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Dẫn nhập 

“Được sống gần gũi một vị đại thánh hay một người có tinh thần cao 
thượng, tâm hồn bạn sẽ trở nên nhiệt tình như tâm hồn ngài, đức tin của 
bạn cũng mạnh mẽ như đức tin của ngài, tinh thần của bạn sẽ được nâng 
lên cao như tinh thần của ngài”. (Charles de Foucaud ) 

Ước muốn cầu nguyện với một vị thánh – dù là thánh lớn hay 
thánh nhỏ – sẽ giúp ta đi vào trong thế giới thiêng liêng của vị 
thánh ấy và khám phá ra những nguồn sống làm nên cuộc đời ngài, 
bởi vì một cuộc sống thấm nhuần lời cầu nguyện như thế sẽ ảnh 
hưởng đến cách ứng xử của ta. Vả lại tôi ước mong việc chọn lựa 
những bản văn của Cha Charles de Foucaud và những chú giải về 
những bản văn ấy không những có thể giúp các bạn cầu nguyện mà 
còn giúp các bạn sống và sống sau thời gian 15 ngày này! (dù thích 
hay không thích những bản văn này) 

Sức mạnh nâng đỡ chủ yếu cho việc suy niệm và cầu nguyện của 
chúng ta đã được đề cập đến trong chính những bản văn của Cha 
Charles de Foucaud. Những bản văn này được chọn lọc trong hàng 
loạt những bản văn khác, bởi vì tôi thấy chúng có ý nghĩa và liên hệ 
mật thiết với Tin Mừng, nghĩa là có liên hệ với một câu nói nào đó 
của Chúa Giêsu có khả năng thấm nhiễm vào từng ngày sống của 
bạn. Bằng cách giải thích, tôi chỉ ước ao làm sáng tỏ vào quảng diễn 
những suy niệm của Cha Charles, chứ không dám đặt mình vào 
cương vị của ngài: tiếng “tôi” mà tôi dùng ở đây là tôi, là bạn, đang 
cố gắng cầu nguyện dưới ánh sáng của sứ điệp được cô đọng thành 
15 chủ đề lớn này. Tôi đã không cố đưa ra một kinh nghiệm “làm 
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sẵn”, mà chỉ đề nghị chất liệu để bạn dùng mà cầu nguyện. Tuy 
nhiên, tôi có trích dẫn nhiều lời kinh của Cha Charles để bạn có thể 
tùy nghi sử dụng. 

Sau đây tôi xin trình bày để bạn hiểu các chủ đề của 15 ngày này 
liên hệ với nhau thế nào: 

Điểm khởi đầu trong cuộc hoán cải của Cha Foucauld là việc nhận 
thức vềtính tuyệt đối của Thiên Chúa, chỉ muốn sống cho một mình 
Ngài (1), vui hưởng hạnh phúc của Ngài (2), cố gắng hết sức bắt 
chước Đức Giêsu, Con Yêu Quý của Ngài (3) đặc biệt noi gương 
khó nghèo của Người (4). 

Sau đó chúng ta được mời gọi chuyển từ một Đức Kitô ở ngoài 
sang một “Đức Kitô sống trong ta” (5). Chúng ta sẽ làm chứng cho 
Đức Giêsu nội tâm ấy (6) khi chia sẻ cuộc sống với các anh em của 
ta (7). Chúa Giêsu muốn tiếp tục cứu chuộc anh chị em chúng ta (8) 
và yêu thương họ (9) trong chúng ta và nhờ chúng ta. 

Tình yêu của chúng ta không được chỉ ở ngoài môi miệng: đức 
vâng phục chính là viên đá thử tình yêu ấy (10) nhưng nó phải 
được biểu lộ ra nơi những lời cầu nguyện của chúng ta (11), và đỉnh 
cao của việc cầu nguyện ấy là sự kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu 
trong phép Thánh Thể (12), nơi đó Chúa Giêsu tự hiến mình cho 
chúng ta (13). Chúng ta phải chết cho bản thân bằng  việc bỏ mình 
hoàn toàn và sống yêu thương phó thác (14 và 15) 

Tuy nhiên, không có ngày nào là ngày hoàn toàn biệt lập: đề tài bắt 
đầu nói tới hôm nay sẽ được đào sâu vào một hôm khác, một đoạn 
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văn nào đó đọc hôm nay sẽ bổ túc cho bài chú giải của một hôm 
trước đó. Những tư tưởng được tham chiếu từ nhiều nguồn khác 
nhau, những câu được lặp đi lặp lại nhiều lần chứng tỏ rằng: tất cả 
đều xoay quanh một vài trục rất đơn giản mà bạn dễ dàng nhận ra 
và chúng cùng quy hướng về ý nghĩa mà cái biểu tượng đỏ thắm 
của Tiểu Đệ miền Tamanrasset muốn tôn dương: Trái tim và Thập 
giá lồng khung giữa hai từ linh thánh: GIÊSU – TÌNH YÊU. Dẫu 
sao còn có một từ ngữ mà người ta không thể không nhận ra khi 
trích dẫn hay chú giải những câu nói của cha Charles de Foucaud, 
đó là động từ yêu hay danh từ tình yêuđược diễn tả đủ kiểu đủ 
cách. Đó chẳng phải là điều làm cho đời sống của những người biết 
“biến tôn giáo thành tình yêu”, nói theo Cha Huvelin, trở nên nhất 
quán sao? 

Một vài điểm cần lưu ý bạn trong những trang sau này: 

1. Tôi mạo muội sửa lại đôi chút lời văn của Cha Charles de Foucaud 
(tôi thiết tưởng ngài cho phép tôi làm như thế!) là đặt những câu 
ngài thân thưa với Thiên Chúa ở ngôi thứ hai số ít. 
Kể từ sau Công Đồng, người ta đã làm như thế trong Kinh Phó 
Thác (tiếng Pháp) là đổi “vous” thành “tu”. Điều này khiến tôi có 
thể thay đổi các kinh nguyện cho phù hợp với những lời kinh trong 
các bản văn của tôi, là đặt lời kinh ở ngôi thứ hai số ít. Cách này 
hiện đã trở thành phổ biến trong phụng vụ và kinh nguyện cá 
nhân. 

2. Trong các bản văn của Cha de Foucauld, tôi cũng mạn phép cắt xén 
mà không phải lúc nào cũng cho biết là cắt, để rút ngắn đoạn trích 
hoặc để làm nổi bật ý tưởng chính. Trong khi đó, các tham chiếu lại 
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được xác định một cách rõ ràng, cho dù điều đó làm cho lời chú giải 
nặng nề hơn một chút. Nhờ vậy, nếu muốn, ai trong các bạn cũng 
có thể dễ dàng đối chiếu với nguyên bản (phần lớn các dấu chấm 
lửng […] là của chính Cha Foucauld) 

3. Trong tập sách nayf, tôi nghĩ nên đơn giản gọi vị thầy tâm linh của 
chúng ta là “Anh Charles” cho thân thiện. 

4. Kính mong các độc giả tha lỗi cho tôi về việc dùng từ cách chung 
cho phái nam, vì tôi không quen làm khác hơn! 

Sau hết, thưa quý độc giả nam nữ kính mến, khi chăm chú đọc 
quyển sách bình dị này, xin quý vị thương cầu nguyện cho tôi được 
ơn hoán cải. Xin cám ơn. 

Michel Lafon 
El Kbab, tháng 04/1995 
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Ngày thứ nhất 

Chỉ Vì Chúa Thôi 

“Ngay khi tôi tin rằng có Thiên Chúa, thì tôi hiểu rằng tôi không thể gì 
khác hơn là chỉ sống cho Ngài thôi: ơn gọi tu trì của tôi xuất hiện cùng lúc 
với ơn đức tin: Thiên Chúa cao cả biết bao! Có một sự khác biệt vô cùng 
lớn giữa Thiên Chúa và tất cả những gì không phải là Ngài” (LHC, 96) 

“Kho tàng duy nhất của chúng ta phải là Thiên Chúa, tâm hồn chúng ta 
phải hoàn toàn thuộc về Ngài, hoàn toàn ở trong Ngài, hoàn toàn vì 
Ngài… Chỉ vì Ngài thôi. Chúng ta hãy làm cho tâm hồn mình trống rỗng, 
không chứa đựng gì cả, hoàn toàn không chứa đựng một thụ tạo nào, 
dửng dưng cả với những của cải thiêng liêng, kể cả các ơn huệ của Chúa, 
hoàn toàn trống rỗng… để có thể hoàn toàn tràn đầy Thiên Chúa […] 
Ngài có quyền trên tất cả, trên toàn bộ trái tim ta: chúng ta dành cho Ngài 
tất cả, dành trọn vẹn cho một mình Ngài thôi” (PFJ, 89) 

“Những đôi mắt dịu dàng nhất mà con thấy, những nụ cười an ủi lòng 
con nhất, những con người làm con say đắm nhất, tất cả những thứ đó chỉ 
là một chút xíu vẻ đẹp của Chúa, mà Chúa muốn cho con thấy, để khi 
trông thấy chúng, con tự nhủ: chúng phát xuất từ Thiên Chúa… […] Lạy 
Chúa, Chúa thương con biết bao khi cho con thấy vẻ đẹp của Chúa trong 
các tạo vật! Xin ban cho con ơn này là chỉ nhìn thấy Chúa, một mình 
Chúa thôi, nơi các tạo vật… Xin giúp con nhìn xuyên thấu qua mọi tấm 
màn che…” (DP, 38-39) 

“Mỗi lần tôi mở cửa sổ hay cửa ra vào, tôi đều thích thú nhìn những đỉnh 
núi chung quanh tôi, những ngọn núi mà tôi có thể nhìn bao quát hết 
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được, đó là một phong cảnh tuyệt diệu, một nơi tĩnh mịch tuyệt vời. Thật 
là thú vị khi nâng hồn lên với Đấng Tạo Hóa và Chúa Giêsu Cứu Thế 
trong sự tĩnh lặng bao la, trong cảnh thiên nhiên đẹp đẽ, đa dạng và kỳ lạ 
này!” (LMB, 200) 

Lạy Chúa Giêsu, phía sau Chúa là hàng cột của Đền Thánh xếp 
thẳng hàng một dãy. Trước mặt Chúa, viên kinh sư thành tâm này 
đang đứng chất vấn Chúa. Các thính giả bao quanh đều im lặng. 
Lạy Chúa Giêsu, ước gì câu trả lời của Chúa âm vang trong con 
như thể lần đầu tiên Chúa ngỏ lời với con: “Đức Chúa của chúng ta là 
Thiên Chúa duy nhất. Vậy con hãy yêu mến Đức Chúa là Thiên Chúa hết 
lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức con”. Chúa còn nói thêm câu 
này một cách tha thiết yêu như vậy: “Con hãy yêu mến tha nhân như 
chính mình con. Không có giới răn nào lớn hơn hai giới răn đó” (Mc 12, 
29-32) 

Câu trả lời của viên kinh sư đồng ý với Chúa Giêsu đã đánh động 
tâm hồn con cách mạnh mẽ: nó cho thấy niềm tin của một người 
thật sự tôn thờ Thiên Chúa duy nhất. Điều này không biểu thị tính 
chuyên nhất của người Kitô hữu đúng như nó phải biểu thị: “Chúa 
đã nói lên điều ấy bằng tất cả sự thật: Ngài là Thiên Chúa Duy Nhất 
và ngoài Ngài ra, không có một Thiên Chúa nào khác”. Con thấy 
rằng viên kinh sư này là kẻ nói thay cho hàng triệu hàng triệu 
người theo Hồi giáo. Qua các thế kỷ, họ không ngừng lặp đi lặp lại 
sau ông ta cũng những lời tuyên tín ấy (phần đầu của kinh 
shâhada): “Ngoài Chúa ra, không có Thiên Chúa nào khác” (lâ ilaha illa 
Allah). Lạy Chúa Giêsu, thật xúc động biết bao khi nghe Chúa nói 
với ông ta lúc đó và qua ông, Chúa nói với vô số những kẻ tin: 
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“Ông không xa nước Thiên Chúa đâu!”. Như vậy, là người Do thái 
giáo, người Kitô giáo hay người Hồi giáo, chúng ta hãy cùng nhìn 
nhận nhau là anh em qua chính câu nói này của Đức Giêsu – cũng 
là câu trích trong sách Đệ nhị luật. Chúng ta đều đúng là con cháu 
ông Abraham, kẻ đã tin, cũng là “cha của hết thảy chúng ta” (Rm 
4,16) 

Chứng từ tôn giáo của người Hồi giáo chẳng phải là khởi điểm cho 
bước đường dẫn Anh Charles trở về với Chúa sao? Anh đã thổ lộ: 
“Hồi giáo đã làm cho tâm hồn tôi đảo lộn sâu xa… khi nhìn thấy niềm tin 
ấy của những tâm hồn sống trước sự hiện diện thường hằng của Thiên 
Chúa, tôi nhận ra rằng có một cái gì đó cao cả và chân thật hơn là những 
công việc trần thế” (LHC, 86) 

Tiếng kêu “Allah Akbar”, được hô lên hằng nghìn lần trên các đỉnh 
tháp giáo đường hoặc được các tín hữu lập đi lập lại khi phủ phục 
xuống đất, đã cho thấy một cách cô đặc thái độ sâu xa của người 
Hồi  trước các tạo vật và trước các biến cố: “Allah Akbar, Thiên Chúa 
cao cả hơn tất cả những gì chúng ta có thể kể ra được. Chung quy chỉ một 
mình Ngài đáng chúng ta tưởng nghĩ và nói đến” (LHC, 94) 

Khi biểu lộ niềm tin kiên vững này vào Thiên Chúa cao cả, những 
người Hồi giáo mà tôi đã gặp trên đường đã chẳng kích thích nơi 
tôi cảm nhận sự siêu việt của Thiên Chúa sao? Đối với tôi cũng vậy, 
Thiên Chúa chẳng phải là “Đấng-hoàn-toàn-khác” (Tout-Autre) sao? 
Phụng vụ còn dạy con hát lên “Lạy Chúa, Đấng cao vượt trên hết thảy 
mọi sự”. Tôi có quen với ý niệm một Thiên Chúa gần gũi, thân tình 
và đầy tình bạn hữu không? Phải chăng từ thâm tâm tôi đã coi nhẹ 
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cảm thức về mầu nhiệm Thiên Chúa? Tôi có thể cảm thông được 
tâm tình này với Anh Charles không? “Đối với tôi, tất cả đều tan biến 
trong niềm hạnh phúc có Chúa là Thiên Chúa, trong việc tạ ơn vì vinh 
quang cao cả của Ngài” (LHC, 157) 

Tôi nghe thấy Chúa Giêsu dường như muốn hỏi tôi: “Viên kinh sư 
đã trả lời như thế: còn con, con trả lời sao?” Câu trả lời nhất thiết phải 
nói lên được ước muốn dấn thân trọn vẹn! Nhất là khi con nghe 
Chúa nhấn mạnh tiếng “hết” hay “tất cả” – tiếng “hết” hay “tất cả” 
này anh Charles đã không ngừng lập đi lập lại không mệt mỏi – 
yêu Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực. Vâng, lạy 
Chúa, con nhận biết Chúa, con thờ lạy Chúa, con tạ ơn Chúa với tất 
cả con người của con, mọi ước muốn của con, với trọn niềm tin của 
con! “Tôi tin, nhưng xin Thầy trợ giúp cho lòng tin còn yếu kém của tôi” 
(Mc. 9,24) 

Tôi sấp mình trước nhan Đấng Thiên Chúa vô hình này. Khi tôi trổi 
dậy, tôi không được nhắm mắt lại vì Ngài đã ra hiệu cho tôi. Vẻ 
hùng tráng của việc sáng thế, của nhân loại chẳng nói với tôi về 
Ngài sao? Một buổi hoàng hôn tuyệt vời, một nụ cười, một ánh mắt 
sáng ngời, một hành vi nhân ái, tất cả những cái đó chẳng phản ảnh 
được ánh sáng của Ngài, là ánh sáng thần linh sao? Làm sao tôi có 
thể bỏ ngoài tai không nghe những tiếng nói thầm lặng này? Lạy 
Chúa, nào người ta đã chẳng bảo rằng Ngài nói nhỏ quá sao? Phải 
chăng con đã quá mải mê với các tạo vật và những hoạt động của 
con đến nỗi con không còn nghe được những gì ngoài những thứ 
nghe được bằng tai, và không thấy được những gì ngoài những thứ 
thấy được bằng mắt? 
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*** 

Lạy Chúa, tôn thờ Chúa là xác định Chúa là Đấng tuyệt đối duy 
nhất. Dù con theo ơn gọi nào thì mọi sự còn lại đều đặt nền tảng 
trên niềm xác tín cơ bản này. “Vì thế, ai sống bằng đức tin thì tâm hồn 
họ sẽ đầy tràn những tư tưởng mới, sở thích mới, phán đoán mới; những 
chân trời mới mở ra trước mắt họ, được ánh sáng của trời cao soi chiếu. 
[…] Đương nhiên họ sẽ bắt đầu sống một đời sống hoàn toàn mới ngược 
với thế gian, và những hành vi của họ bị thế gian coi là điên rồ” (DP, 120) 

Các câu nói ấy vang vọng lại những gì mà Anh Charles cảm nhận 
được sau ngày Anh trở lại đạo. Anh bắt đầu sống một đời sống 
mới: “Chỉ sống cho Thiên Chúa”. Đấy chẳng phải là phương châm 
của các thánh sao? Đấy chẳng phải cũng là lý tưởng của mọi Kitô 
hữu sao? Một khi đã nhận Thiên Chúa là Đấng duy nhất tuyệt đối 
rồi, thì không một tình yêu nhân loại nào (Mc. 10,23-31), một tạo vật 
nào, một cơ chế nào, một quốc gia nào, một lý tưởng trần thế nào 
được coi là duy nhất tuyệt đối nữa… Tôi có thể hăng say dấn thân 
thực hiện những bổn phận trong nghề nghiệp, xã hội hay chính trị, 
tôi có thể là một chiến sĩ tận hiến đời mình cho công tác xã hội, làm 
cho xã hội nên công bình và huynh đệ hơn, tôi có thể tận hiến đời 
mình để cứu giúp những kẻ bị bóc lột, tôi có thể gắn bó chặt chẽ với 
dòng tu của mình, với vị sáng lập dòng tu ấy, điều ấy chính đáng, 
thật tuyệt vời, nhất là khi tôi thực hiện những thứ ấy bằng thật 
nhiều tình yêu, nhưng tất cả những thứ ấy không có thứ nào tôi coi 
là tuyệt đối. Chỉ một mình Thiên Chúa là cao cả! 
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Lạy Chúa, chỉ một mình Chúa là Thiên Chúa. Khi lui về tịch lặng để 
thờ phượng Chúa, con muốn xác định và phán đoán tất cả dưới ánh 
sáng thần linh này: công việc của con, gia đình con, các hoạt động 
của con, mọi sự con yêu mến. Đâu là kho tàng của con? 

Lạy Chúa, quả thực, con càng yêu Chúa, trái tim con càng mở rộng 
ra và con sẽ yêu mến “không chỉ một mình Thiên Chúa, nhưng là yêu 
Thiên Chúa trước hết rồi đến yêu các thụ tạo của Ngài vì Ngài, vì Ngài 
yêu chúng, vì Ngài truyền cho ta yêu chúng, vì chúng là những tạo vật 
của Ngài, vì chúng là một phản ảnh của Ngài… ví như người ta yêu 
thương các con của một phụ nữ mà người ta yêu” (LLM, 96) 
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Ngày thứ hai 

 

Vui Hưởng Hạnh Phúc Của Thiên Chúa 

“Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con một chỗ dựa an toàn cho niềm vui của 
chúng con, để không gì có thể cướp mất niềm vui ấy được: chỗ dựa ấy 
chính là niềm vui được hưởng hạnh phúc của Chúa. Dẫu con có xấu xa, 
khốn khổ, vô ơn, lạnh nhạt, không biết  yêu thương […], Chúa vẫn hạnh 
phúc đến muôn đời. Chúa luôn luôn hạnh phúc và đó chính là điều con 
phải đạt được. 
Chúa hạnh phúc, nên con cũng phải hạnh phúc. Chúa hạnh phúc nên con 
chẳng thiếu thốn gì. Lạy Chúa, Chúa hạnh phúc, thì con đây cũng đầy 
niềm vui” (QPR, 112) 

“Chúng ta hãy nhớ đến những lỗi lầm của mình để thật sự sám hối và 
khiêm tốn… […] Tình yêu của Thiên Chúa bị thương tổn khi thấy thần 
tính bị xúc phạm, nhưng tình yêu ấy nhớ lại rằng Chúa là Thiên Chúa, 
Ngài hạnh phúc vô biên […] Sau này ta có thể nhớ lại những lỗi lầm kia, 
trong khi cầu nguyện, để tiếp tục sám hối… không bối rối, nhưng đầy tự 
chủ… Sự đau khổ ấy sẽ không còn làm cho tâm hồn bị xao động suốt ngày 
nữa. Sự đau khổ làm chao đảo và và gây hỗn loạn xuất phát từ lòng tự ái 
và thói kiêu căng không phải là thành phần tạo nên lầm lỗi: việc sám hối 
trong bình thản, khiêm hạ, tuy làm ta đau khổ nhưng lại làm ta vững 
mạnh thêm khi nghĩ đến sự toàn thiện và hạnh phúc của Thiên Chúa, và 
đặt trọn niềm vui của mình vào đó… Sự sám hối ấy phát xuất từ lòng yêu 
mến Thiên Chúa” (QPR, 140-141) 
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“Khi buồn sầu, thất vọng về chính mình, về người khác, về chuyện này 
chuyện nọ, chúng ta hãy tự nhủ rằng: Chúa Giêsu thật là vinh quang, 
ngự bên hữu Chúa Cha, Người muôn đời hạnh phúc. Và nếu chúng ta yêu 
mến Người hết lòng, thì tự trong tâm hồn ta, sẽ có một niềm hạnh phúc 
đến từ niềm hạnh phúc của Đấng vô biên, hạnh phúc này chắc chắn sẽ lấn 
át mạnh mẽ nỗi buồn khổ phát sinh từ những xấu ác của những gì hữu 
hạn. Vì thế, khi chiêm ngưỡng hạnh phúc của Thiên Chúa, tâm hồn ta sẽ 
chìm ngập trong hân hoan, và những nỗi khổ đau đang đè nặng tâm hồn 
ta sẽ tan biến như những đám mây dưới ánh mặt trời” (DP, 79-80) 

Lạy Chúa Giêsu, màn đêm đã buông xuống khi Chúa rời bỏ phòng 
Tiệc Ly cùng với các môn đệ. Giuđa đã đi trước. Thảm kịch đã được 
chuẩn bị, và tất nhiên những lời của Chúa lúc đó mang tính cách 
trăn trối. Chính vì yêu và cũng vì vui mừng mà lúc ấy Chúa nói với 
chúng con rằng: “Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy… Các 
điều ấy, Thầy đã nói với anh em để niềm vui của Thầy ở trong anh em, và 
niềm vui  của anh em sẽ được trọn vẹn” (Ga 15,9-11) 

Lạy Chúa, sắp đến giờ Chúa hấp hối, nhưng Chúa lại nói về niềm 
vui! Làm sao hạnh phúc được vào giờ sắp bị treo lên thập giá? Có 
thể hòa hợp được giữa niềm vui và thập giá chăng? 

Nhìn khuôn mặt của Chúa, con thấy khuôn mặt của anh Giuse, bạn 
con, đang ngồi trên giường tay bưng một cái bô lởm chởm đờm rãi 
vừa khạc nhổ với màu máu đỏ tươi. Tự nhiên con liên tưởng đến 
những giọt mồ hôi máu của Chúa. Khi chúng con đang âu sầu buồn 
bã, thì hắn cười lên và nói đùa với hai người bệnh ho ra máu ở bên 
cạnh. Dù hắn khó thở, dù đang khổ sở với nỗi đau của những 
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người thân yêu, khuôn mặt tái mét của hắn đã đổi sắc… Chính lúc 
đó, ánh mắt phản chiếu niềm vui của Chúa. 

Khi con bị ám ảnh bởi hàng đống công việc bề bộn hoặc khi tình 
cảm con bị tổn thương vì một cuộc cãi vã, khi con lâm bệnh hay lúc 
con thất vọng, làm sao hưởng được niềm hạnh phúc mà chính con 
không hề cảm nhận được? Lạy Chúa, làm sao tham dự vào niềm 
vui của Chúa đây? 

Con cần phải khiêm tốn tập quên mình, tập “đừng coi mình là cái rốn 
của vũ trụ”, “vì con yêu mến Chúa, và con xin giao thói ích kỷ của con 
cho Chúa”, vì con đang nhìn Chúa: “con chỉ nhìn Chúa và tự nhủ mãi 
rằng Chúa rất hạnh phúc” (QPR, 112). Nhân tiện chúng ta hãy nhớ cái 
thành ngữ kỳ lạ này “giao phó thói ích kỷ của con cho Chúa”: đó có 
phải một khám phá của người yêu Chúa? 

Nhưng lạy Chúa, phải chấp nhận rằng tin là thua thiệt. Không phải 
tự nhiên mà con chắc chắn rằng Chúa yêu con và xác tín rằng Chúa 
hạnh phúc vô biên, khi mà các giác quan, cảm tính và trí nhớ của 
con tiếp nhận những vất vả và niềm vui rất cụ thể của cuộc sống. 
Cũng không dễ gì sống được điều mà Anh Charles dặn dò em gái 
mình: “Khi đau khổ, em hãy nhớ đến niềm hạnh phúc của Trái Tim Chúa 
Giêsu. Hãy tự nhủ rằng: em muốn Chúa được hạnh phúc chứ không phải 
em được hạnh phúc, em yêu Chúa chứ không phải yêu bản thân em. Giữa 
những khổ đau, buồn phiền, những âu lo, xáo trộn và những thử thách 
của em, em hãy thưởng nếm cái hạnh phúc bất tận và không hề thay đổi 
của Người cũng như sự bình an bao la của Người” (ES, 226-227) 
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Lạy Chúa, Chúa mời gọi con phải vượt thắng bản thân để đạt được 
tính thích cho đi nhưng không này, để có được thái độ tâm linh vô 
vị lợi này! Phải trả giá bằng sự từ bỏ hoàn toàn! Con biết  con đang 
được hưởng hạnh phúc nhưng lại không cảm thấy hạnh phúc, con 
biết  con đang có hạnh phúc ấy nhưng không tìm cách cảm nhận 
nó!… “Tình yêu không hệ tại việc cảm nhận mình đang yêu, mà hệ tại 
việc muốn yêu” (LLM, 205) 

Lạy Chúa, khi nào con quên được bản thân con để phụng sự Chúa 
và anh em con, lúc đó Chúa mới ban cho con niềm vui, dẫu trước 
đó con đã không tìm kiếm. 

*** 

Lạy Chúa, xin cho con vui vì thấy Chúa hạnh phúc chứ không nghĩ 
đến bản thân; vâng, cho dẫu điều ấy thật là khó! Nhưng khi con 
thấy anh em con đau khổ, nghe thấy những người nghèo khổ than 
vãn, rên xiết vì đau đớn và bất công, thì con phải bịt tai nhắm mắt 
lại sao? 

Lạy Chúa, khi chiêm ngắm Chúa, con đã biết  được giải đáp cho 
câu hỏi này. Chúa đã nói đi nói lại với con: “Nếu anh em biết  Thầy, 
anh em cũng biết  Cha của Thầy” hoặc: “Ai thấy Thầy là xem thấy Chúa 
Cha” (Ga 14,7-9). Chúa đã xử sự thế nào trước những đau khổ của 
nhân loại? Tin Mừng nhắc đi nhắc lại hàng trăm lần rằng Chúa “đã 
chạnh lòng thương”. Các môn đệ Chúa đã thấy Chúa khóc trước mộ 
Lazarô và đầy lòng thương xót đối với đám đông tuôn đến với 
Chúa. Qua bao thế kỷ Chúa đã rao báo một cách thật xác đáng: “Tất 
cả những ai đang vất vả, mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho 
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nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, 
vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường…” (Mt 11,28-29). Lạy Chúa, 
Chúa đã tỏ cho con trái tim của Chúa, và trái tim ấy biểu hiện tình 
yêu của Thiên Chúa. Nếu Thiên Chúa vô cùng hạnh phúc, thì Ngài 
không thể là một Thiên Chúa vô cảm được. Sống trong hạnh phúc 
và vô biên, Thiên Chúa không thể dửng dưng trong sự siêu việt của 
Ngài. Trái tim của Thiên Chúa vẫn đời đời đập mãi trong lồng ngực 
con người. 

