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đề tài: 

1) Đời sống và tác phẩm 

của Phaolô: 

“Tôi là Phaolô, bởi ý 

Thiên Chúa được gọi làm 

Tông Đồ”(1 Cr 1,1). 

2) Chia rẽ trong Hội Thánh: 
“Tôi khuyên đừng để có sự chia rẽ giữa anh em” (1 Cr 1,10). 

3) Đạo đức và tính dục: 
“Hay anh em lại chẳng biết rằng thân xác anh em là đền thờ của Thánh Thần sao?” (1 Cr 

6,19). 

4) Bữa tiệc của Thiên Chúa: 
“Thật vậy, cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn Bánh và uống Chén này, là anh em loan 

truyền Chúa đã chịu chết” (1 Cr 11,26). 

5) Những đặc sủng thiêng liêng cho Cộng đoàn: 
“Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung: (1 Cr 12,7). 

6) Sự Phục Sinh: 
“Mà nếu Đức Ki-tô đã không trỗi dậy, thì lòng tin của anh em thật hảo huyền” (1 Cr 15, 

17). 

7) Ân sủng và sự công chính hóa nhờ Đức Tin: 
“Vậy anh em không còn phải là nô lệ nữa, nhưng là con” (Gl 4,7). 

8) Phaolô rao giảng Tin Mừng: 
“Cho tôi gửi lời chào từng người một thuộc dân Thánh trong Đức Ki-tô Giêsu” (Pl 4,21). 

Tôi xin mạn phép ghi lại trên đây một số lời của Thánh Phaolô mà tôi đã học với hy vọng quí ông 

bà anh chị em bạn bè thân hữu đọc và thêm lời chỉ dẫn. 

 

Như Thánh Kinh đã ghi và chính Thánh Phaolô cũng đã kể rất rõ vì sao Ngài đã theo Chúa Giêsu 

và đi rao giảng Tin Mừng của Chúa qua khắp hang cùng ngỏ ngách rất nhiều năm cho đến khi 

Ngài chịu chết chém vì đạo Chúa.  

 

G 



 

Sau khi bị (được) Chúa quật ngã trên đường đi Damas, bị mù trong 3 ngày, khi mắt sáng lại thì 

Ngài được Chúa ở cùng và hướng dẫn Ngài để dựng xây Giáo hội Chúa nơi trần thế “tôi sống 

nhưng không phải tôi sống mà chính Chúa Kitô sống trong tôi” (Gal 2,20). Thánh Phaolô cũng 

như đa số các Thánh Tông đồ đều có Chúa ở cùng nên các Ngài đã sống một đời sống giống Chúa 

và đến cái chết cũng giống Chúa Kitô, cùng vác thập giá với Chúa để cứu nhân độ thế. 

 

Vậy, qua gương sống của Thánh Phaolô, tôi đã học được gì qua các bài học trên? Tôi đã, đang và 

sẽ áp dụng bài học nào để áp dụng vào đời sống đức tin của tôi? 

 

Đời sống và tác phẩm của Thánh Phaolô luôn đi đôi với nhau. Theo các Thánh sử, mười ba thư 

của Ngài gửi các cộng đoàn, trong đó có bảy thư là do Ngài viết, sáu thư còn lại đã được viết bởi 

các phụ tá theo ý của Ngài, là những tuyệt tác được lưu truyền lại cho nhân loại. Đây là bằng 

chứng, Chúa Kitô đã sống trong Ngài, nên những tuyệt tác nầy đã đang và sẽ là lời huấn dạy có 

giá trị mọi nơi mọi lúc, vượt cả thời gian và không gian của loài người chúng ta. Qua bài học nầy 

thì tôi học nơi Ngài sự chân chính, trong sáng, trọn lành cho nên tôi luôn cố gắng thực hành những 

gì là công chính, hợp tình Chúa tình người mà Ngài đã dạy cho tôi để luôn biết yêu thương, phục 

vụ để được bình an trong tâm hồn. 

 

Chia rẽ trong Hội Thánh: Vì là Hội Thánh sơ khai, Thánh Phaolô đã chú trọng đến sự chết của 

Chúa Giêsu vì tội lỗi nhân loại còn các thầy giảng khác thì chú trọng vào việc khác, hơn nữa các 

tập tục của người Do Thái sống theo lề luật khắc khe của cha ông họ để lại mà đạo Chúa thì chú 

trọng đến yêu thương và tha thứ nên không lấy “mắt đền mắt, răng đền răng” như lề luật cũ được. 

