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IGIÊNIÔ MAI-THIÊN-LỘC 
(Eugène de Mazenod) 

(1782-1861) 

 

 

 

Carôlô Giuse Igiêniô Mai-Thiên-Lộc sinh tại Aix-en-Provence (phía nam nước Pháp) 

ngày mồng một tháng 8 năm 1782. Thân sinh làm chủ tịch của Thẩm kế viện bên cạnh Nghị 

viện Vùng Provence. Ngài ở với cha mẹ và người em gáiù trong một ngôi biệt thự của khu 

phố sang trọng Cours Mirabeau. Nhưng cuộc sống gia đình không mấy hạnh phúc. Cuộc sống 

chung của cha mẹ ngài là kết quả của một cuộc hôn nhân tính toán giữa một thanh niên quí 

tộc đang gặp hoàn cảnh khó khăn và một thanh nữ gia đình phú hộ ước mơ danh vọng. Thế 

rồi đôi đường đã đi đến tình trạng ly dị vào năm 1802. 

 

Vì hoàn cảnh tao loạn sau ngày Cách mạng Pháp, Igiêniô phải theo gia đình đi tị nạn, 

lúc đầu ở Nice, rồi Venise, Naples và cuối cùng đến Palerme (các thành phố thuộâc nước Ý 

ngày nay). Cuộc sống di cư đó gây nhiều ảnh hưởng tốt cũng như xấu trên cậu bé Igiêniô. Ở 

Venise, ngài quen biết với cha Bartolo Zinelli, một linh mục rất tuyệt vời. Cha Zinelli đã 

khuyên dạy ngài nhiều đều hữu ích. Nhưng ở Palerme, ngài lại rơi vào một môi trường sống 

rất trần tục. Ngài ham thích lui tới những nơi gặp gỡ của giới quyền quí và Cung điện. Tự 

phong là bá tước. Rồiø quên bẵng nếp sống đạo đức sốt sắng thời thiếu niên. 

 

Năm 1802, mẹ ngài gọi ngài về lại Pháp. Năm năm liền sau đó, ngài ham vui trong các 

khách sạn ở Aix-en-Provence. Với tâm trạng bình thường của những người di cư trở về cố 

quốc, ngài làm như không học được một bài học nào từ biến cố Cách mạng Pháp và cũng 

không muốn quên những đặc quyền đặc lợi thủa trước; vì thế mà ngài muốn tìm một nơi giàu 

có để làm đám cưới, hy vọng phục hồi tài sản giàu có của gia đình. Ngài còn giữ đạo công 

giáo vì “một người quí tộc thì phải giữ đạo và tỏ ra gương mẫu”. Ngài tin “có một Thiên 

Chúa toàn năng làm cương thường cho trật tự xã hội”. Nhưng cuộc sống hời hợt và tìm khoái 

lạc đó không làm cho ngài vừa ý; tự thâm tâm, ngài thấy cuộc sống như thế thật vô nghĩa và 

vô ích. 

 

Năm 1870, Thánh Giá Chúa Kitô đã làm ngài choáng váng trong lúc ngài tham dự nghi 

thức thứ sáu Tuần Thánh : ngài khám phá được Thiên Chúa Tình Yêu. Cuộc “trở lại” đó đưa 

ngài đến quyết định hiến đời ngài cho Chúa Kitô. Mặc dầu đình chống đối, ngài xin vào đại 

chủng viện Saint-Sulpice ở Paris năm 1808, và được phong chức linh mục ngày 21 tháng 12 

năm 1811 tại Amiens. 

Tháng 10 năm 1812, ngài trở về Aix, nhưng không nhận làm mục vụ trong các giáo xứ, 

mong được tư do thực thi thiên chức linh mục của mình thể theo lời Chúa kêu gọi mà ngài 

cảm nhận được.  Ngài bắt đầu qui tụ những thanh niên không có việc làm trong thành phố và 

lập ra một Hiệp hội Thanh niên. Đồng thời ngài lo chăn sóc những người bị tù tội và những 

tội nhân bị án tử hình. Cuối cùng ngài đi phục vụ những người nghèo khổ bần cùng thuộc 

tầng lớp thấp kém trong xã hội, những người chỉ nói được tiếng địa phương vùng Provence. 

 

Nhưng Igiêniô sớm nhận ra rằng, sức lực cá nhân không thể làm hết công việc nầy. Vì 

thế, ngài đã qui tụ vài linh mục, và vào ngày 25 tháng giêng năm 1816, ngài đã đưa họ đến ở 
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trong một nhà Dòng Carmêlô, đang bỏ trống. Nhóm ấy được đặt tên là “Những nhà truyền 

giáo của Provence”, chuyên tâm rao giảng Tin Mừng cho các vùng quê xa xôi hẻo lánh. 

Việc truyền giáo mang nhiều thành quả, nhưng nhiều cha xứ và một số giám mục chống 

đối kịch liệt. Vì thấy công cuộc nầy bị đe dọa, nên khi được chọn làm tổng đại diện của địa 

phân Marseille năm 1923, Igiêniô Mai-Thiên-Lộc đã xin Đức giáo hoàng can thiệp để cho 

Dòng được sống còn. Ngày 17 tháng 2 năm 1826, giáo hoàng Lêô XII nhìn nhận Dòng tu 

mới, gồm có linh mục và các tu sĩ dưới danh xưng là Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm. 

 

Cách mạng năm 1830 xảy ra, vua Louis Philippe đệ nhất lên ngôi, mối quan hệ giữa vua 

và giáo hoàng căng thẳng. Để cho vua thấy Giáo hội độc lập đối với nhà vua, giáo hoàng 

phong Igiêniô Mai-Thiên-Lộc làm giám mục “in partibus” mà không màng đến sự chuẩn nhận 

của vua. Nhà vua phản ứng kịch liệt. Báo chí được huy động để chống lại vị tâm giám mục, 

và Igiêniô đã bị tước quốc tịch Pháp. Igiêniô muốn lên tiếng chống đối, nhưng giáo hoàng 

cấm.  Giáo hội muốn “làm ngơ”, ngài phải trải qua một cơn thử thách đen tối và cô đơn. 

Đến năm 1837, tình trạng trở lại bình thường. Ngài được phong làm giám mục hiệu tòa 

Marseille. Từ thời điểm đó cho đến lúc qua đời, ngài vừa là tổng quyền của nhà Dòng vừa là 

giám mục thành phố lớn thứ hai của nước Pháp. 

 

Trong chức vụ giám mục, ngài tổ chức lại địa phận của mình đang hồi phát triển. Ngài 

lập thêm hai mươi giáo xứ, thúc đẩy các địa điểm hành hương, như Notre-Dame-de-la-Garde, 

sinh hoạt tích cực, xây dựng các trường học, tăng cường các công cuộc bác ái, kêu gọi trên 

dưới ba mươi dòng tu đến hoạt động. Đặc biệt, ngài không ngừng chăm sóc những người bị 

khinh khi và bị bỏ rơi hơn cả trong xã hội. Ngài không hề làm ngơ trước những nỗi bất hạnh 

của dân chúng: thăm viếng những khu có người bị bịnh cùi cư ngụ, tiếp đón bất cứ ai mong 

được gặp ngài, từ tỉnh trưởng đến các nữ tù nhân, từ thị trưởng đến phu bến tàu hay các cô gái 

bán thân. Vào những lúc có nạn dịch, ngài đích thân hiện diện giữa người bịnh, tiếp sức với 

các cơ quan chính quyền đang bị bất cập, tổ chức cứu tế “vì, khi có những nhu cầu mới, nếu 

cần, ta phải cố gắng tìm ra những phương thức mới”. 

 

Trong cương vị tổng quyền nhà dòng, ngài lưu tâm đến những nhu cầu của Giáo hội bất 

cứ ở nơi nào. Ngài nhân làm giám đốc nhiều chủng viện, điều hành nhiều trung tâm hành 

hương Thánh Mẫu. Nhất là ngài nhắm đến những nơi mà Phúc Aâm không được loan báo, ở 

Pháp cũng như ở ngoài biên giới, và ngài mở rộng nhà Dòng đến nhiều vùng đất trên thế giới. 

Năm 1841, ngài gửi sáu hiến sĩ đến Canada. Rồi các chi nhánh nhân tăng: ở Anh, Aùi-Nhĩ-

Lan, Tích Lan, Hoa-Kỳ, Nam Phi. 

Ngài thường xuyên liên lạc với các vị truyền giáo của ngài, và qua thư từ qua lại họ ngài 

biểu lộ một tâm hồn ân cần của một người cha. Ngài thông hiệp mọi nỗi vui buồn của họ. 

 

Vốn là người miền Địa Trung Hải, Igiêniô Mai-Thiên-Lộc cũng có những cơn giận bốc 

lên không khác những trận gió bắc ở miền nam nước Pháp, nhưng đó là vì tình yêu đam mê 

hướng về Chúa Giêsu Kitô và thương mến con người; mọi người đếu biết tâm hồn ngài quảng 

đại như trời biển.  

Ngài tiếp tục đảm trách hai chức vụ nầy cho đến lúc vĩnh viễn nhắm mắt vào ngày 21 

tháng 5 năm 1861.  Lúc ấy Dòng của ngài từ 6 đã lên đến 411 người và dân số địa phận ngài 

từ 120.000 đã lên đến 340.000 người. Lúc lâm chung, ngài nhắn nhủ mọi người khuyên họ 

cần nuôi dưỡng lòng bác ái bên trong và nhiệt tình bên ngoài. 

 

“Pauperes evangelizantur”- “Người nghèo được loan báo Tin Mừng”-, đó là câu Phúc 

Aâm làm rúng động ngài, như ngài đã từng rúng động trong ngày thứ sáu Tuần Thánh năm 

ấy, và ngài chọn lời ấy làm châm ngôn cho nhà Dòng cũng như cho địa phận ngài chăn dắt. 
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Noi gương Đức Kitô, Chúa của ngài, ngài đã yêu thương con người một cách đam mê. 

Vài giờ trước khi tắt thở, ngài tâm sự như thế nầy với những người thân cận : “Các người tất 

cả hãy biết rằng Thiên Chúa tốt lành đã ban cho tôi một trái tim có khả năng yêu thương vô 

bờ, và với trái tim nầy, Chúa đã cho phép tôi yêu thương vô bờ… Khi tôi không còn nữa, các 

người sẽ có người thay tôi, người đó sẽ mến chuộng các người theo công sức mà các người 

đáng được. Nhưng các người sẽ không có ai thương các người như tôi đang mến thương các 

người”. 

Ngày 19 tháng 10 năm 1975, Giáo hoàng Phaolô VI đã tuyên dương ngài là chân phước, 

và ngày 4 tháng 12 năm 1995 giáo hoàng Gioan-Phaolô II phong ngài lên hàng hiển thánh. 
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“CHỈ CÓ CHÚA MỚI XỨNG VỚI ANH CHỊ EM” 
 

 
Lạy Chúa, khi thấy những khó khăn phải đối đầu để chu toàn bổn phận, tưởng chừng 

như phải chán nản và thối lui! Nhưng cần phải tiến bước.Vì vinh quang của Chúa, cần 

phải tiến lên. Chúng ta can can đảm và trông cậy vào ơn Chúa. Nhưng muốn được vậy, 

trước hết, phải nỗ lực nên thánh. 

 

Những hàng chữ nầy được viết vào năm 1937. Chúng diễn tả con đường tu đức của 

Igiêniô Mai-Thiên-Lộc. Chúng ta sẽ dùng chúng như kim chỉ nam để đồng hành với ngài 

trong mười lăm ngày nầy. 

 

Lúc bá trước trẻ tuổi Igiêniô Mai-Thiên-Lộc vào chủng viện, vị linh hướng khuyên 

chàng trai nầy nên rút lui. Nhưng, để đáp lại lời mời gọi của Chúa, người thanh niên nầy đã 

bắt đầu nhận ra được những điều bất trung và tội lỗi nặng nề của mình (1). Nhưng đồng thời 

chàng cũng khám phá được Thánh Giá của Chúa Kitô, dấu chỉ Tình Yêu của Thiên Chúa (2), 

và mối tình bằng hữu kỳ diệu nơi  Thánh Giá nầy (3). 

 

Lúc linh mục Igiêniô Mai-Thiên-Lộc quyết định thành lập Dòng các Hiến sĩ tại 

Provence để mang Tin Mừng đến cho dân nghèo, ngài cảm nhận được rằng con đường bước 

đi theo Đức Kitô đã biến đổi con người ngài đến một cách lạ lùng. Chàng thanh niên chỉ biết 

đến mình trước dây đã được Chúa dẫn dắt để có những quyết định khác thường. Tình yêu 

Thiên Chúa đã cuốn hút và giúp ngài hiến đời mình làm vinh danh Thiên Chúa Tình Yêu. (4). 

Nhưng không thể chọn một Thiên Chúa yêu con người mà lại không chọn con người và hơn 

nữa là những người khốn khổ nhất (5). Những con người nầy, Chúa tập hợp họ thành một gia 

đình, đó là Giáo hội; nên chọn con người thì đồng thời phải chọn con đường phục vụ Giáo hội 

(6). 

 

Lúc nhà lập Dòng Igiêniô Mai-Thiên-Lộc kêu cầu đến giáo hoàng để cứu vãn công cuộc 

của ngài, ngài biết quyết định nầy thật liều lĩnh. Ngài đã chấp nhận để Chúa chọn ngài, và đây 

chính là sự liều lĩnh trên con đường nên thánh (7). Rồi, phải dám sống tình yêu Chúa và yêu 

người trong cuộc sống hằng ngày trước nguy cơ rơi có thể bị con đường nhàm chán (8). Cuối 

cùng, dù bị phiền toái, bị quấy rối bởi bao biến cố, ngài vẫn dám sống tình yêu tha nhân (9). 

 

Lúc tân giám mục Igiêniô Mai-Thiên-Lộc nhận trách vụ làm mục tử Marseille, ngài biết 

rằng mối thâm tình bằng hữu liên tục với Chúa Kitô đúng là một cuộc chiến khó khăn. Nhiều 

lúc sóng gió ba đào tưởng chừng như nhận chìm những gì ngài cố gắng xây dựng (10).  

Những lúc Chúa thinh lặng, Chúa như làm ngơ hoặc đi vắng, đã từng thách thức lòng trung 

tín của ngài (11). Cuối cùng, hoài nghi về chính mình và về sức lực của mình, về lợi ích của 

công việc mình làm, về những con người quen biết, là cơn  cám dỗ mà ngài từng nếm qua 

(12). 
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Lúc Igiêniô Mai-Thiên-Lộc vào tuổi xế chiếu và viết di chúc, ngài nhìn lại chặng đường 

đi qua. Nhờ Chúa Kitô, ngài đã dám liều mạng để chọn lựa, đã tế lễ, đón nhận và thờ phượng 

Thiên Chúa trong Thánh thể (13). Tiếp đó, ngài đã may mắn có những người con để quí mến, 

những hiến sĩ Mẹ Vô Nhiễm, mà ngài đã chia sẻ ngọt bùi (14). Cuối cùng, ngài luôn cảm 

nhận một mối tình đầm ấm với Mẹ Maria, Mẹ Vô Nhiễm của ngài (15). 

 

Như thế, sau 15 ngày suy niệm, chúng ta có thể thấm nhập được những lời nói đầy hứng 

khởi của thánh Igiêniô Mai-Thiên-Lộc, khi ngài ngỏ lời với những người bình dị vùng 

Provence trong ngày lễ tro năm 1813, tại nhà thờ thánh Madeleine, ở Aix-en-Provence: “Chỉ 

có Chúa mới xứng với anh chị em. Chỉ có Chúa mới đáp ứng được khát vọng của tâm hồn 

anh chị em”. 



 8 

 

 

 

 

 

Ngày thứ nhất 

 

 

KHÁM PHÁ CHÍNH MÌNH 

 
Lạy Chúa Giêsu là Thầy chí thánh, xin Chúa đoái nhìn tôi tớ khốn cùng của Chúa. 

Dường như con yêu mến Chúa, nhưng nói vậy, con sợ e con quá lạm. Nếu Chúa hỏi con 

như hỏi Phêrô, thì e con sẽ trả lời như vị ấy: “Vâng, lạy Chúa, con yêu mến Chúa”. 

Nhưng hẳn con không đợi hỏi lần thứ ba để cảm thấy áy náy về sự thành khẩn của tình 

yêu nầy. Con xin nói lại, con sợ con quá lạm vì, khi con nghĩ mình yêu Chúa, thì Chúa 

thấy con không yêu mến Chúa gì cả. 

Con biết con là kẻ tội lỗi. Con nhận ra con là ai khi đối diện với Chúa. Con sững sờ vì 

Chúa đã nhân từ, kiên nhẫn chờ đợi con. Nhìn lại những quá lạm, vô ơn của con, con 

lúng túng không biết phải nói làm sao cho phải! (E. O. I, 14, tr. 250-251). 

 

 

Khi Igiêniô Mai-Thiên-Lộc viết những dòng chữ nầy, ngài được 30 tuổi. Vài ngày nữa, 

ngài sẽ được thụ phong linh mục, và đề chuẩn bị, ngài bắt đầu tĩnh tâm với một ý nguyện rõ 

ràng như sau: 

 

Tẩy sạch tâm hồn và mở rộng lòng tôi để Chúa Thánh Thần không còn gặp trở ngại khi 

Ngài tác động trong tôi, và đổ tràn xuống trong tôi tình yêu của Chúa Giêsu Kitô, là 

Đấng Cứu chuộc tôi. 

Như thế, tôi mới có thể sống và thở chỉ vì Ngài, tan biến vào trong tình yêu của Ngài khi 

phục vụ Ngài, giúp cho người khác nhận ra Ngài đáng cho họ yêu mến. Họ thật điên rồ 

vì cứ mãi tìm kiếm sự an bình tâm hồn của mình ở một nơi nào khác mà không biết rằng 

họ chỉ tìm được điều ấy nơi Ngài mà thôi. (E. O. I, 14, tr. 250). 

 

Con đường dẫn Igiêniô Mai-Thiên-Lộc đến điểm ấy không phải là giòng nước phẳng 

lặng. Là con trai cưng trong một gia đình quí tộc ở Provence, chỉ biết nghĩ đến một tương lai 

thoải mái và xa hoa, người thiếu niên nầy đã từng gặp phải biến cố Cách mạng Pháp năm 

1979, rồi trốn tránh và lưu đày. Ngài chứng kiến gia đình bị phân ly, cha mẹ ly dị vì những lý 

do tiền của không có gì đáng gọi là vui. Chuỗi ngày kế tiếp cho thấy Igiêniô là một thanh niên 

cô đơn, không tiền của, lang thang ở Naples, để rồi hoàn cảnh bất ngờ đưa đẩy ngài trở thành 

một lãng tử trong Cung đình xứ Palerme. 

Ngài tìm cách kinh qua mọi đam mê và hưởng thụ mọi lạc thú trên đời. Ngài lui tới bạn 

bè, nhất là giới giàu sang quyền quí. Ngài thích kheo khoang, làm dáng và tự phong là bá 

tước, một tước vị mà ngài không hề có quyền để thụ lãnh. 

Trở về Pháp năm 1802, ngài tìm ngay lại khung cảnh giàu sang trước đây của gia đình, 

thường xuyên lui tới những chốn giải trí phong lưu ở Aix-en Provence, nào dạ vũ, nào đình 

đám hội hè.  

Một phần vì Cách mạng mà sạt nghiệp, phần khác vì sống quá xa hoa ngoài khả năng 

của mình, chàng thanh niên nầy mong có được một bà vợ tương lai thật giàu, vì thế mà từ 

chối một nơi tương đối mà chàngthấy đã là khá giả: 
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Hãy nghĩ xem người ta đề nghị với tôi 40 000 phật-lăng, trong lúc tôi lại muốn đến số 

150 000 ! (Thư ngày18 tháng giêng năm 1803). 

 

Tôi nghĩ là tôi sẽ không bao giờ lấy vợ được vì  của hồi môn trong xứ nầy không đáng 

bao nhiêu. Tôi chỉ có thể và phải làm công việc điên rồ nầy với một bà nào có đủ điều 

kiện giải quyết hoàn cảnh của tôi. (Thư ngày12 tháng giêng năm 1803). 

 

Ngài không quanh co và giả bộ khiêm tốn, tự thấy mình rất cao giá và tìm cách lôi cuốn 

người ta đến để tôn vinh mình: 

 

Tôi thích người ta mến mộ, nhất là từ những bạn bè thích nịnh hót tôi. . (E. O. I, 14, tr. 

74). 

 

Ngài lợi dụng kẻ khác nhằm xúi họ đáp ứng ước muốn riêng của ngài: 

 

Tôi GẪM lại về cách cư xử với người ta. Tôi thấy rõ tôi đã lợi dụng thiên hạ suốt đời 

tôi, ít nhất là cho đến ngày tôi trở lại. Thay vì giúp người ta đạt được mục tiêu riêng của 

họ, tôi lèo lái họ theo ý nguyện của tôi. Tôi chỉ lo những chuyện như thế, và tìm cách 

thỏa mãn ý nguyện riêng của mình..  (E. O. I, 14, tr. 257). 

 

Con đường đi tìm danh vọng riêng cho mình cũng đã đưa ngài xa Chúa đến độ Chúa đã 

vắng bóng trong cuộc sống và tâm tư của ngài. Thiên Chúa của thời thơ ấu nay là kẻ xa lạ. 

Mải mê trong lạc thú và hư danh, ngài không còn chỗ nào cho Thiên Chúa của Đức Giêsu 

Kitô! Tuy không chối bỏ phép rửa tội một cách công khai, và vẩn tiếp tục giữ đạo, tỏ ra là con 

của Hội Thánh, nhưng Chuá đối với ngài chỉ là một ý niệm, một chuỗi những chân lý có tính 

cách đạo đức và xã hội mà thôi: 

 

Có thể nói rằng tôi chỉ biết lợi dụng Chúa, sử dựng Ngài, nhìn Ngài thoáng qua vậy  

thôi. . (E. O. I, 14, tr. 257).  

 

Đó là quá khứ của ngài. Hẳn nhiên, ai nhìn về một quá khứ như thế, thấy mình bị đam 

mê phù vinh và khoái lạc nhất thời lèo lái, mà không thấy xót xa cho mình. Nhất là đối với 

một “ông bá tước” Igiêniô Mai-Thiên Lộc tính tình ngạo mặn kiêu hãnh như thế! Do đó khi 

nhìn lại chính mình thì ngài chỉ biết ngỡ ngàng: 

 

Chúa đã nhận tôi khi con người tôi là như thế đấy. Ngài không muốn nhìn những gì tôi 

đã không ngừng xúc phạm đến Ngài. Ngài luôn nhân hậu rộng lòng yêu thương tôi. (E. 

