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Đakao, ngày 17 tháng 1 năm 2013 

Kính gửi toàn thể anh chị em trong Đại Gia Đình Phan sinh Việt Nam 

 

Anh chị em thân mến,  

Sau một chu kỳ 365 ngày, một năm mới lại đến.  

Hình ảnh một “chu kỳ”, một vòng tròn, gợi ra cho chúng ta một sự 
vô tận và cho chúng ta có ấn tượng là chúng ta không bị đối đầu, chúng ta 
được bao bọc, nên chúng ta không bị đè nặng bởi áp lực thời gian, không 
phải đi cho tới điểm tận cùng. Vòng tròn cho bạn nhiều cơ may; hụt lần 
này, còn có lần khác, nên không có gì phải thất vọng! 

Thật ra, cuộc đời chúng ta đầy những lần lặp đi lặp lại. Chúng ta ăn 
trưa 365 lần một năm. Chúng ta ngủ 365 lần một năm. Sự lặp lại và vòng 
tròn cho một cảm nhận về sự an toàn. Chúng ta biết rằng sau mùa đông sẽ 
tới mùa xuân. Nếu sau mùa đông mà lại có thể tới mùa thu, thì mất niềm 
vui của mùa xuân và mất sự tăng trưởng của mùa hè, chúng ta sẽ cảm 
thấy mất an toàn. Nếu không chắc chắn rằng sau đêm tối sẽ là bình minh 
rồi trưa nắng, chúng ta cảm thấy khó sống. Tuy nhiên, sự lặp đi lặp lại và 
vòng xoay tròn cũng khiến chúng ta buồn chán và buồn ngủ! Thói quen 
sáo mòn tước mất cái thú là được sống những cuộc phiêu lưu.  

Năm Mới là một phần của vòng tròn này. Nhưng khi sang năm mới, 
chúng ta ước muốn tách khỏi vòng xoay và cố gắng bắt đầu lại thời gian 
của chúng ta. Cách nào đó, “năm mới” là một cách nổi loạn chống lại chu 
kỳ, vòng tròn. Chúng ta muốn tìm ra một điểm khởi hành mới. Theo 
truyền thống dân gian chúng ta, các lễ hội mừng năm mới có hàm chứa 
một vài hành vi biểu tượng để trục xuất tà thần và bệnh tật. Theo truyền 
thống Phật giáo Nhật Bản, con người bị anh hưởng 108 loại “tham” 
(klesa). Từ nửa đêm ngày cuối tháng chạp, các đền thờ sẽ gõ 108 tiếng 
chuông. Cứ nghe một tiếng chuông, tín đồ lại xin được thoát một thứ 
“tham”, để chuẩn bị đi vào khởi điểm mới, vào năm mới. Nhờ thanh tẩy 
mình theo cách đó, tín đồ trở lại với “sự trong sạch nguyên thủy”, để lại 
khởi sự. 

Từ ngữ quan trọng ở đây là “mới”. “Mới” là sạch mọi tà thần và 
bệnh tật. Khi các tà thần và bệnh tật bị trục khỏi mình, chúng ta cảm thấy 
đời mình được tái tạo, được nên “mới”. “Mới” là thời gian con người 
được nên giàu có, nên đầy ý nghĩa và được cứu độ. Khi sắp đi vào sứ vụ, 
Đức Giêsu được Thiên Chúa giới thiệu với toàn thế giới: “Đây là Con 
yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người” (Mt 3,17), còn chính Người thì 
giới thiệu “một năm hồng ân của Chúa” (Lc 4,19). Thiên Chúa khẳng 
định về Đức Giêsu. Đức Giêsu nghe những lời này, vì chúng ta, để thành 
người đại diện cho chúng ta. Với những lời khẳng định và công nhận này, 
Người đi vào khởi đầu sứ vụ. 

Trở nên “mới” là được bao trùm bởi lời công nhận của Thiên Chúa. 
Tin Mừng chính là “những lời công nhận bao trùm” chúng ta. Khi chúng 
ta được bao trùm như thế, chúng ta không cần chờ đến ngày đầu năm 
dương lịch hay âm lịch, chúng ta thấy đời mình lại vừa được mở ra “một 
năm mới”, trong đó tà thần và bệnh tật bị trục xuất dần dần. Nhưng cần 
nhớ rằng, để có được “năm mới” như thế, phải có “ngón tay của Thiên 
Chúa” can thiệp vào (x. Lc 11,20); đó là điều Đức Giêsu đã xác quyết: 
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“Thần Khí Chúa ngự trên tôi…” (Lc 4,18). Đừng an tọa với 108 tiếng gõ chuông chùa. Đừng yên 
tâm vì nghe được tiếng chuông đồng hồ đổ giao thừa. Cần phải đi tiếp để nghe được lời công nhận 
của Thiên Chúa, nếu chúng ta muốn trải nghiệm sự mới mẻ. Khi được Thiên Chúa công nhận bao 
trùm đời sống chúng ta, chúng ta sẽ thoát khỏi tà thần và bệnh tật. Nhưng cũng không được ảo 
tưởng. Được Thiên Chúa công nhận có nghĩa là sống với nguy hiểm và hứa hẹn. “Không ai trong 
chúng ta sống cho chính mình, cũng như không ai chết cho chính mình. Chúng ta có sống là sống 
cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa. Vậy, dù sống dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa” 
(Rm 14,7-8). Đời sống của chúng ta không phải là một cuộc sống cô lập và quy ngã. Đời sống 
chúng ta phải là một đời chia sẻ trong đức tin. 

Kính mời anh chị em cùng cầu nguyện trong ngày đầu năm: 

Lạy Chúa, một năm nữa lại sang trang. 
Chúng con cảm nhận có những lời hứa chờ được thực hiện,  
những niềm hy vọng có thể được thành sự,  
và những nỗi phiền sầu chưa biết có thể đến cho chúng con gánh vác. 
Tất cả những điều đó, chúng đưa vào Năm Mới. 
Chúng con tuyên bố tại ngưỡng cửa năm nay, rằng niềm tin tưởng của chúng con  
không được đặt nơi bất cứ người nào, cũng không nơi hoàn cảnh nào,  
hay nơi một hứa hẹn nào. 
Trong Năm Mới này, chúng con không chờ đợi lời cầu xin của chúng con  
được đáp lại như chúng con mong muốn.  
Chúa đang nắm quyền kiểm soát, chúng con buông đời mình ra cho Chúa. 
Chúng con tin tưởng vào điều này:  
Chúa đã ở với chúng con suốt năm qua,  
là Immanuel,  
Chúa cũng sẽ ở với chúng con trong Năm Mới này. 
Chính là nới Chúa, Đấng Immanuel, mà chúng con tin tưởng. 
Nếu Chúa đi trước chúng con, chúng con sẽ đi;  
nếu Chúa đi đàng sau chúng con, chúng con sẽ đi.  
Nếu Chúa dẫn chúng con bằng cột mây ban ngày, và cột lửa ban đêm,  
chúng con sẽ trung thành bước theo. 
Lạy Chúa, chúng con cầu xin: Trong mọi sự xảy ra trong năm nay,  
xin cho chúng con luôn ý thức về sự hiện diện của Chúa. 
Trong cuộc hành trình luôn luôn bằng đức tin chứ không bằng mắt thấy,  
xin cho chúng con nhận ra Chúa luôn ở gần bên. 
Chúng con sẽ vấp và sẽ ngã;  
chúng con cũng sẽ thành công và khải hoàn.  
Chúng con sẽ cười, và chúng con cũng sẽ khóc. 
Nhưng vào những lúc ấy, có thể chúng con không cảm thấy Chúa gần gũi,  
xin cho chúng con thấy bằng con mắt đức tin  
những dấu vết chứng tỏ Chúa đang hiện diện chung quanh chúng con,  
bao bọc chúng con, và mạnh mẽ đưa chúng con đi vào trong tương lai của Chúa. 
Cùng với Chúa, chúng con bước, trong tin tưởng phó thác, vào trong Năm Mới này  

(Dan Wilt) 
Cầu chúc anh chị em sống những ngày Tết Quý Tỵ thật ấm cúng, trong gia đình thiêng liêng, 

hoặc với gia đình ruột thịt. 

Thân ái chào tất cả anh chị em.  

ts FX Vũ Phan Long, OFM 

Giám Tỉnh 
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TIN TỈNH DÒNG 

 

THÁNH LỄ AN TÁNG  
CHA GIUSE ĐẶNG MINH TUẤN, OFM 

Sáng ngày 22 - 12 - 2012, thánh lễ an táng 
linh mục Giuse Đặng Minh Tuấn đã được bắt  
đầu lúc 9g00. Đến tham dự thánh lễ có đông đảo 
các anh chị em PSTT - GTPS, các tu sĩ Dòng 
Nhất, Dòng Nhì, các chị FMM, các tu sĩ nam nữ 
và giáo dân trong giáo xứ Đakao. 

Hôm nay mọi người quy tụ từ nhiều nơi trên 
ba miền đất nước về nhà thờ giáo xứ Đakao để 
dâng thánh lễ cầu nguyện cho cha Giuse. Cha 
Giám Tỉnh FX. Vũ Phan Long đã chủ tế thánh 
lễ cùng với khoảng 50 linh mục, trong đó có sự 
hiện diện của cha Bề Trên Tổng quyền Tu Đoàn 
Nhà Chúa, cha Đặng Minh Hoàng - em ruột của 
cha Giuse, các linh mục Dòng Đồng Công và 
các anh em linh mục trong Tỉnh Dòng  

Mọi người về đây có lẽ đều có chung một 
niềm thương tiếc cho một người anh em tu sĩ 
đang hăng say trong sứ vụ phục vụ Tỉnh Dòng 
và Giáo hội, một linh mục Trợ úy cấp Quốc gia 
đang làm việc đắc lực cho anh chị em Dòng Ba 
Phan Sinh Việt Nam, một người mục tử hiền 
lành phục vụ các cộng đoàn dân Chúa cách 
nhiệt tâm và được nhiều người quý mến, ... Giờ 
đây, cha Giuse đã lìa bỏ mọi sứ vụ, mọi người 
thân yêu để đi về với Thiên Chúa là Đấng Tạo 
Hóa, là cội nguồn của sự sống. 

Sau thánh lễ an táng, linh cữu của cha Giuse 
được đưa đi hỏa táng tại nhà thiêu Bình Hưng 
Hòa. Thân xác được tạo nên từ bụi cát thì cũng 
sẽ trở về cát bụi, nhưng linh hồn của cha sẽ sống 
mãi bên cạnh Đấng đã tạo dựng nên cha. Và cha 
sẽ được mọi người nhớ mãi vì những điều tốt 
lành cha đã làm khi còn sống. 

TIỂU SỬ  
CHA GIUSE ĐẶNG MÌNH TUẤN 

Cha Giuse Đặng Minh Tuấn sinh ngày 09-
05-1958, tại Nha Trang, trong một gia đình 
Công giáo gương mẫu và đạo đức. Ông cố là 
Phaolô Đặng Văn Hoàn và Bà cố là Maria Vũ 
Thị Biển. Nay cả hai ông bà đã an nghỉ bên 

Chúa. Trong gia đình, cha Tuấn là người con 
trai giữa, trên có hai người anh trai và hai chị 
gái, dưới có 3 người em trai; trong đó có 
người em trai út cũng dâng mình cho Chúa, 
hiện đang là linh mục thuộc Tu Hội Nhà 
Chúa. 
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Ngày 01-08-1969, lúc đó khoảng mười một 
tuổi, anh Tuấn được nhận vào học và ở tại Ký 
túc xá Phanxicô Nha Trang do các tu sĩ Dòng 
Phanxicô thời đó coi sóc. Tại đây, anh Tuấn 
được các cha các thầy Phanxicô dạy dỗ và chăm 
sóc rất tận tình; đặc biệt có thầy Giêrađô Trần 
Văn Liên lúc đó đang làm Giám thị, cha Đanien 
Nguyễn Thăng Cao làm giám đốc ký túc xá.  
Đến năm 1973, anh Tuấn cùng anh Phêrô 
Nguyễn Quế và một số anh em cùng lớp khác có 
ý hướng đi tu nên được đưa vào sống trong tu 
viện Phanxicô ở trên đồi Nha trang. Đến ngày 
01 tháng 08 năm 1976, Nhà Dòng cho anh về 
thử sống tại cộng đoàn Phanxicô Suối Dầu. 

Nhưng do hoàn cảnh của đất nước lúc đó, 
anh Tuấn phải đi bộ đội gần 3 năm từ năm 1980 
đến cuối năm 1984 anh trở về và tiếp tục con 
đường tu trì của mình. Nhân dịp ngày lễ cha 
thánh năm 1984, thầy Giuse Đặng Minh Tuấn 
đã được nhận áo dòng và bước vào 1 năm tập 
viện tại cộng đoàn Suối Dầu. Sau một năm tập 
viện, thầy tuyên khấn lần đầu trong Dòng Anh 
em Hèn mọn vào ngày 06 tháng 10 năm 1985 
tại cộng đoàn Suối Dầu. Sáu năm sau, cũng tại 
Suối Dầu, thầy Tuấn đã tuyên khấn trọng thể 
vào đúng ngày lễ cha thánh Phanxicô năm 1991. 

Có thể nói rằng, cuộc đời của cha Tuấn đã 
dành một thời gian khá dài, gần 20 năm sống và 
phục vụ tại mảnh đất Suối Dầu – Nha Trang 
thân yêu; đồng thời, cha Tuấn gần như trung 
thành với một vị giám sư duy nhất giúp đồng 
hành trong các giai đoạn huấn luyện khởi đầu, là 
cha Phêrô Nguyễn Văn Quý, và cha giáo sư 
Norbertô Nguyễn Văn Khanh và một số cha 
khác đã cung cấp những kiến thức cần thiết cho 
đời tu sĩ linh mục của ngài. 

Vào lúc này, chương trình đào tạo linh mục 
của Tỉnh Dòng nói riêng và của Giáo Hội Việt 
Nam nói chung còn gặp rất nhiều khó khăn. 
Thầy Tuấn phải đi học các lớp triết học và thần 
học ở nhiều nơi khác nhau. Không được đào tạo 
một chương trình lớp lang như ngày nay. Vào 
ngày 02 tháng 05 năm 1996, thầy Tuấn được 
lãnh nhận thừa tác vụ Phó tế tại nhà nguyện 
cộng đoàn Vĩnh Phước, và nhận thừa tác vụ 
Linh mục ngày 09 tháng 05 năm 1996 tại giáo 
xứ Antôn Vĩnh Phước – Nha Trang. Cùng với 
việc lãnh nhận thừa tác vụ linh mục, cha Tuấn 
đã phải từ giã mảnh đất Suối Dầu để đến một 
nơi mới cho một sứ vụ mới. 

Ngày 10 tháng 05 năm 1996, cha đến ở tại 
cộng đoàn Antôn Vĩnh Phước, đảm nhận công 
tác quản lý cộng đoàn và giúp mục vụ tại giáo 
xứ Antôn Vĩnh Phước và Nhà nguyện Ngọc 
Thanh. Đến ngày 05 tháng 04 năm 1999, cha 
được Bề Trên Dòng chuyển về làm quản xứ 
giáo xứ Phù Sa – Nha Trang và làm Trưởng 
Điểm Phù Sa. Ba năm làm quản xứ Phù Sa, cha 
rất hăng say trong công việc mục vụ và được 
giáo dân ở đây rất quý mến. 

Sau đó, cha lại được đổi về làm quản lý cộng 
đoàn Vĩnh Phước và làm Trợ úy Dòng PSTT 
miền Nha Trang từ ngày 01 tháng 07 năm 2002 
đến ngày 31 tháng 04 năm 2005.  Đến ngày 01 
tháng 05 năm 2005, cha Tuấn được Bề Trên cử 
về làm Linh mục Quản nhiệm Nhà nguyện 
Ngọc Thanh. Trong thời gian cha sống tại cộng 
đoàn Vĩnh Phước và Hà Ra, cha còn sinh hoạt 
và đồng hành với các sinh viên Công giáo tại 
Nha Trang. Nhờ vậy, nhiều nam sinh viên đã 
biết đến Dòng Phanxicô mà bây giờ một số họ 
đang tiếp tục nối bước đi trên con đường ơn gọi 
tu trì Phan Sinh. 

Trong nhiệm kỳ 2005 đến 2008, cha được 
anh em bầu làm Cố vấn Tỉnh Dòng và Điều 
phối viên Mục vụ ơn gọi Phan Sinh. Đến ngày 
24 tháng 03 năm 2008, cha Giuse đã rời thành 
phố biển Nha Trang để vào Sài Gòn nhận công 
tác Thư ký Tỉnh Dòng nhiệm kỳ 2008 – 2011. 
Sau ba năm làm Thư ký Tỉnh Dòng, cha lại 
được Tỉnh Dòng giao phó cho sứ vụ làm Trợ úy 
Quốc gia Dòng PSTT từ ngày 15 tháng 02 năm 
2011. 

Ngoài các công tác quan trọng mà Tỉnh Dòng 
đã giao cho cha, cha còn dành nhiều thì giờ để 
dịch các tài liệu của Dòng Nhất, Dòng Nhì và 
Dòng Ba từ tiếng Anh, Pháp sang tiếng Việt. 
Cha Tuấn là người có nhiều thao thức với Tỉnh 
Dòng, với công tác Trợ úy Dòng Ba. Trong suốt 
thời gian đặc trách Dòng Ba vừa qua, cha đã đi 
thăm các huynh đệ đoàn PSTT từ Nam chí Bắc. 
Ngài đang làm việc rất hăng say và đầy tinh 
thần phục vụ. 

Rồi một biến cố bất ngờ đã đến với cha và 
anh em trong Tỉnh Dòng, sáng sớm ngày 12 
tháng 12 năm 2012, anh em trong cộng đoàn 
Đakao phát hiện cha bị đột quỵ trong phòng 
riêng của ngài. Anh em đã nhanh chóng đưa 
ngài đi cấp cứu tại bệnh viện. Bác sĩ cho biết 
ngài bị tai biến mạnh máu não. Suốt tám ngày 
qua các y bác sĩ đã tận tình cứu chữa cho cha, 
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nhưng ngài đã không vượt qua được thân phận 
phải chết của kiếp nhân sinh. Chị Chết đã đến 
rước ngài về Nhà Cha vào lúc 9g15 sáng thứ 
Năm ngày 20 tháng 12 năm 2012, tại tu viện 
Phanxicô Đakao. Ngài được 27 năm khấn dòng, 
16 năm linh mục và hưởng dương 54 tuổi. 

NGÀY HỘI TRI ÂN CÁC HỘI VIÊN  
HỘI BẢO TRỢ PHAN SINH 

9 giờ sáng ngày 13/01/2013, nhằm ngày Chủ 
Nhật - Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, tại Học 
viện Phanxicô Quận 9, Tỉnh Dòng Thánh 
Phanxicô Việt Nam đã tổ chức một buổi gặp gỡ 
và thánh lễ cầu nguyện cho Quý ân nhân trong 
Hội Bảo Trợ Ơn Gọi Phan Sinh - Miền Sài Gòn 
- Phương Lâm và Bà Rịa.  

Cha Giám tỉnh FX. Vũ Phan Long đã chủ tế 
thánh lễ với khoảng 20 anh em linh mục trong 
Tỉnh Dòng, cùng khoảng 1000 Quý ân nhân 
trong vùng Sài Gòn - Phương Lâm - Bà Rịa đã 
đến hiệp dâng thánh lễ. Sau thánh lễ, lúc 10 giờ 
30, tiếp theo chương trình là các bài phát biểu 
của cha Đặc trách Hội Bảo Trợ Ơn Gọi, cha Đặc 
trách Huấn luyện và  Học vấn chia sẻ với Quý 
ân nhân về sự cộng tác của Quý ân nhân cho 
công việc Huấn luyện và Đào tạo các tu sĩ trẻ 
trong Tỉnh Dòng, xen kẽ các bài phát biểu là tiết 
mục văn nghệ của các em Tìm Hiểu và các thầy 
Học viện. Đây là dịp tốt để Tỉnh Dòng tỏ lòng 

cám ơn quý ân nhân trong Hội Bảo Trợ Ơn Gọi 
đã hy sinh đóng góp bằng tinh thần và vật chất 
cho công việc huấn luyện và đào tạo tu sĩ của 
Tỉnh Dòng. Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi 
luôn gìn giữ và ban muôn ơn lành trên Quý ân 
nhân và gia đình. 

CÁC LỄ KHÁNH THÀNH 

+ Nhà Mục vụ giáo xứ Hoà Hội  
Nhờ Hồng Ân Thiên Chúa, Nhà Mục vụ 

Giáo xứ Hoà Hội – Bà Rịa Vũng Tàu đã hoàn 
thành sau một năm xây dựng vất vả. Lúc 9 giờ 
30 Chúa Nhật, ngày 20-01-2013, cha Phó Giám 
tỉnh Phaolô Nguyễn Đình Vịnh, OFM đã chủ tế 
thánh lễ khánh thành và làm phép Nhà Mục vụ 
giáo xứ, với sự hiện diện của cha Hạt trưởng 
Giáo hạt Xuyên Mộc, các cha trong giáo hạt, 
các anh em linh mục miền Bà Rịa và miền Sài 
Gòn đã cùng đồng tế thánh lễ. Về phía người 
đến tham dự thánh lễ còn có các tu sĩ nam nữ, 
các ân nhân, thân nhân, và đông đảo bà con  
giáo dân trong giáo xứ Hoà Hội. Đây là công 
trình lớn thứ hai của giáo xứ sau Nhà nguyện 
Giáo họ thánh Giuse đã được hoàn thành vào 
năm ngoái mà cha xứ Phaolô Vũ Xuân Quế 
cùng với giáo dân và các ân nhân gần xa đã góp 
công, góp sức và vật chất để hoàn thành các 
công trình chung của giáo xứ nơi xa xôi hẻo 
lánh này. Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi đoái 
thương và ban muôn ơn lành trên tất cả mọi 
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người trong giáo xứ, đặc biệt là các ân nhân đã 
quảng đại hy sinh vì công việc xây Giáo Hội 
trần thế này. 

+Nhà Nguyện Diên Tân   

Cũng trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, Văn 
Phòng Tỉnh Dòng xin kính báo: lúc 8 giờ 30 
sáng ngày 30-01-2013, Đức cha Giuse Võ Đức 
Minh, Giám mục Giáo phận Nha Trang sẽ cử 
hành thánh lễ khánh thành và làm phép Nhà 
nguyện Phanxicô Xaviê Diên Tân – Khánh Hoà. 
Cha Giám tỉnh Phanxicô Vũ Phan Long, OFM 
cùng một số anh em Phan Sinh miền Nha Trang 
cũng sẽ đến tham dự thánh lễ này. Chúng ta hãy 
cùng hướng về ngày 30/01 mà cầu nguyện cho 
các công việc tốt đẹp mà anh em chúng ta đang 
nỗ lực đóng góp vào công trình xây dựng Giáo 
Hội tại địa phương. 

THĂM VIẾNG 
Trong tháng 01 năm 2013, Tỉnh Dòng chúng 

ta được hân hạnh đón tiếp các anh em Phan Sinh 
từ Hoa Kỳ và Ái Nhĩ Lan đến thăm Tỉnh Dòng 
chúng ta là các anh: cha William Spencer - 
Giám tỉnh Tỉnh Dòng Thánh Tâm (Hoa Kỳ), cha 
Sean Cassin (Ái Nhĩ Lan), và thầy Bruce (Hoa 
Kỳ). Các anh ấy đã đi thăm anh em chúng ta tại 
một số cộng đoàn ở vùng Sài Gòn. 

THƯ CỦA NGƯỜI ANH EM 
PHAN SINH PHÁP 

Đây là bức thư của cha Corentin Savary và 
cha Rémy Peraud đang nghỉ dưỡng tại Tỉnh 
Dòng Paris gửi thăm anh Giám Tỉnh và anh em 
trong Tỉnh Dòng Việt Nam. Cha Corentin đã 
đến giúp Tỉnh Dòng chúng ta và làm việc tại 
Khánh Dương, còn cha Rémy đã từng sống và 
làm việc tại Chủng viện Phanxicô Thủ Đức. 
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TUẦN LỄ CẦU NGUYỆN  
CHO VIỆC HIỆP NHẤT CÁC KITÔ HỮU 

Phong trào sinh viên Kitô giáo Ấn Độ 
(SCMI) được mời gọi chuẩn bị các nguồn lực 
cho Tuần lễ cầu nguyện về việc hiệp nhất các 
kitô hữu (WPCU) năm 2013 để đánh dấu 100 
năm ngày thành lập phong trào này. Phong trào 
sinh viên kitô giáo Ấn Độ bao gồm tất cả Liên 
đoàn các Đại học Công giáo và Hội đồng các 
Giáo Hội Kitô giáo tại Ấn Độ. Trong tiến trình 
chuẩn bị khi suy nghĩ về ý nghĩa của Tuần Lễ 
cầu nguyện cho việc hiệp nhất các kitô hữu, họ 
được đề nghị tìm kiếm sự hiệp nhất hữu hình là 
không nên tách rời việc loại bỏ chủ nghĩa đẳng 
cấp và giúp đỡ những người nghèo khổ nhất 
trong một bối cảnh bất công trầm trọng đang 
xảy ra với các tầng lớp tiện dân (Dalits) ở Ấn 
Độ và trong Giáo Hội. 
BAN NGHIÊN CỨU VỀ SỰ TRUNG THÀNH  
VÀ BỀN ĐỖ ƠN GỌI PHAN SINH 

Theo Nghị quyết số 48 của Tổng Tu nghị 
2009, trong đó nêu rằng: “Các Tổng Cố vấn cần 
nghiên cứu tìm ra những nguyên nhân và lý do 
đưa đến việc anh em xuất tu khỏi Dòng, đồng 
thời, cung cấp những hướng dẫn làm thế nào để 
can thiệp vào vấn đề này”, Ban Nghiên cứu về 
sự Trung thành và Bền đỗ trong ơn gọi Phan 
Sinh đã làm việc với các thành viên của hai Văn 
phòng thuộc Trung ương Dòng là Văn phòng 
Tổng Đại diện và Văn phòng Tổng Thư ký 
Huấn luyện và Học vấn đã gặp gỡ với các thành 
viên có kinh nghiệm của Học viện Linh đạo 
Phan Sinh (IFS) thuộc Đại học Antonianum 
ngày 26 tháng 9 năm 2012 tại Trung ương 
Dòng. Sau khi nghe kết luận sơ khởi của nhà xã 
hội học P. John Dal Piaz, Ban Nghiên cứu tính 
Trung thành và Bền đỗ ơn gọi và các chuyên gia 
IFS đề nghị tiếp tục hành trình nghiên cứu bằng 
buổi họp mặt với các Tổng Cố vấn vào thứ Ba 
ngày18/12/2012. Cuộc họp sẽ trình bày những 
phát hiện qua các nghiên cứu dựa trên các số 
liệu thống kê của Dòng và các báo cáo hàng 

năm của Văn phòng Tổng Đại diện từ năm 2005 
đến 2011; sau đó cuộc họp sẽ đề nghị ban Tổng 
Cố vấn hướng dẫn thêm để tiếp tục đọc thế nào 
đối với các hồ sơ xuất tu do các chủ tịch của các 
Hội đồng trình bày. Ban Tổng Cố vấn sẽ lập các 
nhóm thảo luận gồm các giáo sư của IFS để 
thăm dò nhu cầu cần thực hiện về vấn đề như 
đời sống buông thả, thiếu niềm tin và sự bền đỗ 
nhằm chuẩn bị cho ngày Hội nghị. Thứ Bảy 
18/05/2013 sẽ dành riêng cho Ban Tổng Cố vấn 
làm việc với nhóm chuyên gia IFS và Ủy Ban 
để thiết lập một chương trình làm việc cho các 
chủng viện. Thứ Ba 29/10/2013, Hội nghị sẽ có 
chương trình phụng vụ chung mở rộng cho công 
chúng. 

