
 

VỊ ANH HÙNG CỦA NIỀM HY VỌNG 

Tiểu sử minh họa của Hồng y Nguyễn Văn Thuận 

 

François-Xavier Nguyễn Văn Thuận sinh ngày 17 tháng tư năm 1928 

tại thành phố Huế, kinh đô xưa của Việt Nam. Cha tên là Ấm, mẹ 

tên Hiệp. Thuận là anh cả của tám em trai gái trong một gia đình rất 

quan trọng trong nước. 

 



Thuận rất yêu gia đình và nhất là rất tự hào về các tổ tiên tử vì đạo 

của mình. Thuận kính ngưỡng một cách đặc biệt các cậu như là 

cậu Thục, một linh mục, và cậu Diệm, cha đỡ đầu của mình, người 

thường dẫn Thuận đi dạo và dạy Thuận nhiều điều về Chúa,về 

cuộc đời, về lịch sử dòng họ, về lịch sử đất nước. 

 

 

Khi Thuận được 13 tuổi, cậu xin cha mẹ cho mình vào chủng 

viện, vì cảm thấy Chúa đang gọi Thuận làm linh mục. Cha của 

Thuận cảnh báo rằng đời sống trong chủng viện rất khắt khe và 

rằng chắc chắn Thuận sẽ không thích ăn thức ăn ở đó. Nhưng 

Thuận đã nhất quyết đi tu, ngay ngày đầu tiên cậu đã hòa nhập 

vào cuộc sống mới và ăn mọi thứ người ta cho cậu. Nhờ có một 

trí nhớ tuyệt hảo, Thuận nhớ tất cả mọi điều đã đọc và học, 

chẳng bao lâu cậu trở thành một trong những học sinh ưu tú 

nhất của chủng viện. Trong thể thao cậu cũng rất giỏi, rất thích 

bơi lội và đá banh với các bạn. 

 

Đến khi trưởng thành Thuận được thụ phong linh mục vào ngày 11 

tháng sáu năm 1953. Mơ ước của người là làm việc trong một họ 

đạo làng quê, nhưng Giám Mục của người là D. Urrutia nói là điều 

này sẽ không bao giờ xảy ra bởi vì ông nhận ra trong vị tân linh 

mục này có những phẩm chất của nhà lãnh đạo giỏi. Vì vậy, linh 

mục trẻ Thuận khởi đầu làm việc trong những họ đạo lớn của 

Việt Nam, du học bên Roma và sau đó trở thành cha giám đốc của 

tiểu chủng viện Hoan - Thiện Huế. 

 

Cha Thuận rất yêu Đức Mẹ và khi có dịp người thuờng đến Fatima 

và Lourdes. Ngày kia, cha cảm thấy Đức Bà đang chuẩn bị cho 

cha phải chịu rất nhiều đau khổ. Quả vậy, Việt Nam đang ở bên 

bờ vực của một cuộc chiến tranh to lớn và người cộng sản ra sức 

để chiếm quyền kiểm soát đất nước. Vài người cậu của cha đã hết 

mình tranh đấu cho nền độc lập của Việt Nam và sau cùng đã bị 

giết, bao gồm ông Ngô đình Diệm, cha đỡ đầu của linh mục 

Thuận. Biến cố nầy đã làm cha Thuận hết sức đau đớn. 



 

Năm 1967 cha Thuận được tấn phong Giám mục và khẩu hiệu của 

ngài là: “Niềm vui và Hy vọng”. Vào thời điểm đó, thành phố Huế 

của ngài bị quân cộng sản tấn công, họ đã đàn áp người Công 

giáo, phá hủy nhà thờ, và bắt những ai tin vào Chúa. Giám mục 

Thuận cổ động mọi người không từ bỏ Chúa Giêsu và hết lòng phó 

dâng cho Chúa để Giáo hội ngày càng trở nên mạnh mẽ và sống 

mãi. Giám mục đã đào tạo nhiều thanh niên trở thành linh mục để 

khỏi thiếu thốn các tu sĩ trong thời buổi chiến tranh, và ngài cũng 

giáo dục nhiều người nam và nữ để có thể cộng tác trong các phụng vụ đa dạng của các giáo 

xứ. Ngài muốn mọi người chuẩn bị tinh thần cho những khi khó khăn. Ngoài ra, ngài đã giúp đỡ 

những nạn nhân chiến tranh bằng cách gửi cho họ thuốc men, gạo, bánh mì, và sữa. 