O. I, 14, tr. 255). 

 

Vun trồng những ảo vọng không ích gì vì có ngày rồi những điều ấy cũng tan theo mây 

khói, và rồi chỉ còn lại một cảm tưởng là mình bỏ qua điều chính yếu. Nhưng dẫu với tội tình 

của ngày qua, một khi ngài quyết tâm muốn mãi mãi xây dựng cuộc đời mình nơi Chúa và với 

Chúa, thì ngài nhận ra rằng tâm nguyện mình có thể thực hiện được, với một điều kiện duy 

nhất: đối xử thực lòng với Chúa, vứt bỏ những mặt nạ gian dối, những trò chơi mập mờ mà 

ngài muốn dùng để gạt chính mình và kẻ khác:  

 

Lạy Chúa cuộc trở lại của con còn bất toàn. Gốc rễ tội lỗi còn ở trong con, những tơ 

tưởng về thế gian còn đè nặng tâm hồn, những gì con muốn dứt bỏ còn đập vào trí 

tưởng tượng và để lại những hình ảnh u ám. (E. O. I, 14, tr. 254). 
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Sự thật về quá khứ giúp ngài bật nhảy hướng về tương lai, vừa ý thức rõ ràng những yếu 

hèn của mình, vừa tin tưởng mạnh mẽ hơn vào lòng nhân hậu của Chúa: 

 

Chúa còn giúp chúng ta biết dùng những sa ngã mà vì yếu hèn chúng ta đã rơi vào … 

Đó cũng là cơ hội để chúng ta tin tưởng vào Chúa hơn nữa, vì Ngài là nơi nương tựa 

duy nhất và vững vàng nhất… Nhờ vào lòng nhân hậu của Chúa đối với con cái khốn 

khổ của Ngài, chúng ta hoàn thiện chính mình bằng chính sự sa ngã của chúng ta.  (E. 

O. I, 14, tr. 227). 

 

 

NGUYỆN GẪM VỚI THÁNH IGIÊNIÔ 

 

Kính thánh Igiêniô, 

 

“Việc xét mình trong sự thật” quả khó khăn! Ngài đã phải chân nhận những lầm lẫn, 

những sa ngã, những lần xét lại quá khứ mình. Ngài phải quyết tâm để nhìn mình một cách 

trung thực. 

 

Lạy Chúa, con sẽ ra sao đây, nếu con không dám đấn gần trái tim tối lành của Chúa để 

lửa tình yêu Chúa thiêu đốt tất cả những gì còn làm con xa cách Chúa.  (E. O. I, 14, tr. 

66). 

 

Kỳ cùng, vào buổi chiều ấy, một buổi chiều tháng chạp năm 1811, ngài dám lột dần hết 

những lớp mặt nạ che khuôn mặt ngài. Đó chính là điều Chúa chờ đợi ngài để vực ngài đứng 

dậy, làm con người mới, hiên ngang. Khi khám ra được con người thật của mình, ngài đã dám 

nói : 

 

Con nản lòng vì thế hay sao? Hẳn là không vì quá khứ con không làm được thì con phải 

làm cho được trong tương lai. Con trông cậy vào lòng tốt vô biên của Chúa. (E. O. I, 

14, tr. 251). 

 

Phần con đây cũng thế, “Việc xét mình trong sự thật” quả khó khăn cho con! Con sợ 

phải đối diện với sự thực của đời con, phải nhận ra con nghèo hèn trần trụi. 

Nhưng con biết là sự thật đó cần thiết. Con biết rõ là tình yêu chân thật không thể lớn 

lên trong dối trá. 

Nên, nếu con trung thực được như ngài, và với điều kiện đó, con biết là con có thể cảm 

nghiệm được Chúa là Đấng yêu thương con như con người thật của con, yêu thương say mê 

và nhưng không.  Bởi vì trước mặt Chúa, con đáng giá vô cùng. 

 

Kính thánh Igiêniô, xin ngài giúp con cam đảm để cho Chúa nhìn con. Xin nắm tay dẫn 

dắt con bước theo ngài trong cuộc khám phá điên rồ về Tình yêu đam mê của Chúa đối với 

con. Chúa ấy nói với mỗi người nam nữ từ ngày tạo dựng trời đất như thế nầy: 

 

“Em làm ta đảo điên, 

Hôn thê của ta ơi, 

Vì yêu em, ta điên mất rồi, em ơi!” (Diễm Tình Ca 4, 9) 
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Ngày thứ hai 

 

 

KHÁM PHÁ THÁNH GIÁ 

CHÚA KITÔ 
 

 

Mối hiệp nhất những người con nhân loại với Chúa Giêsu Kitô được liên kết nhờ Thánh 

Giá và dựa vào Thánh Giá. Thánh Giá nối liền chúng ta với Ngài và làm cho chúng ta 

tham dự vào những công nghiệp của Ngài, giống như chúng ta đã chết với Ngài.  (Thư 

Mục Vụ Mùa chay 1860). 

 

 

Igiêniô Mai-Thiên-Lộc thấy đời mình không ra gì. Ngài đã không đủ sức tạo dựng một 

gia đình. Không phục hồi nổi gia sản. Không biết sống ngày qua ngày để làm gì. Ngài thấy 

tương lai mù mịt. 

 

Chả có gì vui cả. Tôi chán cái xứ nầy rồi. (Thư ngày 9 tháng 3 năm 1804) 

 

Chính trong nỗi chán chường và vô vọng mà Chúa đã đợi chờ ngài. Sự kiện đó xảy ra 

trong ngày thứ sáu Tuần Thánh năm 1807, ngay khi tham dự nghi thức Thương Khó Chúa, 

lúc Thánh Giá được long trọng nâng lên để tín hữu tôn kính. Trước đây, ngài chưa từng nhìn 

Thánh Giá với cả tâm hồn mình. Ngài chưa từng nghĩ là Thánh Giá liên quan đến ngài, vì 

Đấng bị đóng đinh nơi Thánh Giá ấy đang giang tay đợi ngài, đúng thế Ngài đang đợi ngài là 

Igiêniô Mai-Thiên-Lộc.  

Lần đầu tiên, ngài đăm chiêu dừng lại nhìn Người nầy, Đấng đang chết trên Thánh Giá 

ấy vì yêu thương con người, mỗi người và yêu thương chính ngài. Ngài choáng váng vì khám 

phá được một Thiên Chúa đang nói với ngài thế nầy: “Hãy nhìn kỷ Thầy trên Thánh Giá. 

Thầy ở đây là vì con; vì Thầy yêu thương con”: 

 

Làm sao tôi quên được những giọt nước mắt cay đắng trào ra từ mắt tôi khi tôi nhìn vào 

Thánh Giá trong ngày thứ sáu Tuần Thánh ấy? Oâi,nước mắt cứ trào ra từ đáy lòng tôi. 

Không sao ngưng được… Lúc ấy tôi đang ở trong tình trạng tội lỗi và chính thế mà lòng 

xót xa. Tuy nhiên chưa bao giờ hồn tôi khoan khoái, chưa bao giờ tôi được hạnh phúc 

hơn lúc ấy. Chính trong nước mắt và mặc dù phải xót xa, đúng hơn là nhờ vào nỗi ân 

hận nầy, hồn tôi vươn đến cứu cánh tối hậu, hướng đến Thiên Chúa là Thiện hảo duy 

nhất. Nhớ đến kỷ niệm ấy thôi cũng làm cho tâm hồn tôi ấm áp và đầy hoan lạc. (E. O. I, 

15, tr. 100)  

 

Nơi cùng tột của tuyệt vọng cũng là nơi ngài mà ngài nắm bắt được bàn tay của Chúa. 

Chúa nay là Một Ai đã yêu thương ngài, yêu thương ngài trước khi ngài yêu thương và yêu 

thương ngài trong thực trạng của ngài. Tâm hồn khô khan và tuyệt vọng của ngài nhờ tình yêu 
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ấy mà rực sáng lên. Những giót nườc mắt cay đắng vì ân hận nay là những giọt nước mắt hân 

hoan.  

 

Kỳ công ấy luôn làm tôi mãi sững sờ và lúng túng, Ai làm được như thế? Đó chính là 

lòng nhân hậu vô biên của Thiên Chúa. . (E. O. I, 15, tr. 101). 

 

Lúc ấy ngài tự ví mình là người bước ra khỏi huyệt mộ của mình. Ngài đang kinh 

nghiệm một cuộc hồi sinh và nay đời cháng có một ý nghĩa, ý nghĩa mà ngài đã tìm từ lâu, 

nhưng không thể gặp vì ngài tìm ngoài Chúa, vì thế ngài đã từng đi đến đường cùng. 

Đối với Igiêniô, Thánh Giá không có gì bịnh hoạn. Trái lại, Thánh Giá là mặc khải tối 

hậu về lòng độ luợng của một Thiên Chúa nhân lành, một Thiên Chúa không muốn cho người 

tộâi lỗi phải chết, nhưng đem lại cho con người sự sống và hạnh phúc. Thánh Giá là sự khải 

hoàn của tình yêu: 

 

Tử Nạn của Chúa là nơi mà Đấng Cứu Độ hoàn thành công cuộc cứu chuộc con người.  

(E. O. I, 14, tr. 157). 

 

Ngày ấy Igiêniô Mai-Thiên-Lộc không biết Chúa bằng suy tư. Nhưng lòng gặp lòng. Đó 

là cú sét tình yêu. Đấng mà trước đó Igiêniô gọi tên là Đấng Toàn Năng hoặc Tạo Hóa, nay 

mang một khuôn mặt người, khuôn mặt của Đấng chịu đóng đinh, khuôn mặt của Một Ai đã 

yêu thương ngài trước, yêu nhưng không, và yêu vì chính Đấng ấy là Tình Yêu. 

Hôm ấy, ngài gặp một Thiên Chúa không còn là hình bóng của Đấng mà cuộc sống hư 

hỏng của ngài trước đây “ruồng bỏ”, nhưng là Đấng đã không ngừng tìm kiếm ngài, “nôn 

nóng chờ đợi ngài, làm như Ngài không thể có hạnh phúc vì thiếu ngài”. Thiên Chúa đã liều 

đến với tâm hồn ngài trong nỗi yếu hèn và trần trụi của Thánh Giá.  

Ngày thứ sáu Tuần Thánh ấy, ngài giật mình nhận được rằng không thể có được hạnh 

phúc ngoài Thánh Giá, vì không thể có được hạnh phúc ngoài Tình Yêu. Bấy giờ, Thiên 

Chúa, Đấng đã yêu thương ngài cho đến chết vì yêu sẽ là định hướng duy nhất và cứu cánh tối 

hậu của đời ngài. Igiêniô nay đắm say Đấng đã hiến đời mình cho ngài: 

 

Ước gì đừng bao giờ tôi xa rời Thánh Giá, vì đây là nguồn vui và hạnh phúc chân thật 

của đời tôi. .  (E. O. I, 15, tr. 128). 

 

Nay, cuộc sống quá khứ, tội lỗi, trở thành nguồn thức tỉnh. Ngài nghe lại âm hưởng lời 

của thánh Phaolô để hứng khởi nói rằng biết mình tội lỗi là sự thật thật duy nhất để biết chính 

mình, và đó là con đường duy nhất đưa ta tìm gặp được tình yêu bao la và nhưng không của 

Đấng Chịu Đóng Đinh: 

 

Hai giòng nước mắt tuôn tràn trong an bình và ấp áp, và lòng tôi hân hoan không thể 

nào tả được… Tâm hồn tôi chỉ còn là tình yêu… Nếu lòng ân hận về tôi lỗi còn luôn 

vương vấn tâm hồn tôi, thì nay tình yêu đã mặc cho nó một đặc tính khác…  (E. O. I, 14, 

tr. 269). 

 

Tâm hồn rúng động, Igiêniô nay trở thành khiêm tốn hơn để có thể dám van nài tình 

yêu, lòng trìu mến và độ lượng của Đấng Cứu Độ mình: 

 

Lạ Chúa là Chúa Trời của con, là Tình Yêu của con, xin Chúa làm cho con biết yêu mến 

Chúa ! Con không xin gì khác hơn, vì con biết mọi sự đều ở nơi ấy.Xin ban cho con tình 

yêu của Chúa !... Quá khứ vương vấn lòng con. Nhưng lạy Chúa là Đấng Cứu Chuộc 
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con, xin Chúa quên điều ấy để chỉ nhớ đến lòng độ lượng của Chúa. (E. O. I, 15, tr. 250-

251). 

 

Nếu phải có một thành ngữ nào để diễn tả cuộc sống siêu nhiên của thánh Igiêniô thì đó 

là sự rúng động trường kỳ của ngài trước Thánh Giá. Không bao giờ Igiêniô hết kinh ngạc 

trước tình yêu vô bờ của Thiên Chúa thể hiện nơi con Ngài là Đức Giêsu. 

 

Con càng xa Chúa thì Chúa lại càng tìm con. Chúa là nguời Cha ân cần trìu mến luôn 

che chở và nâng niu con yêu dấu của mình. (E. O. I, 14, tr. 263). 

 

Igiêniô rúng động trước ơn gọi linh mục của mình: Oâi ân huệ vô biên và lòng khoan 

nhân không thể hiểu thấu, làm sao mà không ngạc nhiên và ngỡ ngàng cho được ! (E. O. I, 

15, tr. 101). 

Igiêniô rúng động trước ơn gọi làm người sáng lập Dòng Hiến sĩ Truyền giáo: Dấu hiệu 

duy nhất của ơn gọi ấy là hình Chúa Chịu Đóng Đinh (Rg. 1818). 

Vào những ngày cuối đời, Igiêniô rúng động khi bình thản nhìn cái chết đến với mình:  

Tâm tư duy nhất của ngài là đắm mình vào lời cảm tạ Chúa. (Di chúc). 

Mỗi giây phút là một rúng động trước Thánh Giá Chúa Kitô: 

 

Vâng, lạy Chúa, con ao ước được mến yêu Chúa như Chúa hằng yêu mến con ! (E. O. I, 

14, tr. 243). 

 

 

NGUYỆN GẪM VỚI THÁNH IGIÊNIÔ 

 

Kính thánh Igiêniô, 

 

con đây cũng ao ước sống kinh nghiệm ấy, sống “ngày thứ sáu Tuần Thánh” của ngài.  

Con cũng mong được rúng động một lần dứt khoát nơi cái nhìn đầy yêu thương của Chúa 

Kitô, đắm đuối trong giòng liên tục những cái nhìn, những vòng tay điên đảo giữa Chúa và 

con, và gắn bó trong mối tình trung kiên bền vững vượt lên sự chết. 

 

Xin giúp con biết dừng lại trước Thánh Giá để thoát được những thói quen và nhàm 

chán hằng ngày. 

 

Xin giúp con nhận ra ý nghĩa duy nhất đời con nơi Thánh Giá vì Thánh Giá cô động tình 

yêu, tình yêu hy vọng và nhận lãnh, tình yêu dâng hiến và được đáp trả. 

 

Xin giúp con biết nhìn Thánh Giá như tấm gương phản chiếu khuôn mặt thực của con. 

Không phải bộ mặt khốn khổ của người tội lỗi và bất trung. Nhưng khuôn mặt thật của con, 

khuôn mặt mà Chúa yêu thương, khi Chúa muốn tâm sự với lòng con. 

Xin giúp con tìm ý nghĩa của mỗi ngày con sống biết đặt mọi sự dưới chân Thánh Giá… 

và an tâm phó thác. (E. O. I, 14, tr. 243). 

 

Xin giúp con say mê điên đảo Thánh Giá và mỗi ngày có thể nói: “Làm sao mình có thể 

được Chúa yêu thương đến như thế!” và có thể nói như ngài, khi lặp lại lời thánh Phaolô: 

 

“Phần tôi, ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì, ngoài Thánh Giá của Đức Giêsu-

Kitô, Chúa chúng ta, Đấng đã biến thế gian thành kẻ chịu đóng đinh cho tôi, và biến tôi 

thành một kẻ chịu đóng đinh cho thế gian” (Ga 6, 14). 
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Ngày thứ ba 

 

 

KHÁM PHÁ TÌNH BẠN 

 VỚI CHÚA KITÔ 

 

 
Lạy Chúa Giêsu, không những Chúa là Đấng Tạo dựng và cứu chuộc con và mọi người. 

Nhưng Chúa là người bảo trợ riêng của con, Chúa là bạn của con.Vâng, Chúa đúng là 

người bạn thương con với lòng trìu mến đặc biệt. Là người bạn đại độ đã quên hết 

những bội bạc của con để thương con nồng nàn tưởng chừng như con không hề bất 

trung với Chúa. Chúa cổng con trên vai. Chúa hâm nóng lòng con. Chúa băng bó các 

vết thưong của con. . (E. O. I, 14, tr. 263). 

 

 

Đó chính là điều đã đưa Igiêniô Mai-Thiên-Lộc quyết định hiến đời mình cho Đức Kitô. 

Năm 1808 ngài chuyển hướng đời ngài, và quyết định đó làm gia đình khó chịu và bạn bè ngỡ 

ngàng : ngài vào chủng viện. 

 

Nhưng, cuộc chiến đấu còn lâu mới dứt. Quá khứ đâu có thể dứt bỏ ngay sau một quyết 

định đơn sơ như vậy, cho dù quyết định đó muốn dứt khoát mấy đi nữa, nhất là khi chỉ biết 

dựa vào sức mình. 

Dần hồi rồi quá khứ cũng nhen nhúm lại. Ngài hứa sẽ thay đổi, sẽ cố sống đạo dức hơn. 

Ngài quyết tâm đi quyết tâm lại, ăn chay hẳm mình, chuyên chú kinh nguyện. Nhưng càng 

làm ngài càng thấy mình không sao yêu mến Chúa được như Chúa yêu mình.  “Dù cố dẹp bỏ 

những điều nguy hại trong mình, nhổ bỏ những căn rễ ngăn chận tác động của Chúa”, ngài 

cũng chỉ đi đến một kết cục nản lòøng: chỉ bằng sức riêng của mình, ngài không cách gì yêu 

mến Chúa như Chúa yêu thương ngài. 

 

Cứ như thế cho đến một hôm, vào một buổi chiều tháng chạp năm 1811, khi ngài suy 

GẪM về ngụ ngôn “người con hoang đàng” (Lc 15, 11-24). Trước đây ngài thấy mình biết 

ngụ ngôn đó quá rồi tưởng như không có gì lạ. Nhưng, đây là lần đầu tiên, ngài nhận ra câu 

chuyện đó chính là câu chuyện đời mình. Chính ngài là người con hoang đàng đã bỏ nhà cha 

mà đi lêu lổng. Chính ngài là đứa con hoang cố biện minh cho mình trước mặt cha. Chính 

ngài là người con mà cha mở rộng vòng tay đón về. Chính ngài là người con thứ đang được 

nâng làm người con cả, được cha trao nhẫn, cho mặc áo đẹp và ngồi chổ danh dự trong đại 

tiệc mà cha thiết đãi. Người con ấy thấy mình không cách gì chuộc lỗi được và chỉ còn biết 

lao mình vào lòng người cha. Người con ấy không xin cha thêm điều gì nữa. 

 

Từ ngụ ngôn người con hoang đàng, Igiêniô tìm đọc ngay ngụ ngôn về con chiên lạc 

(Gioan 10, 11-16). Ngài cũng sống một kinh nghiệm như thế. Nay ngài có thể kêu lên: 
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Không những Chúa là Đấng Tạo dựng và cứu chuộc con và mọi người. Nhưng Chúa là 

người bảo trợ riêng của con, Chúa là bạn của con.Vâng, Chúa đúng là người bạn 

thương con với lòng trìu mến đặc biệt. Là người bạn đại độ đã quên hết những bội bạc 

của con để thương con nồng nàn tưởng chừng như con không hề bất trung với Chúa. 

Chúa cổng con trên vai. Chúa hâm nóng lòng con. Chúa băng bó các vết thưong của 

con. . (E. O. I, 14, tr. 263). 

 

Ngài đi qua được một bước đường chông gai. Nay ngài nhận ra rằng mọi sự đều do 

Chúa, Chúa ban nhưng không, không vì một công lao nào từ phía con người. Lần đầu tiên, 

ngài dám dùng chữ Bạn để ngõ lời với Đức Kitô. Nay ngài muốn sống với Chúa trong tình 

bằng hữu, chân nhận Chúa là người bạn nhiệt tình và ân cần, luôn sát cánh bên ngài, một 

người bạn thân ái, nhưng đòi hỏi nhiều, một người bạn mà ngài đặt trọn niềm tin của mình. 

 

Ngài vừa đón nhận Chúa Giêsu-kitô làm bạn để tâm sự: và rồi mối tình bạn thân mật 

càng ngày càng đậm đà. Thiên Chúa cao xa, trừu tuợng nay là một Ai, một Đấng yêu thương 

ngài và ngài yêu thương, là nơi ngài nương tựa và là nguồn yêu thương của ngài. Vì thế nên 

vào chiều ngày nhận chức linh mục, ngài có thể viết:  

 

Ý tưởng thường đến với tôi nhất làm tôi mê mẩn là ý tưởng nầy: Chúa Giêsu Kitô đã 

báo thù về những bất trung của tôi bằng cách biến tôi thành bạn của Ngài, Ngài làm hết 

mọi sự cho tôi đến độ dù Ngài là Thiên Chúa Ngài cũng không còn làm gì hơn được 

nữa. (E. O. I, 14, tr. 267). 

 

Từ đó về sau, ngài nghĩ rằng thay đổi cách nhìn về Chúa Kitô là mất thì giờ thêm mà 

thôi. Có lần, một cha giảng lễ nhờ ngài suy niệm về hỏa ngục, ngài cự tuyệt mạnh mẽ: 

 

Tại sao phải rơi vào chước quỉ để mất thì giờ của mình thay vì trò chuyện thân mật với 

Thầy mình? Tôi muốn trang bị cho mình bằng tình yêu của Ngài. Tôi không muốn nói 

đến ngôn ngữ gieo kinh hoàng. Chỉ có tình yêu của Ngài tác động mạnh mẽ trong tôi… 

Chỉ có tình yêu và chỉ có tình yêu thôi mới mang lại hoa trái (E. O. I, 14, tr. 262). 

 

Ngài thích yên lặng hiện diện bên Bạn ngài hơn mọi lối tôn sùng khác. Trong lúc vui 

mừng, cũng như lúc phiền muộn, ngài “chạy đến bên chân Chúa”. Trong thinh lặng nguyện 

ngắm và cùng lắng nghe nhau, ngày nào ngài cũng nói với Chúa về công việc của mình. Dù 

đa đoan công việc, ngài luôn dành giờ để tâm sự với Chúa. Ngày kia sau một đêm thờ lạy 

Chúa, ngài viết: “Quả là thú vị được sống một đêm bên cạnh Thầy Chí Thánh, Bạn tuyệt với 

của mình.” 

 

Chính nơi cử chỉ Thầy rửa chân cho các tông đồ, ngài nhận ra dấu chỉ hùng hồn về tình 

bạn Chúa xử đổi với con người. Ngài rúng động khi nghĩ đến cử chỉ nầy: Chúa Kitô quì 

xuống trước mặt ngài, một người phàm không đáng gì cả, rửa chân cho ngài và nói riêng với 

ngài : “ Thầy không gọi con là đầy tớ nữa, nhưng gọi con là bạn Thầy” :  

 

Khi rửa chân cho các môn đệ mình, Chúa Kitô đã muốn mối tương liên giữa Tạo hóa và 

con người được diễn tả ở mức hoàn thiện nhất.  (Thư Mục Vụ Mùa chay 1859). 

 

Từ nay, toàn bộ cuộc sống ngài là niềm vui cận kề với Bạn. Ngay khi khi Bạn làm thinh, 

ngay khi Bạn kín đáo tưởng chừng như đi vắng, Bạn luôn ở gần; và thánh Igiêniô cảm nhận 
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được Bạn mình nơi “những xức động dịu dàng”, “những lời ủi an”, “hạnh phúc”, “phấn 

khởi” như  “một ngọn lửa nung nấu tận tâm can và chiếm ngự lòng ngài “ : 

 

Sáng nay, trước khi hiệp lễ, tôi đã tâm sự hết tình với Thầy tốt lành rằng tôi ước chi có  

diễm phúc được sống vào lúc thầy ở trần gian để nói cho Thầy biết khó khăn của tôi lúc 

nầy…. Tôi đã nói hết cho Thầy những thiếu thốn của chúng tôi, đã xin Thầy dẫn lối và 

giúp đỡ, sau đó tôi phó thác hoàn toàn cho Thầy, tuyệt đối không muốn gì khác ngoài 

thánh ý của Thầy … Tôi thấy dễ chịu, hạnh phúc, yêu mến Thầy và biết ơn Thầy (E. O. I, 

7, tr. 216). 

