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Kính dâng lên Mẹ Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp,  

Thánh hiệu Tiến sĩ Catarina đệ Siena  

nhân kỷ niệm 50 năm Hội Dòng hiện diện tại Tam Hiệp  

(28/10/1955 - 28/10/2005) 

và kỷ niệm 35 năm ngày Thánh nữ Catarina Siena  

đƣợc tuyên phong Tiến Sĩ Hội Thánh (4/10/1970 - 4/10/2005) 



LỜI TỰA 

Ngày 4 tháng 10 năm 1970, thánh nữ Catarina Siena đã đƣợc Đức Giáo hoàng Phaolô VI 

tuyên phong Tiến sĩ Hội thánh. Trong Bài giảng thánh lễ tôn phong tại vƣơng cung thánh đƣờng 

thánh Phêrô, Ngài giải thích ý nghĩa của tƣớc hiệu này :  

"Chúng ta không tìm thấy trong các tác phẩm thánh nữ đã viết […] lý lẽ để biện giải và 

những điểm thần học táo bạo sánh với những nhân vật lớn trong Hội thánh thời Cổ, ở Đông 

Phƣơng và Tây Phƣơng. Chúng ta không thể đòi hỏi ngƣời trinh nữ ít học quê ở làng Fontebranda 

phải có những lý thuyết cao siêu của một thứ thần học hệ thống, thứ thần học đã làm cho những 

bậc tiến sĩ thời Trung Cổ Kinh Viện trở thành bất tử. Và nếu trong các tác phẩm của thánh nữ có 

phản ánh thần học của Tiến Sĩ Thiên Thần [tức là thánh Tôma Aquinô] đáng cho ta ngạc nhiên, 

thì thứ thần học đó đã bị lột bỏ mọi hình thức khoa học rồi. Nhƣng điều ngạc nhiên hơn cả nơi 

thánh nữ chính là một tri thức thiên phú, tức là hấp thụ một cách xuất sắc, sâu xa và say sƣa chân 

lý về Thiên Chúa mà những mầu nhiệm đức tin hàm chứa trong các sách Cựu ƣớc và Tân ƣớc : 

vâng, đó là một sự hấp thụ nhờ ở những ân huệ tự nhiên rất đặc biệt, nhƣng cũng thật là phi 

thƣờng do bởi đoàn sủng khôn ngoan, một đoàn sủng nhiệm mầu mà Chúa Thánh Thần ban 

cho"
1
. 

Thật vậy, đạo lý mà thánh nữ cống hiến cho Hội Thánh không phải là thứ đạo lý trừu 

tƣợng, nhƣng là "đạo lý của cuộc sống"
2
 do Ngôi Lời đáng mến yêu của Thiên Chúa đem đến cho 

con ngƣời, bởi vậy lời của Chúa Giêsu có thể đƣợc áp dụng cho thánh nữ Catarina : "Đạo lý tôi 

dạy không phải là của tôi mà là của Đấng đã sai tôi" (Ga 7, 16) và của thánh Phaolô : "Tôi không 

muốn biết điều gì khác ngoài Đức Giêsu Kitô, mà là Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh vào thập 

giá" (1Cr 2,2). Trinh nữ đã không giảng dạy bằng tài khôn khéo, tự phụ của trí thức loài ngƣời, 

mà bằng sự khôn ngoan từ trời cao (1Cr 2, 4) mà Ngƣời đã kín múc từ thánh thƣ và máu thánh 

(1Cr 2, 13) nhờ sự suy niệm và vận dụng những gì thuộc về thiên giới. 

Ba mƣơi lăm năm trôi qua, kể từ ngày thánh Catarina đƣợc tôn phong Tiến sĩ Hội thánh, 

và 625 năm, kể từ ngày thánh nữ qua đời, đạo lý của thánh nữ hầu nhƣ vẫn xa lạ đối với tín hữu 

Việt Nam, thậm chí đối với đại gia đình Đa Minh tại quê hƣơng Đất Việt. 

May thay, vào năm 2003 Cha Vinh Sơn Bùi Đức Sinh cùng với nhóm "Phục Vụ Lời 

Chúa" đã cho ra đời bản dịch tiếng Việt : Thánh Catarina Siena, Đối Thoai (Dialogo), 

Calgary, Alberta - Canada 2003. Đó quả là một niềm vui cho những ai muốn tìm hiểu và sống 

linh đạo Catarina. Các dịch giả tuy khiêm tốn lựa chọn lối chuyển ngữ bình dân, không mang tính 

cách chuyên môn và nghiên cứu
3
, nhƣng chắc chắn đã mở đƣờng cho việc học hỏi đạo lý của 

                                                 
1 

Bài giảng của Đức Giáo hoàng Phaolô VI ngày 04-10-1970, ngày tôn phong thánh nữ Catarina Siena là 

Tiến sĩ Hội thánh, trong "Tài liệu nghiên cứu", số 17 của Văn phòng Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam. 
2 

Xem Phaolô VI, Tông thƣ  Mirabilis in Ecclesia Deus công bố Thánh nữ Catarina Siena là tiến sĩ Hội 

thánh (4-10-1970) : AAS 63 (1971) 674-682 hoặc http://www.caterinati.org 
3
 Xem Thánh Catarina Siena, Đối Thoai (Dialogo), Vinh Sơn Bùi Đức Sinh (dịch giả), Nhóm "Phục vụ Lời 

Chúa", Calgary, Alberta - Canada 2003, cƣớc chú, tr. VII.  



Catarina, để tái khám phá kho tàng linh đạo hầu nhƣ bất tận của Kitô giáo nói chung và của 

Truyền thống Dòng Đa Minh nói riêng. 

Đối Thoại là một tác phẩm mang đầy mầu sắc, tƣơi mát, giàu hình ảnh, dù vậy  nó vẫn là 

một tác phẩm tu đức không dễ đọc. Vì một vài chỗ văn phong rƣờm rà và trùng lặp, chỗ khác 

không đi theo một trât tự luận lý, đi đến kết luận mà không qua các bƣớc trung gian, cho nên tiếp 

xúc với tƣ tƣởng của Catarina thật không phải dễ dàng. Đàng khác, Đối Thoại đƣợc xếp vào 

những tác phẩm văn chƣơng Kitô giáo Italia của hậu bán thế kỷ XIV, chất chƣá những tƣ tƣởng 

có thể trở nên xa lạ với thời đại chúng ta hôm nay. Vì những lý do này, tập sách nhỏ bé Linh đạo 

thánh Catarina trong sách Đối Thoại phần nào muốn cống hiến quý độc giả một cách tiếp cận 

với tác phẩm tâm linh nổi tiếng này.  

Sau khi dịch Tông thƣ của Đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II viết về cuộc đời, cảm 

nghiệm và bút tích của thánh nữ Catarina (chƣơng I), cuốn sách nhỏ bé này dẫn quý vị  một vòng 

tham quan, lƣợc qua cấu trúc và nội dung toàn bộ sách Đối Thoại (chƣơng II). Giới thiệu tác giả 

và tác phẩm của thánh nữ là nội dung chính của Phần I. Trọng tâm của cuốn sách là ở Phần II, 

trình bày những nét chính yếu và quan trọng trong học thuyết và linh đạo của thánh nữ : Chân lý 

về Thiên Chúa và con ngƣời (chƣơng III), cũng nhƣ khảo luận về hành trình tâm linh, đƣợc biểu 

tƣợng bằng hình ảnh Cây Cầu là những điểm độc sáng của ngƣời phụ nữ Dòng Ba Đa Minh, 

đƣợc giới thiệu nhƣ bậc thầy (Doctor: thầy dạy) cho toàn thể  Hội Thánh (chƣơng IV). Để đạt 

đƣợc chân lý là biết Chúa và biết mình và tiến tới đỉnh cao trong hành trình tâm linh, tất cả đều 

phải tìm đến một phƣơng thế hữu hiệu và thiết yếu, đó là cầu nguyện (chƣơng V). 

Trƣớc khi tập sách nhỏ bé này đƣợc khép lại, chúng tôi cũng trao gửi đến tay quý độc giả 

chìa khoá để truy tầm các đề tài khác rất phong phú trong sách Đối Thoại.  

Các đoạn trích dẫn sách Đối thoại đƣợc dựa theo bản dịch Việt Ngữ vừa nói trên. Tuy 

nhiên, vì khi cần tìm lại một số chi tiết quan trọng để hiểu đƣợc ý của tác giả đã sống cách chúng 

ta hơn sáu thế kỷ, chúng tôi cũng mạn phép bổ sung, đối chiếu với hai ấn bản tiếng Ý : CATARINA 

DA SIENA, Il libro della divina provvidenza ovvero Libro della divina dottrina, Giuliana Cavallini 

(ed.), 2ed. Roma 1980 và SANTA CATARINA DA SIENA, Il libro della divina dottrina, A. Puccetti 

(ed.), 2ed., Siena 1980. 

Hy vọng cuốn sách nhỏ bé này bƣớc đầu sẽ dẫn quý độc giả bay vào khung trời linh đạo 

Catarina, đôi lúc cho cảm giác mênh mông, huyền bí, nhƣng có khi trở nên khô khan, nặng nề 

nhƣ chính cuộc hành trình tâm linh của mỗi chúng ta. 
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Ký hiệu các sách Kinh Thánh dựa theo bản dịch của 

Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ 



PHẦN I 

 GIỚI THIỆU TÁC GIẢ VÀ TÁC PHẨM 

   

Việc tìm hiểu linh đạo của một vị thánh Tiến sĩ thuộc thế kỷ XIV thiết tƣởng phải đƣợc 

phóng dọi vào trong cuộc đời nhân sinh của Ngài với những bối cảnh lịch sử nhất định, và đƣợc 

soi sáng bởi toàn bộ tƣ tƣởng cũng nhƣ những cảm nhận riêng tƣ của Ngài đã hình thành từ hoàn 

cảnh lịch sử ấy. 

Vì thế, trong phần giới thiệu tổng quát này chúng ta sẽ rảo qua thân thế và sự nghiệp của 

thánh nữ Catarina qua tiếng nói của Hội Thánh (chƣơng I). Sau đó chúng ta sẽ nhìn tổng quát cấu 

trúc và nội dung của sách Đối Thoại, tác phẩm có thể đƣợc coi nhƣ là tổng hợp toàn bộ học 

thuyết và linh đạo của Ngài (chƣơng II). 



CHƢƠNG I 

THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP CỦA THÁNH CATARINA SIENA 

 

Cuộc đời của một thiếu nữ ngƣời Ý Catarina Siena đã dệt nên những câu chuyện thần kỳ, 

gợi hứng cho nhiều ngƣời phác họa nên bức chân dung riêng cho mình từ nhiều góc độ khác 

nhau. Tuỳ theo không gian và vị trí của ngƣời chiêm ngắm mà chân dung ấy thể hiện ý nghĩa và 

giá trị khác nhau : một nhân vật nổi danh giữa những biến cố sôi bỏng của thế giới và lịch sử Kitô 

giáo vào thế kỷ XIV, một nữ văn sĩ cổ điển trong nền văn chƣơng Italia, một nhà thần bí tên tuổi 

trong lãnh vực thần học đời sống tâm linh, một nữ giáo dân Dòng Ba Đa Minh góp phần vào việc 

cải tổ Giáo hội. 

Chúng tôi xin đƣợc chiêm ngắm chân dung này từ chỗ đứng của một vị Giáo hoàng hiện 

đại, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II, qua Tông Thƣ Amantissima Providentia
4
, ban hành vào 

ngày 29 tháng 04 năm 1980, nhân kỷ niệm 600 năm ngày thánh nữ qua đời. Dù Đức cố Giáo 

hoàng không phải là ngƣời Ý, nhƣng ngài đã dành cho thánh nữ Catarina một lòng tôn kính đặc 

biệt. Ngài đã ban tự sắc tôn vinh Catarina cùng với hai thánh nữ khác, thánh Brigida nƣớc Thuỵ 

Điển và thánh Têrêxa Bênêđicta Thánh Giá (Edith Stein) làm bổn mạng Au Châu vào ngày 1-10-

1999. Trong những ngày cuối đời, ngài còn chọn ngày lễ mừng kính thánh nữ 29-04-2005 để 

thăm Tổng thống Italia, nhƣng tiếc thay Ngài là lỗi hẹn vì đƣợc Chúa gọi về hồi đầu tháng. Sau 

đây là nội dung của Tông Thƣ. 

Chƣ huynh đáng kính và các con rất yêu dấu, tôi xin gửi lời chào thăm và phép lành Toà 

thánh. 

Qua nhiều cách thức khác nhau, Thiên Chúa bày tỏ sự quan phòng ƣu ái nhƣ là  Đấng 

điều khiển dòng lịch sử bằng cách thắp lên những ánh sáng mới trên đƣờng đi của con ngƣời. Để 

thực hiện điều đó, Ngƣời thƣờng chọn những ngƣời tuy xem ra bất tài, và Ngƣời nâng cao những 

khả năng tự nhiên của họ lên, khiến cho họ có thể thi hành những công việc hoàn toàn vƣợt quá 

tầm cỡ của mình. Ngƣời đã làm nhƣ thế không chỉ để làm cho những kẻ khôn ngoan phải bẽ mặt  

(1Cr 1,19) nhƣng nhất là để nêu bật rằng công trình của Ngƣời không cần đến sự hỗ trợ của con 

ngƣời, và cũng để tỏ rõ cho con ngƣời thấy rằng ân sủng của Ngƣời nâng họ lên phẩm cách cao 

quý đến đâu. 

Điều đó trở nên rõ rệt cách đặc biệt nơi cuộc đời và sự nghiệp của thánh nữ Catarina 

Siena mà năm nay chúng ta mừng kính kỷ niệm  600 năm ngày tạ thế. Tôi rất sung sƣớng nhân 

dịp này để một lần nữa giới thiệu một mẫu gƣơng sống động cho các tín hữu, không phải chỉ 

thuộc nƣớc Italia nhƣng còn cho cả thế giới. Thật vậy, Chúa Thánh Thần đã chiếu rọi nơi Chị sự 

sung mãn diệu kỳ của ân sủng và nhân bản, bằng  các linh ân cao minh, thƣợng trí và hiểu biết, 

nhờ đó, tâm trí con ngƣời trở nên cực kỳ nhạy bén đối với những điều Chúa soi sáng, "trong 

                                                 

4
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_letters/documents/hf_ip_ii_apl_29041980_amantis

sima-providentia 

 



những kiến thức thuộc về Thiên Chúa và nhân loại" (S. Thomae, Summa Theologiae, I-IIae, q. 

68, a. 5 ad 1). 

Ta có thể áp dụng vào cuộc đời của thánh nữ Catarina những lời của vịnh gia: "Đường 

con đi Chúa mở rộng thênh thang, Chân con bước không bao giờ lảo đảo" (Tv 17 /18, 37), và 

"Được Chúa thương mở lòng mở trí, Con chạy theo đường mệnh lệnh của Ngài" (Tv 118 /119, 

32) 

I. SƠ LƢỢC TIỂU SỬ  

1. Bé Catarina chào đời vào năm 1347 khi hoàn cảnh Italia và Au Châu gặp nhiều nỗi bất 

hạnh. "Cơn dịch đen" nổi tiếng thê lƣơng đã xuất hiện ở chân trời, và bộc phát một năm sau đó, 

gieo sầu thảm và chết chóc cho hết mọi xứ sở và hầu nhƣ cho  mỗi gia đình. 

Xã hội dân sự còn bị nhiều tai ƣơng khác đè nặng chẳng hạn nhƣ các cuộc chiến tranh, 

đặc biệt là trận chiến kéo dài 100 năm giữa hai nƣớc Pháp và Anh, và những cuộc xâm lăng cƣớp 

bóc. Trong lãnh vực tôn giáo, thế kỷ đó đƣợc đánh dấu trong vòng ba phần tƣ thời gian với việc 

các Giáo hoàng trú ngụ ở Avignon, và tiếp theo là cuộc ly giáo Tây Phƣơng kéo dài cho đến năm 

1417. Lịch sử của cô "Áo choàng đen"
5
 thành Siena đƣợc lồng trong bối cảnh này, trong đó cô 

cũng đóng một vai trò chủ động. 

Catarina, ngƣời con gái kế út của bác thợ nhuộm có 25 anh em, đã sớm ý thức những nhu 

cầu của thế giới, và đƣợc thu hút bởi lý tƣởng tông đồ của Dòng Đa Minh, Chị muốn gia nhập 

hàng ngũ Dòng Ba, hoặc theo ngôn ngữ đƣơng thời ở Siena, gia nhập nhóm "Áo choàng đen", 

nghĩa là  những ngƣời không phải là nữ tu và cũng không sống đời sống cộng đoàn, nhƣng mặc 

áo trắng và khoác áo choàng đen của Dòng Anh Em Thuyết Giáo. Khi còn rất trẻ, Chị đã nổi bật 

trong việc thực thi bác ái đối với ngƣời nghèo và ngƣời đau bệnh, kiên nhẫn chịu đựng những lời 

dèm pha của ngƣời đời và những cuộc chiến đấu nội tâm với ma quỷ. Chị cũng nổi bật về đức 

khôn ngoan và khiêm tốn trong cung cách và tƣ tƣởng. 

Đồng thời  Chị cũng biết can đảm luyện tập một chƣơng trình khổ chế, dựa trên những 

tiêu chuẩn hữu hiệu mà sau này Chị sẽ khắc ghi trong tâm trí các đồ đệ của mình: "Đừng để cho 

xáo động thầm kín (của bản năng lệch lạc) nào nổi lên mà không điều chỉnh nó" (S. Catharinae 

Senensis, Dialogus, c. 73; 161; cfr. c. 60; Epistulae, passim). 

Một nhóm môn đệ thuộc mọi giai cấp đã qui tụ chung quanh Chị, vì họ bị thu hút bởi đức 

tin tinh tuyền của Chị và việc đón nhận Lời Chúa cách chân thành, triệt để. Họ là những giáo dân, 

những Chị em dòng ba, những tu sĩ thuộc nhiều dòng tu và một số ngƣời đã đƣợc chinh phục do 

những sự kiện phi thƣờng. Tất cả đều nhận đƣợc nơi chị một sự bảo đảm đặc biệt, đó là Chị sẽ 

tƣơng trợ họ dù bất cứ ở đâu, và chị cũng sẵn sàng trả giá cho những lỗi lầm của họ (cfr. S. 

Catharinae Senensis, Epist. 99). Lời cam đoan đó đã đƣợc cảm nhận nhiều lần trên thực tế. 

Nhƣ ngƣời thầy đối với học trò, Chúa đã dạy dỗ Chị, và hé mở cho Chị từng bƣớc "những 

điều hữu ích cho linh hồn Chị" (Raimundi Capuani, Legenda Maior in "Acta Sanctorum", Apr.). 

                                                 

5
 Mantellata: áo choàng đen khoác lên tấm áo trắng là biểu hiệu của các phụ nữ Dòng Ba Đa Minh đƣơng thời. 



Hành trình tâm linh của Chị tiến đến chóp đỉnh là cuộc kết hôn huyền nhiệm trong đức 

tin, một điều xem nhƣ là dấu ấn cho một cuộc đời dấn thân sống ẩn dật và chiêm niệm. Tuy 

nhiên, khi trao cho Chị chiếc nhẫn vô hình, Chúa Kitô muốn kết hợp với Chị trong những công 

việc của Vƣơng quốc (Raimundi Capuani, Legenda Maior in "Acta Sanctorum", Apr., par. 115). 

Cô thiếu nữ quê mùa tuổi đôi mƣơi ấy thấy điều đó nhƣ một sự chia tay với vị Lang quân trên 

trời, nhƣng Vị này trấn an rằng chiếc nhẫn ấy sẽ siết chặt Chị với Ngài nhiều hơn nữa "nhờ đức ái 

đối với ngƣời thân cận", nghĩa là tƣơng quan đó vừa đăt trên bình diện thần bí nội tâm, vừa nối 

kết với các hoạt động bên ngoài, hay có ngƣời đặt tên là thần bí tông đồ (J. Leclercq, La mystique 

de l'apostolat, 1922-1947). Những lời đó nhƣ tung ra những chân trời mở rộng cho tâm trí và 

sáng kiến của Chị. Từ chỗ hoán cải từng tội nhân cá biệt, chị chuyển sang việc dàn xếp giữa 

những cá nhân hoặc gia đình thù địch với nhau; bình định, hoà giải giữa các thành phố và các 

quốc gia. Chị không sợ hãi khi băng qua những phe cánh vũ trang, cũng không chùn lại khi thấy 

mở rộng những chân trời mới, mà từ lúc đầu đã gây ra nỗi kinh hoàng khiến chị nức nở. Nhiệt 

tình của vị Thầy chí thánh đã mở toang cho chị thấy trƣớc mắt con số ngƣời luôn gia tăng. Tuy là 

một ngƣời con gái của bác thợ thủ công và một phụ nữ thất học, không đƣợc đến trƣờng và thụ 

huấn, nhƣng cái nhìn về thế giới và những vấn đề nhân sinh đã vƣợt xa ranh giới của phố phƣờng 

địa phƣơng, và Chị đã tính chuyện hoạt động ở tầm mức hoàn vũ. Không gì có thể hạn chế đƣợc 

nhiệt tâm của Chị cũng nhƣ lòng khao khát cho các linh hồn đƣợc cứu rỗi. Chính Chị kể lại rằng 

một ngày nọ Chúa đã trao cho chị "thánh giá ở trên cổ và cành ô liu ở trong tay" để mang đến cho 

dân có đạo cũng nhƣ dân ngoại đạo, dƣờng nhƣ chính Đức Kitô nâng Chị lên tới những chiều 

kích phổ thế của ơn cứu độ (S. Catharinae Senensis, Epist. 219 vel LXV). 

Để làm cho Chị đƣợc hoà hợp hơn với mầu nhiệm cứu chuộc và chuẩn bị Chị đi vào sứ 

mạng tông đồ không mệt mỏi, ngày 1 tháng 4 năm 1375, trong nhà thờ Santa Cristina ở Pisa, 

Chúa đã ban cho Catarina ơn mang năm dấu thánh. 

 Lúc 29 tuổi, Catarina ý thức đầy đủ sứ vụ cao cả của mình là "tái lập mối quân bình cho 

Kitô giáo" (G. La Pira, in Comm. "Vita Cristiana", 1940, p. 206). Từ nhiều năm qua, Chị đã hô 

hào "cuộc hành chinh thánh", nghĩa là đạo binh thánh giá để giải phóng đất thánh, hoặc để giải 

trừ quân bị Kitô giáo khỏi những cuộc chiến tranh huynh đệ tƣơng tàn (cfr. S. Catharinae 

Senensis, Epist. 206, vel LXIII), hoặc để "gieo rắc đức tin" nơi những ngƣời ngoại đạo (S. 

Catharinae Senensis, Epist. 218 vel LXXIV). 

Một cách tƣơng tự, và có lẽ với lòng hăng say hơn nhiều, Catarina thúc giục Đức Thánh 

Cha thực hiện cuộc cải tổ đời sống luân lý của Giáo hội, bắt đầu với việc tuyển chọn những mục 

tử tốt lành. Về đề tài này, Chị đã sử dụng nhiều từ ngữ rất cháy bỏng, bởi vì đối với Chị, "Hội 

thánh không gì khác hơn là chính Đức Kitô" (S. Catharinae Senensis, Epist. 171 vel LX). Chị 

khiển trách và tố giác những xáo trộn trong Giáo hội, nhƣng với một tâm hồn hết sức tha thiết, 

bày tỏ lòng quan tâm chăm sóc Giáo hội nhƣ ngƣời mẹ, kèm theo những lời đề nghị cƣơng quyết 

với khí thế nam nhi. Chị viết cho Đức Giáo hoàng Grêgoriô XI : "Xin Ngài hãy mau chóng đến 

với Hiền thê của Ngài đang tái mét và chờ đợi Ngài đến trang điểm cho thêm sắc thắm (S. 

Catharinae Senensis, Epist. 231 vel LXXVII). "Xin Ngài hãy trả lại (cho hiền thê Hội Thánh) trái 



tim đầy đức ái nồng nhiệt đã mất: nó đã ra tái mét vì bị hút hết máu bởi những phƣờng gian ác" 

(S.Catharinae Senensis, Epist. 206 vel LXIII). 

Thế rồi đến lúc phải bắt tay vào công trình hiển hách nhất. Vào tháng 6 năm 1376, Chị lên 

đƣờng đi Avignon với tƣ cách làm ngƣời trung gian hoà bình giữa Toà Thánh và thành phố 

Firenza. Vấn đề này hết sức khó khăn : nó sẽ đƣợc giải quyết sau đó hai năm, với sự can thiệp 

một lần nữa của Chị. Nhƣng Catarina còn mang trong thâm tâm nhiều chuyện lớn lao hơn nữa. 

Chị đã trao cho cha giải tội Raymonđô Capua một bức thƣ đi trƣớc, đệ trình lên Đức Thánh Cha, 

"về phía Đức Kitô chịu đóng đinh", ba điều chính yếu phải làm để đạt tới hoà bình trong mọi 

đƣờng hƣớng: ƣơm trồng những mục tử xứng đáng, phất cao ngọn cờ thánh giá của thập tự quân, 

và dời toà Giáo hoàng về Rôma. 

Những lời của Chị vọng lại tiếng kêu gọi mãnh mẽ của các ngôn sứ, nhất là lúc Chị đụng 

chạm đến tình trạng thảm thƣơng và hƣ hoại của Giáo Hội bởi vì bận rộn với tài sản vật chất. Chị 

không chần chừ nói với vị đại diện Đức Kitô hãy trở về Toà thánh : "Xin Đức Thánh Cha hãy trả 

lời tiếng mời gọi của Chúa Thánh Thần. Con nói cho Đức Thánh Cha : hãy đi, hãy đi và hãy đi". 

Và sau khi đã phấn khích Ngài hãy ra đi  "nhƣ con chiên hiền lành", để tăng thêm sức mạnh cho 

lời lẽ mình, với tấm lòng kính trọng và khẳng khái, Chị nói thêm : "Xin Ngài hãy tỏ cho con thấy 

Ngài là nam nhi can trƣờng chứ không nhát đảm" (S. Catharinae Senensis, Epist. 206 vel LXIII). 

Con tim của chị ra nhƣ tan nát vì phải chờ đợi mỏi mòn và nhìn thấy các linh hồn hƣ mất, khiến 

chị thốt lên trong một lá thƣ kế tiếp : "Ôi Cha ơi, con đau khổ đến chết đƣợc, nhƣng con lại 

không thể nào chết!" (S. Catharinae Senensis, Epist. 196 vel LXIV). 

Chị đã đến Avignon vào ngày 18 tháng 6, và có thể lên tiếng, kể cả nhờ những cuộc gặp 

gỡ trực tiếp với Đức Thánh Cha, về bổn phận không thể trì hoãn đƣợc nữa. Chị đã trình bày vấn 

đề không chút kiêu căng nhƣng cũng chẳng e lệ. Vị  Giáo hoàng hiền hậu cứ chần chừ trong việc 

quyết định, sau cùng phải nhìn nhận rằng Chúa thực sự đã nói với Ngài qua môi miệng Chị, và 

Ngài đã chứng thực đó là ý muốn của Chúa. Đức Gregogrio XI dứt khoát rời bỏ Avignon ngày 13 

tháng 9 năm 1376 và đến Rôma vào ngày 17 tháng 1 năm 1377 giữa đoàn dân cuồng nhiệt nhảy 

mừng nhƣ ngày hội lớn. 

 Tiếp đó, sau một sứ vụ lâu dài ở Valdorcia, Chị tiếp tục công cuộc giải hoà của thành phố 

Firenze, và có lúc suýt bị ám sát, nhân một cuộc nổi dậy vào mùa hè năm 1378. Tƣởng rằng mình 

sắp đƣợc tử đạo, Chị đã viết hầu nhƣ thất vọng nhƣ sau : "Lang quân muôn thuở đã đánh lừa tôi!" 

(S. Catharinae Senensis, Epist. 295). 

Không may vào đúng năm ấy, Đức Gregorio XI băng hà và Đức Urbano VI đƣợc bầu làm 

Giáo hoàng giữa nhiều cuộc xô xát. Vị đắc cử là ngƣời chủ trƣơng nếp sống khắc khổ và cải cách 

phong hoá. Thế là cuộc ly khai lớn đã nổ ra và kéo dài gần 40 năm, làm rối loạn sự hiệp nhất 

trong Giáo hội. Thánh nữ, dù thấy trƣớc tình cảnh đó, vẫn thấu cảm trong thớ thịt mình vết 

thƣơng của Giáo hội. Chị đành bỏ qua một bên mọi ý tƣởng khác, để dồn hết sức lực vào việc 

chiến đấu cho sự hiệp nhất của thân thể mầu nhiệm Đức Kitô, và cho một Giáo hoàng đích thực 

duy nhất. Từ đó trở đi những lá thƣ nóng hổi của Chị có thể đƣợc gọi đƣợc là những sứ điệp về 



sự hiệp nhất Kitô giáo. Lòng yêu mến đối với Đức Giáo hoàng và Giáo hội đã thiêu đốt tâm hồn 

Chị. 

 Tất nhiên trƣớc lời kêu gọi của đức Giáo hoàng Urbano VI, Chị vội vàng về Rôma : Chị 

phải hoạt động ngay giữa con tim của Hội Thánh. Chị đề nghị và cổ vũ cho việc tập họp những 

ngƣời có tinh thần tinh tuyền xung quanh "Đức Kitô dịu hiền trên mặt đất" để giúp đỡ Ngài, bằng 

những lời cố vấn, bằng lời cầu nguyện và cuộc sống thánh thiện. Nhà của chị nằm trên Đƣờng 

Đức Thánh Cha (Via del Papa, tên đƣờng thật là đầy ý nghĩa) trở thành một trung tâm sinh hoạt 

ngoại giao. Chị gửi thƣ từ và sứ giả đi khắp nơi : đến những nhà cầm quyền trị vì Italia và Au 

châu, đến các hồng y phản nghịch và các tôi tớ của Chúa cần đƣợc khích lệ. Chị cổ động các 

chiến sĩ chiến đấu cho Đức Urbano, xoa dịu những cuộc nổi dậy của ngƣời dân Rôma, kìm hãm 

cơn hăng nồng của Giáo hoàng, đi cầu nguyện trên mộ Tông đồ thánh Phêrô bất chấp mệt mỏi. 

Quả là một năm rƣỡi tiêu hao trong những hoạt động mòn mỏi và những lời khẩn nguyện thống 

thiết: "Ôi lạy Chúa trƣờng cửu, xin hãy nhận lấy hiến lễ của đời con trong thân thể mầu nhiệm 

Hội Thánh đây !" (S.Catharinae Senensis, Epist. 371). Và nhƣ vậy, giữa những lời van nài và 

những niềm ao ƣớc hao mòn, Catarina tắt thở tại Rôma vào  Chúa nhật,  29 tháng 04 năm 1380, 

đƣợc 33 tuổi giống nhƣ vị Hôn phu của mình chịu đóng đinh. 

Thi hài của Chị đƣợc chôn cất trong nhà thờ Santa Maria sopra Minerva ở Rôma, và nay 

đƣợc đặt dƣới chân bàn thờ chính để tôn kính. Trong khi đó thủ cấp của Chị đƣợc rƣớc về Siena 

giữa sự chào đón nồng nhiệt của hàng giáo sĩ và dân chúng, với sự hiện diện của thân mẫu là bà 

Lapa, và đƣợc cất giữ trong nhà thờ San Domenico cho tới ngày nay. 

Catarina đƣợc Đức Giáo hoàng Pio II phong thánh với sắc chiếu "Misericordias Domini" 

(Lòng thƣơng xót của Chúa) vào ngày 29 tháng 6 năm 1461. Nhƣ vậy thánh nữ đƣợc long trọng 

giới thiệu cho toàn thể Hội thánh toàn cầu là khuôn mẫu của sự thánh thiện, mẫu gƣơng của một 

phụ nữ đơn sơ nhƣng đạt tới sự cao cả trổi vƣợt, nhờ ân sủng của Đấng toàn năng. 

II. BÚT TÍCH 

 2. Xét về văn học, thánh nữ Catarina là một trƣờng hợp rất hi hữu. Chị chẳng bao giờ đến 

trƣờng và cũng không biết đọc biết viết, họa may chỉ đƣợc học muộn màng và sơ sài. Thế nhƣng 

Chị đã đọc cho thƣ ký viết khá nhiều bút tích, tạo nên một tác phẩm cổ điển trong văn chƣơng 

Italia vào thế kỷ XIV và ở trong số những tác giả thần bí. Vì thế thánh nữ xứng đáng đƣợc Đức 

Giáo hoàng Phaolô VI trao tặng tƣớc hiệu tiến sĩ Hội thánh vào ngày 4 tháng 10 năm 1970. 

Chị đã để lại 381 Lá thư viết cho mọi hạng ngƣời, tầm thƣờng hay có chức vị. Những lá 

thƣ ấy thật phong phú về linh đạo, phản ánh một tâm hồn đã sống sâu đậm những điều mình viết 

ra, với gịong điệu thẳng thắn, hùng hồn, và lắm lần thi vị. Qua những bức thƣ ấy, ngƣời ta nhận 

thấy cháy bừng một nỗi say mê đối với con ngƣời vừa là hình ảnh của Thiên Chúa vừa là tội 

nhân, đối với Đức Kitô Đấng cứu chuộc, và đối với Hội Thánh là cánh đồng trong đó Đấng Cứu 

Thế trổ sinh kho báu của Máu thánh Ngƣời để cứu chuộc nhân loại. 



 Những bức tâm thƣ đó gói ghém một tinh thần nhạy bén đối với tất cả nỗi xao xuyến của 

nhân loại, một óc tƣởng tƣợng hăng say, một đức tin vừa đun nóng những lời lẽ tố cáo các nết 

xấu, vừa xoa dịu tựa hồ âu yếm khi khiển trách những ngƣời nguội lạnh và nâng đỡ những kẻ yếu 

đuối. Những lá thƣ đó không có gì giả tạo hoặc khách sáo, nhƣng rất thẳng thắn khẳng khái kể cả 

lúc bày tỏ lòng đạo đức. 

Hơn nữa, giữa những năm 1377 và 1378, thánh nữ Catarina nhiều lần tiếp tục đọc cho thƣ 

ký viết một quyển sách mang tên "Cuộc đối thoại của Đấng Quan Phòng" hay "Đối thoại đạo lý 

của Thiên Chúa" (Dialogo della Divina Provvidenza o della Divina dottrina) trong đó linh hồn 

thánh nữ đối thoại với Chúa trong những lần xuất thần. Tác phẩm thuật lại những điều mà Đấng 

Chân lý trƣờng cửu đã nói với Chị, trả lời những câu hỏi liên quan tới đến thiện ích của Hội 

thánh, của con cái Ngƣời và của thế giới. Đặc trƣng của tác phẩm là giọng văn, tƣ tƣởng quân 

bình và cách diễn đạt sáng sủa. Đối Thoại bàn đến những mầu nhiệm cao cả nhất của Kitô giáo, 

những vấn đề gay go nhất của sự khổ chế và thần bí. Tƣ tƣởng cảnh giác và van nài hƣớng đến 

những ngƣời anh em sống trong thế gian: tác giả nhận thấy họ bị lạc mất trên những nẻo đƣờng 

của tội lỗi, và muốn lay động họ thức tỉnh khỏi cảnh  mê muội; với cái nhìn tâm lý tế nhị, tác giả 

chiếu lên những tia sáng về đƣờng trọn lành, nêu bật sự siêu thăng của con ngƣời, khi biết dõi 

theo Đức Kitô vâng phục, sẽ tìm thấy con đƣờng chắc chắn dẫn đến Chúa Ba Ngôi diễm phúc. 

Nhờ những viễn ảnh bao la, những phân tích cảm nghiệm dồi dào, những hình ảnh và ý niệm súc 

tích, tác phẩm này trở thành "một trong những viên ngọc quý của văn chƣơng tôn giáo Italia" (E. 

Underhill, Mysticism, p. 467). 

Cuối cùng là những bài Cầu nguyện đƣợc thu thập từ môi miệng của thánh nữ vào những 

năm cuối đời. Trong lúc thƣa chuyện trực tiếp với Chúa, thánh nữ đã bộc lộ tâm can và những 

khắc khoải của mình. Đó là những lời tự phát từ tâm trí chìm ngập trong ánh sáng thần linh và từ 

con tim xót xa trƣớc nỗi thống khổ của loài ngƣời, phát biểu với cung giọng đầy tình cảm và tín 

thác, với những thuật ngữ dạn dĩ nhƣng vẫn phù hợp với đạo lý chính thống, chứ không phải là 

những ý niệm hay thỉnh nguyện tầm thƣờng. 

III. CẢM NGHIỆM VỀ CON NGƢỜI VÀ THIÊN CHÚA 

3. Vị Thầy dạy chân lý và tình yêu dùng một hình ảnh súc tích là Cây Cầu, một kiến trúc 

biểu tƣợng phần nào chuẩn bị cho hình ảnh "Leo lên núi Carmel" của thánh Gioan Thánh giá. 

Nhờ sự phân tích tâm lý tinh tế gọn gàng, hình ảnh này mô tả hành trình của con ngƣời từ tình 

trạng tội lỗi leo đến chóp đỉnh của sự hoàn thiện. Hình ảnh này mang đậm nét quy về Đức Kitô, 

bởi vì hoàn toàn dựa trên cấu trúc đó. Thực vậy Cây Cầu là Đức Giêsu Kitô, hoặc hiểu theo hình 

ảnh của thân xác treo trên thập giá, hoặc hiểu về đạo lý và ân sủng của Ngài. 

Tội lỗi đã khoét ra một vực thẳm không thể nào lấp đƣợc, sự đồi trụy của thế gian ví nhƣ 

dòng sông với nhiều sóng xoáy. Một cây cầu nối kết đất với trời đã đƣợc dựng lên, Cây Cầu này 

nối kết giữa đất với trời khi Con Thiên Chúa nhập thể, kết hợp nơi mình bản tính Thiên Chúa với 

bản tính nhân loại (S. Catharinae Senensis, Dialogus, cc. 21-22; cfr. Epist. 272). Đây chính là 

con đƣờng duy nhất dành cho những ai thật tình muốn đi tới sự sống vĩnh cửu. Hễ ai để cho ân 



sủng Đức Kitô lôi kéo ("Tôi sẽ lôi kéo mọi ngƣời lên với Tôi" : Ga 12,32), thì sẽ đƣợc giải thoát 

dần dần khỏi tội lỗi, khỏi sự sợ hãi bất toàn hoặc nô lệ, khỏi sự yêu mình dù đó là tình yêu cảm 

giác hay thiêng liêng, cho đến khi lột bỏ khỏi mọi bất toàn. Đồng thời diễn ra hành trình thăng 

tiến dƣới sự điều động của đức ái. Thật vậy, cũng nhƣ thánh Tôma và các thần học gia ƣu tú 

khác, thánh nữ Catarina cho rằng sự hoàn thiện "hệ tại đức ái" (S. Catharinae Senensis, Dialogus, 

c. 11); điều này cũng phù hợp với giáo huấn của Công đồng Vaticano II (Lumen Gentium, c.5), 

xét cả về bản chất của sự hoàn thiện cũng nhƣ về lời mời gọi tất cả mọi ngƣời nên thánh (S. 

Catharinae Senensis, Dialogus, c. 53). Vì thế thánh nữ đánh dấu trên Cây Cầu Đức Kitô ba cấp 

độ (đƣợc đặt tên là ba bậc thang) về sự tiến triển tâm linh, vừa có thể hiểu về ba quan năng của 

linh hồn (trí nhớ, trí tuệ và ý chí) đƣợc thu hút bằng tình yêu; vừa có thể hiểu về ba trạng thái tiến 

triển của tâm linh (bất toàn, hoàn hảo, tuyệt hảo)  (S. Catharinae Senensis, Dialogus, c. 26). 

 Nhƣ vậy ta có một Cây Cầu-Thang, với bậc thứ nhất là tình yêu nô lệ, bậc thứ hai là tình 

yêu bạn hữu, và bậc thứ ba là tình yêu con cái (S. Catharinae Senensis, Dialogus, cc. 56-57). Sự 

phân chia thành ba bậc nhƣ vậy không hoàn toàn mang nét sơ đồ và lặp lại ý tƣởng cổ truyền, 

nhƣng kèm theo nhiều giải thích sƣ phạm, diễn tả những đặc trƣng của mỗi cấp bậc tiến triển lên 

cao, và cách thức để vƣợt ra khỏi những cấp thấp, dựa theo nhận xét tâm lý đƣợc xây dựng trên 

kinh nghiệm tâm linh. 

Những chƣơng kế tiếp của Đối thoại (S. Catharinae Senensis, Dialogus, cc. 87-96), đƣợc 

gọi là "khảo luận về nƣớc mắt", cũng đƣợc triển khai dựa trên cấu trúc của hành trình thăng tiến 

nhƣng với mô hình độc đáo, chứng tỏ thánh nữ là một nhà mô phạm với tƣ cách chững chạc, với 

tài sƣ phạm già dặn và chính xác, cho dù là những lời ứng khẩu. 

 Tuy nhiên sự tiến triển tâm linh không chỉ giới hạn vào lãnh vực cá nhân. Thánh Catarina 

rất lƣu ý đến cuộc sống của tha nhân và tầm quan trọng của ngƣời thân cận, cho nên nhấn mạnh 

rất nhiều về sự bất khả phân ly giữa tình yêu đối với tha nhân và tình yêu đối với Thiên Chúa, 

một điều mà Công đồng Vaticano II cũng nêu bật (Lumen Gentium, 5). Thánh nữ đã khẳng định 

một điều kinh ngạc, đƣợc đặt vào miệng của Chúa nhƣ sau : "Cha cho con biết rằng mọi nhân 

đức đƣợc thực hiện qua môi giới của tha nhân, và mọi khuyết điểm cũng vậy" (S. Catharinae 

Senensis, Dialogus, c. 6). 

Catarina muốn nói rằng, do sự thông hiệp về đức ái và ân sủng, tha nhân luôn luôn liên 

can đến cái tốt và cái xấu mà chúng ta làm (cfr. T. Deman, La parte del prossimo nella vita 

spirituale secondo il "Dialogo", in "Vita Cristiana", 1947, n. 3, pp. 250-258) . Nhƣng tƣ tƣởng 

của thánh nữ còn đi xa hơn thế nữa: tha nhân là "phƣơng tiện" tuyệt vời nhất để thực thi đức ái; 

tha nhân là địa điểm để thực hiện các nhân đức một cách cần thiết nếu chƣa nói là độc hữu. Chúa 

Cha hằng hữu nói : "Nhƣ linh hồn yêu Cha ở trong chân lý thế nào thì nó yêu tha nhân trong điều 

hữu ích  nhƣ vậy; … và linh hồn càng yêu Cha bao nhiêu thì càng yêu tha nhân bấy nhiêu, bởi vì 

tình yêu đối với tha nhân xuất phát từ Cha. Đây là phƣơng tiện mà Cha đã đặt trong các con để 

các con thi hành và tập luyện các nhân đức. Các con không thể làm điều gì có ích cho Cha đƣợc 

nên hãy làm điều đó cho tha nhân" (S. Catharinae Senensis, Dialogus, c. 7). 



Nguyên tắc này đƣợc khẳng định nhiều lần : tha nhân là khu đất nơi diễn ra, thực hiện, 

chứng minh và đo lƣờng đức ái huynh đệ, đức nhẫn nại và công bình xã hội. Khi tiếp xúc với 

ngƣời khác, thì những xung khắc trở nên phƣơng tiện trắc nghiệm các hành vi nhân đức (S. 

Catharinae Senensis, Dialogus, cc. 7-8): tuy vẫn lấy lòng mến Chúa làm tiêu chuẩn, nhƣng nói 

đƣợc rằng : "Chúng ta yêu mến Thiên Chúa cách trọn hảo thế nào thì cũng yêu mến loài thụ tạo 

có lý trí cách trọn hảo nhƣ vậy" (S. Catharinae Senensis, Epist. 263; cfr. Dialogus, cc. 7 et 64).  

Việc nhấn mạnh đến nguyên tắc liên đới cũng chứng tỏ chiều sâu của tình huynh đệ nhân 

loại mà Đức Kitô đã dạy chúng ta. "Ngƣời này nhƣ là bổ túc cho ngƣời kia" : đó là thực tại mà 

nhân loại chúng ta vẫn sống. Đấng quan phòng đã tạo dựng loài ngƣời, ban cho mỗi ngƣời có 

những đức tính thể lý và luân lý khác nhau, vì thế mỗi ngƣời đều cần đến nhau, "ngõ hầu các con 

có cơ hội bắt buộc phải thực thi bác ái với nhau" (S. Catharinae Senensis, Dialogus, c. 7) và tất cả 

mọi ngƣời đều bị ràng buộc với nhau bằng nhu cầu trợ giúp hỗ tƣơng, giống nhƣ các chi thể trong 

cùng một thân mình  (S. Catharinae Senensis, Dialogus, c. 148). 

Cũng tƣơng tự nhƣ vậy, trong Hội thánh phổ quát có sự liên đới giữa lãnh vực này với 

lãnh vực kia. Điều này đƣợc ví qua ẩn dụ về ba vƣờn nho : vƣờn nho của cá nhân, vƣờn nho của 

ngƣời láng giềng và vƣờn nho phổ quát của Dân Thiên Chúa. Hai vƣờn nho đầu rất kết hiệp với 

nhau đến nỗi "không ai có thể làm điều tốt cho mình nếu không làm tốt cho ngƣời thân cận, và 

không thể làm một điều xấu cho mình mà không làm cho ngƣời thân cận" (S. Catharinae 

Senensis, Dialogus, c. 24). Nhƣng để có sự quân bình và trật tự thì phải liên đới với vƣờn nho thứ 

ba. Đây cũng là đặc điểm của học thuyết Catarina. Cây nho đích thực là Đức Giêsu Kitô đƣợc 

trồng trong vƣờn nho phổ quát là Hội thánh; vì thế mọi cành khác cần ghép vào với Ngài thì mới 

nhận đƣợc nhựa sống (S. Catharinae Senensis, Dialogus, c. 24). Trong vƣờn nho này, ngƣời làm 

vƣờn  chính yếu là  Đức Thánh Cha, là "Đức Kitô dƣới thế, với nhiệm vụ là trao ban Máu Thánh 

cho chúng ta" (S. Catharinae Senensis, Epist. 313 et 321); những công nhân khác phải tùy thuộc 

nơi ngƣời và vâng lời ngƣời, bởi vì ngƣời "nắm giữ chìa khoá của máu Con chiên khiêm nhu" (S. 

Catharinae Senensis, Epist. 339; cfr. "Epist." 309 et 305). Thật là những hình ảnh trong suốt về 

quyền tối thƣợng của thánh Phêrô trong lãnh vực giảng dạy và quản trị, do ý muốn của "Đệ nhất 

Chân lý dịu dàng" (S. Catharinae Senensis, Epist. 24 vel X), siết chặt khía cạnh cơ chế và khía 

cạnh đoàn sủng trong Đức Kitô, là cội nguồn  duy nhất của cả hai, cơ chế và đoàn sủng trong Hội 

Thánh. 

Đó là nguyên tắc chi phối tất cả mọi hoạt động của vị thiên thần hộ thủ của Hội thánh để 

bênh vực giáo hoàng Rôma. 

 KẾT LUẬN 

Vai trò phi thƣờng mà Catarina Siena đã đảm nhận theo chƣơng trình huyền nhiệm của 

Chúa quan phòng trong lịch sử cứu độ không chấm dứt với ngày lìa bỏ cõi trần để về quê trời. 

Thật vậy, Thánh nữ vẫn tiếp tục gây ảnh hƣởng trong Giáo hội bằng những gƣơng nhân đức sáng 

ngời và những bút tích kỳ diệu. Vì thế các Giáo hoàng tiền nhiệm của tôi đều đồng lòng ca tụng 

tính cách hiện đại của ngƣời, và liên tiếp tục giới thiệu ngƣời để các tín hữu ngƣỡng mộ và bắt 

chƣớc. 



Đức Giáo hoàng Piô II, trong sắc chỉ phong thánh đã gọi thánh nữ với những lời hầu nhƣ 

có tính cách tiên tri: "Ngƣời trinh nữ hiển hách đƣợc ghi nhớ muôn đời" (Pii II, "Misericordias 

Domini: Bullar. Roman.", V, a. 1860, p. 165). Năm 1866, đức Piô IX đã tuyên bố thánh Catarina 

là Bổn Mạng đệ nhị của thành phố Rôma. Thánh Piô X đề xƣớng Chị thánh là khuôn mẫu cho 

giới phụ nữ Công giáo Tiến Hành và đặt Chị làm bổn mạng họ. Đức Piô XII tuyên bố thánh nữ 

cùng với thánh Phanxicô Assisi là bổn mạng hàng đầu của nƣớc Ý, với Tông Thƣ "Licet 

Commissa" vào ngày 18 tháng 6 năm 1939; và trong bài diễn văn tƣởng niệm để tôn vinh hai 

thánh nhân, diễn ra ở nhà thờ Santa Maria sopra Minerva vào ngày 5 tháng 5 năm 1940, Đức 

Thánh Cha đã ca tụng thánh nữ nhƣ sau: "Hỡi các con thân yêu, các con hiểu rất rõ là trong công 

cuộc phục vụ Hội thánh, thánh nữ Catarina đã đi trƣớc thời đại của chúng ta, với những hoạt 

động mở rộng tinh thần công giáo, sát cánh với các thừa tác viên của đức tin, vừa tùng phục vừa 

hợp tác trong việc loan truyền và bảo vệ chân lý, khôi phục luân lý và xã hội của đời sống dân 

sự" (Pio XII, Discorsi e Radiomessaggi, II [1949] 100). Đức Thánh Cha Phaolô VI vào dịp mừng 

lễ hàng năm cũng đã không ngớt lời ca tụng tính cách hiện đại của chân dung và hoạt động tông 

đồ của thánh nữ Catarina. Trong những lời ca tụng đó, bài nói chuyện ngày 30 tháng 4 năm 1969 

xem ra có ý nghĩa sâu đậm đối với thời đại của chúng ta: "Thánh Catarina đã yêu mến Giáo hội 

trong thực tại có hai mặt, nhƣ chúng ta đã biết : một bên là huyền nhiêm, thiêng liêng, vô hình là 

khía cạnh thiết yếu và hoà tan trong Đức Kitô, Đấng cứu độ hiển vinh, Đấng không ngừng tuôn 

đổ máu Ngài cho trần thế qua Hội thánh (thử hỏi có ai nói nhiều đến máu thánh Đức Kitô nhƣ là 

Catarina?); mặt khác là bộ mặt con ngƣời, lịch sử, cơ chế, cụ thể, nhƣng không bao giờ tách rời 

khỏi bộ mặt thần linh. Điều đó làm cho ta tự hỏi xem những ngƣời thƣờng chỉ trích cơ cấu của 

Giáo hội trong thời đại chúng ta có khả năng tiếp thu cả hai bộ mặt đó cùng một lúc đƣợc không" 

(Insegnamenti di Paolo VI, VII [1969] 941). Đức Phaolô VI còn bày tỏ lòng khâm phục đối với 

giá trị trƣờng cửu của đạo lý khổ chế và huyền bí của thánh Catarina hơn nữa, khi nâng ngƣời 

cùng với thánh Têrêxa Avila lên bậc Tiến sĩ Hội thánh, với nghi thức tôn phong diễn ra tại đền 

thờ thánh Phêrô vào ngày 4 tháng 10 năm 1970 (Insegnamenti di Paolo VI, VIII [1970] 982-988). 

