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Tiểu sử Thánh Augustinô ( Thánh Âu Tinh ) 
• Sinh ngày : 13 tháng 11 năm 354
• Tại : Tagaste, Algeria
• Rửa tội : Phục Sinh 387 ( 33 tuổi )
• Linh Mục : năm 391
• Giám Mục : năm 395
• Qua đời ngày : 28 tháng 08 năm 430
• Ngài được phong Thánh và nâng lên hàng Tiến Sĩ

Hội Thánh năm 1303. 



Tác phẩm
• 252 cuốn sách lớn nhỏ
• 509 bài giảng đủ loại
• 207 lá thư xa gần

Đọc những tác phẩm của Thánh Augustinô người nghiên
cứu nhận thấy: 
Phần ngài nhận được từ người khác : Rất đa dạng
Phần ngài tự suy nghĩ ra : Rất sâu sắc



Thánh Augustinô

Tác Phẩm : Tự Thú

“Con đã yêu mến Ngài quá muộn, ôi
Đấng tốt đẹp rất cổ kính và rất tân kỳ! 
Con đã yêu mến Ngài quá muộn”!



Chương 1: Thời niên thiếu

1.- Đam mê sai lạc của tuổi 16

2.- Tại sao ta phạm tội? 

3.- Chúa thương ta 2 lần

4.- Bạn bè xấu



Ðam mê sai lạc của tuổi 16.

 Cả hai thúc đẩy tôi theo học, cha tôi vì ông không nghĩ gì đến
Chúa, còn mẹ tôi thì bà hy vọng tôi học giỏi sẽ tìm ra Chúa.



Tại sao ta phạm tội? 

 Tội sẽ phát sinh khi tìm kiếm cái tốt nhỏ bé, nhưng coi như
mục đích cuộc đời. Khi tìm kiếm tiền bạc, cảm tình hay quyền
lực bằng phương pháp thái quá sẽ sinh ra tội lỗi.

 Lòng ta khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên bên Chúa.



Chúa thương ta hai lần

 Chúa không chỉ tha thứ tội lỗi mà còn giải thoát họ khỏi
tội. Cả hai hành động cho thấy Chúa thương họ. 



Bạn bè xấu

 Lạy Chúa, người làm bạn với Chúa sẽ cảm thấy niềm vui. Làm
bạn với Chúa sẽ có được thoả mãn an bình và hạnh phúc. Còn
không làm bạn với Chúa, như tôi đã khám phá ra trong những
ngày xa xưa tăm tối, cuộc sống chỉ là sa mạc khốn khổ.



Chương 2 : Vật lộn với chân lý 
5.- Chân lý quan trọng  

6.- Giấc mơ của mẹ

7.- Giã từ thiên văn

8.- Giọt lệ đắng cay

9.- Chúa của vẻ đẹp

10.- Sự khôn ngoan vĩnh cửu

11.- Người mẹ cầu nguyện

12.- Quyết định quan trọng



Chân lý quan trọng  

 Thánh Kinh là cuốn sách dành cho những kẻ khiêm nhường
tuân phục những mầu nhiệm sâu xa của Chúa.



Giấc mơ của mẹ

 Người mẹ đạo đức và trung thành tiếp tục cầu nguyện cho tôi, 
với nhiều lạc quan hơn, tuy cũng còn nhiều đau khổ và khóc lóc
vì cuộc sống của tôi. Và lời cầu của mẹ tôi đã được nhận lời và
một hôm tôi đã đứng tại chỗ bà đứng sau 9 năm phản loạn.



Giã từ thiên văn

 Lạy Chúa, chắc hẳn, chỉ có chân lý trong tay Chúa. Không ai
có thể nói "điều gì sẽ xảy ra?" Trong sự khôn ngoan tuyệt
diệu của Chúa,Chúa quyết định kết quả cho những biến cố
và định mệnh cho mỗi cá nhân.



Giọt lệ đắng cay

 Con người hạnh phúc đó là người đã yêu Chúa, lạy Chúa.
Chúa bất tử và không thay đổi, anh đã yêu bạn bè chỉ trong
Chúa và yêu kẻ thù vì Chúa.



