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ANH CHỈ CÒN THIẾU MỘT ĐIỀU....

Thế là hơn 200 năm đã trôi qua, kể từ ngày Anphongsô đệ Ligôri, người có biệt
danh là “vị đại thánh của Napôli” đi trước chúng ta về trời (1787 - 2005).

Tuy nhiên, ngài vẫn còn như đâu đó ở giữa chúng ta – ngang qua tinh thần
của ngài, các tác phẩm ngài để lại, cũng như các tu sĩ của ngài – đến độ ta chỉ còn
mơ hồ ý thức về sự hiện diện của ngài tựa như khí trời ta đang hít thở vậy. Nắm
vững lịch sử, hẳn các bạn biết nước Italia chỉ mới được thống nhất từ năm 1870.
Vào thời Anphongsô, nước này hãy còn bị chia thành nhiều nước chư hầu, tức
các nước Cộng hòa, các vương quốc hoặc lãnh địa. Rộng hơn cả là vương quốc
Napôli bao trùm hầu như toàn phần đất Italia, ở về phía Nam Rôma.



CHẲNG THIẾU SỰ GÌ

Sáng ngày 27.09.1696, Anphongsô chào đời tại Marianella, cách thủ đô Napôli 8
km, về phía Bắc. Ngài là anh cả trong số tám người con của ông bà Ligôri
Caveliêri. Vậy là với quyền trưởng nam, Anphongsô được kế thừa mọi chức tước
và bổng lộc của gia đình, cùng với vài bổn phận phải gánh vác đối với các em trai
cũng như gái. Đây là một gia sản kếch sù. Vì kể từ nhiều thế kỷ, gia đình họ
Ligôri là những hiệp sĩ thuộc “Cung đình” Portanova, tức là những nhân vật lãnh
đạo chóp bu của chính quốc, huê lợi được cấp hằng năm rất hậu hĩ. Với uy thế và
những đặc quyền đặc lợi, giới “quý tộc của Cung đình” đã là niềm mơ ước cho
nhiều gia đình có thế giá nhất trong Vương quốc thời ấy.

Lấy hình sư tử làm biểu tượng ghi khắc trên huy hiệu, dòng tộc Ligôri tỏ ra
một cung cách kiêu hãnh, đường bệ và là những bậc sĩ quan cha truyền con nối.
Thân phụ Anphongsô, Don Giuse đệ Ligôri, gia nhập vào lực lượng hải quân và
sắp trở thành đô đốc hạm đội hoàng gia. Hơn nữa, ông là một tay làm ăn rất cừ
trong giới kinh doanh, bọn này giàu có nhưng lại mánh mung và bủn xỉn. Ở nhà,
ông là một người đàn ông mẫu mực; trên biển, là đối thủ đáng gờm cho bọn Thổ
Nhĩ Kỳ và bọn cướp biển. Thế nhưng, tay dũng sĩ này rồi ra cũng sẽ được đức tin
Kitô giáo và cậu quý tử Anphongsô biến thành chú cừu hiền lành.

Mẹ ngài, Bà Anna Cavaliêri cũng thuộc thành phần gia đình thế giá: thân
phụ bà ngồi xử tại Toà án tối cao, còn Êmiliô, người anh trai của bà, mới 30 tuổi,
đã là giám mục thành Troia; một người anh khác sẽ làm Bộ trưởng Bộ tư pháp,



rồi Bộ trưởng Bộ quốc phòng. Dòng họ Cavaliêri này ai nấy vốn tính khí khó
khăn, nhưng riêng bà Anna thì lại là một đoá hoa hồng, đã kiều diễm lại rất mực
hiền hoà, đạo hạnh. Chính nhờ người mẹ yêu quý này mà Anphongsô sẽ học biết
thế nào là cầu nguyện.



TUỔI TRẺ YÊU ĐỜI

Đầy tham vọng, thân phụ của Anphongsô quyết định biến chàng thành một
trang công tử sáng giá nhất Vương quốc. Riêng môn văn chương, ông mời hẳn
cho chàng một giáo sư lỗi lạc kèm riêng tại tư dinh. Nhiều thầy giáo chuyên biệt
khác được chọn trong số những thầy ưu tú nhất, đến nhà hướng dẫn chàng về
triết lý, khoa học, âm nhạc và hội hoạ. Trong các bộ môn này, Anphongsô tỏ ra
là một học trò xuất sắc đến độ trở thành chuyên nghiệp. Quả vậy người ta thán
phục các bức hoạ lớn của chàng cũng như các tranh ảnh chàng vẽ bằng bút.
Chàng cũng mau chóng trở thành một tay chơi dương cầm có tài nghệ, và ngày
nay các tấu khúc hoặc những bài hát do chàng sáng tác, người ta vẫn còn nghe
được trên các làn sóng điện và trên phim ảnh. Anphongsô còn say mê cuồng
nhiệt các buổi trình diễn đại nhạc kịch tại nhà hát San Bartôlômêô.

Với biệt tài xuất chúng, chàng lăn xả vào thế giới của nghệ thuật, vừa tự khép
mình vào công việc một cách say mê. Tuổi trẻ máu nóng, chàng ham thích cả các
môn đấu kiếm, đua ngựa, săn bắn.

Thường trong các buổi săn bắn này, nhờ đôi mắt cận thị của chàng mà nhiều
thú rừng khỏi bị vong mạng, vì ít khi chàng nhắm trúng đích; nhưng nhờ hít thở
khí trời trong lành, những dịp được hoạt động thỏa thích này giúp chàng lấy lại
được sảng khoái sau những ngày giam mình miệt mài với đèn sách, với cọ, với
đàn. Ngay lúc còn là cậu bé con, Anphongsô đã tõ ra khéo léo trong các trò chơi,
khiến lắm người phải ngạc nhiên. Đến tuổi thanh niên, chàng lại mê chơi bài



cào, nhưng trên hết tất cả, chàng “mê Chúa Giêsu và Mẹ Maria, vì chỉ có các
Ngài mới đem lại cho tuổi trẻ của chàng một ý nghĩa. Chúa nhật nào chàng cũng
lui tới dòng các cha thuyết giáo của Thánh Philip Nêri, giúp sinh hoạt các hội
đoàn, nhóm thanh niên quý tộc, nhóm các nhà trí thức.



NHƯNG CHỈ CÒN THIẾU MỘT ĐIỀU

Mới 16 tuổi, bậc kỳ tài này đã kết thúc rực rỡ cấp đại học với bằng tiến sĩ cả đạo
lẫn đời. Và sau thời gian hai năm thực tập, chàng chính thức biện hộ cho các thân
chủ suốt 8 năm liền không thua một vụ kiện nào.

Quả vậy, thân phụ chàng quyết định chàng phải là luật sư. Đó là bậc thang
tiền thân đầy danh vọng và béo bở. Vì chức vị “Thẩm phán đứng” làm giàu sụ các
tay luật sư biện hộ, còn chức vị “Thẩm phán ngồi” thì lại đưa các quan tòa có
chút năng lực vào Hội đồng cố vấn hoàng gia và lên các ghế Bộ trưởng cách dễ
dàng.

Tiền tài đi đôi với thế lực.
Vì thế nhằm khuyến khích con trai mình hăng say làm việc, lắm lần thân

phụ chàng cao giọng mơ ước ngay trước mặt chàng về cái tương lai giàu sang và
thế lực kia. Thái độ hứng khởi này của thân phụ gây ra nơi Anphongsô một phản
ứng nội tâm rất ư hợp tình hợp lý, cũng mưu hợp với lẽ đạo: “Rồi sao đó thì sao?
Người ta được cả thế gian mà mất linh hồn thì có ích chi?”

Như người thanh niên giàu có trong Tin Mừng, Anphongsô có trong tầm tay
mọi sự, nhưng chàng chỉ còn thiếu một điều; từ bỏ tất cả vì Chúa và vì tha nhân.



VĨNH BIỆT PHÁP ĐÌNH

Vị Luật Sư Hiếm Có

Vào năm 1714, Anphongsô được 18 tuổi. Hết thời gian tập sự, chàng trở thành
Luật sư thực thụ.

Để đánh dấu giai đoạn chuyển tiếp này, chàng đến với các cha Dòng Tên, xin
làm một tuần linh thao.

Thế là một kinh nghiệm bất ngờ xảy đến. Về sau chàng viết lại: “Nếu làm
được một kỳ cấm phòng nghiêm túc thì e quỉ cũng phải ăn năn trở lại”. Như thể
bị nam châm hút, chàng trai trẻ bị Tình yêu Tuyệt Đối chộp lấy không tài nào
cưỡng lại nổi. Chàng khấn ở độc thân suốt đời. Định giải nghề hay sao đây?
Không đâu. Nhưng chàng quyết định làm một luật sư thánh thiện và tự đề ra cho
mình một qui luật hành nghề. Đây là thành quả của một lương tâm ngay lành,
cộng với một tài năng xuất chúng.

Ta hãy nghe một trong số các tác giả đầu tiên viết tiểu sử của ngài, ghi nhận:
“Người ta có thể xem trong tập “Kỷ yếu hình sự” để thấy rằng từ 1715 đến 1723,
tức là thời kỳ Anphongsô hành nghề luật sư, ngài đã chẳng bao giờ để thua một
vụ kiện nào”.

Thư Gửi Cho Một Thanh Niên

Hỡi anh bạn trẻ, anh hỏi tôi làm thế nào để chọn lựa một bậc sống. Anh hãy đi làm một

kỳ cấm phòng. Đừng mong có Thiên sứ nào xuống mách. Anh phải chọn nghề nào để



phù hợp với ý Chúa định về anh. Nên nhớ linh thao trước tiên được lập ra để soi sáng,

giúp người ta chọn lựa bậc sống, bởi vì phần rỗi mỗi người đều tùy thuộc vào việc chọn

lựa này.... Xin tâm sự với anh thế này: tôi rất quý chuộng các kỳ cấm phòng, vì nhờ đó

mà tôi được ơn trở lại và quyết định dâng mình cho Chúa.

Anphongsô đệ Ligôri.

Các Quy Luật Hành Nghề Luật Sư

Không bao giờ biện hộ cho một vụ kiện bất chính nào.
Không bao giờ dùng thủ đoạn bất hợp pháp và vô luân để biện hộ cho một
vụ kiện, cho dù vụ kiện ấy chính đáng.
Chỉ đòi thân chủ phải trả những chi phí cần thiết.
Trân trọng các quyền lợi của thân chủ như của chính mình.
Xin ơn Chúa soi sáng, vì Ngài là Đấng đầu tiên bênh vực cho công lý.
Không buộc mình phải ôm nhiều việc mà tài năng, sức khỏe hay thì giờ
không cho phép mình biện hộ có hiệu quả.
Chỉ nó những gì đúng với sự thật, không che đậy hay dấu diếm.
Các đức tính của Luật sư là: trí năng, trung tín, chân thực và công bình.

Anphongsô đệ Ligôri

Cha Chống Lại Con, Con Chống Lại Cha

Ông Giuse đệ Gigôri rất lấy làm phấn khởi trước các thành quả của cậu con trai
ông đạt được.

Suốt 9 năm kể từ 1714 - 1723. Ông sắp đặt nhiều dự tính tuyệt diệu lo
chuyện trăm năm cho cậu con cả này, nhưng nào ngờ chàng đã âm thầm từ bỏ ý
định lập gia đình và quyền trưởng nam của mình. Phải chi vương quốc Napôli
thời ấy không có tới 10.000 linh mục cho 250 ngàn linh hồn, tính ra cứ một linh



mục lo cho 25 người dân, thì chàng chọn đời linh mục cũng là hợp lý, đàng này

trước cả một số linh mục dư thừa như thế thì chọn con đường linh mục để làm gì
chứ? Chọn sống độc thân cho Chúa, càng được tự do hơn để cống hiến đời luật
sư của mình bênh vực người nghèo và những nạn nhân của bất công áp bức.