Cuộc đời và hoạt động của thánh Catarina, dù về văn chƣơng hay tông đồ, đã kiểm chứng 

một điều mà tôi có dịp nói với một nhóm giám mục khi về Rôma viếng Toà thánh (ad limina):  

"Chúa Thánh Thần tích cực tác động nơi các tín hữu qua việc soi sáng tâm trí họ bằng chân lý, và 

hun nóng con tim họ bằng tình yêu. Nhƣng những trực kiến về đức tin và sự đồng cảm của các tín 

hữu (sensus fidelium) nhƣ vậy không biệt lập khỏi huấn quyền của Hội Thánh, là một công cụ 

của chính Chúa Thánh Thần và đƣợc Ngài hỗ trợ. Chỉ khi nào các tín hữu đƣợc nuôi dƣỡng bằng 

Lời Chúa, đƣợc truyền đạt tinh tuyền và nguyên vẹn, thì các ơn đoàn sủng của họ mới trở nên 

sinh động và triển nở sung mãn" (cfr. Ioannis Pauli PP. II, Allocutio Indorum Episcoporum coetui 

habita, occasione oblata eorum visitationis "ad limina"", die 31 maii 1979: "Insegnamenti di 

Giovanni Paolo II", II [1979] 1354-1358). 

Quý hiền huynh và các con thân yêu, cuộc đời của thánh nữ Catarina Siena đã làm sống 

động và sinh sôi triển nở cách lạ lùng cho quê hƣơng Siena và cho Giáo Hội, vì Chị đã ngoan 

ngoãn vâng theo "sự thúc đẩy" của Chúa Thánh Thần và sự chỉ bảo dẫn dắt từ phía Giáo Hội. 



Ƣớc chi tấm gƣơng của thánh nữ sẽ khơi dậy trong muôn linh hồn lòng hâm mộ hơn nữa, cũng 

nhƣ lòng mong ƣớc bắt chƣớc các nhân đức anh hùng của thánh nữ. Có nhƣ vậy chúng ta sẽ thêm 

niềm xác tín lần nữa rằng : cái chết của Ngƣời đã và vẫn còn "đáng quý trƣớc mặt Chúa" giống 

nhƣ "cái chết của các bậc thánh nhân" (Tv 116,15). 

 Với những tâm tình đó, tôi ƣu ái ban phép lành Toà thánh cho tất cả các hiền huynh  đáng 

kính và các con yêu dấu của Italia, và tất cả những ai trên thế giới mừng kỷ niệm 600 năm ngày 

thánh nữ Catarina Siena qua đời, và đặc biệt cho Dòng Anh Em Thuyết giáo, các nữ đan sĩ và chị 

em thánh hiến cho Chúa theo Quy luật của Dòng. 

 Ban hành tại Rôma, tại đền thánh Phêrô, ngày 29 tháng 4, lễ nhớ thánh Catarina Siena, 

năm 1980, năm thứ hai triều đại Giáo Hoàng. 



CHƢƠNG II  

CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG SÁCH ĐỐI THOẠI 

 

Sách Đối Thoại của Thánh Catarina khi mới thành hình đã không có tên gọi. Chị Thánh 

Catarina trong Lá thƣ số 365 gọi tác phẩm của mình bằng một danh từ trống là "quyển sách" (Il 

Libro) hoặc "sách của tôi" (mio Libro). Sau này Cha Raymonđô Capua, vừa là vị linh hƣớng vừa 

là môn sinh của thánh nữ, là ngƣời đầu tiên đặt tựa đề "Đối thoại của thánh Catarina" hoặc "Đạo 

lý của thánh nữ". 

Một thủ bản của bản dịch ra tiếng Latinh vào khoảng năm 1398 mang tựa đề là "Sách bàn 

về Chúa Quan phòng". 

Ngƣời ta còn quen gọi sách Đối Thoại với những tên khác nhau : "Đối thoại" (Il Dialogo), 

"Những cuộc đối thoại" (I dialoghi), "Đối thoại về đạo lý" (Dialogo della divina dottrina), "Sách 

nói về Chúa mặc khải" (Libro della divina rivelazione), "Sách viết về Chúa Quan phòng" hoặc 

"Khảo luận về Chúa Quan phòng" (Dialogo o Trattato o Libro della divina provvidenza), "Sách 

viết về lòng Thƣơng Xót Chúa" (Il Libro della Misericordia). 

Thật vạy, trong phần bố cục chúng ta sẽ thấy đề tài về Chúa Quan phòng đƣợc bàn trong 

phần thứ tƣ (từ chƣơng 135 đến chƣơng 152) của quyển sách. Tuy nhiên ngoài đề tài Chúa Quan 

phòng, còn nhiều đề tài khác không kém phần quan trọng, chẳng hạn nhƣ: Lòng thƣơng xót của 

Chúa, Chân lý, Sự hiểu biết, Đức mến, Hạnh phúc, vv.  

I.  CÁC TIÊU ĐỀ  

Theo truyền thống, thánh nữ đã đọc cho ba thƣ ký (Barduccio Canigiani, Stefano Maconi 

e  Neri di Landoccio) viết những gì đã diễn ra trong cuộc xuất thần. Vì thế, nguyên tác không 

phân chia thành quyển, chƣơng và mục. Nhằm giúp các độc giả dễ theo dõi nội dung của quyển 

sách, ngƣời ta đã phân chia thành chƣơng mục, có lẽ ngay sau khi thánh nữ qua đời. Một số ấn 

bản xƣa cũng mở đầu các chƣơng bằng những tóm tắt nội dung
6.

 Sau đây là những tiêu đề  của 

167 chƣơng : 

1. Linh hồn kết hiệp với Chúa nhờ cầu nguyện nhƣ thế nào, và linh hồn Catarina dâng 

lên cùng Chúa bốn lời nguyện xin. 

2. Khao khát của linh hồn Catarina càng gia tăng khi đƣợc Chúa tỏ cho thấy những 

hoàn cảnh bức thiết của thế giới. 

3. Việc lành của thụ tạo không đủ để đền bù tội lỗi đã phạm và trổ sinh ân thƣởng, nếu 

thiếu lòng mến siêu nhiên. 

                                                 
6
 Chúng tôi sƣu tập lại những tiêu đề theo ấn bản của Cha J. Hurtaud (ed.), Le Dialogue de Sainte Catherine 

de Sienne, Lethellieux, Paris 1913 và Cha A. Puccetti (ed), Il Dialogo della divina provvidenza, (Tito S. Centi bổ 

sung trong tái bản lần 3), Catagalli, Siena 1980, có đối chiếu với bản dịch Việt ngữ của Cha Bùi Đức Sinh và Nhóm 

Phục Vụ Lời Chúa. 



4. Niềm khao khát và lòng sám hối ăn năn có thể đền bù đƣợc lỗi lầm và hình phạt cho 

bản thân và cho ngƣời khác, nhƣng có khi chỉ đền bù lỗi lầm chứ không đền bù hình 

phạt. 

5. Khao khát chịu đau khổ vì phần rỗi các linh hồn thì luôn làm đẹp lòng Chúa. 

6. Mọi nhân đức và tật xấu đều đƣợc thực hiện qua môi giới của tha nhân. 

7. Các nhân đức đƣợc điêu luyện nhờ tha nhân và tại sao có nhiều loại nhân đức khác 

nhau. 

8. Các nhân đức chịu thử thách và nên vững mạnh bởi những nghịch cảnh. 

9. Cần chú tâm đến việc thực hành nhân đức, hơn là đến sự buồn sầu thống hối.  

10. Đức ái, đức khiêm nhƣờng và đức biện phân liên hệ với nhau nhƣ thế nào. Linh hồn 

phải sống kết hợp với ba nhân đức đó. 

11. Cần phải coi việc đền tội và hãm mình nhƣ là phƣơng thế dẫn tới các nhân đức, chứ 

không phải nhƣ mối bận tâm chính yếu. Những hình thức và hoạt động của đức biện 

phân. 

12. Nhắc lại một vài điều đã nói ở trên : Chúa hứa an ủi các tôi tớ Ngƣời và canh tân 

Hội thánh bằng con đƣờng đau khổ. 

13. Đƣợc Thiên Chúa trả lời, linh hồn Catarina cảm thấy cay đắng lúc tăng lúc giảm. 

Linh hồn cầu nguyện cho Hội Thánh và dân Chúa. 

14. Chúa than phiền về dân của Ngài, cách riêng về các thừa tác viên của Ngài là những 

ngƣời lãnh đạo. Trình bày một vài điều về Bí tích Mình Thánh Chúa và hồng ân của 

mầu nhiệm Nhập thể. 

15. Tội lỗi phải chịu hình phạt nặng hơn kể từ khi Đức Kitô chịu khổ nạn. Thiên Chúa 

thƣơng xót thế gian và Hội thánh nhờ sự cầu nguyện và chịu đau khổ của các tôi tớ 

Ngài. 

16. Linh hồn Catarina luôn luôn nhận biết lòng nhân hậu của Chúa, linh hồn không chỉ 

cầu nguyện cho các Kitô hữu và cho toàn thể Hội Thánh mà còn cho toàn thế giới. 

17. Chúa phàn nàn về các loài thụ tạo có lý trí của Ngài, nhất là về sự yêu mình ngự trị 

ở trong họ. Ngài khuyên linh hồn Catarina cầu nguyện và than khóc. 

18. Không ai có thể thoát khỏi bàn tay của Thiên Chúa vì ngƣời ấy phải ở trong lòng 

thƣơng xót của Ngài hoặc bị xét xử công minh. 

19. Ngày càng nung nấu vì lòng yêu mến, linh hồn Catarina ƣớc ao đổ mồ hôi máu ra. 

Tự trách mình xong linh hồn dâng lên Chúa lời cầu nguyện đặc biệt cho cha linh 

hƣớng của mình. 



20. Không chịu đựng đƣợc những gian truân cách nhẫn nhục thì không thể làm đẹp lòng 

Thiên Chúa. Thiên Chúa khuyến dụ linh hồn Catarina và cha thiêng liêng của linh 

hồn hãy nhẫn nại chấp nhận mọi gian truân. 

21. Con đƣờng dẫn lên trời đã bị cắt đứt vì tội bất tuân phục của Ađam, nhƣng Thiên 

Chúa đã làm cho Con Ngài trở thành Cây Cầu để ngƣời ta có thể qua đó mà lên trời. 

22. Thiên Chúa mời gọi linh hồn nhìn xem sự lớn lao của cây cầu bắc từ đất lên tới trời. 

23. Tất cả chúng ta là những ngƣời thợ trong vƣờn nho của Chúa là Giáo Hội. Mỗi 

ngƣời có một vƣờn nho trong chính bản thân mình. Chúng ta là ngành nho cần phải 

kết hợp với cây nho đích thực là Con Thiên Chúa. 

24. Thiên Chúa tỉa những ngành nho đang gắn liền với cây nho nghĩa là các tôi tớ của 

Ngƣời. Vƣờn nho của mỗi ngƣời gắn liền với vƣờn nho của tha nhân, nên không thể 

vun tƣới hoặc phá hoại vƣờn này mà không ảnh hƣởng đến vƣờn kia. 

25. Sau khi đã ca ngợi Chúa, linh hồn xin Chúa cho mình thấy những ngƣời đi qua cầu 

và những kẻ không qua. 

26. Cây cầu diễn phúc này có ba bậc tƣợng trƣng cho ba trạng thái của linh hồn. Cây 

cầu vƣơn lên rất cao nhƣng không tách khỏi đất. Phải hiểu thế nào về lời Đức Kitô 

đã nói : "Sau khi đƣợc nâng cao lên khỏi đất, Thầy sẽ kéo mọi sự lên với Thầy" (Ga 

12, 32) 

27. Cây cầu đƣợc xây bằng những viên đá, có nghĩa là những nhân đức đích thực. Trên 

cầu có một lữ quán nơi cung cấp lƣơng thực cho khách đi đƣờng. Những ai đi trên 

cầu thì đi vào cõi sống còn ai đi dƣới gầm cầu sẽ đi vào cõi chết. 

28. Ngƣời ta vất vả đi theo con đƣờng cầu hay đi con đƣờng sông. Linh hồn cảm nhận 

hạnh phúc khi đi trên cầu. 

29. Cây cầu này đã vƣơn tới trời vào ngày Chúa Giêsu thăng thiên, nhƣng không rời bỏ 

trái đất. 

30. Cảm mến lòng thƣơng xót của Thiên Chúa, linh hồn Catarina kể ra rất nhiều ân 

sủng và hồng ân Chúa đã ban cho loài ngƣời. 

31. Sự hèn hạ của những kẻ đi qua sông dƣới gầm cầu; Thiên Chúa gọi họ là những cây 

chết, thứ cây đâm rễ vào bốn nết xấu làm đầu. 

32. Những trái của cây này cũng rất đa dạng nhƣ các tội lỗi. Trƣớc hết là tội xác thịt. 

33. Những trái khác là tính tham lam và những điều xấu bởi đó mà ra. 

34. Những kẻ có quyền thế và những bất công của họ. 

35. Ngƣời ta để mình rơi vào những phán đoán sai lầm, với những lỗi lầm này và những 

khuyết điểm khác. 



36. Giải thích lời của Đức Kitô : "Thầy sẽ sai Đấng An ủi đến, Ngƣời sẽ trách cứ thế 

gian về tội bất chính và phán đoán sai lầm" (Ga 6, 8). Tại sao một   trong những lời 

trách cứ này sẽ còn mãi ? 

37. Lời tố cáo thứ hai : ngƣời ta bị trách cứ về tội bất chính và phán đoán sai lầm nói 

chung và nói riêng. 

38. Bốn cực hình chính quy tụ các cực hình khác. Nói riêng về sự xấu xa của ma quỷ. 

39. Lời tố cáo thứ ba sẽ diễn ra vào ngày phán xét. 

40. Những kẻ bị trầm luân không thể nào muốn hay ƣớc ao điều thiện nào nữa. 

41. Vinh hiển của các phúc nhân. 

42. Khổ hình của các kẻ bị trầm luân sẽ gia tăng sau phán xét chung cuộc. 

43. Ích lợi của những cơn cám dỗ. Mỗi linh hồn vào lúc chết, trƣớc khi lìa khỏi xác, sẽ 

nhìn thấy nơi chốn và nếm đƣợc phần vinh phúc hoặc hình phạt sẽ dành cho mình. 

44. Ma quỷ lừa dối các linh hồn bằng cái vỏ của sự thiện hảo. Những linh hồn qua sông 

mà không đi trên cầu đã bị lừa dối : chúng muốn tránh đau khổ nhƣng lại rơi vào đó. 

Linh hồn Catarina đƣợc thị kiến về một cây. 

45. Vì tội lỗi, thế gian bị đâm gai góc và đau đớn. Những ai không bị gai nhọn làm đau 

đớn, mặc dù không ai không gặp đau khổ ở đời này ? 

46. Sự dữ do tăm tối của trí tuệ mà ra. Làm việc lành mà không có ân sủng thì không có 

giá trị cho sự sống đời đời. 

47. Không thể tuân giữ các giới răn của Chúa nếu không vâng theo các lời khuyên Phúc 

âm. Linh hồn có thể làm đẹp lòng Thiên Chúa trong mỗi bậc sống của mình, miễn là 

có ý muốn tốt lành và thánh thiện. 

48. Những kẻ mê sự thế gian không bao giờ thoả mãn với những cái đã đạt đƣợc. 

Những kẻ có ý muốn gian tà sẽ chuốc lấy hình phạt ngay ở  đời này. 

49. Sự sợ hãi theo kiểu nô lệ không đủ để chiếm đƣợc sự sống đời đời, nhƣng sự sợ hãi 

này có thể dẫn tới chỗ yêu mến các nhân đức. 

50. Linh hồn Catarina chịu nỗi cay đắng lớn lao vì sự mù quáng của những ngƣời chết 

đuối trong dòng sông. 

51. Ba bậc của cây cầu mang hình bóng của Con Thiên Chúa có nghĩa là ba tài năng của 

linh hồn. 

52. Nếu ba tài năng của linh hồn không kết hợp với nhau thì linh hồn không thể bền chí 

tới cùng. 

53. Giải thích lời của Đức Kitô : "Ai khát hãy đến với Thầy mà uống" (Ga 7, 37) 



54. Các tạo vật có lý trí phải dùng phƣơng tiện nào để thoát khỏi con sông thế gian mà 

leo lên cầu. 

55. Tóm lƣợc một số điều đã nói. 

56. Thiên Chúa đã cho biết ba bậc của cây cầu là ba trạng thái của linh hồn. Chúa cũng 

bảo linh hồn Catarina hãy vƣơn lên khỏi mình để suy gẫm chân lý đó. 

57. Nhìn vào tấm gƣơng thần linh, linh hồn Catarina thấy các tạo vật bƣớc đi nhiều cách 

khác nhau. 

58. Sự sợ hãi theo kiểu nô lệ không đủ để chiếm đƣợc sự sống đời đời. Luật của sợ hãi 

và luật của tình yêu liên kết với nhau bằng cách nào? 

59. Qua sự sợ hãi nô lệ là một tình trạng bất toàn tƣợng trƣng cho bậc thứ nhất của cây 

cầu, ngƣời ta tới bậc thứ hai là tình trạng hoàn hảo. 

60. Sự bất toàn của những ngƣời yêu mến và phụng sự Chúa vì lợi ích riêng, vì tìm 

niềm vui và an ủi. 

61. Thiên Chúa tỏ mình ra cho linh hồn mà Ngƣời yêu thƣơng bằng những cách nào ? 

62. Tại sao Đức Kitô đã không nói : "Thầy sẽ tỏ bày Cha Thầy" nhƣng nói : "Thầy sẽ tỏ 

bày bản thân Thầy" ? 

63. Sau khi đã lên bậc thứ nhất của cây cầu, linh hồn sẽ lên tới bậc thứ hai bằng cách 

nào? 

64. Khi ngƣời ta yêu mến Thiên Chúa cách bất toàn thì cũng yêu tha nhân cách bất toàn. 

Những dấu hiệu của lòng yêu mến bất toàn này. 

65. Phƣơng cách linh hồn phải theo để đạt tới lòng yêu mến trọn vẹn và quảng đại. 

66. Khi trình bày cho Chúa Cha chân lý về bí tích Mình Thánh Chúa, linh hồn Catarina 

đƣợc dạy cho biết làm thế nào để chuyển từ việc đọc kinh ngoài miệng đến việc cầu 

nguyện trong tâm trí. Linh hồn tƣờng thuật một thị kiến. 

67. Sự sai lầm của những kẻ phàm tục chỉ yêu mến và phụng sự Thiên Chúa để đƣợc an 

ủi. 

68. Sự sai lầm của các tôi tớ Chúa còn yêu mến Thiên Chúa bằng đức mến bất toàn. 

69. Những kẻ bỏ việc phục vụ tha nhân để khỏi mất sự an ủi. 

70. Sự lầm lạc của các kẻ đặt tất cả tâm tình vào sự an ủi và thị kiến thiêng liêng. 

71. Những kẻ bám vào sự an ủi và thị kiến thiêng liêng có thể bị lừa dối bởi ma quỷ 

hiện hình trong dung mạo thiên thần sáng láng. Những dấu hiệu để nhận ra một thị 

kiến do Thiên Chúa hay ma quỷ. 



72. Linh hồn nhận biết mình đúng cách thì sẽ khôn ngoan tránh đƣợc tất cả mọi sự lừa 

dối của ma quỷ. 

73. Làm thế nào linh hồn khởi đi từ sự yêu mến bất toàn để đạt tới sự yêu mến hoàn hảo 

là tình yêu bạn hữu và con cái ? 

74. Dấu hiệu để nhận biết linh hồn đã đạt tới lòng yêu mến hoàn hảo. 

75. Những kẻ bất toàn chỉ muốn đi theo Chúa Cha mà thôi, còn những kẻ trọn lành thì 

đi theo Chúa Con. Giải thích nhiều loại Phép rửa khác nhau và những điều thiện hảo 

và hữu ích khác. 

76. Linh hồn leo lên tới bậc thứ ba của cây cầu tức là miệng của Đức Kitô. Dấu hiệu để 

nhận ra linh hồn đã lên tới bậc đó là cái chết của ý riêng. 

77. Những công việc của linh hồn khi đã đạt tới bậc thứ ba. 

78. Tình trạng thứ tƣ không bao giờ tách khỏi bậc thứ ba. Những hoạt động của linh hồn 

khi lên tới tình trạng này. Làm sao linh hồn có thể cảm nhận mình luôn kết hợp với 

Thiên Chúa ? 

79. Thiên Chúa không bao giờ xa rời những ngƣời trọn lành, bằng cách rút đi ân sủng 

hoặc tình cảm về sự hiện diện của Ngài, nhƣng đôi khi Ngài ngắt quãng sự kết hợp. 

80. Các kẻ phàm tục  dù muốn hay không, vẫn tôn vinh Thiên Chúa. 

81. Cả ma quỷ cũng tôn vinh Thiên Chúa.  

82. Sau khi lìa khỏi đời này, linh hồn sẽ xem thấy đầy đủ vinh quang Thiên Chúa nơi 

các tạo vật. Lúc ấy sẽ không còn những dằn vặt của lòng ƣớc ao nữa, nhƣng lòng 

ƣớc ao thì vẫn còn 

83. Sau khi đã thấy vinh quang của các phúc nhân, thánh Phaolô ao ƣớc thoát khỏi thân 

xác mình. Những ngƣời đạt tới bậc thứ ba và thứ tƣ của sự thánh thiện cũng nhƣ 

vậy. 

84.  Khi đạt tới sự hiệp nhất, linh hồn ƣớc ao cởi bỏ xác phàm của mình để kết hiệp với 

Thiên Chúa. Nhƣng nếu không đạt đƣợc ao ƣớc đó, linh hồn vẫn không tách khỏi ý 

Chúa, nhƣng chịu đau đớn để làm vinh danh Chúa. 

85. Những ngƣời đạt tới sự hiệp nhất này đƣợc một ánh sáng siêu nhiên và thiên phú soi 

sáng trong tâm trí họ. Đối với ơn cứu độ cho bản thân, linh hồn tìm đến những lời 

khuyên của những ngƣời khiêm nhƣờng và có lƣơng tâm thánh thiện, thì tốt hơn là 

theo lời khuyên của những ngƣời thông thái kiêu căng. 

86. Tóm lƣợc một số điều đã nói. Thiên Chúa mời gọi linh hồn Catarina cầu nguyện cho 

mọi thụ tạo  và cho Hội Thánh. 



87. Linh hồn Catarina xin Chúa ban cho ơn nhận biết tình trạng của linh hồn mình và 

hƣởng nếm hoa trái của nƣớc mắt. 

88. Năm loại nƣớc mắt : loại thứ nhất là đƣa tới cái chết, còn bốn loại sau đem lại sự 

sống. 

89. Sự khác nhau của các loại nƣớc mắt, đối chiếu với các tình trạng khác nhau của linh 

hồn. 

90. Lƣợc lại những điều của chƣơng trƣớc. Ma quỷ sợ những ngƣời đạt tới loại nƣớc 

mắt thứ năm. Những tấn công của ma quỷ là đƣờng dẫn tới tình trạng này. 

91. Những ngƣời ao ƣớc nƣớc mắt thể lý mà không đƣợc, thì sẽ đƣợc ban nƣớc mắt 

bằng lửa. Tại sao Thiên Chúa rút đi những giọt nƣớc mắt thể lý? 

92. Trong năm loại nƣớc mắt, thì chỉ có bốn loại cuối cùng mới mang nhiều hình dạng 

vô tận. Thiên Chúa vô biên muốn đƣợc phụng sự với những cái vô tận. 

93. Hoa trái của nƣớc mắt do ngƣời phàm tục đổ ra. 

94. Kẻ sống theo thế gian thì bị đánh đập bởi bốn thứ gió khác nhau. 

95. Những hoa trái của loại nƣớc mắt thứ hai và thứ ba. 

96. Hoa trái của giọt nƣớc mắt thứ tƣ : những giọt nƣớc mắt của ơn hiệp nhất. 

97. Linh hồn Catarina cảm tạ Thiên Chúa đã giải thích về các bậc của nƣớc mắt, và cúi 

xin Ngƣời ba điều. 

98. Anh sáng của lý trí cần thiết cho mọi linh hồn muốn phụng sự Thiên Chúa trong sự 

thật. Trƣớc hết là ánh sáng nói chung. 

99. Bàn về những ngƣời lo hãm mình phạt xác hơn là lo giết chết ý riêng mình. Có một 

ánh sáng hoàn hảo hơn ánh sáng thông thƣờng, đó là ánh sáng thứ hai. 

100. Về ánh sáng thứ ba hoàn hảo là ánh sáng của lý trí. Những công việc của linh hồn 

đã đạt tới ánh sáng này. Thị kiến tốt lành mà Catarina đạt đƣợc, trong đó giải thích 

đầy đủ cách đạt tới sự trong sạch toàn vẹn và cũng bàn về việc không nên xét đoán 

tha nhân. 

101. Ngay ở đời này những ngƣời đƣợc ánh sáng hoàn hảo thứ ba soi chiếu sẽ nhận đƣợc 

bảo chứng cho sự sống đời đời. 

102. Làm thế nào để khiển trách tha nhân mà không rơi vào phán đoán sai lầm? 

103. Đừng xét đoán một ngƣời ở trong tội lỗi khi ta cầu nguyện cho ngƣời ấy, ngay cả 

khi Thiên Chúa tỏ cho thấy ngƣời ấy đang ở trong tối tăm. 

104. Không nên coi việc hãm mình đền tội nhƣ là nền tảng cho sự hoàn thiện; nền tảng 

của nó là lòng yêu mến các nhân đức. 



105. Tóm lƣợc những điều đã nói trên đây và bàn thêm về việc sửa lỗi tha nhân. 

106. Những dấu hiệu để nhận biết các cuộc thăm viếng và thị kiến thiêng liêng đến từ 

Thiên Chúa hay từ ma quỷ. 

107. Thiên Chúa đáp ứng những ao ƣớc thánh thiện của các tôi tớ Ngài. Ngài yêu thích 

những kẻ kiên trì cầu xin và gõ cửa Chân lý. 

108. Linh hồn Catarina khiêm nhƣờng tạ ơn Chúa, cầu xin cho thế giới và đặc biệt cho 

nhiệm thể của Hội Thánh, cho các con cái thiêng liêng và cho hai cha linh hƣớng. 

Sau cùng linh hồn xin đƣợc biết các lỗi lầm của những thừa tác viên trong Hội 

thánh. 

109. Thiên Chúa thúc giục linh hồn Catarina sốt sắng cầu nguyện và ban cho một số điều 

nó xin. 

110. Chức vụ linh mục và bí tích Mình Thánh Chúa Kitô. Những ngƣời rƣớc lễ cách 

xứng đáng và cách không xứng đáng. 

111. Các giác quan của thân xác đều sai lầm về bí tích này, nhƣng các quan năng của linh 

hồn thì không sai lầm. Ta phải nhìn xem, nếm cảm và đụng chạm bằng các quan 

năng bên trong. Thị kiến tốt đẹp của Catarina về vấn đề này. 

112. Hạnh phúc của linh hồn khi lãnh nhận Bí tích cực trọng này trong ân sủng. 

113. Hạnh phúc của linh hồn khi lãnh nhận bí tích cao trọng. Bí tích Thánh Thể sẽ giúp 

ngƣời ta hiểu rõ hơn về phẩm chức linh mục. Thiên Chúa đòi hỏi nơi các ngài một 

sự trong sạch lớn hơn các thụ tạo khác. 

114. Không đƣợc mua bán các bí tích. Những ngƣời lãnh nhận các bí tích phải cấp cho 

các thừa tác viên những nhu cầu trần thế, để rồi sau đó các vị phải phân phát các của 

dâng cúng thành ba phần. 

115. Phẩm giá của tƣớc vị linh mục. Thần lực của các Bí tích không bị suy giảm do tội 

phạm của những ngƣời ban phát hay của những ngƣời lãnh nhận. Thiên Chúa không 

muốn ngƣời đời tự cho mình quyền sửa dạy các thừa tác viên của Ngài. 

116. Thiên Chúa coi việc bách hại Giáo Hội và các thừa tác viên của Ngài là bách hại 

chính Ngài. Tội này nặng hơn bất cứ tội nào khác. 

117. Những kẻ bách hại Giáo Hội và các thừa tác viên của Chúa bằng nhiều cách khác 

nhau. 

118. Tóm lƣợc những điều đã nói về Giáo hội và các thừa tác viên của Chúa. 

119. Về sự cao cả, nhân đức và những công việc lành thánh của các linh mục thánh thiện. 

Các ngài có những đặc tính ví nhƣ mặt trời, và cách họ sửa dạy những ngƣời dƣới 

quyền mình. 



120. Tóm lƣợc những điều nói trên. Sự kính trọng các linh mục, bất kỳ là tốt hay xấu. 

121. Cuộc đời tội lỗi của các linh mục và các thừa tác viên xấu. 

122. Những thừa tác viên xấu này để cho sự bất chính lan tràn, nhất là vì họ không sửa 

dạy những ngƣời dƣới quyền mình. 

123. Các nết xấu của một số thừa tác viên, và đặc biệt về sự la cà quán rƣợu, cờ bạc và 

lén lút tƣ tình.. 

124. Các thừa tác viên bất trung mắc tội rất nặng. Linh hồn Catarina đƣợc một thị kiến về 

vấn đề này. 

125. Vì tội lỗi nhƣ thế cho nên các thừa tác viên không dám sửa lỗi những ngƣời dƣới 

quyền mình. Các nết xấu của các tu sĩ và những tai vạ bởi không sửa mình. 

126. Tội phóng đãng nơi những thừa tác viên xấu. 

127. Các thừa tác viên xấu bị thống trị bởi lòng ham mê tiền của. Họ cho vay ăn lãi, nhất 

là mua bán các chức tƣớc và bổng lộc. Những tai hại do nết xấu này gây nên cho 

Hội thánh. 

128. Những thừa tác viên xấu bị thống trị bởi tính kiêu ngạo khiến họ mất hẳn ý thức về 

chân lý. Trong sự mù quáng này, họ rơi vào tội giả vờ truyền phép Thánh Thể mà 

thật sự họ không truyền phép. 

129. Nhiều tội lỗi khác linh mục xấu đã phạm vì kiêu ngạo và yêu mình. 

130. Nhiều tội lỗi khác mà các linh mục xấu đã phạm. 

131. Sự khác biệt giữa cái chết của ngƣời công chính và cái chết của kẻ tội lỗi. Trƣớc hết 

là cái chết của ngƣời công chính. 

132. Cái chết của những mục tử tội lỗi và những đau đớn của họ trong giờ chết. 

133. Tóm tắt những điều đã nói trên đây. Thiên Chúa cấm ngƣời đời chạm đến các linh 

mục của Ngƣời. Ngƣời mời gọi linh hồn Catarina than khóc cho các linh mục phạm 

tội đáng thƣơng này. 

134. Linh hồn Catarina ngợi khen, cảm tạ Thiên Chúa và cầu xin cho Hội Thánh. 

135. Về sự quan phòng nói chung trong việc tạo thành con ngƣời giống hình ảnh Thiên 

Chúa và trong bí tích  Mình Thánh Chúa. 

136. Chúa Quan phòng ban niềm trông cậy cho loài thụ tạo của Ngƣời. Ai càng trông cậy 

cách trọn vẹn thì càng nếm cảm sự quan phòng cách trọn vẹn. 

137. Trong Cựu ƣớc, Thiên Chúa quan phòng con ngƣời bằng lề luật và các ngôn sứ, rồi 

vào thời Tân ƣớc, Ngƣời sai Ngôi Lời, các tông đồ, các đấng tử đạo và nhiều thánh 

nhân khác. Không có gì xảy đến cho các vật thụ tạo mà không do Chúa quan phòng. 



138. Tất cả những gì Thiên Chúa cho phép xảy ra đều vì lợi ích và ơn cứu độ cho chúng 

ta. Những ai nghĩ ngƣợc lại là mù quáng và sai lầm. 

139. Trong một hoàn cảnh cá biệt, Thiên Chúa đã lo liệu nhƣ thế nào để cứu vớt một linh 

hồn ? 

140. Thiên Chúa tỏ bày sự quan phòng của Ngƣời đối với loài thụ tạo, và Ngài than 

phiền về sự bất trung của họ. Trình bày một hình ảnh trong Cựu ƣớc minh hoạ cho 

giáo lý này.  

141. Chúa quan phòng sắp xếp cho chúng ta chịu những gian truân vì ơn cứu độ. Vô 

phúc cho những kẻ cậy trông vào bản thân mình. Hạnh phúc cho những ngƣời biết 

cậy trông vào Chúa quan phòng. 

142. Chúa quan phòng ban các bí tích cho con ngƣời. Ngƣời lo liệu cho một linh hồn 

khao khát nhiệm tích này đƣợc rƣớc Mình thánh Chúa Kitô. Bằng một sự can thiệp 

lạ lùng, nhiều lần Ngài liệu cho một linh hồn tha thiết ƣớc ao rƣớc Mình Thánh 

Chúa đƣợc nhƣ ý. 

143. Sự quan phòng của Thiên Chúa đối với những ngƣời đang mắc tội trọng. 

144. Sự quan phòng của Thiên Chúa đối với những ngƣời còn ở trong lòng mến bất toàn. 

145. Sự quan phòng của Thiên Chúa đối với những ngƣời đã đạt tới đức ái trọn hảo. 

146. Tóm tắt những điều đã nói trên đây. Giải thích câu nói của Đức Kitô với thánh 

Phêrô : "Hãy thả lƣới bên hữu thuyền" (Ga 21, 6) 

147. Có những ngƣời khéo thả lƣới và bắt đƣợc nhiều cá hơn. Sự tốt đẹp của những 

ngƣời ở bậc hoàn thiện. 

148. Sự quan phòng của Thiên Chúa nói chung đối với các ttạo vật của Ngài ở đời này và 

đời sau. 

149. Sự quan phòng của Thiên Chúa đối với những tôi tớ nghèo khó của Ngài, Ngài trợ 

giúp họ những nhu cầu trần thế. 

150. Thu tích và ƣớc ao của cải vật chất cách vô độ là một tai hại. 

151. Sự tốt đẹp của đức khó nghèo trong tinh thần. Đức Kitô đã dạy nhân đức này không 

chỉ bằng lời nói mà cả bằng gƣơng sáng. Sự quan phòng của Thiên Chúa đối với 

những ngƣời thực thi đức khó nghèo. 

152. Tóm lƣợc về sự quan phòng của Thiên Chúa. 

153. Sau khi đã ca ngợi và cảm tạ Chúa, linh hồn Catarina xin Ngƣời nói về đức vâng 

phục. 



154. Đức vâng phục đƣợc tìm thấy ở đâu ? Những gì làm mất nhân đức này ? Dấu hiệu 

nào để nhận ra một ngƣời có đức vâng phục hay không ? Bạn của đức vâng phục và 

lƣơng thực nuôi dƣỡng nhân đức này. 

155. Đức vâng phục là chìa khóa mở cửa Nƣớc Trời. Cần phải luôn mang chìa khoá này 

ở thắt lƣng. Phẩm giá của nhân đức này. 

156. Sự khốn cùng của những kẻ bất tuân phục và sự tuyệt hảo của những ngƣời vâng 

phục. 

157. Một số ngƣời yêu mến đức vâng phục đến độ họ không bằng lòng vâng lời những 

lệnh truyền, mà còn tự nguyện ràng buộc mình vào đức vâng phục đặc biệt. 

158. Làm thế nào để đạt đƣợc từ đức vâng phục thông thƣờng đến đức vâng phục đặc 

biệt ? Sự diệu kỳ của đức vâng phục trong dòng tu. 

159. Sự cao cả của những tu sĩ vâng phục và sự khốn cùng của các tu sĩ bất tuân. 

160. Những ngƣời vâng phục sẽ nhận đƣợc gấp trăm lần và sự sống vĩnh cửu. Phải hiểu 

thế nào về sự gấp trăm ? 

161. Những xấu xa, khốn khổ và lao nhọc của kẻ bất tuân. Những hoa trái cay đắng của 

tội bất tuân. 

162. Sự bất toàn của những kẻ sống nguội lạnh trong Dòng nhƣng vẫn còn tránh đƣợc tội 

trọng. Những phƣơng dƣợc để thoát khỏi sự nguội lạnh. 

163. Sự cao cả của đức vâng phục và những ơn lành dành cho những ai thực sự tuân giữ 

nhân đức này. 

164. Phân biệt giữa hai đức vâng phục : đức vâng phục của ngƣời tu sĩ và đức vâng phục 

của ngƣời ở ngoài đời. 

165. Thiên Chúa không thƣởng công theo sự khó khăn và thời gian vâng phục nhƣng 

theo sự cao thấp của lòng yêu mến. Những ơn lạ Chúa ban cho những ai mau mắn 

vâng phục. Biện phân giữa việc làm và phần thƣởng của sự vâng phục đích thực. 

166. Tổng kết những điều chính yếu đã nói trong cuốn sách. 

167. Linh hồn Catarina tạ ơn và ngợi khen Thiên Chúa, cầu nguyện cho toàn thể thế giới 

và Hội Thánh. Linh hồn kết thúc cuốn sách bằng lời nhắn nhủ sống đức tin. 

II. BỐ CỤC 

Sách Đối Thoại không phải là một khảo luận có bài bản hệ thống để nghiên cứu về đời 

sống toàn thiện; nó thiếu tính chính xác trong cách lập luận, trong cách triển khai tƣ tƣởng từ 

lƣợc đồ tổng quát. Tuy nhiên tƣ tƣởng của sách mang đậm nét thần học chính xác. 

Nhƣ đã nói, nguyên bản của Đối Thoại đã không đƣợc phân chia rõ ràng nhƣ hiện nay. 

Tuy nhiên những phiên bản đầu tiên đã bắt đầu chia thành chương và mãi đến thời cận đại, ngƣời 



ta mới đặt ra vấn đề phân chia thành từng phần dựa theo đề tài hay khảo luận. Điều này giả thiết 

một sự phân tích cấu trúc nội tại, để tìm hiểu đâu là những ý tƣởng chủ chốt, chúng đƣợc quảng 

diễn nhƣ thế nào, tƣ tƣởng mạch lạc ra sao. 

Dĩ nhiên, một câu hỏi căn bản cũng đƣợc đặt ra: thánh Catarina có khái niệm gì về sự 

phân chia thành từng thiên khảo luận không? Có những nhà nghiên cứu cho rằng thứ tự của các 

thiên khảo luận có thể tìm thấy không chỉ nhờ việc phân tích bản văn, mà còn qua vài bức thƣ 

(cách riêng Lá thư số 272 viết cho cha Raymonđô Capua) trong đó xem ra thánh nữ đã phác họa 

một cái sƣờn cho tác phẩm tƣơng lai. 

Chúng tôi không muốn đi sâu vào cuộc tranh luận này, nhƣng chỉ ghi lại những lối phân 

chia đã đƣợc đề nghị. 

A. NHỮNG ẤN BẢN ĐẦU TIÊN 

Sau nhập đề, tác phẩm đƣợc phân chia thành sáu khảo luận: 

1. Khảo luận về ơn biện phân (ch. 9-64) 

2. Khảo luận (ch. 65-86) 

3. Khảo luận (ch. 87-134) 

4. Khảo luận về Chúa Quan phòng (ch. 135-145) 

5. Khảo luận (ch.146-153) 

6. Khảo luận về đức vâng phục (ch.154-167) 

B. NHỮNG ẤN BẢN CẬN ĐẠI 

Tác phẩm đƣợc chia thành bốn khảo luận: 

1. Khảo luận về sự biện phân (ch. 9-64) 

2. Khảo luận về sự cầu nguyện (ch. 65-134) 

3. Khảo luận về Chúa Quan phòng (ch.135-143) 

4. Khảo luận về đức vâng phục (ch.144-167). 

C. NHỮNG ẤN BẢN HIỆN ĐẠI 

1. Cha J. Hurtaud  

Trong cuốn Le Dialogue de Sainte Catherine de Sienne, Lethellieux, Paris 1913 Cha đề 

nghị một sự phân chia không dựa thuần túy theo các khảo luận, nhƣng dựa theo 4 lời khẩn 

nguyện và trả lời. Tƣ tƣởng chủ chốt là "Lòng thƣơng xót" (misericordia) 

Dẫn nhập : Bốn lời khẩn nài (ch.1) 

1. Trả lời thứ nhất: xin thƣơng xót bản thân Catarina. 

Hồng ân biện phân (ch. 2-16) 

2. Trả lời thứ hai: xin thƣơng xót thế giới 

- Hồng ân Nhập thể (ch. 17-30) 

- Hồng ân đồng hình đồng dạng với Đức Kitô (ch. 31-86) 

- Hồng ân nƣớc mắt (ch. 87-97) 

- Phụ thêm: giải thích thêm về hồng ân biện phân (ch. 98-109) 

3. Trả lời thứ ba: xin thƣơng xót Hội thánh 



Canh tân các mục tử (ch. 110-134) 

4. Trả lời thứ tƣ. Sự quan phòng về lòng thƣơng xót (ch. 135-153) 

Giải thích về sự Quan phòng cho một hoàn cảnh đặc biệt, và quan phòng cho các 

linh hồn nói chung (ch. 135-153) 

Giải thích về đức vâng phục và về Quan phòng cách riêng cho những ngƣời vâng 

lời (ch. 154-165) 

Kết luận. Tổng kết (ch. 166). Tạ ơn (ch. 167). 

2. Giáo sƣ Giuliana Cavallini  

Trong cuốn Il Dialogo, Ed. Cateriniane, Roma 1968; Catagalli, Siena 1995, giáo sƣ chia 

làm 10 phần. Tƣ tƣởng chủ chốt là "Chân Lý" (Verità), chứ không phải là lòng thƣơng xót. Thánh 

nữ cầu xin Chúa ban cho ánh sáng đức tin để hiểu rõ bốn vấn đề nêu lên. 

1. Nhập đề : Gợi ý về những đề tài căn bản (ch. 1-2) 

2. Giáo huấn về sự trọn lành (ch. 3-13) 

3. Đối thọai (ch. 14-25) 

4. Giáo huấn về Cây Cầu (ch. 26-86) 

5. Giáo huấn về nƣớc mắt (ch. 87-97) 

6. Giáo huấn về chân lý, hay về ba ánh sáng (ch. 98-109) 

7. Hội thánh nhƣ là Thân thể mầu nhiệm (ch. 110-134) 

8.  Chúa Quan Phòng (ch. 135-153) 

9. Đức vâng phục (ch. 154-165) 

 10. Kết luận (ch.166-167). 

 3. Cha Benedict Ashley 

Với Guide to Saint Catherine’s Dialogue, in: "Cross and Crown" 29, (1977), pp. 237-249, 

cha xếp lại các đề tài mà G. Cavallini gợi lên : 

Nhập đề: Bốn lời khẩn nài  (ch. 1). Thánh nữ tự hiến (ch. 2) 

1. Chúa Cha trả lời bốn khẩn nài 

- Khẩn nài thứ nhất : cho bản thân. Giáo lý về đức khôn ngoan (ch. 3-12). Tóm lƣợc 

ở chƣơng 12. 

- Khẩn nài thứ hai : cho Giáo hội (ch.13-15) 

- Khẩn nài thứ ba : cho thế giới (ch.16-18) 

- Khẩn nài thứ bốn : sự quan phòng của Chúa cho vạn vật, cách riêng cho cha 

Raymonđô (ch.19-20). 

2. Khai triển các lời giải đáp 

a) Giáo  huấn  về Cây Cầu (ch. 21-87) 

- Ba cấp của Cây Cầu (ch. 21-22) 

- Vƣờn nho và những nhân công (ch. 23-24) 

- Giải thích về Cây Cầu (ch. 25-30) 

- Cây xấu và bốn nết xấu (ch. 31-35) 

- Ba phán đoán, cám dỗ, gai nhọn (ch. 36-50) 

- Ba cấp bậc và ba tài năng linh hồn (ch. 51-55). Tóm tắt ở chƣơng 55 



- Bƣớc lên cầu. Ba trạng thái của linh hồn (ch. 56-77) 

- Trạng thái thứ bốn của linh hồn (ch. 78-85) 

b) Giáo  huấn  về nước mắt (ch. 86-97): năm loại nƣớc mắt.  

c) Giáo huấn về Chân lý (ch. 98-109) : ba ánh sáng 

d) Giáo huấn về Thân thể Mầu nhiệm (ch.110-134) 

- Phẩm giá của các bí tích và chức linh mục (ch. 110-118). Tóm tắt ở chƣơng 118. 

- Các nhân đức của linh mục (ch. 119). Tóm tắt ở chƣơng 120. 

- Các tội của linh mục (ch. 121-133) 

- Lời cầu xin cải tổ Giáo hội (ch. 134) 

e) Giáo huấn về sự quan phòng (ch.135-53) 

f) Giáo huấn về đức vâng phục (ch.154-165) 

Kết luận. Tóm lại toàn bộ cuốn sách (ch.166). Lời chúc tụng (ch. 167) 

  Cha Ashley nhận định nhƣ sau: sách Đối thoại gồm hai phần chính. Trong phần thứ nhất 

(ch. 3-20), Chúa Cha trả lời vắn tắt cho bốn lời khẩn nài. Trong phần thứ hai (ch. 21-167), thánh 

nữ quảng diễn các câu trả lời với những giáo huấn, tuy không theo thứ tự của bốn điều khẩn nài. 

1/ Lời giải đáp thứ nhất (cho bản thân) đƣợc bổ túc bởi khảo luận về đức biện phân liền 

đó (chƣơng 3-12), để nhắc nhở rằng sự trọn lành không chỉ dựa trên việc hãm mình, nhƣng cần 

đƣợc xây dựng trên đức ái, bắt đầu từ lòng khiêm tốn. 

2/ Lời giải đáp thứ hai (cho Giáo hội) đƣợc bổ túc bởi giáo huấn về Thân thể mầu nhiệm 

(ch.110-134), nghĩa là theo sau những khảo luận bổ túc cho lời giải đáp thứ ba.  

3/ Lời giải đáp thứ ba (cho thế giới) đƣợc quảng diễn bởi ba khảo luận xem ra không ăn 

khớp với nhau :  

- Giáo huấn về Cây Cầu, nghĩa là vai trò của Đức Kitô trong lịch sử cứu độ; đây là khảo 

luận dài nhất của quyển Đối Thoại (ch. 21-87). Tác giả xen vào đạo lý về chiếc cầu vài 

hình ảnh khác: vƣờn nho (ch. 23-24), cây xấu và cây tốt (ch. 31-35).  

- Giáo huấn về nƣớc mắt (ch. 86-97); 

- Giáo huấn về chân lý (ch. 98-109), bàn về sự tiến triển trên đƣờng trọn lành dƣới khí 

cạnh tri thức, nghĩa là “biết mình”. Nhƣ vậy nó bổ túc cho khảo luận về đức khôn 

ngoan (lời khẩn nài thứ nhất).  

4/ Lời giải đáp thứ tƣ đƣợc quảng diễn với hai khảo luận: về "Chúa Quan phòng", nghĩa là 

cách thức Chúa dẫn dắt và chăm nom mọi ngƣời; về "đức vâng phục". Hai khảo luận này liên 

quan đến việc cầu nguyện cho công cuộc cải cách đời sống tu trì mà thánh nữ và cha Raymonđô 

đang dấn thân. 

4. Bà Dominique De Courcelles  

Il Dialogo di Caterina da Siena, Jaca Book, Milano 2000, (nguyên tác bằng tiếng Pháp, 

1997) đề nghị đọc tác phẩm theo cấu trúc nhƣ sau : 

 

Ch. 1-2 

Lời tựa: Nhân danh Chúa Kitô chịu 

Ch. 166-167 

Tổng kết toàn bộ cuốn sách 



đóng đinh và mẹ Maria dịu hiền 

Ch. 3-12 

Giáo huấn về sự hoàn thiện và lòng 

khao khát 

Ch. 154-165 

Giáo huấn về đức vâng phục :  

Ngôi Lời, Ađam và các thánh nhân 

Ch. 13-25 

Lòng thƣơng xót của Thiên Chúa đối 

với dân Ngài 

Ch. 135-153 

Sự quan phòng của Thiên Chúa : 

Quan phòng chung 

Ch. 26-87 

Giáo huấn về Cây Cầu : Đức Kitô 

tiếng nói của chân lý 

Ch. 110-134 

Giáo huấn về Giáo Hội thân mình mầu 

nhiệm : sự cao cả của tác vụ linh mục 

Ch. 88-97 

Giáo huấn về nƣớc mắt : những 

trạng thái của linh hồn vƣơn tới chân 

lý 

Ch. 98-109 

Giáo huấn về chân lý : 

Ba ánh sáng, dấu hiệu của niềm vui 

 

Lƣợc đồ này chứng tỏ Đối Thoại đƣợc kết cấu và phân chia rất chặt chẽ, mô phỏng một 

cuộc đối thoại từ hai phía. Hình ảnh trung tâm của khảo luận tâm linh này là Cây Cầu để diễn tả 

sự trung gian. Giáo huấn về Cây Cầu đƣợc bắc lên tới trời là phần chiếm ƣu thế trổi vƣợt so với 

các phần khác của toàn bộ tác phẩm. Cuộc đối thoại phát sinh khởi đi từ sự hiệp thông với thân 

thể của Đức Kitô, một sự hiệp thông không chỉ là sự tiếp xúc, đụng chạm mà là cuộc phối hợp 

thực sự, trong đó ngƣời vào cuộc đối thoại và ngƣời đƣợc đối thoại ở gần nhau nhất, nhƣng vẫn 

giữ đƣợc khoảng cách cần thiết nhất. Tuy nhiên, khoảng cách này không mâu thuẫn với sự gần 

gũi mà trái lại, chúng còn hoà hợp đi đôi với nhau. Hình ảnh Cây Cầu cũng biểu hiện một cách 

trình bày sự vắng mặt và sự hiện diện của Đức Kitô, mà Thân thể mầu nhiệm của Ngài là Hội 

thánh, đặc biệt là các thừa tác viên linh mục, cho thấy thực tại hữu hình của Ngài. 

Cây Cầu này nối kết trời và đất vào lúc Con Thiên Chúa nhập thể, kết hợp bản tính nhân 

loại trong bản tính thần linh của Ngài. Trong khi kết hợp với nhân tính, thiên tính đã thiết lập một 

Cây Cầu và tái lập một con đƣờng, để tất cả những ai đi qua cầu này thì sẽ đạt tới sự sống viên 

mãn. Đây chính là con đƣờng duy nhất dành cho những ai thực sự muốn đi tới sự sống vĩnh cửu 

bằng công nghiệp của Đức Kitô.  

Nhƣ vậy Cây Cầu nói lên vai trò trung gian thiết thực và tất yếu của sự mặc khải Thiên 

Chúa. 

Qua các cuộc tranh luận về cấu trúc của sách Đối thoại, chúng ta có thể giả thiết rằng, đối 

với các học giả, quyển sách này là một tác phẩm văn học, có một thứ tự mạch lạc nhằm quảng 

diễn một học thuyết nào đó. Tuy nhiên, có ngƣời (nhƣ Angel Morta
7
) muốn chú ý đến một đặc 

trƣng đã tạo nên tựa đề cho cuốn sách, đó là một cuộc "Đối thoại". Rất có thể "đối thoại" chỉ là 

một thể văn đƣợc chọn để trình bày một đạo lý; dù vậy, thể văn đối thoại khác hẳn thể văn nghị 

                                                 
7
 Santa Catalina de Siena, El dialogo, traducción y notas de Angel Morta, BAC Madrid 1955, pp. 92-108. 



luận, bởi vì trong một cuộc đối thoại thân tình, dòng tƣ tƣởng không tiếp nối nhau theo một thứ 

tự luận lý, nhƣng thƣờng nảy lên theo đà liên tƣởng và không tránh khỏi những sự lặp lại. 

