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Đakao, ngày 14 tháng 6 năm 2010
Kính gửi toàn thể anh chị em trong Đại Gia Đình Phan sinh Việt Nam
Anh chị em thân mến,
Xin Thánh Tâm Chúa Giêsu ban bình an cho anh chị em!
Đại Gia đình Phan sinh Việt Nam kỳ này có nhiều điều mới, nhiều tin
vui. Chúng ta vừa có một tân Phó tế và hai tân Linh mục. Chúng ta cám ơn
Chúa Ba Ngôi và cũng cầu xin Người giúp ba anh em tân chức trung thành
sống đời phục vụ phan sinh trong tư cách là những anh em có chức thánh.
Nói đến đổi mới, chúng ta cũng nghĩ đến Tu Nghị của Tỉnh Dòng các chị
Phan sinh Thừa sai Đức Mẹ: Ước mong chị em thực hiện được tốt nhất
những gì đã quyết định. Rồi đi ngược dòng thời gian thêm nữa, chúng ta
gặp lại Tu nghị bầu cử của Anh chị em Phan sinh tại thế với Ban Tân Phục
vụ quốc gia cho ba năm sắp tới: Cầu mong anh chị em đắc cử thật sự là
những người phục vụ, luôn tha thiết tìm điều thiện hảo của người khác. Tạ
ơn Thiên Chúa! Chúc mừng nhau! Cầu nguyện cho nhau!
Trong những ngày tĩnh tâm vừa qua của anh em Dòng Nhất, chúng tôi
hương chúng ta. Tôi thật sự biết ơn thế hệ các bậc cha anh đi đầu, các anh
đã bước được những bước nhỏ bé và giới hạn, nhưng vững chắc, và đã đặt
được một nền móng tốt để đời sống anh em hèn mọn tại Việt Nam ngày
càng phát triển. Những nỗ lực truyền giáo của các anh em ngoại quốc,
những giai thoại về cha già Maurice Bertin, những chứng từ về các cuộc
chiêu sinh thuở đầu, những chia sẻ về các chuyến đi khất thực, nói chung
những chứng từ về các gương sáng cương quyết sống và phổ biến nếp sống
Phan Sinh đơn sơ khiêm tốn khiến tôi cảm thấy hãnh diện, đồng thời cũng
làm cho tôi cảm thấy ưu tư. Lý do hãnh diện thì đã rõ. Lý do ưu tư là vì cứ
nghĩ: Không biết anh em thế hệ chúng ta có thể tiếp bước các bậc cha anh
thế nào? Chúng ta đã thực sự nhờ những bàn tay không ngại chai sần và
những bước chân không sợ sỏi đá đường dài mà lớn lên cho đến hôm nay,
chúng ta sẽ làm gì để nối tiếp các tấm gương quảng đại dấn thân ấy trong
tin tưởng phó thác ấy? Ngày hôm nay, nói cách nghịch lý, dường như
nhờ/do những phương tiện mà nền văn minh hiện đại đang đưa đến tận tay,
người ta ngại “hy sinh”, sợ “gian khổ”, nhạy “tính toán”. Toàn là những
điều mà đã từng khiến cha thánh Phanxicô phải lo sợ mà năn nỉ anh em:
“Hỡi anh em, chúng ta hãy tránh xa mọi thứ kiêu ngạo và hư danh. Hãy giữ
mình khỏi sự khôn ngoan thế tục và sự khéo léo theo xác thịt” (L ksc 17, 910). Các anh em đi trước chúng ta dù thế nào cũng đã góp phần làm nên
lịch sử của Tỉnh Dòng và Hội Dòng, của Hội Thánh Việt Nam và Hội
thánh toàn cầu. Tôi xin mượn lại những chia sẻ vào ngày mừng 80 năm
Tỉnh Dòng tại Thủ Đức năm ngoái:
Các anh đã qua đi giống như những khối đá sắc màu và dáng vẻ khác
nhau, nhưng ghép với nhau, đã xây nên tòa nhà Gia đình Phan sinh Việt
Nam hôm nay với những đường nét riêng; các anh cũng giống như những
nốt nhạc khác nhau, nhưng liên kết với nhau, đã tạo nên một giai điệu, một
bản tổng phổ độc đáo. Tôi tự hỏi: Phần chúng ta, những người còn bước đi
trên mặt đất này, chúng ta đang kết nối với anh em đi trước và với nhau thế
nào, chúng ta đang góp phần nào để làm cho tòa nhà Gia đình Phan sinh
Việt Nam không mất đi những đường nét riêng của nó, mà lại xinh đẹp
hơn, làm cho bản giao hưởng không mất đi nét đặc trưng của nó mà lại
Chia Sẻ 06 - 2010 (301)
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duyên dáng hơn? Anh em trên thế giới nhìn đến Gia đình Phan sinh Việt Nam đều trầm trồ, vì con
số đông, con số trẻ. Hẳn là con kênh Phan sinh đi qua Việt Nam không hung hãn tàn phá như một
cơn lũ dữ. Nhưng có hứa hẹn tuôn chảy chan hòa sức sống lâu dài chăng? Hay là đang gặp nguy cơ
trở thành những con lạch mà muốn làm dòng sông, nhưng đi càng đi xa thì càng khô cạn dần? Hoặc
có khi đe dọa trở thành ao tù nước đọng?
World Cup vừa khai mạc được ít ngày. Đây là hội bóng đá của hành tinh! Thời gian này chắc
chắn là thời gian một số người làm giàu nhờ các dịch vụ du lịch, nhờ độc quyền thông tin… Nhưng
đây cũng là thời gian của fair play, của khoa học, của sức mạnh phối hợp với sự khéo léo nhanh
nhẹn đồng đội. Ba mươi hai đội tuyển, nhưng chỉ một đội tới đích. Thành quả này, nhìn ở từng
khoảnh khắc, là công sức của 11 người, nhưng nếu nhìn toàn diện, thì không phải chỉ của 11 người,
mà là của toàn đoàn, của cả Ban Huấn luyện, của các chuyên viên y tế, của những người phụ trách
nhu yếu phẩm cho đoàn, và cả những người cổ võ nữa … Kết quả này cũng là do họ đã học được
những bài học từ quá khứ, và từ các đội khác. Hẳn là chúng ta có thể bắt chước họ nhiều điều.
Ký thác tất cả và từng anh chị em cho Thánh Tâm Chúa Giêsu, tôi thân ái cầu chúc anh chị
em luôn sống và sẵn sàng giúp nhau sống trong tình thương của Người.
Xin cha thánh Phanxicô chuyển cầu cho chúng ta.

ts FX Vũ Phan Long, OFM
Giám Tỉnh
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TIN TỈNH DÒNG
Cha Ken Kapalbo
Hôm 18. 05. 2010, sau một thời gian đến
giúp anh em trong Học viện của chúng ta, Anh
Ken Kapalbo OFM đã trở lại Tỉnh dòng Thánh
Tâm (Hoa Kỳ). Sau đây là lá thư của Anh gởi
đến anh em:

lòng yêu thương và cầu nguyện cho anh em. Tôi
mong rằng sẽ có ngày đón tiếp anh em trên
nước Mỹ.
Tôi rất vui nếu nhận được thư của anh em
theo địa chỉ: kcofm@aol. com
Với thánh Phanxicô, tôi muốn nói một lần
thay cho tất cả: Xin Chúa ban cho anh em bình
an!
Linh mục Ken

PSTT Việt Nam

Kính gửi cha Giám Tỉnh, cha Phó Giám
Tỉnh, cha Phụ Trách, cha Khởi, cha Giang, cha
Kính, anh em tu sĩ Tỉnh Dòng Phanxicô Việt
Nam, đặc biệt cộng đoàn Thủ Đức cùng với anh
em học viên:
Vài lời cảm tạ ở đây không bao giờ diễn tả
đầy đủ lòng biết ơn về khoảng thời gian mà tôi
chia sẻ với anh em. Anh em khiến tôi cảm thấy
như đang sống ở nhà và mãi mãi có nhau như
một phần cuộc đời mình. Nếu tôi làm buồn lòng
ai đó, xin hãy tha thứ. Lòng bác ái huynh đệ của
anh em đã chúc lành cho cuộc đời tôi qua vô
vàn cách thế. Khi đến với Việt Nam, tôi hết sức
mệt mõi sau những năm phục vụ khó nhọc cho
anh em ở tỉnh dòng Mỹ. Anh em Việt Nam đã
đón tiếp và trao tặng cho tôi món quà mới về sự
sống Phan Sinh đích thực. Bây giờ tôi ra đi với
con người tươi mới và sẵn lòng đối diện với nhu
cầu tương lai của tỉnh dòng Mỹ. Nếu Chúa
muốn, tôi sẽ lại thăm viếng anh em một lần nữa.
Với anh em sinh viên, tôi muốn nói rằng các
bạn là niềm vui và hy vọng đặc biệt của tôi.
Trong tư cách giáo sư, tôi được chúc lành khi
dành gần như trọn thời gian với anh em trong
lớp học và từng ngày sống. Các bạn luôn có một
anh em khác đang sống phía bên kia thế giới hết
Chia Sẻ 06 - 2010 (301)

Từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 05 năm 2010,
tại Phòng PSTT Đa Kao, Dòng PSTT Việt Nam
đã tổ chức Tu nghị Quốc gia để bầu lại Ban
Phục vụ mới. Hiện diện tại Tu nghị có cha Yvan
Matic, chị Lucie và đại biểu PSTT các Miền.
Cuộc Tu nghị đã diễn ra tốt đẹp trong bầu khí
huynh đệ Phan sinh theo chủ đề Tình huynh đệ
chân thành. Anh chị em đã đón nhận những bài
học bổ ích do cha Irênê Nguyễn Thanh Minh,
nguyên Trợ úy Quốc gia, và cha Giuse Phạm
Văn Bình, Quản xứ Đa Kao trình bày.
Kết quả bầu cử Ban Phục vụ cho nhiệm kỳ
VII (2010 – 2013) như sau:
Phục vụ: Anh Phêrô Maria Phan Thanh Lâm
Phó PV: Chị Maria Nguyễn Hoàng Mỹ
(Kiêm CVQT)
Thư ký: Chị Êlisabét Quảng Thị Thu Vang
(Kiêm CVQT dự khuyết)
Phụ trách HL: Anh Phaolô Nguyễn Văn Hoa
Thủ quỹ: Chị Maria Đinh Thị Lý
UV GTPS: Chị Maria Nguyễn Thị Ánh Hạnh
UV PÂH: Chị Maria Joséphine Đỗ Châu Huệ
Phục Vụ GTPS: Anh Giuse Nguyễn Vũ Hải.
Ban Phục vụ mới xin ra mắt và kính chào tất
cả Anh chị em trong Đại Gia đình Phan sinh.
Chúc mọi người Bình an và Thiện hảo.
Paul HH.
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Tĩnh Tâm năm 2010
Theo thông lệ, mỗi năm Tỉnh Dòng tổ chức 2
đợt tĩnh tâm năm cho hết thảy mọi anh em và
các đợt tĩnh tâm thường diễn ra trong mùa hè.

Năm nay, đợt I bắt đầu từ ngày 31. 05 – 04. 06.
2010 và đợt II từ ngày 07 – 11. 06. 2010. Người
giảng phòng cho anh em là Anh Phi Khanh
Vương Đình Khởi OFM, với chủ đề về lịch sử
truyền giáo của Giáo hội và của Dòng Phan sinh
tại Việt Nam.
Để giúp anh em ý thức tầm quan trọng của
việc tĩnh tâm như một khoảng thời gian ân
sủng Chúa ban – mỗi người có dịp nhìn lại đời
sống ơn gọi và kín múc năng lực cho cuộc
hành trình ra đi làm chứng cho sự hiện diện
yêu thương của Thiên Chúa, đặc biệt trong
hoàn cảnh xã hội và Giáo hội hôm nay – trong
nghi thức khai mạc tuần tĩnh tâm, Anh Giám
tỉnh đã chia sẻ với anh em chuyến đi năm xưa
của tổ phụ Gia-cóp. Đó là một lộ trình đầy thử
thách nhưng cũng đầy ắp Thiên Chúa, Đấng
thực gần gũi và đang đồng hành với mỗi
người trên mọi nẻo đường cuộc sống.
Trong những ngày tĩnh tâm, anh giảng phòng
lại tiếp tục giúp anh em triển khai lộ trình thiêng
liêng đó. Khởi đi từ kinh nghiệm chiêm ngưỡng
bức tượng Thánh Giá tại Nguyện đường San
Đamianô và cuộc gặp gỡ với Đức Kitô tại nơi
đây, Phanxicô đã nhận thức về ơn gọi sứ vụ của
ngài “Hãy đi xây dựng lại Nhà Ta”, đã khám
phá ra Đức Kitô và Phúc âm của Chúa như tiêu
chuẩn nền tảng và ánh sáng soi dẫn cho ngài và
cho Hội Dòng cách thức thực hiện sứ vụ truyền
giáo, nhằm canh tân, xây dựng Giáo hội và xã
hội, trong sự trung thành, hiệp nhất với Giáo hội
và khiêm tốn yêu thương, kính trọng, tùng phục
mọi người.
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Qua những ngày chia sẻ, khi trình bày những
sự kiện lịch sử và giới thiệu một số khuôn mặt
các nhà thừa sai Phan sinh nổi bật, Anh giảng
phòng cũng mời gọi anh em chiêm ngưỡng lịch
sử như một huyền nhiệm của Thiên Chúa, như
“một thầy dạy nghệ thuật sống”, để từ đó – từ
những thành công cũng như thất bại, những
thuận lợi cũng như khó khăn – rút lấy bài học
cho sứ vụ truyền giáo Phan sinh trong bối cảnh
hiện nay của Tỉnh Dòng và của từng anh em,
trong tư cách là những anh em hèn mọn đang góp
phần làm nên lịch sử của Giáo hội và Hội Dòng.
Theo chương trình đã được thống nhất, anh
em cũng có nhiều khoảng thời gian để cầu
nguyện chung và riêng trước Thánh Thể; tổ
chức những nghi thức phụng vụ tôn kính Đức
Maria La Vang và Thánh Phanxicô với Môi
sinh; dâng lễ cầu nguyện và viếng nghĩa trang
tưởng nhớ những anh em đã qua đời, đồng thời
cũng làm phép khánh thành Nhà để hài cốt vừa
mới được xây dựng. Ngoài ra, Anh Giám tỉnh
cũng tận dụng thời gian và cơ hội này, để trao
đổi với anh em một vài thông tin liên quan tới
đời sống Tỉnh Dòng. Đặc biệt trong đợt I, anh
em cũng có dịp mừng Ngân khánh Khấn Dòng
của hai AA. Giê-ra-đô Liên và Giuse Tuấn.
Trong đợt II, anh em còn có dịp được gặp gỡ
Anh GB. Nguyễn Gia Thịnh, trong chuyến về
nghỉ tại quê nhà, đến chia sẻ những kinh nghiệm
về sứ vụ truyền giáo.

Tĩnh tâm
lãnh nhận chức thánh
Để chuẩn bị cho việc lãnh nhận chức thánh
linh mục và phó tế, Anh Phaolô Nguyễn Đình
Vịnh, Giám sư học viện đã sắp xếp tổ chức cho
anh em tĩnh tâm 3 ngày, song song với đợt tĩnh
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tâm lần hai của Tỉnh Dòng, tại Nhà tĩnh tâm
Đamianô thuộc cộng đoàn Thủ Đức.
Hai anh sẽ lãnh nhận thừa tác vụ linh mục là
anh Giuse Lê Thanh Đề và anh Giuse Nguyễn
Đình Trí; anh Giuse Nguyễn Khánh Thông sẽ
lãnh nhận chức phó tế. Các anh đã tập trung về
Nhà tĩnh tâm từ tối Chúa Nhật lễ Mình Máu
Chúa ngày 06 đến chiều 09/06/2010. Ngay buổi
tối đầu tiên khai mạc thời gian tĩnh tâm, Anh
Antôn Vũ Hữu Lệ OFM đã chia sẻ với anh em
bài “Ơn gọi Linh mục”.
Trong thời gian tĩnh tâm này, các bài chia sẻ
tập trung vào 6 chủ đề chính: Ơn gọi Linh mục
(1); vai trò của LM vừa là Thầy, vừa là Trò (2);
những đòi hỏi của đời LM, “Người Mục tử sống
thanh thoát” với của cải vật chất (3); con đường
“Đức ái hoàn hảo-Con đường độc thân linh
mục” (4); những vấp váp của đời LM, “Một giờ
trong vườn Cây Dầu” (5) và một bài mang tính
tổng hợp “Linh mục người của Thiên Chúa và
người của mọi người” (6). Nội dung của các bài
chia sẻ ngắn gọn, súc tích và nhẹ nhàng, nhưng
không kém phần sâu sắc và đậm đà ý vị; được
kín múc từ nền tảng Kinh Thánh cũng như từ
những kinh nghiệm của Cha thánh Phanxicô đã
được đề cập tới trong Luật và Hiến Chương
Dòng. Nói chung, các đề tài đều xoáy vào trọng
tâm chức linh mục và phó tế, gợi lên những ý
nghĩa cốt yếu và những điều cần thiết phải có
trong đời sống của người linh mục và phó tế.
Như thế, anh em không những đã được chuẩn
bị về mặt bề ngoài; nhưng điều quan trọng hơn,
còn được mời gọi phải biết đào sâu, biết đi vào
nội tâm hơn, để phục vụ Chúa và mọi người như
một người tôi tớ trung thành của Chúa trong tác
vụ mới. Vì như Chúa nói “Người làm lớn giữa
anh em, thì phải làm người phục vụ anh em, và
ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ
anh em” ( Mt 20, 26-27; Mc 10, 43-44).
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Ngoài những bài giảng của Anh Antôn, anh
em còn có thời gian chia sẻ nhóm dựa trên các
câu hỏi được gợi ý và luân phiên chia sẻ Lời
Chúa trong Thánh Lễ mỗi ngày. Bên cạnh đó,
còn có một buổi tối giải đáp những thắc mắc
liên quan đến vấn đề mục vụ và chính đời sống
của LM; đánh giá lại những điều đã nghe, đã
lĩnh hội trong những ngày tĩnh tâm; và thực tập
cử hành Thánh lễ.
Giờ cung nghinh Lời Chúa, vào chiều thứ tư
(9/6) tại Nhà nguyện Póc-xi-un-cu-la, với chủ
đề “Ra đi Loan báo Tin Mừng”, thật trang
nghiêm và sốt sắng, đặt trọng tâm cuộc sống và
sứ vụ trên Lời Chúa, đã khép lại ba ngày tĩnh
tâm.
Chúng em không biết nói gì hơn là cảm tạ
Thiên Chúa về tất cả mọi sự ; và cám ơn mọi
người, đặc biệt Anh Giám Tỉnh, Anh Giám Sư,
Anh Giảng Phòng, Anh Phụ Trách Nhà tĩnh
tâm cùng tất cả những anh chị em đã âm thầm
phục vụ chúng em, về mặt tâm linh, tinh thần
và vật chất. Nguyện xin Chúa ban Bình An và
Thiện Hảo.
Jos Nguyễn Khánh Thông, OFM

Lễ Phong chức Linh mục & Phó tế

Vào lúc 09. 00, sáng CN 13. 06. 2010, tại
Học viện Phanxicô Thủ Đức, Đức Cha Giuse
Đặng Đức Ngân, Giám mục Giáo phận Lạng
Sơn, đã chủ sự Thánh lễ trao ban chức Phó tế
cho Anh Giuse Nguyễn Khánh Thông và chức
Linh mục cho 2 Anh: Giuse Lê Thanh Đề và
Giuse Nguyễn Đức Trí.
Cùng đồng tế với Đức Giám mục, có khoảng
hơn 50 linh mục, bao gồm anh em linh mục
trong Dòng, một số các cha Hạt trưởng, cha xứ
và cha bạn của ba anh em lãnh nhận chức thánh.
Ngoài những anh em trong Học viện và Tu viện,
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còn có rất nhiều anh em khác, các nam nữ tu sĩ
thuộc nhiều Hội Dòng bạn đã đến tham dự và
cầu nguyện cho anh em trong
ngày đại lễ.
Thánh lễ đã diễn ra trong bầu
khí trang nghiêm sốt sắng; Sau
đó, Đức Giám mục và toàn thể
mọi người đã ở lại cùng chia sẻ
niềm vui với gia đình Phan sinh
và ba anh em trong bữa tiệc đơn
sơ và huynh đệ.
Xin Chúa ban tràn đầy ơn
thánh, để giúp anh em sống xứng
đáng trong chức vụ đã được lãnh
nhận, trở nên những chứng nhân
cho Chúa Kitô và những người

phục vụ anh chị em trong yêu thương và khiêm
hạ. Xin chân thành chúc mừng.

Mở đầu Tuần Tĩnh Tâm Tỉnh Dòng
31-5 và 07-6-2010
FX. Vũ Phan Long

Lời Chúa: St 28, 10-22
Gợi ý suy nghĩ
Tuần này, chúng ta sẽ suy nghĩ
về lịch sử. Chúng ta sẽ cầu nguyện
như những con người có một lộ
trình để sống và góp phần vào lịch
sử.
Lộ trình cuộc đời chúng ta
không “đơn giản”, cũng không “lý
tưởng”. Kinh Thánh cho hiểu như
thế, khi tường thuật lại những cuộc
đời không có những nẻo đường
vạch sẵn chỉ cần bước theo. Cuộc
đời của Giacóp là một minh họa:
đây là cả một đường đời người mà
Giacóp phải sống ngày qua ngày.
Chúng ta sẽ thấy mình là những
Giacóp. Cuộc gặp gỡ với Thiên
Chúa không xảy ra tại một thế giới
thiêng liêng không thể đạt tới,
nhưng ngay trên mặt đất, trong xác
thịt của những con người cụ thể,
xuyên qua những cuộc sinh hạ khó
khăn, những kình địch, những
phân bì ganh tị, những tình yêu,
những con đường dài với những
khối đá ven đường, xuyên qua
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những cuộc chiến đấu, những ngày đêm…
Cuộc đời của Giacóp được phân nhịp bằng những cuộc
gặp gỡ với Thiên Chúa. Những cuộc gặp gỡ này đã xảy ra,
thường là bất ngờ, trong khi Giacóp đi đường, xa những an
toàn và xa những gốc rễ quen thuộc của cậu. Đây là một kinh
nghiệm căn bản: Thiên Chúa thường đến gặp con người khi
họ đang đi đường, đang đi trốn hoặc đi lưu đày.
Có thể nói mọi cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa, cho dù rất
riêng tư, đều loan báo và chuẩn bị điều gì khác. Nếu Thiên
Chúa đã thật sự đi qua đó, thì cuộc đời sẽ thay đổi và thế nào
cũng có những cuộc gặp gỡ giữa những con người.

1. - Giacóp ra đi
Sau khi đã ăn cắp phúc lành của cha, Giacóp rời Bơe-Seva
để đi đến Kharan, nơi Thiên Chúa đã gọi Abraham. Sau nhiều
cây số đường trường, mặt trời lặn, cậu dừng lại một nơi xa lạ
(x. St 28, 10). Tại đây, cậu có một giấc mơ: một cái thang bắc
từ đất lên tới trời (“sullam” có lẽ là một cái tay vịn cầu thang,
như tại các đền Mêsôpôtamia). Vậy là có thể có một quan hệ
giữa đất và trời. Chính Thiên Chúa lập cầu thang này, ngược
lại với tháp Babel là do con người lập để đạt tới trời (St 11).
Các thiên thần lên xuống, qua lại, tức là có thể có quan hệ hai
chiều tự do. Nếu các thiên thần bắt đầu bằng đi lên, có lẽ là
các ngài đã ở bên Giacóp, nay lên để tường trình cho Thiên
Chúa những gì Giacóp đang sống. Vậy Giacóp không hoàn
toàn cô độc.
Điều đáng ngạc nhiên là Thiên Chúa không ở trên đầu
thang, nhưng ngay bên Giacóp (‘lyw, “trên ông”, St 28, 13).
Giacóp đang sống một kinh nghiệm ngoại thường về hiện
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diện và gần kề, ngay trên miền đất
ông đang đi trốn. Thiên Chúa tự
giới thiệu là Thiên Chúa của cha
ông cậu. Lời Thiên Chúa nói với
Giacóp giống với những lời Người
đẫ nói với Abraham và Ixaác (St
28, 13-14; x. 12, 3-7; 14, 15; 17,
18; 18, 18; 22, 17-18 v. v. ).
Giacóp đúng là người thừa kế phúc
lành đã đi qua Abraham và Ixaác.
Gia đình Giacóp sẽ tăng trưởng,
nhưng qua cậu, phúc lành được
nhắm cho mọi người.
Thiên Chúa tỏ ra sẵn sàng săn
sóc Giacóp, Người biết cậu đang
lưu lạc tha hương. Người nói “Này
Ta ở với ngươi” (St 28, 15) như đã
từng nói với Ixaác (St 26, 3. 24),
như sẽ nói với biết bao ngôn sứ,
những người nam người nữ chấp
nhận bước đi với Người. Người lại
thêm, như thể cho chính xác hơn:
“ngươi đi bất cứ nơi nào, Ta sẽ gìn
giữ ngươi”. Thiên Chúa không chỉ
ở đó, ở nơi mà Giacóp không chờ
gặp Người; Người sẽ ở đó mãi mãi
và ở khắp nơi. Thiên Chúa không
bị ràng vào một nơi chốn, nhưng
vào Giacóp: “Ta sẽ đưa ngươi về
… Ta sẽ không bỏ ngươi”. Người
cùng đi đường với Giacóp, Người
hướng dẫn bước đường của cậu và
che chở cậu.
Giacóp tỉnh giấc, cậu nhìn
nhận: “Quả thật, có Đức Chúa ở
nơi này mà tôi không biết” (28,
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16). Cậu “sợ”: một cảm giác rất mạnh về sự hiện diện của
Thiên Chúa. Giacóp lấy hòn đá đã gối đầu, hòn đá làm chứng
về giấc ngủ đầy ắp Thiên Chúa của cậu, dựng lên để đánh
dấu nơi vừa sống kinh nghiệm đặc biệt. Miền đất nơi Giacóp
đã ngủ sẽ giữ lại một dấu vết về cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa.
Và nơi ấy trở thành một nơi thánh. Giacóp hiểu đây chính là
nhà Thiên Chúa, là cửa trời. Thế là cậu đặt tên là Bết-Ên.
Sau đó, Giacóp đã nói lên một lời khấn lạ lùng: “Nếu
Thiên Chúa ở với tôi và giữ gìn tôi trong chuyến đi tôi đang
thực hiện, nếu Người ban cho tôi bánh ăn áo mặc, nếu tôi
được trở về nhà cha tôi bình an, thì Đức Chúa sẽ là Thiên
Chúa của tôi…” (St 28, 20-22). Phải chăng Giacóp mặc cả
với Thiên Chúa ? Không phải thế!
Trước tiên Giacóp nói đến nơi gặp gỡ Thiên Chúa, đó là
xác thịt của cậu. Cậu nêu ra những nhu cầu cụ thể nhất và sơ
đẳng nhất của xác thịt cậu, chẳng hạn việc di chuyển, cái ăn,
cái mặc, trở về nhà bình an. Chính tại đó mà cậu có hẹn với
Thiên Chúa, chính tại đó mà cậu muốn trải nghiệm rằng
Thiên Chúa thật sự “ở với” cậu. Đối với Giacóp, cũng như
đối với bất cứ ai, câu hỏi về sự hiện diện của Thiên Chúa
được đặt ra. Phải chăng đây chỉ là một cảm giác mơ hồ là
mình được tháp tùng hay đây là chuyện có thật, sờ mó được,
kiểm chứng được?
Một yếu tố trọng yếu khác, đó là thời gian. Giacóp xin
Thiên Chúa ở với cậu trong thời gian và đi qua mọi nơi cậu
sẽ đi. Lúc này, Giacóp còn chưa biết rằng cậu phải mất hai
mươi năm rồi mới trở lại quê nhà. Nhưng không quan trọng,
điều đáng kể với cậu là bước đi với Thiên Chúa, hoặc đúng
hơn, là trải nghiệm nơi bản thân, cách cụ thể, và trong thời
gian, là Thiên Chúa bước đi với cậu.
Lời khấn của Giacóp cũng cho thấy rằng một người con
không tự động thừa kế đức tin của người cha. Vào lúc này,
Giacóp nói về Thiên Chúa ở ngôi thứ ba, còn Cha thì lại tự
giới thiệu là Thiên Chúa của cha ông cậu là Abraham và
Ixaác. Điều gì sẽ làm cho Thiên Chúa của cha trở thành
Thiên Chúa của con? Đó là người con phải trải nghiệm một
cuộc gặp gỡ riêng tư với Thiên Chúa. Giacóp vừa thực hiện
kinh nghiệm đó. Nhưng Giacóp biết rằng chỉ một đêm với
Thiên Chúa thì không đủ, cho dù là đêm đẹp nhất. cậu xin
Thiên Chúa bước đi dài lâu với cậu, ngày qua ngày, trong
cuộc sống cụ thể. Chỉ khi đó cậu mới có thể nói với Người
“Ngài là Thiên Chúa của con”.

2. - Khi một cuộc gặp gỡ
loan báo một cuộc gặp gỡ khác
Làm thế nào Thiên Chúa tháp tùng Giacóp và cho cậu thấy
rằng Người ở với cậu, chăm sóc cậu trong những chiều kích
cụ thể nhất của cuộc sống con người cậu? Bằng cách cho cậu
gặp một người phụ nữ. Như thế Giacóp gặp lại kinh nghiệm
của Ađam. Sau một giấc ngủ huyền bí, Ađam được Thiên
Chúa cho gặp “một trợ tá tương xứng” (St 2, 20). Ở đây đêm
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đầy Thiên Chúa đưa đến cuộc gặp

gỡ với Rakhen bên bờ giếng (St 29, 1-14). Bản văn không
quan tâm đến đường dài nữa, mà đưa thẳng đến mục tiêu, gợi
cho chúng ta một điều gì đó hết sức con người và cũng hết
sức thần thánh: một cuộc gặp gỡ chân thật với Thiên Chúa có
thể chuẩn bị cho một người gặp một người phụ nữ. Nhưng
đừng quên: sau cuộc đấu vật Giáp-bốc (St 32, 23-33), Giacóp
gặp anh Esau; sau thị kiến Bơe-Seva (St 46, 1-4), Giacóp gặp
lại Giuse.
Điều một người đã sống có thể được sống bởi những
người khác. Tin Mừng Gioan đã gợi lại câu truyện này trong
cuộc gặp gỡ giữa Đức Giêsu với Nathanaen (Ga 1, 50-51) và
với người phụ nữ Samari (Ga 4): Đức Giêsu là một cái thang
Giacóp và là chính Giacóp. Các môn đệ của Đức Giêsu sẽ có
thể là những Giacóp mới và sống kinh nghiệm Bết-Ên: trời
mở ra, Thiên Chúa không ở trên cao ấy, nhưng ở ngay bên
cạnh họ trên mặt đất, Người ở ngay bên cạnh họ, nơi Đức
Giêsu, Ngôi Lời làm người. Với Đức Giêsu, cửa trời lúc nào
cũng mở, Thiên Chúa luôn sẵn sàng gặp gỡ. Và chúng ta
không được quên rằng một cuộc gặp gỡ chân thật với Thiên
Chúa luôn loan báo những cuộc gặp gỡ khác.
Khi đó, có thể nói đến loan báo Tin Mừng, đến việc làm
chứng.