Cộng đoàn Côrintô chẳng hạn, đã qui tụ rất nhiều thành phần khác nhau, nơi mà các thần vệ nữ 

được tôn vinh bằng những pho tượng khổng lồ, dâm ô, loạn luân, hiếp đáp, bè phái, kỳ thị hoành 

hành thì làm gì mà không có chia rẽ. Thánh Phaolô chủ trương rao giảng Tin Mừng của Chúa tùy 

theo hoàn cảnh và phong tục của mỗi nơi. Ước gì mỗi tín hữu Công giáo, mỗi thầy giảng luôn 

sống theo lời Chúa, nhất là những người có chức vị, thì đạo Chúa sẽ phát triển trên khắp mọi nẻo 

đường. “Thưa anh em, nhân danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tôi khuyên tất cả anh em 

hãy nhất trí với nhau trong lời ăn tiếng nói, và đừng để có sự chia rẽ giữa anh em, nhưng hãy 

sống hoà thuận, một lòng một ý với nhau” (1 Cr 1,1). Chia rẽ xãy ra trong các cộng đoàn lúc sơ 

khai thì đã đành nhưng cho đến ngày hôm nay nó cũng xảy ra khắp nơi mà giáo dân và quý chức 

sắc phải đau lòng chứng kiến; vậy tôi phải làm gì để đóng góp vào lợi ích chung của cộng đoàn 

mình? Câu trả lời có lẽ dành riêng cho từng người giải đáp, bởi vì mỗi người có vị thế và chỗ đứng 

khác nhau, nhưng nói chung là “đầu xuôi thì đuôi mới lọt”. 

 

Đạo đức và tính dục: Mỗi một tín hữu có nhiệm vụ loan báo Tin Mừng và là đền thờ của Chúa 

Thánh Thần; rước Chúa vào lòng mỗi ngày hay mỗi tuần cho nên Chúa luôn hiện diện với mỗi 

người trong mọi lúc. Bởi vậy, tất cả mọi hành động, lời nói, việc làm đều phải phản ảnh như chính 

Chúa đang hiện diện với mình. Chúa vì tội lỗi của loài người mà chịu đóng đinh, nếu không có 

Chúa thì loài người luôn bị tội lỗi thống trị. “Vậy thì sao? Người Do Thái chúng tôi có hơn gì 

người khác không? Không hơn gì cả! Quả thế, chúng ta đã chứng minh rằng mọi người, Do 

Thái cũng như Hy Lạp đều bị tội lỗi thống trị” (Rm 3, 9-10).  

                                                                             



 

Về tính dục: “Bây giờ, tôi đề cập tới những điều anh em đã viết cho tôi: đàn ông không gần đàn 

bà là điều tốt. Nhưng để tránh hiểm hoạ dâm ô, thì mỗi người hãy có vợ có chồng. Chồng hãy làm 

tròn bổn phận đối với vợ, và vợ đối với chồng cũng vậy. Vợ không có quyền trên thân xác mình, 

nhưng là chồng; cũng vậy, chồng không có quyền trên thân xác mình, nhưng là vợ. Vợ chồng 

đừng từ chối nhau, trừ phi hai người đồng ý sống như vậy trong một thời gian, để chuyên lo cầu 

nguyện; rồi hai người lại ăn ở với nhau, kẻo vì hai người không tiết dục nổi mà Xa-tan lợi dụng để 

cám dỗ. Điều tôi nói đó là một sự nhân nhượng chứ không phải là một mệnh lệnh. Tôi ước muốn 

mọi người đều như tôi; nhưng mỗi người được Thiên Chúa ban cho đặc sủng riêng, kẻ thế này, 

người thế khác. Với những người độc thân và quả phụ, tôi nói thế này: họ cứ ở vậy như tôi thì tốt 

cho họ. Nếu không tiết dục được, họ cứ kết hôn, vì thà kết hôn còn hơn là bị thiêu đốt. Còn với 

những người đã kết hôn, tôi ra lệnh này, không phải tôi, mà là Chúa: vợ không được bỏ chồng,11 

mà nếu đã bỏ chồng, thì phải ở độc thân hoặc phải làm hoà với chồng; và chồng cũng không được 

rẫy vợ. Còn với những người khác, thì tôi nói -chính tôi chứ không phải Chúa-: nếu anh em nào 

có vợ ngoại đạo mà người này bằng lòng ở với người ấy, thì người ấy đừng rẫy vợ. Người vợ nào 

có chồng ngoại đạo mà người này bằng lòng ở với người ấy, thì người ấy đừng bỏ chồng. Thật 

vậy, chồng ngoại đạo được thánh hoá nhờ vợ, và vợ ngoại đạo được thánh hoá nhờ người chồng 

có đạo. Chẳng vậy, con cái anh em sẽ là ô uế, trong khi thật ra chúng là thánh.”(1C 7,1-14). 