 

 

NGUYỆN GẪM VỚI THÁNH IGIÊNIÔ  

 

Kính thánh Igiêniô, 

 

con cũng như ngài, có lúc con muốn tự mình làm mọi việc. Mỗi lần con chịu phép hòa 

giải, con dóc lòng không xúc phạm đến Chúa nữa. Mỗi lần đi tĩnh tâm, con quyết tâm sửa đổi 

điểm nầy điểm nọ. Thế rồi đâu cũng vào đó. 

Vì ngài đã gặp những khó khăn như thế, những thất bại như thế, bởi vì ngài đã mất 

nhiều năm trước khi có thể nói với Chúa đơn sơ thế nầy: “Bạn ơi”, xin bạn dẫn dắt tôi trên 

con đường trơ trọi của ý riêng tôi. 

 

Nay con ở dưới chân Chúa: xin ngài chỉ cho con con đường nào có thể giúp con vượt 

qua được lối kể công kể lễ để biết được cảnh vực của ơn huệ nhưng không: 

 

Chúa Kitô là Thiên Chúa nhân hậu, Ngài chỉ đến giữa chúng ta để kêu gọi người tội lỗi. 

Những lời nói dịu dàng nhất Ngài nói vời những người nầy. Ngài tìm kiếm họ, ôm họ 

vào lòng. Ngài mang họ trên vai (E. O. I, 14, tr. 66). 

 

Nay đến phiên con, con có thể nghe được tiếng nói âm thầm vọng lên trong tâm hồn 

con: 

 

“Thầy muốn niềm vui của Thầy ở với con và niềm vui của con được tràn trề… 

Thầy không gọi con là đầy tớ nữa, vì đầy tớ không biết chủ mình làm gì. 

Thầy gọi con là bạn của Thầy… 

Không phải con đã chọn Thầy nhưng chính Thầy đã chọn con…” (Theo Gioan 15, 11-

16). 
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Ngày thứ tư 

 

 

CHỌN  

VINH QUANG CHÚA 
 

 

Còn công việc nào cao cả hơn là chỉ biết sống hết mình cho vinh quang Chúa trong bất 

cứ việc gì, làyêu thích vinh quang Ngài trên hết mọi sự, và yêu thích nhiều hơn cả quá 

khứ mình đã yêu thích ! Đó là cuộc sống hạnh phúc thiên đàng mà ta hưởng ngay nơi 

dương thế nầy   (E. O. I, 15, tr. 100). 

 

Sau khi thụ phong linh mục ngày 21 tháng chạp năm 1911, Igiêniô Mai-Thiên-Lộc về 

lại địa phận Aix vào tháng mười năm 1812. Ngài tự hỏi mình cần hướng đến lối mục vụ nào 

đây. Ngài chỉ có một xác tín đó là, dù có thế nào, thì điều bận tâm duy nhất là vinh quang của 

Chúa: 

 

Lạy Chúa, Chúa cho con trí thông minh, ý chí, trí nhớ, lòng thương yêu, đôi mắt, đôi 

tay, các giác quan của thân xác và mọi khả năng của tâm hồn. Chúa cho con những 

điều nầy vì Chúa, để phục vụ vinh quang Chúa mà thôi. Lạy Chúa, từ nay mọi sự là như 

thế và cả đời con sẽ là như thế. Chúa sẽ là Đấng chiếm trọn hết mọi tâm tư và việc làm 

của con. Ý muốn của Chúa và vinh quang của Chúa là mối lo ngày ngày của con. Con 

chỉ muốn sống cho Chúa, con chỉ yêu mình Chúa và mọi điều khác con sẽ yêu thích 

trong Chúa và vì Chúa. (E. O. I, 14, tr. 255). 

 

Sáng danh Cha! Thành ngữ nầy sẽ lặp đi lặp lại trong các trang giấy ngài viết. Nhưng 

điều đó nghĩa là gì? Để hiểu thì chúng ta hãy chiêm ngắm Chúa Giêsu Kitô, Đấng yêu mến 

Chúa Cha hết mình, hoàn toàn hướng về Cha Ngài, Đấng đã đến trong thế gian để thực hiện ý 

muốn và chu toàn thánh ý Cha Ngài nơi Thánh Giá: “ Lạy Cha, xin Cha vinh danh Con Cha 

để Con Cha vinh danh Cha!” (Gioan 17, 1). 

Khi yêu mến Chúa Kitô hết mình và tìm mọi cách để yêu thương Ngài, Igiêniô tự nhiên 

mặc lấy những tình cảm của Chúa Giêsu Kitô. Trong tình yêu say đắm đó, Igiêniô muốn bắt 

chước Đấng đã là Bạn và Mẫu mực cho mình: 

 

Nếu tôi đã không bắt chước được Mẫu mực là Chúa trong nét vô tội của Ngài, thì làm 

sao tôi lại từ chối không bắt chước Ngài trong cuộc sống tận tụy phục vu ïvinh quang 

của Cha Ngài. (E. O. I, 14, tr. 127). 

 

Linh đạo của thánh Igiêniô là thấm nhập thái độ nầy của Chúa Con trong việc chu toàn ý 

muốn của Chúa Cha và thực hiện thái độ đó trong cuộc sống của chính mình, qui chiếu vào 

cung cách ấy để tăng thêm sức mạnh và năng lực mình trong mọi hoàn cảnh. 
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Vào năm 1813, chính “vì chỉ tìm vinh danh Cha” mà Igiêniô âm thầm khởi xướng việc  

phục vụ giới trẻ, những người trẻ “không biết Thiên Chúa nào khác hơn là Napoléon”. 

Năm 1815, Igiêniô Mai-Thiên-Lộc xin cha Tempier tự đặt mình “dưới chân Thánh Giá 

và để cho lòng mình chỉ biết lắng nghe Chúa và điều mà vinh quang Chúa đòi hỏi một linh 

mục như mình phải làm”, để mời vị nầy làm người bạn đồng hành đầu tiên đi truyền giáo tại 

các giáo xứ. 

Năm 1816, “vì có một số linh mục tha thiết vinh quang của Chúa và động lòng trước 

hoàn cảnh hỗn độn trong các vùng nông thôn đang xa dần đức tin kitô giáo”, Igiêniô sáng lập 

cộng đoàn sau nầy mang tên Dòng Hiến Sĩ Truyền Giáo Đức Me ïVô Nhiễm. 

Năm 1825, “để thực hiện những điều tốt lành đang cần đến mình, nhưng là nhằm vinh 

danh Chúa” Igiêniô quyết tâm xin Roma chuẩn nhận Dòng tu còn quá trẻ trung mà cha sáng 

lập. 

Năm 1826, khi giáo hoàng nhìn nhận Các Hiến Sĩ, Igiêniô cho rằng nay “ngài phải 

nhiệt tâm làm việc và tận tụy hơn nữa để làm vinh danh Chúa, vì Chúa trông chờ nơi ngài”. 

Năm 1841, “vì chỉ muốn làm vinh danh Chúa mà thôi”, Igiêniô bung Dòng mình truyền 

giáo ra bên ngoài nước Pháp và gửi sáu hiến sĩ đến Canada. 

Chúng ta có thể tiếp tục trích dẫn như thế cho đến những trang cuối cùng khi Igiêniô 

Mai-Thiên-Lộc vào giường bịnh để từ giả cõi đời. 

 

Linh đạo và sinh hoạt mục vụ suốt cuộc đời của Igiêniô là tìm vinh danh Chúa, và triển 

khai trong bốn đường hướng. 

 

Trước hết Igiêniô muốn mình noi gương Chúa Giêsu Kitô : “Tôi thấy Mẫu mực mà tôi 

phải bắt chước, gương sống mà tôi phải noi theo.” Nhưng sức sống Đức Kitô là chu toàn ý 

Cha Ngài và làm vinh danh cha Ngài : “Ai tìm vinh quang của Đấng đã gửi Ngài đến, người 

ấy ở trong chân lý” (Gioan 7, 18). Chu toàn đời mình bằng cách noi gương Chúa, nay  phải 

hiểu  là say mê tìm kiếm ý Chúa Cha và chu toàn thánh ý ấy trong mọi lúc mọi nơi. 

 

Thứ đến, Igiêniô là một con người, một linh mục, một giám mục hoàn toàn tự do. Như 

Chúa Kitô luôn tự do đối với mọi người vì luật duy nhất của Chúa là ý Chúa Cha, nên Igiêniô 

bỏ qua một bên những rắc rối nơi các nguyên tắc của đẳng cấp mình hoặc những tập tục dạy 

đời lễ mễõ của một Giáo hội băn thăn bó thó trong thời đại ngài. Ngài thoải mái giảng bằng 

tiếng địa phương Provence, ung dung tự tại trước các thế lực chính trị khác nhau, thanh thản 

để cho tình yêu hướng dẫn bước đi của mình, vì “bổn phận duy nhất của chúng ta và điều 

thiết yếu của cuộc đời chúng ta là làm đẹp lòng Chúa”. 

 

Ba là, Igiêniô có tâm hồn an bình. Nơi trái tim con người của Chúa Giêsu đã dấy lên nỗi 

kinh hoàng trước cảnh bị bỏ rơi lúc Ngài ở trên Thánh Giá : «  Tâm hồn con rối loạn và nói 

sao đây ? Lạy Cha, xin Cha cứu con thoát khỏi giờ nầy ? Nhưng chính vì thế mà con đã đến 

trong giờ nầy. Lạy Cha, xin vinh danh Cha ! (Gioan, 12, 27-28). Bấy giờ tâm hồn Chúa an 

bình, và Ngài có thể tuyên dương niềm tin chắc chắn về chiến thắng : « Khi Con được đưa lên 

khỏi đất, con sẽ kéo lôi mọi người đến với con » (Gioan 12, 32). Trong đời IGIÊNIÔ thử 

thách không thiếu và tâm hồn nhạy cảm của ngài hẳn đau khổ nhiều. Nhưng bình an trong tâm 

hồn của ngài không vì thế mà giao động, và có lúc cao điểm ngài nói to lên : 

 

Phần thưởng cho khổ đau của tôi, là thấy Chúa được vinh danh. Miễn là Ngài được vinh 

danh, thì mặc cho mình phải chịu hạ nhục, khinh khi và bị mọi người ruồng bỏ ? (E. O. 

I, 15, tr. 260). 
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Cuối cùng, chính vì đi tìm vinh danh Cha, mà Igiêniô vững vàng trong nhiệt tâm tông 

đồ. Ở đây cũng thế, Igiêniô chỉ biết noi gương Chúa Giêsu Kitô đã đến trong thế gian để làm 

theo ý Đấng đã sai Ngài chứ không làm theo ý riêng mình. Và ý của Đấng đã sai Chúa Giêsu 

Kitô là không muốn cho bất cứ ai mà Cha đã trao cho Ngài, phải hư mất (theo Gioan 6, 38-

39). Igiêniô bước đi theo chúa Kitô, và luôn gắn liền vinh danh Thiên Chúa vớiø phần rỗi con 

người. 

 

Theo chiều hướng tâm lý tự nhiên, hẳn ngài thích được làm bạn thâm tình với Chúa Kitô 

một cách thật đầm ấm giữa đôi bên và quên đi thế sự : 

 

Tôi mong được sống cô độc, và những dòng tu chỉ lo cho kẻ khác qua lời cầu nguyện 

của mình. (E. O. I, 15, tr. 260). 

 

Nhưng lòng hăng say làm sáng danh  Chúa đã thúc đẩy ngài vượt ra khỏi chính mình 

« để Danh Cha được biết và được thánh hóa », để « khắp cùng trái đất Danh ấy được tôn 

vinh ». 

 

Tôi làm điều phải làm, Chúa sẽ làm điều còn lại. Chúng ta chỉ sống cho Ngài. Chúng ta 

chỉ muốn vinh quang Danh thánh của Ngài và phần rỗi các linh hồn mà Ngài đã cứu 

chuộc. Khi đã tận sức, chúng ta cần an bình và đừng lo ngại chi nữa. (E. O. I, 7, tr. 

116). 

 

 

NGUYỆN GẪM VỚI THÁNH IGIÊNIÔ  

 

Kính thánh Igiêniô, 

 

mỗi ngày con đọc kinh : Lạy Cha chúng con…. Nguyện danh Cha cả sáng… » 

 

Ước gì con có thể noi gương Chúa Giêsu Kitô đến độ lòng say mê Cha Ngài nơi Ngài 

trở thành nỗi say mê của con, đến độ ước mong duy nhất của con chỉ còn là vinh danh Chúa 

và thực hiện ý Chúa ! 

 

Ước gì con có thể nghiêm túc mong ước đời mình thành công và triển nở ! Bấy giờ, con 

sẽ theo bước chân ngài để lo làm vinh Danh Chúa Cha, trở thành người con của Chúa Con và 

mở rộng lòng đón Thánh Thần, Đấng luôn nói trong con rằng « Cha ơi, Cha ! » 

 

Cuối cùng, ước gì con dám liều để thực hiện điều thật cao cả nơi con, dám liều làm điều 

mà Chúa mơ ước con làm, dám liều để làm con trong tình phụ tử của Chúa ! 

 

« Lạy Cha chúng con trên trrời, 

Xin Cha cho mọi người biết Cha là Thiên Chúa, 

Xin Cha đưa Nước Cha đến, xin Cha làm cho ý Cha được thực hiện dưới thế y như trên 

trời ». (Mt 6, 9, bản dịch TOB). 
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 Ngày thứ năm 

 

 

CHỌN  

CON NGƯỜI 

 

 
Trong mùa chay hẳn có nhiều lời giáo huấn cho những người giàu, cho những người 

được đi học biết chữ. Tại sao không có gì cả cho những người nghèo và những nguời 

mù chữ ? Những người nghèo là phần quí trọng của gia đình kitô giáo. Không thể để 

cho họ bị bỏ rơi trong tình trạng u tối đó… 

Hởi anh chị em, những người nghèo, những người đang thiếu thốn mọi sự, vì bất công 

của xã hội con người mà các bạn phải ăn mày miếng bánh để sống còn, các bạn sẽ thế 

nào đây ? Thế gian nhìn các bạn như đồ phế thải của xã hội... 

Nhưng, hỡi những người nghèo của Chúa Giêsu Kitô, hỡi những kẻ đang khốn khổ, hỡi 

anh chị em, hỡi anh chị em thân thương, những anh chị em đáng kính của tôi, hãy nghe 

tôi nói với anh chị em: anh chị em là con cái của Chúa, anh chị em là anh chị em của 

Chúa Giêsu Kitô, là những người thừa kế gia sản đời đời, anh chị em là phần được 

Chúa chọn để hưởng gia nghiệp của Ngài. (E. O. I, 15, tr. 49-50). 

 

Ngày 3 tháng ba năm 1813, ngày lễ tro, giới giàu có Thành Aix sôi động : cha Igiêniô 

Mai-Thiên-Lộc, con của một ông chủ tịch Thẩm kế viện vừa giảng bằng tiếng địa phương xứ 

Provence, nói tiếng nói của dân đen, của hàng tối tớ, nông công, nghèo dốt. Và bài giảng ấy 

thật đáng kinh ngạc, đến độ có những câu như thế nầy : 

 

Thế gian nghĩ các bạn là ai ? Là hạng nô lệ cho những kẻ trả tiền công cho các bạn ; 

các bạn bị khinh khi, chịu bất công và đôi khi còn bị chủ đối xử tàn tệ; họ nghĩ rằng họ 

có quyền bất công đối với các bạn khi trả cho các bạn đồng lương còm cõi như thế sao. 

(E. O. I, 15, tr. 49). 

 

Nhưng đó không phải một cử chỉ nhất thời. Ngài bất chấp dư luận đương thời để đồng 

hành với một người phụ nữ nghèo khổ, một chị ‘nào đó’ tên Germaine, đang bị dẫn đi đến 

máy chém, và tuyên bố rằng « chị ấy đáng ngưởng mộ vì Chúa cũng đã đổ máu Ngài cho chị 

ta ». Ngài cố tập họp các bạn trẻ lêu lổng lang thang ngoài đường « để giúp các bạn ấy tránh 

xa những nguy cơ đang rình rập bên họ ». 

Ngài điên đầu rồi chăng ? Không, ngài đang đi đến đoạn cuối của cuộc khám phá từng 

làm ngài bàng hoàng trong ngày thứ sáu Tuần Thánh năm 1807, khi tình yêu Chúa đối với 

Con Người chiếu rọi vào lòng ngài. Khi chọn Chúa là trung tâm duy nhất của cuộc đời mình, 

thì ngài cũng chọn con người được Chúa Cha tạo dựng theo hình ảnh Ngài và giống Ngài, con 

người mà Chúa con đã hiến sự sống của Ngài cho họ trên Thánh Giá, con người được kêu gọi 

để trở nên đền thờ của Chúa Thánh Thần : 
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Ơn gọi của tôi là làm đầy tớ và linh mục cho người ta, đặc biệt những người nghèo. Tôi 

muốn hiến trọn ngay cả đời mình để phục vụ những người nghèo nầy (E. O. I, 15, tr. 

53). 

  

Cơn cám dỗ trước tiên của ngài là đóng kín cuộc đời mình để chuyên chú thăng tiến 

đường thiêng liêng nay biến mất khi ngài gặp gỡ những người mà thiên hạ bỏ rơi không thèm 

đoái hoài.Vâng phục thánh ý Chúa Cha, ngài « lo chu toàn sứ vụ của Đấng ngài thương 

mến » để bước lại những bước của Chúa, « cùng hành động và cùng cứu chuộc nhân loại » 

Như thế là ngài nối kết được lòng nhiệt thành vì danh Cha với nỗ lực cứu độ con người. 

Trong đời ngài, hai điều ấy chỉ là một. 

 

Trước hết tôi phải tự xác tín là tôi là theo ý Chúa khi tôi phục vụ người bên cạnh… Sau  

đó, tôi phải làm việc hết sức mình và không áy náy gì nữa về việc nếu làm như vậy e 

rằng mình  không làm điều nầy điều kia có thể  làm cho mình thánh  thiện hơn. Giả như 

lúc tôi đang suy mê chiêm ngắm lòng thương xót của Chúa Giêsu Kitô trong Thánh Thể 

mà có ai gọi tôi đi thi hành một bổn phận bác ái, thì tôi phải từ giả Chúa, không than 

thở hay tiếc nối, để chu toàn bổn phận mà ý Chúa đòi hỏi tôi…   (E. O. I, 15, tr. 157-

158). 

 

Việc chọn con người như thế trước hết là một sự chọn lựa phục vụ con người được Chúa 

tạo dựng theo hình ảnh Ngài. Đây không phải là làm những việc cứu tế thông thường nhưng 

là thực hiện mặc khải của Chúa về con người cho con người, là làm cho con người nhận ra họ 

thuộc về Chúa : 

 

Chúng tôi sẽ bắt đầu chỉ cho quí bạn biết quí bạn là ai, nguồn gốc cao cả của bạn ở 

đâu, các quyền của các bạn phát xuất từ nguồn gốc ấy là những quyền gì, những nghĩa 

vụ nào mà nguồn gốc ấy đòi buộc các bạn phải tuân giữ … 

Con người được Thiên Chúa tạo dựng, là con Chúa và là anh em của Chúa Giêsu 

Kitô… Các bạn là vua, là thầy cả, một cách nào đó các bạn là thần… Trong các bạn có 

một linh hồn bất tử được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa mà có ngày hồn ấy sẽ 

hưởng nhan Chúa, một linh hồn được máu Chúa Giêsu Kitô cứu chuộc… Các bạn hãy ý 

thức về phẩm giá của mình, các bạn được liên kết với bản tính Thiên Chúa… Chỉ có 

Chúa mới xứng với các bạn. Chỉ có Chúa mới thỏa lòng các bạn. …   (E. O. I, 15, tr. 49-

50). 

 

 Vì bản thân đã khám phá được phẩm gía cao quí của phận làm người trước mặt Chúa, 

nên Igiêniô nóng lòng muốn tỏ lộ cho mỗi người thân phận thanh cao của họ. Từ nay ngài 

mạnh dạn dấn thân lo cho sự sống con người. 

Chính nhờ gặp gỡ với những người giúp việc trong nhà mà chàng trai giòng tộc quí phái 

Igiêniô bị đẩy ra khỏi nhịp sống tu trì đóng kín của mình để có thể lên tiếng mạnh dạn trong 

bài giảng tại nhà thờ Thánh Mađalêna, một bài giảng làm cho người đương thời vô cùng khó 

chịu. 

Chính vì tiếp cận với nỗi khốn cùng của những người nông dân và dân làm thuê làm 

mướn mà chàng trai thị thành nhốt mình trong các bức tường quyết tâm ra đi khắp các nẻo 

đường vùng Provence. 

Chình lúc gặp gỡ những người bị án tử hình đang bị mọi người lên án mà người con của 

một luật gia vượt lên được bối cảnh luân lý xã hội để có thể nhận ra nơi những tộâi nhân ấy 

tia sáng của thần tính mà Chúa đã ban cho mỗi người. 
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Chính vì họ là những người con của Chúa mà trong ngày lễ thêm sức, Igiêniô đưa một 

nhóm thanh thiếu niên bụi đời ngồi vào chỗ danh dự, ngay giữa nhà thờ chính tòa thành Aix, 

đằng trước cả những chức sắc giáo hội bất chấp những phản ứng khó chịu của giới nầy. 

Chính vì các nữ tù nhân ở Vieux- Port là những người con thân ái của Chúa nên họ được 

giám mục Igiêniô đón tiếp tức khắc tại văn phòng Tòa giám mục Marseille trong lúc đó ông 

thị trưởng phải ngồi đợi bên ngoài. 

Chính vì những người bịnh hoạn được Chúa đặc biệt lo lắng nên Igiêniô phải bỏ ngang 

một bữa tiệc khoản đãi mình để giúp một bà già nghiện rượu trong một khu phố mang tai 

tiếng của thành phố Marseille lãnh nhận các bí tích cuối đời. 

Chính vì những người bị bịnh dịch đang bị cách ly được Chúa thương mến mà Igiêniô 

làm áp lực với chính quyền cho đến khi được phép đến giúp họ mới thôi. 

 

Tôi sẽ cố sức bình thản trước vấn đề sức khỏe hoặc bịnh hoạn của tôi, trước dư luận thế 

nầy thế nọ, trước hoàn cảnh giàu nghèo, sang hèn để chỉ ao ước, chỉ muốn điều mà vinh 

danh Chúa và phần rỗi các linh hồn có thể đòi hỏi nơi tôi. …   (E. O. I, 14, tr. 257). 

 

Chính nơi lòng trung kiên với nỗi đam mê Chúa và các linh hồn ấy của thánh Igiêniô mà 

ngày hôm nay càc Hiến sĩ diễn tả trong Hiến Chương Dòng mình sự chọn lựa duy nhất là làm 

vinh danh Chúa và cứu rỗi các linh hồn : « Duới cái nhìn của Đấng Cứu Độ chịu đóng đinh, 

chúng tôi thấy thế giới được cứu chuộc bằng  máu ngài, mong ước rằng những con người, mà 

cuộc tử nạn Chúa đang tiếp tục tác động nơi họ, ïcũng biết được quyền năng của sự sống lại 

của Ngài » (Rg. Năm 1982). 

