
giáo.  Cha  Phanxicô  được  phong  Chân  phước 
năm 1619 và được cất lên bậc hiển thánh năm 
1622.  Đức  giáo  hoàng  Biển  Đức  XIV  lại  đặt 
Thánh Phanxicô làm quan thầy nước Ấn Độ. Về 
sau đức giáo hoàng Piô XI lại tuyên phong thánh 
nhân làm quan thầy các xứ truyền giáo bên Á 
đông. Giáo dân Việt Nam từ lâu hằng tỏ lòng 
kính mến thánh Phanxicô cách riêng. Nhiều họ 
đạo nhận Ngài làm bổn mạng và hằng ngày đọc 
kinh  cầu  khẩn  Ngài.  Giáo  Hội  kính  lễ  thánh 
Phanxicô vào ngày 03.12 mỗi năm.

http://tinmung.net/
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3-12  LỄ KÍNH THÁNH PHANXICÔ 
XAVIER :

VỊ TÔNG ĐỒ MIỀN ĐÔNG Á (II)

(Bài này kể chuyện thánh Phanxicô Xavie 
qua các lá thư ngài viết)

Thánh  Phanxicô  Xavier  sinh  tại  lâu  đài  Javier 
ngày 7-4-1506, đến 7-4-2006 là tròn 500 năm. 
Giáo dân nước ta  gọi  ngài  là  Thánh Phanxicô 
Xavier, phiên âm từ tiếng Tây Ban Nha Francisco 
nhưng  lại  ghép  tên  viết  theo  tiếng  Pháp  là 
Xavier. Lẽ ra nên viết là Phanxicô Javier, vì tên 
gốc là Francisco de Javier. Viết Phanxicô Javier 
không những trung thực, mà còn giúp phát âm 
đúng. Chúng ta viết tên ngài là Xavier, rồi đọc 
theo tiếng Việt là Xavier, trong khi người Pháp 
tuy viết là Xavier nhưng vẫn đọc là Javier như 
tiếng Tây Ban Nha. Trong bài này, chúng tôi viết 
tên bằng tiếng mẹ đẻ của ngài là Javier. Giáo 
Hội  Việt  Nam hằng tôn kính vị  Tông đồ miền 
Đông Á, vì ngài là nhà truyền giáo đầu tiên rao 
giảng Tin Mừng tại Á Châu. Trong hành trình Âu 
Á từ Ấn Độ sang Trung Quốc và Nhật Bản, ngài 
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đã dừng chân trên đất nước ta để tránh bão. 
Ngài có công đem Tin Mừng cho ''cả trăm ngàn, 
sáu trăm ngàn và nhiều triệu người  Á Châu''. 
Ngài đặt chân đến Ấn Độ có nền triết học và tôn 
giáo cổ kính,  đến Indonexia (trước đây gọi  là 
Nam Dương) là nước Hồi giáo đông dân nhất địa 
cầu, Nhật Bản với  truyền thống Phật giáo kết 
hợp với Khổng giáo và Thần đạo.

Sử sách nói nhiều đến con đường tơ lụa Âu Á từ 
Antioche (Syrie)  đến Tây An (Thiểm Tây)  của 
Trung Quốc. Thánh Phanxicô Javier là người đầu 
tiên thiết lập hành trình Phúc thật từ Âu sang Á. 
Trước  khi  lược  trình  về  hành trình  Phúc thật, 
thiết tưởng cũng nên nhắc lại vài dấu mốc trong 
cuộc đời thánh nhân. 

Lâu đài Javier nơi chôn rau cắt rốn của Phanxicô 
nằm ở phía tây dãy núi Pyrénées, nơi có hang 
đá  Lộ  Đức.  Thân  phụ  ngài  Jean  de  Jassu  có 
bằng tiến sĩ luật. Thân mẫu Marie de Azpilcueta 
là hậu duệ của triều đại Aragon. Ông bà có ba 
trai, hai gái. Là con út trong gia đình, Javier học 
tiếng la tinh từ thuở nhỏ. Năm 19 tuổi,  Javier 
đến Paris học ở Sorbonne, nơi đào tạo các nhà 
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thần học cho Giáo Hội, các luật gia và giáo sư 
cho xã hội. Dân số Paris năm 1525 có khoảng ba 
trăm ngàn người,  Sorbonne có bốn ngàn sinh 
viên.  Năm  thứ  nhất,  Javier  học  ở  học  viện 
Sainte-Barbe về văn chương cổ  điển,  ba  năm 
rưỡi tiếp theo là học trình Cao học Văn chương. 
Cuộc sống của Javier thay đổi khi gặp Inhigo de 
Loyota là  bạn đồng học ở Sorbonne. Giám đốc 
Học  viện  Jacques  de  Gouveia  quyết  định  cho 
Inhigo  (tiếng  Pháp  :  Ignace,  phiên  âm  sang 
tiếng Việt là Inhaxiô hoặc Y Nhã) ở cùng phòng 
với Javier và Favre. Trong năm thứ ba, tình bạn 
nẩy nở giữa Inhaxiô và Javier. Sau này Polanco 
là một trong các tu sĩ Dòng Tên đầu tên kể lại : 
Tôi  nghe  nói  Inhaxiô  có  thể  trộn  bột  rời  rạc  
chưa được nhào nặn để trở nên mẫu người tận  
hiến. Từ khi gặp Inhaxiô, Javier trở thành mẫu 
người mới. 

Ngày 15-8-1534 (1-11-1950 : ĐTC Piô XI trong 
hiến chế Munificentissimus Deus định ngày 15-8 
hàng năm là lễ Đức Mẹ Lên Trời), trên ngọn đồi 
Tử đạo của Giáo Hội Pháp, sáu anh em dâng lời 
khấn  nghèo  khó,  khiết  trinh,  sống  cộng đoàn 
khai nguyên Dòng Tên. Pierre Favre là linh mục 
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dâng thánh lễ. Ngày 15-8-1534 mở đầu lịch sử 
Dòng  Tên.  Tên  tiếng  Pháp  của  nhà  dòng  là 
Société  du  Nom de  Jésus.  Vì  tôn  kính  Thánh 
danh Chúa Giê-su, Giáo Hội Việt Nam quen gọi 
là Dòng Tên. Sau ngày khấn dòng, Javier gặp 
một thanh niên Thổ Nhĩ Kỳ, làm phép rửa cho 
người này. Sự việc này mở đầu sứ mạng truyền 
giáo của Javier. Nhờ tác động của Chúa Thánh 
Thần,  sáu  anh  em  dòng  Tên  trên  đồi 
Montmartre  quyết  tâm đem ánh sáng chân lý 
cho nguời ngoại trên Đất Thánh, thời đó là đất 
của Hồi giáo. Quyết định sang Jérusalem chưa 
thực hiện ngay được. Nhà Dòng quyết định vâng 
theo ý Đức Thánh Cha, sẵn sàng đi phục vụ bất 
cứ  nơi  nào  trên thế giới.  Inhaxiô  ghi  lại  kinh 
nghiệm  thiêng  liêng  trong  tập  Linh  thao 
(Exercices)  :  ''Đi  gặp  những  người  sinh  sống 
trên mặt đất khác biệt nhau, khác từ phong tục  
đến mầu da. Có người sống an bình, kẻ khác  
gặp phải loạn lạc''.

Năm 1537, các tu sĩ Dòng Tên đến Roma, được 
ĐTC Phaolô III ban phép lành. Sau đó, họ đến 
Venise và tất cả đều được thụ phong linh mục, 
ngoại trừ Pierre Favre đã là linh mục. Năm 1539, 
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vua Jean III nước Bồ Đào Nha xin Dòng Tên cử 
người  sang  Đông  Ấn  truyền  đạo.  Cha  Simon 
Rodrigues (người Bồ Đào Nha) và cha Nicolas 
Bobadila (người Tây Ban Nha) được chọn nhưng 
Bobadila bị sốt. Inhaxiô xin cha Javier lúc đó là 
bí thư dòng đi thay. Trước khi lên đường, Javier 
để lại ba phong thư niêm kín : một chấp thuận 
Hiến pháp Dòng Tên (còn đang dự thảo), một 
phiếu bầu cha Inhaxiô làm bề trên cả và và một 
tuyên khấn trọn đời.

Ngày  7-4-1541,  Phanxicô  Javier  đáp  tầu 
Santiago  sang  Á  Châu  truyền  giáo.  Ngài  chỉ 
mang theo vài bộ đồ cho đỡ lạnh khi đi ngang 
qua mũi Hảo Vọng (cap de Bonne-Espérance), 
kinh nhật tụng, cuốn giáo lý, cuốn giáo phụ học, 
ba cuốn sách nhỏ tiếng la tinh. Ngài viết : Tôi bị  
say sóng khổ sở suốt hai tháng dọc theo bờ biển  
Guinée, tuy trời yên bể lặng, đứng gió. 

Đúng  một  năm  một  tháng  sau  ngày  dời 
Lisbonne (Bồ Đào Nha),  tầu Santiago cặp bến 
Goa (Ấn Độ).Thánh nhân thuật lại : Ở Goa, tôi ở 
trong bệnh viện sống chung với người nghèo.  
Tôi giải tội cho các bệnh nhân, ban Mình Thánh  
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Chúa cho họ. Thân này ví  xẻ làm ''10''  được.  
Sau khi lo cho bệnh nhân, buổi sáng giải tội cho  
nguời khỏe mạnh. Sau đó đến lượt các tù nhân.  
Tôi dạy cho các em biết cầu nguyện, dạy kinh  
Tin Kính và 10 điều răn tại nhà nguyện Đức Bà''. 
Đứng đầu Goa là một phó vương thay nhà vua 
trị vì lãnh thổ Bồ Đào Nha ở hải ngoại. Vào thời 
đó, Goa được coi như ''Roma châu Á''. Đối với 
người Ấn, Javier đến từ một hành tinh khác. Sau 
khi đến Ấn được 5 tháng, ngài xuống miền nam 
Dekkan. ''Chúng tôi đến làng mạc công giáo. Ở  
đây không có người Bồ Đào Nha vì đất đai cằn  
cỗi. Không có ai dạy giáo lý cho dân làng. Trên  
danh nghĩa, họ là người công giáo mà chưa thực  
sự sống đạo. Không có linh mục cử hành Thánh  
Lễ,  cũng  không  có  ai  dạy  dân  làng  kinh  Tin  
Kính, kinh Lạy Cha, kinh Kính Mừng hoặc các  
điều răn''.  Công việc mục vụ của thánh nhân  
''khi  đi  ngang  ngôi  làng  là  lo  tập  trung  dân  
chúng vào một chỗ trong ít ngày, dạy cho họ  
kinh bổn, rửa tội cho người ngoại''. 

Phanxicô kể rằng :  Mỗi chủ nhật, tôi tập trung  
dân làng vào một chỗ, cả nam phụ lão ấu, để  
đọc kinh bằng tiếng tamoul. Họ sung sướng ra  
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mặt. Sau khi tuyên xưng đức tin, họ đọc kinh  
Tin Kính bằng thổ ngữ. Tôi xướng kinh, tất cả  
đồng thanh đáp lại. Sau kinh Tin Kính là kinh  
Lạy Cha và kinh Kính Mừng. Cộng đoàn đồng  
thanh nhắc lạy câu xướng kinh của tôi. Tôi đọc  
bằng tiếng tamoul : Lạy Chúa Giê-su Kitô, con  
Đức Chúa Cha, xin ban cho chúng con ơn đức  
tin''. Theo Phanxicô, trong làng mạc công giáo 
không có sự phân biệt thành phần xã hội. Cuộc 
sống  của  họ  giống  như  trong  tu  viện,  mọi 
chuyện đều rõ ràng phân minh. Trong cuốn giáo 
lý tóm lược viết năm 1542 khi vừa đến Ấn Độ, 
Phanxicô viết :  Lạy Chúa tôi,  ngài làm cho tôi  
nên  giống  ngài,  không  phải  là  các  thần  linh  
ngoại đạo mang đầu thú hoặc quỷ thần''. 

 Tuy đã rửa tội,  người Ấn vẫn tụng niệm bùa 
chú bằng tiếng Phạn. Ngài  thay thế bằng các 
câu Kinh  Thánh soạn  bằng tiếng  tamoul.  Một 
hôm, ngài gặp một sản phụ đau đớn sinh con 
trong một túp lều nhỏ. Ngài đọc kinh Tin Kính 
thay thần chú. Nhờ vậy mà mẹ tròn con vuông. 
Sau đó cả gia đình xin rửa tội. Cha Coelho kể lại 
một giai  thoại về Javier.  Ngài có thói quen ra 
sân  vắng giữa  đêm khuya  để  cầu  nguyện  và 
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hành xác. Một hôm Javier la lớn lên nhiều lần : 
''Lạy Thánh Mẫu Ma-ri-a, bộ Mẹ không giúp con 
sao  ?''.  Ngài  la  to  đến  nỗi  người  giúp  việc 
Malabar giật mình thức dậy. Một lúc sau là tiếng 
roi hành xác. Sau đó, cha Phanxicô thiếp đi suốt 
hai ngày trời. 

Thánh nhân là người Tây phương đầu tiên học 
tiếng Phạn.  Ngài  viết  :  ''Trong đất  nước này,  
giữa những người hiền lương còn những người  
được gọi là brahman (Bà La Môn). Họ chăm sóc  
đền thờ bụt  thần.  Họ là  những người  tai  ác.  
Chính họ là hiện thân Thánh Vịnh : Lạy Chúa  
Trời, xin xử cho con, biện hộ cho con chống lại  
phường bất nghĩa, xin cứu con giải thoát khỏi  
người xảo trá gian tà. (Thánh vịnh 43 (42), 1).  
Tôi lột trần sự lừa đảo của họ, dân nghèo phải  
tùng phục họ chỉ vì sợ hãi''. 

Phanxicô đã rửa tội khoảng 100 000 tại Ấn Độ 
và Tích Lan, bắt đầu bằng lễ rửa tội một hoàng 
tử đạo Phật, cháu vua Kottê Bhuvaneka Bâhu. 
Trước đó, nhà vua ra lệnh hành quyết con trai vì 
theo đạo Công giáo. Thánh 3-1545, gió mùa ẩm 
ướt  khiến  tầu  bè  đi  phía  tây  rất  nguy  hiểm, 
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thánh  nhân  phải  sang  hướng  đông,  đến 
Meilapur là nơi an táng thánh Tôma Tông đồ, 
người có phúc đặt tay vào vết thương của Chúa 
Kitô Phục sinh. Thực ra, vào thế kỷ thứ 3, xương 
thánh  Tôma đã được  chuyển về  Edesse  miền 
Tiểu  Á.  Nơi  mộ  phần  Thánh  Tôma,  Phanxicô 
nghe  tiếng  Chúa.  Ngài  thuật  lại  :  ''Khi  hành 
hương nơi  mộ phần Thánh Tôma đợi ngày đi  
Malacca, tôi gặp một thương nhân có tầu buôn  
và hàng hóa. Tôi nói với thương nhân này về  
Chúa.  Chúa  đã  khiến  cho  người  lái  buôn  bỏ 
thuyền  bỏ lái,  đồng hành  sang đảo Macassar  
sống  suốt  đời  trong  khó  nghèo  để  phụng sự  
Thiên Chúa. Trước kia người thanh niên 35 tuổi  
đời là một người lính, ngày nay trở nên chiến sĩ  
của Chúa Kitô''. 

Từ tháng 9 đến cuối năm 1545, Javier đáp tầu 
đi Malacca giữa phong ba bão tố. Malacca nằm 
trong  quần  đảo  Indonexia  (Nam Dương).  Khi 
Javier đặt chân đến Malacca, nơi này được tự do 
hành đạo. Đền Hồi giáo và Thánh đường Công 
giáo xây cạnh nhau, cùng với chùa chiền Phật 
giáo và đền thờ Do Thái giáo. Chỉ có một linh 
mục tuyên úy lo cho giáo dân đủ mọi sắc dân. 
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Cũng  như  trước  đây  ở  Goa,  Phanxicô  chung 
sống với người nghèo ở Malacca. Phanxicô làm 
việc ngày quên ăn, đêm quên ngủ. Đêm về, ngài 
cùng các thiếu nhi công giáo đi qua các đường 
phố Malacca rung chuông, lớn tiếng cầu nguyện 
cho các linh hồn ở chốn luyện hình. Ngài học 
tiếng Mã Lai để lo việc truyền giáo.

Trong hai  năm 1546-1547, Phanxicô sang đảo 
Moluques nổi tiếng là trù phú, đa số dân chúng 
theo đạo Hồi.  Thánh nhân kể lại  :  ''Phần lớn 
trên các đảo này núi lửa phun ầm ĩ ra các tảng  
đá cực lớn. Vì không có linh mục thuyết giảng,  
Chúa cho phép cửa hỏa ngục mở ra vì  tội  lỗi  
nhân loại. Một trong các đảo này động đất liên  
miên.  Ngày  Lễ  Tổng Lãnh Thiên  Thần  Micae,  
trong  lúc  đang  cử  hành  Thánh  lễ,  động  đất  
mạnh đến nỗi tôi sợ bàn thờ bị xiêu vẹo. Có lẽ  
Thánh Micae dùng quyền lực trừng phạt quỷ sứ,  
đuổi  chúng xuống địa ngục''. Ngài  ghi  thêm : 
Hải đảo này nên được mang tên là đảo Hy vọng  
vào Chúa hơn là đảo Maure. 

Tại  Maluco,  Phanxicô  quen thân  vua Hồi  giáo 
Hairun. Nhà vua mong mỏi Hồi  giáo và Thiên 
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Chúa giáo sau cùng có thể gặp nhau. ''Nhà vua 
tỏ  ra  ưu ái  tôi  khiến những kỳ  lão buông lời  
trách móc. Nhà vua muốn tôi kết thân và nhà  
vua sẽ chịu phép rửa tội. Hairun muốn rằng tôi  
là bạn thân, vì người Công giáo và Hồi giáo đều  
là con một cha và một ngày kia cả hai sẽ hiệp  
nhất''.  

Phanxicô không ở một nơi lâu. Trước khi đi, ngài 
hình thành Giáo Hội địa phương. Javier không 
chỉ là nhà truyền giáo Dòng Tên. Ngài còn là Sứ 
thần Tòa Thánh. Ngài thu thập các thông tin về 
địa dư, dân tộc học hoặc tôn giáo. Trong thời 
gian từ tháng 9 đến tháng 12-1545, ngài gặp 
một  thương nhân Bồ Đào Nha từng đi  Trung 
Quốc.  Ngài  cho  rằng  có  thể  đến  Trung Quốc 
bằng đường biển từ Malacca khi đó ở trong tay 
người Bồ Đào Nha. Trung Quốc chính là nước 
Cathay trong sử liệu của Marco Polo. Javier tin 
rằng  Thánh  Toma  Tông  đồ  từng  đến  Trung 
Quốc giảng đạo. Tại Malacca, Phanxico gặp một 
người Nhật tên là Anjiro. Tại Nhật Bản, Anjiro đã 
nghe tiếng Javier là sứ giả nhà trời. Anjiro lặn lội 
sang  Malacca  tìm  gặp  Javier.  Khi  sang  đến 
Malacca năm 1546, Javier đã đi nơi khác. Anjiro 
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trở lên mạn bắc, về hướng Trung Quốc và Nhật 
Bản.  Một  người  Bồ  Đào  Nha  cho  anh  biết 
Phanxicô đã trở về Malacca. Hai người gặp nhau 
vào tháng 12-1547.

Anjiro  thuộc  giáo  phái  Phật  giáo  Chân  Ngôn 
(Shingon).  Anh  thông  thạo  tiếng  Bồ  nhưng 
không am tường các danh từ thần học. Javier 
nghĩ ngay đến việc cùng Anjiro dịch thuật. ''Tôi  
hỏi Anjiro nếu tôi đến Nhật, người Nhật liệu có  
rửa tội không. Anh trả lời người Nhật không trở  
lại đạo tức khắc. Anh cho biết dân Nhật sẽ đặt  
nhiều câu hỏi và tùy theo cách trả lời của tôi và  
nhất là họ xem lời nói của tôi có đi đôi với việc  
làm không. Nếu cả hai điều kiện vừa kể tốt đẹp,  
nửa năm sau có thể vua dân nước Nhật sẽ theo  
đạo''. 

Javier viết về dự định đi Nhật như sau : Về phần 
con, lạy Chúa, con vẫn chưa quyết định có đi  
hay không, nhưng dần dà hình thành câu trả lời  
xin vâng. Tháng 5-1548, Phanxicô rửa tội  cho 
Anjirô và hai người Nhật khác. Sau cùng, Javier 
quyết  định  sang  Nhật,  ''quần  đảo  Nhật  Bản 
được chúc phúc. Người dân có óc cầu tiến, ham 
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học hỏi Lời Chúa''. Javier cũng như những người 
Bồ Đào Nha vào thời đó nghĩ rằng người Tầu và 
ngưòi Nhật có nhiều ưu điểm hơn người Mã Lai 
và Ấn Độ. Nền văn minh Trung Nhật là văn minh 
văn tự ' 'tri thức''. Còn tại Nam Á, theo thánh 
nhân, ngoài một số trí thức thông thạo chữ Phạn 
và chữ Á rập, còn lại dân chúng không biết đọc 
biết viết. Ngày 14-1-1549, Phanxicô gửi thư cho 
Inhaxiô báo tin sẽ lên đưòng sang Nhật truyền 
giáo.  Ngày  23-6-1549,  Javier  đi  thuyền  buồm 
Trung Quốc qua Malacca. Ngài viết : ''Tất cả các 
giáo hữu và bạn bè thân thiết tỏ ra lo sợ về  
chuyến viễn du đầy nguy hiểm này. Về phần tôi,  
tôi chỉ sợ cho họ thiếu đức tin, vì Chúa lèo lái và  
có  quyền uy  trên  phong ba bão tố  trên  biển  
Trung Hoa và Nhật Bản.  Từ trước tới  nay tôi  
chưa từng chứng kiến  trận  bão nào ghê  hồn  
đến như vậy''. Javier đi cùng hai giáo sĩ Dòng 
Tên người Tây Ban Nha, ba người Nhật trong số 
có Anjirô. Con thuyền cập bến Kagoshima, lãnh 
địa Satsuma ở cực nam đảo Kyushu vào đúng 
ngày  lễ  Đức  Mẹ  15-8-1549  (cũng  là  ngày  kỷ 
niệm thành lập Dòng Tên). Cảnh trí thật nên thơ 
: ruộng lúa trên đồng bằng, cây đào cây cam 
trên  sườn  núi  Sakujima.  Phanxicô  nhận  xét  : 
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''Người Nhật trọng danh dự hơn là tiền của, tỏ  
ra rất lễ độ. Phần lớn người Nhật biết đọc biết  
viết.  Đó  là  cách  tốt  nhất  để  học  kinh  bổn''. 
Trong tự điển Nhật Bản về Lịch sử và Truyền 
thống,  tên  thánh  nhân  viết  tiếng  Nhật  là 
Huranutusuko Zabieru.

Người  Nhật  yêu  thiên  nhiên.  ''Nhiều  người  
chuộng mặt trời, mặt trăng''. Ngài kể lại :  ''Tôi  
có dịp đàm đạo với vài vị cao tăng uyên bác,  
trong số có hòa thượng Ninjitsu, theo tiếng Nhật  
có nghĩa là ''Chân Tâm'' (Coeur de Véritéø). Qua  
nhiều lần đàm đạo, vị cao tăng tỏ ra nghi ngờ,  
không biết linh hồn bất tử hoặc chết đi cùng với  
thân xác'' Các lần đàm đạo đều có Anjiro thông 
dịch.  Phanxicô  có  ý  định  đến  kinh  đô  thuyết 
giảng cho Nhật Hoàng và quần thần cũng như 
sau này sẽ đến Bắc Kinh giảng đạo cho triều 
đình Trung Quốc.  Ngài  kể lại  :  ''Tôi  muốn đề 
nghị Nhật Hoàng gửi sứ giả sang Ấn Độ (Nhật  
gọi là Tenjiku) để ghi nhận những điều mắt thấy  
tai  nghe, nhờ vậy Nhật Hoàng có thể thương  
thuyết  với  Toàn  Quyền  Ấn  Độ  để  lập  một  
thương điếm''. 



M C L CỤ Ụ

Mùa đông 1549-1550,  Phanxicô và hai  giáo sĩ 
Dòng Tên học tiếng Nhật dưới  sự hướng dẫn 
của Anjirô.  Phanxicô và Louis Almeida học rất 
nhanh.  Hòa  thượng  Nanriji  mời  Phanxicô  vào 
dạy  kinh  Công  giáo  dịch  sang  tiếng  Nhật  tại 
Thiền Viện nơi Hòa thượng Nanriji trụ trì, có tới 
100 thiền sư. Có hai thiền sư xin rửa tội  một 
cách kín  đáo.  Phanxicô  định sẽ  du nhập giáo 
huấn Công giáo vào Thiền tông, nhưng gặp sự 
phản đối của Almeida. 

Các cuộc đàm đạo thường bắt  đầu bằng việc 
tụng kinh Công giáo bằng tiếng Nhật. Lãnh chúa 
Niiro Isênô Kaminodo sống trong lâu đài Ichiku 
xin rửa tội, chọn tên thánh là Micae. Lâu đài của 
ông  trở  thành  cộng  đoàn  công  giáo.  Tại 
Yamaguchi,  các  tu sĩ  daimyô cho Phanxicô sử 
dụng tu  viện.  Khi  Javier  dời  Kagoshima để đi 
Hirado, Aijirô điều khiển một cộng đoàn nhỏ. Về 
sau, Anjiro bị các nhà sư chống đối, phải trốn 
khỏi  Kagoshima,  bị  rơi  vào  tay  cướp  biển.  

