
Nhận thức qua quyển Sách của Vũ trụ Vạn vật 

 

Mỗi một loài thụ tạo trong vũ trụ, thiên nhiên và vạn vật đều phản ảnh điều gì đó về Thiên 

Chúa và nơi chúng truyền đạt cho chúng ta những ý niệm về Đấng Tạo Hóa. 

 

Chính nơi đó chúng ta nhận ra kỳ công tạo dựng của Thiên Chúa qua quá trình vận động, 

tiến hóa và không ngừng phát triển của trật tự theo từng loại mà chúng ta không thể làm ngơ 

được. Thánh Phanxicô Assisi là vị luôn trung thành với Thánh Kinh mời gọi chúng ta hãy 

nhận ra nơi thiên nhiên vạn vật của vũ trụ như quyển sách tuyệt diệu mà qua đó Thiên Chúa 

tỏ ra và ban cho chúng ta được nhìn thoáng qua vẻ đẹp mỹ miều và tốt lành của Ngài. “Vì 

các thụ tạo càng lớn lao đẹp đẽ lại càng giúp nhận ra Đấng tạo thành” (Kn 35:5). Đức Thánh 

Cha Phanxicô qua Laudato Sì cũng đã viết lên những lời tâm huyết ấy. 

 

Cũng trong tâm tình suy tư này chúng ta cảm nhận ra được sự tốt lành hoàn mỹ mà chính 

Thiên Chúa đã và đang tự biểu hiện, tỏ ra lên trên tất cả mọi loài thụ tạo. Qua quyển sách của 

mọi loài thọ tạo chúng ta đều có thể đọc và hiểu được quyền năng cao siêu của Thượng Đế. 

Tiềm ý và sự thông đạt ấy không thể dò thấu tường tận hết được nơi trật tự của mọi loài 

trong vũ trụ này. Từ khoảng cách của những vì sao, lực sức hút nâng giữ các tinh cầu và mặt 

trời với nhau thành một thái dương hệ và tất cả mọi loài trên trái đất, từ đường bay của các 

loài chim, sự biến hóa của sâu thành bướm, từ những lá cây rụng của mùa thu, sự sinh và tử, 

đau đớn khổ sở khó khăn, tính sáng tạo và sức hủy hoại tất cả mọi loài đều được chứa đựng 

trong ‘quyển sách của sự sáng tạo’. 

   

Quyển sách Sáng Tạo luôn sẵn mở để cho chúng ta có thể được đọc, nhận thức được. Mỗi 

người chúng ta chỉ cần dành ra một vài khoảnh khắc trong yên tĩnh để lãnh hội tiềm ý mà sự 

sáng tạo muốn thông đạt. Thật ra quyển Sách Sáng Tạo thậm chí cho chúng ta nhận ra Đấng 

là Tác Giả của nó. Thánh Bonaventure đã từng nhận định, những dòng chữ từ trong ‘quyển 

sách của vũ trụ’ tỏ lộ ra Đấng tạo thành. Tuy nhiên con người trong thời hiện đại của thế giới 

hôm nay, chúng ta khó có thể ý thức để tập trung, đọc và nhận thức được những điều ấy. 

Chúng ta liên tục bị chi phối và không thể trở nên liên kết hài hòa với mọi loài. Chúng ta 

khinh thường một vài loài thụ tạo, coi chúng như không có gì liên quan đến chúng ta. Chúng 

ta còn cố tình hủy hoại chúng (cây cỏ, động vật, sinh vật, mội trường v.v). Do đó chúng ta bị 

thiếu hụt mất đi, không thể tìm thấy ý nghĩa và khái niệm của những thông đạt ấy nơi mọi 

loài thụ tạo (chim, cá, thú vật, cỏ cây, hoa lá, bầu trời, tinh tú v.v).  