BAN HỖ TRỢ  
ĐỐI THOẠI VỚI NGƯỜI HỒI GIÁO 

Ban Tổng Cố vấn đã bổ nhiệm anh Ruben 
Tierrablanca thuộc cộng đoàn Istanbul làm 
Trưởng ban Hỗ trợ đối thoại với người Hồi giáo. 
Anh Ruben đã gặp anh Thư ký Văn phòng Phúc 
Âm hóa và Truyền giáo của khu vực, nơi đặt 
văn phòng của anh, từ ngày 23 – 25/11 để bắt 
đầu thực hiện những gì mà Ban Tổng Cố vấn đã 
giao cho. Mục tiêu tổng quát của ban này là để 
hỗ trợ và khuyến khích anh em sống tại các 
nước có hiện diện của người Hồi giáo nhằm làm 
lan tỏa tinh thần đối thoại khi rao giảng Tin 
Mừng và làm chứng thông qua các phương tiện 
xử lý của chúng ta. Kế hoạch được đề xuất thực 
hiện từ tháng 2/2013 đến tháng 4/2015 như sau: 
tham dự các buổi hội nghị do Ban Đối thoại tổ 
chức (tại Nairobi, 2013; tại Trung Đông, 2014; 
tại châu Âu, 2015) được mở rộng cho các tham 
dự viên trong các khóa họp thường niên được 
cộng đoàn tại Istanbul tổ chức vào tháng mười; 
tạo điều kiện thuận lợi đặc biệt cho người tham 
dự ngày Đại hội quốc tế ME (tại Assisi, 2014), 
và tổ chức các khóa học cụ thể về đối thoại giữa 
người Hồi giáo và người Kitô giáo giúp cho 
việc thường huấn trong các lĩnh vực khác nhau 
của đời sống và sứ vụ của các thực thể 

. 
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TIN CỘNG ĐOÀN ĐẤT SÉT 

Người đưa tin. 
 

Kính thưa quý anh, chị và em trong đại gia 
đình Họ Phan. Trong niềm vui chuẩn bị đón 
năm mới, cộng đoàn Đất Sét xin gởi tới quý 
anh, chị và các em lời cầu chúc: Năm hết, Tết 
đến, đón Rắn, tiễn Rồng; kính chúc, kính chúc, 
gia đình Họ Phan: người già, người trẻ được 
nhiều sức khoẻ; tâm hồn mới mẻ, miệng cười 
vui vẻ; nhiệt tình mạnh mẻ; đời tu đẹp đẽ; tâm 
hồn luôn trẻ; cuộc sống suôn sẻ; tiền vô lẻ tẻ; 
mua xe re rẻ… 

Tiếp đến anh em Đất Sét xin gởi tới quý anh 
chị và các em vài tin tức về cộng đoàn và Giáo 
xứ.  

Về cộng đoàn Đất Sét tạ ơn Thiên Chúa đã 
ban cho 3 anh em sức khỏe dồi dào; thầy già 
Noel, dù đã 82 tuổi nhưng vẫn chạy xe đi Nha 
Trang về bình an. Ngày 25 tháng 12 vừa qua, 
cộng đoàn và Giáo xứ đã mừng lễ bổn mạng 
thầy trọng thể ở trong cộng đoàn cũng như ở 
nhà thờ. Đời sống cộng đoàn Đất Sét vẫn bình 
an, vui tươi, hạnh phúc và chan chứa tình Chúa 
và tình người. Phần công việc trong nhà lẫn 
ngoài xứ, anh em đã chu toàn một cách tốt đẹp 

nhất.  
Ở Giáo xứ, thời gian qua hòa niềm vui với 

Giáo hội hoàn vũ, Giáo hội Việt Nam, và giáo 
phận Nha Trang, Giáo Xứ Đất Sét đã khai mạc 
năm Đức Tin. Trong năm nay, Giáo xứ đã tổ 
chức học hỏi giáo lý cho người lớn sau thánh lễ 
Chúa Nhật, và tối Thứ Ba học hỏi về sắc lệnh : 
Tông Đồ Giáo Dân của Công Đồng Vatican II.  

Hơn nữa, hòa niềm vui với mọi người ở khắp 
nơi trên thế giới mừng lễ Chúa Giáng Sinh, 
Giáo xứ đã tổ chức canh thức Giáng Sinh và cử 
hành Thánh Lễ như những năm trước. Năm nay 
có phần đặc biệt hơn, đó là chiều ngày 25 tháng 
12, các em thiếu nhi tổ chức vui NOEL với 
nhau. Thầy Sáu và Ban Giáo Lý tổ chức phát 
phiếu để cổ võ các em thiếu nhi thói quen siêng 
năng đi tham dự thánh lễ hàng ngày. Vì thế, kể 
từ đầu Mùa Vọng, Ban Giáo Lý phát phiếu tham 
dự Thánh Lễ cho các em thiếu nhi, đến ngày 23 
tháng 12 là tổng kết phiếu. Mỗi ngày, mỗi em đi 
lễ sẽ nhận được một phiếu, tới ngày tổng kết, 
em nào được nhiều phiếu hơn thì có phần 
thưởng, mỗi lớp giáo lý chọn 3 em nhiều phiếu: 
nhất, nhì và ba. Các em này có phần thưởng 
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riêng, tất cả các em còn lại 
cũng có phần quà bánh kẹo, 
được ông Già NOEL mang đến 
trao tận tay. Hôm đó, các em 
còn được hát Karaoke chung 
với nhau về những bài thánh ca 
Giáng Sinh rất vui tươi và hào 
hứng. 

Về mặt xã hội, trong năm 
vừa qua, một số chị em nghèo 
trong Giáo xứ đã được hội Hòa 
Lan giúp 100 triệu, cộng với số 
vốn cũ là 20 triệu cho vay vốn 
làm ăn. Mỗi chị được vay số 
vốn là 2 triệu, mỗi tháng trả 
150,000đ vốn, 10,000đ tiết 
kiệm và (2 ngàn đồng tiền lãi 
để chi dùng vào giấy bút). 
Trong năm vừa qua, có tất cả là 
66 chị em đã vay vốn. Họ đã sử 
dụng tốt số tiền vay để đem lại 
lợi ích cho gia đình. Ngày 12 tháng 1 năm 2013 
vừa qua, Hội đã cử người đến thị sát và thấy các 

chị em đã thực hiện tốt 
việc sử dụng vốn, hoàn 
vốn, đóng tiết kiệm và lãi. 
Do đó, năm 2013 này, hội 
sẽ tiếp tục giúp thêm số 
vốn là 130 triệu cho quỹ 
tín dụng của Giáo xứ. 

Ngoài ra, Tết năm nay, 
Thầy Sáu và Ban Giáo Lý 
với sự cộng tác của các 
hội đoàn và Hội Đồng 
Giáo xứ sẽ tổ chức Hội 
Chợ và sổ số vào chiều 
Mùng Ba Tết, với mục 
đích đem lại niềm vui cho 
giáo dân và cũng tạo ngân 
quỹ cho sinh hoạt giáo lý. 
Giải nhất là xe Honda, 
Giải nhì là tủ lạnh, giải ba 
là máy giặt, 3 giải khuyến 
khích là đầu đĩa DVD. Giá 

vé là 20,000đ, mại dô, mại dô, ai ủng hộ xin liên 
hệ với thầy Sáu Sáng. 

 
TIN CỘNG ĐOÀN THỦ ĐỨC 

“Tình thương Chúa, đời đời con ca tụng” 
Người đưa tin: Cát Biển 

 
Trong bầu khí của làn gió “Đông Xuân”, 

cộng đoàn Thủ Đức xin gửi đến quý Anh Chị 
Em trong Đại gia đình Phan Sinh lời chào an 
bình và lời chúc thiện hảo trong trình yêu của 
Ngôi Lời. 

Kính thưa quý Anh Chị Em, Tục Ngữ Việt 
Nam có câu:  

“Ngồi lại ta kể chuyện rồi.  
 Cho người ta nhớ với người ta. 
 Để cho đời bớt vấn vương. 
Cùng nhau thắm đượm tình thân chan hòa...” 

 Với tâm tình đó, xin sẻ chia cũng quý Anh 
Chị Em một vài thông tin của cộng đoàn trong 
thời gian vừa qua: 

Trước hết là ngày Nhà Giáo 20-11 năm nay, 
ngoài việc chúc mừng cũng như dâng thánh lễ 
cầu nguyện cho quý Cha, Thầy và các giáo sư 
đã, đang hướng dẫn Anh Em Học Viện trên 
bước đường theo Chúa và tìm kiếm tri thức, thì 
tối ngày 19 toàn thể anh em đang giai đoạn thụ 
huấn đã tổ chức một buổi gặp gỡ quý Cha, 

Thầy, Giáo sư với chủ đề “Ơn Thầy”; nhằm thể 
hiện lòng biết ơn đến quý Cha, Thầy cùng các 
giáo sư đã dày công nâng đỡ anh em trong hành 
trình dâng hiến và mở mang sự hiểu biết. 

Tiếp đến là ngày đại lễ Giáng Sinh, khác với 
năm trước, Thánh Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh 
năm nay được tổ chức ở sân Học Viện; do vậy 
mà cần phải có chuẩn bị chu đáo hơn, nên anh 
em nhiệt tình, ý thức trách nhiệm và hoàn thành 
tốt các công tác được giao. Như đã nói, Thánh 
lễ Mừng Chúa Giáng Sinh năm nay được tổ 
chức ở sân trường Học Viện, một khung cảnh 
thoáng mát và khá lý tưởng nên đã có rất nhiều 
giáo dân bên ngoài đến tham dự. Cũng như năm 
vừa qua, trước Thánh lễ có giờ canh thức kỷ 
niệm biến cố Hài Nhi Giê-su chào đời, sau đó 
Thánh lễ diễn ra do cha Giám Tỉnh chủ sự, cùng 
đồng tế là quý cha trong cộng đoàn; thánh lễ 
diễn ra trong bầu khí trang nghiêm và thánh 
thiện. 
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Vào tối ngày 25, Cộng đoàn đã chia tay với 
bốn người Anh Em Hèn Mọn Philipines. Sau hai 
tháng đến Việt Nam chia sẻ đời sống Phan Sinh, 
nay những anh em này trở về nước với sứ vụ 
mới. Cha Phụ trách đã thay mặt Cộng đoàn nói 
lên những cảm nhận thân tình mà bốn anh em đã 
thể hiện trong thời gian sống tại Cộng đoàn. Và 
các anh em Philipines cũng tỏ lòng cảm ơn sâu 
sắc đến cha Phụ trách và hết thảy anh em trong 
Cộng đoàn đã đón tiếp và tạo điều kiện tốt nhất 
cho họ suốt thời gian qua. Chúc các anh lên 
đường trở về bình an, hẹn gặp lại các anh trong 
thời gian gần nhất.  

Có thể nói rằng, văn hóa đón Tết Dương Lịch 
là một sự mới mẻ với người Việt Nam chúng ta. 
Tuy nhiên, năm nay cộng đoàn có 3 vị giáo sư 
nước ngoài (Cha Ken Cabaplo, OFM; Cha 
Mauro Zannin, OFM; Thầy Donal Lachowicz, 
OFM) đến giảng dạy tại Học Viện, nên Tết Tây 
năm nay, ngoài việc anh em Học Viện được 
nghỉ học, Học Viện đã cùng Cha Giám Sư, Cha 
Giám Đốc, quý Cha giáo sư tổ chức đón Giao 
Thừa và chúc mừng năm mới tới ba vị giáo sư 
ngoại quốc. Quả thực, đây là cơ hội tốt để Anh 
Em Học Viên tỏ lòng tri ân các giáo sư ngoại 
quốc đã hy sinh đến chia sẻ với anh em Học 
Viện, đồng thời cũng nói lên sự hội nhập văn 
hóa. Qua đó, mọi người thắt chặt thêm tình 
huynh đệ Phan Sinh và cùng nhau hướng về 
Mùa Xuân Vĩnh Cửu. 

Người Á Đông chúng ta thường là “Cái lớn 
thì chưng ra trước, còn cái nhỏ thì bưng ra sau 
nếu có thời cơ”. Thế nhưng văn hóa đời tu thì 
hay ngược lại (vì khiêm nhường mà !!!). Vì thế, 

xin được bật mí sự kiện quan trọng “một mà hai, 
hai lại trở thành một”. Đó là ngày 13-01-2013 
tại cộng đoàn đã diễn ra thánh lễ gặp mặt đầu 
năm các Hội viên Bảo trợ Ơn gọi Phan-xi-cô do 
Tỉnh Dòng tổ chức và chuyến viếng thăm của 
cha Bill Spencer, Giám Tỉnh OFM Thánh Tâm, 
Hoa Kỳ. Hơn nữa, Thánh lễ gặp gỡ của các Hội 
viên Bảo trợ Ơn gọi năm lại được tổ chức tại 
khu đất vườn sinh hoạt, nơi mà dự án mục vụ di 
dân của Tỉnh Dòng sẽ tiến hành trong thời gian 
tới. Vì là mảnh đất hoang sơ và sẽ là điểm đặt 
chân của hơn 1000 hội viên về tham dự ngày 
gặp mặt đầu năm, nên đã 2 tháng nay, Anh 
Giám Sư cũng như các anh em Học viện đã tất 
bật dốc khá nhiều sức lực để hình thành nên một 
hình dáng tốt nhất có thể và đượm tình Phan 
Sinh để đón chào các gương mặt vào ngày 13, 
và tất cả gương mặt trong tương lai sẽ đến... Với 
khung cảnh thiên nhiên và số lượng đông đảo 
của các hội viên về tham dự nên thánh lễ đã 
diễn ra trong một bầu khí trang nghiêm và thánh 
thiêng. 

Quả thực, qua mỗi sự kiện diễn ra hết thảy 
anh em trong Cộng đoàn điều cảm nhận sâu sắc 
về hồng ân Chúa xuống trên Cộng đoàn và từng 
cá nhân. Giờ đây, xin mượn lời Thánh Vịnh để 
nói lên tâm tình của Anh em trong Cộng đoàn: 
“Tình thương Chúa, đời đời con ca tụng” (Tv 
89,1).  

Và cuối cùng, xin kính chúc quý Anh Chị 
Em trong Đại Gia đình Phan Sinh kín múc được 
nhiều ân thiêng từ nguồn ơn sủng của Đấng là 
Mùa Xuân Vĩnh Cửu trong năm Quý Tỵ này.  

Xin chào và hẹn gặp lại. 

 
Tin cộng đoàn Phanxicô Vĩnh Phước 

 Bá Đình 
 

Anh em Phanxicô Vĩnh Phước kính chào anh 
chị em trong đại gia đình Phan Sinh quốc nội và 
hải ngoại, xin Chúa Ba Ngôi ban nhiều ơn lành 
cho anh chị em. 

Bầu khí của mùa Giáng Sinh hơi se lạnh vào 
đầu ngày và khi đêm về, đã khép lại với lễ Chúa 
Giêsu chịu phép rửa, các thành viên trong cộng 
đoàn ai cũng chu toàn phận vụ của mình. 

Thầy Philíp năm nay bước vào tuổi 98, ăn 
uống đi lại vẫn tự lo liệu rất gọn gàng ; cha 
Matthêu đã bước vào tuổi 78, ngài vẫn miệt mài 
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với những suy tư qua phương tiện internet, niềm 
vui của ngài là đi du lịch qua màn ảnh nhỏ và, 
mấy ngày gần đây hình như chiếc xe đạp cũ kỹ 
thời nào được khóa cẩn thận ở xó cửa nay trở 
nên bạn đường thân thiết vào mỗi buổi chiều; 
cha Phụ trách vẫn tiếp tục trên từng cây số để lo 
công việc nới rộng lều cho Tỉnh Dòng và Giáo 
Phận; cha Quản lý ngoài việc dạy học cho một 
vài hội dòng, ngài vẫn âm thầm với khu vườn 
nhỏ bé phía trước để anh em có rau sạch ăn mỗi 
ngày. Hai thành viên còn lại là anh Quản xứ và 
phụ trách Ngọc Thanh lo chu toàn bổn phận của 
người mục tử. 

Giáo xứ Antôn Vĩnh Phước đang từng bước 
ổn định đi vào nề nếp theo phong cách của cha 
xứ trẻ. Năm Đức Tin cha quản xứ thành lập 
thêm một số đoàn thể: Gia đình phạt tạ Thánh 
Tâm Chúa Giêsu, Các bà mẹ công giáo, Hội gia 
trưởng … 

Điểm Ngọc Thanh, do tình trạng xuống cấp 
của ngôi nhà nguyện và nhu cầu mục vụ của anh 
chị em giáo dân, cộng đoàn đồng ý để anh phụ 
trách Ngọc Thanh tu sửa Nhà Nguyện nay đã 
hoàn tất. Năm Đức Tin, Ngọc Thanh không chủ 
trương thành lập các hội đoàn vì số giáo dân 

sống rãi rác khắp nơi khó bề quy tụ, chỉ củng cố 
những đoàn thể đã có sẵn. Hội đoàn Legio, 
Nhóm giới trẻ - “Dự Tu”, nay lấy tên “Giới Trẻ 
- Kolbe”. Các em là nòng cốt của Ngọc Thanh, 
mỗi chiều Chúa Nhật các em quy tụ chia sẻ Lời 
Chúa và các sinh hoạt theo định kỳ. Để tạo sự 
hiệp nhất và lòng hăng say đến với nhà Chúa, 
dịp Giáng Sinh vừa qua Ngọc Thanh “liều 
mạng” tham gia hát thánh ca cùng Giáo Phận 
đón mừng Ngôi Hai Con Chúa Giáng Sinh. 

Một vài thông tin xin gửi đến anh chị em. 
Kính chúc anh chị em một năm mới tràn đầy 
niềm vui và ơn lành của Chúa Xuân. 

  

TIN CỘNG ĐOÀN SÔNG BÉ 
 Người đưa tin 

 
 Anh em nông trường Sông Bé kính chào cha 

Giám tỉnh cùng toàn thể anh chị em trong đại 
gia đình phan sinh. Kính chúc cha Giám tỉnh và 
toàn thể anh chị em sức khỏe, niềm vui, lòng 
hăng say nhiệt thành phục vụ. 

Anh em nông trường xin điểm qua tình hình 
nhân sự và một vài công việc hiện tại: nông 
trường hiện vẫn còn đầy đủ mười một thành 
viên chưa ai lạc và cũng chưa mất ai. Sức khỏe 
của anh em hiện cũng tạm ổn, tạm ổn bởi có 
những thành viên mạnh mà không khỏe, cũng 
có những thành viên khỏe mà không mạnh. Dịp 
lễ Giáng Sinh vừa qua anh em có tổ chức bữa 
cơm mừng Chúa Giáng Sinh cho anh chị em 
công nhân. Mục đích của bữa ăn chung với anh 
chị em công nhân theo anh phụ trách là để thặt 
chặt tình thân ái. Bữa cơm chung được tổ chức 
ấm cúng và đầy tình thân. Công việc hiện tại 
của anh em là đang thu hoạch mủ cao su nhưng 
cũng đã vào những ngày cuối vụ. Nay anh em 

đang chuẩn bị công tác mùa khô để tránh trường 
hợp “Anh Lửa” ghé thăm mà không báo trước 
thì năm sau cả nhà cùng hành khất.  

Những tháng mưa, anh em được nghe tiếng 
hát của các anh chị ếch nhái nhưng nay “Anh 
Mặt Trời” lên sớm nên họ đã đi nơi khác. Thay 
vào đó là tiếng hát của các anh chị chim (đủ mọi 
loài) về ca hát để chuẩn bị đón Chúa Xuân. 

Như thế là mùa xuân cũng sắp về, chắc hẳn 
khi những dòng chia sẻ này đến tay anh chị em 
thì mọi người cũng đang sửa soạn để đón Tết 
Nguyên Đán. Nhân đây anh em nông trường 
kính chúc cha Giám tỉnh cùng toàn thể anh chị 
em trong đại gia đình phan sinh một mùa xuân 
nhiều niềm vui mới, với những nhiệt huyết mới. 
Một Tết Nguyên Đán ấm áp và hạnh phúc bên 
gia đình. Một lần nữa kính chúc cha Giám tỉnh 
và toàn thể anh chị em một năm mới tràn đầy ân 
lộc của Chúa Xuân. 
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TIN HỌC VIỆN PHANXICÔ 
Lễ Bảo Trợ Ơn Gọi - Chúa Nhật, ngày 13/1/2013 

 
 

Anh em Học viện 
gửi lời chào bình 
an, thiện hảo tới 
cha Giám tỉnh và 
toàn thể quý anh 
chị trong đại gia 
đình Phan sinh. Xin 
chia sẻ đôi dòng 
thông tin về ngày lễ 
Bảo Trợ Ơn Gọi tới 
toàn thể quý anh 
chị.  

Ngày 13/1/2013, Chúa Nhật Lễ Chúa Giê-su 
Chịu Phép Rửa, Tỉnh dòng đã tổ chức thánh lễ 
và gặp gỡ, chia sẻ với các hội viên trong hội 
Bảo trợ ơn gọi của tỉnh dòng tại Cộng đoàn 
Phanxicô Thủ Đức. Thánh lễ được tổ chức định 
kỳ hàng năm vào dịp sau lễ Chúa Giáng sinh, 
đầu năm mới. Đây là cơ hội để các quý hội viên 
gặp gỡ, giao lưu chia sẻ, và là dịp Tỉnh dòng 
cùng quý ân nhân dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì 
hồng ân trong suốt một năm qua. 

Thánh lễ bắt đầu lúc 9h00’ và kết thúc lúc 
10h15’, do cha Giám tỉnh Phanxicô Xaviê Vũ 
Phan Long chủ sự tại vườn Sinh hoạt (một địa 
điểm sinh hoạt đa năng được hình thành cho dự 
án mục vụ di dân của Tỉnh dòng). Thành phần 
tham dự thánh lễ gồm khoảng 900 hội viên 
trong Hội Bảo Trợ Ơn Gọi miền Sài Gòn, một 
số anh cựu Phan sinh. Phía Tỉnh dòng có Cha 
Phó Giám tỉnh, Cha Thư ký Huấn Luyện và Học 
Vấn, Cha Đặc trách Ban Bảo Trợ Ơn Gọi, Cha 
Đặc trách các Chi hội vùng Sài Gòn, Cha Phụ 
trách Cộng đoàn Thủ Đức, Cha giáo sư trong 
Học viện. Phía cha khách 
có cha John thuộc tỉnh 
dòng Ái Nhĩ Lan, cha Bill 
Spencer giám tỉnh và Cha 
Ken, Tỉnh dòng Thánh 
Tâm Hoa Kỳ; cùng sự 
tham dự của tất cả anh em 
Học viện và các em Tìm 
hiểu. 

Mở đầu thánh lễ Cha 
Giám tỉnh hân hoan chào 
đón quý ân nhân, quý 
khách và anh em trong 

Tỉnh dòng về tham dự ngày lễ Bảo Trợ Ơn Gọi. 
Trong bài giảng, Cha nhấn mạnh đến quà tặng 
của Thiên Chúa là Đức Giê-su Ki-tô, một quà 
tặng vô giá nhưng không của Thiên Chúa, và 
cách thức ban tặng của Thiên Chúa. Cách thức 
ban tặng của Thiên Chúa trọn vẹn tới mức 
“người nhận không cảm thấy mang ơn mà cảm 
thấy món quà đó như là của mình vậy”. Ngài 
nhắc tới sự cộng tác của quý Hội viên cho Tỉnh 
dòng như là một cách thức cộng tác vào sứ vụ 
chung của Giáo hội trong việc huấn luyện, đào 
tạo các Ơn gọi. Tất cả chúng ta hãy học lấy cách 
thức trao tặng như Thiên Chúa. Kết thúc thánh 
lễ Cha Giám tỉnh nói lên niềm tri ân đối với 
Quý Ân nhân khắp mọi nơi cũng như những 
Quý vị hiện diện trong thánh lễ về những đóng 
góp cả về vật chất lẫn tinh thần dành cho Tỉnh 
dòng Phanxicô Việt Nam. 

10h30’ tới 11h15’ là phần gặp gỡ Hội viên và 
phần văn nghệ do anh em Học viện đảm trách. 
Mở đầu phần giao lưu là lời chào và giới thiệu 
một vài sinh hoạt trong cộng đoàn “to lớn” Thủ 
Đức của Cha phụ trách Giuse Nguyễn Tiến 
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Dũng. Tiếp đến, xen giữa các tiết mục văn nghệ 
là các bài phát biểu của cha Inhaxiô Nguyễn 
Duy Lam – Đặc trách Ban Bảo trợ Ơn Gọi Tỉnh 
dòng. Cha giới thiệu đôi nét chung về hoạt động 
của Ban Bảo Trợ Ơn Gọi trong và ngoài nước. 
Bài phát biểu thứ hai của cha Phê-rô Nguyễn 
Văn Khoan – Thư ký Huấn luyện và Học vấn. 
Cha giới thiệu sơ lược về các giai đoạn huấn 
luyện theo ơn gọi Phan sinh và tình hình học tập 
của các anh em trong Tỉnh dòng. Thành quả đạt 
được, ngoài các anh đã đậu vào các trường Đại 
học Công giáo hay đã tốt nghiệp, còn có các anh 
đang học hoặc tốt nghiệp tại các trường Đại học 
của nhà nước. Chia sẻ điều này để Quý Ân nhân 
nhận thấy được cách thiết thực những thành quả 
mà họ đóng góp, xây dựng cho Tỉnh dòng. Bài 
phát biểu cuối cùng là của cha Giu-se Lê Thanh 
Đề, Đặc trách Bảo Trợ Ơn Gọi các Chi hội vùng 

Sài Gòn. Cha nói lên tâm tình tri ân tới Quý vị 
đã đóng góp để vun trồng Ơn gọi cho Tỉnh 
dòng, cám ơn Quý Ân nhân đã tới tham dự ngày 
lễ Bảo trợ Ơn gọi, và chia sẻ một vài thông tin 
liên quan tới công việc cha đang đảm trách. 

Cuối giờ giao lưu gặp gỡ Cha Phó Giám tỉnh 
Phao-lô Nguyễn Đình Vịnh thánh hóa bữa ăn 
buffet, đây là phần không thể thiếu trong lễ lạc, 
và là phần được chờ đợi với nhiều món ăn hấp 
dẫn.  