Trong bảng tổng kết năm 1552, Phanxicô nhấn 
mạnh các giáo hữu Nhật phần lớn thuộc tầng 
lớp  quý  tộc.  Phanxicô  đến  kinh  đô  Kyoto  với 
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danh nghĩa sứ thần Tòa Thánh. Việc giao thiệp 
với các nhà sư Nhật trở nên khó khăn.  ''Khi đi  
ngoai đường, đám đông chạy theo chúng tôi nói  
rằng : Đây là những người nói chúng ta phải tôn  
thờ Thiên Chúa để được cứu rỗi. Chỉ có Thiên  
Chúa là đấng cứu độ chúng ta. Người khác nói  
rằng : Đây là những người rao giảng không thể  
lấy hai vợ. Người khác lại nói : Đây là những  
người cấm tội dâm dục''. 

Phanxicô thuật  lại  các lần đàm đạo với  người 
Nhật :  ''Họ nói rằng Thiên Chúa không thương  
sót  vì  thẳng tay trừng phạt.  Họ nói  rằng nếu  
Chúa tạo dựng muôn loài, tại sao lại cho phép  
quỷ dữ cám dỗ chúng ta. Bởi vì Chúa dựng nên  
loài người để  phụng sự người và nếu Chúa tốt  
lành, tại sao ngài lại tạo ra con người với nhiều  
yếu đuối, tội lỗi. Họ nói rằng Chúa tạo ra hỏa  
ngục và không thương sót những người bị  sa  
vào lửa đời đời''. Đáp lại ý kiến này, 400 năm 
sau, ĐTC Gioan-Phaolô II nói rằng :  ''Tính phổ 
quát của ơn cứu chuộc không có nghĩa là chỉ  
chấp nhận cho những người tin vào Chúa vào  
nhà thờ''. 
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Cuối năm 1551, một tầu buôn Bồ Đào Nha cặp 
bến Kyushu không mang theo thư từ cho Javier. 
Sống ở Nhật vào thế kỷ 16 giống như bị lưu đầy 
biệt xứ. Thánh nhân quyết định dời Nhật Bản, 
giao cho hai giáo sĩ Cosme de Torres và Jean 
Fernandez  chăn dắt  đoàn chiên.  Trong lá  thư 
gửi Inhaxiô, Phanxicô viết về Trung Quốc như 
sau : ''Trung Quốc đất rộng, an bình và có pháp  
luật. Chỉ có một Hoàng đế trị vì. Họ là người da  
trắng, không để râu, mắt hí, tỏ ra đại lượng và  
rất hiền hòa. Giữa người Hoa với nhau không có  
chiến tranh. Năm nay 1552, tôi hy vọng sẽ lên  
đường  sang  Trung  Quốc  để  hoàn  thành  sứ 
mạng đối  với  Thiên Chúa.  Cái  gì  có  thể thực  
hiện ở Trung Quốc cũng có thể làm ở Nhật Bản.  
Hơn nữa, khi người Nhật biết người Tầu chấp  
nhận luật Thiên Chúa, họ sẽ từ bỏ niềm tin vào  
các giáo phái. Tôi hy vọng nhờ Dòng Tên, người  
Hoa cũng như người Nhật sẽ không thờ cúng  
bụt thần và thờ lạy Chúa Kitô là đấng cứu chuộc  
loài người''. 

Khi con tầu ghé ngang Malacca, Phanxicô nhận 
được thư đề ngày 10-10-1549 của Inhaxiô bổ 
nhiệm ngài làm bề trên tỉnh dòng tại Ấn Độ. Từ 
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nay Phanxicô phụ trách khắp Á châu, trước đây 
thuộc  quyền  của  Tỉnh  Dòng  Bồ  Đào  Nha. 
Phanxicô lên đường sang Trung Quốc mà không 
được  đọc  những hàng chữ này của Inhaxiô  : 
''Tôi tin chắc sự khôn ngoan hướng dẫn cha, tuy  
nhiên theo các thông tin hiện nay, tôi thiết nghĩ  
nếu ở lại Ấn Độ cha phục vụ hữu hiệu hơn. Cha  
nên gửi những anh em khác sang Trung Quốc''.  
Từ tháng 5  đến tháng 11-1552,  Phanxicô  dời  
Goa,  Cochin  đi  Malacca.  Trước khi  đến Trung 
Quốc, Phanxicô học tiếng Hoa : ''Hán văn được  
dạy trong các đại học ở Nhật. Các thiền sư biết  
Hán văn được coi là uyên bác. Mỗi chữ Hán đều  
mang một ý nghĩa. Người Nhật đọc tiếng Hoa  
theo phát âm riêng. Chúng tôi  biên soạn một  
cuốn sách bằng tiếng Nhật về tạo thiên lập địa  
và  các  mầu nhiệm trong cuộc  đời  Chúa Kitô.  
Chúng tôi cũng sẽ soạn một cuốn sách tương tự  
bằng tiếng Hoa''.

Phanxicô thuật lại hành trình sang Tầu : ''Tôi đi  
từ Goa sang Malacca mất 5 ngày. Tôi đi cùng  
với Jacques Pereira trực chỉ Bắc Kinh. Chúng tôi  
mang  theo  tặng  vật  biếu  Hoàng  đế  Trung  
Quốc''. Javier quan niệm chuyến đi Trung Quốc 
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giống như phần mở đầu Phúc âm thứ tư nói về 
Ngôi Lời đến giữa  thế giới tối tăm tội lỗi :  ''Đi  
sang  nước  ngoài  rao  giảng  chân  lý,  bên  vị  
hoàng đế đầy uy lực là một việc táo bạo''. Trong 
thời  gian  này,  ĐTC  Gioan  III  tái  bổ  nhiệm 
Phanxicô làm sứ thần Tòa Thánh.

Tầu chở Phanxicô gặp bão lớn,  phải  ném bớt 
hàng  hóa  xuống  biển.  Trên  chặïng  đưòng  từ 
Xingapo (Tân Gia Ba) đi ngang hải phận nước 
ta, thuyền trưởng không còn định hướng được 
nữa. Chính Javier từng đi ngang vùng biển này 
hai lần đã chỉ một hải đảo nhỏ cách Hồng Kông 
không  xa.  Sở  dĩ  Phanxicô  chọn  đảo  Trường 
Xuyên (Shangchuan) vì đây là nơi trao đổi tơ lụa 
và đồ gốm Trung Quốc lấy hồ tiêu và gia vị Bồ 
Đào Nha. Phanxicô kể lại rằng  ''một người quê 
Quảng  Đông  hứa  sẽ  nhận  hai  trăm  đồng 
cruzados cho Phanxicô trốn trong nhà trong ba  
ngày, sau đó đưa ra cửa thành với sách vở và  
hành lý gặp quan tổng trấn xin yết kiến Hoàng  
đế Trung Quốc để trình thư của Đức Giám Mục  
với sứ mạng rao giảng Luật Chúa''. Dự định này 
bất thành. Sang tháng 11, gió bấc lạnh thổi vào 
hải đảo. Không còn người Bồ trên đảo. Chỉ còn 
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hai cái lều của Phanxicô và Jacques Vaz là một 
thương nhân. Vaz nhận thấy Phanxicô suy yếu 
nên  chuyển  lên  một  thương  thuyền.  Con  tầu 
Santa Croce tròng trành khiến Phanxicô kiệt sức. 
Người ta lại vực ngài xuống đảo, ở tạm trong 
căn lều của Vaz cho đỡ lạnh. Người ta lấy máu 
ngài vào ống hút theo y học thời ấy. Trước giờ 
lâm chung, Javier đọc kinh tiếng la tinh và tụng 
ca bằng tiếng mẹ đẻ (Basques).  Ngài  qua đời 
đêm 2 rạng ngày 3-12-1552. Hôm sau, người ta 
an  táng  ngài  trên  bờ  biển  Trường  Xuyên.  

5  tháng  sau,  khi  mở  quan  tài,  Phanxicô  như 
đang nằm ngủ. Ngài nổi tiếng về sự thánh thiện 
và làm nhiều phép lạ. Linh cữu được chuyển về 
Goa vào mùa chay năm 1554. Quan tài một lần 
nữa được mở ra với hình hài còn nguyên như 
đang  ngủ.  Ba  năm  sau  Inhaxiô  mới  biết  tin 
Phanxicô đã qua đời. ĐTC Phaolô V phong chân 
phước  ngày  25-10-1619.  ĐTC  Grégoire  XV 
phong hiển thánh ngày 12-3-1622. 

Có thể tóm tắt cuộc đời thánh Phanxicô Javier 
vào  5  niên  biểu  :  1506 :  năm sinh.  1534 : 
dâng lời khấn Montmartre (29 tuổi). 1540 : lên 
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đường sang Á Châu truyền giáo (34 tuổi). 1549 
: truyền bá đức tin ở Nhật Bản (43 tuổi) 1552 : 
từ trần trên lãnh thổ Trung Quốc (46 tuổi). 

Cũng có thể tóm lược đời Javier trong 5 chữ J 
(hoặc  chữ  I,  (Iôta trong  tự  mẫu  Hy  Lạp)  : 
Javier (nơi sinh), Jésus (Dòng Tên), India (Ấn 
Độ),  Indonexia (Nam  Dương),  Japan (Nhật 
Bản). Chữ  I chính là  IHS : Thánh Danh Chúa 
Giê-su:  Jesus  Hominum  Salvator (hoặc  Jesus 
Hierosolymae Salvator) : Chúa Giê-su Đấng Cứu 
chuộc Nhân loại. Còn một chữ J liên hệ đến gia 
đình Javier. Cháu ruột Javier là linh mục Dòng 
Tên  Jérôme Javier noi gương chú sang Ấn Độ 
truyền giáo. 

Kết thúc bài viết này, xin ghi lại hai giai thoại về 
Thánh Phanxicô Javier và di ngôn của ngài. 

1) Cha Laynez là giáo sư nhà tập kể lại khi 
các giáo sĩ thực tập trong các bệnh viện ở 
Ý, Phanxico Javier thức giấc trong đêm nói 
rằng  :  ''Lạy  Chúa  Giê-su,  con  mệt  mỏi,  
Chúa có biết con nằm mơ thấy gì không ?  
Con  cõng  trên  lưng  một  người  Ấn  Độ,  
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người này nặng quá con không sao cõng  
nổi''. 

2) Một  đêm khác,  Phanxicô  đánh  thức  cha 
Rodrigues nói  :  ''Mas !  Mas !  Hơn nữa !  
Hơn  nữa  !''. Trước  khi  từ  biệt  Lisbonne, 
ngài giải thích ý nghĩa của giấc mộng này : 
''Tôi  thấy  mình  cơ  cực,  gặp  nhiều  nguy  
hiểm trên  đường  phụng  sự  Thiên  Chúa.  
Nhờ hồng phúc ngài nâng đỡ tôi, thúc đẩy  
tôi  khiến  tôi  không  thể  không  xin  ngài  
thêm nữa. Tôi hy vọng sẽ đến giờ chứng  
minh điều  xin  ''Hơn nữa''  (Mas,  Mas)  sẽ  
thực hiện được''. 

Di ngôn : Trong lá thư viết từ Goa tháng 3-
1549 gửi  một  giáo  sĩ  cùng Dòng,  Phanxicô 
viết : ''Trước hết, hãy chú tâm đến bản thân  
và quan tâm về sự liên hệ với Thiên Chúa,  
nhờ vậy bạn trở nên có ích cho những người  
thân quen. Đừng quên tự xét lương tâm ít  
nhất một ngày một lần nếu bạn không thể  
làm hai lần một ngày. Hãy quan tâm về lương 
tâm của chính bạn hơn là lương tâm người  
khác, bởi vì ai không nên thánh, làm sao có  
thể  mang  lại  cho  người  khác  sự  tốt  lành?  
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Trong quan hệ với người khác, hãy bàn bạc  
và tạo tình thân''.

Phải  chăng  di  ngôn  của  Thánh  Phanxicô 
Javier  nhắc  nhở chúng ta  nhiệm vụ truyền 
giáo, thánh hóa bản thân ? 

LƯỢC SỬ THÁNH PHANXICÔ XAVIER 

Năm thế kỷ phương Đông sống đạo, 
Dạ sắt son tiết tháo trung kiên. 
Phúc Âm hun đúc người hiền, 
Hành trình Phúc Thật khắp miền Á Âu. 
Năm Lẻ sáu (06) đêm thâu sinh hạ, 
Một hài nhi sắt đá tâm can. 
Sorbonne học tập mấy năm. 
Văn chương phú lục con tằm nhả tơ. 
Ngài tận hiến không mơ chức vị, 
Sống đơn sơ bố thí âm thầm. 
Sang Goa truyền bá Phúc Âm, 
Số người rửa tội hàng năm khá nhiều. 
Sống thánh thiện nhiều điều mẫu mực, 
Thương yêu người hiện thực câu kinh. 
Cộng đoàn vững chắc thành hình, 
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Ngài đi chỗ khác một mình xả thân. 
Ra hải đảo ầm ầm núi lửa, 
Ngài ra tay mở cửa ơn thiêng. 
Cải tà quy chánh một miền, 
Danh Cha cả sáng triều thiên nước Trời. 
Sang Nhật Bản bằng lời khúc triết, 
Ngài luận bàn hơn thiệt cao tăng. 
Ngồi thiền đối thoại dưới trăng, 
Ngài dùng tiếng Nhật nghiêm trang giảng bài. 
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4-12 Thánh Gioan Đamascô

(676?-749)

Phần  lớn  cuộc  đời  của  Thánh  Gioan  là  sống 
trong tu viện St. Sabas, gần Giêrusalem, và toàn 
bộ cuộc sống ngài sống dưới sự cai trị của các 
vua Hồi Giáo và được che chở bởi quyền cai trị 
này. Theo các sử gia, khi Đamascô rơi vào tay 
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người  Ả  Rập,  thì  tổ  tiên  của  Thánh  Gioan  là 
những người duy nhất còn trung thành với đức 
tin Kitô Giáo và họ được làm việc trong toà án 
để giúp vua Hồi Giáo áp dụng luật lệ Kitô Giáo 
đối với các Kitô Hữu. Sau khi được giáo dục về 
thần học và kinh điển, Thánh Gioan theo cha 
ngài  giữ  một  chức  vụ  trong  chính  quyền  của 
người Ả Rập. Vài năm sau, ngài từ chức và gia 
nhập tu viện St. Sabas.

Ngài nổi tiếng trong ba lãnh vực. Thứ nhất, ngài 
được biết tới qua các văn bản của ngài chống 
với  những  người  không  muốn  tôn  kính  ảnh 
tượng thánh (iconoclast). Thật ngược đời, chính 
hoàng đế Kitô Giáo Ðông Phương là Lêô đã cấm 
việc tôn kính này, và vì Thánh Gioan sống trong 
lãnh thổ của người Hồi Giáo nên những kẻ thù 
của ngài không bắt ngài ngừng lên tiếng bảo vệ 
việc tôn kính này. Thứ hai, ngài nổi tiếng về tác 
phẩm “Trình bày Về Ðức Tin Chính Thống” , một 
tổng hợp các văn bản của Giáo Phụ Hy Lạp (mà 
ngài  là  vị  giáo  phụ  sau  cùng).  Người  ta  nói 
quyển  sách  này  làm  nền  tảng  cho  tư  tưởng 
Ðông Phương cũng giống như cuốn Tổng Luận 
(Summa) của Thánh Aquinas làm nền tảng cho 
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tư tưởng Tây Phương. Thứ ba, ngài là một thi sĩ 
nổi tiếng, là một trong hai đại thi hào của Giáo 
Hội Ðông Phương. Ngài rất sùng kính Ðức Mẹ và 
các bài giảng của ngài về Ðức Mẹ cũng rất nổi 
tiếng. 

Lời Bàn

Thánh Gioan bảo vệ Giáo Hội về việc tôn kính 
ảnh tượng thánh và giải thích đức tin Kitô Giáo 
trong một vài sự tương tranh. Trên 30 năm ngài 
sống  đời  cầu  nguyện  cũng  như  sáng  tác.  Sự 
thánh  thiện  của  ngài  được  tỏ  lộ  qua  các  bài 
giảng cũng như văn bản nhằm phục vụ Thiên 
Chúa. 

Lời Trích

"Các thánh phải được tôn vinh như những người 
bạn của Ðức Kitô và là miêu duệ cùng những 
ngư9ời thừa kế của Thiên Chúa, như Thánh Sử 
Gioan đã viết: 'Nhưng tất cả những ai nhận biết 
Ngài,  thì  Ngài  cho  họ  quyền  trở  nên  con  cái 
Thiên Chúa…”. Chúng ta hãy thận trọng quan 
sát đời sống của các tông đồ, các vị tử đạo, các 
vị  sống khổ hạnh và người  công chính,  họ là 
những người loan truyền về Ðức Kitô. Và chúng 
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ta phải ganh đua với các ngài về đức tin, đức 
cậy, đức ái, sự hăng say, sự sống, sự kiên nhẫn 
trong đau khổ, và kiên trì cho tới chết, để chúng 
ta có thể chia sẻ triều thiên vinh hiển của họ" 
(Trình bày về Ðức Tin Chính Thống). 
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6-12 THÁNH NICHOLAS

(c. 350?)

Việc  thiếu 
những dữ kiện "xác thực" của lịch sử không ảnh 
hưởng  đến  sự  nổi  tiếng  của  các  thánh,  như 
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trường hợp của Thánh Nicholas cho thấy. Cả hai 
giáo hội Ðông Phương và Tây Phương đều vinh 
danh ngài, có thể nói, sau Ðức Mẹ, ngài là vị 
thánh thường được các nghệ sĩ Kitô Giáo mô tả. 
Tuy nhiên, về phương diện lịch sử, chúng ta chỉ 
biết một dữ kiện, Thánh Nicholas là giám mục ở 
Myra vào thế kỷ thứ tư -- Myra là một thành phố 
nằm trong Lycia, một tỉnh của Tiểu Á. 

Tuy nhiên, như nhiều vị thánh khác, chúng ta có 
thể biết được mối quan hệ giữa thánh nhân và 
Thiên Chúa qua sự ngưỡng mộ mà các Kitô Hữu 
dành cho ngài -- sự ngưỡng mộ được diễn tả 
qua các câu truyện đầy màu sắc và thường được 
kể đi kể lại trong nhiều thế kỷ. 

Có  lẽ  câu  truyện  nổi  tiếng  nhất  về  Thánh 
Nicholas là lòng bác ái của ngài đối với một gia 
đình nghèo khổ mà ông bố không có của cải để 
cho ba cô con gái làm của hồi môn. Vì không 
muốn trông thấy họ phải lâm vào cảnh đĩ điếm, 
Thánh Nicholas đã bí mật ném ba gói vàng qua 
cửa sổ nhà ông này vào ba trường hợp khác 
nhau, để giúp các cô con gái ấy đi lấy chồng. 
Qua các thế kỷ, huyền thoại này trở thành thói 
quen tặng quà nhân ngày lễ kính thánh nhân. 
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Trong  thế  giới  nói  tiếng  Anh,  Thánh  Nicholas 
được gọi là Santa Claus, một tên gọi bằng tiếng 
Hà-  Lan  của  ngài,  và  cứ  vào  vọng  lễ  thánh 
Nicôlas, ngài cưỡi ngựa đến. Hay thông thường 
hơn cứ vào đêm trước Chúa Giáng sinh, thánh 
Nicôlas, cỡi xe do bốn con tuần lộc (con hươu) 
kéo, ngài cười, ngài liếc mắt và ngài gật đầu vui 
vẻ, rồi  ngài  hóa hình thành chàng lún tí  hon, 
chui qua ông khói lò sưởi, mang quà đến cho trẻ 
em. Nay chúng ta cũng theo phong tục đó mà 
đóng các vở kịch “ông già No-en, phát quà cho 
trẻ nhỏ”. Đây là những màn trình diễn để phổ 
biến  tấm gương quảng đại  mà vị  thánh giám 
mục này đã thi hành. 

Lời Bàn

Cái nhìn có tính cách phê phán của lịch sử hiện 
đại giúp chúng ta nhận ra ý nghĩa sâu xa hơn 
của các huyền thoại về Thánh Nicholas. Có lẽ, 
bài học thiết thực nhất của ngài là lòng bác ái. 
Hãy nhìn đến thái độ của chúng ta đối với vật 
chất trong mùa Giáng Sinh, và hãy tìm ra các 
phương cách để chia sẻ của cải ấy cho những 
người có nhu cầu. 
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Lời Trích

"Ðể có thể nhận ra các nhu cầu phúc lợi thích 
hợp cho tín  hữu tùy theo hoàn cảnh của mỗi 
người, vị giám mục phải cố gắng quen thuộc với 
nhu cầu của họ trong các hoàn cảnh xã hội mà 
họ sinh sống... Ngài phải bày tỏ sự lưu tâm đến 
tất cả mọi người, bất kể tuổi tác, tình trạng, hay 
quốc tịch, dù họ là người bản xứ, người xa lạ, 
hay người nước ngoài" (Sắc Lệnh về Văn Phòng 
Mục Vụ của các Giám Mục, 16). 
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7-12 Thánh Ambrôsiô

(340?-397)

Một  trong  các  người  viết  tiểu  sử  về  Thánh 
Ambrôsiô nói rằng: vào ngày Phán Xét Chung sẽ 
vẫn  còn  sự  tách  biệt  giữa  những người  thích 
thánh  nhân  và  những  người  cực  kỳ  ghét  bỏ 
ngài. Thánh Ambrôsiô nổi tiếng là một người có 
những quyết  định táo bạo ảnh hưởng sâu xa 
đến đời sống của những người cùng thời. Ngay 
cả các bậc vua chúa cũng nằm trong số những 
người chịu những hình phạt thần linh nặng nề vì 
đã cản đường của Ambrôsiô. 

Vào năm 33 tuổi, Thánh Ambrôsiô đã có tất cả 
mọi sự -- một sự nghiệp đầy hứa hẹn là luật sư, 
một  vị  thế  quan  trọng  trong  chính  trường  là 
tổng trấn Milan, ngoài ra ngài còn là người bạn 
và đồng chí với hoàng đế, cùng với một gia tài 
kếch sù. 

Và rồi vị giám mục của Milan từ trần. Vào lúc ấy, 
khoảng năm 374, có tới  3 lạc giáo muốn tiêu 
diệt Giáo Hội. Vị cố giám mục Milan từng hậu 
thuẫn cho lạc giáo Ariô chống lại giáo huấn về 
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thiên tính của Ðức Kitô. Vậy ai sẽ là người kế vị 
-- người Công Giáo hay người của phe Ariô? Cả 
hai  phe  đụng  độ  nhau  ở  vương  cung  thánh 
đường và một cuộc bạo động xảy ra. 

Duy trì  trật  tự  công cộng là  trách nhiệm của 
quan tổng trấn Ambrôsiô, nên ngài vội vã chạy 
đến nhà thờ và hùng hồn lên tiếng, không ủng 
hộ phe phái nào cả, nhưng ủng hộ sự hoà bình. 
Ngài xin dân chúng hãy bình tĩnh, kềm chế sự 
nóng nẩy và chọn lựa giám mục mà không cần 
phải xô xát. 

Trong khi ngài đang nói, bỗng dưng có người hô 
to, "Bầu Ambrôsiô làm giám mục!" Thế là tất cả 
mọi người đều đồng thanh, "Ambrôsiô là giám 
mục!" 

Các vị giám mục khác của tỉnh Milan thì quá vui 
mừng khi được phủi tay trước vấn đề khó khăn 
này. Nhưng Ambrôsiô không dễ hy sinh một sự 
nghiệp đầy hứa hẹn để chấp nhận công việc của 
một giám mục đầy nguy hiểm -- một công việc 
ảnh hưởng đến tính mạng trong thời lạc giáo. 
Bởi thế Ambrôsiô bỏ trốn. Khi ngài  cầu viện đến 
hoàng đế để thay đổi quyết định nói trên với lý 
do là ngài chưa rửa tội, vị hoàng đế lại tuyên bố 
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rằng ông rất vui mừng khi chọn được những vị 
quan tổng trấn thích hợp với  chức giám mục. 
Ambrôsiô trốn tránh trong nhà của một nghị sĩ, 
nhưng ông này đã đem nộp Ambrôsiô khi ông 
biết quyết định của hoàng đế. 

Không còn biết trốn vào đâu nữa, Ambrôsiô ra 
đầu hàng. Vì ngài  bị  ép buộc phải chấp nhận 
chức giám mục, nên sẽ không ai ngạc nhiên nếu 
ngài vẫn tiếp tục lối sống cũ, y như trước khi 
được  tấn  phong.  Tuy  nhiên,  ngay  lập  tức 
Ambrôsiô đã phân phát tài sản cho người nghèo 
và  tự  đặt  mình  dưới  sự  chỉ  dẫn  của  Thánh 
Simplician để học thần học và Kinh Thánh. 

Phe Ariô tưởng rằng Ambrôsiô sẽ là giám mục 
"của họ" vì ngài từng là một viên chức của triều 
đình,  và  nhiều  người  trong  chính  quyền  đều 
thuộc  phe  Ariô.  Nhưng  Ambrôsiô  đã  dùng  sở 
trường  của  một  luật  sư  và  tài  hùng  biện  để 
chống lại phe Ariô bất cứ nơi nào, dù ở nhà thờ, 
triều  đình,  thượng  viện,  hay  ngay  cả  trong 
hoàng tộc.  Tính ngoan cố của ngài khi không 
chấp nhận chức giám mục lúc đầu, nay lại trở 
thành vũ khí trong cuộc chiến chống lại lạc giáo 
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và  giúp  ngài  quyết  tâm  theo  đuổi  sự  thánh 
thiện. 

Tài sản của Ambrôsiô:

Khi người Goth xâm chiếm đế quốc và bắt nhiều 
người làm con tin, Ðức Giám Mục Ambrôsiô đã 
phải dùng chính tài sản của mình để chuộc. Ngài 
nói sự bác ái có giá trị nhất là chuộc kẻ tù đầy. 
Ngay cả các bình vàng của Giáo Hội, ngài cũng 
đem bán để lấy tiền chuộc. Ngài nói, "Cứu vớt 
các linh hồn cho Chúa thì tốt hơn là duy trì tài 
sản. Ðức Kitô đã sai các tông đồ đi rao giảng mà 
không có vàng bạc, và cũng không cần vàng bạc 
để thành lập Giáo Hội của Người. Giáo Hội làm 
chủ vàng bạc, không phải để tích trữ, nhưng để 
phân phối  và  giúp đỡ những người  kém may 
mắn." 