Cho dầu quan niệm sự đối thoại trong quyển sách này nhƣ điều đã xảy ra thực sự hoặc chỉ 

là một hƣ cấu, ta cứ tạm hình dung cuộc đối thoại giống nhƣ một cuộc hàn huyên liên tục (có thể 

kéo dài cả mấy ngày)
8
, và chúng ta hãy theo sát những câu chuyện đã đƣợc trao đổi trong đó. Đây 

là cũng là một cách giới thiệu tác phẩm cách sơ lƣợc, rảo qua một vòng những đề mục đƣợc gợi 

lên. 

III. SƠ LƢỢC NỘI DUNG 

Tác phẩm mở đầu bằng việc trình bày một linh hồn khát khao đƣợc tôn vinh Thiên Chúa 

và cứu vớt các linh hồn. Từ lòng khao khát nồng nhiệt đó nảy ra bốn lời  khẩn nài:  

- Thứ nhất, cho chính bản thân. Ý thức rằng mình không giúp ích gì cho tha nhân nếu 

mình chƣa có đức hạnh, linh hồn xin Chúa huấn luyện mình ngõ hầu có thể làm vinh 

danh Chúa và làm ích cho ngƣời khác. 

- Thứ hai, cầu xin cho sự cải cách Giáo hội 

- Thứ ba, cầu xin cho thế giới 

- Thứ tƣ, cầu xin cho một trƣờng hợp đặc biệt (ch.1) 

Linh hồn cảm thấy sự bất xứng của mình cũng nhƣ những khốn khổ lầm than của nhân 

loại nên đã thét lên: “Lạy Cha hằng hữu, con xin xƣng thú tội lỗi trƣớc Thánh nhan, xin Cha sửa 

phạt con ngay ở đời này. Bởi vì con là duyên cớ của những hình phạt mà ngƣời chung quanh con 

phải chịu, xin Cha hãy trừng phạt con vì những tội lỗi của tha nhân" (ch. 2; tr. 5)  

A. TRẢ LỜI CHO KHẨN NGUYỆN THỨ NHẤT 

Thiên Chúa Cha vui lòng vì những ƣớc muốn mãnh liệt đó, đã đáp lại lời khẩn nguyện thứ 

nhất bằng ba bài học hữu  ích cho Catarina và cho những ngƣời khác.  

Catarina đã xin Chúa hãy trừng phạt những tội lỗi của mình khi còn ở đời này. Nhƣng 

Chúa đã dạy bài học thứ nhất của đời sống tâm linh, đó là: giá trị của công việc đền tội ở tại tình 

yêu chứ không ở tại sự đau khổ, tình yêu phát sinh từ chỗ biết Chúa và biết tội lỗi của mình. Tình 

yêu ở đây là thống hối, khiêm tốn và đoạn tuyệt với tội lỗi (ch. 3 và ch. 4). Phần thứ hai của bài 

học thứ nhất chuyển sang tình yêu trong việc đền tội thay cho tha nhân : lòng ƣớc ao muốn đền 

tội cho tha nhân cũng bắt nguồn từ chỗ biết mình, biết Chúa và mến Chúa. Trong việc đền tội 

thay cho tha nhân, có những cấp độ tùy theo tâm tình của ngƣời hiến dâng : có tâm tình “sám hối 

trọn vẹn”, nhờ đó mà Chúa tha thứ cả tội lỗi lẫn hình phạt; có thứ tâm tình “sám hối bất toàn” thì 

chỉ đƣợc tha tội chứ không tha hình phạt. Để có thể thoát khỏi tình trạng tội lỗi thì cần biết trung 

thành với ân sủng mà Chúa ban; ngƣợc lại nếu không đáp ứng với ơn thánh thì sẽ bị diệt vong. 
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Theo tục truyền, thánh nữ đọc lên quyển Đối thoại trong năm ngày xuất thần vào tháng 10 năm 1378 (khi 

lên 31 tuổi). Nhƣng dƣới khía cạnh phê bình văn chƣơng, truyền thuyết này không thể đứng vững. G.  Cavallini cho 

rằng tác phẩm này thành hình trong một khoảng thời gian dài hơn (từ tháng 12 năm 1377 đến mùa thu năm 1378). 

Còn Dominique de Courcelles nhận thấy một số đoạn trong Đối Thoại là những đoạn trích từ những lá thƣ mà thánh 

nữ viết cho cha Raymonđô da Capua sau đó nhiều năm (Il Dialogo di Caterina da Siena, 1997. An bản đầu tiên bằng 

tiếng Ý, Jaca Book, Milano, 2000, p. 33-34) 



Chúa khuyên Catarina và cha giải tội hãy cầu nguyện không ngừng cho tha nhân, bởi vì 

đó là điều làm Chúa vui thích, xét vì nó phát xuất từ đức mến (ch. 4 và ch. 5). 

Trong bài học thứ hai Chúa giải thích lý do vì sao phải cầu nguyện cho tha nhân : việc cầu 

nguyện và hy sinh cho tha nhân dựa trên mối dây liên đới giữa mọi ngƣời với nhau. Bất cứ việc 

tốt (nhân đức) và việc xấu (tội lỗi) nào cũng có ảnh hƣởng đến tha nhân. Tội lỗi không chỉ làm 

xúc phạm đến Chúa mà còn làm thiệt hại cho tha nhân nữa (ch. 6). Việc lành cũng ảnh hƣởng đến 

tha nhân bởi vì các nhân đức đều quy về đức ái; thế mà tha nhân – cùng với Thiên Chúa – là đối 

tƣợng của đức ái (ch. 7). 

Để cho các nhân đức và hy sinh đƣợc đẹp lòng Chúa và có giá trị đền tội, chúng ta cần 

phải tuân theo vài điều kiện. Đây là bài học thứ ba mà Chúa muốn dạy Catarina. Chúng cần đƣợc 

đặt trên nền tảng của đức khiêm nhường và đức mến. Nói khác đi, chúng cần đƣợc điều khiển bởi 

đức biện phân, biết trao cho ai điều gì thích hợp với họ : với Thiên Chúa, với bản thân và với tha 

nhân (ch. 9). Ba đức khiêm nhƣờng, yêu mến và biện phân  liên hệ chặt chẽ với nhau (ch.10). 

Chúng ta không nên đặt các nhân đức dựa trên nền tảng của việc hãm mình bề ngoài, bởi 

vì những việc này chỉ là phƣơng tiện mà thôi và bị hạn chế. Duy chỉ có tình yêu mới không có 

giới hạn. Đôi khi chúng ta cần phải bỏ vài việc hãm mình thân xác, nhƣng không bao giờ đƣợc 

ngƣng hãm dẹp tính tự ái. Vì thế, sự thánh thiện đƣợc đo lƣờng theo mức độ của tình yêu, chứ 

không theo mức độ của việc hãm mình. 

Sự biện phân cũng phải áp dụng trong lòng yêu mến tha nhân nữa. Đức biện phân bao giờ 

cũng đi kèm theo các nhân đức chân chính. Thế gian có thể đặt ra những chƣớng ngại để thực 

hành các nhân đức, nhƣng không tài nào diệt đƣợc các nhân đức; ngƣợc lại, nhân đức đƣợc nên 

kiên cƣờng hơn nhờ những thử thách (ch.11). 

Sau khi tóm tắt ba bài học, Chúa Cha khuyên Catarina hãy tỏ ra can trƣờng trƣớc những 

khó khăn nghịch cảnh, theo gƣơng Đức Kitô đã đi trƣớc. Hoa trái của sự dũng cảm can trƣờng là 

sự an ủi khôn tả do sự canh tân Hội thánh đem lại (ch.12). 

Những bài học trên đây đã giảm bớt nỗi cay đắng trong linh hồn Catarina nhờ niềm hy 

vọng sẽ làm ích cho Hội thánh. Đồng thời chúng cũng tăng gia phần nào nỗi cay đắng, bởi vì một 

khi đã biết Chúa và biết mình thì cũng biết thêm sự xúc phạm mà thọ tạo đã gây cho Chúa. Nếu 

không có sức mạnh Chúa nâng đỡ, hẳn linh hồn đã tan vỡ vì nỗi thống khổ đó. 

B. TRẢ LỜI CHO KHẨN NGUYỆN THỨ HAI 

Sự chuyển tiếp từ lời khẩn nguyện thứ nhất sang lời khẩn nguyện thứ hai đƣợc mang đặc 

trƣng của một cuộc hàn huyên. Niềm xác tín về lòng khoan nhân của Chúa và nỗi cay đắng khi 

nhận thấy những sự dữ trên thế giới và trong Hội thánh đã thúc đẩy Catarina khẩn nài: "Con sẽ 

không rời khỏi tôn nhan Cha, bao lâu con chƣa thấy Cha thƣơng xót dân này [Hội thánh]" (ch.13; 

tr. 28). 

Thiên Chúa, Đấng chấp nhận nƣớc mắt và khao khát của những tôi trung của Ngài, đã kể 

cho Catarina nghe tình trạng khốn đốn làm hoen ố vẻ kiều diễm của Hội thánh, cũng nhƣ lỗi của 

các tín hữu là những kẻ đã đƣợc cứu chuộc (ch. 14). Vì thế tội do các tín hữu phạm thì gây ra 



món nợ nặng hơn nữa. “Hãy múc lấy từ nguồn suối tình yêu của Cha, hãy lấy nƣớc mắt và mồ 

hôi của các con để lau mặt Hiền thê của Con Cha” (ch.15; tr. 35).  

Bấy giờ thánh nữ lại mở rộng lời cầu nguyện cho tất cả thế giới (ch.16). 

Chúa đáp: “Con ơi, con không thấy ngƣời ta xúc phạm đến Cha […], nhất là tội tự ái khốn 

nạn và ghê tởm, nguồn mạch của mọi tội ác. Chính lòng tự ái này đã đầu độc cả thế giới. […] 

Vậy các con là những tôi tớ của Cha, các con hãy ra trƣớc nhan Cha với những lời cầu nguyện sốt 

sắng và lòng ƣớc nguyện của các con với lòng đau đớn vì  đã xúc phạm Cha và vì sự hƣ mất của 

ngƣời tội lỗi; nhƣ vậy các con sẽ làm dịu đi cơn giận của Cha khi phán xét" (ch. 17; tr. 37-38) 

Những lời nói của Chúa đã làm tăng cả niềm hạnh phúc lẫn nỗi đau khổ cho thánh nữ. 

Ngƣời ƣớc muốn biến mồ hôi thành ra máu để đền tội cho tha nhân, một khi đã biết đƣợc phƣơng 

dƣợc nào có thể mang lại ơn cứu độ cho thế giới. Nhờ đức ái, linh hồn ý thức về nghĩa vụ phải 

tôn vinh Thiên Chúa bằng việc cứu rỗi các linh hồn. Nghĩa vụ này bó buộc hết các tôi tớ của 

Chúa, cách riêng là cha linh hồn của thánh nữ (ch.19). 

Thiên Chúa tỏ cho thánh nữ biết ƣớc muốn của Ngài là cha linh hồn phải sẵn sàng chỉ 

mƣu cầu vinh danh Chúa và sẵn sàng chịu bách hại. Đó là dấu hiệu để Chúa Cha nhận biết cha 

linh hồn và các tôi trung khác thành thực tìm kiếm vinh quang của Ngài. Lúc đó, họ sẽ trở nên 

ngƣời con yêu dấu dựa trên ngực Chúa Giêsu, Đấng trở nên chiếc cầu để cho hết mọi ngƣời có 

thể tiến đến cùng Thiên Chúa (ch. 20). 

Những lời vừa rồi đã chuyển sang trọng tâm đạo lý của câu trả lời cho điều khẩn nguyện 

thứ hai, nhằm đến ơn cứu độ thế gian. Con ngƣời không thể nào đƣợc cứu độ ngoài Đức Giêsu 

Kitô, Đấng đã đƣợc đặt làm Cây Cầu giữa Thiên Chúa và loài ngƣời, nối lại dây liên kết đã bị tội 

lỗi cắt đứt. 

Đức Giêsu là Cây Cầu mà Thiên Chúa đã đặt giữa dòng nƣớc lũ tội lỗi, cắt ngang con 

đƣờng tới Thiên Chúa và ngăn trở chƣơng trình Chúa đã định cho loài ngƣời mà thánh nữ gọi là 

“chân lý của Thiên Chúa” (ch. 21). Cây Cầu này nối kết sự cao cả của Thiên Chúa với sự thấp 

hèn của con ngƣời (ch. 22). 

Cây Cầu này sẽ không hữu dụng bao nhiêu nếu nhƣ con ngƣời không muốn hợp tác với 

Thiên Chúa và không muốn qua cầu ấy. Sự cần thiết của việc cộng tác của con ngƣời đƣa đến 

giáo lý về thợ làm vƣờn nho ở trong vƣờn của mình và của Hội thánh để đƣợc hƣởng nhờ công 

hiệu của Máu Chúa. Chỉ khi nào biết kết hiệp với Đức Kitô, cây nho thật, con ngƣời mới có thể 

phát sinh hoa trái. Cây nào không sinh trái sẽ bị chặt và ném vào lửa (ch. 23). 

Thiên Chúa cắt tỉa tất cả bằng những cuộc thử thách. Mỗi ngƣời đƣợc gọi làm vƣờn nho ở 

trong linh hồn mình. Vƣờn nho cũng là Giáo hội, nơi mà Đức Kitô là cây nho đích thực đã đƣợc 

trồng. Vƣờn nho còn là thế giới, và trong đó mọc lên nhiều gai góc bóp nghẹt hạt giống. “Cha 

muốn cho các con hãy là những nhân công tốt nhiệt thành giúp đỡ các linh hồn trong nhiệm thể 

của Giáo hội. Đó là lý do mà Cha đã chọn các con: Cha muốn tỏ lòng thƣơng xót cho thế giới, 

điều mà con tha thiết cầu xin” (ch. 24; tr. 48). 

Thánh nữ liền bộc lộ lời ngợi khen Thiên Chúa vì lời hứa đó (ch. 25). 

Bài học kế tiếp của Thiên Chúa bàn về những đặc trƣng của Cây Cầu mà Ngài đã dựng 

lên để cứu độ nhân loại : 



- Cây Cầu này có ba bậc (hai bàn chân, cạnh sƣờn, miệng), đƣợc dựng lên cao để thu hút 

mọi sự về với mình (ch. 26). 

- Cây Cầu đƣợc xây bằng những viên đá của những nhân đức. Vì thế Chúa Giêsu tự ví 

nhƣ là đường; ai đi qua Ngƣời thì sẽ đến với Thiên Chúa là Chân lý; ai không đi qua 

Ngƣời thì sẽ qua con đƣờng của gian dối (ch. 27). Kẻ nào rời bỏ con đƣờng thứ nhất để 

sang con đƣờng thứ hai thì thật là mù quáng (ch. 28). 

- Cây Cầu này luôn hiện diện giữa loài ngƣời dƣới nhiều hình dạng khác nhau, cho dù 

Đức Kitô đã lên trời (ch. 29). 

Sau khi đƣợc nghe bài học về việc Thiên Chúa đã trao ban chính mình qua cuộc Nhập thể 

của Đức Kitô, thánh nữ thốt lên bài ca chúc tụng (ch. 30). 

 Bài giáo huấn đƣợc tiếp tục. Những ai khƣớc từ không muốn đi qua Cây Cầu của Đức 

Kitô thì sẽ thành nạn nhân của nhiều sự khốn khổ: 

- Thay vì là những cây của tình yêu, họ trở thành những cây của sự chết (ch. 31), với bốn 

hậu quả nhƣ sau: ô uế về linh hồn và thân xác (ch. 32); tham lam của cải, con đẻ của 

tính kiêu ngạo và nuôi dƣỡng nó (ch.33);  tự kiêu gây ra nhiều bất công (ch. 34); phán 

đoán lệch lạc về đƣờng lối của Thiên Chúa (ch. 35). 

- Sự phán xét của Chúa Kitô dành cho họ dƣới nhiều dạng thức (ch. 36):  a/ họ bị Thánh 

Thần khiển trách qua lời giáo huấn và tấm gƣơng của các tôi trung của Chúa; b/ họ bị 

khiển trách vào lúc lâm chung, nếu không chịu sửa mình; c/ họ bị khiển trách vì tội bất 

công đã phạm khi họ chọn khổ sở cho mình thay vì lòng khoan nhân của Chúa (ch. 37). 

(Bốn hình khổ dành cho những kẻ không chịu hối cải sau khi bị khiển trách: mất phúc 

hƣởng kiến; lƣơng tâm dày vò; phải nhìn thấy qủy, bị lửa thiêu đốt : ch. 38); d/ họ bị 

khiển trách vào lúc chung thẩm, làm tăng thêm hình khổ (ch. 39), nhƣng họ không thể 

nào yêu mến đƣợc nữa bởi vì ý chí của họ đã cố chấp trong sự dữ (ch. 40), cũng giống 

nhƣ ý muốn của những ngƣời lành đã gắn chặt vào việc chọn lựa điều tốt lành (ch. 41). 

Những ngƣời lành thánh sẽ đƣợc nhìn thấy Chúa Kitô, chia sẻ hạnh phúc của kẻ công 

chính, kết hiệp linh hồn với thân xác đã đƣợc thánh hóa nhờ nhân tính của Đức Kitô 

(ch. 42). 

Ngay từ đời này, những kẻ khƣớc từ đi qua Cây Cầu của Đức Kitô để theo ma quỷ đã phải 

lãnh chịu nhiều tai họa rồi : 

- Họ bị ma quỷ lƣờng gạt. Ma qủy trở thành lý hình của những kẻ bị luận phạt, trong khi 

đối với ngƣời lành, hắn trở thành dịp để họ lập công trạng. Những kẻ dữ thì nộp mạng 

cho ma quỷ; còn ngƣời lành thì chống cự ma quỷ nhờ lòng hy vọng vào Máu thánh (ch. 

43). 

- Họ mắc phải những điều khốn khổ mà họ muốn tránh : họ bị ma quỷ lừa gạt dƣới hình 

dạng của điều tốt (ch. 44). Những kẻ đi theo Chúa Kitô thì không sợ đau khổ, bởi vì 

nhờ đức tin soi sáng, họ tìm thấy niềm hạnh phúc khi chọn lựa điều hợp với ý Chúa, vì 

biết những công phúc do sự nhẫn nại (ch. 45). 

- Họ trở thành mù quáng do lòng tự ái, nguồn gốc của các tội xấu (ch. 46). Nhờ ánh sáng 

đức tin hƣớng dẫn, những ngƣời lành biết sử dụng những của cải thế gian mà không bỏ 



mất Chúa (ch. 47) bởi vì họ làm chủ đƣợc chúng, còn ngƣời xấu thì bị làm nô lệ cho 

chúng và để cho chúng hành hạ (ch. 48). 

- Đôi khi vì sợ hãi, những kẻ tội lỗi gắng thoát ra khỏi tình trạng xấu xa, nhƣng họ lại 

sớm tái phạm. Vì nguội lạnh, thiếu kiên trì, họ thụt lùi và lại sa ngã (ch. 49). 

Thánh nữ bày tỏ lòng xót xa vì tình trạng mù quáng của loài ngƣời, và xin Chúa Cha giải 

thích thêm về ba cấp bậc tƣợng trƣng nơi thân thể của Đức Kitô (ch. 50). 

Trƣớc hết, ba cấp bậc của Cây Cầu đƣợc giải thích theo hình ảnh của ba tài năng của linh 

hồn (trí nhớ, trí tuệ, ý muốn). Để khỏi bị cuốn theo dòng nƣớc của tội lỗi, cả ba tài năng cần phải 

đƣợc liên kết với nhau trong danh Đức Kitô, ngõ hầu Ngƣời hiện diện trong linh hồn (ch. 51). Sự 

kết hợp giữa ba tài năng là bí quyết của sự bền chí (ch. 52), cho tới khi đạt tới nƣớc hằng sống mà 

Đức Kitô cống hiến (ch. 53). Lòng khao khát nƣớc đó và sự kết hợp ba tài năng bảo đảm cho đức 

ái tồn tại trong linh hồn. Hình ảnh ba cấp độ mô tả tiến trình trong mỗi linh hồn để đạt đƣợc đức 

ái (ch. 54). 

Tất cả mọi ngƣời, không trừ ai, đều phải bƣớc vào chặng khởi đầu, đó là đức ái (ch. 55). 

Kế đó có ba trạng thái hay ba cấp độ của linh hồn, tƣơng ứng phần nào với ba cấp bậc của Đức 

Kitô chịu đóng đinh trên thập giá: kẻ làm thuê, tôi tớ trung thành, bạn hữu và con cái (ch. 56-57). 

Những kẻ phụng sự Chúa với tâm tình sợ hãi nô lệ thì còn ở vào cấp độ thứ nhất. Sự sợ 

hãi nô lệ không bền; vì thế cần đƣợc biến đổi thành sự sợ hãi thánh thiện, nghĩa là sợ làm mất 

lòng Chúa, chứ không phải là sợ hình phạt. Đây là tình trạng của những ngƣời đã biết liên kết các 

quan năng (ký ức để nhớ lại tội lỗi, trí hiểu để nhìn biết hình phạt, ý chí để ghét tội) nhƣng vẫn 

còn chú trọng đến hình phạt hơn là nhân đức và tình yêu (ch. 58-59). Họ phụng sự Chúa với tình 

yêu bất toàn, mà dấu hiệu là tình yêu sẽ giảm sút khi gặp thử thách hoặc khi không còn đƣợc an 

ủi. Thƣờng tình ta bắt đầu từ tình yêu bất toàn này nhƣ trƣờng hợp của thánh Phêrô. Dĩ nhiên là 

Chúa cũng chấp nhận tình yêu đó và cũng ban ơn đáp lại, nhƣng Ngài chƣa thông ban những bí 

mật con tim dành cho bạn hữu.  

Kế đó là những kẻ mến Chúa với tình yêu bạn hữu. Sau khi đƣợc thanh luyện khỏi tình 

yêu tôi tớ, họ tiến tới tình yêu bạn hữu (ch. 60). Thiên Chúa thông ban cho họ nhiều hồng ân khác 

thƣờng, cách riêng là sự hiện diện của Ngôi Lời và của Thánh Linh trong tâm trí (ch. 61). Đó là 

điều mà Chúa Giêsu đã hứa: “Ai yêu mến Thầy … Thầy sẽ tỏ mình ra cho ngƣời ấy… Cha của 

Thầy và Thầy sẽ ở lại trong ngƣời ấy” (ch. 62). Chính Thiên Chúa sẽ thanh luyện tình yêu của họ 

nhƣ Ngài đã thực hiện nơi các tông đồ (ch. 63). Bằng chứng của lòng mến Chúa trọn hảo là tình 

thƣơng đối với tha nhân (ch. 64). 

Những giáo huấn tiếp theo nhằm trả lời cho nguyện vọng muốn đƣợc chỉ giáo về những 

phương thế để đạt đến tình yêu bạn hữu và duy trì trình độ đó. 

Trƣớc hết là cầu nguyện liên lỉ  - bất chấp những cám dỗ của ma quỷ (ch. 65), nhờ vậy 

linh hồn hiểu biết đƣợc tình yêu của Thiên Chúa, đƣợc mặc khải cách riêng nơi Máu Thánh. Việc 

cầu nguyện này không phải chỉ diễn ra bằng kinh đọc ngoài môi miệng nhƣng là trong tâm trí, 

nhờ đó ta có thể biết mình cũng nhƣ biết Chúa, một yếu tố quan trọng để chiến thắng ma quỷ (ch. 

66).  



Ta phải yêu mến Chúa vì Chúa, nhƣ là cùng đích, không phải vì những sự an ủi ngọt ngào 

mà ta nhận đƣợc nhƣ vài ngƣời lầm tƣởng (ch. 67), bởi vì họ không hiểu tƣờng tận về mục tiêu 

của các sự an ủi (ch. 68), hoặc khi họ bám víu vào sự an ủi cá nhân mà xao lãng việc bác ái với 

tha nhân (ch. 69); từ đó họ đâm ra buồn chán khi không nhận đƣợc sự an ủi (ch. 70), hoặc mắc 

lừa ma quỷ hiện ra dƣới hình thù của ánh sáng (ch. 71). Chúa khuyên Catarina và các tôi tớ khác 

hãy cảnh giác trƣớc những ảo tƣởng đó. 

Những đặc trƣng và hoa trái của trạng thái “tình yêu bạn hữu” có thể kể ra nhƣ sau: 

- Cũng nhƣ các bạn hữu, linh hồn nhắm đến Đấng ban ơn hơn là ơn ban (ch. 72). Nhờ 

biết Chúa và biết mình, linh hồn thủ đắc một lƣơng tâm tinh tế và trung thành với việc 

cầu nguyện (ch. 73). 

- Khi đã trút bỏ sự sợ hãi, giống nhƣ các thánh tông đồ, linh hồn sẽ dấn thân phục vụ tha 

nhân (ch. 74). 

- Họ cảm nhận đƣợc tình thƣơng của Thiên Chúa từ cạnh sƣờn của Đấng Chịu khổ nạn, 

với dòng máu trào ra rửa họ sạch tội lỗi (ch. 75). 

Cấp bậc thứ ba là tình trạng của con cái (tuy không tách rời khỏi tình trạng bằng hữu) 

đƣợc tƣợng trƣng nơi miệng của Đấng Chiụ khổ nạn. Linh hồn đã lên tới cấp độ này thì thi hành 

những chức năng của giống nhƣ miệng, tức là: nói  (bên trong, bằng lời nguyện và lòng ƣớc ao; 

bên ngoài, bằng lời giảng và khuyên răn), nếm (“ăn các linh hồn”, chứ không chỉ thèm khát mà 

thôi, trao ban bình an bằng cái hôn  (ch. 76). 

Những đặc trƣng và hoa trái của trạng thái này là: 

- Họ nổi bật về các nhân đức nhẫn nại, mạnh bạo, vững tâm (ch. 77) 

- Họ chỉ tìm thấy vinh dự trong Đấng Chịu khổ nạn mà thôi, chứ không nơi những an ủi. 

Thiên Chúa Ba ngôi đến ngự trong họ, dự tiệc với họ, cũng nhƣ với Đức Giêsu lúc ở 

trên thập giá, dù phải nếm cảnh âu sầu (ch. 78). 

- Nỗi khổ tâm của họ là cảm thấy mình trở về với cõi đời này sau khi đã nếm hƣởng 

hạnh phúc kết hiệp với Thiên Chúa (ch. 79). 

- Họ cảm nhận lòng Chúa khoan nhân tỏa sáng kể cả nơi kẻ tội lỗi (ch. 80), là những kẻ 

Chúa dùng để giúp họ tăng tiến về nhân đức (ch. 81); dĩ nhiên là họ cảm nhận lòng 

Chúa khoan nhân nơi các phúc nhân trên trời (ch. 82). Giống nhƣ thánh Phaolô sau khi 

đƣợc nhấc lên tầng trời thứ ba (ch. 82), họ ƣớc mong đƣợc thoát khỏi thân xác (ch. 84). 

Đó chính là ánh sáng đã chiếu soi các thánh nhân và ban cho họ sự thông hiểu vƣợt xa 

hết mọi kiến thức của nhân loại (ch. 85). 

Tóm lƣợc những điều đã nói trên. "Cha sẽ làm thoả mãn lòng các con khao khát canh tân 

Hội thánh […] Bởi vì Cha muốn cho các con trở nên hữu dụng cho tha nhân, và nhờ vậy mà các 

con mang lại hoa trái cho vƣờn nho […] Các con hãy không ngừng dâng lên Cha hƣơng thơm của 

những lời nguyện cầu cho ơn cứu độ các linh hồn. Cha muốn thi thố lòng thƣơng với thế giới, và 

với những lời cầu nguyện, những mồ hôi và nƣớc mắt này, Cha muốn rửa khuôn mặt của Hiền 

thê Con Cha là Hội thánh" (ch. 86; tr. 180). 

Lẽ ra câu trả lời cho lời van nài thứ hai có thể kết thúc nơi đây. Ơn cứu độ nằm ở nơi Đức 

Giêsu là chiếc cầu với những cấp bậc dẫn đƣa linh hồn từ ngƣỡng cửa sợ hãi nô lệ lên đến tình 



yêu trọn hảo, và đi vào thâm cung của Thiên Chúa. Tuy nhiên, thánh nữ nhận xét rằng sự chuyển 

tiếp từ cấp này sang cấp khác không bao giờ xảy đến nếu không có nước mắt, vì thế Ngƣời xin 

Chúa giải thích thêm (ch. 87). Chúa Cha đã trả lời và giải thích 5 loại nƣớc mắt (ch. 88): 

- nƣớc mắt đƣa tới chỗ chết; 

- nƣớc mắt vì tội đã phạm, bắt đầu dẫn đến sự sống; 

- nƣớc mắt của tình yêu bất toàn; 

- nƣớc mắt của lòng thƣơng xót đối với tha nhân; 

- nƣớc mắt dịu ngọt do sự kết hiệp với Thiên Chúa. Mối liên hệ giữa hai thứ nƣớc mắt 

cuối cùng đƣợc bàn thêm trong chƣơng 89. Ma quỷ bỏ chạy khi gặp những kẻ đạt tới sự 

trọn lành (ch. 90). Nói thêm về nƣớc mắt bằng lửa và lòng ƣớc ao nồng nhiệt (ch. 91). 

Giá trị của nƣớc mắt nằm ở động lực của nó, nghĩa là bắt nguồn từ lòng khát khao vô 

biên, vẫn tiếp tục ở bên kia thế giới (ch. 92).  

Hoa trái của nƣớc mắt khác nhau tuỳ loại. Nƣớc mắt của thế gian chỉ đƣa đến cái chết và 

chẳng ích lợi gì cho tha nhân (ch. 93), và sẽ bị quật ngã bởi bốn cơn gió của thịnh vƣợng, sợ hãi, 

nghịch cảnh và ray rứt (ch. 94).  Hoa trái của ba loại nƣớc mắt kế tiếp (thứ 2, thứ 3, thứ 4) là 

thanh luyện tội lỗi, thủ đắc nhân đức, khao khát phần rỗi tha nhân, dũng mạnh và êm dịu (ch. 95). 

Hoa trái của loại nƣớc mắt thứ năm là ơn kết hiệp với Thiên Chúa, mà miệng lƣỡi không thể nào 

diễn tả nổi (ch. 96). 

  Trƣớc khi bƣớc sang câu trả lời cho điều khẩn nài thứ ba, thánh nữ xin Chúa Cha soi sáng 

thêm về cách thức dạy dỗ ngƣời khác, về sự phân định khi phán đoán ngƣời khác, về dấu hiệu 

nhận biết Chúa viếng thăm linh hồn (ch. 97). Chúa Cha đã nhận lời cầu, và giáo huấn về ba thứ 

ánh sáng nội tại : 

- Một thứ ánh sáng chung, nhìn thấy mọi vật mau tàn, bản thân mỏng dòn. Đây là điều 

cần thiết cho hết mọi ngƣời để xa tránh tội lỗi (ch. 98). 

- Hai là ánh sáng hoàn hảo, của những ngƣời biết hãm mình phạt xác, nhƣng với nguy cơ 

là ít quan tâm đến việc dẹp bỏ tự ái (ch. 99). 

- Thứ ba là ánh sáng tuyệt hảo, khi biết hoà hợp ý mình với ý Chúa, trung thành đi theo 

Đức Kitô, từ bỏ tự ái, không xét đoán tha nhân, đi tìm ý Chúa (ch.100), và đƣợc nếm 

trƣớc hạnh phúc bất diệt (ch.101). 

Chúa dạy cho thánh nữ biết cách sửa lỗi tha nhân mà không làm tổn thƣơng bác ái (ch. 

102), và cũng đừng quá dễ tin vào ảo tƣởng nhận đƣợc lúc cầu nguyện (ch. 103). 

Những hình thức đền tội không có cùng chung một khuôn cho hết mọi ngƣời, và cũng 

chẳng phải là tiêu chuẩn duy nhất để đo lƣờng sự thánh thiện (ch. 104). Tóm tắt (ch. 105). 

Ơn an ủi do Chúa ban thì đi kèm với lòng khao khát tập nhân đức, với lòng khiêm nhƣờng 

và lòng yêu mến nồng nhiệt. Phải cƣ xử thế nào khi đƣợc an ủi (ch. 106). 

Chúa tỏ cho thánh nữ biết là Ngài rất hài lòng vì những lời cầu khẩn sốt sắng và tin tƣởng: 

"Cha không muốn để ƣớc nguyện của con phai mờ đi, cũng không muốn con ngƣng kêu cầu sự 

trợ giúp của Cha […] Con hãy gào thét lên, hãy kêu la xin Cha thƣơng xót thế gian" (ch.107; tr. 

235). 



Thánh nữ ngây ngất dâng lời tạ ơn và khẩn nài (ch.108). Chúa Cha thúc gịuc ngài cầu 

nguyện liên lỉ (ch.109). 

C. TRẢ LỜI CHO KHẨN NGUYỆN THỨ BA 

Sau lời cầu nguyện của thánh nữ cho các tác viên trong Hội thánh, Chúa Cha đề cập đến 

vấn đề thứ ba, về sự canh tân Giáo hội. 

Trƣớc hết, bàn về sự cao quý của chức linh mục : 

- Các linh mục là những tác viên của Anh sáng, của Máu thánh (ch.110), và những ân 

huệ kèm theo (ch.111 và 112). 

- Các linh mục đƣợc Chúa thánh hiến; vì thế họ phải trở nên thiên thần ở dƣới đất 

(ch.113), vô vị lợi (ch.114), noi gƣơng các vị tiền nhiệm thánh thiện. Các linh mục giữ 

chìa khoá của Máu thánh (ch.115). 

- Cần kính trọng các linh mục do lòng tôn kính Máu thánh mà các ngài phục vụ. Những 

xúc phạm đến linh mục bị coi nhƣ xúc phạm đến Chúa (ch.116). Những ai tấn công các 

linh mục là dụng cụ của ma quỷ (ch.117). Những khuyết điểm của hàng linh mục 

không thể trở thành lý do để tấn công Giáo hội (ch.118). 

- Các linh mục ví nhƣ mặt trời, cung cấp ánh sáng và sức nóng cho các linh hồn. Họ cần 

phải dạy bảo sửa chữa các tội nhân, hy sinh phục vụ hết mọi ngƣời (ch.119). 

- Tóm tắt về chức vụ cao trọng của các linh mục, đòi buộc họ nên thánh. Vì thế cần kính 

trọng các linh mục, để tỏ lòng kính trọng với Máu thánh Chúa.  

Từ những điều vừa nói, ta sẽ hiểu hơn tình trạng tồi tệ của các linh mục bất xứng : 

- Nguyên tắc chỉ đạo của họ là tự ái. Từ đó sinh ra tính kiêu căng, tham lam của cải, bóc 

lột các linh hồn (ch.121). 

- Lỗi công bình với Chúa và với tha nhân (ch.122). 

- Tà dâm (ch.123), trong khi chức vụ đòi hỏi phải trong trắng hơn các thiên thần. Chúa 

tìm mọi cách để thức tỉnh họ (ch.124). 

- Họ không dám sửa lỗi kẻ thuộc quyền, bởi vì sợ mất cảm tình. Nếu là tu sĩ, họ không 

giữ kỷ luật và lời khấn, cƣ xử bất công với bề dƣới (ch.125). 

- Họ làm nô lệ cho tật dâm dục (ch.126), tham lam, hám hố chức quyền (ch.127), kiêu 

căng (ch.128). Họ không còn xứng đáng với chức thánh, và rơi vào đủ thứ tội lỗi 

(ch.129). Nếp sống của họ trở nên phàm tục (ch.130). 

Sự đối chiếu giữa các linh mục thánh thiện và tội lỗi đƣợc biểu lộ vào lúc lâm chung. Với 

linh mục thánh thiện, không ai có thể trách cứ điều gì. Các ngài ra đi với tâm hồn an vui, tràn 

ngập niềm hy vọng (ch.131). Còn linh mục tội lỗi thì bị trách móc từ mọi phía: do ma quỷ, do 

lƣơng tâm bất ổn, do các tài sản bất chính, do xao lãng kinh nguyện (ch.132). 

Tóm tắt. Thiên Chúa khuyên nhủ thánh nữ hãy than khóc những ngƣời hƣ hỏng, cầu 

nguyện cho họ. Việc cầu nguyện cho sự canh tân Giáo hội là dấu hiệu của lòng mến Chúa chân 

thành (ch.133). Thánh nữ Catarina đã van xin Chúa cho các linh mục và các linh hồn (ch.134). 

D. TRẢ LỜI CHO KHẨN NGUYỆN THỨ BỐN 



Đối tƣợng của lời khẩn nguyện này là một "hoàn cảnh cá biệt đã xảy ra". Ở chƣơng 139, 

Thiên Chúa đã tỏ cho thánh nữ biết về số phận trầm luân của một kẻ vô danh. Ngài cũng soi sáng 

cho biết về sự quan phòng, cho phép đƣơng sự phải chịu án tử hình ngõ hầu đƣợc thoát khỏi cái 

chết muôn đời. Dựa trên cảm nghiệm đó, thánh nữ bàn về Chúa Quan Phòng, về những cách thức 

Thiên Chúa điều khiển thế giới. 

- qua sự tạo dựng, cách riêng là nơi con ngƣời là hình ảnh Thiên Chúa; 

- qua cuộc cứu chuộc loài ngƣời; 

- qua thần lƣơng của bí tích Thánh thể (ch.135); 

- qua niềm hy vọng mọi ngƣời sẽ đƣợc cứu độ; 

- trong hết mọi thời đại (ch.136) và hoàn cảnh, dù thuận lợi hay bất lợi, kể cả vào lúc 

xem ra hoàn toàn trái nghịch (ch.137). Vì thế đừng ai tỏ ra bất mãn về đƣờng lối của 

Chúa (ch.138). 

- qua một trƣờng hợp cá biệt đã xảy ra (ch.139). Con ngƣời thƣờng mắc tính thiển cận 

khi xét đoán kế hoạch của Thiên Chúa (ch.140). Mù quáng vì không nhận ra sự quan 

phòng trong các nghịch cảnh, hoặc không nhận thấy lòng nhân hậu của Chúa dành cho 

ngƣời lành và ngƣời dữ (ch.141). 

- qua sự lo liệu cho những nhu cầu thể xác và tinh thần; qua việc can thiệp kỳ diệu nơi bí 

tích Thánh Thể (ch.142). 

- đối với kẻ tội lỗi: gây lên sự hối hận, ban ơn tha thứ nhờ lời cầu nguyện của những tôi 

tớ trung tín (ch.143); 

- đối với những kẻ bất toàn, thúc đẩy họ tiến tới bằng cách để cho họ mất mát các niềm 

an ủi trần tục (ch.144); 

- đối với ngƣời trọn lành, qua những thử thách giúp họ kiện cƣờng trong đức khiêm 

nhƣờng (ch.145); 

- qua lời của Chúa Kitô để biến những ngƣời tôi trung thành những nhà hoạt động tông 

đồ (ch.146), và giúp họ đƣợc nên đồng hình đồng dạng với Ngƣời (ch.147); 

- qua tha nhân, bằng việc tƣơng trợ lẫn nhau bởi vì ai ai cũng cần sự hỗ trợ của ngƣời 

khác (ch.148). Sự quan phòng dành cho những kẻ túng thiếu bằng đƣờng lối thông 

thƣờng và bất thƣờng (ch.149). Vì thiếu tin tƣởng vào Chúa quan phòng cho nên nảy 

sinh tính tham lam, kèm theo tính tự phụ và các tội khác (ch.150). Ngƣợc lại, những ai 

tình nguyện chấp nhận sự nghèo khó thì sở hữu tất cả mọi sự và tạo đƣợc mọi nhân 

đức, giống nhƣ Đức Kitô. Ca ngợi đức thanh bần (ch.151). 

Sau khi tóm tắt những điều trên đây, thánh nữ tạ ơn Chúa (ch.152). Tuy lời khẩn nài thứ 

tƣ đã đƣợc giải đáp, nhƣng thánh nữ móc nối thêm đề tài về đức vâng phục (có lẽ gắn liền với lời 

khẩn nài thứ ba thì hợp lý hơn, khi đề cập đến sự canh tân Giáo hội). 

Chúa Cha đã dạy cho thánh nữ : 

- về  cội nguồn của đức vâng phục nơi Đức Giêsu, Con Thiên Chúa làm ngƣời (ch. 154);  

- về đức vâng phục thông thƣờng, nghĩa là tuân giữ các điều răn của Chúa (ch.155), là 

điều kiện cần thiết để tránh tội và tiến đức (ch.156); 



- về đức vâng phục đặc biệt, mà vài ngƣời tình nguyện khấn giữ hoặc ở trong dòng tu 

hay ở ngoài đời (ch.157), để tiến đến sự trọn lành. Tuy nhiên sự trọn lành không hệ tại 

gia nhập dòng tu cho bằng thực hành các nhân đức của đời tu trì (ch.158). Xét về đức 

vâng lời, ta thấy có nhiều hạng tu sĩ: a/ Có những kẻ khiêm nhƣờng và vâng lời đích 

thực; nhờ đức tin họ biết những ích lợi của đức vâng lời và những nguy hại của sự bất 

tuân phục (ch.159); họ đƣợc Chúa ban thƣởng bội hậu (ch.160). b/ Những kẻ bất tuân 

phục: họ là những cây hoa trái sự chết (ch.161). c/ Những kẻ lƣng chừng nguội lạnh; 

phƣơng thế tránh tình trạng đó (ch.162). 

- ca ngợi đức vâng phục và khuyến khích thực hành (ch.163). 

- về việc thực hành đức vâng phục của kẻ sống ngoài đời. Dù sao, giá trị của đức vâng 

phục đƣợc đo lƣờng theo lòng yêu mến khi thực hành nhân đức (ch.164). Gƣơng thực 

hành vâng phục nơi các nhà tu hành trên sa mạc (ch.165). 

Tóm lƣợc những giáo huấn của cuộc đối thoại, và khuyến khích các tôi trung hãy cầu 

nguyện cho thế giới, khẩn xin lòng Chúa thƣơng xót nhân loại (ch.166). 

Thánh Catarina chỉ còn biết dâng lời tạ ơn và chúc tụng, cùng với lời khiêm tốn khẩn nài 

của kẻ ý thức rằng thân phận mình chỉ là “hƣ vô” trƣớc mặt Chúa (ch.167). 



PHẦN II 

LINH ĐẠO CATARINA TRONG SÁCH ĐỐI THOẠI 

 

Sau khi đã rảo qua nội dung sách Đối Thoại, chúng ta hãy tìm hiểu “học thuyết của thánh 

Catarina”. Có nhiều lối  trình bày tƣ tƣởng của vị thánh đƣợc tôn phong làm “Tiến sĩ Hội thánh”. 

Ngƣời ta có thể tìm hiểu quan điểm của thánh nữ liên quan đến các đạo lý căn bản của Kitô giáo: 

mầu nhiệm Thiên Chúa, mầu nhiệm Đức Kitô, Hội thánh, các bí tích. Tuy nhiên, phƣơng pháp 

này xem ra gƣợng ép, bởi vì thánh Catarina không hề nghĩ đến việc soạn ra một giáo trình về thần 

học tín lý, bao gồm tất cả những đạo lý căn bản của đức tin. Một lối trình bày khác hợp lý hơn là 

bình giải các đề tài chính của sách Đối Thoại đã đƣợc nêu bật khi phân tích bố cục, chẳng hạn 

nhƣ: đạo lý về cây cầu, nƣớc mắt, chân lý, về Chúa Quan phòng, về đức vâng lời. 

Dựa theo hai học giả chuyên môn về thánh Catarina, cha Giacinta d‟Urso (Santa Caterina 

da Siena, Temi di Predicazione n. 84, Napoli 1970) và giáo sƣ Giuliana  Cavallini (San 

Domenico e i suoi frati nella spiritualità di S. Caterina da Siena, Editrice Domenicana Italiana, 

Napoli 1993), chúng tôi áp dụng một đƣờng lối khác, đó là tìm hiểu linh đạo của thánh nữ. Thật 

vậy, thánh Catarina không phải là một giáo sƣ thần học cho bằng một vị thầy về đời sống tâm 

linh. Vì thế chúng ta hãy đến lắng nghe ngƣời thuật lại cảm nghiệm của mình về sự kết hiệp với 

Thiên Chúa. Chúng tôi sẽ lần lƣợt trình bày ba điểm: 1/ Chân lý về Thiên Chúa và con ngƣời; 2/ 

Hành trình tiến đến sự trọn lành; 3/  Sự cầu nguyện
9
. 

                                                 

9
 Xem thêm Ermano Rossi, La spiritualità di s. Caterina da Siena nel "Dialogo della Divina Provvidenza" 

in: “Sacra Doctrina” XLIV, (11-12/1999), pp. 7-76. 



CHƢƠNG III 

CHÂN LÝ VỀ THIÊN CHÚA VÀ CON NGƢỜI 

 

Những tƣ tƣởng then chốt của sách Đối thoại về Chân lý đƣợc diễn tả qua một số ý niệm 

và qua hình ảnh nhƣ : Chân lý, biết Chúa biết mình, căn phòng nội tâm, Cây Đức Ái. Nhƣng hình 

ảnh và ý niệm ấy cùng thống nhất với nhau trong Chân lý : 

- Chân lý là đối tƣợng của niềm khao khát và tìm hiểu của Catarina và thánh nữ đƣợc 

chính Đấng Chân lý đối thoại và dạy dỗ. 

- Nơi để học biết chân lý là căn phòng nội tâm. 

- Nội dung của chân lý là Thiên Chúa và con ngƣời cũng nhƣ tình yêu của Ngài đƣợc biểu 

lộ nơi “máu” của Chúa Kitô. 

- Hoa trái của sự hiểu biết chân lý là vun trồng “cây đức ái”. 

I. ĐỐI THOẠI VỀ CHÂN LÝ 

Là một thành viên của nhóm “áo choàng” thuộc Dòng Đa Minh, thánh nữ Catarina đã bị 

thu hút bởi phƣơng châm “Chân lý” khắc trên huy hiệu của Dòng, nhƣ chị đã viết trong chƣơng 

158: đây là  Dòng lãnh nhận lấy "sứ vụ của Lời Chúa" và gieo rắc lời mặc khải với "chân lý và 

ánh sáng"
10

. Dĩ nhiên, chân lý nói đây không thuộc lãnh vực triết học siêu hình, nhƣng là chính 

Thiên Chúa, hoặc Đức Kitô “Đấng là chân lý” (Ga 14,6). Chị đã hiểu nhƣ vậy khi viết cho cha 

Raymonđô Capua : 

"Con viết cho Cha với ao ƣớc thấy cha là ngƣời tìm kiếm và yêu mến Chân lý, chỉ có điều đó mới làm cho 

cha trở thành ngƣời con thực thụ của Đức Kitô chịu đóng đinh, Ngƣời là Chân lý và đóa hoa toả hƣơng 

thơm ngát trong Dòng thánh thiện này" (T. 272).  

Niềm khao khát Chân lý của thánh nữ đƣợc biểu lộ trong các bút tích của Ngài, kể cả sách 

Đối Thoại, đến nỗi chúng ta có thể nói Chân lý là động cơ chi phối các đề tài, mở đầu và kết thúc 

toàn bộ cuốn sách
11

.  

1. Một cách cụ thể, sách Đối thoại bắt đầu từ nỗi khao khát của Catarina muốn biết chân 

lý; và chính Chúa Cha, Đấng tự xƣng là Chân lý, dạy cho Catarina biết chân lý về Thiên Chúa và 

về con ngƣời. Sách Đối thoại đƣợc dẫn nhập nhƣ thế này: 

"Có một linh hồn đƣợc nâng cao lên bởi khát khao mãnh liệt hƣớng đến vinh danh Chúa và cứu vớt các linh 

hồn. Từ lâu, linh hồn ấy đã thực tập các nhân đức, đã quen cƣ ngụ trong căn phòng nhỏ của sự biết mình, 

                                                 

10
 Xem Nguyên Bản tiếng Ý "verità e lume", chƣơng 158, tr. 356 

11
 Xem Giuliana Cavalini, San Domenico e i suoi frati nella spiritualità di S. Caterina da Siena, Editrice 

Domenicana Italiana, Napoli 1993, tr. 15-17 



ngõ hầu hiểu biết hơn lòng nhân lành của Thiên Chúa ở trong chính mình; bởi vì sự hiểu biết đƣa đến yêu 

mến, và linh hồn yêu mến thì muốn tiến tới và mặc lấy Chân lý". (ĐT. 1; tr. 1)
12 

 

Lời mở đầu này phác họa những chủ đề chính của linh đạo Catarina: con ngƣời mong 

muốn đƣợc biết Chúa và biết mình. Chính lòng yêu mến Chúa và phần rỗi của tha nhân đã thúc 

đẩy linh hồn khao khát hiểu biết ấy; và càng yêu mến nó càng ao ƣớc tiến thêm trên đƣờng chân 

lý. Những phƣơng thế trợ giúp cho sự hiểu biết và yêu mến là thi hành nhân đức và cƣ ngụ trong 

căn phòng nội tâm, để rồi cùng với tình yêu mến và hiểu biết, con ngƣời có thể trở nên đồng hình 

đồng dạng với Chân lý là đích điểm của mình.  

Đáp lại niềm khát vọng tha thiết của Catarina là muốn học biết chân lý, Thiên Chúa 

“Đấng Chân lý” đã từng bƣớc tỏ bày cho thánh nữ.  

2. Mỗi khảo luận trong sách Đối thoại đều đƣợc giới thiệu và kết thúc bằng sự quy chiếu 

về Chân lý. Ví dụ, khởi đầu cho câu trả lời của ƣớc nguyện thứ nhất, Chân lý là chính Chúa, 

Đấng làm cho chúng ta khao khát đƣợc kết hiệp với Ngài. Chúng ta đọc thấy nhƣ sau: 

"Thế rồi, Đấng Chân Lý vĩnh cửu nhận lấy tấm lòng khao khát của linh hồn ấy và kéo nó lại với Ngài một 

cách mạnh mẽ hơn [...] Chân lý ngọt ngào đã làm cho linh hồn nhƣ vậy [...] và nói : Hỡi con Cha, con có 

biết không ..." (ĐT. 3; tr. 5) 

Và kết thúc câu trả lời cho ƣớc nguyện thứ nhất, Chân lý đƣợc đề cập nhƣ là giáo lý của 

Cha : 

"Bây giờ con đã thấy Cha là Đấng Chân lý, Cha đã tỏ cho con thấy chân lý và giáo lý để con đạt tới đức ái 

trọn lành" (ĐT. 12; tr. 49). 