Lạy Chúa Giêsu, nhìn thấy nỗi đau khổ của bà góa thành Naim, 
Chúa đã xúc động, và Chúa đã cho con bà sống lại. Chúa đã trao 
anh ta cho bà mẹ (Lc 7,12-15). Cử chỉ tuyệt vời này Chúa đâu có 
định trước, nó xuất phát từ sự nhiệt tình của trái tim Chúa, từ một 
“đức ái tinh tuyền”. 

Con phải hăng say “thụ giáo Chúa”, học những bài học của trái tim 
Chúa. Con như nghe được Chúa khích lệ: “Hãy xem Ta thương các 
con thế nào, Ta đau khổ, Ta thương xót, cảm thông biết bao với mọi nỗi 
thống khổ của con người, Ta đã từng thở than với người này, cùng khóc 
với người kia… Ta cảm thông với cảnh tang tóc, bệnh tật, lo lắng, đói 
khát, dốt nát, và nhất là tội lỗi của họ… Trái tim Ta cảm thông sâu xa với 
mọi nỗi khổ đau trong tâm hồn cũng như ngoài thân xác… Lòng trắc ẩn 
góp phần cấu tạo nên tình yêu trong trái tim của từng người và làm nên 
tình yêu nhân loại. Ta đã dạy các con phải yêu thương tất cả anh em 
mình, nên các con hãy cảm thông với mọi nỗi thống khổ, dù lớn hay nhỏ, 
hãy cùng đau khổ với họ về những gì đang làm họ đau khổ… Các con 
đừng bao giờ quên bổn phận của tình yêu là sự cảm thông… Các con 
đừng quên rằng Ta đã từ khóc, từng than thở, từng làm nhiều phép lạ mà 



 17 

không đòi người ta phải nài xin, khi làm sống lại những đứa con đã chết 
để trả về cho mẹ chúng. Ước gì vào giây phút cuối đời, ai trong các con 
cũng có thể nói rằng: “Có ai trong anh em phải khóc mà tôi đã không khóc 
với người ấy?” A! người nào nói được như thế sẽ được chúc phúc gấp 
nghìn lần” (CE, 59-60). Lạy Chúa Giêsu, xin Trái Tim hằng sống của 
Chúa hãy dùng con để nối dài lòng thương xót Chúa đến với 
những người đang sống chung quanh con. 

Nỗi thống khổ của nhân loại khơi dậy trong con lòng thương xót. 
Nhìn thấy sự ác, sự khốn cùng, cảnh bất công, con bị lôi cuốn dấn 
thân trừ khử chúng. Anh Charles đã chiến đấu chống lại tệ nạn nô 
lệ, và hành động trong sáng ấy đã liên kết chặt chẽ với một quả tim 
tinh khiết và an bình. Nơi trái tim ấy chan chứa một niềm vui 
“không ai có thể cướp mất được” (Ga.16,22). Ngay cả việc ý thức mình 
tội lỗi và tầm thường cũng không làm cho con buồn phiền: “Khó mà 
cản được buồn nản khi thấy sự dữ lan tràn khắp nơi… và khi thấy mình 
thật khốn nạn dù đã nhận được biết bao ân sủng… Dù vậy cũng không 
nên buồn sầu, mà hãy nhìn lên trên những gì đang xảy ra để hướng về 
Đấng chúng ta rất yêu mến, vì chúng ta yêu mến Người chứ không phải 
yêu bản thân ta […] Nếu Người hạnh phúc thì chúng ta cũng hạnh phúc” 
(LMB, 163-164) 

Nhận biết  rằng đau khổ và hạnh phúc đồng thời hiện hữu trong 
tâm hồn chúng ta: một đệ tử của Anh Charles mời gọi chúng ta 
nhận biết điều ấy: “Giáng Sinh là lễ hội vui tươi; nhưng điều đó không 
khỏi gây đau khổ cho một số người (trong chúng ta). Nỗi buồn và đau khổ 
là hai thứ rất khác biệt nhau. Nỗi buồn khiến ta co cụm lại vào vỏ ốc của 
mình, trong khi ta có quyền đau khổ, dẫu đang mừng đại lễ Giáng Sinh, 
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khi nghĩ đến những người bị tù trong ngày ấy với những cực hình phải 
chịu, v.v… Dầu vậy anh em vẫn có niềm vui trong tâm hồn […]”. Cũng 
thế, vào năm 1976, khi ngỏ lời với các chị em trong dòng, Chị 
Magdeleine, Tiểu Muội Chúa Giêsu đã làm nổi bật tư tưởng này 
của Anh Charles: “Chúng ta càng yêu, thì niềm vui và nỗi khổ của 
chúng ta càng mãnh liệt, cả hai đều cùng lớn lên” (LFT, 160). Lạy Chúa 
Giêsu, Trái Tim Chúa chan chứa bao niềm vui và lòng thương xót! 
Khi ấy, vào chiều Thứ Năm Tuần Thánh, Chúa đã tiên báo về nỗi 
khổ và niềm vui khi nói: “Ngày ấy đến, anh em sẽ không còn phải hỏi 
Thầy điều gì nữa” (Ga 16,23) 
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Ngày thứ ba 

 

Chúa Giêsu, Đấng Chúng Ta Mến Yêu 

“Đến mà xem”, đó là lời đầu tiên Chúa Giêsu nói với các tông đồ của 
Người cũng như với tất cả những ai khao khát nhận biết  Người. Anh hãy 
khởi đầu bằng việc “đến” mà theo Thầy, bắt chước Thầy, thực hành 
những giáo huấn của Thầy, rồi sau đó anh “sẽ thấy”, sẽ hoan hỉ vì nhận 
được sáng lòng sáng mắt tùy theo mức độ anh đã thực hành… “Đến mà 
xem”: tôi đã thực sự chứng nghiệm được chân lý hàm chứa trong lời ấy”. 
(LHC, 100) 

“Trong mọi việc, các Tiểu đệ, Tiểu muội Thánh Tâm Chúa Giêsu phải tập 
thói quen tự hỏi: nếu Chúa Giêsu ở vào vị thế của mình thì Người sẽ nghĩ 
gì, nói gì và làm gì, để rồi hành động y như vậy. Họ nỗ lực không ngừng 
lấy cuộc sống của Chúa Giêsu ở Nazareth làm gương mẫu để ngày càng 
trở nên giống Người hơn. Cuộc sống của Người có đủ mọi mẫu gương 
cho tất cả mọi bậc sống. Càng bắt chước Người bao nhiêu ta càng yêu mến 
Người bấy nhiêu” (RD, 614) 

“Cuộc Tử Nạn, đồi Canvê, chính là biểu hiện siêu tuyệt nhất của tình yêu. 
Lạy Chúa Giêsu! Chẳng phải để cứu chuộc chúng con mà Chúa phải chịu 
biết bao đau khổ sao? Hành vi của Chúa dù nhỏ nhất cũng mang một giá 
trị vô biên, vì đó là hành vi của Thiên Chúa, và chỉ một hành vi ấy cũng 
đã quá đủ để cứu chuộc hàng ngàn thế giới… Nhưng Người đã chịu đau 
khổ nhiều như thế là để đưa chúng con, làm cho chúng con yêu mến Chúa 
một cách tự nguyện, bởi vì tình yêu mới là phương thế mạnh mẽ nhất hấp 
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dẫn được tình yêu; bởi vì tình yêu mới chính là phương thế hữu hiệu nhất 
để làm cho mình được yêu… […] Vì Chúa đã tỏ tình yêu của Người cho 
chúng ta như thế, chúng ta hãy bắt chước Người biểu hiện tình yêu của 
chúng ta với Người… Chúng ta không thể yêu Người mà không bắt chước 
Người, không muốn trở nên giống Người, làm những gì Người đã làm, 
chịu đau khổ và chết đi trong đau đớn. Chúng ta không thể vừa yêu mến 
Người lại vừa muốn đội vương miện kết bằng hoa hồng trong khi Người 
đã phải đội mão gai” (MSE, 250) 

Kìa Chúa và các tông đồ đang họp nhau ăn mừng lễ Vượt Qua. Lạy 
Chúa Giêsu, dẫu ông Phêrô có ngơ ngác và phản đối, Chúa vẫn đến 
với từng tông đồ để lặng lẽ rửa chân cho họ. Khi về lại chỗ ngồi nơi 
bàn tiệc, Chúa đã giải thích cho các ông việc Chúa vừa mới làm, 
cũng là giải thích cho tất cả chúng con: “…Nếu Thầy là “Thầy” và là 
“Chúa” mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng hãy rửa chân cho 
nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã 
làm cho anh em. Thật, Thầy bảo thật anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ 
nhà” (Ga 13,12-16). Bằng những lời cuối cùng ấy, Chúa nhắc các 
tông đồ nhớ lại câu châm ngôn tương tự Chúa nói với họ trong 
những ngày đầu họ mới đến theo Người: “Học trò không hơn thầy, có 
học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi” (Lc 6,40) 

Như vậy, vào lúc khởi đầu cũng như vào cuối cuộc sống công khai 
của Chúa, Chúa đều mời gọi chúng con bắt chước Chúa. Làm môn 
đệ Chúa, làm Kitô hữu, chính là muốn bắt chước Chúa. Chúa mời 
gọi tất cả mọi người làm điều ấy, từ Giáo hoàng cho đến các tín hữu 
vô danh nhất. 
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Lạy Chúa Giêsu, quả thật, không có điểm nào tương đồng giữa 
môn đệ của Chúa với loại đồ đệ sùng bái một nhân vật thời quá 
khứ. Không, lạy Chúa, Chúa là Đấng hằng sống và mỗi người 
chúng con đều có một quan hệ riêng với Chúa. Sau Phục sinh, khi 
đặt Phêrô – người môn đệ đã chối Chúa – làm thủ lĩnh các tông đồ, 
Chúa chẳng hề trách cứ ông, cũng chẳng hỏi xem ông có đồng ý với 
một học thuyết hay một chương trình nào không, và cũng chẳng 
hỏi xem ông có khả năng gì, Chúa chỉ hỏi ông một câu duy nhất 
này là: “Anh có yêu mến Thầy không?” 

Chiêm ngưỡng cảnh tượng ấy, con nghe thấy lời Chúa vang vọng 
trong con. Và con muốn quỳ dưới chân Chúa để tha thiết thân thưa 
với Chúa: “Vâng, lạy Chúa Giêsu, Chúa biết  con yêu mến Chúa”. Con 
muốn yêu Chúa bằng thứ tình yêu không dựa trên đầu môi chót 
lưỡi, nhưng dẫn đưa con theo dấu chân Chúa mỗi ngày, vì Chúa 
làm gì được với những kẻ chỉ biết  lặp đi lặp lại câu “Lạy Chúa, lạy 
Chúa” rồi tự hài lòng về điều ấy. Anh Charles viết: “Tình yêu và sự 
bắt chước không thể tách rời nhau. Ai yêu thì cũng đều muốn bắt chước: 
đó là bí quyết của đời tôi. Tôi đã tha thiết yêu mến Đức Giêsu Nazareth 
chịu đóng đinh cách đây 1900 năm, và tôi dành cả đời để cố gắng bắt 
chước Người” (LGT, 159) 

Lạy Chúa, con phải bắt chước Chúa đến đâu? Chúa chờ đợi gì nơi 
con? Con biết  rõ là “càng bắt chước bao nhiêu là càng yêu mến bấy 
nhiêu”. Xin giúp con yêu Chúa hết lòng, “được đồng hình đồng dạng 
với Chúa-chí-ái là một nhu cầu mãnh liệt của trái tim” (OS, 602). Thành 
thực mà nói, con chẳng dám gọi Chúa là “Anh-đáng-mến-của-con” 
như Anh Charles vẫn quen gọi như thế, vì có một sự cách biệt đáng 
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tiếc giữa lời nói hăng hái với cách sống đáng trách của con. Trái lại, 
tình bạn Chúa dành cho chúng con lại rất phong phú và thành tín. 
Thập giá của Chúa chính là “biểu hiện siêu tuyệt nhất của tình yêu” 
mà Chúa tỏ ra cho con hôm nay và trong mỗi Thánh lễ biểu hiện ấy 
lại được gợi lại một cách rõ rệt: “Ta đã yêu con trước khi con được sinh 
ra. Ta đã cho con biết  rằng không có bằng chứng nào chứng tỏ tình yêu rõ 
ràng hơn là hy sinh chính sự sống mình cho người mình yêu. Bằng chứng 
ấy, Ta đã làm cho con, cho chính con, kẻ Ta chọn làm bạn hữu. Này là 
mình Ta đã bị nộp vì con, này là máu Ta đã đổ ra vì con, vì các con, vì tất 
cả mọi người…” Những lời ấy có thường bị sự xôn xao trong đời 
sống của con át đi không? Lẽ nào con lại quên rằng Thánh Thể là 
một điểm hẹn của tình yêu sao? 

Để nên giống Chúa, vấn đề không phải là sao y nguyên bản, vì điều 
ấy không thể làm được: con có làm thợ mộc và có sống tại Palestine 
đâu! Con di chuyển bằng tàu siêu tốc chứ đâu phải bằng xe lừa kéo! 
(xem CE, 30). Để biết  được ở vào vị trí con, Chúa sẽ nói gì, làm gì, 
thì con phải thấm nhuần tinh thần của Chúa đến độ tinh thần ấy có 
thể biểu lộ ra nơi con một cách tự nhiên. Điều đó không hệ tại việc 
gắn bó với một chương trình hoặc tuân thủ theo một nguyên tắc 
nào, mà là trở thành một Giêsu khác, vừa giống mà lại vừa khác. 
Đôi khi con mơ mình là cái “mặt nhật”, như Cha Huvelin đã nói với 
Anh Charles: “cho người ta thấy Chúa Giêsu” ở bất cứ nơi nào con 
sống. “Con muốn mình đủ tốt lành để người ta nói được rằng: tôi tớ mà 
tốt như vậy, thì chủ của anh ta còn tốt hơn biết bao!” (CT, 189) 

Để thấm nhuần tinh thần của Chúa, con chỉ biết  có một cách mà 
Anh Charles khuyến khích, đó là: chiêm ngắm Chúa, lắng nghe 
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Chúa, bằng cách đọc Phúc Âm mỗi ngày: “Hãy dành thời gian đọc lấy 
vài hàng trong các sách Tin Mừng […]. Hãy thấm nhuần tinh thần của 
Chúa Giêsu bằng cách đọc đi đọc lại, nghiền ngẫm lại hoài lời nói và 
gương sáng của Người: lời và mẫu gương của Người phải tác động trên 
tâm hồn ta tương tự như nước nhỏ giọt xuống mãi một chỗ trên mặt đá” 
(LLM, 166-167). Vì Thiên Chúa sẽ “dựa vào Tin Mừng, lời nói, gương 
mẫu, các lời khuyên, và các giáo huấn của Chúa Giêsu” mà xét xử mọi 
người (MSE, 478) 

*** 

Lạy Chúa Giêsu, vì Chúa mời gọi con kết hợp với lời cầu nguyện 
của Anh Charles, con ước ao được như Anh sống những ngày này 
để “bầu bạn với Chúa”. Anh nói: “Tại sao em muốn đi tu ư? – Thưa là 
để được bầu bạn với Chúa Giêsu thân mật chừng nào có thể trong những 
nỗi thống khổ của Người” (LMB, 22). Sau này, chính nhờ sống mật 
thiết như vậy, mà Anh hiểu được sâu sắc sự kết hợp hoàn toàn với 
Chúa là thế nào và người ta không thể bầu bạn với Chúa mà không 
hiệp nhất với ý muốn cứu độ của Người. Và nỗi đam mê ấy không 
chỉ thôi thúc Anh cầu nguyện và ăn năn sám hối vì phần rỗi của 
nhân loại, mà còn dẫn đưa Anh dấn thân thật sự để sống giữa 
“những tâm hồn bị bỏ rơi nhất, bị hất hủi nhất”. 

Bầu bạn với Chúa ư, thật là một chương trình tuyệt vời! Chúa đang 
chiếm vị trí nào trong cuộc đời con đây? Có phải Chúa là người con 
yêu thương nhất trong số những người con yêu mến nhất trên đời 
không? Mỗi tuần, mỗi ngày, con sống với Chúa được bao lâu? Bằng 
cách nào? Bằng hàng trăm cách. Trước hết là trong những giây phút 
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im lặng cầu nguyện, lúc đó con chẳng làm gì khác ngoài việc được 
ở với Chúa, được “mất thì giờ” cho Chúa một cách không tính toán, 
để tôn vinh Chúa; lúc đó con lặp đi lặp lại là con cảm phục Chúa, 
con là bạn của Chúa, là người em út của Chúa; lúc đó con chẳng 
mong mỏi điều gì khác hơn là làm cho Chúa hài lòng, trong tinh 
thần “hoàn toàn quên mình, để chỉ còn vì Chúa mà thôi” (MSE, 428) 

Có những lần đang chiêm niệm một cảnh trong Tin Mừng, con 
tưởng tượng mình nhập vào đám người trong cuộc, con say mê 
lắng nghe những điều Chúa nói với đám người ấy, hoặc tiến thật 
sát đến bên Chúa, con cố cảm thông với những gì Chúa đang cảm 
nhận, cố rung cảm đồng nhịp với niềm vui hay cơn giận của Chúa, 
và cùng đi với Chúa hết ngày này sang ngày khác, giờ này qua giờ 
khác, trong những tuần lễ cuối cùng cuộc đời trần gian của Chúa, 
cùng nhận lời mời đi với Chúa đến làng Bêtania, được cùng chịu 
đau khổ với Chúa dưới chân thập giá… Nhưng khi chiêm niệm 
như vậy, con chẳng nhằm một lợi ích riêng nào, cũng chẳng nhằm 
chu toàn một bổn phận nào. “Con không muốn suy niệm vì lợi ích của 
con hay của bất cứ thụ tạo nào, mà chỉ muốn làm để tôn vinh Chúa, để an 
ủi Chúa hết sức có thể” (QPR, 107). Mỗi lần suy niệm để tôn vinh 
Thánh Tâm Chúa là như con đặt một bông hồng lên bàn thờ trong 
nguyện đường của con. 

Dĩ nhiên, có những ngày vì quá bận rộn với công việc, con không 
dành cho con hoặc cho Chúa phút nào cả! Chẳng phải trong đời 
sống công khai của Chúa, Chúa cũng từng gặp trường hợp y như 
vậy sao? Những ngày mà người ta chen chúc xô đẩy nhau chung 
quanh Chúa, lúc đó Chúa và các tông đồ không có thì giờ để ăn 
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uống, hoặc những ngày mà thân tộc của Chúa cho rằng Chúa mất 
trí. Tuy nhiên, Chúa biết  lui ra một mình và dành ra hàng giờ để 
cầu nguyện với Chúa Cha. “Người ra đi, lui vào một nơi vắng vẻ và 
cầu nguyện” (Mc 1,35). Còn con, có thật là hôm khác con đã không 
có được một phút rảnh nào chăng? Hay con đã phí đi bao thì giờ 
xem truyền hình? Con không thể bắt chước Chúa cầu nguyện trong 
cô tịch sao? Cùng cầu nguyện với Chúa khi Chúa cầu nguyện với 
Chúa Cha bộ khó lắm sao? “Xin đừng để con mất đi những phút giây 
diễm phúc được diện đối diện với Chúa!” (MSE, 246) 

“Vậy, chúng ta hãy bắt chước Chúa Giêsu bằng tình yêu, hãy chiêm ngắm 
Chúa Giêsu bằng tình yêu, và trong mọi sự hãy hành động bằng tình yêu 
của Chúa Giêsu…” (MSE, 264) 
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Ngày thứ bốn 

Sống Nghèo Với Chúa Giêsu 

“Lạy Chúa Giêsu, những ai yêu Chúa hết lòng sẽ mau trở nên nghèo vì họ 
không thể chịu nổi cảnh sống giàu sang hơn Đấng-mình-yêu được! Lạy 
Chúa Giêsu, người nào nghĩ rằng tất cả những gì mình làm cho một trong 
những kẻ bé mọn tức là làm cho Chúa, và tất cả những gì mình không làm 
cho những kẻ ấy tức là không làm cho Chúa, thì người ấy sẽ trở nên nghèo 
một cách nhanh chóng và người ấy cũng sẽ tùy khả năng mà xoa dịu mọi 
nỗi thống khổ của họ!… Ai tin tưởng đón nhận những lời này của Chúa, 
là: “Nếu anh muốn nên trọn lành thì hãy về bán hết những gì anh 
có và phân phát cho người nghèo… phúc cho những ai nghèo khổ 
[…] người ấy sẽ mau trở nên nghèo khó biết bao! 

“Lạy Chúa, con không biết  làm sao có những kẻ nhìn thấy Chúa sống 
nghèo khổ, mà lại có thể tiếp tục ung dung sống giàu sang, tự coi mình 
lớn hơn cả chủ mình, Đấng-chí-ái của họ? Làm sao họ lại không muốn nên 
giống Chúa khi họ có thể làm được điều ấy, và nhất là giống Chúa trong 
việc tự hạ? Con muốn họ yêu mến Chúa, nhưng lạy Chúa, con cho rằng 
tình yêu của họ còn thiếu một cái gì đó. Phần con, dù sao con cũng không 
thể quan niệm được tình yêu mà không có nhu cầu, một nhu cầu bức thiết 
được nên đồng hình đồng dạng, được nên giống với người mình yêu […] 
Được giàu có, thoải mái, được sống êm ả với những của cải của mình, 
trong khi Chúa lại sống nghèo khổ, chật vật, sống vất vả nhọc nhằn! Riêng 
con, lạy Chúa, con không thể, không thể yêu Chúa kiểu ấy được…” (DP, 
174-175) 
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“Các Tiểu đệ và Tiểu muội Thánh Tâm nên nhớ rằng, muốn kết hiệp với 
Thánh Tâm Chúa Giêsu, cần phải có cùng những sở thích như Người. 
Chúa Giêsu đã không nguyền rủa những người giàu có, và người cũng có 
những người bạn giàu có, nhưng Người không ca tụng sự giàu có; Người 
đã ca tụng sự nghèo khó… Phần Người, Người đã chọn gì cho mình? Tâm 
hồn Người có những sở thích nào? […] Các Tiểu đệ và Tiểu muội hãy cân 
nhắc xem lời khuyên của một Vị Thiên Chúa giá trị dường nào; hãy cân 
nhắc xem mẫu gương của Người giá trị đến mức nào; hãy cầu nguyện và 
suy nghĩ để nhận biết  Thiên Chúa muốn gì nơi mình đặc biệt trong vấn 
đề sống khó nghèo… để luôn luôn đặt trước mắt mình Mẫu Gương Duy 
Nhất, “Anh thợ mộc con bà Maria”…” (RD, 621-622) 

Lạy Chúa, chàng trai trẻ đến với Chúa ấy đã làm Chúa hài lòng 
ngay vì tính ngay thẳng cũng như lòng chân thành tìm kiếm của 
chàng. Và chính vì lòng tốt Chúa mới khuyên chàng: “Anh chỉ còn 
thiếu có một điều là hãy bán tất cả những gì anh có mà phân phát cho 
người nghèo, và anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi”. 
Nhìn thấy chàng trai buồn rầu bỏ đi, Chúa kêu lên trước mặt các 
tông đồ: “Những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao!” 
(Lc 18,22-24) 

Với Anh Charles, Chúa Giêsu giữ một vai trò sống động đến độ 
phá luật thời gian: khi cầu nguyện, Anh hành xử như người sống 
đồng thời với Chúa Giêsu khi Người sống tại thế. Anh chiêm ngắm 
Người, lúc Người còn là trẻ sơ sinh nằm trong máng cỏ ở Bê-lem, 
và cùng đồng hành với Người sang Ai Cập lánh nạn: “khi ấy chúng 
ta sẽ già đi tới 30 năm và cùng bước vào sa mạc ở trạc tuổi bốn mươi” 
(LFT, 171); Anh có vẻ như đã nhìn thấy Người đang gò mình lao 
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động trong xưởng thợ ở Nazareth, kiếm sống bằng lao động chân 
tay, rồi sau đó sống nhờ những thứ người ta cho. Anh như thấy 
được Người đang trần trụi trên thập giá… Và – bằng tất cả tình yêu 
nồng nàn – Anh cảm thấy được thúc đẩy đến chia sẻ sự nghèo khó 
với Người, cùng chia sẻ với Người “tất cả những khổ nhục, những nỗi 
khó khăn, những khắc nghiệt của cuộc sống… tất cả mọi thập giá”. 

Mẫu gương khiêm tốn kỳ diệu của Đấng “đã đến sống giữa loài người 
như một kẻ trong họ… như một con người bị xem thường, bị khinh biệt”, 
chẳng phải để dạy chúng ta giảm đi sự hào nhoáng của những gì là 
vĩ đại nơi con người và mãnh lực của những của cải đó sao? “Ngay 
từ lúc mới sinh ra, Người liên tục dạy dỗ và rao giảng cho chúng ta về sự 
nghèo khó, hèn hạ, đau khổ… bằng chính gương sống của Người”. Sau 
này, “vì Người trở nên như một người thợ mạt hạng… (nên tôi cũng 
phải) trở nên nhỏ bé như Thầy mình, để được ở cùng Người, đi theo 
Người, từng bước, trong tư thế của người tôi tớ trung thành, người môn 
đệ trung thành… người em trung tín” (DP, 52-52). Thực ra, người ta 
có thể mô tả toàn bộ cuộc đời Chúa Giêsu như một bước đi xuống: 
“Người chỉ một mực đi xuống mà thôi: đi xuống bằng cách nhập thể, trở 
thành trẻ con, bằng vâng phục, bằng cách trở nên… nghèo khó, bị bỏ rơi, 
bị lưu đày, bị bách hại, chịu nhục hình, bằng cách luôn luôn ở vào chỗ rốt 
hết” (VN, 208) 

Lạy Chúa Giêsu, này con đây, con đang sống giữa thế kỷ XX và 
cũng đang từng bước theo Chúa, noi gương Chúa sống nghèo khó. 
Và, nếu được ở trong đám những kẻ đến với Chúa bên bờ hồ hay 
trên sườn núi xưa, để nghe Chúa cổ vũ sống nghèo khó, lựa chọn 
giữa Thiên Chúa hay tiền bạc, bán hết của cải và bố thí cho người 
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nghèo, thì thú thật con sẽ nghe một cách hết sức ngao ngán. Đâu 
phải ai trong chúng con cũng muốn làm đan sĩ hay đi tu dòng kín 
cả đâu! Để thực hiện tinh thần nghèo khó, Chúa muốn chúng con 
làm gì đây? Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã biết  thế nào là cuộc sống gia 
đình, Chúa đã sống “giữa thế gian”, xin hãy soi sáng cho con, cho 
con mạnh dạn và quảng đại – nếu Chúa thấy điều đó là cần thiết – 
để xét lại lối sống của con! Nếu con phải tỏ ra lo xa, phải tự bảo vệ 
mình bằng đủ mọi cách bảo đảm và ngay cả phải dành dụm tiết 
kiệm đi nữa, thì xin cho con đừng quên tín thác vào Sự Quan Phòng 
của Chúa, và khi toan tính việc gì, xin đừng để con gạt bỏ hoàn 
toàn những tâm tình phó thác ấy, cho dù sự phó thác ấy có vẻ như 
dại dột! 