Lời dạy của Thánh Phaolô luôn đúng trong mọi thời đại dưới mọi hoàn cảnh, chỉ có con người tội 

lỗi chúng ta bóp méo và ngụy biện theo ý muốn của mình. 

 

Bữa tiệc của Thiên Chúa: Trước ngày chịu nạn, Chúa Giêsu đã truyền dạy cho các môn đệ bữa 

tiệc ly và được Giáo hội truyền lại cho đến ngày hôm nay. Mỗi Thánh lễ là mỗi lần quí cha loan 

truyền Chúa đã chịu chết và mỗi giáo dân được dịp rước Chúa vào lòng và từ đó tôi phải hành 

động như là chính Chúa đang giúp tôi trong các hành động đó, nếu tôi làm việc sai quấy thì Chúa 

sẽ không bằng lòng với tôi và chính tôi đã đẩy Chúa ra và chấp nhận sự hướng dẫn của ma quỷ. 

Nếu Chúa ở với tôi thì tôi phải như lời Chúa dạy, đó là đúng thì nói đúng, sai thì nói sai và nhất 

quyết không thể nào nói sai thành đúng, không nịnh hót, không gian manh, không làm chứng dối, 

không lợi dụng danh Chúa để làm việc có lợi cho mình. Chúa là cán cân công lý. 

 

Những đặc sủng thiêng liêng cho Cộng đoàn: Thánh Phaolô là vị Tông đồ tiên khởi thành lập 

Cộng đoàn như Côrintô, Galat, Rôma, Côlôsê, v.v… . Nhờ các Cộng đoàn tiên khởi nầy mà Giáo 

hội được lớn mạnh như ngày hôm nay. Thánh Phaolô là vị Thánh trước hết của Hội Thánh chỉ sau 

có Chúa Giêsu mà thôi. Chúa đã dành cho Ngài các ân sủng thiêng liêng để viết lên các bài Thánh 

thư gửi cho các Cộng đoàn thời đó cũng như để lại cho chúng ta những bài học vô cùng quí giá. 

Phần tâm linh của mỗi người có lớn mạnh hơn là nhờ các đặc sủng thiêng liêng của Chúa nơi cộng 

đoàn đó và con người cũng phải cộng tác với Chúa. Từ cha xứ đến người lãnh đạo cộng đoàn, lãnh 

đạo các ban ngành, hội đoàn và cả khung cảnh của nơi Thánh đường bởi vì Lời Chúa sẽ lắng sâu 

hơn nếu không có sự xáo động của ngoại cảnh và những người thực hiện các công việc của cộng 

đoàn đó. Có nơi thì lặng lẽ an bình có nơi thì xào xáo bán mua từ ngoài đường vào tận nơi Cung 

Thánh. Đồng ý là có thực mới vực được đạo, nhưng mục đích chính là Chúa chứ không phải là 

ngôi Thánh đường to đùng, tráng lệ, nguy nga. Ba bài học quí nhất mà người lãnh đạo cộng đoàn 

luôn phải nhớ và làm đó là: Làm gương, làm gương và làm gương.  

 



 

“4 Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí.5 Có nhiều việc phục vụ khác 

nhau, nhưng chỉ có một Chúa.6 Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên 

Chúa làm mọi sự trong mọi người” (1 Cr 12:4-6). 

 

Sự Phục Sinh: “Mà nếu Đức Kitô đã không trỗi dậy, thì lòng tin của anh em thật hảo huyền” 

(1 Cr 15, 17). Thật vậy, Chúa Giêsu chết và sống lại cho nên đạo Chúa mở rộng đến chân trời góc 

biển. Sự sống lại của Chúa và lời hứa của Ngài đã cho tôi một niềm tin vững vàng vào cuộc sống 

vĩnh cửu của ngày sau nếu không thì tôi cũng sống như lời Kiều của cụ Nguyễn Du: “Trăm năm 

có nghĩa gì đâu, Chẳng qua một nấm cỏ khâu xanh rì” thì tôi cũng như những con người duy vật 

tha hồ mà gian xảo, lọc lừa để thụ hưởng mấy chốc phù du của cuộc đời trần thế. Tạ ơn Chúa đã 

cho con một niềm tín thác vào Thiên Chúa Ba Ngôi. 

