
Bài giảng của Lm. Giuse Nguyễn Đức Trọng 
 
Nhân dịp Lễ kỷ niệm 24 năm linh mục của Cha Giuse Đồng 
Minh Quang ngày 24/5/2015 Tại Đền Thánh Mẹ Lavang Las 
Vegas Ngày Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 
 
Trọng kính cha Quang ,  
Quý Ông Bà Anh Chị Em thấn mến,   
 
Các Bài Đọc trong Phần Phụng Vụ Lời Chúa ngày Lễ Chúa 
Thánh  Thần Hiện Xuống hôm nay cho chúng ta thấy: Một 
trong những tác động kỳ diệu của Chúa Thánh Thần là “Ơn 
Đổi Mới”. Chúa Thánh Thần đã đổi mới trí khôn, ý chí và 
nhất là trái tim của các tông đồ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thật vậy, Như chúng ta đã biết: hầu hết các tông đồ là 
những người làm nghề đánh cá, đơn sơ, chất phác, ít học, 
cho nên suốt 3 năm ở bên cạnh Chúa, nghe lời Người giảng 
dạy, nhưng thực sự các ngài chẳng lãnh hội được bao nhiêu!  
Nhưng sau khi Chúa Thánh Thần Hiện xuống trên các tông 
đồ thì trí khôn các ngài được mở ra, không những hiểu biết 
về Chúa, về giáo lý của Chúa, mà còn có thể đi rao giảng 
Lời Chúa một cách thông thạo cho tất cả mọi người bằng 
những tiếng lạ. 
 
Chẳng những thế, Chúa Thánh Thần còn đổi mới ý chí các 
tông đồ: Từ khi Chúa Giêsu bị bắt và bị kết án, các tông đồ 
sống trong tâm trạng hết sức sợ hãi. Phêrô đã chối Chúa 3 
lần! Các tông đồ, kẻ thì chạy trốn, người thì ẩn nấp trong 
căn nhà cửa đóng, then cài vì sợ người Do Thái! Nhưng khi 
nhận được ơn Chúa Thánh Thần, con người các ngài đã 
hoàn toàn  biến đổi: Các ngài mở tung cửa ra đi rao giảng 
Tin Mừng cho mọi người. Bị đe doạ các ngài  không sợ, bị 
đánh đòn, bị cầm tù, các ngài vẫn kiên cường. Và không gì 
có thể ngăn cản được các ngài rao giảng và làm chứng cho 
Đức Kitô tử nạn và phục sinh. ! 
 
Và nhất là Chúa Thánh Thần đã đổi mới trái tim các ngài: 
Khi theo Chúa, các môn đệ còn mang nặng những mơ ước 
trần tục như danh vọng, chức quyền. Các ngài theo Chúa vì 
bản thân hơn là vì yêu mến Chúa! Nhưng từ khi được ơn 
Chúa Thánh Thần, trái tim của các ngài đã hoàn toàn đổi 
mới: Thật vậy các ngài không còn tranh dành chỗ cao chỗ 
thấp, bên tả hay bên hữu. Trái lại các ngài chỉ biết sống 
khiêm nhường, hy sinh phục vụ anh em trong yêu thương và 
sẵn sàng chịu mọi đau khổ và sẵn sàng chấp nhận cái chết 
chỉ vì yêu mến Chúa. 
 
Thưa quý Ông Bà Anh Chị Em, Kể từ đó, trong suốt hơn 
2000 năm qua, Chúa Thánh Thần vẫn còn biến đổi hàng 
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 Quý Ông Bà Anh Chị Em thân mến, Tôi còn nhớ ngày thụ 
phong Linh mục của cha Quang cách đây 24 năm mà tôi đã 
tham dự.  Nhìn thấy cha Quang lúc đó, một chàng thanh 
niên cao ráo, đẹp trai, học giỏi, ưa âm nhạc, chuộng thể 
thao, một mẫu người lý tưởng cho biết bao bóng hồng ước 
mong được chọn làm chồng, thế nhưng Chúa Thánh Thần 
đã biến đổi cha, đặc biệt con tim của cha để chỉ chọn một 
mình Chúa làm Người Yêu lý tưởng mà thôi. Thật là kỳ diệu 
và đáng cảm phục !!! Đáng cảm phục vì chọn Chúa là hy 
sinh và từ bỏ. 
 
Tôi còn nhớ câu chuyện về “cây tre” mà cha chú của tôi đã 
giảng trong ngày lễ mở tay của tôi cách đây 46 năm 
(1/6/1969) như thế này:  
 
Trong vườn thượng uyển của nhà vua, có biết bao nhiêu là 
cây xanh lá tốt, hoa thơm, cỏ lạ, nhưng có một khoảnh vườn 
vẫn còn khô héo vì thiếu nước! Một hôm nhà vua đi dạo, rồi 
dừng lại ngắm ngía  cây tre cao lớn trong góc vườn thượng 
uyển. Cây tre cảm thấy rất vui và hãnh diện …. Mấy ngày 
sau, nhà vua trở lại và nói với cây tre: 
− Tre ơi, ta cần ngươi. 
− Thưa Đức Vua, thật là vinh dự cho con, xin ngài cứ nói. 
− Để ta có thể dùng ngươi được, ta phải chặt ngươi xuống. 
Tre chết lặng một giây, rồi nói:  
− Thưa đức vua, thân con chính là do Ngài xưa kia đã 
trồng, và vun tưới con… tại sao Ngài lại nỡ chặt con xuống? 
− Nếu không chặt ngươi xuống thì ta không dùng ngươi 

