
 

 

Trần Chung sưu tầm 
 

ức Thánh Cha Phanxicô sau khi được bầu làm Giáo Hoàng 

vào ngày 13-3-2013, Ngài đã làm cho nhiều người phải 

ngạc nhiên vì những hành động và các lời phát biểu của 

Ngài như là vị cha chung hiền lành và khiêm nhường. Xin cảm tạ 

Chúa đã ban cho Giáo Hội một vị Giáo Hoàng phản ảnh tình yêu 

đích thực của Chúa Kitô giữa thế giới vật chất và vô cảm hôm nay. 

Dưới đây là những câu nói nổi bật của Đức Thánh Cha Phanxicô 

tổng hợp từ các nguồn tài liệu trên internet mà mọi người có thể 

đọc, học hỏi và suy tư. 

Ban Biên Tập Tin Yêu xin cảm tạ công việc sưu tầm của bạn Trần 

Chung. Chúng tôi xin ghi lại một số câu tiêu biểu và sắp xếp theo 

chủ đề. Bạn đọc muốn coi toàn thể các câu, xin vào Thánh Linh net.  

 

THÁNH THỂ 

“Đức Giêsu âm thầm nói với chúng ta trong mầu nhiệm Thánh Thể 

và mọi lúc nhắc nhở chúng ta rằng: đi theo Ngài có nghĩa là đi ra 

khỏi chính mình và làm cho chính cuộc sống chúng ta không phải 

trở thành một sự chiếm đoạt, nhưng là một quà tặng cho Ngài và 

cho người khác.” 

“Như một thân thể, điều quan trọng là các mạch máu phải luân 

chuyển trong đó, cho nên chúng ta phải để cho Chúa Giêsu hoạt 

động trong chúng ta, để cho Lời Người hướng dẫn chúng ta, để cho 

sự hiện diện của Người trong bí tích Thánh Thể nuôi dưỡng chúng 

ta, linh động hóa chúng ta, để cho tình yêu của Người củng cố tình 

yêu tha nhân của chúng ta.” 

“Thánh Thể là bí tích của sự hiệp thông, đưa chúng ta ra khỏi chủ nghĩa cá nhân để cùng sống cuộc hành trình bước theo 

Chúa của chúng ta, sống niềm tin của chúng ta là gắn bó với Ngài.” 

CHÚA THÁNH THẦN 

“Chúa Thánh Thần thúc bách chúng ta mở rộng cửa và đi ra để loan báo và làm chứng cho Tin Mừng, để thông truyền 

niềm vui đức tin, để gặp gỡ với Đức  itô. Chúa Thánh Thần là linh hồn của sứ mạng truyền giáo.” 

“Con người như một khách lữ hành, đang băng qua hoang địa cuộc đời, khát một dòng nước hằng sống, vọt lên và tươi 

mát, có khả năng làm thỏa mãn ước vọng sâu thẳm tận đáy lòng về ánh sáng, tình yêu, vẻ đẹp và bình an của người ấy. 

Tất cả chúng ta đều cảm thấy ước vọng ấy! Và Chúa Giêsu ban cho chúng ta nước hằng sống này: đó là Chúa Thánh 

Thần.” 

"Hãy tùng phục Chúa Thánh Thần, vì Ngài đến giữa chúng ta và làm cho chúng ta bước đi trên con đường thánh thiện.” 

" hi chúng ta để Chúa Thánh Thần hướng dẫn mình, thì sự phong phú, khác biệt, đa dạng không bao giờ trở thành nguyên 

nhân gây ra xung đột, bởi vì Ngài thúc bách chúng ta cảm nghiệm sự đa dạng đó trong sự hiệp thông của Giáo Hội. C ng 
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bước đi trong Giáo Hội, dưới sự hướng dẫn của các mục tử là những người được ban cho đặc sủng và sứ vụ, đó là dấu 

chỉ Chúa Thánh Thần đang hoạt động.” 

 “Chúa Thánh Thần dạy chúng ta nhìn bằng đôi mắt của Đức Kitô, sống cuộc sống của mình như Đức  itô đã sống cuộc 

sống của Người, hiểu cuộc đời như Đức  itô đã hiểu.” 

“Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta "vào tất cả Chân Lý" (Ga 16:13); Ngài không những chỉ giúp chúng ta 

gặp gỡ Chúa Giêsu, sự viên mãn của Chân Lý, mà còn hướng dẫn chúng ta "vào" Chân Lý, làm cho chúng ta đi vào sự 

hiệp thông sâu xa hơn với Chúa Giêsu, cho chúng ta hiểu biết về những gì thuộc về Thiên Chúa.” 

CẦU NGUYỆN 

 “Cầu nguyện là nói chuyện hằng ngày với Chúa, Đấng luôn lắng nghe chúng ta.”  

“Chúng ta hãy luôn hiệp nhất với Chúa Giêsu, chúng ta hãy tín thác nơi Người, chúng ta hãy định hướng đời mình theo 

Tin Mừng, nuôi dưỡng mình bằng cầu nguyện hàng ngày, bằng lắng nghe Lời Chúa và tham dự các Bí Tích.” 

“Nếu không có cầu nguyện, những việc làm của chúng ta trở nên trống rỗng và lời rao giảng của chúng ta không có hồn, 

vì nó không được sinh động hóa bởi Chúa Thánh Thần.” 

 “Cánh đồng đức tin đích thực chính là tâm hồn mỗi người chúng ta, là cuộc sống chúng ta. Chính trong cuộc sống chúng 

ta mà Chúa Giêsu yêu cầu để cho Lời Ngài đi vào để có thể nẩy mầm và tăng trưởng!”  

“Đức tin là một ngọn lửa càng cháy sáng nếu càng được chia sẻ, thông truyền, để tất cả có thể nhận biết, yêu thương và 

tuyên xưng Chúa Giêsu  itô là Chúa tể của sự sống và lịch sử”  

LOAN BÁO TIN MỪNG 

"Hãy ra khỏi bản thân mình để loan báo Tin mừng, nhưng để làm điều này, các con phải ra khỏi chính mình để gặp gỡ 

Đức Giêsu. Có hai con đường để ra đi: một là hướng về gặp gỡ Đức Giêsu, hướng về tính siêu việt; đường kia là hướng 

về tha nhân để loan báo Đức Giêsu. Hai con đường này đi đôi với nhau. Nếu bạn chỉ thực hiện một trong hai thì chẳng 

ích lợi gì.” 

“Bản chất truyền giáo của Hội Thánh không phải là việc 

cải đạo, nhưng là việc làm chứng của đời sống, là đời 

sống soi sáng đường đi, mang lại hy vọng và tình yêu.” 

“Đem Tin Mừng chính là bắt đầu bằng việc loan báo và 

sống sự hòa giải, tha thứ, bình an, hiệp nhất và tình yêu 

mà Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta.” 

 “Mang Tin Mừng là mang sức mạnh của Thiên Chúa để 

nhổ bỏ và phá hủy sự ác và bạo lực; để phá tan và đạp 

đổ những hàng rào ích kỷ, không bao dung và oán thù. 

Để kiến tạo một thế giới mới, Chúa Giêsu Kitô hy vọng 

nơi các bạn!”  

“Mỗi người trong tất cả chúng ta đều phải là người rao 

giảng Tin Mừng, đặc biệt là bằng cách sống của mình!” 

“Rao giảng Tin Mừng là đích thân làm chứng về tình yêu 

Thiên Chúa, là vượt thắng sự ích kỷ của chúng ta, là 

phục vụ bằng cách cúi mình xuống rửa chân cho anh em 

chúng ta như Chúa Giêsu đã làm.”  

“Việc truyền giáo, việc rao giảng về Chúa Giêsu ban cho 

chúng ta niềm vui; ngược lại, sự ích kỷ cho chúng ta cay 

đắng, buồn rầu, làm cho chúng ta ra suy đồi. Rao giảng 

Tin Mừng kéo chúng ta lên cao.” 

”Các con hãy ra đi, không sợ hãi, để phục vụ. Khi sống 

theo 3 điều này, các con sẽ cảm nghiệm được rằng người 

rao giảng Tin Mừng thì cũng được trở nên Tin Mừng. Ai 

thông truyền niềm vui đức tin, thì cũng nhận được niềm 

vui.”  



