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BẢN TIN TỈNH DÒNG
“LINH HƯỚNG” - KHÓA HỌC THƯỜNG HUẤN TIẾN CHỨC LẦN THỨ 8
Chương trình thường huấn
tiến chức lần thứ 8 với chủ đề
“LINH HƯỚNG” đã được tổ
chức tại nhà tĩnh tâm Đamianô
từ ngày 15/01 đến19/01/2018.
Tham gia khóa học thường huấn
lần này có 17 anh em, trong đó
có 14 anh em Phanxicô OFM và
3 anh em Phanxicô OFM
Convent. Anh em đã có một
khóa học thú vị và bổ ích cho
công tác linh hướng. Đồng hành
với anh em trong suốt khóa học
này có anh Đặc trách đồng hành
tiến chức, Gioan Baotixita Đậu
Quang Luật. Bên cạnh đó, anh
em được hướng dẫn cách tận tình
của ba vị giảng huấn gồm anh
Phaolô Nguyễn Đình Vịnh, anh
Gioan Thiên Chúa Nguyễn
Phước và cha Phaolô Nguyễn
Quốc Việt đến từ Đại chủng viện
Xuân Lộc. Các vị đã hướng dẫn
và chia sẻ cho anh em những
kinh nghiệm quý báu trong việc
linh hướng. Chủ đề “linh hướng”
tập trung vào ba đề tài chính: tâm
lý linh hướng, mẫu gương cho
người linh hướng trong Thánh
Kinh và kinh nghiệm thực hành
linh hướng. Tuy cùng một chủ
đề nhưng các vị giảng huấn cố
gắng giúp anh em có một khóa
học thiết thực cho công tác mục
vụ linh hướng.

Trước hết, anh Phaolô
Nguyễn Đình Vịnh giúp anh em
hiểu biết về vấn đề tâm lý trong
việc linh hướng. Đây là vấn đề
cần thiết cho việc đào tạo nhà
linh hướng nhằm giúp họ đạt đến
sự trưởng thành nhân bản cần
thiết. Nhân bản là tư cách thích
đáng cần phải có nơi một người
mục tử trong đời sống thiêng
liêng. Sự trưởng thành nhân bản
là yếu tố đầu tiên mà người linh
hướng cần lưu tâm. Dựa vào
nhân bản để đánh giá về khả
năng quân bình, khả năng của
con người và đánh giá đời sống
thiêng liêng của mình. Khía cạnh
nhân bản mà cha nhắc lại cho
anh em được dựa trên nền tảng

thần học căn bản: “trở nên đồng
hình đồng dạng như Đức Kitô”.
Kế đến, anh em được học hỏi
về mẫu gương về vị linh hướng
hoàn hảo đó là Đức Giêsu Kitô.
Ngài là một vị linh hướng mô
mẫu cho các vị linh hướng học
hỏi. Dựa trên nền tảng Thánh
Kinh, anh Gioan Nguyễn Phước
đã chia sẻ cho anh em về hình
ảnh Đức Giêsu vị linh hướng
đích thực và tuyệt vời nhất. Đức
Giêsu đã trở nên mẫu gương về
một vị linh hướng biết, đồng
hành, lắng nghe và hướng dẫn
đời sống thiêng liêng cho con
người.
Cuối cùng, anh Phaolô
Nguyễn Quốc Việt đã chia sẻ
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cho anh em về kinh nghiệm đồng
hành linh hướng trong Giáo Hội.
Đồng thời cha cũng hướng dẫn
anh em cách phân biệt linh
hướng với các hình thức trợ giúp
khác, các mô hình linh hướng,
biến tướng của linh hướng và
những trường hợp thực tế.
Đặc biệt trong đợt thường
huấn lần này, anh em tiến chức
được lắng nghe Anh Giám tỉnh
Inhaxiô Nguyễn Duy Lam chia
sẻ cách chân thành về căn tính
Phan sinh đối với anh em lãnh
nhận chức thánh. Những lời chia

sẻ của Anh Giám tỉnh giúp cho
anh em ý thức trở về với căn tính
Phan sinh của mình. Điều cốt
yếu mà anh em nhận thấy là dù
anh là linh mục hay phó tế không
quên mình là Anh em Hèn mọn.
Kết thúc tuần thường huấn
lần này, anh em được học hỏi
nhiều bài học giá trị trong việc
đồng hành linh hướng. Qua đó,
anh em nhận thấy rằng việc
hướng dẫn linh hồn người khác
về với Chúa là một công việc
linh thánh và đòi hỏi người linh
hướng có nhiều kinh nghiệm.

NGÀY GẶP GỠ TẤT NIÊN

Trưa ngày 3/2/2018,
anh em Phanxicô tại
Nhà Tỉnh dòng tổ
chức bữa cơm Tất
niên “truyền thống”.
Đây là dịp tốt để anh
em gặp gỡ và cám
ơn những ân nhân,
thân hữu của cộng
đoàn. Khách mời
đến tham dự bữa
cơm tất niên hôm
nay có sự hiện diện
của các nữ tu thuộc
các cộng đoàn nơi
anh em dâng lễ, các
ân nhân trong Hội
Bảo trợ Ơn gọi Phan
Sinh vùng Sài Gòn,
các thân nhân và bạn
hữu của anh em.
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Điều này giúp anh em ý thức
rằng cần trao dồi kỹ năng và đời
sống cầu nguyện rất nhiều.
Tạ ơn Chúa về một tuần
thường huấn tốt đẹp, một tuần
thường huấn trong tình huynh đệ
và một tuần thường huấn bổ ích.
Xin Chúa chúc lành và tiếp tục
hướng dẫn chúng con trong khóa
thường huấn tiến chức lần thứ 9
vào trung tuần tháng 10/2018 tại
Cộng đoàn Phanxicô Vĩnh
Phước, Nha Trang.

BẢN TIN HỘI DÒNG
BUỔI HỌP ĐẦU TIÊN CỦA BAN MỤC VỤ GIÁO DỤC CỦA DÒNG
Ban Mục vụ Giáo dục của Dòng có buổi họp
đầu tiên tại Trung Ương Dòng từ ngày 7 đến ngày
10 tháng 1 năm 2018. Anh Tổng Điều phối viên
Phúc Âm hóa, Russel Murrey, đã triệu tập buổi
họp này. Các thành viên của ủy ban là: anh Rashid
Mistrih, Hạt dòng Thánh Địa, anh Walter
Verdezoto, Tỉnh dòng Thánh Phanxicô tại Quito,
Ecuador; và anh Neil Badillo, Hạt dòng Thánh
Antôn Padua, Philippines. Chúng tôi gửi lời chúc
tốt đẹp nhất đến các anh em này, hy vọng công việc
của họ sẽ đem lại kết quả dồi dào, và chúng tôi hứa
trợ giúp họ bằng những lời cầu nguyện khi họ thực
hiện công việc mà Dòng trao phó cho họ.
CỬ HÀNH TUẦN LỄ CẦU NGUYỆN CHO CÁC KITÔ HỮU HIỆP NHẤT TẠI ISTANBUL,
2018

Các buổi cầu nguyện cho các
Kitô hữu hiệp nhất đã được tổ
chức tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ),
từ ngày 20 – 27/1/2018. Anh
Eleuthère, Phụ trách cộng đoàn
Phan Sinh, Nhà Thờ Santa Maria
Draperis, đã cho biết rằng địa
điểm của họ được chọn để khai
mạc sự kiện này, rất quan trọng
đối với cả Giáo hội nói chung lẫn
cộng đoàn nói riêng. Lựa chọn
này được thúc đẩy bởi sự đa
dạng về văn hoá của cộng đồng
tại Santa Maria, cũng như của
giáo dân của họ. Chủ đề của tuần
này là: "Lạy Chúa, tay hữu Ngài

đã biểu dương sức mạnh" (Ex
15,6), được Kitô hữu Caribê
chuẩn bị, đã được các thành viên
cộng đồng giáo xứ cảm nhận
rộng rãi, phần lớn là những
người nhập cư từ các quốc gia
khác nhau có nguồn gốc giống
như vùng Caribê.
Anh Eleuthère nói: “Suốt
tuần, mặc dù chúng tôi chỉ là một
thiểu số ở Istanbul, nhưng chúng
tôi đã trải nghiệm nét đẹp và sự
phong phú của các giáo hội. Tất
cả các giáo hội truyền thống
được đại diện cùng với các giáo

hội cải cách có thể dễ dàng cảm
nhận được điều mà Thánh Irênê
đã khẳng định nhiều năm trước
đây: "Đây là Giáo Hội."
Cộng đoàn Phan Sinh tại
Santa Maria Draperis là một
phần của Cộng đoàn quốc tế về
Đối thoại, thúc đẩy cuộc đối
thoại đại kết và liên tôn nhân
danh Dòng. Cộng đoàn quốc tế
về Đối thoại là một phần của
Điểm Chân phước Giles, và trực
thuộc Tổng Phục vụ.
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ĐÊM VĂN HÓA LAUDATO SI’ TẠI ROMA - SỰ KIỆN CỔ VŨ THÔNG ĐIỆP
LAUDATO SI’

Qua buổi tối văn hoá này,
chúng tôi muốn bày tỏ sự cảm
kích và lòng biết ơn đối với Đức
Thánh Cha Phanxicô qua Thông
điệp Laudato Si của ngài về việc
chăm sóc ngôi nhà chung và là
dấu chỉ của việc hoàn trả lại cho
"Thiên Chúa Tối Cao" vì chúng
ta "phải thừa nhận rằng tất cả
những gì tốt lành đều thuộc về
Ngài." Vì lý do này, chúng tôi

mong muốn chia sẻ sự kiện này
với Giáo hội và xã hội dân sự để
chúng ta có thể cất lên lời ngợi
khen: Con xin ca tụng, muôn lạy
Chúa con thờ.
Buổi tối văn hoá này sẽ làm
cho mọi người quan tâm tới việc
chăm sóc môi sinh, ngôi nhà
chung của chúng ta, như Đức
Giáo hoàng Phanxicô nói, và

mời gọi chính chúng ta cam kết
với các giá trị được thúc đẩy
trong Thông điệp Laudato si'.
Tình yêu đối với Tạo thành
thuộc về bản chất của đặc sủng
Phan Sinh. Là những người Phan
Sinh, chúng ta luôn được mời
gọi để diễn tả tình yêu này, theo
tinh thần của Thánh Phanxicô.

HỘI NGHỊ TẠI JERUSALEM: “LAUDATO SI – SINH THÁI HỌC TOÀN DIỆN CỦA
ĐGH PHANXICÔ NHẰM BẢO VỆ NGÔI NHÀ CHUNG”

“Laudato Si’– Sinh thái học
toàn diện của ĐGH Phanxicô
nhằm bảo vệ ngôi nhà chung” là
chủ đề của hội nghị sẽ diễn ra
vào 9 giờ sáng ngày 12 tháng 3,
tại Trung tâm Notre Dame ở
Jerusalem. Hội nghị này được tổ
chức bởi Ủy ban Công lý, Hòa
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bình và sự toàn vẹn của
Tạo thành thuộc Hạt
dòng Thánh địa, với
mục đích trình bày
Thông điệp Laudato Si’
của ĐGH Phanxicô và
thảo luận về chủ đề
“ngôi nhà chung” với
các cộng đồng người
người
Israel
và
Palestine. Ngoài anh
Giám hạt của Thánh
địa, anh Francesco
Patton, còn có Đức hồng y Peter
Turkson, Bộ Trưởng Bộ phát
triển con người toàn diện, và
Giáo sư Mohammed S. Dajani
Daoudi, Giám đốc và là người
sáng lập của Học viện Wasatia
Academic Graduate, cũng sẽ
hiện diện. Tham gia sự kiện này

sẽ còn có sự hiện diện của anh
Rabbi David Rosen, Giám đốc
Điều hành Quốc tế về các Vấn đề
Liên tôn (AJC) và Giáo sư
Stefano Zamagni, Khoa Kinh tế
học tại Đại học Bologna và là
thành viên của Đại học Giáo
hoàng về Khoa học Xã hội. Hội
nghị được tổ chức dưới sự bảo
trợ của Bộ Phát triển con người
toàn diện, Đại diện của Tòa
Thánh tại Jerusalem và
Palestine, và Hội các Linh mục
Công giáo ở Thánh Địa. Các bài
thuyết trình sẽ diễn ra vào buổi
sáng và chiều ngày 12 tháng 3,
thông ngôn đồng thời hai thứ
tiếng Anh và tiếng Ý. Đăng ký
tham gia học miễn phí.

Anh em cộng đoàn Hà Nội kính chào anh Giám tỉnh và toàn
thể anh em Tỉnh dòng Thánh Phanxicô Việt Nam, kính chúc
toàn thể anh em sức khỏe và bình an trong Đức Kitô, Đấng
mà cha thánh chúng ta vẫn hằng mong theo sát dấu chân của

MÙA XUÂN MỚI

Người.

A

Tú Uyên

nh em thân
mến,
mới
hôm nào hoa
đào vừa rụng cánh thế mà hôm
nay, khắp các nẻo phố Hà Nội lại
đầy ắp những cành đào đơm nụ
chờ ngày trổ hoa xinh tươi. Mùa
xuân về, năm mới đến mang theo
nhiều niềm vui và kỉ niệm của
một năm đã qua. Năm mới đến
khơi lại những quyết tâm, hâm
lại những khát vọng và khơi
nguồn những dự định mới, đây
cũng là khoảng thời gian đặc biệt
để mọi người gặp gỡ thăm hỏi
nhau để biết đời sống của nhau
hơn. Nhân dịp năm mới đến, xin
gửi đến anh em trong Tỉnh dòng
chút thông tin của anh em cộng
đoàn Hà Nội trong những ngày
tháng qua.
Trước hết là tạ ơn Chúa đã
ban nhiều hồng ân cho Dòng
chúng ta nói chung, cho cộng
đoàn Hà Nội nói riêng. Nhờ ơn
Chúa che chở nên anh em ngoài
đây đã sống và chia sẻ đời sống
Phan Sinh một cách tốt đẹp với

nhau, dẫu vẫn còn
đó không ít khó
khăn và bất cập
trong công việc
hay trong đời sống
tương
quan...
Nhân sự trong
cộng đoàn trước lễ cha thánh có
6 anh em, trong đó bao gồm anh
Nhuận, sau lễ cha thánh
(10/2017) anh được chuyển công
tác đến cộng đoàn mới, hiện nay
còn năm anh em, ba anh linh
mục, một thầy và một thực tập
năm. Có hai anh ở nhà cộng đoàn
và ba anh em ở Giáo xứ Trung
Hiếu, Hà Nam. Trong cộng
đoàn, phương diện đời sống
thiêng liêng luôn là một yếu tố
trọng yếu nâng đỡ anh em và
tăng thêm lòng mến cũng như
lửa nhiệt thành để chu toàn sứ vụ
của cộng đoàn và của mỗi anh
em. Anh em trong cộng đoàn
luôn cố gắng giữ các giờ kinh
chung và nguyện ngắm với
nhau. Bởi sự đặc thù của cộng
đoàn nên việc tổ chức giờ lễ hay
chầu Thánh Thể của riêng anh

em trong nhà vẫn còn là một điều
khá khó khăn.
Ở cộng đoàn hiện nay có anh
Hưng và anh Trực, hai anh vừa
đảm nhiệm các công tác của
Dòng trao phó vừa cộng tác cách
tích cực với các hoạt động giáo
xứ khi được các cha xứ nhờ:
dâng lễ, coi sóc một số đoàn thể,
tập hát, lo một số chương trình lễ
của giáo xứ, giáo họ,...
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Vừa qua, cộng đoàn đã sửa
chữa và nâng cấp một số hạng
mục trong nhà như ngăn phòng
ở trên tầng hai, tạo điều kiện tốt
hơn cho khách đến cộng đoàn có

chỗ nghỉ ngơi. Ngoài ra, anh em
còn nâng một phần mái nhà, để
trong nhà được thoáng hơn, và
tận dụng khu vực gác làm chỗ
phơi đồ và chứa các thứ linh
tinh. Hiện nay, cộng đoàn đang
chuẩn bị thực hiện thêm một số
hạng mục khác như làm khu vực
nhà nguyện mới ở “tầng trệt”,
quy hoạch lại khu nhà bếp và
làm thêm một số phòng để có nơi
cho anh em nghỉ khi có dịp ghé
qua.
Về giáo xứ Trung Hiếu, hiện
nay có ba anh em đang giúp ở
đây, anh Phụng làm quản xứ,
anh Cảnh và anh Tuyên (giúp
năm chuyển đến hồi tháng
10/2017). Đây là một giáo xứ
khá nhỏ bé với hơn một ngàn
giáo dân, được chia thành năm
Giáo họ, họ lớn nhất có gần năm
trăm giáo dân, họ nhỏ nhất với
khoảng hơn năm chục người.
Giáo xứ nằm ngay bên sông
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Đáy, nơi đây là một
khu vực đang phát triển
mạnh về việc khai thác
và chế biến đá, nghiền
đá, làm xi-măng,...
chính vì thế, người dân
không chỉ phải khốn
đốn với thời tiết nắng
mưa khi thì nóng bức
khi thì giá rét mà còn
phải phải sống trong
cảnh bụi bặm ô nhiễm
nặng nề.
Trước đây bà con ở đây còn
trồng được một vài loại cây ăn
quả nhưng nay vì lượng khói, bụi
quá nhiều nên cây trái bị thiệt hại
nặng. Có em học sinh kể chuyện
vui rằng, mỗi ngày em được mặc
đến mấy cái “áo giáp sát da”, bởi
lẽ, mỗi khi đi học ngang qua bến
cảng đầu làng, một cơn lốc bụi
(do xe tải chạy trên đường đất
hay do xe tải đổ đá các loại
xuống thuyền) bám lấy em và
sau khi đi qua đám bụi là toàn
thân em trắng xóa luôn hihihi, nó
cười hì hì trong sự hồn nhiên của
tuổi thơ.
Trong anh em, ngoài những
công việc mục vụ giáo xứ thì còn
một công việc đang được cấp
bách thực hiện là thay mái nhà
thờ và sửa sang lại khuôn viên
giáo xứ. Việc làm mái nhà thờ
được đề cập có lẽ cũng đã từ lâu
nhưng phải chờ đợi cho tới khi
thời cơ đến. Thật may mắn vì
cũng đến ngày lành tháng tốt để
bắt đầu. Cuối tháng 09/2017
giáo xứ chính thức khởi công
việc tu sửa và thay mái nhà thờ
dưới sự linh hoạt của Cha quản
xứ, cha phụ tá và thầy xứ cùng
sự tham gia của bà con giáo dân.
Tạ ơn Chúa vì nhìn chung đến
nay công trình vẫn được diễn ra
khá êm đẹp và không bị sự cố
nào gây thiệt hại đến sức khỏe và
sự an toàn của mọi người. Tuy

nhiên, công trình không thể hoàn
thành theo dự định vì nhiều lý
do, thời tiết mưa bão thất
thường, trang thiết bị, máy móc
để làm việc chưa đáp ứng
được,… có lần xe cẩu vào để
giúp hạ mái nhà thờ cũ xuống,
loay hoay mãi mới vào đến gần
cổng nhà thờ, cách độ 100m thì
bị sập bờ kè, sau đó đành phải rút
lui với sự hộ tống của hai chiếc
xe múc vì đường quá yếu, không
chịu nổi xe có trọng tải lớn. Có
lẽ vì thế nên công trình bị chậm
trễ, khiến thợ cũng như giáo dân
không khỏi tiếc nuối và nản
lòng. Biết được điều đó, anh em
vẫn cố gắng tìm cách để khuyến
khích, nâng đỡ và vực dậy tinh
thần cho họ, hy vọng năm mới
đến mang theo nhiều thuận lợi để
công trình sớm kết trái để giáo
xứ sớm có nơi thờ phượng khang
trang hơn, và các hoạt động của
giáo xứ cũng được ổn định hơn.
Dẫu có muôn vàn khó khăn
nhưng tình yêu Thiên Chúa lan
tràn thì có chi mà phải lo ngại.
Hôm nay dẫu có thành công đôi
chút, thất bại đôi điều thì hãy hết
lòng chạy đến với Đức Kitô, tìm
nơi Người nguồn sức thiêng bổ
dưỡng cho tâm hồn và thân xác
chúng ta, để tiếp tục hành trình
với những mầm sống mới. Và
hãy noi gương cha thánh khiêm
nhường của chúng ta, học nơi
người sự từ bỏ và đức kiên nhẫn
“bắt đầu lại”.
Đôi dòng chia sẻ đơn sơ, hy
vọng anh em có chút thông tin và
hiểu phần nào đời sống và công
việc của anh em ở cộng đoàn Hà
Nội thân thương. Nhân dịp năm
mới, cộng đoàn Hà Nội cầu chúc
cho tất cả anh em một mùa xuân
vui tươi, nhiều sức khỏe, an lành
và thánh đức trong tình yêu của
Thiên Chúa!