 

Giám mục Nguyễn văn Thuận là một giám mục đầy can đảm, không 

sợ người cộng sản, do vậy đã bị bắt. Họ giam ngài trong một ngôi 

nhà tồi tàn, nơi ngài chỉ có thể cử hành thánh lễ một cách riêng tư và 

ngài không được phép nói chuyện với bất cứ ai. Ngài rất buồn vì 

không giúp được gì cho những người trung thành của mình. Sau đó 

ngài quyết định bí mật viết một cuốn sách. Dùng mặt sau của những 

tờ lịch cũ, ngài viết những thông điệp hy vọng cho người Công giáo. 

Thế rồi, với sự giúp đỡ của một cậu bé bí mật sao chép lại, những 

bản văn đó đã được lan truyền khắp nơi. Khi những người cộng sản phát hiện ra thì đã quá 

muộn... cuốn sách đã được gửi đến các quốc gia khác để được dịch và biết đến trên toàn thế 

giới! Cuốn sách này vẫn tồn tại cho đến ngày nay và được gọi là “Đường Hy Vọng”. 

 

Vì điều này, ngài đã bị đưa đến một nhà tù càng tồi tệ hơn nhiều. 

Cả ngày, ngài ở một mình trong phòng giam rất tối, chật chội, hôi 

hám, không cửa sổ. Ngài không bao giờ có thể đi ra ngoài hoặc 

nói chuyện với bất kỳ ai. Ngài rất đói và khát nhưng khi các lính 

canh xuất hiện, họ chỉ luôn lăng mạ và ngược đãi ngài. Ngài cảm 

thấy sợ hãi và đau khổ. Ngài cầu nguyện và hỏi Chúa tại sao lại để 

mình lãng phí quá nhiều thời gian trong tù. Nhưng sau đó ngài 

nhận ra rằng ngay cả ở trong tù, ngài vẫn có thể tiếp tục yêu Chúa 

và điều này quan trọng hơn tất cả những điều tốt đẹp mà ngài có 

thể làm nếu ngài không bị ở tù. Ngài phát hiện ra rằng không ai có thể tước đoạt Chúa ra khỏi 

ngài và trái tim ngài tràn ngập niềm vui và hy vọng. 



 

Sau đó ngài được chuyển đến một nhà tù khác, ở đây ngài đã 

khuyến khích và an ủi các tù nhân khác. Ngài tự nguyện làm những 

công việc khó khăn nhất. Trong thời gian này, ngài đã thành công 

khắc được một cây thánh giá nhỏ bằng gỗ mà ngài mang theo đến 

cuối đời của mình. Ngài cũng thuyết phục các lính gác để cho các 

bạn của ngài gửi cho ngài một vị “thuốc” chữa bệnh đau bao tử của 

mình, mà thực ra là rượu lễ. Vì vậy, trong niềm vui tràn đầy, ngài có 

thể lén lút cử hành bí tích Thánh Thể với một giọt rượu và một mẩu 

bánh mì nhỏ trong lòng bàn tay của mình. Khi ngài đã trở thành bạn 

của tất cả các tù nhân và ngay cả lính canh cũng yêu mến ngài, ngài lại bị biệt giam... nhưng ngài 

không còn sợ hãi nữa, và trong nhà tù mới, ngài thậm chí còn dạy các bài thánh ca tiếng La-tinh 

cho những người canh tù. 

 

Sau 13 năm, ngài được trả tự do nhưng không được ở trong nước 

của mình. Ngài qua Roma, cộng tác với Giáo hoàng John Paul II và 

đã viết nhiều cuốn sách đầy khôn ngoan. Một ngày nọ, Giáo hoàng 

yêu cầu ngài giảng tĩnh tâm cho Đức Giáo hoàng cũng như cho 

các hồng y của Vatican. Ngài đồng ý. Ngài khiêm tốn nói với họ về 

niềm hy vọng và chia sẻ kinh nghiệm của mình trong chiến tranh 

và trong tù. Ít lâu sau, ngài được phong Hồng y. 

 

Năm 2000, ngài lâm bệnh nặng. Ngài chấp nhận cơn đau đớn của 

mình với lòng kiên nhẫn cao độ, luôn tạ ơn Chúa vì những gì đã xảy 

ra cho mình trong suốt cuộc đời. Khi ngài không còn nói được nữa, 

ánh mắt ngài không rời vào cây thánh giá trên tường. 

Ngài qua đời thanh thản vào ngày 16 tháng 9 năm 2002. Năm 2018, 

Ngài được Đức Thánh Cha Phanxicô tôn phong lên bậc Đáng Kính. 