NÓI VỚI GIÁM MỤC VÀ LINH MỤC 

 “Giám mục và linh mục hãy can đảm nhìn vào nhu cầu mục vụ, bắt đầu từ vùng ngoại ô, với những người ở xa nhất, với 

những người không thường xuyên đi nhà thờ. Họ cũng được mời đến dự bàn tiệc Chúa.” 

"Trong thế giới này, sự giàu sang gây ra nhiều sự dữ; điều cần thiết là chúng ta, những linh mục, nữ tu, hết thảy chúng ta 

phải trở nên rõ ràng với sự nghèo khó của mình!" 

“Cha cảm thấy buồn khi thấy một linh mục hay một nữ tu đi chiếc xe hơi đời mới nhất: thật không thể như thế được!” 

“Chúng ta có thể là những Giám mục, những Linh mục, Hồng y, Giáo Hoàng, nhưng chúng ta sẽ không là môn đệ của 

Chúa, nếu chúng ta để Thánh giá lại phía sau.” 

“Giám mục và linh mục hãy đào tạo người trẻ trong sứ vụ truyền giáo, bằng cách sai họ bước ra và bước tới. Chúa Giêsu 

đã làm điều này với các môn đệ của Ngài: Người đã không giữ các tông đồ dưới cánh của mình như gà mẹ giữ chặt con 

dưới cánh. Ngài sai họ ra!”  

“ hi một linh mục không trở nên „người cha‟ đối với cộng đoàn của mình, khi một nữ tu không trở nên „người mẹ‟ với tất 

cả những ai họ cùng làm việc, thì họ trở nên buồn bã. Cội rễ của buồn phiền trong đời sống mục vụ thực tế nằm ở chỗ 

thiếu tinh thần của người cha, tinh thần của người mẹ, do việc sống cuộc đời dâng hiến ấy cách tồi tệ, trong khi lẽ ra phải 

dẫn chúng ta đến việc sinh hoa kết trái.” 

 “Linh mục phải luôn ý thức rõ ràng trách nhiệm chủ chiên của mình là phải mang vào mình „m i của chiên‟.” 

“Một linh mục, một nam tu, một nữ tu không thể nào là một hòn đảo, nhưng phải luôn là một người sẵn sàng gặp gỡ. Tình 

bạn cũng được nên phong phú nhờ những đoàn sủng khác nhau của các gia đình dòng tu. Nó là một sự phong phú tuyệt 

vời.” 

“Nếu các con thích một chiếc xe xinh xắn, hãy nghĩ đến biết bao trẻ em đang chết đói, hãy nghĩ đến điều này thôi. Niềm 

vui không được sinh ra, cũng không đến từ những thứ người ta có!” 

KITÔ HỮU 

“Là một Kitô hữu không chỉ là tuân giữ các giới răn, nhưng còn có nghĩa là sống trong Đức  itô, suy nghĩ như Người, 

hành động như Người, yêu như Người; có nghĩa là để Người làm chủ cuộc đời chúng ta và thay đổi nó, biến đổi nó, để 

giải thoát nó khỏi bóng tối sự dữ và tội lỗi.” 

“Mỗi ngày chúng ta phải để cho Đức Kitô biến đổi mình trở thành hình ảnh của Người.” 

“Mối quan hệ hiếu thảo với Thiên Chúa không giống như một kho báu được cất giữ trong một góc xó của cuộc đời chúng 

ta, nhưng phải được phát triển, phải được cho ăn mỗi ngày bằng cách lắng nghe Lời Chúa, cầu nguyện, tham dự các Bí 

Tích, đặc biệt là Bí Tích Hòa Giải và Thánh Thể, và qua đức ái.” 

“Một Kitô hữu là một người suy nghĩ và hành động theo Thiên Chúa, trong Chúa Thánh Thần.” 

“Một người không thể là một Kitô hữu bán thời gian, nhưng là  itô hữu trong mọi giây phút! Một cách toàn diện!" 

“Mức độ vĩ đại của một xã hội được xác định bởi cách họ đối xử với những người nghèo khổ nhất, những người không có 

gì ngoài sự nghèo đói của họ.” 

“Muối chúng ta đã nhận được phải được cho đi, để làm cho mọi thứ có hương vị, nếu không sẽ phai nhạt và vô dụng. 

