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Tôi chỉ mong chức quyền trên trời, chứ không màng đến chức quyền thế gian. 

Thánh Tôma Trần Văn Thiện sinh năm 1820 tại làng Trung Quán, tỉnh Quảng 

Bình, trong một gia đình đạo hạnh. Lên chín tuổi, chú Thiện được học chữ 

Nho, học giáo lý và giúp lễ tại họ đạo Mỹ Hương. Chú Thiện tỏ ra rất thông 

minh, được gửi học Latinh với cha Chỉnh tại họ Kẻ Sen. Nhờ có tính tình tốt 

và trí thông minh, năm 18 tuổi (1838), chú Thiện được cha giám đốc Candalh 

Kim gọi về chủng viện Di Loan, Quảng Trị.  

Chú Thiện và người chị cả hối hả lên đường, nhưng khi đến Di Loan thì gặp 

quan quân đang vây làng bắt tây dương đạo trưởng nhưng không tìm thấy. 

Quan hạ lệnh bắt một số giáo hữu, trong số đó có chú Thiện và điệu về công 

đường Quảng Trị. Quan tỉnh nghe nói chú là chủng sinh của cha Kim nên 

truyền tra hỏi cặn kẽ để biết cha trốn ở đâu, rồi khuyên chú bỏ đạo nếu không 

muốn chết. 

Thấy chú còn trẻ lại khôi ngô, quan bảo nếu chú bỏ đạo thì chẳng những tha 

mà còn nhận làm con rể và ban cho địa vị. Nhưng chú từ chối: “Tôi chỉ mong 

chức quyền trên trời, chứ không màng đến chức quyền thế gian”. 

Trong tù ngục, khi chứng kiến nhiều kẻ chối đạo, chú Thiện tăng cường ăn 

chay và cầu nguyện cho những kẻ chối đạo để họ sớm ăn năn thống hối. Đặc 

biệt, trong lao tù, nhờ bị đóng gông và giam chung với cha Jaccard - Phan, 

chú hân hoan đón nhận những lời dạy bảo và khuyên nhủ của cha nên lao tù 

trở thành chủng viện cho chú.  

Ngày 17-9-1838, vua Minh Mạng châu phê bản án truyền xử giảo chủng sinh 

Thiện và thừa sai Jaccard - Phan. Án lệnh được thi hành ngày 21-9-1838 tại pháp 

trường Nhan Biều, bên dòng sông Thạch Hãn, ngoài cổ thành Quảng Trị.  

Chú Thiện dọn mình và xin cha Jaccard - Phan giải tội lần cuối cùng. Hai chứng 

nhân đức tin âm thầm quỳ xuống cầu nguyện trên hai chiếc chiếu đã dọn sẵn. Binh 

lính đến tháo gông khỏi cổ, thay vào bằng sợi dây thật dài và thi hành án xử giảo.  

Chủng sinh Tôma Trần Văn Thiện đã dâng hiến trọn vẹn tuổi đời thanh xuân cho 

Thiên Chúa tình yêu. Thi hài của ngài được an táng tại chính đất pháp trường 

Nhan Biều. Năm 1847, toàn bộ hài cốt được đưa về trang trọng cung kính tại 

Nhà nguyện của Hội Thừa Sai Paris. Tại nơi xử các ngài, Nhan Biều, vào năm 

2012, Giáo phận đã xây một đền thờ tôn kính cha Jaccard Phan và thầy Tôma 

Thiện. Chủng sinh Tôma Trần Văn Thiện được suy tôn lên bậc chân phước 

ngày 27-5-1900 và được tôn phong hiển thánh ngày 19-6-1988. 



 3 

  27/09/20                 CHÚA NHẬT TUẦN 26 TN – A  
                                              Mt 21,28-32 

 

TỰ DO ĐỂ THI HÀNH Ý CHA 

“Người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: „Này 

con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho.‟ Nó đáp: „Con không muốn 

đâu!‟ Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi‟.” (Mt 21,28-29) 

 

Suy niệm: Con người có thể trả lời không với Thiên Chúa. May thay 

con người còn có khả năng thay đổi ý kiến. Nhờ đó, con người luôn 

luôn có cơ hội để sửa chữa lỗi lầm. Nhưng đó cũng là một khả năng 

thật đáng ngại. Bởi vì người ta có thể thưa: “Vâng, con sẽ đi làm vườn 

nho cho Cha” nhưng rồi lại không đi. Không phải chỉ một lần đồng ý 

với Chúa trong bí tích Rửa tội là đã nắm chắc được vào Nước Trời. 