LỊCH SỬ VÀ ÂN SỦNG (tiếp theo)
…sống như một hy lễ cao trọng, hầu dẫn đưa
chúng ta đến niềm hy vọng và vinh quang ( x. 1
Ga 3,16)
Khi nghĩ đến lịch sử bản thân, mỗi người
chúng ta như cảm nghiệm được sự hiện diện
sống động và mạnh mẽ của Thiên Chúa, cũng
như ý thức sự bé nhỏ yếu đuối của con người.
Người là một vị Thiên Chúa mà chúng ta không
chỉ bắt gặp được qua những trang Kinh Thánh,
nhưng còn là một vị Thiên Chúa dấn thân vào
cuộc sống của chính mỗi người chúng ta. Vì thế,
chúng ta có thể mở cuốn Tin Mừng là chính
cuộc đời tôi, là câu chuyện của đời tôi, để chiêm
ngưỡng một cách kinh ngạc những điều kỳ diệu
mà Thiên Chúa đã và đang làm cho tôi. Ân sủng
của Thiên Chúa đụng chạm đến với chúng ta
bằng nhiều cách; nhưng nhiều khi chúng ta đã
không nhận ra được ý nghĩa của ân sủng đó.
Cần phải có thời gian để suy gẫm và nhớ lại quá
khứ, với ơn soi sáng của Thánh Thần.
Lịch sử đã không bao giờ luôn diễn tiến một
cách bình lặng. Tuy nhiên, có vượt qua chông
gai chúng ta mới cảm nghiệm được sự cao trọng
của những quà tặng. Đến lượt mình, chúng ta lại
khát khao mang những quà tặng ấy cho anh em,
cho cộng đoàn đang cùng với chúng ta dấn
bước. Văn kiện Tổng Tu nghị 2009 cho chúng
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ta một hướng đi xác thực: “Như thánh Phanxicô
và nhiều anh em trong lịch sử chúng ta đã điết
sử dụng quà tặng của mình để phục vụ Tin
Mừng. Chúng ta cảm thấy được mời gọi để lãnh
nhận quà tặng từ Tin Mừng và đáp trả cách sáng
tạo bằng đời sống chúng ta, bằng những hành vi
cụ thể trong việc vận dụng những quà tặng của
mình. Chúng ta muốn học cách lắng nghe lời
Đức Giêsu và trao tặng Lời ấy cho những người
nam, người nữ hôm nay, trong tinh thần Phúc
âm, bằng cách rảo khắp các nẻo đường thế giới
như những anh em hèn mọn loan báo Tin Mừng
với trái tim luôn hướng về Chúa.”
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cảm
tạ Chúa đã qui tụ chúng con về đây.Những ngày
qua là những điểm dừng quí giá để chúng con
kín múc được sức sống thần thiêng từ nơi Chúa.
Qua lịch sử, có biết bao bài học Chúa đã muốn
gởi đến cho chúng con và vẫn còn mời gọi
chúng con tiếp tục dấn thân vào lịch sử. Xin cho
chúng con nhận ra sự hiện diện yêu thương của
Chúa trong chính chúng con. Xin chỉ dạy chúng
con biết cách đi đến với con người hôm nay, là
anh em của con, là cộng đoàn con đang sống và
những người đang đợi chờ chúng con chia sẻ
cuộc sống của họ. Amen.
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Cholula, Puebla, Mexico – Đại hội Quốc
tế Các Nhà giáo dục Phan sinh lần thứ IV
Từ ngày 02 – 06. 05. 2010, Đại hội Quốc tế
Các Nhà giáo dục Phan sinh vùng châu Mỹ Latinh lần thứ IV đã diễn ra tại Cholula, Mexico.
Chủ đề Đại hội là “Nền Giáo dục Phan sinh
trước những Mô hình Nhân học mới”. Đại hội
đã được một ủy ban các Nhà giáo dục Mexico
thuộc Dòng Anh em hèn mọn tổ chức, với sự
cộng tác của các Giám tỉnh tại cùng quốc gia và
với sự hỗ trợ của UCLAF lẫn của Hội Dòng
thông qua Văn phòng Tổng Thư ký Truyền giáo
và Phúc âm hóa. Mục đích Đại hội nhằm phân
tích những mô hình về con người Phan sinh mới
trong khung cảnh vùng châu Mỹ La-tinh; nhận
diện khoa Nhân học Phan sinh trong lãnh vực
giáo dục; và cung cấp những đường hướng sư
phạm trung thành với Đoàn sủng Phan sinh để
đáp trả lại những thách đố hiện nay.
Con số tham dự viên lên tới 400 người, trong
đó có 100 Anh em hèn mọn đến từ 10 quốc gia
thuộc châu Mỹ La-tinh, cộng thêm các anh em
đến từ Ý và Tây-ban-nha; tất cả mọi người đã
có thể theo dõi các bài diễn thuyết nghiên cứu
chuyên sâu của Tổng Phục vụ, của Tiến sĩ Rita
Ferrini, của Anh Manuel Arnaut và Anh Joaquin
Echeverry. Anh em cũng đã đối thoại với các
diễn giả, chia sẻ các kinh nghiệm; và có những
giây phút cử hành phụng vụ, nghệ thuật, văn
hóa và lễ hội.

Rôma – Khai trương Bếp ăn cho Người
nghèo tại Học viện Thánh Antôn
Sau khi Bếp ăn đã được sửa sang, lễ khai
trương đã diễn ra hôm 19. 03. 2010, trước sự
hiện diện của Tổng Phục vụ, Ban Tổng Cố vấn,
các Chủ tịch Hội đồng và đông đảo khách mời.
Anh Bob Van Laer OFM, Giám tỉnh Bỉ, người
đã tài trợ cho toàn bộ dự án, cũng đã có mặt.
Trong suốt quá trình tu sửa, Hiệp hội Opere
Antoniane Onlus gồm những tình nguyện viên
đã được thiết lập để điều hành bếp ăn. Vả lại,
cũng có 11 tình nguyện viên sẽ giúp Anh
Antonio Clemenza (giám đốc) thực hiện công
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việc bác ái này. Các dịch vụ chúng ta cung cấp
cho các anh em nghèo của chúng ta gồm có: bữa
cơm mỗi ngày, việc tắm rửa, quần áo và chăm
sóc y tế do Bác sĩ Fedeli Giampero của chúng ta
điều phối.

Bếp ăn có 120 chỗ và sẽ được mở cửa từ 11
giờ 00 đến 13 giờ 00, như vậy là có thể phục vụ
xoay vòng cho 3 bữa ăn. Món ăn nóng đầu tiên
sẽ do nhà bếp của tu viện dọn, trong khi món
nguội thứ hai sẽ do những tình nguyện viên
chuẩn bị. Không giống như mọi bếp ăn khác tại
Rôma, đòi phải có thẻ Chứng minh trước khi
phục vụ cho những người vô gia cư và túng
thiếu, chúng ta đã chấp nhận không cần yêu cầu
họ phải có thẻ Chứng minh, như thế là chúng ta
để họ được tự do đến với bếp ăn của chúng ta.
Các phòng tắm và các phương tiện y tế sẽ được
cung cấp một tuần hai lần. Người nghèo cũng sẽ
được nhận quần áo mới và được chăm sóc y tế
miễn phí.
Chúng ta gởi gắm công việc bác ái này vào
tay Cha Thánh Phanxicô chúng ta, ngài sẽ chúc
lành và cho chúng ta có được tinh thần dâng trả
cho người nghèo điều mà Chúa Quan phòng
đoái thương ban cho chúng ta một cách dồi dào.
Như thế, chúng ta mới sống điều mà Chúa
Giêsu đã nói trong Phúc âm: “Anh em đã lãnh
nhận cách nhưng không, thì hãy cho đi một cách
nhưng không”.
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Ủy Ban Giáo dục Mục vụ
Dòng Anh em hèn mọn
Ban Tổng Cố vấn mới vừa đề cử Ủy ban
Giáo dục Mục vụ cho Hội Dòng nằm trong
phạm vi việc linh hoạt hoạt động Phúc âm hóa.
Các Anh em hợp thành ủy ban này gồm có: AA.
Antonio Herrera, Ariel Amato, Jaime Spengler,
Joaquín Arturo Echeverry, José do Casal
Martins, Peter Schorr, Thomas Ferry Suharto và
William Farris. Từ ngày 11 – 13. 05. 2010, Ủy
ban đã đến cùng với Văn phòng Tổng Thư ký
Truyền giáo – Phúc âm hóa, để nghiên cứu công
tác phúc âm hóa phải được thực hiện theo
Trường phái Công giáo Phan sinh. Hơn nữa, sau
khi đã họp với Ban Tổng Cố vấn, Ủy ban đã
thiết đặt những mục tiêu sau đây:

1. Cổ võ và linh hoạt việc mục vụ giáo dục,
đặc biệt tại những nơi hiện đang tiến hành
công tác này, trong lúc vẫn nhớ tới tất cả
các khu vực địa lý khác.
2. Giúp hiểu biết, cổ võ và nghiên cứu cẩn
thận các đường hướng của Hội Dòng bằng
cách học tập tài liệu “Ra đi và Dạy bảo”.
3. Nghiên cứu chuyên sâu công tác phúc âm
hóa của Hội Dòng trên các bình diện:
nhân vị, Khoa Sư phạm Phan sinh, Mô
hình Giáo dục Phan sinh và Khoa Nhân
loại học Phan sinh.
Ngoài ra, vì trực tiếp với công tác linh hoạt,
mỗi thành viên trong ủy ban phải quán xuyến
một khu vực địa lý và dẫn dắt các cuộc gặp gỡ
cấp vùng hoặc cấp Hội đồng Miền trong lãnh
vực giáo dục; tổ chức Đại hội châu Âu lần thứ
II; linh hoạt và tháp tùng công việc đang được
thực hiện tại châu Mỹ La-tinh; nghiên cứu
chuyên sâu các chủ đề liên quan tới khu vực này
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như một mặt bằng nền cho việc phúc âm hóa.
Một số lãnh vực trong đó là: nhân vị, Mô hình
Giáo dục Phan sinh, khoa nhân học và Sư phạm
Phan sinh. Ít nhất Ủy ban sẽ gặp nhau mỗi năm
một lần. Cuộc gặp gỡ tới đây được ghi nhận vào
tháng 04 năm 2010 tại Tây-ban-nha.

Nam Phi, Cúp Bóng đá Thế giới 2011
Chắc chắn Cúp Bóng đá Thế giới cống hiến
một cơ hội có một không hai không nên bỏ lỡ và
bởi vì hoặc là lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá,
giải đấu sẽ được tổ chức tại châu Phi. Điều đó
nhấn mạnh vai trò quan trọng của thể thao trong
nền văn hóa châu Phi. Nói chung, thể thao đòi
hỏi tính nhẫn nại, sự kiên trì, lòng kính trọng là
các giá trị mà xã hội chúng ta, đặc biệt là châu
Phi, đang cần. Những điều đó cũng bao gồm các
giá trị mà không bao giờ Giáo hội cảm thấy mệt
mỏi để loan báo, chẳng hạn như lòng bác ái,
việc đối thoại với các tôn giáo và các nền văn
hóa khác, và tình thương đối với người lân cận.
Chúng ta chào đón cơ hội này để cống hiến
cho thế giới một tấm gương về việc làm cách
nào để thể thao và Giáo hội được hài hòa với
nhau. Chúng ta không nên sợ thúc đẩy công việc
này như Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã
nhắc nhở chúng ta. Chúng ta không nên sợ ra
sức thực hiện với đức tin và lòng can đảm giống
như các vận động viên! Anh em hãy tìm thêm
thông tin nơi trang mạng http://www.
churchontheball. com. Tại đây, anh em sẽ tìm
thấy thông tin được cập nhật liên quan tới các
giáo xứ ở gần những sân vận động là nơi các
trận đấu được tổ chức. Mọi người sẽ gặp được
nhiều sự kiện khác do Giáo hội cống hiến. Mọi
người cũng có những vị trí thiêng liêng quan
trọng nhất không nên bỏ lỡ, những suy nghĩ về
việc buôn bán con người, về HIV và bệnh Aids,
về Thể thao và Giáo hội. . . vv. Hãy nhớ rằng
chỉ có chiến thắng thực sự, đó là cuộc chiến
thắng để gìn giữ phẩm giá của con người (Lời
mời gọi của Hồng y Wilfrid Napier OFM, Tổng
Giám mục Durban). Cầu chúc đội bóng giỏi
nhất chiến thắng!

Hành hương kính viếng
Khăn liệm tại Turin
Hôm 25 tháng 05, Tỉnh Dòng Thánh
Bônaventura tại Piemonte đã mời Ban Tổng Cố
vấn hành hương đến kính viếng tấm Khăn liệm
thành Turin. Cùng nhập đoàn với Ban Tổng Cố
vấn còn có 120 anh em khác đến từ nhiều tỉnh
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thành trong nước Ý và khoảng 100 thành viên
thuộc Gia đình Phan sinh. Sau Thánh lễ do Anh
Jose Rodriguez Carballo TPV chủ sự, những
khách hành hương đã kính viếng tấm Khăn liệm
thánh được trưng bày cho các tín hữu cung kính
tại Nhà thờ Chánh tòa Turin. Trong những ngày
tấm Khăn liệm được trưng bày cho người ta
kính viếng, đã có hơn 2 triệu rưỡi khách hành

hương đến cầu nguyện trước Khăn thánh, vượt
qua tất cả mọi dự báo. Buổi chiều, Tổng Phục
vụ đã gặp gia đình Phan sinh tại Nhà thờ Thánh
Béc-na-đi-nô và cuối ngày là cuộc cử hành giờ
Kinh chiều và Tổng phục vụ trao cho tất cả
những người tham dự mỗi người một hình chụp
tấm Khăn Thánh.

NHÌN XEM,
CẢM NGHIỆM, LOAN BÁO
Thánh lễ bế mạc với các Chủ tịch các Hội đồng Giám tỉnh OFM
(Trung ương Dòng, ngày 19. 05. 2010)
Cv 20, 28-38; Ga 17, 11b-19
Quý Anh Chủ tịch thân mến, Xin Chúa ban
Bình an cho anh em!
Cuộc cử hành Lễ Chúa chúng ta Lên Trời đã
bao cuộn lại khoảng thời gian phụng vụ mà
trong đó chúng ta đã sững sờ chiêm ngưỡng sự
hiện diện của Đức Kitô Phục sinh ở giữa các
môn đệ. Trong khoảng thời gian đó, Ngài đã
chia sẻ các bữa ăn với họ, đồng thời khích lệ họ
can đảm trong những giờ khắc khó khăn. Ngày
lễ Ngũ Tuần Chúa Nhật tới đây mở ra thời gian
của Thánh Thần, của Giáo hội và của sứ vụ
truyền giáo. Các môn đệ đã xem thấy, đã cảm
nghiệm và sau đó đã làm chứng bằng việc công
bố Tin Mừng tại Giêrusalem cho tới tận cùng
trái đất. Vì Giáo hội – là một cộng đồng các kẻ
tin – mang tính phổ quát, nên Giáo hội không hề
biết tới những giới hạn về địa lý và văn hóa.
Giống như cộng đồng các môn đệ đã có thể
xem thấy, thì chúng ta cũng thế, có thể xem thấy
và cảm nghiệm sự hiện diện của Chúa Giêsu ở
giữa chúng ta. Như họ đã cảm nghiệm, chúng ta
cũng vậy, cảm nghiệm được sự hiện diện đích
thực của Ngài đã trở nên của ăn và thức uống
trong bí tích Thánh Thể, lương thực Lời Chúa,
và mang lấy một bộ mặt nơi người anh em.
Giống như các môn đệ, giờ đây chúng ta cũng
bước vào thời gian của Giáo hội, của việc làm
chứng, của sứ vụ truyền giáo và phúc âm hóa
trong tư cách là dân tộc Phúc âm, “Anh em hãy
đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng
cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16, 15).
Nhìn xem, Cảm nghiệm, Loan báo. Anh em
thân mến, ở đây anh em có được điều đó, chuỗi
hành động của mọi nhà truyền giáo và người
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loan báo Phúc âm. Việc loan báo không thể tách
rời ra khỏi kinh nghiệm, giống như việc trở
thành một nhà truyền giáo không thể tách rời
khỏi việc trở nên một người môn đệ. Chúng ta
có một ơn gọi là trải nghiệm và điều này đòi hỏi
một sứ mạng loan báo; và tiếp đến, sứ mạng
loan báo đòi hỏi một ơn gọi trải nghiệm. Không
thể có cái này mà lại không có cái kia. Chúng ta
cần phải loại bỏ những kiểu chia đôi đưa chúng
ta tới chỗ bị một thứ tâm thần phân liệt hiện
sinh.
Vì chúng ta được kêu gọi dâng trả quà tặng
Phúc âm (x. NNMQTPÂ 11) như là trung tâm
điểm, chúng ta có thể nói vì mục đích đó, rằng –
trong ánh sáng của văn kiện chung kết của Tổng
Tu Nghị dịp lễ Hiện Xuống 2009 – cần phải đặt
Chúa ở ngay tại trung tâm cuộc sống của chúng
ta như là “nguyên lý thống nhất đời sống và các
huynh đệ đoàn chúng ta” (NNMQTPÂ 12). Chỉ
có một kinh nghiệm trung thực về Thiên Chúa
mới có thể đặt chúng ta vào thế chuyển động (x.
NNMQTPÂ 11). Đàng khác, chúng ta không thể
nào là những nhà phúc âm hóa và những nhà
thừa sai mà lại không phải là những chứng
nhân. Hơn nữa, điều này đòi buộc phải để cho
Lời cư ngụ trong chúng ta, để Phúc âm biến đổi
chúng ta (x. NNMQTPÂ 5), để cho chúng ta bị
Phúc âm đánh động và bước đi mà được đâm rễ
vào trong Phúc âm, vì chỉ có “một đời sống
được ghi dấu bởi năng động của Tin Mừng mới
trở thành một niềm say mê không sao kiềm chế
đối với Nước Thiên Chúa ” (NNMQTPÂ 28).
Chỉ sau đó huynh đệ đoàn mới hiện ra như là
một huynh đệ đoàn ngôn sứ, một huynh đệ đoàn
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dấu chỉ (NNMQTPÂ 7) “được kêu gọi công bố
điều mình đang sống” (NNMQTPÂ 7) từ lôgích của quà tặng (NNMQTPÂ 9) cho những kẻ
ở gần và ở xa, inter gentes và ad gentes (x.
NNMQTPÂ 13-21). Anh em thân mến, chúng ta
cần phải thắp sáng lên ngọn lửa trong trái tim,
trong đôi mắt và đôi chân của chúng ta, trừ khi
chúng ta muốn chết vì giá lạnh hoặc suy nhược.
Chúng ta cần phải tăng cường năng lực cho đời
sống và sứ vụ của chúng ta. Thật vậy, việc đó
chỉ có thể đến từ Phúc âm, khi chúng ta ôm lấy
Phúc âm như Tin Mừng cho chính chúng ta, như
mức đo lường và tiêu chuẩn cho đời sống và các
chọn lựa của chúng ta. Chỉ bằng cách đó, chúng
ta mới có thể là những môn đệ và những nhà
truyền giáo. Chỉ bằng cách đó, sứ điệp của
chúng ta mới có thể trở nên khả tín. Chỉ bằng
cách đó, chúng ta mới có thể trở nên những
chứng nhân tại Giêrusalem và thậm chí cho tới
tận cùng trái đất.
Trong bài đọc I hôm nay, Thánh Phaolô
khích lệ các kỳ mục tại Ê-phê-xô hãy cẩn thận
lo cho họ và cho đoàn chiên đã được trao phó
cho họ (x. Dt 20,
28); và thánh nhân
cũng nhấn mạnh
phải “canh thức”
(Dt 20). Tương tự
như thế, trong bài
Tin Mừng vừa
được công bố, khi
sai các môn đệ ra
đi khắp thế giới,
Đức Giêsu đã
nhắc các môn đệ
nhớ
rằng
họ
không thuộc về
thế gian (x. Ga 17, 16. 18). Giống như các môn
đệ đầu tiên, chúng ta cũng được sai đi tới tu viện
bao la là thế giới. Do đó, trung thành với truyền
thống vĩ đại của chúng ta và ngoan ngoãn vâng
theo sự thôi thúc bên trong của Thánh Thần để
trở nên những nhà truyền giáo và phúc âm hóa
(x. NNMQTPÂ 20), chúng ta hãy băng qua các
biên giới (x. NNMQTPÂ 22). Đoạn, chúng ta
hãy lên đường trong tư cách là những hành khất
đi ăn mày ý nghĩa cùng với tất cả những người
hành khất khác đang đi tìm ý nghĩa, và chúng ta
hãy mang đến cho toàn thể thế giới Tin Mừng,
là chính Đức Giêsu, Đấng là quà tặng đầu tiên
của Chúa Cha cho nhân loại.
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Chúng ta đang ở trong thế giới, nhưng không
thuộc về thế giới. Trong khi nhắc chúng ta nhớ
rằng chúng ta phải có một cái nhìn tích cực về
thế giới, Tổng Tu Nghị 2009 cũng yêu cầu
chúng ta không được trốn tránh việc phê bình
thế giới (NNMQTPÂ 15). Vì như chúng ta biết
rõ, tương lai của chúng ta đi ngang qua khả
năng đưa ra được một cuộc sống để chọn lựa,
khác với cuộc sống mà thế giới đang cống hiến.
Niềm mê say mà chúng ta đưa ra để sống cái
hiện tại và niềm hy vọng chúng ta dùng để mở
chính chúng ta ra với tương lai, cả hai chuyện
này đòi hỏi chúng ta phải có đời sống mang
phẩm chất Phúc âm. Chúng ta cần phải canh
chừng bản thân và các anh em được trao phó
cho chúng ta, sao cho phẩm chất đời sống đó
không suy yếu đi do chủ nghĩa hiếu động thiếu
vắng sự suy tư hoặc do việc thích nghi lối sống
của chúng ta với lối sống của thế giới. Chúng ta
không thể trở nên giống như muối đã mất đi vị
mặn. Chúng ta không thể trở thành bóng tối
giữa sự tối tăm. Thay vào đó, sứ mạng của
chúng ta là trở nên đèn chiếu sáng trong bóng
tối và là những người mang sự sống vào giữa
lòng sự chết. Chúng ta
hãy tỉnh thức! Chúng
ta hãy cảnh giác!
Chúng ta hãy đem lại
sức sống cho lối sống
của chúng ta và canh
tân con người chúng
ta, rồi thì sứ vụ của
chúng ta sẽ được đổi
mới.
Nhờ Thánh Thần là
Đấng chúng ta trông
chờ vào ngày lễ Ngũ
Tuần, nhưng thực ra Người đã ở đây rồi, hoạt
động trong chúng ta và qua chúng ta, chúng ta sẽ
tập trung được sức mạnh và nhiệt tâm truyền
giáo. Những điều đó sẽ khiến cho các cánh cửa
đang đóng kín phải mở ra, khiến nỗi sợ hãi của
chúng ta phải trở thành sự dạn dĩ Phúc âm.
Những sự khác biệt giữa chúng ta sẽ không còn
chia cách chúng ta được nữa và nhờ lô-gích quà
tặng, chúng ta sẽ làm chứng cho Người là Đấng
mà tai chúng ta đã nghe, mắt chúng ta đã xem
thấy và tay chúng ta đã chạm tới (x. 1 Ga 1, 1-2).
⎯ Lạy Thánh Thần, xin hãy đến, xin ban cho
chúng con các quà tặng thánh thiêng là
tình yêu, niềm vui, bình an và sự hiểu biết.

Nội San Thông Tin Tỉnh Dòng Anh Em Hèn Mọn Việt Nam. Bình An và Thiện Hảo – Pax et Bonum

⎯ Lạy Thánh Thần, xin hãy đến, xin bảo vệ
chúng con khỏi những hoa trái của xác
thịt, nghĩa là sự tôn thờ ngẫu tượng, thù
hận, xung đột, ganh tỵ, oán hờn, cạnh
tranh, chia rẽ và tham lam.
⎯ Lạy Thánh Thần, xin hãy đến, xin gìn giữ
chúng con vì danh Chúa Giêsu; xin hiến
thánh chúng con trong sự thật và bảo vệ
chúng con khỏi sự dữ.

⎯ Lạy Thánh Thần, xin hãy đến, xin ban cho
chúng con niềm vui bền vững và giữ
chúng con được hiệp nhất với nhau.
⎯ Lạy Thánh Thần, xin hãy đến, xin đong
đầy LỬA tình yêu Người trong tim chúng
con.
Jose Rodriguez Carballo, ofm
TPV Dòng AEHM

Giám hạt Hạt Thánh Địa
Anh Pierbattista Pizzaballa đã được xác nhận
là Giám hạt Hạt Thánh Địa cho 3 năm tới. Anh
là vị Gián hạt thứ 165 của Hạt Thánh Địa và đã
là Giám hạt từ ngày 02. 04. 2004 (anh được chỉ
định vào ngày 15 tháng 05). Anh Pizzaballa sinh
tại Cologno al Serio, thuộc giáo phận và tỉnh
Bergamo (Ý), vào ngày 21. 04. 1965. Vào Nhà
tập tại La Verna (Arezzo) trong Dòng Anh em
hèn mọn. Khấn lần đầu vào ngày 07. 09. 1985
và khấn trọng ngày 14. 10. 1989. Chịu chức
Linh mục ngày 15. 09. 1990. Anh thuộc Tỉnh
Dòng Chúa Kitô Vua (Bồ-đào-nha) và đã phục
vụ Hạt Dòng Thánh Địa từ ngày 02. 06. 1999.

Tập huấn PSTT Hồng Kông – Đài Loan
Thể theo lời mời của Anh Claudio Pegoraro,
OFM, Giám tỉnh, Anh Ivan Matic OFM, Tổng
Trợ úy PSTT – GTPS, đã tham dự các khóa
huấn luyện được tổ chức cho Dòng Phan Sinh
Tại Thế, cho các anh em và nữ tu tại Hồng
Kông và Đài Loan. Anh đã giới thiệu cuốn Cẩm
nang Mục vụ và Trợ úy cho PSTT – GTPS, vừa
mới được chuyển ngữ và xuất bản bằng tiếng
Trung Quốc. Khóa tập huấn đã diễn ra từ ngày
21 – 24. 04. 2010 tại Hồng Kông, và từ ngày 01
– 05 tháng 05 tại Đài Loan. Các chủ đề chính
trong khóa tập huấn là về lịch sử Dòng Phan
Sinh Tại Thế, căn tính và sứ vụ tại thế của Dòng
Phan Sinh Tại Thế trong Giáo hội và xã hội.
Hơn nữa, còn có việc suy nghĩ về Giới Trẻ Phan
Sinh và những vấn đề chính liên quan tới vai trò
chăm sóc thiêng liêng và mục vụ cho Dòng
Phan Sinh Tại Thế.

Tổng Phục Vụ viếng thăm
Tỉnh Dòng Transylvania
Tổng Phục vụ đã thăm viếng Tỉnh Dòng
Transylvania Thánh Têphanô Vua, tại Rômania,
Chia Sẻ 06 - 2010 (301)

từ ngày 21 – 24 tháng 05. TPV đã gặp gỡ hết
thảy mọi anh em trong Tỉnh Dòng, những anh
em đang thời gian thụ huấn, gia đình Phan sinh
và Ban Cố vấn Tỉnh Dòng. TPV cũng tham dự
cuộc hành hương đến đền Đức Maria
Csiksomiyo, cuộc hành hương quy tụ rất đông
đảo các khách hành hương nói tiếng Hungary.
Năm nay, vào ngày 22 tháng 05, ước tính có
khoảng từ 450.000 – 500.000 khách hành hương
đã tham dự. Thánh lễ với hơn 200 linh mục
đồng tế do Đức Tổng Giám mục FranciscoJavier Lozano Sebastián, Đại sứ của Đức Thánh
Cha tại Romania, chủ sự. Khởi sự thánh lễ, Anh
José Rodríguez Carballo, TPV Dòng Anh em
hèn mọn, đã gởi lời chào mừng tới các khách
hành hương đang hiện diện. Hôm sau, trong
ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Tổng
Phục vụ đã giảng trong lễ chính ngày, quy tụ
khoảng 6.000 tín hữu. Hiện nay, Tỉnh Dòng
Transylvania gồm có 40 anh em, tuổi bình quân
khoảng 45, có 9 anh em khấn tạm (7 người đã
làm đơn xin khấn trọng), 2 tập sinh và 2 thỉnh
sinh. Lúc bắt đầu thời kỳ cộng sản chủ nghĩa,
Tỉnh Dòng đã có tới 217 anh em. Nhiều người
trong số những anh em đó đã bị cầm tù, một số
khác đã tử vì đạo.
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Ấn Độ: Đại Hội PSTT – GTPS
Châu Á/ Châu Đại Dương lần thứ III

nghiệm và những quan điểm về việc chiêm
ngưỡng. Những suy tư của anh em cũng được
thêm phong phú do xác định được các yếu tố
chính có thể giúp Ủy ban phác thảo ra một kế
hoạch.

Đại hội các Chủ tịch
Dòng Thánh Clara tại Ý

Từ ngày 08 – 13. 05. 2010, Anh Ivan Matic
OFM, Tổng Trợ úy PSTT – GTPS, đã tham dự
Đại hội PSTT – GTPS châu Á/ châu Đại dương
lần thứ III, được tổ chức tại Karukutty thuộc
Kerala. Cùng với các thành viên khác trong
Đoàn Chủ tịch, còn có khoảng 100 đại diện đến
từ nhiều quốc gia thuộc châu Á/ châu Đại dương
cùng đi với các Trợ úy của họ, tham dự Đại hội.
Chủ đề chính trong Đại hội là “Dòng Phan Sinh
Tại Thế trong Giáo hội và thế giới”. Trong thời
gian Đại hội, cũng có dịp huấn luyện và chia sẻ
những suy tư về tình hình thực tế của Dòng
PSTT – GTPS tại một vài quốc gia thuộc châu
Á/ châu Đại dương. Những buổi cử hành phụng
vụ và văn hóa lẫn cuộc hành hương tới viếng
mộ của Puthen Parampil Thommachan là người
đã sáng lập Dòng Phan Sinh Tại Thế tại Ấn Độ
cũng đáng được ghi nhận.

Ủy ban về Chiêm ngưỡng
Trong những ngày từ 25 – 27. 05. 2010, các
anh trong Ủy ban về Chiêm ngưỡng thuộc Hội
Dòng, được Ban Tổng Cố vấn thiết lập vào cuộc
họp hồi tháng 03 năm nay, đã đến gặp gỡ nhau.
Các anh đã được bổ nhiệm vào Ủy ban này gồm
có: Anh Julio Cesar Bunader, chủ tịch
(Argentina),
Anh
Bienvenido
Baisas
(Philippines), Anh Eugenio Barelli (Ý), Anh
Andre Cirino (Mỹ), Anh Helmut Schlegel
(Đức), Anh Celso Teixeira (Bra-xin), Anh
Scaria Varanath (Ấn Độ), Anh Mihael S. Vovk
(Slovenia); và ở châu Phi là Anh Mufeji JeanMarie (Công-gô). Tuy nhiên, có 3 Anh đã
không thể tham dự vì các anh đã có những việc
bận từ trước. Cuộc họp khởi đầu này tập trung
vào việc làm quen nhau và chia sẻ những kinh
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Hôm 25 tháng 05, Anh José Rodriguez
Carballo, OFM, Tổng Phục vụ, được Anh
Francisco Javier Arellano, thư ký riêng, tháp
tùng, đã tham dự đại hội có bầu cử của Chủ tịch
các Liên Hiệp Dòng Chị em Clara Thanh bần tại
Ý. Cuộc họp đã diễn ra tại Átxidi. Tổng Phục vụ
chủ sự Thánh lễ tại Nguyện đường Póc-xi-uncu-la. Trong bài giảng lễ, anh đã thúc giục các
chị em lượng giá cuộc sống của chị em dưới ánh
sáng quà tặng của Thánh Thần. Trong cuộc gặp
gỡ với chị em vào buổi chiều, anh đã nói về việc
“Bắt Đầu Lại Từ Phúc Âm”. Tại Ý, hiện có
1292 Chị em Clara Thanh bần, 10 Liên Hiệp, 97
Đan viện liên kết, 8 Đan viện độc lập và 6 Cơ
sở. Đại hội đã tái bầu chọn nữ tu Diana Papa
làm Điều phối viên.