   

Là con người khi bị ảnh hưởng do sự sa ngã của kiếp người đã làm cho chúng ta trở nên ‘mù 

chữ’, không thể hiểu biết về Đấng Tạo Hóa qua công trình tạo dựng của Ngài, với sự kém 

cỏi để cảm kích rõ được giá trị của mọi loài nơi công trình tạo dựng mà quyển sách của sự 

sáng tạo luôn phơi bày trước mắt chúng ta. Vì thế nhân loại lại có thêm quyển sách thứ hai 

đó là Kinh Thánh. Qua những lời chân nhận của ông Gióp đã cho chúng ta những lời khuyên 

và chỉ bảo như sau: (12:7-10) “Nào, hãy hỏi súc vật, chúng sẽ chỉ giáo cho ngươi, cứ hỏi 

chim trời, chúng sẽ cho ngươi biết. Thú rừng sẽ chỉ giáo cho ngươi hay, cá biển sẽ giải thích 

cho ngươi rõ. Vì trong giống vật có con nào lại không biết rằng tay Đức Chúa đã làm nên 

điều đó. Chính Người nắm trong tay hồn của mọi sinh vật cũng như hơi thở của tất cả người 

phàm”. Hơn nữa chúng ta cứ hỏi ông bà tổ tiên của chúng ta, đối với các ngài mọi sự trên vũ 



trụ này đều có khả năng để hướng dẫn và chỉ bảo chúng ta những ý thức giá trị và cung cách 

sống hài hòa liên kết với nhau trong vũ trụ này. 

   

Qua những tâm tình suy tư như vậy chúng ta biết đáp trả sao đây đối với vũ trụ và mọi tạo 

vật mà chúng ta cùng được tạo dựng và đang chung sống? Hãy làm những gì đơn giản nhất 

chẳng hạn như, dành ra những khoảnh khắc và đi đến những nơi có thể giúp chúng ta hướng 

tâm hồn mình vào sự chiêm ngắm vẻ đẹp tuyệt diệu của thiên nhiên nơi vũ trụ mà Đấng Tạo 

Hóa đã phơi bày ra cho chúng ta được nhìn ngắm và cảm nghiệm. Vào cuối tuần hãy đem gia 

đình, bạn bè, hội đoàn… đi du ngoạn nơi những công viên tuyệt đẹp của Úc Châu chúng ta. 

Hãy tổ chức những buổi Picnic, BBQ, thư giãn với khung gian của rừng cây, biển núi, đồng 

cỏ…. hoặc nếu vì hoàn cảnh không thể đi đến những nơi này được, hãy xem những văn kiện 

video nói về những khám phá của khoa học về thiên nhiên, động vật và vũ trụ mà chúng ta 

đang cùng chung sống… Đây cũng là cách thức giúp các con cháu chúng ta nhận ra sự Hiện 

Diện của Thiên Chúa. Bởi vì ngày nay Kinh hạt và Lễ lạy đang không đưa các bạn trẻ đến 

niềm tin vào Thiên Chúa nữa. Hãy tạo điều kiện để các bạn trẻ quan sát về mọi sự vật trong 

vũ trụ này… từ đó ý thức hệ khám phá mỗi ngày của các bạn sẽ nhận diện ra Thượng Đế qua 

công trình tạo hóa của Ngài. Không có gì tự dưng mà có được. Ngay cả thuyết Big Bang 

cũng cần có động lực từ phía sau để thúc đẩy sự Nổ Toang tuyệt diệu ấy. Qua đó mỗi người 

chúng ta mỗi ngày sẽ ý thức hơn về sự liên hệ mất thiết giữa chúng ta với mọi loài trong vũ 

trụ tuyệt vời làm ngây ngất tâm hồn mà Thượng Đế đã ban tặng cho chúng ta cách nhưng 

không. 

   

Chúng con Chúc Tụng Chúa là Đấng Tạo Hóa muôn loài. Qua sự tốt lành vô biên của Ngài, 

Ngài đã ban tặng cho vũ trụ vạn vật và mọi loài thụ tạo sự tốt lành thánh thiêng của Ngài. 

Qua đó chúng con và mọi loài nhận ra, ý thức được quyền năng cao cả của tình yêu vô biên 

của Chúa. Hãy hướng tâm trí chúng con về bên Chúa để nhận diện ra sự HIỆN DIỆN đa 

dạng của Chúa nơi tất cả mọi sinh linh vạn vật trên vũ trụ này. Từ đó mỗi người chúng con 

cũng sẽ biết phải sống làm sao trong nhân ái, hài hòa và mang tính biết bảo vệ mọi loài và 

môi trường của vũ trụ chúng con. Amen.  

 

---Mai Trang--- 

 