Phải có thái độ sẵn sàng hoán cải, thưa “có” thay vì nói “không” với 

Chúa. Điểm thứ hai còn quan trọng hơn: Nói “có” mà thôi chưa đủ, còn 

phải lên đường thi hành ý muốn của Cha với thái độ tự do vâng phục 

của người con thảo. Vì không phải những ai nói „Lạy Chúa, lạy Chúa‟ 

là được vào Nước Trời, mà chỉ những người thi hành ý Chúa mới được 

vào thôi. 

Mời Bạn: Thiên Chúa muốn coi bạn như người con, và là người con 

trưởng thành, biết ý thức bổn phận của mình đối với Cha và mau mắn 

đảm nhận trách nhiệm ấy với tâm tình con thảo: vui vẻ tự nguyện chu 

toàn các việc bổn phận hằng ngày của mình. Và nếu như có “lỡ” từ chối 

Ngài, Chúa vẫn cho bạn cơ hội để bạn bắt đầu lại: Bạn hãy mau mắn rút 

lại lời nói “không” tai hại ấy và làm hoà với Chúa bằng cách “đi làm 

vườn nho” cho Ngài. 

Chia sẻ: Để có thể làm hoà với Thiên Chúa trước tiên phải biết làm hoà 

với anh em. 

Sống Lời Chúa: Trước khi đi ngủ, bạn đừng quên giục lòng ăn năn tội 

để làm hoà với Chúa. 

Cầu nguyện: Đọc kinh Ăn Năn Tội. 
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28/09/20                      THỨ HAI TUẦN 26 TN 
                       Th. Lô-ren-xô Ru-y và các bạn tử đạo 
                                           Lc 9,46-50 

 

LỚN NHẤT ĐỂ LÀM GÌ? 

Các ông chợt suy nghĩ tự hỏi xem ai là người lớn nhất trong các ông. 

(Lc 9,46)  

 

Suy niệm: Vấn đề “ai là người lớn nhất” không chợt lóe lên trong đầu 

các môn đệ sau khi nghe Thầy mình tiên báo cuộc Khổ nạn, mà là căn 

bệnh mãn tính nơi các ông, thậm chí cả trong bữa Tiệc ly sau khi Thầy 

Giê-su tiên báo có người trong Nhóm sẽ nộp Thầy (x. Lc 22,24tt). Còn 

có nỗi đau nào hơn thế, khi Thầy đang đối diện với sự phản bội cũng 

như cuộc Khổ nạn bi thảm, học trò lại đi tranh giành chỗ đứng chỗ 

ngồi! Âu cũng là vấn đề muôn thuở, khi mà chúng ta lắm lúc vẫn mang 

tiếng là đi theo Chúa, nhưng sâu xa trong lòng lại mong được những lợi 

lộc vật chất, địa vị tiếng tăm, v.v… Lời Thầy Giê-su ngày ấy cũng như 

hôm nay, nhắc nhớ cho người môn đệ rằng làm lớn thì phải trở nên 

người nhỏ nhất trong cách nghĩ, lối sống để phục vụ người lân cận. 

Mời bạn: “Em nhỏ” trong Nước Trời là người chấp nhận hoàn toàn lệ 

thuộc nơi Chúa, khiêm tốn, tin tưởng phó thác nơi Ngài, rồi nỗ lực phục 

vụ theo mẫu gương Thầy Giê-su. Quyền bính là để phục vụ thiện ích 

cho mọi người, chứ không phải để áp đặt, khống chế người khác, bóc 

lột tài sản của họ để phục vụ mình, thỏa mãn sự hiếu thắng của bạn. 

Lớn nhất để làm gì? Thưa là để phục vụ từ những người bé mọn nhất 

để làm vinh danh Chúa. Bạn sẽ là người lớn nhất trong gia đình, cộng 

đoàn… theo nghĩa nào? 

Sống Lời Chúa: Quan tâm nâng đỡ người kém may mắn trong cuộc 

sống, người có đời sống đức tin, đạo lý yếu kém. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con lớn lên mỗi ngày trong tinh thần 

và cung cách phục vụ anh chị em vì Danh Chúa, cũng như khiêm tốn 

đón nhận sự trợ giúp của tha nhân. Amen. 
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29/09/20                        THỨ BA TUẦN 26 TN 
                                    Các tổng lãnh thiên thần  
                                               Ga 1,47-51 

CÁC THIÊN THẦN CỦA CHÚA 

Đức Giê-su nói: “Thật tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng 

mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con 

Người.” (Ga 1,51) 

 