"Chắc chắn Chúa sẽ hỏi chúng ta: 'Tại sao con 
lại  để  quá nhiều người  nghèo đói?  Vì  con có 
vàng bạc, con phải cấp dưỡng cho họ' Có thể 
nào chúng ta trả lời rằng: 'Vì con không muốn 
để đền thờ của Chúa không được trang hoàng.' 
Nhưng những gì không mua được bởi vàng bạc 
thì cũng không có giá trị bởi vàng bạc. Phương 
cách tốt nhất để sử dụng vàng bạc của Ðấng 
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Cứu Thế và hãy cứu vớt những người lâm cảnh 
hoạn nạn." 

Ðức Giám Mục Ambrôsiô luôn luôn lưu tâm đến 
người  nghèo  hơn  là  quyền  lực.  Ngài  thường 
khiển  trách  người  giầu  khi  lãng  quên  người 
nghèo: "Thiên Chúa tạo nên vũ trụ trong một 
phương cách để tất cả những gì là của chung sẽ 
đem lại no ấm cho con người, và trái đất là sở 
hữu chung của tất cả mọi người. Tại sao bạn lại 
từ chối một người cũng có quyền đối với thiên 
nhiên như bạn? Của cải bạn cho người ăn xin 
không phải  của chính bạn,  nhưng đó là  phần 
của người ấy mà bạn phải hoàn trả cho họ. Trái 
đất thuộc về tất cả mọi người. Bởi thế, bạn đang 
trả nợ mà lại nghĩ đang ban bố một ơn huệ mà 
bạn có quyền không ban." 

Án tử hình:

Khi hoàng đế từ trần, Hoàng Hậu Justina, một 
người phe Ariô, trở thành nhiếp chính cho đứa 
con trai bốn tuổi là vua Valentianô II. Maximus, 
một cựu sĩ quan Rôma, biết rằng cái chết của 
hoàng đế sẽ làm suy yếu đế quốc nên dự định 
tấn công. Justina xin Ambrôsiô thương lượng với 
tên này. Mặc dù Justina là một kẻ thù của ngài 
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về mặt tôn giáo, bởi bà theo phe Ariô, Ambrôsiô 
đã  lên  đường thi  hành một  nhiệm vụ thương 
lượng  và  ngài  đã  thuyết  phục  được  Maxima 
ngừng xâm lăng. 

Thay vì biết ơn Ambrôsiô, Hoàng Hậu Justina lại 
yêu sách người công giáo phải trao vương cung 
thánh đường cho phe Ariô, thánh nhân đã thách 
thức đám thái giám của triều đình hãy thử hành 
quyết ngài đi. Dân chúng tập họp lại sau lưng 
Ðức Giám Mục Ambrôsiô để đối đầu với các binh 
lính của hoàng đế. Trong cảnh náo loạn, ngài 
vừa khích động vừa trấn an dân chúng của ngài 
bằng những bài thánh thi mới đầy sức làm say 
mê lòng người. 

Dân chúng đứng về phía ngài, Dù ngài thừa khả 
năng  để  thực  hiện  cuộc  đảo  chánh  lật  đổ 
Justina.  Nhưng  ngài  thận  trọng  tránh   khích 
động dân chúng, để duy trì sự hòa bình cho đế 
quốc.

Khi  một số người Công Giáo bắt giữ một linh 
mục phe Ariô và kết án tử hình, Ðức Giám Mục 
Ambrôsiô đã can thiệp nhân danh hòa bình và 
xin Thiên Chúa đừng để xẩy ra cảnh  máu chảy 
thịt rơi. Rồi ngài gửi các linh mục và phó tế của 
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ngài  đến  giải  thoát  cho  vị  linh  mục  Ariô 
này. Ngài nói: “Khi cha được nghe là nhà thờ bị 
lính bao vây, cha đã nói là cha không thể nhựng 
nhà  thờ  cho  phe  Ariô  được,  njhưng  điều  đó 
không có  nghĩa  làcha  pha3i  xung chiến.”  Các 
người lính đến với Vương Cung Thánh đường, 
nhưng họ đến là để cầu nguyện.

Sau đó Hoàng Hậu Justina thuyết phục hoàng 
đế con của mình ban bố luật lệ để hợp pháp hóa 
lạc  giáo  Ariô  và  cấm người  Công Giáo  không 
được chống đối người Ariô. Không ai có thể đệ 
trình một thỉnh cầu chống lại chuyện một nhà 
thờ bị bắt phải nhường lại cho phe Ariô. 

Vào Chúa Nhật Lễ Lá, trong bài giảng, Ðức Giám 
Mục Ambrôsiô tuyên bố không nhường lại  các 
nhà thờ. Cả giáo đoàn, vì lo sợ cho tính mạng, 
đã phòng thủ trong nhà thờ với vị chủ chăn là 
Ðức Giám Mục Ambrôsiô.  Quân triều đình bao 
vây chung quanh ngăn chặn mọi đường tiếp tế, 
để dân chúng vì đói mà phải ra đầu hàng. Cho 
đến ngày Chúa Nhật Phục Sinh, tất cả mọi người 
vẫn kiên trì phòng thủ.

Khi chạm trán với lực lượng bao vây, Ðức Giám 
Mục Ambrôsiô nói, "Vũ khí của tôi chỉ là nước 
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mắt. Tôi không muốn từ bỏ nơi đây, nhưng tôi 
không chống cự bằng võ lực." 

Ðể trấn an dân chúng đang khiếp sợ, Ðức Giám 
Mục Ambrôsiô dạy họ hát thánh vịnh do chính 
ngài sáng tác. Ngài chia cộng đoàn làm hai bên 
để đối đáp. Ðây là lần đầu tiên việc hát đáp ca 
được ghi nhận trong lịch sử Giáo Hội. 

Tiếng nhạc và lời  kinh vượt ra ngoài bốn bức 
tường của thánh đường và làm rúng động tâm 
hồn các binh lính. Không bao lâu, chính họ cũng 
cất tiếng phụ họa. Sự vây hãm chấm dứt. 

Vì biết quân triều đình đang tập trung vào việc 
chống đối  người  Công Giáo,  Maximus một lần 
nữa lại  quyết định tấn công Rôma. Justina và 
hoàng tộc thật kinh hãi. Không biết trông vào ai, 
sau cùng họ lại quay về với người mà họ từng 
tấn  công  và  đe  dọa.  Họ  xin  Ðức  Giám  Mục 
Ambrôsiô đến gặp Maximus và ngăn chặn sự tấn 
công.

Trong một hành động tha thứ có thể nói lạ lùng, 
Ðức Giám Mục Ambrôsiô lại thi hành nhiệm vụ 
thực hiện một cuộc thương lượng mới giúp cho 
cho kẻ thù của ngài là hoàng hậu Justina. Khi 
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Maximus từ chối thoả hiệp ngưng chiến tranh, 
Đức cha Ambrôsiô  vội vã trở về để chuẩn bị. 
Justina và hoàng tộc trốn sang Hy Lạp, trong khi 
Ðức Giám Mục Ambrôsiô  ở lại  chống đỡ.  May 
mắn  thay,  vị  hoàng  đế  đông  phương  là 
Theodosius đã can thiệp và đánh bại Maximus. 
Tuy nhiên, sau đó Theodosius đã chiếm quyền 
kiểm soát toàn thể đế quốc Rôma. Theodosius là 
người Công Giáo và sau này trở thành người bạn 
chí thiết của Ðức Giám Mục Ambrôsiô.

Cũng trong thời gian này hoàng hậu Justina qua 
đời, và vua Valentinô II, con của bà đã tuyên 
thệ từ bỏ lạc giáo Ariô, và đặt mình dưới sự dẫn 
dắt của thánh Ambrôsiô, coi ngài như một người 
cha.

Trong  thời  gian  hoàng  đế  phương  Đông 
Theođôsiô  lưu  lại  phương tây,  có  những diễn 
tiến hy hữu xẩy ra trong lịch sử hội Thánh: một 
vị giám mục ra hình phạt cho hoàng đế, và vị 
hoàng đế đó đã qui  phục và chấp nhận hình 
phạt. Số là khi hoàng đế Theođôsiô hay tin các 
sĩ  quan  của  ông  đã  bị  những  người  ở 
Tessalonica  âm mưu giết,  thì  thánh  Ambrosiô 
cùng các giám mục đã kêu xin sự khoan hồng 
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của hoàng đế đối với những người Tessalônica. 
Và lời kêu gọi xem ra có hiệu lực. Nhưng thình 
lình họ hay tin là do nghe những lời xúi bẩy của 
đám cận thần,  hoàng đế  cho giết  cả thảy 7 
ngàn người dân Tessalonica vô tội. Để tránh gặp 
hoàng đế có bàn tay vấy máu đó, nhất là trong 
khi ngài cử hành thánh lễ,  thánh Ambrôsiô đã 
viện cớ ốm không tới chào thăm hoàng đế được, 
nhưng đã viết cho ông một lá thứ “do chính tay 
tôi viết, và xin chỉ mình hoàng đế đọc mà thôi. 
Trong thư ngài khích lệ vị hoàng đế đền bù tội 
lỗi của mình bằng một cuộc đền tội gương mẫu. 
Vị hoàng đế đã không tỏ vẻ e thẹn chấp nhận 
thi hành việc đền tội này, và suốt cả đời ông 
luôn luôn ăn năn hối hận.

Những ngày cuối đời của thánh Ambrôsiô:

Khi thánh Ambrosiô định qua Nước Phap định 
làm phép rửa tội vua Valentinianô II, thì hay tin 
vị vua trẻ này bị ám sát bởi kẻ soán quyền là 
Eugenius.. Ngài đã khóc ông vua bé nhỏ này và 
trong đám tang ngài  đã nói  đến cái  chết  của 
một vị tử đạo được rửa tội trong máu của mình. 
Eugenius, tên tiếm quyền,  là một kẻ ngoại đạo 
trong trái tim hắn, và hắn thề sẽ tái hồi phục lại 
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nền ngoại giáo. Nhưng chẳng bao lâu hoàng đế 
Theodosius đã đem quân sang tiêu diệt hắn vào 
mùa xuân năm 391. Sau đó ông đã xin vị thánh 
giám mục cử hành thánh lễ tạ ơn cho cuộc chiến 
thắng, nhưng chỉ sau đó vài tháng ông qua đời 
tại Milan, có thánh Ambrosiô ở bên giường, và 
ông chết khi thốt lên tên của Ambrôsiô. Chính 
thánh nhân đã phải thú  nhận: “Ngay cả khi cái 
chết làm tan rữa thân xác của hoàng đế, ông 
vẫn mãi mãi là người lo cho Hội Thánh nhiều 
hơn lo cho chính sự an nguy bản thân của ông. 
Tôi yêu mến ông, và tôi xin Chúa sớm đưa ông 
về thiên đàng!”. Thế rồi chỉ hai năm sau, Đức 
giám mục Ambrôsiô cũng ra đi để hai tâm hồn vĩ 
đại của một hoàng đế và một giám mục mãi mãi 
ở bên nhau!

Ðức  Giám  Mục  Ambrôsiô  từ  trần  năm  397, 
khoảng 57 tuổi.  Lễ kính được đặt vào ngày 7 
tháng  Mười  Hai,  là  ngày  ngài  "bị"  tấn  phong 
giám mục. 
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8-12 LỄ ĐỨC MẸ Vô NhiỄM Nguyên 
TỘI

Lc 1, 26-38

I. TIẾN  TRÌNH  TÍN  IĐ ỀU  MẸ VÔ  NHIỄM 
THAI

Đức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội  từ thuở đầu thai, 
nói tắt là "Đức Mẹ vô nhiễm thai". "Thai" nói đầy 
đủ là "thụ thai" (conception). Thụ thai phân biệt 
ra thụ thai chủ động (active conception) là việc 
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người mẹ hoài thai đứa con, và thụ thai thụ động 
(passive conception) là việc người con được thụ 
thai. Do ó, khi nói đ đến Mẹ Ma-ri-a đầu thai Vô 
nhiệm  nguyên  tội  không  phải  nói  đến  Thánh 
Anna thụ thai Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, hay là Đức 
Trinh Nữ Ma-ri-a thụ thai Chúa Giê-su, nhưng là 
nói đến Trinh Nữ Ma-ri-a “được dựng thai hay 
được thụ thai trong lòng thánh Anna với ơn Vô 
Nhiễm Nguyên tội”. Vậy “Đức mẹ Vô Nhiễm” thì 
hiểu là "Đức Mẹ Vô nhiễm từ thuở đầu thai" hay 
là "Đức Mẹ đầu thai vô nhiễm" hoặc là "Đức Mẹ 
Vô nhiễm thai".

Vấn đề "Đức Mẹ Vô nhiễm thai" thoạt tiên là một 
hạt  giống  được  giấu  ẩn  trong  kho  mạc khải 
Thánh kinh và Thánh truyền, rồi trải qua niềm tin 
của Giáo hội biến thành Nụ Tín lý. Nhưng Nụ Tín 
lý trải  qua nhiều chông gai,  nhiều sương tuyết 
lạnh lùng, nhờ sự diễn giải của các Thánh Giáo 
phụ,  các nhà thần học và  sự phán quyết của 
Thẩm  quyền  Giáo  hội  mới  nở tươi  thành  Tín 
iđ ều.

Xét về phương diện tiến triển, Tin iđ ều đức Mẹ 
được đầu thai Vô Nhiễm Nguyên Tội đã trải qua 
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những tiến trình phúc tạp, nhưng được giản lược 
qua 3 giai đoạn: giai đoạn trầm lặng, giai đoạn 
tranh luận, và giai đoạn xác nhận. 

A. Giai đoạn trầm lặng từ thế kỷ I đến thế kỷ 
XI
Thánh kinh chỉ có kiểu nói mặc nhiên ẩn tàng về 
vấn đề Vô nhiễm, nên trong những thế kỷ đầu, 
Giáo hội chưa khám phá ra. Tuy nhiên, từ thời 
các  Thánh Tông đồ qua thời các  Thánh Giáo 
phụ trong những thế kỷ đầu, một ít tia sáng "Vô 
nhiễm" ã loéđ  lên, nhưng chỉ trong phạm vi cá 
nhân. 
 
Năm 416  Công đồng Carthage và Công đồng 
Mileviô  ở Bắc Phi lên án Pelagiô và Coelestiô 
chối  tội  nguyên  tổ,  mà  không đề cập  gì  đến 
trường hợp của Đức Mẹ. 
 
Năm 431 Công đồng Êphêsô ở Tiểu Á cùng với 
Thánh Cyrilô Alexan ria luđ ận phi bè rối Nestoriô, 
để tuyên tín Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Từ ó,đ  
lòng sùng kính Đức Mẹ dâng lên cao và tràn lan 
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ra xa rộng. Giáo hội cũng chỉ xác nhận sự trinh 
trong tuyệt đối của Mẹ. Khi người ta bàn luận về 
vấn đề tội lỗi, Thánh Augustinô không muốn liên 
tưởng đến Đức Mẹ.  Tư tưởng tiêu cực này ãđ  
nên như qui luật cho các Giáo phụ thời ó. Bênđ  

ôngĐ  phương,  người  ta  nồng  nhiệt  sùng  kính 
phúc vinh quang Mẹ Thiên Chúa, mà không xác 
định rõ. 
 
Đến thế kỷ VII, bốn vị Giáo hoàng: Đức Honoriô 
I, Đức Thánh Martinô I, Đức Thánh Agathô, và 
Đức Thánh Lêô II làm loé lên một vài tia sáng 
nhưng vẫn ở trong phạm vi hạn hẹp. 

B. Giai đoạn tranh luận từ thế kỷ XI đến thế 
kỷ XIV

Thế kỷ XII, nhà thần học Eadmer sử gia  của 
Thánh Anselmô tại  Canturbury (Anh) viết  cuốn 
"Yếu luận về sự đầu thai  thánh thiện của Đức 
Ma-ri-a"  để minh xác ý nghĩa đặc ân làm nền 
tảng cho Tín lý Vô nhiễm. Eadmer lý luận sâu 
sắc về việc Mẹ được đặc ân Vô nhiễm với ba lời 
có  tính  cách  Cách ngôn:  Potuit,  Decuit,  Fecit, 
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nghĩa  là  Thiên  Chúa  có  thể làm;  nếu  Người 
muốn thì  Người  ã  làm.  Cđ ũng thời  ó,đ  văn  sĩ 
Osbertô Clare đầu tiên vận động truyền bá giáo 
thuyết  này.  ông  phĐ ương ãđ  mừng lễ Mẹ đầu 
thai từ thế kỷ VII,  nhưng Tây phương mừng lễ 
này thế kỷ XII. Dẫu thế, một bức màn đen vẫn 
trùm phụ vấn đề Vô nhiễm, đến nỗi 4 vị thánh 
tiến sĩ Bênađô, Albertô, bônaventura, Tôma, và 
hai nhà thần học nổi danh Rupertô và Alexanđrô 
Hadès cho rằng Đức M5 cũng mắc tội như mọi 
người nối dõi Ađam. Thánh Tôma chỉ nói Đức 
mẹ được thánh hóa trong lòng mẹ. Về sau, các 
ngài  mới  bỏ  tư  kiến  để  thuận  theo  sự  phán 
quyết của các Đức Giáo Hoàng và niềm tin của 
giáo Hội. Hai luồng tư tưởng nghịch và thuận vấn 
đề Vô nhiễm lan tràn sâu rộng gây nên một cuộc 
tranh luận sôi nổi giữa hai trường phái Tôma và 
Scôtô tại Avignôn (Pháp) năm 1325. Phe thuận 
là trường phái Scôtô có luận cứ vững mạnh, nên 
được Đức Gioan XXII tán thành, và được Đại học 
Paris  yểm trợ.  N m 1346 tă ại  phân khoa Thần 
học Đại  học này, không ai được đậu cử nhân, 
tiến sĩ,  nếu không tuyên thệ phải  ủng hộ giáo 
thuyết Vô nhiễm. Sau này hai Đại học Cologne 
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và Mayence noi gương Đại  học Paris cũng có 
qui chế như thế. Còn một cuộc tranh luận khác 
không kém gay go về vấn đề Vô nhiễm. Phe 
chống gây ảnh hưởng sâu rộng nhất là miền Bắc 
Ý,  nhưng  sau  cũng  thuận  theo,  nhờ thái  độ 
cương quyết của Đức Sixtô IV. 

C. Giai đoạn xác nhận từ thế kỷ XIV đến thế kỷ 
XIX

Năm 1377  cuộc  Đức  Mẹ mạc  khải  với  Thánh 
Brigitta được Đức Grêgôriô XI thẩm tra và xác 
nhận là chân thật. Đức Mẹ nói với Thánh Brigitta: 
"Đúng sự thật là Mẹ đầu thai vô nhiễm. Hỡi ái nữ 
của Mẹ. Con hãy tin và thấy rằng những ai tin và 
tuyên xưng Mẹ ã đ được gìn giữ khỏi vết nhơ tội  
tổ là họ nghĩ úng. Ai nghđ ĩ ngược lại là sai, nhất  
là họ nghĩ càn giỡ". Năm 1431, Công đồng Basel 
(Thụy sĩ), công bố một sắc lệnh như sau: "Chúng 
tôi xác định và tuyên ngôn rằng Đức Trinh Nữ 
Ma-ri-a, do đặc ân Thiên Chúa giữ gìn, không 
bao  giờ nhiễm lây  vết  nhơ nguyên  tội,  nhưng 
luôn luôn thánh thiện và vô nhiễm". 
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Đức Sixtô  IV  là  vị Giáo  hoàng  đầu  tiên  minh 
nhiên xác định vấn đề Vô nhiễm bằng cách ban 
hành  16  Hiến  chế về Mẹ Ma-ri-a  Vô  nhiễm. 
Trong số ó, 12 Hiđ ến chế ban ân xá, 4 Hiến chế 
thiết lập và củng cố lễ Mẹ Vô nhiễm trong khắp 
Giáo hội.

Năm 1545, Công đồng Trentô do Đức Phaolô III 
triệu tập, công bố sắc lệnh có ba khoản nói về 
Mẹ Vô nhiễm:

1.  Đức Ma-ri-a  được miễn trừ khỏi  luật  chung 
của Nguyên tội.

2.  Đức Ma-ri-a được gọi  là Vô nhiễm.  Ý nghĩa 
danh từ này phải được xác định là khỏi mọi vết 
nhơ, mà vết nhơ là Nguyên tội. Do óđ , gọi Mẹ là 
Vô nhiễm vì Mẹ đầu thai vô nhiễm nguyên tội.

3. Các Hiến chế của Đức Sixtô IV phải được tôn 
trọng. 
Năm 1567 Đức Thánh Piô V ban hành ba v nă  
kiện về Mẹ Vô nhiễm. V n kiă ện thứ nhất luận phi 
những lầm lạc của Baius cho rằng tin Đức Mẹ vô 
nhiễm thai là rối đạo. 
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Đức Clêmentê VIII ca ngợi, khích lệ và cho phát 
hành  cuốn  giáo  lý  do  Thánh Belarminô  soạn, 
trong ó có câuđ :

H. Đầy ơn phúc nghĩa là gì?

T.  Đức Mẹ đầy  ơn  phúc,  vì  Người  không  hề 
mang vết nhơ tội lỗi, dù là Nguyên tội  hay hiện 
tội, tội trọng hay tội hèn. 

Đức Grêgôriô XV ban hành sắc lệnh có một iđ ều 
áng chú ýđ :

Những ai phủ nhận Đức Mẹ Vô nhiễm phải tuyệt 
đối  im lặng, vì sinh gương mù và chia rẽ giữa 
Giáo hội. Mẹ Ma-ri-a đầu thai mà mắc tội là iđ ều 
xúc phạm đến niềm tin  của tín hữu. Tuy nhiên, 
được giữ tư kiến cho mình, vì vấn đề chưa được 
chính thức xác định. 

Đức Alexanđrô VII, là vị Giáo hoàng quan trọng 
thứ nhì sau Đức Piô IX trong việc định tín Mẹ Vô 
nhiễm,  Trọng  sắc  "Solicitudo  Omnium 
Ecclesianum" của ngài có ba điều quan trọng:
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1. Niềm tin Mẹ Ma-ri-a Vô nhiễm là quan iđ ểm 
đạo đức (Pia sententia).

2. Sự đầu thai nói về Mẹ Ma-ri-a có nghĩa là Vô 
nhiễm.

3.  Ngài giải  thích các sắc lệnh của các vị tiền 
nhiệm xác nhận Mẹ Vô nhiễm. 

Năm  1830,  Đức  Mẹ hiện  ra  ban  cho  Thánh 
Catarina  Labouré  tại  Paris  lời  nguyện vắn tắt: 
"Lạy Mẹ Ma-ri-a Vô nhiễm nguyên tội,  xin cầu 
cho chúng con là kẻ tội lỗi chạy đến cùng Mẹ". 

Đức Grêgôriô XVI, vị tiền nhiệm của Đức Piô IX, 
ã  dđ ọn đường rất gần để tiến tới việc định tín. 

Ngài ban phép cho  133 giáo phận và hội dòng 
thêm  vào  kinh  cầu  Đức Bà  câu:  "Nữ Vương 
chẳng hề mắc tội tổ tông, cầu cho chúng con". 
Sau này Đức Piô IX mới  ấn định câu này trong 
kinh cầu Đức Bà cho khắp Giáo hội. Lòng sùng 
kính Mẹ Vô nhiễm đặc biệt của ngài ảnh hưởng 
sâu rộng trong Giáo hội. Từ n m 1840 ă đến 1844 
có  86  đơn  thỉnh  nguyện  xin  định  tín  của  các 
Hồng y, Giám mục nước Pháp, Tây Ban Nha, Ý, 
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Đức, và Trung Hoa, và n m 1849 thêmă  các đơn 
thỉnh nguyện của Công đồng Baltimore, Hoa kỳ. 

Đức Piô IX đã được Thiên Chúa tuyển chọn 
để định tín Mẹ Vô nhiễm thai, nên lịch sử gọi 
ngài là Giáo hoàng của Mẹ Vô nhiễm. Từ n mă  
1846 đến 1849 có thêm 130 đơn thỉnh nguyện, 
nên ngài quyết tâm tiến hành:

Ngày 1-6-1848 ngài triệu tập Hội  đồng Tư vấn 
gồm các nhà thần học nổi  danh, với  sứ mệnh 
thẩm xét vấn đề. Hội đồng Tư vấn biểu quyết tâu 
xin định tín.

Ngày 22-12-1848 một  Hội  đồng Tiền chuẩn bị 
gồm tám Hồng y và n m că ố vấn họp tại Naples 
dưới  quyền  chủ toạ của  Đức  Hồng  y 
Lambruschini. Hội đồng tâu xin Đức Thánh Cha 
gửi  một thông iđ ệp cho các Giám  mục xin cầu 
nguyện và hỏi ý kiến.

Ngày 2-2-1849 Đức Thánh Cha liền ban hành 
Thông iđ ệp "Ubi Primum". Ngài nhận được 603 
thư hồi âm tâu xin định tín hoặc xin tùy sự quyết 
định của Đức Thánh Cha. Với  đủ yếu tố trong 
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tay, Đức Piô IX họp Cơ mật viện gồm các Hồng y 
để quyết định lần cuối cùng và ngài viết Thông 
iđ ệp "Ineffabilis Deus". 