TÂM TÌNH TẠ ƠN

Hòa với tâm tình, bầu khí rộn ràng của người
người, nhà nhà ở mọi miền tổ quốc đang náo
nức chuẩn cho giây phút “Tống cựu nghinh
tân”, chia tay năm Đinh Dậu 2017 và chào
đón năm mới Mậu Tuất 2018, anh em cộng
đoàn Vĩnh Phước xin kính chào Anh Giám
Tỉnh, cùng toàn thể quý anh chị em trọng đại
gia đình Phan Sinh.
hìn năm Đinh
Dậu đang dần
khép lại, thiết
nghĩ đây là thời gian quý giá
Chúa ban để mỗi người anh em
trong cộng đoàn Vĩnh Phước
dâng lên Chúa lời tạ ơn. Tạ ơn
Chúa đã quy tụ anh em về sống
chung trong một gia đình với
nhiều thế hệ nhưng thắm đượm
tình huynh đệ chân thành, chăm
sóc, yêu thương nhau. Tạ ơn
Chúa vì Người đã thương ban
cho anh em có sức khỏe và bình
an trong suốt năm qua. Tuy sức
khỏe của thầy Philíp trong
những ngày cuối năm có suy
giảm, nhưng với những ngày
phải chia tay với cái tuổi có một
không hai (102 tuổi) để bước
sang xuân mới, thì đó đã là một
hồng ân to lớn mà Chua đã ban
cho thầy, cho Tỉnh Dòng, cách
riêng cho anh em trong cộng
đoàn Vĩnh Phước. Riêng cha già
Mátthêu, tuy tuổi đã cao nhưng
vẫn hăng say trong việc mục vụ
và suy tư. Ngài vẫn chạy xe đều
đều đi thăm viếng và dâng lễ vào
chiều thứ Ba và chiều thứ Năm
hằng tuần tại một giáo họ, ngài
còn là một người nhiệt thành
trong việc tìm kiếm, giúp đỡ
những em thiếu nhi trong các gia
đình có hoàn cảnh khó khăn có
cơ hội đến trường học tập. Trong
cộng đoàn, ngài luôn là người
khơi mở ra những câu chuyện,
những vấn đề trong cuộc sống để
anh em suy tư và tranh luận với

nhau làm cho bầu khí cộng đoàn
thêm sống động hơn.
Năm Đinh Dậu cũng là dịp
đặc biệt để bà con Giáo xứ
Antôn Vĩnh Phước dâng lên
Chúa lời tạ ơn với hồng ân Ngọc
khánh thành lập giáo xứ. Cách
riêng với cha xứ Anphong
Nguyễn Công Minh ofm, và
người anh em là cha Phaolô
Nguyễn Đình Vịnh ofm, cùng
dâng lên Chúa lời tạ ơn trong dịp
mừng Ngân Khánh linh mục vào
ngày 19/12/2017 vừa qua. Thánh
lễ tạ ơn được cử hành đơn sơ
trong tinh thần Phan Sinh trong
giờ lễ sáng như thường lệ, nhưng

rất sốt sắng và ấm cúng. Trong
bài chia sẻ, cha Phaolô nhấn
mạnh hai tâm tình chính là tạ ơn
và tạ tội với Chúa. Tạ ơn Chúa
với biết bao hồng ân Chúa đã
ban cho hai cha trong suốt cuộc
đời, nhất là trong 25 năm linh
mục của mình, đồng thời ngài
cũng nói lên tâm tình tạ tội với
Chúa vì những điều thiếu sót mà
hai cha chưa chu toàn hay chưa

thực hiện được như lòng Chúa
mong ước. Cũng trong tâm tình
tạ ơn, trước đó 10 ngày, tức ngày
09/12/2017, Anh Giuse Phạm
Như Duy ofm, cũng đã dâng lễ
tạ ơn Chúa trong dịp kỷ niệm 4
năm ngày thụ phong linh mục.
Ngày 8/2 vừa qua, cũng là
một ngày hồng ân lớn lao mà
Chúa đã ban cho anh em trong
miền Nha Trang, cách riêng với
anh em cộng đoàn Vĩnh Phước.
Đó là ngày tĩnh tâm, ngày gặp gỡ
cuối năm của anh em trong miền
Nha Trang. Trong ngày gặp gỡ
cuối năm này, anh em cùng nhau
học hỏi bài thường huấn của
Tỉnh Dòng, dưới
sự hướng dẫn
của cha Savio.
Sau đó, anh
Anphong
Nguyễn Công
Minh chia sẻ
một vài thông
tin, cùng với đó
là những chia sẻ
chân thành của
anh em trong
miền. Cao điểm của cuộc gặp gỡ
hôm nay là thánh lễ tạ ơn Thiên
Chúa với biết bao hồng ân mà
Chúa đã ban cho từng anh em,
từng cộng đoàn trong miền.
Phần cuối của ngày gặp gỡ, cũng
là phần được anh em chờ đợi để
cùng chia sẻ với nhau tình huynh
đệ chân thành qua bữa cơm tất
niên. Không chỉ thế, trước khi ra
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về, mỗi anh em còn được nhận
lộc từ anh cố vấn Anphong.
Nhìn lại năm Đinh Dậu đang
dần qua đi, anh em trong cộng
đoàn đã và đang cảm nhận được
tình thương bao la mà Thiên
Chúa đã dành cho từng người.
Chính vì thế, tâm tình chính của

anh em trong những thời khắc
cuối cùng của năm, đó là tâm
tình tạ ơn Chúa. Đồng thời, anh
em cũng xác tín, tin tưởng, phó
thác và hy vọng vào sự quan
phòng và tình thương bao la của
Chúa dành cho từng người anh
em trong cộng đoàn trong năm
mới Mậu Tuất 2018. Thay mặt

anh em trong cộng đoàn, em
kính chúc Anh Giám Tỉnh, cùng
toàn thể quý anh chị em trong đại
gia đình Phan Sinh một năm mới
dồi dào sức khỏe, chan hòa ân
sủng, bình an và thiện của Chúa
Xuân.

ĐỒNG DÀI
TRONG CƠN BÃO VÀ SAU CƠN BÃO

Cộng đoàn Đồng Dài mến chào đến tất cả Quí Anh
Em!

C

ha ơi! Mái tôn nhà xứ bay hết rồi kìa!
Một anh em bật thốt lên khi vừa ra khỏi
nhà thờ sau khi đọc kinh sáng xong.
Nhưng không dừng tại đó, bởi vì chỉ ít phút sau,
anh em không còn là ngạc nhiên mà là sự kinh
hoàng do nhà sập, tôn bay, cây đổ và phải tìm nơi
tránh bão.
Ngày
4.11.2017,
đây là ngày
mà biết bao
người
dân
tỉnh Khánh
Hòa
mới
chứng kiến và
chính
thức
biết được thế
nào là bão và
sự thiệt hãi
của nó.
Mặc dù, Đồng Dài không nằm ở trung tâm cơn
bão Damrey nhưng cũng bị thiệt hại rất nhiều; may
mắn là không thiệt hại về người, chỉ bị thương một
số người do tìm kiếm nơi trú ẩn không kịp.
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Trải qua hơn 2 tháng khắc phục, người dân cũng
đã có nhà để ở; anh em trong cộng đoàn cũng
không còn phải trú tạm chỗ này chỗ nọ. Tạ ơn
Chúa vì mọi sự đã tốt đẹp trở lại, dù nhiều gia đình
đã mất trắng
rất nhiều tài
sản, kinh tế
khó khăn.
Đây là một
vài thông tin
về cộng đoàn.
Xin anh em
tiếp tục cầu
nguyện cho
người dân và
cho anh em
chúng tôi. Chúng tôi cũng chúc anh em có một
Mùa Chay Thánh tràn đầy ơn Chúa.
Chúc tất cả Quí Anh Em được Bình an và Thiện
hảo.
Cộng đoàn đưa tin.

Anh em cộng đoàn Sa Thầy xin
gửi lời chào đến toàn thể anh chị
em trong đại gia đình Phan Sinh.
Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa,
cộng đoàn Sa Thầy xin được chia
sẻ đến anh chị em một vài tin tức
về hoạt động của cộng đoàn
trong thời gian vừa qua. Nguyện
xin Chúa Xuân ban cho anh chị
em niềm vui, Bình an và Thiện
hảo.

LÚA CHÍN ĐẦY ĐỒNG MÀ THIẾU THỢ GẶT

H

ưởng
ứng lời
của
Đức thánh cha Phanxicô, anh
em Phan Sinh tiến ra vùng
ngoại biên mang Tin Mừng
đến cho những người nghèo,
những người chưa nhận biết
Chúa bằng đời sống chứng tá
và lời rao giảng. Có thể nói,
Tây Nguyên như là vùng
ngoại biên “lúa chín đầy đồng
mà thiếu thợ gặt” vì đây là nơi
tập trung đông đồng bào dân
tộc thiểu số, nơi hội tụ nhiều
loại hình tín ngưỡng, văn hoá
đặc trưng cho vùng. Theo kết
quả Tổng điều tra dân số năm
1999, khu vực Tây Nguyên có
43/54 sắc tộc cư trú. Khu vực
Tây Nguyên hiện có 3 giáo
phận với khoảng 848.889 tín
hữu (Kon Tum, Đà Lạt, Buôn
Mê Thuột) nằm chủ yếu trên
địa bàn 5 tỉnh (Gia Lai, Đắk
Lắk, Đắc Nông, Kon Tum và
Lâm Đồng) và một phần của

tỉnh Bình
Phước.
Riêng giáo
phận Kon
Tum hiện có
phạm vi ở 2
tỉnh
Kon
Tum và Gia
Lai với hơn
330.000 tín
hữu. Trong
đóTỉnh Kon
Tum chiếm khoảng 230.000
tín hữu (trong đó đồng bào
dân tộc thiểu số là 90%) và
Tỉnh Gia Lai chiếm hơn:
100.000 tín hữu.
Với “cánh đồng truyền
giáo” bao la như vậy, chắc hẳn
phải cần đến nhiều “thợ gặt”.
Tuy nhiên, Cộng đoàn Sa
Thầy chỉ gồm có 5 anh em.
Nhưng vì điều kiện mục vụ và
truyền giáo, nên 5 anh em
được chia sống ở hai nơi, cách
nhau khoảng 45 km. Trong
đó, 3 anh em sống tại Giáo xứ

Kleng và 2 anh em sống tại
Giáo xứ Tân Điền. Hiện tại
các anh em sống ở Pờ Đừ
đang phục vụ 14 làng dân tộc,
1 họ đạo người Kinh và coi 2
nhà nội trú nam nữ, còn các
anh em ở Tân Điền đang phục
vụ tại giáo xứ và một làng dân
tộc (Đăk-kia). Theo tinh thần
của cha thánh, các anh em
sống vui vẻ, hòa đồng, gần gũi
với người dân. Anh em sống
yêu thương, chăm sóc, phục
vụ và hướng dẫn họ về đời
sống đức tin, nhân bản, cũng
như chia sẻ vật chất cho họ
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với hết khả năng của mình.
Quả thật, với cánh đồng
truyền giáo bao la, chắc chắn
với sức lực giới hạn của con
người, các anh em không thể
hoàn thành tốt sứ mạng của
mình nếu không có ơn Chúa.
Về đời sống, anh em vẫn
luôn cố gắng phát huy hết
những gì Chúa ban để chu
toàn các bổn phận và kế hoạch
của cá nhân cũng như cộng
đoàn. Mặc dù các anh em
cộng đoàn Sa Thầy sống cách
xa nhau, nhưng mỗi thứ hai
hằng tuần, anh em vẫn thường
quy tụ lại để gặp gỡ và chia sẻ
về đời sống. Chính trong
những lần gặp gỡ, anh em
được quây quần với nhau bên
bữa cơm, cùng nhau đọc kinh,
cầu nguyện, chân thành góp ý,
chia sẻ cho nhau những khó
khăn và kinh nghiệm trong
đời sống. Nhờ thế, tình huynh
đệ của anh em được củng cố
và thắt chặt hơn.
Ngày lễ Giáng Sinh vừa
qua, ngoài việc các anh em
mỗi nơi mình phục vụ tổ chức
lễ Giáng Sinh cho người dân
phù hợp theo điều kiện hoàn
cảnh của từng vùng, anh em
còn tổ chức “Đêm Hoan Ca”
(25/12/2017) tại giáo xứ Tân
Điền với mục đích mừng
Chúa Giáng Sinh và giao lưu
âm nhạc giữa các giáo xứ mà
các anh em đang phục vụ
nhằm nối kết tình hiệp nhất
mọi người lại với nhau trong
tình yêu Chúa Hài Đồng.
Về việc xây dựng, vì nhu
cầu để phục vụ tốt hơn cho các
anh chị em người đồng bào,
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cộng đoàn vừa mới xây một
ngôi nhà xứ tại làng Kleng.
Ngôi nhà đã hoàn thành và
được làm phép vào sáng ngày
12/2/2018 với sự hiện diện
của các anh em trong cộng
đoàn, các ân nhân và những
người dân làng. Với ngôi nhà
này, anh em mong ước được
sống trực tiếp với người dân
hơn để thuận tiện phục vụ và
giúp đỡ
họ về
đời
sống
đức tin
và
nhân
bản.
Nó
cũng
như là
chiếc
cầu nối
để anh
em có
thể tiến ra những làng lân cận
hầu mang Tin Mừng Chúa đến
cho mọi người. Trong tương
lai, anh em dự tính sẽ cắt cử

một số anh em sống trực tiếp
tại đây, nhưng vì hoàn cảnh
thiếu nhân sự, nên các anh em
vẫn chỉ thay nhau đến coi sóc.
Trên đây là một vài thông
tin liên quan đến đời sống
cũng như những công việc của
cộng đoàn xin chia sẻ đến toàn
thể anh chị em trong đại gia
đình Phan Sinh. Xin anh chị
em tiếp tục cầu nguyện cho

cộng đoàn cũng như những dự
phóng mà anh em trong cộng
đoàn đang thực hiện.
Xin chào toàn thể anh chị em.

NHỊP CẦU
Thực Tập Năm

Nhà con Cồn Én mến chào mọi thành viên trong đại gia
đình Phan Sinh gần xa! Đến hẹn lại lên, nhà con Cồn Én
xin được gởi đến quý anh chị em trong gia đình Phan
sinh một số thông tin thuộc cộng đoàn giáo xứ Cồn Én.

Giáng Sinh 2017

V

ùng quê Cồn Én yên ả bắt đầu nhộn nhịp
ngay từ đầu Mùa Vọng, công tác chuẩn
bị Giáng Sinh diễn ra từ rất sớm vì đặc thù của giáo
xứ. Đại đa số người trẻ phần thì học xa, phần buôn
ba xứ người để lo cho cái ăn cái mặc. Người dân
còn lại ở quê hầu hết trồng xoài hoặc ớt. Thế nên,
lực lượng cho công tác chuẩn bị Giáng Sinh là
tương đối mỏng.
Không cầu kì hoa lệ, không lộng lẫy xa hoa,
người dân
giáo xứ Cồn
Én
mừng
Chúa Giáng
Sinh trong
bầu không
khí bình dị
mà đầm ấm

của một gia đình.
Cây cầu Phú Mỹ nối liền giáo xứ Cồn Én với
huyện Thanh Bình Đồng Tháp không những là
nhịp cầu kinh tế, mà nó còn là con đường để đưa
lương dân đến với giáo xứ Cồn Én, đến với niềm
vui mừng Chúa Giáng Sinh.

Xuân Mậu Tuất 2018
Ngày tết là thời gian được người dân Cồn Én
mong đợi nhất trong năm. Bởi lẽ, ít có gia đình nào
không có đứa con, người cháu xa quê. Giáo xứ Cồn

Ông Cố (anh
Thuân) rất quan
tâm để giáo dân
có một nơi vui
xuân lành mạnh
nên đã thúc đẩy
để có được một
chương trình văn
nghệ kết hợp xổ
số vào đêm mùng Hai âm lịch. Chương trình văn
nghệ và xỏ số vẫn còn đọng lại trong tâm trí những
người may mắn trúng giải.

Én lại trở thành ngôi nhà chung chờ đón những đứa
con “lưu lạc” trở về. Miền quê nhộp nhịp thấy rõ
sau khi các công ty, xí nghiệp Bình Dương, Sài
Gòn nhất loạt cho nhân viên nghỉ tết. Cồn Én ngày
một thay da đổi thịt cũng bởi phần lớn đóng góp
của lớp người xa quê này, mà nguyên nhân sâu xa
hơn là những hi sinh thầm lặng của biết bao ân
nhân ngày đêm giúp đỡ cho con em Cồn Én, trong
đó có một phần của Anh Em Phan Sinh đang và đã
hiện diện trên mảnh đất này.

Xin gởi đến một vài thông tin khác của cộng
đoàn giáo xứ Cồn Én: Giáo xứ đang dần đi vào quỹ
đạo ổn định với những sinh hoạt thường nhật với
thánh lễ và các việc đạo đức bình dân. Ngoài ra, cơ
sở vật chất của giáo xứ cũng được nâng cấp rõ rệt
với công trình tượng đài thánh Giu-se và đồi Canvê. Người đưa tin xin được tạm dừng nơi đây, cùng
hẹn gặp lại quý anh chị em trong một dịp khác.
Cồn Én 23-2-2018
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rong cái se lạnh
của khí trời, trong
cái miên man của

bầu khí vào hội Tết, lòng mỗi
người chan chứa những niềm
vui. Vui vì bao hồng ân Thiên
Chúa đã tuôn đổ trên Cộng
đoàn. Vui vì sau khoảng thời
gian “rôda” của những ngày
tháng giao thời, nay Cộng
đoàn đang tiến mình theo thời
gian để thực hiện các dự
phóng đã đề ra. Vui vì bầu khí

Chia sẻ 1 & 2 – 2018 (373)

Cộng đoàn ngày mỗi thêm vui
và gắn kết. Vui vì Cộng đoàn
có thêm một thành viên trẻ
đến sống năm Phan sinh.
Lòng người vui thì cảnh vật
cũng vui theo. Cây bơ cổ thụ
cũng vì thế mà sai trái trĩu
cành, vườn tiêu thì sau nhà
vào độ chín rộ, sẵn sàng để
được thu hoạch. Và hơn nữa,
“Chị Nước tinh tuyền”, ngày
qua ngày vẫn đến với bà con
Hòa Hội và bà con các vùng

lân cận trong niềm vui sẻ chia
đượm tình Phan Sinh.
Khi đặt bút viết những
dòng này thì cũng đang là
những thời khắc cuối của năm
Âm lịch. Thời gian trôi qua,
trôi thật nhanh, nhưng anh em
trong Cộng đoàn Hòa Hội
luôn biết “sống chậm lại và
yêu thương nhau nhiều hơn”.
Bằng chứng là, thời gian cứ
tiến dần và lớn thêm theo từng
con số, thì tình anh em trong
Cộng đoàn cũng cứ thế mà
được vun đắp dần theo. Có
thể, anh em mất nhiều thời
gian và công sức trong các
công việc mục vụ, dâng lễ,
dạy Giáo lý, dạy hát, vườn
tược… nhưng cứ mỗi lần đến
giờ cơm thì bao nhiêu căng
thẳng, vất vả được giải tỏa.
Mọi bữa cơm không chỉ giúp
anh em “khỏe về phần xác”

mà còn đem lại cho anh em
nhiều năng lượng về phần tinh
thần. Người ta nói quả không
sai: “Một nụ cười bằng mười
thang thuốc bổ”. Tiếng cười
luôn tràn ngập trong các bữa
ăn, đó là dấu chỉ của một sự
nối kết rõ ràng về tình huynh
đệ. Đối với anh em trong
Cộng đoàn, đâu cần thêm một
buổi huynh đệ nào khác theo
tên gọi, nhưng anh em ý thức
rất rõ: mỗi bữa ăn là chính một
buổi sinh hoạt huynh đệ.
Không chỉ dừng lại trong
việc kết nối tình huynh đệ
trong Cộng đoàn, anh em
cũng hướng tới việc tạo sự
tương qua tương cận hơn nữa
với bà con trong Giáo xứ. Bởi
lẽ đó, sau những tháng ngày
vất vả và dày công sức, nhà
Mục Vụ mới của Giáo xứ Hòa
Hội cũng được hoàn thành.
Với hạng mục xây dựng mới
này, bà con trong Giáo xứ có
thêm nơi để sinh hoạt và việc
mục vụ của Cha xứ với bà con
cũng tốt hơn.
Khi tình người lớn và lòng
người ấm, thì cỏ cây cũng vui
theo. Cây bơ cổ thụ trong sân
nhà trổ hoa khoe nụ, rợp cả
một vùng, đúng như Thánh
Vịnh 92:
“Được trồng nơi nhà Chúa,
mơn mởn giữa khuôn viên
đền thánh Chúa ta;
Già cỗi rồi, vẫn sinh hoa
kết quả, tràn đầy nhựa
sống, cành lá xanh rờn,”.

Còn ở phía sau nhà, vườn
tiêu lớn mạnh theo thời gian,
đua nhau trổ hạt và chín rộ.
Thời kì của việc làm bồn, xạc
cỏ, bón phân, cột dây tiêu,
tưới nước đã xong, nay thì đến
lúc vào vụ để thu hoạch. Cùng
với thời vụ tiêu trong vùng,
vườn tiêu Cộng đoàn cũng
đang được thu hoạch với sự
trợ giúp của bà con trong Giáo
xứ. Sự lớn mạnh của vườn
tiêu cũng có công rất lớn của
Chị Nước. Chị Nước cung cấp
nguồn tưới cho vườn tược và
Chị Nước cũng đồng hành với
anh em trong Cộng đoàn trong
công việc: đưa nước sạch tới
với bà con với giá cả phải
chăng. Thật vậy, đây là một sự
“kết đôi” rất có giá trị và ý
nghĩa theo như ước muốn của
Cha Thánh trong việc bảo
toàn sự toàn vẹn của các tạo
thành (ở đây là nguồn nước
ngầm). Các sản phẩm nước
sạch cứ được xuất xưởng, các
chuyến xe đến với bà con cứ
đều đều lăn bánh: và cũng
chính lúc đó, tình huynh đệ

Phan Sinh được gieo vào lòng
đời và lòng người.
Xuân đến, đẩy lùi đông giá.
Cũng vậy, cuộc sống của anh
em đã, đang và sẽ phải sống
“mầu nhiệm Vượt Qua” và
tinh thần “hoán cải” để vượt
chính mình với những ương
ngạnh của anh lừa nơi mỗi
người.
Xuân đang về, tiết trời
thêm se lạnh, nhưng lòng
người được sưởi ấm bằng tình
đệ huynh. “Ngọt ngào tốt đẹp
lắm thay, Anh em được sống
vui vầy bên nhau.” (Tv
133,1). Ước gì trong năm mới
sắp tới này, tất cả mỗi người
trong chúng ta luôn cảm nếm
và càng lúc càng cảm nếm sâu
hơn ân tình mà Chúa trao ban
cho chúng ta qua đời sống
Cộng đoàn và nhất là qua
những người mà chúng ta tiếp
xúc mỗi ngày. Nguyện xin
Thiên Chúa ban muôn vàn ân
huệ trên tất cả mọi người.
Người đưa tin.
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Cộng đoàn Phanxicô
Du Sinh xin gửi lời
chào và chúc mừng
Đại lễ Giáng Sinh
2017 và năm mới
2018 đến toàn thể
anh em trong đại
gia đình Phan sinh
Việt Nam.