Tiệc buffet được chuẩn bị với các món ăn do 
chính anh em Học viện chuẩn bị và từ nhà hàng 
như: Cơm chiên Dương Châu; Bún xào thập 
cẩm; Bát bửu; Cánh đùi gà sốt me; Chả giò; Gỏi 
kim chi và chôm chôm tráng miệng. Với số 
lượng phục vụ cho hơn 900 thực khách, anh em 
Học viện chia thành 10 quầy ẩm thực, có quầy 
dành riêng phục vụ cho quý khách lớn tuổi và 
dành cho quý khách có nhu cầu ra về sớm. Bữa 
cơm được quý khách chia sẻ trong bầu khí gia 
đình thắm thiết nhưng đầy chất lượng với các 
món ngon.  

12h15’ chương trình kết thúc và mọi người ra 
về. Đến với buổi lễ Quý Ân nhân đã mang theo 
bao tình cảm, bao sự ưu ái cho Tỉnh dòng cho 
Anh em Cộng đoàn Thủ Đức, anh em Học viện. 
Cũng vậy, khi ra về, Quý Ân nhân cũng mang 
bấy nhiêu tình cảm và lời tri ân từ Tỉnh dòng, 
thêm vào đó là những tấm thiệp xuân với các 
câu Lời Chúa và lời Kinh do chính anh em Học 
viện thiết kế. Buổi lễ kết thúc tốt đẹp với nhiều 
sự ngạc nhiên về cách thức và cả địa điểm tổ 
chức. Cám ơn Chúa đã ban cho Tỉnh dòng có 
nhiều ân nhân hảo tâm, cám ơn Chúa đã quy tụ 
mọi người trong ngày lễ Bảo Trợ Ơn Gọi này, 
cám ơn quý cha Giám tỉnh, quý cha đặc trách... 
đã ưu ái về dâng lễ và chia sẻ trong buổi lễ. Mọi 
sự tốt đẹp xin dâng trả cho Chúa.  

Thủ Đức, ngày 14/1/2013 
AEHV 

 

Tin Hòa Hội 
Mừng Hai Trong Một 

Út cưng, đưa tin 
Sau hơn 5 tháng sống tại Cộng đoàn Hòa 

Hội, con xin chia sẻ với quý Cha, quý Thầy 
cùng toàn thể anh chị em một vài sinh hoạt của 
Cộng đoàn cũng như Giáo xứ. Và để thay lời 
muốn nói, Cộng đoàn Hòa Hội xin gởi lời chào 
đến quý Cha, Quý Thầy cùng toàn thể anh chị 
em trong Đại gia đình Phan sinh lời Chúc mừng 
Năm Mới Bình An và Thiện Hảo.  

Tin về cộng đoàn: 
Cộng đoàn hòa hội có hai thành viên chính 

thức gồm Cha Phaolô Vũ Xuân Quế và Thầy 
Phêrô Trần Ngọc Niên, thêm một thành viên 
không chính thức thực tập là con. 

1/ Cha Phaolô Vũ Xuân Quế, là một con 
người to cao, đẹp trai và một nét nổi bật là sở 
hữu làn da đen. Cha được bà con giáo dân nhận 
định là một ông Cha niềm nở, hòa đồng, vui vẻ 



 

Nội San Thông Tin Tỉnh Dòng Thánh Phanxicô Việt Nam. Bình An và Thiện Hảo – Pax et Bonum 
16

và trẻ trung. Bên cạnh đó, là lối sống liên đới 
với mọi người xung quanh trong và ngoài Giáo 
xứ. Bất kể giáo dân hay lương dân, nghèo cũng 
như giàu đến với Cha, đều được ngài tiếp đón 
nồng hậu và hướng dẫn trong cuộc sống.  

Đặc biệt, người nghèo trong và ngoài giáo xứ 
đến cả lương dân đều tìm đến Cha nhờ sự giúp 
đỡ về vật chất lẫn tinh thần. Với tinh thần Phan 
sinh, Cha luôn giúp đỡ hết mình, yêu mến tha 
nhân như Đức Kitô đã nói: “Hãy yêu thương 
nhau như Thầy đã yêu thương các con” (Ga 
13,34). Tuy là một Giáo xứ vùng sâu, vùng xa 
hầu hết bà con giáo dân chỉ đủ ăn, nhưng với 
lòng bác ái với mọi người của Cha đã là bài học 
quý giá, mà người ta đã cảm nghiệm được. Do 
vậy, bà con luôn mau mắn và sẵn sàng cộng tác 
với Cha trong việc chăm lo đời sống cho những 
người nghèo, neo đơn...  

Nhờ thế, Giáo xứ Hòa Hội được mọi người 
gần xa biết đến và hưởng ứng trong các chương 
trình Bảo vệ Sự sống, chăm lo cho người nghèo, 
chăm sóc người bệnh... Con cảm nhận đời sống 
của Cha, đang say mê thực hành điều mà thánh 
Grêgôriô Cả đã từng nói: “Hãy yêu thích việc 
bác ái… Hãy đón tiếp Đức Kitô vào bàn ăn của 
con, để con được Người đón vào bàn tiệc muôn 
đời”. Điều mà Cha hay nói với mọi người rằng:  

Hết rồi Chúa lại ban cho, 
Càng năng làm phúc, thì kho càng đầy. 

2/ Thầy Phêrô Trần Ngọc Niên, là một con 
người sở hữu chiều cao khiêm tốn, nhưng bề 
ngoài được nói là X-Men, tính tình có chút 
nghiêm nghị, nhưng trong cái nghiêm ấy có pha 
chút vui vẻ tinh thần Phan sinh đến mọi người 
xung quanh. Công việc chính của Thầy là chăm 
lo cho anh em về vật chất trong Cộng đoàn. 
Ngoài ra, Thầy còn tham gia sinh hoạt các đoàn 
thể, dạy học các lớp hôn nhân, dự tòng, Giáo lý 
viên cấp I. Thầy còn được ủy thác cho công việc 
trợ úy các huynh đệ đoàn Phan Sinh Tại Thế tại 
Giáo hạt Xuyên Mộc, Miền Bà rịa Vũng Tàu. 

Mấy năm qua, nghe đâu Hòa Hội thường đón 
nhận những anh em rất đặc biệt: “Siêu ốm” như 
Thầy Danh, “siêu nhanh” như thầy Dũng, “siêu 
lùn” như thầy Công, “siêu lông” như thầy xứ 
hiện nay… Cũng hay thật. Anh em Phan sinh rất 
phong phú. Tuy nhiên, không vì những khác 
biệt đó, mà anh em thiếu gắn bó với nhau đâu à 
nha. 

3/ Cuối cùng là con: Phêrô Nguyễn Văn Lợi, 
là một thỉnh sinh đang thực tập trong Cộng 

đoàn, nên được tạo điều kiện để học tập. Mục 
đích trong giai đoạn này là duy trì chương trình 
tập sự của mình. Công việc trong nhà là chăm 
sóc đàn gà và chó. Gà có trên 30 con và đủ loại: 
Gà ta, gà đá và gà kiểng đều có hết. 3 chú chó 
canh nhà rất tốt, nhưng rất dốt trong việc nuôi 
con. Cộng đoàn Hòa Hội có duyên nuôi gà hơn 
là nuôi chó. Gà thì phát triển khá nhanh, còn 
mấy chị chó thì mong manh quá đỗi, đẻ đến ba 
bầy mà không gầy được con nào. Còn gà tuy có 
chuồng, nhưng chỉ thích ngủ trên cây thôi và đẻ 
hoang không. Có ngày đi lượm được chục quả 
trứng ở bụi này, bờ nọ. Lâu lâu lại thấy gà mẹ 
dẫn đàn gà con về ra mắt, cứ như là gà rừng 
vậy. Ngoài ra, con còn phụ thêm việc trồng rau 
sạch, để tăng thêm chất xanh cho anh em trong 
nhà. Cộng đoàn nào, cần rau sạch, xin cho biết 
Hòa Hội sẽ chỉ cho cách trồng…  

Tin về Giáo xứ: 
1/ Chương trình Bảo vệ sự sống của Giáo xứ 

đang được mọi người và nhiều nơi biết đến. 
Trong một bài giảng lễ tại Nghĩa Trang Thai 
Nhi, Cha xứ Hòa Hội đã chia sẻ: “Phục vụ trong 
tình yêu mang tới nhiều điều hạnh phúc. Phục 
vụ trong tình yêu là sự chia sẻ, là niềm vui, là 
chung bước để cặp tình nhân dìu nhau đi trên 
những năm tháng gian nan của đời người. Tình 
yêu như thế là trách nhiệm, là gánh vác một 
phần gánh nặng cho nhau. Vì thế, thiếu vắng 
tình yêu sẽ mang tới nhiều đau khổ, bất trắc,... 
Nhưng khi tình yêu thiếu tránh nhiệm, thì những 
đổ vỡ sẽ ập tới. Lúc đó là oán hận, có khi kèm 
theo cả tội ác. Và hàng ngàn những cuộc tình 
buồn mà hậu quả của nó là mênh mông vô tận”. 

Nghĩa Trang Thai Nhi Hòa Hội chuẩn bị xây 
hàng rào bao quanh và đang được mọi người 
hưởng ứng. Nơi đây đã và đang trở thành điểm 
hội tụ của nhiều người không phân biệt tôn giáo. 
“Nơi đây, suốt 3 năm qua là nơi yên nghỉ của 
hơn 6.629 sinh linh bé nhỏ, tội nghiệp đã bị 
tước đi quyền sống khi chưa kịp cất tiếng khóc 
chào đời… Những nấm mồ ở đây là hồi chuông 
báo động cho tình trạng nạo phá thai trong giới 
trẻ hiện nay. Và con số 6.629 em này đang 
gióng lên hồi chuông báo động đỏ, về tình trạng 
sống buông thả của một số người...” 

2/ Kể từ ngày 05.05.2012, Giáo xứ khởi công 
xây Nhà Mục Vụ, sau hơm tám tháng trời miệt 
mài và nhẫn nại, nay đang chuẩn bị cho việc 
khánh thành. Như thế, sau 20 năm thành lập 
Giáo xứ, nay đã có Nhà Mục Vụ mới, khang 
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trang. Do đó, ngày lễ khánh thành Nhà Mục Vụ 
Giáo Xứ Hòa Hội cũng là ngày kỷ niệm 20 năm 
thành lập xứ. Mừng hai trong một… Việc chuẩn 
bị cho ngày trọng đại đang ráo riết. Toàn thể 
mọi người đang háo hức đợi chờ. Bên ngoài là 
thế, còn bên trong mọi người được mời gọi làm 
tuần Tam Nhật, bắt đầu từ ngày 17-19/01. Có 
mấy Cha về ngồi tòa cho anh chị em giáo dân… 
Niềm vui nối tiếp niềm vui. Ngày 27.01.2013, 

Giáo xứ còn có trên 70 em được Rước Lễ Lần 
Đầu.  

Trên đây là những lời chia sẻ của con về cảm 
nghiệm đời sống Cộng đoàn, nơi mà con có cơ 
hội được học hỏi kinh nghiệm qua cách giao 
tiếp, cách sống và làm việc của anh em đi trước. 
Một lần nữa, con kính chúc quý Cha, quý Thầy 
cùng toàn thể anh chị em trong Đại Gia Đình 
Phan Sinh một Năm Mới bình an và chan hòa 
niềm vui của Chúa Xuân. 

 

TIN NHÀ PHÚ GIA – HÀ NỘI  
 
 

 
Anh em Nhà Phú Gia – Hà Nội kính chào 

Cha Giám tỉnh, quý Anh Chị Em Đại gia đình 
Phan Sinh Việt Nam và Hải ngoại. 

Nhà Phú Gia – Hà Nội xin được chia sẻ trong 
bản tin lần này vài sự kiện đáng nhớ sau đây : 

Trước hết là sự kiện Đức Tổng Giám mục Hà 
Nội, lần đầu tiên đến Thượng Thụy chủ tế thánh 
lễ kính Cha thánh Phanxicô 04/ 10 cho anh em 
Phan Sinh Nhà Phú Gia. Đoàn đồng tế có 03 
Anh linh mục OFM, 04 linh mục Giáo phận và 
khoảng gần 200 anh chị em Phan sinh Tại Thế- 
Giới Trẻ Phan Sinh cùng với bà con giáo dân 
Thượng Thụy tham dự thánh lễ, chia sẻ niềm 
vui với Gia đình Phan Sinh Hà Nội. Sau bữa ăn 
thân mật, Đức TGM đến thăm Nhà Phú Gia 
trong tiết trời mưa bụi lất phất. Ngài vui mừng 
vì sự hiện diện của anh em đang dần khả quan 
hơn về các mặt. 

Sự kiện gần đây nhất là mùa lễ Chúa giáng 
sinh vừa qua tại giáo xứ Thượng Thụy đã có 
nhiều dấu hiệu tích cực. Bà con tham dự Thánh 
lễ đông hơn, sốt sáng hơn. Các nhà thờ giáo họ 
cũng chuẩn bị cho ngày lễ chu đáo hơn. Buổi 
canh thức diễn nguyện có nhiều người lương 
đến dự và tỏ ra thích thú về chuyện VƯỜN ĐỊA 
ĐÀNG và sứ điệp ĐỨC MẸ ĐƯỢC SỨ THẦN 
TRUYỀN TIN. Riêng tại Phú Gia, anh em mở 
“Hội Chợ Bỏ Túi” cho thiếu nhi trong giáo họ 
vào chiều tối 25. Các em nhỏ còn đang bú cũng 
được cha mẹ hay ông bà bế tới. Mỗi nhóc tỳ 
được cấp 11 phiếu, chơi hết lại cấp thêm cho 
đến khi hết quà. Thời gian chỉ khoảng hai tiếng 
rưỡi thôi nhưng niềm vui thì … trên cả tuyệt 
vời! Mùa Giáng sinh kết thúc với ngày Chầu 
lượt của giáo xứ Thượng Thụy đúng ngày lễ 
Chúa Giêsu chịu phép rửa. Bà con tham dự theo 
các phiên chầu nhiều hơn, tích cực hơn. Các 

giáo xứ Chính tòa, Hàm Long, Cửa Bắc, Cổ 
Nhuế cũng được mời cử hành phiên Chầu. Và 
niềm vui còn được kéo dài thêm vào chủ nhật 
sắp tới, 20 tháng 01, giáo xứ Thượng Thụy 
khánh thành ngôi nhà mục vụ xứ một trệt hai 
lầu. Đức Tổng Giám Mục sẽ dâng thánh lễ và 
làm phép nhà.  

Chuyện trong Nhà Phú Gia cũng xin được 
chia sẻ chút chút: Sau một thời gian được anh 
em CATG quận Tây Hồ và thành phố HN 
“chăm sóc” tận tình, Tòa TGM HN đã quyết 
định bổ nhiệm anh Hữu Lệ phục vụ giáo xứ Cửa 
Bắc, giúp cha Quản nhiệm Nguyễn Viết Liên 
trong công việc mục vụ của hai giáo xứ Cửa 
Bắc và Thượng Thụy. Khi quyết định bổ nhiệm 
được gởi đến các cấp Chính quyền quận và 
thành phố thì một tuần sau, Chính quyền thành 
phố cũng trao quyết định công nhận tư cách 
phục vụ của anh Hữu Lệ. Kèm theo đó là nghĩa 
vụ “yêu cầu” anh Hữu Lệ đến ở nhà xứ để thi 
hành công tác mục vụ ! Vấn đề này sẽ cần được 
tham khảo thêm với cha xứ Liên và Tòa TGM 
để các ngài định liệu.  
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Còn người anh em bé nhỏ Đồng Đăng (Anh 
Tuấn) thì cứ khoảng hai hoặc ba tháng là xuống 

núi họp mặt, tĩnh tâm, học tập với nhau tại Nhà 
Phú Gia. Vì là cụ xứ nên anh luôn thấp thỏm 
mỗi khi phải xa “ĐÀN”. Cứ cơm trưa xong là 
anh tức tốc về lại phố núi.  

Trong những tháng vừa qua, Nhà Phú Gia 
được đón tiếp các anh đến thăm viếng. Anh 
Trần Đức Hải (Đài Loan), anh Tân (Mỹ) đến 
dạy triết cho chủng viện HN, anh Chuyển ra HN 
làm giấy xuất cảnh. Các anh đã đem đến cho 
Nhà Phú Gia hơi ấm tình huynh đệ Phan Sinh.  

Năm hết Tết cũng gần kề, anh em Nhà PG - 
HN kính chúc Cha Giám tỉnh, quí Bậc lão thành 
và toàn Gia đình Phan Sinh kính mến một năm 
CON RẮN được trở nên như Lời Chúa Giêsu 
mời gọi : “Này Thầy sai anh em đi như chiên đi 
vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn 
và đơn sơ như bồ câu (Mt 10,16). Ước được 
như vậy ! 

Không thể kể hết được những gì anh em PG-
HN đang trải nghiệm vì e là mọi người sẽ… mất 
bình tĩnh vì có thể ai đó sẽ lẩm bẩm là quá dài, 
dở, dóc… xin được tạm dừng ở đây và đến hẹn 
lại lên. 

 

NHÀ ĐAKAO: 
Những Sự Kiện nổi bật trong Năm 2012  

 
I. Thứ Năm, ngày 05.01 Anh Jos. Trần Quang 

Vinh (Điêu khắc gia)  đoạt giải nhất Triển 
Lam Điêu Khắc Tp.HCM lần III, tại Văn 
Thánh với tác phẩm “Thủy Triều Đen”. 

II. 05.02 Anh Donald đến Đakao để học Tiếng 
Việt với nhiều giáo sư chuyên nghiệp lẫn 
nghiệp dư (Triminhtri, Caramel Thanh, 
Inhaxiô Lam…vv) và cuối khóa anh đã viết 
một bức thư Tiếng Việt cảm ơn anh em “Tôi 
hiểu điều anh nói…” 

III. 14.02 Anh Donald tổ chức ngày Valentine’s 
day cho anh em trong cộng đoàn, mỗi người 
được tặng một trái tim và 1 thỏi Chocolat. 

IV. 26.02 Giáo xứ Phanxicô Đakao khánh thành 
và khai trương Nhà Cầu nguyện có đặt Mình 
Thánh Chúa. 

V. 05.03 Anh Matheu Yang đến Đakao để học 
Tiếng Việt. Tại Đakao anh được gọi là “Em 
mệt” 

VI. 25.03 mẹ Anh Pet Nguyễn Hồng Cẩm về 
Nhà Chúa. 

VII. 01.04 Quen gọi là Cá Tháng Tư, một cơn 
bão bất ngờ đỏ bộ vào Sài Gòn và hậu quả 
là: Một số cành Sakê bị gãy và các chậu 
kiẻng rơi từ trên lầu xuống và đổ bể. Thế là 

anh em có một ngày cùng nhau dọn dẹp hậu 
quả sau cơ bão. 

VIII. 23.04 Anh em nhà Đakao cùng nhau đi chơi 
tại Mũi Né ba ngày. Trong chuyến đi có một 
sự cố nhỏ là Anh Đặng Minh Tuấn không 
xác định được vị trí nhà của mình. Bởi vì, 
mục tiêu xác định là cây trứng cá, nhưng nó 
đã biến mất lúc nào rồi. Vậy là có dịp cho 
anh em một trận cười vui vẻ, do anh Tuấn 
từng là bộ đội được huấn luyện để xác định 
mục tiêu trong hành quân… 

IX. 17.06 Anh Martinô Thành Tân Linh mục 
dâng lễ Tạ ơn tại Đakao 

X. 27.10 BTV GTPS/VN tổ chức Đêm Tinh 
Thần Át-xi-di tại Gx Đakao, với Bài  thuyết 
trình của anh Giuse Phạm Văn Bình, đề tài 
“Xây dựng Hòa Bình”. 

XI. 08.11 Giáo xứ Phanxicô Đakao khai trương 
Bàn Ăn Thánh Antôn, được tổ chức vào mỗi 
buổi trưa ngày Thứ Năm hàng tuần. 

XII. 12.12 Anh Jos Minh Tuấn đột quỵ tai biến 
mạch máu não trên diện rộng được anh em 
Đakao vội vàng đưa vào bệnh viện và ngày 
20.12 anh từ giã anh em về với Thiên Chúa 
là Người hằng mong đợi anh. 
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Trang giới thiệu John Duns Scotus  
 Tính đơn nghĩa của khái niệm “hữu thể”:  

nhịp cầu nối kết Thiên Chúa và con người. 
A

lexis Trần Đức Hải ofm 
  

 Cũng như nhiều thần học gia và triết học gia 
khác ở thời kỳ Trung cổ, Duns Scotus ưu tư làm 
sao thiết lập một giây liên lạc giữa tạo vật với 
Đấng Tạo dựng. Ngài đã tìm được điểm xuất phát1 
-và cũng là cơ sở cho hệ thống tư duy của ngài,- từ 
lời mạc khải của Thiên Chúa trong sách Xuất 
hành: “Ta là Đấng hiện hữu.” Lời tự mặc khải này 
của Chúa cho phép con người không những có 
khả năng biết được sự hiện diện của Hữu thể Vô 
hạn2, nhưng còn thiết lập một tương quan ý thức 
giữa nó với Đấng Tuyệt đối, một tương quan luôn 
mãi hướng tới những mức độ thể hiện cao nhất 
của thực tại, thậm chí tiến tới một đồng hình đồng 
dạng hơn với Đấng Vô hạn. 

 Scotus đã triển khai các ý tưởng trên trong 
cuốn Tractatus De Primo Principio (Khảo luận 
“Về Thiên Chúa là nguyên lý đệ nhất”)3, nhất là 
nhấn mạnh rằng : « Chúa sẽ không được chúng ta 

                                                 
1 “Từ ngữ « hữu thể » mà Chúa tự gán cho mình thuộc về 
ngôn từ của con người, trong đó lời Chúa được diễn tả; nó 
có thể cung cấp một điểm khởi đầu cho một khảo luận 
triết học hoàn toàn thuần lý ;…” Paul Vignaux, 
« Métaphysique de l’Exode, philosophie de la religion (A 
partir du De Primo Principio selon Duns Scot) », trong 
cuốn Rivista di filosofia neo-scolastica, 70 (1978), 135-
148. 
2 “Rõ ràng là cuốn De Primo Principio của vị tiến sĩ Phan 
sinh vĩ đại, Jean Duns Scot, nhắm xây dựng « một siêu 
hình học của Xuất hành »: nếu Chúa trả lời với ông Môsê: 
Ego sum qui sum (Ta là Đấng hiện hữu) là bởi vì Chúa 
biết trí khôn con người có thể biết được Người như thế 
nào …” Vignaux, “Mystique, scolastique, exégèse” trong 
cuốn Dieu et l’Etre: Exégèse d’Exode 3,14 et de Coran 
20, 11-24. Paul Vignaux (ed.) (Paris: Etudes 
augustiniennes, 1978), 205-211. 
3 “Tractatus de Primo Principio” là tập sách ngắn gọn, 
nhưng quan trọng về thần học tự nhiên của Scotus, trong 
đó ngài dựa vào tính đơn nghĩa của hữu thể để chứng 
minh rằng lý trí tự nhiên của con người có thể biết Thiên 
Chúa, qua việc nắm bắt được “Hữu thể thật sự đó là 
Chúa...hữu thể mà Chúa đã tự xưng cho mình” (DPP 
1.2), mặc dầu khoảng cách giữa Đấng Sáng tạo và loài thụ 
tạo có thể là vô hạn, nhưng nó vẫn còn nằm trong trật tự 
của hữu thể. 

hiều biết một cách tự nhiên nếu « hữu thể » không 
được hiểu theo nghĩa đơn áp dụng cho cả Đấng 
Sáng tạo lẫn loài thụ tạo. »4  

1. Định nghĩa tính “đơn nghĩa”: 
 Nhằm tránh tranh cãi nhau về tính đơn nghĩa5, 

Scotus đã nói như sau ‘Tôi gọi đơn nghĩa một khái 
niệm có tính đơn vị cao độ đến nỗi chính tính nhất 
thể (unity) này của nó giúp tránh khỏi một mâu 
thuẫn khi khẳng định và phủ định nó về cùng một 
vật.”… “xét như hạn từ trung đoạn trong một tam 
đoạn luận, nó đủ để biện minh cho kết luận là hai 
hạn từ cực, nếu được nối kết lại với nhau vì tính 
nhất thể của từ này, thì không được nối kết cách 
loại suy.”6 Các ví dụ sau đây giúp chúng ta hiểu 
hơn định nghĩa trên của Scotus về tính đơn nghĩa:  

 Nếu chúng ta nói: “con chó đang chạy” và 
đồng thời nói: “con chó không chạy”, thì, trong 
trường hợp này, có thể xảy ra hai khả thể:  

a/ không có mâu thuẫn thật sự, bởi vì “chạy” 
và “không chạy” thì không được khẳng định về 
cùng một vật: một bên là con vật -(dog: động vật)-
, một bên là ngôi sao-[( ngôi sao, hoặc cá nhám 
nhỏ (dog-fish)]- 

                                                 
4 “Deus non est cognoscibilis a nobis naturaliter nisi ens 
sit univocum creato et increato” (Chúa sẽ không được 
chúng ta hiều biết một cách tự nhiên nếu hữu thể không là 
đơn nghĩa cho Đấng Sáng tạo và loài thụ tạo) Ord. I, 3, 
n.139, III, 87. 1-2); Qc. Thánh Anselmô: “Chúng con tin 
rằng Chúa là một hữu thể…thật sự là một hữu thể mà 
không gì có thể quan niệm lớn hơn được, và nó cũng 
không thể được quan niệm là không hiện hữu; và hữu thể 
ấy chính là Chúa, ôi lạy Chúa chúng con.”, Prosl., chương 
III; PL 158, 228. “Scotus khởi đi từ khái niệm hữu thể để 
chứng minh rằng chúng ta nhất thiết phải nhìn nhận một 
hữu thể đầu tiên; ...khái niệm hoàn hảo nhất mà chúng ta 
có thể quan niệm được, nghĩa là khái niệm hoàn hảo nhất 
mà chúng ta có thể sở hữu về chủ thể Thiên Chúa.” 
Jacques Maritain, A Preface to Metaphysics- Seven 
lectures on Being- (New York: Sheed & Ward,1958), 4. 
5 Univocity 
6 Lectura I 3.22; Op. Ox.I, d.3, q. 2, n.5. và 
Op.Ox.I,d.8,q.3,n.14 
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b/ Nếu chỉ đơn giản nhìn qua mà thôi, thì 
khẳng định này xem ra có mâu thuẫn: cùng lúc 
khẳng định “chó chạy” và “chó không chạy”! 
nhưng, đây chỉ là mâu thuẫn hoàn toàn bằng lời 
(verbal) mà thôi. 

 Cũng thế, khi nói “con kỳ lân hiện hữu” -
(nghĩa là có một sự hiện hữu trong trí 
(intramental)-, và nói “con kỳ lân không hiện 
hữu” -(nghĩa là con kỳ lân không có một hiện hữu 
thực sự ở trong thiên nhiên)-, sẽ không có mâu 
thuẫn thật sự.  