Cuộc họp các Thư ký Huấn luyện & Học
vấn và Truyền giáo & Phúc âm hóa của
các Tỉnh Dòng
Hôm 25 – 27. 05. 2010, các Thư ký Huấn
luyện & Học vấn và Truyền giáo & Phúc âm
hóa của các Tỉnh Dòng thuộc Hội đồng Sla-vô
phía Nam đã gặp nhau tại Sarajevo trong tu viện
cổ Thánh Antôn.
Cuộc gặp gỡ do Anh Lovro Gavran, Giám
tỉnh Bosnia, tổ chức. Các Tổng Thư ký Văn
phòng Huấn luyện & Học vấn và Truyền giáo &
Phúc âm hóa (Anh Vidal Rodriguez và Anh
Massimo Tedoldi) cũng đã hiện diện trong cuộc
họp này. Các anh chia sẻ sự hiện diện của anh
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em và đã lắng nghe các bản báo cáo của từng
anh thư ký trong Hội đồng.
Sự hiện diện của các anh đã soi sáng cho
thấy cần thiết phải có một sự cộng tác chặt chẽ
giữa hai lãnh vực chính trong đời sống chúng ta
và hai lãnh vực này làm phong phú cho nhau là
như thế nào. Thật vậy, việc huấn luyện cần phải
có sức thúc đẩy của truyền giáo để tạo nên một
người anh em hèn mọn đích thực, cũng như sứ
vụ phúc âm hóa cần phải có một sự chuẩn bị
vững chắc để tạo nên một con tim quy hướng về
Chúa và mở ra với các nhu cầu của anh em.
Những anh em tham dự, khoảng 20 người, đã
ghé thăm một số nhà trong Tỉnh Dòng là những
nơi có một lịch sử phong phú và có các hoạt
động mục vụ/huấn luyện. Đặc biệt trong các
cuộc thăm viếng đó là cuộc gặp gỡ với những
anh em khấn tạm trong đại chủng viện “Chân
Phước Duns Scotus” tại Sarajevo (có khoảng 50
anh em trẻ), và tiểu chủng viện Thánh
Bonaventura tại Visoko (có khoảng 30 chủng
sinh và một nhóm thỉnh sinh trẻ), cùng với các
Nhà huấn luyện và các
Giáo sư.
Tại các nhà huấn luyện
này, Anh Vidal và Anh
Massimo đã khuyến khích
các em tìm hiểu và các anh
em trẻ sống ơn gọi của họ
trong niềm vui và lòng biết
ơn đối với Chúa là Đấng
đã kêu gọi họ. Các anh khích lệ các em lớn lên
trong Phúc âm và hãy sẵn sàng trước những sứ
vụ của Hội Dòng, cũng như biết tận dụng việc
học tập như một dụng cụ quý báu để trưởng
thành về nhân bản, Kitô hữu và Phan sinh, kết
hợp việc học lý thuyết với sự thánh thiện.
Hai anh Tổng Thư ký cũng nhấn mạnh tới sự
cần thiết của việc đồng hành cá nhân, việc
nghiêm túc biện phân ơn gọi, việc huấn luyện để
phục vụ những người túng thiếu và việc đối
thoại liên tôn.

Đại Hội chung các Tỉnh Dòng
tại Átxidi và Sardinia
Hôm 31. 05. 2010, một Đại hội chung giữa
các anh em thuộc Tỉnh Dòng Átxidi và Tỉnh
Dòng Sardinia đã được tổ chức tại Átxidi. Chủ
đề là “sự cộng tác về mặt cơ cấu giữa hai Tỉnh
Dòng”. Sau khi đã nghiêm túc xem xét, Đại hội
quyết định thành lập một ủy ban bao gồm 5 anh
Chia Sẻ 06 - 2010 (301)

em thuộc hai Tỉnh Dòng, để triển khai một quy
chế dự thảo cho việc hòa nhập vào dịp Tu nghị
Tỉnh Dòng sắp tới của hai Tỉnh Dòng.
Có nhiều thành viên Nhà Trung ương đã
tham dự cuộc họp: Anh José Rodríguez
Carballo, OFM, Tổng Phục vụ, Anh Vincent
Brocanelli, Tổng Cố vấn và Anh Aidan
McGrath, OFM, chủ tịch Ủy ban Pháp lý của
Hội Dòng. Đại hội có trên 150 anh em tham dự
(gồm cả hai Tỉnh Dòng). Hai Giám tỉnh đã báo
cáo các biện pháp được sử dụng để hoàn tất
cuộc cộng tác về mặt cơ cấu giữa hai Đơn vị.
Tổng Phục vụ đã có một bài báo cáo vào buổi
sáng và một bài tổng hợp về công việc trong
ngày vào buổi chiều. Anh Tổng Phục vụ cũng
đã chủ sự Thánh lễ và giờ Kinh chiều. Anh em
trong hai Tỉnh Dòng đã chia nhóm để bàn thảo
việc cộng tác về mặt cơ cấu và về các tiêu chuẩn
để cộng tác.

Malta – Kinh lý Huynh đệ và Mục vụ,
Cử hành Tu nghị Bầu cử Quốc gia
Từ ngày 02 – 02. 06. 2010, A. Encarnación
del Pozo, TPV Dòng Phan
Sinh Tại Thế và A. Ivan
Matic OFM, Tổng Trợ úy
Dòng PSTT – GTPS, đã có
mặt tại Malta để kinh lý Mục
vụ và Huynh đệ, cũng như
cử hành Tu nghị Bầu cử
Quốc gia Dòng Phan Sinh
Tại Thế tại Malta. Trong
cuộc kinh lý, hai Anh đã có thể gặp gỡ Hội đồng
Quản trị Quốc gia, các vị Trợ úy Quốc gia, Đức
Cha H. E. Paul Cremona OP, Tổng Giám mục
Malta và các Giám tỉnh thuộc Dòng Nhất. Cuộc
gặp gỡ Hội đồng các huynh đệ đoàn địa phương
và các thành viên Dòng Phan Sinh Tại Thế ở
Malta tại nhà “Rivo Torto” đã diễn tiến tốt đẹp
một cách lạ lùng. Cũng tại địa điểm này, vào
ngày 04/6, Tu nghị Quốc gia đã được bắt đầu
với chủ đề “Hãy trở nên Chứng nhân”. Ngày
đầu tiên trong Tu nghị được dành để lắng nghe
các bản báo cáo của Hội đồng sắp mãn nhiệm,
cũng như chia sẻ và đối thoại về đời sống và sứ
vụ của Dòng Phan Sinh Tại Thế tại Malta. Ngày
05/6, đã diễn ra các vòng bầu chọn Hội đồng
Quản trị mới. Sau đó, một Thánh lễ long trọng
đã bế mạc Tu nghị, trong đó xác nhận cuộc bầu
chọn Hội đồng mới. Huynh đệ đoàn quốc gia tại
Malta có 10 huynh đệ đoàn địa phương với 360
thành viên.
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Tin Nhà Bình Giã
Kính chào tất cả anh chị em xa gần.
Tới phiên đưa tin rồi, mà chẳng có tin gì đặc
biệt. Bình giã xin nói chuyện “rông rài” vậy.
Bình giã đã sang mùa. Đồng hành với mọi
miền, Bình giã đã sang mùa nóng. Tuy nhiên,
không đến nỗi nóng như mọi nơi. Chị mưa đã
tạm vắng từ dạo cuối tháng 11 năm ngoái. Và
chị Nước cứ mỗi ngày chui xuống sâu hơn,
khiến chiếc máy bơm được nghỉ đều đều.
Nhưng sinh hoạt trong nhà vẫn như thường lệ.
Nhìn từ trong nhà ra vườn, không có gì thay đổi
rõ rệt. Khung cảnh nhà Bình giã chìm trong sự
yên tĩnh, một sự yên tĩnh mà chắc nhiều người
thèm khát.
Vẫn thức dậy mỗi ngày lúc 4g 30, ngày
thường cũng như Chúa nhật. 5 giờ thiếu 10, các
em Thỉnh sinh đã có mặt đầy đủ trong nhà
nguyện, để bắt đầu một ngày mới bằng việc ca
tụng Thiên Chúa. Thường thường mỗi ngày, hai
trên ba anh em linh mục đi dâng lễ ở ngoài. Còn
lại một anh ở nhà để dâng lễ cho cộng đoàn. Thế
mà có khi lễ sáng cũng phải dời sang 17g. Kể
cũng đẹp thật : vừa bước sang ngày mới, anh em

đã qui tụ trong nhà nguyện để ca tụng Thiên
Chúa. Đâu phải ai cũng có được điều kiện như
vậy. Ban trưa, ban chiều và ban tối : cả nhà
cũng qui tụ lại trong nhà nguyện, để thánh hóa
các giờ khắc trong ngày.
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Bình thường trong các bữa ăn đều có nói
chuyện, hoặc trong các giờ lao động. Ngoài
những giờ ấy, mỗi người một việc. Thành ra nét
nổi bật của nhà Thỉnh sinh là sự yên tĩnh. Vì là
yên tĩnh, nên dễ nghe các thứ tiếng động, đặc
biệt mấy chú khuyển. Khách chưa vào tới cổng
thì mấy chú đã lên tiếng inh ỏi. Ngoài ra, phía
sau hậu trường, đây là vương quốc của mấy anh
chị gà. Mấy anh chị gà cũng như mấy cháu gà
con được rặc riêng một vùng, vì nếu thả rong,
thì mấy cây cỏ sẽ bị diệt chủng. Hằng ngày có
một đội ngũ lo cái ăn thức uống cho mấy anh
chị gà. Ban sáng, ban trưa, thường được nghe
những bản hợp ca của mấy chị gà mái đẻ và
mấy anh gà trống. Cách nay ít lâu, lại có mấy
anh chị gà lôi đến nhập cư. Mấy anh ả này lại
không thích yên tĩnh, cứ líu lo cả ngày. Bộ lông
của mấy anh ả gà lôi này trông thật đẹp, mượt
mà, trông rất sạch sẽ. Ai dè đâu, mấy anh ả cũng
dơ không kém mấy ả gà ta: cũng tắm đất túi bụi.
Bên cạnh những bản hòa tấu của gà, còn có
mấy bản đơn ca của chú bồ câu và chú bồ chao.
Chưa ai thử đọc sứ điệp của những bản đơn ca
này. Chú bồ chao thì inh ỏi. Chú bồ câu thì dịu
hiền. Mỗi sáng, khi cả nhà chưa thức dậy, thì chú
bồ chao đã lên tiếng. Ban ngày, lắm khi chú cũng
inh ỏi. Có phải để thúc dục mọi người thêm hăng
hái làm việc không ? Còn chú bồ câu, tiếng gáy
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thì khoan thai, có vẻ hơi buồn buồn, nhưng có
khi cũng dồn đập như kêu mời nhanh lên. Làm
việc nhanh lên, sám hối nhanh lên.
Từ trong nhà ra ngoài vườn. Nhiều người có
dịp đến cộng đoàn đều tỏ ra thích thú vì màu
xanh cây cối còn nhiều. Do đó không khí mát
mẻ hơn. Thực ra, có nhiều cây đã không trụ nổi
sức nóng của anh mặt trời, nên đã từ biệt Bình
giã. Có mấy cây sầu riêng to lớn cũng phải chết
đứng. Nhiều ụ tiêu đang liên kết với điều. Mấy
hàng chuối cũng xơ xác. Cà phê cũng đang sắp
gục đầu, nếu chị mưa không đến kịp thời.
Đó là hình ảnh 2 chiều của nhà Bình giã. Còn
chiều thứ ba là chiều đứng thì bộ máy 3 D của
nhà Bình giã chưa tốt lắm. Đó là tình huynh đệ.
Sau dịp lễ Phục sinh, anh em Xuân sơn và Bình
giã đã tổ chức một chuyến du hành 3 ngày. Anh
em đã đi thăm Anh em Cồn Én, Cù lao giêng và
Cần thơ. Mục đích thứ nhất : xả hơi. Mục đích
thứ hai : chung sống với nhau trong một khung
cảnh khác. Mục đích thứ ba : thăm viếng anh

em ở xa. Trong 3 mục đich, không có mục đích
ưu tiên. Cuộc du hành suôn sẻ, tốt đẹp. Đến Cồn
Én, Cù lao giêng, mới thông cảm với anh em:
nóng chi mà nóng !
Vừa rồi, chúng tôi vui mừng được đón tiếp
một số ‘Thượng Khách’. Đó là các anh em của
miền Diên khánh của dồng bào Thượng. (Như
vậy không phải là Thượng khách sao ?)
Trở lại cộng đoàn, sinh hoạt vẫn bình
thường. Mặt mục vụ : 3 anh em linh mục có
giúp chổ này chổ kia đôi chút, khi những nơi đó
nhờ. Trong tương lai, có lẽ sẽ giúp nhiều hơn
cho người Châu ro ở Ruộng Tre, thuộc giáo xứ
Vinh Châu.
Đến đây, đã quá ‘rông rài’ rồi. Xin chào tạm
biệt anh chị em.
Bình giã 25-5-2010
Savio Chức.

Tin Xuân Sơn
Kính chào Anh em Phan sinh gần xa,
Anh em Xuân Sơn vẫn bình an. Và xin chia
sẻ những niềm vui nhỏ bé thôi.
Trước hết, anh Quản xứ đã khởi đầu công
việc tu sửa thánh đường. Việc sơn mới các vì
kèo, các cửa đã hoàn thành. Sắp tới, việc đóng
trần và sơn nước đòi hỏi tính mỹ thuật và chất
lượng cao. Xin ACE chung lời nguyện cầu.
“Việc Chúa làm cho con,
Ngài sẽ hoàn tất, lạy Chúa,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
Công trình do tay Ngài thực hiện,
xin đừng bỏ dở dang” (Tv 137, 8).
Từ ngày 13 tháng 5 đến ngày 15 tháng 5,
Anh em hai nhà Bình Giả - Xuân Sơn đi thăm
Anh em Miền Tây sông nước. Đường sá, cầu,
phà có tốt hơn nhưng “qua sông vẫn phải lụy
đò!” Nhà Cồn Én khang trang với nhiều nhà
mới, nhất là ngôi thánh đường mới. Giờ kinh
phụng vụ được cử hành trong thánh lễ sáng –
chiều. Liền sau lễ chiều là kinh tối…Với lòng
nhiệt thành, hai anh Thưởng và Tài đang ra sức
góp phần đổi mới Họ đạo Cồn Én. Thánh lễ tại
Cồn Én
Nhà Cù Lao Giêng bề thế nhộn nhịp hơn. Nhà
thuốc (anh Khiết) luôn có bệnh nhân tìm đến.
Chia Sẻ 06 - 2010 (301)

Vườn hoa lan (anh Bình) đang khoe sắc màu. Tại
nhà tĩnh tâm, ACE Phụ trách Giới Trẻ PS đang
dự khóa thường huấn trong bốn ngày. Nhất là
nhà bè nuôi cá (anh Lâm) đang từng bước khẳng
định thương hiệu cá ông cha (cá cha !).
Nhà Cần Thơ tuy nhỏ bé nhưng đầy đủ và
ngăn nắp. Việc cử hành thánh lễ và giờ kinh
Phụng vụ thường xuyên đã góp phần tạo bầu khí
giáo dục cho các em Tìm Hiểu sinh viên. Chúng
tôi phải khá vất vả mới tìm được cái ngõ “bí ẩn”
để vào nhà, thế mà vẫn có anh đi lạc khiến mọi
người tìm muốn chết.
Ngày 15 tháng 8, nhà Xuân Sơn rộn rã tiếng
cười của 15 Anh em vùng Diên Khánh Nha
Trang (Đồng Dài, Đất Sét, Cư Thònh, Suối
Dầu). Đúng là thượng khách, nghĩa là khách đến
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từ miền thượng theo chú giải của anh Saviô.
Thời gian thật là vắn vỏi, Anh em chỉ kịp hỏi
thăm nhau qua bữa cơm trưa đậm đà bản sắc
quê hương (cờ tây, gà ta).
Xin cám ơn Anh em miền Tây miền Thượng.
Xin Chúa chúc lành cho Anh em và những ai đã
và đang đem đến niềm vui an bình cho Anh em
Xuân Sơn. Xin tạ ơn Chúa về cơn mưa đầu mùa
tại Xuân Sơn vào ngày thứ bảy áp lễ Chúa
Thánh Thần hiện xuống. Và xin cảm ơn tình
thương mến của tất cả ACE xa gần.

Tin Nhà Đakao
Cộng đoàn Phanxicô Đakao kính chào toàn
thể anh chị em trong đại gia đình Phan sinh,
Đến hẹn lại lên, kỳ này tiểu đệ thay mặt anh
em Phan sinh Đakao xin được kể chuyện nhà,
chuyện phố và chuyện của chúng ta cùng anh
chị em.
Với những thay đổi của xã hội, của phố
phường, Nhà Đakao cũng có một vài thay đổi
đáng kể. Ấy là chuyện thay đổi cổng ngõ. Nếu
có dịp đến Giáo xứ Đakao, anh chị em sẽ thấy
tường rào của giáo xứ vừa được “make up” lại
khang trang và xinh đẹp hơn rất nhiều; ngoài ra
với những cây kiểng và vườn hoa thật xanh tươi
hơn, cũng góp phần làm cho giáo xứ thêm khá
đẹp mắt. Đặc biệt hơn cả, chính là viêc thay đổi
cổng ngõ của giáo xứ: “chính thành phụ và phụ
thành chính”. Trước đây, mọi giao dịch liên lạc
của nhà Đakao đều theo địa chỉ 3 Mai Thị Lựu,
thì hiện nay cổng chính đã được chuyển sang số
50 Nguyễn Đình Chiểu.
Kế đến, tiểu đệ xin được kể chuyện nhà.
Thực hiện đúng dự phóng “Cộng đoàn Đakao là
nơi tiếp đón anh em”, cho nên thời gian vừa qua
Cộng đoàn Đakao liên tục đón và tiễn anh em
đến từ khắp nơi, cả ta lẫn tây. Do đó, nhân sự
trong nhà liên tục biến động: các Anh Âu tinh
Hùng, Phêrô Đình ra đi, thì các Anh Giuse Đề,
Phêrô Phú lại đến; chưa kể một số anh em khác
cũng về nhà Đakao để trọ học, chữa bệnh cũng
như nghỉ ngơi…
Về chuyện của chúng ta, có lẽ tiểu đệ cũng
phải kể ra để mọi người được tường, cho dẫu có
ai bảo rằng “người lắm chuyện”.
Thứ nhất, đó là những thao thức và trăn trở
của Thầy Phêrô Trợ uý GTPS. Vừa chân ướt,
chân ráo về Đakao, anh đã được trao trách
nhiệm phục vụ giới trẻ. Với những thao thức
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muốn làm cho GTPS sống động hơn, anh đã bắt
tay ngay vào việc và ngược xuôi ra Bắc, vào
Nam để tìm hiểu. Đến nay, anh đã có chương
trình và kế hoạch để biến thao thức của mình
thành hiện thực. Nguyện xin Chúa Thánh Thần
là bổn mạng của GTPS Việt Nam luôn đồng
hành và giúp anh hoàn thành sứ vụ.
Chuyện thứ hai là chuyện lớn chứ không
nhỏ, ấy là chuyện TTN Dòng PSTT. Từ ngày
16-19/05/2010, Tu nghị đã diễn ra rất tốt đẹp và
không kém phần sinh động. Tu nghị đã bầu
chọn ra Ban Phục vụ mới cho nhiệm kỳ 2010 2013 với những gương mặt mới hầu tạo ra sức
sống mới cho Dòng PSTT Việt Nam. Đó là Anh
Phêrô Phan Thanh Lâm, miền Nha Trang giữ
chức Phục Vụ và chị Maria Nguyễn Thị Ánh
Hạnh, miền Lâm Đồng là Uỷ viên GTPS, cùng
với một số anh chị em PSTT khác thuộc miền
Sài Gòn (xem Huynh Đệ Phan Sinh, số 202).
Đây là lần đầu tiên Ban Phục vụ PSTT Việt
Nam có những thành viên từ miền khác.
Chuyện thứ ba là chuyện về điện thoại nội
bộ nhà Đakao. Trong tháng 5 vừa qua, anh quản
lý cộng đoàn và anh Minh Trí đã cho sửa chữa
và lắp đặt điện thoại đến tất cả các phòng trong
nhà, mỗi phòng một số riêng. Tuy nhiên vì xử
dụng 2 tổng đài nên có một vài phiền phức nhỏ,
do đó anh em khi đến Đakao, nếu muốn xử
dụng điện thoại : “xin vui lòng đọc kỹ hướng
dẫn trước khi dùng”.
Chuyện thứ tư là chuyện “Tiếp sức mùa thi”.
Đây là lần thứ ba nhà Đakao thực hiện chương
trình tiếp sức mùa thi, nhằm tạo chỗ nghỉ ngơi
cho các thí sinh từ khắp nơi về Sài Gòn thi Đại
học. Năm nay, với những phương tiện sẵn có
rộng rãi hơn, cộng đoàn Đakao tiếp tục thực
hiện chương trình “tiếp sức mùa thi”, dự kiến sẽ
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tiếp đón khoảng từ 100 đến 120 em trong mỗi
đợt thi, đặc biệt ưu tiên cho các em được anh chị
em Phan sinh giới thiệu. Hy vọng nếu có thêm
sự tiếp sức của anh chị em Phan sinh thiện chí,
công việc phục vụ các em thí sinh sẽ tốt hơn.
Chuyện cuối cùng và là chuyện quan trọng.
Trong khi tiểu đệ đang ngồi nghí ngoáy những
dòng chữ này, thì tại Học viện Phanxicô Thủ
Đức, Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám
mục Giáo phận Lạng Sơn đang cử hành lễ
truyền chức Phó tế cho Thầy Giuse Nguyễn
Khánh Thông và chức Linh mục cho hai Thầy

Giuse Lê Thanh Đề và Giuse Nguyễn Đình Trí.
Như thế là cộng đoàn Đakao có thêm một linh
mục, Tân linh mục Giuse Lê Thanh Đề. Nguyện
xin Chúa Giêsu luôn gìn giữ và hướng dẫn các
tân linh mục của chúng ta luôn biết noi theo
Thầy chí thánh và ngày càng giống Thầy hơn.
Còn nhiều chuyện nữa, có thể tiểu đệ không
nhớ hết, nên xin phép dừng lại nơi đây và hẹn
lần sau vậy. Kính chúc anh chị em luôn bình an
và niềm vui trong Chúa Kitô.
Cỏ May

TIN CỘNG ĐOÀN THỦ ĐỨC

Một Cái Nhìn Giác Ngộ
Người đưa tin : Phêrô Trần Ngọc Niên
Hai đợt tĩnh tâm năm đã trôi qua trong bình
an và tốt đẹp. Năm nay, Tỉnh Dòng tiếp tục đào
sâu Linh Đạo Phan Sinh xuyên qua một cái nhìn
hiện sinh hơn, mang tính lịch sử. Con xin chân
thành cám ơn cha Phi Khanh Vương Đình Khởi
đã bỏ nhiều công sức nghiên cứu và tổng hợp
lịch sử Hội Dòng, Tỉnh Dòng và cuộc đời của
các Anh Phan Sinh đã âm thầm gieo hạt giống
Phan Sinh trên quê hương Việt Nam thân yêu,
để chia sẻ cho con nói riêng và các Anh trong
Tỉnh Dòng nói chung trong dịp tĩnh tâm năm
nay. Nhờ đó, bản thân con cũng rút ra được
nhiều bài học sâu sắc và quý giá. Bây giờ, con
xin chia sẻ một vài cảm nghiệm riêng tư trong
tuần tĩnh tâm vừa qua.
Bước vào ngày tĩnh tâm đầu tiên, con được
nghe cha Phi Khanh giải thích rất chi ly về
Tượng thánh giá Đa-mi-a-nô. Thú thật từ khi vào
Dòng tới giờ, con chưa nghe ai giải thích rõ ràng
như thế. Nhưng xem ra con vẫn còn có phúc hơn
cha Phi Khanh, vì như cha bộc bạch rằng: đã ở
năm mươi năm trong Dòng và được đi du học
đây đó mà chưa từng nghe ai giải thích đầy đủ ý
nghĩa về Tượng thánh giá Đa-mi-a-nô này, so với
con chỉ mới vào Dòng được bảy năm. Và theo
cha nhận xét, đây là một thiếu sót trong nền huấn
luyện của Dòng. Do đó, cha lợi dụng cơ hội
thuận tiện này để trình bày cho Anh em hiểu về
Tượng thánh giá Đa-mi-a-nô, để Anh em yêu
mến thánh giá Đa-mi-a-nô hơn. Là con cái Cha
Thánh Phan-xi-cô, Anh em cũng được mời gọi
chiêm ngưỡng thánh giá Đa-mi-a-nô để lắng
nghe tiếng Chúa nói và bắt đầu lại từ đầu.
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Và sau khi được nghe những điều cha Phi
Khanh chia sẻ, con thật sự biết ơn tác giả đan sĩ
Chính thống giáo gốc Si-ri-a sống tại Um-ri-a,
miền Trung nuớc Ý này. Tác giả quả thật là một
vị đan sĩ tài hoa và đạo đức, đã khai thác ý
nghĩa của màu sắc và các biểu tượng mà vẽ lên
bức Tượng thánh, diễn đạt một nền thần học
phong phú về mầu nhiệm đức tin và dẫn người
ta vào cầu nguyện và chiêm ngưỡng bằng trái
tim. Do đó, con quyết tâm lên nhà nguyện có
Tượng thánh giá Đa-mi-a-nô để cầu nguyện,
đồng thời chiêm ngưỡng cho kỹ Tượng thánh
giá này. Bởi vì, lâu nay theo cách hiểu của con,
Tượng thánh giá này ít gợi lên hình ảnh Chúa
Ki-tô đau khổ, mà là gợi lên nhiều hơn hình ảnh
Chúa Ki-tô Phục sinh và Thăng thiên, cho nên
con không thích lắm.
Nhưng hôm nay, khi chiêm ngưỡng Tượng
thánh giá Đa-mi-a-nô, con mới thấy có nhiều
biểu tượng thật thú vị. Đặc biệt, biểu tượng đôi
mắt Chúa Giê-su mở to. Con tự hỏi Chúa:
“Chúa mở mắt to để nhìn ai vậy?”. Có phải
Chúa đang nhìn con như khi xưa Chúa đã nhìn
Phê-rô tại dinh Phi-la-tô khiến ông phải khóc
lóc thảm thiết hay không?”. Và con nghĩ tiếp
nếu Chúa nhìn Phê-rô mà Phê-rô không nhìn
Chúa, thì cũng chẳng bao giờ gặp. Và nếu Phêrô cứ lẫn trốn, sao Chúa nhìn thấy được? Do đó,
con thưa với Chúa rằng: “Con rất cần được
Chúa nhìn, nhắc nhở và thánh hóa. Bởi vì hôm
nay trong đời sống của con, con cũng đã nghe
được nhiều “tiếng gà gáy”. Những “tiếng gà
gáy” mà con đang nghe bây giờ là sự toan tính
theo ý riêng mình, là tài hùng biện, sắc đẹp, sự
nghiệp, tài tổ chức…Chúng giống như những
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âm thanh lạc điệu, không giúp cho con thức tỉnh
để nhìn lại mình.
Hôm nay, con muốn thưa với Chúa rằng:
Chúa luôn nhìn thấy con và con không thể nào
giấu diếm các tội con đã phạm. Quá khứ, hiện
tại và tương lai của con luôn bị phơi bày ra
trước mắt Chúa. Thú thật với Chúa là con đang
khao khát và đi tìm một niềm hạnh phúc khác
ngoài Chúa. Và nhiều lúc không được thỏa mãn,
con lại nổi loạn muốn thoát khỏi chính mình.
Chính vì thế, con đã thất bại đau thương. Con
phải thốt lên như thánh Phao-lô và thánh Phanxi-cô rằng: “Con là người khốn nạn!”. Và trong
thanh vắng con đã kêu kêu: “Ai giải thoát con
khỏi xác chết này?”. Các nhà tâm lý, các nhà
bảo hiểm, các nơi giải trí, hoặc nhan sắc, tài
năng, các bạn hữu… ư? Con bỗng nhớ lại kinh
nghiệm của thánh Phao-lô, khi thánh nhân kêu
lên rằng: “Thật vậy, muốn sự thiện thì tôi có thể
muốn, nhưng làm thì không. Sự thiện tôi muốn
thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn,
tôi lại cứ làm” (Rm 7, 18).
Trong những ngày tĩnh tâm này, con cố gắng
lắng nghe tiếng Chúa nói trong nội tâm qua các
biến cố lịch sử cuộc đời. Và trong khi suy gẫm
nhiều như vậy, con nghe lại được lời Chúa Cha
nói trong lúc Con Chúa biến hình trên núi Tabo: “Các ngươi hãy vâng nghe lời Người”. Hôm
nay, tiếng nói “Các ngươi hãy vâng nghe lời
Người” vẫn vang lên và mời gọi con đi vào con

đường hẹp, con đường thập giá, con đường của
sự từ bỏ, tha thứ và yêu thương…Chính tiếng
nói này khiến con sợ hãi và không muốn vâng
nghe lời Người.
Con lại nghĩ Chúa không chấp nhận cho môn
đệ làm ba lều, rồi ở lại trên núi. Chúa muốn các
ông phải trở về cõi trần và phải từ bỏ cõi tiên.
Con nghĩ cuộc biến hình trong đời sống thường
nhật mới thật sự là biến hình. Trong đời sống,
con biến hình hàng ngày, có khi hàng giờ; biến
hình trước anh em; biến hình trong nhà thờ,
ngoài đường phố; biến hình trong đối thoại,
trong tha thứ, yêu thương…
Có vô vàn cách biến hình; nhưng sự biến
hình nào thì bao giờ cũng để lại hai dấu vết: một
là vết thương đau, hai là vết hạnh phúc. Nếu con
không tự biến đổi mình trở nên tích cực trước
cái nhìn của người khác, hoặc nếu con không tự
biến đổi để có cái nhìn tích cực về người khác,
thì thật là bi đát cho con. Con cần đến ơn sủng
của Chúa biết bao! Không có ơn Chúa giúp, con
chỉ thích vọng ngoại và chỉ muốn thay đổi bên
ngoài, con cứ muốn ăn ngon mặc đẹp, muốn
được tiếng tăm … và ngày qua ngày những thứ
đó không làm cho con thỏa mãn. Cuối cùng, con
phải kêu lên: Ôi! Lạy Chúa, con cần Chúa nhìn
con biết bao! Con tạ ơn Chúa vì nhờ Người, mà
con vẫn ở lại nơi đây và tiếp tục sống ơn gọi
Chúa đã trao tặng cho con!

15 Ngày Cùng với Thánh Phanxicô Cầu nguyện (tt)
…phạm được. Anh đến để gặp mặt người anh
em mình. Chữ mặt được nhắc đến hai lần, ở đây
và ở sau đó, khiến chúng ta chú ý; chi tiết này
chứng tỏ thánh Phanxicô hiểu biết con người rất
rõ. Ngòai những bài giảng dạy , những giải thích
và kể cả những hành động, điều quan trọng, đó là
khuôn mặt trên đó đôi mắt là cửa đi vào chiều sâu.
Sự quan tâm, lòng thương cảm, lòng tốt lên tiếng
qua đôi mắt nhiều hơn là bằng những lời nói.
Nhưng có thể người phạm tội không đi bước
trước để đến: anh ngoan cố ở trong sự dữ; có thể
anh không chút hi vọng được tha thứ. Lúc bấy giờ,
chính tôi phải đến với anh ấy để đề nghị cho anh
lòng thương xót, không áp đặt, hỏi xem anh có
muốn được tha thứ không. Không thấy nói ở
trường hợp này, sự tha thứ ban ra có được đón
nhận hay không.
Điều xảy ra tiếp sau là chuyện có một không
hai, nó gây ngạt thở. Sự tha thứ được đón nhận
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hay không, không phải luôn luôn mang lại những
hiệu quả như dự tính. Trong quá khứ, người anh
em đã phạm đủ thứ tội có thể phạm được; được
tha rồi, anh như lại sa vào sự dữ: anh phạm tội cả
ngàn lần, và phạm tội trước mặt anh. Đôi mắt ấy,
những nguồn suối của lòng tha thứ, bất lực nhìn
thấy tội lỗi tràn trề. Làm gì đây, quay mặt đi, thất
vọng chăng? Không, cứ yêu mến người ấy hơn là
yêu mến tôi (vậy là anh Phục vụ ấy yêu mến thánh
Phanxicô và thánh Phanxicô biết điều đó...). Thái
độ duy nhất đúng trong một trường hợp xem như
vô vọng, đó là ở lại trong tình yêu, noi gương
Thiên Chúa Đấng có lòng thương xót mãi không
vơi, sáng nào Người cũng ban ân huệ mới (Ac
3,22-23). Bởi vì lòng thương xót - lòng thương
cảm - sẽ mạnh mẽ hơn khi đối diện với kẻ bị tổn
thương nặng nề trong tâm hồn và trên thân xác. Vì
thế, anh Phục vụ được mời gọi hãy yêu mến người
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anh em bất hạnh hơn là yêu mến thánh Phanxicô,
đấng có tinh thần mạnh khỏe.
Bản văn này là một bài ca về lòng thương xót.
Nó diễn tả qua những từ ngữ và bằng những hòan
cảnh cụ thể sứ điệp trọng tâm của Phúc Âm: Thiên
Chúa yêu thương những người tội lỗi và các bệnh

nhân, và vì để cứu họ mà Chúa Con đã đến trên
thế gian. Ngay cả ở đâu tội lỗi lan tràn, ở đó ân
sủng càng chứa chan gấp bội (Rm 5, 20) và không
bao giờ được phép thất vọng về lòng thương xót
của Thiên Chúa.