K

CHÀO ĐÓN NĂM MỚI 2018

hi tiết trời Đà
lạt vào đông
với những
cơn gió vi vu từ trên các đồi
thông thổi về, cái lạnh cuối mùa
mang theo chút ồn ào của cuộc
sống. Trên con đường dốc nhỏ
quen thuộc, thấp thoáng bóng
dáng những chiếc áo dòng màu
nâu đang bước từng bước vội vã
để chuẩn bị cho công việc tập
diễn nguyện và tập hát mừng lễ
Giáng sinh sắp đến. Sở dĩ công
việc chuẩn bị cho lễ Giáng sinh
trở nên gấp gáp là vì lịch phụng
vụ năm nay đặc biệt hơn mọi
năm, thay vì kéo dài bốn tuần thì
năm nay chỉ vọn vẹn có ba tuần.
Trở về sau chuyến đi Thủ
Đức, anh em Tập sinh dành một
ngày để tĩnh tâm phụ trội tại
“Thung lũng vàng”. Nơi đây anh
em có cơ hội gặp gỡ Thiên Chúa
qua thiên nhiên là các anh chị em
thụ tạo trong thinh lặng và cầu
nguyện. Nhờ đó giúp anh em
chuẩn bị tâm hồn tốt hơn để đón
chào Chúa đến. Và đây được
xem như là món quà Giáng sinh
đầu tiên mà Chúa gửi đến cho
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anh em trong mùa Giáng sinh
sắp đến này.
Những ngày sau đó anh em
lại tiếp tục bắt tay vào những
công việc đang bỏ dở để chuẩn
bị cho lễ Giáng sinh như làm
hang đá, tập diễn nguyện và tập
hát. Chủ đề cho các hang đá năm
nay là “ Thiên Chúa ngự giữa
người nghèo” và với tiêu chí đơn
sơ, khó nghèo mà cộng đoàn đề
ra, năm nay các hang đá của
cộng đoàn thật đơn sơ và mang
đậm nét Phan Sinh, nhưng
không kém phần nghệ thuật. Đặc
biệt là hang đá trong nhà nguyện
của cộng đoàn rất đơn giản, chỉ
có Chúa Hài Đồng nằm trong
máng cỏ đặt ở chính giữa, phía
trước bàn thờ, thay vì sử dụng
các đèn điện thì anh em chỉ đặt
một ngọn đèn dầu nhỏ bên cạnh
máng cỏ. Năm nay anh em Tập
sinh cũng được mời gọi tham gia
đóng hoạt cảnh Giáng sinh và
hát lễ với ca đoàn giáo xứ Du
sinh.
Đêm vọng Giáng sinh, trong
bầu khí thiêng liêng giữa cái
lạnh của đêm đông, cộng đoàn

Du Sinh đã cùng tham dự buổi
diễn nguyện Giáng sinh do anh
Phanxicô Hải (thực tập năm) đạo
diễn, và thánh lễ mừng Chúa
Giáng sinh với giáo xứ Du Sinh,
chủ tế thánh lễ là cha Antôn Lệ,
cùng đồng tế có các cha trong
cộng đoàn Du Sinh. Thánh lễ bắt
đầu với nghi thức rước tượng
Chúa Hài Đồng từ hang đá ngoài
trời vào nhà thờ với bài thánh ca:
“Cao cung lên khúc nhạc thiên
thần Chúa” được cất vang lên
trong niềm vui, thánh thiện để
giúp cộng đoàn phụng vụ chuẩn
bị tâm hồn bước vào thánh lễ.
Trong bài giảng lễ, cha chủ tế đã
khơi gợi lên niềm khao khát hòa
bình mà con người ngày nay
đang mong đợi, giữa một thế
giới đang bị sự ích kỉ và hận thù
của con người ngự trị. Con
người hôm nay chỉ muốn được
hưởng hòa bình, nhưng không
muốn xây dựng và gìn giữ hòa
bình. Để rồi khi con người cất
tiếng hỏi “Hòa bình hỡi! ngươi
ở đâu?”, thì hòa bình đã đáp lại:
“Hỡi con người! ngươi ở đâu để
đón nhận hòa bình”. Kết thúc
thánh lễ, cha chủ tế đã gửi lời

chúc mừng Giáng sinh đến toàn
thể cộng đoàn dân Chúa đang
hiện diện trong thánh lễ.
Sau khi tham dự thánh lễ, anh
em trong cộng đoàn Du Sinh trở
về Tu viện để rước và viếng
Chúa Hài Đồng trong nhà
nguyện cộng đoàn. Tiếp đó là
bữa tiệc nhẹ huynh đệ với trò
chơi bốc số may mắn để nhận
quà cũng như những lời chúc
Giáng sinh mà anh em dành cho
nhau. Giáng sinh năm nay cộng
đoàn có thêm niềm vui khi có sự
hiện diện của anh Tâm Linh
(cộng đoàn Thủ Đức), sau khi
tham dự tuần tĩnh tâm Mùa
Vọng ở nhà Cô Tịch của cộng
đoàn, anh cũng ở lại đón mừng
lễ Giáng sinh.
Kết thúc đêm vọng mừng
Chúa Giáng Sinh, anh em Tập
sinh có giờ canh thức riêng với
Chúa Hài Đồng đến nửa đêm.
Trong giây phút này, anh em
được đi sâu vào trong nội tâm và
trong sự hiệp thông với thế giới
để cùng chiêm ngắm mầu nhiệp
Nhập Thể của Ngôi Hai Thiên
Chúa qua chính sự khiêm hạ,
khó nghèo và tình yêu của Thiên
Chúa nơi hang đá nhỏ này.
Sáng ngày 25/12, anh em Tập
sinh chia sẻ niềm vui Giáng sinh
với các anh em “Tìm Hiểu
ngoài’’ qua buổi hội thao thi đấu
bóng chuyền và bóng đá với
nhau. Đến tối, cả cộng đoàn Du
Sinh cùng tham dự tiệc mừng
Giáng sinh với các anh chị em
công nhân nhà Mô và một số
khách mời khác do nhà Mô tổ
chức.
*****************
Dư âm của những ngày lễ hội
Festival Hoa Đà lạt và ngày lễ
Giáng sinh vẫn còn đó, nhưng

người Đà Lạt lại đang háo hức
chuẩn bị đón chào một năm mới
đang gần kề. Năm cũ qua đi, năm
mới lại đến, ai ai cũng trông
mong những điều tốt đẹp sẽ đến
trong tương lai cùng với những
thay đổi của cuộc sống. Năm
mới đến, Cộng đoàn Du Sinh xin
chia sẻ với anh em trong Tỉnh
Dòng một vài thông tin về cộng
đoàn và ngày đầu năm dương
lịch. Năm nay cộng đoàn có chút
thay đổi về nhân sự khi cha Phi
Khanh Khởi sẽ chào cộng đoàn
để đi sang Đức một năm cho
công việc nghiên cứu của cha,
cha Antôn Lệ sẽ trở về cộng
đoàn Bình Giã để đảm nhận
công việc phụ trách cộng đoàn,
các thành viên còn lại trong cộng
đoàn vẫn khỏe mạnh và rất
chuyên cần trong sứ vụ được
trao phó.
Ngày cuối năm, khi mọi
người vẫn đang tất bật với những
công việc còn dang dở và chuẩn
bị đón chào năm mới, thì anh em
Tập sinh đang chuẩn bị cho buổi
cầu nguyện cho công lý và hòa
bình vào tối ngày 31/12 theo lời
mời gọi của ban JPIC Tỉnh dòng.
Vào giờ kinh tối, anh em bắt
đầu bước vào giờ Chầu Thánh
Thể cùng với những giây phút
được nhìn lại về những biến
động trong một năm đã qua
trong mối tương quan với Giáo
hội, Đất nước và Thế giới. Nội
dung buổi cầu nguyện xoay
quanh vấn đề về hủy hoại môi
trường, nạn nạo phá thai, chiến
tranh và khủng bố, các hành vi
bôi nhọ, xúc phạm và bách hại
tôn giáo tại Việt Nam… Khi
được nhìn lại những thực trạng
đau buồn và nhức nhối đó như
muốn nhắc nhở anh em Tập sinh
đừng chỉ biết dừng lại ở sự bình
an và niềm vui của mình nơi Tập

viện, nhưng còn phải quan tâm
và xây dựng thế giới qua sự liên
đới, cầu nguyện và hiệp thông
với thế giới bên ngoài để nhận ra
những dấu chỉ của thời đại.
Thánh lễ sáng đầu năm mới
do cha Jerry Bleem, một anh em
hèn mọn thuộc Tỉnh dòng
Sacred Heart, USA, chủ tế. Cùng
đồng tế có cha Joshep Tân, cha
Paul Đình Vịnh và quý cha trong
cộng đoàn. Nội dung bài giảng
cha Jerry tập trung vào mẫu
gương của cụ già Simêon. Nhờ
đời sống kết hiệp cùng với Chúa
Thánh Linh, cụ Simêon có thể
nhận biết được đâu là điều Chúa
muốn ông thực hiện, để từ đó
ông xác tín thi hành. Cũng vậy,
trước khi lìa trần, Cha Thánh
Phanxicô đã nói với các anh em:
“Tôi đã làm xong phần cuả tôi;
nguyện xin Chúa Kitô dậy cho
anh em biết phần việc của anh
em” (2Cel,214). Kế tiếp, cụ già
Si mê on còn là một mẫu gương
về sự kiên nhẫn đợi chờ Chúa
đến. Cha chủ tế còn chia sẻ
thêm: chúng ta có vẻ dễ kiên
nhẫn với người khác hơn là với
anh em sống bên cạnh mình. Đó
cũng là điều giúp anh em Tập
sinh suy nghĩ và đặt lại vấn đề về
tình huynh đệ Phan Sinh.
Để chào đón năm mới, anh
em Tập sinh đã tổ chức buổi hội
thao và cộng đoàn cũng tổ chức
bữa tiệc với những món ăn do
anh em Tập sinh đạo diễn từ
nguồn thực phẩm chính của cộng
đoàn làm ra.
Một ngày đầu năm được ghi
dấu bởi niềm vui, niềm vui an
bình mà Chúa ban, niềm vui từ
chính anh em mang đến cho
nhau, niềm vui vì sự hiện diện
của cha Jerry…
Người đưa tin
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PHANXICÔ

NHÀ TRIẾT HỌC

Đó
là
tên
cuốn
FRANÇOIS
PHILOSOPHE, chủ biên Emmanuel
Falque và Laure Solignac với nhiều cộng
tác viên, Salvator, Paris 2017. Sách gồm
186 trang, chia ra theo các đề mục sau:

1) Một nền triết học về con
người có khả năng: giáo
hoàng Phanxicô và Paul
Ricœur (trg. 15-44) với các nội
dung: 1.1. Một nền dân chủng
học về con người có khả
năng: - Con người có khả năng
tự hiểu biết mình bằng cách
giải thích thế giới; - Con người
có khả năng hiệp thông bằng
cách chiến thắng sự ác; - Con
người có khả năng sáng tạo
trong các cuộc dấn thân cụ thể.
1.2. Một nền luân lý tự do
trong các giới hạn của nó: Một nền tự do có giới hạn và có điều kiện, nhưng
có thực; - Giáo dục về trách nhiệm và luyện tập sự
khôn ngoan; - Tái xác định quan hệ giữa luân lý
và tính thiêng liêng. 1.3. Một nền luân lý của ý
chí và các nhân đức: - Con người có khả năng
giáo dưỡng các sắc mạo của điều thiện; - Tiến
trình khác biệt của nhận thức; - Lời kêu gọi xây
dựng tính thống nhất trong sự đa dạng. 1.4. Kết
luận: Một sự phục giá luân lý của chủ thể.
2) Triết học của Blondel về hành động và
hành động của giáo hoàng Phanxicô (trg.45-70):
- In actione contemplativus; - Phân biện bởi các sự
an ủi và sầu khổ; - Vượt qua các cuộc tranh chấp
trong sự hiệp thông thượng đẳng của các khác
biệt; - Logic của đức ái và logic bảo toàn; - Tạm
kết luận.
3) Một nền triết học về hành trình: giáo
hoàng Phanxicô và truyền thống Phan Sinh (trg.
71-92): - Thiên Chúa, nguyên lý và cứu cánh của
Chia sẻ 1 & 2 – 2018 (373)

con đường Phan Sinh; - Sự gặp gỡ thể lý với người
khác; - Bạn đồng hành; - Tính tiệm tiến; - Ghi nhớ
mục đích phải đạt tới; - Kiên trì và đổi mới; - Niềm
hân hoan. (Mục này sẽ được TS Nguyễn Hồng
Giáp chuyển ngữ ở dưới đây).
4) Một nền triết học về tính đơn nhất và số
nhiều: giáo hoàng Phanxicô và Luigi Pareyson
(trg. 93-120): - Vượt xa khuôn mẫu của lý do khách
quan và hướng về khuôn mẫu chú giải lý do; - Tính
đơn nhất của chân lý và vô số giải thích của nó:
tính không cạn kiệt của mầu nhiệm và hữu thể học
của cái không thể cạn kiệt; - Vấn đề của “các sự
khác nhau” và tương quan của chúng: hoà nhập
trong đơn nhất hay là hiệp thông đối thoại.
5) Ki-tô giáo đấu tranh: giáo hoàng Phanxicô
và Miguel de Unamuno (trg.121- 147): - Tính
chiến đấu của lòng thương xót và đặc tính chiến
đấu của đức ái ki-tô giáo: Phanxicô; - Đặc tính
chiến đấu của đức tin.

6) Một nhãn quan quyết định về thế giới
(148-171): giáo hoàng Phanxicô và Ignace de
Loyola: 6.1. Một di sản đa chiều: Một thẻ tuỳ
thân, - Hiện tượng có giới hạn, - Bắt đầu từ bên
dưới. 6.2. Một thái độ cương quyết: - Phân biện
và sữa chữa; - Cải tạo; - Kể lại. 6.3. Một không
gian đổi mới: Ngôi nhà cho tất cả; - Sống vùng
ven; - Ở biên giới.

7) Một giáo hoàng tiến bước (172-177): một
số yếu tố triết học của giáo hoàng Phanxicô: Một tư duy về phức tạp; - Con người, hữu thể của
các khả năng; - Các sợi chỉ đỏ của một tư duy; Giáo hoàng Phanxicô là ai?

***

Một nền triết học về hành
trình:
Giáo Hoàng Phanxicô và
truyền thống Phan Sinh
(trg. 71-92)
(Tác giả Laure Solignac,
Cao cấp sư phạm, tiến sĩ triết
học, giảng viên Khoa triết
học Học viện công giáo
Paris, tác giả nhiều công
trình về thánh
Bonaventura…)
Giáo hoàng Phanxicô là
giáo hoàng đầu tiên trong lịch
sử mang tên Poverello. Nếu
có khó khăn để biết được vị trí
chính xác của Phanxicô
Assissi và các môn đệ của
ngài trong sự đào tạo trí thức
và thiêng liêng của Jorge
Mario Bergoglio, thì không
thể hoài nghi rằng sự lựa chọn
đặt tên đó chứng tỏ một sự gần
gũi về phần mình, có thể là xa
xưa, với vị sáng lập Dòng anh
em hèn mọn. Trong các dấu
chỉ sự gần gũi đó, chúng ta có
thể nêu lên sự hoài nghi của
giáo hoàng Phanxicô đối với
chủ nghĩa hình thức, đối với
các bài diễn văn trừu tượng và
chung chung. Ngài thường
nhắc lại trong các viết lách
1

Evangelii Gaudium §231-233
2
Như các cha Philippe Bordeyne và
Juan Carlos Scannone chẳng hạn nói
về ảnh hưởng của Paul Ricoeur và

cũng như nói năng trước công
chúng rằng “thực tế quan
trọng hơn ý tưởng”1, điều này
hình như chỉ một sự hoài nghi
nào đó đối với các suy gẫm và
diễn văn triết học (và thần
học)…[…] Tuy nhiên không
thể nói ở đây về một ảnh
hưởng trực tiếp tư tưởng Phan
Sinh lên giáo hoàng Phanxicô,
kể cả lãnh vực thuận lợi nhất
như ở Laudato Sí, trong đó
được trích dẫn Phanxicô
Assisi, Tô-ma Celano và
Bonaventura. Cho nên ở đây
không phải là vấn đề thiết lập
các mối liên quan văn bản cụ
thể2 hoặc kể cả giả thiết,
nhưng là nêu lên các âm
hưởng và biểu thị của cùng
một tinh thần… Một yếu tố
duy nhất được giữ lại ở đây là
chủ đề về hành trình và đi
đường trong tư tưởng của
Phan Sinh và Bergoglio.

Trong diễn văn ngày 17
tháng 10 năm 2015, nhân kỷ
niệm lần thứ năm mươi năm
thượng hội đồng giám mục,
giáo hoàng Phanxicô đã phát

triển nhãn quan của ngài về
một Giáo Hội hội đồng trong
đó các ki-tô hữu “cùng tiến
bước”. Làm điều đó, Phanxicô
gợi lên liên tưởng kinh thánh
và phúc âm rất mạnh mẽ, liên
tưởng của dân Do Thái tiến
bước trong sa mạc về Đất hứa,
liên tưởng của các tông đồ do
Đức Ki-tô gửi đi trên các nẻo
đường Palestine, nhưng cũng
liên tưởng đến các anh em hèn
mọn tiến bước trên các nẻo
đường Âu Châu và hơn nữa từ
thế kỷ XIII là của những
người mà tu viện là “trần
gian”, như văn bản Giao Ước
thánh thiêng của thánh
Phanxicô với Bà Nghèo3.
[…] Đối với Phanxicô Assisi,
con đường đó xuất phát từ
Thiên Chúa và trở về với
Thiên Chúa bằng cách đem
toàn thế giới về với Thiên
Chúa, bởi vì Thiên Chúa đồng
thời là nguồn của mọi sự thiện
và là chính sự thiện tối
thượng: “Vì Chúa ơi, Chúa là
sự thiện tối thượng, sự thiện
vĩnh hằng, mọi sự thiện xuất
phát từ Chúa và không có
Chúa thì chẳng có gì tốt lành
cả”4. […] Một trong các dấu
chỉ đối với giáo hoàng

Maurice Blondel lên tư duy của J.M.
Brgoglio.
3
Commerce sacré de saint François
avec Dame Pauvreté, trong François
d’Assise, Ecrits, Vies, témoingages,

Ed. Du VIII centenaire. Cerf/Ed.
Franciscaines, Paris,2010, c.30, §63
(t.1, p.911).
4
Exposition du Notre Père, §2, trong
François d’Assise, sđd. I, trg. 117.

Thiên Chúa, nguyên lý và
cứu cánh của con đường
Phan Sinh
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Phanxicô là cuộc hành trình
đó không phải là chuyện đi
lang thang, không có ý nghĩa,
không có mục đích… […]
Trong Laudato Sí, giáo hoàng
Phanxicô nhấn mạnh đến sự
phồn sinh của sự hiểu biết
năng động đó của lịch sử tập
thể và vũ trụ của chúng ta:
“Cần có ý thức về cội nguồn
chung, về hỗ tương trực
thuộc, về tương lai chia sẻ với
mọi người”5… Ba điểm cần
quan tâm: ý thức về quan hệ
cha con với Thiên Chúa (hoặc
ít ra của một nguồn cội
chung), nhận thức tình huynh
đệ phổ quát (“hỗ tương trực
thuộc”), mục đích cánh chung
của nhân loại hoà giải với
Thiên Chúa (“tương lai chia
sẻ với mọi người”). Ba điểm
lưu tâm đó đặc biệt dành riêng
cho trải nghiệm Phan Sinh,
nhưng ở đây chỉ đề cập đến
một khí cạnh của điểm thứ
hai, tức là hành trình nay đây
mai đó, con đường mà chúng
ta phải đi qua. Điều kiện lưu
động đó đặc biệt âm vang với
trải nghiệm Phan Sinh, như là
(1) tầm quan trọng gặp gỡ thể
lý với người khác, (2) tầm
quan trọng của bạn đồng
hành, (3) tôn trọng sự tăng
trưởng và tính tiến triển của
con đường, (4) theo đuổi
chung một mục đích duy
nhất, (5) khả năng kéo dài và
gia hạn, để kết thúc, (6) luyện
tập sự hân hoan. Tóm lại, đó
là một hexaëmeron nhỏ của
hành trình.

Gặp gỡ thể lý với người
khác

5

7

6

LS § 202.
Thomas De Celano, Vie de François
(1C), 17, trong Phanxico Assisi, sđd.
T I, trg. 483.
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Giáo hoàng Phanxicô nhấn
mạnh nhiều tới sự kiện “đoàn
liên đới, hành hương thánh”
mà chúng ta thiết lập không
phải ngoại thổ và không có
gốc rễ. Sự lo lắng nhập thể
được biểu thị trước tiên trong
sự gặp gỡ thể lý với những
người khác, trên đường đi.
Chúng ta đã biết rõ hành trình
thiêng liêng của Phanxicô đã
bị đảo lộn bởi cuộc gặp gỡ với
người phong hủi nơi gọi là
Croisiers, trong cánh đồng
Assisi: “Còn ăn bận trong y
phục của thế kỷ, ngày kia ngài
gặp một người phong hủi đến
với mình và, người đó mạnh
hơn cả bản thân ngài, ngài đến
và ôm hôn người phong hủi.”6
Sự gần gũi thể lý đó diễn giải
ở Phanxicô sự cần thiết biểu lộ
một cách thể lý và cảm xúc
tình anh em của ngài với
người phong hủi, để tình anh
em đó không còn trừu tượng
mà chúng ta vui vẻ nói tới,
nhưng là một thái độ “có giá”
để lấy lại cách nói của
Dietrich Bonhoeffer7, một
thái độ thực sự “bao hàm”,
giáo hoàng Phanxicô muốn
nói8. Cuộc thân chạm thân đó
là hòn đá tảng cho đức ái
chính thống và tạo thành nền
tảng cho sự đồng bản tính của
tình yêu…Chúng ta có sự
minh hoạ về tầm quan trọng
của cuộc thân chạm thân đó
khi giáo hoàng Phanxicô nêu
lên việc người mục tử gần với
Vivre en discipline. Le Prix de la
Grâce (1937), Bernard Lauret dịch
với sự cộng tác của Henry mottu,
labor et Fides, Geneve, 2009.