Bất kể con được kêu gọi sống nghèo khó dưới hình thức nào, có 
một điều chắc chắn là nếu con yêu anh em mình, thì con không thể 
giàu có được. Con nghĩ rằng khi mở cửa cho bất kỳ ai bất hạnh đến 
gõ cửa nhà con, thì đều là mở cho chính Chúa. Và  dẫu người bất 
hạnh ấy không ở gần nhà con, cho dẫu người ấy ở bên kia trái đất, 
đang chết vì đói khát hoặc ốm đau vì phung hủi, thì người ấy vẫn 
cứ là anh em của con. “Khi người ta yêu mến tha nhân, thì kết quả đầu 
tiên của tình yêu ấy chính là chấp nhận nghèo đi để đỡ nâng họ… Sự 
nghèo khó, tình yêu tha nhân, hai nhân đức ấy gắn bó với nhau biết bao!” 
(PFJ, 88) 

Chúng ta đã nhận một cách nhưng không, nên chúng ta cũng phải 
cho đi cách nhưng không (x. Mt.10,8) “Bằng cách sẵn sàng cho tha 
nhân sử dụng tất cả những của cải tâm hồn và thân xác ta, tất cả những 
gì ta có và tất cả những gì ta là” (PFJ, 34). Chúng ta chỉ là người quản 
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lý của cải vật chất. “Hãy tự coi mình là những tôi tớ, chịu trách nhiệm 
giữ cho chủ những của cải mà ông đã ủy thác” (RD, 623) 

Lạy Chúa Giêsu, con không thể trốn tránh những đòi hỏi của Chúa. 
Dẫu con có quay mặt lại với Chúa, có gấp cuốn Tin Mừng lại đi 
nữa, thì Chúa vẫn đến với con nơi những người anh em con. Con 
vẫn hằng gặp Chúa trên đường con đi. Con muốn sống quảng đại, 
nhưng điều Chúa đòi hỏi nơi con, con thú thật quả là khó! Có lẽ 
nếu con yêu Chúa nhiều hơn, con sẽ thấy điều đó trở nên dễ dàng 
hơn! 

Khi Đan viện phụ cho phép Anh Charles rời khỏi dòng Trappe, 
Anh đã có những thệ nguyện tư, đặc biệt thệ nguyện “sống nghèo 
khó trọn đời, anh cam kết rằng sẽ không bao giờ có nhiều thứ hơn một 
người thợ nghèo có thể có, về tư hữu cũng như về quyền sử dụng” (VN, 
28). Như vậy, có một điều mới mẻ đang nẩy mầm sẽ làm đảo lộn 
đời sống tu trì: từ việc sống nghèo khó theo luật định chuyển sang 
việc sống nghèo khó vì tha nhân. Như thế, chẳng những người ta từ 
khước mọi quyền tư hữu cá nhân mà còn dấn thân sâu xa hơn nữa, 
là “sống chính đời sống của người nghèo” (MSE, 199). Chính Anh 
Charles đã tự buộc mình sống như vậy khi viết ra những suy niệm 
của anh sau đó mấy tháng: “Chúng ta phải sống nghèo khó như Chúa 
Giêsu, nghĩa là sống như những người nghèo, không nơi nương tựa, 
không cơm ăn áo mặc, và rốt cuộc là không một thứ của cải vật chất nào, 
mà chỉ có những nhu cầu y hệt như những kẻ nghèo khổ. Đừng sống khó 
nghèo theo quy ước, mà sống nghèo thật sự như người nghèo” (MSE, 
285). Các tu sĩ anh nữ, những người coi Anh Charles như cha của 
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họ, tất cả hậu duệ tinh thần đông đảo của anh, đều nỗ lực thực hiện 
lời khuyên được linh ứng ấy tùy hoàn cảnh. 

Lạy Chúa Giêsu, không vì nhắc tới những người nghèo khổ của 
thời đại mà con xao lãng việc cầu nguyện, nhất là không quên 
Chúa, là người sống rất gần gũi người nghèo. Những người nhỏ bé, 
bệnh tật, trẻ con, tất cả những ai bị người đời khinh thường, đều là 
những người được Chúa ưu ái. Hình thức nghèo khó mà Anh 
Charles đòi hỏi các Tiểu đệ và Tiểu muội – là những người anh đã 
mong chờ họ đến cho đến lúc Anh qua đời – phải sống làm sao để 
những người nghèo khổ cảm thấy thoải mái vì cảm nhận được tình 
huynh đệ nơi họ. 

Ơn gọi của chúng ta mỗi người mỗi khác – và chúng ta không được 
xét đoán ai – nhưng tất cả chúng ta đều được kêu gọi sống mối 
phúc thật của “những người có tâm hồn nghèo khó” và sống tinh thần 
tự do của những người đã từ bỏ mọi sự (Lc. 14,33). “Từ bỏ với tất cả 
tâm hồn, siêu thoát bằng tất cả con tim, nghèo khó từ trong tinh thần, 
không bị sự gì ràng buộc, đó là điều tuyệt đối cần thiết để trở nên môn đệ 
Chúa Giêsu” (PFJ, 92). Phải chăng con đang ảo tưởng rằng con đã 
thật sự có tâm hồn nghèo khó? Nếu những kẻ bị bóc lột, bất hạnh, 
đau khổ, thấp cổ bé miệng, bị khai trừ, đều cảm thấy thoải mái khi 
sống với con, y như họ cảm thấy thoải mái khi sống với Chúa 
Giêsu, thì đó mới là bằng chứng chứng tỏ con thật sự nghèo khó. 

Lạy Chúa Giêsu, ước gì con “đừng bao giờ ra khỏi hàng ngũ những 
người nghèo khó, khiến con không còn là anh em, là bạn đồng hành của họ 
nữa” (MSE, 263) hầu được luôn luôn “thuộc về Chúa”. Xin giúp con 
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mặc lấy những tâm tình của Anh Charles khi Anh ở trong căn lều ở 
Nazareth, Anh đã đặt hết tâm hồn vào lời kinh xin đức khó nghèo, 
kinh này khởi đầu bằng việc nói về tình yêu: “Lạy Chúa Giêsu, ai yêu 
Chúa hết lòng thì đều nghèo đi nhanh chóng mà chẳng hề lấy thế làm đau 
khổ vì thấy mình vẫn còn giàu có hơn Đấng mà mình yêu thương”. 
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Ngày thứ năm 

 

Hãy Để Chúa Giêsu Sống Trong Chúng Ta 

“Lạy Chúa, Chúa ngự trong những tâm hồn trung tín”. “Chúng ta sẽ đến 
với người ấy và ở trong người ấy”. Chúa trở nên như “linh hồn” người 
ấy, ân sủng Chúa nâng đỡ người ấy trong mọi sự, soi sáng trí khôn, điều 
khiển ý chí, đến nỗi không còn là người ấy hành động, mà là Chúa hành 
động trong người ấy… Chúa ban cho người ấy sự sống, đời sống ân sủng, 
là mầm của cuộc sống vinh quang, càng ngày càng phong phú […]. Chúa 
Giêsu, Đấng sống trong những tâm hồn trung tín, đã dùng họ để làm 
vinh danh Thiên Chúa và thánh hóa nhân loại, nhờ đó Người kéo dài cuộc 
sống trần gian của Người nơi người ấy và làm cho người ấy trở nên “hiện 
thân” của Người” (DP, 88-89) 

“Chúa yêu cầu chúng ta để cho Người tiếp tục sống cuộc sống mà Người 
đã khởi sự trên trần gian này khi đầu thai trong lòng Mẹ Đồng Trinh 
[…]. Hãy để Người sống trong chúng ta, hãy để cho người duy trì đời 
sống ẩn dật của Người ở Nazareth nơi chúng ta, hãy để cho người tiếp tục 
cuộc sống khó nghèo của người trong chúng ta, hãy để cho người tiếp tục 
sống đời bác ái phổ cập của Người trong chúng ta, hãy để cho Người kéo 
dài cuộc sống khiêm tốn của Người nơi chúng ta, hãy để Người dùng sự 
trung tín của chúng ta để đền tội, để “hoàn tất nơi chúng ta điều còn 
thiếu sót trong những khổ đau của Người”, hãy để Người dùng lòng 
nhiệt thành phục vụ các linh hồn của chúng ta để “thắp lên ngọn lửa 
trên mặt đất”, hãy để Người dùng sự tỉnh thức vào lời kinh của chúng ta 
để “cầu nguyện thâu đêm với Chúa Cha”… […]. Bằng cách biến mọi 
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giây phút của đời sống chúng ta thành những giây phút của đời sống 
Người làm cho mọi suy nghĩ, mọi lời nói, mọi hành động của chúng ta 
không còn là những hành động tự nhiên của con người nữa mà trở thành 
những hành động thần linh; không còn là của chúng ta nữa, mà là của 
Chúa Giêsu! Hãy sống thế nào để mọi phút giây trong cuộc sống hiện tại 
ta có thể nói được rằng“Tôi sống, nhưng không còn là tôi sống, mà là 
chính Chúa Giêsu sống trong tôi!”…” (RD, 303-304) 

Lạy Chúa Giêsu, cái chết của Chúa đã gần kề, nhưng Chúa không 
muốn bỏ rơi chúng con. Trong bữa Tiệc Ly, Chúa vừa để lại cho 
chúng con một kỷ vật kỳ diệu là Bí Tích Thánh Thể. Và Chúa còn 
công bố: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ Lời Thầy, Cha của Thầy sẽ yêu 
mến người ấy… Chúng Ta sẽ đến và ở lại với người ấy” (Ga 14,23) 

Chúng ta có nhận thức được tầm quan trọng chưa từng thấy của 
câu nói giản đơn ấy chưa? Chúng ta là nơi để Thiên Chúa hằng 
sống cư ngụ! Hay, như những Kitô hữu tiên khởi vẫn nói, chúng ta 
là những-người-mang-Chúa-Kitô trong mình, bởi vì chúng ta sống 
cuộc sống của Người, cuộc sống tràn đầy sự hiện diện của Người. 
Chân lý này đã được các Giáo Phụ tóm lại trong công thức sau: 
“Thiên Chúa đã trở thành con người để con người trở nên Thiên Chúa”, 
chân lý ấy đã làm cho chúng ta bàng hoàng. Trong mỗi Thánh lễ, 
Linh mục chủ tế nhắc lại chân lý ấy khi ngài rót vào ly rượu một vài 
giọt nước: “Cũng như giọt nước này hòa chung với rượu, xin cho chúng 
con được thông phần bản tính Thiên Chúa của Đấng đã đoái thương chia 
sẻ thân phận làm người chúng con”. Chúng ta được thần hóa: đó là cả 
một tin vĩ đại hằng ngày làm lu mờ những tin tức mà báo chí 
truyền hình khiến chúng ta phải chú ý. 
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Lạy Chúa Giêsu, con chẳng cần phải kiếm tìm Chúa bên ngoài con. 
Chúa ở trong con, không phải như món tư trang đựng trong hộp, 
nhưng như một nguồn sống, như nhựa sống lưu chuyển trong cây 
nho đến tận đầu mút những cành bé nhỏ nhất (x. Ga 15,5-6). Khi 
con nói đến việc noi gương Chúa, con không nghĩ đến chuyện vẽ 
lại những đường nét của một khuôn mẫu bên ngoài, mà qua chính 
bản thân con Chúa muốn thực hiện lời nói và việc làm của Chúa, 
biến con nên giống Chúa, như thể con được sự sống thần linh thúc 
đẩy từ bên trong… Chúa chỉ sống ở trần gian có ba mươi ba năm, 
nhưng Chúa muốn cuộc sống ấy được tiếp tục và trải dài ra trong 
không gian và thời gian, trong tất cả những người nam nữ được 
Chúa thần hóa. Cho nên khi họ làm bất cứ điều gì, dù tuyệt vời 
nhất hay tầm thường nhất, thì những hành động nhân bản của họ 
cũng đồng thời trở thành những hành động thần linh. Gọt vỏ 
khoai  hay hát Thánh vịnh trong Phụng Vụ, chính Chúa Giêsu hoạt 
động trong ta, Người biến những niềm vui và lao nhọc hằng ngày 
của chúng ta thành phụng vụ. Ngay cả khi chúng ta đi xe, Chúa 
Giêsu cũng không rời chúng ta: Người hiện diện nơi tay lái khiến 
chúng ta thay đổi cách suy nghĩ cũng như cách hành xử khi đi 
đường! Dẫu tính khí chúng ta rất khác nhau, dẫu chúng ta sống 
trong những nền văn hóa dị biệt nhau, nhưng ai trong chúng ta 
cũng được Người thần hóa một cách kỳ diệu. Chúa nhận cuộc sống 
của những bà mẹ gia đình cũng như các phi hành gia làm cuộc sống 
của Chúa, lấy công việc của một bác nông dân cũng như một kỹ sư 
là công việc của Chúa, coi thân phận của người lùn Phi Châu 
(Pygmée) cũng như người Mông Cổ là thân phận của Chúa, v.v… 
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Một môn đệ của Anh Charles nói: “Đức Kitô sống trong bạn… Người 
không rời xa bạn một giây phút nào. Vì thế bạn cũng đừng khi nào rời xa 
Người. Dù bạn làm gì, Người vẫn ở trong bạn, Người chính là bản thân 
bạn. Đừng phân biệt giữa những lúc bạn thuộc về Đức Kitô khi cầu 
nguyện và những lúc bạn ít thuộc về Người hơn. Lúc nào bạn cũng thuộc 
về Người và Người cũng thuộc về bạn” (Albert Periguère) 

Lạy Chúa , sự sống thần linh ấy nơi con đang tăng trưởng và triển 
nở, ước gì đừng bao giờ nó bỗng ngộp chết đi vì lỗi của con. Phải, 
dù con có yếu đuối hay tồi tệ đến đâu, Chúa vẫn sống trong con: 
“Con vẫn là người tội lỗi…. Đó là một trong những điều từ lâu khiến con 
không tìm cách tôn thờ Chúa ngay trong bản thân con… Con sợ hãi vì 
cảm thấy Chúa ở ngay trong con như thế, gần gũi với những nỗi cùng 
khốn của con, với những khiếm khuyết vô vàn vô số của con như thế (…). 
Xin hãy tha thứ, hãy cứu giúp con… Con thuộc vềChúa: Thân xác, tâm 
hồn, tất cả con người con là của Chúa: “Lạy Chúa Giêsu, ước gì không 
phải là con sống, mà là Chúa sống trong con”, xin hãy tiếp tục trong con 
đời sống của Chúa… Để Danh Chúa được cả sáng hơn. Amen. 

Xin cũng cho tất cả mọi người đều được ơn ấy để Chúa được tôn vinh nơi 
mọi người. Amen. (CFA, 526, 528) 

Lạy Chúa Giêsu, tất cả những người mà Chúa cho con gặp trên 
đường đi, Chúa muốn dùng con để yêu thương họ. Điều ấy làm 
cho tình yêu của con dành cho họ trở nên “mạnh mẽ, vững bền, tận 
tụy, nhiệt tình mà tình yêu thuần nhân loại không thể có được” (RD, 
634). Khi con yêu thương như Chúa yêu thương, thì trái tim Chúa 
và trái tim con sẽ rung cùng một nhịp, chính Chúa, chính trái tim 
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Chúa làm cho trái tim con đập, và Chúa dùng bản thân con để yêu 
tất cả những anh em con, tất cả những anh em của Chúa bằng một 
“đức ái phổ quát” (LLM, 96). Qua việc con tiếp đón, tươi cười cũng 
như giúp đỡ anh em, qua mọi cử chỉ thân ái cũng như những hành 
động dễ thương con làm cho họ, qua vô số những hoạt động khác 
nhau ấy của con, tình thương của Chúa đã đến họ, một cách âm 
thầm không ai hay, vì họ đâu biết  rằng Chúa đang dùng chính bản 
thân con để biểu lộ tình yêu tha thiết của Chúa đối với họ. 

Lạy Chúa Giêsu, những kẻ đau yếu đang quằn quại đau khổ, Chúa 
đã lấy nỗi đau khổ của họ làm khổ đau của Chúa: Nơi họ, Chúa đã 
hoàn tất “những gì còn thiếu sót trong cuộc khổ nạn của Chúa” (Cl 
1,24). Trong họ và nhờ họ, Chúa cứu độ trần gian với lời “xin vâng” 
của các bệnh nhân. Lạy Chúa Giêsu, vì đau khổ “tự bản chất chẳng 
phải là điều tốt”, nên trong cuộc đời công khai của Chúa, Chúa đã 
dành nhiều thời gian để chữa lành nhiều con bệnh, vì thế, điều 
quan trọng là thưa: “Này đây, con đến để thi hành thánh ý Cha” (Dt 
10,9) (MSE, 163) 

Để cầu nguyện trong lòng cũng như ngoài miệng, Anh Charles yêu 
cầu chúng ta âu yếm ngồi dưới chân Chúa, chiêm ngắm Người, 
ngưỡng mộ Người, muốn được Người tôn vinh và mong được 
Người an ủi, tóm lại là nói lên “tất cả những tâm tình yêu thương của 
chúng ta” (EJ, 26). Nhớ đến lời yêu cầu ấy, con thấy tiếc cho cách 
cầu nguyện tầm thường của con, con như bị cám dỗ muốn bỏ cuộc, 
không còn xác tín rằng không phải là con cầu nguyện nữa mà là 
Chúa. Lạy Chúa Giêsu, chính Chúa đang cầu nguyện trong con và 
qua con, và Chúa hiện diện trong con khiến lời kinh nghèo nàn của 
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con mang một chiều kích vô biên. Nếu con cảm thấy không thể tạ 
ơn Chúa cho xứng đáng, con sẽ thưa: “Lạy Chúa , xin Chúa hãy tạ ơn 
Chúa thay cho con, chính Chúa hãy nói lên tâm tình tri ân, lời cảm tạ, 
niềm trung tín, tình yêu… thay cho con” (DP, 109) 

Lời cầu nguyện như thế của Chúa Giêsu, khởi sinh như một mầm 
non trên mặt đất, nó lan tràn đến khắp các chiều kích vũ trụ, được 
diễn tả bằng vô số ngôn ngữ trong các nền văn hóa, đề cập đến 
những công việc, những khát vọng, những khổ đau, những tâm 
tình mới mẻ mà Chúa Giêsu chưa hề biết đến khi Người còn sống ở 
trần gian. Khi được trải rộng một cách nhiệm mầu như thế, Mầu 
Nhiệm Nhập Thể sẽ triển nở và phong phú biết bao! 

Trong các bài suy niệm và các thư, Anh Charles không ngừng nhắc 
lại như một điệp khúc tuyệt vời lời thánh Phaolô tông đồ tâm tình 
với các tín hữu Galata (2,20): “Không phải là tôi sống…”. Cũng thế, 
rất nhiều lần Anh viết cho một người cùng trao đổi thư từ với Anh 
như sau: “Xin Chúa Giêsu hướng dẫn anh, soi sáng anh, xin Người ngày 
càng sống trong anh, để anh ngày càng không phải là anh sống nữa, mà là 
chính Chúa sống trong anh…” (LLM, 84). 
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Ngày thứ sáu 

Loan Báo Tin Mừng Bằng Đời Sống 

(Chúa Giêsu nói): “Ngay cả trước khi sinh ra, Ta đã hoạt động cho công 
trình ấy, công trình thánh hóa con người… Và Ta thúc đẩy Mẹ Ta cùng 
hoạt động với Ta cho công trình ấy (…). Một ngày kia, Ta sẽ nói với các 
môn đệ Ta: Hãy rao giảng; và Ta sẽ trao cho họ sứ mạng ấy… Bây giờ Ta 
nói với các tâm hồn khác, tất cả các tâm hồn đã có Ta nhưng vẫn chưa 
nhận lãnh sứ mệnh rao giảng, Ta bảo họ thánh hóa các tâm hồn bằng cách 
âm thầm đưa Ta đến với họ… […]. Tất cả, phải, tất cả hãy hoạt động để 
thánh hóa trần thế, hãy hoạt động như Mẹ Ta: Không nói, cứ âm thầm, 
hãy tổ chức những cuộc tĩnh tâm đạo đức giữa những người chưa 
biết  Ta… Và mang Tin Mừng đến với họ, rao giảng cho họ không phải 
bằng lời nói mà là bằng gương sáng, không phải là loan báo mà là sống 
Tin Mừng: Hãy thánh hóa trần thế, hãy đem Ta đến với trần gian… giống 
như Đức Maria đã đem Ta đến với Gioan Tẩy Giả…” (CE, 21-22) 

“Người ta làm việc lành, không phải dựa theo cách nói hay cách làm, 
nhưng tùy thuộc bản chất con người họ, tùy vào ân sủng của Chúa nơi 
các hành vi của chúng ta, tùy mức độ Chúa Giêsu sống trong ta, tùy mức 
độ chúng ta để Chúa Giêsu hành động trong ta và qua ta… Linh hồn làm 
việc thiện tùy theo mức độ sự thánh thiện của họ: Hãy luôn luôn đặt chân 
lý ấy trước mắt chúng ta” (RD, 645-646) 

“Tất cả hiện hữu của chúng ta, tất cả con người chúng ta phải lớn tiếng 
rao giảng Tin Mừng trên các mái nhà; trót bản thân chúng ta phải hít thở 
Giêsu, mọi hành vi của chúng ta, trọn cuộc sống của chúng ta, phải la to 
lên rằng: Chúng ta thuộc về Chúa Giêsu, phải bảy tỏ hình ảnh về một cuộc 
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sống Tin Mừng; tất cả con người chúng ta phải là một rao giảng sống 
động, là phản ảnh của Chúa Giêsu, là hương thơm của Chúa Giêsu, là một 
cái gì hô to lên danh Chúa Giêsu, làm người ta thấy được là Chúa Giêsu 
đang chiếu tỏa hình ảnh của Người” (MSE, 314) 

Lạy Chúa Giêsu, chỉ vài giây nữa thôi là Chúa sẽ vĩnh viễn biến 
khỏi tầm mắt của các môn đệ. Chúa đã ký thác cho các ông điều gì 
vào giây phút cao điểm ấy? Đâu là những lời cuối cùng của Chúa 
trên trần gian? Đó chẳng phải là những lời Chúa muốn nói với 
chúng con sao?… “Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Chúa 
Thánh Thần khi Ngài ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ 
là những chứng nhân của Thầy tại Giêrusalem, trong khắp các miền 
Giuđê, Samaria, và cho đến tận cùng trái đất” (TĐCV 1,8) 

Lạy Chúa , là chứng nhân phải chăng cũng là hình ảnh Chúa, là 
một “tin mừng sống”? “Những người còn xa lạ với Chúa Giêsu, vì 
không có sách vở và cũng chẳng được ai nói về Người, họ phải biết  được 
Tin Mừng qua việc nhìn thấy cách sống của tôi… khi nhìn thấy tôi, họ 
phải nhận biết  Chúa Giêsu là Đấng nào” (RD, 647). Một trách nhiệm to 
lớn chừng nào! Nó đòi hỏi người chứng phải thánh thiện! Nào 
người ta sẽ chẳng coi thường một bài thuyết trình nếu cuộc sống 
của thuyết trình viên không đi đôi với những lời lẽ của ông sao? 
Cha Périguère lưu ý: “Sống Chúa Kitô đó chẳng phải là cách rao giảng 
tuyệt vời nhất sao? Có quá nhiều những tông đồ nói về Người, nhưng ít 
có những tông đồ sống như Người đã sống!” 

Để thấu suốt mọi sự, cần phải có tâm hồn trong sáng. Lạy Chúa 
Giêsu, nếu quả thực Chúa ngự trong con, thì ước gì những lời con 
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nói cũng chính là Chúa nói, những gì con làm cũng chính là Chúa 
làm! “Tất cả sự nhiệm mầu này của việc tông đồ đều phát xuất từ bên 
trong!” (Périguère). Nếu thực sự Chúa sống trong con, Chúa sẽ 
hành động qua mọi cử chỉ của con để chúng có thể mang lại những 
hiệu quả đích thực. Giả như – vô hình chung – con không biết  điều 
gì đã xảy ra khi con tiếp xúc với một người anh em nào đó, nếu 
những “kết quả” của tình bạn ấy không được coi là thành quả của 
việc tông đồ thì, lạy Chúa , Chúa đã biết  rồi, con có cần phải 
biết  không? 

Lạy Chúa , xin hãy làm cho con đừng tìm kiếm thành công nhưng 
chỉ mong để Chúa hành động! Xin giúp con biết  làm chứng cách 
hoàn toàn vô vị lợi, bởi vì, “ý chỉ của chứng cứ cứ giết chết chứng cứ” 
(Varillon). Xin hãy làm cho con thành một dụng cụ dễ sử dụng 
trong tay Chúa. Mọi dụng cụ đều khác nhau: Mỗi dụng cụ giữ lại 
cho mình trí thông minh, đặc tính riêng, các tài năng và những giới 
hạn riêng. Đối với một tác phẩm phải thực hiện thì cái cọ không 
quan trọng, nhưng là người nghệ sĩ! Lạy Chúa , chỉ có Chúa mới là 
người loan báo Tin Mừng! Và ước gì chính con cũng không nhận ra 
con là người chứng nữa! 

Như một gương mẫu về sự ngoan thảo đó trong công cuộc Phúc 
Âm hóa, Anh Charles giới thiệu với chúng ta Đức Maria trong mầu 
nhiệm Thăm Viếng. Mẹ Phúc-âm-hóa và thánh hóa thánh Gioan 
“không bằng lời nhưng bằng việc Mẹ âm thầm mang Chúa Giêsu đến cho 
em, đến tận nơi em ở”. Noi gương Mẹ, chúng ta phải “Phúc Âm hóa và 
thánh hóa các dân tộc ngoại giáo bằng cách âm thầm mang Chúa Giêsu 
đến giữa họ […], đưa Người vào trong cuộc sống của chúng ta, cuộc sống 
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theo Tin Mừng mà chúng ta phải nêu gương và trở nên những hình ảnh 
sống động” (CFA, 472) 

Khi chú giải trang sách Tin Mừng (Lc 1,39-41) này, Anh Charles cố 
gắng lý tưởng hóa các động lực của Đức Trinh Nữ Maria. Dưới 
ngọn bút của Anh, sự kiện gia đình rất bình thường ấy mang đôi 
chút dáng dấp của một cuộc rước kiệu Mình Thánh Chúa ! Đức 
Maria “mang Chúa Giêsu nơi mình, như chúng ta sau khi rước Mình 
Thánh Chúa” , “với thái độ tiếp nhận, chiêm ngưỡng, và không ngừng thờ 
lạy Chúa” (CFA, 473). Theo Anh, Mẹ không đến thăm người chị họ 
để “trao đổi với nhau những điều kỳ diệu của Thiên Chúa nơi các Ngài”, 
“càng không phải là một cuộc gặp gỡ thuần bác ái để giúp đỡ người chị họ 
trong những tháng cuối của thời kỳ thai nghén và thời gian sinh nở” 
(CFA, 472). Tại sao không? Tin Mừng nhấn mạnh rằng ngài chỉ ở 
đó có 3 tháng, nghĩa là cho tới khi Gioan Tẩy Giả sinh ra. Với tôi – 
xin Anh Charles tha thứ – tôi thấy, một cách tự nhiên, rất có thể 
thực sự là Đức Maria đã muốn chia sẻ với bà Elizabeth về mầu 
nhiệm trong lòng Mẹ, đồng thời cũng rất tự nhiên, Mẹ muốn giúp 
đỡ (1) người chị họ Elizabeth của mình! Điều mà tôi chiêm ngưỡng 
đó là trong khi Mẹ đến nhà bà chị để thăm viếng, giúp đỡ, bằng 
một hành vi thuần tình cảm, không mang hậu ý đưa Chúa Giêsu 
đến, chính Chúa đã muốn hành động qua cuộc gặp gỡ hoàn toàn tự 
nhiên này. 

