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Cách đây 14 năm tôi có dịp tham dự ngày khánh thành Nhà Thờ Chính Toà Giáo Phận 

Lạng Sơn, trong dịp này tôi được tận mắt thấy nơi đã được dùng để dâng lễ trước khi xây 

nhà thờ chính tòa. Đó là một ngôi nhà tường gạch ba gian lợp ngói do Dòng Đức Bà 

Truyền Giáo cất lên để dạy học. Sau mấy chục năm dưới chế độ cộng sản tất cả các cơ sở 

của giáo phận bị tịch thu hết, chỉ còn lại gian nhà này và mảnh đất bây giờ nhà thờ chính 

tòa và tòa giám mục đang tọa lạc. Sở dĩ giữ được gian nhà và mảnh đất vì bà cụ Mến đứng tên sở hữu tức là đất có 

chủ và có lẽ cũng vì nó nằm khuất sâu ở trong cách con đường chính của thị xã nên không có giá nên không bị tịch 

thu. Nhờ có gian nhà ngói ba gian đó mà sau này khi chính thức nhận điạ phận, Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt 

mới có chỗ để dâng lễ, rồi dần dà quy tụ giáo dân đến để làm thành giáo xứ chính tòa hiện tại.  

 

Dòng Đức Bà Truyền Giáo có chủ trương lo giáo dục cho các trẻ em nghèo nên khi theo chân các nhà truyền giáo 

đến bất cứ nơi đâu công việc của họ là lo việc mở các lớp học. Ở nước Úc của chúng ta có Dòng Thánh Giuse do 

Thánh Mary McKillop sáng lập cũng có chủ trương giống như vậy nhưng từ ban đầu chỉ chuyên lo giáo dục cho 

các trẻ em nghèo ở Úc và Tân Tây Lan chứ không đi làm sứ mạng quốc tế như Dòng Đức Bà Truyền Giáo. 

 

Dù đi làm sứ mạng quốc tế như Dòng Đức Bà Truyền Giáo hay lo cho các trẻ em nghèo tại điạ phương như Dòng 

Thánh Giuse, cả hai dòng đều làm nổi bật lên một nhiệm vụ chính yếu của Kitô giáo là cứu độ toàn thể con người 

chứ không chỉ một phần của họ, vì truyền giáo không chỉ là mang Thánh Kinh và giáo lý đến cho những nơi chưa 

biết Chúa mà còn là mang đến cho họ sự giáo dục và thuốc men, trường học và bệnh viện.  

Đoạn Tin Mừng của Chúa Nhật tuần này cho ta một thí dụ điển hình từ Chính Chúa Giêsu. Tin mừng kể rằng sau 

một buổi sáng giảng dạy trong hội đường chiều đến Chúa còn bận rộn chữa bệnh và trừ quỷ cho rất nhiều người. 

Qua việc giảng dạy Chúa Giêsu giải thoát các thính giả của Ngài khỏi những xiềng xích mà các luật sĩ đã trói buộc 

họ qua những giải thích luật Chúa theo cách nhỏ nhen của loài người, nhờ đó Chúa giải thóat họ khỏi những đau 

khổ tinh thần. Qua việc chữa lành bệnh tật và trừ quỷ Chúa giải phóng người ta khỏi sự dữ và bệnh tật, nhờ đó 

Chúa giải thoát họ khỏi những đau khổ thể xác. 

Trải qua dòng thời gian Giáo Hội đã noi gương bắt chước Chúa Giêsu, luôn cố gắng thực hiện hai hoạt động song 

song, đó là xoa dịu những đớn đau cho những người bất hạnh và dẫn đưa họ trở về cùng Chúa. Để xoa dịu những 

đớn đau phần xác Giáo Hội đã lập nên biết bao nhiêu nhà thương; biết bao nhiêu viện dưỡng lão, biết bao cô nhi 

viện. Nhưng đồng thời Giáo Hội cũng ý thức bổn phận chính yếu của mình là đem ơn cứu độ đến cho mọi dân tộc, 

vì thế, từ xa xưa cho đến ngày hôm nay, Giáo Hội không ngừng gởi các môn đệ, các thừa sai, các tông đồ của mình 

tới những vùng đất xa lạ để rao giảng Tin Mừng cho tất cả những ai chưa nhận biết Chúa. Nếu chữa lành những tật 

bệnh phần xác là một việc làm thật tốt đẹp, thì việc chữa lành những tật bệnh phần linh hồn còn tốt đẹp hơn biết là 

bao nhiêu, bởi vì chính linh hồn mới là một kho tàng quý giá, là cái chúng ta có bổn phận phải gìn giữ, phải bảo 

toàn, phải cứu độ như lời Chúa Giêsu đã nói: Được lời lãi cả thế gian mà mất phần linh hồn thì có ích lợi gì? 

Một thuỷ thủ người Đức tên Ringhoff, trong dịp mừng ông thượng thọ 80 tuổi, rất nhiều người đến thăm viếng hay 

gởi thiệp chúc mừng. Trong số những người gởi thiệp chúc mừng có lời chúc mừng của ông Bộ trưởng Công 

Chánh. Trong bức thiệp, ông Bộ trưởng hết lời khen ngợi ông thuỷ thủ già bởi hành động cao đẹp của ông trong 

suốt thời gian hành nghề,vì ông thuỷ thủ già đã cứu vớt được tất cả 126 người khỏi chết đuối trong thời gian đó. 

Nếu cứu vớt người ta khỏi chết về phần xác như ông Ringhoff là một hành động cao cả và tốt đẹp, thì cứu vớt 

người ta khỏi chết về phần linh hồn còn cao cả và tốt đẹp biết là chừng nào? Vì thế trong ngày sau hết chính Chúa 

sẽ gởi lời chúc mừng đến cho những người đã cứu vớt phần linh hồn của các anh chị em mình. Còn chúng ta thì 

sao? Chúng ta đã làm được những gì để xoa dịu những đớn đau của người khác và quan trọng hơn, chúng ta đã làm 

được những gì để góp phần vào công việc truyền bá Phúc Âm và dẫn đưa người khác trở về cùng Chúa? 

Tóm lại, bài Tin Mừng tuần này nhắc nhở chúng ta một lần nữa rằng con người bao gồm cả hồn lẫn xác. Nên thật 

sai lầm khi nói về phúc âm xã hội như là một phần phụ trội, hay là một phần có hay không cũng được, hay ngay cả 

coi nó như một phần riêng biệt của sứ điệp Kitô giáo. Vâng, sứ điệp Kitô giáo là một và sứ điệp này giảng dạy và 

làm việc cho sự thiện hảo của cả thân xác lẫn linh hồn con người.  
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