PHÂN ĐỊNH PHAN SINH
Bài này trích trong Tom Speier, Thánh Phanxicô,
Tài Liệu nguồn: Phương Pháp Linh Hướng và Hướng Dẫn
Tĩnh Tâm Phan Sinh, dg Nguyễn Ngọc Kính, tr. 78-85.

1. Kinh nghiệm của thánh Phanxicô
Đoạn Tin Mừng Matthêu 10, 1-9 mà thánh
Phanxicô đã nghe trong lễ thánh Matthia ngày 24
tháng 2 năm 1208 là một định hướng cho cuộc đời
của người. Thánh Phanxicô đã tuyên bố với mọi
người: “Đây là điều tôi mong muốn, đây là điều
tôi hết lòng khao khát. ” Trong số cử tọa, có một
người đã nghe người rao giảng và muốn đáp lại lời
mời gọi đó như thánh nhân. Đó là Anh Bécna
Quintavalle (và một người khác tên là Phêrô?
Xem FA:ED II, 38a, b).
Cũng năm ấy, ngày 16 tháng 4, Anh em lại đến
nhà thờ Nicôla trong thành phố Átxidi, mở Tin
Mừng ba lần. Những đoạn Kinh Thánh đó đã cho
Anh em thấy được điều họ đang cần: “Đây là đời
sống và luật dòng của chúng ta và của những ai
muốn nhập đoàn với chúng ta. ” Chương trình của
Đức Vua, Chúa của họ đã mạc khải rất rõ ràng.
Lần này thì mọi sự đã rõ! Thế nhưng, bảy năm
sau có lần thánh Phanxicô do dự không biết phải
đi theo hướng nào giữa muôn vạn nẻo đường. Mọi
nẻo đường dường như đều dẫn người đến với
Chúa. Mọi nẻo đường hình như đều góp phần vào
việc xây dựng Nước Thiên Chúa. Con đường này
dẫn thánh Phanxicô lên núi cao yên tĩnh để có thể
lắng nghe tiếng nói của Chúa trong cô tịch. Con
đường kia dẫn người xuống thung lũng và người
cũng lắng nghe được tiếng nói của Chúa giữa
những đau khổ và niềm vui của dân chúng:
Ngài nói: "Tôi không biết phải dành thời giờ để
cầu nguyện hay phải đi đây đó để rao giảng. Anh
em nghĩ thế nào, anh em cho đàng nào tốt hơn?
Tôi chỉ là một người nghèo hèn bé mọn, thô lậu và
không có tài ăn nói; tôi đã nhận được nhiều ơn cầu
nguyện hơn là tài lợi khẩu. Hơn nữa trong cầu
nguyện xem ra người ta tiếp thu và tích lũy ơn
nghĩa, còn trong việc rao giảng người ta lại phân
phát những ân huệ nhận được từ trời. Trong cầu
nguyện có sự thanh luyện các tình cảm bên trong
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và có sự hiệp nhất với với Đấng là sự thiện duy
nhất, tối cao và chân thật, nhờ đó các nhân đức
được củng cố; còn trong việc rao giảng, đôi chân
tinh thần của chúng ta sẽ vướng bụi đất, sẽ bị phân
tâm về nhiều chuyện và sẽ buông lỏng kỷ luật.
Cuối cùng, trong cầu nguyện, chúng ta thưa
chuyện với Chúa, lắng nghe Người nói, chúng ta
kết hợp với các thiên thần, như thể được sống một
đời sống của thiên thần. Còn trong việc rao giảng,
cần phải hòa đồng với loài người trong nhiều
chuyện, phải sống giữa họ theo cách người trần,
suy nghĩ, nhìn xem, nói năng và nghe ngóng như
người trần. Duy nhất có một điều đi ngược lại các
nhận định trên, nhưng trước mặt Chúa lại xem ra
quan trọng hơn tất cả, đó là Con Một Thiên Chúa,
sự Khôn Ngoan tối cao, đã từ lòng Chúa Cha
xuống thế để cứu rỗi các linh hồn, lấy gương sáng
mà dạy bảo thế gian, và loan báo lời cứu độ cho
dân chúng. Người còn chuộc họ lại bằng giá máu
châu báu của Người, lấy máu mình mà rửa sạch và
nuôi dưỡng họ. Những gì Người có thể cho đi để
mưu phần rỗi cho chúng ta, Người đã rộng rãi ban
phát hết, hoàn toàn không giữ lại cho mình điều
gì” (ĐT XII, 1).
Thánh Phanxicô nên đi theo đường nào, cầu
nguyện hay rao giảng? Chúa có chỉ cho người
cách thức đi theo cả hai đường không? Bông hoa
nhỏ chương 16 cho chúng ta thấy cách thức thánh
Phanxicô giải quyết vấn nạn. Người luôn luôn cầu
nguyện để tìm thánh ý Chúa. Tuy nhiên, lần này
thì người xin những Anh em thân tín và những
người bạn như Anh Sylvêtê và chị Clara cùng cầu
nguyện với người.
Qua sự kiện đó, chúng ta có được mô hình
phân định Phan sinh trong việc linh hướng mà
Chúa đang mời gọi chúng ta thực hiện. Mô hình
này cho chúng ta một phương pháp để chọn lựa
con đường mà chúng ta cảm thấy Chúa vẫy gọi
chúng ta đi theo.
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“Khi thánh Phanxicô bắt đầu cuộc đời hoán
cải, người đã quy tụ và đón nhận nhiều bạn đường
vào dòng. Bấy giờ, người tôi tớ khiêm hạ của
Chúa hết sức đau khổ vì do dự không biết phải
làm gì: Dấn thân vào đời sống cầu nguyện liên lỉ
hay thỉnh thoảng đi rao giảng? Người hết lòng
khao khát muốn biết điều nào đẹp lòng Đức Giêsu
Kitô, Chúa chúng ta hơn cả. Vì đức khiêm hạn
thẳm sâu, người không chỉ cậy dựa vào mình hay
việc cầu nguyện của mình, những người đã chạy
đến với những người khác để tìm biết thánh ý
Thiên Chúa.
Bởi đó, người gọi Anh Massêô lại và nhờ cậy
Anh: “Anh Massêô! Anh hãy đi gặp chị Clara, rồi
xin chị và các chị em thanh khiết và thánh thiện
hơn hãy sốt sắng cầu nguyện cùng Thiên Chúa
cho tôi, để Người chỉ cho tôi biết đâu là điều đẹp
lòng Người hơn cả: Tôi thỉnh thoảng nên đi rao
giảng hay ẩn mình trong đời sống cầu nguyện?
Sau đó, Anh hãy đi gặp Anh Sylvêtê đang sống
trên núi Xubasiô và hãy xin Anh ấy cầu nguyện
cho tôi như vậy” (BHN 16).
Trình thuật của Bông hoa nhỏ, cùng với trình
thuật tương tự trong Đại truyện của thánh
Bônaventura (XII, 1-2) là kiểu mẫu của phương
pháp biện phân Phan sinh.

2. Thực hành việc phân định Phan sinh
Dựa trên kinh nghiệm của thánh Phanxicô, bạn
hãy đặt mình trước mặt Chúa. Tập trung chú ý vào
Chúa Giêsu khi người mở mắt cho người mù
Báctimê (Mc 10, 46-52). Hãy lắng nghe Chúa hỏi:
“Anh muốn tôi làm gì cho Anh?” Bạn hãy trả lời:
“Xin cho con được thấy. ” Có thể dùng “Kinh đọc
trước Thánh giá” của thánh Phanxicô.
a. Trước sự hiện diện của Chúa, bạn hãy suy
nghĩ về những câu hỏi sau đây:
- Khi tôi phân định để chọn lựa giữa hai hay
nhiều điều tốt, tôi có noi gương Chúa Giêsu
không? Không làm theo ý riêng, mà chỉ muốn làm
theo thánh ý Cha?
- Tôi có cảm thấy đau khổ vì do dự như thánh
Phanxicô không? Trong trường hợp đó, tôi có ở
lại trong đau khổ chứ không vội vã lấy quyết định
không?
- Khi phân định, tôi có nhận ra sự tự do và tài
năng của tôi như ân huệ không?
- Đâu là những yếu tố cản trở tiến trình phân
định của tôi? Tôi có đủ khiêm tốn để đón nhận
những cản trở ấy không?
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Sau đó, bạn hãy tạ ơn Chúa đã cho bạn biết
mình rõ hơn. Bạn tiếp tục xin ơn phân định khi
bạn cân nhắc những chọn lựa.
b. Mỗi chọn lựa phải được xem xét dưới khía
cạnh tích cực và tiêu cực. Ví dụ: “Tôi nên làm linh
hướng, ” và “tôi không nên làm linh hướng …”
Sau đó, bạn hãy suy xét những thuận lợi và bất lợi
của mỗi chọn lựa (viết thành 4 cột). Khi cầu
nguyện, bạn suy nghĩ xem mỗi chọn lựa giúp bạn
tham gia vào sứ mạng của Chúa như thế nào. Hãy
viết lại những suy tư của bạn trong nhật ký và tập
hợp những lý chứng.
c. Trong những giờ cầu nguyện khác, bạn hãy
đọc đi đọc lại những suy tư trong nhật ký. Sau khi
suy xét, bạn hay chọn và dâng lên Chúa quyết
định của bạn. Bấy giờ, bạn sẽ cảm thấy bình an
trong tâm hồn, cho dẫu bạn vẫn còn lo sợ và mù
mờ về quyết định của mình. Nếu bạn cảm thấy
bình an, bạn hãy tạ ơn Chúa và tiếp tục cầu
nguyện để lấy những quyết định khác.
d. Khi cầu nguyện, nếu bạn thấy một chọn lựa
nào đó nổi bật hơn những chọn lựa khác, bạn hãy
chia sẻ với người khác – với linh hướng hay cộng
đoàn, ít nữa là với một vài đại diện của cộng đoàn,
với bạn thân… Nếu họ có ý kiến khác, bạn hãy
tiếp tục cầu nguyện. Hãy xin ơn soi sáng và cẩn
thận lắng nghe tiếng nói của những người chung
quanh.
e. Cuối cùng, nếu bạn cảm thấy bình an với
quyết định của mình, bạn hãy dâng lên Chúa quyết
định của bạn. Bạn hãy thực hiện quyết định đó
trong một thời gian. Khi vấn đề tới lúc chín mùi,
bạn hãy trao phó cho Chúa. Bạn hãy tiếp tục cầu
nguyện và suy tư cho đến khi quyết định đó mang
lại cho bạn một sự bình an và thanh thản sâu xa
trong lòng. Cũng cần có sự nâng đỡ và nhất trí của
cộng đoàn, cho dù cộng đoàn không tán thành.
f. Nếu quyết định của bạn đáp ứng những yếu
tố trong khoản e, bạn hãy kết thúc tiến trình biện
phân bằng cách tạ ơn Chúa với “Kinh phó thác”
của thánh Phanxicô (TTd 50-52). Lời kinh này
nhắc bạn phải tìm thánh ý Chúa chứ không phải ý
riêng. Sau đó, bạn hãy nhanh chóng thi hành quyết
định của mình.
Trong tiến trình phân định, bạn hãy lưu ý đến
những yêu tố xác nhận sự chọn lựa của bạn – bình
an và niềm vui trong tâm hồn -, đó là hoa trái của
Thánh Thần. Bạn hãy nhớ rằng quyết định không
phải là yếu tố quan trọng nhất. Điều quan trọng
chính là tiến trình biện phân và biến đổi mà bạn
đã thực hiện được.
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Chị em Clara chúng con kính chào cha
giám tỉnh và tất cả anh chị em trong đại gia đình
Phan Sinh. Nguyện xin tình yêu và sức mạnh
của Thánh Thần Chúa luôn ở cùng cha và ACE.
Sau đây là vài thông tin chúng con xin được
chia sẻ:
Giữa thời điểm rất thánh của năm Thánh
Linh Mục, năm Thánh Giáo Hội Việt Nam, năm
Thánh Dòng Clara… Ngày 25-2-2009 đan viện
Clara đã cử hành nghi thức bầu cử để chọn ra
một ban phục vụ mới, nhiệm kỳ 3 năm 20092013. Những khuôn mặt trẻ xuất hiện, hy vọng
sẽ làm tươi mới đan viện, với đời sống cầu
nguyện vui tươi theo linh đạo dòng.
Để bày tỏ sự quan tâm cách đặc biệt hơn với
chị em Clara trong năm Thánh, đích thân cha
giám tỉnh FX. Vũ Phan Long, đã gửi cho chị em
lịch học tập và làm việc theo với chương trình
mừng 800 năm Thánh Clara, của toàn dòng
Clara trên thế giới.

Chị bề trên bắt đầu ngay, cho chị em chia
nhóm để học tập về đời sống tâm nguyện. Mỗi
buổi tối thứ ba và thứ năm, 8 nhóm nhỏ chia
nhau đến 8 địa điểm trong khắp nhà, học tập
nghiêm túc và chân thành chia sẻ cho nhau
những kinh nghiệm về đời sống cầu nguyện của
mình. Tối thứ bảy hàng tuần, cả nhà lại tụ về
nhà cơm để đúc kết chung. Cùng hợp tác với
cha giám tỉnh, các AE trong tỉnh dòng cũng sốt
sắng giúp chị em, cách riêng là quý cha nhà Thủ
Chia Sẻ 06 - 2010 (301)

Đức. Trước hết phải bày tỏ sự ngạc nhiên về cha
trợ uý Phi Khanh, cha bổng trở nên cháy lửa say
mê cách nhiệt tình đối với mẹ Thánh Clara, cha
gần như xuất thần trong những giờ dạy vào ngày
thứ năm hàng tuần, khi hướng dẫn chị em đào
sâu về Di Chúc. Phòng học ở hội trường vào
mùa nắng nóng bức cũng góp phần làm cho CE
thêm nóng sốt lòng yêu mến Linh Đạo mẹ
Thánh. Mặc cho các anh quạt máy, quạt giấy
tích cực ra sức chuyển chị gió đến để điều hoà
cơn oi bức. Lắm lúc nhìn cha say mê trình bày,
giảng thuyết rất uyên bác vang dậy trong lớp,
con cái thấy xúc động, thương cha vô cùng và
nhận ra nơi cha hình ảnh của cha Thánh ngày
xưa, và nhận ra tấm lòng của người cha, người
anh đối với Clara.
Bên cạnh cha trợ uý, còn có các cha Hồng
Giáo, cha Kính, cha Hải Minh, cha Dinh cũng
rất nhiệt tình sang giúp cả cộng đoàn, hoặc các
khối thụ huấn những môn học như: Đạo đức
học, Thần học đời sống thánh hiến, Thánh vịnh,
Viết văn… hết tình chia sẻ về kiến thức, thiêng
liêng, cũng như để thông cảm sẻ chia với chị em
cái nóng oi bức của những tháng vừa qua. Nói
đến sự quan tâm, phải nhắc đến sự đơn sơ, thân
tình của cha bề trên Giuse Nguyễn Tiến Dũng,
khi cha lo lắng không biết cái nóng có ảnh
hường gì tới việc ngủ nghỉ của cộng đoàn; đặc
biệt đối với những chị cao niên? Phòng ốc trong
nhà có được trang bị quạt máy? Có em đơn sơ
trả lời: Dạ không có!”. Nói rồi, nhưng lại sợ cha
cử người sang lắp ráp quạt máy trong phòng thì
lỗi đức khó nghèo!!! Nói về sự giàu có thì Clara
Việt Nam hiện đang có 5 phần “gia sản” quý giá
mà chị em rất trân trọng, nhưng muốn giữ cũng
không tự ý mà giữ được, vì tất cả đều nằm trong
tay Chúa toàn năng, quan phòng. Bây giờ 5 chỉ
còn có 4, một lại gửi tận bên Pháp. Cha Hải
Minh là người anh em bên kia đường cũng
chạnh lòng khi nhìn 3 phần “gia sản” ở tại đan
viện Thủ Đức. Cha nhìn mà thương, mà lo lắng
cho những ngọn đèn trước gió, không biết tắt
lúc nào! Thế là cha ân cần gửi cho tất cả những
nghi thức cần dùng khi hữu sự, vì sợ phận nhi
nữ yếu đuối, khi hữu sự thì chỉ biết khóc và lính
quýnh với nhau… Nói tới những phần gia sản
đó, là để nghĩ tới một số các CE lớn tuổi trong
nhà.
Một chị tuần rồi bị đau chân, không đi được,
đến bác sĩ, ông cho một liều quá mạnh khiến chị
ngủ mê mệt, tưởng đã là một giấc ngàn thu,
nhưng Chúa đã đánh thức… Chị bề trên liền xin
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cha Giuse xức dầu ngay hôm sau khi bệnh nhân
vừa tỉnh ngủ: “ Kỳ diệu thay! Nghi thức xức
dầu!”, nhờ được xức dầu và có lẽ cũng nhờ
được bắt tay cha bề trên mà ngay hôm sau bệnh
nhân có thể đi “xe” đến nhà thờ rước Chúa.
Một chị khác, đó là chị Thanh. Tuổi già
thường trở về thời quá khứ, suốt ngày chị cứ
dọn quần áo vào túi xách để chờ lên máy bay về
Việt Nam, vì cứ ngỡ mình còn đang ở Pháp.
Tuổi ngoài 90 nhưng chị vẫn là một học sinh
gương mẫu, đến lớp dự đầy đủ các giờ học.
Thỉnh thoảng lại nhắc nhở và rủ cha Phi Khanh
cùng về Việt nam. Một em tập sinh hỏi: “Sao
chị không ở nhà nghỉ cho khoẻ, đi học ngồi đau
lưng lắm!”. Chị trả lời:” Mình phải năng đến
đón nhận của ăn thiêng liêng khi có các cha dạy
dỗ”, có ai nghĩ rằng câu nói ấy của một chị nữ
tu trên 90 tuổi?. Chị luôn giữ được những thói
quen tốt trong công việc như: chị làm bếp nhờ
làm sạch cuống của những trái cà pháo, thế là
chị âm thầm ngồi làm một cách bình thản có khi
cả 2 tiếng đồng hồ, rất thứ tự ngăn nắp: để riêng
thứ nào ra thứ đó…
Trong những tháng vừa qua, chị em Clara
chúng con đã hết lòng hiệp ý với Giáo hội, bằng
lời cầu nguyện trong những biến cố đang xảy ra
tại tổng giáo phận Hà Nội, cũng như bày tỏ tình
liên đới yêu thương đối với vị cha chung Đức
Bênêđictô 16. Gần gũi nhất là sự hiệp thông
trong 2 đợt tĩnh tâm của tỉnh dòng, xin Chúa
Thánh Thần xuống tràn đầy hoa trái và thánh
thiện cho quý cha quý thầy, để sau khi tận
hưởng nguồn sung mãn, được bồi dưỡng sức
thiêng lại hăng say phục vụ hơn.
Như xưa, Đức Mẹ đem đến cho bà Isave
niềm vui lớn, ngày 31 tháng 5, đan viện của
chúng con cũng có niềm vui là cộng đoàn vừa
có thêm 2 em tập sinh mới, chúng con xin gia
đình Phan Sinh thêm lời cầu cho 2 em của
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chúng con dấn thân vào đời đan tu cách sốt
mến, can đảm và nhờ ơn Chúa được bền đỗ đến
cùng.
Sau cùng là tin tức về việc xây cất nhà Xuân
Sơn: công việc đang diễn ra nhanh chóng và tốt
đẹp, với đội ngũ thợ xây nhiệt tình, và tài khéo
léo điều động của anh kỹ sư Vũ Bình An. Chúa
đã gửi đến cho chúng con những ân nhân rất
quý như vậy, chúng con chỉ biết cầu nguyện để
chính Chúa mới là người bù đắp xứng đáng lòng
quảng đại của từng vị ân nhân. Điều lo lắng của
chúng con hiện nay là làm sao cho đủ kinh phí,
để có thể hoàn tất công trình trong năm nay!!!
Biết chúng con đang gặp khó khăn nan giải như
vậy, xin quý cha thầy, ACE đại gia đình Phan
Sinh thương quan tâm giúp Clara tìm ra những
nguồn tài trợ cho nhà Xuân Sơn sớm được hoàn
thành như lòng khao khát của chúng con; cũng
là để tách cộng đoàn, vì không gian nhà Thủ
Đức đã quá tải !!! Chúng con xin hết lòng tri ân,
xin Chúa thưởng công bội hậu cho quý ân nhân
của chúng con. Xin tình yêu của Thiên Chúa Ba
Ngôi và lòng thương xót của Thánh Tâm Chúa
luôn là mối dây liên kết hiệp nhất gia đình Phan
Sinh. Chúng con xin kính chào, hẹn gặp lại lần

sau.
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TU NGHỊ TỈNH DÒNG FMM 2010

Kính chào toàn thể anh chị
em trong gia đình họ Phan rất
quý mến,
Chị em Phan Sinh Thừa Sai
Đức Mẹ Việt Nam chúng con
xin chia sẻ đôi nét về Tu Nghị
Tỉnh Dòng FMM được cử hành
tại cộng đoàn Thánh Tâm, từ
ngày 5 đến ngày 10 tháng 6
năm 2010 với chủ đề : “Tiếp
tục sứ mạng của Đức Kitô,
chúng ta được kêu gọi sống sứ
mạng FMM của chúng ta
trong hèn mọn và liên đới với
thế giới khổ đau.” Ngoài logo
của Tu Nghị Tỉnh Dòng, hình
ảnh sự khiêm hạ của Thiên
Chúa Ba Ngôi qua bức tranh do
Sr. Andrina Tổng cố Vấn tặng,
đã được treo trong phòng họp
suốt thời gian Tu Nghị để chị
em chiêm ngưỡng.
Đây là một biến cố quan
trọng ảnh hưởng đến đời sống
của tất cả chị em trong toàn
Tỉnh Dòng trong thời gian 4
năm sắp đến, như lời của Chị
Giám Tỉnh công bố trong diễn
văn khai mạc Tu Nghị: “Thời
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gian cử hành Tu Nghị là thời
gian của ‘ân sủng’ do Thiên
Chúa ban cho Tỉnh Dòng
Thánh Tâm Việt Nam, thời gian
này mời gọi chúng ta đi vào sự
biến đổi thâm sâu, để có khả
năng biện phân dưới tác động
của Thần Khí hầu nhận ra đâu
là những dấu chỉ của sự sống
mới đang nảy sinh, đâu là
thánh ý Chúa đang muốn thực
hiện trên tỉnh dòng”…
Điểm đặc biệt của Tu Nghị
Tỉnh Dòng FMM 2010 với 39
tu nghị viên hiện diện, do soeur
Emma Fondevilla – giám tỉnh
Tỉnh Dòng Phi Luật Tân – và
soeur Josefina Fernando – Cố
Vấn và đặc trách Huấn Luyện
của Tỉnh Dòng Phi Luật Tân
làm Điều phối viên ; chị AnneMarie Nguyễn Thị Huyền và
Anna Nguyễn Thị Tạo trong
Ban linh hoạt nằm ngoài danh
sách các Tu Nghị viên, để náo
hoạt chương trình Tu Nghị. Vì
có Ban Điều phối từ Tỉnh Dòng
khác đến, nên một vấn đề khá
quan trọng và đòi hỏi là việc

dịch thuật. Suốt thời gian chuẩn
bị, chị Thư ký Tỉnh Dòng và
một số chị em khác phải vất vả
chuyển ngữ mọi tài liệu cần
thiết gởi sang cho Điều phối
viên nghiên cứu và cho ý kiến.
Chị Maria Nguyễn Thị Thanh
Tú từ Canada về giúp dịch
thuật cùng với chị Sheila từ
cộng đoàn Hiển Linh – Dalat.
Ngày 03/06 tất cả tu nghị
viên đã có mặt để Sr. Emma
giải thích phương pháp làm
việc và các tài liệu làm việc,
giúp học hỏi về “Thủ Bản tu
nghị” để tiến hành Tu Nghị
theo đúng nguyên tắc. Tập Thủ
Bản Tu Nghị qui định nhiều
điều, như không được phát biểu
dài quá 3 phút, trong cùng một
vấn đề không được phát biểu 2
lần, khi cần kiến nghị một điều
gì mới phải làm văn bản có chữ
ký của trên 1/3 số thành viên,
hoặc khi muốn kết thúc Tu
Nghị phải có sự biểu quyết
đồng ý của tất cả, nếu không
thì Tu Nghị cứ phải tiếp tục vì
chủ tọa không có quyền kết
thúc… Một số giá trị và thái độ
mà mọi người cần nhất trí cũng
được nêu rõ như :
Dành đủ thời gian cho việc
cầu nguyện, suy nghĩ dựa
trên các tài liệu, cần các
khoảng dừng để cầu
nguyện, thẩm vấn nhằm
biện biệt, để các quyết định
được cân nhắc kỹ lưỡng.
Lắng nghe với thái độ
chăm chú và không phê
phán. Tôn trọng và sẵn sàng
đón nhận quan điểm khác
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biệt. Tránh những gì gây tổn
thương danh dự và uy tín
của người khác.
Bảo đảm quyền phát biểu
của mỗi người. Trong nhóm
nhỏ phải phân chia thời gian
phát biểu cho mỗi người.
Tránh thái độ áp đảo khi
thảo luận.
Hội nghị bắt đầu theo giờ
giấc đã nhất trí, dù có mặt
đầy đủ hay không…
Chị em dành trọn ngày 4/6
tĩnh nguyện trong thinh lặng,
chị em có thời giờ thong dong
lắng đọng trước Thánh Thể và
suy nghĩ cá nhân về những tài
liệu của Tu Nghị. Chị em được
gợi ý suy tư theo một chủ đề rất
dễ thương về “chiếc bình
rỗng”. Khi lượng giá lại Tu
Nghị, rất nhiều chị em đánh giá
cao ngày tĩnh nguyện này, vì
thấy rất ích lợi, giúp chị em gạt
bỏ mọi bận tâm và đi vào bầu
khí của Tu Nghị.
Sáng ngày 05/06, Cha Phó
Giám Tỉnh OFM đến dâng
thánh lễ khai mạc Tu Nghị.
Ngài nhắc nhở cho thấy chúng
ta đang sống một bầu khí đang
bị ô nhiễm, ô nhiễm về môi
trường, ô nhiễm cả về tinh
thần… do đó khó mà phân biệt
được đâu là tiếng nói của Thần
Khí và đâu là tiếng nói của thế
gian. Tu Nghị chính là thời
gian chị em được tách biệt ra,
để cùng nhau sống tình chị em
tỉ muội, để hít thở bầu khí của
Thánh Linh, để chúng ta có thể
nói thật lòng mình, nói tiếng
nói của Chúa trong ta, nghe
được tiếng nói của Thần Khí và
cuối cùng là để cùng nhau biện
phân Thánh ý Chúa. Biện phân
là một ân ban của chính Thần
Khí và nguồn mạnh của mọi
nhân đức. Đối với các việc phải
làm, ta sẽ suy nghĩ đúng khi
thuận theo ý Thiên Chúa, ta sẽ
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có ý ngay lành khi chỉ hướng
về Ngài. Suy nghĩ đúng không
đi đôi với sai lầm, ý ngay lành
loại trừ giả dối. Vậy biện phân
đích thực chính là vừa suy nghĩ
đúng, vừa có ý ngay lành…
Trong nghi thức khai mạc,
Chị Giám Tỉnh đọc sứ điệp của
Bề Trên Tổng Quyền gởi đến
toàn thể chị em: …“Tu Nghị
Tỉnh Dòng là thời điểm quan
trọng, để chị em mở ra với dấu
chỉ của thời đại, của đất nước
và của Tỉnh Dòng… chị em
đừng lo sợ vì đã có các chị đi
trước hỗ trợ cho chị em, chị em
sẽ không đơn độc vì có nhiều
người cầu nguyện cho chị em…
Trong tình hiệp thông huynh
đệ, chị em hãy cởi mở, tin
tưởng nhau để cùng nhau thực
hiện những điều Chúa muốn
trên Tỉnh Dòng Việt Nam
trong 4 năm sắp tới. …Ở
Rôma, chúng tôi sẽ hiệp thông
cách đặc biệt trong suốt thời
gian chị em cử hành Tu Nghị
Tỉnh Dòng. Nguyện xin Chúa
chúc lành cho chị em với ân
ban của Thánh Thần”. Chị em
cảm nhận mình được bao bọc
trong sự hiệp thông của cả Hội
Dòng trên toàn thế giới.
Sau diễn văn khai mạc Tu
Nghị của chị giám tỉnh, tất cả
chị em phải biểu quyết để
“chuẩn nhận” Thủ bản, kế
hoạch tổng quát Tu Nghị và
chương trình làm việc mỗi
ngày. Những điều đó giúp ích
rất nhiều, vì trong suốt thời
gian Tu nghị, các Điều phối
viên sẽ can thiệp khi có ai đó
“lỡ quên” mà làm sai Thủ
Bản…
Chương trình làm việc của
ngày đầu bao gồm việc trình
bày và soi sáng các báo cáo của
chị Giám Tỉnh, chị Quản Lý
Tỉnh Dòng và Ban Đào Tạo.
Sau mỗi phần đều có thời gian
dành cho việc suy nghĩ cá nhân

và cầu nguyện về các báo cáo.
Ngày thứ hai làm việc nhóm về
các báo cáo và trình bày trong
cuộc họp khoáng đại. Sau đó
chị em đi vào tài liệu làm việc
chính của Tu Nghị, được hình
thành từ kết quả của các Tu
Nghị Miền. Đây chính là thời
gian dành cho việc suy nghĩ,
đối thoại, lắng nghe và lấy
quyết định để khám phá ra dự
phóng mà Thiên Chúa đang
muốn thực hiện trên Tỉnh
Dòng, nhằm đáp ứng cho
những nhu cầu của Giáo Hội
địa phương và hoàn vũ cũng
như của Hội Dòng và thế giới.
Ngày 07/06 Cha Phó Giám
Tỉnh OFM đến chia sẻ với chị
em đề tài về “Lối sống hèn
mọn phan sinh”. Tuy bị cúp
điện, nhưng chị em chăm chú
lắng nghe bài chia sẻ của cha
Phó giám tỉnh thật sâu sắc và
sống động, cha đã chân tình
đơn sơ chia sẻ những kinh
nghiệm sống hèn mọn cụ thể để
giúp chị em hiểu và có thể ứng
dụng trong cuộc sống.
Sau bài chia sẻ của Cha Phó
Giám Tỉnh để giúp định hướng
suy tư, chị em dành trọn 3 ngày
cho “Tài liệu làm việc”, với
những cụm từ khá mới mẻ như
Tầm nhìn (Vision), Sứ mạng
(Mission), Ưu tiên và Mục
đích, Mục tiêu, Phương tiện,
Các giai đoạn thực hiện, Chu
kỳ lượng định… Tài liệu làm
việc này là kết quả của các báo
cáo cộng đoàn và các Tu Nghị
miền. Dựa trên Văn Kiện của
Tổng Tu Nghị năm 2008, chị
em chọn 4 ưu tiên cho Tỉnh
Dòng FMM Việt Nam hiện nay
là:
1. Sống căn tính Phan sinh
2. Cộng đoàn truyền giáo
3. Sứ mạng truyền giáo phổ
quát
4. Xét lại cơ cấu, lên kế
hoạch và hợp tác.