Chúa của vẻ đẹp

 Chúa không bỏ rơi vật Ngài sáng tạo, nhưng hiện diện trong nó,
để khi ta tìm khoan khoái trong đó, thì cũng tìm thấy khoan
khoái trong Người.



Sự khôn ngoan vĩnh cửu

 Ðáng buồn thay, con quay lưng lại ánh sáng và mắt con đăm
đăm vào cõi tối. Con có thể hiểu không mấy khó khăn khoa
luận lý, tu từ, hình học, âm nhạc, toán pháp nhưng con không
thấy rằng chính trí khôn con là hồng ân của Chúa và mọi chân
lý đều do Chúa là nguồn gốc.

 Ích lợi gì khi tôi hiểu biết nhưng tôi không làm lành mà chạy
theo sự dữ? Tôi không hiểu biết gì những người tôi coi là đơn
sơ nhưng họ hơn tôi, tuy không có trí khôn như tôi nhưng tín
thác vào Chúa và nương ẩn an toàn trong tổ ấm giáo hội.



Người mẹ cầu nguyện

 Làm sao Chúa có thể nhắm mắt khi bà khóc, những giọt lệ khẩn
khoản không phải xin vàng bạc, hay danh vọng trần gian mau
qua, nhưng chỉ xin cho đứa con xa lạc được cứu rỗi? Vì thế để
đáp lại lời nguyện âm thầm của bà Chúa chữa tôi lành và cho tôi
chỗi dậy.



Quyết định quan trọng

 Tôi có quyết định quan trọng. Tôi bỏ phái Manichee vì tôi
không còn chia sẻ niềm tin với họ. Tôi muốn thành dự tòng đi
học giáo lý cho đến khi tôi thấy được chân lý chắc chắn. Khỏi
cần phải nói, mẹ tôi sung sướng lắm.



Chương 3: Thời gian quyết định ở Milan

13. Nhận sửa chữa

14. Những vấn đề của tôi với chứng cớ

15. Không khoái lạc trong tội lỗi



Nhận sửa chữa 

 Ðây là bài học cụ thể cho tôi về đức khiêm nhường thực
sự: sẵn sàng của người trưởng thành chấp nhận sửa chữa
và không những thay đổi ý kiến mà cả cách hành động.



Những vấn đề của tôi với chứng cớ

 Tôi chỉ còn nghe ngài giảng mỗi chủ nhật và tôi theo lời ngài, ít
ra ngài thuyết phục tôi về điều này là những ai cười nhạo
Thánh Kinh là hoàn toàn sai lầm.



Không khoái lạc trong tội lỗi

Khi tôi đi đến chỗ tụ họp trên đường phố Milan tôi thấy có một
ông hành khất. Ông hình như hơi say, nhưng chắc chắn là ông rất
vui. Nhưng điều đó làm cho tôi xúc động. Trên đường đi đến nơi
hội họp tôi là người lo âu và khốn khổ. Còn ông ta không có gì để
làm và không có ai để gây ảnh hưởng thì lại hạnh phúc trong
sáng.



Chương 4: Làm bạn với Alipius
16.- Thích thể thao

17.- Kinh nghiệm đau khổ khác

18.- Cuộc tìm kiếm của trí thức 

19.- Khi thân xác làm chủ tinh thần : theo đuổi hôn nhân

20.- Vấn đề sự dữ

21.- Ánh sáng bắt đầu buổi bình minh

22.- Quan niệm sai lạc về Chúa Giêsu



Lúc đó anh không biết có ngày Chúa sẽ gọi anh làm linh mục, để
chủ tọa các phép bí tích và coi sóc đàn chiên Chúa. Anh cũng
không biết được nhiều năm sau Chúa sẽ dùng tay nhân từ và
mạnh mẽ kéo anh ra khỏi cảnh dại dột hiện tại và dạy anh đừng
nên tin tưởng vào mình nhưng hãy dựa cậy vào Chúa.

Thích thể thao



 Anh về nhà trở thành người khôn ngoan hơn. Anh cũng học
được một điều làm cho anh luôn ngay thẳng trong bao nhiêu
năm cho đến khi Chúa gọi anh làm thẩm phán và làm người
xét đoán nhiều vụ trong giáo hội. Sự việc nhiều khi không như
mình tưởng.