đoàn chiên của mình mà mình
mang lên người cả mùi của
đàn chiên…[…] Sự hoà giải
với thân xác của những người
khác ghi dấu một cách cụ thể
khởi điểm của mạo hiểm Phan
Sinh và tạo thành điều trái
nghịch của cái mà giáo hoàng
Phanxicô gọi là “toàn cầu hoá
vô cảm”9.
Bạn đồng hành
Trong
Evangelii
Gaudium,
giáo
hoàng
Phanxicô đã nhiều lần cảnh
báo chống lại cám dỗ của cuộc
sống thiêng liêng riêng tư.
Hành trình không chỉ là nhập
thể mà còn là tập thể. Quan
trọng là “không đi một mình”.
Chúng ta đi với ai? Trước tiên
chúng ta đi với Đức Thánh
Thần; chúng ta cũng đi với
một giám mục “đôi khi ngài đi
trước để chỉ đường và nâng đỡ
niềm hy vọng của dân, những
lần khác đơn giản là ngài đi
giữa mọi người trong sự gần
gũi đơn sơ và có lòng thương
xót”10 và trong một số trường
hợp, giáo hoàng nói thêm,
“ngài phải đi sau dân, để giúp
đỡ những kẻ rớt lại phía sau và
– nhất là – bởi vì đoàn chiên
bản thân chúng có mùi để tìm
các con đường mới11”. Nhưng
chúng ta cũng đi với các bạn
đồng hành đơn giản mà chúng
ta đã không chọn lựa và chúng
ta cố tránh né: “Chúa cho tôi
những anh em”, Phanxicô
Assisi viết trong Di Chúc, và
đôi khi chúng ta có xu hướng
xem các anh em đó như những
8

EG § 232.
EG § 54.
10
EG § 31.
11
EG § 31.
9

cản trở hơn là như các thành
viên của đoàn tuỳ tùng. [và tác
giả nhắc tới việc Bonaventura
dừng lại dọc đường vào năm
1269 để nghe sự kể lễ của một
người anh em cùng đi…] Như
vậy người anh em đó rất cụ
thể, rất phiền phức, ở cạnh tôi
và có cái gì thực tế hơn; nó
thực tế hơn ý tưởng mà tôi có
và sự thực tại của nó được
chính Lời cưu mang một cách
đặc biệt12. Từ đó, hành trình
không bao hàm một bước đi
đường chung chung và tự
động, mà ở đó tất cả đều được
dự tính và theo nhịp mà mọi
người phải tuân thủ; mà rõ
ràng do các hữu thể luôn luôn
đặc thù và độc nhất tiến hành
lưu động, nên cuộc lưu động
có phần mạo hiểm và bất trắc
của nó.
Tính tiến triển
Một lộ trình phải tiến hành
dần dần, từng giai đoạn. Vì
thế thánh Bonaventura đã
dành một phần công trình của
mình để xây dựng các lộ trình
thiêng liêng, tạo điều kiện
thuận lợi cho sự tăng trưởng
nội tâm. Vì thế ngài cũng đã
tự mình viết về các cuộc đời
của
Phanxicô
(Légende
majeure và Légende mineure)
để trình bày cuộc sống của
Poverello như một hành trình
tăng trưởng, đặc biệt bởi sự
công nhận tính cha con thiêng
thánh đối với mình (màn khét
tiếng lúc Phanxicô cởi hết
quần áo và trả lại cho cha ruột
mình), bởi sự học tập muôn
hình cuộc sống anh em và
cuối cùng bởi sự hiệp thông
12

Xem các công trình của
Bonaventura.

hoàn toàn minh bạch với Đức
Ki-tô, về cuối đời, qua trải
nghiệm năm dấu và một sự
chết được biến thành lễ hội.
Theo tôi, sự nhấn mạnh của
giáo hoàng Phanxicô lưu tâm
về sự tăng trưởng của mỗi
người xuất phát chính từ cùng
một cảm hứng: những con
người là những hữu thể trần
tục; họ cần có các trung gian,
các giai đoạn, từng mục tiêu
nhỏ hàng ngày và cụ thể phải
đạt được. Sự lưu ý đó của giáo
hoàng Phanxicô về tính tăng
tiến trong mọi hành trình nhân
loại, đặc biệt được nêu rõ
trong Amoris Laetitia, khi
bàn về vấn đề quy luật tiệm
tiến, nhưng cũng của giáo dục
ý chí ở các trẻ em…[…] Do
đó cần có sự kiên nhẫn giữa
các bạn đồng hành mà chúng
ta là: “Cần phải đồng hành với
lòng thương xót và kiên nhẫn
trong các giai đoạn khả dĩ tăng
tiến của mọi người được thiết
lập ngày này qua ngày khác.”
Nếu Phanxicô Assisi đặc biệt
không xán lạn bởi kiên nhẫn
đối với bản thân mình, nhưng
ngài lại cho gương mẫu tuyệt
vời về tính kiên nhẫn vô cùng
đối với thân cận, không ngừng
khuyến khích, nhắc lại, giải
thích các đòi hỏi của Phúc Âm
với các môn đệ của mình, kể
cả có tính hài hước.13 Ngài đã
áp dụng trước mệnh lệnh mà
giáo hoàng Phanxicô nêu ra
trong đoạn 223 của Evangelii
Gaudium: “khai tâm các tiến
trình hơn là sở hữu các không
gian”, câu Phan Sinh đó rồi!
Ghi nhớ mục đích phải đạt
13

Xem Légende des trois
compagnons.

Để có thể có sự tăng trưởng
đó, không được quên mất cứu
cánh của nó: giáo hoàng
Phanxicô thường nói đến lý
tưởng và mơ ước, không phải
trong một nghĩa mập mờ,
nhưng theo nghĩa một mục
đích phải cùng nhau đạt tới.
Ví dụ một đoạn trong
Evangelii Gaudium về đối
thoại đại kết:
Chúng ta luôn luôn nhớ
rằng chúng ta là những
người hành hương và
chúng ta cùng đồng hành.
Để được như vậy, cần phải
trao trái tim của mình cho
người đồng hành, và trước
hết nhắm tới điều chúng ta
tìm: sự bình yên trong
dung nhan của Thiên
Chúa duy nhất14.
Trong cuộc đối thoại đại
kết, những người đối thoại chỉ
có thể tiến tới nếu cùng nhìn
về một hướng và nhận biết
nhau cùng trong một đoàn
hành
hương.
Vì
thế
Bonaventura được giáo hoàng
Grégoire IX, một trong số cựu
sinh viên của ngài ở Paris,
giao việc tổ chức công đồng
Lyon 1274, ở đó có mặt cả
Người Hy Lạp và La Tinh,
giao cho các nhà thần học
công việc hoà ước hướng về
cánh chung, bởi vì sự hiệp
nhất các con tim và do đó có
hoà bình, chỉ có thể viên mãn
vào cuối lịch sử của chúng ta
– điều đó nói với giáo hoàng
rằng chúng ta còn rất xa với
kết thúc lịch sử ! Viễn ảnh
cánh chung đó không đẩy
chúng ta vào một tương lai bất
14

EG § 244.
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định và không có cơ sở, nhưng
ngược lại chỉ cho chúng ta
tình trạng khẩn cấp: chúng ta
không lên đường để dẵm chân
tại chỗ trong sự tầm thường
của chúng ta và để chúng ta
khoái trá trong các sự vui
thích và chia rẽ của chúng ta,
nhưng để đạt tới một mục đích
và ước muốn làm tất cả mọi
việc vì điều đó. Cũng như
Bonaventura, giáo hoàng
Phanxicô minh chứng rằng sự
hiệp thông không có nghĩa là
đồng dạng, mà ngược lại:
Chính Đức Thánh Thần,
được Chúa Cha và Chúa
Con gửi tới, làm biến đổi
các con tim của chúng ta
và làm cho chúng ta có
khả năng tiến vào trong sự
hiệp thông trọn vẹn của
Ba Ngôi Cực Thánh ở đó
tất cả mọi sự tìm được sự
thống nhất. Người thiết
lập sự hài hoà và thống
nhất của dân Thiên Chúa.
Đức Thánh Thần bản
thân mình là sự hoà hợp,
cũng như là quan hệ tình
yêu giữa Cha và Con.
Chính Người dấy lên sự
phong phú đa dạng bao la
của ơn huệ và đồng thời
thiết lập sự thống nhất 15.

Kiên trì và tái xuất
Lý tưởng không phải làm
chán nản hoặc làm nhục người
tiến bước (trừ trường hợp khi
kiêu ngạo tin rằng mình sẽ đến
đó nhanh hoặc do sức lực của
mình!16); ngược lại sự xem xét
lý tưởng và mục đích giúp tìm
lại được năng lượng để tiến
lên hoặc để bắt đầu lại tiến lên
sau một cơn ngã ngựa hoặc
một bước thối lui. Rất nhiều
văn bản của người này hay
người Phanxicô kia liên quan
đến năng lực liên tục tái tạo
đó, nếu không có nó, hành
trình không tới đâu cả hoặc
chìm sâu vào tầm thường. Đặc
biệt một đoạn văn của
Thomas de Celano, người đầu
tiên viết tiểu sử Phanxicô, nêu
lên khả năng phi thường của
Poverello “bắt đầu” sống và
yêu với một sức hăng say vượt
bậc, kể cả cuối đời của ngài.
Trong đoạn văn đó, Phanxicô
chưa già, nhưng đau yếu; ngài
có thể xem như thời gian nghỉ
ngơi đã đến và cuộc hành trình
dừng lại đó. Nhưng…
Thomas de Celano viết tiếp:
Ngài bị nung nấu một
khao khát mạnh mẽ muốn
bắt đầu lại một cách khiêm
tốn và vui vẻ trong hy
vọng, bởi lý do bao la của
tình yêu, suy nghĩ nhắc
nhở thân xác mình về sự
phục vụ cũ, khi ngài đã
đến giai đoạn tận cùng.
[…] Cũng như vào một dịp
đau ốm, ngài thoa dịu, vì

Theo tôi, hình như trong
nghĩa này mà nên hiểu từ “lý
tưởng” nơi miệng giáo hoàng:
không phải là lý tưởng nghịch
lại thực tế buộc chúng ta phải
chịu đựng một hoàn cảnh nhất
định và một statu quo (chẳng
hạn “lý tưởng hôn nhân ki-tô
giáo trong Amoris Laetitia);
lý tưởng là một chân trời mà
chúng ta tiến tới, một lời hứa
15

EG § 117
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cần thiết, tính cương quyết
cũ: “Này các anh em,
chúng ta hãy bắt đầu phục
vụ Chúa Trời, vì cho đến
bây giờ chúng ta mới có
đôi chút tiến bộ hoặc rất
ít”… Ngài luôn luôn tin
tưởng vào khởi điểm.

phải thực hiện, bởi vì nó là
thành phần của kế hoạch
Thiên Chúa.

16

EG § 94.

Khả năng đặt lại vấn đề và
đổi mới, cho đến cuối cùng, là
dấu chỉ sự tươi mát thiêng
liêng mà không hẳn không
nhắc tới lời kêu gọi của giáo
hoàng Phanxicô về “cải cách
thường trực”, chẳng hạn ở
đoạn 26 của Evangelii
Gaudium, nhưng cũng ở đoạn
11, giáo hoàng nêu lên sự mới
mẻ vĩnh cửu của Phúc Âm
luôn luôn biến đổi những ai
tiếp cận tới. Không có năng
lực sống mái đó, năng lực
trong cầu nguyện nhưng cũng
trong sự tiếp cận với sự đẹp
đẽ, người hành hương không
có sự phấn chấn cần thiết để
tiến bước, để thích nghi bước
chân với các lồi lõm của địa
hình, với các triền ghềnh của
núi non, để đứng dậy khi vấp
ngã. Chính như vậy mà giáo
hoàng đã định nghĩa lại vai trò
của giáo xứ, như là “thánh địa
ở đó các người khát nước đến
uống để tiếp tục tiến bước”17.
Niềm hân hoan
Để kết thúc suy nghĩ đó về
điều kiện hành trình của
chúng ta, cần nêu lên chủ đề
niềm hân hoan, có vẻ đặc biệt
quan thiết với giáo hoàng
Phanxicô (nếu chúng ta bình
phẩm với các đầu đề thông
điệp Evangelii Gaudium và
tông huấn Amoris Laetitia),
17

EG § 28.

và niềm hân hoan là một
phần nào đó trong di sản
thiêng liêng Phan Sinh.
Hành trình mà chúng ta đi
theo đôi lúc giống như một
con đường của đau khổ và
máu18: điều đó đúng với cuộc
sống cá nhân, gia đình và xã
hội, điều đó có giá trị với cuộc
sống của Giáo Hội, và điều đó
cũng có giá trị với tình trạng
“ngôi nhà chung của chúng
ta”, là Trái Đất; các độc giả
cần mẫn của Laudato Sí đã
thấy rằng giáo hoàng tuyệt đối
không tìm làm tương đối hoá
hoặc tối thiểu hoá, mà thực sự
ngược lại, các vấn đề môi
trường trầm trọng mà mô hình
kinh tế của chúng ta gây nên19.
Không bao giờ chúng ta thấy
ngài lẫn lộn hy vọng với chủ
quan ngây thơ. Và tuy vậy,
giáo hoàng này thật đặc biệt là
giáo hoàng của niềm hân hoan
nhắc nhở rằng thế giới (có thể
nói về Giáo Hội cũng như về
gia đình) “hơn là một vấn đề
phải giải quyết, nó là một mầu
nhiệm mừng vui mà chúng ta
chiêm ngưỡng trong hân hoan
và ca tụng20”. Cho nên niềm
hân hoan minh mẫn giúp cho
chúng ta đối diện với tầm
quan trọng của các khó khăn,
kiên nhẫn sống với chúng, và
nhằm tới mục đích phải tiến
tới, bất kỳ thế nào, tương ứng
một cách chính xác với điều
mà Phanxicô Assisi gọi là
niềm vui hoàn toàn hoặc
“niềm hân hoan thật sự”, nếu

chúng
ta
tham chiếu
vào nhân
chứng Anh
Léonard:

18

19

AL § 20. Trong EG § 49, giáo
hoàng cũng nêu lên “rủi ro bị lấm
bẩn bùn đường”.

Nhưng
niềm
hân
hoan
thật sự là
niềm
hân
hoan nào? Anh Léonard
hỏi. Phanxicô trả lời: Từ
Pérouse tôi trở về vào đêm
khuya, tôi tới đây [ở
Portioncula], vào mùa
đông, lấm bùn và lạnh đến
nỗi những hạt nước đá
đông lũng lẳng ở gấu áo
và không ngừng đánh vào
hai bắp chân làm cho máu
tướt ra. Và toàn thân lấm
bùn, lạnh và đông cóng,
tôi đến gọi và đập cửa và
gọi thật lâu mới có một
anh em đến và hỏi: “Ai
đó?” Tôi đây trả lời: “Anh
Phanxicô”. Và được trả
lời: “Xéo đi! Không phải
là thời gian đúng đắn để
lang thang; mày không
được vào”. Và tôi năn nỉ,
lại được trả lời: “Xéo đi,
mày chỉ là một thứ thường
dân và vô học. Tóm lại,
mày không được đến ở
nhà chúng tao; chúng tao
đông và không cần mày.”
Và tôi lại đến đứng ở cửa
và nói: “Vì tình yêu Thiên

Đặc biệt xem chương thứ nhất:
“Điều xảy ra trong nhà chúng ta” §
17-61.
20
LS § 12.

Chúa, hãy đón nhận tôi
đêm nay!” Và lại được trả
lời: “Không được. Hãy
đến giữa những người
Croisiers và xin ở đó”.
Huynh nói với đệ nếu
huynh vẫn giữ được kiên
nhẫn và không bị nao
núng, thì đó là niềm hân
hoan thật sự và là nhân
đức thật sự và là sự cứu độ
linh hồn21.
Chúng ta tìm được ở hai
Phanxicô những biểu thị về
niềm hân hoan thật sự đó, có
pha trộn cương quyết, khiêm
nhường và kiên nhẫn. Niềm
hân hoan thật sự đó, xuất phát
từ bản tính phục sinh, là thái
độ căn bản của người lưu
động, và chính với ánh sáng
của niềm hân hoan phục sinh
đó mà nghe hiểu sự dấn thân
được giáo hoàng Phanxicô
nêu lên ở cuối Laudato Sí:
“Hãy ca hát mà tiến bước22!”
giống như Poverello, trong
đêm ấy.

21

La vraie joie, trong Phanxico Assisi,
sđd. Tập I, trg. 393.
22
LS § 224. Giáo hoàng trích thánh
Augustin, “Hãy hát và tiến bước”,
bài giảng Lễ Phục Sinh 256, § 3.
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THIÊN NHIÊN VÀ CON NGƯỜI

DƯỚI ÁNH SÁNG CỦA SÁCH SÁNG THẾ

Norberto NGUYỄN VĂN KHANH, ofm

Trong những năm gần đây “môi trường “đã trở
thành một đề tài nóng bỏng. Trái đất của chúng ta
đang bị các cá nhân, các công ty và các quốc gia khai
thác một cách bừa bãi và vô trách nhiệm 23. Khí hậu
đang nóng lên do các thứ khí thải, tạo nên những trận bão lụt, sóng, gió làm tan hoang nhiều vùng
đất. Nguồn nước ngoài biển và trong các sông, ao, hồ bị ô nhiễm trầm trọng: nhiều người không
còn có nước sạch để uống; nhiều loài động vật phải chết. Cây cối trên rừng bị chặt phá, tạo nên
những giòng nước lũ kinh hoàng mỗi khi có mưa đổ xuống, nhận chìm nhiều làng mạc. Hậu quả
cuối cùng là chính con người, nhất là những người nghèo và những nước nghèo phải gánh chịu
các tai họa.
Trước tình trạng đó người Kitô-hữu phải có suy nghĩ và thái độ thế nào về tạo thành trong đó
có “Mẹ Đất “chúng ta? Lời Chúa nói chung và Sách Sáng thế nói riêng chiếu giải cho chúng ta
những luống ánh sáng nào?
I. Tạo dựng và Giao ước
Sách Sáng thế cống hiến cho
ta hai bài trình thuật quan trọng
về cuộc sáng tạo (St 1,1-2,4a:
thường được gọi là của “tác giả”
tư tế, gọi tắt là “tác giả” P; 2,4b3,24: của “tác giả” Giavít, gọi tắt
là G). Tuy nhiên các bài trình
thuật này phải được đặt vào
trong một tổng thể là St 1-11 do
những người biên soạn cuối thời
lưu đày (khoảng năm 538 tCN)
thực hiện bằng cách thu gom
những bản văn thuộc hai truyền
thống G và P đã có trước. Sau
nữa chính khối văn chương St 111 cũng phải được đặt trong liên
hệ với những bản văn thuộc
truyền thống G và P về sau, cụ
thể là với lịch sử các Tổ Phụ, từ
ông Nôê, ông Apraham cho tới
ông Giôsuê.

23

Khi được đặt vào trong một
tổng thể rộng rãi như thế, người
ta thấy là các bài trình thuật về
công trình tạo dựng của Thiên
Chúa chỉ là phần chuẩn bị cho
những bài trình thuật về một
công trình quan trọng khác của
Thiên Chúa, đó là thiết lập giao
ước với loài người. Truyền
thống G liên kết giao ước
Apraham với giao ước Môsê và
với lịch sử về sau, và như vậy tạo
một sợi chỉ đỏ từ Sách Sáng thế
tới sách Giôsuê. Truyền thống P
còn liên kết giao ước Nôê với
giao ước Apraham (St 9,1tt;
17,1tt). Như vậy người ta có thể
khẳng định rằng giao ước hay kế
hoạch yêu thương và cứu độ của
Thiên Chúa là mục đích của tạo
dựng, và tạo dựng là khởi đầu
của một lịch sử tiến tới giao ước.

Vào cuối quyển sách “Lược
sử thời gian”, nhà khoa học vật
lý vũ trụ nổi tiếng người Anh
Stephen Hawking đã viết: “Đến
thời điểm này, đa số các nhà
khoa học quá bận rộn vào việc
phát triển những lý thuyết nhằm
trả lời câu hỏi như thế nào, chứ
chưa bận tâm đến việc trả lời câu
hỏi vì sao. Mặt khác những triết
gia là những người mà công việc
là đặt ra câu hỏi vì sao, lại không
đủ điều kiện để thông tuệ được
các lý thuyết hiện đại …” Như
vậy, theo nhà khoa học này, câu
hỏi: vì sao vũ trụ và chúng ta tồn
tại vẫn chưa có câu trả lời của
các nhà khoa học và các triết gia.
Rồi ông nói tiếp: “Nếu chúng ta
tìm được câu trả lời, thì đó là sự
thắng lợi cuối cùng của trí tuệ

Trên tở nhật báo “Tuổi Trẻ” ngày thứ bảy 3-10-2015, trang 19, nhà báo Minh Trung viết một bài mang đầu đề báo động:
“CON NGƯỜI ĐANG GIẾT CHẾT DI SẢN THIÊN NHIÊN”. Bài báo nêu sự kiện: “Hoạt động khai thác tài nguyên của
con người đang làm chết mòn ít nhất 1/3 di sản thiên nhiên thế giới.” Bài báo kết luận với một câu nói của Đức Giáo
Hoàng Phanxicô mà những lời cuối cùng như sau: “Chúng ta chỉ là những chứng nhân câm lặng trước tội ác nếu chúng ta
nghĩ có thể kiếm được lợi lộc bằng cách bắt nhân loại, thế hệ hiện tại và mai sau trả cái giá quá đắt cho việc môi trường bị
tàn phá”. Trên tở nhật báo “Thanh Niên” ngày thứ sáu 23-10-2015, trang 8, lại có một bài báo khác của GS Đặng Hùng
Võ, cũng mang đầu đề báo động: “ĐỪNG GIẾT CHẾT SÔNG RẠCH RỒI HỐI HẬN”.
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con người, vì khi đó chúng ta sẽ
biết được ý của Chúa”24.
Kinh Thánh không phải
là quyển sách khoa học, nên
không nhắm trình bày cho chúng
ta vũ trụ hình thành như thế nào,
nhưng lại nhắm trả lời cho chúng
ta câu hỏi vì sao, câu hỏi cơ bản
mà khoa học chưa có câu trả lời.
Tạo dựng là công trình của
Thiên Chúa, nên chỉ khi Thiên
Chúa mặc khải, chúng ta mới
biết được cách rõ ràng và chắc
chắn lý do tồn tại của vũ trụ và
của chúng ta: chính vì muốn đưa
loài người vào trong giao ước
tình yêu với Người mà Thiên
Chúa đã sáng tạo vũ trụ và cho
nó tồn tại cho đến hôm nay. Đó
là chân lý cơ bản mà chỉ nhờ Lời
Chúa con người mới biết được.
II. Thiên Chúa tạo dựng vũ
trụ
Để trình bày công trình tạo
dựng của Thiên Chúa, các tác giả
Cựu Ước qua các thời đại đã
dùng ngôn ngữ như nhân, theo
kiểu loại suy. Giavê Thiên Chúa
được so sánh với một kỹ sư xây
dựng một ngôi nhà (Am 9,6; Is
45,18; Tv 119,90), hay như một
người thợ gốm dùng đất sét để
vắt nên các sản phẩm (St 2,7;
Am 4,13; Is 45,18), hay như một
người cha sinh ra con cái (G
38,28; Tv 90,2) 25. Chỉ có bản
văn của “tác giả” P trình bày
công trình của Thiên Chúa ít có
tính cách như nhân và chuyển tải
nhiều suy tư thần học hơn cả;
chúng ta cần đặc biệt quan tâm
tới bản văn này.