Nội San Thông Tin Tỉnh Dòng Anh Em Hèn Mọn Việt Nam. Bình An và Thiện Hảo – Pax et Bonum

Tất cả những tài liệu đúc kết
công việc của các cộng đoàn
theo 4 phiếu làm việc nay đã
được sắp xếp lại ngắn gọn và
bài bản hơn. Các mục tiêu cũng
phải rõ ràng, khả thi và giúp
lượng giá cụ thể. Sau ba ngày
làm việc khá căng thẳng và sôi
nổi, chị em đã đưa ra được tầm
nhìn : “Ước mong Lời Chúa
được nhập thể và khuôn mặt
khiêm hạ của Thiên Chúa được
biểu lộ trong đời sống hằng
ngày và trong toàn thể tạo
thành”, với sứ mạng là “Chúng
ta cam kết sống chứng tá
truyền giáo trong lối sống hèn
mọn, liên đới, quan tâm bảo vệ
sự sống và môi sinh”. Để sống
căn tính Phan sinh, chị em chọn
chiêm ngưỡng và nhập thể sự
khiêm hạ của Thiên Chúa theo
lối sống hèn mọn Phan sinh. Để
xây dựng các cộng đoàn truyền
giáo, chị em chọn sống chứng
tá cộng đoàn qua tình huynh đệ
trong hèn mọn và việc liên đới
với những người khổ đau. Sứ
mạng truyền giáo phổ quát
được củng cố qua công tác cụ
thể là đào tạo cho việc sai đi tiếp đón, mục vụ ơn gọi, bảo vệ
sự sống và môi sinh. Ngoài ra,
việc xét lại cơ cấu, lên kế
hoạch và hợp tác nhằm giúp
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cho cuộc sống dâng hiến của
chị em thêm ý nghĩa và sẵn
sàng cho sứ mạng truyền giáo.
Việc biểu quyết Dự phóng Tu
Nghị Tỉnh Dòng 2010 và Nội
qui Tỉnh Dòng đều đạt nhất trí
cao. Tạ ơn Chúa!
Ngày 10/06 là ngày kết thúc
Tu nghị. Bài diễn văn Bế Mạc
Tu Nghị của chị Giám Tỉnh
tóm tắt những định hướng và
tâm tư tình cảm của chị em: …
“Giờ đây sắp kết thúc những
ngày gặp gỡ, ai cũng nôn nao
trở về cộng đoàn để kịp
chuyển đạt đến chị em những
gì mình đã lãnh hội trong tu
nghị, và cùng nhau qui chiếu
vào Văn Kiện Tu Nghị Tỉnh
Dòng 2010 để xây dựng dự
phóng cộng đoàn cho 4 năm
sắp tới (2010 – 2014). Tôi nghĩ
rằng điều quan trọng là chúng
ta phải để cho Chúa Thánh
Thần tiếp tục làm việc với
chúng ta, chính Người sẽ khơi
dậy những ân huệ mà chúng ta
đã lãnh nhận tại tu nghị, Người
đưa chúng ta đến sự hiệp thông
và hiệp nhất trong chân lý và
bác ái, Người sẽ hướng dẫn
chúng ta tiếp tục sứ mạng của
Chúa Giêsu trong hèn mọn và
liên đới bằng cách bắc những
nhịp cầu tương quan trong tình
yêu với Thiên Chúa và ta nhân.
Vì chỉ có sự hiệp nhất, những
cử chỉ yêu thương và hoà giải

mới đem lại cho chúng ta sự
bình an nội tâm, biến đổi chúng
ta thành những sứ giả hòa
bình.
Thần Linh Chúa trong mỗi
người đang mời gọi chúng ta
tiến bước ngang qua những
kinh nghiệm của cuộc sống,
Ngài mơi gọi chúng ta lên một
kế hoạch cụ thể trong dự phóng
cá nhân cũng như cộng đoàn
thì chúng ta mới có thể tiếp tục
sứ mạng của Đức Kitô trong
đoàn sủng FMM, đó là tính
Quốc tế/ hội nhập văn hóa,
vượt qua những biên giới, xây
dựng những cầu nối, sống tình
huynh đệ, hoạt động cho sự
hoà giải, Thờ phượng Thiên
Chúa trong Bí tích Thánh Thể,
trao ban cuộc sống của chúng
ta… Chúng ta đang sống trong
một thời đại rất đặc biệt : toàn
cầu hoá, công nghệ kỹ thuật
cao, thực dụng, truyền thông…
tất cả những điều này giúp
chúng ta hiểu rõ hơn về những
gì mẹ Marie de la Passion
nhắm đến khi Mẹ nói : “Thế
giới là quê hương của tôi.”
Chúng ta đang sống trong một
thế giới không ngừng đổi mới,
đan xen những đau thương do
khủng bố, động đất, sóng thần,
bất công, bệnh tật, nghèo đói…
Chúng ta nhìn thấy vẻ đẹp cũng
như sự mong manh của thế
giới, nhưng Thiên Chúa vẫn
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hiện diện trong tất cả những
điều này.
Trong Tu Nghị Tỉnh Dòng,
chúng ta đã ngắm nhìn sự
khiêm hạ của Thiên Chúa Ba
Ngôi, qua bức tranh này, chúng
ta nhận thấy cả Ba Ngôi cùng
cúi xuống lo cho một con người
yếu đuối mỏng dòn. Thiên
Chúa Ba Ngôi là tình yêu mở
ra, mời gọi, trao ban… và tình
yêu đích thực bao giờ cũng
khiêm hạ đợi chờ và ước mong
đem hạnh phúc và sự sống đến
cho nhân loại. Những chọn lựa
ưu tiên và phương hướng hành
động trong văn kiện thúc bách
chúng ta ra khỏi chính mình, ra
khỏi những an toàn của đời
sống cộng đoàn, để hiện diện
với một ai đó đang cần đến sự
chăm sóc của tôi, để cúi xuống
trên những nỗi khổ của anh em
đồng loại, để giảm bớt khoảng
cách giữa lý tưởng và thực tế.
Thần Khí của Đức Kitô sẽ giúp
ta đủ nghị lực và khả năng để
thực hiện giấc mơ : “Là Phan
Sinh Thừa Sai Đức Mẹ, Tỉnh
dòng Việt Nam, chúng ta ước
mong Lời Chúa được nhập thể
và khuôn mặt khiêm hạ của
Thiên Chúa được biểu lộ trong
đời sống hằng ngày và trong
toàn thể tạo thành.”
Là những người phụ nữ của
Tin Mừng, chúng ta biết rằng
mình được Thiên Chúa thương
yêu như Đức Maria, rằng
chúng ta vẫn còn đó những yếu
đuối, mỏng dòn, không bao giờ
hoàn hảo… nhưng Người muốn
chúng ta là những nhà thừa sai
đon đả ra đi trao ban Chúa
Giêsu cho mọi người như Đức
Maria, sẵn sàng ra khỏi chính
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mình, cộng đoàn an toàn của
mình để đến nơi xa lạ, đem
chân lý và bác ái đến cho
những người mà Thiên Chúa
sai chúng ta đến phục vụ. Đó là
sứ mạng truyền giáo mà Thiên
Chúa đang mời gọi chúng ta
thi hành. Chính vì sứ mạng do
Thiên Chúa ủy thác mà chúng
ta đang hiện diện với anh chị
em trong liên đới với những
đau khổ của họ, để mang niềm
hy vọng, sự vui mừng và tin yêu
đến cho họ.
Cầu chúc chị em lên đường
thi hành sứ vụ trong niềm hy
vọng và hăng say, luôn sẵn
sàng phục vụ mọi người trong
cung cách hèn mọn và liên đới,
luôn giữ đôi mắt và trái tim
của chị em chăm chú vào vị
Thiên Chúa khiêm hạ và khổ
đau được hiện thân nơi Đức
Kitô, Đấng đang sống và hoạt
động trong chị em, để chị em
sống mầu nhiệm Nhập thể độc
đáo của riêng chị em với tư
cách là những Thừa Sai Đức
Mẹ trong con đường Phan
Sinh. Hãy can đảm tiến đến
những biên cương mới, tiếp
tục sống căn tính người FMM
qua những sứ vụ chị em được
Thiên Chúa ủy thác...”
Thánh lễ bế mạc Tu Nghị
Tỉnh Dòng 2010 do Đức Cha
Phaolô Bùi Văn Đọc chủ sự.
Đức Cha khích lệ chị em vì
những chọn lựa đầy mạo hiểm
để sống tinh thần Phan Sinh
trong thế giới hôm nay. Ngài
cũng nhắc đến các vấn đề về
môi sinh đang rất cần được
quan tâm tại Việt Nam hiện
nay, và mời gọi chị em cộng
tác trong các hoạt động liên

quan đến lãnh vực này... Buổi
chiều tất cả Tu Nghị viên và
các ban công tác được mời đi
tham quan xa lộ Đông Tây để
nhìn thấy những phát triển tốt
đẹp của đất nước, dù bên cạnh
đó vẫn không thiếu những vấn
đề nhức nhối… Chị em các
cộng đoàn sau đó lại chia tay
nhau lên đường, một số chị em
trẻ được tham dự một khóa bồi
dưỡng với Sr. Josefina tại
Dalat.
Chị em cảm tạ Chúa vì
những ân ban nhận được trong
thời gian cử hành Tu Nghị Tỉnh
Dòng, cám ơn những hy sinh
vất vả và lời cầu nguyện của
chị em trong toàn Tỉnh Dòng,
nơi các sứ vụ truyền giáo ngoài
biên thùy, cũng như mọi anh
chị em thân quen xa gần. Tỉnh
Dòng cũng biết ơn hai chị
Emma Fondevilla và Josefina
Fernando đã đến giúp điều phối
Tu Nghị và chia sẻ đời sống
với chị em. Việc mời một Ban
Điều Phối quốc tế đến hướng
dẫn Tu Nghị là một sáng kiến
táo bạo và đầy thách đố; nhưng
cũng nói lên tình liên đới giữa
hai Tỉnh Dòng trong sứ mạng
FMM. Hai chị đã hiện diện
trong tình chị em và tích cực
hướng dẫn các Tu Nghị viên
phương pháp làm việc rất khoa
học, giúp Tu Nghị hình thành
nên Văn Kiện Tu Nghị Tỉnh
Dòng 2010 rất phong phú và cụ
thể. Nguyện xin Chúa chúc
lành cho mọi người và cho
những nỗ lực truyền đạt Tu
Nghị đến chị em trong các
cộng đoàn để áp dụng vào cuộc
sống cụ thể của mỗi người...
Chị em FMM/Việt Nam.
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KINH NGHIỆM KHÔI BÌNH
(Cha Robert Henrich là bạn thân của A. Phi Khanh. Anh đã giúp ngài thành lập
Khôi Bình VN 20 năm trước đây, và đã đồng hành với Khôi Bình VN trong những năm
đầu tiên đầy khó khăn. Sau đó, Anh Bosco đã đồng hành với họ một thời gian. Bây giờ
họ tự lập. Đây là một hội đoàn tông đồ giáo dân; hiện nay đang quan tâm nhiều tới Di
dân). Sau đây là trích bản tường trình.

Nhân chuyến viếng thăm Cộng-Đòan KhôiBình Viêt-Nam hàng năm, cha Robert Henrich,
vị sáng lập CĐKBVN, đã đến thăm hai đia điểm
đặc biệt trong giáo phận vào ngày 25. 5. 2010
vừa qua.

1-Anh em di dân phòng trọ
Khỏang 10:30 sáng 25. 5 Cha cùng các anh
BQGKBVN và chị Gia Trưởng BQG Gp Phú
Cường, sau khi đã đi thăm CĐKB Gp Phú
Cường, đã về Gp Xuân lộc, vào thăm hỏi anh
em di dân phòng trọ tại gx Hà Nôi, Hố Nai. Mấy
anh em Khôi Bình GX Thái Hòa và Ban điều
hành Khôi Bình GX Hà Nội cũng đã có mặt sẵn
sàng tại phòng trọ đón chúng tôi.
Tập thể anh em di dân ở đây gồm tất cả 64
người trong đó có 54 người lớn, 6 em nhỏ, 53
công giáo và 11 anh em khác tín ngưỡng. Họ đã
đến đây tạm trú mưu sinh từ nhiều miền của đất
nước, từ thái Bình, Hải Phòng, Thanh hóa, Nghệ
An, đến Quy Nhơn, Nha Trang, Đồng Nai và
Trà Vinh. Họ kiếm sống qua ngày bằng đủ mọi
thứ việc khác nhau như phụ hồ, giúp việc, bán
vé số, ve chai…với đồng tiền kiếm được ít ỏi
ướt đẫm mồ hôi và nước mắt ! vì không ai có
một cái nghề gọi là đúng nghĩa. Cuộc sống thật
cực khổ bấp bênh, không ai dám nghĩ đến ngày
mai. Có anh thanh niên nói:” em không bao giờ
dám nghĩ đến bệnh tật vì nếu bệnh là chết ! mỗi
lần nằm xuống là nhắm mắt quay đi cho quên
cuộc đời !”. Có hai cô gái tâm sự:” Tụi cháu
chẳng bao giờ nghĩ đến một món mỹ phẩm nào,
không có mấy ngàn mua một cục xà bông tắm,
có đâu mà làm đẹp! Ráng chắt bóp để còn chút
gởi về cho bố mẹ gìa bệnh tật ở bắc !”
Bà chủ phòng trọ là người công giáo tốt
bụng, yêu chúa thương người. Bà cố gắng tạo
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cho anh em di dân chỗ ăn ở tương đối sạch sẽ,
vệ sinh, gọn gàng, sáng sủa để tránh bệnh tật.
Bà còn thường nhắc nhở anh em năng đọc kinh,
cầu nguyên, đi lễ. Nên tình hình nhà trọ khá trật
tự, bình yên, vui vẻ, chưa bao giờ xẩy ra lộn xộn
gì đáng tiếc.
Cha Henrich rất cảm động khi lần đầu tiên
được đích thân tiếp xúc gần gũi với di dân ở
Việt-Nam, nói chuyện, thăm hỏi và nghe được
những tâm tư nặng trĩu u buồn của họ. Giữa
cảnh đời thiếu thốn nghèo nàn giật gấu vá vai
của những con người lam lũ gầy guộc rách rưới,
vô vọng ấy, Cha cũng đã gặp được những nụ
cười và nghe được những tiếng nói dòn dã vui
tươi bùng lên từ những trái tim hiu hắt gìà nua
hay thơ dại xua tan cái không khí ứ đọng nặng
nề thường ngày trong khỏanh khắc.
20 năm. 20 cuộc hành trình của cha trên đất
Việt-Nam với những đồng xèng gom góp trong
các cuộc làm lễ, giảng phòng, từ những bàn tay
các bà góa, những cụ già, những thanh niên, trẻ
em công giáo Đức mang đến giúp anh em nghèo
Việt-Nam theo linh đạo Khôi Bình. 75 tuôi, sức
nặng thời gian đè nặng trên vai, nhưng người
linh mục của Chúa ấy, người sứ giả của Cha
thánh Khôi Bình ấy chưa hề muốn dừng bước.
Vẫn tràn đầy sức sống, vẫn một lòng yêu mến
Viêt-Nam như ngài thường nói, vẫn ước mong
trở lại. Và cái tinh thần hăng say ấy của cha vẫn
được Cộng Đòan KBVN kiên trì tiếp bước, bất
chấp mọi gian khổ, với chỉ một lý tưởng xây
dựng một thế giới tốt đẹp hơn, công bằng và
hạnh phúc hơn cho nhân lọai. Đó chính là đỉnh
cao khát vọng của tòan thể Cộng Đòan Khôi
Bình Quốc Tế
Không biết viết sao để tả hết nỗi niềm vui
sướng chân thật của anh em di dân, khi chúng
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tôi đến thăm và tặng một chút quà nhỏ cho mỗi
người, cả những anh em ngòai công giáo. Ai
cũng muốn đến gần, ôm lấy cha, bắt tay cha, nói
với cha một hai câu, không biết hai bên có hiểu
nhau không mà đều gật đầu, cười nói rất thỏai
mái vui vẻ. Biên giới màu da, văn hóa tự nhiên
biến mất. Chỉ còn là tình yêu chan hòa hiệp
nhất, một hình ảnh sống động đích thực của
Giáo Hội.
Niềm vui lớn lao
bất ngờ mà họ cảm
nhận không chỉ là
được tặng một món
quà vật chất, mà sâu
xa hơn chính là anh
em nhìn thấy được
hình ảnh của Đức
Kitô, Giáo Hội và Cha
thánh Khôi Bình hiện
diện giữa anh em.
Quả vậy anh em đã được giới thiệu, nghe nói về
Cha thánh và ý nghĩa cuộc viếng thăm của cha
Henrich và chúng tôi. Anh em đã vui mừng đón
nhận tinh thần, linh đạo Khôi Bình, đó là sống
tình gia đình, huynh đệ, yêu thương, hiệp nhất
và giúp đỡ lẫn nhau. Tập thể phòng trọ của anh
em từ nay mang tên gia đình Khôi Bình
:”Những người yêu cuộc sống II” (Life Lovers
II). Ngay lối ra vào khu nhà trọ có bàn thờ Cha
thánh, như người cha luôn che chở cầu bầu cho
cuộc sống phiêu bạt của anh em. Anh em sung
sướng được trở thành con cái Cha thánh Khôi
Bình, là thành viên trong đại gia đinh Khôi Bình
Việt-Nam, châu Á và thế giới. Từ nay, anh em
không còn cô đơn nữa, vì hàng ngày được liên
kết với hơn nửa triệu hội viên trên tòan thế giới
trong lời cầu nguyện và trong những nỗ lực
thăng tiến bản thân và xã hội.
Cuộc gặp gỡ viếng thăm kết thúc. Kẻ đón
người đưa, kẻ đi người ở lại, ai ai cũng bịn rịn
nhớ nhung. Những cái bắt tay ấm nồng, những
lời tạm biệt thiết tha ẩn chứa ước mong ngày tái
ngộ. Cha về nước, nhưng anh em Khôi Bình sẽ
tiếp tục đến với họ.

2-Thăm GX Dănkă, Gp Xuân-Lộc
Rời Hố-nai, xe chúng tôi trực chỉ hướng La
Ngà. 3 giờ chiều, đúng hẹn, chúng tôi đến gíáo
xứ Danka của anh em dân tộc Châu Mạ. Thật
tuyệt vời, khí hậu mát mẻ, quanh cảnh thiên
nhiên đồi núi xanh rờn. Ngôi nhà thờ chắc chắn
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cuốn hút mọi chú ý, trầm trồ khen ngợi của bất
cứ ai nhìn thấy nó ngay từ đàng xa.
Mới về được 10 tháng mà cha xứ, người linh
mục còn khá trẻ … đã xây được một ngôi thánh
đường xinh đẹp nghệ thuật như thế, quả thật tài
tình. ! Mọi nơi mọi thứ trong khuôn viên nhà
thờ rất ngăn nắp sạch sẽ. Cha Henrich luôn
miệng khen ngợi:”very clean, everywhere is
clean !” (rất sạch, chỗ nào cũng sạch!). Về nghệ
thuật, thiết nghĩ người khó tính nhất chắc cũng
phải thích thú. Nổi bật là sắc thái dân tộc, với
những trang trí, thiết kế, hoa văn, họa tiết rất
đơn sơ, thanh thóat. Tôi như cảm thấy cái thánh
thiện thiên đàng lâng lâng bát ngát trên mọi lùm
cây bãi cỏ, cái hoang sơ trong trắng lượn lờ trên
mọi vật
Cha xứ dẫn cha Henrich và chúng tôi ra thăm
làng. Điều đập vào mắt chúng tôi trước hết là
những túp nhà ở nhỏ bé nghèo nàn, có cái đã
xiêu vẹo, mục nát. Cha xứ nói hầu hết nhà cửa ở
đây là do người khác làm cho. Một số do Nhà
Nước, số khác do công ty, một số do cha xứ
làm, rất ít nhà do tự gia đình làm vì không có
tiền. Chúng tôi vào xem tận phía trong một vài
nhà: không có gì cả! trơ trụi hòan tòan! những
hang đá Bêlem thời hiện đại! Chủ nhà nói hễ
mưa là ngập nước! Vào một nhà khác, tới chỗ
bếp, cô vợ cầm cho tôi xem một con ếch khô,
như con tắc kè, và nói để nướng cho chồng uống
rượu đấy! Cha Henrich thật sự rất thích thú khi
thấy một cô thượng đang đan thổ cẩm. Cha mua
hết mấy tấm đã đan xong và còn cho họ thêm
tiền. Họ vô cùng sung sướng. Một tấm khăn
chòang dài chừng 2m, rông 30cm, phải mất hai
tháng mới đan xong, mà chỉ bán được 100, 000
đồng! Cha tỏ ra rất thương họ. Khi đi thăm làng,
cha xứ chỉ cho chúng tôi xem hệ thống cấp nước
sạch do ngài thiết kế cho dân làng dùng tránh
bệnh tật. Thật đáng ca ngợi!
Trở về nhà xứ, chúng tôi được hơn một trăm
thiếu nhi chờ sẵn đón tiếp. Thật hồn nhiên, đơn
sơ, trong trắng, những thiên thần của rừng núi!
Các em đều đi học trường người Kinh, nên biết
đọc và nói tiếng Việt lưu lóat. Mấy em trưởng
rất duyên dáng, họat bát và nhanh nhẹn. Đặc
biệt cha xứ rất huề hòa, gần gũi, vui đùa với các
em khiến ngưới ta cứ nghĩ ngài là một huynh
trưởng, chứ đâu phải là một cha xứ. Các em hát,
chúng tôi cùng hát. Cha Henrich cũng gật gù,
nhún nhẫy vỗ tay theo. Mọi con tim tan hòa
trong niềm vui đơn sơ thánh thóat của những
con người, những tâm hồn và môi trường sống
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có lẽ chưa mấy bị ô nhiễm bởi cái văn minh
thành thị. Cha Henrich luôn nói với tôi: “very
impressed, I am deeply impressed!” (rất ấn
tượng, tôi có ấn tượng rất sâu sắc!”. Ngài đã
không ngần ngại tặng các em một món quà để
thành lập gia đình KB.
Khỏang 6 giờ chiều, chúng tôi ra về, lòng
mãi luyến lưu cái xứ đạo xinh xắn hiền hòa, bé

nhỏ ẩn mình giữa thiên nhiên hoang sơ yên bình
ấy. Nhìn lần cuối cây sakê tươi tốt bên hông nhà
thờ, . ai nấy đều cầu chúc cho xứ đạo mỗi ngày
một phát triển và hạt giống Khôi Bình sẽ chóng
bám rễ đâm hoa kết trái xum xuê cho Giáo Hội.
trên miền đất thân yêu này.
Pet. Trần-Văn-Chuẩn
Gia Trưởng KBGPXL

LINH MỤC LÀ AI?
Mến tặng các anh Đình Trí, Thanh Đề, Khánh Thông nhân dịp lãnh nhận
chức thánh vào ngày 13-6-2010 tại Học viện Phanxicô.


Vì linh mục được thụ phong đại diện cho Đức Kitô, vai trò của
người ấy không thể trở thành vai trò của kẻ thống trị áp bức nhưng là thể
hiện vai trò của Đức Kitô là người tôi tớ.

1. Đức Giêsu,
vị Linh mục Thượng phẩm
“Đức Kitô không phải là một tư
tế (linh mục), nhưng là một giáo
dân”. Mới đây tôi nghe một linh
mục trẻ tuyên bố như thế. Anh ta có
vẻ ái ngại khi thấy mình có vẻ
không không phải là một ‘giáo sĩ’.
Sự thật là Đức Giêsu chưa bao giờ
thi hành trách nhiệm phục vụ Đền
Thờ. Thậm chí Người không phải
là một rab-bi được tấn phong.
Trong mắt những người đương
thời, Đức Giêsu chỉ là một giáo dân
thôi. Giuse, người cha hợp pháp
của Người, là một thành viên của
chi tộc Giuđa, chứ không thuộc
hàng tộc Lêvi phát xuất từ chức tư
tế Do-thái cha truyền con nối (Mt 1,
1-18; Lc 2, 4-5; 3, 1-38).
Tuy nhiên, các Kitô hữu sơ khai
quan tâm đến việc Đức Giêsu
trong tư cách là Đấng Mêsia (Hilạp: Christos, Đấng được Xức
Dầu). Người hoàn tất những lời
ngôn sứ trong Cựu Ước việc xức
dầu với cùng quyền lực thần linh
được phong trên Aharon là
Thượng tế và trên Đavít là Vua và
trên các vị kế tục. Từ Các Cuộn Da
bên bờ Biển Chết chúng ta biết
rằng một số người Do-thái vào thời
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Đức Giêsu chờ đợi một Đấng vừa là “Đấng Mêsia thuộc nhà
Đavít” vừa là “Đấng Mêsia thuộc nhà Aharon, ” và các kitô
hữu tin rằng Đức Giêsu đã hoàn tất cả hai niềm hy vọng này.
Tuy nhiên, để tránh hiểu lầm về mặt chính trị trong sứ vụ của
Người, Đức Giêsu đã không tuyên bố công khai tư cách này
về bản thân mình hay cho phép Nhóm Mười Hai làm như thế.
Tuy nhiên, cách riêng Người chấp thuận lời tuyên xưng đức
tin của Phêrô về bản thân là Đấng Kitô (Mc 8, 27-30; Mt 16,
13-20; Lc 9, 18-21). Theo Tin Mừng Nhất Lãm, Đức Giêsu,
thậm chí tại cuộc xử án, khi bị Philatô thẩm vấn Người có
phải là “Vua dân Do-thái” hay không, thì Đức Giêsu chỉ trả
lời “là do ông nói đó” (Mc 15, 2; Mt 27, 11; Lc 23, 3) và vẫn
giữ thinh lặng. Tuy thế, ở một trình thuật đầy đủ hơn trong
Ga 18, 28-40, Người đã giải thích, “nước Tôi không thuộc về
thế gian này. ”
Vậy, phải chăng Đức Giêsu là một linh mục ? Đối với
Giáo Hội thời Tân Ước và hôm nay đối với tất cả những ai
chấp nhận Kinh Thánh được linh hứng, từ các thư Phaolô đến
thư Do-thái vấn đề đó đều được giải quyết mà không có bất
kỳ sự nhập nhằng nào. Thậm chí từ quan điểm văn chương,
thì thư Do-thái là một trong những tác phẩm ấn tượng nhất
của Tân Ước, mặc dù chúng ta không chắc ai là tác giả của
thư này. Do văn phong của lá thư, nhiều Giáo Phụ nghi ngờ
việc cho rằng thánh Phaolô là tác giả và phần lớn các nhà chú
giải hôm này cũng nghĩ như thế. Tuy nhiên, lá thư ấy là một
tác phẩm được linh hứng, thuộc thư quy, và có lẽ được viết
trước khi Giêrusalem sụp đổ vào năm 70 SCN, vì dường như
lá thư thừa nhận rằng các việc phục vụ Đền thờ vẫn đang tiếp
tục (Dt 10, 1-3…). Một số nhà chú giải giải thích những đoạn
văn này chỉ là những quy chiếu tới những chỉ dẫn thuộc Cựu
Ước đối với việc phục vụ Đền Thờ. Tuy nhiên, chắc chắn
rằng nếu tác giả đã viết lá thư này sau khi Đền Thờ bị phá
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huỷ, thì ông đã đề cập đến việc bãi
bỏ những hy tế Đền Thờ như là
một bằng chứng rõ rệt trong luận
đề của ông rằng các việc phụng sự
của Luật Cũ chỉ là tạm thời, chỉ là
bóng mờ của những điều sắp đến.
Thật khá hiển nhiên là tại sao lá
thư này, dù trong vòng xoắn mờ mịt
về tác giả, đã được Giáo Hội sơ
khai xem là quan trọng đủ để được
kết luận là thuộc thư quy. Dựa trên
nền tảng của nhiều quy chiếu Cựu
Ước lá thư chứng tỏ cách hùng hồn
rằng (1) Đức Giêsu Kitô là Con
Thiên Chúa vượt trên mọi tạo thành
; (2) tuy nhiên Người cũng là con
người thật, trong mọi sự như chúng
ta ngoại trừ tội lỗi ; (3) và vì thế
trong tư cách là Đấng Kitô, Người
là Đấng Trung Gian của chúng ta.
Người là linh mục đích thực duy
nhất, Đấng ở với chúng ta và cho
chúng ta hiến dâng chính mình cho
Thiên Chúa như là hy tế xứng hợp
và như thế mang lại cho chúng ta
ơn cứu độ từ Thiên Chúa, là Cha
của Người.
Như vậy, mặc dù thánh Phaolô
và các Tin Mừng chưa bao giờ nói
cách minh nhiên Đức Giêsu là một
linh mục, thư Do-thái khẳng định
chắc chắn rằng Người không
những là một linh mục mà còn là
một linh mục chân thực duy nhất.
Hơn nữa, mặc dù Tin Mừng Nhất
Lãm và thánh Phaolô không nói
Đức Giêsu là một “linh mục”,
nhưng tất cả thực sự liên kết những
lời nói long trọng và hành động
của Người vào Bữa Tối. Điều gì có
thể rõ rệt hơn hành động trong tư
cách là linh mục hơn việc chia sẻ
bánh và rượu của Người khi Người
phán với Nhóm Mười Hai : “Đây
là mình Thầy hiến tế vì anh
em…chén này là giao ước mới
trong máu của Thầy, bất cứ khi
nào anh em uống, để tưởng nhớ
đến Thầy, ” vậy là đang hiện tại
hoá hy tế thập giá đang đến (1 Cr
11, 23-34, x. 10, 16-17; Mc 14, 2226; Mt 26, 26-29; Lc 22, 14-23)?
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Chắc chắn những quy chiếu này làm sáng tỏ điều mà Giáo
Hội sơ khai đã hiểu BữaTối là một hành vi tôn thờ của linh
mục trên vai trò của Đức Giêsu được nối tiếp là một thực
hành chủ yếu trong cộng đồng Kitô giáo.
Cốt lõi đối với toàn bộ cuộc tranh cãi về lá thư Do-thái là
sự khẳng định rằng cái chết hiến tế này của Đức Giêsu là hy
tế đích thực duy nhất có thể xoá tan tội lỗi. Như vậy, Đức
Giêsu là Đấng và là Thượng Tế Thượng Phẩm chân thực và
duy nhất trong hàng tư tế thuộc dòng dõi Aharon của Cựu
Ước, chỉ là những kiểu mẫu ngôn sứ. Như vậy, tác giả thư
Do-thái cho thấy rằng Bữa Tối hình dung trước cái chết hy tế
của Đức Giêsu cũng chính là một tác động ngôn sứ mang tính
linh mục. Đối với một số nhà chú giải nghiêng về Tin Lành
thì nhấn mạnh trên việc rao giảng Lời như là sự đối kháng
với việc nhấn mạnh của Công giáo trên việc thực thi chức
linh mục của các Bí tích, hạn từ “phụng tự” có những ý nghĩa
tiêu cực. Các học giả này cũng cường điệu mối tương phản
giữa các truyền thống ngôn sứ và tư tế của Cựu Ước. Sự thật
là các ngôn sứ thường tố cáo những ai tuân phục những
nguyên tắc phụng tự của Luật trong khi xao lãng những đòi
buộc về luân lý. “Vâng phục thì tốt hơn dâng hy lễ” (1 Sm
15, 22). Tuy nhiên “tôn sùng, ” mang nghĩa đơn giản là “thờ
phượng” (worship) và không có nơi nào trong Kinh Thánh thi
hành việc “thờ phượng” hay “tư tế” có những nghĩa tiêu cực
như thế. Mà hoàn toàn ngược lại, “chức linh mục” và việc
“thờ phượng” (bất cứ điều gì có thể được nói về những tư tế
chuyên biệt và sự trung tín của họ đối với ơn gọi của họ), khi
họ đang thi hành nhiệm vụ phục vụ Thiên Chúa Duy Nhất,
đối với Kinh Thánh thì luôn là những lời tích cực (St 14, 18).
Đó là lý do tại sao thư Do-thái quan tâm đến sự việc cho thấy
Đức Giêsu không chỉ là một tư tế, nhưng còn là một Thượng
Tế, Tư tế Tối Cao. Như thế, bất cứ cố gắng nào đưa vấn đề
chức tư tế Kitô giáo mang tính thần học thì phải bắt đầu với
chân lý mạc khải mà thư Do-thái đã chứng thực cách rất sâu
sắc. Nghiêm túc mà nói thì chỉ có thể có một Tư Tế duy nhất
là Đức Giêsu, vừa là người vừa là Thiên Chúa đích thực,
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Đấng Trung Gian duy nhất giữa
Thiên Chúa và nhân loại, Đấng đã
dâng hiến bằng một hy tế trọn hảo,
hy tế là chính bản thân mình trên
Thập giá.