 

 

NGUYỆN GẪM VỚI THÁNH IGIÊNIÔ  

 

Kính thánh Igiêniô, 

 

Chọn lựa phục vụ Con Người vô điều kiện  cả là một cuộc dấn thân khó khăn vì phải đi 

vào tình yêu kẻ khác. Làm sao yêu thương được. Làm sao yêu thương cho vừa. Tình yêu sẽ 

dẫn đến đâu. 

 

« Ai nói : ‘Tôi yêu Chúa’  mà không yêu anh em mình, người ấy nói dối. » (1 Gioan 4, 

20) 

 

Chọn lựa phục vụ Con Người vô điều kiện cả là một cuộc dấn thân khó khăn, vì điều đó 

có nghĩa là con phải vượt qua dư luận, vượt qua những tiền kiến của con về người ta, và luôn 

phải nhìn họ dưới cái nhìn của Chúa Kitô. 

 

« Ai nói : ‘Tôi yêu Chúa’  mà không yêu anh em mình, người ấy nói dối. » (1 Gioan 4, 

20) 

  

Chọn lựa phục vụ Con Người vô điều kiện cả là một cuộc dấn thân khó khăn, vì có 

những người mà con thấy không còn gì để hy vọng nơi họ cả, dường như họ hết thuốc cứu 

rồi ! 

  

« Ai nói : ‘Tôi yêu Chúa’  mà không yêu anh em mình, người ấy nói dối. » (1 Gioan 4, 

20) 
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Ngày thứ sáu 

 

 

CHỌN  

GIÁO HỘI 

 
 

 

Làm sao có thể phân cách tình yêu của chúng ta đối với Chúa Giêsu Kitô và tình yêu 

chúng ta đối với Giáo hội ? Hai tình yêu ấy hòa vào nhau : yêu Giáo hội là yêu Chúa 

Giêsu Kitô và ngược lại. Ta yêu Chúa Giêsu Kitô trong Giáo hội Ngài, vì Giáo hội ấy là 

hiền thê vô nhiễm phát sinh từ vết thương nơi cạnh sườn của Chúa trên Thánh Giá. 

(Thư Mục Vụ, Mùa Chay 1860). 

 

 

Khi ung dung hành sự đối với các định chế và các nguyên tắc, Igiêniô Mai-Thiên-Lộc 

làm cho tổng giám mục và các linh mục quản xứ địa phận Aix khó chịu. Oâng linh mục thọc 

gậy bánh xe nầy muốn dạy họ về cách làm mục vụ hay sao đây ? Oâng ấy không muốn lập 

căn cứ riêng bên ngoài Giáo hội đấy chứ ? Nhiều lời tố giác bung ra, và nặng nhất là tố giác 

việc Igiêniô từ chối phục vụ Giáo hội. 

 

Trước những lời mạ lỵ nầy, ngài vẫn thanh thản. Giáo hội luôn nằm nơi chiều sâu tác vụ 

linh mục của ngài, và nếu ngài trở thành linh mục thì trước hết là để khiêm tốn phục vụ Giáo 

hội : 

 

Lúc ấy, tôi thấy Giáo hội đang bị bắt bớ một cách tàn nhẩn… Nên tôi đã vào chủng viện 

với mơ ước, và hơn thế nữa là với ý nguyện quyết tâm tuyệt đối tận tụy phục vụ Giáo hội 

(Nhật ký 1846). 

 

Khi trở thành linh mục nhằm đáp ứng « lời kêu gọi của Thầy chí thánh gọi ngài phục vụ 

Giáo hội trong thời kỳ Giáo hội ấy đang bị mọi người bỏ rơi », ngài chấp nhận những gì Giáo 

hội cần đến ngài. Chính « vì con cái không nên bất tuân lời mẹ dạy» mà ngài đã nhận trách 

nhiệm làm tổng đại diện địa phận Marseille năm 1823. Ngài nói vâng để được thụ phong giám 

mục năm 1832 chỉ vì « để hiệp thông với nỗi lo lắng của các Giáo hội và cống hiến nhiều hơn 

nữa trong nỗ lực đưa những người con ly tán trở về Giáo hội ». Năm 1837, ngài nhận chức vụ 

giám mục Marseille « vì Giáo hội xin ngài gắn bó với dân nầy như một người cha đối với con 

cái mình ». 

 

Là người say mê vinh danh Chúa và say mê con người, Igiêniô cũng say mê Giáo hội, 

và châm ngôn của ngài là « Tất cả vì vinh quang Chúa, phục vụ Giáo hội và phần rỗi các linh 

hồn. » 

 

 Ngài nhiệt tình yêu mến Giáo hội như ngài say mê Chúa Kitô, vì Giáo hội là « hiền thê 

được tắm sạch trong máu của Thánh Giá », là hoa trái đầu tiên của tình yêu thương Thiên 
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Chúa đối với con người. Ngài yêu Giáo hội với những giới hạn và sai trái của Giáo hội ấy. 

Ngài chịu đựng những trì trệ, khô khan, sợ hãi nơi Giáo hội. Nhưng ngài yêu Giáo hội vì Giáo 

hội phát sinh từ vết thương nơi sườn Chúa Kitô và vì đó là Mẹ của ngài. 

Vì ngài yêu thương Giáo hội tận tình, nên ngài muốn thấy Giáo hội ấy đẹp hơn, chói 

rạng hơn, năng động và tích cực hơn, tha thiết rao truyền Chúa Kitô cho con người hơn, và 

luôn vượt lên trên những giới ranh giới của mình. Ngài không thể đồng lõa với những tình thế 

ngái ngủ, những trì trệ hoặc thờ ơ nguội lạnh nơi Giáo hội : 

 

Cứu rỗi các linh hồn là một ơn gọi đặc loại của Giáo hội. Đó là công việc mà Giáo hội 

phải dùng hết nỗ lực để thực hiện, và những tai nạn có thể xảy ra không phải là lý do để 

làm ngưng trệ hành động siêu nhiên của tiến lộ ấy. Chúng ta chỉ chùn bước để tránh tội 

lỗi. Ngoài ra thì phải vượt qua mọi điều khác vì cùng đích cao cả nầy …   (E. O. I, 15, 

tr. 265). 

 

Bởi vì thiết tha với Giáo hội nên ngài hoang mang khi thấy Giáo hội tan tành sau Cuộc 

Cách Mạng và Thời Đế Quốc. Ngài nôn nóng tìm cách vực Giáo hội đứng dậy để Giáo hội trở 

nên « xinh đẹp và không tì vết trước Hôn Phu của mình ». 

Bởi vì thiết tha với Giáo hội nên ngài đau khổ khi chứng kiến nhiều kitô hữu bỏ rơi Giáo 

hội, và muốn hiến trọn đời ngài để đưa họ về lại chuồng chiên của người Mục Tử duy nhất : 

 

Giáo hội là gia sản tốt đẹp của Đấng Cứu Chuộc mà Ngài đã làm nên với giá máu Ngài, 

Giáo hội ấy ngày nay đã bị phá nát một cách tàn nhẫn. Trong tình trạng bi đát nầy, 

Giáo hội kêu gọi sự giúp sức của những thừa tác viên mà Giáo hội đã trao phó những 

kho tàng quí giá của Hiền Phu mình. (Rg. 1818). 

 

Tình yêu Chúa Kitô và tình yêu Giáo hội làm nên nhựa sống cho cuộc đời thánh Igiêniô 

Mai-Thiên-Lộc. Ngay từ bước đầu, hai mồi tình đó gắn liền với nhau trong ngài. Khi ngài 

càng yêu mến Chúa Kitô nồng nàn, thì tình yêu Giáo hội tăng, và đối lại cũng như thế. 

 

Giáo hội trước hết là nơi duy nhất cho mối hiệp nhất với Chúa Kitô, mối hiệp nhất mà 

Igiêniô xem là cứu cánh tối hậu của đời mình. Vì thế ngài cho rằng phải vun trông mối hiệp 

nhất ấy trên khắp cùng trái đất, không phải để tỏ bày quyền thế bên ngoài, nhưng chỉ muốn 

cho mọi người có thể đến với Chúa Kitô : 

 

Tất cả chúng ta đã chịu phép rửa trong cùng một Thánh Thần, chúng ta chỉ có thể cùng 

nhau liên kết với Ngài vì chúng ta đều là chi thể của Giáo hội.  (Thư Mục vụ, Mùa Chay 

1846) 

 

Đối với ngài, Giáo hội còn là thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô. Ngay lúc vừa vào 

chủng viện, ngài hân hoan khi nghĩ rằng « mình là một phần tử của một đại gia đình mà chính 

Chúa là gia trưởng ». Mội kitô hữu là chi thể của thân ấy nghĩa là mỗi người sống chính cuộc 

sống của Chúa Kitô, mỗi người bình đẳng về phẩm giá và về bổn phận, và mỗi người có một 

chỗ đứng của mình nơi thân thể ấy: 

 

Chúng ta tất cả là chi thể của cùng một thân thể, đó là Giáo hội, mỗi người cần tận lực 

và hy sinh làm cho thân thể nầy lành mạnh và phát huy mọi khả năng của mình. (E. O. I, 

1, tr. 17).  
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Khi viết thư cho một Hiến sĩ ở Pháp đang nóng lòng trước những « thành tích » mà các 

nhà truyển giáo thực hiện được ở ngoại quốc, ngài nhắc cho vị ấy biết về mối hiệp nhất  của 

tất cả những người thợ (trong vườn nho của Chúa) 

 

Chúng ta hãy chung vui về mọi ơn ích mà những người khác trong Giáo hội thực hiện 

được. Mọi sự được như thế ; chúng ta cùng chia sẻ. Mỗi người làm vì mọi người và mọi 

người vì mỗi người. (E. O. I, 1, tr. 242). 

 

Cuối cùng Giáo hội là nơi đã thực hiện mối hiệp thông hoàn toàn giữa mọi ngưởi với 

nhau. Nhờ Giáo hội và trong Giáo hội, giới răn yêu thương mà Chúa Kitô để lại cho các tông 

đồ Ngài đã đi vào hiện thực. Trong Giáo hội, chúng ta nâng đỡ nhau, chịu đựng nhau, và cùng 

vui với nhau, vì « trong Giáo hội chúng ta phải yêu thương nhau như những người con cùng 

một Cha, không nên phân biệt người nào, quốc gia nào. » 

 

Đối với Igiêniô Mai-Thiên-Lộc, Giáo hội kỳ cùng là « Mẹ của mọi kitô hữu ». Sứ vụ của 

ngài là « chăm lo cho họ với tấm lòng ân ần không ngơi từ vành nôi đến bên bờ huyệt. » 

 

Ngài dùng những từ ngữ rất trìu mến để diễn tả Giáo hội : « Giáo hội nâng các con mình 

lên khi chúng té ngả. » « Phục sức cho các con khi chúng yếu đau. » « Soi đường dẫn lối cho 

các con khi chúng nghi hoặc ». Nhất là : « Giáo hội làm cho con cái mình tiếp nhận mọi kho 

tàng thiêng liêng  phong phú mà Hiền Phu của mình đã trao cho mình cất giữ và ban phát. » 

(Thư Mục Vụ Mùa Chay 1844). 

 

Chúa Kitô đã giao kết với công cuộc của chúng ta đến nỗi Ngài đồng hóa chính Ngài 

với chúng ta. Ngài là Hiền Phu của Giáo hội và Giáo Hội lại là thân thể mầu nhiệm của 

Ngài (Thư Mục Vụ Mùa Chay1846). 

 

 

NGUYỆN GẪM VỚI THÁNH IGIÊNIÔ  

 

Kính thánh Igiêniô, 

 

Con hết sứ cảm động về mối tình tha thiết mà ngài dành cho Giáo hội và nhiệt tâm làm 

cho người khác yêu mến Giáo hội. 

Con cảm động khi biết rằng thay vì đứng bên lề Giáo hội, ngài dấn thân hết mình và 

giúp Giáo hội thức tỉnh. 

Con cảm động khi ngài yêu mến Giáo hội mặc dầu phải chịu đựng nhiều đòn đau, khi 

thấy tình hình Giáo hội không mấy phấn khởi.  

Con cảm động khi ngài cho con biết rằng con cũng có một chỗ đứng trong Giáo hội ấy. 

Con cảm động khi ngài nhận ra Giáo hội là Mẹ của ngài, và điều đó đủ để ngài yêu 

thương. 

 

Vậy xin thánh Igiêniô dạy cho con biết yêu mến Giáo hội như ngài đã mến yêu. Xin dạy 

cho con phục vụ Giáo hội như ngài đã phục vụ, chỉ vì vinh danh Chúa và hạnh phúc con 

người. 

 

« Thiên Chúa của Chúa Giêsu Kitô đã đặt mọi sự dưới chân Ngài. Trên hết, Thiên Chúa 

đã ban Chúa Giêsu Kitô làm đầu Giáo hội, Giáo hội ấy là thân thể, sự Toàn mãn của Đấng mà 

chính Thiên Chúa đã đổ đầy » (Ep 1, 22-23,  TOB). 
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Ngày thứ bảy 

 

 

DÁM NÊN THÁNH  

 
 

Anh chị em hãy ý thức phẩm giá của mình… Nhân danh Chúa, anh chị em hãy nên 

thánh ! (E. O. I, 7, tr.42). 

 

 

Câu nói ngắn gọn đó được lặp đi lặp lại trong những trang giấy của Igiêniô Mai-Thiên-

Lộc Nó vang vọng như lời thách đố trong một Giáo hội đang bị chi phối bởi tâm tư tự ti mặc 

cảm về thân phận con người (jansénisme) chủ trương tô đậm nét tội lỗi, bất xứng, bất lực 

không dám hướng mắt nhìn về Đấng Thánh duy nhất là Thiên Chúa.  

 

Lời mời gọi cấp thiết phải nên thánh trước hết nhắm ngay đến chính tác giả là Igiêniô 

Mai-Thiên-Lộc. Chính vì muốn nên thánh mà Igiêniô quyết định « ở giữa những người 

thánh » khi ngài đi vào chủng viện. 

 

Ngài nói lời nầy với những người ngài mời cùng đồng hành trong cuộc sống dòng tu : 

 

Các Hiến sĩ phải sống nghiêm túc và phải nên thánh … và luôn cố gắng để đi vào sự 

trọn lành. (Rg. 1818). 

 

Ngài nhắn nhủ lời nầy với mọi người đã chịu phép rửa và xem đây là đích điểm của 

công cuộc rao truyền Phúc Aâm : 

 

[Sứ vụ chúng ta] là giúp người ta ý thức, sau đó giúp họ thành kitô hữu và cuối cùng là 

giúp họ nên thánh. (Rg. 1818). 

 

Ngay cả với những người chìm đắm trong tội lỗi, những tội nhân ác ôn, ngài cũng nói 

như thế với họ; ngài  nói với mọi người và nói không ngừng lời khuyên duy nhất nầy : 

 

« Anh chị em hãy giúp họ nên thánh ! »  

 

Nhưng thánh ở đây là gì ? và tại sao chúng ta phớt lờ điều ấy khi cho rằng việc nầy chỉ 

dành cho một vài người ngoại hạng chứ đâu phải cho mình ? 

Nên thánh không phải là một tỉnh trạng. Trái lại đây là một tiến trình, một bước đi, một 

năng lực vươn lên. Các thánh không chỉ là những vị đã đến đích, nhưng cũng còn là những 

người chấp nhận lên đường nữa. Vì thế thấy mình tội lỗi không làm chúng ta nản lòng, nhưng 

phải xem đó là động lực giúp chúng ta ước ao được nên thánh : 
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Đừng nên nản lòng khi thấy mình rơi vào một yếu đuối nào đó, nhưng nên hồi tỉnh nhận 

ra ngay ; đừng sầu não, nhưng kêu cầu Chúa giúp ; sau đó tìm lại sự an bình nơi tâm 

hồn mình. Mỗi lần sa ngã là mỗi lần đứng lên, dù phải làm như thế trăm lần mỗi ngày. 

(E. O. I, 14, tr. 100). 

 

Theo quan niệm của Igiêniô Mai-Thiên-Lộc, lời kêu gọi nên thánh là giao thoa giữa hai 

ý muốn, ý của Chúa và ước muốn của con người. Trước hết ý Chúa muốn con người tham dự 

vào chính sự thánh thiện duy nhất nơi Chúa. Tiếp đó ước muốn của con người quyết định góp 

phần vào chương trình nầy của Chúa và thực hiện nơi cuộc sống của mình. Chính Chúa đi 

buớc trước để đến tìm con người, gõ cửa nhà con người, và mời gọi con người đi theo Ngài. 

Sự thánh thiện mà Chúa muốn ta bước vào không phải là một trạng thái « vô tội »,  nhưng là 

một mối mối tương giao năng động của tình yêu. 

 

Trên đường nên thánh, đừng bao giờ nói : thế là đủ. (phát biểu trong cuộc thăm viếng 

Billens ngày 26 tháng tám năm 1981). 

 

Ngài thanh niên bá tước Igiêniô Mai-Thiên-Lộc chỉ lo cho bản thân, danh vọng tiền tài 

và thú vui trần tục có lần khám phá được rằng mình được gọi nên thánh vì chính Chúa nhìn 

ngài với lòng yêu thương. 

Đối với ngài, nên thánh là hậu quả đương nhiên khi bước đi theo Chúa Giêsu Kitô và 

noi gương Ngài. Ngài tự đạt mình trước nhan Chúa như một họa sĩ muốn chép lại một người 

mẫu. Chúa Kitô « là mẫu mực đáng yêu mà ngài phải rợp khuôn và muốn rợp khuôn để nên 

thánh ». 

 

Khi Igiêniô không còn muốn cho riêng mình, theo ý thích của mình, khi Igiêniô không 

còn mong ước xây dựng đời mình theo tiêu chuẩn thành đạt của mình và khi Igiêniô muốn 

điều Chúa muốn, nhận chưong trình của Chúa làm chương trình của mình, bấy giờ Igiêniô đã 

bắt đầu nên thánh. 

Nên thánh là dám muốn điều Chúa muốn cho mình, là có gan dám đi vào ước muốn nên 

thánh mà Chúa định cho mỗi người trong chúng ta. Con người rất cao cả trong mắt Chúa. Nó 

tự làm cho mìnhù đốn mạt đi khi từ chối vươn lên để đạt đến phẩm vị cao cả mà Chúa kêu 

mời nó thụ hưởng. 

 

Do đó, một trong những điều mới lạ mà thánh Igiêniô Mai-Thiên-Lộc mang lại cho linh 

đạo của thế kỷ XIX là muốn đưa con đường nên thánh nầy đến với mọi người và nhắùc lại 

cho mỗi người biết họ được kêu mời để thực hiện. 

Ngài kêu gọi mỗi người con của ngài, mỗi Hiến sĩ truyền giáo, nên thánh bằng những 

lời nóng bỏng : 

 

Anh em hãy đốt lên ngọn lửa ước muốn nên thánh ! 

 

Ngài viết cho em gái Ninette của ngài rằng hôn nhân là một con đường nên thánh không 

khác gì cuộc sống của kẻ tu hành: 

 

Chúng ta phải nên thánh, dầu ở trong bậc sống nào … vì một phụ nữ lập gia đình cũng 

được gọi nên thánh như một cô gái hoặc một nữ tu. (E. O. I, 14, tr. 138). 

 

Ngài gọi những người bị xã hội bỏ rơi tại Aix nên thánh và khích lệ họ, cho họ hay 

rằng : « Chỉ có Chúa mới xứng đáng cho ước mơ cuộc đời họ ». 
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Lời kêu gọi nên thánh đó trở thành một nguyên lý nối kết cuộc đời ngài vào một nhất 

quán. Điều lo lắng ưu tiên của ngài không phải giảng huấn, đọc kinh cầu nguyện, thinh lặng, 

làm việc bác ái, nhưng là bắt chước Chúa Giêsu Kitô xuyên qua những việc làm ngày ngày, 

bất cứ việc gì,  để nên thánh như  Chúa là Đấng thánh duy nhất. 

 

Con đường nên thánh như thế không cô lập ngài với thế giới bên ngoài, ngược lại đã dẫn 

ngài đến với thế giới.  Chính nơi môi trường của thế giới mà ngài được Chúa gửi đến, chính 

nơi những hoàn cảnh khác nhau và những con người ngài gặp mà ngài thực thi con đường nên 

thánh. Ngài gặp con người như Chúa Kitô đã gặp họ, ngài quay nhìn Chúa Cha như Chúa 

Kitô đã hướng về Cha Ngài, ngài tiếp cận các biến cố khác nhau như Chúa Kitô đã từng tiếp 

cận : 

 

Bất kỳ trong hoàn cảnh nào, anh em đừng bao giờ buông xuôi trước những trắc trở và 

khổ đau gắn liền với cuộc sống. Nên khôn ngoan nắm lấy mọi dịp để nên thánh. (E. O. I, 

2, tr. 243). 

 

Nhưng ta không thể nên thánh một mình mà quên kẻ khác. Cùng sát cánh bên nhau, tất 

cả nối kết với nhau bằng một tình yêu thương qua lại bấy giờ kitô hữu mới có thể nên thánh. 

Thánh là sống trọn vẹn cuộc sống Chúa Kitô và đặt mình trong sự dẫn dắt của Chúa Thánh 

Thần mà Chúa Kitô gửi đến trong chúng ta :  

 

Chúng ta hãu hiệp nhất trong tình yêu của Chúa Giêsu Kitô. Trong nỗ lực nên thánh 

chung, chúng ta hãy luôn thương yêu nhau … và hãy trở nên một. . (E. O. I, 6, tr. 95). 

 

Chúng ta chỉ có thể nên thánh khi sát cánh bên nhau và nâng đỡ nhau trong hành trình 

cao cả kỳ diệu nầy. 

Khi làm giám mục Marseille, Igiêniô Mai-Thiên-Lộc khởi sự bằng câu nói là ngài muốn 

trở nên một giám mục tốt. Nhưng liền đó ngài cho hay một giám mục tốt theo ngài có nghĩa là 

gì :  

 

Tôi muốn nói ngắn gọn là tôi sẽ cố gắng nên thánh hết sức mình bằng cách giúp cho 

con con chiên của tôi thực sự nên thánh. . (E. O. I, 15, tr. 245). 

 

Ta không nên thánh cho riêng mình, vì sở thích cá nhân hoặc để tìm một chỗ trên thiên 

đàng. Ta nên thánh với kẻ khác và cho kẻ khác. Ta nên thánh vì để chương trình yêu thương 

của Chúa được thể hiện nơi thế gian. 

 

Anh em hãy nên thánh và như thế là anh em sẽ xây dựng Giáo hội. (E. O. I, 12, tr. 182). 

 

NGUYỆN GẪM VỚI THÁNH IGIÊNIÔ  

 

Kính thánh Igiêniô, 

 

Thực ra con không dám thất kính với những vị mà Giáo hội đã phong thánh, nhưng có 

lúc con nghĩ ngài điên mất rồi ! 

Ngài điên vì với một quá khứ ngài sống như thế mà ngài có cao vọng là mình được gọi 

để nên thánh hay sao ! Nhưng đó là sự điên rồ của Chúa Giêsu khi Ngài nói với tên tham lam 

Gia-kêu rằng : « Anh xuống mau, tối nay tôi muốn ăn cơm ngay tại nhà anh ! » (Lc 19,5). 
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Ngài điên khi ngài ôm hôn những người bị án tử hình bởi vì họ « được Chúa chọn để 

nên thánh ».  Nhưng đó là sự điên rồ của Chúa Giêsu  khi Ngài nói với tên cướp từng chịu 

đóng đinh với Ngài : « Ngay hôm nay, anh sẽ cùng ta nơi thiên đàng ! » (Lc 23, 43). 