Thân phụ chàng đặt vào vòng tay chàng một công nương vừa đẹp lại vừa
giàu, còn chàng thì khuyên cô bé nên vào dòng kín.

Chàng tránh lui tới những buổi dạ hội, tiệc tùng “thường nơi đó không thiếu
các cô ngưỡng mộ, muốn được cùng chàng sánh duyên”, sau này chính cha
Anphongsô đã thú nhận như thế. Lúc 23 tuổi, đang khi thu hái được bao thành
công rực rỡ trong nghề, nhà thần bí này đã có thể lôi ra từ con tim và cây cọ của
mình bức tranh đầy kinh ngạc, bức “Chúa Kitô chết trên Thập giá” và bức “La
Madone” họa chân dung một phụ nữ với một nét thanh khiết, về sau được tôn là
“Đức Bà của đời chàng”. Ngoài những giờ làm việc tại Tòa án, những giờ nghiên
cứu các tài liệu hoặc giải trí tại nhà hát – âm nhạc vốn là món sở thích của chàng
– tất cả thì giờ còn lại, chàng dùng để đến với Chúa Giêsu Thánh Thể – ít nhất 2
giờ mỗi ngày – và viếng thăm các bệnh nhân ghê tởm và hết hy vọng cứu chữa
tại Bệnh viện dành cho những người “Bất khả trị”.

Ai Thắng Ai Thua Đằng Sau Một Vụ Kiện

Chẳng bao lâu, Don Anphongsô nổi danh là vị luật sư tài ba nhất Vương quốc.
Chính các ông hoàng cũng chỉ muốn nhờ cậy chàng biện hộ. Vì thế, vào tháng 7
năm 1723, trong một phiên tòa quốt tế liên can tới Hoàng đế nước Đức,
Anphongsô đứng ra biện hộ cho Công tước Orsini di Gravina, cháu của Giáo
hoàng Benoit XIII, chống lại một vương quốc lân bang là Đại Công tước vùng
Toscane tức Cosmê III de Médicin. Công lý thuộc về thân chủ của chàng. Nhưng
toà Thượng Thẩm đã bị mua chuộc trước, quả là các áp lực chính trị nặng ký hơn



là lẽ phải: vụ án đã được xử trước rồi – Thế là Anphongsô thua kiện. Ngay lúc

bấy giờ chàng sụp đổ hoàn toài cái lý tưởng làm luật sư để bênh vực cho công lý.
Công lý nào đây? Ngay cả những bạn thân tín nhất cũng đã phản bội chàng. Lập
tức chàng rời khỏi Toà án để rồi chẳng bao giờ còn trở lại đó nữa. Chàng tuyên
bố: “Thế gian ơi, ta biết ngươi rồi. Vĩnh biệt pháp đình!”

Nhưng Thiên Chúa, thì Ngài đã thắng cuộc.....



MỘT LINH MỤC KHÔNG GIỐNG AI

Chàng Hiệp Sĩ Qui Hàng

Sau vụ án bất công làm Anphongsô thua kiện, cái thế giới vàng son của chàng
phút chốc đã tan thành mây khói. Một cuộc đời phải bắt đầu lại từ số không.
Nhưng bắt đầu ở đâu? Bắt đầu như thế nào?....

Suốt nhiều tuần, chàng cố tìm quên đi vết thương đau xót của mình bằng
những lần viếng Thánh Thể lâu giờ và đến thăm những kẻ khốn cùng tại Bệnh
viên dành cho bệnh nhân “bất khả trị”.

Chính ở bên họ mà ngày 29.8.1723, tiếng Chúa mạnh mẽ gọi chàng hai lần:
“Hãy bỏ thế gian và hiến thân cho Ta”. Rời bệnh viện, chàng đến quỳ dưới chân
tượng Đức Mẹ đặt tại nhà thờ “Đức Bà chuộc kẻ làm tôi”. Và sau một hồi cầu
nguyện trong xót xa, thổn thức, chàng rút thanh kiếm hiệp sĩ của mình đặt ngay
trên bàn thờ Đức Mẹ như một kẻ chiến bại. Vâng, chàng đã qui hàng.

Thế rồi, cho dù trước sự giận dữ của thân phụ, chàng đã rời bỏ tất cả mọi
thân chủ của mình và đến ghi tên vào chủng viện thành Napôli. Chàng luật sư
danh tiếng của chúng ta xin được ở ngoại trú, không dự các buổi lên lớp tại
trường. Ở nhà, suốt 3 năm. Chàng được Don Giuliô Torni, một giáo sư lỗi lạc
hướng dẫn. Đây là thời kỳ xảy ra những cuộc gặp gỡ tinh thần thật sôi bỏng
nhằm tìm sự sống đích thực giữa ngài với Têrêsa d’Avila và Phanxicô Salêsiô –
hai vị này đã nên bạn đồng hành của chàng trên con đường tiến lên đỉnh thánh
thiện và thần bí. Giã biệt cảnh xe ngựa với kẻ hầu người hạ trong trang phục



bảnh bao! Kìa, Anphongsô nay chỉ còn là một giáo sĩ hèn mọn tận tụy và đi dạy
giáo lý cho đám trẻ bụi đời ngoài đường phố. Thân phụ chàng ấm ức tủi nhục,
mẹ chàng thì cầu nguyện liên miên trong hy vọng... Và trong nỗi lo sợ cho cậu
con cả của mình e chết mất vì quá hãm mình khổ hạnh.

Xuống Địa Ngục

Anphongsô thụ phong linh mục ngày 21.12.1726, lúc ngài tròn 30 tuổi.
Nay lại thêm một linh mục nữa cho một nước Napôli vốn đã có không biết

bao nhiêu là linh mục. Không. Tại cái thủ đô này, vào đầu thế kỷ XVIII, giữa các
tường cao vây bọc. Các khu phố phía trên chỉ qui tụ toàn là giới thượng lưu
quyền quý. Vị luật sư của ngày nào nay hầu như hằng ngày giảng tuần chầu lượt
“40 giờ” ở đây. Việc đạo đức này, lúc còn là hiệp sĩ, cha đã say mê không biết bao
nhiêu và ngày hôm nay tại đó cha phải mệt nhoài nơi toà giải tội. Nhưng dưới
kia, hướng về vùng biển, đông đảo dân cư đang sống lúc nhúc trong cảnh khốn
cùng về mặt vật chất cũng như tinh thần.

Chính những người bị loại ra bên lề xã hội này sẽ được tân linh mục của
chúng ta ưu ái dành cho cuộc xuất hành đầu tiên của ngài. Ngài bắt đầu giảng
dạy họ trên các công trường và tại các giao lộ. Trong chuyến “xuống địa ngục”
này, ngài cũng kéo theo với mình ít bạn hữu nhiệt tâm. Trong số có cả linh mục,
chủng sinh và giáo dân.

Những “Nguyện Đường Về Đêm”

Cha Anphongsô chẳng bao lâu đã phải bù đầu với bao nhiêu là công việc. Những
người đói khát cơm bánh kia lại càng đói khát Thiên Chúa hơn. Lẽ ra cha phải có
mặt ở mười địa điểm khác nhau trong cùng một lúc. Làm sao đây? Vậy là cha tập



họp họ lại với nhau nơi một góc phố yên tĩnh nào đó và giảng cho họ biết về

Thiên Chúa, về Chúa Giêsu, về việc đọc kinh cầu nguyện.
Nhưng công việc này cha chỉ có thể làm vào lúc trời chập tối, vì đa số những

người nghèo khổ này suốt ngày phải quần quật với công việc làm ăn.
Vậy mà, một số người “đàng hoàng, đạo đức” cuối cùng đã báo cáo lên chính

quyền và Đức Tổng Giám mục về những buổi tập họp ban đêm “đầy khả nghi”
này, vì có trời mới biết chuyện gì xảy ra ở đó. Thượng cấp cười ồ khi khám phá
ra rằng cái linh hồn của “môn phái” này chẳng ai khác hơn là Don Anphongsô đệ
Ligôri. Tuy nhiên Đức Hồng y Pignatelli cũng xin ngài chấm dứt những cuộc tập
họp lớn đêm hôm thế này cốt để trấn an những người chỉ thấy đâu đâu cũng
toàn là bọn ăn chơi đồi trụy hoặc lạc đạo đủ thứ.

Cha Anphongsô thì cho rằng đây là ngọn gió Chúa Thánh Thần thổi tới.
Chẳng khác gì biến cố Hiện Xuống xưa kia, để rồi sau đó các Tông đồ được tản
ra khắp nơi. Cha xét thấy thành phần ưu tú trong nhóm giáo dân này đã được
đào tạo khá tốt trong đời sống cầu nguyện để họ có khả năng giáo dục về đức
tin, hướng dẫn người khác sống thánh thiện. Cha quyết định sử dụng họ như
những trụ cột, những người điều động các nhóm thu hẹp và rồi các nhóm này
được tung ra khắp thủ đô, sẽ qui tụ những tên côn đồ và bọn dân đen nơi phố
chợ, đưa vào trong các cửa tiệm hoặc các tư gia. Chính ngài cùng các linh mục
bạn có mặt lúc chỗ này, lúc chỗ khác để bắt liên lạc, củng cố và ban phát các bí
tích.

Tiếng đồn lan đến tai Đức Hồng y. Lấy làm cảm phục, ngài mở cửa mời họ
vào tất cả mọi nhà nguyện, mọi nhà thờ trong địa phận. Vậy là những trường dạy
đức tin và tu đức này rời quán cà phê và các cửa tiệm để trở thành những
“nguyện đường về đêm” - mỗi nơi qui tụ hơn 100 người. Người ta đếm được cả
thảy 75 “nguyện đường” kiểu này vào lúc vị sáng lập của chúng ta từ trần.



Làm Sao Người Khốn Khổ Cùng Yêu Mến Chúa

Một khi đã làm linh mục, Anphongsô dành phần lớn thì giờ hoạt động tại khu
phố nơi có nhiều người thuộc lớp tiện dân Napôli sinh sống. Cha lấy làm mừng
được sống gần những tên lưu manh, bọn lazzaroni và những người cùng đường
nơi đầu đường xó chợ, nghề ngỗng chẳng ra gì. Cha lưu tâm đến họ hơn những
người khác. Và điều chắc chắn là cha giảng dạy, giáo dục họ và giao hoà họ lại
cùng Thiên Chúa qua bí tích Giải tội. Trong “môi trường” ấy, thiên hạ rỉ tai nhau
đồn thổi về cha và người ta từ khắp nơi kéo đến. Người tội lỗi, nghèo khổ, tất bật
đến với cha ngày càng đông. Lúc trở về, chẳng những họ từ bỏ được các tệ nạn
trước kia, mà còn chăm lo cầu kinh, nguyện ngắm và đầu óc chẳng lo nghĩ gì
khác ngoài việc yêu mến Chúa Giêsu.