 Tuy nhiên, khi chúng ta nói: “con kỳ lân hiện 
hữu” (is)” và “con kỳ lân không hiện hữu” (is 
not), nếu chúng ta hiểu chữ “hiện hữu” (is) trong 
cả hai phán đoán trên đều quy về sự hiện hữu cụ 
thể bên ngoài, thì trong trường hợp này sẽ có mâu 
thuẫn thật sự. Bởi vì, một khái niệm đơn nghĩa thì 
duy nhất (one) trong ý nghĩa của nó -(ở trong ví 
dụ trên, hạn từ “hiện hữu”thì đơn nghĩa),- đến độ 
sẽ phát sinh một mâu thuẫn trong một mệnh đề 
vừa khẳng định vừa phủ nhận về cùng một vật. 

 Tương tự như vậy, nếu khi chúng ta nói 
“Thiên Chúa hiện hữu” và “Thiên Chúa không 
hiện hữu”, mà hiểu là cả hai đều quy chiếu về sự 
hiện hữu thực sự, thì sẽ có mâu thuẫn. Hoặc sẽ có 
mâu thuẫn nếu nói: “Vật này có hiện hữu (being) 
và nó không có hiện hữu”, bởi vì khẳng định và 
phủ định cùng một sự vật vào cùng một lúc. Tuy 
nhiên nếu hạn từ “hữu thể” được hiểu theo nghĩa 
loại suy, thì trong trường hợp này, mệnh đề liên từ 
(conjunctive) không nhất thiết là mâu thuẫn, bởi vì 
“hữu thể” ở vế đầu có thể nhằm nói đến hữu thể 
được tạo dựng, và ở vế thứ hai nhằm nói về hữu 
thể của Thiên Chúa, như “hữu thể chân thật”. 
Nghĩa là, “hữu thể” không có cùng một ý nghĩa 
duy nhất trong cả hai vế của liên từ: ở vế thứ nhất, 
nó có thể đúng vì vật này có một hữu thể “được 
tạo dựng”(created), và nó cũng đúng ở vế thứ hai 
bởi vì nó có một hữu thể “không được tạo dựng” 
(uncreated). 

 Hơn nữa, một ý nghĩa tuyệt đối đơn nhất như 
thế cũng cần cho chức năng của một tam đoạn 
luận. Bởi vì nếu hạn từ trung gian không có cùng 
một nghĩa duy nhất như nhau, tam đoạn luận sẽ 
không thể đạt được một kết luận hợp lý!7 Lúc đó, 
khi đem so sánh cả hai cực(extremes) với hạn từ 
trung gian, chúng có hai ý nghĩa khác nhau, bởi vì 
chúng không được so sánh với cùng một vật, và 
do đó không thể được nối kết với nhau trong phần 
kết luận. Chúng ta thử xem các ví dụ sau: 

                                                 
 7 Tính đơn nghĩa cung cấp cho analogia entis (loại suy 
hữu thể) một nền tảng luận lý và tri thức luận: Op. Ox.II, 
d. 12, q. 2, no. 8; XII, 604 a. 

 (a) Mọi người đều có lý trí; Bạn là một con 
người; vì thế : Bạn thì có lý trí // Trường hợp này 
đúng, vì chữ ‘người” ở cả hai cực : “mọi người và 
một con người” có cùng nghĩa như nhau. 

 (b) Con người thì có lý trí; Môsê của điêu khắc 
gia Michelangelô là một con người; vì thế, Môsê 
của Michelangelô có lý trí. // Trường hợp này sai, 
bởi vì chữ “con người” ở trong câu đầu, và chữ 
“con người” ở trong câu hai không chỉ cùng một 
vật như nhau: Hạn từ trung gian “con người” 
trong thực tế có hai nghĩa, cụ thể là “người thực 
sự’ và “bức tượng người.” 

(c) “Những gì là thần linh (divine) là Thiên 
Chúa; nhưng luật Môsê thì thần linh; vậy luật 
Môsê là Thiên Chúa.” // Tam đoạn luận này rõ 
ràng là sai, vì chữ “thần linh” được dùng trong 
một nghĩa loại suy khi được áp dụng vào luật 
Môsê: Trong đại tiền đề, “thần linh” diễn tả một 
sự thiện toàn bản chất nội tại; trong tiểu tiền đề, 
nó chỉ một sự thiện toàn ngoại tại. Luật thì thần 
linh, đó là vì do bởi nguồn gốc của nó: Người làm 
luật thì thần linh (the divine Lawgiver). Cũng 
tương tụ như thế, do bởi tính chất loại suy của 
thần linh, chúng ta có thể nói rằng luật Môsê thì 
vừa đồng thời là thần linh vừa không là thần linh; 
nghĩa là luật thì không thần linh một cách bản chất 
nội tại, nhưng chỉ một cách ngoại tại.  

 Và cũng như thế đối với những hạn từ “loại 
suy” khác. Nếu chữ “tốt” có thể bao gồm cả sự tốt 
đẹp tự tại vô cùng, lẫn sự tốt đẹp phân hưởng 
(participated), người ta có thể nói mà không có 
mâu thuẫn: “Thiên Chúa thì tốt và không tốt”, 
nghĩa là ‘Thiên Chúa là sự thiện tự tại vô cùng và 
không phải là sự thiện hữu hạn phân hưởng”8 

2. Tầm quan trọng  
của thuyết “tính đơn nghĩa của hữu thể”: 

 Như đã nói qua ở trên, giây liên lạc giữa Thiên 
Chúa, -Đấng Tạo thành, Đấng siêu việt-, và vật 
được tạo thành, theo Duns Scotus, chính là khái 
niệm đơn nghĩa của hữu thể, nghĩa là, ở nơi nào 
tạo vật cung ứng một giây liên lạc với Đấng Tạo 
dựng, thì giây liên lạc này chính là khái niệm đơn 
nghĩa của hữu thể. Hoặc chúng ta có thể đặt vấn 
đề “giây liên lạc giữa Thiên Chúa và tạo vật” này9 

                                                 
8 Allan Wolter, The transcendentals and their functions in 
the metaphysics of Duns Scotus(New York: The 
Franciscan Institute St Bonaventure,1946),36-37.  
9 Đối với thánh Tôma, một giây liên lạc như thế được mô 
tả bởi tính loại suy (analogy) của hữu thể: Hữu thể của 
Thiên Chúa được gián tiếp hiểu qua sự loại suy với hữu 
thể của tạo vật được thể nghiệm trong thực tại bất tất (non 
necessarium=contingens). Đối với Scotus, cách tiếp cận 
này thì không thích đáng, chớ không phải là không đúng. 
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một cách khác: tính siêu việt của Thiên Chúa được 
biểu hiện như thế nào ở trong các tạo vật?  

 a/ Trật tự bản thể 
 Scotus chủ trương rằng: Tính siêu việt siêu 

hình của Thiên Chúa không những không loại trừ 
việc Người ở trong mọi sự vật, đặc biệt trong con 
người, một cách nào đó, nhưng người ta còn phải 
nói thêm là: “chỉ có một lối ở trong mọi vật như 
thế của Thiên Chúa mới cung cấp một nền tảng 
cho sự quay trở về của các vật về với Chúa, và 
làm cho việc trở về này có thể thực hiện.”10 Ví dụ, 
nguyên tắc “capax Dei” (con người có thể đến 
được với Thiên Chúa) của thánh Augustinô sẽ chỉ 
khả thi khi ở chính bên trong thẳm sâu của con 
người có một “nội tại” nào đó của Thiên Chúa 
làm nền tảng và làm chiếc cầu nối con người lại 
với Thiên Chúa, Đấng siêu việt. Bởi vì, làm sao 
Thiên Chúa có thể là sự thật tối cao và là điều 
thiện cao nhất, nếu không có ở tận trong thâm sâu 
con người một yêu cầu hướng về Đấng vô cùng 
đang mặc lấy những hình thái cụ thể ?11 

 Khi chối bỏ sự phân biệt giữa yếu tính-hiện 
hữu (essentia-existentia) – một phân biệt đưa đến 
lập luận qua loại suy-, Scotus thích nêu bật hơn sự 
phân biệt « vô hạn-có hạn », một phân biệt có thể 
được nghĩ đến bên trong một quan niệm đơn nghĩa 
của hữu thể, nghĩa là, khoảng cách giữa tạo vật và 
Đấng Tạo dựng có thể là vô cùng, tuy nhiên nó 
vẫn ở bên trong cùng trật tự của hữu thể.12 Sự 
phân biệt này sản sinh ra trật tự bản tính (order of 

                                                                               
Bời vì thánh Tôma Aquinas không bao giờ rời khỏi được 
lãnh vực của ngẫu nhiên, của cái bất tất, trong khi Scotus 
cố gắng xây dựng một hệ thống tư tưởng nhờ đó cái bất 
tất đưa đến cái cần thiết (necessarium), nghĩa là đi từ cái 
bất tất, ngẫu nhiên đến cái thiết yếu. 
10 Efrem Bettoni, Duns Scotus: The basic principles of his 
philosophy, được Bernadine Bonansea dịch và biên tập 
(Washington D.C.: The catholic University of America 
Press, 1961), 16. 
11 “Người ở bên trong, nhưng con lại ở bên ngoài”, 
Augustinô, (Confessions 10: 28-38). Theo Bettoni, đây là 
tâm điểm của toàn bộ cuộc tranh luận giữa trường phái 
Augustinô và trường phái Aristôte-Tôma. Các môn đồ của 
trường phái Augustinô cho rằng trường phái Aristôte-
Tôma, -vì quá quan tâm đến việc bảo vệ tính siêu việt của 
Thiên Chúa,- đã đẩy quá xa sự phân biệt giữa yếu tố thần 
linh và yếu tố nhân loại trong các sự vật, bằng cách quy 
cho các tạo vật một sự độc lập quá đáng đối với Đấng Tạo 
dựng của chúng. Trong cái nhìn của họ, phái Aristôte-
Tôma hầu như giảm đến mức không còn gì là tính nội tại 
thần linh ở sự vật cũng như ở con người, và khi làm như 
thế, họ dường như gây nguy hiểm cho sự cần thiết và tính 
khả thể quay về với Thiên Chúa. Xem. E. Bettoni. -nt- 
12 Xem: “Trật tự hữu thể,’ trong bài: “Cái gì đó có thể 
được sản sinh, và vì thế có cái gì đó có thể sản sinh” Chia 
sẻ, tháng 10 / 2012. 

essentiality), dùng như hạn từ trung đoạn trong 
biện chứng :  

 Trật tự bản thể là trật tự duy nhất cho phép 
có một tương quan thực sự giữa cái trước (prior) 
(=Đấng Tạo dựng) và cái sau (posterior) (=tạo 
thành). Một phát hiện mới mẻ như thế cho phép 
Scotus đảm bảo tính chất khoa học trên cấp độ của 
bản thể mà không đánh mất đi liên lạc với thực 
tại. Trong chiều hướng này, ngài làm hài hòa lãnh 
vực của tất yếu và của ngẫu nhiên. Ngài nới rộng 
lãnh vực khoa học, nghĩa là lãnh vực của cái tất 
yếu, -theo quan điểm của Aristôte-, để bao hàm cả 
thực tại bất tất. Như thế, Scotus cho phép khoa 
siêu hình có một ngoại trương lớn hơn khi tiếp tục 
ở lại trong lãnh vực đơn nghĩa của hữu thể. Ngược 
với lập trường của trường phái Tôma về “Hữu thể 
- hiện thực » (Being-in-act), Scotus đối phó, và 
giải quyết những gì là có thể: cái có thể luận lý, 
cái có thể thực sự (real), cái hiện hữu hiện tại, và 
quan trọng nhất, cái hiện hữu tất yếu. Như vậy, 
người ta có thể khởi đi từ thực tại bất tất, để đi 
đến cái gì là tất yếu thật. 

 b/ Đối tượng của siêu hình học 
 Chủ đề về tính đơn nghĩa của hữu thể dẫn 

Scotus đến việc suy nghĩ một cách độc đáo về đốí 
tượng của siêu hình học, bằng cách tách nó ra, 
một cách tối đa, khỏi những điều kiện hạn chế của 
hữu thể vật lý. Không phải vật lý cung cấp đối 
tượng cho siêu hình : một khoa siêu hình không 
phải đơn giản chỉ là hiện thân của khoa vật lý !13 
Nhưng, ở đây, lý trí (intellect) có thể tin vào sự 
việc là nó có thể đạt đến đối tượng riêng của nó, 
do chính bản tính của nó, nghĩa là nó có thể tạo 
nên một khoa siêu hình riêng biệt cho nó. Nói 
đúng hơn, siêu hình học là một khoa học đầu tiên 
mà không giả thiết bất cứ khoa học nào khác, bởi 
vì hữu thể là một khái niệm mà các khái niệm 
khác giả thiết có nó, và ngược lại nó không giả 
thiết bất cứ khái niệm nào.14 

 « Scotus là khuôn mặt quan trọng nhất trong 
tiến trình hướng về một lập trường ngày càng triệt 
để, liên can đến đối tượng của siêu hình học. 
Trong truyền thống của trường phái Aristôte thời 
Trung cổ, ngài là người đầu tiên hoàn toàn xếp 
quan niệm về siêu hình như một khoa học phổ 
biến của hữu thể xét như hữu thể, đáp ứng lại với 
đòi hỏi của Analytiques, nghĩa là, một khoa học 
phải có một « thể loại « (genre-sujet ). Ngài đã 

                                                 
13 Người ta vẫn thường quan niệm khoa siêu hình 
(métaphysics) là khoa khởi đi từ khoa vật lý và được bàn 
đến sau khoa này, hoặc vượt khỏi khoa này: méta- (vượt 
qua, hoặc sau); physics (vật lý.) 
14 “ Ens per nihil notius explicatur » DDP, IV, 78. 
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làm điều đó, bởi vì khi làm cho khái niệm phổ 
quát của hữu thể xét như hữu thể, trở thành đơn 
nghĩa và là đối tượng của siêu hình học, ngài đã 
biến nó, vì những lý do và những mục đích riêng, 
thành khái niệm của một chủng loại »15 

 Chuyên gia về triết học thời Trung cổ, Etienne 
Gilson, nhận định : « Scotus dấn thân trên con 
đường của một nền siêu hình học, ở đó hữu thể 
được quan niệm cách thế nào mà đạt được nó thì 
không phải là trực tiếp đạt tới Thiên Chúa, nhưng 
ở đó người ta có thể đạt được Thiên Chúa từ hữu 
thể xét như hữu thể. » 16 Một nền siêu hình học đặt 
trọng tâm vào ý tưởng hữu thể và nhấn mạnh trên 
bản thể như thế được gọi là siêu hình học về bản 
thể.17 

 Trong biện chứng «con người - Thiên Chúa », 
học thuyết ‘tính đơn nghĩa của hữu thể » của 
Scotus đóng một vai trò quan trọng, bởi vì ngài có 
thể khẳng định cho Thiên Chúa những gì mà con 
người trải nghiệm trong sự lựa chọn của nó, và 
trong tương quan của nó với các hữu thể khác, 
nghĩa là trong tương quan liên vị. Ngài tin rằng 
với việc chứng minh tính đơn nghĩa của hữu thể, 
và với sự trợ giúp của những kinh nghiệm bên 
trong lẫn bên ngoài của con người, lý trí có thể 
tiếp tục nhận biết sự hiện hữu của Thiên Chúa và 
các đặc tính tất yếu của Người. 

3. Hữu thể: tiếng nói chung  
giữa Thiên Chúa và con người 

 Khái niệm hữu thể thì đơn nghĩa, bởi vì đó là 
khái niệm phổ thông nhất có thể áp dụng cho 
                                                 
15 Stephen D. Dumont « L’univocite selon Duns Scot », in 
Philosophie, no 61, Editions de Minuit, Mars 1999, 44. 
 16 Gilson, Jean Duns Scot. Introduction a ses positions 
fondamentales,( Paris: Librairie philosophique J.Vrin, 
2005), 79 ; “Duns Scot xây dựng một khoa siêu hình đặc 
thù của ngài, trong đó đối tượng được lý trí nhận biết đầu 
tiên là hữu thể…Bởi vì nó (= hữu thể) là một cái gì có 
trước mọi thứ định dạng, mọi phân định về phẩm cũng 
như về loại, nó không là bản thể, không là tùy thể, không 
là tạo vật, cũng như không là Thiên Chúa. » Gerard 
Sondag, Duns Scot. Le principe d’individuation. Paris: 
Vrin, 2005. 81  
17 “Nhà siêu hình học không buộc phải chứng minh sự 
hiện hữu của các hữu thể, và như vậy, chứng minh có hữu 
thể, nhưng, ông ta cần nói cho biết nó là cái gì ( ce qu’il 
est.) Bản tính chính là cái làm cho hữu thể là […] Theo 
Duns Scot, mục đích của khoa siêu hình là sự nhận biết 
bản thể của các sự vật (speculatio scilicet essentiarum 
rerum), nhất là bản thể của những nguyên nhân cuối cùng 
và các bản thể tách rời.( Gilson, Introduction à ses 
positions, 180.185). Cũng cần ghi nhớ là theo Scotus, mặc 
dù ens là một hạn từ chỉ bản tính hoặc yếu tính, nó không 
bao hàm một tương quan với hiện hữu, nó chỉ một khuynh 
hướng, hoặc một khả năng hiện hữu.(a tendency or 
aptitude to exist). 

Thiên Chúa và các thụ tạo, cho bản thể và các tùy 
thể. Nó là nền tảng tự nhiên tạo ra sự đối thoại 
giữa Đấng Sáng tạo và loài thụ tạo18 

 “Nói rằng hữu thể thì đơn nghĩa liên quan đến 
Thiên Chúa lẫn tạo vật, là chỉ đơn giản khẳng định 
rằng nội dung của khái niệm được áp dụng cho cả 
hai là như nhau , không phải bởi vì cả hai đều là 
hữu thể thuộc cùng một trật tự,19 hoặc ngay cả khi 
chúng thuộc về những trật tự có thể so sánh giữa 
chúng với nhau, nhưng bởi vì hữu thể giờ đây 
được xem như chỉ diễn tả chính hành vi hiện hữu 
mà thôi, hoặc diễn tả chính sự hiện hữu của hành 
vi này, không liên can gì đến bất cứ một định dạng 
nào khác.”20  

 Tính đơn nghĩa theo như Scotus hiểu, không 
chỉ là “sự phủ nhận tận căn thuyết phiếm thần” 

                                                 
 18 “Nếu không có mối dây siêu hình nối chúng ta với 
Chúa, nếu ngôn ngữ chúng ta thực sự phản bội sự ước ao 
thiêng liêng sâu thẳm nhất của chúng ta, thì trật tự tạo 
thành trở nên một trò đùa vĩ đại và các nỗ lực của chúng 
ta trở nên vô nghĩa. Sự vô nghĩa này không chỉ thuần túy 
là một sự dối trá ở mức khát vọng tâm linh; nó còn mở 
rộng đến nhận thức và sự hiểu biết của chúng ta về chính 
chúng ta, và ý nghĩa của cuộc đời chúng ta nữa.” Ingham, 
Scotus for Dunces, An introduction to the Subtle Doctor. 
(New York: Franciscan Institute Publications- St. 
Bonaventure University, 2003.) 57-8.  

 19 Scotus luôn ý thức sự khác biệt trên bình diện hữu thể 
giữa Thiên Chúa và con người. Ngài tuyên xưng tính siêu 
việt siêu hình của Thiên Chúa, vốn đòi hỏi một ‘tha 
tính”(otherness) của hữu thể thần linh trong tương quan với 
hữu thể được tạo dựng. Chúng ta trích dẫn ở đây sự nhận 
thức một tính tha thể như thế ở Scotus, và sự khẳng định 
mạnh mẽ của ngài về nhận thức nền tảng này: “Chúa và tạo 
vật không khác nhau cách đơn thuần và hoàn toàn trong 
khái niệm; nhưng Chúa và tạo vật tuyệt đối khác nhau 
trong thực tại, bởi vì cả hai không có gì chung trên cấp độ 
siêu hình. Qc. Op.Ox.,I,d.8,q.3.n.11. Ở đây triết gia Gilson 
có một nhận xét bổ túc rất thích hợp: xin xem Gilson, Jean 
Duns Scot, Introduction, 264-6.] 
 20 “Deus non est cognoscibilis a nobis naturaliter nisi ens 
sit univocum creato et increato.” (Chúa sẽ không được 
chúng ta hiều biết một cách tự nhiên nếu hữu thể không là 
đơn nghĩa cho Đấng Sáng tạo và loài thụ tạo) Ord. I, 3, 
n.139, III, 87. 1-2); xem Gilson, The Spirit of Mediaeval 
Philosophy, Translated by A.H.C. Downes. (New York: 
Charles Scribner’s sons, 1940), 264; “Chúa tự mặc khải 
Người là Đấng Tự hữu” (“Ego sum qui sum”). Yếu tố này 
bao hàm khả năng rằng “hữu thể” là áp dụng cho cả Đấng 
Sáng tạo và loài thụ tạo: như thế, “hữu thể” là từ ngữ có 
tính đơn nghĩa. Tính đơn nghĩa của hữu thể liên quan đến 
hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là ens (hữu thể) như một khái 
niệm đầu tiên, và yếu tố thứ hai là trật tự yếu tính.” 
Elisabeth Ingham, Ethics and Freedom: An historical- 
critical investigations of Scotist Ethical Thought. (Lanham, 
MD : University of America Press, 1989),19. 
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như triết gia Gilsonđã từng xác nhận21, mà còn là 
sự bảo đảm an toàn khỏi thuyết vô tri.22  

Khái niệm “hữu thể” mà mọi người đang mang 
trong tâm trí, là như “dấu ấn” của Chúa trên tác 
phẩm của Người và do đó nó trở thành đối tượng 
tự nhiên của lý trí con người23. Nếu loài thụ tạo 
không mảy may liên quan gì đến Chúa, thì Chúa 
cũng không liên quan gì đến thụ tạo. Nếu hữu thể 
của Chúa và hữu thể của loài thụ tạo ở trong trật 
tự hữu thể khác nhau, thì chúng ta không bao giờ 
biết Chúa được. Tuy nhiên, có một sự khác biệt 
lớn lao, đó là: Chúa là hữu thể tất yếu (necessary), 
còn vũ trụ được tạo dựng là hữu thể ngẫu nhiên 
(contingent), nhưng cả hai lại cùng chia sẻ chung 
một “Hữu thể”, và điều này cho phép chúng ta có 
quan niệm về Thiên Chúa. “Là Nguyên lý Đệ 
nhất, Chúa không hiện hữu ngoài trật tự hữu thể 
cũng như ngoài mối quan hệ với con người.”24  

Do đó, nếu không có tính đơn nghĩa của hữu 
thể, các khái niệm của chúng ta sẽ không có sự 
tương hợp nào với Hữu thể Vô hạn cả, ngôn ngữ 
của chúng ta sẽ không tránh khỏi việc thiếu từ ngữ 
để diễn tả nội dung ý tưởng của chúng ta, và do đó 
chúng ta không thể nói điều gì có ý nghĩa về Chúa 
được, chúng ta không thể hiểu được điều gì về 
Người.25 Đây chính là “phiên bản lộ trình của tâm 

                                                 
21 Gilson, sđd. 266. 
22 Copleston, A history of Philosophy. Mediaeval 
Philosophy. Augustine to Scotus. Vol. 2. (Westminster: 
The Newman Press, 1950) 484. “...Vì vậy, nhằm tránh 
thuyết vô tri về Chúa, Duns Scotus chủ trương thuyết đơn 
nghĩa tính của hữu thể, và các từ ngữ diễn tả các phẩm 
tính của Chúa.” Gilson, The Christian Philosophy of St. 
Thomas Aquinas (New York: Random House, 1956), 107. 
23 Etienne Gilson, Avicenne et le point de départ de Duns 
Scot (Paris: J.Vrin,1986), 157: “Đơn nghĩa tính của hữu 
thể, như Duns Scot mượn lại từ ngữ của Avicenne, chủ 
yếu giản lược vào việc khẳng định rằng Hữu thể, nguồn 
gốc của mọi vật, ban cho chúng ta một ánh sáng tự nhiên 
được làm giống hình ảnh Người. Đó là hình ảnh của Đấng 
tự hữu, và trí óc chúng ta không thể quan niệm được gì về 
Người nếu nó không quan niệm Người dưới các dạng 
thức hữu thể.”-[Tác giả: Nói cách khác, Scotus từ bỏ lý 
thuyết về sự soi sáng của Chúa của thánh Augustinô,. 
Thuyết này chủ trương rằng “chính qua sự soi sáng của 
Chúa mà con người có ý niệm bẩm sinh về Chúa và một 
khát vọng không thể bị tiêu diệt được về Đấng Chí Thiện; 
sự soi sáng này cho phép các khả năng của con người có 
được một sự mở ra với vô hạn, và tạo ra nơi con người 
một nhu cầu kích thích nó hướng về Thiên Chúa.”E. 
Bettoni, sđd. 16. 
24 Ingham, The Harmony of Goodness, (Quincy IL : 
Franciscan Press, 1996), 18. 
25 Xem Ordinatio I, d.3, n. 139 (III :87) ; P. Léon 
Veuthey, Jean Duns Scot- Pensée théologique (Paris: 
Editions Franciscaines, 1967), 16 : “Cũng nhờ tính đơn 
nghĩa này của hữu thể mà mọi khái niệm có được trong 

trí đến với Chúa của Scotus.”26 Hơn nữa, thấm 
đậm truyền thống Phan sinh, Scotus bênh vực tri 
thức trực giác của mỗi cá nhân, mà tri thức trực 
giác cho chúng ta biết một hữu thể là hiện hữu; nó 
đạt đến đối tượng cách chính xác trong hành vi 
hiện hữu của đối tượng này, và biết mỗi cá nhân 
như là một tổng thể cụ thể, trong đó hiện hữu trở 
nên một cùng với đối tượng: haecceitas27 (sở ngã 
tính), sở ngã của một cá nhân, “là thực tại tối hậu 
của một hữu thể, một đặc tính của mỗi thụ tạo, 
tính độc đáo mà mỗi cá nhân sở hữu, mà qua đó 
mỗi người là chính mình chứ không thể là ai 
khác.”28 Quan điểm như thế về thực tại nhấn mạnh 
giá trị của mỗi hữu thể riêng biệt. 