D. Tuyên tín

Ngày  8-12-1854,  tại  đại  đền  Thánh  Phêrô, 
trước mặt 54 Hồng y, 42 Tổng Giám mục, 92 
Giám mục,  300 các viên chức sắc gồm cả 
ngoại giao oàn, cùng vđ ới chừng 50,000 linh 
mục, tu sĩ,  và giáo dân từ nhiều quốc gia, 
Đức Piô IX trịnh trọng tuyên bố thông iđ ệp 
bất  hủ "Ineffabilis Deus", và  với  một  giọng 
cương quyết oai nghiêm, ngài tuyên tín: "Do 
uy quyền của Đức Giê-su Kitô Chúa chúng 
ta, của hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, 
và của riêng Ta, Ta xác nhận, tuyên ngôn và 
định tín rằng: Rất Thánh Trinh Nữ Ma-ri-a từ 
phút đầu thai ã đ được gìn giữ Vô nhiễm khỏi 
mọi vết nhơ nguyên tội, do đặc ân của Thiên 
Chúa toàn năng, nhờ công nghiệp của Chúa 
Giê-su Kitô, Đấng Cứu chuộc nhân thế. Tín lý 
này đã được Thiên Chúa mạc khải. Do vậy, 
tất cả mọi tín hữu phải tin kiên vững". 
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Đức Thánh Cha vừa dứt lời, tức thì bài thánh ca 
"Te Deum" cùng với  âm nhạc và tiếng chuông 
đại đền thánh Phêrô vang lên trầm hùng, biểu lộ 
niềm phấn khởi  hân hoan từ ngàn vạn con tim 
dào dạt sung sướng trước bước vinh quang của 
Mẹ Vô nhiễm. Đồng thời, bên ngoài, từng loạt đại 
bác tại lâu ài Thiên thđ ần nổ vang trời, nhịp với 
chuông tất cả các đền thờ thành Rôma đổ hồi 
ngân vang reo mừng Mẹ. Các lâu đài, dinh thự 
và tất cả các tư gia đều  kéo cờ tưng bừng, và 
êm đ đến thì trưng èn rđ ực sáng để ghi dấu một 

biến cố vinh quang cho Mẹ Vô nhiễm và vẻ vang 
cho toàn thể Giáo hội. 

Sau bốn n m, n m 1858ă ă , Đức Mẹ hiện ra với 
Thánh  Berna etta  tđ ại  Lộ Đức  nước  Pháp. Mẹ 
xưng mình "Ta là Đấng Vô nhiễm thai" để xác 
nhận iđ ều tuyên tín của Đức Piô IX. 

Năm 1846 công đồng giáo tỉnh Baltimore cung 
hiến Giáo hội Hoa Kỳ cho Đức Mẹ Vô nhiễm. Và 
đền thánh Mẹ Vô nhiễm bổn mạng toàn quốc ãđ  
được xây cất tại Washington, D.C. Tại Việt Nam, 
từ n m 1855 ă đến n m 1862 dă ưới  triều vua Tự 
Đức, việc cấm đạo khủng khiếp ác liệt hơn hết. 
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Riêng giáo phận Bùi Chu và Hải  Phòng ã  cóđ  
trên 2,000 người chết vì đạo. Bởi vậy, các thừa 
sai  Tây Ban Nha tại  Giáo phận Bùi Chu khấn 
dâng giáo phận cho Đức Mẹ Vô nhiễm và khấn 
hứa Đức Mẹ ban ơn bình an, giáo phận sẽ dâng 
kính Đức Mẹ một đền thờ rộng lớn. Quả thật đến 
n m  1888,  phong  trào  că ấm đạo  chấm  dứt. 
Nhưng mãi đến n m 1916 Giáo phă ận Bùi Chu 
mới  khởi  công  kiến  thiết đền  thờ Đức  Mẹ Vô 
nhiễm  đồ sộ nguy  nga  kiểu  Gothic  bậc  nhất 
Đông Dương tại Phú Nhai gần Bùi Chu, tới n mă  
1923 mới khánh thành, n m 1929 bă ị bão đổ, và 
n m 1933ă  được trùng tu uy hùng cho tới  ngày 
nay. 

Trải qua nhiều khó kh n sau bao thă ế kỷ, và nhờ ánh 
sáng  của  Chúa  Thánh  Linh  qua  Thánh kinh  và 
Thánh truyền, Giáo hội đã đính thêm viên bích ngọc 
"Vô nhiễm" sáng chói trên vương miện Thiên Mẫu 
của  Mẹ Ma-ri-a.  Chúng  ta  hãy  vui  mừng  cảm tạ 
Chúa và Giáo hội, cách riêng Đức Sixtô IV và Đức 
Piô IX. Với hết tình ngoan thảo, chúng ta hãy hoan 
hỉ ca mừng chúc tụng Mẹ Vô nhiễm, đặc biệt trong 
dịp lễ tôn vinh Người.

L.m. Phêrô, CMC / dongcong.net
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11-12 Thánh Giáo Hoàng Đamasô I

(305? - 384)

Theo chứng từ  của người  thư ký  của ngài  là 
Thánh  Giêrôme,  thì  Thánh  Đamasô  là  "một 
người  không ai  sánh bằng,  rất  hiểu  biết  Kinh 
Thánh, một tiến sĩ trinh trắng của một Giáo Hội 
trinh trắng, rất yêu quý sự khiết tịnh, và sung 
sướng khi nghe được những lời khen ngợi nhân 
đức này." 
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Thánh Đamasô rất hiếm khi được nghe những 
lời tán dương mình như vậy. Những tranh giành 
nội bộ có tính cách chính trị, các tà thuyết, các 
tương giao căng thẳng với chính các giám mục 
của ngài và của Giáo Hội Ðông Phương đã làm 
cản trở sự bình an trong triều đại giáo hoàng 
của ngài. 

Là con của một linh mục Rôma, có lẽ thuộc gốc 
Tây Ban Nha,  Đamasô khởi  sự là  một  phó tế 
trong nhà thờ của cha mình, sau đó ngài là linh 
mục của một nhà thờ mà sau này là vương cung 
thánh đường San Lorenzo ở Rôma. Ngài phục vụ 
Ðức Giáo Hoàng Liberius (352-366) và đi theo 
đức giáo hoàng khi bị lưu đầy. 

Khi Ðức Liberius từ trần, Đamasô được bầu làm 
Giám Mục Rôma vào tuổi 60; nhưng một thiểu 
số khác lại chọn và tấn phong một phó tế khác 
là Ursinus làm giáo hoàng. Cuộc tranh luận giữa 
Đamasô và giáo hoàng đối  lập gây nên nhiều 
xung đột giữa Vương Cung Thánh Đường, gây 
gương mù cho các giám mục Ý. Cho dù cuộc 
chiến cụ thể đã ngưng, nhưng Đức Đamasô còn 
phải chiến đấu với các đối thủ ngài trong suốt 
cuộc  sống  của  mình.  Trong  một  thượng  hội 
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đồng do Đamasô triệu tập nhân ngày sinh nhật 
của ngài, Ðức Đamasô yêu cầu các giám mục 
tán thành các hành động của ngài. Nhưng câu 
trả lời của các giám mục thật cộc lốc: "Chúng tôi 
quy tụ để mừng sinh nhật, chứ không để kết án 
một người  vắng mặt (unheard)."  Khoảng năm 
378, những người ủng hộ vị giáo hoàng đối lập 
còn tìm cách đưa Ðức Đamasô ra toà về một tội 
phạm nghiêm trọng -- có lẽ tội dâm dục. Ngài 
đã phải thanh minh trước toà dân sự cũng như 
trước một công đồng của Hội Thánh. 

Khi là giáo hoàng, ngài có lối sống thật đơn giản 
trái  ngược với  các giáo sĩ  ở Rôma, và ngài  rất 
hăng say chống lại tà thuyết Ariô và các tà thuyết 
khác. Một sự hiểu lầm trong văn từ về Ba Ngôi 
Thiên Chúa đã đe dọa mối giao hảo thân thiện 
với  Giáo Hội  Ðông Phương,  và  Ðức Đamasô là 
người ôn hoà đã dàn xếp cách tốt đẹp. 

Chính trong thời giáo hoàng của ngài (380) mà 
Kitô Giáo được tuyên bố là tôn giáo chính thức 
của  Rôma,  và  tiếng  Latinh  trở  nên  ngôn  ngữ 
chính thức trong phụng vụ nhờ sự cải cách của 
đức  giáo  hoàng.  Cũng  nhờ  ngài  khuyến  khích 
Thánh Giêrôme học hỏi  kinh thánh để rồi  dịch 
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Kinh Thánh từ nguyên bản sang latinh, nhờ đó 
mà bộ Phổ thông (Vulgate) được chào đời, đó là 
bộ Kinh Thánh mà Công Ðồng Triđentinô (11 thế 
kỷ sau) tuyên bố là "có giá trị để đọc giữa công 
chúng,  được  dùng  để  tranh  luận,  và  để  rao 
giảng." 

Thánh Đamasô là một văn sĩ – không phải là tác 
giả của nhiều cuốn sách như các văn sĩ Kitô hữu 
khác đã thực hiện. Ngài ưa thích viết các vần 
thơ trên các tấm bia đá: là những câu nói ngắn 
toát  lên cái  ý nghĩa  chính cần phải  được phô 
diễn. Ngài viết rất nhiều bia mộ cho các vị tử 
đạo. Và ngài viết một tấm bia về chính bản thân 
ngài cho thấy đức khiêm nhường của ngài  và 
lòng  kính  trong  của  ngài  đối  với  các  vị  tử 
đạo.Trong một nghĩa địa Rôma có một hầm mộ 
giáo hoàng do ngài xây dựng ngài để lại ở đó là 
tấm bia có hàng chữ như sau: “Tôi, Đamasô, ao 
ước được chôn táng ở đây, nhưng tôi sợ làm thế 
sẽ xúc phạm đến hài cốt của các thánh.” Thay vì 
thế, khi ngài chết, ngài được chôn táng chung 
với mẹ ngài và một em gái của ngài.

Từ một  sắc  lệnh  của  Đamasô (được  gán  cho 
thánh giáo hoàng Đamasô): Có rất nhiều cách 
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sắp đặt Tên của Chúa Giê-su dưới nhiều hình 
thức: “Ngài là Chúa, bởi lẽ ngài là Thần Khí; là 
Ngôi Lời, bởi vì Ngài là Thiên Chúa; là Con, bởi 
Ngài là Con độc nhất sinh bởi Đức Chúa Cha; là 
Người, vì ngài được sinh ra bởi Đức Trinh Nữ; là 
tư tế,  vì  ngài  hiến dâng minh làm hiến tế; là 
Đấng chăn chiên, vì  ngài là ngược canh gác; là 
Sâu bọ, vì ngài đã sống lại; là Núi, vì ngài mạnh 
mẽ; là Đường, vì chỉ có một con đường thẳng 
tắp qua ngài đề đến với sự sống; là Con Chiên, 
vì ngài chịu đau đớn; là Đá – Góc, vì ngài là lời 
dạy bảo; là Thầy, vì ngài chi cho biết phải sống 
thế nào; là Mặt trời,  vì  ngài  là  là Đấng chiếu 
soi; là Chân lý, vì ngài từ Chúa Cha mà đến; là 
Sự sống, vì ngài là Đấng tạo dựng; là Bánh vì 
ngài là xác thịt; là người Samari, vì ngài là người 
bảo vệ; là Chúa Kitô, vì ngài đã được xức dầu; là 
Giê-su, vì ngài là Đấng Trung gian; là Cây nho, 
vì chúng ta được cứu chuộc bởi máu ngài; là Sư 
tử,  vì  ngài  la  vua,  là  Tảng  Đá,  vì  ngài  vững 
mạnh; là bông hoa, vì ngài là Đấng được chọn; 
là  ngôn sứ,  vì  ngài  đã  mặc  khải  điều  sẽ  xẩy 
đến.” 
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Lời Bàn

Lịch sử của triều đại giáo hoàng và lịch sử Giáo 
Hội được gắn bó chặt chẽ với tiểu sử cá nhân 
của Ðức Đamasô. Trong một giai đoạn then chốt 
và nhiều khó khăn của Giáo Hội, ngài đã xuất 
hiện như một người bảo vệ đức tin đầy nhiệt 
huyết, biết khi nào phải tiến và khi nào phải thủ. 
Thánh Đamasô giúp chúng ta  ý  thức hai  đức 
tính của một người lãnh đạo xứng đáng: luôn 
nhận ra sự thôi thúc của Thần Khí và phục vụ. 
Cuộc chiến đấu của ngài nhắc cho chúng ta biết 
rằng Ðức Kitô không bao giờ hứa che chở Ðá 
Tảng của Người khỏi cơn phong ba, bão táp hay 
những  người  theo  Người  không  gặp  các  khó 
khăn.  Người  chỉ  đảm bảo sự chiến thắng sau 
cùng. 

Lời Trích

Đây là băn văn của văn mộ chí mà Ðức Đamasô 
đã viết cho chính ngài: 

"Ngài là đấng đi trên biển đã làm câm nín các 
ngọn  sóng  ác  liệt,  là  đấng  ban  sự  sống  cho 
những hạt  mầm tàn tạ  của thế gian;  Ngài  là 
đấng tháo gỡ xiềng xích tử thần, và đã đưa về 
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cho Martha người anh của cô sau ba ngày trong 
mộ tối. Tôi tin rằng, Ngài sẽ đưa Đamasô chỗi 
dậy từ tro bụi" 
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12-12 LỄ ĐỨC MẸ Guadalupe

ĐỨC MA-RI-A GUADALUPE HIỆN RA VỚI 
THỔ DÂN JUAN DIEGO

by Soeur Jean Berchmans Minh Nguyệt.
Copyright, 2002.

Xin lược thuật 5 lần Nữ Trinh Rất Thánh Ma-ri-a 
hiện ra cùng thổ dân Juan Diego (1474-1548) 
trên đồi Tepeyac. Lần đầu vào sáng thứ bảy 9-
12-1531  và  lần  cuối  vào  ngày  thứ  ba  12-12-
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1531. Lần hiện ra sau cùng, Đức Ma-ri-a tỏ lộ 
danh  tánh  ngài  là  Đức  Bà  Guadalupe.  Danh 
xưng Guadalupe trong tiếng thổ dân có nghĩa là 
"Người Nữ chiến thắng con rắn". Các cuộc hiện 
ra  đã  được  thổ  dân  Antonio  Valeriano  (1520-
1605) kể lại  tỉ  mỉ.  Thổ dân Antonio  Valeriano 
sống  đồng  thời  với  thổ  dân  Juan  Diego.  Vào 
năm 1531, thổ dân Juan Diego đã 57 tuổi, và 
thuộc  về  một  nhóm  thổ  dân  thiểu  số  rất  ít 
người. Trước đó 7 năm, ông Juan Diego đã lãnh 
nhận bí tích rửa tội cùng với người vợ hiền đức 
là  bà  Ma-ri-a  Lucia.  Bà  Ma-ri-a  Lucia  qua  đời 
năm 1529.

... Lần hiện ra thứ nhất. Hôm đó là sáng thứ bảy 
9-12-1531, ông Juan Diego đến nhà thờ Thánh 
Giá ở Tlatelolco để tham dự buổi học giáo lý. Khi 
đến gần đồi Tepeyac, ông nghe tiếng líu lo êm 
ái,  tiếng ríu rít  nhẹ nhàng, với  các cung trầm 
bổng tuyệt  vời  của  muôn ngàn  chim sẻ,  như 
tiếng nhạc réo rắt vọng xuống từ trời cao. Thổ 
dân Juan Diego vô cùng bỡ ngỡ. Ông dồn dập 
tự hỏi: "Liệu mình có xứng đáng với những gì 
mình đang nghe không? Hay mình đang mơ? 
Mình đã tỉnh hẳn chưa? Mình đang ở nơi nào 
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đây? Có lẽ mình đang ở địa đàng, nơi cõi trần 
hạnh phúc mà các bậc tiên tổ của mình đã nói 
tới chăng? Hay là mình đã vào thiên đàng rồi?". 
Còn  đang  đảo  mắt  nhìn  chung  quanh,  bỗng 
tiếng hót im bặt và ông nghe một tiếng nói xa 
xôi, vọng xuống từ trên cao và gọi rõ tên ông: 
"Juan Diego, Juan Diego nhỏ bé!".

Juan Diego không hề cảm thấy sợ hãi, trái lại, 
ông sung sướng tiến nhanh về hướng đồi cao. 
Khi leo lên tới đỉnh, ông trông thấy một Bà đang 
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đứng đó. Bà ra hiệu mời Juan Diego tiến lại gần 
Bà. Khi đến trước mặt Bà, Juan Diego vô cùng 
bỡ ngỡ và kinh ngạc trước vẽ đẹp siêu thoát của 
Bà. Áo Bà long lanh các tia sáng mặt trời. Tảng 
đá nơi Bà đặt chân như toàn bằng đá quí và mặt 
đất  chung quanh Bà tỏa  sáng như cầu vòng. 
Thổ dân Juan Diego kính cẩn quì gối xuống và 
cảm động lắng nghe lời Bà nói cách êm ái dịu 
dàng rằng: "Hỡi Juan bé nhỏ, người con nhỏ bé 
nhất trong các con Ta, con đang đi đâu đấy?". 
Juan Diego trả lời: "Thưa Bà, con phải đến nhà 
thờ ở Messico-Tlatelolco để tiếp tục học về các 
mầu nhiệm của Thiên Chúa,  do  các  linh  mục 
dạy. Các linh mục là các thừa tác viên thánh của 
Chúa chúng ta". Thế là Bà Đẹp liền bày tỏ cùng 
Juan Diego ước muốn của Bà như sau: "Con hãy 
cẩn trọng ghi  khắc nơi  lòng con rằng,  con là 
người bé mọn nhất trong các con của Ta, và Ta 
chính là Nữ Trinh Rất Thánh Ma-ri-a, Mẹ Thiên 
Chúa thật, Đấng là suối nguồn sự sống, là Đấng 
Tạo Dựng muôn loài. Ngài là Chủ Tể trên trời và 
dưới đất. Ta hết sức mong ước người ta xây cất 
nơi  đây  một  đền  thánh,  hầu  Ta có  thể  minh 
chứng và trao ban cho mọi người tình thương 
của Ta, lòng cảm thông, sự trợ giúp và che chở 
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của Ta. Bởi vì, Ta là Mẹ Từ Bi của các con, Mẹ 
của riêng con, cũng như của toàn dân sống trên 
phần đất này và của tất cả những ai thành khẩn 
kêu  cầu  cùng Ta  với  trọn  lòng  tin  tưởng.  Ta 
nghe rõ tiếng kêu than ai oán của họ. Ta muốn 
trao ban cho mọi người phương thuốc chữa trị 
các nổi đau đớn, các khó khăn cùng các sầu khổ 
buồn phiền. Và để có thể thực hiện các nguyện 
ước khoan nhân của Ta, con hãy đi tới tòa Giám 
Mục Mêhicô  và  thưa với  đức  giám mục rằng, 
chính Ta sai con tới và Ta ước ao người ta xây 
cho Ta một ngôi đền trên ngọn đồi này. Con hãy 
kể lại tỉ mỉ cho đức giám mục tất cả những gì 
con thấy và nghe. Con hãy tin chắc rằng, Ta sẽ 
nhớ ơn con, Ta sẽ ban thưởng cho con. Ta sẽ 
làm cho con được hạnh phúc và con,  con sẽ 
xứng đáng với phần thưởng, dành cho các cố 
gắng và các nhọc mệt con hy sinh để chu toàn 
sứ mệnh Ta trao phó. Đấy nhé, con đã nghe rõ 
mệnh lệnh của Ta, hỡi con Ta, đứa con nhỏ bé 
nhất trong tất cả các con Ta. Bây giờ con hãy đi 
và dùng trọn sức lực để thi hành công tác". Thổ 
dân Juan Diego kính cẩn cúi mình thưa: "Thưa 
Bà, con sẽ đi ngay và thực hiện lệnh Bà truyền. 
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Giờ đây đứa đầy tớ khiêm hạ của Bà xin được 
phép lui gót".

Ông Juan Diego mau mắn xuống khỏi  đồi  và 
trực chỉ thành phố Mêhicô. Vào thành, ông đi 
thẳng đến tòa Giám Mục. Vị Giám mục sở tại lúc 
bấy giờ  là  đức cha Juan de Zumárraga thuộc 
dòng Anh Em Hèn Mọn Thánh Phanxicô. Juan 
Diego xin gặp đức cha và thưa với ngài về sứ 
điệp của Bà Đẹp Thiên Quốc.  Nhưng đức cha 
không tin lời ông nói. Juan Diego buồn bã ra về, 
lòng thất vọng vì nhiệm vụ giao phó không hoàn 
thành.

... Lần hiện ra thứ hai. Cùng ngày hôm ấy, tức 
thứ bảy 9-12-1531, thổ dân Juan Diego quay trở 
lại đồi Tepeyac. Khi lên tới đỉnh đồi, ông trông 
thấy Bà Đẹp Thiên Quốc đang đứng chờ mình. 
Ông quỳ sụp xuống và thưa: "Thưa Bà, con đã 
mang sứ điệp của Bà đến cho đức giám mục. 
Ngài ưu ái lắng nghe con nói, nhưng ngài không 
tin lời con. Có lẽ ngài nghĩ là con bịa chuyện. Vì 
vậy, con tha thiết xin Bà, xin Bà hãy trao phó 
nhiệm  vụ  này  cho  một
Trinh  Nữ  Rất  Thánh  Ma-ri-a  liền  trả  lời:  "Hỡi 
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người con bé nhỏ nhất của Ta, hãy lắng nghe lời 
Ta nói đây. Ta biết rõ là có nhiều tôi tớ khác của 
Ta có thể thi hành mệnh lệnh Ta truyền. Tuy 
nhiên, Ta rất cần đến sự giúp đỡ của con. 

Vậy thì, Ta truyền cho con trở lại tòa giám mục 
một lần nữa. Ngày mai, con đến tòa giám mục 
và thưa với đức cha rằng, con đến nhân danh 
Ta  và  xin  ngài  xây  cất  một  đền  thờ  theo  ý 
hướng của Ta. Con lập lại với ngài lần nữa rằng, 
chính  Ta  là  Đức  Trinh  Nữ  Ma-ri-a,  Mẹ  Thiên 
Chúa,  chính Ta đã đích  thân sai  con đến với 
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ngài".  Thổ  dân  Juan  Diego  khiêm  tốn  thưa: 
"Thưa Bà, con không hề muốn làm phiền lòng 
Bà, con sẽ trung tín thi hành nhiệm vụ Bà trao 
phó. Con không quản ngại đường xa cũng không 
lưu ý việc đức giám mục không tin lời con nói. 
Ngày mai, con sẽ mang đến cho Bà câu trả lời 
của đức giám mục. Bây giờ xin Bà cho phép con 
ra  đi.  Trong  khi  chờ  đợi,  xin  Bà  nghỉ  ngơi".
Sáng hôm sau, Chúa Nhật 10-12-1531, thổ dân 
Juan Diego rời nhà thật sớm đi tới Tlatelolco để 
tham  dự  các  buổi  cử  hành  phụng  vụ.  Trong 
lòng,  ông cương quyết  tìm mọi  cách gặp cho 
bằng được đức giám mục. Thánh lễ kết thúc, 
ông phải nài nĩ mãi, người ta mới cho ông được 
hầu chuyện với vị giám mục. Ông quì gối trước 
mặt đức giám mục, vừa khóc ông vừa lập lại 
lệnh truyền của Bà Đẹp Thiên Quốc. Ông khẩn 
khoản xin đức giám mục tin lời  ông. Ông tha 
thiết xin ngài chấp thuận thi hành ước nguyện 
của Đức Nữ Vô Nhiễm.

Với mục đích kiểm chứng thực hư, đức cha Juan 
de Zumárraga đặt ra không biết bao nhiêu câu 
hỏi.  Thổ dân Juan Diego kiên  nhẫn trả  lời  rõ 
ràng từng câu một, thật chính xác. Sau khi tỉ mỉ 
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tra vấn, đức giám mục truyền cho ông phải xin 
Bà  Đẹp Thiên Quốc  tỏ  lộ  một  "dấu  chỉ".  Mặt 
khác, ngài còn cẩn thận sai một vài người giúp 
việc nơi tòa giám mục hãy đi theo Juan Diego xa 
xa,  và theo dõi  mọi  hành động của ông.  Thế 
nhưng,  khi  đến  chân  đồi  Tepeyac  thì  những 
người này không còn trông thấy bóng dáng thổ 
dân Juan Diego đâu nữa.

... Lần hiện ra thứ ba. Cùng ngày Chúa Nhật 10-
12-1531,
thổ dân Juan Diego lên đồi trình bày với Đức Mẹ 
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về câu trả lời  của đức giám mục. Nghe xong, 
Đức Mẹ liền nói: "Hỡi con nhỏ bé của Ta, con đã 
thi hành tốt đẹp lệnh truyền của Ta. Được rồi. 
Ngày mai con hãy trở lại đây để đón nhận "dấu 
chỉ" mà vị giám mục xin. Như thế, ngài sẽ tin lời 
Ta, sẽ không hoài nghi cũng không còn ngờ vực 
con nữa. Phần con, con luôn ghi nhớ rằng, Ta sẽ 
trả công bội hậu cho con, vì tất cả những khó 
nhọc con dành để phục vụ Ta. Giờ đây con hãy 
chạy nhanh về đi. Ngày mai Ta đợi con cũng nơi 
ngọn đồi này".