Antoniô, bạn thánh Anphongsô



Á CHÂU, PHI CHÂU, MỸ CHÂU

Người Đầy Tớ Vô Dụng

Với các “nguyện đường về đêm” này, Cha Ligôri đang khơi dậy một Hội Thánh
mới không có vẻ gì là một thứ câu lạc bộ dành riêng cho giới trưởng giả đạo đức.
Cha tụ họp bọn dân đen ám mụi sống bằng những nghề mà người La Mã gọi là
Sordida (ô uế). Các “nguyện đường” do cha khởi xướng, trước tiên đóng vai trò
một lời mời gọi những kẻ “vô loài”, nơi thánh hóa người tội lỗi với nhau. Cuối
cùng, đó là trung tâm tông đồ mục vụ, nhưng là tông đồ mục vụ của người tội lỗi
này, nhờ đọc kinh, nguyện ngắm, họ nên thánh chẳng thua kém gì ai. Và
Anphongsô trao cho họ nhiệm vụ tự lo phụ trách nhóm. Đứng đầu mỗi “huynh
đoàn” là một giáo dân, một người lao động chân tay, một người nghèo hoặc một
người “ô uế” nào đó như mọi anh em khác trong nhóm. Các linh mục chỉ là
những “phụ tá”. Cha Ligôri biết rằng những tín hữu hèn mọn này cũng được ơn
Thánh Thần soi dẫn, chỉ có họ mới kinh nghiệm được cái sâu thẳm tận cùng của
cuộc sống, chỉ có họ mới có được cái ngôn ngữ đi sát thực tế, họ biết mình nói gì
ngay cả – và nhất là – khi nói về Thiên Chúa, về tội lỗi và về lòng thương xót
của Thiên Chúa.

Những Người Bị Bỏ Rơi Hơn Cả

Những người bị bỏ rơi hơn cả mà dòng được biệt phái đến, là những người mà
Giáo Hội chưa có thể cung ứng các phương tiện cứu độ cần thiết, hoặc là những



người chưa hề được nghe Sứ điệp Giáo Hội loan báo, hoặc đã nghe nhưng không

nhận ra đó là sứ điệp Tin Mừng, hoặc nữa là những nạn nhân của những chia rẽ
trong Giáo Hội.

HP. Số 3.
Khoảng 3 năm sau, cha Anphongsô tự cảm thấy mình trở thành đầy tớ vô

dụng. Vì những người khốn khổ kia tại Napôli nay không còn là những người bị
bỏ rơi nữa: họ tự lo liệu cho nhau được rồi; có các linh mục quý mến họ, cùng sát
cánh bên họ. Ligôri đã đến. Đến hoàn toàn tự nguyện, với tư cách một đầy tớ vô
dụng. Nay ngài có thể ra đi. Ngài phải ra đi, vì còn biết bao linh hồn khốn khổ
khác đang vẫy gọi ngài.

Hướng Đến Trung Hoa?… Đến Mũi Hảo Vọng?…

Vào năm 1722, bị trục xuất khỏi Trung Hoa cùng với các thừa sai khác, Cha
Matthêu Ripa thành lập tại Napôli một Chủng viện dành cho người Hoa. Chủng
viện của cha khai giảng vào năm 1729 với con số ít ỏi gồm 4 chủng sinh người
Hoa và vài người bạn đã cùng cha cam kết “dấn thân” vĩnh viễn. Lập tức
Anphongsô đến cùng cha Ripa. Đây là cuộc xuất hành thứ hai của cha đến với
người bị bỏ rơi. Cha chưa cam kết dấn thân vì còn phải điều đình với thân phụ,
nhưng cha nuôi ý định nhất quyết ra đi rao giảng Tin Mừng tại Trung Hoa và –
biết đâu được? - sẽ tử vì đạo ở đó.

Tại Trung Hoa – hoặc tại Mũi Hảo Vọng – theo như cha Ripa đã kể thì ở nơi
đó dân rợ Hottentot, chưa được các thừa sai đến giúp, họ hoàn toàn còn là những
kẻ “không có hy vọng” của Tin Mừng. Dự định sắt đá của cha không ngừng được
mài nhọn bằng tình cảm của các bạn trẻ Trung Hoa, bằng những bài tường thuật
của cha Ripa hoặc bằng những tin tức do một người đưa thư mang về sau hàng
tháng lên đênh trên biển cả. Dưới cổng vào trường người Hoa, cha chỉ cần ngước



nhìn lên để cảm thấy lòng mình nhảy mừng trước bức hoạ vẽ trên tường ngay

trước mặt. Bức họa nay vẫn còn: đó là hình quả địa cầu, phía trên có cây Thánh
giá đỏ màu máu, chung quanh có ghi lời Chúa Giêsu sai các Tông đồ đi rao
giảng: “Anh em hãy đi khắp cùng thế giới, rao giảng Tin Mừng cho mọi thụ
sinh”.

Á Châu, Phi Châu, Mỹ Châu…

Ngày kia chúng ta sẽ thấy ý Chúa thật rõ ràng muốn gởi cha đến một nước
“Trung Hoa” rất gần.

Thoạt vừa mới lập xong hai cộng đòan DCCT, lòng vẫn luôn khao khát đến
với những người bị bỏ rơi hơn cả, cha tự nhủ: “Hội Dòng đã được thành lập. Anh
em đã phụ trách những người “bị bỏ rơi” tại các vùng quê Napôli. Còn tôi, há tôi
chẳng phải gấp rút mang đức tin đến các dân rợ còn tin vô thờ quấy tại Mũi Hảo
Vọng sao?” Cha linh hướng bảo cha rằng: “Tại sao cha lại tự giớì hạn mình với
các linh hồn ấy thôi? Vậy cha không thương xót gì các linh hồn đang chờ đợi cha
tại Á Châu, Phi Châu, Mỹ Châu sao? Nếu cha nóng lòng muốn cứu giúp họ, thì
nên ở lại đây thành lập vững chắc Hội Dòng của cha đã. Hội Dòng này cũng đâu
có mục đích nào khác. Các tu sĩ của cha sẽ còn nhân lên đông đảo để ra đi khắp
thế gìới cứu giúp những nỗi khốn củng ấy”.

Tại Phi Châu

Tưởng có thể định nghĩa công tác thừa sai dễ dàng như thế này: đó là loan báo
Đức Giêsu Kitô, là khơi dậy một cộng đoàn tín hữu, là dùng huấn giáo đưa họ
đến giếng rửa tội, là tổ chức họ thành một cộng đoàn Kitô giáo có trách nhiệm,
biết sống trong Giáo Hội duy nhất của Chúa Kitô, mọi giá trị nhân bản của
mình.



Còn kế hoạch hành động thì sao?... Trước hết, vị thừa sai phải tự biến mình
thành mọi sự cho mọi người, theo kiểu thánh Phaolô, ngõ hầu chinh phục mọi
người về cùng Chúa Kitô. Điều ấy giả thiết cần phải đâm rễ sâu vào lòng địa
phương nơi mình đến, nhờ việc học tiếng và tìm hiểu phong tục, tập quán, quan
điểm của họ về cuộc sống, nhưng trước hết đòi chúng ta phải thật nhiều yêu
thương và khiêm tốn....

Nên nhớ tiếng nói là chìa khoá mở cửa vào lòng người.
Một thừa sai DCCT



SÁNG LẬP DÒNG THỪA SA

Rợ Hottentot Đang Ở Giữa Chúng Ta

Nơi trang 26 cuốn sổ tay riêng, Cha Anphongsô có ghi: “Việc thề hứa đến với
các dân ngoại nay tạm hoãn lại, vì hoàn cảnh đã thay đổi”.

Hoàn cảnh nào đã thay đổi? Ai đã ngăn cản cha đến với dân ngoại, ít ra là
trong lúc này?

Cha sẽ giải thích điều đó trong thỉnh nguyện thư đệ trình Đức Giáo Hoàng
Benoit XIV, qua các lời lẽ sau đây: “Vì chưng suốt nhiều năm lăn lộn trong công
việc thừa sai, với tư cách một thành viên Tu hội Tông đồ Thừa sai Nhà thờ chính
tòa Napôli, con nhận thấy tình trạng dân nghèo bị bỏ rơi thật đáng báo động,
nhất là tại nông thôn, trên nhiều vùng rộng lớn của vương quốc này.... Thậm chí
nhiều người vì không gặp được thừa sai, lúc chết đã không biết ngay cả các màu
nhiệm sơ đẳng nhất trong đạo, bởi vì hiếm có linh mục chịu dành thì giờ để lo
chăm sóc về mặt thiêng liêng cho nông dân nghèo: họ ngại phải tốn kém tiền bạc
và phải chịu đựng đủ thứ bất tiện này khác trong tác vụ này”.

Lần gặp gỡ với những người chăn cừu tại Scala vào khoảng tháng 5, tháng 6
năm 1730, gần Nhà thờ Đức Bà Núi, miền Amalfi, mới làm cha vỡ lẽ: thì ra
những người nghèo chẳng ở đâu xa, họ có ngay trước cổng nhà mình, cũng ít
được rao giảng Tin Mừng chẳng khác chi rợ Hottentot. Ta không thể nào để mặc
họ trong tình trạng bơ vơ tủi cực như thế được.



Vậy là cha rời miền núi Scala đi xuống với “quyết tâm mới” là đặt vấn đề
thành lập một Hội Dòng cùng cha linh hướng và các vị cố vấn tinh thần. Đây,
chúng ta đang đứng ở ngay ngọn nguồn cái trực giác tiên khởi của cha
Anphongsô, lúc ngài sáng lập DCCT. Trực giác này sẽ còn được củng cố thêm,
vào năm 1731, nhờ một nữ tu thánh thiện, được ơn soi sáng, đó là chị Maria
Célesta Crostarosa.

Nhưng suốt đời cha, cha đoan chắc là mình đã đặt quan điểm theo đức vâng
lời, chứ không phải dựa trên các thị kiến. Quả vậy, những người của Thiên Chúa
được cha thỉnh ý, đều đã đi tới những kết luận vững chắc và giống nhau, đó là:
Thiên Chúa muốn có một Hội Dòng thừa sai chuyên lo cho những người bị bỏ
rơi. Hội Thánh đang cần một dòng như thế và cha Anphongsô phải xúc tiến
ngay không được trì hoãn.

Cha Tanosia, khi viết sử hạnh cha Anphongsô đã ghi nhận: “Biết chắc đó là ý
của Thiên Chúa, ngài rất phấn khởi và can đảm, nên khi dâng thành Napôli cho
Chúa Kitô như một hy lễ toàn thiêu, cha đã nguyện sống trọn quãng đời còn lại
của mình nơi các trang trại, nơi các túp lều tranh và sẽ chết tại đó ngay giữa
những kẻ mục đồng và đám dân quê chất phác”. Tác giả còn trịnh trọng viết
thêm: “1732 là năm Thiên Chúa tiền định cho cuộc khai sinh hồng phúc của
dòng ta. Giữa lúc Giáo Hoàng Clêmentê XII ngự tại Tòa thánh Vatican và
Charles Augustô VI trị vì trên toàn đế quốc La Mã, kể cả vương quốc Napôli này
thì Anphongsô đệ Legôri leo lên lưng một con vật nghèo nàn, giấu cả ông bà
thân sinh, ngồi trên mình lừa, cha rời thành Napôli lên đường đến Scala”.

Ngày 9.11.1732, bốn người bạn nữa sẽ cùng cha dấn thân bước theo Chúa
Giêsu rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó. Ngày 25.2.1749, Giáo Hoàng
Benoit XIV sẽ ban sắc vụ Tòa thánh chấp thuận cho thành lập Dòng Chúa Cứu
Thế.



Thư Gửi Các Tập Sinh

Anh em rất quý mến, có Chúa biết, thật tôi thèm được như anh em đến thế nào!

Phải chi tôi cũng được như anh em được phúc dâng mình vào Nhà Chúa ngay từ

hồi còn trẻ và được như anh em sống ở đó, giữa những bạn trẻ lòng cháy lửa mến

Chúa, xa cách cái thế gian hiện còn không biết bao nhiêu người chìm đắm trong đó.