Với Anh Charles, mầu nhiệm Thăm viếng ấy biểu trưng thái độ sâu 
xa các gợi hứng cho phong cách của các môn đệ của Anh trong các 
mối tương quan nhân bản. Và trong một cảm hứng xuất thần, lúc 
Anh còn đơn độc, chưa có một thỉnh sinh nào hết, Anh đã ghi lại 
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trong nhật ký ngày 02 tháng 7 năm 1904 như sau: “Lễ Thăm viếng 
của Đức Nữ Trinh rất thánh; lễ Bổn mạng của tất cả các huynh đoàn Tiểu 
muội và Tiểu đệ Thánh Tâm Chúa Giêsu…” (CB, 143). Hơn nữa, với 
hậu duệ thiêng liêng của mình, Anh Charles không chỉ nhắm tới 
các tu sĩ nam nữ mà thôi. Theo Anh, hoạt động tông đồ trong các 
nước truyền giáo, không phải là độc quyền của các nhà chuyên 
môn: Người giáo dân cũng được mời gọi để làm công tác ấy. Anh 
viết: “Tôi biết  rất rõ vì sao Thiên Chúa kêu gọi tất cả những người Kitô 
hữu, nam cũng như nữ, linh mục và giáo dân, người độc thân hoặc có gia 
đình… Để trở thành các tông đồ, tông đồ bằng gương sáng, bằng lòng 
nhân hậu, bằng một tương quan nhân ái, v,v…” “Mọi Kitô hữu phải trở 
thành tông đồ; đây không phải là một lời khuyên, nhưng là một giới luật, 
giới luật của đức ái” (LLM, 128,217) 

*** 

Xác tín mạnh mẽ rằng có Chúa Giêsu đang sống trong chúng ta, 
hành động qua ta nơi mọi tương quan giữa người với người, chúng 
ta hãy đến với anh em của chúng ta. Và bước đầu trên con đường 
của tình yêu huynh đệ này, phải chăng không là sự kính trọng sao? 
Loại bỏ mọi mặc cảm tự tôn, tôi thật tình muốn tôn trọng mọi 
người, những người vốn rất dị biệt với tôi, dị biệt do môi trường, 
do giáo dục, do những xác tín tôn giáo của họ… Và tôi muốn yêu 
thương họ vì chính họ. 

Có một người bạn Hồi giáo mỉa mai hỏi: “Này, có phải anh cầu 
nguyện cho tôi trở lại đạo hả?” Anh André khiêm tốn trả lời: 
“Không, tôi không cầu nguyện cho anh trở lại, tôi cầu nguyện để 
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anh làm theo ý Thiên Chúa”. Tất cả vấn đề là ở chỗ đó. Tôi có thể 
ước mong cho một người bạn vẫn làm tôi vui lòng có được sự tiến 
bộ nào đó, thế nhưng điều ấy có phù hợp với ý định của Thiên 
Chúa không? 

Lạy Chúa Giêsu, xin dạy con biết  khiêm tốn và kiên nhẫn kính 
trọng những kẻ chủ trương “một sự vô tri về chương trình của 
Thiên Chúa” nơi họ. Lạy Chúa Giêsu, xin dạy con biết  yêu thương 
anh em cách nhưng không, theo hình ảnh của lòng  nhân hậu vô 
biên của Chúa Cha, Đấng đã yêu thương mỗi người chúng con cách 
nhưng không, Lạy Chúa Giêsu, con tin rằng Chúa muốn nhờ con 
mà hành động, xin làm cho con nên trong suốt, xin giải thoát con 
khỏi mọi tối tăm mù mịt để con nên một phản ảnh của Chúa, ngõ 
hầu nhờ đời sống con, Chúa làm cho nhiều người nhận biết  Chúa. 
Xin Chúa giúp con âm thầm rao giảng Tin Mừng mỗi ngày… 

“Lạy Cha, nguyện ý Cha được làm trọn trong con, trong tất cả loài Cha 
tạo dựng!” “Lạy Chúa, xin cho hết thảy mọi người được lên thiên đàng! 
Amen”. 
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Ngày thứ bảy 

Thời Gian ở Nazareth 

“Để cứu chuộc chúng ta, Thiên Chúa đã đến với chúng ta, đã trà trộn 
giữa chúng ta, đã sống với chúng ta trong một tương quan thân tình nhất 
và gần gũi nhất, từ biến cố Truyền tin cho đến sự kiện Thăng thiên. Để 
cứu độ các linh hồn, Người vẫn tiếp tục đến với chúng ta, hòa mình giữa 
chúng ta liên lỉ từng ngày, trong một tương quan mật thiết nhất nơi 
nhiệm tích Thánh Thể. Chính vì vậy, để đem ơn cứu độ đến cho các linh 
hồn, chúng ta cũng phải tiếp cận họ, trà trộn với họ, sống giữa họ bằng sự 
tiếp xúc thân tình và gần gũi” (1909) (RD, 649-650) 

“Trong mọi sự và về mọi sự, bạn hãy lấy cuộc sống Nazareth làm mục 
tiêu, trong sự đơn sơ và quảng khoát của nó, lấy Nội quy (của các Tiểu đệ) 
làm Kim Chỉ Nam (…): Không tu phục, như Chúa Giêsu ở Nazareth; 
không nội cấm, như Chúa Giêsu ở Nazareth; không ở xa khu dân cư, 
nhưng ở gần một xóm làng, như Chúa Giêsu ở Nazareth, mỗi ngày làm 
việc không dưới 8 giờ (làm việc bằng tay chân hay một công việc khác, 
nhưng tốt nhất là việc tay chân!), như Chúa Giêsu ở Nazareth; không sở 
hữu đất đai rộng lớn, không nhà cửa khang trang, không chi tiêu quá 
rộng, không bố thí rộng rãi, nhưng nghèo khó tột cùng trong mọi sự , như 
Chúa Giêsu ở Nazareth… Tóm lại, nên giống Chúa Giêsu ở Nazareth mọi 
đàng” (1905) (CT, 46). (Chúa Giêsu nói với chúng ta): “Ta đã sống 
thời thơ ấu, tuổi niên thiếu và tuổi trẻ của Ta ở Nazareth… Chỉ vì yêu các 
con mà Ta đã sống ở Nazareth như vậy đấy (…). Ta muốn nhắn nhủ các 
con điều gì?… Ta muốn dạy các con phải tự tay làm việc để không trở 
thành gánh nặng cho bất cứ ai, và cũng để có chút gì mà chia sẻ với người 
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nghèo, và Ta dành cho lối sống ấy một vẻ đẹp không gì sánh nổi, vẻ đẹp mà 
không một lối sống nào có thể có ngoài lối sống của người thợ Tin Mừng, 
lối sống noi gương Ta… Những ai sống bằng công sức lao động của đôi 
tay mình và những ai sống bằng của bố thí khi lo công việc loan báo Tin 
Mừng thì noi gương Ta…” (1898) (CE, 29-30) 

Lạy Chúa Giêsu, khi Chúa trở về Nazareth, những ai, đã biết  Chúa 
lúc trước, đã rất đỗi “ngạc nhiên” về Chúa. Làm sao một con người 
tầm thường như thế, một người mà người ta đã chứng kiến lớn lên 
và làm việc như bao người trẻ khác trong làng, mà lại có thể ăn nói 
được như vậy? “Bởi đâu ông ta được như thế? Ai đã cho ông ta được 
khôn ngoan như vậy?… Chẳng phải đó là anh thợ mộc, con bà Maria 
sao?…” (Mc. 6,24). 

Qua mọi thời đại, Chúa vẫn mãi là Giêsu thành Nazareth, và ngày 
nay, trong thế giới Ả Rập đó, người ta vẫn gọi các môn đệ của Chúa 
là “những người thành Nazareth” (nesrani)! Anh Charles đã khám 
phá ra ơn gọi của mình là noi gương Chúa trong cuộc sống của 
Người ở Nazareth, vì thế, với một chút hài hước, Anh ghi lại trong 
bản “chọn lựa” của Anh trước ngày thụ phong phó tế như sau: 
“Chắc chắn tôi không được gọi để đi giảng thuyết, vì tôi không có khả 
năng làm việc đó, cũng không phải để ẩn mình trong sa mạc, vì thân xác 
tôi không thể sống được nếu không ăn không uống, cho nên tôi thấy mình 
được gọi để sống cuộc sống ở Nazareth, một cuộc sống mà cả hồn xác của 
tôi đều phù hợp, và tôi chọn cuộc sống ấy” (1901) (SAD, 49) 

Lạy Chúa Giêsu, cuộc sống của Chúa ở Nazareth bình thường đến 
độ Tin Mừng không ghi lại được gì dù chỉ vài hàng thôi! Tất cả 
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những gì chúng con có thể xác quyết: Đó là cuộc sống ấy không 
phải là của một ẩn sĩ trong sa mạc, nhưng là của một tay thợ thủ 
công trong làng! Và, nếu người ta gọi đó là cuộc sống ẩn dật, là vì 
Chúa đã không biểu lộ thiên tính của Chúa ra bên ngoài như Chúa 
đã làm khi sống công khai, chính bởi vì Chúa chẳng để lộ ra chút 
nào mầu nhiệm ẩn dấu nơi bản thân Chúa ngoài cái hình ảnh của 
một anh thợ mộc vác mấy tấm ván trên vai đi ngang qua những 
ngõ hẻm trong làng. Chúa sống quá bình thường: Và người ta 
tưởng đã biết  hết về Chúa! Sau này, với một chút đắng cay, Chúa 
sẽ vặn lại họ “Các ngươi biết  Ta ư? Các người biết  Ta từ đâu mà đến 
ư?” (Ga 7,28). 

Lạy Chúa Giêsu, Chúa gần gũi chúng con biết bao, cái gần gũi của 
một người thợ trong nhà máy hay một anh thư ký bàn giấy, cái gần 
gũi của những ai kiếm sống bằng đôi tay của mình, những con 
người thực sự thấy mình mệt nhoài sau một ngày làm việc! Chúa 
đã từng phải mặc cả về giá cả công việc của mình với khách hàng, 
và đôi khi, cũng thấp tha thấp thỏm với nỗi lo sợ bị thất nghiệp vì 
không có ai đặt hàng! Chúa có những tương quan với thân nhân, 
với xóm giềng, với bạn hữu: Chúa chia sẻ niềm vui và nỗi nhọc 
nhằn của những dân cư trong làng, nơi mà mọi người đều 
biết  nhau; Chúa từng tham dự các lễ hội như đám cưới ở Cana; 
Chúa thường xuyên đến hội đường. Cuộc sống ấy gần gũi với đời 
sống của chúng con biết bao! Anh Charles đã đặt vào môi miệng 
Chúa lời này: “Cuộc sống Nazareth của con có thể được ở mọi nơi mọi 
chốn: Con hãy mang nó đến bất cứ chỗ nào có ích nhất cho đồng loại của 
con” (CT, 46,47) 
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Lạy Chúa Giêsu, đi theo Chúa và bắt chước Chúa, chúng con có thể 
sống cuộc sống của chúng con mỗi ngày, phần nào giống như 
chúng con đang đồng hành với Chúa ở Nazareth: “Chúng ta hãy cư 
xử với nhau bằng những tư tưởng, những lời nói, những hành động phù 
hợp với mái ấm Nazareth, trước sự chứng kiến của Đức Maria và Thánh 
Giuse, dưới chân Chúa Giêsu…” (RD, 208). Dù chúng ta ở ngoài 
vườn, trong “nhà để xe” hay trong bếp, đứng trước người chủ hay 
chị lo việc giặt ủi, tay đang cầm búa hay cầm chổi, thì chúng ta hãy 
hướng tâm trí về Nazareth. “Mong sao anh phụ trách phòng thánh 
hoàn thành trách nhiệm của mình với đức tin, tinh thần nội tâm, sự chiêm 
ngưỡng triền miên, tình yêu nồng nàn của Đức Trinh Nữ Maria khi Mẹ 
quét nhà, nhóm bếp, giặt giũ áo quần, lau chùi mấy bộ bàn ghế đơn giản 
của người Con chí thánh của Mẹ” (RD, 213) 

Anh Charles nhấn mạnh về “sự cao thượng, sự cao cả của công việc tay 
chân” (RD, 640) và Anh kêu gọi những người ở bậc giáo dân trong 
Hiệp hội của Anh: “Những ai trong họ làm công việc trí thức, thì ít ra 
một đôi thời gian trong ngày, phải làm một công việc tay chân khiêm hèn 
nào đó, để có thể trưởng thành nhờ việc noi gương “người thợ, con bà 
Maria”, để sống đôi chút đòi hỏi của Tin Mừng, hiểu không phải chỉ do 
nghe, nhưng nhất là bằng cách thể hiện Tin Mừng” (RD, 640). 

*** 

“Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất và Thầy những ước mong phải 
chi lửa ấy bùng lên! (Lc 12,49). Anh Charles đã nhận lấy niềm ao 
ước nóng bỏng ấy của Chúa Giêsu làm của mình; có lẽ không có 
câu Tin Mừng nào được Anh chép lại nhiều cho bằng câu ấy! Anh 
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khao khát mãnh liệt được cùng “cứu thế” với Chúa Giêsu! Và Anh 
sẵn sàng làm tất cả vì công việc ấy! “Đức Cha hỏi là con có sẵn sàng đi 
xa hơn nữa ngoài Béni-Abbès để phổ biến Tin Mừng của Chúa không? 
Xin thưa là con sẵn sàng đi đến tận mút cùng thế giới và sống ở đó mãi 
cho đến ngày tận thế để làm công việc ấy” (1903) (OS, 40). Và này Anh 
đã phải đối diện với một thế giới Hồi giáo – thế giới rất cuồng tín 
và cho rằng mọi nỗ lực để loan báo Tin Mừng cho họ đều là một sự 
tấn công không thể chấp nhận được vào đức tin của họ. Nếu như 
các linh mục có đến rao giảng tại Sahara thì “người ta cũng chỉ đón 
nhận các ngài như đón nhận những người Thổ Nhĩ Kỳ đến rao giảng về 
Mahomet trong các làng mạc ở miền Breton vậy thôi” (B, 407). Và có lẽ 
người ta sẽ dễ dàng chấp nhận kiểu so sánh này hơn nếu ta đặt nó 
vào bối cảnh của năm 1912, là năm Anh Charles viết lá thư này. 

Anh Charles đã phải học để biết  trân trọng một niềm tin khác với 
đức tin của mình, và điều này đưa Anh đến việc suy ngắm về 
chương trình nhiệm mầu của Thiên Chúa. Nếu “tất cả việc trực tiếp 
loan báo Tin Mừng đều không thể thực hiện được” thì phải làm sao? 
Nếu chưa phải là thời gian rao giảng như Chúa Giêsu trong cuộc 
sống công khai của Người, thì cứ việc bằng lòng với thời gian của 
cuộc sống ẩn dật! Anh Charles quả quyết như vậy! Và Anh đặt để 
toàn bộ nhiệt tình tông đồ của mình dưới dấu chỉ Nazareth mà 
không giảm đi chút nào nhiệt tình ấy. “Nếu tôi không là người gieo 
giống thì tôi chuẩn bị đất, những người khác gieo, và những người khác 
sẽ gặt, […] Chỉ một mình Thiên Chúa biết  thời điểm… Có thể là hàng thế 
kỷ” (LHC, 156,182). Tình trạng của người Kitô hữu, người tông đồ 
trong môi trường tục hóa, phải chăng cũng tương tự như thế? 
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Đó là thời gian của sự làm chứng, thời gian của “rao giảng Tin Mừng 
trong thinh lặng”, như Chúa Giêsu ở Nazareth, Người đã là Đấng 
cứu thế ngay từ lúc khởi đầu cuộc sống trần thế rồi. Đối với Chúa 
Giêsu, đó là thời gian sống các mối tương quan với đồng loại, với 
bạn bè “để cứu độ chúng ta, Người đã hòa mình giữa chúng ta, sống với 
chúng ta trong tương quan thân tình và gần gũi nhất”. Ôi một sự nối 
dài nhiệm mầu và tuyệt vời biết bao, sự nối dài từ biến cố Nhập 
Thể đến Nhiệm Tích Thánh Thể và từ Nhiệm Tích Thánh Thể đến 
cách ăn nết ở của chúng ta giữa những người sống chung quanh. 
Xin hãy nhắc đi nhắc lại ba lần rằng: Bổn phận của chúng ta là 
“sống với”. Lạy Chúa Giêsu, nơi mỗi người chúng con, Chúa tiếp 
tục hiện diện giữa những anh em chúng con với cách như Chúa đã 
từ sống ở Nazareth, chia sẻ công ăn việc làm và cuộc sống bình 
thường của những người đồng hương của Chúa. Chúa âm thầm 
cứu chuộc họ bằng kinh nguyện, bằng tinh thần “hy tế và đền tội”. 
Chúa lặng lẽ nói với họ bằng cuộc sống của Chúa, lòng nhân từ của 
Chúa, tình thân hữu của Chúa. 

Không có một chút hậu ý nào, con muốn sống tình bằng hữu cách 
vô vị lợi với tất cả những ai Chúa cho con gặp trên đường con đi, 
theo chủ trương của Tiểu muội Mađalêna… Chị nhắn nhủ chị em 
mình rằng: “Hãy tha thiết ước mong trở thành bạn hữu với mọi người, 
đến với mọi người chỉ thuần vì yêu thương họ và muốn cho họ thấy tình 
yêu vô vị lợi của mình, nghĩa là không chờ đợi bất cứ một sự biết  ơn nào, 
hay một thành quả nào… Dù đó là thành quả của công tác tông đồ”. 

Những mối dây huynh đệ đó ảnh hưởng vươn cao trên cả cái hữu 
hình, vì tình bạn là ngôn ngữ của Nước Thiên Chúa. 
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Ngày thứ tám 

 

Tên Của Đấng Cứu Thế Tóm Kết Cuộc Đời Chúng Ta 

“Tên của Chúa Giêsu rất quan trọng đối với Thiên Chúa, đến độ Ngài 
đích thân đặt tên cho Chúa Giêsu và mặc khải Tên ấy ngay khi Chúa 
Giêsu tượng hình trong lòng Mẹ, chứ không để cho Đức Maria và thánh 
Giuse đặt tên cho người con thánh của mình. Vì thế, Tên Chúa Giêsu 
không phải là tên gọi của loài người nhưng là tên của Thiên Chúa: Tên ấy 
diễn tả tư tưởng, ý muốn của Thiên Chúa. Tư tưởng đó là: Chúa Giêsu 
phải là Đấng cứu độ mọi người: Là Đấng cứu độ đích thực của con người 
đến nỗi tiếng “cứu độ” ấy diễn tả một sự thật, một sự chính xác, một sự 
hoàn hảo thần thánh, Người là ai, và công việc Người làm trên trần gian 
là gì; chính để cứu độ mà Chúa Giêsu nhập thể, chính để cứu độ mà Chúa 
Giêsu sống, suy nghĩ, nói năng, hành động; Chúa Giêsu cứu độ chúng ta 
bằng việc Người chết cho chúng ta trên Núi Sọ […]” 

“Càng trở nên chi thể của Chúa Giêsu bao nhiêu thì chúng ta càng trở 
nên những người cứu độ đồng loại bấy nhiêu; cứu độ mọi người, trong 
từng giây phút chúng ta sống, và chúng ta phải là sao để mỗi hành động, 
tư tưởng, lời nói hay việc làm của chúng ta mưu ích cho phần rỗi của mọi 
người hơn”. (EJ, 147-148) 

“Chỉ một linh hồn thôi thì cũng có giá trị hơn toàn thể Đất Thánh và tất 
cả các loài thụ tạo hợp lại. Không cần phải đi đến nơi chốn nào dù thánh 
thiêng nhất, nhưng là đi đến nơi nào mà các linh hồn đang cần đến chúng 
ta hơn cả… Nơi mà Chúa Giêsu sẽ đi tới; đến với “con chiên lạc xa hơn cả, 
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đến với “người anh em” của Chúa Giêsu đang lâm bệnh, đến với những 
người bị bỏ rơi hơn cả… Những người tuyệt vọng hơn cả” (SAD, 80,83). 

“Những đặc tính cốt yếu của các Tiểu đệ Thánh Tâm trước tiên là không 
ngừng bắt chước Chúa Giêsu, Chúa chúng ta, để trở nên những hình ảnh 
trung thực của Người (…); lòng nhiệt thành cứu rỗi các linh hồn; phải coi 
việc nhìn thấy nơi mọi người một linh hồn cần được cứu vớt là một quy 
luật, và phải nhiệt tâm cứu rỗi các linh hồn như Chúa-chí-ái của mình, 
sao cho tiếng “cứu độ” tóm kết cuộc đời họ như chính Chúa Giêsu đã diễn 
tả qua cuộc đời Người” (RD, 103,104) 

Lạy Chúa Giêsu, để giúp người ta hiểu “Con Người đến để cứu cái gì 
hư hỏng”, Chúa đã dùng kiểu so sánh luôn khiến cho những ai nghe 
Chúa đều phải xúc động: “Nếu ai có một trăm con chiên mà có một 
con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm 
con chiên lạc sao? Và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh 
em, người ấy vui mừng vì con chiên đó, hơn là vì chín mươi chín 
con không bị lạc. Cũng vậy, Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, 
không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất” 
(Mt 18,11-14). 

Ngôn ngữ Chúa dùng trong Tin Mừng đơn giản biết bao! Chúa 
không dùng những ngôn ngữ trừu tượng. Với một giọng điệu thân 
tình, Chúa dạy chúng con những chân lý đánh động và những đòi 
hỏi người ta không thể làm ngơ được. Và khi những đòi hỏi đó 
được con tim đam mê của Anh Charles tiếp nhận và chú giải, 
chúng làm chúng con thấy sợ hãi! Đó cũng là điều Anh Charles đã 
cảm nghiệm được qua khẩu hiệu của Cha Huvelin: “Có thể là có sự 
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thái quá trong tất cả, chỉ trừ trong tình yêu” (CFA, 177). Khi nghe các 
chỉ thị ấy, hiểu theo nghĩa đen của từng chữ, chúng con có khuynh 
hướng cho rằng không thể nào các môn đệ tương lai của Anh 
Charles, cũng như chính bản thân chúng con, có thể thực hiện nổi. 
Tuy thế, ngay cả trong trường hợp của Anh Charles, ở Nazareth, 
chúng ta cũng thấy có một sự mềm dẻo trong việc thực hiện rất 
nhiều điều dốc lòng của Anh: “Phải làm sao đừng để lòng khát khao 
dâng lên cho Thiên Chúa nhiều hy sinh nhất làm cho tôi phải khó chịu và 
phiền muộn… Hãy sống trong sự tự do thánh thiện của con cái Thiên 
Chúa và sống trong niềm hoan lạc của Thiên Chúa” (DP, 226). Anh nhắc 
lại: “Phải tuân giữ kỷ luật nhưng trong sự tự do thánh thiện, như Chúa 
Giêsu vẫn từng làm…” (VN, 33). Sau này, ở Sahara, khi nhắc đến bản 
Nội quy mà Anh rất gắn bó, Anh lại đã chẳng dùng nó như một thứ 
“kim chỉ nam”, nghĩa là như một bản hướng dẫn giúp sống tinh 
thần luật chứ không buộc phải tỉ mỉ tuân giữ kỷ luật đó sao? Nhiều 
chứng cứ đồng thuận cho thấy rằng, trong cuộc sống của Anh, Anh 
sống “nhân bản” hơn là những gì Anh viết. 

Chúng ta đừng lấy làm khó chịu vì tính chất thái quá và hơi siêu 
trong một đôi điều Anh Charles quả quyết. Nếu chúng có sách 
nhiễu chúng ta và gợi nên nơi chúng ta một hứng khởi mới thì càng 
hay! Ước gì tâm trí chúng ta kín múc được đôi chút nhựa sống từ 
những bài suy niệm ấy! Chớ gì nguồn hứng đã đem sức sống cho 
các bài suy niệm của Anh giúp chúng ta cầu nguyện sốt sắng và 
biết  ứng xử theo Tin Mừng! Chớ gì tình yêu nồng cháy của Anh 
Charles đối với Chúa Giêsu, Chúa-chí-ái của chúng ta, cũng xâm 
chiếm linh hồn chúng ta! 
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Khi Anh Charles kêu gọi chúng ta nhìn thấy nơi mọi người “một 
linh hồn cần được cứu độ”, thì không có nghĩa là phải làm ngay một 
việc nào, ít nhiều hiển nhiên, để hoán cải họ. Đừng quên rằng thời 
gian ở Nazareth là thời gian của sự tôn trọng. Ngoài ra, năm 1908, 
Anh Charles có viết cho Đức Giám mục của mình: “Rao giảng cho 
những người Touareg ư? Con không tin rằng Chúa Giêsu muốn con hay 
bất cứ ai làm điều đó!” Một linh hồn cần được cứu vớt: Tiên vàn lại 
chẳng là cứu độ chính linh hồn mình sao? Nếu người ta nói đến 
việc hoán cải, đó chẳng phải là hoán cải chính mình sao? Vả lại, tất 
cả chúng ta đều đã được cứu độ đồng thời vẫn đang được cứu độ! 
Thánh Phaolô mời gọi chúng ta và tất cả mọi anh chị em đồng loại 
hãy tin rằng “chúng ta đã được cùng sống lại với Đức Kitô và đang 
được ở trên trời với Người”. (Eph 2,5-6). Chính vì thế, trong kinh 
nguyện, chúng ta nhớ đến từng người và mọi người: “Chúng ta hãy 
cầu nguyện cách đơn sơ như Chúa Giêsu, với lòng nhiệt thành, với tình 
yêu Thiên Chúa và nhân loại của Người… Hãy cầu nguyện rất nhiều cho 
mọi người, bởi vì tất cả chúng ta đều ở trong con tim của Chúa Giêsu” 
(EJ, 108). Nhìn thấy mọi người “trong trái tim Chúa Giêsu”, đó chẳng 
phải là một cách nói khác để chỉ rằng “tất cả nhân loại đều thuộc về 
Đức Kitô” sao? (Peyriguère). 

*** 

Một kinh nguyện như thế là cách thứ nhất trong số “những phương 
thế” được Anh Charles liệt kê ra để kêu gọi chúng ta góp phần đem 
ơn cứu độ đến cho nhân loại. Chúng ta đừng ngại “nài xin Thiên 
Chúa những điều khó nhất, chẳng hạn xin cho những người mắc tội trọng 
được ơn sám hối, hay xin cho tất cả mọi dân tộc được ơn trở lại… Hãy 
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mạnh dạn nài xin những ơn gần như là bất khả đối với chúng ta… Với 
niềm xác tín rằng Thiên Chúa say mê yêu chúng ta, và rằng một ân huệ 
càng lớn thì một người yêu mãnh liệt sẽ càng thích thú để mà thi ân” (EJ, 
44). 

Việc bắt chước Chúa Giêsu, dường như chỉ là một chuyện nhỏ 
thuộc phạm vi cá nhân giữa Đấng-đáng-yêu-mến và kẻ được yêu, 
thì từ nay lại trở thành một trong “những phương thế” để đem ơn 
cứu độ cho mọi người, đó là một trong những dấu chỉ khải thị trên 
đường phát triển của Anh Charles. “Làm thế nào khởi đi từ tam thức”: 
Yêu thương, bắt chước, an ủi hay đồng hành với “người ta đạt tới 
công thức nền tảng là” yêu Đức Kitô, bắt chước Người, trở nên vị 
cứu thế như Người, “tất cả con người Cha Charles de Foucaud là như 
thế: Đấy cũng là quan niệm thần bí sâu sắc nhất của ngài và bao gồm toàn 
bộ lịch sử cuộc đời ngài” (Peyriguère). Càng sám hối và thánh hóa 
bản thân, tôi càng được liên kết với Đức Kitô trong việc cứu rỗi các 
linh hồn. “Chúa Thánh Thần sẽ hướng chúng ta (…) đến việc bắt chước 
Đức Kitô trọn vẹn, như là phương thế tuyệt hảo nhất để cứu rỗi các linh 
hồn” (CB, 70). Và đó cũng là “hiệu năng tông đồ vô hình của sự 
thánh thiện”. 

Một “phương thế” khác nữa để Chúa Giêsu thi hành sứ vụ cứu thế 
trong chúng ta, đó là tinh thần hy sinh. “Chúa Giêsu đã cứu trần gian 
bằng thập giá thì cũng chính bằng thập giá, khi để Chúa Giêsu sống trong 
chúng ta và nhờ những đau khổ của chúng ta Người hoàn tất nơi chúng 
ta những gì còn thiếu trong cuộc Tử Nạn của Người, mà chúng ta phải 
tiếp tục cho đến tận thế công trình của ơn cứu độ” (RD, 646). Đó chẳng 
phải là cách mà Thánh nữ Têrêsa thành Lisieux, tuy không ra khỏi 
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Đan viện Carmel, cũng được tuyên phong là bổn mạng của các xứ 
truyền giáo sao? Anh Charles và Chị Têrêsa quả thực là chị em với 
nhau, một người rong ruổi trong sa mạc, người kia “đi truyền giáo” 
sau những chấn song sắt của tu viện kín ở Normandie. 