Kinh nghiệm đau khổ khác



Cuộc tìm kiếm của trí thức

 Về phần tôi, tôi bắt đầu thất vọng vì không bao giờ tìm ra
câu giải đáp. Tôi tìm kiếm từ năm 19 tuổi và bây giờ gần 30
vẫn chưa tới gần chân lý. Tôi đã thấy Kinh Thánh dạy là
không vô lý. Tôi đã dấn thân học đạo. Chắc chắn tôi sẽ đi
trên con đường cha mẹ tôi đi khi nào chân lý sáng tỏ cho tôi".



Khi thân xác làm chủ tinh thần : 
theo đuổi hôn nhân

 Mẹ tôi, bà thường cầu xin Chúa soi sáng cho bà theo ý Chúa
trong những thị kiến phải làm điều này hay điều kia. Nhưng
trong cuộc hôn nhân của tôi dù cho bà cầu nguyện cho việc ấy
ngày cũng như đêm, Chúa không soi sáng gì cho bà cả.



Vấn đề sự dữ

 Dần dà và ngày qua ngày, tôi ý thức bản tính của tôi vì
bây giờ Chúa giúp tôi thấy. Ngài bắt đầu chiếu ánh sáng
chân lý Ngài trong cuộc sống của tôi, một ánh sáng khác
hẳn ánh sáng tôi biết được trên thế gian. Ánh sáng
không quá cao hơn sự hiểu biết trí thức hay tâm linh của
tôi.



Ánh sáng bắt đầu buổi bình minh

 Sự xáo trộn là những tư tưởng đó tôi tin thật là do
Chúa lôi kéo tôi đến với Ngài, nhưng thân xác và dục
vọng luôn đẩy tôi xa Ngài. Tôi không bao giờ hồ nghi
là Chính Chúa là Ðấng tôi phải gắn bó, nhưng tôi lại
không thể làm điều đó, chỉ đơn giản thế thôi.



Quan niệm sai lạc về Chúa Giêsu

 Vì Chúa "đã dấu ẩn những điều đó không cho những
người khôn ngoan thông thái biết, nhưng lại mạc khải cho
người chưa biết nói."



Chương 5: Giây phút của sự thực

23.- Những bước đi sau cùng: sức mạnh của chứng từ

24.- Vòng xích sắt

25.- "Hãy làm cho con nên Thánh nhưng xin đừng làm ngay"

26.- Một ngày trong khu vườn



Những bước đi sau cùng : 
sức mạnh của chứng từ

 Ngài sẽ không tuyên xưng trước mặt thiên thần
những người không dám tuyên xưng Ngài trước
mặt người đời

 …ông muốn tuyên xưng đức tin trước mặt cả cộng
đồng. Dù sao ông nói, điều ông dậy trước đây chỉ là
kiến thức nhân loại. Tại sao vấn đề cứu độ quan
trọng hơn lại không tuyên xưng công khai?



"Hãy làm cho con nên Thánh
nhưng xin đừng làm ngay"

 "Lạy Chúa, xin làm cho con nên Thánh...
nhưng xin đừng làm ngay."



Một ngày trong khu vườn

 "Không phải trong trác táng say sưa, trong việc đổi vợ
chồng hay tà dâm, không phải trong giận dữ và ghen
tương: nhưng hãy mặc lấy Chúa Kitô Giêsu và không
chìu theo xác thịt hay ham muốn của nó."



Chương 6: Tin và đau khổ

27. Hậu quả trên bạn bè
28. Niềm vui của Thánh Thần
29. Lòng thương của Chúa trong bí tích rửa tội
31. Mẹ tôi qua đời
32. Buồn sầu và tin



Hậu quả trên bạn bè

 Tâm trí tôi được tự do khỏi những ham muốn và
giàu sang, cũng không bị cám dỗ về không trong
sạch hay tà dâm. Tôi chỉ ngồi trong phòng và tâm
sự với Chúa như đứa nhỏ lắm chuyện.



Niềm vui của Thánh Thần

 Tại căn nhà miền quê của Verecundus, Thánh Thần
bắt đầu công việc êm dịu của Người và mang niềm
vui cho tâm hồn tôi. Qua đau khổ tôi đến gần Người
hơn.