Lập lại một lần nữa, tôi thèm được như anh em quá. Vậy tôi xin anh em hãy không

ngừng cảm ơn Chúa vì Ngài ban cho anh em được rời bỏ thế gian và yêu mến Ngài.

Anphongsô đệ Ligôri

Hiến Chương Của Một Tu Sĩ DCCT Đích Thật

Kẻ được gọi vào DCCT1 mà không lo chu toàn mục đích ơn gọi của mình và
không có tinh thần của dòng là cứu các linh hồn, nhất là những linh hồn thiếu
thốn các trợ giúp thiêng liêng tỉ như những người dân quê nghèo khó thì sẽ
không bao giờ thực sự là một người bước theo Chúa Kitô và sẽ không bao giờ
nên thánh được. Chính vì mục đích ấy mà Chúa Kitô đã đến, chính Ngài quả
quyết: “Thần Khí Chúa đã thánh hiến tôi để tôi đem Tin Mừng cho người nghèo
khó” (Lc 4, 13) – Vậy mọi tu sĩ của dòng phải nuôi dưỡng tối đa ngọn lửa nhiệt
thành và mối bận tâm này nhằm lo trợ giúp các linh hồn. Mọi người phải lo dồn
tất cả nỗ lực của mình vào mục tiêu ấy.

Anphongsô đệ Ligôri

Lời Giảng Dạy Của Các Cha DCCT

Chẳng có ai nghi ngờ là việc giảng dạy các chân lý “rùng rợn” cũng mang lại lợi
ích cho người ta thật, thậm chí cần thiết để thức tỉnh người tội lỗi, nhưng hẳn
chúng ta cũng đồng ý với nhau rằng những cuộc trở lại nguyên chỉ vì sợ thì
không đứng vững được: chúng chỉ kéo dài bao lâu nỗi sợ còn đó; một khi các sợ



ấy tan biến, linh hồn vẫn còn yếu đuối như trước kia, sẽ ngã quỵ lại khi gặp cám
dỗ.

Nếu tình yêu thánh thiện của Thiên Chúa không thấu nhập vào lòng người,
thì sẽ rất khó mà bền đỗ... Vậy mục đích chính của người giảng đại phúc trong
từng bài giảng của mình, phải làm sao để các thính giả bùng cháy lên được ngọn
lửa tình yêu thánh thiện.

Anphongsô đệ Ligôri

1 Dòng Chúa Cứu Thế.



ANGPHONGSÔ MARIA CỦA CHÚA
CỨU THẾ CHÍ THÁNH

Nhập thể, khổ nạn và Thánh Thể: đó là ba “thì” của cùng một động tác, của cùng
một mầu nhiệm duy nhất này: mầu nhiệm tình yêu lạ lùng của Thiên Chúa đối
với loài người được thể hiện nơi Chúa Giêsu Cứu Thế. Đây là điểm nóng chính
yếu của Thần học, của lời giảng dạy, của lòng đạo đức nơi cha Anphongsô là cái
tổng thể làm nên đời ngài, là các trục chính của Hội Dòng mà ngài thành lập để
chuyên lo công bố Ơn Cứu Độ cho người bé mọn, nghèo khó và tội lỗi.

Trong các bài giảng hoặc các tác phẩm của mình, cha cảm thấy không thoải
mái chút nào khi dùng tước vị: “Đức Thánh Thượng” để chỉ về Thiên Chúa như
kiểu nói thông dụng thời ấy, ngài chỉ đơn giản: “Đức Giêsu Kitô”. Khi nói với
Chúa, ngài ngỏ lời một cách thân mật cùng nhân tính của Thiên Chúa: “Hỡi
Giêsu của con, Giêsu yêu dấu của con, Giêsu rất mến yêu của con” hoặc ngắn
gọn hơn “Đấng yêu!”. Với tư cách là tu sĩ DCCT, cha thích ký tên trong thư từ
của mình là Anphongsô – Maria của Chúa Cứu Thế chí thánh”.

Giêsu Hài Đồng

Trước hết là mầu nhiệm Nhập Thể của Chúa Cứu Thế khiến cha thốt lên những
tiếng đầy nồng nhiệt trìu mến: “Ôi, lạy Chúa Cứu Thế nhỏ bé của con, cưng của
con, là lẽ sống của con, là tất cả đời con, con yêu mến Chúa”.



Từ giai cấp giàu sang của mình, thông qua những bệnh nhân “bất trị”,
Anphongsô đã bắt đầu thực thi bác ái cho người nghèo bằng cách “cúi mình” trên
họ, họ vốn là những kẻ ở bên kia rào chắn, thuộc về một thế giới khác. Nhưng
khi chiêm ngắm Ngôi Lời nhập thể làm người, cha mới nhanh chóng giác ngộ, đi
tới chỗ nhận định rằng Thiên Chúa đã không “cúi mình xuống” trên con người,
nhưng Ngài đã bước qua rào chắn để làm người, đã chọn làm người đích thân
thuộc về những kẻ bần cùng và đau khổ. Tình yêu không chấp nhận khoảng
cách. Vì thế mà Ligôri sẽ đến với người nghèo.

Mỗi một chi tiết trong cuộc giáng sinh của Chúa đều đưa cha vào vùng trời
chiêm niệm, tại đó.

Cùng với nhân tính của Thiên Chúa, nhân tính rất nhạy cảm của Anphongsô
có dịp bộc lộ mạnh mẽ: “Thoạt khi nhìn ngắm cảnh nghèo hèn của Hài Nhi bé
bỏng dể thương nằm trong hang đá lạnh lùng, không đèn không lửa, lấy máng cỏ
làm nôi, lấy chút rơm khô làm giường; vừa khi nghe tiếng khóc oe oe và thấy
những giọt nước mắt của Hài Nhi vô tội này mà lòng nghĩ rằng: “Đó là Thiên
Chúa của tôi” - thì làm sao ta lại có thể nghĩ đến chuyện gì khác hơn là yêu mến
Ngài?”

Vào năm 1762, trong một chuyến hành hương viếng Thánh Gia tại Loretta,
người ta sẽ nghe cha lập đi lập lại cách say sưa: “Đây chính là nơi Ngôi Lời của
Thiên Chúa đã làm người! Chính nơi đây, Mẹ Maria bồng ẫm Hài Nhi trên tay!
Nơi đây Ngài quét dọn, nơi đây Ngài vâng lời Đức Mẹ và thánh Giuse! Nào
chúng ta hãy thờ lạy cuộc sống ẩn dật và chịu khinh khi của Chúa Giêsu trong
ngôi nhà này – Một Thiên Chúa đã trải qua 30 năm trong tăm tối, trong nghèo
khổ và quên lãng!”

Giêsu Chịu Đóng Đinh



Ngày nay, tại Avila, người ta còn trưng bày bức tượng nhỏ “Chúa Kitô bị thương
tích” đã từng làm cho thánh Têrêsa Cả ăn năn trở lại. Còn tại Ciorani gần thành
Napôli, người ta xúc động trước bức họa “Chúa Kitô chết trên Thập giá”, kiệt tác
của một tâm hồn chiêm niệm và của những nét cọ tài tình do chàng luật sư trẻ,
mới 23 tuổi, thực hiện. Trong thời hoạt động thừa sai, cha cho vẽ những bức
bình dân hơn và cho in lại nhiều bức cỡ lớn như thật, với những vết thương rỉ
máu từ đó phóng ra những mũi tên nhằm đâm thấu lòng người, giục linh hồn
thống hối, mến yêu. Các bức ảnh ấy thường được bày ra trong những tuần Đại
phúc, suốt cả 3 ngày sau cùng trong khi mọi bài giảng đều hướng về cuộc khổ
nạn của Chúa. Cha nói: “Những cuộc ăn năn trở lại vì sợ, chỉ kéo dài được vài
ngày. Còn trở lại vì yêu mến thì kéo dài mãi mãi”.

Riêng cha, người ta có thể nói được là không bao giờ cha rời mắt khỏi cây
Thập giá. Cha viết về Thập giá cả thảy lớn, nhỏ đến 10 cuốn sách suy niệm,
trong đó cha không ngớt lấy lại các lời trong Tin Mừng mà ngẫm suy đến bật lên
thành lửa mến nồng nàn: “Hỡi roi vọt, hỡi mão gai, hỡi đinh sắt, hỡi Thập giá,
hỡi những thương tích, hỡi những đau đớn, hỡi cái chết của Chúa Giêsu quý
mến, các bạn thúc bách tôi, các bạn ép buộc tôi quá đỗi làm sao yêu mến Đấng
đã thương yêu tôi dường ấy”.

Chúa Giêsu Thánh Thể

Nhưng đối với cha, ngay từ buổi thiếu thời, cái chóp đỉnh của tình yêu lạ lùng
Thiên Chúa dành cho nhân loại chính là lễ tế Thập giá được hiện tại hóa thường
xuyên trên các bàn thờ và sự gần gũi của Bạn Chí Ái tức Chúa Giêsu Thánh Thể.
Vượt xa bất cứ bí tích nào, Thánh Thể chính là Đấng có tình yêu và máu tuôn
tràn trong mọi bí tích. Chẳng bao giờ có ai gần gũi hiện diện với cha cho bằng
Chúa Giêsu Thánh Thể vì Ngài chính là sự hiện diện đích thực. Theo cha thì



Chúa Giêsu Thánh Thể ban cho cha Ơn kêu gọi, vì chưng người nào đã từng

sống tiếp cận với Thánh Thể lâu dài thì người ấy không thể sống cho ai khác
được nữa, nhưng chỉ có thể tận hiến đời mình để đốt cả cái thế gian này cháy rực
lên bằng chính ngọn lửa tình yêu của mình. Cuốn sách nhỏ mang tựa đề: “Viếng
Thánh Thể” của cha đã có và hiện vẫn có mãi một âm vang rất đáng kinh ngạc.

Sự Hiện Diện Của Chúa Cứu Thế

Được kêu gọi để tiếp nối sự hiện diện của Chúa Kitô ở trần gian, trong sứ vụ cứu
độ của Ngài, các tu sĩ chọn bản vị Đức Kitô làm trung tâm cho đời mình và nỗ
lực làm cho chính bản thân mỗi ngày mỗi thêm kết hợp khắng khít với Ngài. Vì
thế sự hiện diện của Chúa Cứu Thế chính là trung tâm của cộng đoàn và Thần
khí tình yêu của Ngài xây dựng và chống đỡ cộng đoàn. Như vậy càng liên kết
mật thiết với Đức Kitô chừng nào, thì mối hiệp thông giữa anh em tu sĩ với nhau
sẽ càng đậm đà chừng ấy.

(HP. Số 23)



CÓ MẸ CHÚA GIÊSU Ở ĐÓ

… Nơi Mọi Ngã Rẽ Của Công Cuộc Cứu Độ

Ngay từ những buổi đầu, trong mọi khu vườn của tội lỗi, Đức Maria đã giơ gót
đạp dập đầu tên cám dỗ loài người.

Trong giờ phút truyền tin, Đức Maria đã nói tiếng: “Xin Vâng” (Fiat) chấp
thuận cuộc tạo thành mới: Thế là Thiên Chúa đã làm người để con người trở
thành con Thiên Chúa.

Đức Maria Đi Viếng đã là người đầu tiên mang Chúa Cứu Thế vào đời và
chuyển thông Ơn Cứu độ cho Gioan Tẩy giả.

