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PHÊRÔ QUÁ KHÍCH VÀ PHAOLÔ NHIỆT THÀNH 
           Lm. Trịnh Ngọc Danh 

 
Trong thế giới chúng ta đang sống, vẫn còn có những con người nhân danh Chúa để khủng bố, bắt bớ và tiêu diệt 

người khác. Đó là một điều rất đáng buồn cho những tâm hồn thiện chí có tấm lòng yêu thương khoan dung và tha 

thứ. Nhất là nó đi ngược lại hoàn toàn với giới răn căn bản nhất của Kitô giáo: Mến Chúa và yêu người. Thiết 

tưởng, hai vị Thánh Phêrô và Phaolô của chúng ta cũng có một chút tính quá khích trước khi trở thành môn đệ 

nhiệt thành số một của Chúa Giêsu.   

 

Trong bài Phúc Âm Chúa Nhật thứ 13 năm C, chúng 

ta nhận thấy sự quá khích nơi hai anh em ông 

Giacôbê và Gioan, khi hai ông muốn xin Chúa cho 

lửa từ trời xuống thiêu đốt dân thành Samaria chỉ vì 

họ không tiếp đón Thầy của 

mình. Chúa đã ngăn cản hai 

ông và dạy cho hai ông biết 

ràng buộc theo Ngài là phải từ 

bỏ, dấn thân, và nhiệt thành 

để gieo rắc tình thương và ơn 

cứu độ chứ không phải để tiêu 

diệt và gieo rắc lòng hận thù 

và chia rẽ. Lòng nhiệt thành 

thì khác hẳn với sự cuồng tín 

và điều đó đã được chứng 

minh nơi hai con người trụ cột 

của Giáo Hội: Phêrô và 

Phaolô. 

 

Phêro thuộc dạng bình dân, 

lao động chân tay, làm nghề 

đánh cá, nghèo nàn, không 

học thức cao, tính tình dễ 

nóng nảy, ăn nói bộp chộp, 

tính tình nhút nhát đã cả gan 

chối Chúa vi sợ bị khổ, sợ bị 

liên lụy.  Trong khi Phaolô 

thuộc dạng trí thức, thuộc 

nhóm Pharisêu có thế giá, viết 

văn rất giỏi, nhất là ông có 

lòng giữ luật và đạo Chúa rất 

cao, đến độ cuồng tín qua việc 

ông hung hăng bắt bớ, bỏ tù 

và giết chết những đứa nào 

theo ông “đạo rối” Giêsu. 

 

Những việc Thiên Chúa làm nào ai biết được. Chúa 

đã dùng hai ông Phêrô và Phaolô để làm thủ lãnh 

Giáo Hội và để dạy cho chúng ta một bài học thế nào 

là lòng NHIỆT THÀNH và sự CỘNG TÁC VỚI ƠN 

CHÚA.  Thật vậy, Phêrô sau khi tràn đầy Thánh 

Thần đã trở thành một Phêrô mới, không còn ích kỷ 

nữa, không còn nhút nhát nữa, không còn chối Chúa 

và sợ khổ sợ chết nữa. Ngược lại ông đã hiên ngang 

rao giảng Tin Mừng một cách công khai và hằng sung 

sướng được chịu khổ nhục vì danh Chúa Kitô.   

 

Phaolô sau khi được Chúa kêu gọi qua biến cố ngã ngựa, 

ông đã biến sự quá khích 

tuân giữ lề luật đến độ giết 

người của mình thành lòng 

nhiệt thành rao giảng Tin 

Mừng Cứu Độ của Chúa 

Kitô một cách không biết 

mệt mỏi.  Ông nhiệt thành 

đến độ ông nói rằng: “Tôi 

đã không nhúng tay vào 

việc đổ máu một người nào, 

vì tôi đã rao giảng Tin 

Mừng cứu thoát của Chúa 

cho mọi người.” Ông xác 

tín rằng nếu ông không chịu 

rao giảng Tin Mừng, thì đó 

là một cách gián tiếp ông 

giết người vì không chịu 

nuôi họ bằng Lời của Thiên 

Chúa. Ông còn nói một câu 

bất hũ “Khốn cho tôi nếu 

tôi không rao giảng Tin 

Mừng.” 