“Lúc khởi đầu,
Thiên Chúa sáng
tạo trời đất” (St
1,1). Đó là câu đầu
tiên của bản văn tư
tế và cũng là câu
mở đầu của toàn
bộ Kinh Thánh.
Nguyên câu ấy
cũng đã cho chúng
ta thấy vũ trụ này
không phát xuất
một cách ngẫu nhiên, nhưng nó
tồn tại đó do ý muốn của Thiên
Chúa, của một mình Thiên Chúa
mà thôi. Chính Thiên Chúa là
nguồn gốc của vũ trụ này.
Tiếp theo đó, từ câu 2-31, tác
giả thánh đã trình bày công trình
tạo dựng của Thiên Chúa trong
sáu ngày. Sau mỗi ngày, tác giả
nói “Thiên Chúa thấy thế là tốt
đẹp” (St 1, 4.10.12.18.21.25);
vào cuối ngày thứ sáu, sau khi đã
dựng nên con người, tác giả nói:
“Thiên Chúa thấy mọi sự Người
làm ra quả là rất tốt đẹp” (1,31).
Trong lúc triết học Hy
Lạp và thuyết Ngộ đạo khẳng
định vật chất là xấu xa, thì Sách
Sáng thế khẳng định một cách
mạnh mẽ rằng mọi sự Thiên
Chúa dựng nên, kể cả vật chất,
đều tốt lành và đẹp đẽ. Sau này
tác giả sách Khôn ngoan đã đọc
lại Sách Sáng thế và có lời bình:
“Vì Người đã sáng tạo
muôn loài cho chúng hiện
hữu,
mọi loài thọ tạo trên thế
giới đều hữu ích cho sinh
linh,
chẳng loài nào mang độc
chất huỷ hoại.

a. Vũ trụ, một công trình tốt
đẹp của Thiên Chúa

24

Xem: Stephen Hawking, Lược sử
thời gian (A brief history of time),
Nhà xuất bản Tuổi Trẻ, 2007, trang
264.
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Tv 90,2 được dịch sát sẽ như sau:
“Trước khi núi non được sinh ra,
trước khi Ngài sinh ra trái đất và thế
giới, Từ muôn thuở Ngài vẫn là
Thiên Chúa”. Quan niệm Thiên

Âm phủ không thống trị địa
cầu” (Kn 1,14).
Trong câu St 1,1 chúng ta hãy
lưu ý tới động từ “sáng tạo” (Do
Thái: bara). Đây là một động từ
rất độc đáo, một thuật ngữ mà
tác giả P dùng để diễn tả công
trình của Thiên Chúa. Các sách
khác của Kinh Thánh cũng sẽ
dùng động từ này để chỉ hành vi
của Thiên Chúa mà thôi. Đối
tượng của “bara” chẳng những
là vũ trụ này, mà còn là dân Ítra-en, trời mới và đất mới, trái
tim mới và thần khí mới, nói
chung là tất cả những điều kỳ
diệu mà con người không thể
làm được (Gr 31,22; Is 48,7;
65,7; Tv 51,12; 104,30). Sau
nữa, khác hẳn với công việc của
con người, khi Thiên Chúa sáng
tạo thì Người không cần một
chất liệu gì có trước cả: vì thế
các tác giả về sau, khi suy nghĩ
về hành vi này của Thiên Chúa,
sẽ nêu ra quan niệm “sáng tạo từ
hư không” (x. 2 Mcb 7,28).
b. Được dựng nên bởi “lời”
Để dựng nên vũ trụ,
Thiên Chúa không cần làm gì
khó nhọc; Người chỉ dùng lời
của Người thôi. Bản văn Sách
Sáng thế nhắc đến 10 lần câu
“Thiên
Chúa
nói”
(St
Chúa là người Cha sinh ra thế giới
tương ứng với quan niệm về Mẹ-Đất
phát xuất từ các dân ngoại giáo lân
cận nhưng cũng gây ảnh hưởng phần
nào trên dân Itrael (G 1,21; Tv
139,15; Hc 40,1).
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1,3.6.9.11.14.20.24.26.28.29).
Và sau mỗi lần Thiên Chúa ra
lệnh như thế, thì “liền có như
vậy”. Điều này biểu lộ quyền
năng tuyệt đối của Thiên Chúa
trên vạn vật. Sau này tác giả
Thánh vịnh 33 phải thốt lên với
lòng ngưỡng mộ:
“Một lời CHÚA phán làm
ra chín tầng trời,
một hơi Chúa thở tạo thành
muôn tinh tú”. (Tv 33,6);
hoặc
“Vì Người đã phán, và
muôn loài xuất hiện,
Người ra lệnh truyền, tất cả
được dựng nên” (Tv 33,90).
Từ Do Thái “dabar” (được
dịch sang Hy Lạp là “logos” =
lời, lý trí) không chỉ biểu lộ
quyền năng của Thiên Chúa, mà
còn sự khôn ngoan của Người.
Được dựng nên và được bảo tồn
trong hiện hữu nhờ “Lời”, vũ trụ
này đứng vững vàng và biểu lộ
một trật tự hài hoà và kỳ diệu
(Hc 42,15; 2 Pr 3,5-6). Cho dẫu
người ta không muốn nhìn nhận
Thiên Chúa là nguồn gốc của vũ
trụ, thì cũng phải nhìn nhận rằng
vũ trụ này được điều hành bởi
những quy luật vững vàng, minh
bạch và chính xác mà người
khôn ngoan phải tuân giữ để đạt
tới hạnh phúc.
Vì Thiên Chúa là Đấng Tốt
lành, Toàn năng và Khôn ngoan,
nên Người luôn luôn là nơi
nương tựa an toàn cho con
người. Khi gặp những hoàn cảnh
khó khăn, người tín hữu tin
tưởng nhìn trời đất và cảm thấy
được che chở bởi Đấng Tạo Hóa:
“Ta được phù hộ là nhờ
danh thánh CHÚA,
Đấng đã dựng nên cả đất
trời” (Tv 124,8; 121,2).
Nói cách khác vũ trụ vững
chắc này là dấu chỉ cho sự trung
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tín, toàn năng và khôn ngoan của
Thiên Chúa bảo đảm cho cuộc
sống an bình của con người.
Trong giao ước với ông Nôê, dấu
chỉ cho sự hiện diện của Thiên
Chúa là vũ trụ này mà rõ ràng
nhất là cầu vồng nối trời và đất
(St 9,12-17). Chính niềm tin vào
Đấng Tạo hóa tốt lành, toàn
năng, khôn ngoan và trung tín
cũng là nền tảng cho niềm trông
cậy của dân Ítraen lưu đày trên
đất Babilon: họ hy vọng rằng
Đấng dựng nên trời và đất cũng
sẽ là Đấng Cứu chuộc họ và sẽ
đưa họ trở về trên quê hương (Is
43,1-7; 44,24-28 v.v.).
c. Trái đất, khu vườn của
Thiên Chúa
Trong vũ trụ bao la,
trái đất là một hành
tinh nhỏ bé, nhưng lại
được Đấng Tạo Hóa
quan tâm đặc biệt.
Sách Sáng thế nói:
trước khi Thiên Chúa
phán lời sáng tạo, thì
“đất còn trống rỗng,
chưa có hình dạng,
bóng tối bao trùm vực
thẳm...” (St 1,2).
Nhưng khi Thiên
Chúa đã dựng nên vạn vật, thì
trái đất mang một quang cảnh
tươi sáng và đẹp đẽ. Tác giả
Giavít nói: “Rồi ĐỨC CHÚA là
Thiên Chúa trồng một vườn cây
ở Ê-đen, về phía đông, và đặt
vào đó con người do chính mình
nặn ra. ĐỨC CHÚA là Thiên
Chúa khiến từ đất mọc lên đủ
mọi thứ cây trông thì đẹp, ăn thì
ngon, với cây trường sinh ở giữa
vườn, và cây cho biết điều thiện
điều ác” (St 2, 8-9).
Trái đất được dựng nên trước
con người, như một “vườn cây”,
với đủ thứ hoa quả đẹp mắt và
ngon ngọt. Đó là quà tặng của
Thiên Chúa cho con người. Con
người lãnh nhận trái đất như

khung cảnh sống của mình, như
“tổ ấm”, nơi mình được sinh ra
và lớn lên, nơi mình khám phá
không chỉ vũ trụ chung quanh,
nhưng trước hết là căn tính của
mình. “Giữa vườn có cây trường
sinh...”: câu này cho thấy trong ý
định của Thiên Chúa, con người
sẽ được sống mãi mà không phải
chết, nếu con người tuân giữ
những lời Người răn bảo.
III. Thiên Chúa tạo dựng
con người
a. Bản chất và sứ mạng
của con người
Sau khi đã dựng nên vũ trụ và
muôn vật, muôn loài, Thiên
Chúa đã dựng nên con người.
Trong cả hai bài trình thuật của

các tác giả Giavít và Tư tế, việc
tạo dựng con người được xem
như chóp đỉnh của công trình
sáng tạo của Thiên Chúa
Tác giả Giavít nói: “ĐỨC
CHÚA là Thiên Chúa lấy bụi từ
đất nặn ra con người, thổi sinh
khí vào lỗ mũi, và con người trở
nên một sinh vật” (St 2,7). Điểm
đầu tiên chúng ta cần lưu ý là
Thiên Chúa đã dựng nên con
người “từ bụi đất”. Như vậy rõ
ràng con người là một yếu tố tự
nhiên của trái đất. Con người có
tương quan hữu cơ với trái đất:
không có trái đất, thì con người
không thể tồn tại được. Từ bụi
đất, Thiên Chúa đã “nặn ra” con
người theo kiểu một người thợ
gốm, điều này có nghĩa là định

mạng con người tuyệt đối lệ
thuộc vào Thiên Chúa. Phát xuất
từ bụi đất, con người cũng yếu
đuối và chịu mọi giới hạn như
mọi thụ tạo khác. Cuộc sống con
người cũng sẽ chóng qua chóng
tàn như cây cỏ ngoài đồng (Tv
103, 15-16) và sẽ kết thúc bằng
cái chết “tự nhiên”, tức là trở về
với bụi đất.
Tuy nhiên khác với các loài
vật khác mà Thiên Chúa cũng
nặn ra (St 2,19), con người được
trực tiếp mang hơi thở (ruach)
của Thiên Chúa. Truyền thống
về sau của các kinh sư Do Thái
đã xem cử chỉ Thiên Chúa thổi
hơi vào lộ mũi con người như
một nụ hôn, một cử chỉ tràn đầy
yêu thương. Chính nhờ được
mang hơi thở của Thiên Chúa
mà con người được vinh dự hiệp
thông với Đấng Tạo Hóa và đối
thoại với Người.
Còn theo tác giả Tư tế, trước
khi tạo dựng con người, Thiên
Chúa nói:
“Chúng ta hãy làm ra con
người theo hình ảnh chúng ta,
giống như chúng ta 26, để con
người làm bá chủ cá biển, chim
trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt
đất và mọi giống vật bò dưới đất.
Thiên Chúa sáng tạo con người
theo hình ảnh mình, Thiên Chúa
sáng tạo con người theo hình ảnh
Thiên Chúa, Thiên Chúa sáng
tạo con người có nam có nữ”. (St
1,26-27).
Chính là vì được mang hình
ảnh của Thiên Chúa mà con
Các từ “tselem” (hình ảnh, pho
tượng) và “demuth” (sự tương đồng)
liên hệ đến toàn diện con người, chứ
không chỉ đến phần tâm linh; từ thứ
hai “demuth” nhắm giải thích từ thứ
nhất và nhấn mạnh tới sự tương
đồng: hình ảnh ấy giống với Thiên
Chúa.
27
Ngày xưa các đại đế thường cho
dựng lên trong đế quốc của mình
26

người có một giá trị cao cả, vượt
lên trên mọi loài thụ tạo khác.
Với tư cách là hình ảnh, con
người phải quy chiếu đời mình
về Nguyên Mẫu là Thiên Chúa;
không có quy chiếu này, con
người sống đơn thuần như một
yếu tố của thiên nhiên. Khi con
người phủ nhận Thiên Chúa, thì
số phận là trở về với bụi đất “một
cách tự nhiên” như mọi loài vật
khác: vì cắt đứt liên hệ với Thiên
Chúa con người tự hạ mình
xuống hàng loài vật, và đó cũng
chính là “hình phạt” dành cho kẻ
chối bỏ Thiên Chúa.
Được mang hình ảnh của
Thiên Chúa, con người có chức
năng và nhiệm vụ đại diện27
Thiên Chúa để “làm
bá chủ” thiên nhiên
và mọi loài thọ tạo.
Trong lúc đa số các
dân tộc láng giềng
thần thánh hóa thiên
nhiên và tôn thờ
chẳng những mặt
trời, mặt trăng, các
tinh tú, mà cả các loài
vật, thì theo Sách
Sáng thế con người
được ban quyền “làm
chủ” chúng (St 2,19
tt). Đó là sự khác biệt cơ bản
giữa thái độ của người tín hữu và
người ngoại giáo. Người tín hữu
của Thiên Chúa được giải phóng
khỏi nỗi sợ hãi trước các thứ
mãnh lực của thiên nhiên, và
không được đánh mất nhân
phẩm của mình qua việc thờ
phượng các loài vật.
những pho tượng đại diện cho mình
để biểu lộ vương quyền của mình;
theo nghĩa đó, tác giả Tư tế ngụ ý
con người, “hình ảnh” của Thiên
Chúa, là đại diện của Người trong vũ
trụ này. Và bởi vì “Thiên Chúa tế độ
con người và súc vật” (Tv 36,7), nên
con người với tư cách đại diện của
Thiên Chúa, cũng phải tham gia vào
công việc “tế độ” ấy, chẳng những

Tất nhiên con người không
phải là ông chủ tuyệt đối, nhưng
phải noi gương Thiên Chúa mà
hành động: việc Thiên Chúa
nghỉ ngơi ngày sabbat là một chỉ
dẫn để con người phải hoạt động
theo gương Thiên Chúa (St 2,2).
Sau này ta thường gặp kiểu nói:
“Các ngươi phải thánh thiện vì
Ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của
các ngươi, là Đấng Thánh” (Lv
19,2; 20,26). Tác giả Giavít nói
một cách cụ thể là con người
được đặt vào trong một vùng đất
đẹp đẽ và tốt tươi để canh tác và
gìn giữ như một người quản lý
(St 2,19).
b. Đổ vỡ
Được Thiên Chúa tạo dựng

trong tình yêu và đặt ở vị trí cao
nhất của tạo thành, Ađam và Eva
đã sa ngã. Hai ông bà đã bất tuân
mệnh lệnh của Thiên Chúa và đã
ăn trái cây độc (St 3,3). Nhìn bên
ngoài, đó là một tội bất tuân,
nhưng sâu xa hơn, họ đã nghe
theo lời dụ dỗ của con rắn28 và
muốn “trở thành như những vị
thần biết điều thiện điều ác” (St
đối với anh em mình, mà cả đối với
súc vật.
28
Rắn là một biểu tượng hiện diện
trong nhiểu tôn giáo tại Đông
phương. Trong cụ thể dân Itraen đã
nhiều lần sa ngã, từ bỏ Thiên Chúa
để chạy theo các tôn giáo tôn thờ
Âm-Dương tại Canaan.
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3,5); nói cách khác họ muốn biết
hết mọi sự, và từ đó có thể tự
quyết định về mọi sự mà không
còn lệ thuộc vào Thiên Chúa
nữa. Lời dụ dỗ đã đưa họ tới chỗ
nghi ngờ về sự chân thật của lời
Chúa và tình yêu vô vị lợi của
Người. Rắn nói với người đàn
bà: “Chẳng chết chóc gì đâu.
Nhưng Thiên Chúa biết ngày
nào ông bà ăn trái cây đó, mắt
ông bà sẽ mở ra, và ông bà nên
như những vị thần biết điều thiện
điều ác” (St 3, 4-5). Con người
đã từ khước tương quan thụ tạo
với Tạo Hóa, tương quan con cái
với Đấng yêu thương mình.
Tương quan cơ bản này bị đổ vỡ,
kéo theo bao nhiêu đổ vỡ khác,
đến cả tương quan với vũ trụ vật
chất.

Ađam biểu lộ sự xa cách với vợ
mình và đổ trách nhiệm tội lỗi
cho người mà trước đó ông gọi
là “xương của xương tôi, thịt của
thịt tôi” (St 2,23; 3,12). Hình
phạt chỉ là xác nhận sự đổ vỡ đó,
khi Thiên Chúa nói với người
đàn bà: “Ngươi sẽ thèm muốn
chồng ngươi và nó sẽ thống trị
ngươi” (St 3,16). Tương quan
tình yêu đã biến đổi thành tương
quan thèm muốn và thống trị.
Khi vợ chồng không còn hòa
thuận với nhau, thì hậu quả sẽ đổ
xuống trên con cái và cả dòng
dõi về sau: Cain giết em mình là
Aben (St 4,8) và bạo lực cứ tiếp
diễn và lan tràn. Câu nói của
Lamec (cháu sáu đời của Cain)
với các bà vợ của mình biểu lộ
cái tâm độc ác của con người:

Trước hết, tương quan với
Thiên Chúa đã đổi thay. Trước
khi bị đuổi ra khỏi vườn Êđen,
Ađam và Eva đã “trốn vào giữa
cây cối trong vườn để khỏi giáp
mặt Đức Chúa là Thiên Chúa”
(St 3,8). Lời tuyên phạt của
Thiên Chúa chỉ là xác nhận tình
trạng họ đã chọn: họ đã tự đặt
mình ngoài tình thương của
Thiên Chúa (mà tiêu biểu là
vườn Êđen) và tất nhiên là xa
cây trường sinh (St 3,22), tức là
xa sự sống vĩnh cửu. “Bấy giờ
mắt hai người mở ra, và họ thấy
mình trần truồng...” (St 3,7). Khi
cắt đứt tương quan với Thiên
Chúa, hai ông bà nguyên tổ “đã
bị tước mất vinh quang Thiên
Chúa” (Rm 3,23) nơi bản thân
mình; con người đã đánh mất
điều làm cho họ cao cả và đẹp
đẽ; nay họ chỉ thấy tình dục nổi
loạn, vì thế họ cảm thấy phải che
mình, chẳng những trước mắt
Thiên Chúa mà cả trước mắt
đồng loại.

“Thê thiếp của La-méc, hãy
lắng tai nghe lời ta!
Vì một vết thương, ta đã giết
một người,
vì một chút sây sát, ta đã giết
một đứa trẻ.
Ca-in sẽ được báo thù gấp
bảy,
nhưng La-méc thì gấp bảy
mươi bảy!” (St 4,23-24).

Hậu quả tiếp theo là giữa vợ
chồng với nhau tương quan cũng
nứt rạn: sau khi đã phạm tội,
Chia sẻ 1 & 2 – 2018 (373)

Đáng buồn thay, mãi cho tới
hôm nay những câu nói này vẫn
chưa mất tính thời sự.
Sau hết, tương quan với thiên
nhiên cũng đổ vỡ. Trước kia,
thiên nhiên lệ thuộc con người,
nhưng một khi con người chống
lại Thiên Chúa, thì thiên nhiên
cũng trở thành thù địch. Thiên
Chúa nói với Ađam: “Vì ngươi
đã nghe lời vợ và ăn trái cây mà
Ta đã truyền cho ngươi rằng:
“Ngươi đừng ăn nó”, nên đất đai
bị nguyền rủa vì ngươi; ngươi sẽ
phải cực nhọc mọi ngày trong
đời ngươi, mới kiếm được miếng
ăn từ đất mà ra. Đất đai sẽ trổ
sinh gai góc cho ngươi, ngươi sẽ
ăn cỏ ngoài đồng. Ngươi sẽ phải
đổ mồ hôi trán mới có bánh ăn,

cho đến khi trở về với đất, vì từ
đất, ngươi đã được lấy ra” (St
3,17-19).
Vì trái đất cũng đã bị nguyền
rủa, nên con người không dễ
dàng tìm thấy của ăn như trước
kia nữa, nay thì phải đổ mồ hôi
trán mới có lương thực. Đất đai
còn trở nên độc địa hơn khi Cain
giết Aben, làm máu của em mình
rơi xuống đất. Sách Sáng thế ghi
lại câu nói của Thiên Chúa với
Cain: “Ngươi đã làm gì vậy? Từ
dưới đất, tiếng máu của em
ngươi đang kêu lên Ta! Giờ đây
ngươi bị nguyền rủa bởi chính
đất đã từng há miệng hút lấy
máu em ngươi, do tay ngươi đổ
ra. Ngươi có canh tác đất đai, nó
cũng không còn cho ngươi hoa
màu của nó nữa. Ngươi sẽ lang
thang phiêu bạt trên mặt đất. Cain thưa với ĐỨC CHÚA: “Hình
phạt dành cho con quá nặng
không thể mang nổi.” (St 4,1012).
Cain chỉ than vãn, nhưng
không hoán cải, nên suốt đời vẫn
mang một gánh nặng vì đã cắt
đứt liên hệ với Thiên Chúa, với
đồng loại và vì thế là với cả tạo
thành. Sách Sáng thế không nói
rõ, nhưng kiểu nói Cain “lang
thang phiêu bạt trên mặt đất” gợi
ý cho ta về một cuộc trốn chạy
như Ađam trước kia: trốn khỏi
nhan Đức Chúa, trốn xa anh em
đồng loại và trốn khỏi bản thân
mình. Cain trở thành con người
cô độc: chính đó là gánh nặng
cho anh ta. Truyền thống Do
Thái về sau cho rằng Ađam đã
hoán cải. Còn Cain không hoán
cải, nên vẫn mang “gánh nặng”
ấy suốt đời.