Suy niệm: Con người thời nay thích coi thiên thần như sản phẩm của 

trí tưởng tượng. Theo giáo lý, thiên thần là thụ tạo thiêng liêng được tạo 

dựng để chuyên lo phụng thờ Thiên Chúa, được sai đi để phục vụ giúp 

cho con người đạt được ơn cứu độ. Và vì hầu cận Thiên Chúa trong 

triều đình Thiên quốc, các ngài phản ánh phần nào vinh quang của 

Thiên Chúa. Trong Phúc Âm, nhiều lần Chúa Giê-su khẳng định sự 

hiện hữu thực sự của các thiên thần gắn liền với chức vụ phụng thờ 

Thiên Chúa: “Các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên 

Con Người”. Và nhất là ba vị tổng lãnh thiên thần được tôn kính với 

danh xưng gắn liền với sứ mạng đặc biệt của các ngài: - Mi-ca-en “Ai 

bằng Thiên Chúa” (Đn 10,13-21), là Đấng bảo trợ đặc biệt cho Hội 

Thánh. - Gáp-ri-en: Anh hùng của Thiên Chúa (Đn 8,16), vị sứ giả 

được Thiên Chúa sai đến truyền tin cho Đức Trinh Nữ Ma-ri-a. - Ra-

pha-en: Thiên Chúa chữa lành (Tb 3,17), vị lương y đã giữ gìn và cứu 

chữa cho hai cha con Tô-bi-a. 

Mời Bạn: Hướng về các thiên thần, noi gương các ngài: tin yêu, trông 

cậy, phụng thờ Thiên Chúa để nhờ đó bạn biết: - qui hướng mọi sự 

Chúa; - thuộc về Chúa trong mọi sự; - gắn bó với Chúa trong mọi nơi 

mọi lúc. 

Sống Lời Chúa: Mỗi chúng ta có một thiên thần gìn giữ gọi là thiên 

thần bản mệnh, ta hãy nghe theo sự hướng dẫn của Ngài. 

Cầu nguyện: Lạy các tổng lãnh thiên thần, chúng con nguyện vâng 

nghe lời các Đấng. Xin các Đấng giúp chúng con biết làm lành lánh 

dữ. 
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30/09/20                    THỨ TƯ TUẦN 26 TN 
                     Th. Giê-rô-ni-mô, linh mục, tiến sĩ HT 
                                         Lc 9,57-62 

 

CÁI GIÁ CỦA NGƯỜI MÔN ĐỆ 

“Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau, thì không thích 

hợp với Nước Thiên Chúa.”  (Lc 9,62) 

 

Suy niệm: “Môn đệ tính là quá trình trở thành con người Đức Giê-su 

sẽ là nếu Ngài là bạn” (Triết gia D. Willard). Đi theo Đức Giê-su, chấp 

nhận làm môn đệ Ngài, ta phải xác tín rằng giá trị cao nhất trong đời ta 

là môn đệ tính, nghĩa là trở thành giống Thầy mình: Đức Giê-su. Không 

lạ gì môn đệ tính ấy đáng cho ta phải trả giá bằng tất cả những gì mình 

có trong đời sống trần thế này. Đức Giê-su cho thấy việc phải trả giá rất 

đắt nếu muốn làm môn đệ Ngài trong bài Tin Mừng hôm nay. Với 

người thứ nhất, Ngài nói rõ muốn theo Ngài phải chấp nhận đời môn đệ 

là một hành trình, một cuộc phiêu lưu bấp bênh, bất định, chứ không 

phải là một địa vị ổn định để ngồi hưởng thụ. Với người thứ hai, Ngài 

minh định làm môn đệ phải đặt ưu tiên việc loan báo Tin Mừng Nước 

Trời trong đời mình trên mọi sự khác. Với người thứ ba, Ngài xác quyết 

đời người môn đệ là “con đường một chiều,” chiều trở nên con người 

mới, triệt để theo cung cách của Ngài, không có chỗ cho luyến tiếc quá 

khứ hay mưu cầu cá nhân. 

Mời Bạn: “Quyết định lớn lên nào cũng luôn kéo theo sự lựa chọn 

giữa rủi ro và thoải mái. Nghĩa là muốn là môn đệ Chúa Giê-su, bạn 

phải từ bỏ sự thoải mái như giá trị cao nhất đời mình” (J. Ortberg). 

Làm môn đệ Chúa, bạn xác tín sẵn sàng từ bỏ sự thoải mái, an nhàn, an 

toàn bản thân, để có thể theo Chúa trọn vẹn, chấp nhận phiêu lưu sống 

theo ý Ngài mỗi ngày. Đó cũng là quyết tâm Sống Lời Chúa của bạn. 

Cầu nguyện: Đọc kinh Lạy Cha, lời kinh chỉ người môn đệ đọc mới 

cảm nhận hết ý nghĩa từng câu từng chữ. 