 Giáo lý này có nền tảng trong sự nhận biết hai mặt cách chân thật : Thiên Chúa ở trong 

chúng ta và chúng ta ở trong Thiên Chúa. Tất cả các nhân đức đều phát sinh từ đó và đạt đƣợc 

triều thiên trong đức ái. Nhƣng giáo lý hay Chân lý ấy không chỉ là một mớ đạo lý hay kiến thức 

khô khan mà còn là nguyên lý của sự sống và đem lại hạnh phúc vĩnh cửu cho con ngƣời nữa : 

“Cha [chân lý của Cha] đã sáng tạo con ngƣời theo hình ảnh của Cha và giống Cha, để nó hƣởng sự sống 

muôn đời, đƣợc chia sẻ và nếm sự ngọt ngào khôn tả của Cha” (ĐT. 21; tr. 41) 

3. Đặc biệt ở chƣơng 166, tổng kết toàn bộ tác phẩm, chúng ta lại đọc thấy tƣ tƣởng này 

trong cả bốn ƣớc nguyện: 

"... Cha đã làm cho con đƣợc mãn nguyện [ƣớc nguyện thứ nhất]. Cha soi sáng cho con bằng chân lý Cha, 

cho con biết bằng cách nào để con nhận biết chân lý nhƣ con khát khao. Cha đã giải thích cho con biết cách 

thức, cùng với sự nhận biết con và biết Cha, và với ánh sáng đức tin, con sẽ đạt tới sự nhận biết chân lý" 

(ĐT.166; tr. 451) 

  Chân lý thật là phong phú và sâu sắc, vừa là đối tƣợng của niềm khao khát tâm tình, vừa 

là nguyên lý soi sáng trí thức và đức tin, nhƣng chân lý đó không chỉ thuộc về Thiên Chúa và con 

ngƣời cách chung chung, mà liên quan tới mỗi tâm hồn. 
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Trong sách này chúng tôi ghi chú số chƣơng kèm theo số trang, theo bản dịch tiếng Việt của Cha Vinh 

Sơn Bùi Đức Sinh, OP và nhóm “Phục Vụ Lời Chúa” năm 2003. Nhƣ đã nói trong lời giới thiệu, chúng tôi trích đoạn 

theo bản dịch Việt ngữ hiện có, rồi bổ sung đối chiếu những chi thiết cần thiết dựa theo nguyên bản tiếng Ý của giáo 

sƣ Giuliana Cavallini (2ed. Roma 1980) và Angiolo Puccetti (3ed. Siena 1980).  



 Đáp lại ƣớc nguyện thứ hai, Thiên Chúa đã thƣơng xót và ban cho thế giới Con Một 

xuống trần gian, Ngôi Lời của Ngài, "Đấng Chân lý dịu hiền của Cha" làm Cây Cầu nối dài giữa 

trời và đất, và kết hợp hai bản tính thần linh và nhân linh.  

 Mọi ơn ban của Chúa quan phòng là sự đáp trả cho lời nguyện ƣớc thứ tƣ, cũng đều nhắm 

đến mục đích này : 

"Tất cả mọi sự đã đƣợc ban nhằm vì lợi ích của các con, để các con đƣợc thánh hóa trong Cha và để chân lý 

của Cha đƣợc hoàn tất trong các con. Bởi vì chân lý Cha là thế này : Cha đã tạo dựng nên các con để các 

con đƣợc sự sống muôn đời. Chân lý ấy đã đƣợc mặc khải cho các con trong Máu của Ngôi Lời, Con Một 

yêu dấu của Cha" (ĐT. 166; tr. 453)   

 Trƣớc khi cuốn sách đƣợc gấp lại, chiều kích tông đồ và làm chứng tá của ngƣời Kitô hữu 

cũng đƣợc nhìn dƣới lăng kính của Chân lý ánh sáng, nhƣ là lời nhắn nhủ cuối cùng của Chúa 

cho chúng ta:   

"Con hãy cố gắng  đừng bao giờ ra khỏi căn phòng nhỏ của sự biết mình. Bên trong căn phòng đó con hãy  

giữ  gìn và khai thác kho báu mà Cha đã ban cho con. Đó là học thuyết của chân lý, đƣợc xây cất trên viên 

đá sống động là Đức Giêsu Kitô dịu hiền, đƣợc bao phủ  nhờ ánh sáng chiếu tỏa vào bóng tối. Con hãy mặc 

lấy ánh sáng chân lý đó, hỡi ái nữ quý mến của Cha" (ĐT. 166; tr. 454). 

 

II. BIẾT MÌNH VÀ BIẾT CHÚA 

 Chân lý mà Catarina quan tâm tìm kiếm chủ yếu là chân lý về Thiên Chúa và chân lý về 

con ngƣời. Đâu là gốc rễ, căn nguyên đã thúc đẩy Catarina muốn biết Thiên Chúa và biết con 

ngƣời ? Cha Raymonđô kể lại một mẩu chuyện trong cuộc đời của thánh nữ để trả lời cho câu hỏi 

này. 

Khi còn nhỏ, Catarina đã đƣợc Chúa cho biết rằng thánh Đa Minh lập Dòng thuyết giáo  

để chuyển trao cho nhân loại hồng ân Chân lý. Điều này đã đánh động cô bé mãnh liệt đến nỗi cô 

tìm cách nuôi một kế hoạch mà chỉ có trẻ con mới làm đƣợc : cô ăn mặc nhƣ một cậu con trai và 

đến gõ cửa tu viện dòng anh em Đa Minh ở một miền xa xôi mà chẳng ai hay biết. Giấc mộng trẻ 

con này sau đó đã hoá thành sự thật, khi cô gần đƣợc tuổi 16, cô đƣợc nhận vào số những ngƣời 

khoác "áo choàng", đó là các chị em Dòng Ba Hãm Mình của thánh Đa Minh. 

Chân phƣớc Raymonđô cũng kể rằng, ngay từ lúc Catarina bắt đầu cuộc sống tâm linh 

khổ hạnh, một ngày nọ Chúa đã hiện ra với cô và nói : "Con có biết con là ai và Ta là ai không?" 

- và chính Chúa đã trả lời : "Con là kẻ không hiện hữu, còn Ta là Hiện hữu" (Vita 92) 

Thật vậy từ ánh sáng mà Catarina đã nhận đƣợc từ thiếu thời, cô đã tự vấn : Nếu con 

không hiện hữu, thì tại sao con biết con đang sống ? Cuộc sống này bởi đâu mà có ? Và thánh nữ 

đã tìm thấy câu trả lời trong Đấng tự hữu : Ngài đã ban cho con cuộc sống ấy. Nhƣng nếu Ngài là 

Đấng tự hữu cách viên mãn, là sự viên mãn của mọi hữu thể, là sự viên mãn của cuộc sống, Ngài 

không cần đến những cái khác sao? Tại sao Ngài lại tạo dựng nên mọi sự ? Và thánh nữ đã tìm 

thấy câu trả lời trong tình yêu : Thiên Chúa là tình yêu, Ngài đã tạo thành vũ trụ vì yêu. Muôn vật 

có đó đều bởi tình yêu sáng tạo. 



Sách Đối Thoại làm nổi bật lên chân lý nền tảng của sự trọn lành là “biết mình và biết 

Chúa”. 

A. BIẾT MÌNH 

1. Biết mình là gì ? 

Trong ngôn ngữ của Catarina, "biết mình" không phải là sự suy xét đơn thuần về những 

thiếu thốn, bất toàn của mình, cũng không phải là sự am tƣờng về phƣơng diện tâm lý. Chúng ta 

sẽ biết mình trong ánh sáng của Đấng Tạo Thành, là Đấng đã dựng nên chúng ta. Chúng ta có thể 

nhìn thấy chúng ta trong Chúa bởi vì chúng ta đƣợc sáng tạo theo hình ảnh của Ngài. 

a) Chúng ta chỉ là thụ tạo 

Khi đối diện với Thiên Chúa, Đấng tự hữu, Toàn Năng và Tuyết đối, con ngƣời chỉ là hƣ 

vô. Điều này không những đúng trong lãnh vực tự nhiên, nhƣng còn đúng hơn nữa trong con 

đƣờng siêu nhiên, trong con đƣờng nên thánh. 

Chúng ta chỉ là thụ tạo : chúng ta không thể tự mình mà có. Tất cả những gì chúng ta có 

đều do bởi Chúa. Chúng ta tuỳ thuộc vào Chúa ngay từ tác động hiện hữu: 

“Con phải biết rằng không một ai có thể thoát khỏi bàn tay Cha, bởi vì Cha là Đấng Tự Hữu (x. Xh 3, 14). 

Các con không tự mình mà có hiện hữu. Các con hiện hữu là do Cha đã sáng tạo nên” (ĐT. 18; tr. 38) 

 Trong những lá thƣ đầu tiên gửi cho cha linh hƣớng thứ nhất của mình, Thomas de Fonte, 

Catarina xác nhận rằng con ngƣời chỉ là loài thụ tạo không tự mình hiện hữu. Để có niềm xác tín 

ấy chúng ta phải ở trong căn phòng nhỏ của sự biết mình:  

"Căn phòng nhỏ đó là một cái giếng, bên trong nó là nƣớc và đất. Cha thân yêu, con muốn nói sự nghèo hèn 

của chúng ta là đất, và chúng ta biết chúng ta không hiện hữu nhờ chính mình, nhƣng chúng ta biết rằng 

chúng ta có hiện hữu  bởi Chúa" (T. 41) 

 Trong phạm vi luân lý  đạo đức, chúng ta càng tuỳ thuộc vào Thiên Chúa nhiều hơn nữa. 

Nếu không có ơn Chúa, chúng ta không làm đƣợc chi cả, kể cả khả năng xua đuổi một tƣ tƣởng 

vu vơ (x. T. 23 và 335). Khi nhìn đến khả năng của chúng ta trong lãnh vực luân lý chúng ta mới 

thấy rõ hơn sự mỏng dòn của chúng ta. 

 b) Chúng ta là những tội nhân 

 Tội lỗi cho thấy tính cách hƣ vô của con ngƣời chúng ta bởi vì tội lỗi đi ngƣợc lại với 

Thiên Chúa.  

“Các lỗi lầm của chúng con đều chủ yếu ở tại yêu chuộng những gì Cha chê ghét và chê ghét những gì Cha 

yêu chuộng. Cha yêu chuộng nhân đức và ghét nết xấu. Ai yêu chuộng nết xấu và ghét nhân đức thì nó xúc 

phạm đến Cha và mất ân sủng của Cha” (ĐT. 98; tr. 215) 

 Khi phạm tội nhƣ vậy, chúng ta sẽ đối nghịch với Đấng Tự Hữu, tách mình ra khỏi Ngài 

và trở về hƣ vô (x. ĐT. 54; tr. 108). Do đó tội lỗi không phải là gì cả mà là cái hƣ vô, nó không ở 

trong số các loài thọ tạo vì Thiên Chúa không dựng nên nó (x. ĐT. 31; tr. 62; ĐT. 94; tr. 200). 



 Do đó không những tội lỗi đƣa chúng ta đến hình phạt muôn đời (x. ĐT. 37; tr. 70) mà 

còn trải qua nhiều đau khổ trong hoả ngục và trở thành những chứng nhân của ma quỷ (x. ĐT. 

48; tr. 98; ĐT. 54; tr. 103).  

 c) Chúng ta chịu cám dỗ và thử thách 

 Các cám dỗ cũng là dịp cho chúng ta nhận ra sự mỏng dòn của chính chúng ta, và nhờ đó 

mà chúng ta phải khiêm tốn và cầu xin ơn Chúa giúp đỡ. Trong học thuyết của mình, Catarina 

nói đến hai lý do vì sao Chúa đã để chúng ta chịu cám dỗ : thử thách và tập luyện nhân đức; để 

lập công trạng. Nhƣng sách Đối Thoại nói nhiều đến lý do thứ nhất : 

 Chúng ta chỉ nhận thức về mình và về Chúa cách trọn vẹn hơn trong những cơn thử thách. 

Khi đó chúng ta biết mình không kiên định vững vàng
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, không thể chạy trốn những quẫn bách, 

làm tiêu tan những ƣu phiền. Cám dỗ sẽ cho chúng ta biết thực lực của mình nhiều hơn và chúng 

ta sẽ nhận ra rằng Chúa sẽ hiện diện trong ý chí chúng ta và làm cho ý chí ấy trở nên mạnh mẽ để 

chúng ta tỉnh thức canh phòng, chiến đấu chống lại các các nết xấu (x. ĐT. 43; tr. 82-83) và luyện 

tập các nhân đức (ĐT. 90; tr. 190-191) 

 Đối với ngƣời đã nên trọn lành, sự cám dỗ hay cơn thử thách vẫn còn ích lợi. Nó không 

những giúp họ khiêm nhƣờng mà còn giúp họ biết thông cảm với những ngƣời cũng bị thử thách 

cám dỗ : 

“Gian truân là bằng chứng để nhận biết đức ái của một linh hồn đã trọn lành, khi linh hồn đó chịu đựng một 

cách kiên nhẫn những bất công và những thử thách Cha gửi đến cho các tôi tớ của Cha là để luyện tập đức 

nhẫn nại của họ, đốt thêm lửa bác ái cho họ, để cảm thông những ngƣời sỉ nhục họ” (ĐT. 145; tr. 376) 

 Dĩ nhiên dù cám dỗ có mạnh mẽ tới đâu, nếu chúng ta chống trả lại bằng ý chí thì không 

những chúng ta không phạm tội mà còn tăng thêm công phúc nữa. Dù vậy để chống trả những 

cám dỗ cách hữu hiệu, cần phải biết khiêm tốn và tín thác vào Chúa. 

2. Những phương thế để biết mình 

 Catarina nêu ra ba phƣơng thế chính : khiêm nhƣờng, ghét mình và đền tội. 

 a) Khiêm nhƣờng 

 Nhân đức khiêm nhƣờng phát sinh từ sự biết mình, nghĩa là chân nhận thực tại của mình, 

nhìn nhận thực tại khốn nạn của mình (x. ĐT. 63; tr. 123). Ta càng biết mình bao nhiêu thì càng 

khiêm nhƣờng bấy nhiêu. Nhân đức khiêm nhƣờng là nền tảng của các nhân đức khác và nuôi 

dƣỡng Cây Đức Ai (x. ĐT. 10; tr. 21). Nó vừa là “nhân đức nhỏ bé” nhất vì làm cho ta trở nên 

nhỏ bé theo tinh thần Tin Mừng (x. ĐT. 159; tr. 426) nhƣng đồng thời cũng là “nhân đức rất lớn” 

vì nó chống đỡ tất cả mọi cuộc giao tranh chống lại các kẻ thù và xây dựng tòa nhà nhân đức. Vì 

thế khiêm nhƣờng cũng có vai trò chống đỡ kẻ thù của đời sống thiêng liêng và nuôi dƣỡng các 
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 Bản tiếng Việt dịch là “con ngƣời biết mình không phải là một thực thể nữa” trong khi bản tiếng Ý là 

“l‟uomo non conosce l‟inconsistenza”. Xem S. Cateriana da Siena, Il Dialogo della Providenza, (ed. Angiolo 

Puccetti), Edizione Cantagalli, Siena 1980, c. 43, tr. 98.  



nhân đức, nhất là đức ái (x. ĐT. 4; tr. 7; ĐT. 10; tr. 21) và đức vâng phục (x. ĐT. 154; tr. 410; 

ĐT. 159; tr. 432). 

 Để rèn luyện nhân đức này cần phải đào sâu sự biết mình và nhìn ngắm các mẫu gƣơng 

sống. 

 b) Sự ghét mình 

 Ghét mình có nghĩa là tiêu diệt tính ích kỷ, sự “yêu mình”, muốn tìm ý riêng, sở thích hay 

thoả mãn riêng tƣ. Sự yêu mình đƣợc diễn tả ra nhiều lãnh vực về phƣơng diệm cảm xúc giác 

quan cũng nhƣ trong phƣơng diện thiêng liêng. 

 1/ Về phƣơng diện giác quan, yêu mình là tìm sung sƣớng thoả mãn về giác quan (kể cả 

danh lợi, tài sản): tất cả tâm trí đều dồn về những thực tại hữu hình và chỉ lo sao không bị mất 

chúng (x. ĐT. 51; tr. 104);  

 2/ Về phƣơng diện thiêng liêng, yêu mình là một thứ ích kỷ. Chúng ta chỉ thực hành việc 

đạo đức thiêng liêng bao lâu chúng đem lại lợi ích, an ủi khoái lạc cho mình (ĐT. 60; tr. 116-

119). 

 Cần phải hiểu từ “ghét mình” theo nghĩa Kinh Thánh : “Ai muốn theo Ta mà không ghét 

cha mẹ..., và kể cả mạng sống thì không đáng làm môn đệ của Ta” (Lc 14, 26). Ghét mình có 

nghĩa là ghét phần tội lỗi và ích kỷ nơi mình do hậu quả của sự biết mình (x. ĐT. 4; tr. 7). Thánh 

Catarina dùng hình ảnh “con dao hai lƣỡi của ghét và yêu” (x. ĐT. 23; tr. 44tt
14

; ĐT. 47; 93
15

) để 

nói lên ý chí quyết tâm cắt đứt lòng quyến luyến tội lỗi, mạnh dạn can đảm cắt đứt tình yêu 

ngang trái làm cản trở đƣờng nhân đức. 

 c) Đền tội 

 Chính trong cuộc chiến đấu với tội lỗi ấy mà sự đền tội trở nên một phƣơng thế hữu hiệu. 

Catarina nhấn mạnh đến tinh thần đền tội rồi mới nói đến việc đền tội. Nếu thiếu tinh thần đền tội 

thì việc đền tội không bền lâu : hoặc vì ý chí suy nhƣợc sẽ ngƣng thực hành khi thấy thân xác mệt 

mỏi, hoặc linh hồn đâm ra kiêu căng, tự phụ tƣởng là mình nhân đức và khinh dể ngƣời khác, 

thậm chí bất tuân các bề trên khác (x. ĐT. 9; tr. 18 ; ĐT. 11; tr. 22). Vì thế cần phải khởi sự với 

nhân đức (tinh thần) đền tội. Các việc đền tội bên ngoài cũng trở nên cần thiết nhƣ là phƣơng tiện 

của tinh thần đền tội, còn sự thực hành các việc đền tội nhằm giúp các giác quan thân xác phục 

tùng tinh thần. 

Các phƣơng tiện để biết mình trên đây xem ra hơi tiêu cực nhƣ muốn huỷ diệt tất cả bản 

ngã. Nhƣng đây chỉ là chặng đầu nhằm chuẩn bị cho chặng kế tiếp quan trọng hơn là biết Chúa. 

Thực ra Catarina còn đề cập đến sự biết mình ở trong căn phòng nội tâm giống nhƣ căn phòng 

nhỏ của Chị. Căn phòng đó cùng là một căn nhà trong đó ngƣời ta ở một mình và ở với Chúa của 

mình. Ở trong căn phòng nhỏ là một phƣơng thế để nhận biết mình và biết Chúa mà chúng ta sẽ 

bàn sau. Thánh nữ muốn chúng ta nhận thức rằng chúng ta không thể đạt tới sự hiểu biết mình 

phong phú và sâu sắc mà không nhìn qua "tấm gƣơng toàn hảo của Chúa" (ĐT. 13; tr. 28).  
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Xem bản tiếng Ý của P. Angiolo Puccetti, tr. 66 
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 Xem bản tiếng Ý của P. Angiolo Puccetti, tr. 106 



Cả hai khía cạnh "biết mình" và "biết Chúa" cần bổ túc cho nhau. Những phƣơng tiện này 

nhằm giúp ta đến sự nhận thức thực trạng về chính mình. Tự mình ta không là chi cả, nhƣng khi 

nhìn ngắm công trình của Chúa dành cho ta, ta sẽ khám phá ra biết bao hồng ân Chúa đã nâng ta 

lên từ hàng bụi tro lên hàng nghĩa tử. 

B. BIẾT CHÚA 

Biết mình thực sự là một hiểu biết lƣỡng diện : hiểu  biết chính mình bằng cách nhìn vào 

Chúa và hiểu biết Chúa bằng cách suy gẫm về lòng nhân lành của Chúa đối với mình. Sự biết 

mình, biết tính cách hƣ vô của mình là nhằm đƣa chúng ta đến sự hiểu biết về Chúa, về quyền 

năng và tình yêu của Ngài. Trong sách Đối Thoại, chúng ta có thể thấy hai cách thức trình bày về 

Thiên Chúa. Trƣớc tiên là Thiên Chúa Đấng Tạo Thành và Quan Phòng vạn vật, nhƣ lý trí tự 

nhiên của chúng ta có thể khám phá ra. Kế đó là Thiên Chúa Ba Ngôi, một chân lý trọng yếu của 

mặc khải Kitô giáo. 

1. Thiên Chúa tạo thành và quan phòng 

Yếu tố đầu tiên của sự nhận biết là ý thức chúng ta không tự mình hiện hữu, hay nói cách 

khác, sự hiện hữu của chúng ta là một quà tặng của Thiên Chúa. Giữa bƣớc chuyển tiếp từ nhận 

biết chính mình đến nhận biết Chúa không có gì làm trung gian. Khi linh hồn ý thức mình chỉ là 

đất, sự hiện hữu của mình không do mình mà có nhƣng là do hồng ân của Chúa, tức khắc linh 

hồn sẽ cảm nhận đƣợc lòng nhân lành của Ngài đối với chúng ta.  

a) Chúa đã tạo dựng chúng ta do tình thƣơng 

Ngƣời đã yêu chúng ta trƣớc khi chúng ta hiện hữu (x. ĐT. 89; tr. 187). Ngài đã tạo 

thành chúng ta là loài thụ tạo có lý trí theo hình ảnh Ngài và giống Ngài (x. ĐT. 110; tr. 240-241; 

ĐT. 89; tr. 187; ĐT. 135; tr. 337 …) 

Ngài yêu thƣơng chúng ta cũng vì tình yêu và Ngài sẽ gìn giữ chúng ta cũng vì tình yêu : 

“Các con đã đƣợc tạo thành bởi tình thƣơng của Cha, nếu Cha rút lại tình thƣơng ấy, nghĩa là nếu Cha 

không yêu thƣơng cái hữu thể của các con nữa, các con sẽ hết hiện hữu. Nhƣng vì tình thƣơng của Cha đã 

tạo thành các con, tình thƣơng ấy bảo tồn các con” (ĐT. 82; tr. 169) 

Không những thế Ngài còn muốn cho chúng ta hạnh phúc và hƣởng sự sống đời đời nữa 

: 

“Chân lý Cha đã sáng tạo con ngƣời theo hình ảnh và giống Cha để nó đƣợc hƣởng sự sống muôn đời, đƣợc 

chia sẻ và nếm sự ngọt ngào khôn tả của Cha” (ĐT. 21; tr. 41; x. ĐT. 135; tr. 340).  

b) Chúa quan phòng cho chúng ta đƣợc hạnh phúc 

Bởi vậy Ngài đã xếp đặt và quan phòng hết mọi sự ngõ hầu đƣa chúng ta tới mục tiêu 

đó : 

- Ngài đã ban cho chúng ta các hồng ân, tài năng, nhân đức và những phƣơng thế cần 

thiết để vƣợt thắng mọi nguy khốn (x. ĐT. 135; tr. 337-340), bệnh tật (x. ĐT. 136; tr. 341). Ngài 

cho phép những thử thách, bách hại, cám dỗ xảy đến để thanh tẩy chúng ta và dẫn đƣa chúng ta 

về sự sống hạnh phúc (x. ĐT. 138; tr. 350). 



- Tình yêu của Chúa bao trùm hết mọi ngƣời thiện cũng nhƣ ác. Ngài an bài, quan phòng 

cho từng ngƣời một : 1/ Đối với ngƣời tội lỗi, Ngài thúc giục họ hối cải và xin ơn tha thứ (ĐT. 

143; tr. 367); 2/ Đối với ngƣời bất toàn, Ngài để họ bị khô khan để giúp họ kiện toàn hơn (ĐT. 

144; tr. 370-376); 3/ Đối với ngƣời toàn thiện, Ngài vẫn thanh tẩy họ bằng những đau khổ, nhằm 

giúp họ thăng tiến hơn trên đƣờng trọn lành (ĐT. 145; tr. 376-381) 

- Lòng nhân lành của Chúa không là chi khác ngoài việc làm cho chúng ta nên thánh.  

"Ôi đức ái nồng cháy và cao quý ! Con đã đến và tìm thấy đất và nƣớc hằng sống, nghĩa là con đã nhận biết 

ý muốn đích thực và ngọt ngào của Ngài là không muốn điều gì khác ngoài việc làm cho chúng con nên 

thánh" (T. 41) 

Đây là chân lý nền tảng. Khi Catarina nói đến "chân lý của Ngài" là có ý nói : Ngài 

không những đã tạo dựng nên chúng ta vì yêu thƣơng mà còn muốn những điều tốt lành cho 

chúng ta. Ngài muốn ban cho chúng ta chính mình Ngài, Con Một Ngài, trƣớc tiên là những ân 

sủng của đời này và rồi là hƣởng kiến tôn nhan ở đời sau (x. ĐT. 61; tr. 120). 

 2. Thiên Chúa Ba Ngôi 

 Catarina không viết một thiên thần học về Thiên Chúa Ba Ngôi, nhƣng chỉ tóm lƣợc vài 

điểm quan hệ đến sự hiểu biết tình thƣơng của Chúa đối với ta và hình ảnh của Ba Ngôi trong 

linh hồn ta. Tuy nhiên, chúng ta có thể tìm thấy các ý tƣởng rải rác trong tác phẩm Đối Thoại, 

cho phép ta quy chiếu phần nào về đời sống nội tại của Ba Ngôi và hoạt động cứu độ con ngƣời 

của Ngài trong thế giới. Tuy nhiên hai lãnh vực này không tách rời nhau mà luôn gắn bó với nhau 

trong đời sống của Ba Ngôi. 

a) Trong tƣơng quan giữa các Ngôi vị  

Trong mầu nhiệm Ba Ngôi, Chúa Cha là nguyên uỷ : Chúa Con bởi Cha mà ra. Tất cả 

những gì Chúa Con có đều nhận từ Cha, nhƣng không vì thế mà Chúa Cha và Chúa Con không là 

một (x. ĐT. 62; tr. 121-122). 

Chúa Thánh Thần cũng bởi Chúa Cha mà ra : 

“Cha là Mặt Trời, là Thiên Chúa hằng hữu, từ Cha xuất phát Chúa Con và Chúa Thánh Thần” (ĐT. 110; tr. 

242) 

Chúa Thánh Thần là Đấng làm một với Cha và Con : cả Ba Ngôi đều cùng một bản tính 

mà Catarina gọi là Mặt Trời. Thánh nữ lý giải sự nên một này trong cuộc đối thoại với Chúa Cha 

nhƣ sau : 

“Quyền năng của Cha không tách rời khỏi sự khôn ngoan của Ngài [Ngôi Lời Con Cha], và sức nóng và lửa 

của Thánh Thần cũng không chia cắt khỏi Cha, hay khỏi Con, bởi vì Thánh Thần xuất phát từ Cha và Con, 

và chúng ta cùng là một Mặt Trời” (ĐT. 110; tr. 241) 

Việc “Chúa Thánh Thần xuất phát từ Cha và Con” và việc “từ Cha xuất phát Chúa Con và 

Chúa Thánh Thần” đều cho thấy Cha là nguyên thủy và nguồn gốc của Ba Ngôi và của mọi thọ 

tạo. Điều ấy không gây nên sự phân cấp trong Ba Ngôi (Cha cao trọng hơn Chúa Con và Thánh 

Thần, hay Chúa Thánh Thần nhỏ hơn Cha và Con) nhƣng xác định cách rõ ràng là cả ba đều là 

một nhƣ nhau và cũng khác biệt nhau. 

 



                   Cha                  Cha 

 

            

                   Con       Thánh Thần                           Con 

 

          

                                                                        Thánh Thần 

 

 

Dựa theo thần học cổ truyền, Catarina dành riêng (appropriatio) sức nóng cho Chúa 

Thánh Thần, và sự khôn ngoan cho Chúa Con (x. ĐT. 110; tr. 242) 

b) Trong công cuộc cứu rỗi 

Một cách tƣơng tự nhƣ vậy, khi buớc sang nhiệm cục cứu độ, Catarina cũng dành riêng 

một hoạt động mỗi Ngôi vị  Thiên Chúa: quyền năng tạo dựng quy về Ngôi Cha, sự thƣợng trí 

cho Ngôi Con,  tình yêu và sự khoan dung cho Chúa Thánh Thần (x. ĐT. 29; tr. 55; ĐT. 61; tr. 

120; ĐT. 63; tr 124; ĐT. 112; tr. 249) 

"Ngài [Đức Kitô] đã trở lại khi Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các môn đệ. Chúa Thánh Thần đã không 

đến một mình, nhƣng đã đến cùng với uy quyền của Chúa Cha và sự khôn ngoan của Chúa Con (Chúa Cha 

và Con là một) cùng với sự khoan dung của Chúa Thánh Thần, là Đấng bởi Cha và Con mà ra" (ĐT. 63; tr. 

124)  

Khi nhập thể làm ngƣời, Chúa Con nhận lấy bản tính nhân loại thì trở nên hữu hình (x. 

ĐT. 62; tr. 121-122). Ngài là Ngôi Lời vừa là Thiên Chúa vừa là con ngƣời, nhƣng vẫn là một 

với Cha : 

“Ngôi lời Con Cha, với Máu châu báu của Ngài, là một Mặt Trời, là Thiên Chúa trọn vẹn và là ngƣời trọn 

vẹn, vì Ngài và Cha là một, Cha và Ngài là một và Cha ở với Ngài” (ĐT. 110; tr. 241).  

Còn Thánh Thần đƣợc Cha sai xuống trần gian sau khi Đức Giêsu lên trời và về với Cha. 

Cùng với quyền năng của Cha và sự khôn ngoan của Con, Ngài củng cố giáo lý mà Đức Giêsu đã 

giảng dạy (x. ĐT. 29; tr. 55). Nhƣ vậy, tất cả Ba Ngôi dù trong đời sống nội tại, dù thi hành sứ 

mạng cứu độ con ngƣời, bắt đầu từ công trình tạo dựng, đều xuất phát từ Cha và quy hƣớng về 

Cha và là Một với nhau nhƣng vẫn giữ đƣợc cái riêng biệt của nhau. 

Thiên Chúa Ba Ngôi không những là khởi thuỷ của vạn vật, nhƣng còn là tận điểm của sự 

hiện hữu của chúng ta nữa. Ba Ngôi là đích điểm của cuộc hành trình của chúng ta, nơi lý tƣởng 

mà chúng ta phải nhắm đến. Trên đƣờng lữ hành dƣơng thế đôi khi chúng ta đƣợc nếm thử phần 

nào sự hƣởng kiến hạnh phúc trên trời, nhờ những lần Chúa Ba Ngôi đến viếng thăm ta, thông 

ban cho chúng ta quyền năng, thƣợng trí, tình yêu (x. ĐT. 61; tr. 120). Nhờ vậy, những ngƣời 

trọn lành phần nào hƣởng kiến Thiên Chúa ngay từ đời này rồi (x. ĐT. 78; tr. 162) tuy rằng chỉ 

các thánh trên trời mới có thể chiêm ngƣỡng Thiên Chúa toàn vẹn (x. ĐT. 83; tr. 171). 

c) Trong tâm hồn mỗi ngƣời 



Đối với Catarina, Chúa Ba Ngôi hiện diện với chúng ta bởi vì chúng ta đƣợc dựng nên 

giống hình ảnh của Ngài. Cũng nhƣ Thiên Chúa là Một bản thể với Ba Ngôi vị, thì linh hồn 

chúng ta cũng là một bản thể với ba tài năng : trí nhớ, trí hiểu và ý chí. Nhờ ba tài năng ấy mà 

linh hồn tham dự vào các hoạt động của Ba Ngôi (x. ĐT. 13; 29; ĐT. 51; tr. 103): 

- Trí nhớ để đến với Chúa và lƣu giữ Ngài trong mình; thông dự vào quyền năng của Ngôi 

Cha. 

- Trí hiểu để biết Chúa; thông dự vào thƣợng trí của Ngôi Lời. 

- Ý chí để yêu mến Chúa; thông dự vào tình yêu của Ngôi Ba. 

Khi tìm hiểu về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, và “biết Chúa” nhiều hơn, chúng ta 

cũng “biết mình” hơn, biết rõ phẩm giá của mình hơn, xét vì chúng ta đƣợc dựng nên giống hình 

ảnh của Chúa Ba Ngôi và đƣợc kêu gọi hiệp thông vào hạnh phúc với Ngài. 

3. Những phương thế để nhận biết Chúa 

Để nhận biết Chúa là Đấng Tự Hữu, Sáng Tạo, Quan phòng và Mầu nhiệm thẳm sâu Ba 

Ngôi, để nhận ra ý muốn của Chúa cho con ngƣời cũng nhƣ lòng nhân lành vô biên của Ngƣời, 

Catarina cho chúng ta biết những điều kiện hay phƣơng thế để có thể nhận biết Ngài. Các phƣơng 

thế đó đi từ bình diện tự nhiên đến siêu nhiên; đi từ ánh sáng lý trí đến hồng ân đức tin. 

a) Mở mắt trí tuệ 

Mọi sự vật hiện hữu trong vũ trụ đều do bởi Chúa, và không có chi vƣợt khỏi quyền năng 

của Ngài. Chúng ta đƣợc ban cho khả năng để nhìn thấy tình thƣơng cao cả và dự phóng của 

Ngài trong công trình tạo dựng con ngƣời giống hình ảnh Ngài, bằng con mắt của trí tuệ. Đây là 

niềm xác tín của Catarina trong lúc xuất thần
16

: 

"Tôi nhớ lại đã đƣợc nghe từ một nữ tì của Thiên Chúa rằng : trong khi cầu nguyện tâm hồn nàng đƣợc 

nâng cao cùng với tâm trí. Chúa đã mở tình yêu của Ngài cho con mắt trí tuệ của các tôi tớ Ngài xem thấy 

và nói rằng : 'Hãy mở mắt trí tuệ ra và nhìn thẳng vào Ta và con sẽ thấy phẩm giá và sự tốt đẹp của các thụ 

tạo có lý trí của Ta. Giữa cái đẹp mà Ta đã ban cho linh hồn khi sáng tạo nó theo hình ảnh và giống Ta, con 

hãy nhìn xem những linh hồn đƣợc mặc áo cƣới đức ái, đƣợc trang điểm bằng nhiều nhân đức, họ đƣợc kết 

hợp với Ta trong tình yêu. Vì thế Ta nói cho con nghe, nếu con hỏi họ là ai thì Ta sẽ trả lời : họ là một Ta 

khác, vì họ đã nhận chìm và làm mất đi ý riêng của mình, họ mặc lấy Ta, hiệp nhất và đồng tình với ý muốn 

của Ta'. Ngôi Lời yêu thƣơng và dịu hiền đã nói nhƣ vậy" (ĐT. 1; tr. 2) 

"Hãy mở mắt trí tuệ!". Chúa đã ban cho con ngƣời thị giác, ban cho trí tuệ khả năng để 

nhìn ngắm, đó là đôi mắt, nhƣng nếu chúng ta không dùng hành vi của ý chí để mở mắt thì chẳng 

bao giờ chúng ta thấy đƣợc gì. Hãy mở mắt trí tuệ để ngắm nhìn, để thấy phẩm giá và sự tốt đẹp 

của loài "thụ tạo có lý trí", đƣợc tạo dựng theo hình ảnh của "Đệ nhất Chân lý dịu hiền". Con 

ngƣời ngày nay chỉ biết nhìn ngắm mình, chiêm ngƣỡng sự khéo léo của mình, những tiến bộ, kỹ 

thuật, những thành tựu chúng ta đã đạt đƣợc. Nhƣng nếu chúng ta ở mãi trong cái vòng đóng kín, 

chúng ta sẽ chăng bao giờ biết đƣợc chính mình. Ngƣợc lại nếu nhìn thẳng vào Đấng tạo thành, 
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 Đây là sự hồi tƣởng của Catarina về cuộc trò chuyện với Chúa, và ở đây, ngƣời đối thoại với thánh nữ 

không phải là Cha hằng hữu, mà là Chúa Giêsu, bởi vì trong lời dẫn nhập của Đối Thoại, thánh nữ kể lại điều đã xảy 

ra trƣớc đó : Chúa Giêsu, Ngài là "Ngôi Lời yêu thƣơng và dịu hiền" đã nói với Catarina.  



chúng ta sẽ biết chính chúng ta trong Chúa. Bởi vì chúng ta là kết quả của những ý tƣởng mà 

Chúa đã cƣu mang trong tâm trí tốt đẹp của Chúa, cho nên khi chiêm ngƣỡng Chúa, chúng ta sẽ 

nhận biết phẩm giá và sự cao cả của chúng ta cách đích thực.  

b) Ở trong căn phòng nội tâm 

Điều kiện cần thiết để nhận biết đƣợc thánh ý và chƣơng trình của Chúa dành cho con 

ngƣời là phải ở trong "căn phòng nhỏ của linh hồn". Catarina đã dạy điều đó khi viết thƣ cho cha 

linh hƣớng đầu tiên của mình : 

"Nếu con muốn cảm thấy lửa của ý muốn Cha, con hãy cƣ ngụ trong căn phòng nhỏ của linh hồn con" (T. 

41) 

Sự nhận biết mình và biết Chúa trong căn phòng nội tâm cũng có khi đƣợc diễn tả gắn 

liền với một hình ảnh khác
17

 : 

"Căn phòng nhỏ đó là một cái giếng bên trong nó là nƣớc và đất " (T. 41) 

Chúng ta phải đi vào trong một cái giếng để từ độ sâu đó, chúng ta sẽ thấy thân phận của 

mình chỉ là phàm nhân, nghèo nàn, vật chất, đất sét, nhƣng ở đó lại có nƣớc hằng sống của 

Thiên Chúa đang sôi sục vọt lên trong con ngƣời chúng ta. 

Những lời dạy dỗ này không chỉ nhắm tới một vài cá nhân trong các bức tâm thƣ mà còn 

đƣợc đào sâu và mở rộng trong tác phẩm quan trọng là sách Đối Thoại, nhất là hình ảnh "căn 

phòng nhỏ". Thật vậy, trong cuốn sách này, Catarina dùng lại hình ảnh "căn phòng nhỏ của linh 

hồn" bằng cách thay thế "căn phòng nhỏ của sự biết mình". Hình ảnh này đƣợc lặp đi lặp lại 

nhiều lần từ chƣơng đầu cho đến chƣơng cuối của cuốn sách
18

. Thật vậy, ngay trên những dòng 

mở đầu của tác phẩm19, Catarina kể lại kinh nghiệm của mình khi cƣ ngụ trong căn phòng này để 

thấu hiểu lòng nhân lành của Chúa : 

"Linh hồn ấy đã đƣợc rèn luyện trong các nhân đức một thời gian và thƣờng cƣ ngụ trong căn phòng nhỏ 

của sự biết mình, nhằm hiểu biết hơn lòng nhân lành của Thiên Chúa ở trong chính mình" (ĐT. 1; tr. 1) 

Và ở trong căn phòng đó, linh hồn sẽ nhận ra lòng xót thƣơng của Chúa để hoán cải ăn 

năn : 

"Chính trong căn phòng đó, linh hồn sẽ học biết lòng xót thƣơng của Cha trong Máu thánh Con Cha, lôi kéo 

đức ái thần linh của Cha xuống cho nó, ra sức diệt trừ mọi ý muốn ngang trái về đàng thiêng liêng cũng nhƣ 

trần thế. Nó ẩn mình trong nhà để khóc lóc nhƣ Phêrô và các môn đệ của Cha" (ĐT. 63; tr. 123). 
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Catarina còn dẫn chúng ta bƣớc đi từ ý tƣởng tạo dựng tới ý tƣởng cứu chuộc bằng cách sử dụng nhiều hình 

ảnh và chuyển đổi chúng cách nhanh chóng và đột ngột : từ hình ảnh "căn phòng nhỏ" đến "cái giếng"; từ cái giếng đến 

"cánh cửa" là cạnh sƣờn mở toang của Chúa, trào ra mạch trƣờng sinh; từ "cánh cửa" này, chúng ta đƣợc dẫn vào nơi "kín ẩn 

của trái tim", bí mật của tình yêu Thiên Chúa, ở ngọn nguồn của cuộc Khổ nạn, nơi đó chúng ta nhận biết tình yêu của Chúa 

để rồi chúng ta yêu Ngài. 
18 

Xem Bảng các từ khoá phần phụ lục.  
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 Nguyên bản tiếng Ý của Giuliana Cavallini (2ed. Roma 1980) và P. Angiolo Puccetti (2ed. Siena 1980)  

"cella del cognoscimento di sé".  



Căn phòng nội tâm ấy cũng là nơi chúng ta chờ đợi Chúa Thánh Thần đến và chờ đợi Cha 

(x. ĐT. 63; tr. 125), để đạt tới sự trọn lành (x. ĐT. 63; tr. 127). Nhƣ vậy căn phòng này là nơi gặp 

gỡ chính Chúa Ba Ngôi, để cuối cùng linh hồn đƣợc mặc áo ánh sáng Chân lý : 

"Con hãy cố gắng  đừng bao giờ ra khỏi căn phòng nhỏ của sự biết mình. Bên trong căn phòng […] đó là 

học thuyết của chân lý, […] đƣợc bao phủ nhờ ánh sáng chiếu tỏa vào bóng tối. Con hãy mặc lấy ánh sáng 

chân lý đó" (ĐT. 166; tr. 454). 

Nếu bỏ trốn căn phòng này, chúng ta sẽ bỏ trốn việc cầu nguyện kèm theo những hậu quả khác nhƣ sự bất 

tuân phục, xa tránh tình huynh đệ, và nhìn ngƣời anh em nhƣ những kẻ thù (x. ĐT. 161; tr. 438). 

III. TÌNH YÊU CỦA THIÊN CHÚA TRONG MÁU ĐỨC KITÔ 

 Nội dung của Chân lý về Thiên Chúa là tình yêu của Ngài đƣợc biểu lộ nơi “máu” của 

Chúa Kitô. Chính khi nhìn ngắm Đức Kitô mà chúng ta biết rõ Chúa hơn cả : lòng nhân từ của 

Chúa tỏ ra cho chúng ta qua mầu nhiệm nhập thể và cứu chuộc. Đặc biệt Catarina nói rất nhiều 

đến Máu của Đức Kitô đổ ra trên thập giá để cho chúng ta đƣợc  sự sống. Sau khi Đức Kitô về 

trời, hiệu lực của Máu thánh vẫn còn vô biên và vẫn tiếp tục đƣợc lƣu giữ và ban phát cho chúng 

ta qua Hội thánh của Ngƣời.  

 Trong học thuyết Catarina, Máu thánh là nhân tố kết nối Đức Kitô với Giáo Hội, các Bí 

tích và ân sủng. Tuy dù Máu Đức Kitô không phải là đề tài tổng hợp toàn bộ linh đạo của thánh 

Catarina, nhƣng chắc chắc là một đề then chốt. Thánh nữ đã viết những lời cháy bỏng tình yêu 

trên ân huệ Máu thánh mà chính ngƣời cũng trải qua kinh nghiệm thần bí này. 

A. MẦU NHIỆM NHẬP THỂ 

Công cuộc cứu chuộc chúng ta đƣợc bắt đầu bằng việc Ngôi Lời nhập thể, là một hành 

động tỏ bày tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta. 

Thật vậy, do tội lỗi mà con ngƣời kiêu ngạo chống lại Thiên Chúa. Họ mù quáng không 

còn nhận ra mình và nhận biết Chúa (x. ĐT. 46; tr. 90tt)  hoàn toàn bất lực để làm điều thiện hầu 

đáng đƣợc sự sống đời đời (x. ĐT. 21; tr. 41tt). Nhƣng chính vì lòng thƣơng xót đối với con 

ngƣời mà Chúa đã sai Con Một của mình đến với con ngƣời (x. ĐT. 166; tr. 451-452): Thiên 

Chúa đã trở nên con ngƣời để con ngƣời trở nên Thiên Chúa (x. ĐT. 13
20

; ĐT. 110; tr. 241). Thế 

là Đức Kitô đã nên giống con ngƣời, mang lấy hình ảnh của con ngƣời, ngõ hầu con ngƣời đƣợc 

nên hình ảnh của Đức Kitô (x. ĐT. 13; tr. 29). 

Mầu nhiệm nhập thể đã can dự vào công trình cứu độ cách hữu hiệu vì Đức Kitô là ngƣời 

nhƣ chúng ta nhƣng đồng thời Ngài cũng là Thiên Chúa : chính nhờ sự kết hiệp với thiên tính mà 

các hoạt động tại thế của Ngƣời cùng với những đau khổ của Ngài mới có giá trị vô giá; nhờ vậy 

mà máu của Ngài mới có giá trị cứu rỗi (x. ĐT. 14; tr. 32). 

Nhờ sự nhập thể ấy mà Đức Kitô đã trở nên : 1/ Chỉ huy trƣởng và kỵ sĩ đích thực của 

chúng ta, hƣớng dẫn và cứu gỡ chúng ta trong mọi cuộc chiến đấu (x. ĐT. 100; tr. 218); 2/ Đấng 
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Trung gian giữa Thiên Chúa và loài ngƣời, là Cây Cầu duy nhất nối kết đất với trời (hình ảnh này 

sẽ đƣợc trình bày sau). Không ai có thể đến đƣợc với Cha mà không qua Ngài (x. Đ 100; 218). 

B. MẦU NHIỆM CỨU CHUỘC 

Catarina nói rất nhiều về Máu Đức Kitô. Mở đầu các lá thƣ của thánh nữ luôn luôn kèm 

theo công thức sau : “Tôi viết cho quý vị trong Máu châu báu của Đức Kitô”. Ngƣời dùng các  

bức tâm thƣ để khuyến dụ mọi ngƣời hãy tắm mình và say sƣa trong Máu thánh Đức Kitô. Tiểu 

sử về thánh nữ còn kể lại Chị luôn nuôi dƣỡng một niềm khao khát mạnh mẽ đƣợc uống máu từ 

cạnh sƣờn của Chúa Cứu Thế. Vào phút cuối đời, Chị đã khẳng định lại ƣớc muốn đƣợc chết 

nhận chìm mình trong Máu thánh và gào thét tột cùng khi hấp hối : "Máu! Máu!". Đó là cơn khát 

máu. 

Hình ảnh Máu trong sách Đối Thoại nói lên ba thực tại này : 

- Máu tỏ ra chân lý tình yêu của Chúa, mặc khải cho ta đƣợc “biết Chúa”. 

- Máu thâu tóm tất cả các chân lý cứu rỗi : nguồn ơn thánh. 

- Máu nhắc nhở chúng ta công trình cứu chuộc của Đức Kitô, mẫu gƣơng của con đƣờng 

hoàn thiện cho chúng ta. 

1. Máu mặc khải Chân lý tình yêu 

Máu Đức Kitô mặc khải chân lý quan trọng nhất, đó là tình yêu của Ba Ngôi dành cho 

chúng ta. 

a) Tình yêu của Chúa Cha 

Máu của Đức Kitô mặc khải chân lý của lòng nhân hậu  của Thiên Chúa. Khi chiêm ngắm 

cái chết dữ dằn của Đức Kitô trên thập giá, Catarina khám phá ra rằng ngọn nguồn của sự hy sinh  

và đổ máu ấy là chính Thiên Chúa. Trong sách Đối Thoại, Catarina khao khát đƣợc đi vào trong 

Máu Đức Kitô để đƣợc thanh tẩy linh hồn, để  nhìn thấy tình yêu của Thiên Chúa và  đƣợc say 

sƣa trong tình yêu ấy : 

"Do lòng thƣơng xót của Ngài mà chúng con đƣợc tạo thành! Do lòng thƣơng xót của Cha mà chúng ta 

đƣợc tái tạo trong Máu Con của Ngài. Chính bởi lòng thƣơng xót của Ngài bảo tồn chúng con ! Chính lòng 

thƣơng xót của Ngài đã để cho Con Ngài dang tay trên gỗ cây thập giá, nơi đó Con Ngài phải vật lộn giữa 

sự sống và cái chết […] Chính Chúa đã thanh tẩy chúng ta trong Máu của Con Chúa" (ĐT. 30; tr. 59). 

Chúa muốn cho chúng ta đƣợc cứu rỗi. Ngài ban sự sống cho ta và rửa chúng ta khỏi mọi 

vết nhơ tội lỗi. Khi ban Con Một của Ngài cho ta, Ngài muốn nói cho ta biết ý định của Ngài là 

cứu rỗi chúng ta bằng mọi giá.  

b) Tình yêu của Đức Kitô 

Nơi máu Đức Kitô không những chúng ta chứng kiến tình yêu của Cha dành cho chúng ta, nhƣng chúng ta 

cũng cảm nghiệm đƣợc chính tình yêu của Đức Kitô nữa: 

“Những gì Con Cha ban tặng thì đã ban tặng cách rất quảng đại. Con hãy  nhìn xem thân thể Ngài đổ máu 

lai láng trên cây gỗ thập giá. Ngài không chuộc tội loài ngƣời bằng vàng bạc nhƣng bằng Máu và bằng tình 



thƣơng của Ngài. Ngài đã không chỉ cứu chuộc một nửa nhân loại, nhƣng là tất cả thế giới, tất cả mọi ngƣời 

trong quá khứ, hiện tại và tƣơng lai” (ĐT. 127; tr. 296)  

Ngài đã thực hiện ơn cứu chuộc bằng tinh thần tự nguyện vâng phục theo ý Chúa Cha vì 

muốn tỏ tình yêu say đắm đối với Chúa Cha và loài ngƣời : 

“Đức tuân phục ở nơi Ngài mau mắn đến nỗi để thi hành nhân đức này, Ngài đã vội vã đi tới cái chết ô nhục 

trên thập giá” (ĐT. 154; tr. 408-409) 

c) Tình yêu của Chúa Thánh Thần : "Máu và Lửa" 

Trong Máu Đức Kitô, ta thấy Lửa đức ái thần linh đồng xuất hiện. Lửa Tình yêu cũng là 

hình ảnh nói lên sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong Máu thánh. 

Thật vậy, Catarina xoay chung quanh đề tài Máu – Lửa trong nhiều bức tâm thƣ. Đây là 

một lá thƣ gửi cho cha Phêrô Milanô :  

"Trong Máu thánh chúng ta tìm đƣợc nguồn suối của lòng thƣơng xót; trong Máu thánh chúng ta tìm thấy 

sự êm ái, dịu dàng, lửa mến và hiếu thảo; trong Máu thánh, ơn công chính đƣợc thực hiện vì tội lỗi của 

chúng ta; trong Máu thánh, lòng thƣơng xót đƣợc mãn nguyện, trong Máu Đức Kitô, sự cứng lòng của 

chúng ta sẽ hoá ra mềm chảy" (T. 315).  

Máu thánh Đức Kitô đã đổ ra lai láng từ cây Thập giá để cứu chuộc loài ngƣời. Ngài đã 

phải trả giá chuộc lại nhân loại bằng Máu hy sinh và Lửa tình yêu của Ngài. Nhƣ vậy một lần nữa 

hai từ Máu và Lửa cũng đƣợc nhấn mạnh song song với nhau : 

"Ngài đã không chuộc bằng giá vàng bạc nhƣng bằng máu và tình thƣơng của Ngài. Máu này đƣợc ban cho 

các con, đồng thời với Lửa cũng đã đƣợc phân phát cho các con : chính bởi Lửa tình yêu mà Máu đã đổ ra 

vì các con. Máu cùng Lửa đã đƣợc ban cho các con cùng với bản tính thần linh của Cha, luôn hiệp nhất chặt 

chẽ với bản tính nhân loại" (ĐT. 127; tr. 296-297) 

Máu của Đức Giêsu và Lửa tình yêu cũng hiện diện trong các Bí tích, trƣớc hết là Bí tích 

Thánh Tẩy : 

"Đâu là nơi linh hồn biết mình có phẩm giá cao trọng này là đƣợc thông hiệp và hoà lẫn trong Máu Con 

Chiên, khi nhận lãnh Phép Rửa trong thần lực của Máu Thánh ? Nơi cạnh sƣờn, nơi đó nó nghiệm thấy Lửa 

của đức ái thần linh" (ĐT. 74; tr. 150) 

Máu và nƣớc chảy ra từ trái tim Chúa Giêsu tƣợng trƣng cho phép Thánh Tẩy bằng nƣớc. 