Ngài điên khi ngài gọi những thanh niên bụi đời ở Aix nên thánh. Nhưng đó là sự điên 

rồ của Chúa Giêsu khi ngài chọn những người không phải ai cũng tốt lành làm tông đồ của 

Ngài. 

Ngài điên, nhưng đó chính là sự điên rồ của Chúa và con mong sao trong đời con có lúc 

được điên như thế. 

 

Con muốn có một chút điên điên để khám phá ra rằng những kẻ khác cũng được gọi để 

đi vào con đường thánh thiện này, để nói cho họ hay điều đó khi họ còn nghi hoặc.Với chút 

điên điên ấy, con mong có thể hiểu được lời nầy : 

 

« Với tất cả các thánh, tôi mong biết được tình yêu Chúa Kitô xa rộng và thâm sâu vượt 

xa mọi lối hiểu biết là thế nào, và tôi ao ước được đi vào sự toàn mãn của Thiên Chúa » (Theo 

Ep 3, 18-19). 

 



 30 

 

 

 

Ngày thứ tám 

 

 

DÁM VƯỢT LÊN 

 TÌNH TRẠNG Ù LÌ CỐ CHẤP 

 
 

 

Mọi sự đâu vào đấy. Điểm đáng tuân giữ là đừng canh tân gì cả, nghĩa là phải làm thật 

ít và thật tệ như những thời trước. « Cuộc sống yên lặng đều đều » như thế là đủ rồi. 

Nhưng phải tiến lên chứ. Đó là điều cấp thiết Chúa buộc chúng ta. Chúng ta hãy can 

đảm lên và trông cậy vào ơn Chúa. Muốn thực hiện được việc nầy, thì chúng ta phải 

thật sự nên thánh. (E. O. I, 15, tr. 273). 

 

 

Sau khi chịu chức linh mục, Igiêniô Mai-Thiên-Lộc hoạch định một chương trình sống 

mỗi ngày, đâu vào đó, loại trừ mọi bất ngờ. Mỗi ngày đều được sắp xếp, tránh tối đa việc gặp 

gỡ không tiên liệu trước với người ta: 

 

Thì giờ nào mà không dùng để cầu nguyện, học hành hoặc thi hành tác vụ thánh thì xem 

như là ăn cắp thì giờ của Đấng mà tôi đã hiến trọn cho Ngài... Nếp sống của tôi được 

tiên liệu kỷ càng, không có thể thay đổi được. (E. O.I, 15, tr. 11). 

 

Nhưng đi theo Chúa không phải là tuân giữ những nguyên tắc, tập tục hay ngay cả luật 

lệ, nhưng là phục vụ và yêu thương những đàn ông đàn bà ta gặp. 

Vào tháng hai năm 1816, khi ngài chứng kiến tình trạng xa rời cuộc sống đức tin kitô 

giáo trong các vùng quê, thì ngài bỏ đi nếp sống ‘mực thước’ của mình để lăn xả vào công 

cuộc phục vụ dân chúng. Đối với ngài những sứ vụ nầy trước hết là một phương thế giúp 

những lớp người bơ vơ được gặp Chúa Kitô, Đấng yêu thương họ. 

Vì bấy giờ tiếng nói duy nhất mà dân chúng hiểu là tiếng thổ ngữ vùng Provence, nên 

ngài dám canh tân mục vụ bằng cách giảng toàn bằng thứ tiếng nầy, dù cho ‘số dân ăn học 

đàng hoàng’ có nghĩ gì thì cũng mặc; và ngài buộc những người cộng tác viên của ngài cũng 

làm như thế : 

 

Các cha  đã yếu lòng mà chìu theo ý năm sáu người trưởng giả để giảng dạy bằng tiếng 

pháp hay sao !  (E. O.I, 9, tr. 14). 

 

Trong thời gian mục vụ ấy, ngài có sáng kiến đưa ra những nghi lễ phụng vụ nói với dân 

chúng, canh tân những lời hứa trong phép rửa tội và xướng những bài thánh ca bình dân để 

mọi người cùng hát. Ngài lập những văn phòng hòa giải để kitô hữu có thể quản lý hợp tình 

những sở hữu do nhà nước bán lại. 

Ngài vượt ra ngoài lối cũ trong phương cách giúp người ta nhận bí tích hóa giải. Tuy tội 

lỗi là điều gia trọng, nhưng ngài chú tâm lo lắng nhiều hơn đến người phạm tội đang hối cải. 

Ngược lại với thói quen lúc ấy là bắt người xưng tội phải lui tới nhiều lần trong tòa hòa giải 

trước khi giải tội cho họ, ngài chú trọng đến lòng thành khẩn của tâm hồn đang thống hối hơn 
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là việc từ chối tha tội làm cho người ta nhọc nhằn. Làm sao Chúa có thể từ chối không tha thứ 

được ! 

 

Chúng ta là thừa tác viên của lòng nhân hậu của Chúa, chúng ta nên luôn luôn có lòng 

tứ ái của một người cha đối với mọi người… Do đó, chúng ta không những phải giúp 

người có tội  hòa giải với Chúa, chúng ta còn nhận họ vào bàn tiệc thánh, trao bánh 

hằng sống cho họ để họ có thể đi vào cuộc sống mới. (E. O.I, 9, tr. 13). 

 

Khi trở thành giám mục Marseille năm 1837, ngài nhận thấy dân chúng trong địa phận 

ngài không biết gì về Chúa cả. Nên, trong các bài giảng, các cuộc thăm viếng mục vụ, đi thêm 

sức, ngài canh tân bằng cách không nói đến các điều răn, hỏa ngục, nhưng chú tâm dạy cho 

họ biết về Chúa Kitô. Ngài viết một bộ giáo lý mới cho toàn địa phận ngài trong đó nội dung 

thiết yếu là tình yêu Thiên Chúa đối với con người : 

 

Người ta học giáo lý qua những hàng chữ một cách khô khan và giải thích cách nầy 

cách khác, nhưng người ta không cố gắng nói lên lòng tốt của Chúa, tình yêu vô biên 

của ĐứcGiêsu Kitô Chúa chúng ta đối với mọi người. Người ta không đánh động con 

tim kẻ khác. (E. O.I, 18, tr. 270). 

 

Đối với ngài, Thiên Chúa tiếp cận với ngài không qua các lề luật hoặc các chân lý để tin. 

Nhưng Chúa đến với ngài bằng tình yêu của Ngài đối với con người, tình yêu vượt lên trên 

mọi phép tắc, tập tục hay bí tích. 

Do đó, sau khi chiếm lấy thành Constantine, các giám mục từ chối cử hành nghi lễ cầu 

nguyện cho các chiến sĩ đã bỏ mình trên chiến trường « vì họ không chắc đã chết trong tình 

trạng có ơn nghĩa với Chúa », Igiêniô Mai-Thiên-Lộc bất chấp ngay cả lịnh của Chính phủ đề 

có sáng kiến nầy : 

 

Tôi sẽ cầu nguyện và sẽ dâng lễ tưởng nhớ tất cả các chiến sĩ đã chết trên chiến trường 

hoặc đã chết cách khác. Chúa lòng lành vô cùng, không ai đủ sức đo lường, lại càng 

không thể hạn chế lòng nhân hậu của Ngài. (E. O.I, 18, tr. 312). 

 

Trong lãnh vữc bác ái từ thiện, ngài cũng canh tân. Trong bốn vụ dịch tả hoành hành 

vùng mục vụ của ngài, « ngài đưa ra sáng kiến nhằm nâng đỡ những người nghèo đang bị 

bịnh », bằng cách tập trung các bề trên các nhà dòng tại tòa giám mục và trao nhiệm vụ cho 

họ thiết lập những bịnh xá, trong khi đó ông thị trưởng không làm gì cả. Khi cơn dịch vừa dịu 

lại, ngài lại đưa ra sáng kiến lo cho những trẻ mồ côi, những bà góa và những người sống sót 

nhưng quá khổ cực. Ngài lên tiếng tố giác việc biển thủ quĩ cứu trợ mà tòa thị chính quên 

góp : 

 

Không ai hưởng được gì nơi 50.000 phật-lăng mà tòa thị chính cho rằng đã phân 

phối…Trong lúc chờ đợi, thì những người nghèo lại kéo đến tòa giám mục và chúng tôi 

buộc phải bán các tu viện để cứu tế họ. (E. O.I, 18, tr. 264). 

 

Những lời như thế hẳn không thêm bạn bè. Nhưng ngài không lưu ý điều đó. Trong một 

thời gian kỷ lục, ngài thiết lập các nhà mồ côi, trường dạy nghề, tìm việc cho các bà góa, đồng 

thời lên tiếng tố giác tình trạng trì trệ của những  người « quen thói cố chấp, vì việc cứu người 

đâu phải đợi hoài như  thế». 

 

Tôi cần phải chống lối ích kỷ, vụ lợi, ươn ế, ù lỳ cố chấp, tiêu cực… Việc nầy chắc sẽ 

gây tranh cãi… Người ta hẳn sẽ nhao nhao chống đối khi có người muốn tiến lên đằng 
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trước, vì không bao giờ canh tân mà không làm cho người ta khó chịu hoặc tổn thương ! 

Nhưng mặc. Chúng ta hãy vì Chúa, vì danh dự Giáo hội và phần tỗi các linh hồn. Dẫu 

sao thì cũng phải cần nhiều hạnh đức lắm mới hy sinh cả sự yên ổn và bổn phận mình 

để đem lại lợi ích cho người khác. (E. O.I, 15, tr. 279). 

 

 

NGUYỆN GẪM VỚI THÁNH IGIÊNIÔ  

 

Kính thánh Igiêniô, 

 

ngài không an vị trong một Giáo hội mà mọi sự đã hoàn tất và chỉ lặp lại những gì đã 

làm sẳn từ ngàn xưa, nhưng ngài dấn thân cho những người ở ngoài. 

Xin dạy con biết nhiệt tâm của ngài để con cũng biết dời gót ra ngoài, vượt qua những 

đường mòn cố chấp và luôn tiến xa hơn. 

 

Ngài không an vị trong khuôn khổ những định kiến, những nguyên tắc và luật lệ, nhưng 

ngài nhìn con người cụ thể với cái nhìn của chính Chúa Kitô. 

Xin dạy con biết nhiệt tâm của ngài để con cũng biết yêu thương con người. 

 

Ngài không an vị trong những hình ảnh chết cứng mà người ta tưởng tượng về Chúa, 

nhưng ngài dám bạo gan nói đến một Thiên Chúa yêu thương và nhân hậu. 

Xin dạy con biết nhiệt tâm của ngài để con cũng biết chỉ cho người khác cái nhìn đầy 

trìu mến của Chúa. 

 

« Ta biết đức hạnh, những lao nhọc, lòng trung kiên của ngươi…Nhưng ta chống lại 

việc ngươi đã đánh mất mối tình năm xưa. Ngươi hãy ăn năn, hãy trở lại nếp sống thủa ban 

đầu, hãy tìm lại nhiệt tâm trong thời thanh xuân của ngươi… » (Theo Khải Huyền 2,2-5) 
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Ngày thứ chín 

 

 

DÁM YÊU THƯƠNG 

NGƯỜI KHÁC  
 

 

Tôi không nghĩ ra làm sao người ta mến Chúa mà lại không yêu người. Tôi không tìm 

cách che đậy hoặc tránh né những tình cảm đang nung nấu tâm hồn tôi. Ngược lại, tôi 

cám ơn Chúa đã cho tôi một tâm hồn biết yêu người khác và cảm thông được với tâm 

hồn của Chúa Giêsu Kitô, Thầy của tôi. Tôi không lưu tâm cho lắm về lối suy nghĩ của 

những người thích lý luận khô khan và ích kỷ, họ dường như muốn nhét con tim vào 

trong não và không hề biết thương mến ai, vì kỳ cùng thì họ chỉ biết yêu mình họ mà 

thôi. (E. O. I, 18, tr. 256-257). 

 

 

Nếu có một Igiêniô Mai-Thiên-Lộc canh tân cuộc sống đạo khi dám vượt ra ngoài nếp 

sống ù lỳ và cố chấp, thì cũng còn có một Igiêniô Mai-Thiên-Lộc lay động một Giáo hội 

thường lạnh lùng và bi quan khi dám nói lên tình cảm của mình và dám tuyên dương rằng là 

kitô hữu nghĩa là có được một trái tim để yêu. 

 

Ngài rúng động trước vết thương nơi cạnh sườn Chúa Kitô trên Thánh Giá và thấy nơi 

trái tim bị đâm thủng của Đấng Cứu chuộc một chứng tá minh chứng tình yêu thương của 

Chúa đối với con người. 

 

Lễ Thánh Tâm Chúa là lễ tình yêu của Chúa Giêsu Kitô đối với con người. Do đó phải 

yêu kẻ khác với ngưồn sức mạnh của tình yêu nơi Chúa Kitô. (E. O. I, 14, tr. 224). 

 

Và chính nơi Trái Tim của Chúa Kitô luôn rướm máu mà ngài múc lấy tình thương say 

mê đối với những người nghèo nhất và những hoàn toàn người bị bỏ rơi.  Ngài thương những 

người ấy vì họ là những người không được ai yêu thương, vì họ cô độc và bị để mặc không ai 

đoái hoài. 

 

Chỉ cho tiền cho bạc thôi thì không nói làm gì, nhưng mặt đối mặt với những con người 

khốn khổ và thấy mình bất lực không thể đáp ứng được mọi thứ người ta thiếu thốn, điều 

đó thật quá sức của tôi … Tôi không thể chịu đựng nỗi…. Tôi đành thua. (E. O. I, 19, tr. 

192). 

 

Khi làm giám mục Marseille, ngài nỗ lực canh tân giáo phận ngài, xây nhà thờ, lập giáo 

xứ mới, qui tụ các dòng tu, dựng trường học, nhân tăng những công cuộc bác ái từ thiện, 

chăm lo cuộc sống thân xác và linh hồn của những con người được Chúa trao phó. Trong 

công việc, ngài luôn thân cận với người ta, nâng đỡ tinh thần người hấp hối, an ủi người bịnh 

tật lạ cũng như quen, thăm viếng những gia đình đang tang chế :  
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Tôi đã đến thăm một người bị bịnh dịch tả. Lần thăm viếng nầy của tôi làm cho người 

bịnh phấn khởi rất nhiều và khích lệ vị bác sĩ cùng đến một lúc với tôi. Giả như người ta 

biết được thế nào là một giám mục, thì hẳn người ta ít ngạc nhiên hơn khi thấy người ấy 

tiếp cận với con chiên của mình mỗi khi con chiên gặp cảnh đau buồn hoặc bị bịnh 

hoạn, tang chế. (E.O. I, 18, tr. 265). 

 

Ngài khóc trong đám tang của Chị Lamberte, người giúp việc trung thành và khiêm tốn 

cho cộng đoàn Hiến sĩ ở Calvaire. Khi người ta lưu ý ngài là cử chỉ đó không xứng hợp với 

tác phong một vị giám mục, ngài nói : 

 

Tôi ghê tởm những kẻ ích kỷ, những tâm hồn chai đá chỉ biết có mình và không biết 

công lao của kẻ khác đã phục vụ mình. Càng đi sâu vào trái tim Chúa Giêsu Kitô, tôi 

càng suy GẪM về những việc Ngài làm trong cuộc sống cao cả của Ngài, và tôi lại càng 

xác tín là tôi có lý và họ lầm. (E.O. I, 18, tr. 263). 

 

« Ở Marseille, người ta khâm phục khi nói đến nhiệt tâm và lòng quảng đại của ngài đối 

với người bịnh và người nghèo khổ. Ngài đích thân đến giúp những người nghèo túng trong 

các khu phố mang tiếng xấu và thường đến giúp những kẻ nổi danh là bê bối chịu các phép bí 

tích. Lòng nhiệt thành và bác ái đó thường được người dân nhắc nhỡ. (Nguyên cảo hồ sơ 

phong chân phước). 

 

Vâng, tôi có trái tim và tôi yêu chân thành, yêu đắm đuối…Tôi xác tín là tôi có lý để yêu 

người ta. . (E.O. I, 18, tr. 253). 

 

Tình yêu con người táo bạo như thế đã đưa ngài ra ngoài ranh giới tôn giáo để phục vụ 

mọi người trong cuộc sống hằng ngày của họ. Do đó, ngài tìm cách hiện diện trong sinh hoạt 

của thành phố để đóng góp vào công cuộc phát triển nâng cao sinh hoạt của người dân. 

Năm 1840, chính quyền của nhà vua từ chối không giúp Marseille có một nhà ga xe 

lửa ; làm như thế là để nhằm phạt thành phố nầy đã không hỗ trợ cuộc Cách mạng đưa Louis-

Philippe lên ngôi. Giám mục Igiêniô Mai-Thiên-Lộc đứng ra bênh vực thành phố và viết thư 

cho nhà vua để đòi cho có tuyến đường sắt cần thiết nầy : 

 

Tôi sung sướng khi biết những nhận xét của tôi có thể làm nhà vua thay đổi dự án có hại 

cho thành phố ! Không ai ngờ được từ đâu có được may mắn đó, phải chăng vì phải lo 

lắng cho ích lợi của mọi nguời mà Giám mục đã mang lại điều hay cho dân mình. Ai ai 

cũng hưởng lỡi ích đó cả. (Nhật kýø ngày 21 tháng 04 năm 1842). 

 

Năm 1847, ngài muốn đến dự ngày khai trương bồn nuớc giúp thành phố có nước uống 

dùng cho cả năm, và trong dịp nầy ngài phát biểu: 

 

Ngày khai trương nầy là một trong những ngày đẹp nhất trong lịch sử thành phố 

Marseille. Công trình tuyệt với nầy là một nỗ lực của các vị dân cử biết nhìn xa và biết 

lo cho dân. Nó là một công trình sẽ cải thiện số phận người dân Marseille, điều mà 

chúng tôi luôn tha thiết. (Nhật ký 1847). 

 

Năm 1848, Đệ Nhị Cộng Hòa tổ chức tổng tuyển cử ; lần đầu tiên mọi người Pháp  được 

kêu gọi tham gia.  Đa số các giám mục Pháp lúc bấy giờ có vẻ dè dặt, nhưng giám mục 

Igiêniô Mai-Thiên-Lộc viết một bức thư kêu gọi những con chiên trong giáo phận ngài đi bầu, 

« vì hạnh phúc của mọi người ». Và ngài còn đi xa hơn : 
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Ngày chủ nhật có tổng tuyển cử, tín đồ đừng quên việc vừa đi lễ vừa đi bầu. Nhưng nếu 

bất khả kháng không thể làm cả hai việc được, thì họ được miễn đi lễ vì lý do quan rất 

quan trọng là phải thi hành bổn phận bầu cử. (Thư Mục Vụ ngày 24 tháng ba năm 

1848). 

 

Nhưng ngày tổng tuyển cử không phải là một ngày chủ nhật nào trong năm, mà rơi đúng 

vào ngày Lễ Phục Sinh !ù 

Ngày 25 tháng mười một năm 1850, ngài khai trương một bịnh viện cách ly ở trên các 

đảo Frioul, nhân dịp ngài nhắc cho nhân viên y tế phận vụ của họ : 

 

Nơi dây, không có quyền đối xử người bịnh như một kẻ hèn mạt vì hoàn cảnh đau 

thương bên ngoài của họ, nhưng phải được đối xử như một con người được tạo dựng 

theo hình ảnh của Đấng Hóa Công. Có như thế mới là thực thi bác ái thật. (Nhật ký 

1850). 

 

Giám mục Igiêniô Mai-Thiên-Lộc cũng bận tâm đến dân chúng gốc nông thôn hoặc di 

cư đến tìm kế sinh nhai ở Marseille. Ngài lo ngại về tình trạng nhà ở thường quá tồi tệ. Ngài 

chủ xướng công trình cải thiện nhà ở cho giới thợ thuyền, đặt viên đá đầu tiên cho một ngôi 

nhà mẫu và làm phép một khu gia cư  khá khang trang cho công nhân đóng tàu. Trong dịp 

nầy, ngài đọc một bài diễn văn hùng hồn về phẩm giá làm người của người thợ đến độ ông 

tỉnh trưởng buộc phải tố giác ngài lên Bộ Ttrưởng Nội vụ xem ngài như một kẻ kích động dân 

chúng khá nguy hiểm. Vị giám mục già76 tuổi nầy quả không hề mất đi sức năng động của 

nhà truyền giáo trẻ tuổi trước đó 45 năm đã từng dám giảng « về phẩm giá cao quí của những 

người nghèo của Chúa Giêsu Kitô »  trong nhà thờ thánh Madalêna. 

 

 

NGUYỆN GẪM VỚI THÁNH IGIÊNIÔ  

 

Kính thánh Igiêniô, 

 

ngài không bao giờ thất vọng về thế giới nầy, chỉ vì ngày nọ Chúa đã thương yêu nó. 

 

Dường như con nghe ngài nói với chúng con : 

«  Các anh, các chị hãy đến đây ! 

Hãy vui lên tiến về thế giới mà Chúa thuơng yêu, 

là thành lớn của những con người 

nơi mà Chúa đã dựng lều để ở và đã trồng Thánh Giá khổ đau. 

Hãy vui lên tiến về thế giới đầy bạo lực 

nói với nó rằng hòa bình cũng có quyền cư ngụ nơi đây ! 

Hãy vui lên tiến về thế giới muôn nghìn khuôn mặt 

nói với nó rằng ở đâu đón tiếp con người cũng có quyền  được thực thi ! 

Hãy vui lên tiến về thế giới đầy lo toan 

nói với nó là tình yêu cũng có quyền ngự trị chốn nầy ! 

 

Ước chi suốt cuộc sống quí bạn là đón mời kẻ khác. 

Ước gì suốt cuộc sống quí bạn làbình an cho kẻ chung quanh. 

Ước gì suốt cuộc sống quí bạn là trái tim mở ra cho nhân thế. 

Ước gì suốt cuộc sống quí bạn là tín thách cho nhau. 
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« Nếu tôi nói được các thứ tiếng của thế giới, nếu tôi không có đức ái, tôi chỉ là một cái 

trống ồn ào … Nếu tôi có đầy niềm tin đến nỗi dời núi, nhưng nếu tôi không có đức ái, thì tôi 

không là gì cả. Nếu tôi phân phát tất cả của cẳi của tôi để bố thí, nếu tôi nạp mình để lửa đốt, 

nếu tôi không có bác ái, thì việc đó không giúp được gì. » (Theo 1 Co 13,1-3). 
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Ngày thứ mười 

 

 

TRUNG KIÊN  

TRONG NHỮNG CƠN GIÔNG TỐ  

 

 
Cần có ơn đặc biệt của Chúa lắm tôi mới không chấm dứt với tổng giám mục, ngài cắm 

đầu cắm cổ trách mắng tôi, cản trở và đe dọa công việc chúng tôi. Đây là sự hy sinh 

nặng nề nhất mà đã lâu tôi chưa từng phải chịu đựng, khi tự ái của tôi bị tổn thương. 

Đức cha cho tôi hoàn toàn sai. 

