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Thánh Cecilia (Thế kỷ III) 

Vị Thánh nữ bổn mạng bảo trợ của nền thánh 
nhạc, nhạc sĩ, ca sĩ, ca viên cùng các Ca Đoàn Công 
Giáo này đã sống vào thời Giáo Hội sơ khai. 

Vị Thánh Nữ đồng trinh, tử đạo này sinh 
khoảng năm 200 tại Rôma và mất khoảng năm 230. 

Ngài là vị Thánh quan thầy của các nhạc sĩ, 
sáng tác trong các giáo hội Kitô Giáo toàn thế giới. 

Ngày lễ kính của ngài được cử hành không chỉ 
trong Giáo Hội Công Giáo Rôma, mà còn cả Giáo Hội 
Anh Giáo, Chính Thống Giáo vào ngày 22 tháng 11 
hàng năm. 

Cêcilia là một nữ quý tộc Rôma đã dâng hiến 
trái tim mình cho Chúa Giêsu. 

Thánh nữ muốn làm hiền thê của Chúa Giêsu, 
nhưng thân phụ ngài lại sắp xếp để Cêcilia kết hôn với 
một chàng quý tộc ngoại đạo. 

Người ta nói rằng trong lúc cử hành hôn lễ, cô 
dâu đáng yêu này đã ngồi tách biệt ra. Trái tim ngài đã 
dâng lên Chúa Giêsu những lời hát và cầu xin Người trợ giúp. 

Khi Cêcilia và Valêrianô, vị hôn phu của ngài ở một mình, thánh nữ Cêcilia mới lấy hết can đảm mà nói 
cùng Valêrianô rằng: “Anh Valêrianô! Em có điều muốn nói với anh! Anh phải biết em có một vị Thiên Thần 
của Thiên Chúa hằng canh giữ em. Nếu anh để em giữ trọn lời hứa là chỉ làm hiền thê của Đức Chúa Giêsu mà 
thôi, thì vị Thiên Thần của em sẽ yêu mến anh như Ngài đã yêu mến em.” 

Valêrianô đã nghe lời thuyết phục của Cêcilia và đã tôn trọng lời hứa trinh khiết của ngài; đồng thời anh 
cũng trở thành một Kitô Hữu. Người em trai của Valêrianô, Tiburtiô cũng học hỏi đức tin công giáo nơi Cêcilia. 
Thánh nữ đã trình bầy về Đức Giêsu cách tuyệt vời đến nỗi chẳng bao lâu Tiburtiô cũng xin chịu phép thánh 
tẩy. Cả hai anh em cùng nhau làm nhiều việc từ thiện. 

Khi bị bắt là tội danh là Kitô Hữu, hai anh em đã can đảm thà chịu chết còn hơn là chối bỏ đức tin mới 
lãnh nhận. Thánh nữ Cêcilia đã âu yếm chôn cất thi hài của hai anh em trước khi chính ngài cũng bị bắt giữ. 



Thánh nữ đã hoán cải nhiều quan chức, những người trước đây đã bắt ngài hy sinh tế các tà thần. Khi bị 
ném vào lửa đỏ, thánh nữ Cêcilia đã chẳng hề hấn gì. Sau cùng, người ta đã sai một tên đao phủ đến chém đầu 
Cêcilia. Người đao phủ đã chặt xuống cổ thánh nữ ba phát, nhưng Cêcilia không chết ngay lúc ấy. 

Thánh nữ quỳ xuống nền nhà cách bất động. Tuy nhiên, qua việc chìa ra ba ngón của một bàn tay và một 
ngón bên bàn tay kia, thánh nữ Cêcilia vẫn tuyên xưng niềm tin vào một Thiên Chúa Ba Ngôi, nghĩa là Ba Ngôi 
cùng hiện diện trong một Thiên Chúa. 

Đức tin của thánh nữ Cêcilia thật là mạnh mẽ và đã thuyết phục được người khác tin theo Đức Chúa 
Giêsu. 

Tình yêu của thánh nữ cũng thật lớn lao và vẫn trung thành với Đức Chúa Giêsu ngay cả khi phải đối 
diện với những mối nguy hiểm. 

Điều đặc biệt là từ khi qua đời năm 230 cho đến nay, thân xác Thánh Nữ không hề bị phân hủy. 

Chúng ta hãy cầu xin cùng Thánh Nữ Cêcilia ban cho chúng ta cũng một đức tin và tình yêu đã làm cho 
Ngài nên Thánh.                

                                                                                                             


