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HÀNH TRÌNH THEO THÁNH PHAOLÔ. 

 “Nhưng tôi có là gì, cũng là nhờ ơn Thiên Chúa.” (1Cor.15:10). 

THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ VỚI NIỀM CẬY TRÔNG. 

 

Nói về Thánh Phaolô là nói về cuộc đời sống kết hiệp với Chúa và lòng trông cậy phó thác. 

“Tôi sống, nhưng không phải tôi sống, mà là chính Chúa Kitô sống trong tôi.” (Gal. 2:20). 

Niềm xác tín và trông cậy của Phaolô, xác tín và trông cậy này cũng phải là của tôi. 

Trong tất cả những nghịch cảnh, Phaolô đã đặt trọn vẹn sự cậy trông nơi Chúa: 

“Ơn Thầy đủ cho con, vì sức mạnh của Thầy biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối.” (2Cor. 12:8). 

Khi đối đầu với thân phận yếu đuối con người, Phaolô đã trọn vẹn phó thác và cậy trông. 

“Chính khi tôi yếu đuối, chính là lúc tôi mạnh mẽ trong Đức Kitô.” (2Cor. 12:8). 

Chính khi tôi được gọi và được chọn là con của Thầy qua môi trường Cursillo, tôi đã cầm Sứ Vụ 

Lệnh, và thân thương thưa với Thầy Chí Thánh một niềm cậy trông, tín thác, và hiến dâng trọn vẹn: 

“Và con trông cậy vào Ơn Thánh Chúa.” Cuộc đời của Ngài là một cuộc đời “Và con trông cậy vào 

Ơn Thánh Chúa.” 

 

 

Thánh Tông Đồ Phaolô 
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Đặc biệt năm 2000, ĐGH Benedictô XVI đã mở Năm Thánh Thánh Phaolô, để kỷ niệm sinh nhật 

thứ 2000 của Ngài. Năm Thánh Phaolô đã được bắt đầu vào ngày 28/6/2008 đến 29/6/2009.  

 

                Tượng Thánh Phaolô trước Đại Giáo Đường Thánh Phaolô Ngoại Thành. 
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Tiểu Sử Thánh Phaolô trong Sách Công Vụ Tông Đồ, từ chương 8 trở đi đã phác hoạ chân dung 

của Phaolô. Thánh Phaolô là một trong những vị thánh cột trụ của Giáo hội thời sơ khai. Trước khi 

được ơn trở lại Ngài có tên là Saulô. Ngài sinh vào khoảng năm thứ 10 tại Tarsô, xứ Cilicia, trong 

một gia đình Do thái thuộc chi tộc Benjamin. Gia đình Ngài giầu có, quý phái. Ngài thông thạo 

nhiều ngôn ngữ miền Hy Lạp và Do Thái. Ngài được thừa hưởng quyền công dân Roma do truyền 

lại từ đời cha. Thời niên thiếu, Ngài lên Giêrusalem thụ giáo với vị Thượng tế nổi tiếng Gamaliel. 

Trong thời gian này, Do thái giáo ảnh hưởng sâu đâm trong tâm hồn Ngài. Chẳng có sách nào viết 

về lai lịch của Phaolô. Chúng ta chỉ biết gốc gác Ngài qua các thư của Ngài, chúng ta biết được 

phần nào về Ngài. Ngoài việc đào tạo để trở thành một nhà biệt phái, Ngài cũng còn hành nghề làm 

lều vì ở Corintô, Ngài đến với họ vì là đồng nghiệp, nên Ngài lưu lại nhà họ mà làm việc vì họ 

chuyên nghề làm lều. (CVTĐ. 18:3). 

Về dung mạo của Thánh Phaolô, có nhiều truyền thuyết xây dựng trên các chi tiết  trong các thư 

của Ngài để phác hoạ Ngài có một thân hình mảnh khảnh. Trong thư thứ hai gởi Corintô Ngài viết : 

“Vì có kẻ nói trong thư thì làm hùm làm hổ, nhưng đích thân có mặt thì ốm o gầy mòn nói chẳng ra 

hồn.” (2Cor.10:10). Ngài cũng nói về bệnh tật của mình: “Anh em biết rằng, vì thân xác tôi lâm 

bệnh, mà tôi đến giảng tin mừng cho anh em trước tiên, trước sự thử thách anh em gặp nơi thân xác 

tôi, anh em đã không sinh lòng khinh khi, gớm ghét, trái lại anh em đã đón nhận tôi như một thần 

sứ của Thiên Chúa, như chính Đức Giêsu Kitô.” (Galat. 4:13-15). 

Về tính tình, Thánh Phaolô nồng nhiệt, hăng hái quả cảm, kiên gan, bền chí. Tuy thế Ngài rất dễ 

động lòng thương cảm. Tâm tình thành tín. Lòng mến Thiên Chúa ban xuống đã biến đổi trái tim 

Phaolô nên một kỳ công. Ngài là một tổng hợp: có sự nghiêm túc của người cha, hòa với lòng tế nhị 

yêu thương của người mẹ. Ngài có trí não hoạt bát, linh lợi, nhiều trực giác mà lại lý luận đanh 

thép. Tư tưởng của Ngài vừa bay bổng ở những chóp đỉnh cao siêu nơi Thiên Chúa, lại vừa chu đáo 

đến những chi tiết vụn vặt của việc tổ chức các Giáo hội nơi trần gian. Tất cả hướng về lý tưởng 

cao vời, nhưng lại uyển chuyển đủ để cân nhắc thực tế, và vừa nhân nhượng hợp thời. Ngài ít 

hướng về thiên nhiên và mỹ thuật, nhưng hướng về tâm lý, mải miết với vấn đề nhân sinh.  

Tiểu sử Saolô cô đọng lại từ câu chuyện trên đường Đamascô, được kêu gọi trở lại, giảng đạo tại 

Đamascô với lòng khiêm tốn, Saolô hỏi Chúa: “Lậy Chúa, Chúa muốn con làm gì.” (CVTĐ. 9:6). 