 Trong cách thức này, với cơ sở văn mạch là 
cuộc đối thoại giữa Thiên Chúa và con người, thì 
đây là một cuộc gặp gỡ giữa hai ngôi vị: YHWH 
và Môsê, Chúa và con người, Ta-là và tôi-là.29 
Nếu Chúa chấp nhận lời thỉnh cầu của ông Môsê 
và trả lời ông, điều ấy có nghĩa là Chúa biết rằng 
“trí khôn của con người có thể quan niệm về 

                                                                               
thế giới hữu hạn gìn giữ đươc giá trị của chúng trong 
Đấng Vô Hạn, xét đến việc chuyển dịch từ hữu hạn qua 
Vô Hạn. Như thế các khái niệm của chúng ta như hữu thể, 
thông minh, ý chí, khôn ngoan, công lý, thẩm mỹ, ...nếu 
chúng được quan niệm đến mức độ vô cùng và ở vào 
trạng thái toàn hảo, chúng sẽ có thể cho chúng ta có được 
một ý tưởng và sự hiểu biết về Chúa, trong khi theo 
Scotus, nếu không có tính đơn nghĩa của hữu thể, các khái 
niệm của chúng ta sẽ không có sự quan hệ nào trong Đấng 
Vô Hạn, và hậu quả là chúng ta sẽ không thể biết gì về 
đấng Vô Hạn.” 
26 Ingham, Scotus for Dunces, 57 
27 Yếu tố quyết định của haecceity (sở ngã tính) là yếu tố 
không thể diễn tả được ở trong mỗi hữu thể, là thực tại tối 
hậu của hữu thể, vốn chỉ có thể được mô tả, chứ không hề 
bị cạn kiệt, bởi ngôn ngữ của chúng ta. Qui chiếu 
Ordinatio II, 3, q. 6 n. 188 (7: 483); “Tôi có thể nói vắn 
gọn rằng bất cứ vật thể của bất cứ chủng loại nào đều gồm 
có tiềm thể và hiện thể, và mọi hữu thể là một “cái 
này”(haec), một cái gì của riêng mình nó.” QQ Meta. VII, 
q. 13 (Vives 7: 416b). Seinsvergessenheit: Sự lãng quên 
hữu thể mà Heidegger nói đến không phải là sự lãng quên 
esse mà là sự lãng quên haecceitas…..Heidegger đã gọi 
haecceitas là “tính duy nhất và dịp duy nhất có thể hiểu 
được” của một cuộc đời. …Chối bỏ tính khả tri hiện hữu 
của cá nhân tức là chối bỏ tính khả tri đặc thù của lịch 
sử." Sean J. McGrath, “Heidegger and Duns Scotus on 
truth and language”, The Review of Metaphysics 
December 1, 2003. http://media- 
server.amazon.com/exec/drm/amzproxy.cgi/MjgwIAtz9n7
LbAyZ7wbSoNOAB 
28 Eric Doyle, My Heart’s Quest, (England: Franciscan 
International Study Centre, 2005), 260. 
29 Xem: Mary Hynes, Ph.D. Surrender. Your way to 
spiritual and Freedom. (Cincinnati, Ohio: St. Anthony 
Messenger Press, 1978), 49-51. 
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Chúa”30 như chính Scotus tuyên xưng trong lời 
kinh ở đầu cuốn sách « De Primo Principio » của 
ngài: “Lạy Chúa, Chúa biết điều con người có thể 
nắm bắt về Chúa” (DPP 1.2) Và Chúa chọn tự 
mặc khải mình trong ngôn từ của hữu thể: “Ta là 
Đấng hiện hữu.”31  

“Chỉ trong khuôn khổ của việc Chúa tự mặc 
khải là hữu thể mà lý trí con người có thể suy tư 
và đi đến kết luận có sự hiện hữu của một hữu thể 
vô cùng, là nền móng cho trật tự tự nhiên…Việc 
Chúa tự mặc khải là hữu thể khẳng định khả năng 
cũng như tầm quan trọng của ngôn ngữ về 
Chúa.”32 

Do đó, lời Thiên Chúa tự tỏ mình : «Ta là 
Đấng hiện hữu,” trước tiên là một sự khẳng định 
của hiện hữu hoặc hữu thể. Nói « Chúa là Hữu 
thể » là tương đương với việc khẳng định tính Tự 
hữu của Chúa.33 Đó là hữu thể thật sự (Tu es 
verum esse), là sự toàn vẹn của hữu thể. (Tu es 
totum esse) 

 “Hữu thể thật sự” diễn tả sự việc Chúa là hữu 
thể phi đặc tính, trái với các thụ tạo… “Sự toàn 
vẹn của hữu thể” có thể diễn tả : hoặc là thiếu bất 
cứ tiềm năng nào trong Chúa, và như vậy Chúa 
như là actus purus, hoặc là nhắc đến sự việc Chúa 

                                                 
30 Điều này có nghĩa là Chúa đã chọn hữu thể như một sự 
mô tả thích hợp cho yếu tính của Chúa, vì tâm trí con 
người có thể hiểu biết nó được. “Ý nghĩa của câu « Ego 
sum… » được thấy rõ hơn qua lời bình luận sau về thuật 
ngữ “Sciens quid…”mà Scotus dùng: câu trả lời của Đấng 
Sáng tạo biết các tạo vật của mình, và trong trường hợp 
này là loài người với trí khôn của nó, có khả năng biết 
Chúa. 
31 Etienne Gilson nói: « Để biết Chúa là ai, ông Môsê 
quay qua Chúa. Ông hỏi danh tánh của Chúa, và Chúa trả 
lời ngay: Ego sum qui sum, Ait: sic dices filiis Israel; qui 
est misit me ad vos (Ta là Đấng hiện hữu. Người phán: 
"Ngươi nói với con cái Ít-ra-en thế này: "Ðấng Hiện Hữu 
sai tôi đến với anh em.", Xh 3 :14). Ở đây, không có bất 
cứ ám chỉ nào mang tính siêu hình cả, nhưng khi Chúa 
nói, thì causa finita est (vấn đề đã được giải quyết). Sách 
Xuất hành đặt ra nguyên lý mà toàn bộ triết học Kitô giáo 
dựa vào đó. Từ thời điểm ấy, cần phải hiểu chắc chắn 
rằng danh tánh Thiên Chúa là Hữu thể, và theo lời thánh 
Ephrem, sau đó được thánh Bonaventure lấy lại, danh 
tánh này mô tả Yếu tính đích thực của Chúa” E. Gilson, 
Spirit of Mediaeval Philosophy, 51.  
32 Ingham, Scotus for Dunces, 74.  
33 “Hữu thể là Chúa, Eckhart nói, và Chúa ban tặng hữu 
thể…bởi vì nền tảng này của Chúa là sự yên tĩnh thống 
nhất, bất động trong chính nó. Tuy nhiên từ sự bất động 
này, mọi sự được chuyển động và tiếp nhận sự sống, vốn 
sống trên mọi giác quan, được lôi kéo vào Chúa.” Qui 
chiếu Rudolf Otto, Mysticism East and West, A 
comparative Analysis of the Nature of 
Mysticism,(London: Theosophical Publishing House, 
1987),174. 

sở hữu mọi sự toàn hảo thuần túy và do đó Người 
là vô cùng trong mọi sự.”34  

 “Chỉ có một Thiên Chúa và Chúa là Hữu Thể, 
đó là nền tảng của toàn bộ triết học Kitô giáo, và 
đó không phải là Plato, đó cũng không phải là 
Aristôte, mà đó chính là Môsê, người đặt nó vào 
đúng vị trí”35. Nếu sử dụng từ ngữ của Richard 
Cross, đó là “khái niệm về hữu thể của Chúa hoàn 
toàn không bị điều kiện hóa: hữu thể mà không có 
gì có thể tác động đến nó. Theo quan điểm này, 
Chúa không có bất cứ khả năng thụ động nào.”36 

 Như vậy, mấu chốt trong lời kinh mở đầu của 
thiên “Khảo luận về Thiên Chúa là nguyên lý đệ 
nhất” của Scotus là từ ngữ “hữu thể”, từ ngữ mà 
Chúa đã tự xưng cho Người. (DPP 1.2) Khái niệm 
đơn nghĩa này tạo sự dễ dàng cho con người đến 
với Chúa. Đó là đường nối giữa Chúa và tạo vật, 
là cánh cửa dẫn vào, và tạo điều kiện cho việc 
khám phá sâu rộng thêm chương trình mhiệm mầu 
của Chúa, làm cho tình thân với Chúa được sâu xa 
hơn, sâu cho đến khi, nói như trải nghiệm của 
thánh Phaolô : ‘Không còn là tôi sống, nhưng là 
chính Thiên Chúa sống trong tôi. » 

                                                 
34 Wolter, DDP, 159. Ở đây Scotus tuyên xưng tính siêu 
việt siêu hình của Chúa, một đặc tính vốn đòi hỏi một tính 
khác biệt toàn hảo(perfect otherness) của hữu thể thần 
linh trong tương quan với hữu thể được tạo dựng. Chúng 
tôi trích dẫn ở đây sự nhận thức của Duns Scotus về sự-
khác ấy và lời khẳng định của ngài: “Chúa và tạo vật 
không chỉ đơn thuần hoàn toàn khác nhau trong khái 
niệm; nhưng, Chúa và tạo vật thì tuyệt đối khác nhau 
trong thực tại, bời vì cả hai không có gì là chung trên bình 
diện siêu hình.”(Op. Ox.,I,d.8,q.3.n.11). Ơ đây Gilson có 
một nhận định tán thưởng rất tích cực: xin xem Gilson, 
sđ., 264-66. 
35 “Thiên Chúa đích thực của Kitô giáo, Người là Hữu thể 
chân thật, toàn vẹn và vô cùng.” Gilson, -nt-, 51. 265. 
36 Richard Cross, Duns Scotus on God, (London: Ashgate, 
2005), 10. Người ta có thể qui chiếu đến khía cạnh tích 
cực này của Chúa trong lời cầu nguyện của thánh 
Phanxicô: “Lạy Chúa của con và Người là tất cả.” Chúa 
thì tự đủ cho chính Người, Chúa là tất cả. Chúa không cần 
phải được thêm gì, và không gì có thể thêm vào cho 
Chúa, bởi vì Chúa có mọi sự hoàn hảo nguyên tuyền. 
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Danh hiệu của Đức Kitô  
trong Thư gửi Hội Thánh Laođikia (Kh 3,14-22) 

FX Long, ofm 
 

Sau lời thưa gửi mở đầu, nhờ đó đã có một 
tiếp xúc rõ rệt giữa Đức Kitô Phục Sinh, Đấng 
đang lên tiếng bằng cách gửi đi một sứ điệp, và 
Hội Thánh Laođikia nhận sứ điệp, Đức Kitô tự 
giới thiệu cho Hội Thánh như là Đấng Amen (ho 
amên), Chứng Nhân trung thành và chân thật 
(ho martys ho pistos kai ho alêthinos), Khởi 
Nguyên của mọi loài Thiên Chúa tạo dựng (hê 
archê tês ktiseôs tou theou), hay là “của hành vi 
tạo dựng của Thiên Chúa”, chúng ta sẽ xét sau.  
Đấng Amen: Danh xưng này đưa độc giả đến 

với hai bản văn Cựu Ước Is 65,16-19 và Cn 
8,30. Phải chăng là từ Amên trong sách Kh là 
một kiểu đọc sai từ amôn, “kiến trúc sư”, của 
sách Cn? Nếu chứng minh được như vậy, từ 
amôn sẽ rất phù hợp với văn cảnh tiếp sau, khi 
mà Đức Kitô tự giới thiệu như là “khởi nguyên 
của công trình tạo dựng của Thiên Chúa”. Tuy 
nhiên, khó mà chấp nhận rằng tác giả sách Kh 
đã đọc sai Cựu Ước, vì toàn tác phẩm cho thấy 
tác giả sử dụng rất sắc bén, tuy ngài có xu 
hướng đưa lại một cách giải thích cho bản văn 
Cựu Ước. Đàng khác, sự tiếp xúc giữa Kh và Đệ 
III Isaia thật rõ, vì tác giả Kh lấy lại bản văn Is 
trong đó có một gợi ý minh nhiên về công cuộc 
tạo dựng. Vậy, dựa vào ngữ cảnh của Is, có thể 
nói khi giới thiệu chính mình là ho amên, Đức 
Kitô dựa vào động từ âman, “vững chãi; chắc 
chắn; thật; trung thành”, để diễn tả, nhân cách 
hóa, lòng trung thành của Thiên Chúa với các 
lời đã hứa, Người làm chứng về giá trị chắc 
chắn của các lời hứa ấy, Người đưa tới chỗ thực 
hiện cụ thể các lời hứa ấy: Bản LXX đã dịch 
’êlohê-’amên trong Bản Hípri là ton theon ton 
alêthinon (Thiên Chúa chân thật); Người nhắm 
đưa tới một cuộc canh tân toàn diện. Trong 
phụng vụ, tiếng đáp amên cuối lời kinh vừa tóm 
tắt nguyện vọng vừa gửi đến Thiên Chúa 
nguyện vọng đó như một khao khát mãnh liệt; 
điều này thật rõ trong sách Kh (x. 1,6.7; 5,14; 
7,12 (hai lần); 19,4; 22,20). Do khung cảnh 
phụng vụ, Đức Kitô là “Amen” gợi ý là cũng có 
một chuyển động đi lên: nơi Người, các khát 
vọng của cộng đoàn cử hành đang hướng về 
Thiên Chúa đã được cô đọng lại và cụ thể hóa. 
Các khát vọng đó đi qua Người. Khi đó, Đức 

Kitô chính là tiếng “vâng [đồng ý]” tròn đầy 
Thiên Chúa nói với Hội Thánh và là tiếng “xin 
vâng” của Hội Thánh thưa với Thiên Chúa.  

Trong thế song song với ho amên, Đức Kitô 
lại tự giới thiệu là Chứng Nhân trung thành và 
chân thật. Đây là công thức giải thích danh hiệu 
ho amên được hiểu trong chuyển động đi xuống: 
trên bình diện lịch sử nhân loại, Đức Kitô là sự 
cụ thể hóa lời hứa của Thiên Chúa ra vừa tầm 
loài người. Chứng tá của Người không là gì 
khác hơn là một việc hiện tại hóa lời Thiên 
Chúa. Trong tương quan với Thiên Chúa, chứng 
tá này có tính “trung thành”, hoàn toàn ăn khớp 
với lời Thiên Chúa; nhìn về phía con người, 
chứng tá này “chân thật”, nghĩa là diễn tả và cho 
thấy thực tại Đức Kitô và chức năng của Người 
như nhóm lắng nghe được cho biết. 

Thuật ngữ thứ ba, một song đối đồng nghĩa 
với hai kiểu nói trên, kết thúc phần Đức Kitô tự 
giới thiệu. Người chính là Khởi Nguyên của mọi 
loài Thiên Chúa tạo dựng (hê archê tês ktiseôs 
tou theou; c. 14). Kiểu nói này khiến độc giả 
nghĩ đến một tiếp xúc văn chương với Cn 8,22 
(Bản Hp qânâni rê’šit được Bản LXX dịch là 
ektise me archên) và các bản văn trong thư 
Côlôxê: Cl 1,15 (“trưởng tử sinh ra trước mọi 
loài thụ tạo [prôtotokos pasês ktiseôs]” và 1,18 
(“Người là khởi nguyên [archê]”. Hai từ mà hai 
bản văn có chung là archê và ktisis. Tiếp xúc 
với bản văn Cn khá mong manh, với một khác 
biệt quan trọng: Đức Khôn Ngoan trong Cn là 
đối tượng của hành vi thủ đắc hoặc tạo dựng của 
Thiên Chúa; còn Đức Kitô trong Kh không phải 
là đối tượng của công cuộc tạo dựng chủ động 
của Thiên Chúa, mà là khởi nguyên từ đó công 
cuộc tạo dựng này phát xuất. Đặt bên cạnh các 
bản văn Cl, chúng ta chỉ thấy có một điểm gặp 
gỡ duy nhất, đó là môi trường phụng vụ chung 
của Côlôxê-Laođikia, còn các điểm khác nhau 
là do hai tác phẩm độc lập với nhau và do mỗi 
tác giả có một cách soạn thảo riêng. 

Đức Kitô cũng được gọi là archê trong mẩu 
đối thoại phụng vụ kết thúc (22,13) và được đặt 
đi đôi với “tận cùng” (telos), trong thế song đối 
với Alpha và Ômêga: Đức Kitô đã chết và đã 
sống lại, đang hiện diện trong cộng đoàn phụng 
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vụ, được giới thiệu là khởi đầu và kết thúc của 
một diễn tiến, của một loạt thuần nhất được 
tượng trưng bằng các con chữ đầu và cuối của 
bảng mẫu tự. Vậy, ở đây Đức Kitô được gọi là 
hê archê, khởi đầu của một diễn tiến phải được 
triển khai. Diễn tiến ấy chính là ktisis theou, 
“cuộc (?)/hành vi (?) tạo dựng của Thiên Chúa”. 
Do chỗ từ ktisma vẫn được dùng theo nghĩa “kết 
quả của một hành vi tạo dựng” (x. 5,13; 8,9) và 
ktizô “(hành vi) tạo dựng (của Thiên Chúa)” (x. 
4,11; 10,6), ta có thể hiểu ktisis (chỉ có ở đây 
trong sách Kh) theo nghĩa chủ động là “hành vi 
tạo dựng”. Vậy Đức Kitô Phục Sinh là “khởi 
nguyên” của hành vi tạo dựng của Thiên Chúa 
theo nghĩa nào? 

Từ ngữ archê được dùng ở chỗ này, và ở 
21,6 và 22,13. Từ ngữ được dùng đi đôi với 
telos (archê kai to telos). Cặp archê kai to telos 
lại được dùng song song với to Alpha kai to 
Ômêga. Tất cả các chuỗi danh hiệu này quy về 
Thiên Chúa “Đấng ngự trên ngai” (kathêmenos), 
đổi mới mọi sự (21,5) và quy về Đức Kitô Phục 
Sinh trong cuộc đối thoại phụng vụ kết thúc 
(22,13).  

Cụm từ to Alpha kai to Ômêga được dùng tại 
1,8 cho Thiên Chúa, Đấng đang hiện diện trong 
lịch sử cứu độ, lịch sử này đã bắt đầu, đang tiếp 
diễn qua dòng triển khai hiện tại và sẽ kết thúc 
nhờ một cuộc ngự đến của một nhân vật. Tất cả 
những công thức này cung cấp cho chúng ta một 
cái khung thần học tương đối đầy đủ: Thiên 
Chúa được nghĩ đến và cảm nhận như Đấng 
thực hiện, Đấng “tạo thành” một cuộc triển khai 
gồm có tất cả những gì đang có và sẽ có. Thiên 
Chúa bắt tay vào và muốn liên lụy vào cuộc 

triển khai này, Người nắm các đầu mối, đó là 
lúc khởi đầu và lúc kết thúc. Trong không gian 
tạo ra bởi các đầu mối này, lúc khởi đầu và lúc 
kết thúc, quá khứ và tương lai, có một yếu tố 
tiêu biểu xuất hiện: sự mới mẻ. Thiên Chúa đẩy 
tương lai của thế giới đi tới, Người đang “làm 
mới mọi sự” (x. 21,5). Bản văn Is 65,16-19 đã 
gợi ý cho việc giới thiệu Đức Kitô–amen cũng 
thuộc về ngữ cảnh một cuộc tạo dựng mới.  

Nhưng trong Kh, tính “mới mẻ” được liên kết 
chặt chẽ với Đức Kitô đến nỗi trở thành một đặc 
điểm của riêng Người. Vậy để làm mới mọi sự, 
Thiên Chúa quy mọi sự về Đức Kitô, hầu như 
kitô hóa chúng. Do đó, ta hiểu rằng khi toàn thể 
tiến trình tạo dựng và thực hiện đến hồi kết 
thúc, danh hiệu của Thiên Chúa là “Anpha và 
Ômêga, Khởi Nguyên và Tận Cùng” dĩ nhiên 
cũng được dành cho Đức Kitô (x. 22,13): Người 
chính Đấng gợi hứng cho việc đổi mới từ điểm 
khởi hành cho đến lúc kết thúc công trình của 
Thiên Chúa, và nhìn theo cách này, chính Người 
là điểm khởi hành và điểm kết thúc. 

Như thế, Đức Kitô tự giới thiệu, Người yêu 
cầu được hiểu và được tái khám phá như là khởi 
đầu hành vi tạo dựng của Thiên Chúa, hành vi 
này tiệm tiến đưa đến chỗ thực hiện trọn vẹn sự 
mới mẻ. Trong Đức Kitô Phục Sinh, Hội Thánh 
sẽ có thể thấy sự mới mẻ đã được thực hiện 
phần nào; Hội Thánh sẽ có thể hé thấy các tiềm 
năng làm cho mình được đổi vào lúc này; nói 
tóm, Hội Thánh hiểu rõ hơn hành động sáng tạo 
nhiệm mầu của Thiên Chúa đang diễn ra. Đức 
Kitô Phục Sinh là một khởi đầu đang diễn tiến 
và sẽ kết thúc. Người chính là “lời Thiên Chúa” 
(19,13) đang tỏ hiện trong lịch sử.  

 
Bảy mối tội đầu 

 Suy tư mục vụ Kinh thánh về tội và hậu quả của tội 
 Lm James McTavish, FMVD 
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Trong bài này, chúng tôi sẽ nhìn vào tội và 

hậu quả của nó. Trong một cách nào đó, tội là 
nói “không” với tình yêu thương. Đây là sự nói 
“không” được chọn lựa một cách tự do và có ý 

thức. Bởi vì tình yêu được cho là một mầu 
nhiệm, thì tội cũng là thế, nhưng nó không có 
nghĩa rằng chúng ta không thể biết gì về nó cả.  
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 Trong thế giới ngày nay, tội đôi khi không 
được xem một cách nghiêm túc. Ví dụ trong thế 
giới quảng cáo - kem lạnh được bán như là ‘sự 
cám dỗ’ hoặc xe hơi được quảng cáo với châm 
ngôn “hãy làm rõ ma quỷ trong bạn”. Người ta 
làm như tội là bạn của mình vậy! Trong trình 
thuật Sáng thế về sự sa ngã, chúng ta có thể thấy 
các hậu quả của tội như sau: 

 1.Nó ảnh hưởng đến mối quan hệ của con 
người với Thiên Chúa – sau khi sa ngã, con 
người sợ hãi, nên lẩn trốn (St 3, 10). 

 2.Nó ảnh hưởng đến mối quan hệ của con 
người với chính bản thân con người; sau khi sa 
ngã, con người xấu hổ do sự trần truồng (St 3, 
10). 

 3.Nó ảnh hưởng đến mối quan hệ của con 
người với tha nhân – trước khi sa ngã, người 
nam gọi người nữ là “đây là xương bởi xương 
tôi, thịt bởi thịt tôi” (St 2, 23). Đây là một cách 
nói Do Thái để cho thấy đây là người bạn của 
tôi và thuộc về tôi mãi mãi. Nhưng sau khi sa 
ngã, người nam nhắc đến người nữ như là 
“người đàn bà” (St 3, 12).  

 4.Nó ảnh hưởng đến mối quan hệ của con 
người với thế giới và toàn vũ trụ (St 3, 17). 

 Tội có các hậu quả vượt quá chính cá nhân. 
Không có cái gì gọi là tội “riêng tư”, bởi vì 
chúng ta là các hữu thể xã hội và đời sống mỗi 
người ảnh hưởng đến người khác. 

 Giờ đây chúng ta hãy nhìn vào bảy mối tội 
đầu, theo truyền thống Công giáo của chúng ta. 
Chúng còn được gọi là bảy tội đầu mối, không 
phải bởi vì chúng bị phạm ở các thành phố lớn, 
nhưng là là từ tiếng latinh caput nghĩa là đầu – 
vì mọi tội khác phát sinh từ bảy tội đầu mối này. 
Chúng là: kiêu ngạo, hờn giận, dâm dục, ghen 
ghét, hà tiện, mê ăn uống và lười biếng. 

1. Kiêu ngạo 
Mối tội đầu đầu tiên là 

tội kiêu ngạo. 
Kiêu ngạo làm cho bạn 
phòng vệ 

 Nó sẽ giúp chúng ta hiểu 
dụ ngôn về người Pha-ri-sêu 
kiêu ngạo và người thu thuế 
khiêm hạ trong Lc 18, 10-14. Chúa Giêsu kể dụ 
ngôn này: “Có hai người lên đền thờ cầu 
nguyện. Một người thuộc nhóm Pha-ri-sêu, còn 
người kia làm nghề thu thuế. Người Pha-ri-sêu 
đứng thẳng, nguyện thầm rằng: ”Lạy Thiên 

Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ 
khác: tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như 
tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần hai lần, 
con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của 
con. Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm 
chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa 
đấm ngực vừa thưa rằng: ”Lạy Thiên Chúa, xin 
thương xót con là kẻ tội lỗi. Tôi nói cho các ông 
biết: người này, khi trở xuống mà về nhà, thì đã 
được nên công chính rồi; còn người kia thì 
không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; 
còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên”. 

