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NĂM ĐỨC TIN, HỌC SỐNG ĐỨC TIN THEO 
ĐỨC CỐ HỒNG Y 

PHANXICÔ XAVIÊ NGUYỄN VĂN THUẬN 
 

Trần đình Thọ  

 

 Ngày 6 tháng 7 vừa qua tại Vatican, trong buổi triều kiến 

dành cho các tham dự viên nhân dịp kết thúc một giai đoạn trong 

tiến trình điều tra phong chân phước cho Đức Cố Hồng Y 

Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận (DCHY), Đức Thánh Cha 

Phanxicô nói 

 

“Nhiều người đã biết DCHY qua các tác phẩm của người, 

đơn sơ và sâu xa, chứng tỏ tâm hồn tử tế của người được kết hợp 

sâu xa với Đấng đã kêu gọi người trở thành thừa tác viên của lòng 

từ bi và tình thương của Chúa. Bao nhiêu người đã viết, kể lại 

những ơn lành và dấu lạ mà họ tin là nhờ lời chuyển cầu của vị tôi 

tớ Chúa, DHY Văn Thuận. Chúng ta cảm tạ Chúa vì Người Anh 

đáng kính này, người con của Đông Phương, đã kết thúc hành 

trình trần thế của người trong việc phục vụ Người Kế Vị Thánh 

Phêrô.”  

 

Đối với tôi và các anh chị trong nhóm Ra Khơi, một nhóm 

nhỏ giúp nhau sống đức tin, việc học hỏi để giúp nhau “sống ngày 

thứ tư” mang lại nhiều cảm nghiệm hữu ích thực tế và sâu sắc 

nhất, đó là theo linh đạo của DCHY qua các tác phẩm ngài để lại, trong số đó tác phẩm NĂM CHIẾC BÁNH 

VÀ HAI CON CÁ đã được chúng tôi đúc kết ngắn gọn như một cẩm nang nên thánh! Về hình thức có lẽ đây là 

cuốn sách “nhỏ nhất” thuộc loại bỏ túi với hơn 100 trang khổ nhỏ, nhưng lại chứa đựng những tâm tình kinh 

nghiệm và nội dung “lớn nhất”, đã để lại những dấn ấn sâu đậm trong đời sống hàng ngày của chúng tôi.  

 

Lấy cảm hứng từ Phúc Âm Thánh Gioan (Ga 6, 5-11): Với năm chiếc bánh và hai con cá của một cậu 

bé, không thấm gì với hơn năm ngàn người hiện diện, nhưng Chúa Giêsu đã làm tất cả được no! DCHY đã tóm 

tắt kinh nghiệm sống của ngài trong mười ba năm lao tù qua bảy điểm như năm chiếc bánh và hai con cá trong 

phúc âm. Phần còn lại Chúa Giêsu sẽ liệu!  

 

1. Chiếc bánh thứ nhất: SỐNG PHÚT HIỆN TẠI.  
 

Ngày 15-8-1975 DCHY bị Cộng Sản bắt cầm tù và lưu đày, trước những lo lắng, cô đơn, mệt mỏi… 

DCHY đặt cho mình một quyết định: “Tôi sẽ không đợi chờ. Tôi sống phút hiện tại và làm cho nó đầy tình 

thương.” “Tôi phải sống mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút như là giờ phút cuối cùng của đời tôi.” “Chỉ có một giây 

phút đẹp nhất: giây phút hiện tại.”  

 

Cảm nghiệm: Từ đây tôi sẽ không hối tiếc và than trách về những điều tôi không đạt được trong quá 

khứ! Tôi cũng không ngồi chờ tương lai tươi sáng, thuận tiện hơn để sống “tốt”. Tôi cố gắng sống phút hiện tại 

lạc quan tin tưởng vào tình thương và sự quan phòng của Chúa. Tôi sẽ “tử tế”, “dễ thương” với người bên tôi để 

làm cho giây phút hiện tại là hồng ân Chúa ban.  

 

2. Chiếc bánh thứ hai: PHÂN BIỆT GIỮA CHÚA VÀ VIỆC CỦA CHÚA.  
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 Bản chất năng động, đang ở tuổi 48 đầy nhiệt huyết, sau tám năm Giám mục với bao thành công và còn 

nhiều dự tính cho giáo phận Nha Trang, ngài bỗng bị mất tất cả và rơi vào hoàn cảnh tù tội, tăm tối, tuyệt vọng. 

Nhưng tiếng Chúa nhắc nhở ngài: “Con phải biết phân biệt giữa Chúa và công việc của Chúa …! Hãy chọn 

một mình Chúa thôi, chọn Thánh Ý Ngài, không chọn việc Chúa làm!” Từ ý tưởng đó, trong cảnh lao tù, DCHY 

đã thưa với Chúa: “Lạy Chúa, chính đây là nhà thờ chánh tòa của con, đây là dân Chúa trao cho con phục vụ, 

con phải làm cho Chúa hiện diện giữa những người anh em chán nản, cùng khổ này.”  

 

Cảm nghiệm: Tôi sẽ tập vui sống theo Thánh Ý Chúa và tin vào Tình Thương của Ngài trong mỗi việc 

Ngài làm trong đời tôi, không thất vọng, buồn chán.  