Ngài giảng đạo tại Đamascô và Giêrusalem (TĐCV.9). Ngài cùng Barnaba thành lập Hội Thánh tại 

Antiôkia và Hy-lạp (TĐCV. 11 và 12). Ngài lấy tên Phaolô và được cử đi truyền giáo. Ngài trở 

thành Tông Đồ Dân Ngoại, từ đảo Cyprus ra khắp vùng Tiểu Á, Cận Đông, cho cả Hy-lạp lẫn Do-

thái (TĐCV. 13 - 15).  

Phaolô chọn thêm Timôtê làm môn đệ, rồi qua Macêđônia, Philípphê, bị bắt giam với Sila và được 

giải thoát lạ lùng. (TĐCV. 16). Sau đó, Ngài qua giảng đạo ở Athens (TĐCV. 17). Ngài thành lập 

Hội Thánh Côrintô. (TĐCV. 18), lập Hội Thánh tại Êphêsô. (TĐCV. 19). Ngài tới Troas (TĐCV. 

20), về Giêrusalem, và bị bắt (TĐCV. 21), nhưng  Ngài là công dân Do-thái nên được tha và tiếp 

tục giảng đạo. (TĐCV. 22).  

 



4 

 

Ngài bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng, giải đi Cesarê, trước tổng trấn Rô-ma, trước hoàng đế 

Cesarê , trước vua Agrippa (TĐCV. 23 - 26). Ngài khởi hành đi Rôma. (TĐCV. 27), bị bão lớn, 

phải tạt vào đảo Malta và giảng đạo tại đây. (TĐCV.  28). 

Trong tất cả những gian lao và thử thách gian khổ, Ngài luôn xác tín và khẳng định lòng nhiệt thành 

với tình yêu của Chúa Giêsu và can truờng: “Tình yêu Chúa Kitô thúc bách tôi.” (2Cor. 5:14). Ngài 

xác tín có Chúa đồng hành luôn mãi bên mình trong hành trình truyền giáo: “Tôi sống nhưng không 

phải tôi sống, mà là chính Chúa Kitô sống trong tôi.” (Galata 2:20). Ngài tha thiết với sứ mạng tông 

đồ qua thư  Do Thái: “Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Chúa.” (Dt.10:4-10). 

Phaolô đã viết tất cả14 thư gửi cho các giáo đoàn và môn đệ Ngài. Là vị Tông Đồ nhiệt thành của 

Chúa Kitô, Phaolô tiếp tục bị bắt giam vào lao tù trong thời hoàng đế Nêrôn bắt đạo kịch liệt tại 

Rôma. Vào khoảng năm 67, Ngài chịu tử đạo tại ngoại thành Rôma, gần con đuờng Ostian, nơi 

ngày nay người ta gọi là Tre Fontane, với tương truyền là sau khi bị chặt đầu, đầu của Ngài nhảy 3 

bước và làm thành 3 giếng nước: Tre Fontane. Với sự can truờng chứng nhân cho niềm tin, Ngài 

xác quyết: “Tôi thâm tín rằng dù sự sống hay sự chết, dù Thiên thần hay thiên phủ, dù hiện tại hay 

tương lai, hay quyền năng, dù chiều cao hay chiều sâu, hay bất cứ tạo vật nào khác, không có gì 

tách chúng ta ra khỏi lòng mến của Thiên chúa trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta.” (Rom. 8: 

38,39). 

Cuộc đời hoàn toàn cậy trông phó thác của Thánh Phaolô trong hành trình loan báo Tin Mừng có 

thể phân chia làm 3 giai đoạn rõ rệt : 

1. Thời kỳ trước ơn kêu gọi: Bách hại Công Giáo:  Từ năm 5 đến năm 36. 

Thánh Phaolô, hay Saolê theo tiếng Do Thái, sinh  khoảng năm thứ 5 sau Công nguyên tại Tarsus, 

phía nam của Thổ Nhĩ Kỳ, trong một gia đình Do Thái, thuộc chi tộc Benjamin, đồng thời cũng là 

một công dân Rôma. Ngài đến Giêrusalem rất sớm, theo học với ông Gamalien thuộc phái 

Pharisiêu. Vì vậy, sau này Ngài kịch liêt ngược đãi Hội Thánh mới thành hình. Vào năm 36 sau 

công nguyên, Ngài tham gia vào vụ án xử Thánh Stefano, Thánh tử đạo đầu tiên của Giáo Hội tại 

Giêrusalem. 

2. Thời kỳ được Thiên Chuá kêu gọi: Từ năm 36 đến năm 39. 

Cũng trong năm 36, trên đường đi Damacus để bách hại Giáo Hội sơ khai, Đức Chúa Giêsu đã hiện 

ra và trao cho Ngài sứ mạng làm Tông Đồ các dân ngoại. Sau đó Ngài sang xứ Ả Rập rồi trở lại 

Damacus bắt đầu công cuộc rao giảng về Đức Giêsu Kitô. Sau đó, Ngài về Giêrusalem rao giảng 

Tin Mừng. Từ đây, Ngài đáp trả ơn gọi bằng cách tự hiến cả cuộc đời cho Chúa Kitô. 
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Thánh Phaolô Hình của Nga Sô                        Thánh Phêrô và Thánh Phaolô hình Nga Sô. 

 

3. Thời kỳ Tông đồ dân ngoại : Từ năm 39 đến năm 67. 

Vào năm 39, Ngài lên Giêrusalem gặp các Tông Đồ lần đầu tiên. Sau đó, Ngài  trở về Syria, Kilikia 

rồi qua Antiokia với thánh Banaba, khởi sự công cuộc truyền giáo. 
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                                       Thánh Phaolô theo hoạ sĩ Tours thế kỷ 17. 