 

Ân sủng và sự công chính hóa nhờ Đức Tin: Thánh Phaolô, một người thông thái, am hiểu luật 

Môsê một cách tường tận, đã  bao lần theo luật Do Thái bách hại Chúa Kitô. Bị quật ngã, bị mù 

đến 3 ngày và bị chính Chúa Kitô quở trách, nhờ vậy mà Ngài đã đổi thay và rồi theo Chúa, rao 

giảng Tin Mừng của Chúa cho đến hơi thở cuối cùng. Gương sáng của Ngài, cho dù chúng ta ngồi 

ở góc xó nào cũng đều nhìn thấy. Tôi nhìn thấy, đã đọc và tôi đã học được những gì ở nơi Ngài? 

Hay rồi cũng chỉ thoáng qua như gió thoảng mây bay và rồi lại chú tâm đến cơm áo gạo tiền như 

nhiều người trần thế khác? Ân sủng của Chúa thì dồi dào, xin Chúa cho con đầy nghị lực để múc 

lấy mà tưới bón một đức tin đang còn nhỏ bé ở trong con. 

 

Phaolô rao giảng Tin Mừng: Thánh Phaolô đã lặn lội khắp nơi để rao giảng Tin Mừng của Chúa 

qua 4 cuộc hành trình đầy gian khổ: Lần thứ nhất từ năm 46 đến năm 49 từ Antiôkhia thuộc xứ 

Syria, qua đảo Syp và Pixiđia rao giảng cho người đồng hương Do Thái nên lắm kẻ ghen ghét đố 

kỵ. Lần thứ hai từ năm 50 đến năm 52 cũng phát xuất từ Antiôkhia qua Galát và Phyghia rồi vượt 

biển đến Philipphê, qua Thêxalônica, vì bị xua đuổi nên Ngài phải đến thủ phủ của Hy Lạp, sau đó 

đến Côrintô. Lần thứ ba từ năm 52 đến năm 56, qua Êphêxô, thời gian nầy Ngài viết thư 1 và 2 

Côrintô và thư Rôma. Hành trình lần thứ tư cũng là hành trình cuối cùng từ năm 56 đến năm 64; 

Ngài thăm viếng các cộng đoàn, bị bắt bớ và tù đày, thời gian nầy Ngài viết các thư Côlôsê, 

Philêmôn, Êphêxô, Philípphê, Timôthê, Titô. Cuối cùng thì Ngài bị chém đầu vào khoảng năm 64 

dưới thời hoàng đế Nêrô. Mười tám năm đầy cam go rao giảng Tin Mừng của Chúa, Ngài đã sống 

và chết với ơn gọi của mình. 

 

Từ ngày tôi được biết Chúa cho đến nay cũng đã 40 năm rồi, tôi đã nghe và học rất nhiều về Chúa, 

nhưng chỉ để an hưởng mà thôi còn phục vụ chỉ là theo tinh thần ham vui với bằng hữu. Cho nên 

những năm sống với cộng đoàn Saddleback và bây giờ là Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, tôi thấy nơi 

đây như là một Thiên Đàng nơi hạ giới; tất cả anh chị em đều yêu thương và phục vụ cho nhau 

nên tôi cảm thấy an bình và hạnh phúc thật sự trong hơn 15 năm sinh hoạt ở nơi đây. Rời cộng 

đoàn với một niềm tin mãnh liệt vào Giáo hội, vào giáo dân và vào hàng linh mục, tôi cũng đã 

sống và sinh hoạt nơi khác với một niềm tin và còn hăng say hơn trước, nhưng rồi tôi cũng đã gặp 

phải cộng đoàn Côrintô của ngày hôm nay, làm tôi cũng đã chùn bước và mong muốn trở về quê 

cũ. Cho dù đi đâu, sống ở nơi nào, tôi luôn nhận Cộng đoàn Saddleback là cộng đoàn mẹ của tôi 

và tôi luôn luôn trân quý.  