Tinh thần hy sinh không nhất thiết đòi phải tìm kiếm những việc 
hãm mình và khổ chế, hoặc những việc từ bỏ phi thường. Tất cả 
mọi phút giây của đời sống hằng ngày đều kết thành của lễ hy sinh 
chúng ta dâng lên Thiên Chúa rồi. “Bởi vì, để một hành vi trở thành hy 
lễ, thì không cần phải dâng đúng vào lúc hành vi ấy được thực hiện, vì 
nhiều khi hành vi ấy đã được dâng trước rồi, và cũng bởi vì mọi hành 
động, mọi lời nói, mọi tư tưởng tốt lành người ta suy tưởng, đều có thể 
được dâng lên cho Thiên Chúa mỗi ngày, và suốt ngày, lúc nào cũng lẩm 
bẩm: Chúng ta hy sinh… Chỉ cần, mỗi buổi sáng, dâng lên Thiên Chúa tất 
cả những tư tưởng lời nói việc làm của chúng ta trong ngày, mọi cử chỉ, 
và trọn vẹn con người chúng ta…” (DP, 226-227) 

Lạy Chúa Giêsu, quỳ kề bên cạnh Chị Thánh Têrêsa thành Lisieux 
và Anh Charles, bằng tư tưởng, con xin kết hợp với các ngài, để 
dâng lên Chúa toàn thân con, xin Chúa dùng con mà tiếp tục cứu 
thế. “Lạy Chúa , xin cho mọi người được lên thiên đàng! Amen”. 
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Ngày thứ chín 

 

Người Anh Em Đại Đồng 

“Tôi ao ước tất cả mọi người Kitô giáo, Hồi giáo, Do Thái giáo và phiếm 
thần, tập quen coi tôi như là một người anh em của họ. Họ đã bắt đầu gọi 
căn nhà của tôi là: “Nhà Huynh Đệ”, và điều ấy làm cho tôi thấy mát lòng 
mát dạ”. (1902) (OS, 39) 

“Tất cả chúng ta đều là con cái Đấng Tối Cao! Tất cả… người nghèo 
nhất, người ghê tởm nhất, một em bé sơ sinh, một lão già lụ khụ, người 
ngu đần nhất, kẻ đê tiện nhất, người ngu ngốc, kẻ điên khùng, người tội 
lỗi, kẻ tội lỗi tầy trời nhất, kẻ dốt nát nhất, kẻ hèn kém hơn hết mọi người 
hèn kém, kẻ ghê tởm nhất cả về luân lý lẫn thể xác thì cũng đều là con cái 
Chúa, là con của Đấng Tối Cao… 

Chúng ta phải quý trọng mọi người, phải yêu mến mọi người biết bao! Họ 
là con cái của Thiên Chúa. Thiên Chúa muốn các con của Ngài yêu 
thương nhau như người cha hiền muốn cho con cái ông yêu thương nhau 
vậy. Hãy yêu thương mọi người bởi vì họ là anh em của chúng ta, và 
Thiên Chúa muốn chúng ta nhìn nhận và thương yêu họ thật thắm thiết 
như thế, vì họ là con Thiên Chúa rất đáng yêu mến và đáng tôn thờ! Bởi 
vì họ là giá máu của Chúa Giêsu, họ được máu của Người phủ che như 
một tấm áo choàng, họ được Thiên Chúa và Chúa Giêsu thương yêu đến 
độ hiến mình làm hy lễ trên đồi Canvê vì họ…” (1897) (OS, 88-89) 

“… Tôi nghĩ là không có một lời Tin Mừng nào gây ấn tượng sâu sắc hơn 
và làm thay đổi đời sống tôi hơn là câu sau đây: “Tất cả những gì anh 
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em làm cho một trong những người bé mọn này là anh em làm cho 
chính Ta”. Nếu chúng ta xác tín rằng những lời ấy là của Đấng là Chân 
lý thường hằng, là những lời được thốt ra từ môi miệng của Đấng đã 
từng nói: “Này là Mình Ta… Này là Máu Ta”, thì chúng ta sẽ phải nỗ 
lực biết bao để tìm kiếm và yêu mến Chúa Giêsu trong những kẻ bé mọn, 
những người tội lỗi, những kẻ nghèo khó ấy, và ra sức tìm các phương thế 
cụ thể để giảm đi các nỗi khốn khổ hiện thời của họ…” (1916) (LLM, 
210). 

. 

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã “dùng uy quyền” để công bố luật mới và 
Chúa nhấn mạnh: “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ 
ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của 
Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Ngài cho mặt trời mọc lên soi 
sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công 
chính cũng như kẻ bất lương. Vì, nếu anh em yêu thương kẻ yêu 
thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người 
thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh 
em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người 
ngoại cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn 
thiện, như Cha anh em trên trời Đấng hoàn thiện” (Mt 5,44-48). 

Lạy Chúa Giêsu, trong bài giảng ấy, Chúa cho con thấy rằng con 
không được phép thừa nhận bất cứ một thứ rào chắn nào do con 
người dựng lên để chia cách nhau. Chúa truyền buộc con phải đối 
xử như một người anh em kẻ mà theo lẽ tự nhiên con không coi là 
thế, vì sự dị biệt chủng tộc, văn hóa, tôn giáo… Và tình yêu tha 
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nhân này còn phải vươn xa đến mức bao gồm cả các kẻ thù của 
mình nữa. Khi thực hành giới lệnh này của Chúa, con sẽ vẽ lại nơi 
chính mình bức chân dung của Cha chúng con ở trên trời: Càng yêu 
thương thì con càng trở nên giống Ngài. Ước mong sao người ta có 
thể nhận ra Ngài. Cha nào con ấy mà! Điều đó chẳng phải là điểm 
nổi bật trong đời sống của Anh Charles và cũng là điều đã khiến 
Anh quyết tâm sống như “người anh em đại đồng” đó sao? Biết  bao 
lần, anh lập lại: “Phải là người bạn của mọi người, người tốt cũng như 
người xấu, là anh em của mọi người ” (CB, 115). Và Anh cũng nhắc lại 
cho các môn đệ tương lai của Anh về “bổn phận của đức ái bao la và 
phổ cập ấy”. 

“Lạy Chúa Giêsu, cùng với việc Chúa đem việc thực hành mới liên quan 
đến tình yêu người vào trần gian, Chúa cũng ra các nguyên lý mới để yêu 
thương mọi người” (PFJ, 111). Để yêu thương theo quy luật mới đó, 
tất nhiên người ta phải có cái nhìn mới về người khác, một cái nhìn 
vượt lên trên những dáng vẻ bên ngoài, “một cái nhìn thứ hai”. “Khi 
nhìn ai, bạn hãy khép đôi mắt thịt của bạn lại, và mở đôi mắt tâm hồn của 
bạn ra, hãy nhận ra nơi họ cái họ LÀ, chớ đừng nhìn cái vẻ bên ngoài của 
họ, hãy nhìn họ như Thiên Chúa thấy họ” (QPR, 41). Bất cứ gặp ai trên 
đường, dù người ấy có xa lạ với cái vũ trụ thân thương của con 
cách nào đi nữa, dù người ấy là “kẻ rốt hèn nhất trong số những kẻ rốt 
hèn” xét về phương diện luân lý, thì lạy Chúa Giêsu, đó chẳng phải 
là chính Chúa mà con phải nhìn thấy nơi người ấy sao? Xin hoán 
cải trái tim của con, hãy hoán cải cái nhìn của con để, bằng đức tin, 
con có thể đến gặp được Chúa tại nơi sâu thẳm nhất của tha nhân, 
“Tất cả mọi người, người Thổ Nhĩ Kỳ đáng thương hay vị Giám mục, tất 
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cả, vâng tất cả, khi ta đón tiếp những người ấy là ta đón tiếp chính Chúa 
Giêsu” (PFJ, 37). Để đạt được điều đó, dĩ nhiên là rất khó, nhưng 
con vẫn phải cố gắng vượt thắng những phản ứng nảy sinh do ác 
cảm hay do hiềm thù. Con phải thú nhận rằng, đối với một người 
cùng được giáo dục như con, nói cùng một ngôn ngữ với con, và 
chia sẻ những niềm xác tín như con, một ai đó cùng phe hay cùng 
thuộc về Giáo Hội với con, con thấy thoải mái hơn và con dễ dàng 
coi họ là người lân cận với con hơn. Tin Mừng buộc con phải vượt 
qua những thích cảm nhất thời đó, nếu không con đâu có hơn gì 
“những người ngoại giáo”? Lạy Chúa Giêsu, con nài xin Chúa “ban 
cho chúng con cái ý nghĩa mới đó, cái nhìn thứ hai ấy, để chúng con 
luôn nhìn thấy Chúa nơi mỗi người con của Chúa, và để chúng con 
có thể đối xử tử tế với Chúa ngự trong mỗi người như bổn phận 
chúng con phải làm” (EJ, 126). 

Chúng ta hãy luôn ghi nhớ chứng từ mà một môn đệ của Anh 
Charles đây đã tâm sự vào buổi chiều, sau một ngày mệt nhoài vì 
chăm sóc các bệnh nhân như sau: “Tại đây, tôi nhìn thấy Chúa khi 
chăm sóc những đứa trẻ này, tôi đụng đến Người, tôi có cảm tưởng 
như thực sự được đụng chạm đến thân xác Đức Kitô. Đó là một ân 
huệ phi thường!” (Peyriguère). 

Tình yêu huynh đệ như thế không chỉ bằng lòng với những thiện 
cảm và những lời nói văn hoa. Vào thời cánh chung, chúng ta sẽ bị 
xét xử tùy theo các hành vi của mình: “Ta đói và các ngươi đã cho 
Ta ăn” (Mt 25,35). Chúng ta đã làm gì để “bớt đi những nỗi khốn cùng 
lúc này đây”? Anh Charles không nhắc đến Thế giới thứ ba nhưng 
phải chăng Anh không nghĩ tới họ khi Anh viết: “Chúng ta phải liên 
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kết với tất cả các anh em của chúng ta, kể cả những người ở xa nhất… 
Chúng ta phải yêu thương, mời gọi họ liên kết với chúng ta, nhìn nhận họ 
là những anh em, làm cho họ biết  tận dụng sự giàu có của chúng ta, 
những anh em kém may mắn đang sống rải rác đó đây, hãy mời gọi họ đến 
với chúng ta, hãy kết tình huynh đệ với họ” (QPR, 70-72) 

Lạy Chúa , xin cho chúng con vượt thắng mọi trở ngại trên con 
đường yêu thương anh em đầy khó khăn này, phải yêu thương hết 
mọi người anh em! Chúng ta phải từ khước đừng để gắn chặt vào 
một nhãn hiệu này nọ vốn có nguy cơ kìm hãm chúng ta nhiệt tâm 
sống tình bác ái huynh đệ. Chúng ta phải tránh xa như tránh bệnh 
dịch hạch mọi xu hướng tổng quát hóa khi gán ghép và gom các 
khuyết điểm và lỗi lầm của một số anh em nào đó thành một bộ 
sưu tập đồ cổ. Chúng ta không được quy tội cho cả nhóm vì tội của 
một thành viên nào đó trong nhóm đã lỡ vi phạm. Công đồng 
Vatican II đã lên án lối quy tội kiểu đó về vấn đề dân tộc Do Thái. 
Mọi khuynh hướng tổng quát hóa đều là một sự bất công, nó là 
nguồn gốc phát sinh thái độ bất khoan dung và chủ nghĩa phân biệt 
chủng tộc. 

Lạy Chúa , Chúa đã truyền cho chúng con không được lên án người 
anh em: “Anh em đừng xét đoán để khỏi bị xét đoán”. Chúng con dễ có 
khuynh hướng vạch lỗi kẻ khác, nhất là khi những lỗi phạm ấy làm 
chúng con phải đau khổ, như trong ngụ ngôn cái rác vào cái xà. 
“Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã rồi anh sẽ 
thấy rõ, để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em” (Mt 7,1-5). “Nếu 
tôi có một tư tưởng nào nghịch đức ái đối với người thân cận, thì cũng có 
nghĩa là tư tưởng đó nghịch lại với chính Chúa, bởi vì Người đã dạy: Điều 
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gì ngươi làm cho một trong những kẻ bé mọn này, là ngươi làm cho chính 
Ta” (DP, 256). Lạy Chúa , tự tách mình ra khỏi người anh em, khi 
xét đoán hoặc là không hiểu biết  đến họ, tức là con đã lìa xa Chúa. 
Và như vậy, làm sao con có thể cầu nguyện được? 

Lạy Chúa Giêsu, khi thông hiệp với thân thể Chúa đã bị trao nộp vì 
chúng con và máu Chúa đã đổ ra vì chúng con, thì chúng con được 
kết hợp mật thiết với Chúa, và được kết hiệp sâu xa với tất cả mọi 
người mà Chúa đã mang trong mình. Lạy Chúa , khước từ yêu 
thương một trong những con người này, gần hay xa, chính là cắt 
đứt sự hiệp nhất vô cùng thân thương giữa con với Chúa, và như 
thế là chúng con giả hình trong việc tiếp nhận Mình Máu Thánh 
Chúa. 

Dù muốn hay không, con vẫn có hàng trăm ngàn cách để sống liên 
đới: Liên đới với những người trong môi trường làm việc của con 
hay trong khu xóm, với những người đồng hương, người đồng đạo 
trong Giáo Hội, liên đới với thế giới của những người tội lỗi. Con 
không thể tách mình ra khỏi những mối liên hệ ấy, con sẽ mắc tội, 
nếu, về mặt tinh thần, con tự tách mình ra, có thái độ kiêu sa khi coi 
thường kẻ khác, như lão biệt phái cầu nguyện trong dụ ngôn: “Lạy 
Chúa , con tạ ơn Ngài vì con không giống như tên vô lại kia…” (Lc 
18,11). Xin ngăn đừng để con bắt chước lão ta kẻo lại bị Chúa lên 
án! 

Tình liên đới của con với kẻ khác sẽ không bền nếu nó chỉ dựa trên 
những hứng khởi do tình cảm. Nó phải bén rễ sâu vào sự suy niệm 
về Mầu nhiệm Ba Ngôi. Lạy Chúa Giêsu, sự hiệp nhất giữa Chúa và 
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Chúa Cha, là gương mẫu tuyệt vời để chúng con bắt chước. Lạy 
Chúa , nào Chúa đã chẳng cầu nguyện theo ý đó vào buổi chiều 
ngày Thứ Năm Tuần Thánh sao: “Như Cha ở trong Con, và Con ở 
trong Cha nhờ tình yêu. Chúng ta cũng phải sống trong mọi người như 
vậy… Nhờ tình yêu mà chúng ta yêu thương họ và chúng ta phải yêu 
thương họ thế nào để hết thảy mọi người biết  yêu thương nhau nơi chính 
bản thân họ, chứ không chỉ yêu nhau trong chúng ta […] “Xin cho 
chúng nên một”, chớ gì tình yêu của chúng ta với Thiên Chúa cũng liên 
kết chúng ta với mọi người như vậy” (PFJ, 120-121) 

Ngoài ra, lạy Chúa , lần đầu tiên, khi Chúa dạy chúng con cầu 
nguyện bằng cách xướng lên kinh Lạy Cha chúng con… Chúa đã 
dùng từ “chúng con”, trong tính cách liên đới với mọi người. Con 
chỉ có thể cầu nguyện với Cha trên trời với tư cách là anh em của 
mọi người và nhân danh mọi người mà thôi. Con không thưa Cha 
“của con”, nhưng là Cha “của chúng con”. “Khi nguyện xin lương 
thực lưỡng tiện là bánh ân sủng và bánh Thánh Thể, con không chỉ xin 
riêng cho mình con, nhưng cho chúng con, nghĩa là cho tất cả mọi 
người… Con không xin bất cứ ân huệ nào cho riêng mình: Tất cả những 
gì con xin trong Kinh Lạy Cha, thì con nguyện xin hoặc cho Thiên 
Chúa, hoặc cho mọi người, cho tất cả chúng con, các con cái của Chúa 
Giêsu, những kẻ được Người yêu thương, được Người cứu chuộc bằng 
giá máu của Người”. (QPR, 102) 

*** 

Khi Anh Charles chấp nhận trở thành “anh hai”. Anh giải thích cho 
người đã gửi thư cho Anh rằng tình yêu đối với tha nhân là con 
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đường hoàn hảo dẫn đến tình Thiên Chúa. “Chính khi yêu thương 
anh em mà chúng ta học biết  yêu mến Thiên Chúa”. Năm Anh qua đời, 
Anh cũng nhắc lại điều này: “Để đạt tới tình yêu Thiên Chúa, hãy thực 
hành yêu người: Trong tất cả mọi người, bạn hãy nhìn nhận họ là người 
con của Thiên Chúa, một người em của Chúa Giêsu… Không gì dẫn đến 
tình yêu Thiên Chúa tốt hơn là sống bác ái đối với các con cái của Ngài, vì 
Ngài” (LLM, 127,197) 

Lạy Chúa , từ khi Chúa đến cư ngụ giữa chúng con, Chúa đề nghị 
cuộc hành trình yêu thương này cho những người thiện chí trong 
toàn vũ trụ, theo tiền đề của Tin Mừng: “Ai sống theo sự thật thì 
đến cùng ánh sáng” (Ga 3,21). Lạy Chúa Giêsu, đến ngày cánh 
chung, Chúa sẽ chủ trì cuộc phán xét cuối cùng, Chúa sẽ quy tụ 
“mọi dân tộc” như Chúa đã loan báo trong Tin Mừng. Lúc đó, sẽ là 
một ngạc nhiên thú vị cho cả một đoàn lũ đông đảo các vị thánh vô 
danh vì mạc khải tuyệt vời này: “Mỗi lần các ngươi làm như thế 
cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi 
đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25,40). Ngất ngây hoan hỉ, các ngài 
gặp lại Chúa Giêsu đây chính là Đấng mà thuở bình sinh, các ngài 
đã không nhận ra. 

Để xác tín hơn nữa vào điều mà Anh Charles khuyên nhủ người 
khác, trong một bài suy niệm, Anh đặt vào miệng Chúa Giêsu 
những lời như sau: “Một cách để biết  con có lớn lên, có tiến bộ trong 
tình yêu Chúa, trong các nhân đức hay không, chính là con có thăng tiến 
trong tình yêu tha nhân, và trong đức khiêm nhường… Nếu con đã gia 
tăng về cả hai phương diện ấy, đó là bằng chứng chắc chắn con đang tăng 
triển trên con đường toàn thiện” (MSE, 267). Những dòng này làm ta 
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liên tưởng đến lời Thánh Phaolô: “Ai yêu người thì chu toàn Lề 
Luật… Yêu thương là chu toàn Lề Luật vậy” (Rm 13,8-10). 

Trong ước muốn cầu nguyện với Anh Charles, chúng ta hãy mượn 
lời Anh để thân thưa cùng Chúa: “Lạy Chúa Giêsu, chúng con phải noi 
gương Chúa, để làm cho trái tim chúng con nên giống như trái tim của 
Thiên Chúa nhân hậu và yêu thương biết bao đối với mọi người… Chúng 
con phải noi gương Chúa, không những vâng phục Thiên Chúa, Ngài 
muốn chúng con làm điều lành cho anh chị em đồng loại của chúng con cả 
phần hồn lẫn phần xác, mà còn phải làm cách tốt đẹp như Chúa đã làm, ôi 
lạy Chúa Giêsu, đầy yêu thương trìu mến biết  chừng nào đến nỗi làm cho 
con tim của chúng con liên kết và hòa hợp với trái tim của Thiên Chúa, 
Đấng đòi chúng con phải làm những việc đó với một tình yêu vô cùng cao 
cả” (PPF, 24). 
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Ngày thứ mười 

 

Những Nẻo Đường Bất Ngờ Của Chúa 

“Đức vâng phục, chính là mức độ cuối cùng, mức độ cao nhất và hoàn 
thiện nhất của tình yêu, ở đó ta không còn cái tôi nữa, ta tự hủy mình đi, 
ta chết đi như Chúa Giêsu đã chết trên thập giá, ta phó thác cho Chúa-chí-
ái một thân xác và một tâm hồn không còn sự sống, không còn ý riêng, 
không còn hành động riêng tư nữa, để Người có thể làm mọi sự tùy ý như 
đối với một xác chết. Một cách hết sức chắc chắn, không chút nghi ngờ, đó 
chính là mức độ cao nhất của tình yêu: Mức độ ấy thật là siêu việt, bao 
gồm mọi mức độ khác, vượt quá tất cả mọi mức độ, ở trên hết thảy mọi 
mức độ, vượt quá tất cả […]. 

Chúng ta đừng trao hiến cho Chúa con người hãy còn sống, vì Người đã 
chết cho chúng ta. Chúng ta hãy dâng cho Người như cách thế Người đã 
tự trao hiến cho chúng ta, những con người đã chết, những cái xác không 
hồn, bằng sự vâng phục hoàn hảo, trọn vẹn, sự vâng phục của một xác 
chết. Sự hoàn hảo của tình yêu chính là sự hoàn hảo của đức vâng phục” 
(LFT, 149-150) 

“Để thực hiện những việc vĩ đại nhất, tôn vinh Thiên Chúa cách tuyệt 
diệu nhất, hoán cải thế giới như các tông đồ, để trở nên đá tảng và thủ 
lĩnh của Giáo Hội như Thánh Phêrô, thì không cần phải dọn mình trước 
cả năm, cả tháng, cả ngày, thậm chí cũng không cần một phút trước, mà 
chỉ cần vâng phục các lệnh truyền của Chúa trong mọi lúc là đủ”. (CM, 
223). 
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“Vâng phục chính là yêu mến, là hành vi yêu mến tinh khôi nhất, hoàn 
hảo nhất, trỗi vượt nhất, vô vị lợi nhất, tuyệt diệu nhất, tôi dám nói như 
vậy: Vâng phục giúp làm được biết bao việc hãm mình, nhất là vào lúc 
mới bắt đầu, đến một thời điểm nhất định nào đó, khi người ta nhìn các sự 
việc bằng quan điểm đúng về chúng, thì người ta đã từ bỏ được mọi 
sự…” (LFT, 145). 

Lạy Chúa Giêsu, những bước khởi đầu cuộc sống công khai của 
Chúa, thật hấp dẫn ngời sáng rỡ ràng bên bờ hồ. Các ngư phủ đang 
làm việc, khi Chúa gọi họ: “Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết 
mọi sự mà theo Người” (Lc 5,11) 

Thái độ sẵn sàng mau mắn ấy khiến chúng con thán phục. Chính vì 
lẽ đó mà Anh Charles cho rằng không cần phải chuẩn bị hàng năm 
trời, cả đến một phút cũng chẳng cần, “chỉ cần vâng phục mọi lúc là 
đủ”. Đúng vậy, nhưng để có được cái khoảnh khắc quyết định cuộc 
đời của các tông đồ cách mau mắn như thế, Thiên Chúa, một cách 
vô hình, âm thầm qua nhiều năm tháng trước đó, đã chuẩn bị cho 
các ngài mà các ngài đâu có hay. Một chuỗi những lời đáp “xin 
vâng” lớn. Từ tiếng gọi đầu tiên ấy mà câu chuyện về tình bạn giữa 
Chúa và Phêrô đã khởi đầu và đoạn kết sẽ diễn ra cũng trên chính 
bờ hồ ấy với ba lần gặng hỏi “Anh có yêu mến Thầy không?”. 

Thật vậy, tình yêu ăn rễ trong sự vâng phục đích thực, hoàn toàn 
trái ngược với sự tuân phục của kẻ nô lệ. Lạy Chúa Giêsu, chỉ cần 
nhìn ngắm Chúa thôi. Anh Charles không ngừng hướng dẫn chúng 
con đến việc bắt chước Chúa. “Việc đầu tiên trong các công việc của 
tình yêu chính là vâng phục, như Chúa đã minh chứng qua hàng nghìn 
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câu nói và qua mẫu gương toàn bộ cuộc sống của Người. “Thầy đến 
không phải để làm theo ý Thầy, nhưng là để làm theo ý Đấng đã sai 
Thầy”. “Ai yêu mến Thầy thì tuân giữ các giới răn của Thầy”. “Ai 
vâng phục trong mọi lúc một cách hoàn hảo, thì yêu mến cách hoàn hảo 
trong mọi lúc” (MSE, 518). Lạy Chúa , vài giờ trước khi chết, lúc 
tuyên bố với các tông đồ: “Để cho thế gian biết  rằng Thầy yêu mến 
Chúa Cha và làm đúng theo các điều Chúa Cha đã truyền cho 
Thầy” (Ga 14,31), thì, một lần nữa, Chúa khẳng định mối dây liên 
hệ giữa đức vâng phục và tình yêu. Và để gợi ra cách tốt hơn nữa 
khát vọng sâu xa của đời mình, Chúa lại dùng so sánh về lương 
thực: “Lương thực của Thầy là làm theo ý của Cha Thầy” (Ga 4,34). 
Người ta không thể sống mà không ăn, điều đó cho thấy đức vâng 
phục là cốt thiết đến chừng nào: Nó đã giúp Chúa kiên vững! Giúp 
Chúa bước đến tận thập giá! Lạy Chúa , một người bạn của Chúa 
tuy đã quyết định sống theo gương Chúa một cách rất quảng đại 
nhưng cũng rất thẳng thắn, một hôm đã than thở trong khi cầu 
nguyện rằng: “Ý Chúa, vâng, lạy Chúa , nhưng Chúa quá biết  là lương 
thực ấy không phải lúc nào cũng ngon ăn cả đâu!”. Con hình dung thấy 
Chúa đang mìm cười, Chúa nhỉ. 

Khi dạy chúng con cầu nguyện, Chúa mạc khải chủ đề về những lời 
hàn huyên của Chúa với Cha, Đấng cũng là Cha của chúng con: 
“Lạy Cha chúng con”. Và ngay nơi tâm điểm của lời kinh ấy, ước 
vọng thiết tha vừa thấm đượm toàn bộ phần còn lại, vừa đạt đến 
đỉnh cao nhất chính là: “Ý Cha thể hiện!”. Vào giờ phút đen tối của 
ngày Thứ Năm Tuần Thánh, trên môi Chúa, lời cầu xin ấy chuyển 
thành một khẩn nguyện não lòng, và những giọt máu của Chúa sẽ 
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chảy hoen trên mặt đất. Thế thì, khi đến lượt chúng con lập lại câu 
nói ấy, đôi khi còn hát lên nữa, làm sao chúng con lại chẳng dùng 
hết sức, hết sự yếu đuối của mình để tìm cách chu toàn nó mỗi 
ngày? 

Không một ai có thể đòi hỏi ở con một sự tuân phục ai như thế, thì 
cũng chỉ vì vâng phục Thiên Chúa. Trong đời sống Giáo Hội, đặc 
biệt là trong các đan viện và các tu viện, một vị hữu trách, một bề 
trên, một quyền bính nào đó có thể được coi như là trung gian giúp 
con nhận ra Chúa. Và giả như con thi hành các mệnh lệnh của họ, 
thì, bất kể những giới hạn của con người họ, đơn thuần con chỉ tiếp 
nhận chúng như là sự biểu thị ý Chúa mà thôi. 

Đa số chúng ta không phải là những nam nữ tu sĩ. Ngay cả đối với 
họ cũng như chúng ta, trong từng ngày sống, hiếm khi có những 
công việc có thiên thần hiện ra để chỉ cho chúng ta thấy đường lối 
của Chúa mà đi theo. Vậy, bởi đâu mà chúng ta biết  được ý Chúa? 
Ông Pascal đã trả lời câu hỏi trên một cách tuyệt vời qua tư tưởng 
sau đây: “Nếu Chúa đích thân ban cho chúng ta những vị thầy, thì ta 
phải sẵn lòng vâng lời họ biết  bao: Thế mà sự tất yếu và các biến cố chắc 
chắn chính là các vị thầy ấy”. 

Người ta cứ tưởng Anh Charles đang tuân thủ đúng sát theo Nội 
quy của mình. Là người rất tỉ mỉ, Anh tổ chức ngày sống của Anh 
một cách thật chi li. Vậy mà, những sự cố bất ngờ không ngừng xảy 
đến, làm đảo lộn tất cả. Ở Béni-Abbès, dẫu có thời khóa biểu, có 
khu nội cấm và chuông báo, dân chúng và các sự kiện vẫn đến làm 
mất thì giờ của Anh, phá vỡ các dự định và làm thay đổi các quan 
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điểm của Anh. Họ nhanh chóng buộc Anh phải rời “tổ” và du hành 
đến nơi xa lạ trên những lối đi trong sa mạc. Anh đã phản ứng thế 
nào và làm thế nào mà thái độ của Anh có thể gợi ý cho thái độ của 
chúng ta và định hướng cho lời cầu nguyện của chúng ta được? 