 

3. Chiếc bánh thứ ba: MỘT BÍ QUYẾT – CẦU NGUYỆN.  
 

 Trong cảnh khốn cùng của tù tội biệt giam, có những lúc 

quá đau, quá mệt không đọc được một kinh! DCHY đã không 

buông xuôi, dí dỏm lấy câu chuyện ông già Jim chỉ ra bí quyết cầu 

nguyện tự nhiên, đơn sơ và cần thiết như hơi thở! Chính nhờ thế 

DCHY đã biến cuộc sống lao tù thành những chuỗi ngày vui tươi 

của ca nguyện, mang lại bao lợi ích cho Giáo hội và ngay cả người 

cộng sản sống bên ngài!  

 

Cảm nghiệm: Tôi cảm thấy an bình đến với Chúa trong 

nhà nguyện trước thánh lễ dăm ba phút, tôi đọc Kinh Lạy Cha, Kính Mừng trong ngày khi có dịp, tôi nhớ những 

câu kinh thánh ngắn gọn, đánh động tôi. Tôi cảm thấy gần Chúa hơn.  

 

4. Chiếc bánh thứ tư: SỨC MẠNH ĐỘC NHẤT CỦA TÔI – PHÉP THÁNH THỂ.  
 

“Như „manna‟ nuôi dân Do Thái đi về đất hứa, Thánh Thể sẽ nuôi tôi đi cùng đường Hy vọng. Trong 

thời gian tù tội, mỗi ngày với ba giọt rượu và một giọt nước trong lòng bàn tay, tôi dâng thánh lễ … Như thế 

Chúa Giêsu luôn ở giữa chúng tôi … Thịt Máu Chúa làm cho chúng tôi sống.” “Chúa Giêsu đã nuôi dưỡng dân 

chúng theo Người trên sa mạc; trong phép Thánh Thể, Chúa Giêsu tiếp tục làm của ăn ban sự sống muôn đời.”  

 

Cảm nghiệm: Tôi ước muốn được rước lễ hàng ngày, tôi trân trọng và tìm cảm giác rung động khi lãnh 

Mình Máu Thánh Chúa như chính Chúa Giêsu đang đến với tôi, như thế Chúa sẽ đồng hành và nâng đỡ tôi 

trong ngày.  

 

5. Chiếc bánh thứ năm: YÊU THƯƠNG CHO ĐẾN HIỆP NHẤT – CHÚC THƯ CỦA CHÚA 

GIÊSU.  
 

Không phải dùng khí giới đe doạ, áp lực mà có thể thay đổi được lòng người, chỉ có tình yêu Chúa 

Giêsu mới thay đổi được. Trong bầu khí “lạnh lùng” “không tình thương” của những người gác tù, DCHY 

được đánh động “hãy yêu thương họ như Chúa Giêsu đã yêu con.”  Từ đó “tôi bắt đầu yêu mến họ, yêu mến 

Chúa Giêsu trong họ, tươi cười với họ, trao đổi đôi ba câu nói … Tôi sống theo lời Chúa Giêsu dạy: „Điều gì 

con làm cho một người bé mọn nhất trong anh em ta là làm cho chính mình ta." Dần dần chúng tôi trở thành 

bạn. Từ từ mấy chiến sĩ gác tôi trở thành học trò của tôi! Bầu khí nhà giam đổi chiều …”  

 

Cảm nghiệm: Tôi tập sống theo chúc thư của Chúa, yêu thương và hiệp nhất, tha thứ.  

 

6. Con cá thứ sáu: MẸ MARIA, MỐI TÌNH ĐẦU CỦA TÔI.  
 



 3 

 Mượn câu nói của Cha Thánh Gioan Maria Vianney, DCHY cho biết: “Đức Maria có một vai trò đặc 

biệt trong đời tôi. Mẹ tôi đã đổ vào tim tôi lòng kính mến Đức Mẹ từ tuổi ấu thơ … Tôi đã bị bắt ngày lễ Đức 

Mẹ Hồn Xác Lên Trời, 15 tháng 8 năm 1975 … được tự do ngày lễ Đức Mẹ Dâng Mình Vào Đền Thánh, 21 

tháng 11 năm 1988 … Sau phép Thánh Thể thì Chúa Giêsu không để lại cho loài người sự gì cao quý hơn chính 

Mẹ của Ngài.”  

 

Cảm nghiệm: Tôi luôn nhớ lời trăn trối dưới cây thánh giá “Đây là Mẹ con!”, chạy đến với Mẹ trong 

mỗi hoàn cảnh của cuộc đời.  

 

7. Con cá thứ bảy: TÔI CHỌN CHÚA.  
 

“Nếu ta sống 24 giờ trên 24 hoàn toàn theo Chúa Giêsu, chúng ta sẽ làm thánh…” Tác phẩm được đúc 

kết bằng câu viết của người sáng lập phong trào Focolare gửi cho DCHY trong thời gian biệt giam: “Tôi không 

nghĩ đến việc lôi kéo ai theo tôi, tôi chỉ biết hết lòng theo Chúa Giêusu, rồi người khác sẽ theo tôi.”  

 

Cảm nghiệm: Chọn Chúa Giêsu và luôn luôn theo Ngài trong mỗi nẻo đường đời là lẽ sống của tôi. 