7 

 

 

 

Phaolô ngã ngựa trên đường đi Damascus 
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Trong Năm Thánh Thánh Phaolô, Sắc luật về quyết định này đã nói lên vai trò quan trọng của Ngài 

trong môi trường truyền giáo. Sắc luật này có đoạn viết: “Tông Đồ Phaolô, người đã loan báo chân 

lý Đức Kitô cho toàn thế giới” và đã trở lại sau khi truy nã những người theo Đức Kitô, “đã luôn 

luôn và vẫn được tín hữu tôn kính, nhất là trong năm 2000 đặc biệt này”, năm đánh dấu 2000 năm 

  Thánh Phaolô trở lại trên đường Damascus 
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sinh nhật của Thánh nhân. 

 

Ngày 6.12.2006, người ta khai quật được một quan tài – Sarcophagus, ngay dưới Đại Giáo Đường 

Thánh Phaolô Ngoại Thành. Các nhà khảo cổ tin là quan tài của Thánh Phaolô. Quan tài này dài 

2.55m, rộng 1.25m, và cao 0.97. 

 

Nhìn lại cuộc đời của Ngài, Ngài đã bôn ba rao giảng Tin Mừng qua 4 cuộc hành trình Truyền 

Giáo: 

 

1. Lần đầu tiên từ năm 45 đến năm 49, Ngài đi với Barnaba và Marcô đến Cyprus rồi cùng 

Barnaba đi qua vùng ven biển phía nam của Tiểu Á đến Antiokia. Năm 44, Thánh Giacôbê 

Tiền Tử Đạo và Thánh Phêrô bị bắt giam. Từ năm 45-49, Ngài bắt đầu chuyến đi truyền 

giáo đầu tiên qua Cypress, Pamphilia, Pisidia và Lycaonia. Ngài đi từ Antiokia đến đả 

Cypress khoảng 280km. Tiếp tục đế vùng Paphos xa 180km. Đi đến Attalia khoảng 270km. 

Rồi hành trình đến Pisidia khoảng 130km...Thời gian này, Ngài bắt đầu được gọi là Phaolô, 

là tên Latinh, thay cho Saolê, tên gốc Do Thái. Năm 49, Ngài tham dự công đồng 

Giêrusalem. Tai đây, có lẽ nhờ ảnh hưởng của Ngài mà các Tông Đồ quyết định không buộc 

người Kitô hữu gốc ngoại giáo phải giữ luật Do Thái. Đồng thời các Ngài cũng công nhận 

Phaolô làm Tông Đồ các dân ngoại.  

 

                              Hành Trình thứ nhất của Thánh Phaolô 
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2. Lần thứ hai Năm từ năm 50 tới năm 52, Thánh Phaolô cùng với Sila và Timotê tiến về Tây 

bắc Tiểu Á, xuyên qua Macedonia , mang Tin mừng cứu độ đến Châu Âu. Ngài đi từ 

Antiokia đến Tarsô khoảng 210km. Sau đó đi tới Derbe khoảng 280km. Tiếp tục con đường 

về Lystra, Iconia, Antiokia Hy Lạp, từ Galata về Thành Troas khoảng 500km. Sau đó, tiến 

về Neapolis và Philipphê, Amphipolis, Appolonia, Thessalonica, Beroea, về Athens khoảng 

370km, rồi đến Corintô.... Trong hành trình gần 2000km này, Ngài thăm viếng các thành 

phố Hylạp như Corintô và Thessolonica vùng Âu Châu. 

 

 

                                     Hành Trình thứ 2 của Thánh Phaolô 

3. Lần thứ ba từ năm 53 tới năm 58, với 3 năm Thánh Phaolô ở Ephêsô. Các cộng tác viên của 

Ngài trong hành trình này gồm: Timôtê, Titô, Erasto, Gaio, Aristarkho, Epaphra. Các Giáo 

Đoàn đã thành lập tại Ephêsô, Hierapoli, Troas, Smyrna, Thyatira, Sardi, Philadelphia..., 

Ngài gặp nhiều thử thách. Trong giai đoạn này, Ngài viết thư cho tín hữu tại Philiphê và 

Corintô 1. Một năm  ở Macedonia, viết thư Côrintô 2,  thư Galata. Hai năm ở Côrintô, viết 

thư gửi tín hữu Rôma vào mùa đông những năm 57-58. 
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                                        Hành Trình thứ 3 của Thánh Phaolô 

 

4. Hành trình cuối đời của Ngài từ năm 58 tới năm 63. Vào năm 58, Ngài bị bắt ờ Giêrusalem 

và bị giam 2 năm ở Caesare thuộc Palestine. Vào mùa Thu năm 60, Ngài bị giải về Rôma và 

bị giam tại đó. Thời gian này, Ngài viết thư cho Colossê, Ephêsô và Philêmôn. Năm 63, 

Ngài được miễn tố và được thả tự do. Từ năm 63 đến năm 66,  Ngài viết thư cho Titô và 

Timôtê và thư gửi Tín Hữu Do Thái. Năm 66,  Ngài bị bắt giam tại Rôma lần thứ 2. Tại đây, 

Ngài viết thư thứ 2 cho Timôtê.  
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Caesarea, nơi Thánh Phaolô bị giam giữ tại nhà tù nơi đây. 2013. 

 

                                              Hành Trình cuối cùng của Thánh Phaolô. 
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Bất chấp những nguy hiểm thử thách , Ngài tranh luận hùng hồn về ơn cứu độ, sự chết và sự Phục 

sinh của Chúa Giêsu Kitô. Thánh Phaolô can trường tuyên xưng Đức Kitô  là khởi điểm một mối 

liên hệ mới giữa Thiên Chúa và loài người. Điều này làm nhiều người bực tức đưa đến việc ngược 

đãi, tra tấn, tù đày, như trong thư thứ hai gởi tín hữu Corintô : “Nhiều lần tôi bị tù dầy, đánh đập, 

năm lần tôi bị người Do-thái đánh đòn ba mươi chín trượng; ba lần bị tra tấn; một lần bị ném đá; ba 

lần bị đắm tàu; một đêm một ngày lênh đênh giữa biển khơi. Tôi còn hơn họ, vì phải thực hiện 

nhiều cuộc hành trình, gặp bao nguy hiểm trên sông, nguy hiểm do trộm cướp, nguy hiểm do đồng 

bào, nguy hiểm vì dân ngoại, nguy hiểm ở thành phố, trong sa mạc, ngoài biển khơi, nguy hiểm do 

những kẻ giả danh là anh em. Tôi còn phải vất vả mệt nhọc, thường phải thức đêm, bị đói khát, nhịn 

ăn nhịn uống và chịu rét mướt, trần truồng. Không kể các điều khác, còn có nỗi ray rứt hằng ngày 

của tôi là mối bận tâm lo cho tất cả các Hội Thánh. (2Cr1:23:32).  

