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Bài Phúc Âm của Chúa Nhật tuần này dạy chúng ta khi cầu nguyện phải kiên tâm đừng 

ngã lòng. Đối với người có đức tin thì không hề có hoàn cảnh tuyệt vọng; chỉ có những 

người tuyệt vọng về hoàn cảnh của mình mà thôi. Dụ ngôn về người đàn bà góa mà Chúa 

kể, dạy chúng ta đừng bao giờ tuyệt vọng về hoàn cảnh của mình cho dù hoàn cảnh có vẻ 

như hoàn toàn tuyệt vọng. 

 Linh mục Ernest Troshani Simoni, 88 tuổi, người Albania đã làm Đức Giáo Hoàng xúc 

động rơi nước mắt với câu chuyện của mình vào năm 2014, đã có tên trong danh sách 17 

vị được phong tước Hồng Y. Trong số 17 vị ngài là vị linh mục duy nhất trên thế giới được nâng lên tước Hồng y 

và sẽ được đưa vào Hồng Y Đoàn vào ngày 19/11 năm nay. Là một trong những người sống sót cuối cùng sau 

cuộc bách hại tôn giáo kinh hoàng của Đảng Cộng sản tại Albania, ngài đã chia sẻ câu chuyện đời mình như sau: 

Cha Simoni đang là một chủng sinh vào tháng 12/1944, khi chế độ Cộng sản vô thần lên nắm quyền tại 
Albania. Chế độ này, cũng như tất cả các chế độ Cộng Sản khác, ra sức loại trừ niềm tin tôn giáo bằng việc 
bắt giữ, tra tấn và giết hại các linh mục cũng như giáo dân trong vòng 7 năm liền. Máu của nhiều tín hữu đã 
đổ ra, một số người đã bị bắn chết ngay tức khắc khi la lên câu, „Vạn tuế đấng Kitô Vua vũ trụ‟.  

Trong hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng đó cha vẫn tiếp tục việc học của mình trong bí mật để rồi sau đó được 
thụ phong linh mục. Một lần các nhà lãnh đạo Cộng sản đã dồn các linh mục còn sống sót lại để đề nghị một 
con đường sống cho các ngài nếu các ngài tự mình cắt đứt liên hệ với Đức Giáo Hoàng và Vatican. Cha 
Simoni và các linh mục bạn đều từ chối lời đề nghị đó. 

Vào ngày 14/12/1963, khi Cha đang chuẩn bị kết thúc Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh, 4 sĩ quan cảnh sát đã ập 
vào nhà thờ còng tay Cha với tờ lệnh bắt giam cùng lời tuyên án tử hình. Cha bị đưa vào nhà giam sau đó. 
Trong lúc tra hỏi, họ nói với Cha rằng Cha sẽ bị kết án là kẻ thù đối với nhà nước bởi vì đã giảng cho người 
dân rằng, “Chúng ta nguyện hy sinh vì Thập Giá Đức Giêsu khi cần thiết.” Cha đã chịu tra tấn rất thảm khốc, 
nhưng đã nói rằng “Thiên Chúa vẫn muốn tôi tiếp tục mạng sống này.”  

Nhớ lại năm tháng ngồi tù, cha Simoni đã kể hôm gặp gỡ ĐTC rằng, “Thiên Chúa muốn trì hoãn án tử hình 
của con. Họ đã đem thêm một người khác vào phòng giam, một người bạn quý mến của con, để do thám 
con. Người bạn ấy bắt đầu nói xấu về đảng. Con đã trả lời tất cả những điều đó bằng cách nói Thiên Chúa 
vẫn dạy con người phải yêu thương kẻ thù và tha thứ cho họ, và chúng ta phải nên cố gắng rất nhiều để tìm 
được điều tốt ở trong mỗi người. Những lời đó đến tai nhà cầm quyền độc tài, và sau đó vài ngày, họ đã xóa 
lệnh tử hình cho con”.  

CNA cho biết thay vì tử hình, Cha Simoni đã bị đem đi lao động khổ sai trong vòng 28 năm. Trong suốt thời 
gian đó, cha đã dâng Thánh Lễ, giải tội và ban Mình Thánh Chúa trong âm thầm. Và chỉ được thả tự do khi 
chế độ Cộng Sản sụp đổ và quyền tự do tôn giáo được công nhận trở lại. 

Cuộc đời của cha Simoni là một minh họa tuyệt vời cho lời nhắn nhủ của Chúa Giêsu qua câu chuyện dụ ngôn của 

Phúc Âm tuần này: Phải kiên tâm đừng ngã lòng. Không ai trong chúng ta biết điều gì sẽ xảy ra cho mình một giờ 

nữa, một ngày nữa, một tuần nữa, một tháng nữa, hay một năm nưã. Chỉ có Thiên Chúa mới nhìn thấu suốt toàn 

thể thời gian, do đó, chỉ có Ngài mới biết cái gì tốt nhất cho chúng ta về lâu về dài. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu 

dạy chúng ta đừng bao giờ ngã lòng khi cầu nguyện. Và đó cũng là lý do tại sao Chúa lại đặt dấu hỏi ở câu cuối 

của đoạn Phúc Âm: „Khi Con Người đến, liệu sẽ còn gặp được lòng tin trên mặt đất nữa chăng?‟ (Luca 18:8)  

  

Một bí quyết giúp chúng ta không ngã lòng khi cầu nguyện và đức tin của chúng ta cũng sẽ không bị lung lay là 

nếu sau khi chúng ta dâng lên Chúa những lời cầu xin khấn nguyện, chúng ta nên thêm vào đó lời nguyện cầu hoàn 

hảo này “xin vâng theo ý Cha” (Thy will be done).   

  

Như vậy, điều áp dụng thực tế nhất của dụ ngôn tuần này cho cuộc sống Kitô hữu của chúng ta là chúng ta “phải 

cầu nguyện luôn và đừng ngã lòng” (Luca 18:1). Bởi vì việc cầu nguyện diễn tả niềm hy vọng của chúng ta và nuôi 

dưỡng đời sống đức tin của chúng ta. Nên hãy xin Chúa làm cho chúng ta thêm mạnh mẽ trong đức tin, bền vững 

trong đức cậy, và kiên tâm trong cầu nguyện.                                                       Lm Nguyễn Mộng Huỳnh                                                                                                                                                                             