IV. Tìm lại vườn địa đàng
với cây trường sinh

Vì đã ăn trái độc, con người
“bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng”
(St 3,23), nhưng vẫn ôm ấp trong
lòng giấc mơ trở về lại đó. Qua
kiểu nói bóng bảy trên, tác giả
thánh muốn nói hình phạt lớn
nhất con người phải gánh chịu,
chính là tình trạng mất tình nghĩa
với Thiên Chúa. “Vườn địa
đàng”, chính là bầu khí yêu
thương trong đó Thiên Chúa
đùm bọc con người, và “cây
trường sinh” là đời sống hạnh
phúc vĩnh cửu Thiên Chúa hứa
ban. Giấc mơ trở về lại vườn địa
đàng không phải là hão huyền, vì
nó tương ứng với ơn gọi nguyên
thủy của con người, và nhất là vì
Thiên Chúa đã hứa ban cuộc
chiến thắng cuối cùng cho “dòng
dõi người đàn bà” (St 3,15).
“Vườn địa đàng được tìm lại” là
một chủ đề mà các tác giả thánh
về sau, nhất là các ngôn sứ, sẽ
khai triển (x. Ed.36,35; Is 51,3
v.v.); con đường tìm về cây sự
sống sẽ mở ra cho mọi người
(Kh 2,7; 22,2). Con người có lý
để tin vào lời hứa của Thiên
Chúa, vì sau khi bị đuổi ra khỏi
vườn địa đàng, Ađam và Eva
không bị bỏ rơi, nhưng vẫn được
Thiên Chúa quan tâm săn sóc;
hai ông bà “được Thiên Chúa
làm cho những chiếc áo bằng da
và mặc cho họ” (St 3,21); Cain
vẫn được Thiên Chúa “ghi dấu”
để không ai sẽ ra tay giết ông (St
4,15). Con người vẫn được
Thiên Chúa mời gọi sống trong
niềm hy vọng.

Khi tác giả thánh kể lại con
đường lầm lạc mà Ađam và Eva
đã đi, thì một cách kín đáo cũng
đã gợi lại con đường mà ông bà
nguyên tổ đáng ra phải đi. Đó là
con đường trở về mà nhân loại
hôm nay phải đi để tìm lại khu
vườn nguyên thủy đã mất. Con
đường ấy liên hệ đến ba tương
quan: với Thiên Chúa, với tha
nhân và với thiên nhiên.
1. Đối với Thiên Chúa
“Được nặn ra từ bụi đất”, con
người phải ý thức mình là một
thụ tạo của Thiên Chúa và chấp
nhận những giới hạn của một thụ
tạo. Đó là nhận thức cơ bản, là
cái nhìn đúng đắn về chân lý của
con người. Không có nhận thức
ấy, con người sẽ lạc hướng ngay
từ chỗ xuất phát của cuộc hành
trình trở về.
Được dựng nên theo “hình
ảnh của Thiên Chúa, giống như
Thiên Chúa”, con người phải
quy hướng đời mình về Người,
noi gương Người trong hoạt
động và trong sự nghỉ ngơi.
2. Đối với tha nhân
Con người phải biết kính
trọng sự sống của anh em đồng
loại, vì họ cũng được mang hình
ảnh của Thiên Chúa. Trong Giao
ước với ông Nôê, Thiên Chúa
cấm nhặt con người không được
đổ máu người anh em của mình,
vì lý do đó: “Ta sẽ đòi con người
phải đền nợ máu, Ta sẽ đòi mỗi
người phải đền mạng sống của
người anh em mình. Ai đổ máu
con người, thì máu nó sẽ bị con
người đổ ra, vì Thiên Chúa đã
làm ra con người theo hình ảnh
Thiên Chúa” (St 9,5-6). Đó là
điều răn bác ái, được phát biểu
dưới hình thức tiêu cực. Không
có tình thương đối với tha nhân,
con người cũng sẽ sống trong sự
thù nghịch với muôn loài khác.

Con người phải đón nhận
thiên nhiên như quà tặng của
Thiên Chúa. Con người có thể sử
dụng mọi hoa trái của trái đất với
tâm tình ngưỡng mộ và tri ân.
Thiên nhiên không phải là một
nguồn tài nguyên vô chủ để bất
cứ ai và bất cứ tập thể nào muốn
khai thác như thế nào cũng được.
Thiên nhiên là sở hữu của Thiên
Chúa, được Thiên Chúa giao phó
cho con người quản lý. Sứ mạng
của con người là “làm bá chủ”
thiên nhiên (St 1, 26.28): tuy
nhiên con người không phải là
ông chủ tuyệt đối; theo đúng
danh từ, con người là người quản
lý của Thiên Chúa, vì thế phải
hành động theo quy luật của
Thiên Chúa. Cũng chính Sách
Sáng thế nói tiếp ở chương sau:
“ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa
đem con người đặt vào vườn Êđen, để cày cấy và canh giữ đất
đai” (St 2,15). Con người chỉ là
“người làm vườn”, có nhiệm vụ
“cày cấy và canh giữ” thiên
nhiên, nghĩa là làm cho nó phát
triển theo ý của Ông Chủ.
Một câu hỏi cơ bản sau hết:
Con đường trở về vườn địa đàng
có đưa con người đạt tới mục
đich không? Sách Sáng thế nói:
sau khi Thiên Chúa trục xuất con
người ra khỏi vườn địa đàng, thì:
“Người đặt các Kêrubim với
lưỡi gươm sáng loé, để canh giữ
đường đến cây trường sinh” (St
3,24). Điều này có nghĩa “vườn
địa đàng” là lãnh địa riêng của
Thiên Chúa, nơi “Thiên Chúa đi
dạo trong vườn” (St 3,8). Con
người không thể dùng sức mình
để chinh phục vườn địa đàng
được. Con người chỉ về lại được
đó, nếu biết cầu xin với lòng
thống hối chân thành. Theo
nghĩa đầu tiên các “kêrubim” là
những người sùng đạo, những
người cầu nguyện, những người

3. Đối với thiên nhiên
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chuyển cầu29. Điều này gợi ý là
nếu con người biết cầu nguyện,
thì mới có thể nhập đoàn với các
Kerubim để đến với Thiên Chúa.
Sau này Ađam thứ hai là Đức
Giêsu sẽ nói rõ: “Anh em cứ xin
thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ
gõ cửa thì sẽ mở ra cho” (Mt
7,7). Cánh cửa quan trọng nhất
mà con người phải tìm và phải
gõ là cánh cửa của “vườn địa
đàng”. Và trên thập giá, khi một
trong hai tên gian phi cầu xin với
Đức Giêsu, thì Người trả lời:
“Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh
sẽ được ở với tôi trên Thiên
Đàng” (Lc 23,43, dịch sát: trong
Vườn Địa Đàng).
KẾT LUẬN
Ở phần đầu bài, chúng tôi đã
nêu ra tình trạng thiên nhiên

đang chết dần, chết mòn, do con
người đang khai thác một cách
ích kỷ, bất chấp sự sống còn của
những người khác và của những
thế hệ nhân loại tương lai.
Những người biết nhìn xa, nhìn
rộng và những người có ý thức
trách nhiệm mời gọi mọi người
phải “bảo vệ môi trường”. Điều
này là rất cần thiết. Nhưng ánh
sáng của Lời Chúa, được gửi đến
cách đặc biệt cho chúng ta trong
Sách Sáng thế, cho thấy rằng
nguyên nhân sâu xa của cuộc
khủng hoảng hiện thời về môi
trường nằm trên bình diện tôn
giáo và luân lý. Khi người ta phủ
nhận Thiên Chúa và không tôn
trọng luật lệ Người đặt ra cho vũ
trụ, thì người ta mất tình nghĩa
giữa con người với nhau và với
cả tạo thành.Vì thế để cho việc

“bảo vệ môi trường” mang hiệu
quả đích thực và bền vững, thì
con người không chỉ cần thay
đổi một vài thói quen hay một
vài cử chỉ, mà là thay đổi “cái
tâm”; nói rõ ràng hơn, con người
phải thực hiện một cuộc hoán cải
toàn diện và lâu dài về luân lý và
nhất là về tôn giáo, nghĩa là phải
trở về với Đấng Tạo Hóa. Khi
con người được giao hòa lại với
Người, thì sẽ biết cách sống hòa
hợp với thiên nhiên và nhất là
với anh em đồng loại. Lúc ấy
mới thực sự diễn ra một trật tự
hòa bình mới cho toàn thế giới
mà bao người đang mơ ước và
đang tìm kiếm.
Thanh Hải 01-11-2015

GIÁO HỘI ẤN ĐỘ BÊNH VỰC QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI CÙNG ĐINH ĐALÍT

T

rong các ngày 2-9
tháng 2 vừa qua
HĐGM Ấn Độ
gồm ba nghi lễ Latinh, Siro
Malabar và Siro Malankara đã
nhóm phiên họp khoáng đại tại
Bangalore. Giáo Hội công giáo
Ấn Độ có 132 giáo phận, 183
Giám Mục và là HĐGM lớn nhất
Á châu và lớn thứ tư trên thế
giới. Thánh lễ khai mạc đại hội
đã do ĐHY Oswald Gracias,
TGM Bombay, kiêm chủ tịch
HĐGM, chủ sự. ĐHY cũng là
thành viên Hội đồng 9 Hồng Y
cố vấn của Đức Giáo Hoàng.
Trong các ngày nhóm họp các
Giám Mục đã đặc biệt thảo luận
nhiều vấn đề của Giáo Hội trong
đó có việc bênh vực và bảo vệ

quyền lợi của các anh chị em
cùng đinh Đalít. Trong thống
cáo kết thúc đại hội các Giám
Mục Ấn đã nêu bật quyết tâm
dấn thân của Giáo Hội trong việc
thăng tiến và bênh vực quyền lợi
của lớp cùng đinh Đalít. Tại Ấn
Độ các kitô hữu chỉ chiếm 2,3%
trên tống số 1 tỷ 200 triệu dân.
Các anh chị em Đalít chiếm 60%
tổng số kitô hữu.
Các người Đalít hay cũng gọi
là “những người không thể đụng
chạm đến” vì bị coi là ô uế là
tầng lớp thấp kém nhất trong
quan niệm triết lý tôn giáo chính
trị xã hội của đạo Brahmanismo,
là tôn giáo bắt đầu hiện hữu bên
Ấn Độ vào thế kỷ XII trước công
nguyên. Nó được gợi hứng bởi

Kêrubim do động từ karabu (= cầu
nguyện...): xem Kinh Thánh, ấn bản

2011, của Nhóm PDCGKPV, trang
37, chú thíc q.
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nền văn chương Vệ Đà, gắn liền
với hệ tư tưởng Brahmana và
Upanishad Vệ Đà, phát triển trở
thành hệ tư tưởng Vệ Đà làm nảy
sinh ra Ấn giáo hiện nay.
Brahma là một trong các vị
thần quyền năng và được tôn
sùng nhất tại Ấn Độ. Brahmani
là các tư tế chiếm hữu được
Brahman là khoa học dâng các lễ
tế khiến cho các thần linh phải
theo ý muốn của con người.
Khác với Phật giáo dậy mọi
người đều bình đẳng như nhau,
Đạo Brahmanismo chia con
người thành bốn đẳng cấp: ba
đẳng cấp cao và một giai đẳng
cấp thấp kém, dựa trên các công
nghiệp mà mỗi người chiếm hữu
được trong các cuộc sống quá

khứ. Bốn đẳng cấp xã hội đã có
từ thời tạo dựng: từ miệng của
thần Brahma sinh ra các tư tế
Brahamani, từ cánh tay phát xuất
ra các chiến sĩ Ksatriya; từ đùi
phát xuất ra giới nông dân và
thương gia Vaisya, và từ chân
phát xuất ra giới thường dân
Sudra hay Paria phải sống kiếp
nô lệ làm những việc hèn hạ và
phục vụ các giai tầng khác. Các
người Đalít cùng đinh hay
“những người không thể đụng
chạm tới”, vì bị coi như ô uế
thuộc đẳng cấp sau hết này. Họ
bị tước đoạt nhân phẩm và các
quyền làm người. Chính vì thế
họ bị kết án sống trong cảnh bần
cùng nghèo túng tột độ, bất
xứng, nhục nhã xấu hổ, bất lực
bị gạt bỏ ngoài lề xã hội và bị các
giai tầng khác khinh bỉ coi
thường. Hiện nay tại Ấn Độ có
200 triệu người Đalít, đa số là
các nông dân không ruộng đất
sống trong các làng quê nghèo.
** Linh Mục Maria Arul Raja
dòng Tên giáo sư nghiên cứu tôn
giáo tại Học viện thần học dòng
Tên Chennai đã thuyết trình
trong đại hội, cho biết trong
phiên họp khoáng đại các Giám
Mục nhắc nhớ rằng Giáo Hội
không chỉ có bổn phận thăng tiến
các chương trình phát triển và
bao gồm giúp các anh chị em gốc
Đalít có thế đứng và vai trò giữa
lòng xã hội, nhưng còn được mời
gọi tìm hiểu các lý do sâu xa của
hiện tượng kỳ thị và loại trừ các
anh chị em Đalít kitô giữa lòng
Giáo Hội, xã hội và quốc gia.
Các Giám Mục đã cuơng quyết
dấn thân thúc đẩy các cơ cấu
giáo dục công giáo tạo ra các
không gian cho các sinh viên học
sinh đalít bị thiệt thòi, bằng cách
đề ra các sáng kiến nhằm thăng
tiến các quyền lợi và giúp họ
phát triển cũng như loại bỏ mọi
dấu vết kỳ thị đẳng cấp.

Hồi tháng 12 năm 2016 các
Giám Mục Ấn Độ cũng đã phổ
biến một tài liệu tựa đề: “Đường
lối chính trị thăng tiến xã hội cho
anh chị em Đalít của Giáo Hội
công giáo tại Ấn Độ”, trong đó
các vị khẳng định rằng các anh
chị em Đalít cảm thấy họ được
chúc phúc đang sống một thời
điểm ơn thánh”. Tuy nhiên cha
Arul Raja cũng nhận xét rằng cả
khi Giáo Hội thăng tiến sức
mạnh của Tin Mừng, công lý, sự
cảm thương và bình đẳng do
Chúa Giêsu Kitô đem tới, nhưng
Giáo Hội cũng bị ngã dưới sức
nặng tàn bạo của nền văn hoá
phân chia đẳng cấp, viện cớ là
không thể loại trừ sự phân chia
ấy. Cha Arul Raja cũng cho biết
thêm là anh chị em Đalít hồi giáo
cũng bị kỳ thị, nhưng người
Đalít kitô lại còn phải gánh chịu
nhiều kỳ thị và thiệt thòi hơn
nữa. Vì là kitô hữu họ không
được chấp nhận vào danh sách
các chương trình trợ giúp của
chính quyền đề ra để trợ giúp các
người Đalít Ấn giáo, Sikh hay
Phật giáo.
Lệnh này đã do chính quyền
Ấn ban hành ngày mùng 10
tháng 8 năm 1950. Chính vì thế
HĐGM Ấn đã gọi ngày mùng 10
tháng 8 là “ngày đen tối” và kêu
gọi tổ chức các buổi hội họp,
canh thức cầu nguyện và các
hình thức phản đối khác để yểm
trợ và tỏ tình liên đới với các anh
chị em Đalít kitô và hồi giáo bị
tước đoạt các quyền hợp pháp.
Ngoài ra các Giám Mục công
giáo cũng nhóm họp với Hội
đồng các Giáo Hội Kitô Ấn Độ
để thành lập ngày “Giải phóng
Đalít” cử hành hằng năm vào
ngày Chúa Nhật thứ hai của
tháng 11. Trong ngày này có các
cuộc tuần hành trong mọi thành
phố toàn nước nhằm ủng hộ cuộc
tranh đấu cho quyền làm người
của người Đalít. Các Giáo Hội

Kitô cũng gửi thỉnh nguyện thư
lên Toà Án Tối Cao Ấn để yêu
cầu huỷ bỏ điều khoản ban hành
năm 1950 khước từ các quyền
của người Đalít kitô và hồi giáo.
Cha Arul Raja cho biết các anh
chị em Đalít cảm thấy rất được
an ủi, khi thấy mọi Giám Mục
đồng hành với họ trong sáng
kiến dấn thân mục vụ này.
** Giảng trong Thánh lễ khai
mạc đại hội khoáng đại của
HĐGM Ấn Độ ĐHY Gracias
nhấn mạnh rằng “ơn gọi của các
anh chị em đã được rửa tội tại Ấn
Độ này là các công dân Ấn tràn
đầy và là các kitô hữu tràn đầy.
Giáo Hội công giáo cần quốc gia
Ấn và Ấn Độ cũng cần Giáo Hội.
Chúng ta được mời gọi ngày
càng trở thành các kitô hữu Ấn
Độ tốt lành hơn.”
Trong khoá họp các Giám
Mục cũng thảo luận vấn đề công
dân, vì các nhóm ấn cuồng tín
được hỗ trợ bởi các đảng phái và
giới chức chính trị đang tìm cách
hạn chế phần đóng góp của các
nhóm tôn giáo thiểu số như kitô
và hồi giáo, cho quốc gia, bằng
cách sử dụng các phương pháp
bạo lực và các hoạt động đi
ngược lại Hiến Pháp. ĐHY
Gracias nói: “Trách nhiệm của
chúng ta là làm cho các giá trị
của Tin Mừng hiện diện trong xã
hội để góp phần nhổ tận gốc rễ
nạn gian tham hối lộ, phổ biến sự
thật, công lý, tình yêu thương tha
nhân, loại bỏ các thành kiến,
khai thác các bộ lạc và áp bức
các anh chị em Đalít.”
Về tương quan giữa các Giám
Mục, giáo sĩ và giáo dân ĐHY
đã nhắc nhở rằng “các Chủ chăn
phải có mùi chiên đồng thời phải
cảm thấy hương thơm của Thiên
Chúa”.
Ngày 11 tháng 2 trong buổi
họp báo giới thiệu tài liệu đúc
kết đại hội ĐHY Baselios
Cleemis nhấn mạnh rằng đức tin
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công giáo đã đến với người dân
Ấn nhờ các Tông Đồ như thánh
Tôma và thánh Phanxicô Xaviê
và chính nhờ Kitô giáo mà Ấn
Độ được như ngày nay. Chính vì
thế quốc gia được mời gọi khước
từ một chủ trương quốc gia tôn
giáo quá khích đã gây ra biết bao
bạo lực và tàn ác đối với phụ nữ,
người cùng đinh Đalít, các tôn
giáo thiểu số, và cần theo đuổi
một chủ thuyết quốc gia đích
thực có thể đưa quê hương tới
một nền hoà bình hoà hợp, một
tiến bộ và thịnh vượng đích thực.
Các Giám Mục khẳng định
rằng tín hữu công giáo yêu quê
hương thực sự. Họ tin rằng mọi
người đều là anh chị em với nhau
như Chúa Giêsu đã dậy. Việc
giải phóng dân nghèo và thăng
tiến phẩm giá con người đã được
Hiến Pháp thừa nhận và được
Giáo Hội thăng tiến trong sứ
mệnh của mình. Chính vì thế
mọi âm mưu thăng tiến chủ
trương quốc gia quá khích dựa
trên một nền văn hoá hay tôn
giáo đặc biệt nào đều là một lập
trường nguy hiểm. Nó có thể dẫn
đưa tới chỗ đồng nhất, nhưng
không bao giờ đưa tới sự hiệp
nhất đích thực. Các cố gắng như
vậy chỉ có thể dẫn đưa quốc gia
của chúng ta tới sự tự diệt mà
thôi. Việc tìm kiếm hoà bình,
tiến bộ và phát triển, nhất là
trong một nước phong phú đa
văn hoá, tiếng nói và tôn giáo
như Ấn Độ, sẽ không bao giờ tìm
được câu trả lời trong chủ trương
một nền văn hoá duy nhất và
sớm muộn gì bạo lực cũng sẽ rơi
trên đầu kẻ bạo lực.
** Các Giám Mục Ấn cũng
than phiền về con số các vụ bạo
hành nữ giới, các vụ giết người,
các cạnh tranh giữa các giai tầng
xã hội, bạo lực tập thể, và các vụ
tấn kích các cơ cấu và cộng đoàn
kitô gia tăng. Một chủ trương ái
quốc đích thực thì tôn trọng
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quyền của mỗi công dân, bất kể
họ thuộc nền văn hoá, tôn giáo,
ngôn ngữ, vùng miền hay hệ
thống kinh tế nào. Tiếp đến
ĐHY Cleemis đã khẩn thiết kêu
gọi mọi người thiện chí ủng hộ
quốc gia pháp quyền như đã
được Hiến Pháp quốc gia bảo
đảm. Giáo Hội đánh giá cao và
muốn cộng tác với chính quyền
trong mọi dấn thân duy trì luật lệ
và trật tự trong nước để bảo đảm
cho tiến bộ và phát triển của mọi
người và bảo vệ mội sinh. Giáo
Hội công giáo ủng hộ giá trị
tuyệt đối và siêu việt của sự sống
con người là ơn vô cùng quý báu
Thiên Chúa ban. Vì thế việc tấn
kích sự sống không bao giờ có
thể do Thiên Chúa gợi hứng
cũng không thể được biện minh
bởi bất cứ tín ngưỡng và thực
hành tôn giáo nào. Mạng sống
của từng người phải được mẹ
quê hương trân trọng và bảo vệ.
Chỉ có lòng xót thương của
Thiên Chúa mới có thể chữa lành
các con tim bị thương tích, nối
lại các tương quan đã bị bẻ gẫy
giữa con người và các cộng đoàn
với nhau và nâng những người bị
sự bần cùng áp bức từ bao thế kỷ
nay. Chính trong tình hình này
các môn đệ của Chúa Kitô quyết
định trở thành các chứng nhân
đích thực của lòng thương xót, là
nòng cốt của Tin Mừng và việc
biểu lộ ơn gọi là môn đệ kitô như
thánh nữ Terexa Calcutta và
chân phước Rani Maria đã sống
và nêu gương. Trong việc phục
vụ của chúng ta đối với quốc gia,
đặc biệt là đối với các anh chị em
Đalít, các nhóm bộ tộc và các
giai tầng xã hội chậm tiến
khác, kitô hữu chúng ta phải
chung vai sát cánh với các công
dân khác để bảo đảm cho sự phát
triển nhân bản đích thật của dân
tộc Ấn, được đo lường bằng mức
thang nhân bản chứ không phải
chỉ bằng mức độ kinh tế mà thôi.

