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Nói về Chân Phước (Á Thánh) Acutis 

 
  

Chân Phước Carlo Acutis sinh ngày 3 tháng 5 năm 1991, mất ngày 12 tháng 10 

năm 2006 - là một cậu bé người Ý, vừa được phong chân phước tại Vương 

cung Thánh đường Giáo hoàng Thánh Phanxicô Assisi vào thứ Bảy, ngày 10 tháng 

10 năm 2020 vừa qua. Buổi lễ quan trọng này đã bị dời một lần vì đại dịch Covid 

19. 

Đây là vị thánh đầu tiên của giáo hội Công Giáo mặc áo thun, quần jean và đi giày 

thể thao sneaker, trang phục rất "đời thường" trong thế kỷ thứ 21 hiện đại của 

chúng ta. 

Nhà điêu khắc người Philippines đã nhận được rất nhiều đơn để tạc thành tượng vị 

Á Thánh người Ý này, và các hình ảnh của Carlo Acutis đã được loan tải khắp 

nơi với niềm yêu thương, ngưỡng mộ. 

  

 
 

Carlo được biết đến vì ngoan đạo, đã rất hứng thú trong việc ghi lại các phép 

lạ về Thánh Thể trên khắp thế giới. Cậu đã tạo ra một trang mạng riêng trong 

những tháng trước khi qua đời vì bệnh bạch cầu. Carlo luôn vui vẻ, hăng say và có 

kỹ năng vi tính giỏi, giống như các thanh thiếu niên trẻ tuổi bây giờ. Điều khác biệt 

là Carlo đã dùng phương tiện vi tính để liệt kê tất cả các phép lạ về Mình Thánh 

Chúa, rao giảng Kinh Thánh một cách trẻ trung, hữu hiệu. Carlo còn dựng phim, 

dùng trang web để nối kết các thiện nguyện viên, giúp trẻ em học giáo lý.... thay vì 

vui thú bản thân, chơi games ... Carlo thật khác với một số thanh thiếu niên trẻ 

dùng internet quá nhiều trong các mục đích vui chơi, lãng phí thời gian, không biết 

phân biệt tốt xấu. Carlo đã tận hiến rất nhiều thời gian và kỹ năng cho việc tốt lành. 
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Trong thời gian đi học, cậu luôn đạt được thành tích tốt ở cấp trung học và làm các 

công tác thiện nguyện thật tốt đẹp. Acutis còn thổi được saxophone, chơi đá 

banh giỏi, và cũng giống như các bạn cùng tuổi khác, cậu thích chơi game, nhưng 

chơi trong giới hạn. Carlo được gọi là “thầy của những người trẻ thời đại internet”. 

Tiếc thay, đến đầu tháng 10, 2006, Acutis bị ung thư máu với bệnh bạch cầu cấp 

tính. Acutis biết mình sắp chết và nói: “Xin hiến dâng những đau khổ mà mình 

phải chịu cho Đức Giáo Hoàng và Giáo hội, để bỏ qua cõi luyện ngục và đi thẳng 

lên thiên đàng”. Cậu qua đời lúc mới 15 tuổi, gia đình chôn cậu tại Assisi, thành 

phố của thánh Phanxicô. Thi hài của vị tân Chân Phước này không hề bị phân hủy, 

vẫn tươi tốt như một phép lạ. 

  

 
Bản thân tôi dù có thành kiến ít xài Facebook, nhưng lại cũng rất thích ôm cái 

phôn, dùng máy computer nhiều giờ trong ngày, nên rất ngưỡng mộ Carlo Acutis. 

Sử dụng phương tiện hiện đại một cách hữu hiệu để phục vụ Đức Tin, con người 

và đời sống là chuyện không dễ, mà Carlo đã làm được với nhiều sáng kiến thu hút 

giới trẻ. Vào tháng 11 năm 2019, Bộ Phong Thánh đã công nhận giá trị của phép 

lạ mà Carlo đã làm, khi một em bé ở Brazil sắp chết nhờ cầu nguyện với Carlo mà 

được chữa lành, và đang tiến hành quá trình để có thể phong Carlo làm Thánh. 

  

 
 

Nhìn lại cuộc đời dù chỉ 15 năm ngắn ngủi, Acutis đã chiến thắng những đam mê, 

tật xấu mà giới trẻ ngày nay đang gặp phải, và vươn lên đẹp đẽ như một bông hoa 

hiếm quý. Thật thế, trong khi nhiều người ngày nay đang bị các vấn đề cám dỗ, lừa 

đảo, mất thời gian quá nhiều khi dùng internet rồi trở nên lạc lối, thì bông hoa này 

lại càng nổi bật. Carlo đã học hỏi, làm việc không bỏ phí một giây phút nào và 

luôn nghĩ tới người khác, thật là một thanh niên đặc biệt mà ai cũng phải trân 

quý. Ngày Carlo Acutis được phong Thánh chắc chắn sẽ tới trong tương lai gần. 