Bên cạnh đó, Catarina cũng nói đến Phép Thánh Tẩy bằng Máu và bằng Lửa, nhƣng không có 

phép Thánh Tẩy bằng Lửa nếu không có Máu : 

"Những ngƣời khác thanh tẩy bằng lửa khi họ ao ƣớc lãnh nhận Bí tích này với đầy lòng yêu mến mà không 

thể đƣợc; nhƣng không có phép Thánh Tẩy bằng Lửa mà không có Máu, bởi vì Máu đã đƣợc kết hợp và hoà 

lẫn với Lửa đức ái thần linh đã đổ ra vì tình yêu" (ĐT. 74; tr. 150) 

Cũng vậy, không có phép Thánh Tẩy bằng Máu mà không có Lửa : 

"Cha đã tỏ cho các con thấy cha yêu thƣơng các con hơn những điểu đƣợc viết lên bằng bút mực. Cha 

chứng tỏ tình yêu vô biên ấy bằng cách nào ? Bằng Phép Thánh Tẩy bằng Máu hoà với Lửa tình thƣơng của 

Cha đã đổ ra vì tình yêu; bằng Phép Thánh Tẩy đây đƣợc ban cho các tín hữu và tất cả những ai muốn lãnh 

nhận : Phép Thánh Tẩy bằng Nước, đƣợc kết hợp với Máu và Lửa, trong đó linh hồn nhận chìm trong Máu" 

(ĐT. 74; tr. 152). 



Nhƣ vậy kể cả phép Thánh Tẩy bằng Nước cũng hoà quyện với Máu Đức Kitô và Lửa 

tình yêu, mà chúng ta có thể gọi là sự hiện diện của Chúa Thánh Thần. 

Trong các Bí tích, Thánh Thể nhƣ một tặng phẩm cao quý nhất của tình yêu luôn luôn trở 

đi trở lại trong tƣ tƣởng của Catarina. Điều đáng lƣu ý là khi Máu thánh đƣợc trình bày trong 

nhãn quan của Bí tích Thánh Thể thì Lửa tình yêu lại xuất hiện : 

"Máu thánh làm cho linh hồn say sƣa và mặc cho linh hồn bằng Lửa của đức ái thần linh" (ĐT. 66; tr. 129). 

Ngọn lửa ấy cũng đƣợc biểu tƣợng cho sức nóng của Chúa Thánh Thần đƣợc ban cho các 

tín hữu khi lãnh nhận Bí tích Thánh Thể : 

"Chúng con đã nhận đƣợc ánh sáng nhờ Ngôi Lời đã nhập thể và phối hiệp trọn vẹn với ánh sáng thần tính 

của Cha và với sức nóng và lửa của Chúa Thánh Thần [... ] để các con có sự sống, khi lãnh nhận từ nơi họ 

[các thừa tác viên] Mình Thánh Con Cha làm của ăn và Máu thánh Con Cha làm của uống" (ĐT. 110; tr. 

242) 

 2. Máu khai mở kho tàng ân sủng 

 Máu của Đức Kitô mở ra cho chúng ta kho tàng hay nguồn mạch của mọi ân sủng. Thực 

vậy, ơn đầu tiên mà chúng ta lãnh nhận đƣợc từ Đức Kitô là ơn cứu chuộc; chúng ta đƣợc tái sinh 

vào ơn thánh. Catarina dùng một số hình ảnh để nói đến công hiệu cứu chuộc từ Máu Đức Kitô. 

Riêng trong sách Đối thoại : 

- Máu thanh tẩy, tắm gội chúng ta (x. ĐT. 30; tr. 59; ĐT. 134;tr. 335). 

- Máu làm cho linh hồn say sƣa (x. ĐT. 66; tr. 129). 

- Trong Máu chúng ta nhận biết chân lý, và chân lý đó là chúng ta đƣợc sống (x. ĐT. 60; 

tr. 117) 

- Máu cùng với Chân lý  tái lập và xây dựng con đƣờng lên trời (x. ĐT. 27; tr. 53). 

- Máu mở cửa trời cho chúng ta (x. ĐT. 27; tr. 51). 

Sau đó là tất cả đời sống siêu nhiên của mọi Kitô hữu. Đời sống này bao gồm các ân sủng, 

bí tích, nhân đức và những lời cầu nguyện 

a) Ân sủng 

Chúng ta đã lãnh nhận ân sủng qua bí tích Thánh Tẩy (x. ĐT. 24; tr. 47), nhờ đó chúng ta 

đƣợc làm nghĩa tử của Chúa (x. ĐT. 60; tr. 117). Ân sủng ví nhƣ ánh sáng, sức nóng truyền thông 

từ mặt trời tức là chính Thiên Chúa (x. ĐT. 119; tr. 263-264). Ân sủng biến linh hồn chúng ta 

thành nơi Chúa ngự (x. ĐT. 51; tr. 105). 

b) Các nhân đức  

Tất cả mọi ngƣời đều có thể thực hành các nhân đức, nhƣng điểm khác biệt của các nhân 

đức Kitô giáo nằm ở chỗ nó chúng đƣợc tƣới gội bằng máu của Chúa, nhờ đó có thể trở nên cây 

cầu đƣa chúng ta về trời (x. ĐT. 27; tr. 51-52). 

c) Các bí tích 

Thần lực của Máu thánh thật vô biên đem lại cho các Bí tích có hiệu năng và sự sống.  

- Bí tích Thánh Tẩy. Khi lãnh nhận bí tích này, Ngƣời Kitô hữu nhận đƣợc ánh sáng đức 

tin từ “Thân thể của Giáo Hội” qua bàn tay của các tác viên, và họ thuộc về “thân thể phổ quát 



của Kitô giáo” (cộng đồng những ngƣời tin). Bí tích này rửa chúng ta khỏi tội lỗi và ban cho 

chúng ta ơn thánh, nhờ hiệu năng của Máu thánh (x. ĐT. 14; tr. 33; ĐT. 75; tr. 151; ĐT. 135; tr. 

339-340) phát xuất từ cạnh sƣờn Chúa (x. ĐT. 74; tr. 150). Trong Bí tích này chúng ta đƣợc lãnh 

nhận sức mạnh và vũ khí là lòng yêu mến nhân đức và chê ghét các tính xấu. Vũ khí này ở ngay 

trong Máu thánh bởi vì chính Con Một của Cha, vì yêu thƣơng thế gian và chê ghét tội lỗi mà 

Ngài đã chịu chết, đổ máu đào để thông ban cho chúng ta sự sống của Ngƣời (x. ĐT. 23; tr. 44).  

- Bí tích Hoà Giải. Máu thánh Chúa không thể bị vơi cạn vì chúng ta phạm tội sau khi 

lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy. Vì sự yếu đuối, chúng ta đã đánh mất thần lực của Bí tích Thánh 

Tẩy trong cuộc đời, nhƣng chúng ta còn nhận đƣợc một bí tích khác mà Catarina gọi là "Bí Tích 

Thánh Tẩy liên tục"
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, nghĩa là Bí tích Hoà giải giúp chúng ta nhận đƣợc ơn tha tội bằng sự thống 

hối ăn năn. Nơi Bí tích này, Máu Đức Kitô đƣợc ban cho chúng ta vì nhu cầu hằng ngày của 

chúng ta. Các thừa tác viên sẽ rảy Máu này trên linh hồn khi đọc công thức tha tội và các hối 

nhân sẽ hƣởng đƣợc hoa trái của Máu Thánh (x. ĐT. 75; tr. 151).  

Máu thánh không bao giờ vơi cạn mà trái lại có thể cứu vớt toàn thể nhân loại trong "quá 

khứ, hiện tại và tƣơng lai" (x. ĐT. 75; tr. 152). Thật vậy, nếu hoa trái của Máu thánh bị giới hạn, 

nếu thần lực của Máu thánh không vô biên, thì những ngƣời xúc phạm đến Chúa sau khi đƣợc 

thanh tẩy bằng nƣớc sẽ không thể phục hồi ân sủng. Nhƣng nhờ thần lực của Máu thánh Chúa 

Kitô, Bí tích Hoà Giải mở ra cho các linh hồn tới tình yêu hoàn hảo hơn.  

- Bí tích Thánh Thể đƣợc gọi là “Bí tích của Mình thánh Chúa Kitô” trở nên của ăn và của 

uống cho chúng ta (x. ĐT. 110; tr. 242), ban cho ta lƣơng thực và sức mạnh trên đƣờng lữ hành 

trần thế (x. ĐT. 27; tr. 52). Máu ban cho chúng ta ơn cứu độ : thắp sáng chân lý, tiêu diệt sự chết, 

biến đổi và làm cho chúng ta nên hoàn thiện (x. ĐT. 14; tr. 30-31). 

1/ Trong Bí tích này chúng ta nhận đƣợc Mình và Máu Chúa, thiên tính và nhân tính cùng 

với linh hồn của Đức Kitô (x. ĐT. 110; tr. 242). Để nhấn mạnh đến hồng ân cao cả này, Catarina 

nói về sự hiện diện trọn vẹn của Chúa Giêsu trong Thánh Thể. Giống nhƣ một tấm gƣơng bị đập 

vỡ mà vẫn giữ nguyên vẹn hình ảnh, cũng nhƣ ngọn lửa đƣợc phân chia cho nhiều ngọn nến mà 

vẫn còn giữ đƣợc ngọn lửa, thì cũng vậy, Chúa Giêsu Thánh Thể không thể bị phân chia hay bị 

thu nhỏ lại trong tấm bánh đƣợc bẻ ra. Những ai lãnh nhận xứng đáng sẽ cảm nhận đƣợc hạnh 

phúc bơi lội trong biển cả tình yêu của Ngài : 

"Họ ở trong Cha và Cha ở trong họ nhƣ cá ở trong biển và biển ở trong cá" (ĐT. 112; tr. 249).  

  Giống nhƣ con dấu để lại ấn tích của nó, Cha cũng sẽ lƣu lại ấn tích của ân sủng ở trong 

họ :  

"Thần lực của Bí tích này để lại trong linh hồn, đó là sự nồng nàn của đức ái thần linh, sự khoan dung của 

Chúa Thánh Thần, ánh sáng của sự khôn ngoan của Con Một Cha, ánh sáng trí tuệ đƣợc chiếu toả trong sự 

khôn ngoan, để nhận biết và chiêm ngƣỡng giáo lý của Chân lý Cha cũng chính là sự Khôn Ngoan. Linh 

hồn trở nên mạnh mẽ đƣợc tham dự vào sức mạnh và quyền năng của Cha, linh hồn sẽ đƣợc mạnh sức 

chống lại mọi đam mê tính dục của mình, chống lại ma quỷ và thế gian" (ĐT. 112; tr. 249) 
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Nguyên bản tiếng Ý là “Battesimo continuo”   



Thánh Thể là ấn tín của Chúa Ba Ngôi : quyền năng của Chúa Cha, sự khôn ngoan của 

Chúa Con và tình yêu của Chúa Thánh Thần. Thánh Thể làm mới lại dấu ấn mà Chúa đã khắc ghi 

trong mỗi tâm hồn khi tạo dựng ta theo hình ảnh và giống nhƣ Ngƣời, làm cho ba quan năng của 

linh hồn phản chiếu Ba Ngôi. 

2/ Tuy nhiên tuỳ thuộc vào tấm lòng của ngƣời nhận lãnh mà ân sủng do Mình và Máu 

thánh Chúa ban cho họ nhiều hay ít. Catarina nói đến những kẻ lãnh nhận bí tích Thánh Thể ví 

nhƣ một nhóm ngƣời cầm nến đi xin lửa, mỗi ngƣời đều nhận đƣợc ánh lửa nhƣ nhau. Ai cầm 

cây nến lớn thì sẽ nhận lãnh đƣợc nhiều ánh sáng, còn ai cầm cây nến nhỏ thì nhận đƣợc ít ánh 

sáng hơn. Hoa trái mà Thánh Thể Chúa đem lại cho các tín hữu cũng vậy, nó tuỳ thuộc vào sự 

sẵn sàng và lòng ao ƣớc của ngƣời nhận lãnh. Do tình yêu mà mỗi ngƣời chúng ta đƣợc Chúa ban 

tặng cho một cây nến và đặt trong tay chúng ta, nhƣng cây nến ấy không có lửa, nó chờ đợi đƣợc 

thắp lên nơi ngọn lửa đức ái thần linh là các Bí tích. Tuy nhiên, cây nến không thể đƣợc đốt lên 

nếu không có tim nến : 

"Nếu nhƣ linh hồn các con không có ngòi nến để nhận ánh sáng, nghĩa là đức tin rất thánh thiện, cùng đƣợc 

kết hợp với ân sủng mà các con đã nhận đƣợc khi chịu phép Thánh Tẩy, và các con đã đƣợc sáng tạo để yêu 

thƣơng cùng với tình cảm của linh hồn, thì cũng vậy, nhƣ Cha đã nói với con, linh hồn hoạt động là để yêu 

thƣơng, đến nỗi không có tình thƣơng linh hồn không thể sống đƣợc; tình thƣơng chính là lƣơng thực của 

linh hồn" (ĐT. 110; tr. 244). 

  Giống nhƣ cây nến không thể cháy sáng nếu không có tim nến, nhu cầu yêu thƣơng của 

chúng ta không thể bừng cháy nếu chúng ta không có đức tin. Chắc chắn chúng ta luôn có khả 

năng yêu thƣơng ở mức độ tự nhiên bằng ánh sáng của lý trí, nhƣng để yêu thƣơng trên bình diện 

siêu nhiên, cây nến của chúng ta cần phải có tim nến đức tin mà chúng ta đã lãnh nhận trong Bí 

tích Thánh Tẩy. Chỉ nhờ đức tin chúng ta mới có thể yêu thƣơng dạt dào nhƣ chúng ta đƣợc tạo 

thành là để yêu thƣơng. Trái lại, nếu để cây nến rơi xuống vũng nƣớc của tội lỗi, nó sẽ không 

cháy nữa mà nhả ra khói đen. 

  Catarina cũng lƣu ý chúng ta rằng khi đến lãnh nhận bí tích, chúng ta phải biết mở con 

mắt trí tuệ đƣợc thắp sáng trong con ngƣơi đức tin để hiểu, dùng bàn tay của tình yêu để chạm 

đến, vận dụng vị giác của niềm khao khát thánh thiện để hƣởng nếm hƣơng vị ngọt ngào của Bí 

tích. Chúng ta đừng để lôi cuốn theo sự cảm nhận cho các giác quan tự nhiên của mình vì chúng 

ta sẽ bị đánh lừa (x. ĐT. 111; tr. 247-248). 

  - Bí tích Truyền Chức. Sách Đối thoại không dùng từ “Bí tích truyền chức” nhƣng tƣ 

tƣởng về bí tích này đƣợc đề cập cách rõ ràng và nói rất nhiều lần : Catarina nhấn mạnh đến 

phẩm chức linh mục rất cao quý.  

  1/ Trƣớc hết, đó là một ơn gọi đƣợc tuyển chọn từ giữa muôn ngƣời, để thực hiện một sứ 

mạng cao cả :  

"Con rất yêu dấu, trƣớc hết Cha muốn nói đến phẩm chức mà Cha đã cất nhắc họ lên do lòng nhân hậu của 

Cha, không kể tình thƣơng chung mà Cha đã dành cho các vật thụ tạo […] Sự cao cả này đƣợc ban chung 

cho tất cả mọi loài thụ tạo có lý trí. Nhƣng giữa loài ngƣời Cha đã chọn lấy các thừa tác viên của Cha, vì ơn 

cứu độ của các con và để họ ban phát cho các con Máu của con chiên khiêm nhƣờng vẹn sạch, Con Một 

Cha. Cha đã cho họ chức năng ban phát Mặt Trời khi ban cho họ ánh sáng tri thức, sức nóng của đức ái thần 



linh, và màu sắc gắn liền với sức nóng và ánh sáng, tức là Mình và Máu Con của Cha" (ĐT. 110; tr. 240-

241) 

Có ba điều tiếp tục trở đi trở lại trong lời ca ngợi thiên chức linh mục : Cha đã ban cho 

các thừa tác viên nhiệm vụ ban phát Mặt trời, nghĩa là ánh sáng tri thức hay ánh sáng chân lý; sức 

nóng của đức ái thần linh; và màu sắc kết hiệp với sức nóng và ánh sáng, nghĩa là nhân tính của 

Chúa Giêsu kết hợp trong Ngƣời sự nồng nhiệt của đức ái và ánh sáng của sự khôn ngoan (x. ĐT. 

110; tr. 241tt). 

Do thiên chức trọng đại nhƣ vậy, cho nên “ở đời này không ai có thể vƣơn tới tƣớc vị nào 

cao hơn" (x. ĐT. 113; tr. 250) Thậm chí ngay trong chức tƣ tế linh mục, không có sự phân biệt 

cao thấp giữa phẩm chức của ngƣời mới đƣợc thụ phong với phẩm chức của các vị kỷ niệm kim 

khánh, và cũng không có sự chênh lệch về phẩm chức tƣ tế giữa hàng ngũ linh mục với giám mục 

và giáo hoàng. 

2/ Chức linh mục cao trọng hơn các thiên thần nhờ hồng ân thánh hiến : 

"Họ là những vị đƣợc xức dầu của Cha. Cha gọi họ là những 'Kitô' của Cha vì Cha trao cho họ chức năng 

ban Cha cho các con. Cha đã đặt họ nhƣ những bông hoa thơm trong nhiệm thể của Hội thánh. Chức vụ này 

Cha đã không trao cho các thiên thần, nhƣng Cha đã ban cho những ngƣời mà Cha chọn làm thừa tác viên 

của Cha. Cha đã đặt họ làm thiên thần và họ phải sống nhƣ thiên thần ở dƣới đất này" (ĐT. 113; tr. 250) 

  Phẩm giá cao quý của các linh mục bắt nguồn từ tác quyền đƣợc trao ban để cử hành bí 

tích Thánh Thể cho các tín hữu : truyền phép biến bánh và rƣợu thành thịt và máu Đức Kitô (x. 

ĐT. 119; tr. 262tt); cũng nhƣ đƣợc quyền ban phát bí tích cho các tín hữu (x. ĐT. 75; tr. 151). Vì 

vậy nếu linh mục phản bội chức vụ là phản bội Máu thánh (x. ĐT. 113; tr. 250) và cũng vậy, ai 

kính trọng linh mục là kính trọng Chúa, còn ai hành hạ các linh mục là hành hạ Máu thánh (x. 

ĐT. 116-117; tr. 255tt). 

  Đối với Catarina, tất cả phẩm chức tƣ tế linh mục đƣợc nhìn trong tác vụ Máu thánh bởi 

vì Hội thánh là nơi lƣu trữ Máu thánh Chúa Kitô và các bí tích là sự tiếp tục tuôn trào Máu cứu 

độ.  

  d) Lời cầu nguyện 

  Lời cầu nguyện cũng thuộc về nguồn mạch của ân sủng. Lời cầu nguyện của chúng ta 

cũng dựa trên hiệu lực của Máu thánh (x. ĐT. 135; tr. 335). Chúng ta khẩn nài Chúa Cha ban các 

ơn lành nhờ công nghiệp mà Đức Kitô đã lập với Máu của Ngƣời. 

 3. Máu Đức Kitô mở cho chúng ta con đường sự sống 

  Chúng ta cần phải nhờ Đức Kitô để đến cùng Chúa Cha. Ngƣời đã vạch ra cho chúng ta 

một con đƣờng bằng Máu của mình để ta có thể đi đến cùng đích mà Cha đã dành cho chúng ta 

khi sáng tạo nên chúng ta. Chúng ta cần phải đi qua Máu của Ngƣời, qua con đƣờng thập giá để 

đến sự sống (x. ĐT. 135; tr. 340). 

  Nơi Đức Kitô chúng ta có thể tìm thấy Cuốn sách trong đó tất cả các nhân đức đƣợc viết 

bằng Máu (x. ĐT. 154; tr. 411), nhất là tình yêu của Chúa. Nếu chúng ta bƣớc đi trong tăm tối, 

bất trung và rơi vào nhiều lầm lạc, Cuốn Sách vinh hiển này sẽ hƣớng dẫn chúng ta đến sự sống. 



C. HỘI THÁNH  

Chính qua Hội Thánh mà chúng ta biết đƣợc chƣơng trình của Thiên Chúa muốn truyền 

thông tình thƣơng của Ngài. Catarina dùng nhiều hình ảnh để nói về Hội thánh liên hệ đến tình 

yêu trong Máu Đức Kitô, nhƣ : Hiền Thê để nhấn mạnh đến căn tính thánh thiện, tinh tuyền của 

Hội Thánh đã bị mai một, trở thành một Phụ nữ nhan sắc phai tàn, lở loét vì tội lỗi của các tác 

viên (x. ĐT. 15; tr. 35; ĐT. 86; tr. 180) cần phải đƣợc thanh tẩy bằng Máu; Lữ quán và Khu vườn 

chỉ đến sứ mạng của Hội Thánh là nơi ban phát Bánh hằng sống và Máu châu báu cho khách bộ 

hành đi trên Cây Cầu tâm linh (x. ĐT. 27; tr. 52; ĐT. 66; tr. 130). Nhƣng liên hệ chặt chẽ với hai 

hình ảnh sau và đƣợc triển khai cách đặc biệt hơn là hình ảnh Kho trữ Máu và Vườn nho, trong 

đó có cả Kho rƣợu nữa. 

Hội thánh đƣợc cảm nhận dƣới hai hình ảnh chính : Kho trữ Máu và Vƣờn nho. 

 1. Kho trữ máu Đức Kitô 

 Thiên Chúa yêu thƣơng và muốn cứu độ chúng ta. Tình thƣơng đó đã mặc khải đƣợc thực 

hiện nhờ Máu Đức Kitô (ĐT. 140; tr. 353) mà Chúa Cha đã ban cho nhân loại và đã trao lại cho 

Nhiệm thể Đức Kitô là Hội Thánh nhiệm vụ lƣu trữ và phân phát kho báu Máu thánh. Hội thánh 

là "khu vƣờn đƣợc tƣới mát bằng Máu Đức Kitô chịu đóng đinh", là toà nhà đƣợc cất lên bằng 

"những viên đá đƣợc xây với Máu" và là "Kho trữ Máu" (x. ĐT. 115; tr. 254; ĐT. 77
22

; tr. 157).  

 Thật vậy, Catarina đặt thần lực Máu thánh Đức Kitô và sứ mạng của Hội Thánh lên vị trí  

đầu tiên
23

 : nhờ Máu thánh rất châu báu mà Chân lý của Chúa Cha đƣợc mặc khải cách đặc biệt 

(x. T. 102) và Đức Kitô hoàn thánh ý muốn của Ngƣời; Giáo lý của Đức Kitô cũng đƣợc mặc 

khải và mở rộng cho tất cả mọi ngƣời để họ có thể lữ hành trong máu của Chân lý nhập thể. Hội 

thánh không gì khác là chính Đức Kitô, bởi lẽ trong đức ái, Hội thánh trở nên một với Đức Kitô, 

giống nhƣ Cha và Con là một (x. Ga 17, 21). 

 Catarina yêu mến Hội thánh trong Đức Kitô, thấy và yêu sự hiện diện của Đức Kitô trong 

Hội thánh. Cả cuộc đời thánh nữ luôn luôn nuôi dƣỡng niềm xác tín rằng Hội thánh đồng nhất với 

Đức Kitô
24

. Chị hăng say hoạt động, chịu đựng những đau khổ, khao khát đổ máu để canh tân 

Hội thánh, tất cả đều xuất phát từ niềm xác tín này.  

 Chìa khóa của kho châu báu đƣợc trao cho Đức Kitô ở trần gian là Đức thánh Cha (x. ĐT. 

115; tr. 254) và những thừa tác viên cũng đƣợc thông phần vào việc phân phát Máu thánh ấy (x. 

ĐT. 115; tr. 254; ĐT. 66; tr. 129; ĐT. 14; tr. 30-31; ĐT. 77; tr. 157) 

 a) Đức Thánh Cha 
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Xem nguyên bản tiếng Ý "dispensa" 
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Xem Phaolô VI, Tông thƣ  Mirabilis in Ecclesia Deus công bố Thánh nữ Catarina Siena là tiến sĩ Hội thánh 

(4-10-1970) : AAS 63 (1971) 674-682. 
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 Niềm xác tín Hội thánh không thể tách rời khỏi Đức Kitô cũng thể hiện trong bố cục của sách Đối Thoại : 

giáo lý về Đức Kitô Cây Cầu là phần trung tâm và quan trọng nhất trong toàn bộ tác phẩm. Cây Cầu Đức Kitô, sau 

khi về Trời, đƣợc bắc từ trái đất và vƣơn tới trời nhƣng vẫn không rời bỏ mặt đất, tức là Hội Thánh (ĐT. 29). 

Catarina dành 78 chƣơng để triển khai giao lý Cây Cầu, thâu tóm toàn bộ cuộc hành trình vƣơn tới sự trọn lành, để 

rồi khi khảo luận Đức Kitô Cây Cầu khép lại, thì mầu nhiệm Hội Thánh đƣợc mở ra. Đó là giáo lý về Nhiệm thể Hội 



 Trƣớc khi đọc cho các thƣ ký viết sách Đối Thoại, Catarina đã có trực giác thấy Đức Kitô 

và Hội Thánh  của Ngƣời chỉ là một. Điều đó cho phép ngƣời ta nghĩ ngay đến thị kiến đầu tiên 

của một cô bé lên 6 tuổi. Cô bé thấy Đức Giêsu hiện ra với mình đứng trên nóc nhà thờ San 

Domenico, mặc áo giống nhƣ các Đức Giáo hoàng và Ngƣời đã ban phép lành cho cô bé
25

. Chắc 

chắn trong tâm trí của cô bé ấy đã có ấn tƣợng Đức Kitô là Giáo hoàng, và Giáo hoàng là Đức 

Kitô. Ta có thể nói rằng thị kiến hồi thơ ấu ấy đã để lại dấu ấn trong cả cuộc đời và bút tích của 

Catarina. Từ đó Catarina thích dùng thuật ngữ "Đức Kitô dƣới đất" (Cristo in terra : ĐT. 115; tr. 

254; ĐT. 154; tr. 410) để chỉ về Đức Thánh Cha.  

 Catairina tỏ lòng yêu mến cách riêng đối với Đức Giáo hoàng bởi vì các ngài nhận lãnh 

quyền bính từ Đức Kitô và kế vị thánh Phêrô, vị Giáo hoàng đầu tiên của Giáo hội. Các ngài 

đƣợc trao chìa khoá Máu thánh để đóng và mở cửa sự sống đời đời. Các ngài cũng có nhiệm vụ 

đặt lên những thừa tác viên để trợ giúp phân phát Máu thánh cho các Kitô hữu. Vì Ngài có quyền 

đặt chức vụ cho họ cho nên chỉ mình ngài có quyền sửa dạy những lỗi lầm cho họ.  

 Trách nhiệm của Đức Thánh Cha rất nặng : Ngài phải lo lắng cứu vớt hết tất cả các con 

chiên đã đƣợc Máu Đức Kitô cứu chuộc. Chính vì vậy mà tất cả mọi phần tử trong Giáo Hội phải 

cộng tác với Ngài và phải tuân phục Ngài. Ai bất tuân ngƣời ấy sẽ bị trầm luân : 

“Ngài đã đặt vị đai diện của Ngài, tức là Đức Thánh Cha, mà ngƣời ta có thể gọi là Chúa Kitô trên trái đất, 

tất cả các con phải vâng lời vị đại diện đó cho đến chết. Ai tách mình ra, không vâng phục vị đại diện, ngƣời 

ấy sẽ bị án phạt” (ĐT. 154; tr. 409-410; x. ĐT. 115-116) 

 b) Linh mục 

 Các ngài thi hành tác viên Máu thánh qua việc ban Bí tích, dạy dỗ đạo lý và làm gƣơng 

sáng. Chúa muốn mỗi linh hồn phải trong sạch và bác ái, nhƣng Ngài đòi hỏi các thừa tác viên 

phải sống khiết tịnh và yêu thƣơng tha nhân nhiều hơn. Họ phải là những ngƣời quảng đại, rộng 

rãi và có tâm hồn rộng mở đón nhận tất cả mọi ngƣời nhất là những ngƣời nghèo. Những linh 

mục của Chúa phải tránh xa nếp sống tội lỗi, bởi vì tội của những linh mục sống trong Nhiệm thể 

Hội thánh sẽ xúc phạm tới những ngƣời mà lẽ ra đƣợc quyền nhìn thấy đời sống gƣơng mẫu từ 

các linh mục, nhƣng lại không đƣợc. Đời sống của các linh mục tốt thì có điều kiện của mặt trời, 

- tức là sƣởi ấm, chiếu sáng và làm đâm chổi nẩy lộc trên mặt đất -, họ chiếu sáng bằng tri thức, 

hun nóng bằng đức ái, làm nẩy mầm cuộc sống của ân sủng trong các linh hồn đã đƣợc uỷ thác 

cho họ.  

 Tuy nhiên không một lầm lỗi nào có thể làm giảm đi hiệu lực của Máu thánh trong các Bí 

tích, giống nhƣ không một vết nhơ nào có thể làm lu mờ ánh sáng của Mặt trời (x. ĐT. 115; tr. 

253-254). Họ đƣợc trao nhiệm vụ phân phát Máu thánh, Máu toàn hảo và rất hữu hiệu đến nỗi 

không một khuyết điểm nào của họ có thể làm suy giảm hiệu năng ấy (x. ĐT. 24; tr. 47). Tội lỗi 

không phƣơng hại đến các Bí tích của Hội thánh hoặc làm giảm bớt thần lực của các Bí tích, có 

                                                                                                                                                              

Thánh, bao gồm các thành phần của Dân Chúa và nhất là các tác viên, mà ngày nay chúng ta vẫn thƣờng gọi là hàng 

giáo sĩ (ĐT. 110-134). 
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chăng chỉ giảm bớt ân sủng hay gia tăng tội lỗi của ngƣời ban phát hay ngƣời lãnh nhận cách bất 

xứng mà thôi (x. ĐT. 115; tr. 253-254).  

 2. Vườn nho của Chúa  

 Chúa Giêsu khao khát cứu rỗi mọi ngƣời bằng Máu thánh và muốn cho mọi ngƣời cùng 

góp phần thực hiện ơn cứu độ ấy. Ngài đặt Đức Thánh Cha ngồi trƣớc kho trữ máu để phân phát 

cho dân Ngài (x. ĐT. 115; tr. 254). Rồi Ngài kêu gọi mọi thành phần trong dân Ngài vào làm 

vƣờn nho của Cha Ngài. Thế là hình ảnh Hội thánh là "vƣờn nho" xuất hiện bên cạnh hình ảnh 

"kho trữ Máu" hay là "kho rƣợu". Tất cả mọi thành phần : các tác viên, tu sĩ và tín hữu đƣợc gọi 

vào làm vƣờn nho của Chúa (x. ĐT. 23-24). Khi nói đến Hội Thánh, Catarina không giới hạn vào 

hàng giáo sĩ. 

 a) Thừa tác viên 

 Mỗi ngƣời đều mang trong mình một vƣờn nho là chính linh hồn mình. Tất cả các tín hữu 

hợp lại thành một vƣờn nho cộng đồng Kitô giáo, đƣợc kết hợp với vƣờn nho mầu nhiệm của Hội 

thánh. Các tác viên là những công nhân của Chúa làm việc trong vƣờn nho linh hồn các tín hữu, 

kết hợp với vƣờn nho của Hội thánh. Họ là những công nhân đƣợc Chúa uỷ thác phân phát rƣợu 

nho, tức là Máu đã đƣợc ép ra từ cây nho đích thực là Đức Kitô (x. ĐT. 24; tr. 47). Họ dƣỡng 

nuôi các tín hữu bằng Máu thánh trong các bí tích, nhổ những gai nhọn tội lỗi và gieo vãi ân sủng 

(x. ĐT. 23; tr. 44). 

b) Tu sĩ 

 Đời sống tu trì chiếm vị trí trung tâm của Thân mình Mầu nhiệm Hội Thánh
26

. Trong 

chiều kích Giáo Hội, các tu sĩ là những ngƣời thợ tốt lành đƣợc sai đi làm vƣờn nho cho Giáo 

hội, để nhổ cỏ dại nết xấu và trồng vào đó những cây nhân đức (x. ĐT. 158; tr. 422-425). Bằng 

đời sống nhân chứng và niềm ao ƣớc thánh thiện, họ trở thành những ngƣời thợ tốt trong Hội 

Thánh.  

 Các tu sĩ nhận ra ơn gọi của mình cách riêng. Nhờ ánh sáng thần linh của đức tin soi sáng 

trong Máu thánh, ban đầu họ là một số tín hữu nhận biết tình thƣơng của Chúa và sự yếu đuối của 

mình không có khả năng đạt tới sự hoàn thiện, nên đã tìm thấy nơi đời sống tu trì một con thuyền 

đƣa đến bến cứu độ cách an toàn. Con thuyền đời tu đƣợc chính Chúa Thánh Thần dùng các vị tổ 

phụ để thiết lập. Chính Ngƣời cầm lái và hộ mệnh cho con thuyền cho nên không một giông tố 

nào có thể nhận chìm nó (x. ĐT. 158; tr. 420; ĐT. 159; tr. 426). Các dây thừng của thuyền là các 

lời khấn vâng lời, khiết tịnh và thanh bần (x. ĐT. 158; tr. 424), đó cũng là những bình thuốc thơm 

và những hạt kim cƣơng nhân đức. Trên thuyền có một kho báu là những luật lệ thánh thiện, đã 

đƣợc các tổ phụ soạn thảo cách khôn ngoan và sáng suốt bởi; họ đƣợc coi là đền thờ của Chúa 

Thánh Thần (x. ĐT. 158; tr. 421). 
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Dòng tu (x. ĐT. 158- ĐT. 159) cho nên có thể nói Đời tu nằm ở trung tâm của Hội thánh. Xem Giuliana Cavallini, San 

Domenico…, tr. 135 



 Khi các tu sĩ là những ngƣời ngồi trên thuyền chăm lo tuân giữ các lời khuyên Phúc Âm 

(x. ĐT. 47; tr. 93; ĐT. 159; tr. 426) và giữ tình huynh đệ thì con thuyền dòng tu gặp gió thịnh 

vƣợng. Trái lại khi họ bất tuân phục thì sẽ phạm lỗi đức khó nghèo và khiết tịnh, ngƣời ấy không 

làm hại đến con thuyền nhƣng làm hại đến chính bản thân mình (x. ĐT. 158; tr. 420) 

 Dòng tu cũng đƣợc coi là một "vƣờn hoa" trổ những bông hoa xinh đẹp, toả hƣơng thơm 

là đời sống của các tu sĩ tốt lành, toả ánh sáng. Nhƣng khi không tuân giữ luật Dòng, khu vƣờn 

trở thành một mảnh đất khô cằn, hoang vu và hƣơng thơm nhân đức cũng tan biến ngay (x. ĐT. 

158; tr. 424). Các tu sĩ muốn đạt tới đức vâng phục thì phải để ánh sáng đức tin hƣớng dẫn, giúp 

họ giết chết ý riêng mình bằng thanh gƣơm của sự chê ghét tính dục và chấp nhận các nhân đức 

khác nhƣ : đức ái, nhẫn nại và khiêm nhƣờng (x. ĐT. 159; tr. 426). Còn các bề trên phải nêu 

gƣơng về đời sống vâng phục và dùng quyền bính để giúp ngƣời dƣới sửa lỗi. Trƣớc khi trở 

thành những bề trên tốt họ phải là những bề dƣới tốt (x. ĐT. 129; tr, 308). 

  c) Tín hữu 

 Nhƣ mọi loài thụ tạo có lý trí, các tín hữu cũng có một vƣờn nho trong mình. Ý chí tự do 

là kẻ làm vƣờn nho linh hồn mình. Họ đƣợc ban sức mạnh và vũ khí để nhổ đi những gai nhọn 

của các tội trọng, vun trồng nhân đức và sinh nhiều hoa trái nhờ ân sủng của các Bí tích. Những 

ngƣời không sinh hoa trái của các việc lành phúc đức là những kẻ không làm vƣờn nho, họ sẽ bị 

cắt bỏ, ra khô héo và bị ném vào lò lửa muôn đời. Họ không làm vƣờn mà còn phá hoại vƣờn và 

làm hƣ hại kẻ khác (x. ĐT. 23; tr. 44-46). 

 Nhờ Bí Tích Thánh Tẩy, các tín hữu là những ngƣời lao động cho vƣờn nho của Cha là 

Hội Thánh. Trong vƣờn nho này, mỗi ngƣời vun trồng và xây dựng Nhiệm thể Chúa theo điều 

kiện và ơn gọi của mình : các tín hữu nói chung nhờ lời cầu nguyện và sự vâng lời đối với Chúa 

qua vị các vị chủ chăn (x. ĐT. 154; tr. 410); còn các “tôi tớ Chúa” qua việc cầu nguyện, hy sinh, 

để khẩn nài lòng thƣơng xót của Chúa cho Hội Thánh (x. ĐT. 15; tr. 35; ĐT. 86; tr. 179). 

IV. CÂY ĐỨC ÁI 

Sau khi đã đặt xong nền tảng của đƣờng tu đức – dựa trên sự „biết mình‟ và „biết Chúa‟ - , 

giờ đây chúng ta sẽ đi sâu hơn vào hành trình để đạt tới đời sống trọn lành ấy. Catarina dùng hình 

ảnh Cây Đức Ai để mô tả sự phong phú của các nhân đức. 

A. HÌNH ẢNH CÂY ĐỨC ÁI  

 Để mô tả vẻ đẹp của đời sống trọn lành, thánh Catarina dùng tới hình ảnh của một cây với 

hoa trái xum xê của các nhân đức, đƣợc trình bày trong các chƣơng 9-11 và 44 của sách Đối 

Thoại. Linh hồn con ngƣời giống nhƣ Cây Đức ái (yêu thƣơng). Cây là hình ảnh rất cổ điển và 

phổ biến, đƣợc sử dụng nhiều trong văn chƣơng tôn giáo từ rất lâu (ví dụ : cây biết lành biết dữ 

trong vƣờn địa đàng)
27

. Catarina rất quý hình ảnh này. Đức bác ái là nòng cốt của tất cả mọi nhân 

đức khác bởi vì các nhân đức đều có thể tóm lại trong tâm tình căn bản mà Chúa đòi hỏi nơi ta, 

đó là "yêu mến" (x. ĐT. 55; tr. 111). Bác ái là nhân đức trọn hảo hơn cả bởi vì nó đƣa ta lại sát 
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gần Chúa, kết hợp ta với Chúa. Đức ái là “mẹ” của các nhân đức : cƣu mang các nhân đức chân 

thật (x. ĐT. 61; tr. 120); đem lại sức sống cho mọi nhân đức (x. ĐT. 4; tr. 7
28

; ĐT. 7; tr. 14
29

; ĐT. 

11; tr. 23). Các nhân đức khác đƣợc đặt nền trên đức ái (x. ĐT. 61; tr. 120). Tuy nhiên đức ái 

cũng cần đƣợc trang điểm các nhân đức khác nhƣ : khiêm nhƣờng, biện phân, kiên nhẫn. Trong 

các nhân đức này, chúng ta sẽ tìm hiểu đức biện phân cách đặc biệt  trƣớc khi đi tới chóp đỉnh 

của Cây Đức Ái. 

1. Đức Biện Phân 

Biện phân là một nhân đức rất đƣợc Catarina ƣa chuộng. Từ ngữ này (trong nguyên bản 

tiếng Ý là  discrezione) theo nghĩa thông thƣờng chỉ có nghĩa là “tính thận trọng, tính kín đáo; 

hay là sự quyết đoán”, nhƣng trong ngôn ngữ của Catarina, từ discrezione mang một nghĩa 

chuyên biệt, đƣợc định nghĩa nhƣ sau: 

"Ơn thông hiểu
30

 (bản Việt ngữ dịch từ tiếng Pháp discretion) không gì khác là sự biết phân biệt linh hồn 

cần phải có để nhận thức đúng về mình và về Cha; nhờ chính sự nhận biết này mà linh hồn biết đƣợc nguồn gốc của 

mình" (ĐT. 9; tr. 18-19). 

Theo giáo sƣ Giuliana Cavallini
31

 nghiên cứu về các tác phẩm và học thuyết của Catarina, 

discrezione trong ngôn ngữ của thánh nữ có nghĩa là sự biện phân (discernimento); là biết nhìn, 

phân biệt và phán đoán những giá trị. Nhân đức này đƣợc Catarina mến chuộng cách đặc biệt, 

nhiều lần giới thiệu và triển khai từ ngữ này trong học thuyết của mình. Đức biện phân giúp cho 

ta biết giữ gìn mực thƣớc trong việc thực hành các nhân đức. Gốc rễ của sự biện phân là sự nhận 

biết đúng về mình và về Cha là Đấng nhân lành vô cùng, biết “trả cho mỗi ngƣời cái gì thuộc về 

họ”. Nhƣ vậy, nó không chỉ dừng lại trên bình diện tri thức và tâm lý mà thôi, nhƣng còn sống, 

hành động hoà hợp với sự nhận biết đó. 

Nhƣng phải trả cái gì và cho ai ? Có ba đối tƣợng phải trả : đối với Chúa, phải ca ngợi và 

tôn vinh Ngài; đối với bản thân, phải nhận thức đƣợc cách xác đáng những khuyết điểm của mình 

và nếu là sự tốt lành thì cũng phải biết đền đáp hồng ân Chúa; còn đối với tha nhân, phải biết yêu 

thƣơng họ. Đi đôi với tình yêu còn có nhiều điều khác nhƣ : cầu nguyện, làm gƣơng lành, ban lời 

khuyên, giúp đỡ … Biện phân là nhận biết và thực hiện luật yêu thƣơng, luật chung mà Thiên 

Chúa đã đặt để trong mỗi con ngƣời và trong xã hội nhân loại. Biện phân, bác ái và khiêm 

nhƣờng là ba nhân đức luôn liên kết với nhau; không thể tách nhân đức này ra khỏi nhân đức kia. 

2. Tương quan giữa các nhân đức 

Cây Đức Ai hay yêu thƣơng là hình ảnh của linh hồn con ngƣời cắm rễ sâu trong mảnh 

đất khiêm nhường. Nếu cây không ở trong lòng đất nó sẽ bị khô héo và chết đi. 
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Xem nguyên bản tiếng Ý "avere in sé vita" 
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Xem nguyên bản tiếng Ý "dar vita" 
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 Bản Việt Ngữ của Cha Bùi Đức Sinh và Nhóm "Phục vụ Lời Chúa" (2003) dịch discrezione bằng nhiều 

từ nhƣ : "sự phân biệt hay thông hiểu"; "thông hiểu hay phân biệt" (tr. 19); "ơn thông hiểu", (tr. 18; 23-24). 
31

 Xem Giuliana Cavallini, San Domenico …, tr. 28 ; Ermano Rossi, La spiritualità di s. Caterina da Siena 

…, tr. 32-33 



Đất khiêm nhƣờng đƣợc khoanh vùng trong một diện tích vòng tròn “biết Chúa và biết 

mình”. Vòng tròn càng rộng bao nhiêu, và sự hiểu biết về thân phận của chúng ta là hƣ không, 

còn Chúa là tất cả càng nhiều bao nhiêu, thì diện tích đất nuôi dƣỡng linh hồn càng rộng bấy 

nhiêu. Đối với Catarina, khiêm nhƣờng là hệ luận của cái biết sự thật, và cái biết này thì vô biên, 

bởi vì biết có đối tƣợng là chính Chúa, Đấng không có khởi đầu và kết thúc. Giờ đây Cây yêu 

thƣơng đƣợc trồng trong mảnh đất khiêm nhƣờng, trong vòng tròn của sự nhận biết Chúa và 

chính mình. Nó lớn lên, phát triển, đâm cành và nở hoa. Nó sinh ra một mầm cây ở bên cạnh; 

mầm cây ấy chính là đức biện phân. Nhựa sống của cây là đức nhẫn nại đƣợc cắm sâu trong đức 

khiêm nhƣờng, và khiêm nhƣờng là vú nuôi của đức ái, bởi vì đức ái đến từ đức khiêm nhƣờng, 

là chính sự thật. Cây tình yêu này có hoa và có trái. Nó dâng lên Chúa những bông hoa ca ngợi và 

tôn vinh. Trái thì dành cho tha nhân bởi vì con ngƣời không sống bằng hoa mà bằng trái của 

những điều tốt đẹp chúng ta làm cho tha nhân. 

Nếu mọi sự ở trong trật tự nhƣ vậy thì Cây Đức Ai sẽ tốt đẹp. Nhƣng nếu cây không đƣợc 

đặt trong sự biện phân thì mọi sự sẽ xảy ra ngƣợc lại. Nếu cây không đƣợc trồng trong đất khiêm 

nhƣờng mà trong sự kiên ngạo nó sẽ thành cây nghịch lại với cây yêu thƣơng, nó không tôn vinh 

Chúa mà tôn vinh chính mình (x. ĐT. 31; tr. 62). Cây ấy đƣợc nuôi dƣỡng bởi sự “yêu mình”; 

những con sâu quảng của lƣơng tâm bị cắn rứt dần dần đƣa cây ấy đến chỗ chết (x. ĐT. 31; tr. 

62). Nhựa sống của cây không còn là đức nhẫn nại mà là sự bất nhẫn và không đâm nhánh biện 

phân hay khôn ngoan, nghĩa là tâm trí trở nên đần độn, mù quáng.  

Nhƣ vậy, ơn biện phân rất quan trọng, nó đối nghịch với sự mù quáng, đần độn. Sự mù 

quáng làm cho cây trở thành cây của sự chết. Cây dẫn tới sự chết không phải là những cây khô; 

chúng cũng sinh trái nhƣng là những trái độc, còn lá cây thì hƣ hoại và héo tàn. Hoa trái của cây 

chết có bốn loại chính đƣợc phân làm hai lãnh vực vật chất và tinh thần : sự ô uế làm cho con 

ngƣời thành thực phẩm cho súc vật (x. ĐT. 32; tr. 63); sự tham lam hà tiện khiến cho nó bám chặt 

lấy đất đen giống nhƣ con chuột chũi sống dƣới hầm đất và ăn đất (x. ĐT. 33; tr. 63); sự kiêu 

hãnh ngẩng cao đầu vì quyền cao chức trọng cho nên phạm tội bất chính đối với Thiên Chúa và 

bất công đối với tha nhân và bản thân mình (x. ĐT. 34; 65); phán đoán sai lầm về công việc của 

Thiên Chúa và đƣờng lối của Ngƣời (x. ĐT. 35; tr. 66). 

B. ĐỨC ÁI LÀ GÌ ? 

Trong hai bức tâm thƣ, Catarina định nghĩa đức ái dựa vào đạo lý của thánh Phaolô để 

nhấn mạnh đến vai trò của nó trong đời sống thiêng liêng của ngƣời Kitô hữu. 

“Đức bác ái là sợi dây êm dịu và thánh thiện ràng buộc linh hồn với Chúa : trói buộc con ngƣời với Chúa và 

trói buộc Chúa với con ngƣời” (T. 7) 

“Đức bác ái là tình yêu khôn tả mà con ngƣời đã lãnh nhận từ Đấng Tạo Hoá, với tất cả tâm tình và sức lực” 

(T. 113) 

Qua hai câu nói điển hình trên, Catarina muốn nói đến nguồn gốc của đức bác ái là Thiên 

Chúa với hai chiều kích là Thiên Chúa và con ngƣời. 

1. Đức ái : mến Chúa  



Nguồn gốc của đức ái chính là Thiên Chúa ; chính Ngài nhen nhúm lửa tình yêu thiêu đốt 

tâm hồn chúng ta, để làm say mê trái tim và tinh thần ta (x. ĐT. 84; tr. 174). Tuy nhiên về phần 

chúng ta, cần phải có sự đóng góp trong việc phát sinh và tăng cƣờng lòng mến Chúa. Chúng ta 

phải biết khao khát yêu mến Chúa và nhận biết tình yêu của Ngài. Chúng ta phải nhận biết tình 

yêu của Ngài : Ngài đã yêu thƣơng chúng ta trƣớc khi chƣa dựng nên chúng ta, và do tình yêu mà 

Ngài đã sáng tạo chúng ta theo hình ảnh của Ngài (x. ĐT. 89; tr. 187).  

Do đó trong con đƣờng yêu mến Chúa, Catarina dành một chỗ quan trọng cho sự hiểu biết 

: “sự hiểu biết phát sinh tình yêu” (ĐT. 1; tr. 1); “ai càng biết nhiều thì càng yêu nhiều” (ĐT. 131; 

tr. 320). Dĩ nhiên ở đây sự “biết” không phải là tác động của trí tuệ, nhƣng là tác động của đức 

tin. Ngoài ra, việc “biết mình biết Chúa” không chỉ có tính cách trừu tƣợng, nhƣng con có tính 

cách thực tiễn. Sự “biết mình” dẫn đến sự “ghét mình” nhƣ chúng ta đã trình bày. 

2. Đức ái : yêu người 

 Lòng yêu thƣơng tha nhân không phải là một thứ tình yêu khác với tình yêu Chúa nhƣng 

cả hai bắt nguồn từ Thiên Chúa và chỉ là một (x. ĐT. 7; tr. 14tt), tuy diễn tả ra những hành vi 

khác nhau : tình yêu dành cho Chúa đƣợc phát biểu qua việc thờ lạy, ngợi khen, khao khát kết 

hiệp … còn tình yêu dành cho tha nhân đƣợc diễn tả qua các việc giúp đỡ họ. Giữa hai chiều 

hƣớng của một mối tình, Catarina đã vạch ra mối tƣơng quan nhƣ sau : tình yêu dành cho tha 

nhân là một bằng chứng ta muốn đáp trả lại tình yêu Chúa. Thánh nữ nhấn mạnh rất nhiều về sự 

bất khả phân ly giữa tình yêu đối với tha nhân và tình yêu đối với Thiên Chúa (x. ĐT. 17; tr. 

37)
32

. Thực vậy Catarina nói đến ba động lực chính của tình yêu dành cho tha nhân : 

 1/ Chúng ta không thể làm ích cho Thiên Chúa đƣợc, nên chỉ có thể làm ích cho tha nhân. 

Đây là một tƣ tƣởng Catarina đề cập nhiều lần trong các bức tâm thƣ (x. T. 8. 50. 51. 103. 113. 

151. 203. 226. 254…). Chúng ta còn mắc nợ tình yêu của Chúa quá nhiều đến nỗi chẳng làm gì 

đáp trả lại đƣợc (x. ĐT. 89; tr. 187). Càng mến Chúa thì càng yêu tha nhân nhiều hơn (x. ĐT. 7; 

tr. 14). Chúng ta yêu tha nhân bởi vì chính Chúa yêu mến họ trƣớc (x. ĐT. 89; tr. 187). 

 2/ Chúa đã ban phát các hồng ân cho mỗi ngƣời một cách khác nhau. Chúa muốn cho 

chúng ta cần đến nhau, cần thực hiện bác ái đối với nhau cho nên Ngài đã ban cho mỗi ngƣời 

những hồng ân vật chất và tinh thần khác nhau, mỗi ngƣời một tài năng riêng biệt, đến nỗi không 

ai có thể tự hào là có tất cả mọi ân huệ hoặc có tất cả một cách toàn vẹn (x. ĐT. 7; tr. 15-16; ĐT. 

148; tr. 388). 

 3/ Mọi nhân đức (cũng nhƣ các tật xấu) đƣợc thực hiện thông qua tha nhân (x. ĐT. 6; tr. 