Chúng ta thấy Anh “đã buông mình làm theo” các sự kiện, không 
chút miễn cưỡng. Anh đã lặp lại nhiều lần rằng: “Tôi sẽ thực hiện 
điều mà tôi tin là tốt nhất tùy hoàn cảnh” (LMB, 30). Khi được phép rời 
khỏi dòng Trappe, Anh đã từng viết: “Thiên Chúa dẫn dắt chúng ta 
bằng những con đường hết sức bất ngờ! Tôi bị lôi đi, hết chỗ này đến chỗ 
khác suốt sáu tháng nay: Staouéli, Roma và bây giờ là một nơi xa lạ. 
Chúng ta là chiếc lá khô, là hạt bụi, là bọt bèo. Chúng ta chỉ cần sống 
trung tín và – bằng một tình yêu cao cả và sự vâng phục vĩ đại – hãy để 
Chúa dẫn đưa chúng ta đến bất cứ nơi nào mà Thiên Chúa muốn đưa 
chúng ta đến… Cho đến khi cái thổi cuối cùng của ngọn gió hồng phúc ấy 
đem chúng ta lên trời” (LFT, 153). Hãy giữ lại ánh sáng ấy: Thiên 
Chúa đang dẫn dắt chúng ta đi; các cuộc gặp gỡ và các biến cố là 
những sứ giả của Ngài. Làm nữ tử đích thực của Anh Charles, Tiểu 
muội Magdeleine đã tâm sự: “Chúa đã nắm lấy tay tôi và tôi đã mù 
quáng bước theo Ngài”. 

*** 

Vào năm 1903, Anh Charles viết: “Em sống từng ngày một” (LMB, 
118), và, năm sau lại viết: “Tôi sống ngày nào biết  ngày nấy, chỉ ra sức 
thực hiện ý Chúa trong từng giây phút mà Ngài ban cho” (LHC, 156), 
hoặc nữa là: “Em ra sức thực hiện ý Chúa Giêsu từng ngày và lòng em 
hết sức bình an” (LMB, 146), chính Anh từ khước làm chủ các dự 
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phóng tương lai của mình: “Thôi đừng bận tâm đến tương lai của 
chúng ta nữa biết  đâu cuộc sống trần thế này sắp kết thúc hôm nay: Hãy 
chỉ hoàn toàn sống giây phút hiện tại thôi”. Và Anh xác định: “Việc 
chuẩn bị cho tương lai đôi khi, thường khi, hầu như không ngừng, là do 
chúng ta thực hiện, nhưng chẳng bao giờ thuộc về chúng ta cả… Chẳng 
bao giờ là vì chúng ta dễ thấy việc chuẩn bị này, còn luôn luôn là vì chúng 
ta chỉ chú tâm chu toàn ý định của Thiên Chúa trong khoảnh khắc hiện 
tại” (OS, 156). 

Sống trọn vẹn linh đạo về giây phút hiện tại nói đây, là tất cả chúng 
ta, nam cũng như nữ, đã được kêu gọi đi theo “phương pháp” nên 
thánh cách chắc chắn. Không có cái nhìn hoài cổ về một quá khứ 
đẹp đẽ mà có lẽ hồi đó chúng ta sống nhiệt thành hơn, cũng không 
lo âu phải đối diện với một tương lai đầy lo toan bận bịu, chúng ta 
hãy đón nhận tất cả sự phong phú của phút giây hiện tại. “Tất cả 
công cuộc thánh hóa của chúng ta bao hàm việc thỉnh thoảng nhận lấy mọi 
nỗi khổ đau và các việc bổn phận thường ngày như những tấm màn vừa 
che khuất lại vừa hé lộ cho thấy Thiên Chúa”, đó là lời khuyên nhủ của 
Cha Caussade (*). Ảnh hưởng của vị linh sư ấy xuyên suốt qua 
những bài suy ngắm của Anh Charles. Khi so sánh người Tiểu đệ 
của Đấng-chí-ái, phó mình theo ý Chúa, như chiếc lá khô bị gió 
cuốn đi, Anh gặp lại Cha Caussade, người đã đưa ra lời chỉ dẫn 
này: “Trong sự từ bỏ, quy tắc duy nhất chính là phút giây hiện tại; 
ở đó tâm hồn nhẹ bổng như lông, lỏng như nước, đơn sơ như trẻ 
thơ.” 

Khi bị cám dỗ, thì tìm đâu ra sự phong phú của phút giây hiện tại 
này? Dẫu sao, Anh Charles cũng mời gọi chúng ta phải có một cái 
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nhìn tích cực: “Việc cho phép xảy ra một cơn cám dỗ chính là một ân huệ! 
– Bằng cuộc chiến đấu không ngừng được tình yêu của Chúa nâng đỡ, 
Ngài củng cố tình yêu của bạn – Ngài làm cho bạn trở nên khiêm hạ – 
Ngài dạy dỗ bạn, làm cho bạn thận trọng với chính mình, độ lượng với 
người khác…” Chính qua từng cuộc chiến đấu thiêng liêng, từng thử 
thách, từng đau khổ của chúng ta, mà Chúa cho chúng ta được “bày tỏ 
tình yêu của chúng ta đối với Chúa mỗi ngày… Không đơn thuần chỉ là 
một tỏ bày suông, mà là một sự tỏ bày tình yêu có thực chứng”. (LLM, 
59) 

Một vài biến cố quan trọng hoặc tầm thường trong đời sống chúng 
ta, tự chúng không nói lên hay gợi ra các ý nghĩa trái ngược. Để tự 
do, sự phân định không phải là một bổn phận dễ dàng: Người ta 
không thể tự dưng chế biến ra chiếc máy Fax có thể chuyển tải cho 
chúng ta những giải đáp rõ ràng! Tất cả chúng ta đều cần có sự 
đóng góp của cái nhìn huynh đệ, cái nhìn của tập thể hay của vị 
linh hướng, mới biết  cách hiểu được những gì xảy đến cho chúng 
ta. Nếu chúng ta tha thiết cầu xin Chúa Thánh Thần, thì Ngài sẽ soi 
sáng không để chúng ta lầm lạc: Khi Chúa muốn, Ngài luôn luôn 
giúp cho ai  tìm kiếm biết  được ý định của Ngài “bằng cách dùng các 
lời khuyên của một vị linh hướng khôn ngoan giúp nghe rõ tiếng nói của 
Thần Khí” (MSE, 500), nhưng “khi chúng ta ngay tình hỏi [vị linh 
hướng ấy], dẫu cho ngài có làm chúng ta sai lạc, thì Thiên Chúa vẫn dùng 
chính lý trí và Phúc Âm, cùng với sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, để 
soi sáng cho chúng ta” (QPR, 293). 

Lạy Chúa , Chúa dắt dìu con trong mọi lúc bằng những con đường 
mà chính Chúa đã vạch ra để con tự chọn. Khi phân tích tất cả 
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những gì vui hay buồn xảy đến với con, xin Chúa linh ứng cho con 
biết  khám phá ra sự phong phú khôn sánh của phút giây hiện tại, 
dẫu nó có làm đảo lộn các dự định của con hoặc có thể làm con thất 
vọng. Trong đêm đen hay trong ánh sáng, xin giúp con giữ được 
niềm xác tín rằng Chúa đang nắm chặt tay con, Chúa đang ở gần 
con để chia sớt nỗi đau hoặc niềm vui với con: Xin Chúa hãy nhận 
lấy những gì đang diễn ra trong con làm của Chúa. Xin làm cho con 
bền chí sẵn lòng thưa “xin vâng” mỗi khi Chúa gọi. “Lạy Cha, 
nguyện ý Cha được làm trọn trong con, trong tất cả loài Cha tạo dựng. 
Amen”. 

(*) 
Nói chung, ngoài các tác phẩm của Thánh nữ Têrêsa, tập sách nhỏ 
của Cha Caussade: “Phó thác cho Thiên Chúa Quan Phòng”, là đầu 
sách duy nhất mà trong tập Chỉ Nam, Anh Charles đã nêu tên giới 
thiệu các Tiểu đệ và Tiểu muội nên đọc. Ông L. Massignon viết: 
“Toàn bộ cuốn sách ấy giúp soi sáng và nâng cao tâm hồn chúng ta”. 
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Ngày thứ mười một 

 

Đấng Làm Chủ Điều Không Thể 

“Cầu nguyện là nói với Chúa; cầu nguyện là chúc tụng Chúa; cầu nguyện 
là thưa với Chúa rằng chúng ta yêu mến Ngài; cầu nguyện là chiêm 
ngưỡng Chúa; cầu nguyện là đem lòng trí gắn bó với Chúa; cầu nguyện là 
xin Chúa thứ tha; cầu nguyện là kêu xin Chúa đến cứu giúp chúng ta; cầu 
nguyện là cầu xin Chúa cho chúng ta và cho hết thảy mọi người được nên 
thánh thiện và được ơn cứu độ… Mà, tình yêu đòi ta phải nói cho người 
ta yêu biết  là ta đang yêu và lặp đi lặp lại dưới  mọi hình thức, là ca tụng 
người yêu mãi mãi khôn nguôi… Như vậy là không thể tách lìa lời cầu 
nguyện khỏi tình yêu, đến nỗi, một cách nào đó, những lời cầu nguyện 
của chúng ta trở thành thước đo tình yêu của chúng ta…” (EJ, 76-77). 

“… Chúng ta vốn mẫn cảm, hay cam chịu, song chớ nên gồng mình chống 
lại những nỗi đau đớn… Trong kinh nguyện của chúng ta, đừng giấu 
Chúa những nỗi đau khổ của mình… Đừng ngại than van về chúng, trái 
lại hãy bày tỏ với Ngài một cách đơn sơ, bằng tấm lòng cởi mở, như đứa 
con với Cha mình, như một con tim đang yêu có nhu cầu khó cưỡng muốn 
thổ lộ tất cả những gì mình cảm nhận cho người mà mình yêu say đắm… 
Và hãy kêu xin Ngài đến cứu giúp chúng ta: Người ta thích cầu viện đến 
người yêu biết bao, thích nhận mãi không thôi từ nơi người yêu 
biết  chừng nào!...” (EJ, 60-61). 

“… Điều không thể đối với con người thì lại có thể đối với Thiên Chúa: 
“Caritas omnia sperat” [đức mến hy vọng tất cả]. Thiên Chúa yêu 
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thương và Ngài có thể làm tất cả. Ngài tôn trọng tự do mà Ngài đã ban 
cho con người, nhưng Ngài không tự ngăn mình ban các ơn nhưng không 
từ ân sủng của Ngài, và ân sủng ấy có thể lật nhào tất cả mọi trở ngại và 
biến cơn giông bão thành sóng yên biển lặng tức thì. Chúng ta hãy tìm 
cách xin cho được những ân huệ đầy uy lực của Đấng đã nói: “Hãy xin 
thì sẽ được… Khi có hai hoặc ba người trong anh em họp nhau cầu 
nguyện, thì Thầy ở giữa anh em”…” (OS, 728). 

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa, vì đã tỏ cho chúng con 
biết  lời cầu nguyện của Chúa trong vườn Giết-sê-ma-ni, nơi mà 
Chúa tỏ mình ra là con người cách triệt để. “Quỳ gối xuống, Chúa 
Giêsu cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin tha cho con 
khỏi uống chén này. Tuy vậy, xin đừng làm theo ý con, mà xin theo 
ý Cha”… Người lâm cơn xao xuyến bồi hồi, nên càng khẩn thiết 
cầu xin và mồ hôi Người như những giọt máu rơi xuống đất” (Lc 
22,41-44). 

Trong những lời được lặp đi lặp lại nhiều lần ấy, lạy Chúa Giêsu, 
Chúa nêu gương cho chúng con về toàn bộ việc cầu nguyện, mà hai 
tính chất của lời cầu nguyện đêm ấy đã đạt đến cực điểm đó là: Lời 
cầu xin của Chúa, trong cơn tuyệt vọng, hết sức khẩn khoản, như 
một tiếng kêu la, một lời cầu cứu, và sự chấp nhận của Chúa đối 
với ý định của Chúa Cha, bằng sự vâng phục hoàn toàn đến nỗi từ 
khước cả việc thực hiện chính lời mình khẩn cầu, bằng sự tự hủy 
trọn vẹn bản thân qua việc hiếu thảo đón nhận chén Khổ Nạn – cái 
chết thực sự trước khi chết… 
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Lạy Chúa Giêsu, khi suy niệm về khoảnh khắc cao độ ấy, Anh 
Charles giải thích cho chúng con rằng có hai cách cầu nguyện. Cách 
thứ nhất: “Cứ để con tim kêu lên, để nó cầu xin cùng Thiên Chúa, với 
một sự đơn sơ của trẻ nhỏ, những gì mà nó muốn… cho mình hoặc cho 
tha nhân… Nhưng phải luôn kèm theo lời này là “không phải theo ý con 
mà theo ý Chúa”. Cách khác nữa, là chỉ nói lên lời cuối cùng: “Lạy 
Cha, xin cho ý Cha được thể hiện trong việc nầy, dẫu thế nào đi nữa”… 
Chúa Giêsu nêu gương chúng ta về cách cầu nguyện thứ nhất trong 
vườn Ghết-sê-ma-ni’ Người cũng nêu gương cho chúng ta về cách 
thứ hai trong Kinh Lạy Cha” (MSE, 245). 

Lạy Chúa Giêsu, trong khi cầu nguyện như Chúa, nếu con bày tỏ 
một ước ao bức thiết, khi con khẩn nài ơn chữa lành cho một người 
thân, con bật ra lời kêu than đau đớn, nếu con nài xin ánh sáng để 
tìm thấy con đường phải theo, thì con phải cầu xin cách đơn sơ như 
một em bé, nhưng cũng là với sự kính trọng sâu xa của một kẻ tin 
không cầm bằng Thiên Chúa như một thứ máy phân phối tự động 
các ơn huệ và coi lời cầu nguyện như đồng xu nhất thiết phải có để 
khởi động cái máy ấy. Chúa là Thiên Chúa. Ngài không phải là một 
“phương tiện” tùy con sử dụng, được chuyển đổi cho ngang tầm 
với con người con, phục vụ cho sự triển nở cá nhân của con hoặc 
ngay cả phục vụ cho “thành quả” tông đồ con thực hiện vì Ngài đi 
nữa. Thiên Chúa, Đấng Hoàn-Toàn-Khác, ngự trong cõi siêu việt. 
Đối diện với mầu nhiệm của Ngài, con luôn là một thụ tạo thiển 
cận, bất tri đối với những ý định của Ngài và lang thang trên 
đường. Đối với kiến thức về Thiên Chúa, chúng con chỉ là những kẻ 
mù chữ. Chính vì thế bước khởi đầu của con phải là việc tôn thờ để 



 77 

bày tỏ tâm tình thán phục, lòng vâng phục vô điều kiện, sự chấp 
nhận trước tôn ý Ngài bất cứ sẽ ra sao. Tất cả lời cầu xin con dâng 
lên Ngài sẽ chỉ có ý nghĩa nếu nó được xác định trong thái độ cơ 
bản là nhận biết  Thiên Chúa như chính Ngài là thế. Chớ gì thái độ 
tôn thờ bao trùm tất cả lời cầu xin của con! Còn sự tôn thờ ấy có 
được diễn đạt thành lời hay không, trước hay sau khi con dâng lời 
cầu nguyện, thì chẳng có gì là quan trọng. 

Lạy Chúa , trong lời kinh mà Chúa đã dạy cho chúng con, Chúa tìm 
cách ưu tiên gợi lên những tâm tình ấy. Thoạt đầu, những từ “ở 
trên trời” muốn “nâng hồn con lên cao, vượt lên khỏi mặt đất đáng 
thương này”. Và khi con lặp lại theo Chúa: “Nguyện Danh Cha cả 
sáng, nước Cha trị đến”, thì cũng là lúc con cố gắng hết lòng để làm 
cho lời cầu xin của riêng con trùng khớp với những ước muốn cốt 
yếu ấy. Khi nào lời cầu xin này của con đã được đặt vào đúng chỗ, 
lúc đó con mới có thể tỏ bày và cầu xin cho chúng con “lương thực 
hàng ngày”. “Hãy đọc lại hai, ba, mười lần lời cầu xin của chúng ta mà 
không tìm thêm từ ngữ hoặc lời mới, song cứ để cho tâm hồn chúng ta tự 
do kêu lên và thỉnh thoảng chỉ cần thêm câu: “Nhưng xin đừng theo ý 
con một xin vâng ý Cha”… (EJ, 59). Khi bày tỏ những ước muốn 
của mình, chúng ta hãy dạn dĩ như trẻ thơ: “Đừng đặt giới hạn cho 
những lời cầu xin của chúng ta, bởi chưng Thiên Chúa đã không giới hạn 
quyền năng của Ngài đối với những lời cầu nguyện của chúng ta, cũng 
như Ngài đã chẳng giới hạn lòng nhân lành và quyền năng của Ngài” (EJ, 
54). 

Lạy Chúa Giêsu, lời cầu nguyện của Chúa, vào buổi chiều Thứ 
Năm Thánh ấy, đã không được chuẩn nhận. Bằng không, dưới đất 
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này làm gì còn có tình hiếu thảo! Ôi ý định nhiệm mầu và khôn dò 
của Thiên Chúa! Ôi Chúa Giêsu, trong khi quỳ gối chiêm ngắm 
Chúa trước sự thinh lặng thần thánh này, con múc lấy được một 
chút an ủi cho những buổi chiều đầy chán nản, lúc đó con tưởng 
mình đã cầu nguyện vô ích vì một tiếng kêu bức thiết, phát ra từ 
một tâm hồn tín thác, và không được đáp lời. Anh Charles nói với 
chúng con: “Hãy tin rằng Thiên Chúa sẽ ban cho chúng ta tất cả những 
gì mà chúng ta lấy đức tin cầu xin Ngài. Ngài sẽ ban cho chúng ta bời vì 
Ngài vô cùng tốt lành và toàn năng: Ngài sẽ ban cho chúng ta hoặc là 
bằng cách ban cho chúng ta điều chúng ta xin, hoặc ban cho ta điều tốt đẹp 
hơn. Giả như Ngài muốn chúng ta phải chờ đợi, giả như chúng ta sẽ nhận 
được một cách muộn màng hoặc chẳng bao giờ nhận được, thì hãy tin chắc 
rằng sự chờ đợi chính là điều tốt hơn hết cho chúng ta…” (MSE, 197). 

Dẫu sao, lạy Chúa , con tin rằng Chúa là “Chủ tể của điều không thể” 
và con vững lòng xác tín về tình âu yếm của một vị Thiên Chúa, 
Đấng yêu con say đắm, và hằng che chở con không biết  mỏi mệt. 
Ngay cả trong đêm đen, niềm cậy trông của con vẫn tỏa sáng như 
một đốm lửa nhỏ: “Đức cậy chính là đức tin được đặt trong sự tốt 
lành… Chúng ta hãy luôn hy vọng tất cả, vì nền tảng của đức cậy nơi 
chúng ta chính là lòng nhân lành của Thiên Chúa”. (LLM, 125). 

Lạy Chúa , con lặng thinh ở trước mặt Chúa hàng giờ, chẳng có gì 
để xin Chúa cả. Và trong thái độ tôn thờ vô tư ấy, con sẽ chứng tỏ 
để Chúa thấy là con không đến với Chúa vì con cần Chúa, song chỉ 
đơn thuần là vì con yêu mến Chúa. “Cầu nguyện, như Thánh Têrêsa 
nói, không cốt nói nhiều mà là yêu mến nhiều” (EJ, 26). 
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Lạy Chúa , đối với vài người trong chúng con, việc cầu nguyện có 
nguy cơ biến thành một sự lẩn tránh để tìm một sự an bình giả tạo, 
trở nên trơ lì trước những nhu cầu của tha nhân. Chớ gì đừng bao 
giờ chúng con treo tấm biển như thế này trước cửa nhà nguyện: 
“Xin đừng quấy rầy, chúng tôi đang cầu nguyện”. Sẽ là quá muộn khi, 
hôm sau, ta phải kêu lên: “Lạy Chúa , giá mà con biết  được là chính 
Chúa đến gõ cửa!” Có thể nói là Chúa quấy rầy ngay cả khi Người 
đến trong dáng dấp “tơi tả” của một người bất hạnh kêu xin con 
chăng? Với một số khác trong chúng con, lạy Chúa , những hoạt 
động cần thiết xâm chiếm họ đến nỗi họ không còn tìm ra được thời 
gian để cầu nguyện, và, để tự bào chữa, họ có thể tự tạo ra những 
ảo tưởng về lòng quảng đại của chính họ. Chớ gì chúng con có thể 
chứng tỏ là không có một chút hèn nhát nào còn ẩn núp trong cách 
ứng xử của chúng con! Người ta có thể lẩn tránh trong sinh hoạt 
cũng như trong việc cầu nguyện. 

Hãy tỏ ra hết sức trung thực trong việc phục vụ anh em. Tôi biết  rõ 
rằng đôi khi có những vấn đề khiến chúng ta cảm thấy bất lực. Khi 
ấy, việc cầu nguyện chính là hoạt định. Nếu chúng ta đã nỗ lực hết 
khả năng của mình, sử dụng mọi phương thế có trong tầm tay, mà 
không giải quyết được một vấn đề nào đó, thì “lúc ấy chỉ còn 
biết  cầu nguyện, một phương thế vốn có uy lực hơn tất cả mọi phương 
thế khác… Chúng ta không nên hành động mà không cầu nguyện (đừng 
bao giờ làm thế), hoặc cầu nguyện mà không hành động khi chúng ta có 
cách để hành động…” (MSE, 503). 

“Lạy Chúa , xin làm cho mọi sự hồi tâm cao cả này tiếp diễn trong tâm 
hồn con, giúp con chỉ nghe thấy tiếng Chúa, giữa sự huyên náo của các 
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đam mê, những thú vui, những cơn cám dỗ… Lạy Chúa , trong sự thinh 
lặng thẳm sâu này, xin dạy con biết  ý định của Chúa để con thực thi, ôi 
lạy Chúa , đó là điều con cần hơn cả. Xin dạy con không chỉ biết  những gì 
Chúa muốn, nhưng còn biết  được Chúa là Ai, bởi chưng càng biết  Chúa, 
con càng yêu Chúa hơn” (CFA, 272). 
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Ngày thứ mười hai 

 

Bí Tích Thánh Thể, Chính Là Chúa Giêsu Tự Hiến Thân 

“Hạnh phúc biết bao! Chúa ở cùng chúng con, Chúa ở trong chúng con. 
Chúa là Đấng mà trong Ngài chúng con sống động và hiện hữu, Chúa ở 
nơi nhà tạm, chỉ cách con có hai mét, ôi lạy Chúa, chúng con còn cần gì 
hơn nữa? Chúng con thật diễm phúc! Emmanuel, “Thiên Chúa ở cùng 
chúng ta”, ta có thể nói đấy là lời đầu tiên của Tin Mừng… Còn “Ta ở 
cùng các con cho đến tận thế”, là câu nói cuối cùng. Chúng con hạnh 
phúc quá! Chúa tốt lành biết bao!...” (1897) (MSE, 174). 

“Thánh Thể chính là Chúa Giêsu, là tất cả Chúa Giêsu!… Trong Thánh 
Thể, Chúa ngự đó trọn vẹn, hoàn toàn sống động, là Giêsu-chí-ái của con, 
cũng y hệt như khi xưa Chúa sống tại nhà của Thánh Gia ở Nazareth… 
Như khi ở giữa các Tông đồ vậy. Cũng thế, Chúa đang ở đây, lạy Chúa-
chí-ái và Tất Cả của con!” (1897) (MSE, 174). 

“Lạy Chúa Giêsu, Chúa đang ngự nơi đây… thật gần gũi, Chúa ơi! Lạy 
Đấng Cứu độ của con, Giêsu của con, Anh của con, Hôn phu của con, 
Chúa-chí-ái của con! […] Thật là hết sức điên rồ nếu chúng ta tin rằng 
còn có điều gì khác tôn vinh Chúa hơn là bước đi theo Người… Chúng ta 
hãy yêu mến Người hết lòng hết sức, đó là tất cả những gì chúng ta phải 
làm trong thời gian và trong vĩnh cửu… Chẳng phải khi yêu, người ta tìm 
mọi cách để dành thời gian ở bên cạnh người mình yêu đó sao? Đó không 
phải là thời gian được dùng cách tốt nhất sao, ngoại trừ thời gian mà do ý 
muốn hoặc lợi ích của người yêu đòi phải làm khác” (1897) (DP, 81-83). 



 82 

“Này là Mình Thầy… Này là Máu Thầy (Mt 26,26-28)… Hồng ân bất 
tận ấy của Thánh Thể khiến chúng ta phải yêu mến một Thiên Chúa hết 
sức tốt lành, hết sức gần gũi, hết mình ở cùng và ở trong chúng ta, vẻ đẹp 
và sự hoàn hảo tối thượng ấy tự hiến cho chúng ta, đi vào trong chúng ta, 
không cần phải giải thích, vì điều đó đã quá hiển nhiên… Thánh Thể phải 
làm chúng ta trở nên dịu dàng, tốt lành biết bao, đối với mọi người. Điều 
ấy cũng tương tự như: Thứ ngôn ngữ đã từng làm Chúa xúc động sẽ nói 
lên điều gì nếu không phải là những lời đáng nói về tình yêu của Chúa, 
một tâm hồn đã tiếp rước Chúa lẽ nào có thể ấp ủ những ý tưởng không 
phù hợp với lòng nhân lành của Chúa; một thân xác đã có Chúa lưu ngụ, 
lại có thể làm những cử chỉ bất xứng với lòng khoan dung của vị Thiên 
Chúa đang cư ngụ ở đấy sao? Kẻ mà Chúa đã biến thành nơi trú ngụ của 
Người, đền thờ của Người, lại không chan chứa sự nhân từ của Vị Khách 
tuyệt vời ấy sao?” (1897) (PPF, 93-94). 
. 

Lạy Chúa Giêsu, khi các môn đệ tụ tập trên núi để từ biệt Chúa, 
Chúa đã nói với các ông: “… Còn Thầy, Thầy ở với các con mọi ngày 
cho đến tận thế”. Vậy là, theo lời hứa ấy, tiếng nói vinh phúc của 
Chúa thôi không còn vang lên trên mặt đất của chúng con nữa. (Mt 
28,30). 

Với Anh Charles, Thánh Thể trước hết chính là sự hiện diện của 
Chúa “mọi ngày”, nối dài mầu nhiệm Nhập Thể dưới hình thức bí 
tích. “Chính Thiên Chúa ở cùng chúng ta, Thiên Chúa ở trong  ta”. Vậy 
phải có một đức tin mãnh liệt vào sự hiện diện đích thực của Chúa 
Giêsu trong Bí tích Thánh Thể đến chừng nào mới có thể khiến Anh 
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phải thốt lên: “Việc Tôn thờ Thánh Thể phải làm nền tảng đời sống của 
mọi người…” (OS, 339). 

Thờ phượng Thánh Thể, chính là những phút giây thân tình và hồn 
nhiên, và đó là giây phút của tình yêu. Khi tôi bước vào nhà 
nguyện, chẳng phải là vì tôi có nhu cầu hoặc tôi cảm thấy bị lôi 
cuốn, mà vì tôi yêu mến, Lạy Chúa , trong đêm tối của đức tin, có 
thể cả trong lúc khô khan nguội lạnh, con vẫn kiên trì dâng lên 
Chúa một khoảng thời gian mà, xét theo loài người, bị coi là một sự 
lãng phí như “cân dầu thơm cam tùng hảo hạng nguyên chất” xức trên 
chân Chúa (Ga 12,3). Tất cả những ai tưởng rằng họ có thể dùng 
thời gian ấy để “sinh lãi” tốt hơn, có nghe thấy lời Chúa nói “hãy để 
mặc cô ấy” không? Anh Charles muốn các anh em của mình sau này 
chuyên lo thường xuyên thờ phượng Thánh Thể. Bất kể công việc 
của họ bề bộn cách mấy, Anh vẫn giới thiệu họ là những người, để 
ra hàng giờ liền, “chiêm ngắm Thánh Thể như nhìn vào trong ngôi nhà 
thánh ở Nazareth, chú ý đến Anh cả Giêsu, đang sống giữa Đức Trinh 
Nữ và Thánh Giuse, và cố… hòa mình vào với Người bằng một sự kết hợp 
ngày càng hoàn hảo hơn, sự kết hợp mà tình yêu của chúng ta khao khát 
khôn nguôi ở dưới thế này” (RD, 110). 