Chúng ta phải cầu xin Chúa  itô không để cho chúng ta trở nên những Kitô hữu là muối không mùi vị, là muối cất trong 

lọ.” 

“Nền văn hóa an sinh sung túc làm cho chúng ta nghĩ đến chính mình, làm cho chúng ta không nhạy cảm đối với tiếng 

kêu than của người khác, làm cho chúng ta sống trong những bong bóng xà bông, nó đẹp nhưng chẳng là gì cả, đó là ảo 

tưởng về sự phù du, tạm bợ, dẫn tới sự dửng dưng đối với tha nhân.” 

“Ngày hôm nay chúng ta hãy tự hỏi mình: Chúng ta có mở lòng ra cho “những bất ngờ của Thiên Chúa” không? Hay 

chúng ta đóng kín và sợ hãi trước những mới mẻ của Chúa Thánh Thần? Chúng ta có can đảm bước đi trên những nẻo 

đường mới và sự mới mẻ của Thiên Chúa đặt ra trước mắt chúng ta không? Hay chúng ta lại phản kháng, bị ngăn trở bởi 

những cơ chế ph  du, đã mất khả năng mở ra cho những điều mới mẻ?” 

“Người Kitô hữu được kêu gọi sống cam đảm trong sự yếu đuối của mình. Chúng ta phải thừa nhận rằng mình yếu đuối, 

và đôi khi, chúng ta phải quên đi tội lỗi, không chút luyến tiếc, không nhìn lại phía sau.” 



“Thái độ bất nhất của các tín hữu và các mục tử, giữa điều họ nói và điều họ làm, giữa lời nói và lối sống làm thương tổn 

uy tín của Giáo Hội.” 

GIÁO HỘI 

 “Tôi ước muốn một Giáo hội nghèo và cho người nghèo". 

"Không thể rao giảng Đức Kitô mà không có Hội Thánh. Truyền giáo không bao giờ là một hành động cô lập, cá nhân 

hay riêng tư, nhưng luôn luôn là hành động của Hội Thánh." 

“Cha muốn một Hội Thánh ra đi truyền giáo nhiều hơn, một Hội Thánh không quá tĩnh lặng. Một Hội Thánh xinh đẹp khi 

biết ra đi.” 

 “Hội Thánh không phải là một hội từ thiện, văn hóa hay chính trị, nhưng là một thân thể sống động, hành trình và hành 

động trong lịch sử. Và thân thể này có một đầu, là Chúa Giêsu, Đấng hướng dẫn nó, nuôi nấng nó và nâng đỡ nó.” 

“ hi tôi hỏi Mẹ Têrêxa Calcutta xem phải làm gì để thay đổi trong Giáo Hội, Mẹ trả lời: chính cha và con!”  

“Một Giáo Hội trần tục, với một tinh thần của thế gian, là một Giáo Hội suy yếu.” 

“Nếu đầu bị tách ra khỏi phần còn lại của thân thể thì toàn thể con người không còn có thể sống được. Vì vậy, chính 

trong Hội Thánh, chúng ta phải luôn liên kết mật thiết hơn bao giờ hết với Chúa Giêsu.” 

THÁNH GIÁ 

"Chúa Kitô luôn hiện diện như một người trong chúng ta, chia sẻ cuộc hành trình của chúng ta cho đến tận cùng. Không 

có Thánh Giá lớn nhỏ nào trong cuộc sống của chúng ta mà Chúa đã không chia sẻ với chúng ta." 

“Chúa Giêsu, với Thánh Giá của Ngài, c ng đi với chúng ta và vác lấy trên vai Ngài những âu lo của chúng ta, những 

vấn đề của chúng ta, và những đau khổ của chúng ta, ngay cả những khổ đau sâu xa nhất và đau đớn nhất.” “Với Chúa 

Kitô, sự ác, đau khổ, và cái chết không có tiếng nói cuối cùng, bởi vì Ngài ban cho chúng ta hy vọng và sự sống: Ngài đã 

biến Thánh Giá từ một công cụ của sự thù ghét, thất bại và sự chết thành một dấu chỉ của tình yêu, chiến thắng và sự 

sống.” 