11-13; ĐT. 89; tr. 186). Đây là một quan điểm khá độc đáo của Catarina, nhằm đề cao ảnh hƣởng 

xã hội của các hành vi tốt xấu của chúng ta, dù đó là hành vi thầm kín riêng tƣ trong tƣ tƣởng hay 

hành động (x. ĐT. 6; tr. 12). 

 - Điều gì tốt mà ta làm, dù cho mình hay cho ngƣời khác, đều là điều tốt hay xấu đối với 

cộng đồng thế giới, do định luật liên đới : bởi vì mọi hành vi tốt hay xấu mà ta làm đều tăng gia 

hay giảm bớt lòng yêu mến Chúa, nguồn gốc của sự thiện (x. ĐT. 6; tr. 1tt). 
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 Xem Gioan Phaolô II, Amantissima providentia, 3 



 - Khi ta làm bất cứ điều gì xấu (hành vi thiếu bác ái), thì hoặc là ta đã làm hại cho mình, 

tức là “tha nhân chính” (theo ý Catarina bản thân mình là tha nhân chính : ĐT. 6; tr. 12); hoặc là 

làm hại cho tha nhân vì những hành vi bất công; hoặc là làm mất giá trị công đức siêu nhiêu cho 

mình hoặc cho ngƣời khác (x. ĐT. 145; tr. 377). Mọi điều xấu ta làm vì ích kỷ và tìm vui thích, 

buông theo sự “yêu mình”, nó sẽ sinh ra các tội khác nghịch với tha nhân (x. ĐT. 6; tr. 12) 

 Do đó không ai nên thánh hay xuống hoả ngục một mình, nhƣng họ sẽ lôi kéo nhiều 

ngƣời khác theo nữa. 

 Tóm lại “mến Chúa và yêu ngƣời” có liên quan với nhau rất chặt chẽ : Chính tình yêu mà 

Chúa tuôn đổ trên chúng ta mang lại động lực và sức mạnh để chúng ta có khả năng yêu thƣơng 

tha nhân. Đối lại, tình yêu chúng ta dành cho tha nhân chứng tỏ ta yêu mến Chúa thực, xét vì nó 

là một cách đền đáp lại tình yêu của Chúa và đem chúng ta đến gần Ngài hơn nữa. Nói cách khác, 

tình yêu đối với tha nhân là phƣơng thế đƣa chúng ta tiến lên trên đƣờng hoàn thiện. 

 Catarina có một vài câu nói độc đáo diễn tả mối liên hệ giữa mến Chúa và yêu ngƣời 

trong các Tâm thƣ nhƣ sau : 

 “Trong Chúa các nhân đức nảy mầm; trong tha nhân chúng sinh hoa kết quả” (T. 50 

và 104) 

 “Danh dự dành cho Chúa vất vả cho tha nhân” (T. 104 và 164) 

 “Chúng ta biết yêu tha nhân nhờ sự hoàn thiện mà ta yêu Chúa” (T. 263) 

C. NHÂN ĐỨC VÀ NẾT XẤU 

 Catarina nói nhiều đến các nhân đức rải rác trong sách Đối Thoại (vâng lời, bền chí, mạnh 

bạo, biết ơn …). Tuy nhiên thánh nữ không quên các nết xấu mà chúng ta luôn luôn phải chống 

trả, ngõ hầu có thể bảo vệ và phát triển các nhân đức. 

 1. Đời sống thiêng liêng là một cuộc giao tranh trƣờng kỳ giữa các lực lƣợng tƣơng phản : 

 - Tƣơng phản giữa Đức Kitô và ma quỷ : một bên mời gọi đến nƣớc hằng sống (x. ĐT. 

53; tr. 106-107), bên kia mời gọi ta đến dòng sông của sự chết (x. ĐT. 42; tr. 81; ĐT. 48; tr. 98); 

một bên là sự thật, bên kia là dối trá (x. ĐT. 27; tr. 54; ĐT. 42; tr. 81); 

 - Tƣơng phản giữa bác ái, mẹ các nhân đức, với “yêu mình”, nền tảng mọi sự dữ (x. ĐT. 

7; tr. 13-14); 

 - Tƣơng phản giữa ánh sáng đức tin với tối tăm của tội lỗi (x. ĐT. 46; tr. 91); 

 - Tƣơng phản giữa nhân đức và nết xấu : việc thực hành nhân đức đòi hỏi việc ghét bỏ nết 

xấu (x. ĐT. 65; tr. 128). 

 2. Bởi vậy trong giao tranh này, ta cần phải biết chiến trƣờng, đâu là bạn và đâu là thù : 

 - Kẻ thù của chúng ta là thế gian, ma quỷ, xác thịt, nhƣng kẻ thù nguy hiểm nhất là “yêu 

mình” (x. ĐT. 7; tr. 13-14). 

 - Các bạn hữu của chúng ta là : 1/ Máu thánh Chúa ban cho ta sức mạnh, không để ta 

chùn bƣớc trƣớc sự tấn công của thù địch (x. ĐT. 14; tr. 30-31); 2/ Ý chí của chúng ta (x. ĐT. 23; 

tr. 44), nhất là khi kết hợp với ý muốn của Chúa (x. ĐT. 76; tr. 154); 3/ Sự cầu nguyện (x. ĐT. 

65; tr. 129). 



 - Những kẻ thù và bạn hữu trong cuộc giao tranh này sẽ đƣợc mô tả trong chƣơng kế tiếp 

khi bàn về các bậc thang của sự tiến đức. Ở đây chúng ta chỉ tóm tắt những đức tính cần thiết 

trong cuộc giao tranh : 1/ Quyết chí không dằng co do dự (x. ĐT. 60 ; tr. 118); 2/ Can đảm không 

nhút nhát sợ sệt (x. ĐT. 74; tr. 147-148; ĐT. 77; tr. 155); 3/ Kiên trì không thoái lui (ĐT. 52; tr. 

106; ĐT. 53; tr. 107; ĐT. 73; tr. 146). 



CHƢƠNG IV 

 HÀNH TRÌNH TÂM LINH 

NHẬP ĐỀ : HÌNH ẢNH CÂY CẦU 

Đây là hình ảnh trọng tâm của sách Đối Thoại. Hình ảnh này diễn tả rất hữu hiệu ơn cứu 

độ và toàn thể cuộc hành trình mà con ngƣời phải trải qua trên dƣơng thế, để hƣởng nhờ mầu 

nhiệm nhập thể của Ngôi Lời cách hoàn hảo. Cây Cầu có đó để cứu những ngƣời đang bị chìm 

đắm và những ngƣời đang tiến tới ơn cứu độ trọn vẹn trong Đức Kitô. Leo lên Cây Cầu là cuộc 

hành trình của cả đời sống Kitô hữu. 

Trƣớc khi trình bày đạo lý chính yếu của Cây Cầu, thiết tƣởng chúng ta phải thừa nhận 

rằng Giáo lý về Đức Kitô Cây Cầu không làm nên một khảo luận chặt chẽ, theo nghĩa là các ý 

tƣởng tiến triển theo một luận lý chắc chắn và có hệ thống. Thật là vô ích nếu ngay từ giây phút 

đầu ta bỏ công tìm kiếm trong Đối Thoại một cấu trúc thống nhất, một trật tự sắp xếp các đề tài 

hợp lý. Đối Thoại sẽ để lộ ra sự lủng củng, thiếu trật tự và rời rạc, bởi vì đây là cuộc đối thoại bí 

nhiệm giữa vị Thầy Chân lý với một nữ môn sinh khiêm tốn. Khi bay lƣợn trong bầu trời của đời 

sống thiêng liêng, tất cả những rào cản, vách ngăn và biên giới đều đƣợc vƣợt qua. Tiếng của 

Thiên Chúa và tiếng của thụ tạo làm nên một không gian cho sự uyển chuyển từ đề tài này sang 

đề tài khác, vƣợt quá những khoảng cách, thấm nhập vào sự kín ẩn của chân lý cháy bỏng, rồi 

vọng ngân trên những đỉnh núi mà sức phàm nhân khó có thể dò thấu. 

Đạo lý về Cây Cầu đƣợc Catarina phác họa trong là thƣ 272 và chiếm phần chính trong 

sách Đối Thoại, từ chƣơng 26 đến chƣơng 86, nhƣ cái sƣờn của đạo lý và đƣợc bổ túc với các 

chƣơng khác suốt quyển sách. Qua hình ảnh Cây Cầu, Catarina trình bày con đƣờng thiêng liêng 

với những sắc thái rất đặc biệt.  

1. Cây cầu chính là Đức Kitô, Ngôi Lời nhập thể 

Cần phải nêu bật rằng Cây Cầu là Đức Kitô Khổ nạn chứ không phải là cây thập giá thuần 

tuý. Nói chính xác hơn, đó là Đức Kitô nằm trên thập giá. Đây là lời của Cha hằng hữu giới thiệu 

với Catarina : 

"Nhƣ Cha đã nói với con, Cha đã dùng Ngôi Lời, Con Một Cha để làm một Cây Cầu : đó là chân lý. Cha 

muốn các con là con cái của Cha biết rằng con đƣờng đã bị cắt đứt do tội lỗi và sự bất tuân phục của Ađam, 

bởi đó không một ai có thể đạt tới sự sống vĩnh cửu. Con ngƣời không mang lại vinh quang cho Cha nhƣ 

đáng lẽ nó phải làm" (ĐT. 21; tr. 41). 

Trƣớc Catarina, đã có những tác giả sử dụng hình ảnh Cây Cầu, nhƣng Cây Cầu của 

Catarina thì không giống với các cây cầu khác
33

. Ví dụ : thánh Gregorio Cả cũng nói đến một cây 

cầu, nhƣng đó là cây cầu bình thƣờng mà công trình đã nối kết hai lan can thành cầu với mực 

thƣớc nhƣ nhau. Cây cầu thập giá tƣợng trƣng cho cuộc vƣợt qua của cuộc đời tới hạnh phúc mai 

hậu. Nhƣng Cây Cầu của Catarina thì khác ở chỗ có con ngƣời đi trên cầu và họ bị ma quỷ giăng 

bẫy, tìm cách lôi chân họ xuống dòng sông. 
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Có ngƣời cũng tìm thấy hình ảnh cây cầu trong bài giảng của thánh Antôn Pađova, nhƣng 

cây cầu đó chẳng qua chỉ là cây thập giá nhƣng không có Đức Kitô. Thập giá là dụng cụ và biểu 

tƣợng cho ơn cứu rỗi, nghĩa là cây cầu vƣợt từ cõi chết sang cõi sống nhƣ đã thấy trong bài giảng 

của thánh Ephrem. Cây cầu này có một điểm chung với Cây Cầu của Catarina : dƣới gầm cầu là 

sự chết, dòng sông cuồn cuộn trôi và lôi kéo ngƣời ta vào nƣớc của sự chết, và bên trên cầu là 

con đƣờng dành cho linh hồn tới sự sống. Nhƣng hình ảnh Cây Cầu của Catarina luôn luôn có cái 

gì đó mới mẻ và sáng tạo; Catarina đã gán cho nó một chức năng mới : thật là đáng kính trọng, có 

một điều luôn thôi thúc Catarina mãnh liệt nhƣ vậy, đó chính là tình yêu. Chỉ có một con ngƣời 

mới có thể làm sôi sục tình yêu, vì thế Cây Cầu của Catrina không phải là cây thập giá Đức Kitô 

mà chính là Đức Kitô : Ngƣời là Thiên Chúa đã mang lấy xác thể hữu hình của con ngƣời. 

Vấn đề đƣợc những nhà nghiên cứu quan tâm là Catarina đã múc nguồn từ đâu để có thể 

đƣa ra hình ảnh đặc sắc này ? Chắc chắn Chị không đọc sách nhiều. Hằng ngày Chị đọc Kinh 

Thần Vụ, học hỏi từ Sách nguyện, và có lẽ Chị đã tham chiếu phần nào hình ảnh này trong Sách 

Thánh. Có thể Chị cũng múc nguồn từ các bài giảng của các tác giả thời trƣớc, nhƣ thánh 

Augustinô, thánh Tôma hoặc những bài giảng của những nhà giảng thuyết thời bấy giờ. Chúng ta 

cần phải xác định rằng tầm quan trọng và nét độc sáng của Cây Cầu trong học thuyết của 

Catarina chính ở điểm này : Cây Cầu chính là một Nhân vật : Nhân vật Đức Kitô với các chi thể 

còn mang vết sẹo của cuộc Khổ Nạn, và đó cũng là Thân thể vinh quang của Ngƣời. 

2. Cây Cầu dựng từ đất lên trời 

Chiếc cầu dựng thẳng từ đất tới trời chứ không chỉ bắc ngang hai bờ sông. Từ ngày Đức 

Kitô về trời, Ngài trở về với Cha và Cây Cầu này đƣợc bắc từ trái đất, từ  thế giới loài ngƣời lên 

tới trời (x. ĐT. 29; tr. 55). Chúa Cha đã làm nên Cây Cầu Đức Kitô để con ngƣời sau khi phạm 

tội, không bị chết đuối trong biển sóng gió, nhƣng có thể tiến đến kết hiệp với Ngƣời (x. ĐT. 21; 

tr. 42)  

Chiều kích ấy đòi hỏi chúng ta phải luôn luôn tiến tới trên đƣờng nhân đức; ai không tiến 

ngƣời đó sẽ bị lùi. 

3. Cây Cầu có ba bậc 

Trong một lá gửi cho thầy Nicolò da Montalcino (T. 74), Catarina không nói về Cây Cầu 

mà nói về cái thang. Thánh nữ mời gọi thầy hãy chiêm ngƣỡng lòng nhân lành của Thiên Chúa 

đã làm nên cái thang là thân thể của Đức Kitô, để nâng đỡ chúng ta trên con đƣờng đau khổ và 

dọn cho chúng ta một chỗ nghỉ ngơi. Vì thế Catarina coi việc bƣớc lên ba bậc thang trong thân 

thể của Đức Giêsu khổ nạn giống nhƣ con đƣờng dẫn tới sự nghỉ ngơi bồi dƣỡng : khi linh hồn 

lên tới bậc thang cao nhất là lên tới sự hợp  nhất  giữa ý muốn của linh hồn với ý muốn của Chúa 

cách hoàn hảo, và nhƣ vậy là tránh đƣợc những trái ý, nghịch cảnh và đau khổ. Cũng vậy, trong 

sách Đối Thoại cuộc hành trình đi lên sự hoàn hảo đƣợc suy tƣ dƣới hai hình thức : 

 1/ Ba bậc của Cây Cầu tƣợng trƣng cho ba quan năng của linh hồn : trí nhớ, trí tuệ và ý 

chí (hay ý muốn). Ba tài năng này một khi hoạt động theo trật tự đã thiết định là kết hợp trong 

tình yêu, chúng sẽ quy hƣớng về Chúa. 



 2/ Ba bậc cầu tƣợng trƣng cho ba bộ phận trong thân thể Đức Kitô chịu đóng đinh : đôi 

chân, cạnh sƣờn và miệng. Đó là ba cấp độ của tình yêu trong sự tiến bƣớc của linh hồn. 

I. BA QUAN NĂNG CỦA LINH HỒN HIỆP NHẤT TRONG ĐỨC ÁI  

Chúng ta bắt đầu với cuộc hành trình tiến lên của ba tài năng của linh hồn. Linh hồn tiến 

tới bậc hoàn thiện thì giống nhƣ sự hiệp nhất của bà tài năng linh hồn trong đức ái. Đức ái mà 

chúng ta nói ở đây là đức ái chung, nghĩa là không ai có thể đƣợc miễn trừ khỏi tình yêu của 

Chúa qua ân sủng mà Ngƣời ban cho linh hồn ta. 

A. TẠI SAO BA QUAN NĂNG ? 

Theo thánh Catarina nói trong chƣơng 51 của sách Đối Thoại, linh hồn đƣợc tạo dựng do 

Thiên Chúa và là hình ảnh của Ba Ngôi. Hình ảnh này thể hiện rõ ràng nhất trong ba quan năng 

của linh hồn : trí nhớ, trí tuệ và ý chí, và chính xác hơn, nó thể hiện hình ảnh của Thiên Chúa ở 

trong mối tƣơng quan giữa chúng : mối tƣơng quan ấy giống nhƣ mối tƣơng quan giữa con ngƣời 

với nhau.  

Thật vạy, Chúa đã giải thích cho Catarina lời hứa của Chúa Giêsu : "Khi có hai ba hoặc 

nhiều ngƣời họp nhau nhân danh Thầy, thì Thầy sẽ ở giữa họ" (Mt 18, 20 : ĐT. 54; tr. 108). Điều 

này có nghĩa rằng : "Khi ba tài năng này của linh hồn phối hiệp với nhau thì Cha ở giữa chúng 

bằng ân sủng" (ĐT. 54; tr. 109). Chúa Giêsu nói về sự hiện diện của Ngài ở giữa hai hoặc ba 

ngƣời, còn Cha hằng hữu nói với Catarina về sự hiện diện của Ngƣời ở giữa ba quan năng của 

linh hồn (x. ĐT. 55; tr. 111). Cụm từ "hai hoặc ba ngƣời" không thể đƣợc hiểu theo nghĩa đen 

thuần tuý bên ngoài, mà nói đến "hai" lệnh truyền yêu thƣơng - yêu Thiên Chúa và yêu tha nhân - 

và "ba" tài năng của linh hồn, chúng hiệp nhất lại với nhau trong tình yêu. Nếu chỉ có "một" thì 

Chúa không ở giữa nó, nhƣng nếu là "hai" thì Ngƣời sẽ ở giữa họ. Tình yêu luôn đòi hỏi có sự 

đồng hành và không thể tồn tại một mình, tự nó sẽ phủ nhận chính mình, nhƣ lời Catarina đã cầu 

nguyện nhƣ sau : 

"Lạy Chúa, Ngài là sự Khôn ngoan cao cả và vĩnh cửu, Ngài đã không để cho linh hồn ở một mình nhƣng 

Ngài đã đồng hành với nó bằng ba quan năng, đó là trí nhớ, trí tuệ và ý chí, và chúng đã liên kết với nhau 

thật là chặt chẽ, cái này theo sau cái kia" (Cầu nguyện XXII) 

Nhƣ thế chúng ta có thể nói linh hồn và ba quan năng trở nên một; các quan năng thuộc 

về linh hồn và đƣợc xem nhƣ những ngƣời bạn đồng hành của nó. Sự kết hợp hài cả ba quan năng 

phản chiếu  hình ảnh của cuộc sống Ba Ngôi. 

B. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC QUAN NĂNG 

1. Ba tài năng kết hợp với nhau nhƣ thế nào ? Trƣớc hết là tình cảm. Tình cảm là một 

khuynh hƣớng nằm bên trong bản chất con ngƣời. Đó chính là nhu cầu yêu thƣơng, là hệ quả tự 

nhiên của con ngƣời đƣợc tạo thành trong tình yêu. Linh hồn không thể sống mà không yêu. Tình 

cảm tác động lên trí tuệ và nói với nó rằng : 'tôi có nhu cầu yêu, hãy cho tôi cái để yêu'. Lúc ấy 

trí tuệ nhìn quanh xem có thể trao cho tình cảm cái gì đó để nó yêu. Nếu đƣợc soi sáng, nó tìm lại 



trong trí nhớ những phúc lành của Thiên Chúa và trình bày lên ƣớc muốn của linh hồn, và buộc ý 

chí phải quyết định yêu. Thật vậy, trong khi tình cảm là khuynh hƣớng bẩm sinh không thể bị lấy 

đi khỏi linh hồn, thì ý chí đƣa ra những hành vi quyết định, tự nguyện và có thể quyết định làm 

hay không làm. 

Đó là ý chí tự do. Ý chí tự do bị đặt vào sự chọn lựa giữa lý trí và tình dục : nó giống nhƣ 

một chàng trai ở giữa hai cô gái đang ve vãn anh. Anh có thể nghiêng ngửa theo cô này hay cô 

kia. Một bên, cô lý trí nói với anh rằng : 'Anh hãy đến với em đi !' Và bên kia là nàng tình dục, 

(nghĩa là sự ích kỷ, hƣởng thụ cho bản thân mình, là sự tiện nghi thoải mái mà Catarina đặt cho 

nó một cái tên là tình dục) cũng mời mọc : 'Hãy đến với em nào !' Tất cả đều lệ thuộc vào cái 

quay mặt của anh chàng về bên phải hay bên trái. Nếu anh hƣớng theo lý trí thì đó là tất cả con 

đƣờng tốt lành. Nếu anh ngã vào tình dục thì tất cả đều lệch lạc và sai lầm (x. ĐT. 51; tr. 105).  

Mặt khác, hồng ân của ý chí tự do là một kho báu lớn lao mà chúng ta không thể đánh mất 

nó. Catarina coi đó là tài năng mà Thiên Chúa phú bẩm cho linh hồn, bởi vì nó cao quý và không 

thể bị mất hay suy thoái đi. Chúng ta không thể vất bỏ ý chí tự do ; chúng ta có thể sử dụng nó tốt 

hoặc xấu, nhƣng chúng ta vẫn phải dùng đến nó. Vấn đề là thân phận con ngƣời bị đặt ở giữa lý 

trí và tình dục, và nó bị treo lơ lửng, chao đảo giữa hai sức quyến rũ đó. Nếu con ngƣời để cho lý 

trí soi sáng thì mọi sự đều diễn tiến tốt đẹp, và một lần nữa ba quan năng của linh hồn đi vào trật 

tự đã đƣợc ban cho.  

Nhƣ vậy bậc thứ nhất trong cuộc hành trình của linh hồn lên với Cha là sự hoà giải và quy 

tụ của các quan năng linh hồn. Đó là đặc tính của bậc này và phân biệt với bậc thứ hai. Chúng ta 

có thể tóm tắt bậc nhƣ sau: Khi niềm khao khát của linh hồn tập trung vào Chúa, "linh hồn sẽ 

cảm thấy khát : khát nhân đức, khát vinh hiển của Cha, khát ơn cứu độ cho các linh hồn"(ĐT. 54; 

tr. 109). Những khao khát khác đều bị dập tắt hết. Khi ấy linh hồn leo lên bậc thứ nhất là tình 

cảm và bƣớc đi vững vàng không chút sợ hãi. Tình cảm của linh hồn ở trên bản thân và vƣợt lên 

trên mọi sự thế tạm, nghĩa là không còn bị dính bén với bản thân và loài thụ tạo chung quanh. 

Nếu muốn, linh hồn có thể yêu sự thế gian, nhƣng chỉ yêu vì Chúa với lòng kính sợ thánh thiện 

và yêu mến các nhân đức (ĐT. 54; tr. 109). 

2. Vƣợt qua thử thách này linh hồn sẽ lên tới bậc thứ hai là trí tuệ. Trí tuệ sẽ làm gì ? Trí 

tuệ sẽ phản chiếu mình trong tình yêu của Cha là Đức Kitô chịu khổ nạn, bởi vì nơi Ngài tình yêu 

của Thiên Chúa biểu lộ cách trổi vƣợt nhất. Linh hồn tìm thấy bình an và nghỉ ngơi, bởi vì trí nhớ 

đƣợc lấp đầy đức ái và không còn trống rỗng nữa. Bấy giờ trí nhớ, trí tuệ và ý muốn đƣợc đầy 

Chúa : trí tuệ chiêm ngƣỡng Chúa, rồi đến lƣợt trí nhớ cũng đầy tràn sự chiêm ngƣỡng và đức ái. 

3. Một khi linh hồn hồi phục đức ái nhờ hồng ân của Thiên Chúa thúc đẩy, nó đi tìm kiếm 

cái gì khác hơn nữa. Theo Catarina, bởi vì linh hồn của con ngƣời thì sống động không chịu đứng 

yên, hoặc tiến lên hoặc thụt lùi, cho nên linh hồn lúc này quy hƣớng các quan năng lại để làm 

việc cho tình yêu và sự đồng tâm hiệp ý. Nó cảm thấy có nhu cầu phải tiến lên, bây giờ nó có cơ 

sở, nền tảng và sự cần thiết của đức ái. Nhƣng khi đã có đức ái, tình yêu của Chúa rồi, linh hồn 

càng khao khát tìm kiếm nhiều hơn nữa. Chính Chúa đã thắp lên trong linh hồn niềm đói khát và 

ƣớc mong lớn lên trong đức ái. Tự mình nó không thể chuyển mình, bƣớc đi và tiến tới trong đức 

ái bởi vì cùng một lý do : quy luật của tình yêu; tình yêu không tự đóng kín mình nhƣng là mở 



rộng. Nó khao khát nƣớc hằng sống mà Đức Giêsu đã hứa
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. Cơn khát cùng đồng hành với nó, 

thúc đẩy nó tìm kiếm nƣớc hằng sống và tiến bƣớc. Ai không khao khát ngƣời ấy sẽ không đi tìm 

mạch nƣớc và không thể kiên trì tìm kiếm. Ngƣời ấy sẽ dừng lại vì mệt nhọc hoặc quay đầu trở 

về khi thấy kẻ thù và những bách hại ập đến. Nó sẽ không quan tâm đến cái bình đựng nƣớc nữa. 

(x. ĐT. 54; tr. 110).  

 Khi đã lên tới bậc thứ ba, linh hồn sẽ cảm thấy vững vàng, hết lo sợ vì không ở một mình. 

Có Chúa sẽ ngự ở giữa linh hồn bằng ân sủng và biến linh hồn thành nhà của Ngƣời. Nhƣ vậy 

linh hồn không bƣớc đi một mình bởi vì nếu chỉ có một mình, nó không còn là chi cả (x. ĐT. 54; 

tr. 108). 

 Để thăng tiến trên con đƣờng thiêng liêng, nhu cầu có số nhiều nảy sinh từ bản chất của 

tình yêu. Tình yêu giả định có ba yếu tố: ngƣời yêu, ngƣời đƣợc yêu và tình yêu liên kết hai 

ngƣời. Bởi vì trong thế giới tâm linh mà Catarina đang quan tâm, linh hồn mỗi ngƣời là nơi Chúa 

Ba Ngôi ngự, thánh nữ tìm kiếm sự đa nguyên giữa ba quan năng của linh hồn. Khi chúng đối 

thoại với nhau và đi đến chỗ đồng tâm nhất trí trong Đức Giêsu thì Đức Giêsu ở giữa linh hồn
35

. 

Trái lại nếu chúng bất đồng với nhau trong thế giới nội tâm, chúng sẽ lao vào tội lỗi. Tội lỗi là 

không hiện hữu, hay nói đúng hơn là đi vào cõi hƣ vô. Nó nằm ở ngoài công trình sáng tạo của 

Thiên Chúa. 

 Kết thúc phần trình bày các bậc cầu giống nhƣ các quan năng của linh hồn, Catarina nói 

rằng tất cả mọi ngƣời có lý trí đều có thể quy phục điều kiện này. Không một ai, dù sống trong 

đời sống hôn nhân gia đình hay đời thánh hiến, đƣợc chuẩn chƣớc không phải hiệp nhất các tài 

năng của linh hồn và hoà hợp với hai giới răn chính của Lề Luật. Mọi sự đều đƣợc Cha tạo dựng 

cách tốt đẹp và tuyệt hảo nhằm đƣa con ngƣời đến sự sống. Yêu mến Chúa và tha nhân là một 

bổn phận rất êm dịu ngọt ngào, và có thể chu toàn bất cứ lúc nào, nơi nào và ở bậc sống nào. 

Những ai chống lại luật này "chúng sẽ trải qua cuộc đời trong đau khổ do chúng tạo ra cho mình. 

Nếu chúng không thay đổi đƣờng lối ấy, chúng sẽ đi thẳng xuống chốn diệt vong" (x. ĐT. 55; tr. 

112). 

II. BA BẬC CẦU NHƢ SỰ THĂNG TIẾN TRONG TÌNH YÊU 

Do tình yêu và niềm khao khát thúc đẩy, linh hồn tiếp tục tìm cách leo lên Cây Cầu. Mức 

độ tiến bƣớc của nó cũng sẽ đƣợc tƣợng trƣng bằng những bậc cầu, nhƣng các bậc này không còn 

chỉ đến các quan năng nữa mà là những trạng thái của tâm hồn. Ở đây chúng ta lại thấy Catarina 

tự do sử dụng hình ảnh do mình sáng nghĩ ra : các bậc cầu bây giờ lại biểu tƣợng cho trạng thái 
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 Nƣớc hằng sống là Đức Kitô chứ không phải Chúa Cha; Ngài là con đƣờng còn Chúa Cha là đích điểm. 

Trong học thuyết của mình, Catarina nói rằng những kẻ bất toàn muốn đi trên con đƣờng của Cha còn những ngƣời 

hoàn thiện lại muốn đi trên con đƣờng của Con. Khẳng định này xem ra khó chấp nhận và kỳ lạ. Nhƣng Catarina giải 

thích ngay : Cha là điểm tới, là Đại dƣơng mà con đƣờng dẫn chúng ta tới. Con đƣờng hay Cây Cầu là chính Đức 

Kitô, một Đức Kitô chịu đóng đinh, chịu khổ hình. Những kẻ bất toàn muốn đến trực tiếp với Cha mà không gặp 

những đau khổ, sự dữ hay bất trắc trên đƣờng. Còn những ngƣời hoàn thiện thì hiểu rằng con đƣờng là Đức Kitô, con 

đƣờng tình yêu mà chính Ngƣời đã bày tỏ cho chúng ta, đã mở ra chính mình Ngài cho chúng ta bằng sức mạnh và 

ân sủng của Ngài. (Xem Giuliana Cavallini, San Domenico …, tr. 49-50) 
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 Catarina thƣờng đặt lời nói của Chúa Giêsu trên môi miệng Chúa Cha trong lúc Ngài cầu nguyện và đƣợc 

ơn xuất thần. 



của linh hồn, và cũng chỉ đến các chi thể của Đức Kitô chịu đóng đinh. Nét đặc trƣng của 

Catarina cũng ở chỗ này : trong hành trình leo cầu (leo thang) có ba cấp chính của đƣờng trọn 

lành, tƣơng ứng với ba cấp độ của việc thực thi bác ái : cấp thứ nhất là tình yêu tôi tớ, tƣơng ứng 

với việc thanh tẩy khỏi tội lỗi; cấp thứ hai là tình yêu bằng hữu, tƣơng ứng với việc trang bị các 

nhân đức; cấp thứ ba là tình yêu con cái, tƣơng ứng với việc hƣởng nếm bình an (x. ĐT. 26; tr. 

50). 

A. BẬC THỨ NHẤT : ĐÔI BÀN CHÂN CỦA ĐỨC KITÔ CHỊU ĐÓNG ĐINH 

1. Từ mặt đất tới đôi chân 

Khởi đầu của cuộc hành trình, linh hồn đặt mình dƣới chân cầu, tức là dƣới chân thập giá 

của Đức Kitô : Đức Kitô đƣợc treo lên khỏi mặt đất là mẫu của linh hồn trong giai đoạn này, tức 

là linh hồn phải rút chân lên khỏi mặt đất, khỏi các tật xấu. 

Khi leo lên bậc này, giả thiết là linh hồn đã cƣơng quyết chọn lựa theo Đức Kitô. Việc 

quan trọng trong giai đoạn khởi đầu này không những là lột bỏ các tội lỗi (nhờ Bí tích Hoà giải) 

nhƣng còn là lột bỏ sự quyến luyến ấy là sự “yêu mình” (x. ĐT. 46; tr. 91) khiến cho lý trí bị mù 

quáng và ý chí bị lệch lạc (x. ĐT. 47; tr. 96), bởi vì chỉ thích tìm sở thích và thoả mãn các giác 

quan (x. ĐT. 51; tr. 104). Chặng khởi đầu là chặng thanh lọc, loại trừ các nết xấu. Tuy nhiên để 

linh hồn có thể rút chân ra khỏi mặt đất mà tiến lên cao cần phải có tình yêu thu hút, vì con ngƣời 

luôn bị tình yêu hấp dẫn (x. ĐT. 26; tr. 50; ĐT. 51; tr. 103; ĐT. 93; tr. 196). Bởi vậy muốn có sức 

mạnh để linh hồn rút chân lên khỏi mặt đất và lột bỏ đi mọi quyến luyến, linh hồn cần phải đƣợc 

thu hút bởi tình yêu của Đức Kitô. Linh hồn nhìn ngắm đôi bàn chân của Đức Kitô chịu đóng 

đinh và bắt đầu hiểu chút gì đó về tình yêu. Thật vậy, khi nhìn ngắm tình yêu của Ngài, chúng ta 

mới sẵn sàng đóng đinh các tật xấu của chúng ta, sẵn sàng chịu đựng cực khổ vì yêu mến Ngài. 

Nhƣng ở giai đoạn này, tình yêu còn nhiều bất toàn mà Catarina gọi là tình yêu của ngƣời làm 

thuê. 

2. Tình yêu của người làm thuê 

Bậc thứ nhất tƣợng trƣng cho tình yêu bất toàn, tình yêu của ngƣời làm thuê, đó là tình 

yêu của ngƣời làm việc  vì lợi nhuận riêng tƣ của mình : yêu vì sợ bị án phạt (x. ĐT. 59; tr. 115-

116) yêu vì đồng lƣơng, vì phần thƣởng hơn là chính ngƣời yêu (x. ĐT. 60; tr. 118). Linh hồn 

mong đợi Chúa sẽ ban thƣởng điều gì ích lợi bù lại những hy sinh từ bỏ để phụng sự Chúa. Trên 

thực tế, để nâng đỡ những yếu ớt của ngƣời mới bắt đầu, Chúa hay ban cho họ những an ủi, vui 

sƣớng. Linh hồn cảm thấy khi đƣợc tha tội, tâm hồn an bình, xúc động khi đọc kinh cầu nguyện, 

sốt sắng khi thực thi việc lành. Linh hồn sẽ có thể bị trì trệ trong tình trạng “làm thuê” với những 

dấu hiệu sau : 

- Bất nhẫn khi gặp gian nan thử thách; 

- Thoái chí trong việc chiến đấu chống lại những chƣớc cám dỗ; 

- Bê trễ trong việc cầu nguyện khi không còn cảm thấy an ủi, sốt sắng; 

- Bỏ làm việc bác ái khi bị bội bạc. 



Khi ấy linh hồn có thể lùi lại và rớt xuống dòng sông, hoặc khi họ gặp thịnh vƣợng về mặt 

vật chất thì bị thu hút chạy theo thế gian, hoặc khi đƣơng đầu với những nghịch cảnh khiến họ 

ngã lòng. 

3. Từ người làm thuê đến gia nhân trung thành 

Linh hồn cần phải đƣợc thanh luyện luôn mãi để tiến từ ngƣời làm thuê đến gia nhân 

trung thành. Linh hồn cần thanh lọc tình yêu bằng cách : 

- Ý thức sự bất toàn của mình : khám phá ra căn nguyên của tính “yêu mình” và huỷ diệt 

mọi quyến luyến giác quan; 

- Thay thế tình yêu “nô lệ” (sợ hình phạt) bằng tình yêu muốn vun trồng nhân đức. 

Không chỉ riêng linh hồn là chủ động của sự thanh luyện mà chính Chúa cũng thanh luyện 

linh hồn, giúp nó vƣợt qua tình trạng ấu trĩ để trƣởng thành dần dần : Ngài để cho linh hồn cảm 

thấy sự khô khan giác quan. Trong khô khan đó linh hồn tiến tới các nhân đức cứng cát hơn và 

còn đi sâu hơn nữa trong sự “biết mình”. 

 Vƣợt từ bậc thứ nhất sang bậc thứ hai là thời kỳc vất vả cực nhọc nhất, giây phút khổ chế 

nhiều nhất trong hành trình leo lên Cây Cầu. 

B. BẬC THỨ HAI : CẠNH SƢỜN CỦA ĐỨC KITÔ  

Nếu quy chiếu về các quan năng của linh hồn thì bậc thứ hai của Cây Cầu tƣơng ứng với 

giai đoạn soi sáng tâm trí. 

Linh hồn lên tới bậc thứ hai thì không còn sợ hãi nữa và quên đi chính mình. Nó không 

còn sợ hãi bởi vì tình yêu đã chiếm đoạt lấy nó hoàn toàn. Sợ hãi là dấu hiệu của tình yêu tôi tớ, 

nhƣng giờ đây nó đã tiến tới tình yêu hoàn hảo, tình yêu bạn hữu, nó biết tất cả những bí mật của 

ngƣời bạn mình (x. ĐT. 75; tr. 150). 

Những phƣơng tiện nào giúp linh hồn tiếp tục leo lên Cầu ?  

1. Yêu mến các nhân đức 

Trong giai đoạn đầu, linh hồn luyện tập các nhân đức nhƣ linh dƣợc để khử trừ các nết 

xấu. Trong giai đoạn này, linh hồn hiểu biết nhiều hơn, nhận đƣợc ánh sáng nhiều hơn và yêu 

mến các nhân đức. Các nhân đức đƣợc đắc thủ là nhờ sự biểu biết giá trị của chúng dựa trên đạo 

lý của Đức Kitô : chính từ công nghiệp và ân sủng của máu Đức Kitô đổ ra mà các nhân đức 

nhận đƣợc sức mạnh cứu độ. Trong sách Đối Thoại, cầu nguyện và thực hành các nhân đức cũng 

là phƣơng thế quan trọng để đạt đƣợc nhân đức. 

- Cầu nguyện. Trong cầu nguyện linh hồn chúng ta hiểu biết và cảm thấy yêu mến các 

nhân đức nhờ sự chiêm ngắm những điều tốt lành của Chúa, mẫu gƣơng của Chúa, kể cả những 

gƣơng lành của các thánh. Cầu nguyện là mẹ của các nhân đức và là phƣơng cách hữu hiệu để 

đƣa chúng ta bƣớc qua từ bậc thứ nhất sang bậc thứ hai khi : 1/ chúng ta cầu nguyện cách khiêm 

tốn, liên lỉ và trung thành, ở trong "căn phòng nhỏ" của sự nhận biết bản thân chúng ta và Thiên 

Chúa; 2/ "mở con mắt trí tuệ với ánh sáng của đức tin và tình cảm" và chiêm ngắm tình yêu của 

Thiên Chúa vô hình đã trở nên hữu hình trong Ngôi Lời Nhập thể (x. ĐT. 66; tr. 129). 



- Thực tập các nhân đức. Hiểu và cảm nhận các nhân đức mà thôi thì chƣa đủ, chúng ta 

cần phải sống và thể hiện các nhân đức khi tiếp xúc với tha nhân. Các nhân đức đƣợc cƣu mang 

trong cầu nguyện và đƣợc sinh ra trong tha nhân. Tha nhân thật là chỗ để thử nghiệm  các nhân 

đức . Ai chẳng mơ ƣớc trở nên tốt lành và nhẫn nại;  nhƣng đến khi gặp một kẻ nào đó cản mũi 

kỳ đà thì chúng ta đành để cho những ý muốn tốt đẹp tan biến mất. Nhờ tiếp xúc với ngƣời khác, 

chúng ta mới biết đƣợc các nhân đức vốn từng mơ ƣớc  có đủ sức thực hiện đến mức nào. 

Tất cả các nhân đức cần dựa trên đức ái. Chúng ta không tìm các nhân đức duy chỉ vì 

chúng, nhƣng là vì muốn làm đẹp lòng Chúa, muốn phụng sự Ngài. Từ nhận biết vẻ đẹp của các 

nhân đức mà linh hồn nhận thức đƣợc lòng nhân lành của Chúa. Dần dần tình yêu bƣớc từ tình 

trạng tôi trung đến tình trạng bạn hữu  (x. ĐT. 60; tr. 119). 

2. Từ tôi trung đến bạn hữu  

Để hiểu đƣợc ý nghĩa của sự tiến triển này, cần nói qua những an ủi và thử thách trong 

bậc thứ hai. 

a) An ủi 

Trong khi luyện tập nhân đức, linh hồn tìm đƣợc những an ủi nội tâm nhƣ : sốt sắng khi 

cầu nguyện, lòng nhiệt thành khi phục vụ bác ái, an bình khi sống trong ơn nghĩa Chúa (x. ĐT. 

61; tr. 119-120). Từ đó linh hồn tăng thêm lòng khao khát Chúa và cứu rỗi các linh hồn (x. ĐT. 

54; tr. 109), khao khát lãnh bí tích (x. ĐT. 66; tr. 129tt), khóc vì cảm động trƣớc tình yêu của 

Chúa và cảm thông với tha nhân (x. ĐT. 89; tr. 185). 

Tuy nhiên linh hồn có thể gặp nguy cơ là dễ đồng hoá nhƣng an ủi đó với chính Chúa, 

quyến luyến chúng và tƣởng lầm là đƣợc gần Chúa hơn, đôi khi tìm an ủi qua việc cầu nguyện 

hơn là phục vụ tha nhân. Một số linh hồn đã muốn dừng lại ở đây hoặc thụt lùi xuống bậc dƣới. 

Nhƣng Chúa đích thân can thiệp giúp linh hồn thức tỉnh nguy cơ này và lôi nó lên cao hơn. Đó là 

sự thanh lọc của giai đoạn này. 

b) Sự thanh luyện 

- Sự thanh luyện xảy đến bằng nhiều hình thức : xem ra bị Chúa bỏ rơi, trống rỗng nội 

tâm, tối tăm trong tâm hồn, khô khan về tâm tình (ĐT. 144; tr. 374-376). Hình thức thanh luyện 

thì thiên hình vạn trạng : 1/ Thiên Chúa trút hết sự an ủi thiêng liêng khiến cho linh hồn cảm thấy 

rỗng tuếch, không còn hứng khởi, xem ra Chúa quá xa xôi; 2/ Linh hồn cảm thấy việc mình làm 

trở nên xấu xa, tội lỗi, mất hết các nhân đức; 3/ Ngoài những tâm tình khô khan đen tối ấy, đôi 

khi Thiên Chúa còn để cho ma quỷ đến hành hạ với những cơn cám dỗ. 

- Lý do tại sao linh hồn phải chịu thanh luyện ? Chúa để cho những thanh luyện này xảy 

tới (x. ĐT. 60; tr. 116; ĐT. 64; tr. 127; ĐT. 70; tr. 142tt) để : 1/ Giúp chúng ta ý thức hơn về sự 

bất lực của mình : chúng ta thực sự mỏng dòn yếu đuối, không có sức lực để chiến đấu nếu không 

có ơn Chúa; 2/ Tiêu diệt nơi ta sự quyến luyến cảm giác, nhờ vậy nâng cao tình yêu chúng ta lên 

bậc thiêng liêng vô vị lợi; 3/ Thử thách và thanh luyện linh hồn, giúp nó vững tin vào Chúa Quan 

phòng hơn : Ngài để cho ta thử thách vì muốn ta nên trọn lành. Sau cơn thanh luyện Ngài lại xuất 

hiện với ánh sáng chói loà để hiểu biết sâu xa về Đấng Chân lý. 



- Khi chịu thanh luyện chúng ta cần phải có thái độ nào ? 1/ Chúng ta phải thâm tín rằng 

thanh luyện xảy đến là do tình thƣơng của Chúa. Ngài không muốn để chúng ta mất ơn nghĩa với 

Ngài và không muốn để ma quỷ tấn công ta quá sức chịu đựng (x. ĐT. 144; tr. 373-374); 2/ Sự 

thanh luyện là cơ hội để chúng ta bảy tỏ lòng gắn bó với Thiên Chúa : chúng xảy đến bất thình 

lình và không kéo dài bao lâu (x. ĐT. 144; tr. 373-374), do đó chúng ta không nên bị hoang mang 

lung lạc; 3/ Bền chí làm các việc bổn phận cho dù thấy vô vị và nhàm chán. Nhất là bền chí trong 

việc cầu nguyện, vì đó là khí cụ để chống trả chƣớc cám dỗ và để bày tỏ lòng ta gắn bó với Chúa 

chứ không phải vì sự ngon ngọt (x. ĐT. 144; tr. 373-374); 4/ Hy vọng và chờ đợi Chúa, cần phải 

tỉnh thức, trí tuệ phải mở to để đón nhận ánh sáng đức tin (x. ĐT. 63; tr. 125). 

3. Tình yêu bạn hữu 

Khi vào cấp thứ hai này, linh hồn đƣợc đƣa đến cạnh sƣờn Chúa Kitô và Ngài sẽ tỏ lộ tâm 

tình với nó nhƣ một ngƣời bạn. Tình yêu bạn hữu là tình yêu vô vị lợi, không tìm thú vui ích lợi 

cho bản thân nhƣng chỉ tìm điều tốt cho bạn mình. Nhất là tình yêu ấy mang lại sự hoà hợp tƣ 

tƣởng tâm tình giữa hai ngƣời : “Ngƣời ta chỉ tỏ ra những bí mật cho bạn hữu mình bạn mà thôi, 

và nên một với bạn mình” (ĐT. 60; tr. 118). 

a) Trổ sinh hoa trái thiêng liêng 

Tình bạn hữu sẽ đem lại những kết quả sau : 

- Linh hồn yêu mến các nhân đức và các điều thiện chỉ vì lòng mến Chúa (x. ĐT. 63; tr. 

123). 

- Linh hồn đƣợc Chúa tỏ hiện chân lý (x. ĐT. 61; tr. 119-120) 

- Linh hồn biết rõ mình hơn, cảnh giác sửa chữa những tƣ tƣởng hành vi dựa trên đức ái; 

linh hồn tiến tới cấp cầu nguyện liên tục (x. ĐT. 63; tr. 125). 

- Linh hồn để trào đức ái tình yêu đối với tha nhân : tình yêu đối với Chúa càng hoàn hảo 

bao nhiêu thì tình yêu đối với tha nhân cũng trọn vẹn bấy nhiêu. Tình yêu đối với tha nhân trở 

nên vô vị lợi. Nguồn tình yêu đƣợc múc nguồn từ tình yêu Chúa (x. ĐT. 64; tr. 126). 

- Ngoài ơn cầu nguyện liên tục, linh hồn cũng nhận đƣợc ơn nƣớc mắt của bậc trọn hảo, 

nƣớc mắt đem lại sự dịu ngọt bởi vì xuất phát tự tình yêu (x. ĐT. 88; tr. 182). 

b) Thổ lộ tâm tình từ cạnh sƣờn  

Khi linh hồn đi vào cạnh sƣờn mở toang của Đức Kitô, nó nhìn thấy bí mật của trái tim. Ý 

tƣởng này dựa trên Tin mừng của Gioan 15, 15 : “Thầy không gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ 

không biết việc chủ làm. Nhƣng Thầy gọi anh em là bạn hữu, bởi vì tất cả những gì Thầy nghe 

đƣợc nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết”. Khi linh hồn đƣợc kề bên cạnh sƣờn thƣơng tích 

của Chúa Giêsu, Ngài sẽ tỏ lộ tất cả những gì ở trên núi của cuộc khổ nạn : trƣớc tiên là tình yêu 

của Chúa dành cho chúng ta biểu hiện qua việc chọc thủng và mở toang của con tim (x. ĐT. 26; 

tr. 49), tình yêu trao hiến và hy sinh đã gây cho Ngài đau đớn (x. ĐT. 75; tr. 150); tình yêu của 

Thiên Chúa muốn cứu chuộc toàn thể thế giới; Chúa Thánh Thần là tác nhân khiến cho tình yêu 

ấy thành hiện thực. 
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mà chúng ta khám phá ra tình yêu của chúng ta đối với 

Ngài. Chúng ta đã đƣợc đƣa vào kết hiệp với Ngài, từ đó nảy sinh ƣớc muốn đƣợc biến đổi trở 

nên giống nhƣ Ngài, trở nên một với Ngài nhƣ hai ngƣời bạn chí thân mà chỉ có một tâm hồn, 

sống thân mật với Ngài và nồng cháy trong tình yêu (x. ĐT. 60; tr. 119). 

C. BẬC THỨ BA : MIỆNG CỦA ĐỨC KITÔ KHỔ NẠN   

Khi linh hồn thấm nhập vào bí mật con tim của Đức Kitô, nó cảm thấy không còn phải nỗ 

lực vất vả nữa, trái lại nó tìm thấy sự thanh thản. Đây là bậc của tình yêu hoàn hảo nhất, tình yêu 

con cái. Linh hồn đƣợc tham dự vào tình yêu của chính Con Một Cha hằng hữu. Những ai ở trong 

tình trạng này thì nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, nhƣ mở đầu cuộc Đối Thoại, Ngôi Lời 

đã nói với Catarina : “Họ là một Ta khác” (ĐT. 1; tr. 2). 

Có rất ít ngƣời lên tới bậc thứ ba là bậc trọn lành nhất (x. ĐT. 57; tr. 113-114), Catarina 

trình bày bậc này bằng hình ảnh cái miệng Chúa Kitô trong chƣơng 76 của sách Đối Thoại : 

"Tất cả những gì Cha đã nói với con […] bây giờ Cha lặp lại cho con nghe để con hiểu đƣợc vẻ đẹp của một 

linh hồn đã leo lên bậc thứ hai này, là nơi nó đƣợc ơn hiểu biết và đƣợc thiêu đốt bởi một tình yêu nồng 

nhiệt, để linh hồn lên thẳng bậc thứ ba, nghĩa là lên tới miệng; ở đấy nó biết nó đã tới bậc trọn lành. Nó đi 

tới bằng con đƣờng nào ? Linh hồn qua trái tim, nghĩa là nhớ lại nó đã đƣợc thanh tẩy lần nữa bằng máu. 

Tại đây nó giũ bỏ sự yêu mến bất toàn, nhờ sự hiểu biết rút ra từ tình yêu thân ái này" (ĐT. 76; tr. 153). 

Sự phân biệt giữa bậc thứ hai và bậc thứ ba trên thực tế không rõ lắm : vài đặc điểm của 

giai đoạn trƣớc đã phản ánh khởi điểm của giai đoạn này và sự tiến triển từ bậc này sang bậc kia 

có tính cách liên tục chứ không phải nhảy vọt. Nhƣng về mặt lý thuyết, Catarina cho thấy các nét 

đặc trƣng của bậc thứ ba nhƣ sau : 

- Từ tình yêu bạn hữu đến tình yêu con cái; 

- Từ cạnh sƣờn tới miệng của Chúa; 

- Thi hành chức năng của miệng. 

 1. Tình bằng hữu và tình con cái  

 Khi linh hồn đạt tới tình bằng hữu là sự hoà hợp tâm tình giữa hai ngƣời và hai ngƣời đã 

trở nên một, linh hồn còn chờ đợi gì hơn nữa ? Tình con cái có phải là tình trạng kết hợp cao hơn 

không ? Thực khó nói hai mối tình này khác nhau thế nào, tuy nhiên Catarina muốn phân biệt hai 

thứ tình yêu bạn hữu và con cái nhƣ để nhấn mạnh đến sự cần thiết phải tiến hơn nữa. Về mặt lý 

thuyết hai tƣơng quan này có những khác nhau : 

a) Tình con thảo phân biệt với tình bằng hữu 

 Sự khác biệt chính yếu hệ tại mối liên hệ với phần thƣởng mai hậu :  

 - Tình bạn chỉ thổ lộ tầm tình bí mật, còn tình con cái thì nắm chắc phần thừa kế (x. ĐT. 

63; tr. 123); 
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Trong các Tâm thƣ của Catarina, cạnh sƣờn của Chúa còn đƣợc mô tả bằng những hình ảnh khác nhƣ : 

1/”máng xối” nhờ đó chúng ta lãnh nhận Máu của ân sủng và tất cả nhân tính của Đức Kitô (T. 127); 2/ “cửa sổ”, 

nhờ đó chúng ta có thể thấy đƣợc lòng yêu thƣơng của Chúa (T. 318); 3/ “hang đá”, nơi chúng ta có thể tìm nơi ẩn 

náu khỏi các quân thù và là nơi nghỉ ngơi an dƣỡng (T. 47; T. 308) 



 - Tình bạn có thể thay đổi đƣợc vì dựa trên tâm tình, còn tình con cái thì chắc chắn, không 

thể nào mất đƣợc (x. ĐT. 78; tr. 159-160);  

 - Có thể nói tình con cái phần nào đƣa linh hồn lên tới cửa thiên đàng rồi; họ nếm đƣợc 

gia tài mai hậu và hiện diện thƣờng xuyên với Chúa Ba Ngôi (x. ĐT. 78; tr. 162) 

b) Tình con thảo hoàn hảo hơn tình bạn hữu 

Tình con thảo hoàn hảo hơn bởi vì :  

- Tình con cái không dựa trên tình cảm nhƣng là sự hoà hớp với ý muốn của Thiên Chúa. 