Ngày  hôm  sau,  thứ  hai  11-12-1531,  thổ  dân 
Juan Diego không đến nơi  hẹn với  Đức Trinh 
Nữ. Lý do vì chiều Chúa Nhật hôm trước, khi về 
đến  nhà,  ông  trông  thấy  người  chú  Juan 
Bernardino lâm bệnh nặng. Ông vội vã chạy đi 
tìm thầy thuốc đến chữa bệnh cho chú.  Thầy 
thuốc đến ngay.  Nhưng cơn bệnh đã đến hồi 
trầm trọng, vô phương cứu chữa. Biết thế, ông 
chú liền xin Juan Diego đi mời linh mục đến, để 
ông được lãnh nhận các phép Bí Tích sau cùng 
và dọn mình chết lành.
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...  Lần hiện ra thứ tư và thứ năm. Sáng tinh 
sương  ngày  thứ  ba  12-12-1531,  Juan  Diego 
nhanh nhẹn đi đến Tlatecolco để mời linh mục 
cho  chú.  Ông  cẩn  thận  chọn  một  con  đường 
khác, đi vòng quanh ngọn đồi về hướng đông, 
để có thể vào ngay thành phố Mêhicô, và khỏi bị 
Bà  Đẹp  Thiên  Quốc  giữ  lại  nói  chuyện.  Tuy 
nhiên, ông rất đỗi ngạc nhiên khi trông thấy Bà 
Đẹp từ trên đồi đi xuống. Khi đến gần, Bà hỏi 
Juan Diego: "Có chuyện gì xảy ra vậy con? Con 
đang đi đâu đó?". Thổ dân Juan Diego cảm thấy 
vừa sợ hãi vừa xấu hổ thẹn thùng. Ông nghiêng 
mình thưa: "Con hy vọng Bà hài lòng. Sáng nay 
Bà có cảm thấy dễ chịu không? Sức khoẻ Bà 
như thế nào? Con biết Bà sẽ phật ý. Nhưng xin 
Bà hiểu cho rằng, chú con bị bệnh nặng vì bị lây 
bệnh dịch hạch. Con đi mời linh mục đến giải tội 
cho chú con. Xin Bà thứ lỗi cho con. Xin Bà vui 
lòng chờ đợi con. Con không đánh lừa Bà đâu. 
Ngày mai con sẽ đến đây thật sớm để gặp Bà".

Sau khi lặng lẽ nghe Juan Diego bào chữa một 
hơi  dài,  Nữ Trinh Rất Thánh Nhân Từ trả lời: 
"Con hãy lắng nghe và hiểu cho kỹ, hỡi đứa con 
bé nhỏ nhất của Ta. Con đừng xao xuyến trong 
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lòng. Con đừng lo lắng về bệnh tình của chú con 
cũng như về bất cứ điều gì không may sẽ xảy 
ra. Ta đang có mặt nơi đây, không như là người 
Mẹ của con sao? Con không tìm thấy an nghỉ 
dưới bóng rợp mát của Ta sao? Ta không phải là 
sức khỏe của con sao? Con không được Ta ấp ủ 
sao? Hãy nói cho Ta biết con đang cần gì? Con 
chớ nên âu lo và buồn phiền, ngay cả bệnh tình 
trầm trọng của chú con.  Bởi  vì  chú con chưa 
chết bây giờ đâu. Con hãy tin tưởng vững chắc 
rằng, ngay chính lúc này đây, chú con sẽ được 
khỏi bệnh".

Lắng nghe những lời nói dịu dàng của Trinh Nữ 
Rất Thánh Ma-ri-a, thổ dân Juan Diego cảm thấy 
lòng tràn ngập niềm an ủi. Ông mau mắn leo lên 
đồi  cao,  theo  lệnh  truyền  của  Bà  Đẹp  Thiên 
Quốc. Ông hái những đóa hồng Tây-Ban-Nha nở 
tươi, thơm phức, tuyệt đẹp, ngoại lệ, vì lúc bấy 
giờ là tháng 12. Ông nhanh nhẹn hái hết và bỏ 
vào chiếc áo choàng, đan bằng sợi cây xương 
rồng.  Giờ đây Juan Diego trở  thành vị  sứ giả 
đáng tin cậy. Ông hăng hái trở lại con đường 
tiến thẳng vào thành phố Mêhicô. Ông vào tòa 
giám mục, quì gối trước mặt đức cha Juan de 
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Zumárraga. Ông lập lại sứ điệp của Đức Mẹ rồi 
từ từ mở chiếc áo choàng, mà cho đến lúc ấy, 
ông vẫn còn giữ chặt trước ngực. Vừa khi những 
đóa hồng tươi rơi xuống đất, tức khắc, xuất hiện 
trên chiếc áo choàng hình ảnh thật đẹp của Nữ 
Trinh  Rất  Thánh  Ma-ri-a,  Mẹ  Thiên  Chúa.
Vị giám mục cùng tất cả những người hiện diện 
liền sấp mình xuống đất, tôn kính hình ảnh lạ 
được Đức Mẹ in trên áo choàng. Vị giám mục 
thật ân hận vì  đã không tin ngay lời  thổ dân 
Juan Diego nói. Ngài muốn giữ chiếc áo choàng 
lạ  nơi  nhà nguyện riêng của ngài  ở  tòa giám 
mục.  Ngày hôm sau,  đức giám mục cùng với 
một đoàn người đông đảo, đi hành hương kính 
viếng nơi Đức Mẹ đã hiện ra trên đồi Tepeyac.
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Về phần thổ dân Juan Diego, ngoài hồng phúc 
được tận mắt trông thấy Đức Mẹ, ông còn cảm 
thấy thật sung sướng vì đã chứng kiến phép lạ 
đầu tiên thực hiện theo lời hứa của Đức Mẹ. Đó 
là cuộc khỏi bệnh lạ lùng của người chú Juan 
Bernardino. Chính với người chú này, ông Juan 
Bernardino, mà trong lần hiện ra thứ năm, cũng 
là lần sau cùng, Đức Mẹ đã tỏ lộ danh tánh ngài 
là:  "Đức  Bà  Guadalupe".  Danh  xưng 
"Guadalupe"  trong  tiếng  thổ  dân  có  nghĩa  là 
"Người  Nữ  chiến  thắng  con  rắn".
Chiếc áo choàng với hình Đức Mẹ được rước từ 
nhà nguyện riêng của đức giám mục ra nhà thờ 
chính tòa và được trưng bày cho các tín hữu đến 
kính viếng. Ngày 26-12-1531, chiếc áo choàng lạ 
lại được rước tới nhà nguyện nhỏ đầu tiên do 
chính các thổ dân xây cất dâng kính "Đức Bà 
Guadalupe"  trên  đồi  Tepeyac.  Trong  vòng  17 
năm trời, tức cho đến ngày nhắm mắt từ trần 
vào  năm 1548,  thổ  dân  Juan  Diego  đã  sống 
cạnh đền thánh tí hon này, làm người canh giữ 
đền  thánh.  Nhưng  nhất  là,  ông  đã  trở  thành 
người  đầy  tớ  đơn  sơ  khiêm hạ,  trở  thành  vị 
chứng nhân và tông đồ nhiệt thành của Đức Bà 
Guadalupe.
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Trong chuyến viếng thăm mục vụ lần thứ 5 tại 
Mêhicô, Đức Thánh Cha Gioan Phaolo 2 đã nâng 
thổ  dân  Juan  Diego lên  hàng hiển  thánh vào 
ngày 31-7-2002.

Cuộc hiện ra của Đức Bà Guadalupe với thổ dân 
Juan Diego đã ghi  dấu ấn  sâu  đậm nơi  cuộc 
sống người dân, đặc biệt là các thổ dân Mêhicô. 
"Đức Bà Guadalupe" trở thành biểu tượng sức 
mạnh của kẻ bé nhỏ, yếu đuối và là niềm hy 
vọng của tất cả những ai đang lo âu sầu khổ.

Hình ảnh Đức Mẹ in  trên áo choàng vẫn còn 
trông thấy rõ ràng mãi cho đến ngày nay, sau 
hơn 470 năm. Chiếc áo choàng hiện được tôn 
kính nơi đền thánh trên đồi Tepeyac. Đền thánh 
mang tên Đức Bà Guadalupe. Giờ đây, Vương 
Cung Thánh Đường Đức Mẹ Guadalupe là Trung 
Tâm Thánh Mẫu lớn nhất thế giới. Mỗi năm có 
20  triệu  tín  hữu  đến  hành  hương.
Đức Mẹ Guadalupe được tuyên xưng bổn mạng 
nước Mêhicô vào năm 1737, bổn mạng toàn Mỹ 
Châu vào năm 1910 và bổn mạng nước Phi Luật 
Tân vào năm 1935.
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(CSD 1009,  "Contesto Storia  e Significato  dela 
Apparizione Guadalupe", 13-7-2002).

Bức hình Ðức Mẹ Guadalupe, một thách đố 
đối với khoa học kỹ thuật hiện đại
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Ảnh Đức Mẹ được in trong tấm áo choàng Tilna 
của Juan  Diego  cho  thấy:  Đức  Mẹ mang vóc 
dáng một phụ nữ thổ dân. Đức Mẹ mặc áo dài 
màu nâu phớt hồng. Áo choàng xanh lá cây có 
viền vàng và những ngôi sao lóng lánh phủ từ 
trên đầu xuống tới chân. Hai tay Đức Mẹ chắp 
trước ngực, cho thấy cổ tay áo trong gần cố tay 
áo dài. Điểm đặc biệt là Đức Mẹ mang thắt lưng 
nhỏ màu en hođ ặc nâu đậm, một tiêu biểu toàn 
vẹn trinh khiết của Đức Nữ Trinh và được cởi ra 
trao cho người chồng trong ngày cưới theo tục lệ 
Aztec và Đức Mẹ ang mang thai. đ Đức Mẹ đứng 
trên vành trăng lưỡi  liềm, được một thiên thần, 
sắc  diện  thổ dân, mặc  áo  dài  tay  màu  hồng, 
nâng đỡ. Phía sau Đức Mẹ là vầng hào quang 
hình bầu dục,  có  những tia  sáng  vàng tỏa ra 
chung quanh.

Ảnh  Đức Mẹ trên  áo  choàng của Juan Diego 
ngày nay được bảo quản và trưng bày tại Thánh 
Đường Đức  Mẹ Guadalupe,  xây  trên  đồi 
Tepeyac theo  lời  Đức  Mẹ.  Đức  Thánh  Cha 
Gioan Phaolô Đệ Nhị ã qua Mexicô tđ ấn phong 
Juan Diego lên hàng hiển thánh ngày 30 tháng 7 
n mă  2002.
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VATICAN CITY (Zenit  13/08/2002)-  Với  những 
kỹ  thuật  khoa học hiện  đại  còn trưng bày ra 
nhiều sự kỳ diệu về bức hình Ðức Mẹ Guadalupe 
được in trên áo choàng của Thánh Juan Diego 
vào ngày 12 tháng Chạp năm 1531: sự cấu kết 
của bức hình đến nay vẫn làm cho nhiều nhà 
chuyên môn kinh ngạc.

Vào năm 1936, Friz Hahn, giáo sư ở Mexico, lấy 
hai  sợi  chỉ  từ tấm áo gởi  cho Tiến sĩ  Richard 
Kuhn, Khoa trưởng Phân khoa Hóa học Ðại Học 
Kaiser  Wilhelm  và  là  người  được  giải  thưởng 
Nobel về Hóa học, sau khi nghiên cứu cùng với 
các giáo sư của phân khoa đã đi đến kết luận là 
màu sắc của các sợi chỉ không nằm trong danh 
sách những màu sắc mà họ đã nghiên cứu và 
hiểu biết. Năm 1951, họa sĩ Charles Salinas de 
Chavez  quan sát  bằng kính lúp một  bức hình 
được chụp lại. Bất chợt ông tìm thấy trong mắt 
phải  của bức hình có hình bán thân của một 
người  đàn  ông.

Ông liền tin cho Bác sĩ Rafael Lavoignet Torija, 
một nhà giải phẫu, ông này đã quan sát, nghiên 
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cứu bức hình trong hai năm liền từ tháng bảy 
1956 đến tháng năm 1958. Ông đã viết một bản 
tường trình chính thức là đã tìm thấy trong mắt 
của bức hình Ðức Mẹ Guadalupe, hình ảnh của 
một người đàn ông có râu đứng cách xa khỏang 
40 centimet đúng theo như định luật quang học 
hiện đại. Con mắt đã thâu hình ảnh với những 
nét cong phản chiếu trong con ngươi như trong 
mắt  của  một  người  thường  đang  sinh  sống.

Hình ảnh trong mắt của bức hình cũng được bác 
sĩ Javier Torroela Bueno nghiên cứu kỷ lưởng và 
cũng đi  đến kết  luận là  chiếc  áo choàng của 
Thánh Juan Diego đã chớp lại hình của Ðức Mẹ 
theo  như  định  luật  quang  học  và  chớp  ảnh. 
Chiếc áo đã như tấm phim chớp lại  hình ảnh 
Ðức Mẹ khi Thánh Juan Diego đứng trước mặt 
Ðức Mẹ.

Một chuyên viên về thần kinh hệ, Bác sĩ Jorge 
Alvarez Loyo, muốn dàn dựng lại  khung cảnh, 
dùng môt người đóng vai trò thánh Juan Diego 
một người đóng vai Ðức Mẹ. Ông sắp đặt đúng 
hệt như trong bản nghiên cứu và xem chiếc aó 
như là tấm phim cuả máy hình để thử nghiệm 
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công trình của mình và ông đã kết luận đây là 
một sự lạ huyền nhiệm.

Như  cánh  bướm  có  nhiều  màu  sắc  rực  rỡ. 
Những cuộc nghiên cứu tiếp theo sau này cho 
biết dưới những nét sơn tu sữa bức hình không 
có nét vẻ mà chỉ có những màu sắc được in vào 
như chớp ảnh. Với lọai vải dùng làm áo choàng 
thời  đó thường không thể lưu giữ lâu hơn 20 
năm. Riêng chỉ việc bền bỉ lâu dài của chiếc áo 
với thời gian đối với người Mexico cũng là một 
phép  lạ.

Màu sắc của chiếc áo làm cho các khoa học gia 
ngỡ ngàng. Năm 1789, Bác sĩ Bartolache đã cho 
sao chép lại bức hình trên vào những áo chòang 
cùng một loai vải, dùng những màu sắc pha chế 
bằng khoáng chất, loài vật và thảo mộc. Tất cả 
các bản sao được thực hiện bởi những họa sĩ tài 
danh khác nhau, xong đem so sánh với màu sắc 
chiếc áo nguyên thủy. Những màu sắc trên chiếc 
áo nguyên thủy luôn bền vững in hình Ðức Mẹ 
Guadalupe, trong khung cảnh ở Tepeyac và đã 
được giữ lại không phai lạt, hư hỏng qua nhiều 
thế kỷ, bởi vậy khoa học kỹ thuật tiến bộ cũng 
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không thể nào giải thích được. Năm 1975, bản 
tường trình của Bác sĩ Eduardo Turati thêm vào 
những nhận xét là ở những nơi vải bị mòn và 
rách  vì  đã  dùng lâu  ngày,  người  ta  cũng tìm 
thấy màu sắc đã được in vào rất rõ ràng dù đã 
sờn rách. Màu sắc đó không phải được vẽ lên 
mà được in chụp vào.

Cuối  cùng năm 1979,  giáo sư Philip  Serna và 
Jody  Brant  Smith  dùng quang tuyến X  để thí 
nghiệm. Dướì những nét vẽ tô chồng thêm bên 
ngoài ở những thời kỳ khác nhau đã bị nức nẻ 
với  thời  gian:  những  nét  màu  hồng  trên  áo, 
những  vành  trên  giải  thắt  lưng  và  trên  vòng 
cung mặt trăng cũng đã được tô thêm theo thời 
gian và những nét tô thêm đó đều bị nức nẻ. 
Tóm lại những nét tô thêm sau này rất dể nhận 
thấy, nhưng dưới lớp tô chồng thêm, những nét 
tiên khởi vẫn rõ ràng không thể giải thích được.

Màu xanh trên khăn chòang của Ðức Mẹ trông 
như mới,  mặc dù sức nóng của khí hậu nhiệt 
đới,  màu  hồng  của  chiếc  áo  phản  chiếu  ánh 
sáng tuyệt đẹp, trên nét mặt có những nét hòa 
hợp của người bản xứ và Tây phương với những 
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nét đậm đà và trắng trẻo, sáng láng và tỏa ra 
màu rực rở như cánh bướm. Ðôi mắt đen nhánh 
và làn tóc của người Mẹ bé nhỏ (Morenita) cũng 
đầy những huyền nhiệm.

Bức hình tự chính mình cũng có khả năng tự vệ 
chống lại những phá hoại vô ý, vụng về cũng 
như có  ác  ý.  Ví  dụ  điển  hình  là  khi  lau  chìu 
khung kính bao che bức hình họ đã làm đổ chất 
acít nitric ở góc trái áo choàng đến nay vẫn còn 
nhìn thấy được, nhưng chiếc áo không hề bị hư 
hại bởi chất acít mà dấu acít cứ mờ dần với thời 
gian.

Sáng ngày 14 tháng 11 năm 1921 váo lúc 10 giờ 
30,  Luciano  Perez,  một  người  thợ,  mang  đến 
một bó hoa đặt dưới bàn thờ trong thánh đường 
trước tượng Ðức Mẹ. Anh ta vừa bước ra khỏi 
thánh đường thì quả bom dấu trong bó hoa phát 
nổ. Sức nổ làm sập bàn thờ, các chân đèn, các 
bình hoa và làm vở các cửa kính các dảy nhà lân 
cận,  nhưng vòm kính bao che tượng Ðức Mẹ 
vẩn nguyên vẹn. Ðức Mẹ vẫn ở đó như lời Ðức 
Mẹ hứa qua bao thế hệ, Người Mẹ bé nhỏ của 
người Mexico, đày lòng thương xót, vẫn mãi bày 
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tỏ lòng từ bi vô biên, và trở nên Ðấng Phù Trì 
che chở tòan lục đîa Mỹ Châu. 

Lời Bàn

Việc Ðức Ma-ri-a hiện ra  với  Juan Diego dưới 
hình thức một người đồng hương của ông nhắc 
nhở cho chúng ta thấy,  Ðức Ma-ri-a và Thiên 
Chúa, là Ðấng đã sai ngài đến, chấp nhận mọi 
dân  tộc.  Trong  hoàn  cảnh  thời  bấy  giờ,  khi 
người Tây Ban Nha đối xử tệ hại và dã man với 
người  thổ dân,  việc hiện ra  là  lời  khiển trách 
người Tây Ban Nha cũng như một biến cố trọng 
đại đối với người thổ dân Mỹ Châu. Trước khi có 
biến cố này, việc trở lại Kitô Giáo chỉ thưa thớt, 
nhưng sau đó họ trở lại cả đoàn. Theo một sử 
gia đương thời, có đến chín triệu người thổ dân 
trở lại  đạo Công Giáo trong một thời  gian rất 
ngắn. Ngày nay, chúng ta thường nghe là Thiên 
Chúa ưu đãi người nghèo, và Ðức Mẹ Guadalupe 
minh chứng rằng tình yêu Thiên Chúa dành cho 
người nghèo, và chính Mẹ đồng hóa với người 
nghèo là một chân lý đã có tự ngàn xưa, được 
phát xuất từ Phúc Âm. 
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Lời Trích

Ðức Ma-ri-a nói với Juan Diego: "Hỡi con rất yêu 
dấu của Mẹ, ta là Trinh Nữ Ma-ri-a, là Mẹ của 
Thiên Chúa thật, Người là Tác Giả của Sự Sống, 
là Tạo Hóa của muôn loài và là Chúa của Thiên 
Ðàng  cũng  như  Trái  Ðất...  và  điều  ta  mong 
muốn là một nhà thờ sẽ được xây cất ở đây cho 
ta,  là nơi  ta sẽ chứng tỏ lòng khoan dung và 
nhân hậu của ta đối với người thổ dân, và tất cả 
những ai yêu mến và tìm đến ta, như một người 
Mẹ đầy  lòng  thương xót  của  con  và  của mọi 
người dân của con..." (trích từ niên sử cổ). 
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13 Thánh Lucia
(c. 304)

Thánh Lucia, người đem ánh sáng cho 

người mù
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Các Các thiếu nữ có tên thánh là Lucia chắc phải 
thất vọng khi muốn tìm hiểu về vị thánh quan 
thầy của mình. Các sách cổ viết dài dòng nhưng 
rất ít chi tiết liên hệ đến truyền thuyết. Các sách 
mới đây cũng dài dòng dẫn chứng một sự kiện 
là những truyền thuyết này không có trong lịch 
sử. Chỉ có một chi tiết về Thánh Lucia còn sót lại 
đến ngày nay, đó là người cầu hôn với thánh nữ 
vì bị từ chối nên đã tố cáo ngài là Kitô Hữu, do 
đó ngài bị xử tử ở Syracuse thuộc Sicily vào năm 
304. Nhưng cũng đúng là tên của thánh nữ đã 
được nhắc đến trong lời  cầu nguyện Rước Lễ 
Lần Ðầu, có những địa danh và một bài dân ca 
mang tên thánh nữ, và qua bao thế kỷ, hàng 
chục ngàn thiếu nữ đã hãnh diện chọn ngài làm 
quan thầy. 

Cũng dễ để hiểu những khó khăn của một thiếu 
nữ Kitô Giáo khi phải chiến đấu trong một xã hội 
trần tục như ở Sicily vào năm 300. Cũng tương 
tự như xã hội ngày nay, trong một thế giới tìm 
lạc thú bằngmọi giá, nhiều thói tục của xã hội đã 
ngăn  cản  chúng ta  sống xứng đáng là  người 
theo Ðức Kitô.
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Các bạn bè của Lucia có lẽ cũng ngạc nhiên về 
Ðấng mà Lucia yêu quý, đó là một người đi rao 
giảng khắp nơi, sống trong một dân tộc nô lệ và 
đã  bị  tiêu  diệt  cách  đó trên  200  năm.  Người 
từng là một người thợ mộc, từng bị chính dân 
của Người kết án và chết trên thập giá. Với tất 
cả tâm hồn, Lucia tin tưởng rằng chính Người đã 
sống lại từ cõi chết. Thiên Chúa đã minh chứng 
tất cả những gì Người nói và hành động. Ðể làm 
chứng cho đức tin ấy, thánh nữ đã thề giữ mình 
đồng trinh.

Thật là một sự náo loạn chuyện này khơi  lên 
giữa  các  bạn  hữu  ngoại  đạo  của  cô!  Người 
hiềnlành hơn tất nghĩ Lucia có một chút hơi lạ! 
Sống  trinh  tiết  trước  khi  cưới  lá  một  lý 
tưởngđiều khôi hài đối với các bạn ngoại giáo 
của thánh nữ! Giữ mình trong trắng trước khi 
thành  hôn  là  một  lý  tưởng  cổ  hủ  của  người 
Rôma, ít người còn giữ nhưng không ai kết án lý 
tưởng ấy. Tuy nhiên, ngay cả cô ta không muốn 
kết hôn thì điều đó thật quá đáng. Chắc cô ta 
phải có điều gì xấu xa cần giấu diếm, như miệng 
lưỡi thế gian thường đồn đãi. 



M C L CỤ Ụ

Chắc chắn Thánh Lucia đã nghe biết về nhân 
đức anh hùng của các vị đồng trinh tử đạo. Ngài 
muốn trung thành với tấm gương của các đấng 
ấy, cũng như theo gương của người thợ mộc, là 
Người mà ngài tin là Con Thiên Chúa. 

Lời Bàn

Nếu bạn chọn Thánh Lucia làm quan thầy thì 
đừng thất vọng. Vị quan thầy của bạn thực sự là 
một  nữ anh  thư,  hơn  hẳn  mọi  người,  là  một 
hứng khởi vô tận cho bạn và cho mọi Kitô Hữu. 
Sự can đảm sống luân lý  của người  thiếu nữ 
Sicilian tử đạo ấy đã tỏa sáng như để soi dẫn 
giới trẻ ngày nay cũng như giới trẻ trong thời đại 
ấy. 
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14-12 Thánh Gioan Thánh Giá

(1541 – 1591)

Gioan là thánh vì cuộc đời ngài là một nỗ lực 
quả cảm dám sống trọn vẹn với tên của ngài: 
"Gioan của Thánh Giá". Sự điên rồ của thập giá 
cuối cùng đã được thể hiện. Câu nói bất hủ của 
Ðức  Kitô:  "Ai  muốn  theo  ta  hãy  từ  bỏ  chính 
mình,  vác  thập  giá  mình mà theo ta"  (Máccô 
8:34b)  là  câu  chuyện  cuộc  đời  Thánh  Gioan. 
Mầu Nhiệm Vượt Qua -- từ sự chết đến sự sống 
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-- đã được thể hiện trong cuộc đời Thánh Gioan 
như một người cải cách, một nhà thơ thần bí và 
là một linh mục thần học. 

Sinh ở Tây Ban Nha năm 1542, Gioan hiểu được 
sự quan trọng của tình yêu tự hiến là nhờ cha 
mẹ. Cha ngài đã hy sinh của cải, danh vọng và 
sự an nhàn khi kết hôn với cô con gái của người 
thợ dệt và vì lý do đó đã bị gia đình từ bỏ. Sau 
khi cha ngài từ trần, mẹ ngài cố gắng đùm bọc 
gia đình trong khi họ lang thang đầu đường xó 
chợ để kiếm việc làm. Những tấm gương hy sinh 
ấy đã giúp Gioan theo đuổi tình yêu vĩ đại của 
chính ngài dành cho Thiên Chúa. 

Dù gia đình đã tìm được việc làm, nhưng vẫn 
không đủ ăn nên Gioan phải  lang thang giữa 
thành phố giầu có nhất Tây Ban Nha. Năm mười 
bốn tuổi, Gioan được nhận vào làm việc trong 
bệnh viện với nhiệm vụ trông coi các bệnh nhân 
bị  chứng bệnh bất trị  hoặc bị  điên dại.  Chính 
trong sự đau khổ và nghèo nàn này, Gioan đã 
nhận biết và đã đi tìm hạnh phúc không ở nơi 
trần gian, nhưng ở nơi Thiên Chúa. 