2. Chức linh mục của những
người đã được rửa tội
Các kitô hữu Tin Lành đôi khi
nêu vấn nạn, “Nếu như thư Do-thái
dạy rõ rệt, Đức Giêsu là linh mục
duy nhất và việc dâng hiến của
Người trên Thập giá là một hy tế
trọn hảo nhất đối với tội lỗi (Dt 10,
11-18), thì làm thế nào lại có thể
có những linh mục được truyền
chức dâng thánh lễ hằng ngày như
một hy lễ?” Phải chăng thừa tác vụ
của người Kitô hữu không được
thụ phong để trở thành nhà rao
giảng, thì không phải là một linh
mục tế tự sao ? Họ cũng cho thấy
rằng các nhà lãnh đạo của các cộng
đoàn Tân Ước không được gọi là
các ‘linh mục’ nhưng là các ‘kỳ
mục hay trưởng lão’ (elders presbyters). Tuy nhiên, đồng thời
họ không thể bỏ qua các bản văn
Kinh thánh quan trọng khác ngoài
thư Do-thái. Trong lá thư đầu tiên
của thánh Phêrô chúng ta đọc thấy,
“Còn anh em, anh em là giống nòi
được tuyển chọn, là hàng tư tế
vương giả, là dân thánh, dân riêng
của Thiên Chúa, để loan truyền
những kỳ công của Người, Đấng
đã gọi anh em ra khỏi miền u tối,
vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền.
Xưa anh em ‘chưa phải là dân’,
nay anh em đã là Dân của Thiên
Chúa (1 Pr 2, 9-10a). Bản văn này,
trích dẫn Xh 19, 6 với qui chiếu tới
Dân được Chọn, cũng được xác
minh bởi lời ngôn sứ đã làm cho
dân Do-thái trong thời đại Mêsia,
“Còn anh em, anh em sẽ được gọi
là tư tế của Đức Chúa, người ta sẽ
gọi anh em là "người phụng sự
Thiên Chúa chúng ta. " (Is 61, 6).
Ý nghĩa của các bản văn này là đã
tuyển chọn và thánh hiến Israen
như dân riêng của Người trong một
Giao Ước nhờ đó họ được liên kết
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chặt chẽ chỉ để phụng thờ Người mà thôi. Tư tưởng này được
tiếp nối thêm nữa bởi hai bản văn khác trong Isaia đệ tam :
Người ngoại bang nào gắn bó cùng Đức Chúa
để phụng sự Người và yêu mến Thánh Danh,
cùng trở nên tôi tớ của Người,
hết những ai giữ ngày sa-bát mà không vi phạm,
cùng những ai tuân thủ giao ước của Ta,
đều được Ta dẫn lên núi thánh
và cho hoan hỷ nơi nhà cầu nguyện của Ta.
Trên bàn thờ của Ta, Ta sẽ ưng nhận
những lễ toàn thiêu và hy lễ chúng dâng,
vì nhà của Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của
muôn dân. ( Is 56, 6-7)
Còn Ta, Ta biết rõ việc làm và ý định của chúng, Ta
sẽ đến tập họp mọi dân tộc và mọi ngôn ngữ; họ sẽ
đến và được thấy vinh quang của Ta…. Ta sẽ chọn
lấy một số làm tư tế, làm thầy Lêvi – Đức Chúa phán
như vậy. ( Is 66, 18. 21)
Như thế, dân Do-thái được mời gọi trở thành người trung
gian nhờ đó Thiên Chúa Chân Thật sẽ được muôn dân nhận
biết. Như vậy, Dân Ngoại cũng sẽ đến thờ phượng Thiên
Chúa tại Đền Thánh Giêrusalem và thậm chí từ những người
ngoại này, một số sẽ được tuyển chọn để trở thành những tư
tế. Vì thế, những sứ ngôn này, trong sự hoàn thiện của người
kitô hữu, tiên vàn chưa được thể hiện cho những cá nhân,
nhưng là cho Giáo Hội như một thân thể duy nhất và kể từ đó
cho các thành viên mà nhờ bí tích Rửa tội trở thành các chi
thể của một thân thể. Thánh Phaolô nói, “chúng ta là một
thân thể trong Đức Kitô, và mỗi người liên đới với những
người khác như những bộ phận của một thân thể. ” (Rm 12,
5). Giáo Hội, cộng đoàn Kitô hữu, là một ‘giống nòi được
tuyển chọn’ hay ‘dân tộc’ là ‘dân Thiên Chúa, ’ được Đức
Kitô thánh hiến ‘riêng’như là ‘thánh’, và như một ‘vương
quốc’ ‘hoàng tộc’. Giáo Hội là ‘linh mục’ vì Giáo Hội được
mời gọi để ‘loan báo những kỳ công của Người (Thiên
Chúa)’ theo một cung cách xứng hợp, nghĩa là nhờ Đức Kitô
trong tư cách là Thiên Chúa mà chính Người đã định.
Sách Khải huyền khẳng định rằng giáo huấn của thư 1 Pr
khi nói về Đức Kitô, “Người làm cho chúng ta trở thành
vương quốc và hàng tư tế để phụng sự Thiên Chúa là Cha của
Người : kính dâng Người vinh quang và uy quyền đến muôn
thuở muôn đời. A-men” (Kh 1, 6). "Người cũng làm cho họ
thành một vương quốc, thành những tư tế, để phụng thờ
Thiên Chúa chúng ta, và họ sẽ làm chủ mặt đất này. " (Kh 5,
10). “Cái chết thứ hai không có quyền gì trên họ ; nhưng họ
sẽ là tư tế của Thiên Chúa và của Đức Kitô, họ sẽ hiển trị với
Đức Kitô một ngàn năm ấy. ” (Kh 20, 6). Công đồng
Vaticanô II nhìn nhận : đây là chức linh mục phổ quát của tất
cả những người được rửa tội. Nó được thực hiện cách tượng
trưng trong việc xức dầu thánh của bí tích Thêm sức theo sau
bí tích Rửa tội.
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Trong Hiến chế Tín lý về Giáo
hội của Công đồng Vaticanô II
(Lumen Gentium) chúng ta đọc
thấy: Tín hữu là những Kitô hữu
đã được tháp nhập vào thân thể
Chúa Kitô nhờ phép Rửa, đã trở
nên Dân Thiên Chúa. Theo phận
vụ riêng của mình, họ tham dự vào
chức vụ tư tế, ngôn sứ và vương
giả của Đức Kitô. Họ là những
người đang thực hiện sứ mạng của
toàn dân Kitô giáo trong Giáo Hội
và trên trần gian” (số 31).
Chúng ta có thể kết luận rằng
dụng từ “linh mục” (Hi-lạp:
hierous, La-tinh: sacerdos) có thể
và phải được áp dụng cho toàn thể
Kitô hữu, thực vậy, chỉ có một từ
duy nhất, nhưng theo nghĩa loại
suy để hoàn tất chức tư
tế của Đức Kitô. Mọi
chức Tư tế thêm vào
chức tư tế của Đức Kitô
có thể chỉ là một số hình
thức tham dự vào chức
tư tế của Đức Kitô mà
thôi, từ đó mà nó phải
kín múc toàn bộ ý nghĩa
và quyền năng của chức
tư tế ấy. Khi Đức Giêsu
nói, “Đừng gọi ai trên
mặt đất này là cha, vì
ngươi chỉ có một Cha
trên trời” (Mt 23, 9),
Người không phủ nhận chúng ta có
những người cha và mẹ mà Thiên
Chúa là Cha chúng ta đòi buộc
chúng ta phải kính trọng (Mt 15,
4). Đúng ra Người muốn dạy rằng
tình phụ tử nhân loại chỉ là một sự
chia sẻ tư cách cha của Chúa Cha
Tối Cao là Đấng Tạo Thành, Đấng
là người cha hoàn hảo. Tương tự,
mặc dù Đức Kitô là linh mục duy
nhất, nhưng tất cả những ai đã chịu
phép rửa là những thành viên của
thân mình Đức Kitô và nhờ Người
mà tôn thờ Chúa Cha trong Chúa
Thánh Thần, mà chia sẻ cách đích
thực chức tư tế của Người. Vì thế,
tôi có thể nói với anh bạn linh mục
trẻ rằng, “Có thể là anh đúng khi
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nói rằng Đức Giêsu là một giáo dân, nhưng chắc chắn là anh
sai khi nói rằng Người không phải là một tư tế (linh mục).
Đức Kitô là linh mục duy nhất và chúng ta, những Kitô hữu
đã được rửa tội là những tư tế chỉ trong và cho Người như
chúng ta là Giáo hội. Giáo Hội là thân thể thánh của Đức
Kitô được nuôi dưỡng nhờ Mình và Máu của Người trong
Thánh Lễ, Người dâng hiến cho trần gian một lần và cho mọi
thời trên Thập giá. ”

3. Linh mục được tấn phong
Giáo huấn của thư Do-thái rằng Đức Kitô là tư tế duy nhất
chắc chắn ám chỉ tới một khoa Giáo hội học. Như ông Môsê
là trung gian của giao ước bất toàn trước đây, cũng thế Đức
Kitô là trung gian của Giao ước mới chung cuộc hoàn hảo. Vì
Giao ước đầu đã được thực hiện không chỉ với những cá nhân
nhưng với Dân được tuyển chọn là Israen, cũng thế giao ước
mới được thực hiện với Israen mới là cộng đồng Kitô hữu là
Giáo hội. Vì đối với thư Do-thái thì Giáo Hội có được chính
sự hiện hữu của mình như là một dân tư tế đối với Đầu là
Đức Giêsu Kitô
Thượng Tế, đó là
một tổ chức phẩm
trật. Hạn từ “phẩm
trật (hierarchy), ”
mặc dù được Công
đồng Vaticanô II sử
dụng trong Lumen
Gentium mà không
có lời biện bạch nào,
hôm nay là quyền rút
phép thông công đối
với một số vấn đề,
mà đối với một số
người nó có nghĩa là
“quyền gây áp lực. ” Thực ra, từ ấy phát xuất từ những vị anh
hùng Hi-lạp, thánh thiêng, và nguyên lý khởi đầu, một
nguyên tắc về thứ bậc, và vì thế chỉ có nghĩa là “chức thánh”.
Giáo Hội không phải là một đám đông hỗn tạp hay một
“Phong trào Giêsu" lỏng lẻo, nhưng là một cộng đồng có tổ
chức, có cơ cấu chặt chẽ và hoạt động năng động mà tổ chức
của Giáo Hội được xác định bởi sứ vụ thiêng liêng. Điều này
được thấy rõ bởi hai ẩn dụ Kinh Thánh. Thứ nhất là trong thư
thứ nhất của thánh Phêrô (2, 4-8) so sánh các Kitô hữu với
những “viên đá sống động” để “xây nên ngôi nhà thiêng liêng
là hàng tư tế thánh để dâng những lễ tế thiêng liêng đẹp lòng
Người, nhờ Đức Giêsu Kitô. ” Trong công trình này, chính
Đức Kitô không chỉ là một “viên đá sống động” nhưng còn là
“viên đá góc. ” Ẩn dụ thứ hai đã được thánh Phaolô trau
chuốt trong chương mười hai của thư thứ nhất gởi giáo đoàn
Côrintô so sánh Giáo Hội với một thân thể sống động với các
chi thể khác nhau trong đó Đức Kitô là đầu. Phaolô dùng lối
ẩn dụ này để khôi phục trật tự trong Giáo Hội Côrintô mà rõ
ràng là ngài đã có trong tâm trí không chỉ Đức Kitô tỏ hiện
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cách vô hình, nhưng còn trong
những vị lãnh đạo cộng đoàn là
những người thay mặt Đức Kitô
trong Giáo Hội đó.
Vì thế, những ẩn dụ này làm rõ
khía cạnh Giáo Hội là phẩm trật,
nghĩa là có chức thánh trong đó
Đức Kitô là Linh mục Thượng
phẩm, là linh mục tối cao 1, căn
nguyên của trật tự cơ cấu đó. Vì
Giáo Hội là thân mình của Đức
Kitô nhờ đó mà Người hiện diện và
tác động cách hữu hình trong sứ vụ
trên trần gian, các vị lãnh đạo của
Giáo Hội cũng phải biểu thị một
cách bí tích về sự hiện diện linh
mục trong lòng Giáo Hội. Như một
số thần học gia Tin lành, phải nói
rằng sự hiện diện của Đức Kitô
được biểu lộ cách đầy đủ trong lời
rao giảng về Lời mà Người hạ mình
trong mầu nhiêm Nhập Thể. Đức
Kitô thực sự hiện diện qua nhà rao
giảng, nhưng cũng qua các bí tích,
và trên hết là qua việc hiệp dâng
Thánh Lễ. Tất cả ba chức năng của
Đức Kitô, cai quản, rao giảng và
thánh hoá được liên kết không thể
tách rời trong Đức Kitô là Đầu của
Giáo Hội và vì thế cũng trong vị đại
diện bí tích của Người trong cộng
đoàn. Thật thế, vì linh mục được
thụ phong đại diện cho Đức Kitô,
vai trò của người ấy không thể trở
thành vai trò của kẻ thống trị áp bức
nhưng là thể hiện vai trò của Đức
Kitô là người tôi tớ. Phải chăng
Đức Giêsu đã không nói về mình
thế này sao, “Con Người không đến
để được phục vụ nhưng là để phục
vụ và hiến dâng mạng sống mình
làm giá chuộc cho nhiều người”
(Mt 20, 28)?

1

La-tinh hierarcha, Hi-lạp hierarchēs
(ιεραρχης) nghĩa là "lãnh tụ có chức
thánh", từ hieros sacred + -archçs –arch.
Theo Merriam-Webster Collegiate®
Dictionary thì hierarch là lãnh tụ tôn giáo
có vị trí cao nhất ; vị trí hàng đầu trong
một phẩm trật. (ND)
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Không như trong các Tin Mừng và trong các thư của thánh
Phaolô, tự nó thư Do-thái không nói về Đức Giêsu là “đầu
của thân mình là Giáo Hội” cũng không nói như người “tôi
tớ. ” Tuy nhiên tác giả chuyển tải cùng một chân lý bằng việc
nhấn mạnh vai trò tư tế của Đức Kitô như là Đấng Trung
Gian. Trừ khi Đức Kitô vừa là “đầu của thân mình là Giáo
Hội” (Ep 5, 23) cũng vừa là Tôi Tớ của Giáo Hội, Người
không thể làm trung gian giữa Thiên Chúa và nhân loại. Là
thủ lãnh tối cao của dân Người là Giáo Hội, Người là vị đại
diện cho dân trước Thiên Chúa. Tuy nhiên là Con Thiên
Chúa, Người cũng là vị đại diện của Thiên Chúa cho dân. Có
lẽ một trong những công thức tuyên xưng sớm nhất của các
Kitô hữu, một bản dịch về công thức Tuyên tín của người
Do-thái, kinh Shema, là:
Chỉ có một Thiên Chúa, chỉ có một Đấng
trung gian giữa Thiên Chúa và loài người : đó
là một con người, Đức Kitô Giêsu, Đấng đã tự
hiến làm giá chuộc mọi người. (1 Tm 2, 5-6).
Tuy nhiên, tư cách tôi tớ của Đức Giêsu không mâu thuẫn
với vai trò lãnh đạo của Người trong tư cách là linh mục. Vào
Bữa Ăn Tối, sau khi rửa chân cho Nhóm Mười Hai, Người
nói : “Anh em gọi Thầy là “Thầy” và là “Chúa”, điều đó phải
lắm. Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho
anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã
nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm
cho anh em. (Ga 13, 13-15).
Chắc chắn Đức Giêsu đã không do dự dạy bảo với một
thẩm quyền chắc chắn hơn nhiều thẩm quyền của các kinh sư
và Pharisêu bằng sự nguỵ biện hợp lý của họ (Mt 7, 29). Tuy
nhiên Người đã không đòi hỏi quyền này để dạy bảo và xét
xử (Ga 6, 27) như là quyền riêng của Người nhưng đã dựa
trên sứ mạng mà Người lãnh nhận từ Cha Người, một sứ
mạng không phải để kết án nhưng là để cứu độ (Ga 3, 26-27).
Vì thế, Người đã chọn cho mình một tước hiệu là “mục tử”,
“Tôi là mục tử nhân lành” (Ga 10, 14), một tước hiệu Do-thái
cổ dành các các vua của họ và các lãnh tụ khác (Ed 34). Bổn
phận của mục tử là phải bảo vệ đoàn chiên của mình và trên
hết là giữ chúng di chuyển cùng với nhau cho dù xu hướng
nổi loạn của chúng muốn tản mác và lang thang vào chỗ nguy
hiểm. Để cộng đồng Kitô hữu vẫn là một cộng đồng và thi
hành sứ mạng của mình như là Giáo Hội, thì nơi đó phải là
“một đoàn chiên và một mục tử” (Ga 10, 16).
Vì Đức Giêsu luôn ý thức rằng đời sống trần thế của Người
sẽ chấm dứt trên thập giá, điều đó cấp bách nên Người chuẩn
bị đầy đủ cho sự tiếp nối vai trò lãnh đạo này sau khi Người ra
đi. Mặc dù Người luôn hiện diện cách vô hình đối với Giáo
Hội của Người trong đức tin (“Thầy ở với anh em mọi ngày
cho đến tận thế” Mt 28, 20), tuy nhiên, tư cách thủ lãnh này
của Giáo Hội, cách này cách khác, phải tiếp tục cách hữu hình.
Đây là lý do tại sao Đức Giêsu đã tuyển chọn rất kỹ và chuẩn
bị Nhóm Mười Hai bằng việc giải thích đầy đủ ý nghĩa giáo

37

huấn của Người. “Anh em thì được
ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước
Trời, còn họ [đám đông] thì không”
(Mt 13, 10-11). Người đã ban cho
Nhóm Mười Hai những danh hiệu
riêng của Người là “mục tử” như
khi Người nói với Phêrô, “Hãy
chăn dắt chiên của Thầy” (Ga 21,
17); “xét xử” (“Bất cứ điều gì anh
em cầm buộc dưới đất thì trên trời
cũng sẽ cầm buộc, và bất cứ điều gì
anh em tháo cởi thì trên trời cũng
thảo cởi” Mt 16, 19; x. Mt 19, 28),
và “thầy dạy” (“Ai nghe anh em là
nghe Thầy, ” Lc 10, 16). "Thầy đã
được trao toàn quyền trên trời dưới
đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho
muôn dân trở thành môn đệ, làm
phép rửa cho họ nhân danh Chúa
Cha, Chúa Con và Chúa Thánh
Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều
Thầy đã truyền cho anh em. "(Mt
28, 18-20).
Người ta có thể nêu vấn nạn là
tại sao trong những bản văn như
thế không đề cập đến từ “linh
mục”. Nhưng trong bản văn vừa
mới được trích dẫn, rõ ràng là
Nhóm Mười Hai phải làm phép
rửa. Như đã đề cập rồi, vào Bữa
Tối họ được lệnh tiếp tục cử hành
Thánh Thể. Họ cũng được quyền
tha tội ("Anh em hãy nhận lấy
Thánh Thần. Anh em tha tội cho
ai, thì người ấy được tha ; anh em
cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm
giữ. " Ga 20, 22-23). Như vậy là rõ
ràng, rằng trong khi chuẩn bị và
rời xa các lãnh đạo trong Giáo Hội,
Đức Giêsu có dụng ý muốn họ sẽ
chia sẻ tư cách thủ lãnh của Người
trong Giáo Hội không chỉ như
những mục tử và thày dạy mà còn
như những thừa tác viên các bí
tích, nghĩa là, như các linh mục.
Tuy không được dùng trong đó,
nhưng thuật ngữ “linh mục” được
giải thích bởi nhu cầu của Giáo
Hội non trẻ để tránh bất cứ đề nghị
nào khiến các vị lãnh đạo của Giáo
Hội buộc phải là những linh mục
(tư tế) Do-thái. Như thư Do-thái
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khẳng định, chức tư tế của người Kitô hữu là thực tại của của
chức tư tế Aharon và chức tư tế này chỉ là một ẩn dụ.
Điều ấy cũng bác bỏ rằng trong các bản văn mà tôi trích
dẫn và những bản tương tự khác, thì không luôn hiển nhiên là
liệu Đức Giêsu có đang trao ban quyền năng cách riêng biệt
cho Nhóm Mười Hai và các người kế vị của họ hay trên tất cả
các môn đệ của Người sau đó và hiện nay hay không. Công
đồng Vaticanô II đã giải đáp cho vấn nạn này, như tôi đã đề
cập đến rồi, do giáo huấn mà trong khi toàn thể Giáo Hội là tư
tế (linh mục) vì Giáo Hội chia sẻ nơi sứ vụ của Đức Giêsu và
nơi thừa tác vụ ‘bộ ba’ của Người là mục tử, thày dạy và linh
mục, Giáo Hội không thể làm như thế mà không có lãnh đạo
hữu hình. Những vị lãnh đạo này không ở ngoài và ở trên Giáo
Hội, nhưng là những thành phần của một thân thể sống động,
là thủ lãnh của Giáo Hội thì cũng là bộ phận của thân mình.
Họ cũng đón nhận sự sống của họ từ thân mình đó. Thực thế,
họ sống và hành động trong việc phục vụ sự hiệp nhất và sứ vụ
của thân mình đó chỉ bởi quyền năng của Thánh Thần đang
linh hoạt Giáo Hội, thủ lãnh và các thành viên.
Do đó, những ai được Đức Kitô uỷ thác cho việc dạy bảo
và cai quản cũng như dẫn dắt cộng đoàn trong việc thờ
phượng, nhất là chủ toạ Thánh Lễ là hành vi thờ phượng tối
cao của Giáo Hội. Chỉ nhờ trật tự này về tư cách lãnh đạo
trong Giáo Hội là nhằm chủ toạ việc thờ phượng mới có thể
thấy mục đích thiêng liêng chính yếu về tư cách lãnh đạo của
họ. Theo cách này nó ăn khớp kiểu mẫu đã được Đức Giêsu
đưa ra vào Bữa Tối. Các giáo phụ đã thấy một qui chiếu rất
hợp lý trong thư Do-thái mà bản văn dùng trong Thánh Lễ,
“Điều tốt là củng cố tâm hồn bằng ân sủng, chứ không phải
bằng đồ ăn thức uống, là những thứ chẳng sinh ích gì cho
những người giữ luật Môsê về chuyện ăn uống. Chúng ta có
một bàn thờ ; những gì dâng trên đó, các người lo việc phụng
tự trong Lều không có quyền ăn” (Dt 13, 9-10). Tuy nhiên,
hôm nay điều phổ biến, đối với các học giả Kinh thánh thấy
không có gì hơn trong những lời này là một ám chỉ tới bàn
thờ trên trời, nghĩa là cái vĩnh hằng, một lần và cho tất cả hy
tế của Đức Kitô. Bài đọc này đòi hỏi người ta phải giả thiết
rằng đúng ra bản văn dùng cách gượng ép từ “ăn” có nghĩa là
một hành vi đức tin nơi Thập Giá. Tuy nhiên dường như là tự
nhiên hơn để hiểu nó như là một sự so sánh giữa bữa ăn thánh
thuộc CƯ được chia sẻ bởi những người dâng hy tế trong
Đền Thờ và Thánh Lễ như bữa tiệc thánh tưởng nhớ và làm
hiện diện hy tế Thập Giá. Mặc dù điều này không được đưa
ra như một quy chiếu đến Thánh Lễ, chúng ta không cần phải
kinh ngạc điều mà tác giả thư Do-thái thích đưa ra những lý
lẽ thuộc các bản văn CƯ vào thời mà TƯ chưa được viết ra.
Việc hiểu biết của tác giả lá thư về sự tuôn trào bửu huyết
Đức Kitô như sự khai mạc Giao ước Mới (Dt 9, 18) dường
như phản ánh những lời thiết lập bí tích Thánh Thể trong
truyền thống đã được Phaolô tường thuật vào lúc đầu, “Chén
này là giao ước mới trong máu của Thầy” (1 Cr 11, 25).
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Một vấn nạn cuối cùng khơi lên
là tại sao trong TƯ chúng ta thấy
không có nói gì về “việc tấn
phong” đối với các người chỉ đạo
là linh mục của Giáo Hội sơ khai.
Ý nghĩa của bí tích Truyền chức
thánh, dù là đối với GM, LM hay
Phó tế, đều là những người lãnh
đạo trong Giáo Hội mà không hành
động theo ý riêng của họ nhưng
chính xác là lãnh đạo trong tư cách
thành viên của thân mình Đức
Kitô. Họ không hành động theo
quyền lợi riêng của họ mà chỉ nhân
danh Giáo Hội, nghĩa là trong tư
cách là những người đại diện của
cộng đồng Kitô hữu. Cũng thế và
tiên vàn họ hành động nhân danh
Đức Kitô vì vai trò đặc biệt của họ
là làm cho Đức Kitô nên hữu hình
trong cộng đoàn như là đầu của nó,
giống như các bí tích khác là
những dấu chỉ về các tác động tha
thứ, chữa lành, và nuôi dưỡng của
Đức Kitô vô hình biểu thị cho cái
hữu hình. Vì thế, trong khi cộng
đồng có thể bày tỏ sự thích hợp
của ứng viên cho chức linh mục và
đón nhận, đồng ý ngài là đại diện
hợp pháp của họ một khi ngài
được chịu chức, họ không thể lấy
quyết định cuối cùng về phần chịu
chức của người ấy, hay họ không
thể ban bí tích Truyền chức thánh
cho ngài. Chỉ có các giám mục là
những người có đầy đủ bí tích có
thẩm quyền từ Đức Kitô qua
những vị tiền nhiệm của họ là các
Tông đồ mới có thể ban bí tích
này. Việc trao cùng một quyền
tông đồ này, mà Đức Giêsu đã ban
cho Nhóm Mười Hai, phải là hành
động công khai thực hiện cách
minh nhiên trên đoàn chiên cho
biết ai là những mục tử của họ.
Nếu không đoàn chiên sẽ bị phân
tán bởi “sói dữ” (Cv 20, 29).
Trong khi có những cuộc tranh
cãi bởi một số Giáo Hội Kitô bị cô
lập trong thời gian lâu dài do thiếu
LM dựa trên quyền riêng của
mình, một GM có thể chọn một
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trong các thành phần của Giáo Hội làm linh mục, thì vẫn sẽ
không có cách nào khác để biết rằng một vị lãnh đạo như vậy
có quyền tông đồ này cho đến khi quyền ấy được công nhận
đối với toàn thể Giáo Hội do một cuộc tấn phong hợp pháp.
Một số thần học gia đã suy đoán rằng một Giáo Hội Kitô bị
cô lập thiếu GM trong một thời gian lâu dài có lẽ có thể đúng
trong việc dự phần riêng của mình như một cộng đồng Kitô
giáo trong chức LM của Đức Kitô để chỉ định các linh mục
cho mình. Tuy nhiên, cứ cho là họ phải thử điều này với một
đức tin chân thành, thì sẽ vẫn không có cách nào cho họ hay
cho toàn thể Giáo Hội biết rằng một vị lãnh đạo như thế có
chức LM do quyền tông đồ cho tới khi người ấy được thụ
phong bởi một GM hợp pháp trong một hành vi bí tích có
hiệu lực chắc chắn. Mặc dù thừa tác vụ của vị linh mục được
đề nghị này thậm chí có thể sinh hoa trái nhiều hơn tác vụ của
một số linh mục được tấn phong, thì điều này cũng không
làm cho người ấy một dấu chỉ bí tích hay không làm cho các
bí tích có hiệu lực mà người ấy có thể cố gắng thi hành. Nhờ
việc thụ phong hợp lệ, một LM tượng trưng một cách bí tích
Đức Kitô không chỉ trong cách thức ẩn tàng như là đầu của
Giáo Hội lịch sử trong sự hiệp nhất của nó qua thời gian và
không gian. Dĩ nhiên, Đức Kitô có thể ban ân sủng cho thừa
tác viên ngoài các bí tích như Người đã thiết lập chúng. Tuy
nhiên, trong một cộng đồng Kitô giáo, việc thiếu một GM,
ngay cả không có GM đoàn hay vị đứng đầu là GM Rôma, về
cơ bản vẫn có thể thay đổi hay thay thế các bí tích. Tính vĩnh
viễn cốt yếu của các bí tích chứng thực cách nhập thể tính
thống nhất và liên tục trong lịch sử Giáo Hội.
Ngay từ đầu lịch sử Giáo Hội, dấu chỉ bí tích ‘truyền
chức’ đã được ban do việc ‘đặt tay’ bởi những người được
công nhận là những người kế nhiệm các Tông đồ (các giám
mục) với những lời nguyện thích hợp diễn tả cấp độ và ý
nghĩa của chức vụ được ban. Việc đặt tay này là một dấu chỉ
rất tự nhiên, gợi lại cử chỉ của Đức Giêsu khi ban ơn lúc Ngài
đưa tay và đụng chạm vào khi cần thiết (Mt 8, 15, …). Trong
Công vụ tông đồ 13, 3 chúng ta đọc thấy cách thức Giáo Hội
tại Antiôkhia sai Tông đồ Phaolô và Banaba trong sứ vụ đầu
tiên đến với dân ngoại. Sau khi ăn chay và cầu nguyện, “Các
Tông đồ đặt tay trên hai ông và sai họ đi, ” như vậy là thừa
nhận sự cần thiết của ơn Chúa đối với một nhiệm vụ khó
khăn như thế. Trong khi việc đặt tay này được thực hành vừa
trong Giáo Hội Đông phương và Tây phương cho thấy hành
vi cốt yếu của việc phong chức không phải luôn được các
thần học gia nhìn nhận hay được công bố cách chính thức
mãi tới khi ĐGH Piô XII làm như thế vào năm 1947. Rõ ràng
là ngay từ đầu, đối với các vị lãnh đạo Giáo Hội cần phải có
linh mục cũng như quyền mục vụ và giáo huấn, LM phải lãnh
nhận quyền ấy dưới hình thức tấn phong công khai được thực
hiện bởi các vị lãnh đạo là những người có thể công bố cách
đúng đắn quyền tông đồ.
Như thế câu trả lời của tôi cho câu hỏi của anh bạn, vị linh
mục trẻ, có thể được tóm tắt như sau (1) Kinh thánh dạy cách
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minh nhiên trong thư Do-thái rằng
Đức Giêsu thực sự là một linh
mục, Linh mục Duy Nhất được
chức tư tế trong CƯ tiên báo. (2)
Giáo Hội là Thân Mình Đức Kitô
chia sẻ chức linh mục của Người
hay nhiệm vụ thánh hoá, cũng như
tư cách vương đế hay vai trò mục
tử, và trong nhiệm vụ giáo huấn,
trong sứ vụ Phúc Am hoá thế giới
và hiến dâng thờ phượng Thiên
Chúa —nhất là dâng Thánh Lễ. (3)
Tuy nhiên, Giáo Hội không thể
hành động như một thân mình

được hiệp nhất, vô tì tích củng cố đức tin của con người mà
không có một lãnh đạo được tăng cường bởi việc tấn phong
với quyền tông đồ từ Đức Kitô để hành động như những đại
diện và khí cụ trong việc phục vụ của Giáo Hội và trong sứ
mạng của Giáo Hội. (4) Vì chức linh mục của những người
được tấn phong không thể tách rời khỏi chức linh mục của tất
cả những người đã được rửa tội, và ngược lại, do đó cả hai
không thể tách rời khỏi chức linh mục duy nhất của Đức Kitô
là cội nguồn và là mục đích của chúng.
Fr. Benedict Ashley, O. P.
Antôn Vũ Hữu Lệ OFM (chuyển ngữ)
Ngày Lễ Thánh Tâm 11-6-2010, kết thúc Năm Linh Mục

LỢI HẠI CỦA TRUYÊN THÔNG HIỆN ĐẠI
Linh mục Nguyễn Hồng Giáo OFM.
Các phương tiện truyền thông xã hội là một
quyền lực thực sự trong thế giới hôm nay.
Chúng tạo ra dư luận, chi phối dư luận, kiểm
soát cuộc chuyện trò trao đổi công cọng. Điều
đó cũng có nghĩa là một cách nào đó chúng
cũng chi phối cách suy nghĩ, chọn lựa và hành
động của mỗi người chúng ta. Ta bị “thống trị”
nhưng thường là một cách êm ái dễ chịu vì
chúng biết sử dụng những kỹ thuật khéo léo đến
nỗi ta không còn ý thức về điều đó nữa. Chúng
là “một thứ chủ nghĩa đế quốc mềm” (soft
imperialism). Chính “vì thế mà người công giáo
cần phải biết tin tức được loan đi như thế nào và
ai làm việc đàng sau hậu trường”. Đó là ý kiến
của Đức cha Charles Chaput, Tổng Giám mục
giáo phận Denver (Hoa-kỳ) phát biểu với một tổ
chức phục vụ các nhà lãnh đạo doanh nghiệp
công giáo hồi tháng 7 năm 2009.