Đức Maria sinh hạ Chúa Giêsu và đặt nằm tron một máng cỏ.
Chính trong vòng tay của Đức Maria mà các mục đồng người Do Thái cùng

các đạo sĩ thuộc dân ngoại đã tìm gặp được Đấng Cứu Thế của họ. Đúng là đến
với Chúa Giêsu, nhờ Mẹ Maria.

Tại tiệc cưới Cana, vì có Đức Maria ở đó, nên Chúa Giêsu đã thực hiện phép
lạ đầu tiên của Ngài, phép lạ đã thắp sáng lên niềm tin của các Tông đồ, cũng là
niềm tin của Hội Thánh.

Trên núi Calvariô ngay dưới gốc cây nơi treo Quả Sự Sống. Bà Evà Mới cộng
tác vào việc cứu chuộc cũng như người đàn bà của buổi đầu lịch sử nhân loại đã
góp phần vào việc sa ngã: vậy Mẹ là Đấng Hiệp Công Cứu Chuộc
(Corédemptrice).



Cuối cùng, vào ngày Lễ Ngũ Tuần, đang khi Hội Thánh cầu nguyện và lãnh
nhận Thánh Thần thì đã có Maria, Mẹ Chúa Giêsu ở giữa họ. Từ đây Mẹ đã nên
Đấng Trung Gian chuyển thông mọi ân phúc của Thiên Chúa cho nhân loại.

… Trong Mọi Ngày Đời Của Thánh Anphôngsô

Khoảng năm 1775, một linh mục có khuynh hướng bài bác việc tôn sùng Đức
Maria, làm một bài thơ trào phúng đả kích Chuổi Mân Côi, Kinh Cầu Đức Bà,
Kinh Truyền Tin, Kinh Lạy Nữ Vương... Cha Anphongsô nhân đó đã cho phổ
biến một kháng thư ngắn kết thúc bằng những lời lẽ như sau: “Ngay từ lúc còn

nhỏ, tôi đã từng quý chuộng những việc sùng kính rất mực đạo đức như thế rồi”.
Chuyện xảy ra, lúc 12 tuổi, bất bình vì một câu văng tục, cậu Anphongsô bỏ

các bạn, chạy biến vào rừng. Chiều đến, người ta tìm gặp lại cậu đang ngất trí
trước một tấm ảnh Đức Mẹ được cậu đặt trên cành cây. Vậy là cậu luôn mang
theo mình tấm ảnh ấy. Ngay từ những ngày thơ ấu, Đức Maria đã là Đức Mẹ của
lòng cậu, là mẹ của đời cậu.

Lúc 16 tuổi, Anphongsô thề hứa sẳn sàng đổ máu ra, nếu cần, để bênh vực
lòng tin vào Đức Maria Vô Nhiễm. Từ đó, hàng ngày cha đến kính viếng: “Đức
Bà chuộc kẻ làm tôi” tại ngôi nhà thờ bên cạnh.

Lúc 27 tuổi, chính ngay dưới chân tượng Đức Mẹ này, cha đã đáp ứng theo
tiếng Chúa gọi và trao cho Mẹ thanh kiếm hiệp sĩ của mình. Rồi khi còn là
chủng sinh, trong một cơn bệnh nặng, cha đã xin người ta rước tượng Đức Mẹ lại
cho mình và Mẹ đã cứu cha.

Tại Foggia, vào năm 1732, lần đầu tiên, rồi 3 lần tiếp sau đó, Đức Trinh Nữ
hiện ra cho vị thừa sai của chúng ta, bao phủ ngài trong ánh sáng của Mẹ và
nâng bổng lên hồi lâu trước mắt hàng ngàn người chứng kiến.



Trong những năm đầu nhà dòng mới thành lập, khoảng 1732 và 1734, tại
hang đá miền Scala nơi cha hay lui tới để cầu nguyện và sám hối. Đức Bà đã
nhiều lần hiện ra cho cha. Người ta biết được điều đó nhờ có lần, lúc về già, cha
tâm sự. Được hỏi Đức Mẹ nói chuyện gì với cha, thì cha tiết lộ: “Mẹ nói nhiều
chuyện lắm và toàn là những chuyện tốt đẹp cả”. Cha vừa trả lời liền lấy làm tiếc
vì đã nói ra.

Năm 1734, cha dâng lời khấn sẽ ăn chay và rao giảng mọi ngày thứ bảy trong
tuần để tôn kính Mẹ Thiên Chúa.

Và cha khởi công viết một tác phẩm mà cha sẽ dành suốt 16 năm để hoàn
thành cuốn “Vinh quang Đức Mẹ Maria”. Theo Cha Giuseppe de Luca thì đây là
“Cuốn sách vĩ đại cuối cùng của Âu Châu đã được viết để tôn kính Đức Maria”.
Còn cha René Laurentin, một tác giả chuyên về Thánh Mẫu Học hiện đại thì ghi
nhận như sau: “Đây là một trong những cuốn sách viết về Đức Mẹ đã đạt được
số ấn bản kỷ lục: chừng một nghìn lần tái bản kể từ năm 1750 tới nay”.

Với tư cách là Vị sáng lập dòng, cha muốn rằng các thừa sai trong dòng phải
rao giảng về lòng từ bi vô cùng của Đức Mẹ, mọi tu sĩ phải khẩn cầu cùng Mẹ và
làm cho người khác khẩn cầu cùng Mẹ với một niềm tin yêu phó thác. Một
trong những bạn đồng hành đầu tiên của cha, đó là cha Sportelli, người đã biểu
lộ thật xuất sắc cái tinh thần này của anh em trong dòng.

Khi gặp phải một tội nhân cứng lòng. Cha bảo: “Thôi được, cậu cứ việc chạy
đi, Mẹ sẽ chận bắt cậu lại thôi!” Ngày nay, Đức Mẹ hiệp công cứu chuộc luôn có
mặt trong mọi cuộc đại phúc thừa sai DCCT, dưới danh hiệu Mẹ Hằng Cứu
Giúp. Một danh hiệu thật tuyệt!

Mẹ Vẫn Luôn Ở Đó, Giữa Anh Em Dòng Chúa Cứu Thế



Tu sĩ đón nhận Đức Trinh Nữ Maria diễm phúc làm gương mẫu và làm Đấng
Phù Trợ. Mẹ đã tiến bước trên con đường đức tin, Mẹ đã hết lòng đón nhận ý
định cứu rỗi của Thiên Chúa, đã hiến thân không chút do dự. Và ngày nay Mẹ
vẫn còn hiến thân – với tư cách là nữ tì của Chúa, nhằm phục vụ thân thế và sự
nghiệp của Con Mẹ. Mẹ luôn sẵn sàng mở ra cho mầu nhiệm Cứu độ và như thế,
trong Chúa Kitô, Mẹ là Mẹ Hằng Cứu Giúp của Dân Chúa. Vì vậy các tu sĩ đón
nhận người làm Mẹ với tình con thảo và yêu mến.

Các tu sĩ hãy cổ võ rộng rãi lòng tôn sùng Đức Mẹ, nhất là về mặt Phụng vụ
và hãy mừng kính các ngày lễ của Mẹ với lòng sốt sắng đặc biệt.

Trung thành với truyền thống Thánh Anphongsô để lại, các tu sĩ hãy tôn
kính Đức Trinh Nữ mỗi ngày. Tất cả đều được khuyến khích lần chuỗi Mân Côi
để những mầu nhiệm của Chúa Kitô, đã từng được Đức Mẹ tham dự vào, thấm
nhập tận tâm tư, tình cảm và lối sống của mỗi người.

(HP. Số 32)



MỘT CUỘC SỐNG THẬT ĐẸP VÀ
THẬT ĐẦY

Người ta chỉ có một cuộc sống. Phải làm thành công cuộc sống ấy ngay từ đầu
tiên chứ đâu có chuyện sống thử. Một cuộc sống phải thật đẹp và thật đầy! Vậy
nên Anphongsô đã khấn hai điều: Một là luôn làm những gì cha cho là hoàn hảo
nhất, hai là không để mất một phút vô ích.

Điều hoàn hảo nhất là gì? Ấy là để Chúa Kitô sống sung mãn nơi bản thân
mình, tức là tiếp tục cuộc sống của Chúa Cứu Thế, Đấng đã đến để cứu những ai
hư mất, những kẻ bị bỏ rơi, hèn mọn, vô thừa nhận.

Và thời gian thúc bách cha cống hiến vào đó mọi sức lực, mọi tài năng của
mình: nào là cầu nguyện, giảng dạy, viết sách, vẽ tranh, sáng tác thánh ca. Không
một ngày, không một giờ, không một phút mất đi vô ích. Đời sống vốn vắn vỏi.
Phải sống thật đẹp và thật đầy. Rồi còn đại đa số những người bé mọn, tất bật
đòi được ăn bánh của Tin Mừng. Vậy cha Anphongsô khơi dậy vài linh mục
cùng chia sẽ với cha cái tinh thần, cái hăng say của mình. Nhưng hãy còn ít, còn
ít quá. Phần đông họ là những người “an phận” và đàng khác họ được đào tạo để
nặng lời với người tội lỗi, để từ chối ban phép giải tội, để cấm không được rước
lễ. Cha cần những người trẻ, hoàn toàn mới kia, cha muốn “chộp lấy” tia lửa đại
độ thường chỉ bùng ra ở cái tuổi này và đào tạo anh em ấy “lội ngược dòng” để
cũng như Chúa Giêsu, đem lại lòng nhân ái trên trái đất này.



Tác Giả Được Giới Vô Học Ưa Thích Nhất

Suốt 30 năm, trước khi làm giám mục bất đắc dĩ, Đấng sáng lập Dòng chúng ta
dốc toàn lực vào việc rao giảng Tin Mừng cho người nghèo, cùng tuyển mộ, giáo
dục và huấn luyện Hội Dòng nhỏ bé của mình. Những nỗi ưu tư của cha là làm
sao đem công cuộc tông đồ đến tận những làng mạc xa xôi hẻo lánh nhất, dành
cho họ tất cả thì giờ cần thiết, giáo dục họ hơn là chỉ gây cảm xúc nhất thời, rao
giảng bằng một thứ ngôn ngữ trang trọng hợp với mọi trình độ, từ những thính
giả có học thức đến những người vô học, dốt nát, ai cũng có thể hiểu được,
hướng dẫn những người hèn mọn giúp họ hối cải, nhưng còn giúp họ sống bền
đỗ và thánh thiện bằng việc siêng năng đọc kinh, cầu nguyện.

Chính ở điểm này, cha Ligôri đã vượt xa bậc thầy của mình là Phanxicô
Salêsiô. Vị linh mục này, qua cuốn “Dẫn vào đời sùng mộ”, muốn đưa sự thánh
thiện ra khỏi các tu viện và đem dạy cho những người sống nơi phố thị, trong gia
đình, ngoài sân chơi, ở giữa đời, với bao nhiêu sinh hoạt của trần thế. Nhưng
ngòi bút của ngài hướng về thành phần trí thức, thậm chí rất chọn lọc. Cha
Anphongsô thì lại cùng lời nói và ngòi bút của mình nhắm tới và đuổi theo
những người nghèo (povere genti) vô học, dốt lẽ đạo, những người bị bỏ rội tất
bật hơn cả, như đã làm cho những tên Lazzaroni, tức nhóm bụi đời tại các
“nguyện đường” của cha ở Napôli thế nào thì trong các kỳ đại phúc, cha đặt ra
cho lớp dân đen này cách thức đọc kinh cầu nguyện chung với nhau hàng ngày
tại nhà thờ và cách viếng Thánh Thể vào buổi chièu. Vì vậy mà ngoài các tác
phẩm chuyên khoa về luân lý và tín lý cha đã viết cho họ vô số các sách thiêng
liêng và nghịch lý thay, loại sách này lại biến cha thành một tác giả được ưa thích
nhất của giới bình dân vô học.