Lòng thương của Chúa trong bí tích rửa tội

 Tôi rất vui sau khi rửa tội cùng viết với cháu một cuốn
sách, một cuộc đối thoại giữa hai cha con nhan đề :Về sư
phụ. Chúa biết rõ mọi lời con tôi nói trong cuốn sách không
phải là cháu nói, cho thấy mới 16 tuổi, đã có dấu hiệu lạ
lùng tìm kiếm sự thực.



Một dịp ăn mừng

 Một người mù trong thành phố ai cũng biết xin người
hướng dẫn đem anh đi rước và được phép rờ quan tài
của các Thánh bằng khăn tay. Khi đã làm xong anh giụi
khăn vào mất và lạ lùng thay anh kêu lớn tiếng vì khỏi
mù, sự kiện này ai cũng biết hết.



Mẹ tôi qua đời

 Chỉ một điều làm cho mẹ còn muốn sống lâu
hơn là niềm hy vọng thấy con trở thành Kitô
hữu thực trước khi mẹ chết. Bây giờ không
những Chúa ban ơn cho mẹ mà còn ban hơn
nữa là thấy con bỏ gian tà, những ham hố
trần gian và hiến thân phụng sự ngài. Vậy
thì mẹ sống làm gì nữa ?"



Buồn sầu và tin

 Dù sao mẹ tôi cũng chết sung sướng. Nghĩa là mẹ tôi
không chết, vì tôi biết niềm tin của mẹ sẽ đưa mẹ tôi về
thiên đàng.



Lạy Chúa Giêsu,
xin cho con biết con,
xin cho con biết Chúa.
Xin cho con chỉ khao khát một mình Chúa,
quên đi chính bản thân,
yêu mến Chúa và làm mọi sự vì Chúa.
Xin cho con biết tự hạ,
biết tán dương Chúa và chỉ nghĩ đến Chúa.
Ước gì con biết hãm mình và sống trong Chúa.
Ước gì con biết nhận từ Chúa
tất cả những gì xảy đến cho con
và biết chọn theo chân Chúa luôn.
Xin đừng để điều gì quyến rũ con, ngoài Chúa.
Xin Chúa hãy nhìn con, để con yêu mến Chúa.
Xin Chúa hãy gọi con, để con được thấy Chúa.
Và để con hưởng nhan Chúa đời đời.
Amen.

Thánh Âu-Tinh



Tài liệu tham khảo :

1.- Câu chuyện Thánh Augustinô ( ĐTC Phanxicô )
2.- Tác phẩm Tự Thú ( Thánh Augustinô )      (Rev. Ngô Tường DZũng, Texas, USA) 
3.- Thánh Augustinô Chủ Chăn và Tiến Sĩ
4.- Thánh Augustinô bậc trí thức của mọi thời đại ( Lm Giuse Nguyễn Hữu An )
5.- Thánh Augustinô Sự cứu rỗi duy chỉ đến từ Thiên Chúa (Lm Nguyễn Hữu Thy) 



 Bạn hiểu thế nào về câu nói của St Augustin: ‘Ngài đã tạo
thành chúng con, lạy Chúa, và lòng chúng con khắc khoải
cho đến khi được nghỉ yên trong Ngài’

Phần thảo luận



Bao lâu còn sống xa Chúa, bấy lâu lòng chúng ta còn cảm thấy bất an. Bí quyết
để được sống bình an không gì khác hơn là hãy trở về bên Chúa, sống trong ân
tình của Người. Nhưng nỗi khắc khoải lo âu của con người không chỉ do hối
hận và dằn vặt vì tội lỗi đã qua. Sâu xa hơn, lòng con người khắc khoải, mất
bình an, chính vì chỉ có Chúa mới là bến bờ hạnh phúc duy nhất cho con
người, mà tội lỗi lại đẩy con người lạc xa Ngài. Trong cuộc tìm kiếm Chúa rất
lâu dài của mình, Thánh Augustinô đã tự thú : “Lạy Chúa, Chúa dựng nên
con cho Chúa, và tâm hồn con luôn khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên
trong Chúa”. Theo đó, khi còn sống cho riêng mình và còn bị ràng buộc bởi
tội lỗi, Augustinô luôn cảm thấy tâm hồn bất an, khắc khoải, và ngài chỉ tìm
thấy bình an khi đã trở về với Chúa và sống trong ân tình của Ngài.
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