Lần cuối bị điệu về tới Roma xét xử .Tại đây vào năm 67 Ngài bị xử chém. đầu. Vì Ngài là tội 

nhân, nên xác của Ngài được chôn cất ở ngoại thành Roma. Ngài đã không hổ thẹn khi rao giảng 

Tim mừng. (Rom 1:16) vì “Tôi thầm tín rằng dù sự sống hay sự chết, dù Thiên thần hay thiên phủ, 

dù là hiện tại hay tương lai, hay quyền năng, dù chiều cao hay chiều sâu, hay bất cứ tạo vật nào 

khác, không có gì tách chúng ta ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô Chúa 

chúng ta.”(Rom 8:38-39). 

 

Con Đường 2000 năm Thánh Phaolô bước đi tại Tre Fontane năm 2013. 
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Bên cột đá nơi Thánh Phaolô bị chặt đầu. Hành Hương 2013. 
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   Thánh Phaolô đang viết Thư gửi các Giáo Đoàn. 
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            Cửa Thánh mặt tiền Đại Giáo Đường Thánh Phaolô Ngoại Thành    
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            Một hình cổ xưa của Thánh Phaolô Tông Đồ. 
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   Hình Thánh Phaolô Tông Đồ trong Thư Viện Quốc Gia Nước Pháp. 
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   Hình Thánh Phaolô cổ xưa. 
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  Tượng Thánh Phaolô di tích còn lại. 
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Thánh Phaolô đang Viết Các Thư được vẽ năm 1634 
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[Type a quote from the  

Hình Thánh Phaolô Thế kỷ 14 



23 

 

 

 

 

Thánh Phaolô trong Tù: Rembrandt's Page 

Thánh Phaolô trong tù đầy 

http://www.abcgallery.com/R/rembrandt/rembrandt.html
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Thánh Phaolô bị Chém đầu tại Tre-Fontane Năm 67, Roma. 
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Thánh Phaolô đã chịu tử đạo, nhưng cũng không ai biết đích xác là Thánh Phaolô chịu tử đạo như 

thế nào. Theo truyền thuyết từ thế kỷ thứ 2 cho rằng Thánh Phaolô bị trảm quyết, và thủ cấp rơi 

xuống đất đã nhảy lên 3 lần trước khi nằm yên bất động, cho nên chỗ đó đã sinh ra 3 ngọn suối và 

ngày nay chỗ đó tại Italia được gọi là “Tre Fontane - 3 ngọn suối". Nguồn tài liệu đáng tin cậy cho 

biết Thánh Phaolô chịu tử đạo được dựa vào một lá thư về Thánh Phêrô và Thánh Phaolô đã được 

Đức Giáo Hoàng Clemente viết cho Giáo Hội vào năm 90 sau công nguyên, nhưng cũng không nói 

rõ là Ngài đã bị xử tử như thế nào. Thánh Phaolô được chôn cất dọc theo đường Via Ostiense, 

chính tại nơi ấy Giáo Hội đã xây Vương Cung Thánh Đường Thánh Phaolô Ngoại Thành. Thánh 

Phaolô chịu tử đạo khoảng năm 67 sau công nguyên. 
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                          Hành Hình Chém đầu Thánh Phaolô Tông Đồ. 
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                Sarcophagus-Quan Tài tìm được trong Phần Mộ Thánh Phaolô ngày 6.12.2006. 
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                             Cửa Vào Nhà Nguyện nơi Thánh Phaolô bị chém đầu tại Roma. 
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                                           Một trong Ba Giếng nước của Tre Fontane. 

 

 

Tương truyền Thánh Phaolô bị chặt đầu trên  cột đá này tại Roma. 
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    Bàn thờ nơi thánh Phaolô bị chém đầu. 

Đời Linh Mục của tôi cũng trải qua nhiều gian nan được nâng đỡ bằng sự trông cậy vào Ơn Thánh 

Chúa. Những chuỗi ngày bình an: (1949-1975) Tôi luôn trông cậy. Những chuỗi ngày thử thách: 

(1975-1984) Tôi càng trông cậy nhiều hơn. Những chuỗi ngày đau thương của ngục tù: (1984-

1987) Tôi càng cảm thấy Chúa và Mẹ Maria đồng hành với  mình với niềm cậy trông tuyệt đối. 

Những chuỗi ngày tha hương (1988-2014) với nhiều trăn trở, thách đố của đời Linh Mục. Đặc biệt 

khi đi dự khoá Cursillo và làm Linh Hướng 22 năm nay cho Cursillo, tôi càng gắn bó hơn với niềm 

trông cậy. Có những điều ngoài ý muốn: có những bất trắc, có những gian nan, có những thách đố... 

do ngẫu nhiên xảy đến cho mình, dù mình không muốn tí nào, chúng vẫn xảy đến..Với lòng cậy 
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trông sẵn sàng chờ đợi và chấp nhận chúng đến. Đón nhận chúng với một lòng cậy trông phó thác: 

“Và con trông cậy vào Ơn Thánh Chúa.” 

Đời tôi Hành Trình theo Thánh Phaolô trên các nẻo đường. 

Hành Trình với Thánh Phaolô tại Thessalonica, Philipphê và Neapolis. 