Quả vậy, các bài viết của cha là những bài duy nhất có thể dùng đọc cho dân
chúng nghe trong nhà thờ và trong các buổi canh thức. Vào một thời mà các văn



sĩ chỉ lo viết cho các văn sĩ, cha đã sáng tạo một bút pháp bình dân, cũng đơn

giản như chính ngôn ngữ của họ, vừa tầm với những người kém văn hoá và thực
tế nó đã góp phần sáng tạo nền văn chương tôn giáo duy nhất của thế kỷ XVIII
tại Italia.

Với 111 tác phẩm của mình, Anphongsô đệ Ligôri, vị tiến sĩ Hội Thánh đạt
được tổng cộng, tính đến ngày hôm nay, hơn 20 ngàn lần ấn hành trong 70 thứ
tiếng khác nhau.

Nhà Luân Lý Của Lòng Nhân Ái

Nhằm theo gót Chúa Kitô đem “Tin Mừng cho người nghèo”, cha Anphongsô đã
dám bạo gan tấn công cả một ông khổng lồ: đó là nền luân lý chính thức của
Giáo Hội lúc ấy hãy còn khắt khe và cứng nhắc đối với người tội lỗi. Người ta từ
chối không ban phép giải tội, cấm họ không được rước lễ.

Cha Anphongsô do sống mật thiết với Chúa Giêsu chịu đóng đinh, nên đã
không thể nào nhận ra được dung mạo của Ngài trong thứ đạo đức quá ư khắc
nghiệt này (quasi Jansénisme). Cha nhắc lại lời Chúa Giêsu quở trách hai Tông
đồ Yacôbê và Gioan khi hai ông muốn cho lửa từ trời xuống thiêu rụi một làng
Samari: “Các anh không biết các anh ứng theo tinh thần nào” (Lc 9,55) và cha cắt
nghĩa: “Ý Chúa muốn nói với các ông: Tinh thần của Ta chỉ là nhân ái, hiền hoà.
Ta từ trời xuống không phải để trừng phạt người tội lỗi, nhưng để cứu họ. Còn
các anh, các anh muốn tiêu diệt họ! Cái gì nào? Bằng lửa ư? Bằng hình phạt ư?
Thôi im đi, đừng nói với Ta như vậy nữa, đó không phải là tinh thần của Ta”.

Và cha sẽ cống hiến trọn cả 30 năm để viết đi viết lại hoặc biện hộ cho bộ
Thần học Luân lý, tác phẩm của cha. Nó đã thống nhất được lề lối thi hành mục
vụ của các vị chủ chăn trong chiều hướng nhân ái này.



VỊ TIẾN SĨ CẦU NGUYỆN

Một Bận Tâm Lớn Của Thánh Anphongsô

Cha Anphongsô đệ Ligôri, với tư cách là tiến sĩ luân lý, được Hội Thánh phong
làm quan thầy chính thức của các cha giải tội, và các nhà luân lý (1950), ngoải ra
cha còn là Tiến sĩ cầu nguyện.
 Thế nào? Một tay cần mẫn làm việc như cha, từng dâng lời khấn không

để mất một phút lại đi gán cho việc cầu nguyện một tầm quan trọng ư?
 Cha dành vào đó đến 8 giờ mỗi ngày!.... Nếu còn sống, hẳn cha vui mừng

biết bao trước các phong trào hiện nay đang cố gắng canh tân việc cầu nguyện
và trước những người cầu nguyện, những người chiêm niệm, những người khát
khao gặp gỡ Thiên Chúa.

Vào năm 1757, cha cho xuất bản một “Tiểu luận bàn về việc cầu nguyện”.
Cha viết “Tôi không thể kết thúc ở đây mà không nói lên mối bận tâm của tôi
khi nhận thấy trong số các vị thuyết giảng cũng như các cha giải tội, ít có vị nào
nói về sự cầu nguyện hoặc có nói thì cũng chỉ nói qua loa thôi.

Đối với tôi, nhận thấy cầu nguyện là thiết yếu, nên tôi cho rằng tất cả các
cha giải tội chẳng nên dạy điều gì khác khẩn thiết hơn là phải cầu nguyện luôn
luôn. Lẽ ra các vị phải luôn nhắc đi nhắc lại lởi khuyên này: “Hãy cầu nguyện,
cầu nguyện, cầu nguyện và đừng bao giờ bỏ cầu nguyện: ai cầu nguyện sẽ được
cứu rỗi, ai không cầu nguyện sẽ phải hư mất”.



Cầu Nguyện, Phương Thế Tuyệt Hảo

Hai năm sau, Anphongsô cho xuất bản cuốn “Cầu nguyện, phương thế tuyệt
hảo” nhằm chống lại những kẻ bi quan và bênh đỡ những ai vô vọng trong
đường cứu rỗi.

Cùng với Thánh Gioan, cha quả quyết Thiên Chúa là Tình yêu. Do bởi tình
yêu, “Thiên Chúa đã dựng nên con người theo hình ảnh Ngài và Thiên Chúa
thấy là tốt đẹp” (St 1.26-31). Quả thực, tội lỗi đã đến, thế nhưng nó đã không phá
huỷ được hình ảnh Thiên Chúa nơi con người và càng không thể phá hủy được
tình yêu mà Thiên Chúa dành cho con người. “Thiên Chúa muốn cho mọi người
đều được cứu rỗi” (1Tm 2.4) cũng như “Chúa Kitô đã chết vì mọi người” (2Cr
5.14-15).

Vậy Thiên Chúa luôn chuẩn bị sẵn mọi ân huệ cần thiết cho người ta được
cứu rỗi và được nên thánh. Nhưng vì Thiên Chúa muốn chúng ta thật sự là
những nhân vị tự do, nên đối với những ai trưởng thành, buộc họ phải làm một
việc dễ dàng này là cầu xin các ân huệ ấy. Thánh Augustinô nói: “Thiên Chúa
khuyến khích bạn nên làm những gì bạn có thể làm và hãy cầu xin những gì bạn
không thể làm được”. Những gì bạn không thể làm được ư? Bạn luôn có thể ít ra
là cầu xin để có thể làm được, cho dù là chuyện nên thánh. Nếu Thiên Chúa
không phú ban một cách thường xuyên và cho mỗi người ơn huệ để thực hiện
được hành vi dễ dàng này, thì e rằng Ngài đã bắt chúng ta “đội đá vá trời”, làm
chuyện không thể làm được tức là Ngài làm tê liệt tự do của chúng ta, Ngài đã
phá hủy niềm hy vọng Kitô giáo. Nếu thế, Ngài không còn là Cha nữa, nhưng là
kẻ độc tài, mâu thuẫn với chính lời Ngài: “Hãy xin thì anh em sẽ được” và “Tất cả
những gì anh em kêu xin cùng Cha nhân danh Ta, Người sẽ ban cho anh em”.

“Ai cầu nguyện sẽ cứu lấy mình, ai không cầu nguyện, sẽ hư mất. Tất cả các
thánh đều đã được cứu rỗi nhờ cầu nguyện; tất cả các ngài đều đã được thánh



hóa nhờ cầu nguyện. Tất cả những ai đã bị luận phạt đều bị luận phạt vì đã

không cầu nguyện. Nếu đã cầu nguyện, chắc chắn họ không bị hư mất như thế.
Nỗi thất vọng cực điểm của họ sẽ là: đã có không biết bao nhiêu là phương thế
dễ dàng để cứu lấy mình, chỉ đơn giản bằng cách kêu cầu Thiên Chúa cứu giúp
mà họ đã không làm và bây giờ thì thời gian ấy đã qua rồi”.

Cầu Nguyện Để Có Thể Cầu Nguyện Luôn Luôn

Nhưng lại còn phải cầu nguyện nữa cơ. Ơn cầu nguyện thì bao giờ tôi cũng có,
nhưng tôi có thể cưỡng lại hay ít ra là coi thường ơn ấy. Này, chúng ta thử xem
cha Anphongsô đưa ra bí quyết của ngài: cầu nguyện để được ơn cầu nguyện
luôn mãi. “Ôi lạy Chúa của lòng con, con biết rằng Chúa luôn cứu giúp con khi
con kêu cầu Chúa. Nhưng đây là điều làm con lo sợ, con sợ mình không chạy
đến cùng Chúa và do đó, con phải khốn nạn vô cùng là đánh mất ơn huệ của
Chúa. Than ôi! Nhờ công nghiệp Đức Giêsu Kitô, xin Chúa ban cho con ơn cầu
nguyện, nhưng là ơn thật dồi dào để cầu nguyện luôn và cầu nguyện thật sốt
sắng”.

“Ôi Maria, Mẹ con, cậy vì tình yêu Mẹ dành cho Đức Giêsu Kitô, xin Mẹ cầu
cho con được ơn con xin: ấy là ơn biết cầu nguyện và không bao giờ ngớt cầu
nguyện. Mãi cho đến chết. Amen!

Chuyện Vãn Cùng Chúa Giêsu

Cầu nguyện để xin ơn này ơn nọ, đúng thế. Nhưng cầu nguyện còn là để ngợi
khen, cầu nguyện để sống với Chúa, cầu nguyện trong tình yêu: tức là nguyện
ngắm.

Cha Anphongsô viết cho chị Jeanne de la Croix như sau: “Cha muốn con
dùng trọn một giờ cho việc nguyện ngắm, ngoài giờ nguyện ngắm cung của cộng



đoàn. Hãy chọn lúc nào thuận tiện, nhất là về ban đêm, vào những giờ yên tĩnh

hơn cả, vì chỉ có lúc ấy Chúa Giêsu mới chuyện vãn cùng bạn hữu của Ngài. Về
sự yên lặng thì cha muốn con nên giữ yên lặng hầu như thường xuyên. Đời thuở
nào tìm đâu ra được con người cầu nguyện mà lại ưa nói nhiều. Linh hồn thực sự
say đắm trong tình yêu của Chúa Giêsu Kitô bao giờ cũng chỉ mong chuyện vãn
với Ngài, chỉ nhìn ngắm Ngài và nghe Ngài mà thôi”.

Một lần khác cha viết: “Con hãy dành tất cả thì giờ có thể được, tuyệt đối tất
cả, cho việc nguyện ngắm, nghĩa là không ngừng khẩn cầu Chúa Giêsu, xin Ngài
làm cho con thực hiện trọn vẹn thánh ý Ngài, ngõ hầu con được hoàn toàn thuộc
trọn về Ngài. Ôi, tốt đẹp biết bao khi thấy có một linh hồn thuộc trọn về Thiên
Chúa, chỉ ước muốn Thiên Chúa, chỉ tưởng nghĩ tới Thiên Chúa trong mọi sự”.



CHA NÀO, CON NẤY

Lời Cầu Nguyện Của Thầy Giêrađô

“Gapani, 27.7.1752

Các cha và các thầy yêu quý trong Chúa Kitô, tôi nài xin ai nấy, mỗi ngày trong

giờ nguyện ngắm và tạ ơn sau Thánh lễ, hãy cầu cùng Chúa Giêsu, người Thầy bị

khinh khi của chúng ta, ban cho ta có sức chịu đựng được mọi sỉ nhục mà không mất

sự bình an và niềm vui trong lòng. Những ai sốt sắng hơn thì hãy cầu xin cả ơn được

khinh bỉ vì lòng yêu mến Chúa.

Anphongsô Maria của Chúa Cứu Thế chí thánh.”