Để sống sự hiệp nhất trong
khác biệt trong Giáo Hội cũng
như trong quốc gia, các Giám
Mục Ấn đã đưa ra một loạt các
đề nghị và hướng dẫn trong đó
có việc củng cố sự hiệp thông
giữa các linh mục tu sĩ và giáo
dân nam nữ; đồng hành với các
gia đình trong sứ mệnh rao
truyền Tin Mừng trong thế giới
ngày nay và lấy gia đình làm
đích điểm công tác mục vụ của
Giáo Hội; thông truyền cho giới
trẻ quan điểm trung thực về cuộc
sống kitô và giúp họ chu toàn vai
trò của người trẻ trong lòng
Giáo Hội và trong xã hội; chuẩn
bị cho các linh mục tu sĩ và
chủng sinh trở thành các chứng
nhân đích thực của lòng thương
xót Chúa trong Giáo Hội và
trong xã hội; khích lệ và động
viên giáo dân tích cực dấn thân
trong thế giới; tiếp tục phục vụ
trong lãnh vực giáo dục theo
chính sách giáo dục công giáo đã
được HĐGM đề ra năm 2007 để
phổ biến Tin Mừng. Như ĐGH
Phaolô VI và ĐTC Phanxicô đã
khẳng định Giáo Hội hiện hữu là
để rao truyền Tin Mừng. Cả khi
có phải đương đầu với các thách
đố nghiêm trọng và phải chiến
đấu cho sự hiệp nhất trong khác
biệt của đất nước, kitô hữu
chúng ta hãnh diện là người Ấn
Độ. Chúng ta yêu quê hương và
liên tục cầu nguyện cho sự thịnh
vượng của đất nước.
Hiện nay Giáo Hội công giáo
Ấn thuộc cả ba nghi lễ có hơn 20
triệu tín hữu sống rải rác trong
nhiều tiểu bang. ĐC Theodore
Mascaranhas, Tổng thư ký
HĐGM Ấn cho biết tình hình
khó khăn vì các nhóm Ân giáo
quá khích chống tín hữu Kitô và
Hồi giáo ngày càng gia tăng,
và Đảng Bharatiya Janata
cầm quyền trong 19 trên tổng số
29 tiểu bang tại Ấn. ĐHY
Charles Bo TGM Yangoon cũng

đưọc mời tham dự hội nghị của
HĐGM Ấn. Ngài đã chia sẻ kinh
nghiệm của Giáo Hội Myanmar
và khích lệ Giáo Hội Ấn hiệp
nhất trong giai đoạn tế nhị này.
Linh Mục Devasgayaraj thư ký
văn phòng HĐGM Ấn đặc trách

các giai tầng xã hội và các lớp
người chậm tiến cho biết từ xa
xưa Giáo Hội đã dấn thân trong
lãnh vực giáo dục và y tế. giờ
đây phải nghĩ ra các cách thức
mới trong việc thi hành sứ mệnh
tông đồ. Ông Jose Kavi, nhà báo

công giáo vui mừng vì HĐGM
Ấn chú ý nhiều hơn tới tình hình
chung của quốc gia chứ không
chỉ lo cho chuyện nội bộ của
Giáo Hội như trước kia.
Linh Tiến Khải

HỘI CHỨNG VÔ TÂM VÀ VÔ CẢM
Trần Mỹ Duyệt

V

ô là “không”.
Tâm là trái tim,
là trung tâm
phát sinh tình yêu và những rung
động tình cảm. Vô tâm, hiểu
theo nghĩa bình dân là người
không biết rung động, không
biết xót thương, và không biết
chia sẻ tình cảm với người khác.
Người vô tâm cũng đồng nghĩa
với người vô cảm. Họ lạnh lùng,
khó giao tiếp, và khó đến gần.
Hội chứng vô tâm, vô cảm
rất dễ xảy ra cho những người có
chức, có quyền, có danh vọng,
có tiền của. Những người nắm
giữ những địa vị quan trọng, và
chung quanh luôn có những
người hầu hạ, tâng bốc, nịnh bợ.
Thánh Tiến Sỹ Têrêsa Avila gọi
họ là những người thường ngày
được kẻ dưới cho uống thuốc
độc. Một loại độc dược ngấm từ
từ và dễ dàng đi vào xương tủy,
giết họ cách rất âm thầm nhưng
hiệu quả như bệnh tiểu đường,
và cao máu.
Để diễn tả vẻ lạnh lùng, vô
cảm của họ qua cái nhìn tôn
giáo, có lẽ không gì hơn bằng
suy niệm và nhìn vào dụ ngôn

“con chiên lạc” (Luca 15:1-7).
Trong dụ ngôn này, người chăn
chiên sẵn lòng để lại 99 con
trong dàn và đi tìm một con bị
lạc. Việc làm này nói lên trái tim
và lối sống của người mục tử
nhân lành. Người mục tử để ý
đến từng con chiên trong dàn và
không nỡ để mất một con.
Nhưng nhìn vào hiện tại, người
ta có thể buồn để nói lên rằng,
thời bây giờ nhiều mục tử không
những sẵn sàng để mất một, mà
nếu cần thì nửa số chiên để an
thân, để vui vẻ với nửa số chiên
còn lại. Lý do vì những con còn
lại không gây phiền phức, không
làm họ mất thời giờ, và nhất là
những con chiên này là những
con biết điều, biết ý họ, và béo
tốt.
Một trong những lời than
thở, phàn nàn mà người viết vẫn
thường được nghe là “sao mà gọi
điện thoại, hẹn gặp, và xin được
sự giúp đỡ của một chính xứ hay
phó xứ khó thế! Khó còn hơn
gặp tổng thống!”. Dĩ nhiên, đó
chỉ là khoa ngôn để tăng thêm sự
bực bội vì không được đón nhận
câu trả lời, hoặc giải quyết nhu
cầu mà họ đang cần được giúp

đỡ mà thôi. Dẫu sao thì gặp một
vị linh mục cũng dễ hơn gặp một
tổng thống, nhất là tổng thống
Hoa Kỳ chẳng hạn.
Nhưng khi nói về hội chứng
thì phải kể ra những nguyên
nhân. Thông thường, nguyên
nhân của hội chúng này phát
xuất từ mặc cảm tự ty và mặc
cảm tự tôn. Ngoài ra, nguyên
nhân tiềm ẩn khác như vừa trình
bày trên, là hậu quả của thứ
thuốc độc mà họ vẫn uống mỗi
ngày.
Mặc cảm tự ty.
Điều này ta thấy từ những
người có xuất xứ khó nghèo, vất
vả, và chịu cực khổ nhưng nay
đã may mắn vươn lên được trên
bậc thang xã hội hay giáo hội.
Để quên đi cái quá khứ của
mình, họ thường muốn chứng tỏ
cho mọi người biết họ thật sự
đáng được kính nể. Họ không
phải là những người tầm thường,
xuất thân nghèo hèn. Để làm thế,
họ thường hay dùng quyền, dùng
luật lệ, và tỏ ra rất khắt khe, xa
cách.
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Cũng vì muốn che dấu cái
quá khứ kém cỏi, không may
mắn, hoặc nghèo nàn của mình,
họ luôn tỏ ra bề ngoài quan liêu,
kiểu cách, hoặc hống hách, coi
thường những ai sa cơ, thất thế,
và dưới quyền mình. Họ thể hiện
suy nghĩ và lối sống này trong
cung cách cư xử, lời nói, và hành
động. Hầu như ai trong những
bạn bè của người viết cũng đã
từng có kinh nghiệm bị từ chối
hoặc coi thường khi để lại lời
nhắn, hoặc gửi một email mà
không được trả lời từ phía các nữ
tu, linh mục, và cả giám mục
nữa. Trong những trường hợp
ấy, tâm lý nhục nhã, bị khinh
khi, và coi thường là tâm lý nổi
bật nhất. Tất cả đều cho đó như
một thái độ coi người rẻ rúng và
không tôn trọng phẩm giá con
người của nhau. Là gì đi nữa,
dù ở bất cứ địa vị nào thì cũng
phải tôn trọng kẻ khác. Lắng
nghe là một nhân đức của khôn
ngoan. Câu truyện mà tôi nhớ
mãi từ một tư tưởng rất bình dân,
nhưng cũng mang ý nghĩa một
bài học có giá trị giáo dục:
Một vị kia chức cao danh
trọng đang ngửa mặt nhìn về
phía trước, bước đi những bước
dõng dạc, oai nghiêm. Bên vệ
đường có em bé chăn trâu đang
ngồi dưới một gốc cây. Thấy vị
ấy sắp sửa đạp phải đống phân
trâu trên đường, đã lên tiếng:
-Thưa ngài.
-Cái gì? Vị kia không thèm
nhìn đứa trẻ vẫn hất mặt bước về
phía trước.
Bỗng nhiên, ông cảm thấy có
một cái gì dính vào giầy mình
gây khó chịu, nên dừng chân, và
đã quay lại hỏi đứa trẻ một cách
rất hách dịch:
-Thằng kia, mày gọi ông có
chuyện gì?
-Dạ, không có gì nữa ạ.
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-Ơ hay! Sao mày gọi tao mà
giờ lại nói không có chuyện gì là
làm sao. Mày muốn giỡn mặt với
tao hả? Mày có biết tao là ai
không?
-Dạ, con biết ông là ông lớn.
Lúc con gọi ông vì con thấy ông
sắp đạp vào đống cứt trâu, nhưng
ông đã không nghe con. Bây giờ
thì ông đã đạp vào nó rồi, nên
con không có chuyện gì để
gọi ông ạ!
Những câu truyện mang tính
dân gian như trên tưởng không
phải là ít. Nhưng để dẫn chứng
về phía những bậc tu hành,
người ta không quên câu truyện
rất ý nghĩa giữa mẹ con của
Thánh Giáo Hoàng Piô X.
Truyện kể là sau khi được tấn
phong Giám Mục, tân Giám
Mục Giuseppe Sarto vinh qui bái
tổ về quê thăm mẹ. Vị Giám
Mục trẻ giơ chiếc nhẫn giám
mục cho mẹ xem và hỏi:
-Mẹ xem chiếc nhẫn này có
đẹp không?
Bà mẹ quê liền đưa ngón tay
nhăn nheo với chiếc nhẫn cưới
ngày nào và nói với con:
-Đẹp. Những con sẽ không
có chiếc nhẫn ấy nếu không có
chiếc nhẫn mẹ đang đeo trên tay
này.
Một lời nhắn nhủ rất thâm
thúy và ý nghĩa. Có lẽ vì thế mà
sau này trên ngôi giáo hoàng,
ngài đã để lại một câu truyện
khác phản ảnh điều mà ngài đã
học được từ thân mẫu của mình:
Sau khi Tổng Giám Mục
Milan qua đời, một phái đoàn
tổng giáo phận được cử đến gặp
Đức Piô X. Họ đã xin với ngài
bổ nhiệm cho họ một tổng giám
mục với điều kiện vị đó phải có
bằng tiến sỹ. Nghe vậy, ngài liền
trả lời họ:

“Các ông đòi hỏi như vậy là
điều không nên. Vậy để đền tội,
tôi muốn các ông nghe câu
truyện này: Tôi biết có một linh
mục nhà quê không có bằng tiến
sỹ nhưng đã được Chúa chọn lên
làm giám mục. Tôi cũng biết một
giám mục không có bằng tiến sỹ
mà đã được bầu làm hồng y. Và
tôi cũng biết một vị hồng y
không có bằng tiến sỹ nhưng đã
được chọn làm giáo hoàng. Và
giáo hoàng ấy là người đang kể
cho các ông nghe câu truyện
này.”
Khi được danh tiếng và
thành đạt, quên cội nguồn, quên
thân phận của mình là một cám
dỗ rất ít người thoát khỏi. Nhưng
làm cách nào để trở về với cái
gốc, cái nguồn của mình trong
tâm tình biết ơn Thiên Chúa và
sống với ơn gọi của mình một
cách tốt đẹp mới là điều quan
trọng. Người viết vẫn nhớ lời
thân sinh của mình nói và dạy
khi còn sống: “Quan nhất thời
chi quan. Dân vạn đại chi dân.”
Người làm quan, làm lớn chỉ là
nhất thời và thường cũng phát
xuất từ cái gốc thứ dân. Không
ai sinh ra chỉ để làm quan, và
không ai sinh ra đã làm quan.
Hiểu và ý thức được điều này sẽ
giữ cho lòng mình khỏi kiêu
căng, tự phụ và hống hách. Và
nó cũng là một phương thức trị
liệu mặc cảm tự ty. Để trị liệu
mặc cảm tự ty, đòi hỏi bệnh nhân
phải can đảm đối diện với sự thật
về mình.
Mặc cảm tự tôn.
“Hòn đất cất lên ông bụt”.
Bỗng chốc thay đổi hoàn toàn
đời sống, vai trò xã hội. Từ thầy
thành cha, từ cha thành đức cha,
từ hàng dân giả lên hàng khanh
tướng, vọng tộc, được mọi người
tôn trọng, quí mến dễ gì mà
khiêm nhường nổi. Họa may chỉ
là tự tôn, hãnh diện nhiều hay ít

mà thôi. Hiếm hoi lắm mới có
những trường hợp như vậy mà
người ở trong những vai trò đó
vẫn giữ được đức tính khiêm tốn,
hòa đồng, bình dân và thông
cảm.
Xét về mặt kinh tế xã hội,
định luật cung cầu có thể giải
thích được hiện tượng này. Khi
cung ít, cầu nhiều đương nhiên
sản phẩm được cho là hiếm quí,
mặc dù tự bản chất những sản
phẩm ấy cũng chẳng có gì là
đáng quí. Kim cương hay vàng
bạc trở nên có giá trị bởi lẽ
chúng ít và bởi vì chúng khó tìm.
Nếu kim cương, vàng bạc dễ tìm
như sỏi đá, người ta cũng chẳng
phải mất công tranh giành, hoặc
đeo chúng trên cổ, trên tay hoặc
trên tai. Cũng chỉ là bùn đất, sỏi
cát, nhưng sự quí trọng và giá trị
của viên kim cương, vàng bạc
được định hình do sự chấp thuận
của xã hội và dĩ nhiên, cũng
mang tính hiếm hoi của chúng.
Nếu giáo hữu có tỏ lòng quí
mến một vị tu hành thì không
hẳn là vì sự đáng kính xuất phát
từ bản thân và con người đó, mà
còn vì những con người đó “ít”,
và hiếm. Lại nữa, một cách minh
nhiên, ai ai cũng công nhận giá
trị của cái ít và hiếm ấy. Thêm
vào đó, nó được lồng vào ý nghĩa
của tôn giáo. Những tư tưởng
Chúa gọi, Chúa chọn luôn luôn
được dùng để đánh bóng, để tăng
thêm vẻ hào quang bao quanh cá
nhân cũng như giới tu hành.
Nhưng theo một tư tưởng đời
thường thì “chức linh mục đáng
giá mấy đồng?”
Dĩ nhiên, không thể dùng
tiền bạc để định giá những giá trị
tâm linh, nhưng nếu coi bộ áo
nhà tu như một chiếc áo giáp,
chiếc bùa hộ mệnh để rồi không
cần phải quan tâm đến những gì
xảy ra quanh mình thì người tu
hành sẽ mang tội, mang tiếng lợi

dụng. Một vị linh mục cao niên,
trong lúc thân mật đã tâm sự với
đàn em, đại khái, “giá bán chức
linh mục được, tao cũng bán lấy
mấy đồng mua kem ăn”. Hy
vọng đây chỉ là lời nói chơi thôi,
nhưng thực tế, qua câu nói ấy nó
cũng gói ghém một cái gì khiến
cho người nghe phải suy nghĩ.
Một vị khác cũng trong lúc bạn
bè gặp gỡ, đã rất thành thật nói
với người viết, “linh mục hay
không linh mục thì cũng chỉ là
một bậc sống, một ơn gọi. Nhiều
linh mục cũng biết mình chẳng
ra gì, nhưng làm sao bây giờ, vì
Chúa đã vẽ trên trán mình chức
đó, nên cũng ráng mà mang nó
suốt đời thôi!” Điều này phản
ảnh tư tưởng: “Chiếc áo không
làm nên thầy tu”.
Tuy nhiên, mang nó một
cách khiêm tốn, mang nó một
cách vui vẻ, hạnh phúc khác với
mang nó một cách miễn cưỡng.
Mang nó để làm đẹp, làm ích cho
đời hay để lợi dụng đưa mình
lên, và tự tôn, tự đại?! Không
muốn nhìn nhận cội nguồn,
không muốn quen thân với
những người bình dân, nghèo
khó, những tâm hồn bé nhỏ,
khiêm nhu. Đó là lối sống của
những người mang mặc cảm tự
tôn.
Theo tâm lý học, những
người mang hội chứng tự tôn
superiority complex cũng phản
ảnh suy nghĩ và lối sống của
những người mang huyền thoại
Narcissus (mythology). Những
người luôn luôn tự cho mình là
nhất, siêu việt không có đối thủ.
Họ sẽ rất buồn lòng khi có ai đó
dám coi thường, hoặc không
kính nể họ. Họ tỏ ra bất cần và
không để ý đến ai, ai cần họ thì
cần, họ không cần ai. Một thái độ
sống tự đặt mình trên tất cả, coi
thường tất cả. Đối với những
người như vậy, việc trả lời một

cú phone, việc thăm hỏi ai đó
một lời là việc làm không xứng
đáng và không cần thiết, chứ thật
ra không phải vì lý do bận mà
không có thời giờ!
Hội chứng vô tâm, vô cảm
được xem như tâm lý phổ biến
trong hàng ngũ tu trì. Nó còn len
lỏi trong những vị được coi là
bậc thầy về đàng nhân đức, đó là
giám mục. Tâm lý này đã được
phản ảnh qua nhận định của một
giáo dân gửi cho một trong
những vị đó:
“Con nghe người ta nói
“Trên đời này có hai loại người
rất thờ ơ trước cái chết của
người khác: một là các bác sĩ, hai
là các linh mục”. (dĩ nhiên có thể
người ta ngầm ám chỉ cả giám
mục đấy). Lúc đầu con nghe mà
chẳng hiểu gì, vì sao lại là hai
loại người chẳng liên quan
gì đến nhau? Nhưng rồi cho đến
một ngày ... con mới vỡ lẽ ra
rằng, thật đơn giản, bác sĩ thì
thờ ơ với cái chết về phần xác
của đồng loại, còn linh mục thì...
thờ ơ với cái chết về phần hồn
của Dân Chúa và Dân Chúng. Ai
cũng muốn tự nhận mình là “tôi
tớ của Lời”, song thực tế xem ra
hơi khôi hài, vì trong cách hành
xử thì nó lại giông giống “đầy tớ
nhân dân”.
Độc dược đời thường.
Như đã trình bày ở trên, một
trong những lý do nữa đưa đến
hội chứng vô tâm, vô cảm là vì
những người tự cho mình là
quan trọng, là làm lớn, là có
quyền đầu óc của họ bị đầu độc,
và tâm thần bị lẫn lộn, chao đảo.
Cái tốt thì cho là xấu và cái xấu
lại nghĩ là tốt, và thường xuyên
cư xử trong mê hồn trận như vậy.
Ai mà chẳng thích người
khác ca tụng mình. Ai chẳng
muốn mình được ăn trên ngồi
trước. Ai mà lại muốn hạ mình
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trở về với vai trò làm thường
dân, thấp cổ, bé miệng, trong khi
đã phải trải qua bao khó khăn, có
khi trầy da tróc vảy mới có được
vị trí như hôm nay. Hàng ngày
họ bị bao vây bởi những kẻ dua
nịnh, bọn người tâng bốc nên
càng tưởng mình có thật như
vậy. Hậu quả là họ sẽ rất khó
chịu khi nghe ai đó trình bày
hoặc nói sự thật cho họ nghe,
hoặc sự thật ấy là của chính họ.
Trước lạ, sau quen, cái lối
suy nghĩ, hành động hãnh diện
hão huyền ấy từ từ sẽ thấm nhập
và trở thành nếp sống, nếp suy tư
của họ. Họ sống với lối sống
“ngôn hành tương phản” như
Thánh Kinh đã nói về họ:
“Rồi Chúa Giêsu nói với
đám đông và các môn đệ Ngài:
“Các kinh sư và Pharisiêu ngồi
trên tòa Maisen. Hãy làm và thực
hành những gì họ dậy anh em.
Nhưng đừng bắt chước họ, vì họ
nói mà không làm…” (Mat 23:13. Nếu đây không phải là những
lời của Chúa Giêsu thì không ai
có thể và dám nói như vậy về
hàng tu sỹ và giáo sỹ.
KẾT LUẬN THỰC HÀNH
Trước đây tôi có nghe nói về
Đức Cố Giám Mục Phạm Ngọc
Chi với một đức tính mà bây giờ
rất nhiều người trong giới tu

hành, đặc biệt là các linh mục, tu
sỹ phải bắt chước. Đức tính ấy là
bất cứ ai, hễ gọi điện thoại hoặc
nhắn tin cho ngài, ngài đều dành
giờ để trả lời một cách tận tình.
Điều nghe nói về Đức cố Giám
Mục Chi thì tôi không được
kiểm chứng, nhưng với Đức Cố
Giám Mục Mai Thanh Lương thì
tôi đã thường ngày chứng kiến.
Ngoài ra, tại giáo phận Orange
này, trong số các linh mục Việt
Nam có một vị mà tôi nghe có
người làm chứng rằng dù bất cứ
ai hễ gọi điện thoại hoặc để lại
lời nhắn thì ngài đều trả lời. Cảm
tạ Chúa. Hoan hô tinh thần lắng
nghe và tôn trọng người dưới của
hai cố Giám Mục Phạm Ngọc
Chi và Mai Thanh Lương. Hoan
hô vị linh mục đã lịch sự, và tôn
trọng người đã gọi, đã để lời
nhắn cho ngài.
Trả lời điện thoại, trả lời tin
nhắn, trả lời email là những việc
làm không chỉ nói lên thái độ
lịch sự, và kính trọng người gọi,
người nhắn; nó còn là một dấu
chỉ mang tính chuyên nghiệp
nữa. Trong văn phòng tôi, nếu
một thơ ký nào bị bệnh nhân gọi
vào than phiền và tố cáo đã
không trả lời điện thoại họ, hoặc
nói năng bất lịch sự, coi thường
họ khi trả lời điện thoại, người
thơ ký ấy bị cảnh cáo lần thứ

nhất. Nếu tái phạm lần hai sẽ bị
cho nghỉ việc tạm thời cảnh cáo,
và nếu vẫn tiếp tục lần thứ ba,
người đó sẽ bị sa thải.
Tôi không nghĩ các linh mục
trong các giáo xứ có thể bị sa
thải, hoặc cho nghỉ việc chỉ vì
coi thường, hoặc lơ là đối với
giáo dân. Ngược lại, tôi cũng
không nghĩ một linh mục, tu sỹ
bận bịu quá đến nỗi không có giờ
để trả lời một cú điện thoại. Thật
ra, họ vẫn có nhiều thời giờ cho
nhiều việc không tên khác.
Nhưng làm như vậy chỉ là thiệt
hại cho chính cá nhân tu sỹ ấy,
linh mục ấy và sứ mạng tông đồ
của họ. Ngoài ra, sẽ đánh mất đi
sự kính trọng và thương mến của
giáo dân. Còn như nếu đó là một
lối sống cố hữu không sửa đổi,
họ có thể là căn cớ cho nhiều tín
hữu đánh mất niềm tin vào giới
tu trì, rời qua xứ khác, hoặc bỏ
đạo.
Hội chứng vô tâm, vô cảm,
do đó, là một hội chứng làm
hoen ố gương mặt dịu hiền của
Chúa Giêsu, làm cho đời sống
đạo trở nên khó khăn hơn đối với
nhiều giáo dân. Những giáo sỹ,
tu sỹ có thói này, chắc chắn
không phản ảnh sự trọn lành mà
Chúa Giêsu mục tử hiền từ và
khiêm nhường đang muốn thấy
nơi họ.