 

Thánh Augusnino nói rằng 

„ông kia bà nọ làm thánh 

được, thì tại sao tôi  không 

làm được.‟  „Thánh nhân 

không phải là người toàn 

vẹn không sa ngã, nhưng là 

người biết chổi dậy và vươn 

lên để trở nên tốt hơn trước 

mặt Thiên Chúa.”  Hình 

ảnh ông Phêrô bước đi trên biển là một bài học quý giá 

về sự bước theo Chúa và nên thánh của ông cũng như 

của mỗi người chúng ta. Ông đã từng bị té chìm nhưng 

miệng ông kêu cứu; „Thầy ơi cứu con‟ và ông đã giơ tay 

lên cho Chúa nắm lấy.  Nếu  không trông cậy và kêu cầu 

Danh Chúa, thì ông đã bị té và chết chìm trong trầm luân 

rồi.  
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Giống như Phêro, Phaolô đã nên thánh từ sự cuồng tín tuân giữ lề luật, và Chúa đã kéo ông lên từ khi ông ngã ngựa 

trên đường đi bắt những kẻ theo Giêsu. Ông đã quá sức nhiệt thành đến độ tên của ông được gọi là PHAOLÔ 

NHIỆT THÀNH. Ông đã viết những lá thư thật hay và nói ra những câu mà không thể có được nơi một người thiếu 

lòng nhiệt thành và một đức tin sâu xa. 

 

Nhân dịp năm Thánh Phaolô, xin Chúa cho mọi người chúng ta được một chút ân lộc của Ngài. Xin cho chúng ta 

biết noi gương Phaolô vất bỏ đi cái gọi là cuồng tín quá mức trong sự giữ luật lệ một cách  

khắt khe và thiếu lòng mến.  Trái lại xin cho chúng ta sau khi trở về và được ơn Chúa thì cũng có được một chút 

lòng nhiệt thành trong việc rao giảng Tin Mừng và gieo rắc tình thương.  

 

Giống như Phaolô sau khi đầy tràn Thánh Thần, tôi không được làm hại ai nhân danh Chúa hoặc niềm tin của tôi; 

Tôi không nên quá khó chịu và khổ sở khi người khác không giống mình. Tôi không tìm mọi cách để làm cho 

người khác phải thờ Phượng và giữ đạo giống như tôi. Tôi chỉ biết làm những tấm gương tốt qua những hành động 

tử tế, bác ái yêu thương đầy ắp tình người như một lời giảng hùng hồn nhất. Ngay cả nếu anh chị em của tôi đang đi 

trên con đường sai trái, thi tôi cũng phải biết cầu nguyện và sửa dạy họ trong tinh thần khiêm tốn với ý giúp người 

ấy trở nên tốt hơn. Tâm tình của Phaolô Nhiệt Thành noi gương Đức Kitô là thế đó. 

 

 

 

                                       

                                    

                                 

                                                   

 

 

Adam và Eva  

 
One day, Adam sat outside the Garden of Eden shortly after eating the apple, and wondered about men and 

women.  

So looking up to the heavens he says, "Excuse me GOD, can I ask you a few questions?"  

GOD replied, "Go on Adam but be quick I have a world to create."  

So Adam says," When you created Eve, why did You make her body so  

curvey and  tender unlike mine?"  

"I did that, Adam, so that you could love her."  

"Oh, well then, why did You give her long, shiney, beautiful hair, and not me?"  

"I did that Adam so that you could love her."  

"Oh, well then, why did You make her so stupid? Certainly not so that I  

could love her?"  

                                                                 "Well Adam, no. I did that so that she could love you." 

 

“Muốn biết, Ta cho biết luôn…”  
   

Một ngày kia thuở khai thiên lập địa, ông Adam sau khi ăn nửa quả táo bà Eva đưa cho, ông ngẫm nghĩ đến 

chuyện có đàn ông và đàn bà.  

Ông ngửa mặt lên trời cất tiếng: “Lạy Chúa, Ngài cho phép con thưa đôi điều?”  

Chúa phán: “Adam, con hỏi đi và nhanh lên vì Ta còn đang tạo dựng thế giới.”  

Adam thưa: “Khi Ngài dựng nên Eva vì sao Ngài cho thân thể nàng nhiều đường cong và mềm mại không 

giống như thân xác của con vậy?”  

“Adam, Ta làm thế để cho con có thể yêu nàng.”  

Ồ, tuyệt vời… Vì sao Ngài cho cô ấy một mái tóc dài, óng ả, đẹp đẻ thế, mà Ngài lại không cho con?”  

“Adam, Ta làm thế để cho con càng yêu quí nàng.”  

“Tuyệt dịu… Vì sao Ngài lại để cho nàng dại dột thế? Chắc chắn là không phải để cho con có thể quí nàng?”  

   

                                     “Này, Adam, không… Ta làm thế để nàng còn có thể yêu con.”  BanBiênTập  

  
 

 