Nhưng sứ mạng truyền giáo, Nhà Dòng, các linh hồn đang đợi sự sống còn của tác vụ 

mà chúng tôi được phó thác ! Vì vậy tôi mới chùn chân lại. Chân tôi phải chịu đóng vào 

thánh giá đau thương mà bản tính tôi thật khó mà chịu nỗi ! (E. O. I, 6, tr. 42). 

 

Nhìn nhanh đời sống Igiêniô Mai-Thiên-Lộc hẳn ta có cảm tưởng là từ ngày trở lại với 

Chúa vào năm 1807, mọi sự như đã quá dễ dàng. Kỳ thật, trong mỗi giai đoạn cuộc đời mình, 

Igiêniô đã phải đối đầu với bao giông bão, và mỗi lần như thế tưởng chừng như chìm xuồng 

kéo trôi luôn những gì ngài đã xây đắp; thường thường mỗi việc ngài làm là mỗi lần có vấn 

đề. 

Cơn sóng gió đầu tiên dấy lên ngay trong năm 1816, khi ngài về cư ngụ với những nhà 

truyền giáo Provence đầu tiên của ngài, tại ngôi nhà cũ Dòng Kín ở Aix. Công cuộc của ngài 

gặt hái thành quả rõ ràng, những người xa Giáo hội đã lâu nay đến nghe giảng dạy về Chúa 

Kitô. Nhưng điều đó không phải ai ai cũng ưa. Ngài phải chịu sự chỉ trích của các cha xứ 

vùng Aix. Các cha cáo buộc ngài làm cho nhà thờ các xứ đạo của họ không ai lui tới nữa. Các 

giám mục đi đến việc tuyên bố lời khấn của Dòng ngài là vô hiệu, và tổng giám mục Aix cho 

ngài là « giả hình, khốn nạn và là mả tô vôi ! » Ngài định phản ứng lại một cách ác liệt vì 

chưa bao giờ người ta mạ lỵ ngài đến như thế. Nhưng ngài đã không quyết định bước đi theo 

chúa Kitô hay sao ? Do đó nếu Chúa đặt ngài trong hoàn cảnh nầy và « dẫn ngài bước đi trên 

con đường của Thầy chí thánh»  thì đó cũng là đúng thôi :   

 

Chúa ơi, Ngài còn gửi cho con thêm ơn nào nữa đây, sao người ta không nói thêm luôn 

rằng con bị quỉ ám ? Phải cam chịu như Thầy chí thánh làm cho con thêm hy vọng sẽ 

nhận phần thưởng Chúa ban ! (E. O. I, 6, tr. 132). 

 

Mặc dầu tự ái bị tổn thương, Igiêniô không nản chí. 

 

Tôi không ngã lòng… Hội Dòng chúng tôi đang bị sóng gió vùi dập, nhưng chúng tôi 

không nản chí. Không khó gì để nhận ra đây chẳng qua là một lối khước từ những lời 

khuyên trong Phúc Aâm, vì thế tôi hy vọng rằng Đấng đã thực hiện trọn vẹn những lời 

khuyên ấy, sẽ đứng ra binh vực công việc của Ngài. (E. O. I, 6, tr. 131-132). 

 

Ở yên và can cường vì không có gì xảy đến mà không do ý Chúa, đó là những kết luận 

ngài rút ra từ cuộc khủng hoảng nầy. 
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Nhưng cơn giông bão ấy vừa yên thì vào năm 1823 một cơn giông tố khác lại kéo đến. 

Lần nầy nó dấy lên từ nội bộ gia đình Dòng. Một trong những người đồng hành để cùng ngài 

sáng lập Dòng, một người mà ngài hết sức tin tưởng, đã bỏ lời khấn và rời khỏi nhóm. Và hơn 

nữa, người đó là người đầu tiên, nhưng đáng buồn hơn, đó không phải là người cuối. Trái tim 

người cha của ngài tan nát vì đối với ngài đây là một sự phản bội : phản bội Dòng, phản bội 

Chúa, phản bội người nghèo. 

 

Đây là một điều xấu xa tàn tệ mà tôi khó tin là thật… Tôi không biết còn có xúc phạm 

nào lớn hơn đối với Chúa, đối với lời tuyên khấn và đối với tôn giáo, người ta xem như 

một trò đùa hay sao ! (E. O. I, 6, tr. 129-130). 

 

Nhưng ngài bình tâm lại : Dòng phát sinh do trực giác từ Chúa mà đến. Chính vì thấy 

những khổ đau của Giáo hội, vì muốn loan truyền Chúa Kitô mà ngài được trao phó công 

cuộc nầy. Do đó sự việc không còn tùy ở ngài, mà do bàn tay Chúa. Hơn bao giờ hết, thái độ 

của ngài là « xin Chúa gìn giữ ngài như con ngươi của Chúa ». 

 

Một cơn giông tố khác lại đến từ xã hội dân sự. Igiêniô Mai-Thiên-Lộc phải đương đầu 

với cuộc cách mạng năm 1830. Chế độ mới, ít nhất là lúc đầu, rất chống báng giáo sĩ. Những 

thánh giá truyền giáo bị nhổ quăng, các tòa giám mục bị cướp phá, những cha xứ bị hành 

hung, các cuộc rước kiệu bị cấm đoán. Các công cuộc của Dòng Hiến Sĩ lung lay. Vì nguy cơ, 

phải đóng cửa nhà ở Nimes, tạm ngưng các sứ vụ truyền giáo trong dân chúng, phải thu mình 

kín đáo và đưa những người trẻ đang thời đạo tại đi trốn núp. Sau khi làm xong những việc 

ấy, « ngài phó thác hết cho Chúa Quan Phòng » : 

 

Nhân danh Chúa, mong sao những hoạn nạn nầy không làm hại đến cuộc sống nhà 

Dòng. Chúng ta nên sâu sát thời cuộc để không xa lạ với những gì đang xảy ra, nhưng 

lòng đạo hạnh đừng nên suy sút. (E. O. I, 7, tr. 212-213). 

 

Năm 1832, một trong những cơn lốc cuối cùng đến với Igiêniô Mai-Thiên-Lộc. Vào thời 

căng thẳng nhất với vua Louis-Philippe, đức giáo hoàng quyết định cho vua biết tư thế độc lập 

của ngài khi chọn Igiêniô làm giám mục mà không cần đến sự chuẩn nhận của vua. Igiêniô 

được chọn và ngài nhận lời « vì lợi ích Giáo hội và vì đức giáo hoàng yêu cầu ». Chính quyến 

tức bực phản ứng lại, lên án, mạ ïlỵ vị tân giám mục và tước quốc tịch Pháp của ngài. Igiêniô 

Mai-Thiên-Lộc quyết định đứng lên biện hộ chống lại những quyết định bất công và bất hợp 

pháp ấy. 

Nhưng khi quan hệ giữa vua và đức giáo hoàng trở lại bình thường. Igiêniô Mai-Thiên-

Lộc, một giám mục chống lại ý nhà vua, nay trở nên một chướng ngại bất ưng cho nền ngoại 

giao của Vatican. Ngài được lệnh là không nên phản kháng « để khỏi làm mất lòng Tòa 

Thánh ». Dù ý thức mình bị chính giáo hoàng mà mình đã phục vụ « bỏ rơi », ngài vẫn vâng 

phục : 

 

Để tránh việc làm cớ cho Đức Thánh Cha khó xử, tôi đã yêu cầu luật sư của tôi bãi 

nại… Trước đây Đức giáo hoàng đã không bằng lòng về tôi ! Nay không còn như thế 

nữa. Tôi luôn tuân theo ý ngài. (E. O. I, 15, tr. 258). 

 

Nhưng ngài đau khổ vô cùng. Không bao giờ ngài dám nghĩ là đức giáo hoàng có thể 

làm một chuyện bất công như thế. Ngài vâng lời vị kế quyền thánh Phêrô nhưng ngài muốn 

nói với con người ấy rằng quyết định làm tổn thương ngài là bất công, và ngài rất thất vọng : 
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Tôi chấp nhận và phó thác cho Chúa Quan Phòng. Có lẽ tôi cần nói thêm, là tùy vào 

lòng tốt của Đức Thánh Cha. Nhưng, từ nay, tôi rất ít hy vọng vào phía bên ấy… Tôi 

biết rằng, nếu người ta có đày tôi ra khỏi xứ đi nữa, thì tôi đừng nên trông cậy vào 

những trợ giúp gì của Đức Thánh Cha hay những ân huệ nào từ phía ngài. Nhưng phần 

thưởng của tôi sẽ từ Chúa mà đến. (E.O. I, 6, tr. 258). 

 

Từ cơn bão táp cuối cùng nầy, cũng như từ những lần khác mà ngài trải qua, ngài rút ra 

được một điều chắc chắn : 

 

Chúa đã nắm tay dẫn tôi đi. Ngài đã sai tôi làm nhiều việc cho sáng danh Ngài ! Người 

ta đối xử bất công và vô ơn đối với tôi, nhưng như thế mà hay cho tôi. Nay Chúa sẽ là 

phần thưởng duy nhất của tôi. Ngài đã là sức mạnh và niềm hy vọng duy nhất của tôi. . 

(E. O. I, 15, tr. 260). 

 

 

NGUYỆN GẪM VỚI THÁNH IGIÊNIÔ  

 

Kính thánh Igiêniô, 

 

thỉnh thoảng xin ngài đến nhắc con 

khi bão táp làm chông chênh con thuyền của đời con, 

thì Chúa luôn hiện diện trên thuyền. 

 

Xin ngài đến nhắc con 

khi gió lớn đổ sập hết những gì con xây đắp, 

thì chỉ có Chúa là chủ công trình.  

 

Xin ngài đến nhắc con 

khi những tình bạn thân thiết nhất làm con thất vọng 

thì Chúa luôn là bạn trung kiên  duy nhất. 

 

« Hướng mắt nhìn non xanh : 

tôi tự hỏi ai sẽ đến  cứu tôi ? 

Chúa làm nên đất trời,  

Ngài sẽ đến bên tôi. 

 

Chúa gìn giữ ngươi khỏi mọi sự dữ, 

Ngài bảo vệ cuộc sống ngươi. 

Chúa gìn giữ ngươi 

Khi ra đi cũng như lúc trở về, 

Bây giờ và mãi mãi. 

(Theo Thánh vịnh 120). 
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Ngày thứ mười một 

 

 

TRUNG KIÊN  

TRONG ĐÊM TỐI 

 
 

Bao giờ những nỗi khắc khoải nầy mới chấm dứt đây? Từ nhiều tháng nay, tâm hồn tôi 

sao cay đắng không nguôi. Quá khứ, hiện tại, tương lai cũng đè nặng tâm tư tôi. Tôi 

không hiểu làm sao tôi còn có thể sống nỗi được. Ước chi Chúa muốn cho tôi chết, như 

thế thì nhẹ gánh cho tôi biết mấy! Nhưng xin vâng theo ý Ngài. Dẫu có uất ức vì bản 

tính ương ngạnh của tôi, tôi cũng xin nói lên tâm trạng nầy với tất cả lòng thành thật. 

(E. O. I, 7, tr. 194). 

 

 

Chuyện nầy xảy ra trong các năm của thập nhiên 1830. Bên ngoài thì bị hiểu lầm và bị 

chỉ trích, bên trong thì Dòng gặp khủng hoảng quá trầm trọng. Sau việc một số con cái mình 

rút lui hoặc bỏ đi, vị sáng lập Dòng lại phải đương đấu với khó khăn mới: bốn Hiến sĩ trẻ 

trung hơn cả trong Dòng chết, trong đó có một người con thiêng liêng của ngài, là cha 

Suzanne : 

 

Con thương mến, con ra đi, ai có thể an ủi cha về sự mất mát nầy? Oâi, cha không còn 

thấy con nữa! Ngay cả biết con đang hưởng phúc đời đời, nhưng cha vẫn buồn đau! 

Hãy gọi cha về bên con! (E. O. I, 7, tr. 180) 

 

Sự mất mát nầy quá kinh khủng. Thân xác và tâm lý của ngài tổn thương nặng nề. Ngài 

không tha thiết gì nữa. Không muốn gặp ai cả. “Những đứa con vừa mất” lảng vảng trong tâm 

trí ngài. Ngài thấy mình không làm được gì cả, đến độ hoài nghi về giá trị về những việc ngài 

đã thực hiện từ ngày chịu chức linh mục. 

 

Tôi ngao chán, chán chường khi phải chịu đựng gánh nặng nầy. Đến độ nếu không 

gượng để cố bình tĩnh và trông cậy vào Chúa giúp, thì chắc sẽ nói “chán quá rồi” và bỏ 

rơi nhà Dòng luôn. (E.O. I, 6. tr. 148). 

 

Kinh nguyện trong Thánh Lễ thì khô khan. Mười lăm năm linh mục như không làm 

được việc gì. “Ngài đau đớn vì dường như việc làm đã không mang lại thành quả nào”. Có 

phải ngài lầm đường không? Ẩn tu trong một đan viện nào đó để thinh lặng và cầu nguyện có 

hay hơn không? Chung quanh ngài, mọi sự như sụp xuống, và ngài còn đi đến tình trạng nghi 

ngờ những người bạn đồng hành về đời sống thiêng liêng của ho ï: 

 

Tôi lao nhọc lắm để đào tạo vài đứa con, thế nhưng đa số không vươn lên nỗi để vượt 

lên trên những gì chung quanh họ… Cuối cùng tôi phải cầu xin Chúa để tôi lìa thế gian 

cho xong. (E. O. I, 7, tr. 209). 
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Người thân khuyên ngài đi nghĩ ngơi trên núi ở Thụy Sĩ. Nhưng tâm hồn ngài vẫn 

không tìm được sự an bình cần thiết. Đúng là ngài đang rơi vào đêm tăm tối, một khủng 

hoảng tâm linh chưa từng thấy và quá sức chịu đựng của ngài. 

Ngài đã đi vào đêm thứ năm Tuần Thánh, nơi Vườn Giêsémani của Chúa. Ngài đã từng 

quyết tâm đi theo Con Chúa trên con đường vâng phục ý Chúa Cha, nhưng ngài không bao 

giờ nghĩ là Chúa dẫn ngài đi xa như thế để noi gương Chúa Giêsu Kitô.  Tận tâm can, ngài 

sống những tâm tình của Chúa đến độ ngài chỉ biết nói lên chính những lời của Chúa trong 

Vườn Khổ Nạn :  

 

Những cơn bão tố bên ngoài, tôi không lưu ý cho lắm. Nhưng nay Ma quỉ phá tôi từ bên 

trong nhà, tôi quá đau buồn đến độ có thể nói như Chúa: “Tâm hồn con buồn đến chết 

được.” (E. O. I, 6, tr. 134). 

 

Qua được cơn đêm tối, chán chường, muốn bỏ cuộc, nay ngài không còn trông chờ vào 

bất cứ sự an ủi nào của con người, và hoàn toàn được thảnh thơi trong Chúa Thánh Thần.  Sau 

nhiều tháng gặp khủng hoảng, cuối cùng ngài đã mở lòng mình để Chúa Thánh Thần hoàn 

toàn tác động trong ngài, như Đức Kitô, Chúa của ngài đã sống : 

 

Từ nay, chính Chúa Thánh Thần phải là người chủ tuyệt đối của tâm hồn tôi, là động cơ 

duy nhất của mọi suy tư, tình cảm và ý chí của tôi. (E. O. I, 15, tr. 276). 

 

Đêm của Chúa Kitô đã trở thành đêm của ngài. Từ trước tới nay, ngài chưa đi đến đỉnh 

cao của việc vâng theo ý Cha. Ngài cần đi sâu vào đêm đen nầy để hét lên lời nói làm ngài tư 

do, và có thể nói trong sự thật rằng: 

 

Tôi cảm nhận được rằng tôi phải làm việc cho Cha tôi… Xin vâng ý Cha. (E. O. I, 8, tr. 

67). 

 

Kể từ đó, Igiêniô Mai-Thiên-Lộc trở thành người hoàn toàn thanh thản tuân theo ý Cha 

vì ngài hoàn toàn kết hợp với những gì Chúa muốn ngài thực hiện. Từ nay, trong tất cả các 

bức thư ngài viết cho các nhà truyền giáo, ngài nói đến kinh nghiệm cá nhân nầy của ngài. 

Khi đã kinh qua đêm đen nhu thế, kinh qua những giây phút mà mọi sự đều vắng lặng, không 

còn tựa được vào ai, lý lẽ suy nhất để nói “xin vâng” là một sự phó thác tuyệt đối, trí khôn 

tình cảm không có gì nữa để biện minh, bấy giờ ngài biết ngài nói gì khi khuyên bảo các nhà 

thừa sai nên vâng theo ý của Chúa. 

Đây là điểm đến của một cuộc chiến đấu dai dẳng và gian nan, của một lần lột xác toàn 

diện để con người trao hết trong tay Chúa vì Chúa là Chúa, và chỉ vì như thế là đủ. 

 

Vượt qua đêm đen vâng phục ý Cha thường là nỗi khốn đốn đối với ngài, vì, dẫu đã phó 

thác cho Chúa Quan Phòng, ngài cũng “ thấy đau lòng suốt đời trước sự ra đi của những 

người thân thương”, và ngài vẫn  tiếp tục không hiểu được việc Chúa đòi hỏi ngài phải chịu 

thương tâm như thế. 

Việc vâng theo ý Chúa nơi ngài không phải là một lối nhẫn nhục chịu đựng. Nhưng là 

một sự phó thác, nên trong đêm tối của đời sống tâm linh, trong sự thinh lặng kinh hoàng của 

Chúa, ngài mới có thể kêu lên: 

 

Lạy Chúa, Chúa là nguồn hy vọng duy nhất của con, và qua kinh nghiệm của con, con 

biết là Chúa không bao giời bỏ con. (E. O. I, 15, tr. 243). 
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Ngài kinh nghiệm về Chúa ngay trong sự thinh lặng của Chúa. Ngài đi sâu vào mầu 

nhiệm mình thuộc về Chúa qua một cuộc đổi thay đầy đau thương nơi ý thức và nhận định 

của ngài về thế giới. Ngài đã dùng hết sức lực, khả năng thân xác và tâm lý, cuộc sống xã hội 

của ngài để đạt cho được mục đích duy nhất là gặp gỡ Chúa Kitô. Một cuộc gặp gỡ như thế 

chỉ có thể thực hiện được trong tình yêu tuyết đối: nhất quyết yêu, nhất là yêu ngay cả khi 

Đấng mình yêu che mặt, và kéo ta vượt qua chính mình. 

Ngài xác tín là “nhất thiết phải noi gương Chúa Giêsu”. 

 

Chúng ta hãy sấp mình, cung kính lắng nghe, hãy chiêm ngắm trong thinh lặng. Chúng 

ta dóc lòng trung kiên và trở nên xứng đáng với ơn gọi cao cả ấy. (E.O. I, 15, tr. 225). 

 

Chúa đã lắng nghe ngài và nhìn đến nỗi mong ước nầy của ngài. 

 

 

NGUYỆN GẪM VỚI THÁNH IGIÊNIÔ  

 

Kính thánh Igiêniô, 

 

biết bao lần con cũng thấy xao xuyến vì Chúa thinh lặng. Trước trạng thái khô khan 

không còn thích cầu nguyện, trước khổ đau trong cuộc sống, trước tuổi già, sức yếu, bịnh 

hoạn tang chế, con không hiểu gì nữa, và thường con nghĩ như Chúa đã làm ngơ. 

Lúc ấy, con cần ngài giúp để con nghe được lời Chúa gọi vì con tưởng là Chúa làm 

thinh, để con đọc được những dấu chỉ Chúa đang hiện diện vì con tưởng Ngài xa vắng. 

 

Ngài đã thấy choáng váng trước tuyệt đối. Xin dạy con là đừng sợ hãi. 

Ngài đã kinh nghiệm được lòng cậy trông bất chấp tình cảnh vô vọng. Xin dạy con đi 

con đường ấy vì đó là sinh lộ đời con. 

 

Như thế là con có thể thanh thản được như ngài. Như thế là con có thể mở rộng lòng cho 

Chúa Thánh Thần. Như thế là con có thể để cho Chúa Con nói trong lòng con: “Lạy Cha, xin 

vinh Danh Cha.” 

 

“Đã có sấm sét bửa núi phá đồi, nhưng Chúa không ở trong cơn sấm sét. 

Đã có động đất, nhưng Chúa không ở trong cơn động đất. 

Đã có lửa bùng lên, nhưng Chúa không ở trong lửa. 

Thế rồi có sự thinh lặng của ngọn gió nhẹ thì thầm. 

Ngay khi Eâlia nghe sự thinh lặng của làn gió nhe ấyï, ông đi đến của động, và tiếng của 

Chúa vọng đến tai ông. (Theo I R 19, 11-13). 
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Ngày thứ mười hai 

 

 

TRUNG KIÊN  

TRONG CÔNG VIỆC HẰNG NGÀY 

 
 

 

 

Bận bịu quá nhiều việc đến độ tôi không còn có được cuộc sống nội tâm đủ sức an ủi và 

mang lại hạnh phúc cho tôi. Nếu cứ như thế, thì tôi mang lại được thiện ích gì cho ai? 

Nay tôi sinh hoạt như cái máy vô hồn. Dường như chỉ còn yêu Chúa tùy thời, tùy hứng 

vậy. Tôi cầu nguyện, suy niệm lôi thôi, chuẩn bị và dâng thánh lễ một cách ơ hờ (E. O. 

I, 15, tr. 169-1701). 

 

 

Có lẽ khi phải đối diện với nguy cơ đang đe dọa, thì ta dễ trung kiên hơn. Có lẽ khi thấy 

mình trống vắng, khi bị thử thách kinh hoàng thì ta van nài cầu cứu Chúa nhiều hơn. Nhưng 

có một nguy cơ khác âm hiểm và tai hại hơn làm ta xa Chúa, đó là cuộc sống đều đều mỗi 

ngày. Nó giống như một lối soi mòn từ từ làm ta mất dần hứng khởi mà ta không hề hay biết. 

Nó giống như một lớp bụi mỏng che mờ mỗi lúc một ít, mà ta không chú ý, trí khôn thì bận 

rộn trăm ngàn việc vô ích, tâm hồn thì nguội lạnh khô khan.  

 

Trong cuộc sống của mình, Igiêniô Mai-Thiên-Lộc cũng đã phải đối đầu với nguy cơ 

nầy. Ba năm sau khi chịu chức linh mục, sinh hoạt liên tục để phục vụ người khác từ từ lôi 

kéo ngài vào tình trạng máy móc đến độ ngài quên đi lý do làm ngài dấn thân, lý do đó là tình 

yêu say mê Chúa và vì Chúa. Ngài giật mình thấy tình hình thật ngao ngán, vì “khi lao vào 

việc phục vụ người khác, ta lại quá thờ ơ với chính mình và đánh mất luôn cuộc sống nội 

tâm”: 

 

Sẳn sàng phục vụ người bên cạnh là điều tốt, nhưng việc phục vụ nầy đã biến tôi thành 

nô lệ mất rồi. Nó đã trở thành thói quen và tôi đã lún quá sâu.Tôi cần phải xếp đặt lại 

đời sống mình. (E. O. I, 13, tr. 97).  

 

Say mê, ngưỡng mộ nét cao quí của con người và dấn thân phục vụ giúp con người phát 

triển, dần dà đưa ngài đến tình trạng quay cuồng náo động và quên cả ý nghĩa việc mình làm. 

Nay ngài phải cố làm sao sắp xếp thì giờ cần thiết để cầu nguyện và xét lại cuộc sống ngày 

ngày của mình trong ánh sáng Phúc Aâm. 