Sau khi Gioan gia nhập dòng Camêlô, Sơ Têrêsa 
Avila  nhờ  Gioan  tiếp  tay  trong  công  việc  cải 
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cách. Cả hai đều tin rằng nhà dòng phải trở về 
với  đời  sống cầu nguyện.  Nhiều tu  sĩ  Camêlô 
cảm thấy bị đe dọa bởi sự cải tổ này nên một số 
tu sĩ đã bắt cóc thánh nhân. Ngài bị nhốt trong 
một xà lim nhỏ hẹp và bị tra tấn ba lần một tuần 
bởi chính các tu sĩ dòng. Trong cái tăm tối, lạnh 
lẽo, và cô quạnh của xà lim, tình yêu và đức tin 
của ngài bừng lên như lửa. Ngài mất hết tất cả 
ngoại trừ Thiên Chúa -- và Thiên Chúa đã đem 
cho ngài niềm vui vĩ đại trong cái xà lim nhỏ bé 
đó. 

Sau  chín  tháng tù  đầy,  Cha  Gioan  vượt  ngục 
bằng lối cửa sổ duy nhất của xà lim mà ngài đã 
leo lên đó bằng sợi dây được kết bằng tấm vải 
trải  giường,  và  đem  theo  tất  cả  các  bài  thơ 
huyền nhiệm mà ngài sáng tác trong thời gian 
tù đầy.  Vì  không biết  mình đang ở đâu,  ngài 
phải  theo một  con chó để đi  vào thành phố. 
Ngài trốn trong bệnh xá của một tu viện và ở 
đây ngài đọc thơ cho các nữ tu nghe. Từ đó, 
cuộc đời ngài tận tụy cho việc chia sẻ và dẫn 
giải tình yêu Thiên Chúa. 

Lẽ ra cuộc đời nghèo khổ và tù đầy đã biến ngài 
thành một con người yếm thế cay đắng. Nhưng 
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ngược lại, ngài đã trở thành một người đam mê 
bí ẩn, sống với sự tin tưởng rằng "Có ai thấy 
người ta yêu mến Thiên Chúa bởi sự tàn nhẫn 
đâu?" và "Ở đâu không có tình yêu, hãy đem lại 
tình yêu -- và bạn sẽ tìm thấy tình yêu." 

Vì  niềm vui  chỉ  xuất  phát  từ  Thiên Chúa nên 
Thánh Gioan tin rằng những ai tìm kiếm hạnh 
phúc ở trần gian này thì giống như "một người 
đang chết đói mà há miệng đớp lấy không khí." 
Ngài dạy rằng chỉ khi nào chúng ta dám cắt bỏ 
sợi dây dục vọng thì chúng ta mới có thể bay lên 
cùng Thiên Chúa. 

Là một tu sĩ dòng Camêlô, ngài cảm nghiệm sự 
thanh luyện tâm linh; là vị linh hướng, ngài cảm 
được cuộc chiến đấu tinh thần nơi người khác; 
là một thần học-tâm lý gia, ngài diễn tả và phân 
tích giá trị  của sự đau khổ trong các văn bản 
của ngài.  Hầu hết  các  văn bản của ngài  đều 
nhấn mạnh đến cái giá phải trả của tinh thần kỷ 
luật,  con đường hiệp nhất  với  Thiên Chúa là: 
sống kỷ luật, từ bỏ mình, thanh luyện. Một cách 
độc đáo và mạnh mẽ, Thánh Gioan nhấn mạnh 
đến sự mâu thuẫn của Phúc Âm: Thập giá dẫn 
đến sự cứu chuộc,  đau khổ dẫn đến sự ngất 
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ngây, tăm tối dẫn đến sự sáng, khi từ bỏ là lúc 
làm sở hữu, hy sinh bản thân để kết hợp với 
Thiên Chúa. Nếu bạn muốn giữ mạng sống mình 
thì bạn sẽ mất. Thánh Gioan quả thật là người 
"của Thánh Giá." Ngài từ trần năm 49 tuổi  -- 
cuộc đời thật ngắn ngủi, nhưng trọn vẹn. 

Lời Bàn

Qua cuộc đời và văn bản, Thánh Gioan đã để lại 
cho chúng ta những lời  quan trọng. Chúng ta 
muốn  giầu  có,  an  nhàn,  thoải  mái.  Chúng ta 
không muốn nghe những chữ như hy sinh, hãm 
mình, thanh luyện, khắc khổ, kỷ luật. Chúng ta 
chạy trốn thập giá. Thông điệp của Thánh Gioan 
-- cũng như trong Phúc Âm -- thì thật rõ ràng: 
Ðừng chạy trốn -- nếu bạn thực sự muốn có sự 
sống! 

Lời Trích

Thomas Merton nói  về Thánh Gioan như sau: 
"Cũng như chúng ta không thể tách rời sự khắc 
khổ với sự huyền bí thì nơi Thánh Gioan Thánh 
Giá, chúng ta tìm thấy sự tăm tối và ánh sáng, 
sự đau khổ và niềm vui, sự hy vinh và tình yêu 
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kết hợp với nhau thật chặt chẽ đến nỗi dường 
như lúc nào cũng chỉ là một." 

MỘT BÀI THƠ CỦA THÁNH GIOAN 
THÁNH GIÁ: 
TÌNH NƯƠNG 

1. Người ẩn nơi nao, Hỡi người Yêu Dấu, 
Mà bỏ em rên rỉ?
Như một con nai, Người trốn biệt, 
Sau khi đã làm cho em bị thương, 
Em chạy ra, gọi với theo Người, thì Người đã 
đi. 

2. Hỡi những người chăn cừu đang bước tới
Ở đó, qua những ràn cừu, tới tận đỉnh cao
Nếu tình cờ các anh thấy
Người tôi yêu mến nhất
Xin nói với chàng rằng tôi liệt nhược, đau 
khổ và tôi chết. 

3. Để tìm kiếm tình tôi
Tôi sẽ đi qua những núi kia và những bờ 
sông kia
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Tôi sẽ chẳng hái hoa, 
Sẽ không sợ thú dữ 
Tôi sẽ vượt qua những kẻ hung tàn và biên 
giới. 

(Tra hỏi vạn vật) 

4. Ôi những rừng cây và bờ bụi, 
Bàn tay Người Yêu Dấu đã trồng lên
Ôi đồng cỏ xanh rờn
Trang điểm những hoa xinh
Xin hãy nói ta hay chàng có đi qua chỗ các 
người không? 

VẠN VẬT TRẢ LỜI 

5. Tuôn tràn ơn diễm lệ, 
Chàng đã đi qua những lùm cây này thật vội 
vã. 
Khi lướt qua và nhìn ngắm chúng
Chỉ với một ánh dung nhan chàng thôi
Chàng đã để lại cho tất cả được trang phục 
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rực rỡ. 

TÌNH NƯƠNG 

6. Ôi! ai có thể chữa lành em!
Thôi, xin hãy ban cho em chính Người, 
Thôi, hôm nay hãy bỏ đi, đừng gửi nữa
Đừng gửi thêm những sứ giả đến với em
Vì họ đâu nói được cho em những điều em 
tha thiết! 

7. Và bao nhiêu kẻ đi qua
Kể cho em về Người hàng ngàn diễm lệ
Tất cả chỉ càng khiến em bị thương
Và càng chết em hơn
Bởi có một điều gì đó em không rõ mà họ cứ 
bập bẹ. 

8. Ôi sự sống, làm sao ngươi còn kéo dài 
được
Khi không sống ở nơi phải sống?
Lẽ ra ngươi đã chết
Vì trúng phải những mũi tên
Do điều ngươi nghĩ về Người Yêu Dấu. 
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9. Kìa Người đã khiến trái tim này bị thương, 

Sao Người không chữa lành nó?
Kìa Người đã lấy trộm trái tim em
Tại sao còn để lại đó như thế?
Sao không mang theo của ăn trộm mà 
Người đã trộm được? 

10. Hãy dập tắt những phiền muộn của em
Vì không ai đủ sức cất chúng đi
Và ước gì đôi mắt em thấy được Người
Vì Người là ánh sáng của đôi mắt ấy, 
Đôi mắt mà em muốn giữ cho một mình 
Người. 

11. Hãy tỏ cho thấy Người đang hiện diện
Để cái nhìn và vẻ đẹp của Người giết chết 
em đi. 
Người coi kìa, trận ốm vì yêu
Làm sao chữa lành được
Nếu không phải bằng sự có mặt và dung 
nhan 
Người Yêu Dấu. 

12. Ôi dòng suối pha lê loang loáng



M C L CỤ Ụ

Phải chi trong những nét tráng bạc của 
ngươi
Bất chợt ngươi cho ta thấy
Đôi mắt đáng ước ao
Mà ta đã ghi trong lòng ta một thoáng. 

13. Này Người Yêu Dấu, hãy quay mắt đi 
một lúc, 
Em bay. 

TÌNH QUÂN 

Quay lại đi, Bồ câu! 
Này đây con nai bị thương 
Xuất hiện trên đỉnh cao 
Khi đón lấy làn khí mát do em vỗ cánh. 

TÌNH NƯƠNG 

14. Người Yêu Dấu của em, là những núi, 
Những thung lũng xanh um quạnh quẽ
Những đảo lạ lùng 
Những dòng sông vang ngân
Và tiếng gió thì thào trìu mến. 
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15. Và là đêm yên hàn
Đang khi hừng đông cựa mình thức giấc
Nhạc thinh lặng
Niềm cô tịch réo rắt
Bữa tối bổ dưỡng và đắm say yêu mến. 

16. Hãy săn đuổi lũ chồn giúp chúng tôi
Vì vườn nho ta đã nở hoa. 
Bằng bấy nhiêu hoa hồng
Ta hãy kết một trái thông
Đừng để ai ló mặt ở mé đồi. 

17. Hãy lui đi, hỡi gió Bấc chết chóc, 
Hãy đến, hỡi gió Nam gợi nhớ những yêu 
thương
Hãy thổi qua vườn ta
Cho hương thơm ngào ngạt
Và Người Yêu Dấu sẽ dùng bữa giữa muôn 
hoa. 

18. Ôi những kiều nữ Giu-đê 
Giữa bao nhiêu hoa và những khóm hồng
Khi cây long diên tỏa hương
Xin cứ ở lại những vùng ngoại thành
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Các cô đừng tìm cách chạm đến ngưỡng cửa 
của chúng tôi. 

19. Hãy ẩn mình đi, hỡi Bạn Yêu, 
Và quay mặt nhìn lên mé đồi
Và đừng nỡ nói ra điều ấy
Nhưng hãy nhìn đám bạn đồng hành
Của cô nàng đang đi qua những đảo lạ lùng. 

TÌNH QUÂN 

20. Này lũ chim bay nhẹ
Này những sư tử, hươu nai và hoẵng đang 
nhảy nhót
Này những núi đồi, thung lũng và bờ sông
Nước, khí và sức nóng
Và hỡi những nỗi sợ của bao đêm không 
ngủ. 

21. Bằng những khúc nhạc thất huyền cầm 
du dương
Và bằng tiếng hát nhân ngư ta kêu gọi các 
ngươi
Hãy dừng những cơn cuồng nộ
Đừng động đến bức tường
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Để Tân Nương được thêm yên giấc. 

22. Tân Nương đã vào
Trong vườn diễm lệ nàng mơ ước
Nghỉ ngơi giữa sắc hương
Cổ nghiêng
Trên những cánh tay dịu êm của Người Yêu 
Dấu. 

23. Dưới cây táo
Em đã thành bạn tình ta sắp cưới
Ta đã cho em bàn tay ta
Và em được phục hồi
Ngay nơi mà mẹ em đã bị điếm nhục. 

TÌNH NƯƠNG 

24. Giường chúng ta đầy hoa, 
Kết bằng những hang sư tử 
Trải rực màu đỏ
Được xây dựng thật yên hàn
Và được nghìn thuẫn khiên vàng ròng tô 
điểm. 

25. Dõi theo dấu chân Người
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Các thiếu nữ rảo bước trên đường đi, 
Dựa vào cái chạm khẽ chớp nhoáng
Vào mùi rượu cất
Và những hơi thở tỏa chất thơm thần thánh. 

26. Nơi hầm rượu bên trong 
Tôi đã uống lấy Người Yêu Dấu, và khi bước 
ra
Qua suốt cánh đồng bao la ấy
Tôi chẳng còn biết một chuyện gì
Tôi đánh mất đàn vật vừa theo chăn trước 
đó. 

27. Ở đó chàng đã cho tôi hết lòng hết dạ
Đã dạy tôi một khoa học hết sức dịu ngọt
Và tôi đã thực sự hiến dâng chàng tất cả
Không trừ lại gì
Ở đó tôi hứa cùng chàng xe tơ kết tóc. 

28. Thế là linh hồn tôi hoàn toàn chăm chú
Đem hết năng lực phục vụ chàng
Tôi chẳng còn chăn bầy vật
Cũng chẳng còn phận sự nào khác
Chỉ còn một việc là yêu. 
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29. Rồi nếu hôm nay ra đến sân làng
Không còn thấy tôi, không còn gặp, 
Các bạn hãy bảo rằng tôi đã lạc
Đang khi tôi bước say đắm ngất ngây
Tôi đã để mình mất hết và tôi đã được. 

30. Bằng hoa và ngọc lục bảo
Chọn trong những sớm mai tươi mát
Chúng ta sẽ kết những tràng hoa
Nở thắm bởi tình Người
 Và kết bằng một sợi tóc em. 

31. Người đã nhìn chỉ một sợi tóc ấy
Bay trên cổ em
Người đã nhìn nó nơi cổ em
Và Người đã bị bắt tù ở lại đó
Và Người đã bị thương vì chỉ một liếc mắt 
em. 

32. Khi Người nhìn ngắm em
Đôi mắt Người in lên em vẻ diễm lệ của 
chúng
Vì đó Người yêu cưng em
Và nhờ đó đôi mắt em mới đáng
Tôn thờ điều chúng thấy nơi Người. 
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33. Đừng nỡ khinh thường em nữa
Vì nếu Người thấy nơi em màu da sạm nắng
Thì Người có thể ngắm nhìn em thật kỹ
Vì Người đã nhìn em
Và đã để lại nơi em duyên sắc và vẻ đẹp. 

TÌNH QUÂN 

34. Con chim bồ câu trắng
Đã cắp nhánh lá quay về tàu
Con chim cườm mái nhỏ
Đã tìm được kẻ làm bạn nó hằng ao ước
Trên những bờ sông mướt xanh. 

35. Nó đã sống trong cô tịch
Và trong cô tịch nó làm tổ
Và trong cô tịch kẻ nó yêu hướng dẫn nó
Một mình với một mình
Cả kẻ nó yêu cũng vì yêu mà bị thương 
trong cô tịch. 

TÌNH NƯƠNG 
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36. Hỡi Người Yêu Dấu, ta hãy cùng hân 
hoan
Hãy ra đi mà nhìn ngắm trong vẻ đẹp của 
Người
Trên núi và trên đồi
Nơi vọt ra nước tinh khiết
Chúng ta sẽ vào mãi phía trong sâu hơn 
nữa. 

37. Rồi sau đó chúng ta sẽ đi đến
Những hang động thật cao của đá
Những hang động được che giấu thật kín
Ở đó chúng ta sẽ vào
Và cùng nếm chất ngọt của những quả lựu. 

38. Và ở đó xin Người tỏ cho em
Điều hồn em hằng khao khát
Và rồi, hỡi Người là sự sống của em
Ở đó xin Người hãy cho em
Điều Người đã cho em ngày ấy. 

39. Hơi gió thở nhẹ
Tiếng họa mi ca dịu dàng
Rừng cây và vẻ duyên dáng của nó
Giữa đêm thanh
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Với ngọn lửa đốt thiêu mà không gây đau 
đớn. 

40. Không một ai dòm ngó
cả Aminađáp cũng không xuất hiện
Vòng vây cũng thôi rồi
Và đám kỵ sĩ
Đã nhìn thấy dòng nước, và đang xuống.

Dịch giả: Trăng Thập Tự.
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21-12 Thánh Phêrô Canisiô

(1521- 1597)

Cuộc đời đầy nghị lực của Thánh Phêrô Canisiô 
phải  đánh  đổ bất  cứ  ấn tượng nào cho rằng 
cuộc đờisống đúng theo những khuôn khổ của 
một vị thánh quả là nhàm chán. Thánh nhân đã 
sống 76 năm với một nhịp độ không thể nói gì 
khác hơn là phi thường, ngay cả trong thời đại 
thay đổi mau chóng của chúng ta. Là một người 
được Thiên Chúa ban cho nhiều tài năng, thánh 
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nhân là gương mẫu tuyệt hảo của một học giả 
Kinh Thánh biết phát triển các tài năng của mình 
để phục vụ cho công việc của Chúa.  

Ngài là một trong những khuôn mặt quan trọng 
trong giai đoạn cải cách của Giáo Hội Công Giáo 
ở nước Ðức. Vai trò của ngài thật quan trọng 
đến nỗi ngài thường được gọi là "vị tông đồ thứ 
hai  của nước Ðức" do việc cuộc đời  của ngài 
thường song hành với công trình trước đó của 
Thánh Boniface trước đây. 

Mặc  dù  thánh  nhân  thường  cho  mình  là  lười 
biếng  khi  còn  trẻ,  nhưng  sự  biếng  nhác  đó 
không được lâu, vì khi 19 tuổi ngài đã lấy bằng 
cử  nhân  của một  đại  học  ở  Cologne.  Sau đó 
không lâu, ngài gặp Cha Peter Faber, người môn 
đệ  đầu  tiên  của  Thánh  I-nha-xi-ô  Loyola  (Y 
Nhã), và cha đã ảnh hưởng ngài nhiều đến nỗi 
ngài đã gia nhập Dòng Tên khi vừa mới được 
thành lập. 

Trong giai đoạn này ngài đã tập luyện được một 
thói quen mà sau này trở thành nếp sống của 
cuộc đời ngài -- không ngừng học hỏi, suy niệm, 
cầu nguyện và sáng tác. Sau khi thụ phong linh 
mục năm 1546, ngài  nổi  tiếng qua công trình 
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soạn  thảo  các  văn  bản  của  Thánh  Cyril 
Alexandria  và  Thánh  Leo  Cả.  Ngoài  khuynh 
hướng suy tư về văn chương, thánh nhân còn 
hăng say trong việc tông đồ. Người ta thường 
thấy ngài đi thăm bệnh nhân và người bị tù đầy, 
ngay cả khi các trách nhiệm được giao phó cho 
ngài trong các lãnh vực khác đã quá đủ để khiến 
cho hầu hết mọi người phải bận rộn tối mặt rồi. 

Năm 1547, thánh nhân được tham dự vài khoá 
họp của Công Ðồng Triđentinô, mà sau này các 
sắc lệnh của công đồng ấy được giao cho ngài 
để hoàn tất. Sau một thời gian được sai đi giảng 
dạy  ở  trường  Messina  của  Dòng  Tên,  thánh 
nhân được giao cho sứ vụ hoạt động tại Ðức – 
kể từ giờ phút đó trong cuộc đời của ngài, thánh 
nhân  dạy  tại  một  vài  trường  đại  học  và  góp 
phần chính yếu trong việc thiết lập nhiều trường 
học và chủng viện. 

Được gọi tới thành phố Vienna nước Áo để cải tổ 
đại  học  công  giáo,  ngài  đã  không  thể  thắng 
được dân chúng tại  đó qua việc giảng thuyết 
hay các lời lẽ cuốn hút được thốt ra với giọng 
người Đức. Trái lại ngài chiếm được trái tim họ 
bằng  cách  chăm sóc,  bán  bí  tích  cho  những 
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người  đau ốm và hấp hối  trong thời  có bệnh 
dịch.  Dan  chúng,  đức  vua,  và  Đức  ThánhCha 
đều muốn cho ngài làm giám mục thành Vienna, 
nhưng cha Phêrô kiên quyết từ chối, và chỉ chấp 
nhận  nhiếp  chính  giáo  phận  trong  vòng  một 
năm.

Trong nhiều năm trái qua thời kỳ cải cách Tin 
Lành, cha Phêrô thấy các sinh viên trong các đại 
học của ngài lung lay vì những bài nói chuyện 
văn hoa và nhữngluận cứ sắc sảo của các người 
Tin Lành. Cha Phêrô không phải  là người duy 
nhất ước ao một cuốn giáo lý công giáo có sức 
diễn  tả  các  niềm  tin  công  giáo  chân  chính, 
không bị xuyên tạc bởi các người quá khích. Sau 
cùng chính vua Ferdinand ra lệnh cho cha Phêrô 
và các bạn của ngài viết một cuốn sách giáo lý. 
Củ khoai tây nóng hổi này được ném qua hết 
tay người này đến tay người khác cho tới khi 
chính cha Phêrô và người  bạn Lejay của ngài 
được chỉ  định để viết  bộ giáo lý  đó.  Lejay dĩ 
nhiên là một sự chọn lựa hợp lý, vì ngài viết văn 
hay hơn cha Phêrô.  Nên cha Phêrô  cảm thấy 
thoải mái, chỉ tiếp tay bao có thể. Nhưng khi cha 
Lelay qua đời, đức vua Ferdinand không thể chờ 
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đợi lâu hơn nữa. Cha Phêrô đã nói về chuyện 
viết lách giáo lý này: “Tôi chưa bao giờ học viết 
văn dễ thương đúng như một văn sĩ, nhưng tôi 
chẳng thể câm lặng về chuyện này được nữa.” 
Cuốn sách Giáo lý được xuất bản vào năm 1555 
và lập tức thành công mĩ mãn. Cha Phêrô dẫn 
vào đức tin Công giáo với hai phần: một bên là 
Khoa Khôn Ngoan – bao gồm đức tin, cậy, mến 
– bên kia là  Sự Công bình – gồm xa lánh sự dữ 
và làm điều tốt lành, gắn kết với tiết về các bí 
tích.

Với thành công ban đầu, và vì nhu cầu đòi hỏi, 
ngai sớm viết thêm hai bộ sách nữa: một cuốn 
giáo lý  ngắn hơn cho các học sinh trung học 
nhằm giúp lứa tuổi này  chọn điều tốt lành thay 
vì  điều dữ bằng cách tập trung vào các nhân 
đức khác nhau trong mỗi ngày trong tuần lễ, và 
một cuốn sơ yếu giáo lý giản cho trẻ con bao 
gồm cả các kinh nguyện sáng, chiều, trong các 
bữa ăn, và có mục đích giúp cho các trẻ em cầu 
nguyện.

Nhắm tới ý hướng giữ gìn dân chúng sống chân 
thất  trong đức tin  Công giáo,  cha Phêrô theo 
đuổi đường lối tránh dùng những lời cộc cằn, và 



M C L CỤ Ụ

làm sao để người nghe nhận ra được gương bác 
ái trong cách người công giáo hành động và rao 
giảng. Tuy nhiên những người cộng tác với ngài 
lại  không  dễ  chấp  nhận.  Như  cha  Couvilon 
chẳng hạn: Ngài thất nóng vội và cay cú khiến 
cho các học sinh xa lánh ngài. Ai trực diện với 
cha thì bị  xỉ  nhục. Hiển nhiên cha bị một thứ 
tâm bvệnh  thác  loạn.  Tuy  vậy,  cha  Phêrô  đã 
không để cho tâm trí  ngài mù quáng đến nỗi 
không  nhận  ra  rằng  cha  Couvilon  vẫn  còn  là 
người  bản chất  thông minh và giàu tài  năng. 
Thế nên, thay vì  xin cha Couvilon rút lui,  cha 
Phêrô yêu cầu cha  Couvilon tiếp tục làm giáo 
sư, và đặt ngài làm thư ký cho mình. Cha Phêrô 
nghĩ là cha Couvilon cần ít lo lắng về mình hơn, 
biết  cầu nguyện nhiều  và  làm việc  chăm chỉ. 
Nhưng thay vì dỗ dành, cha Phêrô thẳng thăng 
khuyên can, và chỉ  bảo cho cha Couvilon biết 
lầm lỗi của mình, nhất là tính kiêu ngạo của cha. 
Sự việc trên xuất phát từ cha Phêrô khiến cho 
cha Couvilon thật sự cảm thấy mình được giúp 
đỡ. Còn cha Phêrô thì vẫn thường xuyên hỏi han 
cho Couvilon về chuyện trong tỉnh dòng, và xin 
cha Couvilon dịch các thơ của anh em dòng tên 
gửi về từ bên Án độ. Nhơ sự khích lệ thường 
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xuyên và tốt đẹp đó, cha Couvilon cho dù còn 
chịu áp lực tâm lý nhiều năm nữa, nhưng đã 
hoàn thành được rất nhiều điều tốt lành.

Nổi tiếng là nhà giảng thuyết bình dân, thánh 
nhân thường lôi cuốn giáo dân đến chật cả nhà 
thờ  qua  tài  hùng biện  của  ngài  về  Phúc  Âm. 
Ngài còn có tài ngoại giao, và thường làm người 
hòa giải giữa các bè phái tranh chấp. Trong các 
thư từ ngài để lại (tất cả đến tám bộ) người ta 
thấy các lời lẽ khôn ngoan của ngài khi khuyên 
nhủ người dân thuộc đủ mọi thành phần trong 
xã hội. 

Có những khi ngài cũng viết các lá thư có một 
không hai chứa đựng nhưng phê phán đối với 
các vị lãnh đạo trong Giáo Hội -- tuy nhiên luôn 
luôn với một tâm tình đầy yêu thương, và thông 
cảm. 

Năm 70 tuổi, thánh nhân bị liệt, nhưng ngài vẫn 
tiếp tục rao giảng và viết lách với sự trợ giúp 
của một thư ký cho đến khi ngài từ trần vào sáu 
năm sau đó, ngày 21-12-1597. 