Sự kết hợp cách mầu nhiệm nhưng thực sự nhờ việc Rước lễ, mà 
Anh Charles nói đến, được tiếp nối hoặc được chuẩn bị nhờ những 
giờ thờ phượng dưới chân bàn thờ. “Ai ăn thịt và uống máu Tôi thì 
ở trong Tôi và Tôi ở trong người ấy” (Ga 6,56). Lạy Chúa Giêsu, 
Chúa muốn ban cho chúng con “của nuôi đích thực” để chúng con 
được đồng hóa với Chúa. Và Chúa còn so sánh sự kết hiệp ấy với 
sự hiệp nhất liên kết Chúa với Chúa Cha! Đối với Anh Charles, 
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những giây phút  tuyệt vời ấy còn gợi đến những giây phút ân ái 
trong hôn nhân, nhưng chúng có thể diễn ra theo thói quen cách 
buồn tẻ và chỉ là những trò giải trí. Tuy nhiên chân lý của bí tích 
vẫn được nên trọn, bất chấp sự tầm thường của chúng con. Lạy 
Chúa , con không dám mạo muội phê phán Chúa, nhưng Chúa 
phải liều lĩnh lắm mới dám tự nộp mình vào tay chúng con là 
những kẻ tội lỗi, dưới hình dạng của một tấm bánh tầm thường. 
Phần Chúa, chỉ có Chúa mới thấu biết mọi sự! Tình yêu làm nên 
những chuyện điên rồ! 

Ôi lạy Chúa Giêsu, trong cuộc gặp gỡ ấy, chúng con được nuôi 
dưỡng, bằng một “cách hiện hữu” giống như Chúa hiện hữu. Làm 
thế nào Chúa tỏ mình cho con trong Thánh Thể? Dưới những dáng 
vẻ vô cùng khiêm hạ của bánh và rượu, Chúa đang ở đây cách kín 
đáo, và Chúa chẳng làm gì để áp đặt con, cũng chẳng hề tìm cách 
để quyến rũ con. Chúa chờ đợi con tự do và trọn vẹn tin tưởng vào 
Lời Chúa. Ôi sự thinh lặng đầy xúc cảm của Thánh Thể! Đến lượt 
con, một khi được sống bằng sự sống của Chúa, con cũng phải sống 
giữa anh em con cách khiêm tốn và lặng lẽ, với lòng tôn trọng 
thánh thiện và yêu thương như thế. Cách làm chứng, cũng như 
lòng nhiệt thành trong tình bác ái huynh đệ của con, phải bắt 
nguồn từ Thánh Thể. 

Chúa đang hiện diện, không phải như một đồ vật vô tri, dẫu đó là 
một báu vật quý giá nhất, nhưng như một người đang sống và 
đang tự phó nộp mình vì phần rỗi nhân loại. “Này là Máu Thầy đã 
đổ ra cho các con và cho nhiều người”. Thế thì sao chúng con lại 
không chịu thay đổi cái nhìn đối với anh chị em, những người cùng 
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cử hành hôn lễ thần nhiệm ấy như chúng con? “Chúng ta phải có 
lòng kính cẩn dường nào đối với cả thể xác lẫn tâm hồn các anh chị em 
Kitô hữu, những người đã nhờ ơn hiệp lễ mà được kết hiệp hết sức mật 
thiết với Chúa Giêsu… trở thành những hôn thê, những đền thờ của 
Người, một cách vô cùng tuyệt diệu sao! Những tâm hồn và thân xác ấy 
thân thiết, quý giá và thánh thiện đối với chúng ta biết  chừng nào!” (PFJ, 
67). Việc Rước lễ không chỉ biến đổi cái nhìn của chúng ta mà thôi, 
nhưng còn biến đổi cả trái tim chúng ta nữa, trái tim đã được tháp 
vào Trái Tim Chúa Giêsu, hằng thôi thúc chúng ta phải hiến mình 
cho anh em bằng hàng trăm ngàn cách khác nhau. Hoạt động của 
chúng ta, phát sinh từ việc Rước lễ, giúp Chúa Giêsu nối dài hành 
vi tự hiến cho tất cả các anh chị em qua chúng ta. Từ “đền thờ” là 
chính chúng ta, “lòng nhân lành của Vị Khách tuyệt vời” chảy tràn lan 
như suối nguồn. 

*** 

Anh Charles hân hoan thắp sáng lên các ngọn đèn chầu giữa sa mạc 
Sahara, nghĩa là nhân lên sự hiện diện của Thánh Thể giữa lòng các 
dân tộc không nhận biết  Chúa Giêsu. Anh đặt miền đất mà Anh đã 
đặt chân tới tùy thuộc vào Chúa Thánh Thể: “Mỗi ngày tôi đều có thể 
cử hành Thánh lễ: Thánh Thể đang sở hữu phần lãnh thổ của mình…” 
(OS, 675). Anh đã viết điều đó năm 1904, khi nghỉ lại vài ngày, 
trong chuyến đi dài hướng về Tamanrasset. Anh hết sức sung 
sướng bởi vì “đã dựng xong một nhà nguyện kết bằng cành cây với một 
thánh giá bằng gỗ”. Anh kêu lên: “Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, tạ ơn 
Chúa về ngôi nhà tạm này trong xứ sở của những người du mục Touareg. 
Chớ gì đó sẽ là bước khai mào cho các nhà tạm khác!… Lạy Thánh Tâm 
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Chúa Giêsu, từ nơi sâu thẳm của ngôi nhà tạm này xin soi chiếu trên dân 
chúng đang vây quanh Chúa đây mà không nhận biết  Chúa” (CB, 144). 
Khẳng định sự tỏa chiếu ấy của Thánh Thể trên toàn bộ một xứ sở 
hình thành trong mắt Anh một địa chí thiêng liêng đang được ướm 
thử trên những cảnh quan hữu hình. Đối với Anh, Thánh Thể được 
đặt vào một nơi nào đó, chẳng khác nào như lúc Chúa chọn cư ngụ 
tại Nazareth chứ không phải một nơi nào khác sao. 

Tính “logique” ấy của mầu nhiệm Nhập Thể, vì thế, không bao 
gồm một quan niệm ma thuật về sự hiện diện đích thực của Chúa 
Giêsu trong phép Thánh Thể. Vả lại, lòng nhiệt thành với Thánh 
Thể như vậy trước hết là do đức ái. Lòng sùng kính của Anh đối 
với Thánh Thể, cũng như lời cầu nguyện của Anh, được tiến triển 
theo năm tháng. Nếu, vào cuối đời, những suy niệm của Anh ở 
Tamanrasset cũng được viết ra theo cách như hồi còn ở Nazareth, 
mười năm trước đó, thì hẳn là người ta đã có thể đánh giá tốt hơn 
toàn bộ sự khác biệt về sắc thái thiêng liêng giữa hai thời kỳ ấy. Hồi 
sống tại Nazareth năm 1900, khi nghĩ về chức linh mục, Anh cho 
rằng: “Chỉ được dâng một thánh lễ mà thôi thì cũng giá trị và vô cùng giá 
trị hơn tất cả những công việc khác mà tôi có thể làm”. Bảy năm sau, 
Anh tự nêu câu hỏi: “Có nên ở lại Hoggar mà không thể dâng thánh lễ 
(vì thiếu người giúp lễ) hay dâng thánh lễ và thôi không đi đến đó?”. Anh 
là linh mục duy nhất có thể đi đến những ốc đảo ở phía nam và “âm 
thầm mang Chúa Giêsu đến tận nhà những kẻ không biết  Người”. Lòng 
say mê cứu rỗi các linh hồn của Anh, bắt chước Đức Giêsu Đấng 
Cứu Độ, “luôn luôn đưa Anh đi xa hơn trên hành trình của mình” và 
khiến Anh quyết định từ khước dâng lễ, chừng nào Anh chưa được 
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phép cử hành một mình. Anh giải thích với Đức Giám Mục của 
mình rằng “Trước kia, con chủ trương phần thì để nhìn thấy sự vô cùng 
là Bí tích Thánh Thể, phần thì để thấy cái hữu hạn là tất cả những gì 
không phải là Người, và luôn hy sinh tất cả để cử hành thánh lễ: Nhưng 
lý luận như thế hẳn là đã có gì đó không đúng, bởi chưng, từ các tông đồ, 
các vị thánh vĩ đại nhất cũng đã hy sinh trong một vài dịp không cử hành 
để làm những việc bác ái thiêng liêng…” (OS, 695). 

Lạy Chúa Giêsu, Chúa vô cùng yêu thương hết thảy mọi người anh 
em của con, cũng là anh em của Chúa, mà con đang sống giữa họ, 
Chúa ban sự sống của Chúa cho họ trong Thánh Thể và Chúa 
muốn dùng con để yêu thương họ và ban cho họ sư sống của 
Chúa… “Xin Chúa soi sáng, dẫn dắt, cứu thoát các linh hồn mà Chúa 
yêu thương… Xin hoán cải con, con thật đáng thương, lạy Thánh Tâm 
Chúa Giêsu!” (CB, 144-145). 
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Ngày thứ mười ba 

 

Trái Tim Và Thập Giá 

“Mọi sự đã hoàn tất (Ga 19,30). Mọi sự đã hoàn tất vì Chúa đã trao ban 
cho chúng con tất cả, nhân tính và thần tính của Chúa, trong 33 năm tại 
thế, bằng gương mẫu và các bài giảng; tất cả những gì Chúa làm, đều 
đang ở trong Thánh Thể; ban Máu Chúa trong cuộc Khổ Nạn; ban Mẹ 
Chúa cho chúng con từ nơi cao trên Thập giá; trong một khoảnh khắc của 
cuộc đời Chúa, Chúa đã ban cho chúng con trọn vẹn tất cả… Mọi sự đã 
hoàn tất là thế. Công trình yêu thương của Chúa đã hoàn tất, Chúa đã yêu 
thương con người “cho đến cùng”, cho đến tận cùng những gì có thể, 
trong Mầu nhiệm Nhập Thể và trong Bí tích Thánh Thể, cho đến tận cùng 
đời sống của Chúa, đến giọt máu cuối cùng của Chúa… Ôi Trái tim Chúa 
Giêsu, đã bị đâm thâu vì chúng con, Chúa yêu thương chúng con dường 
nào!” (MSE, 518). 

(Chúa Giêsu nói): “Tóm kết của đạo chính là Trái tim Ta: Nhìn Trái tim 
Ta các con sẽ nhớ đến tình yêu Thiên Chúa đã dành cho các con, và tình 
yêu các con phải đáp trả lại Ngài… Ngài hằng muốn các con chiếm hữu 
chính Ngài mãi mãi, được biến đổi nên Ngài và cách nào đó được “thần 
hóa”: Đó chính là  tình yêu Thiên Chúa dành cho các con, bất tận bởi hạnh 
phúc khôn cùng mà Ngài muốn cho các con, chớ gì Trái tim Ta nhắc nhở 
các con […]. Toàn bộ đạo giáo đều được diễn tả bằng tiếng tình yêu, bác 
ái – Caritas” (EJ, 261) 
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“Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa đã ban cho con… một bằng 
chứng Chúa yêu con là dường nào, khi chịu biết bao khổ hình vì con, để từ 
rày về sau, con buộc phải đặt niềm tín thác không lay chuyển, một niềm 
hy vọng triền miên… vào tình yêu Chúa. Bất chấp của những lỗi lầm con 
phạm đến Chúa, ôi Thánh Tâm Chúa Giêsu, sau những bằng chứng tình 
yêu mà Chúa đã ban cho, con luôn tin tưởng vào tình yêu của Chúa, vào 
tình yêu bền bỉ, trung tín của Chúa, tình yêu không gì lay chuyển cho dù 
con bất trung. Con luôn tin rằng con chỉ phải đến với Chúa để thấy Chúa 
đang sẵn sàng tha thứ cho con… sẵn sàng đón nhận con như người cha 
đã tiếp đón đứa con hoang đàng… sẵn sàng giúp đỡ con, bằng sức mạnh 
thần linh của Chúa và với ước ao mãnh liệt nhất mà một trái tim nhân 
loại bỏng cháy nhất cũng không thể có được, để từ nay, trong mọi lúc của 
đời con, con được trở nên và làm điều đẹp lòng Chúa nhất… Ôi Thánh 
Tâm Chúa Giêsu, con cảm ơn Chúa!” (EJ, 179,180). 
. 

Này đây đứa con hoang đàng lên đường quay về với cha mình. Lạy 
Chúa Giêsu, Chúa đã miêu tả cho chúng con cảnh tượng khó quên 
ấy một cách tuyệt diệu: “Anh ta còn đằng xa, thì người cha đã trông 
thấy. Ông chạnh lòng thương, chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn 
để” (Lc 15,20). 

Người cha ngóng trông – điều đó người con không biết , vì không 
thể ngờ là lại có một tình thương như thế. Chính người cha chạy 
đến và ôm chầm lấy con mình! Chúng ta có đủ lý lẽ để nói rằng dụ 
ngôn ấy, tiên vàn, chính là dụ ngôn nói về tình yêu của người cha. 
Trước Chúa Giêsu, đã có một người thông thái nào có thể quan 
niệm được như thế về Thiên Chúa chưa? Linh cảm về Thiên Chúa 
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“như thế” thì vượt quá những khả năng của sự thông minh sắc sảo 
nhất. Một mạc khải phi thường đến thế, lạ lùng đến thế, thì chỉ có 
thể xuất phát từ Thiên Chúa mà thôi! 

Qua lời nói và cuộc sống Chúa Giêsu, chúng ta nhận ra được khuôn 
mặt của Thiên Chúa, mà cho đến bấy giờ vẫn còn xa lạ. Chúa Giêsu 
là “đường” dẫn đến khám phá ấy. Người đã chẳng nhắc đi nhắc lại 
với chúng ta rằng: “Ai thấy Thầy là xem thấy Cha” sao? Cả hai chỉ 
là một (Ga 10,30). Nói đúng ra, chúng ta có thể quả quyết rằng: 
“Trái tim Chúa Kitô là mạc khải về trái tim Thiên Chúa, mà thập giá là 
mạc khải về trái tim Đức Kitô” (Đức Cha Gay). 

“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một” (Ga 3,16). Và 
Người Con ấy, là hình ảnh của Thiên Chúa trên trần gian, đã yêu 
thương chúng ta cho đến phải chịu nhục hình thập giá, mà từ trên 
ấy Người loan báo: “Mọi sự đã hoàn tất”. 

Trong Bản Luật dòng của mình, Anh Charles đã tỉ mỉ xác định là 
các Tiểu Đệ và Tiểu Muội sẽ mang trên ngực một trái tim màu đỏ 
bên trên có một thập giá – “trái tim và phía trên cách 15 phân có hình 
thập giá”, bởi vì “Trái tim thánh của Người là khuôn mẫu cho trái tim 
của họ và là biểu tượng cho sứ vụ của họ”. Một trái tim, không bị 
xuyên thủng bởi một mũi tên nhưng là bằng một thập giá, cái giá 
của tình yêu mà nó biểu trưng! 

Biểu tượng ấy không tự nói về chính nó cho những ai mà chúng ta 
gặp, nó thông đạt cho biết  về một tình yêu đến từ Thiên Chúa và 
chỉ có thể tỏa rộng nhờ chúng ta mà thôi. Nó khích lệ chúng ta bày 
tỏ tình yêu ấy của Thiên Chúa ra trước mặt mọi người. “Các nhà 
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huynh đệ Thánh Tâm là những tổ ấm nhỏ – mà phần lớn đều được thiết 
lập trong những xứ truyền giáo – sống bằng tình yêu thương được Thánh 
Tâm Chúa Giêsu thiêu đốt, để “thắp lên ở đó ngọn lửa mà Chúa Giêsu đã 
mang đến trần gian” và làm lan tỏa tình yêu Chúa tới các con cái bất hạnh 
nhất, “lạc xa nhất” của Người…” (RD, 106-107). Bởi vì, đối với Anh 
Charles, việc đáp trả lại tình yêu của Thánh Tâm bằng tình yêu thì 
đồng thời cũng đòi buộc chúng ta phải yêu mến anh em. Anh đã 
nghe Chúa nói: “Trái tim Ta nhắc cho các con nhớ là các con phải lấy 
tình yêu đáp trả lại tình yêu Thiên Chúa… rằng các con phải yêu tha 
nhân như chính mình vì Thiên Chúa, Đấng yêu họ biết bao… vì Ngài yêu 
họ cũng như Ngài đã yêu chính anh em” (EJ, 261). Việc nối kết hai 
huấn lệnh mãi mãi bất khả phân ly ấy lại với nhau không ngừng 
được nhắc lại dưới ngòi bút của Anh Charles. 

*** 

Bảo rằng một Kitô hữu, trước hết, là một kẻ yêu mến Thiên Chúa 
tức là đưa ra một định nghĩa hết sức phiến diện. Các tín hữu khác, 
và đặc biệt là các nhà thần bí, hướng tất cả khát vọng của họ vào 
việc yêu mến Thiên Chúa. Còn chúng ta, khi tự vấn lương tâm, 
chúng ta phải lấy làm tiếc vì đã yêu mến Ngài quá tệ. Có quá đáng 
không? Bởi vì, như một môn đệ của Anh Charles đã nhấn mạnh, 
điều xác định tính chất của Kitô hữu, không phải là họ yêu mến 
Thiên Chúa, mà là họ tin rằng Thiên Chúa yêu thương họ. 

Niềm xác tín ấy mời gọi con phải thay đổi cái nhìn của con. Thay vì 
nhìn vào các lầm lỗi và những giới hạn của con, vào tình yêu nguội 
lạnh của con, thì con cứ ngẩng đầu lên, chiêm ngắm Chúa, bằng 
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cách không ngừng lặp đi lặp lại rằng: Chúa yêu con. Lạy Chúa , 
việc ấy thật kỳ diệu! Sự “hoán cải” ấy, thay vì làm con quy hướng về 
mình, con biết  vượt qua cái “tôi” để đến với “Chúa”. Chúa mới là 
quan trọng, niềm xác tín vào tình yêu Chúa chói ngời đến độ người 
ta chỉ nhìn thấy Chúa mà thôi. Ước gì con nghe thấy Chúa thì thầm: 
“Hãy ngắm nhìn Ta trong khi làm việc cho Ta, hãy nhìn Ta trong khi cầu 
nguyện, hãy nhìn Ta không ngừng” (DP, 130). 

Luẩn quẩn lục loại tìm kiếm những yếu đuối, những cơ cám dỗ, 
những sa ngã của bản thân, chỉ làm con thêm hoài nghi và nản 
lòng, và con bối rối lặp lại, theo thánh Phêrô: “Lạy Chúa , xin tránh 
xa con, vì con là kẻ tội lỗi!” (Lc 5,5).Lạy Chúa , trong khi cho rằng 
mình bất xứng với tình yêu Chúa, thì con lại ngầm hiểu rằng, có thể 
trong một vài cảnh huống nào đó dường như con có thể mãn 
nguyện, có lẽ con đáng được Chúa yêu hơn. Thế có nực cười 
không? Bao nhiêu là tham vọng khiến Chúa buồn lòng, lạy Chúa , 
hay chí ít thì chúng cũng không làm cho Chúa mỉm cười độ lượng 
được! “Nếu Chúa chỉ tiếp nhận những ai xứng đáng với Chúa thôi, thì ai 
sẽ được Chúa đón nhận đây? Nào Chúa chẳng phải là bạn tình của tâm 
hồn chúng con, Đấng trước hết và mãi mãi chỉ tìm kiếm tình yêu của 
chúng con sao?...” (LLM, 113). Chính bởi vì Chúa là Chúa nên Chúa 
yêu thương con và yêu con như con là thế. Lạy Chúa , xin hãy làm 
cho niềm xác tín ấy luôn bám rễ sâu trong con, không thể nhổ bỏ, 
của trong những ngày đen tối. “Chúa yêu thương chúng ta bởi vì Ngài 
nhân hậu, chứ không phải vì chúng ta tốt lành – các bà mẹ cũng đã chẳng 
yêu thương những đứa con lầm lạc của họ đó sao?” (LLM, 206). 
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Chúa đi tìm con chiên lạc và lo lắng trông ngóng đứa con hoang trở 
về. Và từ nơi cao trên thập giá – không còn là một dụ ngôn nữa – 
do tác động của con tim, Thánh Tâm Chúa đã rút ngắn mọi thủ tục 
để phong thánh cho “người trộm lành”. Với ông Phêrô, sau khi 
sống lại, Chúa chỉ đòi hỏi một chút tình yêu: dù ông chối Chúa, 
Chúa vẫn trung tín. Tất cả những điều đó thật chẳng hữu lý chút 
nào. Chỉ tình yêu mới giải thích được cách ứng xử như vậy. Điều ấy 
buộc con phải tin cách mù quáng rằng tình yêu ấy thật điên rồ, 
ngay cả khi con trình diện Chúa với hai bàn “tay trắng” như Chị 
Thánh Têrêsa Hài Đồng đã nói. Tình cảm ấy làm cho lòng con chứa 
chan lời cảm tạ, biết  ơn và thán phục. Cũng như Anh Charles, 
người đã tô điểm những giờ nguyện ngắm của mình bằng muôn 
vàn lời “tạ ơn”. “Ôi lạy Chúa , Chúa thật tốt lành, con xin tạ ơn, tạ ơn 
Chúa!”. 

“Bởi vì Chúa luôn yêu thương ở với chúng con, bằng Trái tim của Chúa, 
thì ước gì chúng con luôn ở với Chúa cũng bằng chính trái tim của chúng 
con như vậy: Chớ gì mọi nhịp tim của chúng con luôn đập vì Chúa… Chớ 
cho mọi tư tưởng, lời nói, việc làm của chúng con luôn được tình yêu 
Chúa gợi hứng và như thế là chúng con đã làm Chúa hài lòng hết sức 
chúng con rồi” (MSE, 174). 
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Ngày thứ mười bốn 

 

Lời Nguyện Cuối Cùng Của Thầy Chúng Ta 

“Lạy Cha, con xin phó linh hồn con trong tay Cha” (Lc 23,46). Đấy 
chính là lời nguyện sau cùng của Thầy, Chúa-chí-ái của chúng ta… Chớ 
gì nó cũng là kinh nguyện của chúng ta… Và không chỉ là lời nguyện vào 
lúc cuối đời của chúng ta mà thôi, nhưng còn là lời cầu nguyện trong suốt 
cuộc đời chúng ta nữa: “Lạy Cha, con phó mình con trong tay Cha; lạy 
Cha, con tín thác nơi Cha; lạy Cha, con phó mình con cho Cha; lạy Cha, 
xin hãy làm nơi con lọi sự đẹp ý Cha; Cha làm chi mặc lòng, con cũng cám 
ơn Cha; con cảm ơn Cha về tất cả mọi sự; con sẵn sàng luôn luôn, con 
nhận lãnh tất cả; con cảm ơn Cha vì tất cả. Miễn ý Cha được làm trọn 
trong con, lạy Thiên Chúa của con, trong tất cả loài Cha ta dựng, trong 
hết thảy các con cái của Cha, trong tất cả mọi người Cha yêu thương, con 
chẳng ước muốn chi khác nữa; lạy Thiên Chúa của con, con phó linh hồn 
con trong tay Cha; con dâng linh hồn con cho Cha, lạy Cha, với tất cả tình 
yêu của lòng con, vì con mến Cha, và vì con thấy cần phải hiến thân con, 
phó trót mình con cho Cha, không do dự đắn đo, song vô cùng tin cậy, vì 
Chúa là Cha của con…” (1896) (EJ, 88,89). 

“Nếu sự bách hại, niềm hy vọng sớm được phúc tử đạo, cuối cùng là ý 
niệm về cái chết đến gõ cửa, thì chớ gì niềm ao ước được tan biến đi để 
nhìn thấy Chúa Giêsu lại bùng lên, tựa như người ta ném thêm những 
nhánh củi vào lò lửa cho rực cháy và bừng sáng hơn. Sự bách hại, bệnh 
tật, hiểm nguy chính là tiếng chuông đồng hồ điểm báo giờ của chúng ta, 
mà từng tiếng keng gợi lên niềm hoan hỉ của Thánh Nữ Têrêsa: “Tôi chỉ 
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còn ở xa Chúa Giêsu chưa đầy một tiếng đồng hồ nữa thôi, “đó là 
tiếng kêu: “Kìa Chàng Rể đến”; là niềm hy vọng chúng ta sắp được kết 
hiệp với Chúa luôn mãi, chẳng bao giờ còn có thể xúc phạm Người, không 
còn làm buồn lòng Người nữa, cũng như sẽ chẳng bao giờ ngừng yêu mến 
và tôn thờ Người… (được kết hiệp) với Đấng duy nhất mà chúng ta yêu 
mến, Đấng là tất cả sự sống, là tất cả niềm khát vọng, là tất cả hạnh phúc, 
là tất cả tình yêu của chúng ta…” (RD, 309). 

“Hãy sống ngày hôm nay như thể đêm nay tôi sẽ phải tử đạo” (1902) 
(SAD, 113). 

. 
Lạy Chúa , tiếng kêu cuối cùng rất Chúa trên thập giá, vang vọng 
qua các thế kỷ, vượt quá giờ đen tối của chiều Thứ Sáu Thánh ấy: 
“… Mặt trời tối đi, bóng tối bao phủ khắp mặt đất, mãi đến giờ thứ 
chín. Màn trong Đền Thờ bị xé ngay chính giữa. Đức Giêsu kêu lớn 
tiếng: “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha”. Nói xong, 
Ngài tắt thở” (LC 23,44-46). 

Lạy Chúa Giêsu, lời cầu nguyện cuối cùng của Chúa từ trên thập 
giá, giữa lúc bị bỏ rơi, đã kết thúc lời van xin thống thiết mở đầu 
trong vườn Giết-sê-ma-ni. Ở đấy Chúa thốt lên lời phó thác hoàn 
toàn, vâng phục ý Cha hoàn toàn. “Lạy Cha, nguyện ý Cha thể hiện”: 
Thái độ sẵn sàng mà Chúa dạy chúng con đó, lẽ nào lại không phải 
là tâm điểm của mọi lời cầu nguyện, của tất cả đời sống Kitô hữu 
của chúng con? Trong khi suy gẫm, Anh Charles đã giải thích rõ 
những lời sau cùng của Chúa, bằng một vài câu đầy xúc động, giúp 
chúng con chia sẻ cách sâu sắc những tâm tình cô đọng trong 
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những lời hết sức vắn gọn ấy. Lối viết của Anh tương ứng thật 
chuẩn xác với rung cảm trong lòng Anh đến nỗi người ta nhận ra ở 
đó nét chính yếu trong đời sống kết hiệp của Anh với Chúa-chí-ái 
của mình và những dòng chữ ấy đã trở thành “kinh phó thác của 
Cha de Foucauld”: Các môn đệ của Anh hết lòng gắn bó và tiếp tục 
đọc lại lời kinh ấy. 

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã mang lấy trong con tim của Chúa tất cả 
các thử thách của chúng con, những tiếng kêu la đau đớn của 
chúng con hợp lưu trong tiếng kêu của Chúa vào ngày Thứ Sáu 
Thánh, tất cả những chấp nhận của chúng con hòa nhập với lời cầu 
nguyện cuối cùng của Chúa. 