Chập chờn trong giấc ngủ vội vã sau hành trình Bước Theo Thầy tại Thánh Địa Israel, sáng thứ 3 ngày 25 

tháng 10 năm 2013, Đoàn Hành Hương Bước Theo Thầy rời Jerusalem rất sớm từ phi trường Tel 

Aviv với chuyến bay Aegean tới thủ đô Athens của Hy Lạp.  Hành Trình Bước Theo Thầy nhận 

lãnh sứ điệp loan báo Tin Mừng theo bước chân của các Thánh Tông Đồ sau khi Thầy Chí Thánh 

Phục Sinh, đã sai các Tông Đồ đi rao giảng: "Chúng con hãy đi rao giảng Tin Mừng cho muôn 

dân..." Tới phi trường Athens, Đoàn Hành Hương tiếp tục chuyến bay đến thành phố Thessalonica, 

đựơc xây dựng vào năm 315 BC. Tại đây, Thánh Phaolô và Thánh Silas cùng Timôtê đã rao giảng 

Tin Mừng vào mùa đông những năm 49 và 50 và thiết lập Giáo Đoàn đầu tiên tại Âu Châu. Đoàn 

thăm viếng ngôi chợ cổ Agora nơi Thánh Phaolô rao giảng. Đoàn thăm Acropolis, nơi sinh hoạt văn 

hóa, chính trị, và thương mại của cả thành phố Thessalonica xưa kia. Đoàn ghé thăm Nhà Thờ 

Thánh Dimitri vào đúng dịp Bổn Mạng của thành phố Thessalonica. Thăm viếng những di tích cổ 

xa xưa thời văn minh Roma với Arch of Galerius được xây dựng ngay trung tâm Thessalonica. 

Đoàn thăm Hải Cảng nổi tiếng của Thessalonica với tháp White Tower bên hải cảng phồn thịnh. 

Lịch sử tháp White Tower là một nhà tù kinh hoàng trước kia với tên gọi là Blood Tower, sau đó, 

dân chúng nổi dậy, giải thoát tù nhân và biến thành tháp White Tower rất đẹp bên biển xanh Địa 

Trung Hải. Đi dọc theo hải cảng với phố xá, công viên rất đẹp, nên thơ, và trữ tình. 

 

 
 

  Hành Trình với Thánh Phaolô tại Thessalonica và Philipphê. 
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Buổi chiều, Đoàn hành trình về hướng đông theo dấu chân của Thánh Phaolô, chúng tôi tới Kavala 

và thăm viếng Amphipolis, nơi Thánh Phaolô, Silas, và Timôtê rao giảng Tin Mừng tại đây theo 

sách Tông Đồ Công Vụ đoạn 17:1. Thành phố Kavala được xây dựng bên bờ Điạ Trung Hải rất đẹp 

và trữ tình. Kavala được gọi là thành phố mới: Neapolis, là thành phố đầu tiên của Âu Châu đón 

nhận Tin Mừng, khi Thánh Phaolô, Silas, và Timôtê cập bến sau cuộc hải trình từ thành Troas theo 

sách Tông Đồ Công Vụ đoạn 16:11. Chúng tôi đến hotel Esperia khá đẹp tại đây. Hotel thật sang 

trọng nằm ngay bên bờ biển Địa Trung Hải và dùng bữa dinner thật tuyệt vời. Các nàng nhà mình 

rất thích đi shopping tại Kavala vì hàng hóa đẹp và rẻ hơn. Dân chúng tại đây rất lịch sự và hiếu 

khách. Cơm tối xong, chúng tôi chia nhau thành nhiều nhóm. Nhóm nữ shopping, nhóm nam và 

một số khác thưởng thức cafê capucino  Kavala rất nổi tiếng bên bờ Địa Trung Hải trữ tình. 

 

Ngày 26 tháng 10, Hành trình Bước Theo Thầy theo dấu chân của Thánh Phaolô hành hương giáo 

đoàn Philipphê. Philipphê là tên của Vua Cha của Đại Đế Alexander đặt cho thành phố này. Nơi 

đây, Thánh Phaolô đã rửa tội cho gia đình chị Lydia, người Âu Châu đầu tiên trở lại Đạo Công 

Giáo theo sách Tông Đồ Công Vụ đoạn 16:12-40. Chúng tôi viếng thăm giếng Rửa Tội của gia đình 

chị Lydia bên giòng sông Zygaktys. Tại giòng sông trữ tình mùa thu này, Hành Trình Bước Theo 

Thầy cùng nhau ôn lại Bí Tích Rửa Tội. Chị Lydia trở Thành Thánh Nhân và rất được tôn kính tại 

đây với 1 nhà nguyện rất đẹp. Sau đó, hành trình tiến về khu chợ thương mại thuở xa xưa. Tất cả đã 

đổ nát, chỉ còn những di tích đền đài, phố xá, của hàng, kho chứa hàng, dinh thự. Gợi nhớ lại lối 

xưa xe ngựa hồn thu thảo. Chúng tôi vào thăm nhà tù của Thánh Phaolô bị giam tại đây. Theo sách 

Tông Đồ Công Vụ đoạn 16: 25-34, khi thánh Phaolô và Silas bị giam tại Kavala, một trận động đất 

xảy ra, của nhà tù mở tung. Viên cai ngục sợ các tù nhân trốn hết. Ông định tự sát. Nhưng Thánh 

Phaolô trấn an ông. Tù nhân và Thánh Phaolô vẫn còn lại, đừng tự sát. Sau đó, viên cai ngục tiếp 

đón Thánh Phaolô và cả gia đình xin Rửa Tội. 
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                             Trước Nhà Nguyện Thánh Lydia tại Giáo Đoàn Philipphê và Kavala Hy Lạp. 

 

Buổi tối, Hành Trình Bước Theo Thầy theo chân Thánh Phaolô về Athens, thủ đô của Hy Lạp. 

Đoàn Hành Hương tới hotel Electra ngay tại trung tâm thủ đô Athens tráng lệ và tấp nập. Buổi tối, 

từng nhóm người đi phố và ăn tối với nhau rất vui vẻ. 