Lời Bàn
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Nỗ lực không mệt mỏi của Thánh Phêrô Canisiô 
là một gương mẫu thích hợp cho những ai muốn 
góp phần canh tân Giáo Hội hay cho sự thăng 
tiến ý thức luân lý trong việc cai quản hay trong 
thương trường. Ngài được coi là một trong các 
vị sáng lập ngành báo chí Công Giáo, và rất có 
thể là  gương mẫu cho các  văn sĩ  hay  ký giả 
Công Giáo. Các giáo viên, giáo sư có thể nhìn 
ngài  như  một  tấm  gương  của  lòng  đam  mê 
truyền thông chân lý. Dù chúng ta có nhiều điều 
để trao ban như Thánh Phêrô Canisiô, hoặc có ít 
điều thôi  để trao ban thôi,  giống như bà goá 
trong  Phúc  Âm  (x.  Luca  21:1-4),  điều  quan 
trọng vẫn luôn là phải trao ban tất cả những gì 
chúng ta có. Chính trong phương cách ấy mà 
thánh nhân đã trở nên gương mẫu cho mọi Kitô 
Hữu trong thời đại thay đổi nhanh chóng này khi 
chúng  ta  được  kêu  gọi  sống  trong  thế  gian, 
nhưng không thuộc về thế gian. 

Lời Trích

Khi được hỏi là ngài có làm việc quá sức hay 
không, Thánh Phêrô Canisiô trả lời, "Nếu bạn có 
nhiều việc phải làm thì với sự trợ giúp của Thiên 
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Chúa bạn sẽ có thì giờ để thi hành tất cả những 
điều ấy. 
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23-12 Thánh Gioan Kanty

(1390 – 1473)

Thánh Gioan là một người sinh trưởng ở thôn 
quê nhưng biết lợi dụng thị thành cũng như Ðại 
Học  Krakow ở Ba  Lan  để  trau  dồi  thêm kiến 
thức. Sau khi hoàn tất việc học, ngài được thụ 
phong linh mục và là giáo sư thần học. Không 
may, vấn đề phe cánh thời ấy còn rất nặng nề 
nên những người ganh tị sự nổi tiếng của ngài 
đã lập mưu để đẩy ngài ra khỏi chức giáo sư. 
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Ngay cả ngài không được phép lên tiếng và dẫn 
chứng để bào chữa.  Bởi  thế,  vào lúc 41 tuổi, 
ngài bị đẩy về giáo xứ Olkusz, để học làm cha 
xứ. 

Người  dân ở  Olkusz  thuộc  vùng Bohemia  vào 
năm 1431 có đủ lý do để nghi ngờ vị cha xứ 
mới. Họ biết một giáo sư đại học nghĩ gì về cái 
thành phố quê mùa nhỏ bé của họ. Tệ hơn nữa, 
thành phố của họ lại  một làn nữa được dùng 
làm đất gom rác để tiếp nhận một linh mục bị 
"thất sủng." 

Dĩ nhiên nếu cha Gioan nổi giận trước sự bất 
công ấy, thì cũng chẳng ai trách ngài cả. Nhưng 
ngài quyết định trong hoàn cảnh bị thất củng và 
đày ải này, ngài không nên cớ cho giáo dân xứ 
mới của ngài phải chịu những thiệt thòi vì những 
gì đã xẩy ra cho một mình bản thân ngài. 

Cuộc  sống  ở  Olkusz  cũng  không  dễ  dàng  gì. 
Ngài lo sợ trách nhiệm của một cha xứ. Bất kể 
ngài có cố gắng đến đâu, giáo dân vẫn giữ một 
thái độ lạnh lùng, xa cách. Nhưng hoạch định 
của Cha Gioan rất đơn giản, và hoạch định ấy 
xuất  phát  từ  con  tim  chứ  không  phải  trí  óc. 
Trong bất cứ chương trình nào thực hiện, ngài 
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đều cho họ thấy ngài thực sự lưu tâm đến người 
dân. Mặc dù sau nhiều năm vẫn chưa thấy dấu 
hiệu của sự thành công, ngài thận trọng không 
lộ vẻ tức giận hay thiếu kiên nhẫn. Ngài biết, 
người ta không thể bị ép buộc sống bác ái, bởi 
thế ngài đã cho họ những gì tốt đẹp nhất mà 
ngài hy vọng một ngày nào đó họ sẽ nhận ra.

Sau  tám năm trường,  ngài  được  miễn  tội  và 
được trở về Krakow. Lúc ấy, ngài đã thu phục 
được lòng dân ở Olkusz, nên những người từng 
là thù nghịch trước đây đã tiễn chân ngài đến 
vài dặm để năn nỉ xin ngài ở lại với họ. 

Trong quãng đời còn lại,  ngài  là giáo sư Kinh 
Thánh của trường đại học. Ngài là một người rất 
nghiêm chỉnh và rất khiêm nhường, và tất cả 
những người  nghèo ở  thành phố Krakow đều 
biết đến con người tử tế tốt lành đó. Của cải và 
tiền bạc của ngài luôn sẵn sáng được dùng để 
giúp đỡ dân chúng, có khi người ta còn lợi dụng 
cả đến lòng tốt của ngài nữa. Ngài chỉ giữ lại 
tiền bạc và quần áo tuyệt đối cần thiết cho ngài 
thôi. Ngài ngủ ít và ngủ ngay trên sàn nhà. Ngài 
ăn uống khem khổ, không dùng thịt. Ngài được 
người ta mến chuộng đến nỗi thường được giới 



M C L CỤ Ụ

quý tộc mời ăn uống. Có lần, ngài bị người gác 
cửa từ chối không cho vào dự tiệc chỉ vì chiếc áo 
chùng  thâm  bạc  phếch  của  ngài.  Cha  Gioan 
cũng không cãi lại mà trở về nhà, thay chiếc áo 
mới rồi trở lại. Trong bữa tiệc, người hầu bàn sơ 
ý làm đổ thức ăn trên chiếc áo mới của ngài. 
Thay vì khó chịu, ngài lại pha trò, "Không có gì. 
Chiếc áo của tôi cũng được ăn uống chứ. Nếu 
không vì lý do đó thì tôi đâu có đến đây." Ngài 
đi hành hương Giêrusalem với hy vọng được tử 
vì đạo trong tay những người Hồi giáo. Bốn lần 
ngài  đi  hành  hương  Rôma,  đeo  hành  lý  của 
mình trên vai. Khi người ta nhắc nhở ngài hãy 
chắm sóc đến sức khỏe của mình, thì ngài trả lời 
các thánh phụ sa mạc rất thọ bất chấp các ngài 
sống rất khắc khổ.

 Có lần Cha Gioan đang ngồi ăn và thấy người 
ăn xin đi qua trước cửa, ngài đứng dậy, đi theo, 
và cho họ tất cả những thức ăn ngài có. Không 
hỏi  một lời,  cũng không yêu cầu gì,  khi  nhận 
thấy nhu cầu của người khác ngài lập tức giúp 
đỡ họ với bất cứ gì ngài có.

Lần khác ngài đi qua rừng vắng, gặp cướp. Sau 
khi chúng đã lấy hết đồ đạc, tiền bạc của ngài, 
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chúng hỏi ngài có còn gì nữa không. Ngài trả lời 
“Không”. Nhưng rồi chợt sờ vào túi thấy còn sót 
lại vài đồng, ngài liền vội chạy theo bọn cướp, 
gọi chúng ta, và trao cho chúng  những đồng 
tiền còn sót lại.  Bọn cướp cảm động trước sự 
thành thật của ngài, đã trả lại cho ngài tất cả đồ 
đạc và tiến nong chúng đã lấy của ngài. 

Cha Gioan luôn lập đi lập lại cho các sinh viên về 
triết lý này, "Chiến đấu với mọi sai lầm, nhưng 
hãy thi hành với sự vui vẻ, kiên nhẫn, ân cần, và 
bác ái. Sự khắc nghiệt chỉ làm hại chính linh hồn 
bạn và phá đổ mục đích tốt đẹp nhất." 

Lời Bàn

Thánh Gioan ở Kanty là một vị thánh tiêu biểu: 
nhân từ, khiêm tốn và độ lượng; bị chống đối và 
sống kham khổ để ăn năn đền tội. Hầu hết mọi 
Kitô Hữu trong một xã hội giầu sang có thể hiểu 
được tất cả những đức tính trên, ngoại trừ đức 
tính  sau cùng:  bất  cứ  điều  gì  đòi  hỏi  sự rèn 
luyện dường như người  ta  cho rằng chỉ  dành 
cho các lực sĩ. Giáng Sinh là thời gian tốt để bỏ 
bớt những đam mê vật chất. 
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24-12 Đi thăm hang đá đầu tiên

Còn gì tốt đẹp hơn để chuẩn bị đón Chúa Hài 
nhi Giê-su đến cho bằng việc thực hiện cuộc 
hành hương vắn vỏi tới thành phố Greccio, một 
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điểm nằm ở Trung Ý, nơi thánh Phanxicô xây 
đựng hang đá dầu tiên vào năm 1223.

Thánh Phanxicô nhớ đến cuộc thăm viếng Be-
lem các đó 3 năm của ngài, đã quyết định làm 
một máng cỏ ngài đã thấy tại đó. Nơi lý tưởng l2 
vùng đất gần Greccio. Ngài muốn tìm thấy một 
Hài nhi (chúng ta không biết đó là một em bé 
thật hay là một bức hình em bé cắt bằng giấy), 
rồi lớp cỏ khô trên đó  ngài đặt Hài nhi, và một 
con bò và một con lừa đứng hai bên máng cỏ. 
Tin đồn lan ra tới dân chúng tại thành phố. Và 
đúng giờ hẹn, họ mang theo những cây nến và 
đuốc .

Một trong các thầy dòng cử hành thánh lễ, còn 
thánh Phanxicô giảng. Người viết chuyện thánh 
nhân là Tôma Celano kể lại Phanxicô đứng trước 
máng cỏ... lòng tràn ngập tình mến và hạnh 
phúc kỳ diệu...” Đối với Phanxicô, cuộc cử hành 
đơn sơ nay muốn nhắc nhở đến những khổ cực 
Đức Giê-su đã chịu khi mới là em bé thơ, một 
Đấng Cứu Thế đã muốn trở nên nghèo hèn vì 
chúng ta, và thất sự là em bé Giê-su, con người 
đích thực.



M C L CỤ Ụ

Đêm hôm nay, khi chúng ta cầu nguyện quanh 
hang đá tại các nhà của chúng ta, chúng ta 
cũng đón nhận trong lòng chúng ta cùng một 
Đấng Cứu thế đó.

Lời Bàn

Việc Thiên Chúa đã chọn ban cho con người ý 
chí tự do ngay từ lúc ban đầu chính là một 
quyết định để ngài nên như em bé thơ yếu đuối 
trong tay con người. Với việc Chúa Giáng sinh, 
Thiên Chúa đã biến Con Yêu của Ngài trở nên 
yếu đuối, bé nhỏ, hiển lộ rành rành trước mắt 
chúng ta, bởi lẽ một hài nhi mới sinh thì hoàn 
toàn lệ thuộc vàosự quan tâm của người khác. 
Phản ứng tự nhiên của chúng ta là mở rộng 
vòng tay, như Phanxicô đã làm, để ẵm lấy Hài 
nhi Be-lem và chào đón chính Thiên Chúa, Đấng 
đã tạo nên tất cả chúng ta.  
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25-12 Ngày Sinh NhẬT CHÚA Giê-su

Ðã đến lúc Con Thiên Chúa làm người  vì  yêu 
thương chúng ta. Mẹ Người là Ðức Ma-ri-a và 
Thánh  Giuse  phải  rời  bỏ  căn  nhà  yêu  dấu  ở 
Nagiarét để đến Bêlem. Lý do là vì  hoàng đế 
Rôma muốn kiểm tra dân số. Vì Ðức Ma-ri-a và 
Thánh Giuse thuộc về dòng họ vua Ðavít  nên 
các  ngài  phải  về  Bêlem.  Hoàng  đế  ra  lệnh, 
nhưng lệnh ấy lại  hoàn thành hoạch định của 
Thiên Chúa. Kinh Thánh nói rằng Ðấng Cứu Thế 
sẽ sinh ra ở Bêlem. 
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Ðó là một hành trình khó khăn cho Ðức Ma-ri-a 
vì núi đồi hiểm trở. Nhưng ngài cảm thấy bình 
an vì biết rằng đang thi hành ý Chúa. Ngài vui 
mừng khi nghĩ đến người con sắp chào đời. Khi 
các ngài đến Bêlem, họ không tìm ra được chỗ 
trọ. Sau cùng, họ tìm thấy nơi trú ngụ trong một 
cái hang. Ở đó, trong một cái chuồng thô sơ và 
Con Thiên Chúa đã giáng sinh. Ðức Ma-ri-a bọc 
Hài Nhi trong tấm vải và đặt nằm trong máng 
cỏ. Chúa chúng ta đã chọn sinh ra trong cảnh 
nghèo hèn để chúng ta đừng ao ước sự giầu 
sang  và  tiện  nghi.  Chính  đêm Hài  Nhi  Giê-su 
giáng trần,  Thiên Chúa  đã sai  các  thiên  thần 
loan báo tin vui. Các thiên sứ không được sai 
đến với vua chúa. Họ cũng không được sai đến 
với các học giả hay các thầy thượng tế. Họ được 
sai  đến  với  các  mục  đồng  nghèo  hèn,  đang 
chăm sóc súc vật ở mé đồi gần Bêlem. Sau khi 
được các thiên thần báo tin, các mục đồng đã 
vội vã đến thờ lạy Ðấng Cứu Tinh của nhân loại. 
Sau đó họ ra về trong niềm tạ ơn và chúc tụng 
Thiên Chúa. 

Các ngôn sứ và các tổ phụ của Cựu Ước được 
an ủi khi biết rằng sẽ có ngày Ðấng Cứu Thế 
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đến với  nhân loại.  Giờ  đây,  Người  đã  sinh ra 
giữa chúng ta.  Ðức Kitô đã đến vì tất cả mọi 
người chúng ta. Kinh Thánh viết: "Thiên Chúa 
đã quá yêu thương thế gian đến nỗi Người đã 
ban Con một của Người." 

Chúng  ta  có  nên  chọn  vị  thánh  nào  đó  cho 
chúng ta  trong  ngày  Chúa  giáng Sinh chăng? 
Hẳn là không cần thiết, vì chính Chúa Hài Nhi 
sinhra  đã  al2m cho lòng  chúng ta  chan chứa 
niềm vui rồi.

Tuy nhiên chúng ta cũng có sự hiện diện trìu 
mên của Đức mẹ vàThánh Giuse ở bên Ngài, và 
ở cùng chúng ta,  các thiên thần,  và các mục 
đồng...

Vâng, chúng ta cũng có thể chọn các mục đồng 
là những vị thánh đại diện cho chúng ta ở bên 
Chúa hài Nhi...

Họ là những chú mục đồng vô danh tiểu tốt, 
được gọi tới nới Hài Nhi hạ sinh bởi đông đảo 
các thiên thần xuất hiện trên không trung; và 
các thiên thần hứa hẹn với họ rằng “Hòa Bình 
dưới thế cho những người Chúa thương!”. Các 
mục đồng đêm nay đi tìm một cái gì đó không 
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thể tin nổi, và cũng không thể tưởng tượng ra 
nổi... nhưng sức thôi thúc của nó mạnh đủ để 
khiến họ bỏ lại đàn chiên ngoài cánh đồng, để 
ra đi, tìm kiếm một huyền nhiện: Chúa Hài Nhi 
nằm trong máng cỏ!

Trong ngày của Chúa Giáng Sinh, chúng ta hãy 
để cho những người bé mọn, thấp hèn nhất này 
nên như khuôn mẫu cho chúng ta, để theo họ, 
chúng ta cũng lên đường đi tìm kiếm Chúa hài 
nhi,  ngay nơi cõi  l2ong chúng ta.  Giữa những 
hoài nghi và sự kinh ngạc, giữa mầu nhiệm và 
niềm  tin,  chúng  ta  hãy  như  Đức  mẹ  và  các 
thánh Mục đồng, ghi  nhớ sâu trong đáy lòng 
chúng ta kho tàng vô giá mà chúng ta khám phá 
ra trong Lễ Đêm Giáng Sinh.

Giáng Sinh là thời  điểm giúp chúng ta ý thức 
hơn  bao  giờ  hết  là  Thiên  Chúa  yêu  thương 
chúng ta. 
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26-12 ĐỜI SỐNG THÁNH STÊPHANÔ

(c. 36?)

Thánh Stêphanô chịu tử đạo tại Giêrusalem vào 
năm 35. Ngài được coi là vị tử đạo tiên khởi và 
vị phó tế tiên khởi của Hội Thánh Kitô giáo.
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Tất cả những gì chúng ta biết  được về cuộc 
đời, phiên xử, và cái chết của thánh Stêphanô, 
thì được tìm thấy trong Chương 7, Sách Công 
Vụ Các Tông đồ. Trong toàn bộ lịch sử tử đạo 
suốt hai ngàn năm qua, câu chuyện tử đạo của 
thánh Stêphanô vẫn là câu chuyện cảm động 
nhất, và đáng ghi nhớ nhất.

Dù ngài mang tên Hy lạp, nhưng Stêphanô là 
một người Do thái.  Tên Stêphanô có nghĩa là 
“Triều Thiên”. Chắc là ngài sinh ra ở ngoài đất 
Paléttin, tại vùng chiịu ảnh hưởng mạnh của văn 
hóa Hy lạp. Tân ước không kể cho ta hay hoàn 
cảnh nào đã đưa ngài đến việc theo Kitô giáo. 
Có vẻ như liền sau cái chết của Chúa Kitô, được 
nhìn nhận như ĐấngThiên Sai được Thiên Chúa 
Xức dầu, Stêphanô đã giữ một vị trí  trổi  vượt 
giữa các Kitô hữu tại Giêrusalem, và đã sử dụng 
tài năng của ông để chiếm sự tin theo của các 
người Do thái nói tiếng Hy lạp hiện đang cư trú 
trong Thành Thánh.

Lần sớm nhất mà tên ngài được nhắc tới chính 
là dịp chọn 7 vị lo công việc quản trị các bữa ăn 
chung. Chúng ta hãy nhớ lại rằng các Kitô hữu 
tiên khởi đặt của cải của họ dưới sự quản trị 
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chung, người giàu có chia sẻ của cải mình với 
những người nghèo; và vào thời đó, giống như 
trong những thời kỳ sắp xẩy ra chiến tranh, có 
rất nhiều ‘những người di dân’ đang cần tới lòng 
bác  ái  nâng  đỡ  cho  họ.  Chúng  ta  đọc  được 
r8àng các người Hy lạp, tức là các Kitô hữu nói 
tiếng Hy lạp, đã nghĩ rằng những người phụ nữ 
góa trong số họ đã bị phân biệt đồi xứ trong 
những bữa ăn chung. Các tông đồ được cho biết 
về những sự phàn nàn này., nhưng các ngài quá 
bận để có thể đứng ra giải quyết vấn đề đó. Do 
đó các ngài  đã chọn bẩy vị  tốt  lành và khôn 
ngoan để quản trị các bàn ăn chung. Bẩy người 
này được trình lên cho các tông đồ. Các tông đồ 
cầu nguyện và đặt tay trên họ, phong chức phó 
tế  chăm  lo  bàn  ăn  chung  cho  họ.  Stêphanô 
đứng đầu danh sách bẩy phó tế, vì ông là con 
người giàu đức tin và Thần Khí Chúa. Chúng ta 
có thể kể ra tên của những người khác, như ông 
Philíp, người diễn giải Tin Mừng, ông Prochorus, 
Nicanor, Timon, Parmenas, và Nicôla: Tất cả họ 
đều mang tên hy Lạp. Danh phận của họ là Phó 
tế. Nhưng chữ phó tế thực ra trong tiếng hy lạp 
là “diaconos” có nghĩa là những người lo việc 
phục vụ. Những người này phục vụ cộng đoàn 
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trong các sự việc phần đời và bác ái; sau này họ 
cũng đảm nhận thêm những chức vụ nhỏ khác 
trong các lễ nghi Kitô giáo.

Vậy khi đó, Stêphanô, đã giữ vao trò lãnh đạo; 
ông đã bắt đầu  “lên tiếng công khai cách rất có 
duyên  và  mạnh  mẽ.  Đồng  thời  ông  thi  hành 
những điềm thiêng và dấu lạ giữa dân chúng.” 
Cũng vào thời gian đó một số các người tư tế 
của  đạo  Do  thái  đã  trở  lại  với  đức  tin  mới, 
nhưng họ còn giữ những truyền thống và các 
phong  tục  xưa  đã  được  luật  Môsê  qui  định. 
Stêphanô được chuẩn bị tốt  khi  tham gia vào 
các cuộc tranh luận với họ, và rất hăm hở  nêu 
lên  cách minh nhiên rằng theo như Thầy Chí 
Thánh, thì Luât Cũ đã bị thay thế rồi. Ông liên 
tục trích dẫn lời của Chúa Giê-su và của các vị 
ngôn sứ để làm sáng tỏ rằng các phong tục bên 
ngoài và các nghi tiết xưa không cón quan trọng 
gì cả so với tinh thần sống đạo mới; thậm chí 
ngay cả đền thờ cũng có thể bị phá hủy đi, như 
nó đã từng bị phá hủy trong thời cũ, mà không 
gây nên thiệt hại gì cho đạo thật và đạo vĩnh 
cửu. Chính cái lối nói như vậy, cùng với các lời 
lên tiếng cũng như các dư luận đồn thổi, dù là 



M C L CỤ Ụ

cố  tình  hay  vô  tình,  quả  thực  đã  khiến  cho 
Stêphanô trở thành đối tượng của cơn giận dữ 
của giới tư tế Do thái.

Stêphanô tranh cãi  gay  gắt  với  nhóm những 
đối thủ Do thái của ông có biệt danh là “Những 
người tự do, và những người có dấn gốc tại các 
miền Kyrô, Alexandria và vùng Kilikia, cùng tỉnh 
Tiểu Á”. Có lẽ họ đã không hiểu ông; dẫu sao 
đi  nữa,  nhưng  người  tranh  luận  với  ông  đã 
không có câu trả lời nào để đáp lại những câu 
hỏi ông đã nêu lên, và do đó họ quyết định hạ 
ván  ông.  Họ đút  lót  tiền  thuê  người  tố  giác 
Stêphanô  là  đã  nói  những  lời  phạm  thương 
chống  lại  luật   ông  Môsê  và  luật  của  Thiên 
Chúa. Giới niên trưởng cùng giới tư tế bị khuấy 
động mạnh mẽ và họ đã đưa ông ra trước tòa 
Công nghị, là tòa án tôn giáo cao nhất của Do 
thái, mang cả hai thứ quyền hành, một là dân 
sự, hai là tôn giáo.

Những chứng ta giả thay nhau tố cáo các tông 
đồ và các tín  hữu mới.  Stêphanô đã bảo vệ 
chính mình khỏi  các tố  cáo đó một  cách rất 
thành công; sau cùng việc bảo vệ của ông biến 
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thành một lời buộc tội chua chát. Ông đã kết 
luận:

 "Hỡi những người cứng đầu cứng cổ, lòng và 
tai  không cắt  bì,  các ông luôn luôn chống lại 
Thánh Thần. Cha ông các ông thế nào, thì các 
ông cũng vậy. Có ngôn sứ nào mà cha ông các 
ông không bắt bớ ? Họ đã giết những vị tiên báo 
Đấng Công Chính sẽ đến ; còn các ông, nay đã 
trở thành những kẻ phản bội và sát hại Đấng ấy. 
Các ông là những người đã lãnh nhận Lề Luật 
do các thiên sứ công bố, nhưng lại chẳng tuân 
giữ."

Khi nghe những lời ấy, các đối thủ của ông lòng 
giận điên lên, và họ nghiến răng căm thù ông 
Tê-pha-nô.

Được đầy ơn Thánh Thần, ông đăm đăm nhìn 
trời, thấy vinh quang Thiên Chúa, và thấy Đức 
Giê-su  đứng  bên  hữu  Thiên  Chúa.  Ông  nói  : 
"Kìa, tôi thấy trời mở ra, và Con Người đứng bên 
hữu Thiên Chúa." Họ liền kêu lớn tiếng, bịt tai lại 
và nhất tề xông vào ông, rồi lôi ra ngoài thành 
mà ném đá. Vào thời đó người Do thái có quyền 
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thi thố án tử hình bằng cách hè nhau nén đá 
người đó cho đến chết. Ông Stêphanô “tràn đầy 
ân sủng và sự mạnh mẽ” cho tới giờ phút chót, 
đã đối diện với cơn thử thách đó mà không hề 
hãi  sợ.  Ông  cầu  nguyện  với  Chúa  rằng:  “Lạy 
Chúa Giê-su, xin nhận lấy hồn con." Rồi ông quỳ 
gối xuống, kêu lớn tiếng : "Lạy Chúa, xin đừng 
chấp họ tội này." Nói thế rồi, ông an nghỉ.

Trong số những người có mặt và ủng hộ việc 
giết Stêphanô này, có một người Do thái có tên 
là Saulô. Ông ta chính là thánh Phaolô, vị tông 
đồ rao  giảng Chúa Giê-su  cho muôn dân sau 
này: Ông nắm giữ áo cho tất cả những kẻ toàn 
tính giết Stêphanô để họ dễ dàng hành động. 
Nhưng chỉ sau đó vài tháng ông đã trở lại Kitô 
giáo.