Phải cảnh giác
Khai triển tư tưởng trên, vị Giám mục nói:
“Phần lớn những gì chúng ta biết về thế giới đều
đến từ những con người mà chúng ta không bao
giờ gặp và không thực sự là hiểu biết. Ta không
nghĩ tới họ như những cá nhân, trái lại ta thường
nói về họ một cách chung là ‘phương tiện truyền
thông’ hay ‘báo chí’. Chúng ta thường biết rất ít
về ai đó viết một bài xã luận không ký tên hay
về những kẻ biên tập những bản tin hằng đêm.
Đó là điều đáng nói tới (…) Vì các phương tiện
truyền thông có quyền lực khuôn đúc tư tưởng
dân chúng, nên đối với chúng ta, việc hiểu được
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yếu tố con người của chúng là điều vô cùng
quan trọng. Nếu không nhận ra các quan niệm
văn hoá và chính trị, những áp lực kinh tế,
những tham vọng xã hội của những người mang
tin tức của chúng ta (our news) đến cho ta,
chúng ta làm cho các phương tiện truyền thông
thất vọng vì đặt chúng ở một chuẩn mực quá
thấp; và quan trọng hơn nữa, chúng ta đánh giá
thấp chính bản thân chúng ta vì lười biếng suy
nghĩ và hành động như những công dân thông
minh. ”

Truyền thông hiện đại: ít tư duy hơn
Đức TGM nói về Internet và mạng lưới
thông tin 24 trên 24 giờ (ở Mỹ). Không những
chúng đã thay đổi chu kỳ phát tin truyền thống –
nghĩa là sáng và chiều-, mà hơn nữa còn thay
đổi cả cách thức xã hội “tiêu thụ” các tin tức.
Trong 50 năm qua, nền văn hoá Mỹ đã chuyển
từ chữ in qua phương tiện thông tin bằng hình
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ảnh. Các phương tiện này thiên về cảm xúc và
tiêu thụ thụ động. Khi một nền văn hoá in ấn tàn
lụi thì các tư tưởng, cơ chế và ngay cả thói quen
cư xử của quần chúng xây dựng trên nền văn
hoá đó bắt đầu suy giảm. Các phương tiện liên
quan tới thị giác và điện tử, vốn đang thống trị
ngày nay, chủ trương ngắn gọn, tốc độ, thay
đổi, khẩn trương, đa dạng và tinh cảm. Thế
nhưng tư duy đòi hỏi ngược lại. Tư duy phải có
thời gian. Tư duy cần đến thinh lặng và những
kỹ năng về lý luận và phương pháp. Được tiếp
cận nhiều thông tin hơn là điều hữu ích, nhưng
đáng tiếc là công nghệ đã phá hoại dần kỷ luật
suy tư mà chúng ta có trước kia khi những
phương tiện liên lạc chính của ta là sách hoặc ấn
phẩm. Đó không phải là một sự phát triển tốt.
Thực ra, đó là một điều rất nguy hiểm trong một
nền dân chủ vốn là một hình thức cai trị đòi hỏi
sự trưởng thành trí thức và luân lý nơi các công
dân để tồn tại.
Không phải là cần vất bỏ vi tính, điện thoại
di động hay những thiết bị khác gắn liền với
công nghệ hiện đại, nhưng chúng ta cần nhớ
rằng “tiến bộ vật chất không bao giờ là một may
mắn không pha trộn. Nó cho rồi nó lấy đi. Và nó
luôn luôn có những hậu quả không tính trước.
Vậy ta cần phải cảnh giác hơn về cách thức các
phương tiện truyền thông huấn luyện chúng ta,
cũng như cách thức mà ảnh hưởng của chúng
khuôn đúc nội dung của đời sống công cọng của
ta. ”

Mục đích của tự do báo chí
Cuối cùng Đức TGM Chaput nhắc lại lời
Tổng Thống Hoa Kỳ Thomas Jefferson về lợi
ích to lớn của báo chí tự do, đại ý rằng con
người có thể được điều khiển bởi lý trí và sự
thật và rằng mục đích của tự do báo chí chính là
lý trí và chân lý mà người ta cần đến để tự điều
khiển mình. Rồi ngài nhận xét:
“Thế nhưng trong thời đại chúng ta, ngay cả
khi thảo luận về những đề tài quan trọng, xem ra
giới thông tin ít quan tâm đến lý trí và sự thật
hơn là chú ý vào cái mà Christopher Lasch gọi
là ‘những cử chỉ ý thức hệ’ (ideological
gestures=những múa máy ý thức hệ?), nói cách
khác, họ dùng những khẩu hiệu phe nhóm cốt để
khuôn đúc tư tưởng chúng ta thay vì khuyến
khích nó (…) Dù các phương tiện truyền thông
tuyên bố mình trung lập, dù chúng thường làm
được việc tốt không chối cãi nhưng cũng như
bất cứ ngành nghề nào khác, chúng vẫn nghiêng
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về thành kiến, thiếu tri thức, kém chuyên nghiệp
và óc phe nhóm hẹp hòi. Song so với các nghề
khác, báo chí được hiến pháp bảo vệ; nó lại có
khả năng thực sự định hướng cách chúng ta
nghĩ, điều chúng ta nghĩ và cái chúng ta thích,
không thích và không biết. ” (Nguồn: Internet)

Vài kết luận cho chúng ta
Có thể rút ra điều gì bổ ích cho hoàn cảnh
chúng ta hiện nay?
Công nghệ thông tin ở nước ta còn kém xa ở
Hoa Kỳ và những nước tiên tiến khác, không
thể so sánh được, nhưng trong chừng mực nào
đó, chúng ta vẫn thấy nó cũng có đầy đủ những
nét tiêu biểu cả tích cực lẫn tiêu cực của truyền
thông hiện đại như Đức cha Chaput đã trình bày
trên. Nhưng tôi tự hỏi phải chăng vì ta còn kém
phát triển về mặt trưởng thành đạo đức và trí
thức và vì tình hình đặc biệt của Việt Nam, nên
những mặt tích cực của truyền thông, nếu không
bị lấn át thì cũng bị hạn chế rất nhiều bởi những
mặt tiêu cực? Hai điểm nên lưu lý.

- Về câu hỏi
ai đứng đàng sau các thông tin.
Ở nước ta truyền thanh và truyền hình nằm
trong tay nhà nước. Ai cũng biết, các phương
tiện truyền thông thuộc chính quyền là cộng cụ
tuyên truyền giáo dục của chế độ. Báo chí tư
nhân đúng nghĩa chưa có. Ít nhất cũng phải là
một tổ chức, một ngành nghề được chính thức
nhìn nhận mới được phép ra báo. Không có chế
độ kiểm duyệt nhưng người làm báo phải biết tự
kiểm duyệt và tránh những vấn đề hay lãnh vực
“tế nhị”. Phía Giáo Hội công giáo, Hội đồng
Giám mục chỉ có một trang Web và một tờ báo
in định kỳ (Hiệp Thông), phổ biến còn hạn chế,
ít mang tính quần chúng, ảnh hưởng chưa nhiều.
Nhất là trong tình hình phức tạp mấy tháng qua,
các cơ quan ngôn luận đó đã chứng tỏ là chưa
làm hết vai trò soi sáng hướng dẫn giáo dục dư
luận của mình, như phải và có thể làm.
Trước những vấn đề nóng bỏng mà dư luận
quan tâm, thực tế nói trên của Việt Nam dường
như càng khuyến khích người ta sử dụng
Internet để thu tin và tung tin. Tính vô danh vô
ngã của các phương tiện truyền thông mà Đức
Tổng Giám mục Denver nói tới được phát huy
tối đa ở đây. Ngoài một thiểu số có ý thức, đa số
những người tham gia lên tiếng trên mạng thời
gian qua đều lợi dụng cái dù che của Internet để
tha hồ phát ngôn, không phải để thông tin nhưng
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để tung tin thất thiệt hay nửa vời nhằm gây rối
hoặc chia rẽ; không phải để chia sẻ tri thức hay
quan điểm và tìm kiếm sự thật nhưng để áp đặt
lập trường tư tưởng của mình như thể đó là
những chân lý không thể bàn cãi, thậm chí còn
để “đánh” những ai không đứng về phía mình.
Quá xa với cái mục đích lý tưởng: lý tính và sự
thật!

-Về cách “tiêu thụ” các thông tin.
Đức cha Chaput khuyên chúng ta hãy là
những người sử dụng truyền thông có chọn lọc
và tiêu thụ thông tin có phê phán.
Nhờ các phương tiện truyền thông ngày nay,
đặc biệt nhất là Internet, chúng ta có thể tiếp cận
một khối lượng thông tin khổng lồ, hầu như vô
tận (thông tin ở đây hiểu theo nghĩa rộng) bao
gồm hết mọi lãnh vực của tri thức và đời sống,
nhưng trong đó vàng thau, tốt xấu, đúng sai, thật
ảo lẫn lộn. Nếu không có những chọn lựa rõ
ràng theo những định hướng hữu ích cho bản
thân, ta sẽ bị lạc lối và phung phí thời giờ vô
ích, -không phải chỉ vô ích mà còn rất có hại
nữa. Điều này đòi hỏi một sự rèn luyện kỷ luật
bản thân kiên quyết và kiên trì (ở đây tôi nhấn
mạnh việc sử dụng Internet).
Muốn “tiêu thụ” thông tin cách hữu ích, còn
phải có tinh thần phê phán nữa. Tôi đã đọc một

số bài làm của sinh viên và thấy rõ ràng họ chỉ
chép lại từ sách tài liệu hay tải trên mạng xuống
mà không có chút nhận định phán đoán nào cho
dù có những cái sai khá lộ liễu trong đó, chứng
tỏ họ không hiểu gì điều mình “sưu tầm”. Lối
giáo dục nhồi nhét của nhà trường đã hầu như
triệt tiêu khả năng tư duy độc lập của đa số học
sinh sinh viên.
Muốn cho thông tin trở nên bổ ích, ta phải
coi nó không như của ăn sẵn mà là nguyên liệu
để chế biến theo nhu cầu của mình; ý tôi muốn
nói phải coi nó như dữ liệu (data) làm “đầu
vào” cho cái máy vi tính là đầu óc ta, từ đó nó
sẽ trở thành tri thức. Có như vậy thông tin
(information) mới trở thành phương thế huấn
luyện (formation) được.
Sau cùng, đọc lại chia sẻ của ĐTGM giáo
phận Denver trong bối cảnh Giáo HộiViệt Nam
hiện nay, tôi thiển nghĩ các Giám mục ta nên
quan tâm đúng mức hơn tới các phương tiện
truyền thông, và tôi tự hỏi: phải chăng đã đến
lúc HĐGM cần có một người phát ngôn chính
thức? Mấy bài giảng hay trả lời phỏng vấn của
Đức cha Phó Chủ tịch HĐGM thời gian qua đã
chứng tỏ điều đó rất hữu ích và có thể làm được.
25-5-2010.

LỊCH SỬ VÀ ÂN SỦNG
Văn kiện chung kết Tổng Tu nghị 2009, số
30 viết : “Nền linh đạo đang nuôi dưỡng đời
sống và sứ vụ Phúc âm hóa của anh em Phan
sinh không bao giờ xa lạ với đời sống của dân
tộc mình. Những điều mà chúng ta gọi là công
lý, môi sinh, bất bạo động, di dân hay toàn vẹn
tạo thành… đó là những giá trị được kín múc từ
Tin Mừng.”
Chúng ta đang sống trong thời gian ân sủng
khi Giáo hội hoàn vũ đang tiến dần đến kết
điểm của Năm thánh linh mục và Giáo hội quê
hương đang tuôn tràn ân sủng của Năm thánh kỷ
niệm 350 năm ngày thiết lập Tông tòa giáo phận
ĐàngTrong- Đàng Ngoài, 50 năm hàng giáo
phẩm được thành lập trên Đất Nước Việt nam.
Những ngày qua, chúng ta cùng hiệp thông
nơi mái nhà chung để đón nhận sức sống phong
nhiêu từ việc chiêm ngắm lại lịch sử truyền giáo
Phan sinh trên quê hương mình. Lịch sử và ân
sủng như hai cột trụ của hành trình tiến về Chân

Andre Dũng Nguyễn, Ofm
Thiện Mỹ của con người. Giờ đây chúng ta dành
khoảnh khắc cuối cùng của khóa tĩnh tâm để
cùng nhau cất lên tiếng tạ ơn trước Thánh Thể tình yêu tự hủy của Ba Ngôi dành cho mỗi
người.
Thánh vịnh 136 gợi lên nơi chúng ta tâm tình
tạ ơn Thiên Chúa: “Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa
nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình
thương”. Với Giáo hội và với mỗi người, lịch sử
và đức tin gắn chặt vào nhau như hai mặt của
bàn tay; và trong ánh sáng đức tin, lý trí chúng
ta đọc được ý nghĩa sâu sắc của sự kiện lịch sử.
Nhìn ngược dòng lịch sử, gợi nhắc chúng ta nhớ
lại một chuỗi những kỳ công Thiên Chúa đã
làm, để sáng tạo vũ trụ vạn vật và can thiệp vào
lịch sử con người.
Thánh Gioan, vị tông đồ của tình yêu đã khắc
họa tình yêu của Thiên Chúa dành cho con
người qua dòng lịch sử. Đó là việc Ngôi Lời
Thiên Chúa đã nhập thể và hiến dâng mạng…
(Xem tiếp trang10)
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Trích những mẩu chuyện
bên lề tháng sáu …
Mến Thánh giá nào?
Trong giờ giảng phòng, thuyết trình viên
đang say sưa thuyết giảng về mầu nhiệm Thánh
giá, đặc biệt ngài nhắc tới Phanxicô, “vị thánh
mến Thánh giá”, khi thánh nhân rất yêu thích
chiêm ngưỡng tượng Thánh giá tại Nguyện
đường San Đamianô, khiến mọi người thinh
lặng chăm chú lắng nghe và miên man trầm tư
về linh đạo.
Bỗng từ trên bục giảng nhìn xuống, trông
thấy một người anh em đang đắm chìm trong
giấc điệp nồng nàn, thuyết trình viên ngắt lời và
nêu câu hỏi với anh:
⎯ Anh …, anh mến Thánh giá nào?
Bị đặt câu hỏi một cách bất ngờ và vốn là
người anh em có quen biết và có một thời gian
đã từng làm việc phục vụ nhiều chị em DMTG
chỗ này chỗ nọ, nên sau một vài giây phút nghĩ
ngợi và dường như để so sánh, cân nhắc, anh
điềm đạm trả lời:
⎯ Thưa anh, Mến Thánh Giá Chợ Quán.
Câu trả lời lạ lùng không làm cho thuyết
trình viên cảm thấy hài lòng, nên ngài hỏi tiếp
như để bắt bí người anh em ngủ gà ngủ gật kia:
⎯ Vậy, anh hãy cho biết lý do tại sao?
Một cách rất đơn sơ, người anh em trả lời:
⎯ Vâng, cho dù rất nhiều lần phát động
phong trào chỉnh trang thành phố, nhưng xem
ra ở đó nhiều chợ trời vẫn được bày ra và quần
áo bán “xôn” giá tương đồi mềm; vả lại, ở đó
dọc theo các vỉa hè cũng có rất nhiều quán
“cóc”, ăn uống thoải mái và giá cả không mắc
là bao nhiêu, rất hợp với túi tiền của anh em
hèn mọn.
⎯ Vị giảng phòng lẩm bẩm một mình: Ừ,
nói thế mà nghe cũng được!
Thinh lặng ngồi lại xuống ghế. Trước khi
tiếp tục bài thuyết trình, anh gật gù và chúm
chím miệng khẽ nói:
⎯ Dù sao …, Ôi … Chợ Quán!

Mọi con đường đều dẫn tới Rô-ma
Thánh lễ vừa dứt, vị quản xứ nhà quê vào
phòng thánh thay lễ phục và bước ra cửa. Một
Chia Sẻ 06 - 2010 (301)

giáo dân cao niên, với
vẻ hậm hực, chặn ngài
ngoài cửa và nói:
⎯ Tại sao con
xin lễ hôm nay mà ông
cố không dâng theo ý
chỉ của con xin?
⎯ Xin lỗi, tôi đã
có nhắc cộng đoàn
hôm nay cầu nguyện
cho linh hồn An-nà, lúc đầu lễ và trong lúc đọc
Kinh nguyện Thánh Thể.
⎯ Nhưng con xin lễ cầu nguyện cho linh
hồn An-na.
Một thoáng hụt hẫng, nhưng ngài giải thích
cho ông lão hiểu:
⎯ Linh hồn An-nà hoặc An-na thì cũng là
một thế thôi!
Ông cụ có vẻ nóng nẩy và lớn tiếng với cha
xứ:
⎯ Làm sao mà như thế được? An-nà là Annà, mà An-na là An-na, đâu có thể lầm lẫn như
thế được?
⎯ Xin cụ hiểu cho, đó chỉ là cách đọc quen
miệng của người ta thôi; hoặc là do cách phiên
âm tự do của người Việt Nam chúng ta. Mấy
ngàn năm lịch sử oai hùng, nhưng chưa kịp thiết
lập được một cơ quan, tạm gọi là “viện chữ
nghĩa”.
Ông cụ vẫn chưa chịu khuất phục, liền lên
tiếng giải bày cho cha xứ:
⎯ Chữ nghĩa dân ta phải rõ ràng, chỉ cần
thêm bớt một dấu, hoặc một chấm, một phẩy,
cũng lắm chuyện xảy ra! Ông cố không biết là
xã hội chúng ta ngày nay rất lộn xộn sao? Nhất
là mấy ông nhà báo cứ cắt xén, bôi xóa, chỉnh
sửa câu cú tùy thích, khiến nhiều người cứ suy
nghĩ loạn xà ngầu cả lên, như ong vỡ tổ! Còn
bọn trẻ thì viết lách lung tung, chấm phẩy muốn
thả ở chỗ nào thì thả, mỗi lần đọc bài, không
nhảy lộp bộp như cóc nhái, thì cũng hụt hơi như
bò kéo xe.
Cha xứ trợn tròn con mắt và chưa biết đối
đáp như thế nào, ông lão tiếp lời:
⎯ Ông cố chưa nghe người ta nói sao: Mọi
con đường đều dẫn tới Rô-ma? Tới được Rô-ma
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thì có thể trông thấy Giáo triều; chứ thêm vào
một dấu huyền, Rô-ma biến thành Rô-mà, thì có
nước đi vào cõi âm và chỉ thấy âm triều mà
thôi!
Cha xứ nhíu lông mày, ra chiều chưa thông
suốt cho lắm. Ông cụ phán tiếp một cách cương
quyết:
⎯ Rô-ma thì còn Ra-mô; chứ Rô-mà là Ra
mồ đấy!
⎯ Cha quản xứ: Cảm ơn cụ. Lần tới, tôi sẽ
cẩn thận hơn.

Bài thuốc gia truyền
Vị tu sĩ nọ, vốn rất tốt bụng nhưng tính tình
thì thẳng như ruột ngựa, thỉnh thoảng cũng lên
tiếng về chuyện này nọ có vẻ chướng tai gai mắt
ngoài đời và trong đạo. Sau khi nghe vị thuyết
giảng nói một vài điều đạo đức, khuyên nhủ mọi
người hãy sống noi gương Đấng “hiền lành và
khiêm nhường trong lòng”, anh ta liền nghĩ
ngợi:
⎯ Chẳng biết ngài nói như thế là có ý
nhắm vào mình không?
Một người anh em khác ngồi bên cạnh đoán
được ý nghĩ thầm kín, nên nói nhỏ vào tai anh:
⎯ Vị thuyết giảng của chúng ta ngoài kiến
thức cao siêu về thần học, ngài còn có tài chữa
bệnh theo phương pháp gia truyền khá nổi tiếng
nữa đấy!
⎯ Nhưng quái lạ! mình quá biết vị giảng
thuyết này mà! Ông ta rất chuyên về lãnh vực
thần học, còn về cái mảng y tế, chẳng biết ông
ta học khi nào và học ở đâu, học với ai?
⎯ Chuyện nhỏ! Học ở trong Phúc âm chứ
học ở đâu nữa. Anh thừa biết: ngài là môn đệ
của Thánh Phanxicô, luôn lấy Phúc âm làm
chuẩn.
⎯ Tớ thấy hai lãnh vực này, đạo đức và y
tế, thường hay xung khắc với nhau lắm. Hiện
nay, ngoài xã hội, thiên hạ thường kháo láo với
nhau về chuyện y đức. Y mà “đứt” thì coi như
“đứt” toi mạng! Đức mà y, “y tờ rít”, nghĩa là
không biết và không sống, thì mạng người cũng
dễ toi!
Người bạn ngồi kế bên giải thích tiếp:
⎯ Trong đạo thì lấy yêu thương hóa giải
hận thù; vị Thánh nghèo thường dạy con cái
của ngài: “Đem yêu thương vào nơi oán thù,
đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào
nơi tranh chấp …”; còn trong y học cổ truyền
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thì trên xoa dưới bóp là cách chữa trị công hiệu
nhất.
⎯ Ừ. Trên xoa thì tốt, nhưng dưới bóp thì
đau thấy ông bà nội!
⎯ Yêu mà không đau thì ra thể thống gì!
Bóp mà có đau thì mới mau khỏi bệnh, giống
kiểu thuốc đắng dã tật, như cha ông ta xưa
thường nói!
⎯ Để tớ thử làm theo lời chỉ dẫn một lần
này cho biết.

Ba tu sĩ và cây Thánh giá
Để được tận mắt chứng kiến tượng Thánh giá
Đamianô nổi tiếng, nơi xảy ra câu chuyện Chúa
Kitô chịu đóng đinh đã hiện ra với vị thánh
nghèo thành Átxidi, ba vị tu sĩ nọ đã xin phép
bề trên lên đường đến thăm viếng ngôi Nguyện
đường năm xưa.
Khi tới nơi, ba người quỳ xuống thinh lặng
cầu nguyện. Sau một hồi chiêm ngắm tượng
Thánh giá, vốn là những người trẻ cũng có chút
năng khiếu nghệ thuật, ba người mới chia sẻ
những nhận xét và suy tư của riêng mình.
Tu sĩ A nói:
⎯ Ngắm bức tượng, tôi thích nhất đôi mắt
của Chúa. Đôi mắt Ngài mở to hết cỡ, thực đắm
đuối, dịu hiền, như đang nhìn chúng ta; và
dường như đặc biệt Ngài chăm chú nhìn tôi
không nói một lời!
Tu sĩ B tiếp lời:
⎯ Tôi bị đánh động bởi hai cánh tay của
Chúa dang rộng hết cỡ, như thể Ngài đang bay
lên và bay mất hút vào khoảng không bao la của
vũ trụ, thực êm đềm và liệng qua liệng lại trông
mới hấp dẫn làm sao!
Tu sĩ B vừa dứt lời, thì ngay lập tức tu sĩ C
lên tiếng:
⎯ Hai bạn có chú ý đến những mảnh vò sò
được viền chung quanh tượng gỗ không, và cả
cái con gà trống thiến béo ú ù nữa chứ? Tuyệt,
tuyệt vời …! Con người thời thế kỷ XIII sao mà
họ yêu mến vũ trụ và vạn vật đến thế! Hèn chi
ông thánh Phanxicô thưở ấy thích lui tới nơi
vắng vẻ này để cầu nguyện và chiêm ngưỡng.
Quả thiên hạ ngày nay cũng có con mắt tinh
đời, khi họ chọn thánh nhân làm vị thánh Bổn
mạng môi sinh!
Ba tu sĩ có
vẻ thích thú,
cứ đi tới đi
lui, hết lượn
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qua bên phải rồi lượn qua bên trái, ngắm nghía
bức tượng Thánh giá từ mọi góc cạnh. Bỗng họ
nhìn thấy hai ngón chân cái nơi đôi chân bị
đóng đinh của Chúa Giêsu trên cây gỗ nhúc
nhích và nghe mơ hồ như có tiếng nói không
được thoải mái cho lắm vọng lên:
⎯ Này Ba anh bạn của Ta, đừng có lượn
lờ, ỏng ẹo như thế nữa. Ta ở trên cây gỗ này
đang đau đớn khủng khiếp. Mắt trợn cả lên, còn
môi miệng thì méo xệch. Tay của Ta bị đóng
đinh cứng ngắc như thế này, thì bay với lượn
chi nổi. Các ngươi không nhìn thấy máu me
chảy nhỏ tùm lum và màu đỏ thấm đẫm loạn xạ
cả lên sao? Còn ngươi nữa, đẹp đẽ thế quái nào
được, môi sinh với chẳng môi trường?
Một tiếng thở dài …; rồi tiếng nói lạ lùng lại
vang lên:
⎯ Mấy cái mảnh vỏ sò và con gà trống kia
là cả một kinh nghiệm đau thương của Ta về
tình bạn, mà nào các ngươi có hiểu! Một anh thì
bán rẻ Ta lấy 30 đồng, sau đó rủ rê thêm mấy
đứa đồng hương ra quán cóc bù khú bia bọt với
nhau; chúng gọi hải sản ra nhậu, lủm hết thịt
ngọt bên trong, rồi quăng vỏ sò lăn lóc dưới
chân bàn. Còn anh kia: gà chưa gáy thì đã chối
Ta tới ba lần; lại còn cái tội mê chọi gà và mê
đi câu cá!
Tiếng nói vừa dứt, ba vị tu sĩ hoảng hồn
khiếp vía. Nằm co quắp như mấy con tôm luộc,
úp mặt xuống nền nhà, miệng lí nhí:
⎯ Lạy … Lạy …Lạy Ngài, chúng con phải
làm gì?
⎯ Các ngươi hãy đi tu sửa lại Nhà Ta!
Thôi đứng lên và mau lên đường. Hãy mau mắn,
can đảm, khiêm tốn và nhiệt tình như vị thánh tổ
của các ngươi. Đừng có nằm ì ra đó nữa!
⎯ Vâng, Lạy Chúa, chào Chúa, chúng con
ra đi.
⎯ Á, mà này, các ngươi hãy dùng việc làm
và lời nói mà làm chứng cho Ta. Cũng đừng
quên sử dụng cả cái trí tưởng tượng dồi dào và
cái tài vẽ vời rất dễ thương mà Ta đã biếu
không cho mỗi người trong các ngươi!
Từ trên Thánh giá cúi xuống,
Chúa Giêsu mỉm cười nhìn các
người bạn của Ngài hồ hởi bước
ra khỏi cửa nhà nguyện.