Từ căn phòng nhỏ của mình ở Pagani. Đấng sáng lập vừa mới đưa ra lời kêu
gọi đầy rúng động này và cha được ngay một tiếng dội mạnh mẹ trong lòng thầy
thợ may tại Deliceto, đó là thầy Giêrađô Majella mới 26 tuổi. Thầy vào DCCT
được 3 năm và mới dâng lời khấn được 10 ngày. “Hỡi Chúa Giêsu, con yêu quý
bị đòn vọt nhuốc hổ, xin hãy ban cho con ơn chịu khinh bỉ vì lòng yêu mến
Chúa!”.

Từ đó về sau, đây chính là lời cầu nguyện tha thiết của thầy Giêrađô trong
các giờ nguyện ngắm, tạ ơn hoặc trong giờ chầu ban đêm, những lúc thầy ngất
trí... và lúc thầy quét dọn trong nhà. Nhiều tuần, nhiều tháng ròng rã suốt 2
năm, lời cầu nguyện cứ thế dâng lên, dâng lên tha thiết.

Giêrađô Và Anphongsô Mặt Đối Mặt



Trong số thư từ của cha bề trên, lần này có cả một lá thư của cô Nêrêa Caggianô
nào đó tố cáo Giêrađô … Lẽ nào như vậy chăng? Chính anh em trong dòng của
cha lại đi xúc phạm đến Chúa! Hơn nữa đây lại liên quan tới một ông thánh, theo
như người ta nói. Cha Anphongsô chưa từng gặp thầy bao giờ, nhưng cha nghe
khắp vương quốc chỗ nào thiên hạ cũng ca ngợi những việc lạ lùng của thầy...

Nhưng ai nào biết được? Cha ra lệnh gọi thầy Giêrađô về Pagani...
Đến Pagani, “Ông khách” gầy nhom nép mình bước vào phòng Đấng sáng

lập.
- Anh là Giêrađo Majella đây à?... Tôi rất lấy làm buồn phải gặp anh trong

hoàn cảnh này... Anh biết tôi muốn nói gì chứ?
- Thưa cha, không ạ.
- Anh đọc lá thư này đi, có liên quan đến anh đấy. Người ta tố cáo anh.
Thầy Giêrađô quỳ xuống và đọc thư...
- Này! Anh trả lời sao đây?... Không nói gì à?...
Giêrađô đứng đó, co rúm người lại cách thảm thương trong im lặng.
Cái im lặng thật dễ sợ đối với cha Anphongsô. Cha không thể tin được

chuyện thầy Giêsrađô phạm tội. Nhưng cái im lặng kia, cái im lặng kia nghĩa là
gì?

Và cha ra hình phạt, một hình phạt khủng khiếp nhất đối với thầy Giêrađô:
- Tôi không đuổi anh. Nhưng tôi cấm anh không được chịu lễ cho tới khi có

lệnh mới.
Giêrađô lui ra, không nói một lời.
Lần đầu tiên trong đời, thầy ngả bệnh nằm liệt giường, nhưng kỳ quặc! Bệnh

nhân gì mà ngất trí bay bổng thế kia! Không thể nào là một tội phạm được. Các
thầy bạn mới xúi thầy đi thanh minh.

Nhưng thầy đáp lại:
- Đó là chuyện của Chúa.



Sáng kia, một cha nhờ thầy giúp lễ. Thầy nói ngay:
- Thôi, đừng cám dỗ con cha ạ, rất có thể con giựt Mình Thánh Chúa khỏi

tay cha đó!

Này Con, Tại Sao Có Không Nói Gì Cả?

Đầu tháng 7, chuyện xảy ra như trên sân khấu. Một lá thư gởi đến cha Ligôri: vì
không thể chịu đựng nổi hối hận, Nêrêa Gaggianô thú nhận là vì ganh tị nên cô
ta đã bịa chuyện nói dối. Cha Anphongsô vui quá, cho gọi ngay Giêrađô đến một
lần nữa!

- Này con, tại sao trước đây con không chịu nói gì cả? Không một lời để biện
minh sự vô tội của con?

- Thưa cha, làm sao con có thể làm như vậy được, khi Luật Dòng cấm tu sĩ
không được chữa mình trước những lời quở phạt của Bề trên?

- Tốt, tốt lắm. Giêrađô ạ. Xin Chúa chúc Phúc cho con.
Đấng sáng lập vừa nói vừa xua thầy ra thật nhanh để kịp giấu đi những giọt

nước mắt thán phục.
Sau đó cha gửi thầy về lại Pagani, giao cho một chức vụ tín cẩn nhất.
Năm sau đó, thánh Giêrađô Majella của Chúa Cứu Thế chí thành đã qua đời,

nhằm ngày 16 tháng 10 năm 1775. Có dịp gợi lại hình ảnh một thầy trợ sĩ mà
đời sống kết dệt bằng nhiều việc hãm mình, bằng các phép lạ và lòng yêu mến
Thánh Thể. Cha Anphongsô nói về Giêrađô như sau: “Đây là thánh Pascal
Baylon thứ hai, vì chưng những ơn nói tiên tri và ơn làm phép lạ sáng chói nơi
thầy cách lạ thường”.



CÁC THÁNH KHÁC TRONG DÒNG

Thánh Clêmentê - Maria Hofbauer (1751 - 1820), tông đồ tại Varsovie và
Vienne, quan thầy bảo trợ Thủ đô nước Áo.

Thánh Gioan Neumann (1811 - 1860), tu sĩ DCCT đầu tiên tại Tân Thế
giới, giám mục địa phận Philadelphia, chết kiệt sức ngoài đường lúc 49 tuổi. Vị
thánh người Hoa Kỳ đầu tiên duy nhất, tính đến hôm nay.

Chân phước Phêrô Donders (1809 - 1887), tông đồ phục vụ người cùi tại
Batavia, đảo Surinam.

Chân phước Gennaro Sarnelli, linh mục (1702 - 1744), mệnh danh là
“người anh em song sinh” với thánh Anphongsô, người đã cống hiến gia sản của
mình cho nhà dòng và miệt mài với ơn gọi lo cho các chị em lầm lỡ (mãi dâm),
ngài tích cực hoạt động đẻ giải phóng chị em khỏi kiếp sống đọa đày.

Chân phươo1c Francis X. Seelos, linh mục (1819 - 1867), là người Đức,
ngài tình nguyện sanh Hoa Kỳ, trở thành người con tinh thần của thánh G.
Newmann, ngài chăm lo công việc giáo dục cho trẻ em, là người đặt nền móng
cho học viện tại Hoa Kỳ.

Chân phước Kaspar Stanggassinger, linh mục (1871 -1899), làm giám đốc
Đệ tử, làm giám đốc Đệ tử, làm giám đốc Học viện, Kaspar Stanggassinger luôn
tận tâm trong công việc đào tạo các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế.

Chân phước Dominik Methodius Treka, linh mục (1886 - 1959), người
Cộng Hòa Czech, phục vụ cho các tín hữu gốc Hy Lạp, hăng say nhiệt tình, chịu



tử vì đạo.
Chân phước mykolay Charnetskyi, giám mục (1884 - 1959), người

Ukraina, ngài nỗ lực truyền giáo và lo cho sự hiệp nhất, chịu tù tội lâu ngày và
trung thành cho đến chết.

Chân phước Vasyl Velychkovskyi, giám mục (1903 - 1973), chuyên lo
truyền giáo cho người nhập cư, cuộc đời mục vụ gắn liền với tù ngục, tuy vậy
vẫn một lòng trung thành với đức tin.

Chân phước Zynoviy Kovalyk, linh mục (1903 - 1941), ngài có ước mơ tử
vì đạo ngay khi còn bé, ngài có “cái miệng bằng vàng” nên thu hút rất nhiều linh
hồn về với chúa, trung tín trong ơn gọi, ngài bị đóng đinh vào tường, bị mổ bụng
và bị nhét một thai nhi đã chết vào bụng.

Chân phước Ivan Ziatyk, linh mục (1899 - 1952), hăng say trong công
cuộc truyền giáo, trung thành với công việc đuợc giao, ngài luôn cố gắng chu
toàn bổn phận cho dù gặp rất nhiều khó khăn, cuối cùng đã chết để minh chứng
đức tin.

Được Tòa thánh thừa nhận “Có những nhân đức anh hùng” gồm các vị
sau đây:

- Michêlê di netta (+1849)
- Giuse-Armand Passerat, cha DCCT người Pháp đầu tiên, có công thành lập

42 tu viện thừa sai truyền giáo (+1899)
Và 5 trường hợp khác cũng được đệ phong Chân phước... Danh sách hãy còn

dài. Dù được hay không được tấn phong, không quan trọn, rồi đây sẽ đến lượt ai
nối gót Anphongsô và Giêrađô làm thánh đây?



MỘT GIỜ VỚI BỐN ĐỒNG TIỀN VÀNG

Vào tháng 6 năm 1761, lúc đã già yếu bệnh tật, cha Anphongsô có viết cho ông
Rêmondini, nhà xuất bản riêng của mình như sau: “Tôi đợi cái chết đến từng
ngày”. Nhưng điều xảy đến thì không phải là cái chết mà là cha được chỉ định
làm giám mục địa phận Sant Agata dei Goti! Nên nhớ rằng 15 năm trước đó, cha
cũng đã từ chối không nhận chức Tổng Giám mục Palermô. Lần này, người đưa
thư đã đem cho cha cái “tin buồn” ấy lại lên đường ra về cùng với một lời từ chối
quyết liệt của cha và một món tiền lì xì khá lớn. Cha nói với anh em trong nhà:
“Anh em xem, vì cái chuyện không đâu ấy mà tôi đã phải mất cả một giờ đồng
hồ và 4 đồng tiền vàng!… Nếu phải đem Nhà Dòng này đổi lấy tất cả Vương
quốc của Đại đế Thổ Nhĩ Ký, tôi cũng không đổi”.

Thành Quả Của Một Phép Rửa

Đức Giáo Hoàng Clêmentê XIII thì lại chẳng muốn biết chuyện gì khác, trong
khi đó một cơn sốt nặng đưa vị giám mục mới được đề cử đến gần cửa mồ. Lúc
lãnh nhận của ăn đàng, cha bảo: “Ước gì đừng có ai nói với cha về chuyện làm
giám mục nữa, nhưng chỉ nói tới Thiên đàng thôi.”

- Chưa được đâu Đức cha ạ! Do ý Đức Giáo Hoàng, Đức cha phải “xuống
Luyện ngục” một thời gian đã để gánh vác vừa Hội Dòng, vừa giáo phận của Đức
cha.

Một Giám Mục Cho Thế Giới



Quả vậy, con người ngày hôm qua bảo rằng: “Tôi đã đặt một chân xuống mồ
rồi”, thì sẽ phải mất hơn 30 năm nữa để đặt chân kia xuống đó. Vào tháng 3 năm
1762, khi được chỉ định làm giám mục địa phận Sant’Agatta, cha còn phải cho
xuất bản lớn, nhỏ tới 60 tác phẩm nữa.

Do tính ưa hoạt động ư? Không đâu. Vì chưng nhà cầu nguyện lớn của chúng
ta – 8 giờ mỗi ngày, đừng quên đấy nhé – đã từng dâng lời khấn không để mất
một phút và lại bị bệnh tật cầm giữ trong phòng suốt 9 năm trên cả thảy 13 năm
coi sóc giáo phận. Thế ra giáo phận của ngài chắc tồi lắm?