 Thí dụ về người Pha-ri-sêu là đáng kinh 
ngạc. Thánh sử nói với chúng ta rằng “ông này 
đứng thẳng”. Loại ngôn ngữ này, chúng ta có 
thể tìm thấy ở đâu nữa? Thưa trong quân đội. 
Bạn đứng thẳng khi bạn ở tại chiến trường. Kiêu 
ngạo làm cho bạn phải phòng vệ. Tại sao chúng 
ta không thích các lời bình này? Có thể chúng là 
đúng, nhưng để tự vệ, chúng ta sẽ tự cho mình 
là một con người “bén nhạy”! Điều này đã xảy 
đến cho bạn chưa? Chúng ta phải lưu ý và 
chống lại kiêu ngạo. Nó làm cho chúng ta quá 
phòng vệ, đặt ra nhiều rào cản, và có thể làm 
cho chúng ta quá bối rối trước lời bình của 
người khác. Thánh Đô-rô-thê-ô, viện phụ thành 
Gaza (khoảng năm 505-565) đã viết: “Căn 
nguyên mọi xáo trộn là tại không ai chịu cáo 
mình. Do đó sinh ra mọi thứ buồn phiền bực 
bội, và do đó ta chẳng có lúc nào được yên. 
Không có gì đáng ngạc nhiên, vì ta đã học được 
nơi những người thánh thiện bài học này: không 
có con đường nào khác đưa tới bình an ngoài 
con đường trên. Rất nhiều lần ta đã thấy điều ấy 
xảy ra, thế mà đang khi ta sống lười biếng và 
thích bình an, ta lại mong ước và tưởng rằng 
mình đã bước vào con đường ngay chính; đang 
khi ta tỏ ra bất nhẫn đối với mọi người, thì 
chính chúng ta, chúng ta chẳng bao giờ chịu 
cáo mình. Sự thể là như thế. Cho dù người ta có 
vô số vô vàn nhân đức, nhưng nếu lìa xa con 
đường ấy, người ta chẳng bao giờ được thư thái 
bình an”37.  
Kiêu ngạo dẫn đến quên sót 

 Đâu là vấn đề khác cho tội kiêu ngạo? Bạn 
biết người Pha-ri-sêu làm điều tốt lành thật sự - 
nhưng thay vì tạ ơn Chúa về mọi ơn lành đã 
nhận được, ông ta lại tự khen mình. Vấn đề với 
sự kiêu ngạo là không chỉ ca ngợi các việc lành 
                                                 
 37 Thánh Dorotheus, Phụng vụ bài đọc ngày thứ Hai tuần 
9 trong mùa Thường niên. 
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ta làm, nhưng làm cho chúng ta không đi xa hơn 
nữa. Người Pha-ri-sêu làm điều tốt lành, và ông 
có thể làm tốt hơn nữa. Bạn có nghe châm ngôn 
lao động ở Singapore chưa? “Hãy làm điều tốt 
nhất, không hề ngơi nghỉ, hãy làm cho mình trở 
nên tốt hơn và tốt nhất”. Thật sự, kiêu ngạo dẫn 
đến vô số tội quên tội sót. Hoa trái của kiêu 
ngạo là sự tầm thường và thiếu nhiệt tình. Sự 
khiêm hạ đích thực làm cho chúng ta tạ ơn Chúa 
về những gì chúng ta đã được ban cho, và giúp 
ta cố gắng hơn nữa. Thánh Augustinô bình luận 
về cách thức chúng ta cần duy trì trong đời sống 
như sau: “Nếu bạn hài lòng về những gì bạn là, 
bạn đã dừng lại rồi đó. Nếu bạn nói: đủ rồi, là 
bạn thua thiệt. Hãy tiến tới, tiến lên, hãy cố 
gắng vì mục tiêu của bạn. Đừng cố dừng lại 
trên đường, hoặc đi lui lại, hoặc đi lệch ra khỏi 
đường đang đi”38. 
Không thể tha thứ 

 Một lối diễn tả khác của kiêu ngạo trong thế 
giới hôm nay là không có khả năng tha thứ. 
Thông thường chúng ta tin rằng sự tha thứ là rất 
khó. Đúng vậy không? Tôi nhớ có lần đã gặp 
một phụ nữ ở Manila. Bà nói với tôi: “Ồ, lời dạy 
của Chúa Giêsu về sự tha thứ là quá khó. Tha 
thứ kẻ thù lại là rất khó”. Rồi bà nói tiếp với tôi 
về cách thức bà tức giận kẻ thù của bà. Tôi hỏi 
bà người ấy là ai, và bà cho biết đó là anh trai 
của mình. Người ấy không trả nợ cho bà trong 
nhiều năm qua. Người phụ nữ ấy nghiến răng và 
thú nhận bà không thể ngủ được, nhưng bà nói 
với tôi rằng vấn đề này không thực sự làm bà 
phiền muộn. Lẽ tất nhiên, tôi ngạc nhiên khi hỏi 
bà là việc ấy xảy ra bao lâu rồi, và bà cho biết là 
đã hơn năm năm. Vậy điều gì khó hơn? Là tha 
thứ cho người khác, hay cảm nghiệm năm năm 
thù hận, nghiến răng, và mất ngủ? Điều thật sự 
khó không là lời dạy Tin Mừng, nhưng là đầu óc 
chúng ta! Tâm trí chúng ta! Đó mới thật sự là 
khó. Chúng ta đều cứng đầu và cứng lòng. 
Nhưng chúng ta cần thực hành tha thứ cho 
người khác. Thánh Phanxicô Paola (1414-1507), 
Đấng Sáng lập Dòng Anh Em Rất Hèn Mọn 
(Minims), nói rõ: 

 “Hãy loại trừ sự hận thù và bực tức của con. 
Hãy tránh các lời nói gay gắt. Nếu chúng thoát 
ra từ môi con, con đừng xấu hổ khi để cho môi 
con chữa trị, bởi vì lời ấy tạo ra vết thương. 
Hãy tha thứ cho người khác, để cho con không 
nhớ lại vết thương nữa. Sự suy tư về vết thương 
                                                 
 38 Thánh Augustinô, Sermon, 169, 18. 

tự nó là sai lầm. Nó làm cho con thêm tức tối, 
nuôi dưỡng tội lỗi của con và ghét sự lành. Nó 
là mũi tên và thuốc độc cho linh hồn. Nó làm 
cho mọi nhân đức bay xa khỏi con. Giống như 
một sâu bọ trong tâm trí con, nó làm rối loạn lời 
con nói và không nghĩ đến việc khẩn cầu Chúa 
nữa. Nó là xa lạ với đức ái: nó nằm lại trong 
linh hồn như một mũi tên. Nó là sự dữ không hề 
ngủ yên, tội lỗi không bao giờ thôi. Quả thật, đó 
là cái chết từng ngày của con vậy39”. 

 Đây là sự trái ngược sâu sắc vời sự hòa hợp 
và an bình do tình yêu mang tới, “vốn tha thứ” 
và “không mừng khi thấy sự gian ác” (1 Cr 13, 
6). 
 Hãy nói “tôi xin lỗi” 

 Chúng ta thấy khó để nói lời “tôi xin lỗi”. 
Chúng ta cứ chờ đợi người kia lên tiếng trước, 
đi bước trước về hòa giải. Chúng ta thường cứ 
chờ xem, cứ chờ thêm nữa. Trong một số gia 
đình, có khi người ta không nói với nhau lời nào 
trong suốt cả ngày. Người này kiêu ngạo, và 
người kia cũng vậy. Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi 
có kiêu ngạo cộng thêm kiêu ngạo nữa? Nó trở 
thành kiêu ngạo bình phương. Nhiều ngày thành 
tuần, nhiều tuần thành tháng, nhiều tháng thành 
năm và nhiều năm thành thập kỷ. Đó là lý do 
mà Chúa Giêsu nói “nếu khi anh sắp dâng lễ vật 
trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em 
đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của 
lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người 
anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình” 
(Mt 5, 23-24). Hãy lưu ý là Chúa Giêsu nói rằng 
“người anh em đang có chuyện bất bình với 
anh”, chứ không nói “anh có chuyện bất bình 
với người anh em”. Chúa mời gọi chúng ta hãy 
đi bước trước, ngay cả khi người anh em đang 
có chuyện bất bình với chúng ta. Và hãy làm 
việc này nhanh chóng và ngay lập tức, vì Chúa 
nói thêm: “Anh hãy mau mau dàn xếp với đối 
phương, khi còn đang trên đường đi với người 
ấy tới cửa công” (xem Mt 5, 23-25), bởi vì nếu 
không, sự xét xử và phân xử cứ kéo dài hoài. 
Điều quan trọng trong sự bất hòa là nhìn nhận 
lỗi lầm của nhau và sửa chữa nhanh chóng. 

 Khi tôi còn bé, khoảng 6 tuổi, tôi nhớ lại 
một tình huống trong gia đình tôi. Cha tôi ở 
trong quân đội, ngành Không Quân, và ông 
cùng nhiều quân nhân tham dự một lễ thăng cấp. 
Ông trở về nhà cùng một số bạn bè và quyết 
                                                 
 39 Thánh Phanxicô Paola, Các giờ kinh Phụng vụ, ngày 2-
4  
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định nấu món trứng ốp la. Sáng hôm sau, nhà 
bếp trông tơi bời như vừa bị trận bom oanh tạc. 
Mẹ tôi nói với bố: “Đêm qua anh làm món 
trứng phải không?” Mẹ có bằng chứng rõ ràng – 
nhiều mảnh trứng văng lên trần nhà do nhiệt độ 
lò bếp quá cao. Sau các lời cáo buộc được nêu 
ra, bố tôi có cơ hội nói lời biện hộ. Tôi nghĩ 
rằng bố sẽ đưa ra các lời thanh minh và biện 
bạch, nhưng bố chỉ nói với mẹ “Anh xin lỗi”. Bố 
mới 24 tuổi khi ấy, và mẹ cũng thế. Tôi lên 6 
tuổi. và điều này đánh động tôi. Ba chữ luôn 
làm cho mối quan hệ sống động – không chỉ là 
“anh yêu em” nhưng cũng là “anh xin lỗi”. 

 Nó nhắc tôi về một cuộc thi bắn cung ở miền 
Trung nước Anh. Người bắn đầu tiên phải bắn 
một trái dưa đặt trên đầu một người cách xa 
khoảng 45,7m. Người ấy bắn thành công và hô 
to “Tôi là Robin Hood”. Vòng thi thứ hai là khó 
hơn – với một trái táo trên đầu một người. 
Người ấy cũng bắn thành công và hô to “Tôi là 
William Tell”, một người bắn cung nổi tiếng 
khác. Trong vòng ba cũng là vòng cuối, với giải 
thưởng là 50 đồng tiền vàng, người bắn phải bắn 
một trái nho trên đầu một người. Người bắn tiến 
ra và trấn an mọi người rằng thị giác của ông là 
rất tốt, mặc dầu ông mang cặp kính dày. Nhưng 
mũi tên của ông đi vào mắt của người đội trái 
nho. Ông tuyên bố “Tôi xin lỗi”. Thật không dễ 
nhìn nhận lỗi lầm của mình, ngay cả khi rõ ràng 
là mình sai. Thường chúng ta cố gắng biện minh 
và bênh vực mình. Đây có thể là tội kiêu ngạo. 
Chúng ta hãy cầu nguyện để có ơn khiêm hạ, 
sống khiêm nhường như người thu thuế kia 
trong đền thờ.  

2.Hờn giận 
 Một mối tội đầu khác 

dễ dẫn đến các tội khác, và 
làm cho một người kiêu 
hãnh thường hờn giận. Cứ 
luôn cho là ý kiến của 
mình đúng, người ấy sẽ 
tìm thêm nhiều lý do để 
thuyết phục kẻ khác. Người ấy dễ bị khiêu 
khích. Một lần kia, thánh Antôn (1195-1231) có 
giấc mơ khi ngủ, và ngài thấy quỷ rảo chung 
quanh, đặt đinh sắt, lưới vây và móc nhọn khắp 
nơi. Khi thánh nhân tỉnh thức, ngài hỏi Chúa 
Giêsu điều ấy có nghĩa là gì. Chúa giải thích 
rằng quỷ thích đặt nhiều bẫy chung quanh con 
người. Chính vì thế thánh vịnh gia đã loan 
truyền “Mắt tôi nhìn Chúa không biết mỏi vì 

chính Người đã gỡ chân tôi khỏi dò lưới” (Tv 
25, 15) và “Chính Chúa gìn giữ bạn khỏi lưới kẻ 
thù giăng, khỏi tai ương tàn khốc” (Tv 91, 3). 
Thật là quan trọng khi chúng ta bị khiêu khích 
không cắn móc câu. Khi người nào đó có lời 
bình phẩm gây bực tức cho ta, đôi khi tốt hơn 
chúng ta nên cắn lưỡi mình hơn là cắn que 
nhọn. Vì thế thánh Giacôbê nói với chúng ta: 
“Anh em thân mến của tôi, anh em nên biết 
rằng: mỗi người phải mau nghe, đừng vội nói, 
và khoan giận” (Gc 1, 19). 
Hãy tránh các tranh luận điên rồ 

 Thường sự hờn giận xảy ra khi người ta thảo 
luận quá nhiệt tình các chủ đề vô bổ. Tôi đã 
sống với một gia đình ở Tây Ban Nha, và các 
thành viên gia đình này thích cố gắng bác bỏ ý 
kiến của nhau. Một ngày nọ, họ tranh cãi kịch 
liệt trong bữa ăn – họ tranh nhau xem cấp nào là 
cao nhất trong tầng lớp quý tộc ở Anh. Ông bố 
bảo là một Công tước, bà mẹ nói là một Huân 
tước, người chị cả cho là một Hầu tước và cậu 
trai út nói là một Tử tước. Họ quay sang tôi như 
người trọng tài, nhưng tôi không biết liệu câu 
trả lời sẽ làm họ tranh cãi thêm nữa chăng. Tốt 
hơn là nên đợi một thời gian và tìm câu trả lời 
qua mạng Internet. Và chúng tôi tìm thấy trong 
thư gửi Titô: “Còn những cuộc tranh luận điên 
rồ, anh hãy tránh xa” (Tt 3, 9). 
Đừng tìm sự trả thù 

 Thật là thú vị để ghi nhận lời dạy tuần tự của 
Kinh Thánh về việc không trả thù hoặc trả thù 
nhưng vẫn yêu thương kẻ thù. Lời dạy bắt đầu 
với: 

 1.Trả thù không giới hạn - “Ca-in sẽ được 
báo thù gấp bảy” (St 4, 15.24) 

 2.Trả thù có giới hạn hoặc sự trừng trị 
(talion trong tiếng Latinh là ‘bằng nhau’) – mắt 
đền mắt, đấy đã là một sự tiến bộ, khi không lấy 
hai mắt để trả thù, nhưng chỉ lấy một mắt mà 
thôi.  

 3.Luật bạc: “Ðiều gì con không thích, thì 
cũng đừng làm cho ai cả” (Tb 4, 15) 

 4.Luật Vàng: “Tất cả những gì anh em muốn 
người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng 
hãy làm cho người ta” (Mt 7, 12) – luật này tích 
cực hơn luật bạc, vì hướng ra ngoài, và lấy sáng 
kiến. 

 5.Yêu thương kẻ thù – một lời mọi gọi đến 
chủ nghĩa anh hùng đạo đức.  
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Hãy lấy thiện mà thắng ác 
 Người ta dễ trở nên hờn giận khi người ta bị 

đối xử cách bất công và thậm chí tìm cách trả 
thù nữa. Năm 1794, thi sĩ Anh William Blake 
(1757-1827) viết bài thơ “Cây thuốc độc” (The 
Poison Tree) về sự hờn giận và trả thù như sau: 

 “Tôi hờn giận với kẻ thù tôi: tôi bảo đừng, 
cơn tức giận mọc lên. 

Tôi tưới nước các sợ hãi cho nó, Ngày đêm 
tôi tưới bằng nước mắt; 

Tôi tắm nắng cho nó bằng nụ cười, và với 
các mưu mẹo lừa gạt mềm. 

Nó lớn lên cả ngày lẫn đêm, cho đến khi nó 
ra một trái táo tươi. 

Và kẻ thù tôi nhìn thấy nó sáng rực. Và anh 
ta biết là của tôi, 

Và nó bị đánh cắp trong vườn; Khi ban đêm 
che cái cột;  

Ban sáng tôi vui mừng nhìn thấy, Kẻ thù tôi 
nằm dài bên gốc cây”. 

 Chúa Giêsu khuyên răn chống lại sự trả thù 
và hờn giận, và Người mời gọi các đồ đệ của 
Người hãy yêu thương kẻ thù, đó chắc chắn là 
cách cuối cùng trong việc chế ngự sự giận dữ. 
Thánh Phaolô (khoảng năm 5-67) đã mạnh mẽ 
chống lại sự trả thù trong thư gửi tín hữu Rôma: 
“Anh em thân mến, đừng tự mình báo oán, 
nhưng hãy để cho cơn thịnh nộ của Thiên Chúa 
làm việc đó, vì có lời chép: Đức Chúa phán: 
Chính Ta sẽ báo oán, chính Ta sẽ đáp trả. Trái 
lại, kẻ thù ngươi có đói, hãy cho nó ăn; có khát, 
hãy cho nó uống; làm như vậy, ngươi sẽ chất 
than hồng lên đầu nó. Đừng để cho sự ác thắng 
được mình, nhưng hãy lấy thiện mà thắng ác” 
(Rm 12, 19-21). 
Các thánh chế ngự sự hờn giận 

 Các thánh cũng viết về sự hờn giận, và thật 
là hữu ích khi chúng ta tóm lược một số lời dạy 
của các ngài – tốt hơn đừng để cho sự hờn giận 
có tội vào con người bạn, bởi vì khi bạn mời nó 
đi vào, thật là khó để đuổi nó đi ra khỏi bạn. 
Thứ hai là, thường là vô ích để sửa lỗi người 
khác, khi chúng ta đang hờn giận. Thứ ba là, sự 
hờn giận có tội làm cho bạn đau khổ và chịu 
đựng. Chính vì vậy Chúa Giêsu khuyên các 
người lắng nghe Người hãy vội hòa giải với 
người khác. Thánh Catarina Siena (1347-1380) 
nói rằng không có tội hoặc không có sai lầm, 
khi làm cho một người hưởng nếm địa ngục 
trong cuộc đời này bằng sự hờn giận và sự thiếu 

kiên nhẫn. Khi ai đó trở nên hờn giận chúng ta, 
sự hiền dịu có thể là liều thuốc chữa tốt. Mới 
đây tôi nhớ có vài người đến thăm tôi, và họ 
đang bực bội vì họ quá mệt mỏi với công việc 
lao động của họ. Tôi cố gắng giúp họ, nhưng 
cách thức của họ là phản tác dụng. Tôi hỏi họ 
liệu họ biết vấn đề nào đó chăng. Một người 
dõng dạc nói: “Lẽ tất nhiên, tôi biết chứ!”. Sau 
một lát, tôi cảm thấy an bình và quyết tâm giúp 
đỡ người ấy. Sau này, họ viết điện thư cho tôi, 
cám ơn tôi vì đã giúp đỡ cho họ. Thánh Gioan 
Kim Khẩu (khoảng năm 347-407) nói rằng cũng 
như lửa được dập tắt bởi nước, thì sự hờn giận 
được dập tắt bởi sự hiền dịu.  
Khi nào hờn giận là có tội? 

 Giờ đây chúng ta đã hiểu sự hờn giận cách 
đúng đắn. Nó luôn là có tội không? Vâng, theo 
Tin mừng theo thánh Máccô, Chúa Giêsu đã nổi 
nóng với các người buôn bán trong Hội đường 
(xem Mc 3, 5), và thánh Phaolô khuyên giáo 
đoàn Êphêxô: “Anh em nổi nóng ư? Đừng phạm 
tội” (Ep 4, 26). Chúng ta cần nhớ rằng sẽ là 
không sai lầm khi nóng giận trước một điều sai 
trái. Thánh Tôma Aquinô (1225- 1274) nói với 
chúng ta rằng sự hờn giận là không sai trái khi 
nó phù hợp với lý do đúng. Nếu chúng ta sửa 
chữa cho ai một lầm lỗi, hoặc phản ứng cách 
nóng giận trước một bất công nghiêm trọng, 
điều này có thể biện minh được. Nó có thể trở 
thành tội khi sự hờn giận là thái quá, hoặc 
không tỉ lệ với sự sai trái. Ngài viết: “Nếu người 
ta ước muốn tìm cách trả thù trong một cách 
trái với trật tự lý trí, chẳng hạn nếu người ta 
muốn sự trừng phạt cho người nào chưa đáng bị 
trừng phạt, hoặc vượt quá sự đáng bị phạt, hoặc 
trái với trật tự được luật qui định, hoặc không vì 
mục đích cần có, cụ thể là duy trì công bình và 
sửa chữa lầm lỗi, thì sự ước muốn hờn giận sẽ 
là có tội, và điều này được gọi là sự hờn giận có 
tội”40. 
Nhân đức tự chủ 

 Do đó, chúng ta cần nhớ đến nhân đức tự 
chủ. Lời nói cứng rắn thường không thể giúp 
sửa lỗi cho người ta cách đúng đắn, và đó là lý 
do mà thánh Gioan Kim Khẩu nói rằng lời quở 
trách thốt ra với sự tự chủ là dấu hiệu của người 
yêu thương. Người khác thường sẽ sẵn sàng 
lắng nghe, khi sự sửa lỗi không nhuốm màu sự 
hờn giận. Do đó, sách Châm ngôn ca ngợi người 
                                                 
 40 Thánh Tôma Aquinô, Summa Theologiae IIa-IIae, 158, 
art. 2. 
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nào biết tự chủ tốt, và không dễ dàng trở nên 
hờn giận: “Người chậm giận thì hơn trang hào 
kiệt, người tự chủ hơn kẻ chiếm được thành” 
(Cn 16, 32). 

3. Dâm dục 
 Trong Tin mừng theo 

thánh Matthêu, Chúa Giêsu 
nói: “Thầy bảo cho anh em 
biết: ai nhìn người phụ nữ 
mà thèm muốn, thì trong 
lòng đã ngoại tình với 
người ấy rồi” (Mt 5, 28). 
Dâm dục là tội nhìn chằm chằm người khác như 
là một đồ vật, và quên rằng họ là con cái của 
Chúa. Có nhiều hậu quả của tội dâm dục trong 
thế giới hôm nay. Sự không chung thủy trong 
hôn nhân, sự chung chạ tình dục, và thậm chí sự 
ly dị thường có tội dâm dục như lả yếu tố góp 
phần lớn. Chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng sức 
mạnh tai hại của tội trong lĩnh vực dâm dục. 
Chúng ta chỉ cần nghĩ đến số lượng vụ phá thai 
hàng năm thì biết - hơn 50 triệu vụ phá thai mỗi 
năm trên thế giới. Tôi dâm dục gây chết chóc, 
không chỉ cho các mối quan hệ và hôn nhân, mà 
còn cho nhiều mạng sống con người vô tội nữa.  
Có trò đùa vô hại không? 

 Sự quan ngại lớn là cần có trong xã hội 
chúng ta, vốn trở nên quá tính dục hóa và bão 
hòa tính dục. Nó gần giống như một trò đùa vô 
hại. Chỉ cần nghĩ đến lĩnh vực hình ảnh khiêu 
dâm. Bạn có biết cái gì là sự nghiện gia tăng 
nhanh chóng nhất trong thế giới hôm nay 
không? Thưa đó là hình ảnh khiêu dâm trên 
mạng Internet. Đôi khi, nó được xem như là “trò 
đùa vô hại”. Nhưng chúng ta đừng nên quá ngây 
thơ. Con quỷ không đi ra ngoài để chơi trò chơi 
mà là để hạ nhục chúng ta. Ngày kia, một cậu bé 
gặp một con rắn độc ở chân đồi. Cậu bé muốn 
leo lên đồi, và con rắn nài van cậu bé đưa nó lên 
theo với. Cậu bé bác bỏ ý kiến vì cho rằng con 
rắn có thề cắn mình. Con rắn trả lời: “Lẽ tất 
nhiên, tôi không cắn cậu đâu. Tôi là bạn cậu 
mà!”. Nó thành công trong việc thuyết phục cậu 
bé đem nó đi theo. Cậu bé đưa con rắn đi theo 
lên tới đỉnh đồi. Tại đây, con rắn lên tiếng: 
“Này, hãy xem, tôi không cắn cậu. Tôi là bạn 
của cậu, xin đem tôi trở lại xuống đồi”. Cậu bé 
đưa con rắn độc trở xuống đồi. Tới nơi, con rắn 
bảo đặt nó xuống đất. Lúc ấy, con rắn nhìn mắt 
cá chân để trần của cậu bé, và lao vào đó, nó cắn 
mạnh vào mắt cá chân và chuyển đầy nọc độc 

vào. Cậu bé kêu to và rên la: “Tại sao mày cắn 
tao? Tao nghĩ mày là bạn của tao chứ?”. Con 
rắn huýt gió: “Tôi là một con rắn. Rắn vẫn là 
rắn. Nên rắn phải cắn thôi”.  
Cú cắn của sách báo khiêu dâm  

 Sách báo khiêu dâm sẽ tự giới thiệu như là 
người bạn chúng ta, hứa hẹn niềm vui và hoan 
lạc. Trước hết, nó dường như là vô hại, nhưng 
rồi nó sẽ cắn đấy! Trong Cựu Ước, chúng ta tìm 
thấy lời khuyên như sau: “Con hãy tránh tội như 
tránh rắn, vì nếu con tới gần, nó sẽ cắn con” 
(Hc 21, 2). Con người sẽ bị sập bẫy – xem một 
hình ảnh là chưa đủ, nhưng phải nhiều hơn, 
mạnh hơn, và nọc độc của sách báo khiêm dâm 
bắt đầu làm việc. Lẽ tất nhiên, nó ảnh hưởng 
cách thức mà người sử dụng nhìn người khác. 
Hậu quả của nọc độc sẽ xuất hiện khi người 
nam nhìn phụ nữ trong đời sống thực – người 
khác trở nên không là một chủ thể, được dựng 
nên theo hình ảnh của Chúa, nhưng như một đối 
tượng của ham muốn, bị sử dụng và rồi quăng đi 
sau đó. Trong xã hội, hậu quả của sách báo 
khiêu dâm là đầy dẫy. Viện Witherspoon ở Mỹ 
đã công bố một phúc trình rất mạnh và uy tín về 
các hậu quả tai hại của sách báo khiêu dâm 
trong xã hội. Phúc trình cho thấy rằng ngày nay, 
số lượng người xem sách báo khiêu dâm thật 
đông, gây sửng sốt. Pamela Paul, người cộng tác 
cho phúc trình của Viện Witherspoon, cũng là 
một phóng viên của Tạp chí Time, cho biết: 
“Mỗi năm người ta thuê tới 800 triệu video và 
DVD khiêu dâm (trong đó khoảng 1/5 là phim 
‘con heo’), và 11.000 phim con heo, vượt xa 
con số 400 phim hàng năm của Hollywood. Bốn 
tỉ USD mỗi năm được chi cho video khiêu dâm 
tại Mỹ, vượt quá số tiền chi cho bóng đá, dã cầu 
và bóng rỗ. Người ta xem phim khiêu dâm trực 
tuyến nhiều hơn so với bất cứ xem chủ đề nào 
khác”41. 

 Tội lỗi có nhiều hậu quả. Một số người biện 
minh cho phim ảnh khiêu dâm, nói rằng khi họ 
nhìn thân thể phụ nữ bị lạm dụng, chỉ là để giải 
trí, nhưng đối với “nữ diễn viên” trong phim ấy, 
thì không phài là chuyện giải trí, mà là một thực 
tại suy đồi. Hãy nghĩ đến cách thức phim ảnh 
khiêu dâm có thể là một yếu tố trong việc ly dị - 
tại Mỹ, các thẩm phán xử ly dị cho biết rằng 

                                                 
 41 Pamela Paul, “From Pornography to Porno to Porn: 
How Porn Became the Norm”, trong The Social Costs of 
Pornography: A Collection of Papers (Princeton, N. J.: 
Witherspoon Institute, 2010). 
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phim ảnh khiêu dâm liên quan đến 2/3 số vụ ly 
dị. Hãy nhìn vào ảnh hưởng của phim ảnh này 
trên trẻ em – 100.000 địa chỉ internet đang cung 
cấp phim ảnh khiêu dâm. Có có nhìn thấy làm 
thế nào tội lỗi “riêng tư” là một phần thực sự 
của một đại dịch không? Chúng ta cần học ra 
sao để có một cái nhìn thuần khiết? Ước gì 
chúng ta có được cái nhìn thuần khiết của Chúa 
Giêsu! “Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì 
họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa” (Mt 5, 8). 
Chúa Giêsu cũng nói: “Anh em đã nghe Luật 
dạy rằng: Chớ ngoại tình. Còn Thầy, Thầy bảo 
cho anh em biết: ai nhìn người phụ nữ mà thèm 
muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy 
rồi” (Mt 5, 27-28). Một đàng là nhìn một người, 
người nam hay người nữ, và một đàng là nhìn 
với ước muốn dâm dục. Một chủng sinh nói với 
linh mục Cantalamessa: “Con thích nhìn phụ nữ, 
nhất là phụ nữ đẹp. Nếu Chúa không muốn 
chúng ta nhìn họ, thì tại sao Ngài ban cho 
chúng ta đôi mắt?”. Cha Cantalamessa trả lời 
rằng Chúa cũng cho chúng ta mí mắt, để thỉnh 
thoảng chúng ta khép chúng lại mà!  