 

Người bên cạnh mà tôi phải yêu thương, có khi tôi thấy mình không giúp gì cho người 

đó cả. Không thể cứ như thế được. Bằng chứng là khi có được một ngày thanh tịnh,  

sống một mình, thì tình hình sau đó lại khá hơn. (E. O. I, 15, tr. 115). 
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Một hình thức khác về tình trạng máy móc vô hồn là nếp sống thiêng liêng đều đều làm 

ta mòn mỏi. Trong cuộc sống chúng ta, mỗi người có thể có “những lúc hứng khởi đặc biệt”, 

ta cảm được Chúa gần gũi với ta. Nhưng, sau đó vì bận rộn cuộc sống ngày ngày, ta lại thấy 

những giây phút đặc biệt nầy chỉ còn là dĩ vãng mơ hồ không có tác dụng gì trong cuộc sống 

nữa. Igiêniô Mai-Thiên-Lộc cũng không tránh khỏi tình trạng nầy: 

 

Tôi đã trải qua tình trạng gì kỳ cục thế, nếu đó không phải cuộc sống thiêng liêng của 

tôi đã yếu nhược mất rồi, như một lối ngái ngủ… Tôi đã cầu nguyện kiểu gì đây? Tôi 

đâu cảm nhận được một ánh sáng, một sự trìu mến, một niềm ủi an nào đâu? (E. O. I, 

15, tr. 105). 

 

Ngài giật mình bắt đầu lại, sung sướng khám phá lại những giây phút đầm ấm Chúa đến 

trong tâm tình nguyện cầu, khám phá lại cuộc sống đầy ý nghĩa của mình. Nhưng cuộc sống 

cuốn trôi với những lo toan, và một thời gian sau đó ngài lại phải chứng kiến những sự kiện 

tương tự: 

 

Tôi đọc kinh, nguyện GẪM lôi thôi, chuẩn bị và dâng thánh lễ, tạ ơn một cách ơ hờ. Tôi 

không đủ sức định tâm xét mình nữa … (E. O. I, 15, tr. 170). 

 

Để vượt qua tình trạng thiêng liêng khô khan nầy, ngài không ngừng trầm mình vào 

trong tình yêu bao la của Chúa, một tình yêu luôn làm ngài sững sờ. Mỗi lần như thế, ngài 

không ngại nhìn thẳng vào những điều bất trung, nguội lạnh, hèn yếu của ngài. Vì, càng thấy 

rõ mình bao nhiêu, thì ngài càng sững sờ về việc Chúa thương ngài bấy nhiêu.  Mỗi lần gặp 

phải “những lúc khô khan trong đời sống thiêng liêng” là mỗi lần ngài quay về Chúa và tìm 

lại được sự hiện diện luôn mới mẻ của Chúa Kitô trong đời sống của ngài: 

 

Lạy Chúa, xin dọi ánh sáng của Chúa trên con để con nhận biết con là ai trước mặt 

Chúa. Lạy Chúa, con càng nhớ đến tội lỗi con, thì con càng nhớ đến lòng nhận hậu của 

Chúa, vì Chúa là Chúa của con! (E. O. I, 15, tr. 203).  

 

Một trong những hình thức rã rời cuộc sống thiêng liêng là tuổi già. Qua năm tháng, sứ 

lực thân xác và tâm linh suy nhược, người ta có nhu cầu an nghĩ hơn là năng động dám dấn 

thân như thủa ban đầu, nhiệt huyết nguội dần và nhịp sống chán chường xâm nhập: 

 

Thủa trước, lúc mới nhận các chức linh mục, tôi bay nhảy không hề thấy nguy cơ trên 

bước đường tôi đi. Có lẽ vì táo bạo hay vì lo toan nhiều việc, tôi ít khi nghĩ ngợi  hay sợ 

hãi chi. Nay, tôi đi từng bước và tình trạng lại khác. Tôi tính từng viên đá có thể làm tôi 

vấp, cây lá có thể cản  lối, gai nhọn có thể đâm da đâm thịt, lạnh giá có thể làm buốt 

xương, sức nóng mặt trời có thể làm ngộp thở, bịnh tật có thể làm suy nhược và những 

mệt mỏi bên trong có thể dằn vặt tâm tư. (E. O. I, 19, tr. 240). 

 

Những hàng chữ nầy Igiêniô viết vào năm 1837.  Và chính lúc ngài thấy mệt mỏi như 

thế thì ngài nhận một trong những trọng trách nặng nề nhất, chỉ vì muốn phục vụ Giáo hội: đó 

là làm giám mục Marseille, thành phố lớn thứ hai của Pháp. Chính vào lúc ấy, ngài lại lên 

đường thực thi sứ vụ với một nhiệt tâm mới “vì ngài phải tận tình yêu dân ngài, yêu đến thí 

mạng mình cho những kẻ mà Giáo hội vừa uỷ thác cho ngài”. 

Điều quan trọng không phải là ngài có thích hợp với trách vụ được ủy thác hay không, 

mà là ngài có sẳn lòng vâng theo ý Chúa hay không: 
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Tôi phải tiến bước, đó là điều khẩn thiết Chúa đòi hỏi nơi tôi.Chúng ta hãy can cường 

và tin tưởng vào ơn Ngài. (E. O. I, 15, tr. 273). 

 

Để đạt được điều đó  

 tôi chỉ cần nhờ ơn Chúa để ý thức mình không còn như trước. Và tôi có thể đáp ứng lời 

kêu gọi mới của Thầy: “Nầy con đây”. Nhưng lạy Chúa, xin giúp con, xin Chúa thân hành 

đến giúp con. (E. O. I, 15, tr. 274). 

 

Cuối cùng là tình trạng nguội lạnh trong cuộc sống hằng ngày do kẻ khác đem lại cho ta. 

Igiêniô cũng đã biết đến tình trạng nầy. Ngài luôn sẳn sàng yêu thương, nhưng thường 

lhông mấy ai đáp trả và ngài gặp phải nhiều nỗi chán chường. Không những thiên hạ vô ơn, 

mà đôi khi còn tệ hơn. Năm 1938, một nhân viên của tòa giám mục mà ngài từng giúp đỡ đã 

bung ra một lố những tin nhục mạ ngài, ngài thất vọng đến độ như bị cám dỗ không còn tin 

vào con người và muốn thu mình vào “tháp ngà” của ngài: 

 

Dường như tôi không còn muốn giúp người ta vì thương mến họ và muốn cho họ hạnh 

phúc nữa. Tôi thấy tâm hồn tôi đang trở thành chai đá trước nỗi khổ đau của nhân loại. 

(E. O. I, 19, tr. 79-82). 

 

Nhưng ở đây cũng thế, vì bước đi theo Chúa Kitô, ngài thoát khỏi lối mòn của tình cảm 

thông thường con người. Chúa Kitô đã chỉ biết yêu mà không chờ được đáp trả. Ngài đã yêu 

vì Ngài là Tình Yêu. Vì mang hình ảnh của Chúa, Igiêniô phải tiếp tục yêu thương con người, 

“luôn luôn yêu họ, dù có  thế nào thì vẫn yêu họ”. 

Nhờ thế mà khi về già, ngài vẫn yêu kẻ khác một cách nồng nàng như ngài đã yêu thủa 

ban đầu, và ngài còn xin họ tha thứ vì đã chưa yêu đủ: 

 

Tôi xin bất cứ ai nghĩ là có điều phải than phiền về tôi, bất cứ ai mà tôi có thể xúc phạm 

hoặc chỉ gây ra chuyện không vui, hãy tha thứ cho tôi, xin hiểu giùm là tôi không muốn 

và không hề cố ý muốn làm ai buồn lòng cả. (Di chúc). 

 

 

NGUYỆN GẪM VỚI THÁNH IGIÊNIÔ  

 

Kính thánh Igiêniô, 

 

ngày phong thánh ngài, đức giáo hoàng Gioan-Phaolô II nói rằng ngài là một người đi 

tiên phong, là một người đến với kẻ khác. Cuộc sống của ngài là chờ đợi và đón nhận Đấng 

đang đến, Con của Người đã đến trong thế gian, và những đứa con của những con người đang 

tìm đến gặp ngài. 

 

Ước gì bước theo gương ngài con trở thành một người đi tiên phong để có thể vượt ra 

được tình trạng ươn ế nơi đời sống thiêng liêng của con và có thể đón tiếp Đấng mỗi ngày gọi 

cửa nhà con. 

  

Ước gì bước theo gương ngài con trở thành một người đi tiên phong để có thể đón nhận 

những sinh hoạt bình nhật như một lời mời gọi dám đi xa hơn nữa trong cuộc sống. 

 

Ước gì bước theo gương ngài con trở thành một người đi tiên phong để có thể vượt qua 

những ê chề nơi tâm tư và đón tiếp những người đến với con, luôn thương yêu họ, vẫn thương 

yêu họ dẫu có thế nào đi nữa. 
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“Con hãy theo đuổi công lý, đạo hạnh, đức tin, đức ái, trung kiên, hiền hậu. Hãy chiến 

đấu trong cuộc chiến tốt lành của đức tin, hãy chinh phục cho đuợc cuộc sống đời đời mà 

Chúa mời gọi con và vì cuộc sống nầy mà con đã tuyên xưng đức tin trước nhiều người làm 

chứng. Cha đã cầu nguyện cho con được như thế trước Thiên Chúa, Đấng ban sự sống cho 

muôn loài, và trước Chúa Giêsu Kito, Đấng đã làm chứng cho Thiên Chúa trước Phongxiô 

Philatô; phần con hãy trung trinh tuân giữ giới răn cho đến lúc Chúa Giêsu Kitô hiện đến. (2 

Tm 4, 11-14). 
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Ngày thứ mười ba 

 

 

TIẾN BƯỚC  

VỚI THÁNH THỂ 

 
 

 

Mọi sự đều qui tụ vào Thánh Thể, đó là đỉnh cao nơi mà Thiên Chúa được vinh danh và 

con người được huởng phần rỗi. Tất cả các bí tích, các việc lành phúc đức hướng đến 

đỉnh cao nầy. Đây là căn nguyên và là sự hoàn tất của việc chúng ta tôn vinh Chúa và 

là vinh quang hoàn hảo của Chúa giữa thế nhân. (Thư Mục Vụ Giáng Sinh năm 1859). 

 

Igiêniô Mai-Thiên-Lộc sống vào một thời mà việc hiệp lễ rất hiếm. Ngài chống lại quan 

điểm đó vì ngài ý thức quá rõ về tội lỗi và tình trạng bất lực của mình để đứng dậy nếu từ chối 

không muốn Chúa giúp. Thánh Thể không phải là “phần thưởng dành cho các thánh”, nhưng 

là “ơn cứu độ cho người tội lỗi”: 

 

Thiện hảo tùy thuộc vào việc siêng năng tham dự các bí tích, chứ không phải lui tới với 

các bí tích tùy thuộc vào sự tốt lành của mình… Mội lần hiệp lễ là chuẩn bị cho lần hiệp 

lẽ sau đó; người ta chỉ có thể học yêu mến Chúa Giêsu Kitô một cách xứng đáng nơi bí 

tích mến yêu nầy. (E. O. I, 14, tr. 91). 

 

Phúc phận con người là tham dự vào cuộc sống linh thiêng của Chúa và kết hợp với 

Chúa ngay từ bây giờ, trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta vì thế giới nầy có là do ý Chúa 

và Chúa Con đã đóng lều cư ngụ nơi đây. 

 

Thánh Thể là phương cách Chúa để lại cho chúng ta để chúng ta sống tinh thần của 

Ngài ngay lúc nầy. . (E. O. I, 14, tr. 93).  

 

Kinh nghiệm ngày thứ sáu Tuần Thánh của ngài đưa ngài đến việc nối liền ý thức tội lỗi 

của mình với ý thức về phúc phận được kết hiệp với Chúa. Thánh Thể trở nên đích điểm, nơi 

mà con người có thể vượt lên tội lỗi để thực hiện ngay ngày hôm nay cứu cánh cao cả của 

mình: 

 

Chúng ta hảy thường xuyên đến với Thánh Thể, vâng, chúng ta hãy thường xuyên rước 

lễ. Đó là phương cách duy nhất để nên thánh. . (E. O. I, 14, tr. 238). 

 

Chúng ta càng thấy mình yếu đuối, thì chúng càng phải đến gần “suối nguồn duy nhất 

mang lại sức sống cho chúng ta”. 

 

Chúng ta mù vì chúng ta có suối nguốn ủi an ở giữa chúng ta, nhưng nhất quyết không 

chịu múc lấy. Hiền Phu không ngừng mời “Hãy đến với Ta”. “Tất cả các người, những 

kẻ đang sống khổ đau, sầu muộn, hãy đến với Ta, Ta sẽ nâng đỡ các ngươi.”… “Ta là 
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bánh ban sự sống. Ta là sức mạnh cho kẻ yếu nhuợc. Ta là nơi nương tựa cho mọi 

người”. (E. O. I, 14, tr. 194-195). 

 

Đối với Igiêniô, Thánh Thể còn là phương thế để hoàn thành tác vụ hoán cải và thánh 

hóa kẻ khác. Trong việc rao giảng bằng lời nói hay trong sinh hoạt bác ái từ thiện, ngài xác tín 

rằng mọi sự chỉ có tác dụng nhờ Thánh Thể mà thôi: 

 

Tôi giúp kẻ khác trở lại một cách hữu hiệu hơn nhờ vào sự chuyên cần sốt sắng với 

Thánh Thể hơn là tất cả những bài giảng mà tôi có thể làm. Không gì làm rạng danh 

Chúa và mưu ích cho các linh hồn hơn là thánh lễ. (E. O. I, 15, tr. 27). 

 

Bài giảng cuối cùng của Igiêniô là bài dạy về Thánh Thể; ngài trình bày Thánh Thể là 

đỉnh cao của đời sống kitô hữu: 

 

Tất cả các bí tích, tất cả ơn lộc siêu nhiên của Chúa, tất cả công đức đều qui về Thánh 

Thể. Đây là căn nguyên và là sự hoàn tất của việc chúng ta tôn vinh Chúa và là vinh 

quang hoàn hảo của Chúa giữa chúng ta. (Thư Mục vụ Mùa Chay năm 1859). 

 

Nơi đây là điểm chung toàn của tiến trình thần hóa chúng ta bắt đầu từ khi chúng ta chịu 

phép rửa. Vì thế phải giúp người ta rước Mình Chúa, những người đang hấp hối cũng như 

những người tội lỗi. Sau khi cho một người chịu án tử hình chịu lễ, ngài viết: 

 

Người ấy đã rước Mình Chúa Kitô vào lòng; ông ấy là một người đáng ngưỡng mộ, có 

được đặc ân để Thiên Chúa thực hiện những việc kỳ diệu nơi mình, được tuyển chọn 

trước để được Chúa đón vào Nước Trời trong vài giờ nữa…. (E. O. I, 18, tr. 227-229).  

 

Thánh Thể giúp ta thánh hóa, nhưng đối với Igiêniô, Thánh Thể còn là phương cách hay 

nhất để ngài gặp gỡ thân mật, lòng bên lòng, với Chúa. 

Nhiều lần, ngài đã chứng nghiệm được những điều kỳ diệu khi dâng lễ hoặc khi chịu 

Mình Thánh Chúa. 

Giáng Sinh năm 1811, trong thánh lễ đầu tiên, ngài “có những giây phút mến yêu và 

cảm tạ Chúa một cách ngất ngây.” 

Tháng chạp năm 1825, khi ngài vận động để Nhà Dòng được Tòa Thánh nhìn nhận, 

chính Thánh Thể giúp cho ngài cò đủ sức mạnh và can đảm trước tình thế xem ra như là vô 

vọng: 

 

Lúc ấy trước hết chính khi chịu lễ tôi được Chúa Cứu Chuộc ban cho tôi dấu chỉ lớn lao 

hơn cả về tình yêu của Ngài. Tôi có thể đắm mình vào những tình cảm kỳ diệu mà Chúa 

nhân từ đang hiện diện cảm hứng cho tôi trong giây phút quí hóa đó. (E. O., 7, tr 31-

32). 

 

Tháng hai năm 1826, khi phải nơm nớp chờ đợi quyết định của các vị hồng y xét về 

Hiến Pháp Dòng Hiến Sĩ  Đức Mẹ Vô Nhiễm, chính nhờ vào Thánh Thể mà ngài có thể phó 

thác mọi sự theo thánh ý Chúa. 

 

Trong thời gian họ họp … tôi đến nhà thờ Thánh Maria ở Campitelli và có đủ giờ để 

tham dự đến chín thánh lễ. Nhưng tôi nói cho các bạn hay, khi đã quyết tâm chờ, thì tôi 

không uể oải chú nào, trái lại tôi thấy mình thoải mái ở nơi nhà thờ đẹp đẻ nầy, lòng 

đầy hứng khởi như mọi khi. (E. O. I, 7, tr. 34). 
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Tháng tám năm 1830, khi ngài phải trải qua đêm đen kinh hoàng của cuộc sống tâm 

linh, Thánh Thể là nơi duy nhất mà ngài có thể gặp gỡ Chúa: 

 

Sáng nay trước khi rước lễ, tôi dám ngỏ lời với Thầy chí thánh của tôi với cả tấm lòng 

tha thiết như chính mình đã được diễm phúc sống với Thầy khi Thầy đến nơi trần 

gian.Tôi tâm sự với Ngài về những thiếu thốn, xin Ngài ban cho tôi ánh sáng và trợ 

giúp; tôi hoàn toàn trao phó mọi sự cho Ngài, tuyệt đối không muốn gì hơn ngoài thánh 

ý của Ngài. Sau đó tôi chịu lễ với tâm tình như thế. Và tôi được an ủi vô cùng. Không 

còn có một ý tưởng bực dọc nào nữa! Trái lại, tôi thấy hạnh phúc, thanh thản, lòng tràn 

yêu thương và biết ơn. (E. O. I, 7, tr. 216). 

 

Thánh Thể trở thành “nơi hẹn hò kỳ diệu”, “một trung tâm chung mà ta gặp nhau mỗi 

ngày”: 

 

Các con biết là các con luôn hiện diện trong tâm tâm trí cha, buổi sáng khi dâng lễ và 

buổi chiều lúc chầu Thánh Thể trước nhà tạm. Nơi hẹn hò đó là phương cách duy nhất 

rút ngắn khoảng cách, cùng nhau sống trong cùng một giây phút có Chúa hiện diện 

giữa chúng ta và cùng sát cánh bên nhau. Chúng ta không thấy nhau, nhưng chúng ta 

cảm nhận, lắng nghe và kết hiệp với nhau nơi trung tâm ấy. (E. O. I, 11, tr. 71). 

 

Igiêniô kêu mời chúng ta sống mầu nhiệm Thánh Thể như một mối hiệp nhất những con 

người chúng ta, những cộng đoàn chúng ta, những lời cầu nguyện và sinh hoạt của chúng ta. 

Đây chính là nơi qui tụ sức mạnh rải khắp muôn phương của chúng ta. Là nơi chúng ta tìm lại 

lòng can đảm. Là nơi chúng ta để cho Chúa biến đổi, thánh hóa chúng ta. 

 

Anh chị em hãy kết hợp với Chúa Kitô trong khi rước lễ, đó là con đường tìm về nguồn 

sống. Anh chị em sẽ thấy mình được canh tân lại như thế nào! Sẽ hưởng được bình an, 

một sự bình an vượt xa mọi tình cảm chúng ta, thúc đẩy chúng ta sốt sắng cầu nguyện 

và năng nỗ thực hiện bác ái. (Thư Mục Vụ Mùa Chay 1859). 

 

 

 

NGUYỆN GẪM VỚI THÁNH IGIÊNIÔ  

 

Kính thánh Igiêniô, 

ngày nọ, có một giám mục đã nói rằng ngài từng có một trái tim cao cả như trái tim  

thánh Phaolô, khi thánh tông đồ nầy viết: “Không phải tôi sống, chính Chúa Kitô sống trong 

tôi!” 

 

“Không phải tôi sống, chính Chúa Kitô sống trong tôi!” 

Làm sao hiến trọn lòng mình cho Chúa Kitô, để Ngài sống hoàn toàn trong con nếu 

Thánh Thể không phải là tâm hồn và trung tâm của đời con? 

 

“Không phải tôi sống, chính Chúa Kitô sống trong tôi!” 

Làm sao có thể lòng bên lòng thân mật với Chúa nếu con không có lúc dừng lại và thờ 

phưọng Chúa nơi Thánh thể đang hiện diện? 

 

“Không phải tôi sống, chính Chúa Kitô sống trong tôi!” 

Làm sao theo gương Chứa Kitô để trở nên mọi sự cho mọi người, nếu con không chia sẻ 

bánh đã bẻ ra, rượu đã đổ ra đầy tràn để cứu rỗi con người ? 
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“Trong Thánh thể, tôi tìm được của nuôi linh hồn và kho tàng của tâm hồn tôi. Thánh 

Thể là nơi tôi nương tựa, là nơi tôi được ủi an, là người bạn, là nguồn mọi ân lộc và 

hạnh phúc tràn trề của tôi. (E. O. I, 15, tr. 286). 

 

“ Khi vào bàn, Chúa Giêsu cầm bánh, tạ ơn, đoạn bẻ ra và trao cho họ. Bấy giờ mắt họ 

mở ra và họ nhận ra Ngài, nhưng ngài đã biến đi trước mặt họ. Và họ nói với nhau: “tâm hồn 

chúng ta đã không từng cháy lên khi ngài nói chuyện với chúng ta trên đường đi và Ngài giải 

thích Thánh Kinh cho chúng ta sao?” 

 Tức khắc họ ra đi và trở vềø Giêrusalem. Nơi ấy họ gặp Mười Một tông đồ và các bạn 

và họ kể lại cho mọi người nghe những gì đã xảy ra và họ đã nhận ra Chúa bẻ mbánh như thế 

nào. (Theo Lc 24, 30-35). 
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Ngày thứ mười bốn 

 

 

TIẾN BƯỚC 

VỚI ANH EM 

 

 
Tôi không hiểu làm sao trái tim tôi có đủ sức chứa hết những tình cảm của tôi đối với 

anh em. Trên trần gian nầy không có một tạo vật nào mà Chúa cho khả năng yêu đắm 

đuối, nồng nàn, trung kiên một số người nhiều như thế. Đây không phải là một tình yêu 

chung chung, nhưng là một tình yêu của bà mẹ dành cho mỗi đứa con của mình. Mỗi 

người trong anh em không thể nào được mến thương hơn tôi mến thương. Tôi thương 

mến hết lòng từng người một, như chỉ có người đó là người tôi thương duy nhất; và tình 

thương đòi hỏi như thế, tôi đã dành cho mỗi người. Thật là tuyệt vời! (E. O. I, 11, tr. 

266). 

 

Igiêniô Mai-Thiên-Lộc được chuẩn bị để làm linh mục của địa phận; và trong những 

năm đầu làm linh mục, ngài công tác một mình, vừa phục vụ các bạn trẻ vừa lo cho giới lao tù 

hoặc những người làm thuê làm muớn. Nhưng ngài sớm thấy mình mình đang đánh mất “tinh 

thần siêu nhiên” vì mục vụ quá đa đoan: 

 

Tôi làm việc như cái máy trong những công tác riêng của tôi. Dường như tôi không còn 

khả năng để lo cho mình.Nếu cứ như thế, tôi giúp được gì cho ai? (E. O . I, 15, tr. 170). 

