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... Cha Robert Ambroise-Marie Carré (1908-2004) là Linh 

Mục dòng Đaminh và là thành viên Hàn Lâm Viện Pháp. Cha 

là nhà thần học nổi tiếng với nhiều tác phẩm đạo đức. Nhưng 

bên cạnh các ”tước hiệu” này, Cha chỉ muốn chọn một: kính 

mến thánh nữ Têrêxa Hài Đồng GIÊSU (Têrêxa thành Lisieux) 

(1873-1897). Xin nhường lời cho Cha. 

Năm tôi 15 tuổi gia đình tôi gặp một khốn khó rất trầm trọng. 

Năm đó tôi biết rất ít về thánh nữ Têrêxa Lisieux, ngoài việc 

đọc vài bài báo viết về thánh nữ. Nhưng rồi trong cơn hoạn 

nạn của gia đình, không hiểu sao tôi liền chạy đến với thánh 

nữ, van nài thánh nữ cầu bầu cho gia đình tôi trước tòa 

THIÊN CHÚA. Và tôi được như lòng ước nguyện: gia đình tôi 

thoát hiểm nguy. Ngay lúc ấy tôi có một cảm tưởng mà tôi 

không bao giờ quên, đó là, trên Nhà Cha, tôi có vị thánh rất quyền thế, sẵn sàng nghe tôi kể lể tâm sự. 

Từ nay, trong những hoàn cảnh khó khăn, tôi có thể trình bày với thánh nữ, và xin thánh nữ cầu giúp. 

Niềm xác tín không biến mất sau đó, trái lại, càng lớn mạnh theo thời gian cùng với tuổi đời và kinh 

nghiệm cuộc sống. Thánh nữ Têrêxa Hài Đồng GIÊSU không bao giờ để tôi phải thất vọng, mỗi khi tôi kêu 

cầu cùng thánh nữ. 

Khi thi hành sứ vụ Linh Mục, nhiều lần tôi phải đi đến những nơi, và tiếp xúc với những người - nhất định 

không muốn gặp Linh Mục, cũng không muốn nghe nói về THIÊN CHÚA - nhưng đang ở trong tình trạng 

thập tử nhất sinh. Cứ mỗi lần như thế tôi lại ngước mắt kêu cầu thánh nữ, trao phó cuộc gặp gỡ sắp tới 

cho thánh nữ. Và mười lần như một, những người hấp hối khô đạo, vô đạo hoặc chống đối Giáo Hội 

bằng lòng cho tôi đến thăm, nghe tôi nói về Chúa, và nhờ đó, tôi có thể giúp họ chuẩn bị ra đi bằng an về 

Nhà Cha. 

Dần dần, từ mối liên hệ qua việc tôi kêu cầu thánh nữ trong trường hợp khó khăn hoặc trong lúc gặp 

hiểm nguy, đưa đến việc tôi mộ mến con đường thơ ấu thiêng liêng của thánh nữ. Tôi đào sâu tư tưởng 

và tinh thần tu đức của thánh nữ. Trước tiên, tôi bắt đầu hiểu rằng con đường nên thánh của thánh nữ 

Têrêxa Hài Đồng GIÊSU nằm trong việc luôn luôn thi hành thánh ý THIÊN CHÚA. Một khi nhận ra thánh ý 

Chúa và cúi đầu tuân phục, thì chắc chắn chúng ta sống trong bình an và hạnh phúc. 

Một đặc điểm khác tôi khám phá ra nơi thánh nữ là luôn trợ giúp những tín hữu sợ hãi trước cái chết. 

Chính thánh nữ đã trải qua kinh nghiệm của một người sắp đi vào thế giới bên kia. Trong cơn hấp hối, 

Têrêxa hỏi chị Pauline, chị ruột người, lúc đó đang làm Bề Trên: 

- Mẹ ơi, con phải làm sao đây để chết? Mẹ ơi phải chăng đây là cơn hấp hối? 



Kinh nghiệm đớn đau trước cái chết hẳn giúp thánh nữ 

Têrêxa thông cảm và sẵn sàng kêu cầu trước Tòa Chúa cho 

những ai cảm thấy sợ hãi, vì giờ lâm chung gần kề. Tín hữu 

nào âu lo khi thấy giờ chết sắp tới hãy nhận ra nơi thánh 

nữ, một người chị cả luôn biết cảm thông. Nếu ngày xưa 

thánh nữ không biết phải làm thế nào để đi vào thế giới 

bên kia, thì ngày nay, thánh nữ sẽ chỉ dạy lại cho ai tin cẩn 

kêu cầu thánh nữ trợ giúp, biết phải làm sao để bình an ra 

đi về Nhà Cha. 

Ngoài ra, con đường thiêng liêng của thánh nữ Têrêxa 

Lisieux không phải chỉ gồm toàn hoa tươi cỏ đẹp nhưng 

cũng phải trải qua thử thách, đêm tối của Đức Tin. Điều làm 

cho thánh nữ nên thánh chính là, dầu trong thử thách nào 

vẫn luôn tin cậy vững vàng và phó thác nơi Tình yêu vô bờ 

của THIÊN CHÚA. Như thế, với kinh nghiệm đêm tối Đức 

Tin, thánh nữ Têrêxa Hài Đồng GIÊSU luôn luôn phù trợ các 

tín hữu gặp khó khăn và đưa ra khỏi nghi ngờ do dự, để đặt trọn niềm tin, lòng trông cậy và tình mến 

vào THIÊN CHÚA là CHA NHÂN LÀNH. 

... ”Trước khi đi Roma, thật tình con không có lòng kính riêng thánh nữ Cêcilia, nhưng từ khi được vào 

viếng mộ và nơi thánh nữ chịu tử đạo, lại nghe thấy thiên hạ tặng khen thánh nữ là Nữ hoàng ca nhạc 

vì có cung giọng rất du dương êm ái, thưở bình sinh đã hết lòng hát vãn đồng-trinh cho Bạn Thánh 

nghe, con cảm thấy lòng mộ mến lắm, chí thiết quá tình chị em. Từ đó con quý mến thánh nữ vào 

hàng nhất, hay tỏ bày tâm sự cùng người. Thánh nữ Cêcilia nổi bật về hai nhân đức mà con rất mộ 

mến: đức phó mình và đức trông cậy phi thường. Với hai nhân đức ấy, thánh nữ đã có thể đồng-trinh-

hóa những linh hồn chỉ ước ao sự vui sướng thế gian, ưa đắm mình trong khoái lạc hôi tanh nhơ 

nhớp. Người rất giống Bạn Tình trong Ca-Đệ-Nhất. Ở nơi người, con trông thấy ”hội nhạc như ở bãi 

biển”. Cuộc đời người chỉ là một ca khúc du dương, cả những lúc bị gian nan tân khổ rất mực; nhưng 

điều đó chẳng làm con lạ, vì Sách Phúc Âm hằng nằm trên trái tim người, và bên trong trái tim, Bạn 

Thánh các kẻ đồng trinh cũng hằng nằm an nghỉ”. 

(”Một Tâm Hồn”, Hồi ký của Thánh Nữ Têrêxa Hài Đồng GIÊSU, Kim Thiếu dịch, in lần thứ II, trang 137-

138). 

(revue THÉRÈSE DE LISIEUX, 3/1992, trang 11-12) 
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