Tôi nguyện cầu cùng vị Á Thánh trẻ này cho mình được ngày một thay đổi để bỏ 
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bớt những tính hư tật xấu, sống thánh thiện tốt lành hơn theo gương của Chân 

Phước. Nghĩ thật xấu hổ, tôi tới tuổi này rồi mà vẫn còn lười đọc kinh hoặc học 

hỏi Kinh Thánh, trong khi Acutis còn rất trẻ mà lại siêng năng với chuỗi Mân Côi 

và Lời Chúa. Tôi thấy mình cần phải xét lại bản thân, cố gắng nhiều hơn nữa để 

chu toàn bổn phận, không hoang phí thời gian, sức lực Chúa đã trao cho. Tôi cùng 

ước ao câu chuyện cuộc đời của Á Thánh Carlo được giới trẻ ngày nay quan tâm 

học hỏi, và thấy gần gũi với mình. Thánh không phải là nhân vật ảo chỉ ở trên Trời 

với cánh trắng, tóc bay, có “power” quyền phép, Thánh có thể là người thường, là 

cậu bé 15 tuổi như Carlo, sống đời bình thường một cách phi thường. Thánh Nữ 

Theresa Hài Đồng cũng đã nên Thánh nhờ những việc bé nhỏ đơn sơ nhất. 

  

Mới đây chắc ai cũng biết chuyện những người ở Việt Nam vì cứu lụt miền Trung 

đã bị tai nạn, thậm chí chết đuối trên đường cứu người. Hoặc những người lính cứu 

hỏa bị phỏng nặng thậm chí mất mạng vì lý tưởng nghề nghiệp, hay các y tá, bác 

sĩ, nhân viên bị lây nhiễm Covid khi giúp các bệnh nhân. Cũng có rất nhiều ma-sơ, 

ni cô, thiện nguyện viên vào làm việc tại trại cùi, các viện mồ côi, các trung tâm 

giúp người bệnh nặng, nhất là bệnh tâm thần khá nguy hiểm…. Thật là những hành 

động cao cả vượt trên sinh hoạt đời thường. 

Quả vậy, tất cả chúng ta đều có thể nên Thánh, nên Phật, không phải là vị Thần 

trên trời nhưng là thánh thiện hơn, tốt lành hơn trong cuộc sống hằng ngày: Nhịn 

một câu nói cay cú, hy sinh tiêu dùng tích cực làm việc thiện, ăn ở trung thực ngay 

lành, chiến thắng sự ươn lười, rộng lòng tha thứ, sống vì người khác… cũng chính 

là những việc giúp mình gần với Thánh, với Phật. Như thế, xin cầu chúc bạn và 

con cháu, người thân luôn cùng nhau vươn lên, sống ý nghĩa hơn trong sinh hoạt 

mỗi ngày. 

  

Nguyễn Ngọc Duy Hân 
  

  

Các câu nói ý nghĩa của Carlo Acutis 

  
1- Hoán cải không gì khác hơn là hướng cái nhìn từ thấp lên cao, một chuyển động 

của mắt là đủ. Carlo Acutis 

  

2- Tìm Chúa và bạn sẽ tìm thấy ý nghĩa đời mình. Carlo Acutis 

  

3- Điều thật sự làm chúng ta đẹp lòng trước mắt Chúa là cách chúng ta yêu Ngài và 

cách chúng ta yêu người anh em. Carlo Acutis 

  

4- Mình Thánh Chúa là xa lộ lên thiên đàng của tôi. Carlo Acutis 
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5- Thánh hóa không phải là bài toán cộng, nhưng là bài toán trừ: bớt “chỗ của tôi” 

để dành chỗ cho Chúa. Carlo Acutis 

  

6- Luôn kết hiệp với Chúa, đó là chương trình sống của tôi. Carlo Acutis 

  

7- Hạnh phúc là nhìn hướng về Chúa; buồn bã là nhìn hướng về 

mình. Carlo Acutis 

  

8- Tôi chết trong hạnh phúc vì tôi không lãng phí thì giờ vào những chuyện không 

đẹp lòng Chúa. Carlo Acutis 

  

9- Đời sống là món quà vì cho đến khi nào chúng ta còn ở trên hành tinh, chúng ta 

có thể gia tăng đức bác ái. Đức bác ái càng cao thì chúng ta càng hưởng đời sống 

vĩnh cửu của Chúa. Carlo Acutis 

  

10- Mục đích của chúng ta phải là vô hạn, chứ không hữu hạn. Từ mãi mãi chúng 

ta mong chờ Nước Trời. Carlo Acutis 

  

 

Kính mời đọc thêm những bài khác của tác giả tại: 

http://www.vietnamvanhien.org/NguyenNgocDuyHan.html 
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