 Và chúng ta không giới hạn tội dâm dục cho 
đàn ông mà thôi. Phụ nữ cũng phạm tội này chứ. 
Trong một văn phòng có một phụ nữ đã có 
chồng. Chị mặc y phục mỏng và khêu gợi. Chị 
nói với người bạn: “Ồ, tôi thích các chàng chú ý 
đến tôi lắm! Tôi hấp dẫn lắm mà”. Nhưng chị ta 
bị sốc ngay khi nghe người bạn trả lời cách tức 
giận: “Vần để không phải là em rất hấp dẫn. 
Vấn đề là tâm hồn em thật TRỐNG RỖNG!”. 
Một vấn đề với y phục khêu gợi là rằng nó cho 
thấy thân xác quá nhiều, nhưng lại quá ít về 
nhân cách của người ấy. Sự thùy mị là một nhân 
đức thật sự trong thế giới hôm nay.  

4. Ghen ghét 
Cú đấm đôi 

 Qua tội ghen ghét, quỷ 
đánh cú đấm đôi, hai mặt. 
Nó làm cho bạn thèm muốn 
điều mà người khác dường 
như có, và rồi nó làm cho 
bạn quên nói lời cám ơn cho 
nhiều ân ban mà bạn đã nhận lãnh. Một lần nọ, 
tôi đến thăm một gia đình khá giả, nhưng đang 
gặp nhiều vấn đề - họ đang nợ nần, ông bố 
không chung thủy và đứa con trai nghiện ma 
túy. Điều xảy ra là vài ngày sau đó, tôi đi ngang 
bên ngoài ngôi nhà lớn ấy với một cậu sinh 
viên. Cậu này thuộc một gia đình nghèo, nhưng 

sống rất hạnh phúc. Cậu dừng lại trước ngôi nhà 
và nói: “Giá mà chúng tôi có một ngôi nhà và 
đời sống gia đình như họ”. Tôi cảm nhận được 
sự ghen ghét ở đây, và nói gay gắt với cậu: “Em 
không hiều điều em đang nói. Nếu em hiểu được 
sự đau khổ và khốn cực trong gia đình này, em 
sẽ nhanh chóng rút lại lời em đã nói thôi!”. Quả 
đúng là người phàm chỉ thấy điều mắt thấy, còn 
Thiên Chúa thì thấy tận đáy lòng (xem I Sm 16, 
7). Con quỷ làm mờ mắt chúng ta với sự ghen 
ghét, đến nỗi chúng ta chỉ nhìn thấy dáng dấp 
hào nhoáng bên ngoài, nhưng sự hào nhoáng ấy 
không phải là vàng. Do đó trong trường hợp 
này, chúng ta đã quên tạ ơn Chúa về rất nhiều 
hồng ân mà chúng ta nhận được mỗi ngày.  
Ghen ghét và kiêu căng  

 Khi sự ghen ghét dâng cao, nó có thể dẫn 
đến đủ mọi thứ vấn đề. Có lần tôi làm việc trong 
một bệnh viện, tôi nhìn thấy một phụ nữ có 
nhiều vết phỏng hóa học và vết thương trên mặt. 
Điều gì xảy ra vậy? Một phụ nữ đồng nghiệp 
ghen với chị vì chị trẻ tuổi hơn và được ông chủ 
khen nhiều hơn. Người phụ nữ kia ghen ghét. 
Sự ghen ghét lớn dần trong tâm hồn chị như một 
cây độc, cho đến khi chị không chịu đựng nổi 
nữa. Chị đi đến xe, lấy bình ắc quy ra, và rót 
axít vào cái ly. Chị đi đến nhà người đồng 
nghiệp trẻ hơn và gõ cửa. Phụ nữ này mở cửa và 
nói lời chào. Ngay lúc ấy, người phụ nữ lớn tuổi 
hơn, lòng đầy ghen ghét, tạt cả ly axít vào chị 
bạn. Chị này bị mù mắt và sẽ mang nhiều vết 
sẹo suốt cả cuộc đời còn lại. Đây chính là sức 
mạnh của tội ghen ghét trong tâm hồn con 
người.  
Sự chữa lành là hãy tạ ơn Chúa  

 Một sự chữa lành cho ghen ghét là tạ ơn, tạ 
ơn Chúa mỗi ngày về nhiều ơn lành. Và nếu bạn 
nhìn thấy người khác có các ơn mà bạn không 
có, hãy cảm tạ Chúa về những gì Chúa đã ban 
cho họ: “Chúng tôi đâu dám cho mình ngang 
hàng hay so sánh mình với những kẻ tự cao tự 
đại kia” (2 Cr 10, 12). “Mọi ơn lành và mọi 
phúc lộc hoàn hảo đều do từ trên, đều tuôn 
xuống từ Cha” (Gc 1, 17). 

5. Hà tiện 
Sự vô cảm 

 Bảy mối tội đầu liên kết 
với nhau, nhưng ba tội cuối 
cùng có một mối tương 
quan đặc biệt: đó là hà tiện, 
mê ăn uống và lười biếng. 
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Về hà tiện, tội này có các hậu quả thảm hại, khi 
chúng ta nhìn tình hình ở Philippines, nơi đa số 
người dân sống dưới mức nghèo khổ và đa số 
của cải thịnh vượng nơi đây thuộc về một số ít 
gia đình siêu giàu, mà nhiều gia đình này lại là 
Công giáo. Nhưng thay vì qui lỗi cho người 
giàu có, chúng ta hãy nhìn lại đời mình, vì 
chúng ta cũng có thể trở nên vô cảm nữa. Đôi 
khi, thế giới hôm nay khuyến khích cho chúng 
ta một loại vô cảm khác. Nó nhắc tôi về câu 
chuyện của hai thanh niên trong thành phố. 
Chàng trai phố thị muốn cho người bạn của 
mình, một người từ nông thôn lên, thấy các lối 
sống của phố thị. Chàng cố ý la to nhờ giúp đỡ, 
nhưng chẳng ai chú ý, chẳng ai dừng lại và mọi 
người đều lao vào công việc kinh doanh làm ăn 
của mình như thường. Chàng trai liền đấy một 
đồng tiền và thả mạnh xuống lòng đường, Đồng 
tiền va chạm lòng đường và kêu “keng, keng, 
keng”. Khi ấy mọi người mới dừng lại, mọi 
người nhìn vào và chú ý tới.  
Sự vấp phạm 

 Sự nghèo đói của nhiều người phải là mối 
mối quan tâm lớn cho mọi người chúng ta. Hiến 
chế Gaudium et Spes của Công đồng chung 
Vatican II nói rằng “một số quốc gia mà đa số 
dân chúng thường mang danh Kitô hữu, đang 
thản nhiên hưởng thụ quá nhiều của cải trong 
lúc nhiều quốc gia khác sống thiếu thốn cùng 
cực, bị đói khát, bệnh tật và đủ mọi thứ bất 
hạnh dày vò”42. Làm sao nó tóm lược tình hình 
này, vốn áp dụng tốt ở Philippines? Một sự vấp 
phạm như thế không nên tiếp tục nữa. Tại sao 
có sự chênh lệch lớn giữa người dân của cùng 
một đất nước. Đó là sự hà tiện, sự tham lam. 
Như thánh Phaolô nói khi viết cho Timôthê: 
“cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham muốn 
tiền bạc” (1 Tm 6, 10). Không phải tự tiền bạc 
là vấn đề, bởi vì bạn có thể làm được nhiều việc 
lớn với tiền bạc, nhưng vấn đề là vì nó biến nó 
trở thành một thần tượng. Thân phụ tôi luôn dạy 
chúng tôi rằng người nào không biết đến nỗi 
khốn khổ của người nghèo, người ấy sẽ không 
vào được Nước Trời.  
Yêu Chúa, dùng tiền bạc 

 Một ngày nọ trong một quán cà phê ở 
Pampanga, tôi đang cân nhắc nên ăn món nào. 
Có nhiều món để tha hồ chọn lựa trong thực đơn 
– cuối cùng, chúng tôi ăn thịt ếch và châu chấu 

                                                 
 42 Hiến chế Gaudium et Spes, số 88. 

chấu chiên. Trên tường nhà hàng, có một câu 
thú vị với hàng chữ: “Thật tốt khi có nhiều tiền 
bạc và các vật dụng mà tiền bạc có thể mua 
được, nhưng cũng thật tốt khi kiểm tra lại trong 
chốc lát và đoan chắc rằng bạn không mất thứ 
gì mà tiền bạc không thể mua được”. Đây là câu 
nói nhắc nhở ta hãy yêu mến Chúa và sử dụng 
tiền bạc đúng. Không còn cách nào khác.  
Hãy nhớ cõi đời đời 

 Chúng ta cũng hãy nhớ đến vận mạng đời 
đời của mình. Có câu chuyện của một phụ nữ 
sung túc, sống đời thoải mái, siêng đi nhà thờ và 
tặng quà cho người nghèo dịp lễ Giáng Sinh. 
Sau khi qua đời, bà gặp thánh Phêrô ở cổng 
Thiên đàng. Bà sắp được cho nhìn thấy ngôi nhà 
trên trời của mình. Các ngôi nhà đầu tiên mà bà 
nhìn thấy là tòa nhà sang trọng, xinh đẹp – có 
vườn xinh xinh và đèn sáng dọc các lối đi. 
Nhưng nhà bà không thuộc số đó, và thánh 
Phêrô dẫn bà đi tiếp. Có một số nhà đứng riêng, 
khá sang trọng, với mặt tiền trông hấp dẫn. 
Nhưng tiếc thay, nhà bà cũng không ở nhóm đó. 
Con đường hẹp dần và trở thành đường mòn dơ 
bẩn, không có ngọn đèn đường nào, và thánh 
Phêrô đi tới một túp lều tồi tàn lụp xụp. Người 
phụ nữ kinh ngạc. Thánh nhân nói với bà: “Đây 
là nhà của con. Ta đã cố gắng xây dựng hết sức 
đó. Nhưng con gửi lên cho ta quá ít vật liệu xây 
dựng, trong khi con còn sống ở trần gian, cho 
nên làm sao ta có thể xây được nhà tốt, với 
những gì con gửi lên cho ta”.  

6. Mê ăn uống 
 Nguy hại sức khỏe 

 Việc cố gắng thảo luận 
về sự mê ăn uống thường 
chỉ làm trò cười vui đùa 
mà thôi. Thật không dễ để 
cho rằng nó là một mối tội 
đầu. Nhưng đúng là một 
số người đặt sự sống của họ vào nguy hiểm rủi 
ro do những gì họ ăn và uống. Tại Mỹ, nhiều 
người uống rượu như hũ chìm, họ tiêu thụ rượu 
bia quá mức vào ngày cuối tuần và trong các dịp 
lễ mừng. Những người nhìn thấy thật sự các hậu 
quả tai hại là các bác sĩ trong phòng Cấp cứu 
bệnh viện, vì họ thường điều trị rất đông người 
tham dự rượu chè đình đám. Quả vậy, Hội Y 
học Anh mở chiến dịch cấm quảng cáo rượu, 
bởi vỉ hội nhìn thấy tác hại ghê gớm do rượu bia 
gây ra. Ngưởi ta có thể tự hỏi điều gì là sai trái 
với rượu? Vâng, mọi sự vẫn là điều độ, nhưng 
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khi con người đã say rượu, họ không làm chủ lý 
trí nữa và lao vào mọi thứ trò hề và ngu xuẩn, 
dẫn đến tội lỗi, chẳng hạn bạo lực, dâm dục và 
tự làm cho mình bị thương tích nữa. Thánh 
Phaolô nói rõ ràng: “Chớ say sưa rượu chè, vì 
rượu chè đưa tới truỵ lạc, nhưng hãy thấm 
nhuần Thần Khí” (Ep 5, 18) 

 Về thực phẩm, nhiều người ăn thái quá, mê 
ăn quá, nên đặt sức khỏe của mình vào nguy cơ 
bệnh tật, chẳng hạn chứng tiểu đường, bệnh tim 
mạch, vì họ không nghe lời khuyên của bác sĩ. 
“Chúa họ thờ là cái bụng” (Pl 3, 19), như thánh 
Phaolô nói. 
Mê ăn uống không chỉ là ăn uống thái quá 

 Trong lĩnh vực thực phẩm, sự mê ăn uống 
không chỉ được diễn tả như là ăn quá mức, 
nhưng còn là quan tâm quá mức đến ăn uống, lo 
lắng thái quá về mọi bữa ăn sẽ tới, cả sau khi 
người ta ăn vừa xong hoặc bụng còn no. Đây là 
một thèm khát bất thường về ăn uống, vi phạm 
luật lý trí. Đó không chỉ là ăn quá nhiều, nhưng 
hướng một cách bất thường về mê ăn uống. Nó 
diễn tả qua:  

1.Ăn uống bất cứ lúc nào 
2.Quá quan tâm đến chất lượng thức ăn 
3.Quá quan tâm đến cách nấu và dọn món ăn 
4.Ăn quá nhiều 
5.Ăn trong cách không phù hợp 

Mê ăn món ngon 
 Một cuốn sách rất thú vị về các mưu chước 

của ma quỷ có nhan đề “Thư tín của Screwtape” 
của tác giả nổi tiếng C. S. Lewis. Truyện kể một 
con quỷ tinh khôn tên là Screwtape đang 
khuyên con quỷ cháu trai của mình, tên 
Wormwood, về sự mê ăn uống. Screwtape nói 
với cháu: “Cháu Wormwood ơi, cách thức khinh 
bỉ mà cháu nói về sự mê ăn uống như một cách 
thế để nắm bắt các linh hồn, trong thư trước của 
cháu, chỉ cho thấy sự ngu dốt của cháu. Một 
trong các thành quả lớn nhất hàng trăm năm 
qua là làm cho chết lương tâm con người về đề 
tài này, đến nỗi ngày nay cháu khó tìm ra một 
bài giảng lễ hoặc một nhận thức về sự mê ăn 
uống trên toàn châu Âu”43. Screwtape giải thích 
rằng sự thành công là làm cho người ta chia trí, 
chỉ còn nghĩ về sự mê ăn uống, mà không nghĩ 
về vấn đề thực sự - mê ăn món ngon vật lạ. Sự 

                                                 
 43 Xem C. S. Lewis, Screwtape Letters (New York: The 
Macmillan Company, 1961), 86-90  

mê món ngon là một thái độ, mà qua đó người 
ta không còn ăn quá nhiều, nhưng chỉ ăn món 
ngon vật lạ nào đó, không chế biến và nấu bằng 
một cách khác, hoặc chỉ trong nhà hàng ấy mà 
thôi. Bằng cách này, một sự gắn bó bất thường 
với thức ăn phát triển lên.  

 Hy vọng rằng chúng ta có thể bắt đầu nhìn 
thấy rõ hơn các vấn đề mà tội mê ăn uống có thể 
gây ra. Lấy hình ảnh lớn hơn và nhớ rằng các 
hậu quả của tội này mở rộng trong thế giới 
chúng ta hôm nay, chúng ta hãy nhìn vào sự 
kiện rằng nhiều trẻ em trên thế giới đang chết 
đói và suy dinh dưỡng, trong khi vấn đề sức 
khỏe số một tại Mỹ trong thập niên qua là gì? 
Ung thư ư? AIDS chăng? Không, đó là chứng 
béo phì.  

7. Lười biếng 
 Hãy dùng thì giờ cách 
khôn ngoan 

 Trong Dụ ngôn những 
yến bạc, hai đầy tớ đầu tư 
các yến bạc cách khôn 
ngoan (xem Mt 25, 14-
30). Người đầy tớ thứ ba 
không đầu tư, nhưng chôn yến bạc. Khi chủ về, 
ông giận dữ và cáo buộc người đầy tớ thứ ba là 
tồi tệ và lười biếng. Sự lười biếng xảy đến khi 
chúng ta không coi trọng hoặc không dùng thì 
giờ cho tốt. Lần kia thánh Anphong Liguori 
(1696-1787) viết rằng nếu các thánh trên trời có 
thể kêu than, chỉ có một điều các ngài kêu than 
mà thôi - đó là các ngài đã không sử dụng thì 
giờ một cách khôn ngoan hơn trên mặt đất này. 
Thì giờ là cái chúng ta có trên trần gian, nhưng 
không còn có trên thiên đàng. Trên đó không 
cần đồng hồ đeo tay. Vì cuộc đời ngắn ngủi và 
nó là một hồng ân lớn lao, chúng ta cần phải sử 
dụng thì giờ một cách khôn ngoan. Sự lười 
biếng là một tội ảnh hưởng chúng ta cả xác cả 
hồn. Đôi lúc, nó diễn tả trong sự trễ giờ, liên tục 
trễ hẹn. Sự lười biếng trong công việc có nghĩa 
rằng việc làm vẫn chưa hoàn tất, hoặc người 
khác phải làm thay cho ta cho xong. Đây là một 
sự bất công.  
Sự lười biếng thiêng liêng 

 Sự lười biếng thiêng liêng xảy ra khi tôi 
không dành thì giờ trong đời tôi cho việc cầu 
nguyện. Tôi không có thì giờ cầu nguyện, 
nhưng lại có nhiều giờ cho việc xem tivi, vào 
Intetnet và Facebook. Một lĩnh vực khác của sự 
lười biếng thiêng liêng là thiếu tự huấn luyện về 
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giáo huấn Giáo Hội. Do đó, khi xảy ra một cuộc 
tranh luận, hoặc ai đó xin ta lời khuyên, chúng 
ta tự thấy mình không thể đáp ứng cho họ. Sẽ 
khác biệt biết bao nếu chúng ta dùng thì giờ cho 
tốt và quan tâm tự đào tạo mình, để trở nên Kitô 
hữu tốt trong sứ vụ chúng ta trong thế giới. Sự 
lười biếng dẫn đến nhiều sự quên sót. Nó cũng 
làm cho chúng ta đặt mục tiêu mình quá thấp. 
Một người lười biếng không muốn bất cứ thách 
đố nào, không muốn chiến đấu, không muốn bị 
quấy rầy và thích đắm mình trong điều thông 
thường, bằng lòng để cho ngày trôi qua, tháng 
năm trôi qua mà không tự đặt cho mình các mục 
tiêu đòi hỏi cao hơn. Anh chị em, hãy tiến lên! 
Hãy đặt mục tiêu cao hơn, và chúng ta sẽ có thể 
làm được nhờ sự trợ giúp của ân sủng Chúa. Xin 
cho ơn dồi dào của Chúa không là vô ích cho ta. 
Trong lĩnh vực sứ mạng, chúng ta có thể đưa ra 
một sự truyền động, nếu không chúng ta sẽ bị 
trừng phạt bởi các sự quên sót của ta, sự thiếu tự 
đào tạo mình, và sự thiếu nhiệt tính trong việc 
đến với người khác. 

Kết luận 
 Sau khi đã thảo luận về tội và các hậu quả 

của nó, điều quan trọng là nhớ rằng sự nghiêm 
trọng của nó chỉ có thể được hiểu thật sự trong 
ánh sáng của thánh giá. Chỉ khi nhìn lên Chúa 
Kitô chịu đóng đinh, chúng ta mới có thể nắm 
được công việc của tay ta. Như ngôn sứ Isaia 
nói với chúng ta “Sự thật, chính người đã mang 
lấy những bệnh tật của chúng ta, đã gánh chịu 
những đau khổ của chúng ta, còn chúng ta, 
chúng ta lại tưởng người bị phạt, bị Thiên Chúa 
giáng hoạ, phải nhục nhã ê chề. Chính người đã 
bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì 
chúng ta lỗi lầm; người đã chịu sửa trị để chúng 

ta được bình an, đã phải mang thương tích cho 
chúng ta được chữa lành” (Is 53, 4-5). Chính 
xác như Chúa nói với chúng ta trong cuộc sống 
trần gian của Người, khi nào Người bị giương 
cao trên thánh giá lên khỏi mặt đất, Người có 
thể lôi kéo mọi người lên với Người (xem Ga 
12, 32). Các hậu quả của tội được nhìn thấy rõ 
ràng nhất trong Chúa Kitô chịu đóng đinh trên 
thánh giá. Đứng trước mặt Người, chúng ta 
không thể chỉ nói rằng tội lỗi của ta là nhỏ, hoặc 
chỉ là “đôi khi” hoặc cho rằng chúng không có 
hệ quả gì hết.  

 Nhưng đồng thời, chúng ta cũng nhận ra tình 
yêu bao la của Chúa dành cho chúng ta. Từ cạnh 
sườn bị đâm thâu có máu và nước chảy ra, cũng 
chảy ra toàn bộ tình yêu và lòng thương xót của 
Chúa. Nhờ các vết thương của Chúa, chúng ta 
được cứu độ (xem 1 Pr 2, 24). Người là Chiên 
Thiên Chúa. Đấng xóa tội trần gian. Sự hiều biết 
bảy mối tội đầu có thể giúp giúp chúng ta ý thức 
hơn về các cách thức xấu xa của tên ma quỷ 
cám dỗ, nhưng cuối cùng nhờ việc chỉ nhìn 
ngắm Chúa Kitô chịu đóng đinh, chúng ta hy 
vọng nhận lãnh hồng ân và lòng thương xót mà 
chúng ta cần để cứu độ chúng ta. Nhưng ở đâu 
tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan 
gấp bội (Rm 5, 20), và chúng ta thấy điều này rõ 
ràng nhất trên thánh giá. Chính trong Chúa Cứu 
Thế chịu đóng đinh mà chúng ta nhìn thấy các 
hậu quả của tội, nhưng chúng ta cũng xem thấy 
hồng ân và lòng thương xót Chúa nữa – chúng 
ta nhìn thấy tình yêu Chúa chiến thắng trên sự 
dữ và ma quỷ. Ở đây chúng ta chỉ còn nghe lời 
thương xót của Chúa mà thôi “Lạy Cha, xin tha 
cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23, 
34). 

 
“Dù sống dù chết,  

chúng ta đều thuộc về Chúa” 
Giảng Lễ an táng anh Giuse Đặng Minh Tuấn tại Đakao ngày 22-12-2012  

Ac 3,17-26; Rm 14,7-9…; Ga 6,37-40 
FX Vũ Phan Long, ofm 

 
Thành phố và giáo xứ đã lộng lẫy với đèn 

hoa, dân chúng nô nức đi mua sắm: tất cả đang 
sôi sục đón chờ những ngày đại lễ. Trước mắt 
anh chị em là máng cỏ Bêlem nghệ thuật. Mọi 
thứ đều muốn xóa cái chết khỏi tâm trí chúng ta. 
Nhưng thực tế là thi hài anh Giuse Đặng Minh 
Tuấn đang hiện diện giữa chúng ta. Thiên Chúa 

gửi đến cho chúng ta một nhắc nhở, nhức buốt, 
nhưng thẳng thắn: không được quên cái chết! 
Chính thân nhân của anh Tuấn, chính anh em 
cộng đoàn Đakao, khi đã đưa anh đi bệnh viện 
vào ngày 12 và những ngày sau đó, cũng không 
nghĩ đến, hay không muốn nghĩ đến cái chết. 
Nhưng rồi chúng ta phải chấp thực tế, khi vào 
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sáng ngày 20, chúng ta thấy anh rời xa chúng ta 
dần dần. 

Thật ra bình tâm lại mà ngẫm nghĩ, chúng ta 
thấy cái chết luôn có đó. Đàng sau những trang 
hoàng xán lạn kia, những mua sắm kia, là biết 
bao hy sinh, từ bỏ. Nhưng người ta không ngại, 
vì nghĩ được một cái gì “hơn”. Khi xuống thế 
làm người, Ngôi Hai không đi du lịch tham 
quan, nhưng đi dần vào bóng thập giá. Nhưng 
Người yêu thương chọn như thế, vì tìm cái 
“hơn” cho nhân loại.  

Thế thì Thiên Chúa bố trí cho sự sống sự chết 
đan quyện lấy nhau, dể chúng ta sống một cái 
“hơn”. Phải sống những cái chết nho nhỏ, để có 
thể từng bước đi thế giới vĩnh cửu mà sống một 
sự sống lớn lao. Thầy Giêsu đã sống trọn kiếp 
người để giúp chúng ta hiểu: chấp nhận mất thì 
được; muốn được cả thì mất hết. “Ai giữ lấy 
mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất 
mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được” 
(Mt 10,39). “Người vốn dĩ là Thiên Chúa, 
nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, trở nên 
giống phàm nhân… Chính vì thế, Thiên Chúa 
đã siêu tôn Người” (Pl 2,5-10).  

Hẳn là anh Minh Tuấn vẫn hiểu điều đó, 
nhưng trong đời tu, anh còn có nhiều dịp trải 
nghiệm chân lý đó. Rời bỏ những việc phục vụ 
tại Nha Trang thân quen, để dần dần nhận các 
nhiệm vụ trong Tỉnh Dòng, là điều làm cho anh 
e ngại. Khi được bầu làm Cố vấn Tỉnh Dòng, 
kiêm nhiệm Linh hoạt viên Mục vụ ơn gọi, anh 
không thích, vì biết sẽ phải chịu khó. Nhưng đi 
tu mà cứ tránh né sứ vụ chung để chỉ làm theo ý 
mình thì đó là một tu sĩ trá hình, một kẻ giết 
người bằng sự dối trá; anh Minh Tuấn không 
muốn như thế, nên đã đáp lại lời mời của Chúa 
qua đề nghị của các bề trên.  

Khi được đề nghị anh làm Thư ký Tỉnh 
Dòng, anh đã chân thành nói lên những giới hạn 
của anh, anh xin thời gian suy nghĩ. Tôi bảo: ý 
thức được giới hạn của mình là điều đáng mừng; 
Thiên Chúa chỉ tin tưởng những ai ý thức mình 
giới hạn; anh cứ yên tâm, chúng ta cùng đi với 
nhau: sự giới hạn của người này sẽ được bổ túc, 
sẽ “trám”, nói theo kiểu anh Đinh Huỳnh Hoa, 

bằng thế mạnh của người kia. Trước chức vụ 
Trợ Úy PSTT và GTPS, anh lại lo lắng, và tôi 
cũng cảm thấy xót xa khi thấy anh ngần ngại. 
Nhưng chuyện của Dòng, chuyện của Hội 
Thánh, mà cứ từ chối thì làm sao? Cứ phải chấp 
nhận chết cho khuynh hướng tự nhiên muốn 
nhàn cư, chết cho tính cục bộ, chết cho tính tự 
phụ, để lớn lên về tình nghĩa anh em rộng lớn, 
để sống sự khiêm tốn có sức xây dựng. “Dù 
sống dù chết, chúng ta đều thuộc về Chúa” (Rm 
14,8).  