Đôi khi bản thân con nổi loạn và con không thể thốt lên những câu 
như: “con sẵn sàng luôn luôn, con nhận lãnh tất cả”. Trên lý thuyết, 
con chấp nhận sự thật mà những lời ấy diễn đạt, song con do dự 
khi biến chúng thành lời của con. Điều ấy dường như quá sức con, 
con không thể cứ nhắm mắt hướng về tương lai được. Thật ra, điều 
đó làm con sợ: Biết đâu Chúa chấp xét một lời nào đó của con 
chăng? Và con nghĩ mình phải chạy trốn! Tuy nhiên, lạy Chúa , cốt 
lõi của vấn đề là việc bước theo Chúa, và để Chúa dắt đi. “Khi người 
dẫn đường dắt ta đến một nơi xa lạ, giữa đêm khuya, băng qua đồng 
không mông quạnh, không đường ngang lối rẽ, thì liệu người ta còn có 
chọn lựa nào khác ngoài việc chấp nhận phó thác không?” (Caussade). 

Được ở trong tay Chúa, lạy Chúa , con phải dễ sai khiến như một 
xác chết, điều này con thấy rùng rợn quá! Đúng là tất cả mọi truyền 
thống khổ tu đều sử dụng cách ví von ấy, và đến lượt mình, Anh 
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Charles cũng áp dụng trong khi cầu nguyện ở dòng Trappe. Lạy 
Chúa , chúng con đã quen ngôn ngữ Chúa dùng, có khi còn quá 
quen nữa, bởi chúng chẳng tỏ ra một chút đòi buộc nào cả. Chúa 
chờ đợi môn đệ Chúa từ bỏ mình, trở nên như một kẻ đã chết, như 
Tin Mừng khẳng định: “Ai muốn theo Tôi, phải từ bỏ chính mình, 
vác thập giá mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì 
sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Tôi và vì Tin Mừng, thi 
sẽ cứu được mạng sống ấy” (Mc 8,34-35). 

Lạy Chúa , chấp nhận “mất mạng sống” đòi hỏi phải có một niềm 
tín thác điên dại vào Chúa, như người con tinh thần của Anh 
Charles đã viết: “Còn xa tôi mới ghét bỏ và trốn tránh cuộc sống; tôi 
say mê cuộc sống đến điên cuồng, tôi đã nhận ra rằng tất cả những 
gì Thiên Chúa làm điều tốt đẹp va hoàn hảo; và tôi lớn tiếng công 
bố rằng chỉ có một lý do duy nhất để từ bỏ mạng sống, đó chính là: 
Lời của Chúa. Lý do này hết sức khó hiểu bởi chưng nó vượt quá 
tính “luận lý” của con người chúng ta… Allah Akbar, đó là tất cả” 
(Jean Ploussard). 

Những người anh em Hồi giáo đã chọn ông Abraham là mẫu mực 
về sự phó thác, sự vâng phục, ông là người đã thành tâm tin tưởng 
đến nỗi Thiên Chúa đã yêu cầu ông sát tế người con trai duy nhất 
của ông. Người con ấy chẳng phải là người con của lời hứa sao? 
Dường như Thiên Chúa tự mâu thuẫn? Theo cách nhìn của con 
người, điều đó hoàn toàn có vẻ là một sự phi lý tàn nhẫn. Người 
“cha của các kẻ tin” đã cúi đầu chấp nhận không do dự và ông đã 
thưa “xin vâng”, có hàng triệu triệu kẻ tin được nhân rộng thêm để 
tiếp bước ông. Tuân phục trong tăm tối như thế, đôi khi đòi hỏi 
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phải rất anh dũng, điều đó không thuộc khả năng của chúng con. 
Trong khi lập lại từng câu của lời kinh phó thác con vẫn tha thiết 
kêu xin Chúa giúp để con có thể gắn bó hoàn toàn, với tất cả con 
người con, vào những lời con đọc lên. Chớ gì những lời của con 
ngày càng trở nên trung thực hơn! Con an tâm tiến bước trên con 
đường mà lời kinh ấy mở ra vì có một niềm xác tín rõ ràng làm biến 
đổi nó: “song vô cùng tin cậy, vì Cha là Cha của con”, một người Cha 
yêu thương con một cách cũng phi lý như người cha của đứa con 
hoang đàng. Khi con thêm phần đầu câu nói ấy, hành vi tín thác ấy, 
vào tất cả những lời quả quyết mà nếu thiếu nó, chúng sẽ thật là 
kinh khủng, việc đó khiến con nghĩ đến ngõ hẻm tối om trong khu 
phố con đang ở, cứ mỗi buổi tối lại được chiếu sáng bởi những dãy 
điện đường công cộng, và thế là nhà nào cũng được thoát ra khỏi 
bóng tối. “Vâng, con sẵn sàng luôn luôn, con nhận lãnh tất cả, với một 
niềm tín thác vô bờ, vì Cha là Cha của con!”. 

Khi miệng con đọc, có thể là một cách đau đớn: “Cha làm chi mặc 
lòng, con cũng cám ơn Cha”, thì những lời đơn sơ ấy chuyển thành lời 
bày tỏ tình yêu với Đấng đã yêu con trước. “Nghệ thuật phó thác là 
nghệ thuật yêu mến” (Caussade). 

Đôi khi cũng xảy ra điều khiến con nổi loạn hoặc nêu lên những 
vấn nạn không có câu trả lời, bấy giờ sự chấp nhận của con là cả 
một cuộc chiến đấu, “một cuộc chiến đấu vì tình yêu… Một bằng chứng 
về tình yêu tinh khôi, một tác động yêu mến trong tăm tối, bề ngoài có vẻ 
bị bỏ rơi, sự hoài nghi ngay trong bản thân, trong mọi nỗi đắng cay của 
tình yêu không có chút ngọt ngào nào cả” (LLM, 67). 
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Lạy Cha, sao Cha không đáp lại những tiếng kêu tuyệt vọng, 
những lời tỏ tình đứt đoạn, đôi khi khó khăn, sao không đáp lại ý 
muốn của chúng con? Quả thật chính Chúa, lạy Chúa Giêsu, Chúa 
đã cảm nghiệm được thứ tình cảm bị bỏ rơi ấy: “Lạy Chúa, lạy 
Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ con?”. (Mt 27,46). Chúng con 
đụng phải bức tường lặng lẽ đầy ấn tượng ấy. Không phải chỉ có 
con mới than vãn về điều đó. Anh Charles cũng đã từng ghi chú 
trong sổ tay của mình: “Sự khô khan và bóng tối, tất cả thật là nặng nề 
đối với tôi; việc rước lễ, cầu nguyện, nguyện ngắm, hết mọi sự, ngay cả 
nói với Chúa Giêsu rằng tôi yêu Người… Tôi phải bám chặt vào đời sống 
đức tin. Giá mà tôi còn cảm thấy được là Chúa Giêsu yêu tôi. Nhưng 
Người lại chẳng bao giờ nói cho tôi biết  điều ấy cả” (1897) (VN, 32). 
Phải chăng có lúc chúng ta giống như những đứa trẻ đang phải giải 
quyết một bài làm khó, chẳng qua là để đạt được phần thưởng chứ 
không phải là làm cho mẹ chúng vui lòng? Làm sao có thể nói đến 
tình yêu – và ngay cả đối với “tình yêu tinh tuyền nhất” cũng vậy – 
nếu chúng ta chỉ kiếm tìm những ngọt ngào thiêng liêng? Phải 
chăng là chúng ta chỉ nhằm được thỏa mãn? Ngay cả trong tâm 
điểm những nghi vấn đặt ra, chúng ta phải luôn trở lại với đòi hỏi 
tối thượng là phải chịu “mất mạng sống mình”. “Càng ôm lấy thập 
giá, chúng ta càng siết chặt lấy Chúa Giêsu đang bị đóng đinh trên ấy”. 
(CB, 43). 

*** 

Không nên trình bày Kitô giáo với khuôn mặt dễ sợ, cho dù nó có 
đòi hỏi hết sức gắt gao đi nữa, vì điều đó trái ngược với những gì 
mà Kitô hữu được kêu gọi để sống. Đối với những người cùng thời 
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với Thánh Phaolô, thì việc rao giảng về Đức Kitô chịu đóng đinh 
dường như chuyện hết sức điên rồ. Thế mà giáo huấn đầu tiên của 
Chúa Giêsu trên trần gian này lại nói về hạnh phúc và trưng ra các 
mối phúc thật. Anh Charles, vị tu sĩ hết sức khổ hạnh, qua những 
bài suy niệm phản ảnh rõ ràng tính khắc nghiệt của Tin Mừng, lại 
không phải là một người nghiêm khắc và buồn bã. Tất cả những ai 
gần gũi với Anh đều ca tụng lòng nhân từ và nụ cười của Anh. 
“Anh sống rất hạnh phúc, điều đó không thể chối cãi, ai cũng thấy như 
thế… Đôi mắt sáng ngời vẻ bình thản và niềm vui trầm lặng” (Gautier). 
Có được niềm vui, một niềm vui sâu xa, lúc ấy người ta mới có thể 
sống từ bỏ toàn diện, như một “bước nhảy vào khoảng trống đen 
ngòm”, nhiều Kitô hữu đã có được kinh nghiệm ấy: “Tôi vẫn luôn 
thấy mình hết sức hạnh phúc trên trần thế này, không một hạnh phúc nào 
sánh bằng, không tìm đâu ra được một hạnh phúc như thế. Tôi muốn chịu 
đựng một điều gì đó vì Chúa và vì thế giới và thế là…” (J. Ploussard). 

Sống trong sự phó thác, như một em bé an nhiên tự tại và đầy tin 
tưởng: Lạy Chúa , xin cho con được mãi mãi sống trong tâm trạng 
ấy. Lạy Chúa , Chúa vẫn hiện diện ngay cả trong những biến cố 
nghiệt ngã. Xin sức mạnh từ nơi Chúa xô đi những khả năng hữu 
hạn của con và giúp con nhắc lại rằng: “Cha làm cho mặc lòng, con 
cũng cám ơn Cha.” 

Lạy Chúa , xin cũng cho phép con nghĩ đến cái chết của mình một 
cách thân thiện. Diện mạo đáng sợ của nó làm mờ mắt con và ngăn 
không cho con liệt nó vào hàng những biến cố diễm phúc. Đứa bé, 
trong bụng mẹ, sợ nhảy vào nơi xa lạ mà khi chào đời nó sẽ được 
nhìn thấy. Những người yêu thương nó kêu gọi nó hãy rời bỏ hơi 



 101 

ấm của cái tiện nghi mỏng manh kia để bước vào cuộc sung mãn và 
rạng ngời ánh sáng. Con đã sẵn sàng để, bất cứ lúc nào, nghe tiếng 
gọi tương tự: “Kìa Chàng Rể đến” như vậy chưa? Mỗi ngày, con có 
nối kết việc chú ý đón nhận giây phút hiện tại với thái độ sẵn sàng 
từ bỏ tất cả vào lúc đêm về chưa? Lạy Chúa , vượt qua những xâu 
xé lúc ban đầu, con chẳng bao giờ phải lo sợ nữa, vì Chúa đang dìu 
dắt con đi và lễ hội tưng bừng sắp mở màn! Khi ấy, sau Abraham 
và Mẹ Maria, con chỉ có thể lặp lại: “Lạy Chúa , này con đây!”, và 
lạy Chúa , nếu con tin tưởng và phó thác, thì con còn có thể nói 
thêm: Không cần gì phải vội vã. 

“Nào hãy phó thác! Lạy Chúa , Chúa đang hiện diện nơi đây, con nào sợ 
hãi chi, con chúc tụng Chúa về tất cả mọi sự, vì tất cả đều từ tay Chúa mà 
đến… Tất cả những gì xảy đến đều do Chúa cho phép, chuẩn bị, và an bài 
để đem lại phúc lợi cao nhất cho chúng con. Nào hãy phó thác” (QPR, 
134). 
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Ngày thứ mười lăm 

 

Chẳng Bao Giờ Người Ta Yêu Đủ 

“Rồi Ngài gục đầu xuống và trao Thần Khí” (Ga 19,30). Lạy Chúa Giêsu, 
Chúa đã chết và chết vì chúng con!… Nếu chúng con đã thực sự tin điều 
đó, thì lẽ ra chúng con đã ước ao được chết và chết vì đạo […]. Điều tồi tệ 
nhất mà con người có thể làm cho chúng con, đó là giết chết chúng con 
bằng muôn nỗi cực hình, nhưng, lạy Chúa Giêsu, khi chúng con chấp 
nhận cái chết như thế, theo tôn ý Chúa và vì lòng yêu mến Chúa, thì đó lại 
là một hồng ân tuyệt hảo… Một sự bắt chước được Chúa chúc phúc gấp 
ba lần… 

“Bất kể người ta sát hại chúng con vì lý do nào, nếu tận đáy lòng, chúng 
con chấp nhận cái chết bất công và tàn khốc ấy, như một ân phúc từ tay 
Chúa ban cho, nếu chúng con cảm tạ Chúa về điều đó như một ân sủng 
ngọt ngào… Nếu chúng con dâng nó lên Chúa như một hy lễ bằng tất cả 
thiện tâm của chúng con, nếu chúng con không chống cự lại, để được 
vâng theo giáo huấn và mẫu gương của Chúa… Thì khi ấy, bất kể động cơ 
thúc đẩy người ta sát hại chúng con ra sao, chúng con vẫn sẽ được chết 
trong tình yêu tinh tuyền, và cái chết của chúng con sẽ là một hy lễ thơm 
hương dịu dàng dâng lên Chúa, và giả như, dưới mắt mọi người, điều đó 
không được coi là cuộc tử đạo đúng nghĩa, thì dưới mắt Chúa nó vẫn là 
thế và sẽ là một hình ảnh hết sức hoàn hảo về cái chết của Chúa… Bởi 
chưng nếu trong trường hợp này, chúng con không được hiến dâng máu 
mình vì đức tin, thì – bằng cả trái tim mình – chúng con cũng đã dâng 
hiến và phó nộp cho tình yêu Chúa rồi”. (1898) (EDS, 193-194). 
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“Hủy mình ra không chính là phương thế mạnh mẽ nhất để chúng ta được 
kết hiệp với Chúa Giêsu và mưu ích cho các linh hồn: Đó là điều mà 
Thánh Gioan Thánh Giá cứ viết đi viết lại hầu như trên từng hàng chữ 
trong các văn phẩm của Ngài. Khi người ta cam chịu đau khổ vì yêu mến, 
thì người ta có nhiều khả năng lắm, người ta có thể làm được nhiều hơn cả 
cái mà người ta có thể làm được trên trần gian này: Người ta đau khổ, vì 
cứ cảm thấy là mình chưa yêu và đó chính là nỗi đau khổ lớn hơn cả! 
Nhưng người ta vẫn biết  là mình muốn yêu, mà muốn yêu chính là yêu 
rồi vậy. Người ta cảm thấy mình chưa yêu đủ; thật thế, sẽ chẳng bao giờ 
người ta yêu cho đủ, nhưng Thiên Chúa tốt lành biết  rõ chúng ta được 
nhồi nắn bằng thứ bùn gì và Ngài yêu thương chúng ta còn hơn cả người 
mẹ yêu thương con cái mình; Ngài đã nói với chúng ta, và không bao giờ 
nói dối, rằng Người sẽ không xua đuổi những ai đến với Ngài” 
(1/12/1916) (LMB, 251-252). 
. 

Lạy Chúa Giêsu, hôm Chúa Nhật Lễ Lá (*), Chúa đã giải thích về ý 
nghĩa của cái chết sắp tới của Chúa “ như là điều kiện để hoàn tất công 
trình của Chúa” (Lagrange): “Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt 
lúa gieo vào lòng đất không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; 
còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng 
sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, 
thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời” (Ga 12, 23-25). 

Anh Charles đã luôn xác tín rằng Anh phải chết đi thì công trình 
của Anh mới trở nên phong nhiêu được. Khi xin những người 
thường liên lạc với Anh bằng thư từ cầu nguyện cho Anh, Anh 
thường gợi lại so sánh về hạt lúa mì như thế: “Hãy giúp tôi chết đi để 
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mang lại hoa trái” (OS, 403). Anh ước ao mãnh liệt quy tụ các bạn 
đồng hành quanh mình và nhân rộng các nhà huynh đệ, không chỉ 
ở Sahara mà còn cả trên thế giới (ở Rooma, ở làng Bêtania!… ), Anh 
cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm về sự đơn lẻ của bản thân, 
như hình ảnh của hạt lúa mì nếu không chết đi thì vẫn cư một mình 
trơ trọi. “Nếu hạt lúa mì chết đi, thì nó mang lại nhiều hoa trái… Xin cầu 
nguyện cho tôi được hoán cải, để khi chết đi, tôi mang lại được nhiều hoa 
trái” (OS, 399). 

Quy luật về sự phong nhiêu ấy, vốn là quy luật của thập giá, luôn 
là lực đẩy cho toàn bộ hoạt động tông đồ: Nó mang tính phổ quát. 
Hạt lúa mì là hình ảnh của đời sống Kitô hữu. Cần thiết phải chết đi 
để mang lại hoa trái. Việc ấy không hệ tại ở chỗ đi tìm một cái chết 
anh hùng, mà là một “cái chết hằng ngày”. Tất cả chúng ta đều được 
mời gọi vác thập giá của mình và chịu “mất mạng sống” mình. 
Đồng hành với Anh Charles trong suốt mười bốn ngày qua, chúng 
ta đã nhận biết  rằng tất cả đều quy về mầu nhiệm sự sống phát 
sinh từ sự chết. “Lạy Chúa , Chúa đã dùng cái chết của Chúa mà ban sự 
sống cho thế gian”, đó là lời công bố của Phụng Vụ Thánh Thể. Đến 
lượt mình, trong khi kết hiệp với Chúa Giêsu, ai ở vào vị trí người 
nấy, chúng ta cũng phải chết đi. Bằng cách dứt bỏ những của cải 
thế gian, bằng vâng nghe theo tiếng Chúa gọi và phó thác hoàn 
toàn theo thánh ý Ngài, bằng hy sinh sự yên ổn và tính tự ái để 
phục vụ anh em, bằng lời cầu nguyện bền bỉ trong đêm tối của sự 
khô khan hoặc đau khổ, như vậy chúng ta có thể chết bằng muôn 
vàn cách thức khác nhau. Chúng ta không lựa chọn các dạng thức 
khác, nhưng chấp nhận chúng cách quảng đại trong sự quên mình. 
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Lạy Chúa , khi treo thánh giá trên tường, chúng con nhớ lại đó là 
biểu hiệu tình yêu của Chúa. Khi đón nhận thánh giá trong cuộc 
đời, là chúng con hết lòng đáp lại tình yêu Chúa. Khi chiêm ngắm 
các ảnh chuộc tội được dựng lên tại các ngã tư nơi thôn dã, chúng 
con cũng nghe thấy những tiếng chuông reo vui không ngừng vang 
lên mừng kính Chúa sống lại. Khúc ca lưỡng diện của thập giá và 
vinh quang ấy sonh hành với chúng con trong từng ngày sống. 

Từ khi tìm thấy những bản viết của Thánh Gioan Thánh Giá, tại căn 
lều ở Nazareth, Anh Charles thường trích dẫn một câu châm ngôn, 
rồi trình bày lại định luật về hạt lúa mì theo cách suy nghĩ của Anh. 
Anh viết trong thư như sau: “Xin hãy cầu nguyện cho tôi được yêu 
mến Thập giá, không phải chỉ vì đó là Thập giá, mà vì đó là phương thế 
duy nhất, con đường duy nhất để tôn vinh Chúa Giêsu: “Hạt lúa mì chỉ 
sinh hoa kết trái bằng cách chết đi… Một khi được treo lên, Ta sẽ 
kéo mọi sự lên với Ta”. Và như Thánh Gioan Thánh Giá nhấn mạnh, 
chính lúc Người tự hủy hoàn toàn bằng cái chết, mà Chúa Giêsu đã làm 
điều tốt nhất, đã cứu cả thế gian” (OS, 48). Anh đã ghi lại như thế vào 
năm 1903 và sau đó, không biết  là còn bao lần nữa, Anh sẽ còn viết 
vào chính ngày Anh chết, ít lâu trước khi tư tưởng ấy thể hiện nơi 
chính thân xác Anh. 

Cũng giống như hạt lúa mì, một cách âm thầm, từng ngày, Anh 
Charles nỗ lực để chết đi. Nhưng Anh cũng mơ đến một cái chết 
giống như cái chết của Chúa Giêsu hơn, cái chết tử đạo. Trong hai 
mươi năm, Anh ao ước điều đó, Anh chuẩn bị nó, Anh mong muốn 
nó xảy ra cho các anh em tương lai của mình, Anh đưa ra một mô tả 
có tính ngôn sứ: “Hãy nghĩ rằng anh sẽ phải tử vì đạo, bị tước lột hoàn 
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toàn, nằm sóng soài trên đất, trần truồng, bất tỉnh, đầm đìa máu và đầy 
thương tích, bị sát hại một cách hung bạo và đau đớn… Và hãy ước ao 
điều ấy được xảy ra ngay hôm nay!” (1897) (VN, 35). 

Một trạng thái tinh thần như thế, khác xa với mọi chứng tự hành hạ 
mình, chỉ được hiểu thấu bằng ý muốn bắt chước Đức Giêsu, Chúa-
chí-ái của Anh mà thôi và hãy trân trọng lời này của Anh: “Giá mà 
chị biết  được – Anh viết – em ao ước kết thúc cuộc sống khốn khổ và đáng 
thương vốn đã bắt đầu hết sức tồi và hết sức trống rỗng, theo cách mà 
Chúa Giêsu đã nói vào buổi tối tại nhà Tiệc Ly rằng không có tình yêu nào 
cao cả hơn tình yêu của người thí mạng sống mình vì yêu mến… Em 
không xứng được như vậy, nhưng em ước ao được như thế biết chừng 
nào!” (1902) (LMB, 102). 

Ngày đêm, Anh Charles hằng chiêm ngưỡng mẫu gương chí thánh 
của Anh, và sống theo phương châm Anh tự đặt rất cho mình: 
“Mức độ của sự bắt chước chính là thước đo tình yêu”. Cũng như Chúa 
Giêsu, bằng cái chết, đã ban cho chúng ta “bằng chứng vĩ đại nhất 
về tình yêu”, thì đối với Anh Charles, “cầu xin, ước ao và, nếu đẹp 
lòng Chúa, được chịu tử vì đạo, [tức là] yêu mến Chúa Giêsu bằng tình 
yêu lớn lao nhất” (DP, 75). Và để yêu mến, cần phải đón lấy thánh 
giá đồng thời với việc từ bỏ mình: “Tình yêu đích thực duy nhất, xứng 
với tên gọi của nó nhất, [chính là] tình yêu quên mình và quên tất cả để 
chỉ ao ước, chỉ sống cho một điều duy nhất, đó là: Hạnh phúc của Chúa-
chí-ái”. (CE, 91). 

Bây giờ chúng ta trở lại ngày đầu tiên, lúc Chúa Giêsu đặt tình yêu 
làm giới răn vĩ đại nhất, trỗi vượt trên tất cả mọi điều luật. Trong 
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khi khen viên ký lục, các thính giả đã nghe Chúa Giêsu bảo ông ta 
rằng: “Cư làm như vậy thì được sống” (Lc 10,28). Hôm nay Tin 
Mừng vẫn còn đang nói với chúng ta. Vậy là, lạy Chúa  Giêsu, 
Chúa đang truyền dạy riêng con: “Cứ làm như với”, nghĩa là “hãy 
yêu mến Chúa và yêu tha nhân”. “Yêu Chúa và tha nhân, và nhờ yêu 
tha nhân mà đến với tình yêu Chúa, hai tình yêu ấy không đi riêng lẻ một 
mình: Lớn lên trong tình yêu này thì cũng trường thành trong tình yêu 
kia” (LLM, 83). Chúa đã truyền cho con: Hãy yêu thì con sẽ được 
sống. Lạy Chúa Giêsu, thật là một chương trình tuyệt diệu, yêu tức 
là sống! Bời vì chúng con đã được khắc tạc giống với hình ảnh 
Thiên Chúa hằng sống, còn Ngài lại tự đồng hóa chính mình với 
tình yêu. “Thiên Chúa là tình yêu: Ai ở trong tình yêu thì ở trong 
Thiên Chúa và Thiên Chúa ở trong người ấy” (1 Ga 4,16). Hãy yêu, 
ngay cả khi thập giá có là bằng chứng và dấu chỉ đi nữa, thì lạy 
Chúa , vì chính Chúa muốn thế. Thập giá là mặt trái đau thương 
của một tình yêu bỏng cháy: Máu và lửa có cùng một màu như 
nhau, và cũng là màu của huy hiệu mà Anh Charles mang trên 
ngực. Trái tim, biểu tượng của tình yêu, luôn bị thập giá đâm thâu. 
Còn tình yêu thì mạnh hơn sự chết. 

*** 

Vào lúc chết, những lời cuối cùng bao giờ cũng mang một ý nghĩ 
hết sức cảm động. Thế mà, hình như  Anh Charles không hề mở 
miệng nói một lời nào, kể cả sau khi Anh bị những người tấn công 
trói chặt lại. Nhưng Anh đã để lại trên bàn làm việc ba bức thư: Đó 
là những lời cuối cùng của Anh trên trần thế. 



 108 

Do một sự trùng hợp lạ lùng, khi ấy Anh đã tự ý ghi lại những lời 
mà cha linh hướng của Anh đã thì thào vào tai Anh, trên giường 
hấp hối, sáu năm về trước. Năm 1910 Anh viết: “Người phát thư vừa 
mang đến cho tôi các chi tiết về những giây phút cuối cùng của người mà, 
cách đây hai mươi bốn năm, nhờ ngài mà tôi được hoán cải, và cho đến 
nay ngài vẫn là người cha yêu dấu nhất của tôi. Ngài đã triệt để giữ kín 
mọi hiểu biết  của mình nhưng đã có thể bắt đầu nói ra. Hai lời cuối cùng 
của ngài là “amabo numquam satis” [chẳng bao giờ tôi yêu đủ] và 
“người ta có giá trị bởi cái mà người ta yêu”; ngài tự nhủ mình phải 
sống theo sự suy nghĩ của mình. Hai lời ấy tóm kết cả cuộc đời của ngài”. 
(LLM, 83). 

Ngày 01 tháng 12 năm 1916, được hướng dẫn một cách huyền 
nhiệm, Anh Charles đã tự tay viết ra cũng chính những lời như thế: 
“Người ta sẽ chẳng bao giờ yêu đủ”. Sứ điệp cuối cùng của Anh là một 
lời kêu gọi yêu thương và yêu thương nhiều hơn nữa. 

Lạy Chúa Giêsu, trước những lời được viết ra và trước cái chết anh 
hùng ấy, con thấy mình thật nhỏ nhoi và yếu đuối, khó mà đạt tới ý 
tưởng ấy. Tuy nhiên, Anh Charles cũng đã thú nhận với chúng con: 
“Giá như ít ra tôi cảm thấy được là Chúa Giêsu đang yêu tôi, nhưng Ngài 
chẳng bao giờ nói với tôi điều đó cả”, và trước khi chết: “Không phải lúc 
nào người ta cũng cảm thấy là mình đang yêu… Nhưng biết  là mình 
khao khát yêu và muốn yêu tức là đã yêu rồi”. Qua những lời tâm sự 
này Anh đã trở nên gần gũi với con biết bao! Con cũng thế, lạy 
Chúa , con muốn yêu Chúa, bằng hàng ngàn hành vi trong cuộc 
sống thường ngày của con: Bằng cầu nguyện với Chúa, chúc tụng 
Chúa, bởi chưng cầu nguyện là yêu mến và chúc tụng cũng là yêu 
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mến; bằng cách tuân theo thánh ý Chúa Cha, bởi chưng vâng phục 
chính là yêu mến; bằng cách bắt chước Chúa và vì yêu Chúa sống 
khó nghèo; bằng cách không ngừng yêu thương anh em, bởi vì 
những gì con làm cho họ, chính là làm cho Chúa… Lạy Chúa , 
người ta có thể thêm nữa, vì bấy nhiêu có hơi ít chăng? Nhưng, 
phần Chúa, Chúa không thể nào đối xử với con tệ hơn cách mà 
người cha của đứa con hoang đàng đã đối xử với hắn! 

(*) 

 
Trong tập Luận về việc đồng hành với Chúa Giêsu (Nazareth 1900), 
Anh Charles đặt những lời này vào Thứ Hai Tuần Thánh: “vào 
khoảng 4 hay 5 giờ chiều” (PFJ, 162) 

 
 