Nó có thể đƣợc ví nhƣ thanh củi thảy vào lò lửa và bị đốt cháy thành lửa. Linh hồn hoàn toàn gắn 

chặt với Chúa và không bị lung lay (ĐT. 78; tr. 162);  

- Tình con cái mở rộng đến hết mọi loài thụ tạo giống nhƣ tình thƣơng của Chúa Cha. 

Linh hồn muốn ôm hết tất cả mọi ngƣời. Hơn nữa họ muốn theo gƣơng của Đức Kitô sẵn sàng 

chịu đựng hết mọi vất vả để cứu độ tha nhân và cũng chịu đựng đau khổ, chịu đóng đinh với 

Chúa vì những xúc phạm mà tội lỗi của thế gian gây ra cho Ngài (ĐT. 146; tr. 382). 

2. Từ cạnh sườn tới miệng 

 Chính từ cạnh sƣờn của Chúa mà linh hồn khám phá ra tình yêu vô biên của Chúa và khát 

khao kết hợp trọn vẹn với Ngài. Do đó Catarina nói rằng ai tiến tới bậc thứ hai thì liền chạy ngay 

tới bậc thứ ba (x. ĐT. 76; tr. 153). Sự phân biệt ra hai cấp có ý nói rằng đƣờng trọn lành không 

bao giờ có giới hạn, dù ai đã trọn lành đến đâu thì cũng có thể bị tụt xuống hoặc trở nên trọn lành 

hơn nữa (x. ĐT. 145; tr. 378). Mặt khác chúng ta không đƣợc quên rằng chính Chúa luôn luôn là 

ngƣời chủ động trong tiến trình này. Ngài không những tìm cách giúp ta bền vững trong ơn nghĩa 

Chúa nhƣng còn giúp linh hồn tiến lên qua những cuộc thanh luyện và thúc giục bên trong. Trong 

cuộc hành trình lên tới bậc thứ ba này, linh hồn cũng chịu thanh luyện và thôi thúc. 

 a) Thanh luyện 

 Những cuộc thanh luyện trong giai đoạn này ví nhƣ sự cắt tỉa làm cho cây nho đƣợc lớn 

lên (Ga 15, 1-5). Những cuộc thử thách có thể xảy ra ở bên ngoài hay bên trong : 1/ Thử thách bê 

ngoài : gian nan, nhục nhã, thiếu thốn…chúng giúp tăng trƣởng đức nhẫn nại, chịu đựng khổ cực 

để đền tạ Chúa; 2/ Thử thách bên trong : những cuộc tấn công của xác thịt và ma quỷ. Chúng 

giúp ta khiêm nhƣờng hơn và thông cảm đối với những ngƣời cùng bị thử thách. 

 b) Thôi thúc làm việc bác ái  

 Họ khao khát đi làm việc tông đồ, cứu giúp ngƣời đồng loại cách vô vị lợi mà còn không 

ngại đối phó với những nhọc nhằn gian lao. Họ cảm thấy những đau khổ ấy không đáng kể sánh 

với phần rỗi mà các tội nhân không đƣợc lãnh nhận. Chính vì thế họ chấp nhận mọi hy sinh mong 

cứu rỗi tha nhân nhƣ tinh thần hăng say của các Tông đồ sau khi lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần 

(ĐT. 74; tr. 147-148). 

 c) Những dấu hiệu của sự tiến triển 

 Những dấu hiệu của sự tiến triển có thể tóm tắt nhƣ sau (ĐT. 76-77) 

 - Ý chí giác quan đã bị tiêu diệt; 

 - Lòng “yêu mình” đã bị bật rễ; 

 - Không còn nao núng trƣớc các gian truân; 



 - Hƣởng an bình dù bị thử thách; 

 - Hoà hợp ý chí với ý muốn của Chúa. 

 Kết quả chính là linh hồn đƣợc áp vào miệng Chúa và hƣởng đƣợc cái hôn bình an. 

3. Thi hành chức năng của miệng  

Catarina dùng hình ảnh cái miệng và chức năng của miệng để chỉ đến bậc thứ ba là đỉnh 

cao trên đƣờng trọn lành. Miệng có hai chức năng : nói và ăn.  

"Nó chiêm ngắm, hƣởng nếm và cảm nghiệm lửa đức ái của Cha. Một khi đã lên tới miệng, nó làm công 

việc của miệng. Miệng phát ra tiếng nói bằng lƣỡi, bằng vị giác. Miệng nếm các thức ăn để chuyển xuống 

bao tử. Với bộ răng, miệng nghiền nát các thức ăn để có thể nuốt vào bụng" (ĐT. 76; tr. 153). 

Xem ra Catarina vận dụng hai chức năng này hơi quá dung tục và vật chất. Nhƣng chúng 

ta có thể đọc ra ý nghĩa của nó ở trên bình diện cao hơn. Khi ấy chúng ta phải ăn gì ? Chúng ta 

phải ăn các linh hồn, vì ơn cứu rỗi của họ, chúng ta phải biết đói khát. Chức năng thứ nhất của 

linh hồn là nói với Chúa bằng lƣỡi của sự ao ƣớc thánh thiện, nghĩa là bằng cái lƣỡi cầu nguyện 

thánh thiện và chuyên chăm. Catarina tiếp tục phân tích tác động phát âm của lƣỡi : 

Lƣỡi phát âm ra bên ngoài và trong tâm trí : trong tâm trí, nó tâm sự với Cha, khi dâng lên Cha những ƣớc 

nguyện tâm tình trìu mến cho ơn cứu độ của các linh hồn; và nói ra bên ngoài, khi nó loan báo giáo lý của 

Đấng Chân lý Cha, khi cảnh cáo, khi khuyên răn, khi tuyên xƣng đức tin mà không sợ bắt bớ hay đau khổ 

mà thế gian có thể gây ra cho nó. Một cách hăng say nó mang danh thánh Cha trƣớc mặt mọi tạo vật theo 

nhiều cách khác nhau tuỳ bậc sống của nó cho phép" (ĐT. 76; tr. 153). 

Với chức năng thứ nhất, linh hồn nói với Chúa về anh em mình trong cầu nguyện, và nói 

về Chúa cho con ngƣời bằng lời và đời sống nhân chứng. Khẩu hiệu "nói với Chúa và nói về 

Chúa" đƣợc các nhà viết tiểu sử ngày xƣa coi đó là phƣơng châm sống của Thánh Đa Minh. Khi 

chúng ta đến tới bậc đức ái hoàn hảo, linh hồn cảm thấy một nhu cầu làm việc tông đồ. Miệng 

lƣỡi đảm nhận chức năng của Ngôi Lời : nói với Chúa về anh em và nói với anh em về Chúa. 

Chức năng thứ hai của miệng là ăn. Catarina đã khai thác động tác ăn đến cùng. Ai ăn 

ngƣời đó phải nghiền nát thức ăn bằng răng. Để ăn các linh hồn trên bàn tiệc thánh giá, linh hồn 

cũng cần đến hai hàm răng : chê ghét và yêu mến. Chúng ta phải truyền thông chân lý cho các 

linh hồn biết ghét tội lỗi và yêu mến điều tốt. Để làm đƣợc điều đó chúng ta cần phải sẵn sàng 

chịu đựng tất cả những lăng nhục và khiếm nhã. Linh hồn ăn dùng lƣơng thực  này trên bàn tiệc 

thánh giá bởi vì Đức Kitô đã làm nhƣ vậy. 

Những ai ăn các linh hồn bằng cách này sẽ hƣởng nếm đƣợc hoa trái của Thánh Thần. 

Chính với miệng đầy lòng khao khát thánh thiện mà linh hồn lên tới bậc thứ ba, nhận lãnh và 

hƣởng nếm thức ăn của các linh hồn cần đƣợc cứu độ. Vì tình yêu, linh hồn nuốt lấy vị đắng bởi 

những xúc phạm làm cho nó tổn thƣơng và những khiếm khuyết và cực nhọc thể lý. Nhƣng chính 

khi đón nhận những hy sinh này, linh hồn sẽ lớn lên : 

"Khi ấy linh hồn béo mập ra nhờ những nhân đức chân thật và vững mạnh. Nó phát phì đến mức làm tan nát 

hết cái áo của dục vọng, nghĩa là của những thèm muốn giác cảm. Cái gì mà tan nát thì cũng chết. Vì thế cái 

ý muốn cảm giác cũng chết. Đó là tại vì ý chí của linh hồn nào sống theo ý Cha thì cũng đƣợc khoác lấy ý 

muốn của Cha, cho nên ý muốn cảm giác phải chết" (ĐT. 76; tr. 154) 



Vì thế khi lên tới bậc trọn lành, chúng ta cảm thấy một sức thúc đẩy mãnh liệt muốn hoạt 

động tông đồ, và hoạt động tông đồ cũng làm cho chúng ta trở nên trọn lành. 

D. BẬC THỨ TƢ 

Tƣơng quan giữa đời sống trọn lành và hoạt động tông đồ đƣợc Catarina nhấn mạnh qua 

việc mô tả bậc thứ tƣ, nó là dấu hiệu xác nhận linh hồn đã leo lên đến bậc thứ ba. Khi tình yêu đã 

trở nên hoàn hảo trong bậc thứ ba thì có một sức năng động mới : tình yêu trở thành tình yêu trao 

ban, là giây phút chiếu toả ánh sáng. Đó là "contemplata aliis tradere" (trao cho tha nhân những 

gì mình đã chiêm niệm). Đó là lúc linh hồn ở trong bậc thứ tƣ. 

Bậc thứ ba và bậc thứ tƣ, dù phân biệt nhau giống nhƣ hai giới răn của Chúa, nhƣng 

chúng chỉ là một không thể tách rời; chúng không tạo nên một bậc mới. Linh hồn sẽ nhận đƣợc 

rất nhiều hoa trái trong bậc này. 

1. Những dấu hiệu  

a) Bình an. Đó là sự an bình trong hoạt động phục vụ tha nhân mà không còn lo lắng : 

"Những kẻ đạt tới bậc này sẽ sản sinh ra những nhân đức mà không cảm thấy đau đớn gì. Không phải họ 

không còn đau khổ, nhƣng ý muốn  cảm giác chết, cho nên họ vui lòng chịu đau khổ vì danh thánh Cha" 

(ĐT. 76; tr. 154). 

Sự bình an hay yên tĩnh phối hiệp với hoạt động mà không đối nghịch nhau. Bởi vì : 

"Họ không phục vụ vì sở thích nhƣng theo ý muốn và cách thức của Cha, và họ coi mọi hoàn cảnh đều nhƣ 

nhau, dẫu là an bình hay gian nan, thuận lợi hay bất lợi … bởi vì trong mọi sự, họ luôn nhìn vào thánh ý 

Cha, họ không lo nghĩ gì khác ngoài việc làm theo thánh ý Cha ở mọi nơi và mọi lúc" (ĐT. 77; tr. 156). 

Linh hồn tiến tới sự hoàn hảo biết rõ rằng tất cả mọi sự xảy ra đều không ở ngoài thánh ý 

Chúa và tất cả sẽ trở nên tốt cho họ. 

b) Nhẫn nại, mạnh bạo và kiên tâm bền chí 

Đức ái là kết quả của ba nhân đức : nhẫn nại, mạnh bạo và kiên tâm bền chí trong ánh 

sáng của đức tin (x. ĐT. 77; tr. 155) 

- Nhẫn nại. Đó là dấu hiệu minh chứng cho đức ái chân thật. Linh hồn bày tỏ tình yêu 

mến cả những lúc chịu gian nan thử thách (x. ĐT. 77; tr. 155).  

- Can đảm, mạnh bạo giống nhƣ các Tông đồ trong ngày Hiện xuống : can đảm rao giảng 

sự thật và làm việc lành mà không sợ khổ hình. Họ thông phần vào sức mạnh và quyền năng của 

Thiên Chúa, cho nên không thoái lui trƣớc đe doạ và siêu lòng trƣớc dụ dỗ (x. ĐT. 74; tr. 147-

148; ĐT. 77; tr. 155). 

- Kiên trì là một nhƣ nhân đức đi kèm hai nhân đức trên để thực hiện cuộc chiến đấu cho 

đến cùng. Họ vui mừng bám lấy chiến địa, nơi họ đƣợc đầy tràn và say sƣa Máu Thánh Chúa 

Kitô chịu đóng đinh, để làm tăng thêm can đảm cho những ai muốn trở thành những chiến sĩ đích 

thực. Họ chiến đấu cho đến khi lãnh triều thiên chiến thắng (x. ĐT. 77; tr. 157). 

2. Những hoa trái  

a) Cảm nhận đƣợc sự hiện diện thƣờng xuyên của Chúa  



 Một đặc tính khác của trạng thái thứ tƣ là ý nghĩa của sự hiện diện thanh thản và bền bỉ 

của Thiên Chúa trong tâm hồn. Ngƣời rất trọn lành đƣợc ơn cảm thấy không bao giờ bị Chúa lìa 

xa họ; bởi vì họ đã hoàn toàn chết đi đối với ý riêng mình, nên Chúa không làm nhƣ thế. Ngài 

tiếp tục an nghỉ trong họ bằng ân sủng, bằng tình cảm có trong linh hồn họ (x. ĐT. 78; tr. 160). 

Ngƣời "tiếp tục" ở trong họ đƣợc hiểu là sự hiện diện không vồn vã, ồn ào
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nghiệm đƣợc sự hiện diện của Ngƣời và chuyện trò với Ngƣời bất cứ khi nào họ muốn. 

b) Dự bàn tiệc Ba Ngôi 

Linh hồn đã trải qua cuộc hành trình : ở bậc thứ nhất họ đã phủi chân khỏi tình cảm buông 

theo nết xấu. Ở bậc thứ hai họ nếm đƣợc điều bí mật và tình cảm của trái tim cho đến khi họ cảm 

nhận đƣợc tình yêu mến các nhân đức. Ở bậc thứ ba là bậc của bình an và yên tĩnh tâm thần, họ 

cảm thấy nhân đức trong mình và vƣơn lên khỏi sự yêu mến bất toàn, họ đạt tới sự trọn lành toàn 

vẹn. Bây giờ tình trạng của linh hồn thật huy hoàng. Ho ngồi vào bàn ăn : 

"Để bồi dƣỡng các con và mang lại niềm vui cho bƣớc đƣờng trên dƣơng thế, Chúa Thánh Thần dọn cho 

các con đƣợc hƣởng các hồng ân và ân sủng của Cha. Ngài nhƣ ngƣời giúp bàn dịu dàng đi lui đi tới, thâu 

lƣợm  những ƣớc nguyện nồng nàn của con cái Cha [Y] rồi Ngài mang lại cho họ phần thƣởng [Y]. Vậy 

con thấy Cha là bàn tiệc, Con Cha là thức ăn, ngƣời giúp bàn là Chúa Thánh Thần, Đấng bởi Cha và Con 

mà ra" (ĐT. 78; tr. 161). 

 c) Hƣởng niềm vui chiến thắng 

 Linh hồn lên tới bậc này thì hƣởng đƣợc niềm vui chiến thắng : Họ càng khinh chê thú 

vui và mong muốn đau khổ bao nhiêu thì họ càng mất đau khổ và hƣởng  niềm vui sƣớng bấy 

nhiêu. Tại sao ? Bởi vì họ đƣợc thiêu đốt trong đức ái của Chúa, nơi đó ý muốn của họ đã bị thiêu 

huỷ. Bởi thế ma quỷ sợ chiếc gậy đức ái của ngƣời trọn lành. Ma quỷ có thể xông vào thân xác 

của các tôi tớ Chúa và làm cho họ đau khổ, nhƣng nó không thể làm xây xƣớc niềm bình an và 

cũng không làm lu mờ niềm vui sâu thẳm trong linh hồn họ (x. ĐT. 78; tr. 161). 

d) Vừa hạnh phúc vừa đau khổ 

Họ kết hiệp mật thiết với Đức Kitô trong tình yêu và thông phần vào chính tâm tình của 

Ngài : 

"Họ đau khổ vì phải vác thập giá thể lý và tinh thần : nghĩa là những ƣu phiền về phần xác theo mức Cha 

cho phép; và thập giá của niềm ao ƣớc gây đau khổ nội tâm cho họ khi thấy Cha bị xúc phạm và vì những 

nguy hại của tha nhân. Nhƣng Cha cũng nói : họ diễm phúc vì niềm vui của đức ái không thể cất đi khỏi họ, 

chính vì niềm vui này làm cho họ huôn hoan hỷ và diễm phúc. Vì thế không gọi đau khổ này là "sầu não" 

(dolore afflittivo) làm khô héo tâm hồn, mà trái lại, là đau khổ “tăng trƣởng” (dolore ingrassativo) làm cho 

linh hồn trở nên tƣơi tốt trong tâm tình của đức ái, vì lẽ những cực nhọc giúp cho nhân đức thêm tăng 

trƣởng, nên vững mạnh và chịu thử thách (ĐT. 78; tr. 162). 

e) Vui hƣởng sự khác biệt của nhau 

Anh sáng này không chỉ giúp cho thánh nhân không còn bị vấp phạm vì những khuyết 

điểm của ngƣời khác,  mà còn biết nhìn nhận bàn tay nhân lành của Thiên Chúa tác động nơi hết 

mọi ngƣời, mọi vật. (x. ĐT. 100; tr. 219-220). 
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Suy tƣ về những đa dạng của các tôi tớ Chúa và vui hƣởng sự phong phú đó chính là đặc 

tính Catarina. Thánh nữ đã có cái nhìn sâu rộng khi thấy những ngƣời khác trong ánh sáng của 

Thiên Chúa, ánh sáng đầy sự sáng tạo vô biên của Ngài. Catarina biết rằng không có hai linh hồn 

ngang bằng và giống nhƣ nhau. Thật là hiển nhiên Thiên Chúa không thích sự đơn điệu! Trí tuệ 

đƣợc soi sáng thấy những cách cƣ xử khác nhau của những ngƣời lành thánh, cách thánh hoá bản 

thân khác nhau, cách nhìn ngắm và suy tƣ về mầu nhiệm của Ngài cũng khác nhau, tuy không 

làm suy suyển các mầu nhiệm ấy, nhƣng mỗi ngƣời có những phản ứng, cảm nhận khác nhau. 

Thiên Chúa dẫn đƣa thụ tạo của Ngài bằng những nẻo đƣờng khác nhau. Bởi vì những đa dạng ấy 

biểu lộ lòng nhân lành của Thiên Chúa, cho nên chiêm ngắm là hít thở hƣơng thơm "hoa hồng rất 

trinh khiết của ý muốn vĩnh cửu của Thiên Chúa" (T. 362) đã in dấu trong tất cả mọi loài thụ 

tạo
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3. Những ơn đặc sủng 

 Đối với những linh hồn đã tiến tới sự kết hợp hoàn hảo, Chúa ban cho họ những hoa trái 

giống nhƣ những đặc sủng. Những ân huệ này không thuộc về bản chất của sự kết hợp cho nên 

không phải lúc nào cũng xảy ra : 

a) Ơn soi sáng và hiểu biết 

Linh hồn đƣợc Chúa soi sáng và hiểu biết chân lý sâu rộng “xứng với thần thánh trên trời” 

(ĐT. 89; tr. 187); Con mắt trí tuệ nhận đƣợc ánh sáng tự nhiên, thiên phú và siêu nhiên : ơn đắc 

thủ những kiến thức khoa học để nhận biết Chân lý, giải thích Sách Thánh, nói tiên tri loan báo 

tƣơng lai Y Sự soi sáng làm thoả mãn nhu cầu hiểu biết nhƣng không bao giờ linh hồn đƣợc toại 

nguyện, do đó họ không ngừng khao khát đi vào sự hiểu biết sâu hơn nữa nhƣ các phúc nhân 

cũng có niềm khao khát này. Nhƣng ở cõi trần, ánh sáng này đã phát sinh hoa trái kỳ diệu trong 

Hội Thánh Chúa Kitô nhƣ các tác giả Tin mừng, thánh tiến sĩ, các vị hiển tu, trinh nữ, tử đạo (x. 

ĐT. 85; tr. 174-177) 

b) Ơn đƣợc in thƣơng tích của Chúa Kitô 

Linh hồn đƣợc hƣởng ơn này là hiệu quả của sự thông phần yêu mến vào thập giá của 

Chúa (x. ĐT. 78; tr. 162); 

c) Ơn xuất thần 

Ngất trí xuất thần là do linh hồn bị thu hút vào việc kết hợp với Chúa, khiến cho đôi khi 

thân xác đƣợc nhấc bổng lên (x. ĐT. 79; tr 164). 

d) Ơn say sƣa thiêng liêng 

Linh hồn mê man vì Chúa đến nỗi không còn cảm thức về những gì khác ngoài Chúa (x. 

ĐT. 79; tr. 164). 

e) Ơn nƣớc mắt kết hiệp hay nƣớc mắt lửa 

Linh hồn cảm nếm đƣợc sự dịu ngọt với Chúa và thông cảm với những tội nhân vì phải 

chịu luận phạt (x. ĐT. 89; tr. 185). Họ ao ƣớc thánh thiện và đƣợc biến tan thành nƣớc mắt, tiêu 
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hao vì yêu mến. Chính Chúa đã đốt lên ngọn lửa đức ái ở trong họ và Chúa Thánh Thần khóc 

than trong lòng họ (x. ĐT. 91; tr. 192). 



CHƢƠNG V 

CẦU NGUYỆN 

 

Khi nhận biết mình chỉ là hƣ vô, tội lỗi, nghèo hèn, chúng ta sẽ nhận ra tình yêu kỳ diệu 

của Chúa, thể hiện từ việc dựng nên chúng ta theo hình ảnh và giống Chúa Ba Ngôi, đến việc 

thực hiện ơn cứu chuộc chúng ta trong Máu châu báu của Đức Kitô Khổ nạn, và việc trao cho 

Hội Thánh chìa khoá nắm giữ kho tàng vô giá ấy. Chúng ta chỉ đạt đƣợc sự nhận biết đó nhờ ơn 

Chúa trong cầu nguyện. Những bƣớc tiến triển trong đàng nhân đức và hành trình tâm linh cũng 

luôn luôn đƣợc đồng hành, xúc tiến và phân định trong và nhờ cầu nguyện. Nhƣ vậy cầu nguyện 

trở thành một trong những đƣờng hƣớng quan trọng, và có thể nói, thâu tóm linh đạo của thánh 

nữ Catarina. 

Nếu nhƣ Thần học của Catarina diễn tả chân lý đức tin vĩ đại của Kitô giáo,  trở thành 

những bài ca tụng trong 26 bài Cầu Nguyện
39 

thì giáo huấn về cầu nguyện lại đƣợc tìm thấy cách 

mạch lạc và có sƣ phạm trong sách Đối Thoại. Chính vì lý do đó mà cầu nguyện đƣợc trình bày ở 

đây nhƣ là phần kết luận cho "Linh đạo thánh Catarina trong sách Đối Thoại". 

I. CẦU NGUYỆN LÀ GÌ ? 

Catarina không đƣa ra một định nghĩa nào về cầu nguyện. Tuy nhiên qua các tƣ tƣởng rải 

rác trong sách Đối Thoại ta có thể thu nhặt những nét chính của cầu nguyện nhƣ sau: 

- Cầu nguyện là nâng tâm hồn lên với Chúa (x. ĐT. 66; tr. 129tt); 

- Đặt nền tảng trên sự biết mình và biết Chúa (x. ĐT. 1; tr. 1); 

- Để tìm gặp Chúa, kết hợp với Ngài bằng lòng khao khát mến yêu (x. ĐT. 1; tr. 1). 

Qua đó, chúng ta có thể nhận ra một định nghĩa quen thuộc về cầu nguyện : “cầu nguyện 

là nâng tâm trí và hướng lòng lên cùng Chúa, nhờ sự nhận biết sâu xa về chính bản thân và về 

tình yêu của Chúa, để tìm gặp Chúa và kết hợp với Ngài bằng lòng khao khát mến yêu”. Định 

nghĩa này xem ra cổ điển, nhƣng phong phú nhờ kinh nghiệm của Catarina về sự hiểu biết  : biết 

mình và biết Chúa. 

II. SỰ CẦN THIẾT CỦA CẦU NGUYỆN.  

Vai trò của cầu nguyện trong đời sống thiêng liêng là rất quan trọng : không những nó là 

một trong các nhân đức mà còn mang lại năng lực cho các nhân đức khác. Cầu nguyện còn là một 

khí cụ chống lại kẻ thù nữa.  

Đề tài cầu nguyện đƣợc bàn khá rõ ràng mạch lạc trong chƣơng 66. Sự cần thiết của việc 

cầu nguyện có thể đƣợc đọc thấy ngay trong những lời dẫn nhập nhƣ sau : 

"Con rất yêu dấu, con nên biết : chính nhờ sự kiên trì trong việc cầu nguyện khiêm nhƣờng, liên tục và đầy 

lòng tin mà linh hồn tạo đƣợc các nhân đức. Vậy linh hồn phải vững vàng và đừng bao giờ dừng lại bởi các 

sự bày vẽ của ma quỷ hoặc do yếu đuối của mình, nghĩa là do các ý nghĩ phát xuất bởi xác thịt hay do 
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những lời lẽ không đứng vững, mà ma quỷ thƣờng đặt vào miệng lƣỡi ngƣời đời để ngăn cản việc cầu 

nguyện. Con phải vƣợt qua tất cả những khó khăn này bằng nhân đức kiên trì" (ĐT. 66; tr. 129) 

Chúng ta cần phải cầu nguyện bởi vì : 

A. CẦU NGUYỆN TẠO ĐƢỢC CÁC NHÂN ĐỨC  

Điều đầu tiên mà Catarina nói với chúng ta là trong cầu nguyện linh hồn tạo đƣợc các 

nhân đức bằng sự kiên vững thực sự. Nhƣ chúng ta đã thấy, đây là bƣớc chuyển từ bậc thứ nhất 

lên bậc thứ hai, bởi vì trong cầu nguyện, linh hồn tiếp nhận ánh sáng và cƣu mang các nhân đức, 

để rồi sau đó "sinh ra" hay thể hiện các nhân đức trong tha nhân. 

Nhƣ vậy việc cầu nguyện đi đôi với thực hành các nhân đức. Kiên tâm bền chí trong cầu 

nguyện là đức tính rất quan trọng, nhờ đó linh hồn vƣợt qua sự trì trệ, ra khỏi sự ù lỳ trong bậc 

thứ nhất mà nâng lên bậc thứ hai. 

B. CẦU NGUYỆN LÀ KHÍ GIỚI THIÊNG LIÊNG 

 - Đối với Catarina, cầu nguyện là một hành trình tiệm tiến. Trong cuộc hành trình này, 

linh hồn gặp nhiều kẻ thù và những trở ngại, vì thế cần phải có một chiến lƣợc để cầu nguyện. 

 - Cầu nguyện giúp linh hồn hoà hiệp với ý muốn của Chúa. 

 - Cầu nguyện giúp linh hồn tín thác vào sức mạnh của Chúa. 

 - Cầu nguyện giúp linh hồn chống đỡ các sự tấn công của quân thù (x. ĐT. 65; tr. 129). 

III. ĐIỀU KIỆN CẦU NGUYỆN 

Trong Tâm thƣ số 325 Catarina tóm tắt ba điều kiện chính nhƣ sau : 1/ Khiêm nhƣờng, 

biết mình là hƣ vô; tất cả đều lệ thuộc vào Chúa; 2/ Liên lỉ, biết rằng Chúa luôn hoạt động trong 

ta, đổ xuống dạt dào các ơn lành cho ta; 3/ Trung thành : tin tƣởng rằng Chúa biết mọi sự và sẵn 

sàng nghe lời ta kêu cầu, ban cho ta những điều ta cần. 

Trong sách Đối thoại, Catarina nhấn mạnh đến điều kiện cần thiết nhất của việc cầu 

nguyện là phải cầu nguyện trong "căn phòng nhỏ" của biết mình và sự biết Chúa. Chúng ta có thể 

nói cách đơn giản và dễ hiểu hơn : ở trong sự hiện diện của Chúa, nghĩa là đặt mình trƣớc mặt 

Chúa, nhớ lại Chúa là ai và chúng ta là ai. Chúng ta cần phải mở con mắt của trí tuệ để nhìn 

ngắm, thấu hiểu mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa, tình thƣơng đã trở thành hữu hình trong 

cuộc Khổ nạn của Đức Kitô. Máu thánh Đức Kitô làm cho linh hồn say sƣa và mặc cho nó lửa 

đức ái thần linh, cũng nhƣ ban lƣơng thực bí tích nuôi sống linh hồn. Linh hồn rời bỏ sự bất toàn 

của mình và đạt tới đức ái trọn lành khi ở trong căn phòng nhỏ của sự biết mình và nhờ lời cầu 

nguyện thánh thiện (x. ĐT. 65; tr. 128; ĐT. 66; tr. 130). 

Những ai cầu nguyện theo điều kiện này chắc chắn sẽ chống trả đƣợc kẻ thù luôn luôn sẵn 

sàng tấn công họ. Nhƣng cần phải có sức mạnh trong cầu nguyện, bởi vì muốn đạt tới các nhân 

đức linh hồn phải đối đầu với những vất vả và nguy hiểm, những trở ngại và những thử thách (x. 

ĐT. 7 và 46). 

IV. BA CÁCH THỨC CẦU NGUYỆN 



Trong Lá Thư 154, Catarina giới thiệu cho một tu sĩ trẻ tên là Francesco Tebaldi về ba 

cách thức cầu nguyện : cầu nguyện liên tục, khẩu nguyện và tâm nguyện. Thánh nữ cũng xếp 

thành 3 loại cầu nguyện này trong sách Đối Thoại (chƣơng 66) do chính Cha hằng hữu dạy thánh 

nữ, nhƣng thứ tự đƣợc đảo ngƣợc lại :khẩu nguyện, tâm nguyện và cầu nguyện liên tục hay cầu 

nguyện bằng khao khát. 

- Cấp thứ nhất là khẩu nguyện : là cầu nguyện bằng cách đọc kinh; 

- Cấp thứ hai là tâm nguyện : cầu nguyện bằng trí lòng, ý nghĩ và tâm tình; 

- Cấp thứ ba là cầu nguyện thƣờng xuyên : trạng thái cầu nguyện liên lỉ, kéo dài tâm tình 

yêu mến ra hoạt động bên ngoài qua việc phục vụ bác ái.  

A. KHẨU NGUYỆN 

Về việc khẩu nguyện, thánh nữ nhận xét : 

"Con đừng tƣởng mình đƣợc sự sốt sắng và dƣỡng chất cho linh hồn từ việc cầu nguyện chỉ ngoài miệng mà 

thôi, giống nhƣ rất nhiều linh hồn quen cầu nguyện nhƣ vậy : họ cầu nguyện bằng môi miệng hơn là bằng 

trái tim. Hình nhƣ họ tập trung mọi chú ý vào việc đọc thật nhiều Thánh vịnh và Kinh Lạy Cha. Khi họ đạt 

đƣợc con số kinh muốn đọc, dƣờng nhƣ họ không nghĩ phải làm gì hơn nữa" (ĐT. 66; tr. 130) 

Thật vậy vào thời Trung Cổ, ngƣời ta sử dụng nhiều kinh để cầu nguyện, nhƣ kinh Kính 

Mừng, Kinh Lạy Cha, và họ cho rằng ai đạt đến con số từ 500 đến 1000 lần thì mới gọi là ngƣời 

đạo đức. Nhƣng Chúa Cha nói với Catarina : không phải nhân lên nhiều công thức cầu nguyện để 

có thể đếm đƣợc số lần đọc kinh, mà phải chú ý đến tâm tình khi đọc những công thức, kinh 

nguyện đó. Việc cầu nguyện ngoài miệng giống nhƣ bậc thứ nhất để linh hồn tiến tới cầu nguyện 

bằng tâm trí. Nhƣng vì khẩu nguyện là điểm bắc cầu để tiến tới tâm nguyện, cho nên nó không 

đơn giản là sự lặp lại các công thức, mà cần phải nâng tâm trí chiêm ngắm những điều mà môi 

miệng đọc lên, suy tƣ về lòng nhân lành của Chúa, nhận biết sự nghèo hèn của bản thân mình.  

Nhiệm vụ của khẩu nguyện là làm cái đà để phóng tới tâm nguyện, tới sự kết hợp với 

Chúa, lắng nghe lời Chúa, hơi thở của Chúa và tiếp nhận cuộc viếng thăm của Ngƣời. Khi Chúa 

đến viếng thăm linh hồn, thật là vô lý nếu chúng ta quay lƣng lại với Ngài, bịt tai lại để giữ lấy 

những kế hoạch riêng của chúng ta, tự ràng buộc mình bằng những dây trói do chính chúng ta 

làm ra, xây dựng một công trình khác với chƣơng trình và ý tƣởng của Chúa ! Tuy nhiên, 

Catarina cũng nhắc đến bổn phận của các giáo sĩ phải đọc Kinh Thần Vụ, dù trong khi đọc họ 

cảm thấy tâm tình đƣợc nâng cao và bị lôi kéo vào tâm nguyện, thì cũng không đƣợc bỏ qua 

nghĩa vụ này (x. ĐT. 66; tr. 133). 

B. TÂM NGUYỆN 

Khẩu nguyện có thể rất hữu ích để dẫn vào tâm nguyện, bởi vì ngay từ lúc đầu bƣớc vào 

cầu nguyện, ngƣời ta thƣờng mất thời gian mà không làm gì cả. Họ bắt đầu với một vài câu kinh 

hay công thức cầu nguyện có sẵn, sau đó suy niệm nội dung của các kinh đó và từ từ nó đƣa ta 

tiến vào tâm nguyện. Khi tâm trí đã định thần và đi vào cầu nguyện nhƣ thế thì phải ngƣng việc 

đọc kinh ngoài miệng. Làm theo quy tắc này, khẩu nguyện vẫn còn có ích và sẽ giúp tiến tới 

đƣờng trọn lành. Cho nên không nên bỏ đọc kinh miễn là phải làm theo những cách thức trên. 



Nhờ sự tập tành kiên trì, ta sẽ đạt đƣợc cách cầu nguyện bằng tâm trí hoàn hảo và đƣợc dƣỡng 

nuôi bằng lƣơng thực Máu thánh Chúa. 

Gọi là tâm nguyện khi ta cầu nguyện bằng lòng, ý nghĩ và tâm tình : lý trí soi sáng cho ta 

thấy ơn lành của Chúa, còn tâm tình thì yêu mến muốn kết hiệp với Ngài. Ta càng cố gắng tập 

trung tâm tình của mình và kết hợp với Chúa nhờ ánh sáng trí tuệ, ta càng biết Chúa nhiều hơn. 

Và càng biết nhiều hơn thì càng yêu mến Chúa nhiều hơn nữa. Nếu ta cầu nguyện mà chú tâm ít 

sẽ gặt hái đƣợc ít. Nhƣ vậy chúng ta sẽ đạt đƣợc cầu nguyện hoàn hảo không phải do đọc kinh 

nhiều mà do tâm tình hƣớng lên Chúa và nhận biết mình là hƣ vô, phải luôn luôn liên kết sự nhận 

biết mình và biết lòng nhân lành của Chúa.  

C. CẦU NGUYỆN LIÊN LỈ 

Linh hồn đạt đƣợc cách cầu nguyện hoàn hảo này "bằng lòng yêu mến khát khao". Niềm 

khát khao này là gì và dồi dào phong phú nhƣ thế nào ? Chúa đã trả lời cho Catarina ngay sau đó 

:  

"Ƣớc nguyện lành thánh, nghĩa là một ý muốn tốt lành và thánh thiện, là cầu nguyện liên tục" (ĐT. 66; tr. 

134) 

Nhƣ vậy, Catarina bắt đầu giới thiệu cách thức thứ ba của cầu nguyện : cầu nguyện liên 

tục. Cốt cách của cách thức cầu nguyện này hệ tại điều gì? Chính xác đó là ý muốn tốt lành và 

thánh thiện mà mọi ngƣời đều có thể đạt đƣợc tuỳ theo điều kiện của mình : 

"Mỗi ngƣời, tuỳ theo bậc sống của mình, phải cộng tác vào việc cứu rỗi các linh hồn theo nguyên lý của ý 

muốn lành thánh" (ĐT. 66; tr. 135) 

Chúng ta cần phải xác tín rằng hoạt động tông đồ là bổn phận chung của mỗi ngƣời, và 

công việc này móc nối với việc cầu nguyện liên tục. Tất cả những gì chúng ta làm cho tha nhân 

(nhƣ nói một điều tốt, rao giảng, dạy dỗ, khuyên nhủ hoặc giúp đỡ về mặt vật chất), đều là một 

lời cầu nguyện bằng ƣớc muốn, và đó là lời cầu nguyện đích thực. Tuy nhiên, công tác tông đồ 

không thể đƣợc xem ngang hàng hay thay thế việc cầu nguyện bắt buộc đã đƣợc định sẵn; đó chỉ 

là sự thể hiện của việc cầu nguyện bằng lời và bằng hành động mà thôi.  

Biết rõ ngƣời ta có thể nại đến các hoạt động bác ái mà miễn trừ cầu nguyện, cho nên 

Catarina nói thêm : 

"Ngoài việc cầu nguyện có tính cách bắt buộc này, tất cả những gì ngƣời ta làm vì bác ái cho tha nhân hay 

bản thân, kể cả những việc làm bề ngoài, thì hợp với lời của Thánh Tông đồ Phaolô vinh hiển : 'ngƣời 

không ngừng làm việc thiện là ngƣời không ngừng cầu nguyện' (x. 1Tx 5, 17). Bởi vậy Cha đã nói với con, 

ngƣời ta thực hiện việc cầu nguyện này bằng nhiều cách, nếu họ kết hợp với việc tâm nguyện, bởi vì nó 

đƣợc thực hiện với lòng yêu mến, mà tâm tình yêu mến chính là cầu nguyện liên tục" (ĐT. 66, tr. 135). 

Nhƣ vậy ý muốn tốt lành, tâm tình yêu mến và ƣớc ao điều thiện, tất cả cùng hoà hợp với 

Thánh ý Chúa sẽ kết nên lời cầu nguyện liên tục. 

V. BA NGUY HIỂM TRONG CẦU NGUYỆN 



Sau những chỉ dẫn của ba phƣơng thức cầu nguyện, chúng ta có thể thấy đi kèm theo là ba 

thứ nguy hiểm nổi lên trong cầu nguyện, đó là tìm kiếm những an ủi cho bản thân. Trong cầu 

nguyện, lẽ ra chúng ta phải tìm kiếm Chúa, tìm cách tiếp xúc trò chuyện với Ngài, lắng nghe lời 

Ngài, nhƣng nếu chúng ta đi tìm kiếm điều chúng ta ƣa thích, những điều làm chúng ta hài lòng 

thì lúc ấy cầu nguyện trở thành một mối nguy : 

"Nếu linh hồn không giữ những phƣơng cách mà Cha đã chỉ bảo, nó sẽ không bao giờ ra khỏi tình trạng 

nguội lạnh và bất toàn, và nó chỉ yêu mến khi tìm đƣợc nơi Cha và tha nhân một lợi ích hay niềm vui cho 

chính mình mà thôi" (ĐT. 66; tr. 136). 

"Con nên biết : khi các tôi tớ Cha yêu mến Cha cách bất toàn nhƣ thế, là vì họ đã không tìm kiếm Cha cho 

bằng tìm lấy đƣợc niềm an ủi cho mình" (ĐT. 67; tr. 136). 

Nói cách khác, họ tìm kiếm sự an ủi của Chúa hơn là tìm kiếm Chúa của sự an ủi. 

Đối với Catarina, sự tìm kiếm những an ủi riêng nhƣ thế có thể xảy ra trong ba cách. 

1. Trƣớc hết, chúng ta thƣờng tìm cách khơi dậy những giây phút hạnh phúc đặc biệt mà 

chúng ta đã có trƣớc đây trong khi cầu nguyện, nhƣ : tái tạo những hoàn cảnh, môi trƣờng đã 

đồng hành với chúng ta, chan hoà ánh sáng hay ngập chìm trong bóng tối, cửa sổ phòng đóng hay 

mở, tƣ thế đứng, ngồi hay quỳ… Chúng ta thiết lập lại bầu khí này với hy vọng sẽ tìm lại đƣợc 

những an ủi thiêng liêng, đem lại niềm vui và hạnh phúc cho chúng ta. Nói khác đi, chúng ta 

muốn ra luật cho Chúa Thánh Thần chứ không để cho Chúa Thánh Thần nói với chúng ta nhƣ 

Ngƣời muốn. Nếu chúng ta muốn níu kéo sự an ủi theo cách này thì Thánh Thần sẽ bay tới một 

nơi khác. 

"Họ phải qua cầu giáo lý của Chúa Kitô chịu đóng đinh một cách cƣơng quyết, can đảm và đón nhận mọi 

hồng ân của Cha, theo mức, vào lúc hay nơi chốn nào Cha muốn. […] Một lần đƣợc vui thỏa trong niềm vui 

thiêng liêng do Cha ban cho, họ không muốn xa rời niềm vui đó […] Đôi khi còn tỏ ra ngu muội đến mức, 

khi Cha đến thăm viếng họ bằng một cách khác, họ cƣỡng lại và không chấp nhận hồng ân mới này" (ĐT. 

68; tr. 138-139) 

2. Nguy hiểm thứ hai trầm trọng hơn một chút, đó là xao lãng làm điều thiện cho tha nhân 

vì sợ mất an ủi thiêng liêng. Ta đang cầu nguyện rất tốt với phƣơng pháp cũng thật là tuyệt, nhiều 

tƣ tƣởng hay đang xuất hiện trong tâm trí ta, thì có một ngƣời khác đến nói với ta : "Này bạn, tôi 

thực sự đang cần bạn làm giúp tôi công việc này". Và ta trả lời : "Bây giờ không thể đƣợc vì tôi 

đang cầu nguyện quá sốt sắng. Tôi sợ sẽ không đƣợc hƣởng giây phút này nữa". Nhƣ vậy ta coi 

trọng niềm an ủi thiêng liêng hơn đức ái. Chắc chắn chúng ta phải tôn trọng những thời khắc cầu 

nguyện vì chúng rất quan trọng và thánh thiêng. Tuy nhiên, nếu chỉ vì chúng ta tìm thấy những 

tình cảm an ủi mà không quan tâm đến đức ái thì đó là một nguy hiểm. 

"Nhƣ vậy, họ làm phiền lòng Cha hơn vì bỏ qua việc bác ái đối với tha nhân, để làm việc đạo đức bên ngoài 

hoặc để củng cố sự yên tĩnh tâm hồn, chứ không phải vì từ bỏ các việc đạo đức ấy để thƣơng giúp tha nhân" 

(ĐT. 69; tr. 140) 

 3. Nguy hiểm thứ ba là tìm kiếm những an ủi cách thái quá : linh hồn muốn đƣợc những 

thị kiến, muốn nghe đƣợc tiếng nói của Chúa và các thánh vang lên nhẹ nhàng, êm dịu trong tai. 



Đây là điều hết sức nguy hiểm, bởi vì khi linh hồn đi tìm những thứ an ủi nhƣ vậy thì ma quỷ 

xuất hiện và nói : "Đƣợc rồi, bây giờ để ta liệu !". Nó liền gửi đến những thị kiến giả. 

"Chúng sẽ mặc lấy hình ảnh sáng láng đến với linh hồn đó. Lúc thì nó lấy hình một thiên thần, lúc thì lấy 

ảnh Con của Cha, hoặc lấy hình một vị thánh nào đó và nó tìm cách câu linh hồn ấy bằng những thú vui 

thiêng liêng. […] Nếu linh hồn không lấy lòng khiêm nhƣờng chân thật để khinh chê và gạt đi những niềm 

vui đƣợc ban cho, nó sẽ mắc câu và rơi vào tay ma quỷ" (ĐT. 71; tr. 143) 

Trong những cái loay hoay tìm kiếm thị kiến thiêng liêng đó có sự tìm kiếm bản thân 

chúng ta, chứ không phải tìm kiếm Chúa. Nếu chúng ta cúi xuống ngắm nhìn mình, đu đƣa âu 

yếm mình, vui hƣởng những ý tƣởng đẹp đẽ của mình, chúng ta sẽ cuộn tròn trong mình và kết 

thúc ở đó. Một lần nữa chúng ta lại ở một mình, lại cô đơn vì không biết cái gì khác ngoài mình, 

và khám phá thấy chúng ta chẳng là gì cả. Khi chúng ta ngắm nhìn cái tôi của mình một cách vô 

thức thì việc cầu nguyện mất hết mọi ý nghĩa, mất đi mục đích, bởi vì mục đích của cầu nguyện 

là đi vào tƣơng quan với Chúa.  

Sau khi thấy đƣợc những lừa dối của việc đi tìm kiếm các an ủi thiêng liêng, Catarina cho 

biết dấu hiệu để nhận biết linh hồn rơi vào nguy cơ này, đó là sự bất an : 

"Có thể lấy dấu này làm bằng chứng, đó là thoạt khi mất đi những sự an ủi thiêng liêng hay trần thế, họ liền 

đâm ra rối trí. […] Nếu có ai hỏi ngƣời ấy : 'tại sao bạn rối trí ?' Anh ta sẽ trả lời : 'Bởi vì tôi đang gặp 

những nghịch cảnh và chút việc lành tôi đã làm trƣớc kia coi nhƣ uổng công, cho nên tôi không còn lòng trí 

nào để làm nhƣ trƣớc nữa. Chính sự khốn quẫn đã gây nên cơ sự này, vì trƣớc đây xem ra tôi đã hành xử tốt 

hơn, bình an và yên tâm hơn bây giờ'. Những kẻ nói nhƣ thế bị lừa dối bởi vì đã đi tìm kiếm sự thoả thích 

cho mình. Không phải gian truân là nguyên cớ cho tình trạng này, cũng không phải họ yêu mến ít hơn và 

việc việc lành ít hơn trƣớc kia. Những việc lành ngƣời ta làm trong thời gian khốn quẫn cũng có giá trị bằng 

những việc lành ngƣời ta làm khi đƣợc an ủi, mà có thể còn có giá trị hơn nếu ngƣời ta có thêm sự nhẫn nại" 

(ĐT. 67; tr. 136-137). 

  Còn dấu hiệu sự an ủi đến từ ma quỷ đội lốt thiên thần sáng láng là khi linh hồn đột nhiên 

nhận đƣợc sự thăm viếng ấy với niềm vui mãnh liệt. Nhƣng sự vui sƣớng mỗi lúc một giảm đi, và 

để lại đằng sau một sự buồn rầu, tâm trí ra tối tăm, khiến linh hồn bị cắn rứt và hối hận. Nhƣng 

nếu Đấng Chân lý đến viếng thăm thực sự, thì lúc đầu linh hồn cảm thấy một sự sợ hãi thánh 

thiện, nhƣng sau sự kính sợ này là niềm vui, bình an, khôn ngoan và dịu dàng (x. ĐT. 71; tr. 143). 
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- việc cầu nguyện của các tôi tớ Chúa có sức thuyết phục Chúa thƣơng xót thế giới, 8  36  39 

- chúng ta có bổn phận cầu nguyện cho ngƣời khác, 20  

- dâng lên Chúa lời cầu nguyện cho phần rỗi của tha nhân là hƣơng thơm ngào ngạt, 180 

Cây cầu, xem Phúng dụ 

Cây nến, 243-244  xem So sánh 

Cây sự chết, 62 - những trái của nó, 63 

Cây tình thƣơng,  62 

Con đƣờng chân lý,  

- đó là con đƣờng vất vả nhƣng thú vị, 54  

- ai đi bƣớc đi trên con đƣờng ấy thì ngay ở đời này đã tham dự vào những điều tốt lành của cuộc 

sống đời đời, 54 

Con đƣờng dối trá, đó là con đƣờng bƣớc đi vất vả, ai đi theo con đƣờng đó sẽ nếm mùi cay đắng của 

hoả ngục, 54 

Con mắt linh hồn, xem Trí tuệ 

Con ngƣời,  



- đƣợc ban quyền tự do để thống trị tính dục của mình và đạt đƣợc mục đích của công cuộc tạo 

dựng, 33  

- sau khi phản nghịch Thiên Chúa, đã phản loạn nơi chính bản thân mình, 41  

- vì phản loạn cùng Chúa, đã đánh mất phẩm giá của mình, 29 

- không thể trốn tránh Chúa, hoặc phải chịu phán xét công minh hoặc đƣợc lòng thƣơng xót của 

Ngƣời, 38  

- không thể tìm thấy thoả mãn ở nơi nào khác ngoài Chúa, vì các loài thọ tạo đƣợc dựng nên thì 

thua kém con ngƣời, 97 198  

- con ngƣời cũ : Ađam; con ngƣời mới: Đức Kitô, 454 

Công chính (ngƣời), chịu đựng đau khổ tốt hơn những tội nhân ngay ở đời này, 87 

Công chính (sự), 

- viên ngọc rạng ngời nơi các giám chức tốt lành trong Hội thánh, 265 

- sự cần thiết phải sống sự công chính trong luật đời và luật Chúa, 267 

Cột trụ (của Hội Thánh), 

- thánh Phanxicô và thánh Đa Minh, 425 

- Thiên Chúa ban cho Catarina hai cột trụ để hƣớng dẫn và nƣơng tựa : hai cha giải tội của thánh 

nữ, 238. 