Trong hành trình tu trì và phục vụ, chúng tôi 
thường xuyên chia sẻ với nhau những băn 
khoăn, buồn phiền. Nhưng dứt khoát không có 
chuyện an ủi phỉnh phờ lẫn nhau! Một tuần 
trước khi đi bệnh viện, anh Tuấn cũng đã nói 
với tôi nhiều điều anh đang mang nặng trong 
lòng. Tôi cứ tưởng là sẽ còn đồng hành với 
anh… Nhưng không phải! Hóa ra anh nói với 
tôi là để rồi ra đi. Chúng ta tiếc một người anh 
em đang còn có thể cống hiến nhiều hơn nữa 
cho Hội Thánh và Dòng; chúng ta bị cám dỗ 
than thở như ngôn sứ Isaia: “Lạy Chúa, con như 
người thợ dệt / đang mải dệt đời mình,/ bỗng 
nhiên bị tay Chúa / cắt đứt ngay hàng chỉ” (Is 
38,12). Nhưng không! Thiên Chúa thấy như thế 
là đủ cho anh rồi, bây giờ Người cho anh được 
vĩnh viễn sinh ra trong sự sống viên mãn của 
Người. Chúng ta phải vui vì thấy Tỉnh Dòng có 
thêm một người anh em vĩnh viễn là anh em hèn 
mọn, và tin rằng anh càng hiệp thông mật thiết 
hơn với chúng ta.  

Tôi tin lời Đức Giêsu đã nói cũng là cho anh 
Minh Tuấn: “Tất cả những người Chúa Cha ban 
cho tôi…, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ 
cho họ sống lại trong ngày sau hết” (Ga 
6,37.39).  

Anh ra đi, như để lại một thao thức: Đừng 
bận tâm mình sẽ để lại tuyệt tác nào cho thế 
giới: nghĩ như thế, sẽ sai đường! Chỉ phải để ý 
sống thế nào để mỗi ngày là một cái chết nho 
nhỏ, cũng là một cuộc tái sinh nho nhỏ, làm cho 
bản thân thành giá trị hơn trước nhan Thiên 
Chúa, cho người khác được hạnh phúc hơn, cho 
Thiên Chúa được tôn vinh hơn.  
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HIỂN LINH: 
“Luật Trao Tặng – Luật Trao Ban” 

Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa – Ngày Bảo trợ Ơn gọi Miền Sàigòn (Thủ Đức, 13-1-2013) 
 
 

Hôm nay anh chị em chúng ta về đây, để 
chúng ta cầu nguyện cho nhau, gặp gỡ, chia sẻ, 
để bày tỏ tâm tình biết ơn đối với những hy sinh 
đóng góp vào công việc đào tạo tu sĩ linh mục 
trong Tỉnh Dòng thánh Phanxicô Việt Nam. 
Nhưng trước tiên, chúng ta về đây như về bên 
sông Gio-đan ngày xưa, để học được nhiều bài 
học khi gặp Đức Giêsu chịu phép rửa.  

Ngày hôm nay, cũng như ngày lễ Giáng Sinh 
và ngày lễ Hiển Linh, chúng ta đều mừng kính 
quyết định của Thiên Chúa Cha là cho Con của 
Người, Đức Giêsu, tỏ mình ra (= Hiển Linh) cho 
dân Chúa và mọi dân nước. Ba cuộc “hiển linh” 
mà chỉ là một. 

Đặc biệt trong cuộc “hiển linh” hôm nay, 
chúng ta chiêm ngưỡng cách thức Thiên Chúa 
sống “luật trao tặng”: Thiên Chúa đã tặng ban là 
tặng ban đến tận cùng. Con của Người đến để 
liên đới với loài người: mặc dù không có tội, 
Người vẫn đến “get line (xếp hàng)” với những 
anh em tội lỗi, để chia sẻ sự đau khổ và gánh lấy 
sự dữ thay cho họ. Đức Giêsu đã muốn đặt mình 
ở dưới mọi người để phục vụ, để đưa mọi Người 
về với Chúa Cha. Tình yêu của Thiên Chúa là 
như thế, Đức Giêsu không ngại xuống đáy thẳm 
cuộc sống nghèo hèn, tội lỗi chúng ta, để thay 
đổi cuộc sống này.  

Nếu Đức Giêsu đã sống một sự khiêm 
nhường trong sự hiên ngang, là vì Người vừa là 
Con Thiên Chúa, vừa là con người. Là Con 
Thiên Chúa, Người được Chúa Cha ban tặng 
mọi sự. Là con người, Người đã có cha mẹ sống 
đức tin và sống sự phó thác vào Thiên Chúa, và 
biết giáo dục Con mình trong đức tin, trong đức 
ái, trong tình liên đới, với tinh thần trách nhiệm. 

Anh chị em lâu nay vẫn tiến đi giữa xã hội 
loài người, để làm chứng về quyền năng yêu 
thương của Thiên Chúa qua mọi sinh hoạt, để 

sống “luật trao ban”, để Thiên Chúa có thể 
“hiển linh” trong xã hội trần thế. Nếu được như 
thế, là vì chúng ta được Thiên Chúa ban mọi ơn 
cần thiết, đồng thời được các bậc ông bà cha mẹ 
dạy sống đức tin và sống sự phó thác vào Thiên 
Chúa, và sống tình liên đới với anh chị em 
chúng ta, trong tinh thần trách nhiệm.  

Anh chị em cũng mong ước là trong Hội 
Thánh và Hội Dòng Phanxicô, có những tu sĩ 
Phan sinh biết sống đức tin, đức ái, tình liên đới, 
tinh thần trách nhiệm, như Đức Giêsu. Do đó, 
anh chị em đã hiệp thông cầu nguyện, đóng góp 
của cải để chúng tôi có phương tiện đào tạo ra 
những tu sĩ quảng đại sống trọn vẹn sứ mạng 
cao cả, như Gioan Tẩy Giả, như Đức Giêsu.  

Ước mong là các ứng sinh trong Tỉnh Dòng 
này không làm phụ lòng anh chị em. 

Hôm nay, tiến đi trong lòng đời, chúng ta 
cùng giúp nhau liên kết với Đức Kitô để cứu độ 
con người, nghĩa là giải thoát con người khỏi tội 
lỗi và những nỗi cùng quẫn do tội lỗi gây ra. 
Khi đó, chúng ta cũng tạo dây hiệp thông giữa 
mọi người, để mọi người trở thành anh em, chị 
em. Đây là Nước Thiên Chúa bắt đầu được xây 
dựng trong lòng con người; nếp sống thiên đàng 
bắt đầu xuất hiện; đời sống vĩnh cửu bắt đầu 
đâm chồi trên mặt đất. Thật ra, tất cả chúng ta 
đều ý thức rằng mình cũng chẳng tốt hơn những 
người khác đâu, nhưng vì cảm ơn hồng ân cứu 
độ được hưởng, chúng ta dấn thân phục vụ theo 
gương Đức Giêsu là Đức Chúa và là Thầy của 
chúng ta. Cùng với Người, chúng ta là muối đất 
phải bảo toàn sự sống cho đời, là ánh sáng phải 
chiếu sáng trần gian. Cùng với Người, chúng ta 
tích cực sống và làm việc để ngày càng đặt thế 
gian vào tay Thiên Chúa.  

FX Long, ofm 
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KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC NGHIÊN CỨU QUỐC TẾ, 
LÀM SAO PHÁT TRIỂN? 

Alexis Trần Đức Hải ofm 
 

I. Nhân đọc bài báo: 
Không đọc được nghiên cứu quốc tế, làm 

sao phát triển? 
Việt Nam cần có các hành động thiết thực 

như mua bản quyền tải báo từ các tạp chí thế 
giới, tạo môi trường nghiên cứu thuận lợi cho 
các nhà khoa học trong nước phát huy hết khả 
năng. (Thứ tư, 2/1/2013 Tin nhanh 
Vietnemexpress) 

Trong diễn đàn "Tại sao người Việt Nam 
trong nước lại ít có công trình nghiên cứu đăng 
trên tạp chí nước ngoài", Trần Anh Sơn, giảng 
viên khoa Cơ khí, Đại học Bách Khoa TP HCM, 
hiện đang làm nghiên cứu sinh tại Đài Loan cho 
rằng, chưa cần đề cập đến việc tính điểm cho 
giáo sư, phó giáo sư, người đam mê nghiên cứu 
trong nước đang phải đối mặt với một vấn đền 
rất khó khăn đó là: "Bản quyền download (tải 
về) báo từ các tạp chí thế giới. Ông Sơn cho 
rằng các nhà khoa học ở trong nước cần tạo điều 
kiện để tải miễn phí các bài báo đăng trên tạp 
chí thế giới. 

"Có một chân lý bất cứ người làm khoa học 
nào cũng biết, đó là "khoa học luôn có tính kế 
thừa và phát triển". Thế hệ sau thừa hưởng, phát 
huy và sáng tạo dựa trên những thành quả 
nghiên cứu đi trước. Điều này giúp định hướng 
đúng cho hướng nghiên cứu, đồng thời tiết kiệm 
thời gian, công sức và tiền bạc rất nhiều. Nói 
một cách nôm na, khi cần tính toán trọng lực, 
chúng ta không cần phải ra vườn ngắm quả táo 
của Newton rơi, rồi tìm ra định luật vạn vật hấp 
dẫn; thay vào đó, chúng ta chỉ cần áp dụng định 
luật và tính toán.  

Nhà khoa học muốn nghiên cứu, sáng tạo cái 
mới hoặc muốn áp dụng một thành tựu khoa 
học, ít nhất họ phải được cập nhật đẩy đủ các 
thông tin khoa học liên quan, biết thế giới đang 
làm gì và đã giải quyết được gì, còn những khúc 
mắc gì? Từ đó mới có hướng nghiên cứu cho 
riêng mình, tránh hiện tượng nghiên cứu "lần 
mò" gây nhiều tốn kém, rồi đến khi công bố kết 
quả, có khi vô tình trùng với một nghiên cứu đã 
có sẵn trước đó trên thế giới.  

Ở nước ta, việc cập nhật các bài báo khoa 
học, công trình nghiên cứu khoa học trên thế 
giới đang vướng phải khó khăn. Đó chính là vấn 
đề bản quyền của các bài báo. Hầu hết các bài 
báo khoa học đều phải trả phí để được tải về. 

Một bài báo tham khảo có giá trung bình từ 
vài đến vài chục USD, trong khi một công trình 
nghiên cứu của nhà khoa học phải tham khảo từ 
rất nhiều bài báo. Nhẩm tính, mỗi nhà khoa học 
phải trả một khoản phí không nhỏ cho việc 
nghiên cứu của mình. Trong thời buổi bão giá, 
tất cả chúng ta đều phải lo chuyện cơm áo, gạo 
tiền, thì liệu đây có phải là một trong số các lý 
do làm giảm động lực nghiên cứu. Nên chăng, 
Nhà nước ta có chính sách hoặc nguồn quỹ hỗ 
trợ cho các nhà khoa học về vấn đề này. 

Một số trường đại học trên thế giới đang hỗ 
trợ rất tốt việc trên. Nhà trường mua bản quyền 
và bất cứ ai truy cập từ địa chỉ IP của trường 
đều được miễn phí tải báo. Khi kết quả khoa học 
được công bố, đối tượng hưởng lợi thứ hai (sau 
nhà khoa học) chính là nhà trường. Bằng chứng 
là một trong các chỉ tiêu xếp hạng trường đại 
học trên thế giới là có các công trình khoa học 
được công bố. 

Theo tôi, để trả lời câu hỏi: “Tại sao nhà 
khoa học làm việc trong nước lại ít có công 
trình nghiên cứu đăng trên tạp chí nước ngoài?", 
thì nhà nước ta cần có các hành động thiết thực, 
ví dụ như mua bản quyền tải báo từ các tạp chí 
thế giới. Điều này giúp tạo môi trường nghiên 
cứu thuận lợi cho các nhà khoa học trong nước 
phát huy hết khả năng, phục vụ cho việc phát 
triển nền khoa học nước nhà. 

Trần Anh Sơn 

II. Xin góp ý 

II.1. Sự kiện:  
2.1.1. Hầu như các thư viện của các học viện 

các dòng tu, cũng như của các đại chủng viện có 
không nhiều sách tham khảo bằng ngoại ngữ, 
nếu so sánh với số lượng lớn các sách bằng 
tiếng Việt có ở trong thư viện đó. Và chúng ta 
thường được nghe các người có trách nhiệm giải 
thích lý do: vì đa số các sinh viên chưa có đủ 
khả năng, hoặc trình độ tiếp cận các tác phẩm 
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nguyên bản được viết bằng một thứ tiếng nước 
ngoài như Anh, Pháp, Ý, Đức, Trung…  

2.1.2. Các sinh viên của chúng ta, dù đã học 
qua nhiều năm tiếng Anh chẳng hạn, vẫn còn 
đối mặt với nhiều hạn chế, các khó khăn trong 
việc đọc hiểu và sử dụng các tác phẩm ngoại 
ngữ để làm tài liệu học tập, tham khảo, viết 
lách… 

2.1.3. Một thực tế hiển nhiên: không biết ít là 
một ngoại ngữ -hiện nay, cụ thể mà nói: tiếng 
Anh –“Không đọc được nghiên cứu quốc tế,” thì 
“làm sao phát triển?,”(*) thì không thể phát huy 
học lực, nâng cao trí thức, mở rộng tầm nhìn..!? 
nhất là ở trong một thế giới phát triển rất nhanh 
về nhiều mặt, đòi hỏi ngày càng nhiều một 
lượng kiến thức không nhỏ… 

II.2. Đề nghị 
Dành một năm đầu của học viện cho việc học 

tiếng Anh cách tập trung (intensive). Mục đích 
chính của năm này là giúp sinh viên đọc và hiểu 
một bản văn bằng tiếng Anh, vì thế, sẽ chú tâm 
vào việc dựa vào văn phạm mà phân tích câu 
văn (như kiểu “analyse grammaticale” và 
“analyse logique” của chương trình Pháp ngày 
trước). Cách này đồng thời còn có lợi ích là giúp 
các sinh viên ý thức (prendre conscience) cách 
viết câu văn, “với phân tích chiết tự mạch lạc” 

(đây là điều mà rất nhiều sinh viên còn thiếu 
sót). 

Giáo sư có thể chọn những bản văn “Dẫn 
nhập vào triết học” để giúp sinh viên tập làm 
quen với ngôn ngữ mà họ sẽ phải biết trong 
những năm tới ở học viện. Như vậy có thể là 
“một công hai chuyện”! 

Có thể có người cho rằng: nếu như thế thì 
thời gian học viện kéo dài lâu quá! Tôi thiết 
nghĩ, ý kiến này rất chính xác. Tuy nhiên, tôi 
vẫn xác tín rằng, trước mắt, chúng ta có thể 
chậm một năm, hoăc kéo dài một năm chương 
trình huấn luyện, nhưng sau đó, với căn bản đạt 
được, các anh em trẻ -tương lai của Tỉnh Dòng, 
của Hội Dòng chúng ta- anh em sẽ như có đà 
nhảy tiến tới rất nhanh, thu hoạch được nhiều 
lần, có lợi lâu bền cho tập thể, nhất là về phẩm! 
Ngoài ra, chúng ta vẫn thường nghe cha ông nói 
đến lợi ích của huấn luyện qua nguyên tắc sau: 
“Kế hoạch mười năm, trồng cây; kế hoạch trăm 
năm, trồng người.”! 

Lẽ dĩ nhiên, gợi ý trên đây mang tính tổng 
quát, có thể nói là nguyên tắc. Để có hiệu năng 
khi đi vào thực hiện, cần thiết có sự nghiên cứu, 
cách cụ thể và chi tiết, của các anh em về tính 
khả thi của gợi ý. 

Chú thích: 
* Lấy lại lời của tác giả Trần Anh Sơn 

 
Mồng Ba Tết – Thánh hoá công ăn việc làm 

Xin gửi bài chia để hiệp thông với anh chị em xa 
gần đang nô nức đón Tết. 

 
Ai trong chúng ta lại không biết mấy vầng 

thơ của Tú Xương, đã kết nối thói tục chúc Tết 
với công việc buôn bán trong năm: 

“Lẳng lặng mà nghe nó chúc nhau  
Chúc nhau trăm tuổi bạc đầu râu.   
Phen này ông quyết đi buôn cối,  
Thiên hạ bao nhiêu đứa giã trầu.  
Lẳng lặng mà nghe nó chúc sang, 
Đứa thời mua tước đứa mua quan. 
Phen này ông quyết đi buôn lọng, 
Vừa chưởi vừa rao cũng đắt hàng”. 

Không đến nỗi trào lộng cay độc như thế, 
nhà thơ Nguyễn Duy cũng có những lời nghe rất 
“thương mại” mà cũng chẳng kém mỉa mai:  

“Đố em bán gió cho trời  
Để anh đánh thuế bọn người buôn nhau.  

Đố em mua chịu nỗi đau  
Để anh hóa giá bảy màu giấc mơ”. 

Ngôn từ buôn bán đã được vận dụng: 
“buôn”, “rao”, “bán”, “đắt hàng”, “mua chịu”, 
“hóa giá” và “đánh thuế”. Vấn đề làm ăn buôn 
bán đã đi vào tận thế giới của thi ca, một thế 
giới mà người ta nghĩ là chỉ có ca mây hát gió, 
thế giới lãng mạn! Cũng dễ hiểu, bởi vì làm ăn 
buôn bán là vấn đề chí cốt của cuộc sống. 
Những ngày đầu Xuân, nhân dân ta có cúng 
thần thánh, có đến xông nhà, cầu chúc nhau, 
cũng chỉ để đạt được một điều quan trọng: sang 
năm mới, nhà nông thì được mưa thuận gió hòa, 
nhà buôn thì làm ăn phát tài, buôn may bán đắt. 

Hiệp thông với nỗi ưu tư của bà con chúng 
ta, Giáo Hội Việt Nam chúng ta dành ngày 
mồng 3 Tết để xin Thiên Chúa thánh hóa công 
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ăn việc làm trong Năm Mới đang đến. Giáo Hội 
chúng ta vừa đón nhận nỗi ưu tư chính đáng ấy, 
vừa nâng nỗi ưu tư ấy lên cho tới ngọn nguồn 
của nó, để cho thấy rằng làm việc không chỉ là 
một phương tiện để sinh nhai, mà còn là một 
phẩm chất cao cả của con người. Bởi vì làm 
việc, dù trí óc hay bàn tay, mà trong thực tế, 
luôn luôn là trí óc và bàn tay, chính là một đặc 
điểm của Thiên Chúa, như Đức Giêsu nói: “Cha 
Tôi vẫn làm việc, thì Tôi cũng phải làm” (Ga 
5,17). Thiên Chúa Ba Ngôi đã làm việc để sáng 
tạo muôn loài, Người đã và vẫn làm việc để cứu 
chuộc loài người, Người đã và vẫn làm việc để 
gìn giữ muôn loài muôn vật. Tv 64,2 nói: “Bốn 
mùa Chúa đổ hồng ân, Ngài gieo mầu mỡ ngập 
tràn lối đi”. Khi viết rằng Thiên Chúa đặt con 
người trong Vườn Địa Đàng để canh tác và gìn 
giữ đất đai (St 2,15), Sách Sáng thế đã dùng 
hình ảnh để nói rằng Thiên Chúa cho con người 
được tiếp tay với Người mà đưa công trình tạo 
dựng đến chỗ hoàn tất. Đó là một bố trí của tình 
thương và của lòng kính trọng đối với con 
người. Chính vì thế, thánh Phanxicô Assisi đã 
gọi “làm việc” là một “ơn”.  
Đáng tiếc là qua dòng thời gian, do tội lỗi, con 
người đã trở nên ích kỷ, tham lam, tàn ác, nên 
đã làm biến chất ơn làm việc này. Thay vì là 
một phẩm chất cao quý của con người, làm việc 
trở thành “nô dịch” tức là thân phận của kẻ nô 
lệ; thay vì là phương thế để toàn thể loài người 
hoàn chỉnh công trình sáng tạo của Thiên Chúa, 
làm việc trở thành một phương tiện để một thiểu 
số có quyền thế bóc lột một đa số thấp cổ bé 
miệng. Thay vì cùng cộng tác, người thì góp sức 
trí tuệ, người thì góp sức đôi bàn tay, người ta 
“ăn gian” lẫn nhau, người ta “ăn bớt”, “ăn 
chặn”, “ăn cắp”, “ăn quỵt” sức lao động của 
nhau: kẻ lao động cật lực thì hưởng một đồng 
lương “chết đói”, kẻ ngồi không thì sống phủ 
phê. “Ơn làm việc” đã bị tách khỏi nguồn của 
nó là Thiên Chúa, nên đã trở thành “Luật làm 
việc”. Vì thế trong xã hội hôm nay, người ta bán 

nhân phẩm đủ cách, đủ giá, để có miếng cơm 
manh áo!  

Một từ ngữ nhe nhàng mà đầy màu sắc Tết 
nhất là “chầu rìa”: “chầu rìa” là cả một nghệ 
thuật, người phe ta ăn, ta cũng vui, người phe ta 
thua, ta cũng xót. Nhưng sống trong xã hội 
không phải là sống kiểu “chầu rìa”! Phải dấn 
thân cầm lấy ván bài của mình và chơi cho 
thông minh, cầm lấy quân cờ của mình mà đi 
cho sáng suốt. Lao động là làm ra sản phẩm, là 
làm ra những cái mới với trí tuệ, khả năng sáng 
tạo của mình; lao động phải cổ võ tinh thần anh 
em và tinh thần phục vụ lẫn nhau, tức giúp thực 
hiện đức thương yêu; muốn vậy, lao động phải 
trở lại với nguồn của nó là Thiên Chúa. Do đó, 
vào dịp Tết, chúng ta không kiêng quét nhà, 
không chọn người xông đất, không sợ sệt lo 
lắng khi làm rơi bể một cái chén…, nhưng hôm 
nay, chúng ta xin Thiên Chúa “thánh hóa” công 
ăn việc làm. “Thánh hóa” có nghĩa là giữ cho 
việc làm luôn thuộc về Thiên Chúa là nguồn 
thánh: làm việc mà biết rằng mình được Chúa 
ban cho khả năng làm việc, làm việc mà biết 
rằng chính Chúa sẽ ban cho việc làm có kết quả, 
làm việc mà vẫn tuân giữ giới răn của Chúa. 
“Thánh hóa” công ăn việc làm, như thế, cũng là 
đưa con người đến gần Thiên Chúa hơn, tức là 
càng làm việc thì càng nên thánh. Như thế, làm 
việc đưa lại ơn cứu độ cho con người. Nhưng 
như thế cũng là ngầm cam kết với Chúa là sẽ cố 
gắng tận dụng ơn làm việc cho tốt và giúp người 
khác làm việc. Xin như thế cũng là ngầm cam 
kết tôn trọng đức bác ái và công bình xã hội. 
Khó quá, phải không, thưa anh chị em? Nhưng 
đây là chuyện của Thiên Chúa và đây là chuyện 
của những người con của Thiên Chúa. Những 
con cháu của các thánh Tử Đạo thì dám sống 
hào hùng.  

Cầu chúc anh chị em can đảm sống hào 
hùng. 

Phan Long  
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 CÁC NGÀY GHI NHỚ 

 

 
 

THÁNG 03 
MỪNG BỔN MẠNG ANH EM  

 
Ngày Tên Thánh Họ Tên Cộng Đoàn 
08/03 Gioan TC Nguyễn Phước Cầu Ông Lãnh 
09/03 Saviô Nguyễn Chí Chức Xuân Sơn 
19/03 Giuse Trần Trung Phụng  Vinh 
19/03 Giuse Chu Quang Hải  Vinh 
19/03 Giuse Đỗ Đức Vượng CPC 
19/03 Giuse Nguyễn Văn Huyền Lào 
19/03 Giuse Phạm Đình Tài Cồn Én 
19/03 Giuse Đinh Quốc Trụ CLG 
19/03 Giuse Trần Đức Thuân CLG 
19/03 Giuse Nguyễn Văn Huấn CLG 
19/03 Giuse Phạm Văn Bình Đa kao 
19/03 Giuse Lê Thanh Đề Đa kao 
19/03 Giuse Nguyễn Xuân Thảo Đa kao 
19/03 Giuse Trần Quang Vinh Đa kao 
19/03 Giuse Lê Minh Chuyển Đa kao 
19/03 Giuse Hoàng Trung Quân Đa kao 
19/03 Giuse Trương Văn Tính Rôma 
19/03 Giuse Nguyễn Đình Trí Úc 
19/03 Giuse Đinh Thế Hoài Korea 
19/03 Giuse Nguyễn Văn Huân Pháp 
19/03 Giuse Nguyễn Phú Hảo Du Sinh 
19/03 Giuse Hoàng Hữu Chi Pleiku 
19/03 Giuse Chu Văn Liên Pleiku 
19/03 Giuse Trần Văn Long Pleiku 
19/03 Giuse Nguyễn Khánh Thông Pleiku 
19/03 Giuse Trần Hữu Từ Sông Bé 
19/03 Giuse Trần Đức Trí Sông Bé 
19/03 Giuse Nguyễn Tiến Dũng Thủ Đức 
19/03 Giuse Nguyễn Công Thành Thủ Đức 
19/03 Giuse Trần Thế Mừng Thủ Đức 
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Ngày Tên Thánh Họ Tên Cộng Đoàn 
19/03 Giuse Đào Trọng Huân Thủ Đức 
19/03 Giuse Nguyễn Đình Tâm Linh Thủ Đức 
19/03 Giuse Vũ Liên Minh Thủ Đức 
19/03 Giuse Đoàn Hùng Tiến Thủ Đức 
19/03 Giuse Lưu Văn Thưởng Thủ Đức 
19/03 Giuse Nguyễn Văn Quảng Thủ Đức 
19/03 Giuse Nguyễn Hữu Thái Thủ Đức 
19/03 Giuse Trần Văn Bổng Thủ Đức 
19/03 Giuse Maria Nguyễn Quốc Duy Thủ Đức 
19/03 Giuse Nguyễn Hồng Quang Thủ Đức 
19/03 Giuse Phạm Văn Thái Thủ Đức 
19/03 Giuse Nguyễn Văn Thắng Thủ Đức 
19/03 Giuse Hoàng Văn Tuấn Thủ Đức 
19/03 Giuse Ngô Ngọc Khanh Thủ Đức 
19/03 Giuse Nguyễn Anh Tuấn Thủ Đức 
19/03 Giuse Đinh Chỉ Lam Thủ Đức 
19/03 Giuse Đỗ Viết Thường Thủ Đức 
19/03 Giuse Hoàng Văn Thiện Thủ Đức 
19/03 Giuse Nguyễn Trường Nguyên Thủ Đức 
19/03 Giuse Đỗ Văn Hoài Thủ Đức 
19/03 Giuse Đinh Ngọc Cảnh Thủ Đức 
19/03 Giuse Nguyễn Xuân Quý Vĩnh Phước 
19/03 Giuse Trần Hữu Khôi Xuân Sơn 
19/03 Giuse Phạm Như Duy Xuân Sơn 
19/03 Giuse Chu Quang Vượng Xuân Sơn 
31/03 Bengiamin Nguyễn Tất Pháp Du Sinh 

 
 
 

LỄ GIỖ ANH EM QUA ĐỜI 
 

Ngày Qua Đời Họ Tên 
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02/03/1990 Đanien Trần Văn Trinh 19/03/2000 Achille Gérard Degeest 
07/03/1969 Phanxicô Xaviê Nguyễn Thế Kỷ 21/03/1997 Benoit Brun 
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