được! 
− Như vậy thì xin ngài cứ chặt con xuống theo ý ngài. 
Đức vua lại thêm:  
− Chẳng những ta chặt nhà ngươi xuống mà ta còn chặt 
hết chân tay nhà ngươi nữa! Tre điếng người thưa:  
− Sao Ngài lại nỡ huỷ hoại những nét đẹp kiêu sang của 
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con như thế? Nhà Vua tiếp:  
− Chẳng những vậy ta còn phải chẻ thân ngươi ra làm hai 
rồi móc hết ruột gan của ngươi nữa thì ta mới dùng ngươi 
được. Cây Tre cảm thấy đau đớn quá trước yêu cầu của Đức 
Vua, nhưng cuối cùng cây tre cũng thưa:  
− Xin Đức Vua cứ làm theo ý ngài muốn. Sau khi hoàn tất 
công việc, Đức Vua cho đặt 2 nửa thân tre vào nguồn suối 
dẫn nước xuống khu vườn khô cạn, héo úa trong vườn 
thượng  uyển, chẳng bao lâu sau, khu vườn khô cằn đó đã 
trở nên xanh tươi như tất cả những khu vườn khác trong 
vườn thượng uyển của nhà vua …. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thưa cha Quang, cuộc đời tận hiến của cha cũng không khác 
gì thân phận cây tre trong câu chuyện. Nhìn lại 24 năm qua 
cha đã từng làm cha phó, cha xứ những giáo xứ lớn như St. 
Joseph ở Pinot hay nhà thờ chính toà Oakland trước khi cha 
về phục vụ Đền Thánh Mẹ Lavang tại đây, chắc chắn cha đã 
từng cảm nghiệm được một cách thấm thía cuộc đời linh 
mục của mình như thế nào: Có những lúc thật vui khi công 
thành, danh toại và cảm nghiệm được Ơn Chúa dư tràn trong 
Tình Chúa Yêu như một nhà thơ kia đã ca tụng: 
 

“Ngày Chúa nâng Cha lên Hàng Tư Tế 
Chúa chọn cha như Máng chuyển Thiên Ân 

Ơn Chúa ban như suối chẩy đầy tràn 
Cha lãnh nhận và chuyển cho đoàn con cái.” 

 
Nhưng nhìn lại cuộc đời LM của cha trong 24 năm qua, thế 
nào cũng có những lúc cha cảm thấy: 
o Cuộc đời nổi trôi, chao đảo, vui buồn lẫn lộn trong cuộc 
đời tận hiến,  
o Những công việc Chúa trao quá nhiều mà sức mình 
chẳng có bao nhiêu.   
o Những nhu cầu mục vụ của giáo dân hầu như quá tầm 
tay nhỏ bé của mình. 
o Rồi nhiều khi cha cũng cảm thấy dễ chán nản vì: “ở sao 
cho vừa lòng người, Ở rộng người cười, ở hẹp người chê, 
cao chê ngổng, thấp chê lùn, béo chê béo trục béo tròn, gầy 
chê xương sống xương sườn phơi ra! Cũng như Đức Cố 
Hồng Y F.X Nguyễn Văn Thuận đã nói một cách dí dỏm: Ở 
nước VN mình có tới hơn 80 triệu cái mỏ than: giầu có họ 
cũng than, nghèo khó họ cũng than, trời nắng, trời mưa họ 
cũng than .... cái gì họ cũng than được.!”.  
 
Và có những lúc cha cảm thấy hoặc nhìn thấy thân phận con 
người linh mục quá bạc bẽo: những lúc còn trẻ. mạnh khoẻ, 
hăng say hoạt động ... thì đi đến đâu, ở đâu ai cũng quý mến, 
nhưng những lúc về già hoặc bệnh nạn, yếu đau không ai 
chăm sóc nâng đỡ, ủi an, và bị quên lãng thì thật là thấm 

thía! Nhưng tạ ơn Chúa cho đến ngày nay, cha vẫn trung 
thành trong ơn gọi của Chúa và sứ vụ mà Ngài đã trao phó. 
 
Đúng là Chúa đã không lầm khi chọn cha làm Linh Mục của 
Chúa như bài hát của Lm. nhạc sĩ  Kim Long đã sáng tác với 
tựa đề “Chúa Không Lầm” 
Tk 3: “Chúa không lầm khi Ngài gọi con theo, Dù đời dạt 
trôi như cánh bèo. Vì Chúa đã biết từ ngàn xưa. Một khi hơi 
thở chưa tàn. Là đời chưa qua khỏi sầu oán 
ĐK: Nhưng lòng Chúa vẫn bao la. Dù cho thân con bao yếu 
đuối. Thành tâm xin ăn năn thống hối. Là Ngài lại thứ tha.” 
 
Xin quý Ông Bà Anh Chị Em tiếp tục cảm tạ tri ân Thiên 
Chúa với cha Quang và cầu nguyện cho cha xứ của chúng ta 
được ơn Bền đỗ, trung thành để luôn xứng đáng là “cái 
máng” thông ơn thánh của Chúa từ trời cao xuống tâm hồn 
mọi người con cái Chúa trong suốt cuộc đời linh mục của 
ngài. Để kết thúc, tôi xin được gửi đến cha mấy vần thơ sau 
đây: 

Tình yêu thánh hiến con đây 
Một đời khắn  khít đắm say tình nồng 

Thánh thần tìm thủa hư không 
Nâng niu dắt bước bềnh bồng tình si 

Nắng hồng Chúa trải đường đi 
Mưa sa Chúa cõng ngại chi qua bờ 

Yêu thương lửa ấm dệt thơ 
Hiến dâng trọn vẹn tôn thờ, tri ân. 

 
… Một lần nữa, xin chúc mừng Cha Giuse Đồng Minh 
Quang.  
 
 
 
 
  
 
   
 
 
 
 
 
 
 

| Hieäp Nhaát 173 | 06 - 2015 |  19