Của cải trần thế,  

- không thể làm thoả mãn ƣớc muốn của con ngƣời,  97 

- cũng có khi đƣợc ban cho những kẻ gian ác vì một vài việc lành họ đã làm, 92 196 

- họ sẽ bị hƣ mất vì quá yêu chuộng của cải trần thế,  302 

Cuộc sống, hoạt động và chiêm niệm đi đôi với nhau giống nhƣ việc cầu nguyện ngoài miệng với việc cầu 

nguyện trong tâm trí, 135 

Chân lý của Chúa,  

- đã sáng tạo ra con ngƣời để họ đƣợc hƣởng sự sống đời đời, 41  208  

- đƣợc tỏ hiện trong máu Đức Kitô, 208  453 

Chìa khóa,  

- chìa khoá máu của Đức Kitô mở cửa trời, 51  253 

- chìa khoá của đức vâng phục đã bị Ađam ném vào bùn nhơ, nhƣng đã đƣợc Đức Kitô nhặt lấy 

và tẩy rửa trong Máu Ngài, 413 

- chìa khoá Máu thánh của Đức Kitô đã đƣợc trao cho thánh Phêrô và những ngƣời kế vị ngài, 

129  253 

Chúa Thánh Thần,  

- chứng thực giáo lý của Đức Kitô, 55 

- đến và đồng hành với quyền năng của Chúa Cha và đức khôn ngoan của Chúa Con, 55  

- phục vụ những kẻ yêu Chúa cách hoàn hảo, 161  

- rên rỉ với những ngƣời công chính, 192 

Chứng nhân tử đạo, cái chết của các Ngài mang lại sự sống, 205 

Dòng Đa Minh, 

- đƣợc so sánh nhƣ chiếc thuyền với ba dây thừng lớn, 424  

- luật Dòng rất cởi mở và vui vẻ, 424 

- đặc tính riêng của Dòng, 422 

Dòng sông bão bùng,  



- là cuộc sống trên trần thế trong đó có nhiều ngƣời đã chết đuối, 85  

- một số ngƣời vƣơn tới bờ nhƣng lại để những đợt sóng thịnh vƣợng quật ngã vùi dập, 100-110 

Dòng tu,  

- đƣợc thiết lập cho những ngƣời khao khát sự trọn lành, 419-420  

- sự khác biệt giữa các dòng, 421 

- nguyên nhân của sự thịnh vƣợng và sa sút, 421  

- có thể đƣợc kêu gọi trong mọi thời điểm của cuộc đời, 447 

Đại diện Đức Kitô, nắm giữ chìa khóa Máu Thánh, 129. Xem Giáo hoàng 

Đam mê, đƣợc Chúa đặt để, hầu nhƣ các thánh, nhờ những đam mê xúi giục mà tiến bộ trên đƣờng nhân 

đức, 68 

Đam mê giác quan, nghĩa là tính dục, nó phải đƣợc lý trí kiềm chế, 22 

Đau khổ của cuộc đời,  

- xảy ra cho tất cả mọi ngƣời, không phải để trừng phạt mà là để sửa dạy, 5  

- chịu đựng vì tình mến, để đền tội mình và tội ngƣời khác, 6  

- xoá bỏ tội lỗi và hình phạt nơi những ngƣời biết ăn năn hối cải cách trọn, 10 

- cách chung, chỉ xóa bỏ đƣợc tội lỗi mà thôi, 10  

- sẽ không xoá đƣợc tội lỗi nếu không thực tình sám hối ăn năn, 5  25  

- chịu đựng vì ơn cứu độ của các linh hồn thì làm đẹp lòng Chúa, 10  

- cần thiết để vƣơn tới các nhân đức, 207  

- những ngƣời sống trên đƣờng hoàn thiện ƣớc mong chịu đựng, 159  220 

Điều tốt, (bene) 

- làm những điều tốt đều đƣợc thƣởng, 89  91  196  

- làm việc thiện trong tình trạng đang mắc tội trọng sẽ không mang lại sự sống đời đời,  92  196 

Đói khát vinh danh Chúa và phần rỗi của tha nhân, đƣợc Chúa ban cho các tôi tớ Ngƣời để buộc họ nài 

xin lòng thƣơng xót Chúa, 36 

Độc ác, làm phƣơng hại đến linh hồn và thân xác của tha nhân, 12-13 

Đức ái, 

- nhƣ chiếc áo cƣới, 2 

- đƣợc so sánh với một cây, 62   

- đem lại hồn sống cho mọi nhân đức, 7  14  23   

- cƣu mang và phát sinh nhân đức chân thật và vững vàng, 120 

- cốt tuỷ của cây đức ái là đức nhẫn nại,  21  

- vú nuôi của đức ái là lòng khiêm nhƣờng, 7 

- đƣợc dẫn dắt dƣới ánh sáng của ơn thông hiểu, 23  

- làm cháy rụi hận thù và lòng ghen ghét của kẻ dữ, 17  

- vì nhu cầu cuộc sống phải thực thi bác ái với nhau, 15  

- là quy luật cơ bản của sự quan phòng của Thiên Chúa, 388  

- làm sợi dây trói buộc Đức Kitô khổ nạn vào thập giá, 32   

- là phần thƣởng gấp trăm mà Đức Kitô đã hứa cho những ai theo Ngƣời, 433-434 

- trợ giúp các linh hồn trong luyện ngục, 390  

- đức ái đối với Chúa đƣợc thể hiện qua ba cách, 119-120 

- đức ái đối với Chúa và tha nhân liên kết với nhau, 206   

Đức Kitô, 



- Đấng cứu độ thế giới bằng việc nhập thể, 31  

- mặc khải cho ta về Thiên Chúa, 119-120  

- làm một cùng với Chúa Cha, 146  

- không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Ngài, 218 

- Thầy thuốc chữa lành bệnh tật của ta và uống lấy liều thuốc đắng thay cho ta, 32 

- cây cầu, x. Phúng dụ  

- mạch nƣớc hằng sống, 106-107  111 

- cây nho, 45  376  

- cái đe, 50  413 

- cuốn sách vinh hiển trong đó nói về tất cả các nhân đức, 411 

- khuôn mẫu của sự hoàn hảo, 217  

- trên thập giá, vừa hạnh phúc vừa đau khổ, 162  

- khi đƣợc nâng cao lên khỏi đất, kéo mọi sự đến với Ngài, 50  

- những gì Ngài nói riêng cho các môn đệ cũng là nói cách chung cho mọi ngƣời hôm nay và mai 

sau, 124  

- liên kết luật sợ hãi với luật yêu mến, 114 

Đức Kitô dƣới thế, xem Giáo hoàng 

Đức tin,  

- đƣợc mặc cho chúng ta trong ngày lãnh nhận bí tích Thanh Tẩy, 58  213 

- là con ngƣơi trong mắt trí tuệ, 88  90 

- đức tin sống động thể hiện trong sự kiên trì, 128 

- đức tin không việc làm là đức tin chết, 91 

Đƣờng lên trời, đã bị Ađam cắt đứt, 41 

Êlisê, hình ảnh của Đức Kitô, 355 

Gai nhọn và đau khổ (của cuộc đời), 87-90  97-99 

Gƣơm dao (vũ khí), với ý chí tự do, có hai lƣỡi là yêu mến nhân đức và khinh chê các nết xấu, 44 

Gian tà (ngƣời),  

- đƣợc ví nhƣ ngƣời chết; kiểu nói "những cây chết", 61-62  

- sản sinh ra hoa trái xấu, 63tt 

Gian truân (sự), 

- các tôi tớ Chúa phải chịu đựng vì vinh quang và ca ngợi danh thánh, 8-9  

- xảy đến cho con ngƣời để nên tốt hơn giống nhƣ việc cắt tỉa cây nho, 46  376. 

Giáo hoàng,  

- là "Đức Kitô trên trần gian", 254  299  

- ai không vâng phục Ngƣời thì sẽ bị án phạt, 410 

- trừng phạt những kẻ buôn thần bán thánh, 300 

Giáo Hội,  

- là lữ quán và khu vƣờn ở trên cầu, ban phát bánh hằng sống cho khách bộ hành, 52  130  

- hầm chứa rƣợu, 254  

- tại sao phải chấp nhận gian truân thử thách từ Thiên Chúa và phần thƣởng dành cho Giáo hội bị 

đau khổ, 26-27  

- không suy giảm sự hoàn hảo do tội lỗi của các thừa tác viên, 27  



- bộ mặt của hiền thê của Đức Kitô bị biến dạng vì tội lỗi của các tín hữu và hàng giáo phẩm, 30  

180  

- hiền thê sẽ phục hồi nhan sắc không phải bằng gƣơm đao, chiến tranh hay bạo lực mà bằng hoà 

bình; sự yên hàn cầu nguyện của các tôi tớ Chúa, 35  180  

- tự do và độc lập khỏi các vua chúa trần gian, 254  

- các tín hữu thuộc về thân thể phổ quát của Kitô giáo còn các thừa tác viên thì thuộc về thân thể 

mầu nhiệm của Giáo hội, 44  

- những kẻ bách hại Giáo hội và các thừa tác viên bị trói buộc và vâng lời ma quỷ, 260 

Giáo lý của Đức Kitô, 

- vững mạnh vì phát xuất từ Thiên Chúa, 55tt  

- đƣợc xác nhận bởi Chúa Thánh Thần và những lời rao giảng của các tông đồ, đƣợc khẳng định 

trong máu của các vị tử đạo, 56 

Giàu có thế gian,  

- nên sở hữu nhƣ những thứ đƣợc vay mƣợn, 93-96 

- các triết gia coi khinh chúng để không bị cản trở mà đạt tới tri thức, 63  394 

Gió, bốn loại gió đập vào ngƣời thế gian, 199 

Gioan tác giả Tin Mừng, nhận đƣợc nguồn ánh sáng siêu nhiên trên ngực Chúa Kitô, 209 

Gioan Tẩy giả, 132 

Giới răn và các lời khuyên Phúc Âm, 93-98  

- tuân giữ cả hai trong tinh thần và trong thực hành sẽ đạt đƣợc đức ái hoàn hảo, 94  106  113  

398  418. 

Hà tiện (ngƣời), 

- đƣợc so sánh nhƣ loại chuột chũi, 63  

- bán thời gian cho tha nhân, 63 

- độc ác đối với bản thân và tha nhân, 63 

Hà tiện (tính), 

- phát sinh từ tính kiêu ngạo, 64  

- gây ra muôn điều ác hại cho thế gian, 64tt 

Hãm mình (sự),  

- công cụ để tập luyện nhân đức, 18  21-22  228-229 

- cần phải biện phân khi thực hiện, 18 

- có giá trị hữu hạn và lý do tại sao, 22 

Hoa trái (của Máu Đức Kitô),  

- ban ơn tha thứ, ân sủng ánh sáng và phần thƣởng, 9  45 

- của đau khổ Đức Kitô thì vô cùng, nhƣng những đau khổ và hình phạt của cuộc khổ nạn thì 

không vô cùng, 152 

Hoả ngục, bốn cực hình, 71-72 

Hoàn thiện (sự),  

- không hệ tại ở việc hãm mình mà ở nhân đức, 22-23 

- không chỉ do việc hành xác mà do trút bỏ ý riêng, 23 228 

- cả những ngƣời chạy theo thế gian cũng yêu thích những ngƣời ở bậc hoàn thiện, 386 

Hồng ân của Chúa,  

- đƣợc phân phát cho từng ngƣời khác nhau, 15tt  



- lý do Ngài không phân phát cho họ đồng đều nhau, 388 

Hƣớng chiều về tội (sự),  

- cố hữu trong bản tính nhân loại sau khi Ađam phạm tội, giống nhƣ vết sẹo sau khi thƣơng tích 

đã đƣợc chữa lành, 32 

- đƣợc tẩy xoá nhờ bí tích Thanh Tẩy và có thể bị kiềm hãm nhờ lòng thiện chí, 33 

Hy sinh (sự), cung cách chúng ta phải dâng lên Chúa, 26 

Ki-tô hữu xấu, bị trừng phạt nặng hơn ngƣời ngoại giáo, 34 

Kiêu căng (tính Kiêu ngạo), 225 

- căn bệnh bí ẩn, 236 

- tự phụ và ỷ lại vào lòng thƣơng xót của Chúa, 101  324 

- đầu mối sinh ra tất cả các nết xấu giống nhƣ đức ái sinh ra các nhân đức, 303 

- làm mất đi sự hiểu biết, 306 

- một trong ba cột trụ của các nết xấu, dẫn đầu tất cả các nết xấu khác, 81  292-293  311 

Khao khát, 

- sợi dây cầm buộc lòng thƣơng xót Chúa, 35  39 

- có thể chuộc đƣợc tội lỗi và hình phạt, 6-7  39-40 

- thể hiện sự sống của Đức Kitô ở nơi mình, 6 

- ao ƣớc chịu đau khổ để làm đẹp lòng Chúa, 10 

- ao ƣớc của linh hồn thì vô tận, 194 

Khiêm nhƣờng,  

- ở trong sự nhận biết mình, 14  24 

- xuất phát từ sự khinh chê bản thân, 123  

- chăm sóc và nuôi dƣỡng đức mến, 7  21 

- vú nuôi của đức ái, 7  

- nhân đức nhỏ bé, 426 

- con đƣờng chắc chắn nhất để gìn giữ đức vâng lời, 410   432  

- ngƣời khiêm nhƣờng với lƣơng tâm ngay thẳng và thánh thiện là cố vấn linh hồn tốt hơn những 

ngƣời thông thái kiêu ngạo, 177 

Khiển trách, cung cách khiển trách tha nhân, 225-226 

Khinh chê (sự) , đối với tha nhân làm cho linh hồn cách xa Chúa và mất ân sủng, 222 

Khu vƣờn (Giáo Hội), đƣợc các linh mục thánh thiện canh tác, còn những thừa tác viên  xấu thì bỏ hoang, 

280 

Kinh Thánh,  

- đƣợc các thánh trong Giáo hội giải thích, 175  

- bị những ngƣời kiêu ngạo hiểu theo nghĩa đen, 176  287  300 

Ladarô,  

- ngƣời nghèo khổ, 74  

- hạnh phúc hơn ngƣời giàu có trong cảnh dƣ dật, 404 

Lao nhọc,  

- ao ƣớc chịu đựng vì ơn cứu độ của tha nhân là điều làm đẹp lòng Chúa, 10tt  

- phải dâng lên cho Chúa nhƣ lễ vật hy sinh, 26  

- chẳng có gì lớn lao, nó sẽ qua đi theo thời gian năm tháng, 90 

- các tôi tới của Chúa không cảm nhận sự nặng nề của thân xác vì hoà hợp với ý Cha, 87 



Lăng nhục (sự), 

- cần yêu tha nhân ngay cả khi bị họ lăng nhục, 417  

- nhiều loại lăng nhục đối với tha nhân, 12-13  

- ngƣời thế gian lăng nhục Chúa còn các tôi tớ Ngài phục vụ cho công cuộc canh tân Hội Thánh, 

27-28  

- khi bị lăng nhục, không nên kết án ngƣời làm điều đó cho ta, nhƣng nhìn nhận đó là ý Chúa cho 

phép xảy ra, 221tt  

Linh hồn, 

- kết hợp với Thiên Chúa nhờ cầu nguyện, 1 

- vì lòng yêu mến nên trở thành một Đức Kitô khác, 1tt   

- nên một Cha khác,  208  

- biết Chúa trong mình và biết mình trong Chúa, 28 

- là hình ảnh của Ba Ngôi nhờ ba tài năng (trí nhớ, trí tuệ, tình yêu), 29 103   455tt 

- đƣợc trang bị bằng phẩm giá cao quý, 103  

- không  thể làm ích cho tha nhân nếu trƣớc đó trong mình không có nhân đức, 3 

- không thể bị ép buộc làm điều gì nếu ý chí không ƣng thuận, 105 

- tự bản chất ƣớc muốn điều thiện cho nên bị ma quỷ đánh lừa bằng dáng vẻ của sự thiện, 84 

- phạm tội tự coi mình là Đức Chúa, 65 

- không thể ở yên một chỗ : hoặc tiến lên nhân đức hoặc lùi lại đằng sau, 101 215 

- phụng sự Chúa theo ba cách thức : kẻ làm thuê, ngƣời đầy tớ trung thành và ngƣời con yêu dấu, 

113 

- phải trút đi mọi quyến luyến và mọi tình yêu hỗn độn thế gian để đƣợc tràn đầy Chúa, 109-110 

- đƣợc gọi là "trời xanh" khi có Chúa ẩn mình và cƣ ngụ, 65 

- luôn luôn kết hiệp với Chúa khi đã tới bậc cuối cùng của sự trọn lành, 163 

- khao khát tách rời khỏi thân xác vì muốn kết hiệp với Chúa, 164  172  173 

- linh hồn của những ngƣời đạt tới sự hoàn thiện vừa hạnh phúc vừa đau khổ, 159  185  224 

- vui hƣởng trong đau khổ; đau khổ vì không đƣợc chịu đau khổ, không muốn đạt tới nhân đức 

mà không có vất vả, hy sinh, 173-174 

- hƣởng hạnh phúc trên trời, 75 

Linh mục,  

- phẩm chức, 240-241 252-254 

- sự cao cả của các linh mục nhân đức thánh thiện, 263-273  

- phải đƣợc các tín hữu cung cấp những nhu cầu vật chất, 251-252 

- phải chia của cải dâng cúng cho các linh mục làm ba phần , 252  277 

- những lầm lỗi của linh mục không làm giảm thần lực của bí tích, 253  273  277  

- phải kính trọng các linh mục, dù họ tốt hay xấu, 255 273-275  

- "không đƣợc đụng đến Đấng đã đƣợc xức dầu", 255-256 

- Thiên Chúa coi việc bách hại các linh mục là bách hại chính Ngài, 255  257  273  

- xúc phạm đến các linh mục là tội nặng hơn các tội khác, 257  

- những tội lỗi của các linh mục xấu, 275-279 

Lòng thƣơng xót, 

- là nguyên lý của công cuộc tạo dựng và cứu chuộc, 59-60 

- cai trị toàn thể thế giới, 59  



- từ trời xuống thế trong mầu nhiệm Nhập Thể, 52  

- những hiệu quả trên con ngƣời và lời ca tụng, 60 

- tuôn đổ phúc lành cả trên những ngƣời gian ác, 59  

- bị các tội nhân khinh khi, 70  

- lớn lao hơn mọi tội lỗi nhân loại, 315  325 

- không sợ bị mất đi đối với những ngƣời trông cậy, 314  

- không mất đi cả khi con ngƣời lạm dụng và xúc phạm, 324 

- con ngƣời sống ở đời này là thời gian của lòng thƣơng xót, sau khi chết sẽ là thời đại của công 

minh chính trực, 115 

Lỗi lầm, yêu chuộng những gì Thiên Chúa chê ghét và chê ghét những gì Thiên Chúa yêu chuộng, 215 

Lời khuyên Phúc Âm, xem Giới răn 

Lời nói,  

- gây ra bao tai biến,  197-198 

- thẩm thấu hơn dao găm,  198 

Luật gian tà,  

- nghĩa là tính dục, ngủ yên trong ngƣời có tình mến đối với nhân đức, nhƣng không chết trong 

họ, 210  

- đƣợc ban cho ta để gìn giữ ta sống trong khiêm nhƣờng, 214  

- tấn công chống lại thần khí, 14  87  213 

- không thể cƣỡng ép ta phạm tội, 214 

- thánh Phaolô than vãn về luật này, 172 

Luật sợ hãi, đƣợc kiện toàn trong luật yêu thƣơng, 114 

Lừa dối (sự), có nghĩa là sự ảo tƣởng của những ngƣời yêu mến Chúa chỉ vì tƣ lợi về tinh thần và vật 

chất, 116tt  136  142 

Lƣơng tâm,  

- đƣợc sánh ví với một con chó vì nó đánh thức tội lỗi của ta, 8  310  318  

- Chúa đánh động lƣơng tâm của những tội nhân để họ hoán cải, 245 

- nhƣ con sâu sinh sống trong thân cây sự chết (nghĩa là tội nhân) và bị mù quáng bởi vì yêu 

mình, 62  34 

Ma quỷ,  

- là những kẻ phục vụ Chúa để tôi luyện và thử thách con ngƣời ở đời này và để hành hình những 

ngƣời bị án phạt ở đời sau, 82-83 

- làm những điều tục tĩu khinh tởm, 63 

- biến thành những thiên thần sáng láng để lừa gạt các linh hồn, những dấu hiệu để nhận biết 

chúng, 143-144  

- không thể làm hại ngƣời công chính vào giờ chết, 319-320 

Ma quỷ (số ít)  

- là cha của sự dối trá, 54  81  

- làm cho ta thấy sự thật trong cái giả dối để dễ dàng lôi kéo ta vào con đƣờng dối trá, 225 

- mời gọi ta tới dòng sông của sự chết, 81  98 

Maria,  

- ai tôn kính Ngƣời sẽ không bị ma quỷ cắn xé, 351 

- đƣợc Thiên Chúa sắp đặt giống nhƣ cái mồi để bắt lấy loài thụ tạo có lý trí, 351 



- sự nghèo khó của Mẹ, 399 

Matthêu,  (tác giả Tin mừng), từ bỏ mọi sự giàu sang để đi theo Chúa Giêsu, 399 

Máu Đức Kitô,  

- đƣợc ban phát cách quảng đại cho toàn thể nhân loại, 296  

- đƣợc trao cho Vị Đại Diện Đức Kitô để ban phát, 129  254 

- đổ ra để ban cho ta sự sống, và luôn là dịp để ta chết đi cho tội lỗi, 30-31 

Mẻ cá lạ, giải thích theo lối phúng dụ, 382-384 

Miệng lƣỡi, 

- đƣợc ban cho ta để tôn vinh Chúa, để xƣng thú tội lỗi và để mƣu ích cho phần rỗi các linh hồn, 

197 

- gây nên những chuyện xấu xa, ô nhục, 371 

Nết xấu,  

- kéo bầu trời của linh hồn xuống đất, 65 

- phản đề của các nết xấu và nhân đức, 429 

Nƣớc mắt,  

- múc từ nguồn suối tình yêu của Chúa để tẩy rửa khuôn mặt Hiền thê của Đức Kitô, 35 

- chảy ra vô tận vì lòng khao khát vô biên của linh hồn, 193 

- năm loại nƣớc mắt, 182-188 

- nƣớc mắt của các tôi tớ Chúa sẽ làm dịu cơn giận của Chúa, 35  38 

- nƣớc mắt của ngƣời đời : hoa trái của nƣớc mắt của họ, 195-198 

- hoa trái của nƣớc mắt đem lại sự sống, 202-211 

Nƣớc mắt bằng lửa, 192  

Nƣớc Trời, nghĩa là đời sống tốt lành và thánh thiện, 358 

Ngành nho,  

- nghĩa là các Kitô hữu nối kết với cây nho đích thực là Con Một Chúa, 45  

- ngành nào không sinh trái sẽ bị chặt đi, 45-46. 

Ngôi Lời, xem Đức Kitô 

Ngƣời đời,  

- không chịu sửa mình vì thật tình họ không tin Thiên Chúa nhìn thấy họ, 261 

- bị đánh đập bởi bốn loại gió, 199 

Nhân đức,  

- là sự thiện và căn nguyên của sự thiện, 214 

- là những viên đá của cây cầu thần bí, 52 

- không thể đạt tới nhân đức nếu không tiến tới sự hiểu biết chính mình, 82 

- nơi những ngƣời hoàn thiện, nhân đức thắng bẩm tính tự nhiên, 318 

- nhận đƣợc sự sống nơi Đức Kitô khổ nạn, 6  52  

- thực hiện nhân đức nhờ bởi tha nhân, 11  186 

- chịu thử thách và thêm vững mạnh trong các nghịch cảnh, 16  82 

- trái lại, nếu không bị thử thách, nhân đức ấy không có nền tảng trong chân lý, 17 

- mọi nhân đức nội tâm thì thể hiện hoạt động ra bên ngoài, 18 

Nhân đức và nết xấu, đƣợc thực hiện nhờ bởi tha nhân, 11-13 

Nhẫn nại (nhân đức), 

- là cốt tuỷ của đức ái, 158  204 



- là bằng chứng của mọi nhân đức, 205 

- là dấu chỉ minh chứng Thiên Chúa ở trong tâm hồn, 21 

- cai quản và trị vì tất cả các nhân đức, 158 

- ngồi trên núi đá của sức mạnh, 204 

- chịu thử thách trong đau khổ, 11 

- hoa trái của đức nhẫn nại, 205 

- bài ca ngợi đức nhẫn nại, 158  204 

Ôn dịch, ám chỉ đến cơn dịch đen năm 1374, 284 

Phán xét chung, 73 

Phú hộ, vì giàu có cho nên sợ các anh em cũng bị án phạt nhƣ ông, 74-75 

Phúc lành của Thiên Chúa, thể hiện trong việc tạo dựng, trong công cuộc cứu chuộc  và ban ơn Chúa 

Thánh Thần  207-208 

Phúc nhân,  

- hạnh phúc của họ hệ tại ở diện kiến Chúa, 88 

- vinh hiển của họ, 75-78 

Phúng dụ (hình ảnh) 

- cây, 85-86  

- chìa khoá, 412-414 

- con thuyền các dòng tu, 419  421  426  

- cửa sổ nhỏ, 385 

- cửa và lính canh của linh hồn,  370  

- hiền thê và nghèo khó, 399  422  

- hình ảnh của đức vâng lời, 426-427  

- thành trì của linh hồn, 370  385 

- vƣờn nho Hội thánh, 43tt  

- cây cầu, 42 - bắc từ trời tới đất để Thiên tính kết hợp với nhân tính, 42 - có ba bậc, 49-50  178 - 

tƣợng trƣng cho ba tài năng của linh hồn, 109tt 122  - và tƣơng ứng với ba trạng thái của linh 

hồn, 112-113 160 117 183tt - bậc thứ nhất là bàn chân của Đức Giêsu chịu đóng đinh: trạng thái 

thứ nhất là bất toàn, là kẻ làm thuê, 113 115 - bậc thứ hai là cạnh sƣờn Ngài: linh hồn vƣơn tới 

tình trạng hoàn hảo, tự do, 113  115 - bậc thứ ba là miệng Ngài, 152tt 

Quan năng của linh hồn, 9 

- là những tài năng mà Thiên Chúa trang bị cho linh hồn và sẽ quay trở về với Ngài, 9 

- chúng hoà hợp với nhau, 51 

- nếu chúng không kết hợp với nhau, linh hồn không thể bền chí đến cùng, 106 

- khi chúng kết hợp với nhau thì có Chúa ở giữa chúng, 108-109 

- đƣợc tƣợng trƣng bằng ba bậc của cây cầu, 106  109   452 

Quan phòng (sự), 337tt 

- ơn quan phòng của Chúa không thiếu nơi những ngƣời hoàn thiện và những ngƣời bất toàn, 344 

- những ngƣời bất chính than vãn về sự Chúa quan phòng, 348 

- chỉ có ánh sáng tự nhiên cũng đủ cho ta nhận biết sự quan phòng của Chúa, 344  350 

- sự ngu muội của những ngƣời không hy vọng vào sự quan phòng, 352 357-261 

Rƣớc lễ thiêng liêng, nhờ bởi cầu nguyện và lòng ao ƣớc, 130tt. 

Sáng tạo (sự), 



- mọi loài đƣợc tạo dựng để phục vụ con ngƣời và con ngƣời đƣợc tạo dựng để phụng sự Thiên 

Chúa, 51 

- sự quan phòng của Chúa trong việc sáng tạo con ngƣời, 337 

So sánh,  

- cái bình nƣớc dâng lên Chúa, 26 

- cái bình đầy hoặc rỗng, 110 

- cái bình đƣợc uống trong suối nƣớc,126 

- cái bình sành và biển cả, 450 

- cây nến và ánh sáng, 243 

- cây nến ƣớt, 245 

- cây nến không có ngòi, 244 

- con chó canh gác, 318 

- con thuyền trên biển đầy bão tố, 204 

- con thuyền dòng tu, 419-426 

- cửa ra vào có cửa sổ nhỏ, 427 

- chiếc gƣơng, 28 

- chiếc gƣơng bị vỡ, 243 

- dấu ấn và sáp ong, 249 

- khu vƣờn, 137 

- lò lửa và nƣớc, 195 

- lò lửa và thanh củi, 162 

- mặt trời, 241tt 

- phụ nữ sinh con, 25  90 

- ruồi và nồi nuớc, 190  

- uống thuốc, 32 

Sợ hãi,  

- kính sợ thánh thiện, 114 

- sợ hãi nô lệ, 99-100  114-115 

- hậu quả của nó trên con ngƣời, 199-200 

Sức mạnh, 

- là một trong những nhân đức đƣợc xây nền trên đức ái, 155t 

- dựa trên sự chê ghét tính dục của mình, 20 

Tài năng, đó là ba quan năng mà con ngƣời nhận đƣợc từ Thiên Chúa và phải trả về cho Ngƣời, 9 

Tin cậy vào Chúa (hy vọng), 

- nếm cảm sự ngọt ngào hạnh phúc, 360 

- Chúa sẽ lo liệu cho cả những nhu cầu trần thế, 359 (xem Quan Phòng) 

Tình cảm, nâng đỡ linh hồn giống nhƣ hai bàn chân nâng đỡ thân xá c, 49  99 187 

Tình trạng của linh hồn, xem Phúng dụ về cây cầu. 

Tình yêu đối với Chúa,  

- xuất phát từ sự hiểu biết Chúa, 1  320 

- không có luật lệ và giới hạn, 23 

- là chính tình yêu đối với tha nhân, 14 

- hai tình yêu ấy không thể rách rời nhau, 37 



- êm ái ngọt ngào, và là điều duy nhất Chúa đòi hỏi chúng ta, 112 

- phát sinh mọi nhân đức, 37 

- tình yêu bất toàn, 116-118  123-124 136  138 

- tình yêu của con thảo, 122 

- cách thức để đạt đƣợc, 117 127 146 

- các dấu hiệu, 146 152 

- những công việc, 153-155 

- hạnh phúc mà nó đem lại, 156 118 

- biến đổi ngƣời yêu trong cái đƣợc yêu,119 

- tình yêu bằng hữu : là con đƣờng dẫn tới tình yêu con thảo, 122tt 

- có thể tiến tới tình yêu hoàn hảo mà không cần có tri thức, 320.  

Xem thêm Đức ái 

Tình yêu đối với tha nhân, 

- phải xuất phát từ tình yêu đối với Chúa, 11-16 

- là một món nợ chúng ta phải trả, 14-16 

- gợi hứng cho tất cả các nhân đức khác, 14-16 

- không chùn bƣớc vì sự vô ơn, 156  

- phải vô tƣ, không đƣợc vụ lợi, 187 127 

- phải yêu trong Chúa giống nhƣ uống nƣớc trong một chiếc bình ngập chìm trong suối nƣớc thì 

sẽ không bao giờ vơi cạn, 126 

- những dấu hiệu của lòng mến tha nhân cách bất toàn, 127-128. 

Xem thêm Đức ái 

Tính dục, 

- chống lại thần trí, 213 

- phải suy phục lý trí, 14  22  147 

- phải chiến đấu bằng thanh gƣơm hai lƣỡi, nghĩa là yêu nhân đức và ghét nết xấu, 44  93 

- trong con ngƣời có hai phe : tính dục và lý trí; tính dục là nữ tì đƣợc cắt đặt để phục vụ linh 

hồn, 105 

- ngƣời vâng lời biết làm chủ đƣợc tính dục của mình, 428 

Tỉnh thức, về đàng thiêng liêng và vật chất, 125 

Tôi tớ Chúa, 

- đƣợc kêu gọi để tìm kiếm vinh quang Chúa và ơn cứu độ cho các linh hồn, 40 

- bƣớc theo giáo lý của Đức Kitô, thông phần vào bản tính của Ngôi Lời, 46 

- chịu cắt tỉa bằng nhiều gian truân thử thách và lớn lên trong nhân đức, 46 

- sẽ ở trong nhà Chúa, 16  219 

Tội lỗi, 

- hệ tại ở chỗ yêu những điều Chúa ghét và ghét những điều Chúa yêu, 215 

- nguyên do là tình yêu vị kỷ theo cảm quan, 214  263 

- tội nguyên tổ để lại trong bản tính con ngƣời hƣớng chiều về tội và những khiếm khuyết về thể 

xác, 32-34 

- vì thế mà loài thụ tạo tự phản loạn chính mình, 41 

- tội trong tƣ tƣởng và hành động, 12 

- sinh ra nhiều tội ác nơi tha nhân, 12-13 



- tội lỗi là sự hƣ vô, 62 

- tội nặng đến nỗi không thể tha thứ đƣợc là tội thất vọng, 70 

- khi suy nghĩ về tội lỗi phải nhớ đến lòng nhân lành của Chúa, 131-132 

- không nên phạm tội để làm một điều lành, 24 

Tội nhân, 

- là những cây chết cắm rễ trong tính kiêu ngạo, 62 

- điên rồ đi trên con đƣờng dốc dẫn tới cõi chết đời đời mà vẫn vui vẻ ca hát, 369 

- nhận biết tội lỗi và sám hối ăn năn nhờ tình yêu của Chúa và lời cầu nguyện của các tôi tớ Ngài, 

8 

Tội xác thịt, làm mờ tối con mắt trí tuệ, 63  423 

Tuỵêt vọng,  

- là tội nặng nề nhất, 70  324tt  

- nhƣ Chúa đã chống lại nó, 325 

Tha nhân,  

- Chúa đã đặt tha nhân làm trung gian để ta làm cho họ những điều mà ta không thể làm cho 

Chúa đƣợc, 126  186 

- phải yêu mến họ với sự biện phân khôn ngoan và có hiểu biết, không nên làm điều tội lỗi vì lợi 

ích của họ, 23 

- phải nâng đỡ họ cả tinh thần lẫn vật chất, 11 

- tình yêu đối với họ phải đƣợc uống trong tình yêu Chúa, 126 

- là phƣơng thế để thực hiện nhân đức và phạm nết xấu, 11-16 

Thánh nhân, 

- Anê thành Montepulciano, 392-393 

- Augustinô, 174  265 

- Biển Đức, 421 

- Catarina,  

- xin Chúa trừng phạt tội lỗi của kẻ khác trên bản thân mình, 5  28  

- xin Chúa cho đôi mắt không ngừng khóc lóc nhƣ hai dòng sông tuôn chảy, 334 

- cầu nguyện cho Hội thánh, 334 

- rƣớc mình thánh Chúa cách lạ lùng, 361-366  

- thị kiến về Thánh Thể, 247  

- những kinh nghiệm phi thƣờng khác về lòng khao khát Thánh Thể, 363tt. 

- Đa Minh,  

- một trong những cột trụ của Hội thánh, 422tt 

- Đấng sáng lập Dòng, 424  

- chúc dữ cho các tu sĩ đam mê sở hữu của cải, 422  

- chọn ánh sáng trí thức cho Dòng làm nền tảng, 422 

- Grêrônimô, một trong những ngọn đuốc của Sách Thánh, 174 - một trong những bậc tiến sĩ Hội 

thánh diệt trừ những lầm lạc đến tận gốc, 265 

- Lorensô, nói đùa với bạo Chúa trong cuộc tử đạo, 403 

- Phaolô (tông đồ), 

- cuộc hoán cải và kinh nghiệm của Ngƣời, 170  

- đã đạt đƣợc nhƣ vậy là nhờ lời cầu nguyện của thánh Stêphanô, 196  



- ao ƣớc đƣợc thoát khỏi thân xác, 165  172 

- những lời của Ngƣời, 6  24  156  159  173  192  209  341 

- Phanxicô, 421 

- Raymonđô Capua, cha linh hƣớng và Bề trên cả của dòng Đa Minh, 4  10  40  238   

- Silvestro, tranh luận biện hộ cho đức tin, 265- can đảm trƣớc hoàng đế Constantinô, 270 

- Stêphanô, 403 - lời cầu nguyện của thánh nhân đã hoán cải Phaolô, 196 

- Tôma Aquinô, 209  265  424 

Thân Mình Đức Kitô, đƣợc so sánh với mặt trời, 242tt. 

Thân thể, 

- nặng nề làm cản trở tinh thần, 171 

- khi đƣợc vinh hiển nó trở nên nhẹ nhàng, lanh lẹ, 77  

Thế gian, 

- không hoà hợp với Thiên Chúa, 27 

- bách hại Con yêu dấu của Ngƣời và các tôi tớ Ngƣời, 27 

- bách hại họ cách vô ích, 161  318 

- ca ngợi vinh quang Chúa dù muốn hay không, 159 166 

- ba điều Chúa khiển trách thế gian, 67-74 

- sự dại dột của những ngƣời chạy theo thế gian, 195tt 

Thiên Chúa, 

- Đấng Tự Hữu (Hằng Sống), 91  38  108  270 

- Sự sống đời đời, 223 

- Chân lý, 25 

- Đại dƣơng bình an, chỉ có thể hiểu chính mình, 110   218   249  450 

- tự ví mình nhƣ một cây, 85 

- đã tạo dựng nên ta mà không cần có ta, nhƣng không thể cứu ta mà không có ta cộng tác, 270  

413 

- nên một với con ngƣời nếu họ không lìa bỏ Ngƣời vì phạm tội trọng, 27  29-30 

- là Đấng vô biên, nên muốn một tình yêu vô biên, 6 22 194 

- muốn ta đau đớn sám hối khôn cùng về những lỗi phạm của ta, 7 

- thích ngƣời nói ít mà làm nhiều, 21  23 

- thử thách nhân đức vào đúng lúc và thời gian cần thiết, 22 

- phàn nàn Hội Thánh bị nhiễm bệnh phong cùi, 30 

- hứa sẽ canh tân Hội Thánh vì những lời cầu nguyện của các tôi tới Ngƣời, 35 

- thông cảm với những đam mê và yếu đuối của con ngƣời, 95 

- chỉ có Ngƣời mới làm cho con ngƣời vui thoả, 97 

Thịnh vƣợng (sự), xem Gió 

- ngăn cản thực hành các nhân đức, 100 

- tự nó không phải là xấu, 199 

Thợ (ngƣời), Chúa Cha đã trồng cây nho Con một Ngƣời trên mảnh đất của nhân loại, 45 

Thời gian, chỉ là mũi kim
40

, 90 

Thụ tạo, vì phạm tội nên đã đánh mất phẩm giá mà Thiên Chúa đã ban cho nó, 29 

Thừa tác viên, xem Linh mục 



Thƣơng khó của Đức Kitô,  

- công trạng của Ngƣời thì vô tận và hoa trái của cuộc khổ hình thì vô biên, 152 

- con ngƣời đã lạm dụng, 294tt 

Trái tim, 

- chỉ đến tình yêu, 49 

- không ai có quyền xét đoán thâm sâu của trái tim con ngƣời, 221 

Trái tim Chúa Giêsu, 286 

Tri thức, 

- đạt đƣợc nhờ sự cầu nguyện hơn là nhờ công cuộc nghiên cứu, học hỏi, 209 

- có thể trở nên nguy hại đối với những ngƣời kiêu ngạo, 300 

Trí nhớ, 

- một trong ba quan năng của linh hồn, xem Quan năng của linh hồn 

- không còn khua vang vì những khốn khó, giận dữ hay niềm vui thế gian khi đầy Chúa, 109-110 

Trí tuệ, (con mắt của linh hồn) 

- con ngƣơi đức tin đƣợc trao ban trong ngày lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy, bị mù quáng vì tội bất 

trung,  88  90 

- là phần cao quý nhất của linh hồn, 103 

- bị lay động bởi tình cảm, 103 

- trở nên tối tăm vì lòng tự ái, 88  91 

Triết gia (nhà hiền triết), từ bỏ sự giầu có, không còn bận tâm đến tiền bạc, giữ mình thanh tịnh để lòng 

suy tƣ nghiên cứu tốt hơn, 63  394 

Trong sạch hoàn hảo, những phƣơng thế để đạt tới, 221-222 

Truyện các Tổ phụ, 447-448 

Vâng phục (sự),  

- đƣợc thực hiện hoàn hảo nơi Đức Kitô, 339  411 

- sự vâng phục của Ngài khôi phục sự bất tuân của Ađam, 41  453-454 

- là chìa khoá để mở nƣớc trời, 409 412-413 417 

- là chị em của đức nhẫn nhục, 410  

- bao gồm tất cả các nhân đức khác, 411 

- vâng phục chung đối với các giới răn, 418 

- vâng phục riêng, 419 

- sự vâng phục đối với vị đại diện Đức Kitô thì cần thiết cho ơn cứu độ, 409-410 

- những phép lạ của sự vâng phục, 447-449 

Việc lành, 

- hữu hạn có thể trở nên vô hạn vì đức ái, 6  22 

- cộng việc của sự chết đƣợc thực hiện trong tình trạng tội trọng, 91-92 

Viên ngọc (của sự công chính), 

- rạng ngời nơi các nhà giám chức thánh thiện nhân đức trong Giáo Hội, 265 

- viên ngọc quý ẩn giấu bị ngƣời thế gian chà đạp dƣới chân vì đã sống vâng phục, 415 

Vinh quang,  

- phải tìm kiếm vinh quang và ca ngợi danh thánh Chúa bằng sự khao khát ơn cứu rỗi các linh 

hồn, 40 
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- toàn thể loài thụ tạo, kể cả ma quỷ, vẫn tôn vinh Thiên Chúa dù muốn hay không, 166-168 

- chỉ có linh hồn đã rời khỏi thân xác và kết hợp với Chúa mới thấy và nhận biết vinh quang 

Chúa, 168 

- sự yên nghỉ của các tôi tớ Chúa là làm rạng rỡ vinh quang và vinh hiển danh Cha, 286 

Vững tâm bền chí, 

- đi đến cái chết hay đi vào cõi sống là do các nết xấu hay các nhân đức, 107 100 

- sẽ nhận lãnh vinh quang và triều thiên chiến thắng ở nơi Chúa, 107 

Xấu xa của thế gian,  

- cuồn cuộc chảy nhƣ dòng sông, 53 

- đƣợc ví nhƣ những con bọ cạp, 93  96 

Xét đoán,  

- thận trọng không đƣợc xét đoán những ngƣời khác, 220tt  237 

- lƣơng tâm tự xét xử chính mình bằng bản án công minh khi đứng trƣớc cửa ngõ của cái chết, 

83tt  

- cung cách phải có khi đoán xét tha nhân, 225-227 

- sự phán đoán sai lầm và mù quáng của thế gian về Thiên Chúa, 70 197 

- và về tha nhân, 197 

Xuất thần, 

- hiện tƣợng này xảy ra nhƣ thế nào và nguyên nhân của hiện tƣợng ấy, 164 

- thậm chí vì đức vâng lời, phải dứt mình ra khỏi ơn xuất thần, 449 

Ý chí tự do,  

- do Chúa Cha ban cho con ngƣời, 82 

- nhờ đó con ngƣời có khả năng chọn lựa tốt xấu, 33 

- bàn tay của ý chí tự do, 9 

- là ngƣời thợ làm vƣờn nho của linh hồn, 44  

- nằm ở giữa nhục dục và lý trí, 105 

- linh hồn tiến tới sự hoàn hảo khi ý chí tự do gỡ mình ra khỏi nhục dục và liên kết với lý trí, 105 

Ý muốn, 

- mạnh mẽ và tự do, 33 157 

- biết bao điều xấu xuất phát từ ý muốn,  370-371 

- trong cơn cám dỗ, Chúa làm cho ý chí ta nên mạnh mẽ, 83  142  191  373  

- là vũ khí ta trao vào tay ma quỷ, sẽ là đoản kiếm nó dùng để đâm và giết chết ta, 82. 

Xem Ý chí tự do 

Ý muốn cảm giác, 

- khi bị rối loạn, nó sẽ là điều duy nhất gây ra đau khổ, 89  204 216 

- phải bị giết chết bằng sự chê ghét đam mê tình dục của mình, 22  318  

- nơi các thánh ý muốn giác quan đã chết, 89  154 

- họ đƣợc mặc lấy ý muốn của Thiên Chúa, 89 154  160  

- và ý muốn của các ngài đƣợc thoả mãn hoàn toàn, 89 

Ý muốn thiêng liêng, 
41

2 16 

Yêu mình (tự ái), 

- giống nhƣ một đám mây mù dầy đặc che mờ lý trí, 7 127 



- đầu mối và căn nguyên của mọi sự dữ và tội ác, 13-14 

- cô độc một mình, 108 

- đầu độc thế gian và Hội Thánh, 280 

- sinh ra tính kiêu ngạo và thiếu suy xét, 276 

- tự sát hại mình bằng khí giới của sự ghen ghét, 22 

Yêu mình theo an ủi thiêng liêng, 116  119  126 140-144   184  216 

Yêu mình theo cảm giác (ích kỷ của tính dục), 12  37  62  184  298 
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THƢ MỤC TỔNG QUÁT 

 

Sách Đối Thoại đến với chúng ta ngày hôm nay trải qua một hành trình dài đằng đẵng xen 

giữa những yếu tố nhân linh và thần linh. Rảo qua sự phổ biến tƣ tƣởng của thánh Catarina và 

những công trình nghiên cứu về học thuyết và linh đạo của Ngƣời, chúng ta sẽ cảm nhận đƣợc 

tầm quan trọng của sách Đối Thoại và sự ảnh hƣởng tƣ tƣởng của Ngài vẫn còn cho đến thời đại 

chúng ta.  

A. SỰ PHỔ BIẾN SÁCH ĐỐI THOẠI 

Khác với ý kiến của đa số các sử gia, Robert Fawtier
 42

 cho rằng lúc còn sinh tiền Catarina 

Benincasa ít đƣợc ngƣời đời biết đến. Tính tình của Chị thì cứng rắn, không chịu cho ai phản 

biện. Thậm chí cha Raymonđô Capua, dòng Đa Minh, một ngƣời có uy tín trong Dòng và là thân 

thiết của chị, cũng đành chịu nghe theo lời khẳng khái của Chị. Điều này có thể đƣợc nhận thấy 

qua giọng điệu đƣợc lặp đi lặp lại trong 18 lá thƣ mà Chị gửi cho cha : "Con muốn và con ra lệnh 

cho cha". Năm 1380, chị Catarina qua đời trong âm thầm. Những nhà viết biên niên sử nào không 

quen biết chị thì cũng chẳng ghi chép cuộc tạ thế của chị. Năm 1383, ngƣời ta di dời thủ cấp của 

Chị từ Rôma về Siena và đặt trong nhà thờ Thánh Đa Minh ở Camporeggio, nhƣng sự kiện này 

không có kèm theo một lễ nghi nào đặc biệt. 

Nhờ cuốn Legenda maior (Hạnh tích) do cha Raymonđô Capua (đắc cử bề trên Tổng 

quyền Dòng Anh Em Thuyết giáo ngày 12/5/1280) biên soạn 15 năm sau khi chị qua đời, thì 

Catarina mới đƣợc nổi tiếng. Có lẽ thủ bản gốc không còn đƣợc lƣu giữ, mà chỉ còn lại bản văn 

sao chép do cha Tôma Caffarini dòng Đa Minh, ngƣời đứng ra lo việc phong thánh cho chị
43

. 

Trong số những bút tích của Catarina, ngƣời ta còn giữ đƣợc bản gốc của 8 lá thƣ mà 

thánh nhân đã đọc cho một ngƣời hoặc cho một nhóm thƣ ký viết, và những bản chép tay khác do 

các đồ đệ thân tín đã thực hiện từ ngay sau Chị qua đời. Những bức Thư và Lời nguyện cũng đã 

đƣợc dịch ra nhiều ngôn ngữ và cũng đƣợc xuất bản khi ngành in vừa mới ra đời. Thủ bản 

nguyên thuỷ của cuốn Đối Thoại không còn nữa, và điều này không có gì đáng ngạc nhiên! Thật 

vậy, các môn đệ của Chị không quan tâm lắm đến thủ bản này bởi vì nó không do Mamma (Mẹ) 

trực tiếp viết ra. Những thủ bản còn lƣu lại đến ngày nay lại xem ra chép từ bút tác của Stefano 

Maconi (+1424), là một trong các thƣ ký của thánh nữ và cũng là một trong số những ngƣời đã 

viết sách Đối Thoại do chính thánh nữ đọc lên trong lúc xuất thần. 

Thủ tục phong thánh cho Catarina bắt đầu tại Venezia từ giữa năm 1411 đến năm 1416. 

Qua những nhân chứng đƣợc triệu đến, ta nhận thấy rằng những ngƣời ái mộ ngƣời Mẹ tinh thần 

không chỉ gồm các giáo dân, nhƣng có cả hàng giáo sĩ, trong số đó đông nhất là các tu sĩ dòng Đa 

Minh. Hồ sơ phong thánh đã làm nổi bật vài nét của bức chân dung. Trƣớc đây, ngƣời ta đề cao 
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 Xem Dominique de Courcelles, Il Dialogo di Caterina da Siena, Jaca Book, Milano 1997 (trad. It. 2000), 

tr. 113-122 
43 

Cha Raymonđô Capua (k.1330-1399), quen biết Catarina từ năm 1374. Ngài bắt đầu viết Legenda Major 

từ năm 1384 nhƣng mãi đến năm 1395 mới hoàn tất. Cha Caffarini tên thật là Tommaso d‟Antonio Nacci da Siena, 

một môn đệ của Catarina, và đứng ra lo thủ tục phong thánh cho Ngƣời từ năm 1411. Caffarini bổ túc thêm cuốn 

hạnh tích của cha Raimonđô (Libellus de Supplemento), đồng thời cũng biên soạn một cuốn hạnh tích toát lƣợc 

(Legenda minor): cả hai hoàn tất năm 1418.  



việc thánh nữ can thiệp đƣa đức Giáo hoàng từ Avignon về Rôma, một điều trƣớc đây đã bị coi 

nhẹ bởi vì có ngƣời coi đó nhƣ đầu mối cho cuộc phân ly trong Giáo hội. Những kinh nghiệm về 

thần bí của Catarina đã mở ra một cái nhìn mới về Giáo hội: một phụ nữ thất học vẫn có thể đƣợc 

lãnh ơn hiểu biết về Thiên Chúa, mà không qua cửa của thần học. Mặt khác, học thuyết của thánh 

Catarina đƣợc phổ biến nơi các nhà thần học dòng Đa Minh hơn là nơi đại chúng. 

Lòng sùng kính Catarina khởi đầu từ thành phố Venezia, nơi diễn ra thủ tục điều tra 

phong thánh (chứ không phải từ thành phố Siena là nguyên quán) và tăng gia hơn nữa kể từ khi 

chị đƣợc đức Piô II (đồng hƣơng Siena) đặt lên bàn thờ năm 1461. Ngƣời ta tìm những phƣơng 

tiện hiện đại nhất để phổ biến đạo lý của Ngƣời. May thay, ngành in ấn ra đời sau đó không lâu, 

nghĩa là từ năm 1466  tại Italia, và 5 năm sau thì đến thành phố Bologna. Tại đây, ông chủ nhà in, 

sau một năm đi vào hoạt động, tức là vào năm 1472, đã cho ra đời cuốn Đối Thoại do Baldassarre 

Azzoguidi xuất bản. Thế là cuốn Đối Thoại của Catarina da Siena đƣợc xếp vào số các tác phẩm 

đầu tiên đƣợc in ấn, bên cạnh những tác phẩm vĩ đại của văn chƣơng Hy-La cổ điển và của Kitô 

giáo. Qua thế kỷ XVI tại Venezia, việc ấn hành sách Đối Thoại gia tăng với con số đáng lƣu ý : 

sau ấn bản của Mathio di Codeca năm 1494, nhiều bản tƣơng tự nhƣ ấn bản đầu tiên (tại 

Bologna) cũng xuất hiện nhƣ : ấn bản của Lazaro di Soardi (1504), Cesaro Arrivabeno (1517), 

Piero di Nicolini (1547), Onofrio Farri (1579), và G. Cornetti  (1589). 

Năm 1601, nhà in Birkmann ở Colonia xuất bản quyển Đối thoại bằng tiếng Latinh: 

ngƣời dịch đƣợc gán cho cha Raymonđô Capua (nhƣng có lẽ Stefano Maconi thì đúng hơn).  

Trong thế kỷ XX, nên ghi nhận việc chuyển dịch sang tiếng Ý hiện đại vào năm 1937, do  

cha Angiolo Puccetti, sau đó đƣợc P. Taurisano sửa chữa và bổ sung vào năm 1947 (nhà xuất bản 

Ferrari, Roma). Tác phẩm đƣợc tái bản nhiều lần trong những thập niên cuối cùng của thế kỷ vừa 

qua, sao mọi ngƣời Ý đều có thể đọc đƣợc. 

Đồng thời giáo sƣ Giuliana Cavallini cho ra đời một ấn bản phê bình vào năm 1968 và 

đƣợc sửa chữa nhân dịp tái bản vào năm 1980 và 1995. 

B. NHỮNG ẤN BẢN HIỆN ĐẠI 

Nghiên cứu về học thuyết thánh Catarina dần dần đã trở thành nhu cầu tâm linh của nhiều 

học giả, làm xuất hiện những trung tâm nghiên cứu. Chúng tôi chỉ giới hạn vào một số ấn bản 

trong nguyên ngữ và những bản dịch qua các ngôn ngữ chính để giới thiệu cùng quý độc giả. Thƣ 

mục đƣợc sắp xếp theo thứ tự thời gian. 
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