 

Làm sao có thể vừa hiến thân phục vụ kẻ khác vừa hoàn toàn kết hợp với Chúa, làm mọi 

việc không phải vì náo động nhưng chỉ để vinh danh Chúa mà thôi? Giải đáp cho thắc mắc 

đó, Igiêniô tìm được trong Phúc Aâm: 

 

Chúa Giêsu Kitô của chúng ta đã làm gì? Ngài đã chọn một số tông đồ và môn đệ, Ngài 

đào tạo họ đạo đức và thấm nhuần tinh thần của Ngài; sau khi đào tạo họ theo ý hướng 

của Ngài, thì Ngài gửi họ đi chinh phục thế giới … (Rg. 1818). 

 

Sứ vụ phải thực hiện không còn là một việc cá nhân. Nhưng, noi theo mẫu mực của 

Mười Hai người được Chúa kết hợp thành một nhóm tông đồ, cộng đoàn là dấu chỉ và mang 

trách nhiệm thực thi sứ vụ: 

 

Chúng tôi muốn chọn những người có sức mạnh và can đảm để bước theo dấu chân của 

các thánh tông đồ. (E. O. I, 6, tr. 7). 

 

Trong đơn gửi cho các linh mục tổng đại diện của Aix-en-Provence, ngày 25 tháng 

giêng năm 1816, xin thành lập các Nhà Truyền Giáo Provence, Igiêniô nhấn mạnh đến ý niệm 

cộng đoàn hướng đến sứ vụ truyền giáo: 

 

Các nhà truyền giáo xin các cha cho phép để sống thành cộng đoàn… 
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Thật thế, họ muốn họp thành một cộng đoàn các linh mục triều truyền giáo để giúp địa 

phận đồng thời nỗ lực thánh hóa bản thân… 

Nhờ cuộc sống cộng đoàn, họ sẽ tu luyện những đức tính và hiểu biết cần cho một nhà 

truyền giáo tốt …(E. O. I, 13, tr. 12-13). 

 

Ngài biết những người theo ngài có những bất cập giống ngài. Cũng như ngài, họ “xem 

ra không hay giỏi gì”. Ngài ý thức rất rõ rằng “nếu họ có làm được chút việc gì hay, thì đó là 

nhờ Chúa thúc đẩy sau lưng họ”. Nhưng họ là những anh em mà Chúa gửi đến cho ngài để 

ngài thương yêu. Điều quan trọng là nhóm nầy kết thành một cộng đoàn tràn đầy yêu thương. 

Nhờ vậy mà Igiêniô có thể định hình đại gia đình mà Chúa muốn lập nên khi Chúa tập họp 

con cái Ngài đó đây thành một mối. Chính vì việc chọn lựa nầy do một Ai Khác, đó là Chúa, 

nên “chúng ta phải yêu nhau như anh em. Chính mối tương liên nầy đem lại cho chúng ta 

hạnh phúc, sự thánh thiện và sức mạnh để phục vụ thiện ích.” 

 

Đối với Igiêniô Mai-Thiên-Lộc, muốn đem Phúc Aâm đến cho thế giới mà huynh đệ 

được Chúa ban cho để sống chung trong một nhà dòng lại không biết thương mến nhau, thì đó 

đúng là ảo tuởng: 

 

Tôi thường tâm sự với Chúa rằng, vì Ngài cho tôi một trái tim của bà mẹ và những đứa 

con để mến thương, thì xin ngài cho phép tôi được yêu họ vô bờ bến. Đó là điều tôi luôn 

ý thức để sống. Dường như càng yêu họ bao nhiêu, thì tôi càng yêu Chúa bấy nhiêu và 

càng yêu nhiều hơn nữa. (E. O. I, 12, tr. 43). 

 

Một tình yêu như thế chỉ có thể có được vì nó từ Chúa mà đến, do đó, người ta sẽ nhận 

ra được chính Chúa là tình yêu. Một cộng đoàn mà tình yêu luôn chan chứa thì tự nó đã là 

truyền giáo. Tình yêu bên trong và nhiệt tâm phục vụ bên ngoài chỉ là một thực tại duy nhất. 

Những lời cuối cùng của thánh Igiêniô cho ta thấy rõ: 

 

Bác ái, bác ái, bác ái giữa anh em và bên ngoài thì nhiệt tâm lo cho phần rỗi các linh 

hồn. 

 

Chính vì ngài yêu mến những người anh em Chúa trao phó cho ngài nên ngài mạnh dạn 

nghiêm dạy họ; những cơn nóng giận của ngài cũng ghê gớm. Nhưng vì ngài thiết tha với mỗi 

anh em nên ngài đã hành xử như thế. Ngài ao ước thấy họ phát huy tối đa nhân cách, không 

hoang phí những đức tính mà Chúa ban cho họ. Việc ngài trách cứ anh em nặng nề rồi sau đó 

lại quì xuống trước mặt họ để xin lỗi, không phải là chuyện họa hiếm. 

 

Ngài kết hợp với tất cả anh em trong lời cầu nguyện, hân hoan khi họ thăm viếng hay 

thư từ liên lạc, đau khổ khi nghe tin họ không hòa thuận thương yêu nhau hoặc không hứng 

khởi truyền giáo. Ngài biết tất cả những gì anh em đem lại cho ngài và không ngừng cám on 

Chúa đã ban cho ngài những bạn đồng hành như thế: 

 

Trước hết, tôi phải biết ơn gia đình mà vì thương yêu Chúa ban cho tôi, gia đìng mà tôi 

hằng luôn ngưỡng mộ tự đáy lòng… 

Tất cả anh em đều đức hạnh hơn tôi và tôi có thể nói tôi không xứng để cởi giây giày họ. 

Tôi thấy mình hạnh phúc được thuộc về họ. Tôi làm sao cám ơn Chúa cho xứng khi 

Ngài cho tôi những anh em nầy. Do đó tôi cần phải hiệp lòng hiệp trí với họ một cách 

thâm tình. (E. O. I, 15, tr. 205). 
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Ngài xin mỗi người cũng làm như ngài và nhận ra nơi người khác những điều kỳ diệu 

mà Chúa đã thực hiện: 

 

Anh em hãy cư xử với nhau hết sức nhã nhặn và cung kính. Hãy nhớ là ở nơi trần gian 

nầy không ai hoàn hảo. Anh em hãy bằng lòng với những gì anh em đã cho nhau, hãy cố 

chia sẻ nhiều hơn nữa, nhưng đừng đòi hỏi anh em khác điều mình không làm nỗi. Có 

thể người ấy không có tài đức nào đó mà mình tưởng là mình có. Nhưng hãy nhớ là họ 

có những cái mà mình bất cập. Do đó hãy biết chung chia để mọi người đều được thêm. 

Anh em tất cả đều là chi thể của một thân. Anh em mỗi người hãy phát huy tài sức mình 

để toàn thân không thiếu thốn điều chi. (E. O. I, 1, tr. 34).  

 

Mọi người chúng ta trong ngày chịu phép rửa đã nhận sứ mạng tiến xa ra ngoài khơi 

cuộc đời, không phải ra đi cô đơn, nhưng cùng bước với những anh em Chúa ban cho mình. 

Đồng thời với sự tiếp nhận sứ mạng nầy, chúng ta đã nhận Chúa Thánh Thần, Đấng giúp đỡ 

chúng ta tiếp nhận nhau như những người bạn đường đáng kính đáng yêu. 

 

 

NGUYỆN GẪM VỚI THÁNH IGIÊNIÔ  

 

Kính thánh Igiêniô, 

 

Ngài hẳn không ngại đi ngược với những gì thế giới hôm nay tuyên dương. 

 

Khi người ta hoan hô những anh hùng cá nhân từng đè bẹp những người chung quanh để 

được tôn vinh, thì ngài đến nói với con: “Con chỉ thành người nếu ngày ngày con biết cùng 

với kẻ khác xây dựng đời mình”. 

 

Khi người ta chủ trương giới hạn đời mình trong khung một giới bạn bè mà mình tự 

tuyển chọn, thì ngài đến nói với con: “Con chỉ có thể phát huy con người con khi con biết đón 

nhận tất cả những ai Chúa cho con làm bạn đồng hành.” 

 

Khi người ta như kêu gọi mỗi người thu mình lại và bằng lòng với lối suy nghĩ của riêng 

mình, thì ngài đến nói với con: “Con hãy mở rộng cửa chính và cửa sổ đón nhận những điều 

hay điều tốt của kẻ khác.” 

 

Khi người ta chỉ thích kẻ khác qua hào nhoáng bên ngoài, ngài đến nói với con: 

 

Con hãy tìm nét thanh cao của anh em con vì, dẫu con không tài đức, thì con có thể vui 

mừng với thành quả việc họ làm và lòng thánh thiện nơi họ. (E. O. I, 1, tr. 95). 

 

“Cũng như thân thể là một dẫu có nhiều chi thể, và tất cả các chi thể mặc dầu nhiều 

nhưng làm thành một thân thể, thì Đức Kitô cũng vậy. Như thế, chính trong cùng một Thánh 

Thần chúng ta đã chịu phép rửa để trở thành một thân thể, cho dù là Do thái hay Hy lạp, nô lệ 

hay người tự do, và chúng ta tất cả đều đã được uống cùng  một Thánh Thần duy nhất.” (1Co 

12, 12-13). 
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Ngày thứ mười lăm 

 

 

TIẾN BƯỚC 

VỚI MẸ MARIA 

 
 

 

 

Cùng với Đức Trinh Nữ Maria rất thánh, tôi hân hoan về tất cả những điều cao trọng 

Chúa đã thực hiện nơi Mẹ. Mẹ là Đấng cầu bàu tuyệt vời cho chúng ta trước mặt Chúa! 

Chúng ta hãy tận tâm theo Mẹ. Chúng ta hứa chỉ muốn đến với Con Mẹ qua trung gian 

của Mẹ, và mong chờ Chúa ban cho chúng ta mọi sự nhờ sự can thiệp đầy năng lực của 

Mẹ. (E. O. I, 14, tr. 73). 

 

 

Là người sáng lập một nhà dòng mang tên Đức Mẹ, Igiêniô Mai-Thiên-Lộc hẳn nhiên 

coi trọng vị thế của Đức Trinh Nữ. Nhưng vị thế đó như thế nào? 

Việc khám phá tiên khởi của ngài là gặp gỡ Thánh Giá, và linh đạo của ngài chắc chắn 

là qui về Chúa Kitô. Nhưng sự chiêm ngắm Thánh Giá lại đưa ngài nhìn Bà (Người Nữ)  ở 

cạnh Thánh Giá, đứng vững và yên lặng. Chính Thánh Giá dẫn ngài đến Đức Trinh Nữ và 

ngài nhận ra ba chiều kích nơi sự hiện diện của Mẹ cạnh Thánh Giá Chúa. 

 

Đức Trinh Nữ dưới chân Thánh Giá trước hết đối với ngài là sự hoàn tất tiếng “xin 

vâng” Buổi Truyền Tin. Mẹ là mẫu mực hiến trọn đời mình theo ý Chúa Cha. Điều đã khởi 

đầu nơi Mẹ nơi sứ điệp do thiên thần Gabriel mang đến, điều tiếp tục thực hiện trong suốt sứ 

vụ công khai của Chúa, đang hoàn thành nơi đây khi Mẹ yên lặng kết hợp trọn đầy với cuộc 

hiến dâng của Chúa Kitô lên Cha Ngài. Lời của Chúa Con: “Cha, xin ý Cha được thực hiện” 

trở thành lời của Mẹ. Chính khi nhìn cuộc hiến dâng của Con Mẹ và kết hiệp với cuộc hiến 

dâng nầy, Mẹ Maria thực hiện hoàn toàn chương trình Chúa muốn nơi Mẹ. Bấy giờ, Mẹ là 

mẫu mực đi theo Chúa Kitô, tận hiến đời mình cho Chúa Cha: 

 

Chúng ta hãy luôn lặp lại cùng với Mẹ Maria dưới chân Thánh Giá lời nói có sức làm 

dịu mọi khổ đau của chúng ta “Xin ý Cha được thực hiện”. (Nhật ký, ngày 3 tháng 

giêng năm 1859). 

Tôi luôn chú tâm nguyện GẪM về sự tận hiến của Mẹ ĐồÀng Trinh dưới chân Thánh 

Giá mà đến nay tôi chỉ có một ý niệm bất toàn (E. O. I, tr. 178). 

 

Mẹ Maria dưới chân Thánh Giá cũng là người mà Chúa Kitô ban cho danh hiệu lạ lùng 

là “Bà”, nghĩa là “Bà Evà Mới”, người nữ đã đáp lời xin vâng theo chương trình cứu độ của 

Thiên Chúa, là con người được phục hồi lại phẩm giá giống với Đấng Tạo Dựng. Mẹ Vô 

Nhiễm khi được kết thai làm người.  Tước hiệu đó của Mẹ là hậu quả đến từ Thánh Giá, và 

Igiêniô mạnh dạn tuyên dương trước cả lúc Giáo hội công bố là một tín điều. 
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Nói rằng Mẹ Maria là “Đấng Vô Nhiễm Thai”, có nghĩa rằng hành vi cứu độ con người 

đã được thực hiện nơi Thánh Giá Chúa Kitô, và toàn thể mọi người được phục hồi phẩm giá 

căn nguyên của mình. Dẫu tội lỗi của chúng ta đến thế nào đi nữa, dẫu ta có nghĩ mình bất 

xứng đến đâu, thì chúng ta biết là tình trạng phục hồi phẩm giá chúng ta đã xảy ra rồi, vì Chúa 

đã thực hiện điều đó nơi một con người Chúa đựng nên.  

 

Hiến sĩ của Mẹ Maria Vô Nhiễm, nhưng đó là giấy chứng nhận đi vào Nước Trời! Anh 

em hãy xem đây đúng là vinh dự và an tâm khi tận hiến cho Mẹ một cách đặc biệt và 

được mang tên của Mẹ…Vâng, chúng ta hãy hân hoan được mang tên của Mẹ. (E. O. I, 

6, tr. 243). 

 

Cuối cùng, Mẹ Maria dưới chân Thánh Giá là bà mẹ mà Chúa Giêsu ban cho tất cả các 

em Ngài. Mẹ là Mẹ của dân mới của Thiên Chúa, dân được Chúa Kitô tập họp, dân được 

Chúa Thánh Thần cư ngụ, dân yêu mến vinh quang Chúa Cha. 

Đối với Igiêniô Mai-Thiên-Lộc, ï Maria Mẹ Chúa Giêsu trước hết là Người Mẹ mà 

Chúa Giêsu ban cho chúng ta: 

 

Anh em hãy nhớ rằng khi thờ lạy Thánh Tâm Chúa Kitô, anh em múc lấy Tình Yêu của 

Chúa tận suối nguồn. Anh em cũng hãy nhớ rằng khi kính trái tim Mẹ, anh em nhắc lại 

với Mẹ tình thân ái Mẹ đối với chúng ta trên Đồi Calvariô, khi Con Mẹ ban Mẹ cho 

chúng ta để chúng ta làm con Mẹ. (E. O. I, 14, tr. 142). 

 

Và ngài đã tâm tình với Mẹ như mẹ của mình, và xin mọi người “hết lòng yêu mến 

Mẹ”. Ngài sống thân mật với Mẹ, tâm sự những nỗi vui buồn, khổ đau, hứng khởi và sợ hãi 

của một hiến sĩ truyền giáo. 

 

Ngài quay về nơi Người Mẹ nầy để xin có nhiều ơn gọi: 

 

Chúng ta hãy thực lòng xin Chúa là Cha gia đình gửi đến cho chúng ta những người thợ 

để vun trồng vườn nho mà Ngài phó thác cho chúng ta. Ơn huệ đó, xin Mẹ cầu bàu cho 

chúng ta vì vinh quang của Chúa, Con của Mẹ. (E. O. I, 7, tr. 88). 

 

Ngài hướng về Người Mẹ nầy để cám ơn Mẹ về những hoa trái thu hoạch được trong 

mùa truyền giáo: 

 

Đối với tôi, tôi xác tín là chúng ta có được như thế là nhờ Người Mẹ hiền của chúng ta 

cầu bàu. (E. O. I, 1, tr. 109). 

 

Ngài hướng về Người Mẹ nầy trong những ngày cuối cùng của đời ngài: 

 

Con xin Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa cầu bàu cùng Chúa tha thứ tội lỗi con; 

con dám khiêm tốn thưa cùng Mẹ là con rất được an ủi khi được tận tụy làm con Mẹ 

suốt đời con, và con đã tha thiết làm cho mọi người biết và yêu mến Mẹ. (Di chúc). 

 

Tôn vinh Mẹ Maria, và đặc biệt là tôn vinh Mẹ Maria Vô Nhiễm, luôn luôn phải kết 

chặt với lòng thờ lạy một Thiên Chúa, Đấng đã yêu thương chúng ta đến độ đã chết cho chúng 

ta trên Thánh Giá: 

 

Anh chị hãy yêu mến và tôn kính Đức Trinh Nữ rất thánh. Nhưng hãy cầu nguyện với 

Chúa, và xin Mẹ Maria can thiệp giúp. Ước gì lòng tin tưởng của anh chị em luôn vươn 
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lên Trời Cao và đừng đi theo những mê lầm của người ngoại đạo tự tôn vinh mình qua 

các thần tượng, để rồi dừng lại nơi một mẫu tượng bằng gỗ đá, tự nó không có một sức 

mạnh nào. Không phải hình ảnh, ngẫu tượng có thể ban ơn cho anh chị em. Chính Đức 

Trinh Nữ rất thánh sẽ nghe lời cầu xin của anh chị em và xin Chúa giúp cho anh chị em, 

Chỉ có Chúa là nguyên ủy và là cứu cánh. (Thư Mục Vụ Giáng Sinh năm 1837).  

 

Càng về già, mối liên hệ của ngài với Mẹ Maria càng thắm thiết và đầy tin tưởng hơn. 

Ngài sung sướng khi nghe tin giáo hoàng Piô IX dự định tuyên bố tín điều Vô Nhiễm Nguyên 

Tội: 

 

Hạnh phúc thay ngày Thiên Chúa, nhờ Thánh Thần của Chúa Con, cảm hứng trái tim 

Đức Thánh Cha để tôn vinh Đức Trinh Nữ Maria như thế. (Thư gửi giáo hoàng Piô IX, 

1851). 

 

Ngày 8 tháng 12, khi được giáo hoàng mời tham dự biến cố trọng đại nầy, ngài sung 

sướng như một người con hân hoan mừng lễ mẹ. Nhưng đồng thời, ngài xem đó như là dấu 

chỉ của sự chiến thắng của Thánh Giá trên tất cả mọi quyền lực của sự chết. Đằng sau Mẹ 

Maria, là toàn thể nhân loại được thoát khỏi hậu quả của tội lỗi và được tôn vinh: 

 

Lúc ấy, dường như tôi đã thấy Giáo hội đang khổ đau, Giáo hội của Luyện hình. Và 

Giáo hội nầy được ánh sáng của Chúa chiếu dọi. Bấy giờ, nhờ lòng từ nhân của Đấng 

xét xử tối cao, Luyện hình không còn ai nữa: nhân dịp Mẹ Ngài được tôn vinh, Đấng xét 

xử ấy đã đưa cả gia đình Ngài tham dự niềm vui chung của Giáo hội, và tha hết nợ nần 

của Giáo hội, đồng thời đưa Gíao hội mình kết hiệp với nỗi hân hoan kỳ diệu của ca 

đoàn các thiên thần và các thánh. (E. O. I, 17, tr. 248-249). 

 

Thư mục vụ cuối đời ngài dành để nói đến Mẹ Maria; ngài kêu gọi con chiên trong địa 

phận hãy ý thức rằng những ơn ích mà họ xin được nơi Đức Trinh Nữ là ân huệ đến từ Chúa 

Kitô: 

 

Thành khẩn kêu đến danh Mẹ là để Mẹ cầu xin Con Mẹ cho chúng ta, vì Con Mẹ là tác 

giả duy nhất ban mọi ơn phước. (Thư Mục Vụ giáng Sinh 1859). 

 

 

 

NGUYỆN GẪM VỚI THÁNH IGIÊNIÔ  

 

Kính thánh Igiêniô, 

 

Ngày 21 tháng năm năm 1861, ngài đến gần giờ chết. Các Hiến sĩ của ngài ở cạnh ngài. 

Họ cất tiếng hát bài Salve Regina (Lạy Nữ Vương), bài ca nói lên lòng tin tưởng của con 

người hướng về Mẹ trên Trời. Và khi họ hát đến ba lời ca ngợi Đức Trinh Nữ khoan hồng, dịu 

hiền và tốt lành, thì ngài từ giả cõi trần ra đi, bay về bên Mẹ Đồng Trinh để gặp Chúa của 

ngài. 

 

Cùng với thánh Igiêniô, con kính chào Mẹ, lạy Mẹ Maria, mẹ của Đấng Khoan Hồng. 

Con kính chào Mẹ là dấu chỉ của một Chúa Nhân Từ. 

Cùng với thánh Igiêniô, con kính chào Mẹ, lạy Mẹ Maria, mẹ của Đấng Dịu Hiền.  Con 

kính chào Mẹ là dấu chỉ của một Chúa luôn ấp ủ con trong tim Ngài. 
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Cùng với thánh Igiêniô, con kính chào Mẹ, lạy Mẹ Maria, mẹ của Đấng Tốt Lành. Con 

kính chào Mẹ là dấu chỉ của một Chúa đang hướng nhìn mỗi người chúng con với tất cả lòng 

mến thương. 

Cùng với thánh Igiêniô, con kính chào Mẹ, lạy Mẹ Maria, Mẹ của con. Con biết Mẹ 

luôn sát cánh với con trong suốt cuộc đời. 

Con biết con có thể đưa tay níu lấy mẹ như một đứa bé muốn nhờ mẹ chở che. 

 

“Cạnh bên Thánh Giá Chúa Giêsu, mẹ ngài đứng đó… 

Khi thấy mẹ Ngài và cạnh mẹ Ngài có môn đệ Ngài yêu thương, Chúa Giêsu nói với 

mẹ: “Bà, nầy là con bà”. Đoạn Ngài nói với người môn đệ: “Đây là mẹ ngươi”. 

“Từ giờ đó, người môn đệ đưa bà ở với mình” (Gioan 19, 25-27). 
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MỤC LỤC 

 
  

NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT 

 

IGIÊNIÔ MAI-THIÊN-LỘC 

 

 “CHỈ CÓ CHÚA MỚI XỨNG VỚI ANH CHỊ EM” 

 

1.   KHÁM PHÁ CHÍNH MÌNH 

2.   KHÁM PHÁ THÁNH GIÁ CHÚA KITÔ 

3.   KHÁM PHÁ TÌNH BẠN VỚI CHÚA KITÔ 

4.   CHỌN VINH QUANG CHÚA 

5.   CHỌN CON NGƯỜI 

6.   CHỌN GIÁO HỘI 

7.   DÁM NÊN THÁNH  

8.   DÁM VƯỢT LÊN TÌNH TRẠNG Ù LÌ CỐ CHẤP 

9.   DÁM YÊU THƯƠNG NGƯỜI KHÁC  

10. TRUNG KIÊN TRONG NHỮNG CƠN GIÔNG TỐ 

11. TRUNG KIÊN TRONG ĐÊM TỐI 

12. TRUNG KIÊN TRONG CÔNG VIỆC HẰNG NGÀY 

13. TIẾN BƯỚC VỚI THÁNH THỂ 

14. TIẾN BƯỚCVỚI ANH EM 

15 TIẾN BƯỚCVỚI MẸ MARIA 
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