Làm gì có chuyện đó! Nhiều lần các Giáo hoàng không chịu chấp nhận đơn
xin từ chức của cha bởi vì các ngài biết rất rõ về cha. “Đức cha Ligôri nằm trên
giường bệnh đã cai quản giáo phận của ngài tốt hơn cả các giám mục trẻ còn
đang khoẻ mạnh”. Quả đúng như vậy. Cha làm đủ thứ chuyện: nào là cải tổ
chủng viện – phòng ốc cũng như nhân sự – nào là theo dõi những chuyện bê bối
lạm quyền, nào là tổ chức tuần đại phúc, cải cách, đào tạo thường xuyên hàng
giáo sĩ, đông đốc các xứ đạo ở miền núi,… chẳng có gì phải kêu ca.

Và cha viết, viết hoài…. viết cho dân chúng, cho các nữ tu, cho các linh mục.
Có thể nói được cha chẳng khác chi một vị giám mục của thời Công đồng
Vatican II do bởi cái ý thức trách nhiệm của cha trên toàn thế giới. Bộ Thần học
Luân lý của cha, viết bằng La ngữ, đã được đem ra học hỏi tận Trung Hoa. Cha
còn dịch ra La ngữ các tác phẩm mục vụ lớn của mình để đạt tới giới độc giả
quốc tế này. Ngay lúc sinh thời, những tác phẩm tu đức của cha đã được xuất
bản bằng tiếng Đức (1757), tiếng Pháp (1772), tiếng Tây Ban Nha (1774), tiếng
Hoà Lan (1780). Cha lại rất thức thời, đầu óc muốn vươn ra khỏi biên giới đất
nước mình. Ai đã tìm đọc, nghiên cứu, phê bình và nếu cần bác bỏ các quan điểm
của những tay cự phách như Spinoxa, Hobbes, Locke, Leibniz, Berkeley, Wolff,
Rousseau, Voltaire, Montesquieu? Thưa, đó là vị giám mục già của địa phận
Sant’Agata, người mà cơn bệnh thấp khớp hành hạ bắt phải ngồi một chỗ, nhưng



chưa thể nào quật ngã được. Ngày kia cha viết: “Tôi đã lục lọi tìm đọc không biết
bao nhiêu là sách, viết bằng tiếng Pháp có, tiếng Ý có!”

Tiếp Theo Con Đường Của Phép Rửa

“Chỉ nguyên cái bóng của ngài cũng đủ để cai quản giáo phận”. Đức Giáo hoàng
Clementê XIII cũng như Clêmentê XIV đều quả quyết như vậy. Đức Piô VI cuối
cùng đã chấp thuận cho cha từ chức giám mục năm 1775 và cha sung sướng trở
lại Pagani sống trong ngôi nhà mẹ của Hội Dòng.

Than ôi! Tại đó cha phải làm bề trên cả đến mãn đời vì không thể đích thân
đi lo vận động ngoại giao với chính quyền Napoli. Giáo hoàng Piô VI vì có
chuyện bất hoà với vua Ferdinand IV nên xem đây là cơ hội tốt để đập vào phe
“bảo hoàng”: ngài ra lệnh chia cắt các nhà tại nước Tòa Thánh.

Nhưng cha Anphongsô lại phải hứng chịu một số nặng hơn cả do các vụ chia
cắt này. Đau đứt ruột, song Đấng sáng lập vẫn lặp đi lặp lại: “Ý của Đức Giáo
Hoàng là ý của Chúa”.

Vậy là cha chết tại Pagani vào ngày 1 tháng 8 năm 1787. Lúc lâm chung, có
Đức Trinh Nữ Maria hiện ra giúp cha. Vây quanh cha còn có anh em trong dòng
cùng một số giáo hữu đến kính viếng và đã có người bắt đầu cầu khẩn cha.
Nhiều phép lạ xảy ra. Di ảnh của cha được đem ra phân phát khắp nơi. Người ta
đem dâng một tấm cho Đức Giáo hoàng, Đức Piô VI hôn kính, ngài đặt lên trán
một hồi lâu và tuyên bố: “Đây là một đấng thánh”. Rồi trước sự sùng mộ ngày
càng lớn mạnh của quần chúng, ngài bảo: “Tôi đã hành hạ một đấng thánh” và để
chuộc lại lầm lỗi, ngài miễn giảm cho 10 năm chờ đợi theo như luật định trước
khi đề nạp hồ sơn xin phong thánh cho cha tại Rôma.

Tại phòng thánh nhà thờ S. Maria dei Vergini, nơi cha Anphongsô chịu phép
rửa, ở trang 127 sổ rửa tội, ngoài lề tờ chứng từ rửa tội của cha có hàng chữ do



một bàn tay nào đó viết: “Được phong Chân phước tháng 9 năm 1816”, rồi 23

năm sau, lại một bàn tay khác viết bằng thứ mực khác: “Được phong thánh ngày
26.05.1839. Cuối cùng, sau Công đồng Vatican I: “Được phong làm Tiến sĩ Hội
Thánh ngày 23.03.1871”.

Không còn chỗ để ghi thêm: Được phong làm quan thầy các cha giải tội và
các nhà luân lý ngày 26.04.1950.

Thật không biết bao nhiêu là hào quang rực rỡ xung quanh một chứng chỉ
Rửa tội! Hay đúng hơn: vĩ đại thay sự thánh thiện và vinh quanh nơi một con
người đã từng làm sống động, và chín mùi nơi mình cái ân huệ của ngày chịu
phép rửa!



ƠN CỨU ĐỘ CHỨA CHAN

“Nhóm Nhỏ Chúng Ta”

Cha tin chắc Chúa Giêsu Kitô rất vui lòng nhìn đến Hội Dòng hèn mọn của
chúng ta, và Ngài đã gìn giữ nó như con ngươi trong mắt Ngài.

Vả lại, kinh nghiệm cho thấy điều đó, vì giữa bao cơn bách hại, hơn bao giờ
hết, ngài dùng chúng ta như những công cụ đem lại vinh quang cho Ngài, bằng
chứng là Ngài luôn đổ muôn vàn ân huệ trên những nơi chúng ta mang Tin
Mừng tới.

“Cái chết của cha đã gần kề, cha sẽ không thấy được những gì cha sắp nói đây:

nhưng cha tin chắc nhóm nhỏ chúng ta trong tương sai sẽ thành công ngày càng nhiều.

Không phải sẽ kiếm ra nhiều tiền nhiều của và danh vọng, nhưng là đem lại vinh

quang cho Thiên Chúa, làm cho ngày càng có nhiều người nhận biết và yêu mến Đức

Giêsu Chúa chúng ta hơn nữa”.

Đó là những gì cha Anphongsô đã viết cho các tu sĩ của ngài vào năm 1774.
Như cha dự đoán, Hội Dòng của cha tuy bị Tòa Thánh phân chia làm đôi, sẽ tìm
lại được sự thống nhất của nó một khi các nhà tại vương quốc Napôli, các nhà tại
nước Toà Thánh và nhà do thánh Clêmentê Maria Hofbauer mới lập tại
Varsovie liên kết được với nhau. Vào năm 1987, DCCT có được 6.300 tu sĩ, rải
rác trong 38 tỉnh, 32 phụ tỉnh và 8 vùng. Dù bị trục xuất, bách hại, họ vẫn rao
giảng Tin Mừng tại 64 quốc gia, trong toàn cõi Âu Châu, xuyên qua Châu Mỹ,
Châu Úc, 7 nước Phi Châu và phía Á Châu từ Beyrouth đến Tokyo và lên tới



Seoul. Công việc thừa sai của họ vẫn giữ được nét truyền thống của vị Sáng lập,
nhưng lại mở rộng tầm hoạt động trên địa bàn quốc tế. Để chống lại khuyn
hướng nghiêm khắc và bi quan, thánh Anphongsô đã trang bị cho dòng câu khẩu
hiệu: “Copiosa apud Eum Redemptio – Ơn Cứu độ chứa chan nơi Người”.

Hình Ảnh Vị Thừa Sai Dòng Chúa Cứu Thế

“Mạnh mẽ trong lòng tin, vui mừng trong trông cậy, sốt sắng trong lòng mến,
nóng lửa nhiệt thành, ý thức mình hèn yếu và chuyên chăm cầu nguyện trong
cung cách là những người làm tông đồ và là những đồ đệ đích thực của thánh

Anphongsô, các tu sĩ DCCT, vinh hạnh bước theo Đức Kitô Cứu Thế, tham dự
và loan báo mầu nhiệm Ngài vừa bằng một đời sống và lối nói đơn sơ cùng với

một thái độ luôn biết từ bỏ chính mình, sẵn sàng đón nhận những công tác nặng
nhọc hầu mang lại Ơn Cứu độ chứa chan cho mọi người” (HP. Số 20).

Đức Giêsu Cứu Thế Phải Được Yêu Mến Nồng Nàn

Cuối hết xin trích lại đây vài lời của vị Sáng lập viết cho các tập sinh của ngài
ngày 28.01.1762: “Các con hãy tin chắc điều này: kẻ nào chết trong dòng thì chẳng

những được cứu độ mà còn được nên thánh nữa. Các con hãy kết hợp mỗi ngày một

mật thiết hơn với Chúa Giêsu Kitô bằng những mối dây yêu thương. Tình yêu là sợi

xích bằng vàng nó nối kết mạnh mẽ đến độ các linh hồn ấy không thể nào xa rời Ngài

được nữa.

Vậy cha xin các con hãy thường xuyên dâng lên những lời tâm nguyện giục lòng

yêu mến Chúa: lúc nguyện ngắm, lúc hiệp lễ, lúc viếng Thánh Thể, giờ đọc sách thiêng

liêng, trong phòng riêng, tại nhà cơm, lúc dạo chơi, nghĩa là mọi nơi, mọi lúc.

Kẻ yêu mến Chúa Kitô cách chân thành thì chẳng phải sợ mất Ngài bao giờ và kẻ

ấy bằng lòng chịu đựng mọi sự cực nhọc, phiền sầu, thiếu thốn vì lòng yêu mến Ngài”.



Làm Chứng Cho Một Ai Đó Đã Phục Sinh

Nghiệp vụ thừa sai đặc biệt chú trọng đến giới trẻ. Công tác này, tôi đã đảm
nhận nhiều lần và đã tiếp tục ngang qua những cuộc tĩnh tâm, cắm trại và các
dịp nghỉ cuối tuần... và nhất là ngang qua công tác tuyên úy cho giới trẻ vùng
nông thôn thuộc địa phận tôi ở. Tôi có được cái kinh nghiệm này giữa những
nhóm địa phương quy tụ khoảng 500 bạn trẻ tuổi từ 15-20. Ngày này qua ngày
khác, cùng bước đi với họ, chia sẻ những tìm kiếm, những thao thức của họ, cùng
họ leo một con dốc, cùng phân tích một vụ thất bại hay một chuyện “bê bối” nào
đó và cùng với họ suy nghĩ đến việc dấn thân phục vụ tha nhân, đó chính là kinh
nghiệm đem lại cho tôi niềm vui lớn được làm linh mục, thừa sai hôm nay.

Làm chứng cho một ai đó đã phục sinh, đem lại sức sống và niềm hy vọng
cho những ai cố bám riết vào cuộc sống này, nhiều khi háo hức đến dễ sợ. Đấy,
một công tác tuyệt vời! Sợ gì phải lo thất nghiệp.

Một thừa sai DCCT



Công Thức Khấn Dòng

Lạy Cha là Thiên Chúa hằng hữu, Cha đã thự hiện mầu nhiệm cứu độ nơi Con

Cha và đã khơi dậy trong Hội Thánh nhiều người tham gia vào sự nghiệp cứu

độ. Con là ........................ được Thánh Thần Cha hướng dẫn, con xin quyết tâm

thánh hiến toàn thân con cho cha bằng cách theo sát Chúa Giêsu Cứu Thế.
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