 

Sáng ngày 27 tháng 10 năm 2005, Hành trình Bước Theo Thầy theo dấu chân của Thánh Phaolô đi 

thăm thủ đô Athens. Chúng tôi lên ngọn đồi Acropolis, trung tâm thành phố thuở xưa, cũng là trung 

tâm văn hóa, chính trị, thương mại. Tất cả mọi sinh hoạt đều tập trung tại đây. Nơi đây cũng là nơi 

phát sinh ra ý tưởng dân chủ của Hy Lạp. Acropolis được xây dựng rất tuyệt vời với những đền đài 

của Thần Athina, khu chợ cũ Agora, và đền thờ thần Parthenon đồ sộ nguy nga, được xây dựng 

bằng cẩm thách với lối kiến trúc rất sắc sảo trên một ngọn đồi rất cao bao trùm cả thành phố 

Athens. Nơi đây, các triết gia nổi tiếng của Hy Lạp như Platon, Aristote, cùng các triết gia khác 

thường hay đến tranh luận về dân chủ tại nơi đây, và là tiền đề cho nền dân chủ thế giới. Chúng tôi 

trèo lên ngọn đồi có tên là Aeropgus khá cao. Nơi đây, Aerogapus là nơi họp hội đồng thành phố, 

hay diễn thuyết của các danh nhân, hoặc thành tòa án xét xử công khai. Thánh Phaolô đã đọc bài 

diễn từ rao giảng Tin Mừng Chúa Giêsu, nhân danh một vị thần vô danh, ngài gọi vị thần vô danh 

này là Thiên Chúa. Sau đó, một số người Athens đã tin và theo Đạo Công Giáo như ông Dionixio, 

bà Damari...(Act. 17:22-33). 
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Hành Trình với Thánh Phaolô tại Ephêsô, Colossae gần Philadelphia và đã bị phá hủy. 

Từ giã Berlin thứ Hai ngày 8 tháng 8 năm 2005, trên chuyến máy bay Lufthansa LH 215 và LH 3370 qua 

ngả Munich tới Thành Phố Izmir, Thổ Nhĩ Kỳ. Tại đây, phái đoàn bước vào thế giới Tân Ước, nơi Thánh 

Phaolô và các đồng hành thiết lập ra các cộng đoàn Kitô giáo đầu tiên. Từ Thành Phố Izmir, phái đoàn tiếp 

tục hành trình xe bus dài 2 giờ đi tới hải cảng Kusadasi ngay. Mặc dù nghe tin Kusadasi mới bị nổ vì khủng 

bố, nhưng tin vào sự quan phòng và đồng hành của Chúa và Mẹ Maria, phái đoàn vững tin.  

 
 Bãi biển Kusadasi nhìn từ sân thượng của khách sạn.  

Thứ Ba ngày 9 tháng 8, phái đoàn trực chỉ đi Êphêsô, nơi nổi tiếng nhất trong 7 giáo đoàn của Sách 

Khải Huyền. (Kh 2:1-7). Tại đây, Thánh Phaolô sống hơn 2 năm trong hành trình truyền giáo lần 

thứ 3. Ngài gửi cho Giáo Đoàn này một bức thư đầy thách thức và Ngài đã thành công trong việc 

làm nhiều người từ bỏ thần Artemis trở về Đạo Thiên Chúa. Nơi đây cũng là Thành Phố ghi nhận 

Công Đồng Êphêsô vào năm 431, công bố Tín Điều Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Phái đoàn tham 

quan Bảo Tàng Viện Êphêsô và Nhà Tù Thánh Phaolô. Đi bộ qua các đường phố xưa, lát đá hoa 

cương từ mãi thế kỷ thứ 10 trước Công Nguyên. Đây là một thành phố có tính La Mã bậc nhất, nhờ 

thế hiểu rõ La Mã thời đế quốc. Nhìn tận mắt những đền thờ thần Artemis, những cổng thành công 

phu, thư viện nổi tiếng thuở xưa, Forum Romanum, nơi phố xá và hội họp của người Êphêsô thời 

La Mã, những dãy phố buôn bán của nhà giầu thượng lưu..  
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 Dâng lễ nơi theo tương truyền Đức Mẹ sống trước kia. 

Tất cả đều lát bằng đá hoa cương tuyệt đẹp vẫn còn nguyên vẹn…Nhìn tận mắt những toilets đời xưa với 48 

toilets được thiết kế công phu bằng cẩm thạch và có hệ thống nước nóng nước lạnh cho khách thương mại, 

với nhà điếm sang trọng thuở xưa, và nhất là, cách quảng cáo đầu tiên của Êphêsô thời xa xưa…Thành phố 

Êphêsô thật tuyệt vời…Sau đó, phái đoàn đi lên Nhà Đức Mẹ, nơi tương truyền Đức Mẹ sống những ngày 

cuối đời tại đây. Phái đoàn dâng lễ với Mẹ Maria bên căn nhà nơi Mẹ hấp hối. Sốt sắng dâng lên Mẹ quê 

hương Việt Nam, những lời khấn xin tha thiết cho các bệnh nhân, các gia đình…Trời nắng chang chang, 

phái đoàn tiếp tục thăm viếng Vương Cung Thánh Đường Thánh Gioan đã được tân trang tại Celcuk, nơi 

trước đây có một nhà thờ nhỏ nguyên thủy xây trên mộ Thánh Gioan Tông Đồ.  

Hành Trình với Thánh Phaolô tại Corintô, Athens, Creta, Galata, và Roma. 

Sau khi được hướng dẫn đi xem vài nơi nổi tiếng trên đảo tuyệt đẹp của hòn đảo trong biển Aegean 

nối liền với Địa Trung Hải, phái đoàn lên Đan Viện Thánh Gioan Yêu Dấu. Phái đoàn từ giã đảo 

Patmos và qua đảo Creta nổi tiếng.  

Lênh đênh qua một đêm trên đại dương Aegean, phái đoàn tới cảng Heraklion, thủ phủ đảo Creta. 

