
 

 

Thánh Antôn Pađua 
 
“Kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó.”  
(Mát-thêu 6:21) 
 
Một lần cha Antôn Pađua giảng về mầu nhiệm Chúa Giêsu 
ngự thật trong Thánh Thể. Có người lạc đạo không tin, đến 
thưa với ngài: “Nếu xem thấy phép lạ tôi mới tin!” Ngài nói 
với anh: “Hãy để con lừa của anh nhịn đói ba ngày, rồi đem 
nó tới cửa nhà thờ, anh sẽ thấy phép lạ.” Đúng ngày hẹn, 
người kia đem con lừa đã nhịn đói ba ngày và thúng đồ ăn 
đến trước cửa nhà thờ. Thấy thúng đồ ăn trước mắt, nó vội 
vàng chạy tới ăn lấy ăn để. Nhưng vừa lúc đó, cha Antôn 
Pađua kiệu Mình Thánh Chúa tới cửa nhà thờ. Lạ lùng thay, 
con lừa đột nhiên bỏ ăn, chạy đến trước Thánh Thể Chúa. 
Nó quỳ gối, cúi đầu lạy ba lần. Người lạc đạo đã tin, và sau 
đó trở lại Công giáo. 
 
Có lần, cha Antôn Pađua vào trọ tại một gia đình. Giữa đêm, 
chủ nhà thấy phòng cha tự nhiên rực sáng. Ngó vào trong 
phòng, ông bỡ ngỡ thấy cha đang ẵm bế Chúa Hài Nhi, âu 
yếm hôn kính và thưa chuyện với ngài. 
 
Một người giầu có, nhưng sống đời hà tiện, tham lam của 
cải. Sau khi ông chết, cha Antôn Pađua trưng lời Chúa Kitô 
đã phán: “Của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó”, 
đồng thời sai người đi mở két vàng của người quá cố, thì 
thấy một trái tim bằng thịt đang nằm chình ình trong két!  
 
Ngày 13-6, Giáo hội mừng kính Thánh Antôn Pađua, linh 
mục tiến sĩ Hội Thánh, mà người ta thường gọi là “Ông 
Thánh hay làm phép lạ!” Mở mắt chào đời vào năm 1195 tại 
Lisbon, thủ đô Bồ Đào Nha, ngài được đặt tên là Phênanđô. 
Năm 25 tuổi, thầy trở thành linh mục Dòng Thánh 
Augustinô, rồi sau đó, ngài chuyển sang Dòng Phanxicô. 
Năm 1231, Thánh Antôn Pađua êm ái lìa bỏ cõi đời này, khi 
mới 36 tuổi xuân.   
 
* Joseph Nguyễn Thanh Sơn, DCCT  
(San Jose, CA, June 13, 2017) 
 

 
 
 
 
 

 

TỘI LỖI VÀ SỰ THÁNH THIỆN 
 

1. Những ai càng tội lỗi thì càng thấy mình chẳng có tội gì 
cả, vì họ đã đánh mất ý thức của sự tội. 
 
2. Những ai càng thánh thiện thì lúc nào họ cũng nhìn nhận 
mình là người tội lỗi, vì họ nhận thức sự tội là gì. 
 
_ Loại người thứ nhất, ít vào tòa giải tội vì cho rằng mình 
thánh thiện 
_ Loại người thứ hai, điển hình là các thánh, đến tòa cáo giải 
rất thường xuyên vị các ngài nhận biết mình tội lỗi. 
 
_ Loại người thứ nhất thì luôn cho rằng "tội nhẹ mà" hoặc 
"khối người tội lỗi hơn tôi" 
_ Loại người thứ hai thì luôn nhận thức rằng "tôi đã xúc 
phạm đến Chúa và tha nhân" 
 
Vậy tôi phải làm sao để biết mình được xếp vào hạng người 
thứ nhất hay thứ hai? Dễ lắm, cứ xem tôi đi xưng tội mấy lần 
trong năm và xem xét những "lập luận" của tôi về sự tội thì 
biết ngay thôi. 
 
Mẹ Têrêsa xưng tội mỗi tuần, chã lẽ mẹ tội lỗi hơn tôi sao? 
và tôi thánh thiện hơn mẹ sao? 
Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II cũng vậy, ngài xưng tội 
rất thường xuyên. 
Còn những vị thánh trong Giáo Hội, lời cầu của các ngài 
không thiếu câu "Lạy Chúa con là kẻ tội lỗi, con đã xúc 
phạm đến Chúa, xin tha thứ cho con". 
 
Phạm tội không phải chỉ là không giữ 10 điều răn của Chúa 
mà còn là từ chối làm việc lành, việc thiện. Không làm hại 
ai, tốt lắm, nhưng nhắm mắt bưng tai trước nỗi đau của tha 
nhân thì đó là một cái tội. Tội vô tâm, vô cảm, tội lỗi đức ái; 
mà đức ai là nhân đức trụ, không có nhân đức này thì khỏi 
mong vào Thiên đàng. 
 
Lạy Chúa, xin cho con nhận thức luôn luôn con là kẻ tội lỗi, 
xin ban cho con những giọt nước mắt thống hối và ban cho 
con trái tim biết "chạnh lòng thương" như trái tim Chúa vậy. 
Amen. 
Nguyện xin Mẹ Maria dạy chúng con biết quên mình để đến 
với người anh em như Mẹ đã đến viếng thăm chị họ Isave dù 
đường đi xa xăm khó nhọc. Amen 
 

Lucia Tri Ân 
MẸ MARIA LÀ CỬA THIÊN ĐÀNG 
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