Thánh  lễ  thánh  Stêphanô  được  cử  hành  vào 
ngày 26 tháng Mười Hai, một ngày sau Lễ Chúa 
giáng Sinh.
Lời Bàn

Thánh Stêphanô đã chết như Ðức Kitô: bị kết tội 
cách sai  lầm, bị  kết án cách bất công vì  ngài 
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dám nói  lên sự thật.  Ngài  chết trong khi  mắt 
nhìn lên Thiên Chúa, và với lời xin tha thứ cho 
kẻ xúc phạm. Một cái chết "sung sướng" lúc nào 
cũng giống nhau, dù chết âm thầm như Thánh 
Giuse hay chết đau khổ như Thánh Stêphanô, 
đó là cái chết với sự can đảm, sự tín thác hoàn 
toàn và với tình yêu tha thứ. 
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27-12 Thánh Gioan Tông ÐỒ

Chính Thiên Chúa là người mời gọi, và nhân loại 
đáp lời. Trong Phúc Âm, lời mời gọi ông Gioan 
và  ông  Giacôbê  (James),  người  anh  của  ông, 
được bắt đầu rất đơn giản, cũng như lời mời gọi 
ông Phêrô và Anrê: Ðức Giê-su gọi họ; và họ 
theo Ngài. Sự đáp ứng mau mắn được miêu tả 
rõ ràng. Các ông Giacôbê và Gioan "đang ở trên 
thuyền, cùng với người cha là ông Zêbêđê vá 
lưới.  Ðức Kitô  gọi  họ,  và ngay lập  tức  họ bỏ 
thuyền  và  từ  giã  người  cha  mà  theo  Ngài" 
(Mátthêu 4:21b-22). 
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Ðức tin của ba ngư dân -- Phêrô,  Giacôbê và 
Gioan -- đã được phần thưởng, đó là được làm 
bạn với Ðức Giê-su. Chỉ ba vị này được đặc ân là 
chứng kiến sự Biến Hình, sự sống lại của con gái 
ông  Giairút,  và  sự  thống  khổ  trong  vườn 
Ghétsêmani  của Ðức Giê-su.  Nhưng tình bằng 
hữu  của  ông  Gioan  còn  đặc  biệt  hơn  nữa. 
Truyền thống coi ngài là tác giả cuốn Phúc Âm 
Thứ Tư, dù rằng hầu hết các học giả Kinh Thánh 
thời nay không cho rằng vị thánh sử và tông đồ 
này là một. 

Phúc  Âm Thánh  Gioan  đề  cập  đến  ngài  như 
"người môn đệ được Ðức Giê-su yêu quý" (x. 
Gioan 13:23; 19:26; 20:2), là người được ngồi 
cạnh Ðức Giê-su trong bữa Tiệc Ly, và là người 
được Ðức Giê-su ban cho một vinh dự độc đáo 
khi đứng dưới chân thánh giá, là được chăm sóc 
mẹ của Ngài. "Thưa bà, đây là con bà... Ðây là 
mẹ con" (Gioan 19:26b, 27b). 

Vì ý tưởng thâm thuý trong Phúc Âm của ngài, 
Thánh Gioan thường được coi như con đại bàng 
thần học, cất cánh bay cao trong một vùng mà 
các thánh sử khác không đề cập đến. Nhưng các 
cuốn Phúc Âm thật bộc trực ấy cũng tiết lộ một 
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vài nét rất nhân bản. Ðức Giê-su đặt biệt hiệu 
cho ông Gioan và Giacôbê là "con của sấm sét." 
Thật khó để hiểu được ý nghĩa chính xác của 
biệt hiệu này, nhưng chúng ta có thể tìm thấy 
chút manh mối trong hai biến cố sau. 

Biến cố thứ nhất, như được Thánh Mátthêu kể 
lại, bà mẹ của hai ông Giacôbê và Gioan xin cho 
hai  con của bà được ngồi  chỗ danh dự trong 
vương quốc của Ðức Giê-su -- một người bên 
trái, một người bên phải. Khi Ðức Giê-su hỏi họ 
có uống được chén mà Ngài  sẽ uống và chịu 
thanh tẩy trong sự đau khổ mà Ngài  sẽ  phải 
chịu không, cả hai ông đều vô tư trả lời, "Thưa 
có!" Ðức Giê-su nói quả thật họ sẽ được chia sẻ 
chén của Ngài, nhưng việc ngồi bên tả hay bên 
hữu thì  Ngài  không có quyền.  Ðó là  chỗ  của 
những người đã được Chúa Cha dành cho. Các 
tông đồ khác đã phẫn nộ trước tham vọng sai 
lầm của người anh em, và trong một dịp khác 
Ðức Giê-su đã dạy họ về bản chất thực sự của 
thẩm quyền: "Ai muốn làm đầu anh em thì phải 
làm đầy tớ anh em. Cũng như Con Người đến 
không để được người ta phục vụ, nhưng là để 
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phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá cứu 
chuộc muôn người" (Mt 20:27-28). 

Một dịp khác, những "người con của sấm sét" 
hỏi Ðức Giê-su rằng họ có thể khiến lửa từ trời 
xuống  thiêu  đốt  những  người  Samaritan  lạnh 
nhạt  không, vì  họ không đón tiếp Ðức Giê-su 
đang trên đường đến Giêrusalem. Nhưng Ðức 
Giê-su đã "quay lại và khiển trách họ" (x. Luca 
9:51-55). 

Vào ngày đầu tiên của biến cố Phục Sinh, bà 
Mađalêna "chạy đến ông Simon Phêrô và người 
môn đệ mà Ðức Giê-su yêu dấu, và bà bảo họ, 
'Người  ta  đã đem Chúa ra khỏi  trong mộ; và 
chúng  tôi  không  biết  họ  để  Người  ở  đâu?" 
(Gioan  20:2).  Gioan  nhớ  rằng,  chính  ngài  và 
Phêrô cùng đi cạnh nhau, nhưng "người môn đệ 
kia  chạy  nhanh  hơn  ông  Phêrô  nên  đến  mộ 
trước nhất" (Gioan 20:4b). Ông không bước vào 
mộ, nhưng đợi  ông Phêrô và để ông này vào 
trước. "Sau đó người môn đệ kia mới bước vào, 
và ông đã thấy và đã tin" (Gioan 20:8).

Sau biến cố Sống Lại, ông Gioan đang ở với ông 
Phêrô thì phép lạ đầu tiên xảy ra -- chữa một 
người bị tật từ bẩm sinh -- và việc đó đã khiến 
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hai ông bị cầm tù. Cảm nghiệm kỳ diệu của biến 
cố Sống Lại có lẽ được diễn tả hay nhất trong 
sách Công Vụ Tông Ðồ:  "Nhận  thấy sự  dũng 
cảm của ông Phê-rô và ông Gio-an và biết rằng 
hai ông là những người bình dân, không có học 
thức, nên họ rất ngạc nhiên, và họ nhận ra rằng 
hai ông là những người theo Ðức Giê-su" (CVTÐ 
4:13). 

Thánh Sử Gioan đã viết cuốn Phúc Âm vĩ đại, 
cũng như các lá thư và Sách Khải Huyền. Cuốn 
Phúc Âm của ngài là một công trình độc đáo. 
Ngài nhìn thấy sự vinh hiển và thần thánh của 
Ðức Giê-su ngay trong các biến cố ở trần gian. 
Trong bữa Tiệc Ly, ngài diễn tả Ðức Giê-su với 
những lời  phát biểu như thể Ðức Giê-su đã ở 
thiên đàng. Ðó là cuốn Phúc Âm về sự vinh hiển 
của Ðức Giê-su. 

Lời Bàn

Quả thật, đó là một hành trình thật dài để thay 
đổi từ một người khao khát muốn có uy quyền 
và muốn sai lửa từ trời xuống thiêu đốt, cho đến 
một  người  đã  viết  những  dòng  chữ  sau: 
"Phương cách để chúng ta biết được tình yêu là 
Ngài đã hy sinh mạng sống vì chúng ta; do đó, 
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chúng ta cũng phải hy sinh mạng sống mình vì 
anh em" (1 Gioan 3:16). 

Lời Trích

Có câu chuyện người ta thường kể, là "các giáo 
dân" của Thánh Gioan quá chán chường với bài 
giảng  của  ngài  vì  ngài  luôn  luôn  nhấn  mạnh 
rằng: "Hãy yêu thương nhau." Dù câu chuyện 
này có thật hay không, đó là nền tảng của văn 
bút  Thánh  Gioan.  Những  gì  ngài  viết  có  thể 
được coi là tóm lược của Phúc Âm: "Chúng ta đã 
biết và đã tin vào tình yêu mà Thiên Chúa dành 
cho chúng ta. Thiên Chúa là tình yêu, và ai ở 
trong tình yêu thì ở trong Thiên Chúa, và Thiên 
Chúa ở trong họ" (1 Gioan 4:16). 
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28-12 LỄ Các Thánh Anh Hài

Hêrôđê "Ðại Ðế", là vua xứ Giuđêa nhưng không 
được dân chúng mến chuộng vì  ông làm việc 
cho đế quốc La Mã và ông rất dửng dưng đối với 
tôn giáo. Vì lý do đó ông luôn cảm thấy bất an 
và lo sợ bất cứ đe dọa nào đối với ngai vàng của 
ông. Ông là một chính trị gia giỏi và là một bạo 
chúa dám thi hành những việc tàn bạo. Ông giết 
chính vợ ông, anh của ông và hai người chồng 
của cô em, đó chỉ là sơ khởi. 
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Phúc  Âm theo  Thánh  Mátthêu  2:1-18  kể  cho 
chúng ta câu chuyện sau: Hêrôđê "thật bối rối" 
khi các nhà chiêm tinh đến từ đông phương hỏi 
về "vị vua mới sinh của người Do Thái," mà họ 
đã thấy ngôi sao của người. Và các vị chiêm tinh 
được cho biết trong Sách Thánh Do Thái có đề 
cập đến Bêlem, là nơi Ðấng Cứu Tinh sẽ chào 
đời. Một cách xảo quyệt, Hêrôđê dặn họ là hãy 
báo cho ông biết sau khi tìm thấy vị vua ấy để 
ông cũng "đến thần phục." Các nhà chiêm tinh 
đã tìm thấy Hài Nhi Giê-su, họ dâng Ngài các lễ 
vật,  và  được thiên  thần báo mộng về ý  định 
thâm độc của Hêrôđê và khuyên họ hãy thay đổi 
lộ trình trên đường về. Sau đó Thánh Gia trốn 
sang Ai Cập. 

Hêrôđê vô cùng tức giận và "ra lệnh tàn sát tất 
cả các con trai từ hai tuổi trở xuống ở Bêlem và 
vùng phụ cận." Vì Bêlem là một thành phố nhỏ, 
số trẻ bị giết có lẽ khoảng 20 hay 25. Sự kinh 
hoàng của việc thảm sát và sự tuyệt vọng của 
các cha mẹ đã khiến Thánh Mátthêu trích dẫn lời 
tiên  tri  Giêrêmia:  "Ở  Rama,  vẳng  nghe  tiếng 
khóc than rền rĩ: tiếng bà Raken khóc thương 
con mình..." (Mt 2:18). Bà Raken là vợ của ông 
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Giacóp. Bà than khóc ở Rama là nơi người Do 
Thái bị tập trung lại sau khi bị người Assyria bắt 
làm tù binh. 

Lời Bàn

Hai mươi trẻ em thì chỉ là số ít, so với sự diệt 
chủng và sự phá thai trong thời đại chúng ta. 
Nhưng dù đó chỉ là một người, chúng ta cũng 
phải nhớ đến tạo vật quý trọng nhất mà Thiên 
Chúa đã dựng trên mặt đất -- đó là con người, 
được tiền định để sống đời  đời  và được chúc 
phúc nhờ sự chết và sự sống lại của Ðức Giê-
su. 

Lời Trích

"Lạy Chúa, xin ban cho chúng con sự sống ngay 
cả trước khi  chúng con có thể hiểu biết" (Lời 
Nguyện Trên Lễ Vật, Lễ Các Thánh Anh Hài). 



M C L CỤ Ụ

29-12 Thánh Tôma Becket

(1118 – 1170)

Là  một  người  kiên  quyết  dù  có  đôi  lúc  giao 
động, nhưng sau đó biết  rằng không thể hòa 
giải  với  tội  lỗi,  ngài  trở nên một giáo sĩ  hăng 
say, bị tử đạo và được tuyên xưng là thánh -- đó 
là cuộc đời Thánh Tôma Becket, Tổng Giám Mục 
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của Canterbury, bị giết ngay trong vương cung 
thánh đường của ngài vào ngày 29-12-1170. 

Thánh Tôma sinh ở Luân Ðôn. Ngài theo học ở 
cả hai trường đại học Luân Ðôn và Ba lê. Sau cái 
chết  của  người  cha,  ngài  bị  khánh  tận,  Ðức 
Tổng Giám Mục Canterbury, là người đã từng sai 
ngài đến Rôma một vài lần, đã cấp dưỡng và 
cho ngài theo học giáo luật. 

Trong  khi  làm  tổng  phó  tế  cho  giáo  phận 
Canterbury, vào lúc 36 tuổi ngài được Vua Henry 
II, là bạn của ngài, chọn làm thủ tướng Anh, là 
nhân vật quyền thế thứ nhì trong nước, chỉ sau 
vua. Ngài nổi tiếng vì lối sống xa hoa và phung 
phí, nhưng khi Vua Henry chọn ngài làm giám 
mục chính tòa Canterbury thì cuộc đời ngài thay 
đổi hoàn toàn. Ngài được thụ phong linh mục 
chỉ  một  ngày trước  khi  được tấn phong giám 
mục. Và ngài quyết liệt thay đổi đời sống bằng 
sự khổ hạnh. Không bao lâu, ngài đụng độ với 
vua về vấn đề quyền lợi của Giáo Hội và hàng 
giáo sĩ.  

Vua Henry nhất quyết nắm lấy quyền điều khiển 
Giáo Hội. Có khi, vì cố giữ hòa khí, Ðức Tổng 
Tôma phải nhượng bộ. Ngài tạm thời chấp nhận 
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Hiến Chương Clarendon, không cho phép giáo sĩ 
được xét  xử bởi  một toà án của Giáo Hội  và 
ngăn cản họ không được trực tiếp kháng án lên 
Rôma.  Nhưng  sau  cùng  Ðức  Tổng  Giám Mục 
Tôma tẩy chay Hiến Chương này, ngài trốn sang 
Pháp và sống ở đó trong bảy năm. Khi trở về 
Anh ngài biết mình sẽ bị chết. Vì ngài từ chối 
không  miễn  tội  cho  các  giám  mục  được  vua 
sủng ái, vua Henry đã tức giận kêu lên, "Không 
có ai đưa tên giáo sĩ rắc rối này khuất mắt ta 
hay sao!" Bốn hiệp sĩ đã thể hiện lời nguyện ước 
của vua, và đã hạ sát Ðức Tổng Giám Mục Tôma 
ngay  trong  vương  cung  thánh  đường 
Canterbury. 

Chỉ  trong vòng ba năm sau,  Ðức  Tôma được 
phong thánh và ngôi mộ của ngài trở nên nơi 
hành hương. Chính Vua Henry II đã ăn năn sám 
hối tại ngôi mộ Thánh Tôma, nhưng người kế vị 
là Henry VIII đã chiếm đoạt ngôi mộ ấy và tẩu 
tán  các  thánh  tích  của  ngài.  Tuy  nhiên,  Ðức 
Tôma Becket vẫn là một thánh nhân anh hùng 
trong lịch sử Giáo Hội cho đến ngày nay. 

Lời Bàn
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Không ai có thể trở nên thánh mà không phải 
chiến đấu,  nhất là với  chính bản thân.  Thánh 
Tôma biết ngài phải giữ vững lập trường khi bảo 
vệ đức tin và quyền lợi Giáo Hội, dù có phải hy 
sinh mạng sống. Chúng ta cũng phải giữ vững 
lập  trường  khi  đối  diện  với  những  áp  lực  -- 
chống với sự bất lương, gian dối,  hủy diệt sự 
sống -- mà hy sinh tham vọng muốn nổi tiếng, 
muốn đầy đủ tiện nghi, muốn được thăng quan 
tiến chức và ngay cả muốn giầu của cải.
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31-12 THÁNH SILVESTER I , GIÁO 
HOÀNG

(?) – 335

21 NĂM LÀM GIÁO HOÀNG

Sylvester  I  là  người  kế  nhiệm  giáo  hoàng 
Miltiades và là vị giáo hoàng thứ 33 của giáo hội 
Công giáo. Năm sinh của ngài không được xác 
định, hình như ông được sinh tại Sant’Anglo a 
Scala,  Avelino  và  mất  vào  ngày  31  tháng  12 
năm 335. Theo niên giám tòa thánh năm 1861 
thì ngài lên ngôi năm 314 và ở ngôi trong 21 

http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4ng_gi%C3%A1o
http://vi.wikipedia.org/wiki/Miltiades
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năm 11 tháng. Niên giám tòa thánh năm 2003 
xác định triều đại của ngài bắt đầu từ ngày 31 
tháng 1 năm 314 tới ngày 31 tháng 12 năm 335. 
Ngài được suy tôn là thánh và được tôn kính cả 
ở  giáo  hội  Rô-ma  và  giáo  hội  chính  thống 
phương Đông. Ngày lễ kính của ngài ở Giáo hội 
Rô-ma là ngày 31 tháng 12 và ở giáo hội chính 
thống là ngày 2 tháng 1.

Nhiệm kỳ giáo hoàng

Truyền thông cho rằng ngài  sinh khoảng năm 
270 tại Rome và được bầu làm giáo hoàng vào 
ngày 31 tháng 1 năm 314. Phần tiểu sử của ngài 
trong Liber Pontificalis (thế kỷ 7 hoặc 8) không 
có nhiều thông tin ngoài  một bản ghi  về quà 
tặng của hoàng đế  Constantine I cho giáo hội 
Rô-ma. Ngài được bầu làm giám mục của Rôma 
vào một thời điểm quan trọng của lịch sử Ky-tô 
giáo, sau sắc lệnh Milan (313) các Kitô hữu được 
tự do, sự xuất hiện của Giáo Hội sau những năm 
tháng trốn tránh trong hang toại đạo nay được 
công  nhận  như  một  tôn  giáo  hợp  lệ.  Nhưng 
những  thông  tin  về  cuộc  đời  của  ngài  không 
nhiều. Uy quyền của ngài đã bị uy quyền của 

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=S%E1%BA%AFc_l%E1%BB%87nh_Milan&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Constantine_I
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Constantine làm cho lu  mờ và ngài  đã không 
tham dự Thượng hội  đồng giám mục ở  Arles 
(314) do hoàng đế triệu tập.

Trong thời gian làm giáo hoàng của Sylvester, 
các vương cung thánh đường như  Ðền Thánh 
Gioan  Lateran,  Ðền  Thánh  Phêrô trên  đồi 
Vatican đã được xây dựng theo lệnh của hoàng 
đế Constantine. Ngoài  ra còn có  thánh đường 
Santa Croce ở Giê-susalem, và một số nhà thờ 
nơi hầm mộ các vị tử đạo. Ngài là vị giám mục 
đầu tiên của Rô-ma đã dùng danh xưng “Đức 
ThánhCha” và được ghi nhận là vị giáo hoàng 
đầu tiên đội mũ ba tầng. Tuy nhiên điều này rất 
khó  xác  minh.Truyền  thống  cho  rằng,  giáo 
hoàng Sylvester I đã ấn định ngày Chúa Nhật là 
ngày nghỉ việc dành để tưởng niệm Chúa Phục 
Sinh và đã cho đặt mão gai có đinh sắt trên các 
tượng chịu nạn.

Năm  321,  nổ  ra  cuộc  khủng  hoảng  của  lạc 
thuyết Ariô. Ariô là một người xứ Libya. Ông này 
thụ phong linh mục năm 310 và được cử coi sóc 
xứ  Baucalis,  ngoại  ô  thành  Alexandria.  Giáo 
thuyết của Ariô cho rằng Thiên Chúa không thể 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BB%A5c_Sinh
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BB%A5c_Sinh
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C5%A9_ba_t%E1%BA%A7ng&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Th%C3%A1nh_%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng_Santa_Croce_%E1%BB%9F_Giesusalem&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Th%C3%A1nh_%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng_Santa_Croce_%E1%BB%9F_Giesusalem&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%90%E1%BB%81n_Th%C3%A1nh_Ph%C3%AAr%C3%B4&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%90%E1%BB%81n_Th%C3%A1nh_Gioan_Lateran&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%90%E1%BB%81n_Th%C3%A1nh_Gioan_Lateran&action=edit&redlink=1
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thông bản tính của mình cho ai được và tất cả 
mọi vật ngoài Thiên Chúa đều là thụ tạo, trong 
đó có cả Đấng Ky-tô Ngôi Hai Thiên Chúa. Theo 
Ariô,  Chúa  Ky-tô  không  phải  là  Thiên  Chúa, 
không  ngang  hàng,  không  đồng  bản  tính  với 
Ngôi  Cha.  Ngài  chỉ  là  một  tạo  vật  hoàn  hảo 
nhất, có trước thời gian, nhưng không phải vô 
thủy vô chung. Ngài  được đặt làm trung gian 
giữa Thiên Chúa và loài người. Năm 322, công 
đồng miền Alexandria đã kết án Ariô, khiến ông 
phải đến trú ngụ ở Cesarea (Palestina). Tại đây, 
ông  được  sự  ủng  hộ  của  giám mục  Êusêbiô. 
Cuộc tranh luận lại nổ ra.

Công đồng Nicea

Ngày  20  tháng 5  năm 325,  công đồng  Nicea 
được  triệu  tập  theo  lệnh  của  hoàng  đế 
Constantinô. Giáo hoàng Sylvester I vì già yếu 
không thể đến được đã cử hai đức ông Vitus và 
Vincentius làm đại diện. Đây được coi là Công 
đồng chung đầu tiên của Giáo hội  công giáo. 
Công  đồng  này  quy  tụ  gần  300  giám  mục 
phương  Đông  và  chỉ  có  4  giám mục  phương 
Tây.
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Công đồng đã soạn thảo một bản tuyên xưng 
đức  tin  (là  bản  sẽ  trở  thành  Kinh  Tin  Kính 
Nicêa),  trong  đó  có  tuyên  bố  rằng  Con  của 
Thiên  Chúa  là  đồng  bản  tính  (homoousios, 
consubstantialis) với Đức Chúa Cha. Trong các 
quyết  định  khác  của  công  đồng,  quyết  định 
quan trọng nhất là xác định các khu vực lớn của 
Giáo hội. Trong đó cho các Giám mục thành A-
léc-xăn-đơ-ri và thành An-ti-ốt được toàn quyền 
cai trị địa hạt của họ, cũng như Giám mục thành 
Lamã được toàn quyền cai trị địa hạt của mình.

Mối quan hệ với Constantinô

Giáo hoàng Sylvester I và hoàng đế 
Constantine

Giáo hoàng Sylvester I giết một con rồng 
và cứu sống những nạn nhân

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Kinh_Tin_K%C3%ADnh_Nic%C3%AAa&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Kinh_Tin_K%C3%ADnh_Nic%C3%AAa&action=edit&redlink=1
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Có nhiều  truyền  thuyết  về  mối  quan  hệ  giữa 
giáo hoàng Sylvester với hoàng đế Constantinô. 
Những  truyền  thuyết  chủ  yếu  được  nêu  lên 
trong "Hạnh Thánh Silvester”, xuất hiện ở phía 
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Đông  bằng  tiếng  Hy  Lạp  và  tiếng  Syriac;  và 
trong  "Constitutum Sylvestri"  bằng  tiếng  tiếng 
Latin. Tiêu biểu về một bản văn mà ngày nay đã 
được  xếp  vào  hàng  ngụy  thư  được  gọi  là 
Donation  de  Constantin  (Sự  biếu  tặng  của 
Constantinô hay của dâng do Constantinô cho 
Đức  Sylvester)  thuật  lại  món  quà  mà 
Constantinô  đã  tặng  cho  Đức  Giáo  Hoàng  là 
thành phố Rôma và toàn thể phương Tây. Trong 
văn  kiện  này  có  điều  khoản  quan  trọng  sau 
đây : “Đức Thánh Cha là đấng thừa kế Thánh 
Phê-rô sẽ được tôn vinh lên bậc cao cả trong đế 
quốc chúng ta và còn cao cả hơn ngôi báu thế 
gian. Đức Thánh Cha cai quản các giám mục ở 
Antioch,  Alexandria,  Constantinople  và 
Jerusalem” (The Faith, a history of christianity, 
Brian Monahan, pages 217, 362).  Nó đã được 
xác định là một sắc lệnh giả được tạo nên vào 
thế kỷ thứ VIII  vào khoảng giữa 752 và 777. 
Nhằm biện minh cho sự thành lập nước các Giáo 
Hoàng.

Một truyền thuyết nữa là việc Đức Sylvester đã 
rửa tội cho Constantin tại Giêrusalem trong dịp 
thánh hiến Giáo Đường Mộ Thánh nhưng điều 
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này  đã  được  chứng  mình  là  Constantinô  chỉ 
được rửa tội trên giường bệnh khi sắp chết và 
do một Giám mục Arien chứ không phải do giáo 
hoàng Sylvester.  Truyền thống thời  trung đại, 
nhất là được truyền lại bởi Truyền thống vàng 
cho một giải  thích là: hoàng đế khắp mình bị 
một bệnh hủi không thể chữa được và chính khi 
Sylvester rửa tội ông bằng cách dìm vào trong 
một bể bơi mà ông đã được chữa khỏi bệnh hủi 
và điều đó có nghĩa rằng ngài phải bảo vệ đức 
tin Kytô giáo.

Người ta cũng quy cho ông những phép lạ khác 
nữa thí dụ như đã làm cho một con bò mộng 
sống lại và đã thuần hóa một con rồng.

Lễ kính

Ðể nhấn mạnh đến sự liên tục của Chức Thánh, 
sách nhật tụng mới đây trong phần tiểu sử các 
giáo hoàng thường chấm dứt với con số thống 
kê quan trọng. Về ngày lễ Thánh Sylvester, sách 
viết: "Ngài chủ tọa bảy lần tấn phong mà trong 
đó ngài đã tạo được 42 linh mục, 25 phó tế và 
65 giám mục cho một vài giáo phận."

http://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%87nh_h%E1%BB%A7i
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Sylvester  I  là  một  trong  những  giáo  hoàng 
không chết vì đạo. Ở phương tây, lễ kính của 
thánh Sylvester là ngày 31 tháng 12, ngày ngài 
được an táng trong hầm mộ của Priscila. Đây là 
ngày cuối  cùng của năm, cũng được biết  đến 
như ngày lễ của thánh Silvester. Trong các quốc 
gia khác, ngày đó thường được gọi tắt là ngày 
thánh Sylvester hay ngày kính thánh Sylvester.
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