Lên bờ xem Tu Viện Capuchin và một vài thắng cảnh khác trong một vòng quanh đảo. Buổi chiều 

tiếp tục hải hành tới đảo Santorini có nhiều ngôi làng chót vót trên cao dọc một thế đất dốc thẳng 

đứng. Thăm Nhà Thờ Chính Tòa Gioan Baotixita và có dịp thả bộ dọc theo các con phố hẹp, hít thở 

bầu khí tuyệt vời. Từ trên cao chót vót của đảo Santorini, nhìn thấy những núi lửa còn vương phủ 

khói đen…Phái đoàn lên núi cao bằng telepherique…Ngồi uống bia và ăn hải sản của đảo tuyệt vời. 

Tầu rời đêm đi Piraeus, điểm đầu hết của Nhã Điển-Athens. 

Sáng ngày 12 tháng 8, phái đoàn đến hải cảng Piraeus, theo hướng tây đi Côrintô, nơi thánh Phaolô 

sống và giảng đạo trong 5 năm, làm nhiều người trở lại với Lời Chúa. Thuở xưa, Côrintô là một 

trong những thị trấn giầu có nhất. Những di tích còn lại đủ chứng minh điều ấy, như Agora (chợ), 

Rostrum từ đó thánh Phaolô giảng Phúc Âm và đền thờ Apollo xây thế kỷ thứ 6. Tại đây, Thánh 

Phaolô cùng dân trong vùng làm nghề làm lều. Có cả những phố ăn chơi xa xỉ và khu vực điếm xây 

chót vót trên đỉnh núi…Những di tích Corintô đầy tràn những di tích, những tấm đá cẩm thạch, 

những cây cột Corintô, những di tích của thời phồn hoa còn đọng lại. Phái đoàn cùng phái đoàn 
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Perth dâng Thánh Lễ chung tại đây. Phái đoàn tiếp tục đi Kechreai, hải cảng xưa Thánh Phaolô lên 

bờ. Buổi chiều, trở lại Nhã Điển nghỉ đêm. Phái đoàn đi thăm Nhã Điển phố đêm, rất đông người 

du khách trong khu chợ đầy dẫy những shopping, những trò chơi, những di tích…Phái đoàn đi thăm 

viếng khá nhiều tại Nhã Điển-Athens. 

 
  Thành phố Nhã Điển mờ mờ phía dưới Acropolis.  

Thứ Bảy ngày 13 tháng 8, năm 2005, phái đoàn dùng xe bus tham quan toàn bộ thành phố Nhã 

Điển. trung tâm điểm thành phố là Acropolis, trung tâm sinh hoạt và hành chánh thuở xưa, với khu 

chợ - Agora Cổ và Đền Thờ Parthenon. Tất cả được xây dựng trên một ngọn núi tuyệt đẹp. Những 

dinh thự, đền thờ, với những cây cột mỹ thuật và kỹ thuật tuyệt hảo thời xa xưa. Rất nhiều du khách 

thăm viếng…Khi Thánh Phaolô tới đây, đại đa số Nhã Điển thờ thần ngoại giáo. Ngài bị triệu đến 

trước hội đồng thành phố, tức Aeropagus. Cũng từ đó, ngài rao giảng Phuc Âm cho người Nhã 

Điển. Tham quan hý trường tuyệt vời với kỹ thuật âm thanh acoustique trọn hảo, có thể chứa hàng 

chục ngàn người. Phái đoàn chúng tôi đến thăm Aerogapus và cùng nhau cầu nguyện tại đây. Đi 

tham quan thành phố với những bảo tàng viện, với các vị thần quen thuộc trong thần thoại như 

Zeus, Jupiter, Mars, Venus, Olympic, Artemis, Hercoles… Cùng gần gũi với 2 triết gia nổi tiếng: 

Platon và Aristote. Từ giã Athens - Nhã Điển phái đoàn lên đường với chuyến bay Áo Quốc OS 

802 và 503 tới thủ đô Vienna nước Áo và qua Roma - La Mã Ý Đại Lợi. 

Năm 2009, tôi rời Israel,  Hành Trình Niềm Tin thăm viếng Istanbul, Thành Phố Constantinô xa 

xưa của nhiều Công Đồng Chung tại đây nơi quốc gia Turkey-Thổ Nhĩ Kỳ theo dấu chân của 

Thánh Phaolô đến Giáo Đoàn Galata, gần Constantinô. Đoàn thăm viếng Topkapi Palace, cung điện 

của hoàng đế Ottaman sultans. Rất uy quyền và hùng mạnh. Đoàn thăm viếng vườn ngự uyển vĩ 

đại, khu vực nhà bếp rất lớn có thể cung cấp thực phẩm cho 5000 người ăn với những ống khói đồ 

sộ...Đặc biết nhất,đoàn vào thăm phòng báu vật được trưng bày với nhiều ngọc quý...những Di tích 

của Tổ Phụ Abraham, Di tích của Môi Sen, Di tích của Thánh Gioan Tẩy Giả được các triều đại 

Ottaman thu góp về đây. Đoàn còn được diễm phúc thăm viếng Blue Mosque nổi tiếng, nơi trước 
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kia là 1 Thánh Đường Công Giáo, nay biến thành nơi cầu nguyện của anh chị em Hồi Giáo. Đức 

Giáo Hoàng Benedictô đã đến viếng thăm Blue Mosque này... Đặc biệt hơn nữa, một số anh chị em 

trong đoàn đã sờ vào chú mèo đặc biệt tại đây. Chú mèo này đã được Đức Giáo Hoàng Benedictô 

16 sờ vào khi Ngài thăm viếng nơi đây. Sau đó, đoàn thăm viếng khu chợ Spice Market đặc biệt 

của Istanbul trước khi ra phi trường đi Hy Lạp.  

Hành Trình Niềm Tin  theo chân Thánh Phaolô sang Hy Lạp, nơi Ngài thiết lập những Giáo Đoàn 

Tiên Khởi. Hành Hương Hành Trình Niềm Tin đã hành trình theo con đường Loan Báo Tin Mừng 

của Thánh Phaolô tại Nhã Điển-Athens Hy Lạp. Đoàn cùng Thánh Phaolô tại trung tâm hoạt động 

Acropolis và đặc biệt, Ngài rao giảng tại Aeropagus, nơi Thánh Phaolô đặt tên Thần Không Tên là 

chính Thiên Chúa. Phái Đoàn đến thăm Corintô Giáo Đoàn nổi tiếng của Thánh Phaolô, và là nơi 

Ngài sinh sống và truyền giáo tại đây. 