Trái tim của Bản Luật
Trong buổi thảo luận chuyên
sâu về Di cảo của thánh
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Phanxicô, các nhà trí thức bàn cãi rất say sưa và
sôi nổi. Họ suy tư và phân tích từng câu, từng
chữ; thậm chí một từ cũng có thể được các vị
mổ xẻ ra từng thành mẫu tự abc. Trong một
khoảnh khắc cao hứng, một học giả lên tiếng:
⎯ Này anh em, đối với tôi, chương 6, 1 – 9,
đúng là trái tim của Bản Luật.
Một người khác:
⎯ Theo ý kiến của tôi, đây mới là trái tim
của Bản Luật: chương 10, 7 – 13.
Một học giả khác:
⎯ Nếu dành thời gian đọc chậm rãi và
phân tích chương 9, 1 - 2, tôi thấy câu nói này
đúng là lỗ tai của Bản Luật, vì Cha thánh dạy
“không được giảng …”. Không được giảng, thì
đương nhiên là phải thinh lặng dựa cột mà nghe
rồi và chỉ có dỏng tai mà nghe thôi. Thây kệ, ai
muốn nói hươu nói vượn thì nói, bổn phận của
chúng ta là chỉ có vâng lời và vâng lời.
Người ngồi sát bên cạnh vị này, tiếp lời:
⎯ Anh em thử nghe câu này: “Tôi cấm
ngặt toàn thể anh em không được nhận tiền bạc
…” . Theo tôi, đây đúng là lá gan của Bản Luật.
Vì sống trong thời buổi khó khăn này, ai mà
không thích tiền bạc; hơn nữa, lúc này, như
thiên hạ thường nói: “tiền là tiên là phật, sức
bật của tuổi trẻ, sức khỏe của người già, cái đà
danh vọng, cái lọng che thân, cán cân công lý,
cái lý của bề trên, cái hên của bề dưới”. Quả
thực, phải to gan lắm mới có thể đề xuất lý
tưởng này và dám sống theo điều đó.
Buổi trao đổi qua lại cứ thế mà tiếp tục …
Mỗi người một ý kiến; và hết phổi lại tới phèo,
hết phèo lại tới ruột, hết ruột rồi lại tới mắt mũi
…vv. Có thể nói Bản Luật của thánh nhân đã
được nhân cách hóa một cách sống động; và
như một cơ thể sống, thậm chí Bản Luật như
còn có thể chạy tới chạy lui, tung tăng nhảy
nhót trên những đôi bàn tay các nhà trí thức và
hết chuyền sang đầu bàn lại tới cuối bàn, không
khác gì cô gái trẻ cứ ngây ngất lắc lư trong vũ
điệu cung đình.
Sau bữa cơm chiều, đến giờ tưởng niệm
thánh nhân vào buổi tối,
tất cả mọi người đi vào
nhà nguyện và thinh lặng
trước tượng thánh. Trong
ánh sáng lung linh huyền
ảo của những ngọn nến
vàng, mọi người bất chợt
nhìn thấy thánh nhân
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hiện đến. Đôi mắt ngài nheo nheo, đượm chút
sự tinh nghịch vui tươi như thời còn trai trẻ hát
dạo trên các nẻo đường thành phố Átxidi với
đám bạn con nhà giàu; đôi môi ngài tủm tỉm
như mỉm cười thân thiện với đàn em đang đầy
lòng sốt mến, Thánh nhân nói đủ lớn cho mọi
người có thể nghe:
⎯ Anh em thân mến, cảm ơn anh em đã có
công tìm học nơi cha. Nhưng trên hết, anh em
hãy tạ ơn Chúa, vì Người đã tỏ lộ cho cha là
một kẻ dốt nát, có khả năng viết ra những lời
cao siêu và thánh thiện để hướng dẫn anh em
sống mà phục vụ Thiên Chúa và mọi người.
Cả phòng nguyện đắm chìm trong thinh lặng
và tất cả anh em đều cảm thấy phấn khởi như
ngọn lửa đang bừng cháy trong tâm hồn. Thế
rồi, một cách thong thả, thánh nhân nói tiếp:
⎯ Cha thực không hiểu tất cả những điều
anh em đã phát biểu trong buổi họp. Cha nghe
loáng thoáng cứ y như thể anh em là những y sĩ
giải phẫu, chứ không phải là những tu sĩ hèn
mọn. Thú thực với anh em, từ khi được Chúa gọi
và dốc quyết một lòng một dạ đi theo Chúa, cha
đã dâng lên Chúa trọn vẹn cả xác hồn và mạng
sống của cha; và dĩ nhiên trong đó, có hết cả
trái tim, trí khôn, sức lực, lục phủ ngũ tạng và
hết thảy mọi giác quan. Cha chỉ xin Chúa cho
cha giữ lại đôi chân khẳng khiu của cha. Để với
bộ vó gầy guộc này, cha nguyện một đời bước đi
theo sát vết chân Chúa Kitô, Đấng đã chịu đóng
đinh. Chính nhờ đôi chân này mà cha đã có thể
bước đi từng bước vững chắc, từ thế giới của
con người vượt sang
thế giới của Thiên
Chúa; và cũng từ thế
giới của Thiên Chúa
mà giờ đây, cha lại có
thể còn đến được với
anh em.
Dừng lại trong
giây lát, như thói
quen mỗi lần nghe
nhắc tới Danh Thánh,
thánh Phanxicô cứ như một kẻ xuất thần. Ngài
ngước mặt lên trời, hai tay chắp lại trước ngực,
miệng thầm thì những lời khẩn nguyện mà chắc
chắn chỉ có Chúa mới có thể biết được thánh
nhân đang nói gì. Thế rồi, đưa mắt rảo quanh
một vòng nhìn anh em hết thảy, ngài như muốn
chờ đợi xem có ai muốn hỏi han điều gì không.
Một anh em cao tuổi và cũng là một giáo sư
dạy thần học, giọng khàn khàn, lên tiếng:
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⎯ Thưa Cha, thế không phải Bản Luật Cha
đã viết và trối lại cho chúng con là tất cả cuộc
sống, là tất cả con người, tất cả ước vọng của
Cha sao?.
⎯ Đúng như anh nói đó. Nhưng anh phải
biết đôi chân là quan trọng lắm! Không có đôi
chân đủ mạnh thì làm sao người ta có thể đi
theo Chúa, mà lại phải đi thật sát theo vết chân
của Chúa. Anh biết, mỗi lần đi tới với Chúa Cha
và đi tới với con người, nhất là những người
nghèo hèn bé nhỏ, ốm đau và tội lỗi, thì Chúa
Giêsu bước mau và bước khỏe vô cùng, đến gặp
gỡ và cứu giúp họ.
Thấy người anh em còn đang phân vân,
lưỡng lự, Cha thánh nói tiếp:
⎯ Trong xã hội hiện nay, anh thấy đó, mỗi
người chỉ có hai chân, người ta đi khắp nơi mà
chẳng biết phân biệt nơi nào tốt xấu, đến nỗi
Chúa phải ngao ngán thốt lên: “muốn đi đâu thì
cứ việc đi”! Rất nhiều người khác lại còn hối hả
chạy. Họ chạy đủ thứ chuyện: chạy tiền, chạy
giấy, chạy con dấu, chạy trường, chạy chức,
chạy ghế và ngoài đường phố, lại còn chạy đua
và chạy ẩu nữa đấy! Đôi chân quả thực là vô
cùng quan trọng!
Một người khác đã từng một thời gian lăn lộn
khắp nơi, miệt mài với sứ vụ truyền giáo, nay
chuyển sang công tác huấn luyện, thưa lên với
Cha Thánh:
⎯ Đôi chân thực là quan trọng; không
những quan trọng mà còn đáng trân trọng, vì
như ngôn sứ nói: “Đẹp thay trên đồi núi, bước
chân người loan báo tin mừng …”. Anh em
chúng con, trong thời gian gần đây, cũng
thường kháo láo với nhau rằng: “Chúa nói với
chúng ta trên đường đi”. Có chân thì mới bước,
mới đi và đi xa được. Chúa hiện diện ở khắp
nơi, thì Người cũng nói ở khắp mọi nơi. Dường
như, Người rất ít nói với mấy anh bị tai biến,
thường nằm liệt giường hoặc phải xoay xở trên
chiếc xe lăn, vì chúng con thấy trong cộng đoàn,
mấy người anh em đó rất ít nói.
Một giáo sư khác, tuổi trẻ tài cao, rất ư là hội
nhập văn hóa, ước mơ nồng cháy mang đạo vào
đời, anh gật gù ra chiều tâm đắc:
⎯ Thưa Cha, quả vậy! Trong các cuộc thi
hoa hậu và người mẫu đang loạn xả cả lên
trong xã hội ngày nay, và cả trong giới các cầu
thủ, ngôi sao thể thao bóng đá, có nhiều người
còn chịu chi rất nhiều tiền để chỉ mua bảo hiểm
riêng cho cái cặp giò. Theo con được biết, các
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đại gia, các vip hôm nay cũng rất thích các eva
cẳng dài, y như thể cứ dài cẳng thì có cơ may
hái ra tiền dài dài.
Thánh nhân có vẻ trầm ngâm một chút; sau
đó, ngài dặn dò:
⎯ Trong đời sống thiêng liêng, chính thánh
Phaolô có kinh nghiệm quý báu về chuyện này,
khi anh em nghe ngài mách lại cho ông Timôthê
biết: “Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã
chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin”.
Nếu không có đôi chân cứng cáp như vận động
viên đường trường, thì làm sao mà Thánh Tông
đồ chạy nổi?
Vừa dứt lời, thánh nhân xoay lưng và thong
thả cất bước đi khuất vào phía cửa hông bên
phải cung thánh. Tất cả mọi bóng điện trong nhà
nguyện vụt sáng và anh em cất tiếng hát rộn rã:
⎯ “Theo gương Con Chúa xưa nơi thế
trần, cao sang nhưng đã muốn sống đời thanh
bần, Phanxicô, đấng nối gót Chúa chí nhân, đã
xây nên một cơ nghiệp giàu có. . . ”.

Thường huấn “Trái Cà”
Vốn phụ trách về mảng hoạt động môi
trường, đặc biệt lại có tâm hồn yêu mến thiên
nhiên vạn vật, vị tu sĩ được Nhà Dòng đề cử lên
lớp thường huấn cho anh em.
Sau khi đã giải thích rất mạch lạc, cặn kẽ, tỉ
mỉ đến từng chi tiết những khoản luật, cũng như
nói tới lịch sử phát triển của con người và thế
giới, mối tương quan mật thiết, hài hòa giữa con
người và vũ trụ, anh đã trình bày lịch sử của trái
cà.
Trong phòng học, đâu đó vang lên một vài
tiếng cười. Đằng hắng vài tiếng, anh nghiêm
giọng:
⎯ Một trái cà thôi, tuy nhỏ bé, nhưng cũng
là thiên nhiên và có cả một quá trình phát triển;
hơn nữa, trái cà cũng là một thứ cây trái lương
thực góp phần nuôi sống chúng ta.
Khi tiếng cười đã chấm dứt và ngay cả tiếng
xầm xì to nhỏ cũng không còn, anh nói tiếp:
⎯ Kinh nghiệm bản thân, trước đây tôi đã
từng trồng các loại rau lá. Canh rau, canh lá ăn
rất ngon và bổ, tuy nhiên ăn canh rau lá không
thôi thì mau đói. Nay, để chắc bụng hơn, tôi đã
chuyển sang trồng cà.
Thế rồi, đứng dậy, bước ra khỏi ghế, đi đi lại
lại, anh tiếp tục say sưa giảng giải:
⎯ Cà là một loại cây ăn trái, có nguồn gốc
tận thế kỷ XIII; nếu chính xác hơn, có thể phỏng
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đoán vào năm 1209, cà đã xuất hiện trên trái
đất này. Lúc ban đầu, trái nhỏ, tròn và mang
nhiều màu sắc. Khi ăn, người ta cắn một cái thì
phát ra một tiếng động không lớn lắm, nghe
giống như tiếng nổ đì đẹt của loại pháo chuột,
nên bà con thường gọi tên là cà pháo. Theo thời
gian, có lẽ nhờ kinh nghiệm sản xuất, trái cà to
lên hơn nhiều, hấp thụ được nhiều ánh sáng mặt
trời, nên trở thành cà chua đỏ chói. Một vài
năm sau, vì ô nhiễm môi trường gia tăng, trời
thường mây mưa nhiều hơn nắng, nên cà đổi từ
màu đỏ sang màu tím, trước đây trái hình tròn
thì nay lại thon và dài ra, nên thiên hạ gọi là cà
tím. Người bình dân thì căn cứ theo hình dáng,
gọi là “cà-gờ-dê”.
⎯ Rồi đặc biệt, tùy theo tâm tính con người
của mỗi vùng miền, khi mang cây giống về
trồng trỉa trên đất địa phương và tùy theo cung
cách ăn uống, nói năng của dân sành điệu,
người ta còn gọi tên là: cà chớn, cà rỡn, cà
tàng, cà khịa, cà ngẳng.
⎯ Tại nhiều địa phương, thời tiết thuận lợi,
nên mỗi vụ trồng thường trúng và đi đâu cũng
gặp thấy trái cà, nhà nào cũng có, nhiều người
tận dụng phương tiện sẵn có, chuyên chở ra chợ
đầu mối rất xa nhà để bán bớt cho bà con ở các
tỉnh thành khác; hoặc thậm chí đóng bao tải,
cõng trên lưng, đi bộ hàng cây số sang địa
phương khác để tiêu thụ. Tùy theo loại phương
tiện chuyên chở hoặc nhìn bước chân của những
người mang vác, thiên hạ còn gọi những tên
khác thực dễ thương như: cà rịch cà tàng, cà
tửng, cà tưng, cà niểng, cà lỉa, cà thọt …vv.
⎯ Đến khoảng thế kỷ XVI, một số nhà thừa
sai khi đi truyền đạo tận vùng rừng núi xa xôi,
đã có công mang quảng bá cho cư dân đem
trồng tại những vùng đất cao. Với khí hậu khắc
nghiệt tại chỗ, trái cà lại biến đổi hình dáng,
thậm chí có nhiều trái chỉa ra thành hai nhánh,
dài lêu khêu; hoặc trở nên dai nhách, mỗi khi
ăn phải ra sức nhai cho thực kỹ trước khi có thể
nuốt vào bụng, khiến hàm răng lâu ngày bị hao
mòn. Tại những vùng cao như thế, thiên hạ gọi
là cà kheo, hoặc cà răng căng tai.
⎯ Cũng tại nhiều nơi, vùng cao cũng như
vùng thấp, vì trái cà có liên hệ tới hàm răng.
Không biết có phải vì ăn cà quá nhiều chăng,
hàm răng của nhiều người bị ảnh hường, không
mòn, thì sún; không hô, thì rụng, khiến cho việc
phát ngôn gặp khó khăn. Vì thế, trong giới y

47

khoa, người ta còn gọi loại trái này là: cà cà …,
hoặc theo ngôn ngữ chuyên môn là: cà lăm.
⎯ Bên cạnh đó, một số sư sãi lại thấy rằng
loại cây trái này dễ trồng, dễ mọc, có thể cứu
đói cho nhà chùa trong những ngày vụ mùa thất
thu. Các thầy đem về trồng khắp nơi quanh đất
chùa và thường ủ gốc bằng lá đa, cây cà trổ hoa
và đậu trái, nhưng trái chuyển sang màu vàng,
gọi là cà sa.
⎯ Trong thế kỷ XX, thời kháng chiến chống
thực dân, quân đội phải rút vào chiến khu,
nhiều ông tướng hậu cần thấy được lợi ích to
lớn của loại cây trái này, lại đem theo phổ biến
cho các chiến sĩ đem trồng ngay trong rừng
rậm, căn dặn bất cứ đi đâu mỗi chiến sĩ cũng
phải nhớ mang theo bên mình như mang theo cà
mèng đựng cơm, đề phòng khi bất trắc, để cứu
lấy tính mạng. Loại trái này lại được mang tên
là: cà na, cà nông. Lính tây chẳng hiểu là trái
gì, nhưng họ sợ hãi mỗi khi nhìn thấy chúng, họ
đặt tên cho chúng là “grenade” vì các chiến sĩ
thảy trái cà nho nhỏ đụng chỗ nào là nơi đó nát
bét, tống trái nào lớn hơn rơi xuống trúng chỗ
nào thì nơi ấy bà con nông dân bỏ ruộng bỏ
vườn mà chạy trối chết, nên gọi là “canon”.
⎯ Tại những quốc gia không xảy ra chiến
tranh, nhiều người còn mang loại cây này ra
trồng cả ở thành phố, thiết đặt cả hệ thống nhà
kiếng, tưới tắm một cách khoa học hiện đại.
Nhưng vì chăm sóc quá kỹ, lại trồng gần nhà
cao cửa rộng, hơi hám bê tông cốt thép ảnh
hưởng trên cây trồng, cây cho trái nhưng trái
lại nhỏ và rất cứng, màu sắc linh tinh và kiểu
dáng tùm lum, nên gọi là cà rá. Khốn nỗi quý bà
quý cô lại lấy làm thích thú với thứ trái cây đa
dạng này và đeo lủng lẳng khắp nơi trên tay,
trên cổ, trên tai; đến nỗi có người gọi đùa đây
là trái cây được Tạo hóa dành riêng cho giới
phụ nữ, theo ngôn ngữ thời thượng của thị
thành, đây là “quả phụ”.
⎯ Hiện nay, trong các gia đình và hàng
quán, tùy theo cách thức chế biến, người ta chỉ
gọi một cách đơn giản là: cà mắm, cà luộc, cà
hấp, cà nướng …vv.
Dừng lại một chút, vị tu sĩ hỏi thử xem có
anh em nào không kịp theo dõi và nắm bắt được
gốc gác của trái cà. Dường như hết thảy anh em
đều ngớ người ra, vì chưa bao giờ họ được biết

trái cà lại có đường đi nước bước huyền ảo như
thế, cho dù trước đây trong Nhà Dòng, món ăn
này có một thời là món tủ của mấy thầy bếp. Vị
tu sĩ lại tiếp tục lên tiếng:
⎯ Hiện tại, cần phải tiếp tục nghiên cứu,
để xem có mối liên hệ nào giữa trái cà này với
một thứ mới khác, có tên là cà phê, hạt nhỏ mịn
và màu đen bóng, mà rất nhiều người trong xã
hội rất thích thú. Thứ cà này lại thường được sử
dụng đi kèm với thuốc lá, gọi chung là cà phê
thuốc lá; ngoài ra, bà con có thể dùng nóng
thêm chút đường, hoặc thêm chút sữa, hoặc
thêm chút đá cục nếu muốn dùng lạnh, vừa làm
phát triển kinh tế vì các hàng quán to nhỏ mỗi
ngày một sinh sôi nảy nở khắp hang cùng ngõ
hẻm, lại vừa làm phát triển mối quan hệ bạn
hữu giữa con người với nhau, vì có dịp người ta
ngồi lại chuyện trò cà kê dê ngỗng.
Anh vừa dứt lời, cả phòng học nhốn nháo,
mọi người trầm trồ thán phục. Và một anh em
phát biểu ý kiến:
⎯ Quả là các đấng bề trên có con mắt,
chọn lựa đúng người, đúng việc!
Cuối cùng, vị tu sĩ kết luận:
⎯ Thưa anh em, qua bài thường huấn đơn
sơ này, tôi xin rút ra hai điều tâm đắc: Một là
tôi vui mừng vì trái cà đã được ghi nhận trong
sách tự điển của nhiều quốc gia trên thế giới,
dẫu rằng bản thân trái cà không có gì vĩ đại.
Hai là dẫu lịch sử thường linh tinh và thậm chí
lịch sử trái cà cũng rất ư linh tinh, như tôi vừa
trình bày; nhưng trong thiên nhiên vũ trụ, vạn
vật đều tương tác lẫn nhau và giữ cho sự cân
bằng của hệ sinh thái, thì từ chuyện nhỏ cho tới
chuyện lớn, nhỏ như trái cà cho tới lớn rộng
như trái đất, nếu chúng ta biết chăm chút
nghiên cứu học tập, tránh xa những việc làm
ảnh hưởng xấu và thực hiện những điều mang
lại ích lợi cho môi trường, thì thiết tưởng chúng
ta cũng đã góp phần nâng cao cảm thức yêu
mến, tôn trọng, dựng xây nền hòa bình trên thế
giới và sự hài hòa giữa con người với Mẹ Đất
của chúng ta.
Tiếng chuông báo hiệu đã tới giờ nghỉ reo lên
inh ỏi. Buổi thường huấn kết thúc thành công tốt
đẹp. Tạ ơn Chúa.
Chiều Giêricô.

Tin vui Thủ Đức
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Vào lúc 9 giờ sáng, ngày 13 thánh 6 năm
2010, Đức Cha Giu-se Đặng Đức Ngân, Giáo
Phận Lạng Sơn đã đến Học viện Phanxicô Thủ
Đức dâng thánh lễ và đặt tay truyền chức phó tế
cho anh Giu-se Nguyễn Khánh Thông và,
truyền chức linh mục cho hai anh anh Giu-se
Lê Thanh Đề và Giu-se Nguyễn Đình Trí thuộc
Tỉnh dòng Anh Em Hèn Mọn Việt Nam .
Đây là một hồng ân vô cùng cao cả mà Chúa
đã thương ban cho Tỉnh dòng Anh Em Hèn
Mọn Việt Nam nói riêng và cho Giáo Hội Việt
Nam chúng ta nói chung, đang sống trong bầu
khí thánh thiện của Năm Thánh mừng 350 năm
thành lập hai Đại diện Tông toà Đàng Ngoài và
Đàng Trong và, mừng 50 năm thiết lập Hàng
Giáo Phẩm Công Giáo.
Chính vì thế, trong tâm tình vui mừng và
xin ơn, Anh Em Hèn Mọn Viêt Nam không
ngừng dâng lên Thiên Chúa tâm tình chúc tụng
và tạ ơn như lời Thánh vịnh 135 :
“Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ
Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương”.
Trong bài giảng, theo lời của Đức Cha
Giu-se, các Anh đã được Thiên Chúa trao ban
cho ba sứ mệnh hết sức quan trọng. Đó là sứ
mệnh làm chứng nhân cho Lời Chúa, sứ mệnh
làm chứng nhân cho mầu nhiệm tình yêu và sứ
mệnh bác ái phục vụ.
Đới với sứ mệnh thứ nhất, Đức Cha Giu-se
nhắn nhủ anh em luôn nhớ rằng anh em đã được
Thiên Chúa trao ban Lời của Ngài một cách đặc
biệt để anh em giải thích và hướng dẫn mọi
người. Do đó, anh em phải hết sức yêu mến Lời
Chúa, suy gẫm Lời Chúa và nhất là để cho Lời
Chúa tra vấn anh em mỗi ngày.
Đối với sứ mệnh thứ hai, Đức Cha Giu-se
nhấn mạnh anh em phải luôn ý thức rằng: chính
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Thiên Chúa đã yêu thương anh em trước và đã
kêu gọi anh em ngay khi anh em còn là những
tội nhân. Chính vì thế, anh em phải làm sao cảm
nghiệm được tình yêu đặc biệt này, để anh em
loan báo tình thương và ơn cứu độ của Thiên
Chúa cho mọi người anh em gặp gỡ. Đồng thời,
anh em cũng cố gắng đáp trả Thiên Chúa tình
yêu bằng hành động bước theo sát vết chân của
Chúa Giê-su Ki-tô hơn để đến cùng Chúa Cha,
như vị Tổ phụ của anh em đã nêu gương cho
anh em. Có như vậy, đời sống của anh em mới
là những dấu chỉ về Nước Trời cho con người
thời đại hôm nay.
Đối với sứ mệnh thứ ba, Đức Cha Giu-se
khuyến cáo anh em hãy noi gương vị Thầy Giêsu chí ái để đến với tha nhân và trở thành những
mục tử tốt lành, nhân hậu, khiêm tốn, hèn mọn.
Chính nhờ đời sống tốt lành và ơn gọi đặc thù
của anh em khiến cho nhiều người nhận ra Thiên
Chúa tình yêu mà tôn vinh Chúa Cha, Đấng ngự
trên trời. Chứ anh em đừng bao giờ làm cho
nhiều người trở thành môn đệ của anh em.
Có thể nói với những lời chia sẻ của Đức
Cha Giu-se, Tỉnh Dòng hy vọng các Anh sẽ ý
thức và mạnh dạn dấn thân hơn nữa trong công
việc loan báo Tin Mừng và xây dựng Giáo Hội
trên quê hương Việt Nam, trong tư cách là
những Anh Em Hèn Mọn. Xin mọi người hiệp
ý cầu nguyện để Thiên Chúa tuôn đổ muôn
hồng ân xuống trên các Anh; ngõ hầu trong
công việc phục vụ Bàn Thờ và thực thi đức Bác
Ái, các Anh được trở nên một với Đức Kitô
trong lời nói và việc làm, và nhất là biết noi
gương Đức Kitô, Đấng đã đến để phục vụ chứ
không phải để được phục vụ.
Phêrô Trần Ngọc Niên
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15 Ngày cùng với thánh Phanxicô

CẦU NGUYỆN (tiếp theo)
Tác giả: Tu sĩ Tađêô Matura, Ofm
Chuyển ngữ: Paul Hoa, Ofm

Ngày thứ năm

LÒNG THƯƠNG XÓT VÔ CÙNG
“Kính gửi anh Phục vụ T.
Xin Chúa chúc lành cho anh.
Về nỗi băn khoăn của tâm hồn anh, tôi xin
nói, theo sự hiểu biết của tôi: các chướng ngại
ngăn trở anh yêu mến Thiên Chúa và những
phiền hà mà bất cứ ai, anh em trong nhà hay
người ngòai gây ra cho anh, cho dẫu họ đánh
đập anh đi nữa, anh hãy xem mọi điều đó là ân
huệ. Anh hãy ưng chịu như vậy, chứ đừng mong
muốn gì khác. Anh hãy làm như vậy vì đức vâng
lời chân thật đối với Thiên Chúa và đối với tôi;
tôi biết chắc chắn đó là đức vâng lời chân thật.
Xin anh hãy yêu mến những người đối đãi với
anh như thế. Anh đừng mong muốn nơi họ điều
gì khác ngòai những gì Chúa sẽ ban cho anh.
Anh hãy yêu mến họ ngay trong hòan cảnh đó
và đừng muốn họ trở thành những Kitô hữu
hòan hảo hơn. Anh nên quí chuộng điều đó hơn
là sống trong ẩn viện” (T Pv, 1-8).
Đây là một người thánh Phanxicô nhắm gửi
đến cho một nhóm anh em trong vùng để phục
vụ họ trong cuộc bước theo lối sống Phúc Âm,
từ đó anh mang danh là Phục vụ-Tôi tớ. Anh ấy
là ai, tên anh là gì (phải chăng là anh Êlia?),
chúng ta không biết. Điều chúng ta biết, đó là
các khó khăn trong nhiệm vụ, có lẽ do sự kém
cỏi và những chống đối của anh em gây nên, đã
đẩy anh đến chỗ trốn chạy. Anh đã - hoặc sẽ rút lui về một ẩn viện để tìm lại sự bình an và lo
cho tâm hồn mình. Thánh Phanxicô gửi cho anh
đọan văn đơn sơ này, hơi vụng về trong cách
diễn tả, nhưng nó mang một sứ điệp làm đảo lộn
tình thế. Đó là một suy gẫm về lòng thương xót
vô cùng của Thiên Chúa mà con người cũng
phải thực hành.
Đọan trích nổi bật của bản văn quả quyết
rằng thử thách và nỗi khó khăn gặp phải trên
đường đi là một ân huệ. Đường đi ở đây là
đường lối Phúc Âm trên đó chúng ta tìm cách
yêu mến Chúa. Không gì cao cả hơn và hứng
khởi hơn là lòng yêu mến Chúa mãnh liệt.
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Nhưng sức mạnh của tình yêu ấy bị cản trở:
có cái gì đó bị vất ra giữa và khiến chúng ta phải
dừng lại, đe dọa tách lìa chúng ta ra khỏi Thiên
Chúa. Làm sao xử lý chướng ngại này, phải hất
nó đi, hay phải trốn chạy để thóat khỏi nó? Đó là
điều anh Phục vụ nghĩ và anh để mặc nó mà rút
lui vào một ẩn viện. Anh nghĩ đến tình trạng tâm
hồn mình, hẳn anh cho rằng những chướng ngại
đến từ bên ngòai ngăn trở lòng yêu mến. Thánh
Phanxicô lật tẩy chúng cách thẳng thừng. Ở đây,
kẻ thù đúng là ở bên ngòai và nó đã bị vạch mặt,
đó là người thân cận: anh em trong nhà hay
người ngòai. Cách xử sự của họ chẳng thân thiện
chút nào. Trái lại, có vẻ như họ còn sử dụng bạo
lực khác nữa ngòai bạo lực tinh thần và lời nói,
như cụm từ cho dầu họ đánh đập anh đi nữa
ngầm cho ta hiểu như thế. Chúng ta chờ đợi
thánh Phanxicô tán thành việc lui về ẩn viện và
tố cáo sự độc ác của những người chung quanh
khiến anh phải bỏ trốn. Nhưng không phải thế,
anh hãy xem mọi điều đó là ân huệ. Vâng, những
gì (và những ai) ngăn cản anh yêu mến Chúa,
hãy xem đó là một ân huệ.
Dù khó khăn đến mấy để chấp nhận bị lâm
vào cơn thử thách khi nó đã xảy ra đó và không
còn cách nào tránh khỏi, thái độ duy nhất đúng
là vui lòng chịu đựng: Anh đừng mong muốn
điều gì khác ngòai những gì Chúa sẽ ban cho
anh. Chẳng có gì là định mệnh ở đây, nhưng
đúng hơn, đây là niềm xác tín rằng tình trạng
này Chúa để xảy đến và phải đón nhận nó với
thái độ vâng phục. Như thế người môn đệ học
vâng phục kế hoạch của Thiên Chúa trên mình
và, thánh Phanxicô nói thêm, vai trò của tôi
cũng là dẫn đưa anh vào thánh ý nhiệm mầu ấy:
Anh hãy làm như vậy vì đức vâng lời đối với
Thiên Chúa và đối với tôi; tôi biết chắc chắn đó
là đức vâng lời chân thật. Những hòan cảnh và
những biến cố xảy đến cũng là tiếng nói của
Ngôi Lời. Chẳng ích gì khi mơ có một thế giới,
một Giáo Hội, một cộng đòan lý tưởng, không
có những khuyết điểm; chấp nhận thực tế bất
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khả kháng - ở đây là các khó khăn do chính
những con người đã khấn giữ Phúc Âm gây nên
- đó là con đường vâng lời đích thực.
Suy tư về vai trò của ngăn trở trong đời sống
thiêng liêng bây giờ dẫn đến chính sự ngăn trở.
Điều ngăn cản yêu mến Thiên Chúa không phải
là những hòan cảnh tự nhiên, nhưng là những
con người bằng xương bằng thịt: các anh em.
Anh Phục vụ đã chạy trốn họ; có thể anh bị cám
dỗ trong lòng phải lọai trừ họ, thù ghét họ, và anh
có lý do để làm như thế. Tiếng thánh Phanxicô
kêu gọi thật thống thiết. Không, không phải sự
hận thù nhưng là tình yêu: Xin anh hãy yêu mến
những người đối đãi với anh như thế (những
chống đối, sự thù ghét, những đòn vọt?). Điều
chúng ta mong muốn trong trường hợp như thế,
đó là sự thay đổi lòng dạ, sự hóan cải của các kẻ
thù nghịch. Chúng ta chờ mong họ biến chuyển,
họ trở nên tốt hơn. Vậy mà không phải! Anh
đừng mong muốn nơi họ điều gì khác ngòai
những gì Chúa sẽ ban cho anh. Nếu họ hóan cải
và làm hòa với anh, càng tốt; nếu không, hãy chờ
đợi, hãy kiên nhẫn. Thời gian (xét cho cùng, nhất
là Thiên Chúa) sẽ làm cho họ trưởng thành và
tiến bộ đúng theo nhịp của họ.
Nhưng ở đây còn đáng kinh ngạc hơn nữa,
nó lạ tai đối với chúng ta: Anh đừng muốn họ
trở thành những Kitô hữu hòan hảo hơn.
Chuyện rất bình thường đối với một người của
Thiên Chúa là mong muốn hết lòng mỗi anh em
của mình thật sự là “Kitô hữu” và thật sự trở
nên “Kitô hữu”, liên kết với Đức Giêsu Kitô và
dần dần mặc lấy hình ảnh của Người. Mọi Kitô
hữu khác cũng thế, thánh Phanxicô thừa biết
điều đó. Nhưng thánh nhân đóan biết trong
mong ước này, trong khung cảnh của một lá thư
như thế này, có thể có sự mơ hồ. Tôi có thể
mong ước mãnh liệt sự hóan cải của người anh
em có cách xử sự xúc phạm đến tôi và làm tôi
bối rối. Được thế, tôi sẽ có sự bình an và người
anh em đó sẽ không còn là một ngăn trở trên
con đường tôi đi nữa. Một mong ước như thế là
thiếu trong sáng và vì thế mà thánh Phanxicô
lọai bỏ.
Bước vào những viễn cảnh ấy: chấp nhận
những hòan cảnh xảy đến, yêu mến và kiên
nhẫn chịu đựng những kẻ gây nên chúng, không
chờ đợi mọi sự thay đổi và tức khắc trở nên tốt
hơn, anh nên quí chuộng điều đó hơn là sống
trong ẩn viện. Thánh Phanxicô đánh giá cao đời
sống trong ẩn viện, người đã ấn định luật sống
trong ẩn viện và đã thường xuyên đến sống ở
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đó, người không lọai trừ nó như vậy. Nhưng sự
chạy trốn vào ẩn viện của anh Phục vụ để tránh
phải đương đầu với những khó khăn của đời
sống huynh đệ, giống như tìm kiếm ảo tưởng
một nơi ở đó có một thế giới không có khuyết
điểm vậy. Sự đơn sơ chấp nhận thực tế mỗi
ngày, lòng yêu mến chịu đựng và tha thứ có giá
trị hơn là ẩn viện.
“Chính điều này làm tôi biết được anh có
yêu mến Chúa và yêu mến tôi, người tôi tớ của
Người và của anh hay không, đó là không một
anh em nào trên đời đã phạm mọi thứ tội có thể
phạm được, mà sau khi đã gặp mặt anh để xin
thương xót, lại ra đi mà không được anh tha
thứ. Nếu người ấy không xin, thì phần anh, anh
hãy hỏi người ấy có muốn được tha thứ không.
Và nếu sau này người ấy có phạm tội trước mặt
anh ngàn lần đi nữa, thì anh cứ yêu mến người
ấy hơn là yêu mến tôi, hầu lôi kéo người ấy về
với Chúa. Xin anh hãy luôn luôn thương xót
những người như thế. Khi có dịp anh hãy thông
báo cho các anh Phụ trách nhà biết là về phần
anh, anh quyết định hành động như thế”.
Phần tiếp theo của lá thư còn đi sâu hơn nữa
vào mầu nhiệm lòng thương xót vô cùng. Anh
Phục vụ bị quở trách vì muốn bỏ trốn và thánh
Phanxicô cương quyết mời gọi anh yêu mến
những người ngăn cản anh thực hiện dự phóng
dẫn đến sự trọn lành đúng như anh nghĩ. Vào
lúc này, thánh Phanxicô để qua một bên tâm
trạng của anh Phục vụ, người đánh vào tim anh
để làm cho con tim đó tuôn trào ra những giòng
nước của lòng thương xót.
Làm sao biết được anh có yêu mến Chúa và
yêu mến tôi, người tôi tớ của Người hay không?
Vấn đề tình yêu được nói đến nhiều trong câu
đầu tiên này: lòng yêu mến Chúa, nhưng cả lòng
yêu mến đối với thánh Phanxicô nữa. Người
tưởng mình bị cản trở yêu mến Chúa (và thánh
Phanxicô), anh trốn chạy. Này đây anh bị đòi
buộc phải biểu lộ lòng yêu mến hai bên ấy,
nhưng theo một cách khác. Anh sẽ biểu lộ lòng
yêu mến ấy không phải bằng cách trốn chạy,
nhưng bằng cách mở rộng con tim của anh để
đón nhận người anh em tội lỗi.
Có hai giả thiết được đặt ra. Người phạm tội
chạy đến anh Phục vụ của mình, theo như Luật
Dòng đã buộc (L VII, 1-2) và anh xin thương
xót. Đây không phải là thứ tội mọn nào đó: bản
văn giả thiết có những chuyện nghiêm trọng và
nhiều lắm: anh đã phạm mọi thứ tội có thể …
(Xem tiếp trang 22)
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