 

 
 

Đền Parthenon tại Acropolis, Trung Tâm Sinh Hoạt Văn Hóa của Hy Lạp. 

 

Hành Hương Dấu Chân Niềm Tin trong niềm hân hoan tột cùng đã lênh đênh trên Biển Aegean và 

đến thăm Tinos và Syros. 

 

Tầu của Hành Trình Niềm Tin đã cập bến đảo Patmos. Hành Hương đã có dịp Gặp Gỡ Thánh 

Gioan Tông Đồ tại đảo Patmos này khi Ngài viết cuốn sách Khải Huyền. Đoàn thăm viếng Hang 

Khải Huyền, nơi đây Thiên Chúa mạc khải cho Thánh Gioan viết tác phẩm Tân Ước sau cùng này. 

Chúng tôi hôn kính và chạm tới nơi tay Thánh Gioan tỳ lên để viết sách Khải Huyền. Đoàn chứng 

kiến nơi Thánh Gioan gối đầu để nghỉ ngơi trong hang Khải Huyền. Chúng tôi xúc động đến phát 

khóc khi nhìn thấy những chứng tích của Thánh Gioan cách đây 2000 năm. 

 

Hành Trình Niềm Tin thăm viếng Hải Cảng Kusadasi tại Thổ Nhĩ Kỳ-Turkey. Hành Trình Niềm 

Tin với Thánh Phaolô thăm viếng Ephêsô. Tại Ephêsô, chứng tích của Công Đồng Ephêsô xưa kia 

tuyên bố tín điều Mẹ Thiên Chúa. Những đổ nát của các di tích thời Thánh Phaolô chợt ùa 

về...Những phố phường, tiệm buôn, các khu vực giải trí trong Êphêsô hiện ra trước mắt. Đoàn thăm 

viếng Nhà Tù của Thánh Phaolô. Đặc biệt, Hành Hương Hành Trình Niềm Tin đến thăm viếng ngôi 

nhà của Mẹ Maria tại Ephesô và Phần Mộ của Thánh Gioan Tông Đồ. Hành Trình Niềm Tin xuống 
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thăm Đảo Santorini nổi tiếng, nơi trung tâm du lịch tuyệt vời với ngọn núi lửa kinh hoàng vẫn còn 

lên khói ngoài khơi. 

 

 
 

  Thăm viếng Một Hý Trường Vĩ Đại tại Ephêsô. 

                                         Đoàn Hành Hương tại Ephêsô. 

 

Aeropagus, nơi Thánh Phaolô đặt tên Thần Không Tên là Thiên Chúa tại Athens. 
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  Hành Hương Constantinople-Istanbul Turkey gần Giáo Đoàn Galata vào  năm 2009. 

 

 

        Đền Parthenon tại Acropolis, Trung Tâm Sinh Hoạt Văn Hóa của Hy Lạp. 
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  Thăm viếng Một Hý Trường Vĩ Đại tại Ephêsô. 

 

 

         Con Đường cổ xưa 2000 năm Thánh Phaolô bước đi năm 2002. 
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  Thánh Phaolô thường đến giảng tại Aeropagus, nơi sinh hoạt văn hóa của Athens. 

Những bài học Yêu Thương, Dấn Thân, Nhiệt Thành, và nhất là lòng cậy trông trong đời Tông Đồ: 

“Và con trông cậy vào Ơn Thánh Chúa” trong hành trình của Thánh Phaolô, để hân hoan loan báo 

Tin Mừng theo gương của Ngài. Đó là những tấm gương ngời sáng cho tôi. Tôi học nơi Thánh 

Tông Đồ Phaolô để cùng lên đường thực hành những điểm trân quý của Ngài:  

 Trông cậy cầu nguyện: “Lậy Chúa, Chúa muốn con làm gì.” (TĐCV. 9:6). 

 Trông cậy trong môi trường truyền giáo: “Tình yêu Chúa Kitô thúc bách tôi.” (2Cor. 5:14). 

 Trông cậy trong mọi gian truân: “Tôi thâm tín rằng dù sự sống hay sự chết , dù Thiên thần 

hay thiên phủ, dù hiện tại hay tương lai, hay quyền năng, dù chiều cao hay chiều sâu, hay 

bất cứ tạo vật nào khác, không có gì tách chúng ta ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa trong 

Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta.” (Rom 8:38-39). 

 Trông cậy trong đồng hành với Chúa: “Tôi sống nhưng không phải tôi sống, mà là chính 

Chúa Kitô sống trong tôi.” (Galata. 2:20). 

 Trông cậy trong đời dâng hiến: “Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Chúa.” (Dt.10:4-

10).   
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Nhà Tù giam giữ Thánh Phaolô tại Kavala bên Giáo Đoàn Thessalonica và Philipphê. 

Tông Đồ Công Vụ đoạn 16: 25-34. 

 

Lậy Thánh Phaolô, Tông Đồ của yêu thương, cuộc đời trông cậy của Ngài đã dạy chúng con 

sống yêu thương và cậy trông trong công việc loan báo Tin Mừng. Xin cho chúng con trông 

cậy trong lời cầu nguyện, Trông cậy trong môi truờng truyền giáo hăng say, Trông cậy trong 

mọi gian truân của cuộc sống, Trông cậy trong đồng hành và tin tuởng, Trông cậy trong 

cuộc đời dâng hiến của hành trình Niềm Tin trọn vẹn. Để mãi mãi chúng con sống câu thề 

hứa trong cuộc đời theo gương Thánh Phaolô: “Và con trông cậy vào Ơn Thánh Chúa.”  

Amen.   

Linh Mục Paul Văn Chi viết cho bạn và viết cho tôi.  

Sydney Mùa Đông 20.6.2014. 

Ghi Nhớ Ngày Lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ và 29.6.2014.    