Mùa Chay là thời gian hoán cải và tin vào Tin Mừng
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ĐTC Phanxicô chào tín hữu tham dự buổi đọc Kinh Truyền Tin trưa Chúa
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ùa Chay là thời
gian sám hối hoán
cải và tin vào Tin
Mừng. ĐTC Phanxicô đã nói
như trên trong buổi đọc Kinh
Chia sẻ 1 & 2 – 2018 (373)

Truyền Tin với hàng ngàn tín hữu
trưa Chúa Nhật thứ I mùa Chay.
Mở đầu bài huấn dụ ĐTC nói:
trong Chúa Nhật thứ I Mùa Chay
này Phúc Âm nhắc chúng ta nhớ
tới các đề tài cám dỗ, hoán cải và

Tin Mừng. Thánh sử Marco viết:
“Thần Khí thúc đẩy Chúa Giêsu
vào trong sa mạc và Ngài ở trong
sa mạc bốn mươi ngày, bị Satan
cám dỗ” (Mr 1,12-13). Chúa
Giêsu vào trong sa mạc để chuẩn

bị cho sứ mệnh của Ngài trong thế
giới. Ngài không cần hoán cải,
nhưng như là người, Ngài phải trải
qua thử thách này, cho chính Ngài
để vâng lời Thiên Chúa Cha, cũng
như cho chúng ta để ban cho
chúng ta ơn chiến thắng các cám
dỗ. ĐTC giải thích như sau:
Việc chuẩn bị này hệ tại chỗ
chiến đấu chống lại thần dữ, nghĩa
là chống lại ma quỷ. Đối với
chúng ta cũng thế mùa Chay là
một thời gian của “hấp hối tinh
thần”, của chiến dấu thiêng liêng:
chúng ta được mời gọi đối đầu với
Kẻ Dữ qua lời cầu nguyện để có
khả năng chiến thắng nó trong
cuộc sống thường ngày, với sự trợ
giúp của Thiên Chúa. Chúng ta
biết, rất tiếc sự dữ hoạt động trong
cuộc sống chúng ta và chung
quanh chúng ta, nơi biểu lộ các
bạo lực, khước từ tha nhân, các
khép kín, chiến tranh và bất công.
Tất cả những điều này là công
việc của kẻ dữ, của sự dữ.
Ngay sau các cám dỗ trong sa
mạc, Chúa Giêsu bắt đầu rao
giảng Phúc Âm, nghĩa là Tin
Mừng. Đó là từ thứ hai. Từ thứ
nhất là cám dỗ; từ thứ hai là Tin
Mừng. Và Tin Mừng này đòi hỏi
nơi con người sự hoán cải – từ thứ
ba – và lòng tin. Chúa loan báo:
“thời gian đã mãn và Nước Thiên
Chúa đã gần”, rồi Ngài hướng lời
mời gọi: “Hãy hoán cải và tin vào
Tin Mừng” (c. 15), nghĩa là hãy
tin vào Tin Mừng này là Nước
Thiên Chúa đã gần.
ĐTC nói tiếp trong bài huấn
dụ: trong cuộc sống chúng ta luôn
luôn cần hoán cải – mọi ngày – và
Giáo Hội khiến cho chúng ta cầu
nguyện cho điều này. Thật thế,
chúng ta không bao giờ hướng tới
Thiên Chúa đủ, và chúng ta phải
liên tục hướng tâm trí chúng ta về
Ngài. Để làm điều này cần có can
đảm đẩy lui mọi sự khiến cho
chúng ta lệch đường: các giá trị
giả dối lừa đảo chúng ta bằng cách
lừa dối lôi kéo tính ích kỷ của

chúng ta. Trái lại, chúng ta phải
tín thác nơi Chúa, tín thác nơi lòng
lành của Ngài và nơi chương trình
tình yêu Ngài có đối với từng
người trong chúng ta. ĐTC định
nghĩa thêm mùa Chay như sau:
Mùa Chay là thời gian sám hối,
đúng, nhưng không phải là một
mùa buồn sầu. Nó là một thời gian
của thống hối, nhưng không phải
là thời gian sầu, muộn, của tang
chế. Nó là một dấn thân tươi vui
và nghiêm chỉnh để lột bỏ chúng
ta khỏi ích kỷ, khỏi con người cũ của
chúng ta, và canh tân theo ơn thánh
bí tích Rửa Tội của chúng ta.
Chỉ có Thiên Chúa mới có thể
ban cho chúng ta hạnh phúc đích
thực: thật là vô ích khi chúng ta
mất thời giờ tìm nó ở nơi khác, nơi
các giầu sang, thú vui, quyền lực,
sự nghiệp… Nước Thiên Chúa là
việc thực hiện tất cả các khát vọng
của chúng ta, bởi vì nó cũng đồng
thờì là sự cứu rỗi của con người và
vinh quang của Thiên Chúa.
Trong ngày Chúa Nhật thứ nhất
mùa Chay này chúng ta được mời
gọi chú ý lắng nghe và tiếp nhận
lời mời gọi này của Chúa Giêsu để
hoán cải và tin vào Tin Mừng.
Chúng ta được khích lệ dấn thân
bắt đầu con đường hướng về lễ
Phục Sinh, để luôn luôn đón nhận
ơn thánh của Thiên Chúa, là Đấng
muốn biến đổi thế giới thành một
vương quốc của công lý, hoà bình
và tình huynh đệ.
Xin Mẹ Maria Rất Thánh giúp
chúng ta sống mùa Chay này trong
việc trung thành với Lời Chúa và với
lời cầu nguyện liên lỉ, như Chúa
Giêsu đã làm trong sa mạc.
Đây không phải là điều không
làm được! Đó là sống các ngày
đời với ước mong tiếp nhận tình
yêu đến từ Thiên Chúa và muốn
biến đổi cuộc sống chúng ta và
toàn thế giới.
Tiếp đến ĐTC đã đọc Kinh
Truyền Tin và ban phép lành toà
thánh cho mọi người.

Sau Kinh Truyền Tin ĐTC báo
cho mọi người biết trong một
tháng nữa trong các ngày từ 19 tới
24 tháng 3 sẽ có 300 bạn trẻ toàn
thế giới về Roma tham dự một
cuộc họp để chuẩn bị cho Thượng
Hội Đồng Giám Mục vào tháng
10. Vì thế tôi mạnh mẽ ước mong
rằng tất cả các bạn trẻ có thể là
nhân vật chính của việc chuẩn bị
này. Vì vậy các bạn trẻ có thể can
thiệp trên liên mạng theo các
nhóm tiếng nói do các bạn trẻ
khác phối hợp. Sự đóng góp của
các nhóm trên mạng sẽ được kết
hợp với đóng góp của cuộc họp tại
Roma. Các bạn trẻ thân mến các
bạn có thể tìm thấy các thông tin
trên trang Web của Văn phòng thư
ký Thượng Hội Đồng Giám Mục.
Tôi cám ơn sự đóng góp của các
bạn giúp cùng tiến bước.
ĐTC đã chào các tín hữu hiện
diện tại quảng trường thánh
Phêrô, các nhóm giáo xứ, hiệp hội
và mọi tín hữu hành hương đến từ
nhiều nơi trong nước Italia cũng
như từ các nước khác: từ Murcia,
Vannes, Varsava và Bratislava,
Erba, Vignole, Fontaneto d’
Agogna, Silvi và Troina cũng như
Baggio Milano và Melito Porto
Salvo.
Bắt đầu mùa Chay là một con
đường của hoán cải và chiến đấu
chống lại sự dữ, tôi muốn đặc biệt
cầu chúc các anh chị em tù nhân:
anh chị em tù nhân thân mến tôi
khích lệ từng người trong anh chị
em sống thời gian chay tịnh này
như dip hoà giải và canh tân cuộc
sống của mình dưới cái nhìn
thương xót của Chúa. Ngài không
bao giờ mệt mỏi tha thứ.
Tôi xin mọi người nhớ cầu
nguyện cho tôi và cho các cộng sự
viên của Toà Thánh bắt đầu tuần
tĩnh tâm chiều nay. Xin chúc anh
chị em một ngày Chúa Nhật an
lành.

Linh Tiến Khải
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Lời giới thiệu: Trang Thường Huấn xin gởi đến quý
Độc Giả phần III trong tác phẩm Đối Thoại Gữa Một
Nhà Khoa Học và Một Chuyên Viên Kinh Thánh của
Gabriel M. Allegra, OFM, dịch giả Alexis Trần Đức
Hải, OFM, tr. 117-150

Phần III

Teilhard: Cha Allegra, cha
biết không, chính cha là người
đã thúc đẩy tôi lần giở một lần
nữa các tác phẩm của Pascal,
Dante, và Voltaire!? Tôi đã làm
chuyện này ở thư viện của chúng
tôi ở Thiên Tân, một thư viện
khá lớn mà tôi biết rất rành rẽ từ
trong những năm nghiên cứu.
Tôi không quá quen thuộc với
thư viện của chúng tôi ở Maison
Chabanel. Một con người đặc
biệt làm sao, ôi ông Voltaire ấy!
Quelle verve endiablée! (Một
nhiệt tình quỷ quái!) Và một
ngôn ngữ sáng sủa làm sao…,
một tính sáng sủa lạnh lùng của
một người ăn nói báng bổ! Chỉ
có một điều đáng tiếc là, ở trong
thế kỷ đó, Giáo hội nước Pháp
không có ai có thể địch được các
sáng tác của ông. Cái Giáo hội
cần, đó là một con người như
Pascal!... Đáng tiếc là tôi không
biết rành rõi đủ tiếng Ý để
thưởng thức thi ca của Thi sĩ vĩ
đại, tuy nhiên, với sự trợ lực của
bản dịch của Lamennais, tôi
cũng có thể xoay xở được.
Riêng đối với Pascal, nghĩa là
trong mức độ liên can đến tư
tưởng của ông, tôi không thích
chút nào tính bi quan của phái
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Jansenít tràn lan
trong đó - (Jansenít là một phong
trào Kitô giáo trong thế kỷ 17 và
18, căn bản dựa trên các tác
phẩm của Giám mục ở Ypres,
Cornelius Jansen (1585-1638),
để chủ trương một nền luân lý
nghiệm nhặt và khổ hạnh. Nd.);
cũng như tôi không đồng tình
san sẻ nỗi lo sợ của ông về sự
thinh lặng của khoảng không vô
tận trên trời. Ngược lại, sự thinh
lặng bề ngoài đó -bởi vì trong
những khoảng không vô tận trên
trời, trong các đại dương của
những vì sao, trong vô số những
dải ngân hà, có một sự sống phi
thường, không thể tưởng được,
làm cho chóng mặt, - kích thích
tôi và làm tôi quỳ gối xuống, bởi
vì tôi thấy đúng là ngần nào - kể
cả từ quan điểm của vật lý- lời
của Chúa: “Pater meus usque
modo operatur, et ego operor”
(“Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm
việc, thì tôi cũng làm việc” Gioan 5: 17). Điểm quan trọng ở
đây là hành vi sáng tạo đang tiếp
tục và được gia tăng, tiến lên và
hội tụ hướng về điểm Ômêga, về
Đức Kitô Vĩ Đại, Đức Kitô vũ
trụ. Vũ trụ chỉ là Viên Mãn của
Ngài, là áo choàng vương giả
của Ngài. Dante thì lạc quan hơn

Pascal và biết làm sao đứng ở
chỗ trung tâm của mầu nhiệm
Kitô giáo hơn. Xin cha nói cho
tôi Bài ca nào trong Thiên hùng
ca thần thánh (Divine Comedy)
mà cha thích nhất, và tại sao?
[(Divine Comedy của thi hào
Dante (c. 1265–1321) là một bài
thơ mang tính dụ ngôn và tưởng
tượng về cuộc sống đời sau. Nó
được chia làm ba phần: Hỏa
ngục, Luyện ngục và Thiên
đàng. Xét bên ngoài thì bài thơ
mô tả các hành trình của Dante
qua hỏa ngục, luyện ngục và
thiên đàng, nhưng ở một cấp độ
sâu hơn, nó diễn tả cách ngụ
ngôn hành trình của linh hồn đi
về Thiên Chúa. Qc.Wikipedia,
The free encyclopedia; Nd.)]
Allegra: Cha Teilhard, trong
cả ba phần đó đều có dấu vết của
con sư tử, và nhiều lúc tôi cảm
thấy lúng túng không biết quyết
định phần nào hay nhất: là Hỏa
ngục, Luyện ngục, hoặc Thiên
đàng. Tuy nhiên tôi có chiều
hướng thích phần Thiên đàng
nhiều hơn, phần mà Hồng y
Manning viết như sau: “Post
Dantis paradisum nihil restat
nisi visio Dei” (Sau khi đã đọc
phần Thiên đàng của Dante,

không còn lại gì ngoài sự hưởng
kiến Nhan Chúa.)30 Trong đó, lời
nói yếu ớt của con người trở
thành ánh sáng, hỏa hào và giai
điệu. Một số câu thơ của Dante
xuất hiện với tôi như những lời
cao quý nhất và thâm sâu nhất
mà từ trước đến giờ mới có được
một người viết ra; chúng súc tích
và trực tiếp như một lời sấm, và
“solo amore e luce han per
confine” (mà ánh sáng và tình
yêu là những giới hạn duy nhất
của chúng- Paradiso, XXVIII,
54) Tôi có thể thêm ở đây là một
số lời này đã làm cho thánh
Bernardinô thành Sienna, thánh
Phanxiô đệ Saolê, đức Piô IX, và
một số người khác, say mê.
Teilhard: Tôi có thể tưởng
tưởng người bạn tốt của tôi, cha
Valensin, sẽ hài lòng như thế nào
nếu ngài có cơ hội gặp cha! Tôi
chắc rằng cha cũng sẽ thích có
một cuộc gặp gỡ như thế, bởi vì
cha Valensin có một kiến thức
sâu rộng về Thiên hùng ca thần
thánh, mà ngài xem đó như là
một tổng luận (Summa) thần
học, triết học, và thi ca. Thỉnh
thoảng ngài nói cách thuyết
phục: “Oh, mon Dante” (Ồ,
Dante của tôi!). Nhưng, xin cha
vui lòng nói cho tôi biết đâu là
những câu thơ cha thích nhất.
Allegra: Thưa cha, còn hơn
cả ưa thích nữa, bởi vì chúng đối
với tôi như là - để dùng lại một
lối nói của Dante - “thực phẩm
nuôi sống.” Tôi sẽ tự giới hạn
trong việc trích dẫn một số câu
ca ngợi Thiên Chúa như Tình
Yêu.
…Ôi Tình Yêu trị vì thiên
đường (Paradiso I, 74)
30

Qc. Encyclopaedia of Religion and
Ethics, IV (1920), 398, ở trong đó
Edmund G. Gardner trích dẫn phát
biểu của Manning. Henry Edward
Cardinal Manning (1808-1892), một

Và chúng tôi sẽ hướng đôi
mắt về Tình Yêu Nguyên Thủy
(Paradiso XXXII, 142)
Không phải để đạt được một
lợi lộc gì, điều không thể có,
Nhưng nhằm để cho ánh huy
hoàng của Nó có thể công bố,
như Nó tỏa sáng, “Ta hiện hữu”
(Subsisto),
Tình Yêu Vĩnh Cữu, trong
tính vĩnh hằng của Nó, bên ngoài
thời gian
Và mỗi một hạn định khác, (trong thời gian và không gian,
Nd)- như Nó muốn,
Tỏ bày chính Nó trong những
tình yêu mới [thiên thần]
(Paradiso, XXIX, 13-18)
Và còn rất nhiều, rất nhiều
câu khác nâng tâm hồn người
Kitô hữu lên một cách kỳ diệu:
… Chúng ta đã tiến lên từ
thân thể lớn nhất đến
Bầu Trời của ánh sáng tinh
tuyền,
Một ánh sáng tri thức, tràn
đầy tình yêu,
Tình yêu sự thiện, sung mãn
niềm vui,
Một niềm vui siêu vượt mọi
thứ ngọt ngào. (Paradiso, XXX,
38-42)
[Đến đây, câu chuyện của
chúng tôi mang một sắc thái
“Dante” và Thánh Kinh, bởi vì
cả hai chúng tôi đều cố gắng tìm
trong Kinh Thánh nền tảng cho
tư tưởng của Dante. Từ Kinh
Thánh, chúng tôi chuyển qua
thánh Phanxicô Atxisi, đặc biệt
Bài ca Mặt Trời của ngài, rồi đến
người từ Anh giáo qua Công giáo, trở
thành Linh mục công giáo năm 1851
và được bổ nhiệm Tổng Giám mục
Westminster năm 1865. Các tác
phẩm của ngài gồm The Eternal
Priesthood (Baltimore, Md: Murphy,

thánh Augustinô, cuối cùng đến
Scotus, khi chúng tôi bắt đầu đọc
bài thơ “Duns Scotus của
Oxford” của cha Gerard Manley
Hopkins. Tôi phải thú nhận rằng,
trong khi tôi nói, tôi rất vui khi
thấy dáng vẻ phấn chấn và tràn
ngập niềm vui của cha Teilhard.
Cuối câu chuyện, ngài nói với
tôi:]
Teilhard: Cha Allegra, cha
đừng nghĩ là chúng ta đang đi ra
ngoài đề của chúng ta nhé! Tôi
tin chắc rằng cha hiểu tôi, bởi vì
cha đã rất hài lòng nhận thấy
trong tác phẩm “Cảnh vực thần
linh” của tôi, tôi nói về Thiên
Chúa và Đức Kitô của Người
như l’Aimant et l’Aimable
(Người Yêu và Người Đáng yêu).
Như thế tôi chỉ đơn giản đi theo
hướng của thánh Phaolô, thánh
Gioan, thánh Phanxicô Atxisi,
Duns Scotus và Dante.
Allegra: Tôi không chỉ để ý
đến chi tiết này, mà còn để ý sự
kiện là trong tác phẩm của cha, có lẽ cha không ý thức điều này,
- cha đi theo một tiến trình giống
như Scotus đã theo trong tác
phẩm “De Primo Principio”
(Nguyên lý Đệ nhất) của ngài.31
Sau một loạt các chứng từ siêu
hình sâu sắc và khó, Scotus, bị
tình yêu của Thiên Chúa tác
động, có thể nói như thế, lên
tiếng cùng Hữu Thể Tối Cao
bằng những lời nguyện cầu sốt
mến đến nổi cha Longpré không
ngần ngại gọi tác phẩm của
Scotus là hoa quả của sự kết hiệp
thần bí của ngài. Tôi đã đọc đi
đọc lại nhiều lần các lời nguyện
của “Cảnh vực thần linh” và tôi
có thể đảm bảo với cha rằng tôi
1883) và Religio viatoris (3rd ed;
London: Burns and Oates, 1888).
31
Về bản dịch tiếng Anh De Primo
Principio của Scotus, xin xem cước
chú 9 ở trên.
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thật sự ưa thích chúng. Tôi
không muốn đi xa hơn vì sợ cha
có thể có cảm tưởng -kể cả một
cảm giác thoáng qua đi nữa!- là
tôi đang phỉnh nịnh cha.
Bây giờ để trở về lại dụng ngữ
của cha “Người Yêu và Người
Đáng yêu,” tôi muốn chỉ ra là
trong các tác phẩm của Scotus,
những tác phẩm mà tôi quen
thuộc, có một tư tưởng nền tảng
mà, theo ý tôi, giải thích toàn bộ
tổng hợp thần học của ngài: nó
làm sáng tỏ tổng hợp từ bên
trong, và làm nó trở nên hấp dẫn
cực kỳ. Có lẽ thay vì nói một tư
tưởng, tôi nên nói nhiều tư tưởng
nền tảng. Một cách đặc biệt hơn
nữa, chúng ta đối đầu với một
chân lý được nắm bắt hầu như
cách trực giác, hoặc bằng chiêm
niệm, và chân lý này được vị
Tiến Sĩ Tinh Tế trình bày cho
chúng ta trong những khía cạnh
khác nhau của nó ví như trong
những màu sắc khác nhau của
lăng kính. Độc giả nào không có
khả năng khám phá ra tư tưởng
nền tảng này, hoặc đúng hơn, các
tư tưởng nền tảng này, sẽ cảm
thấy phiền toái, buồn chán bởi
chiều sâu và tính tinh vi của lý
luận của Scotus; và trừ khi người
này là một người có năng khiếu
về siêu hình học, anh (chị) ta sẽ
ưa thích hơn tính rõ ràng như pha
lê của bộ “Tổng luận thần học”
của thánh Tôma hơn, hoặc văn
xuôi êm dịu, nhẹ nhàng, và hài
hòa của thánh Bônaventura. Nói
vắn tắt, Scotus, cũng như thánh
Phaolô, không phải là một tác
32

“Deus est formaliter dilectio et
formaliter charitas, et non tantum
effective.” Đoạn văn này được trích
từ cuốn Opus Oxoniense, I, dist. 17.
quaest. 3, n. 31 (Vivès edition, X,
93a) của Scotus. Cuốn Opus
Oxoniense chứa đựng những chú giải
của Scotus về cuốn Book of Sentences
của Peter Lombard, ở đại học Oxford.
Đây là tác phẩm quan trọng nhất và
đáng tin cậy nhất của Scotus. Trong
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giả dễ hiểu. Tuy nhiên, độc giả
nào có khả năng khám phá các tư
tưởng nền tảng mà tôi nhắc đến
đó, thì cũng giống như một
người tìm ra được chìa khóa mở
ngăn kéo trong đó chứa đầy
những kho tàng quý giá. Thay vì
cảm thấy chán ngán, anh (chị) ta
sẽ thưởng thức chiều sâu và tính
chất siêu phàm của thiên tài của
Scotus, và cùng với ngài, dấn
thân vào trong một đối thoại rất
có hữu ích.
Teilhard: Như thế, xin cha
nói cho tôi nghe các tư tưởng nền
tảng này, vì do bề bộn công việc,
tôi có thể không có cơ hội nghe
hoặc đọc chúng một lần nữa.
Như cha biết, do bởi lập đi lập lại
nhiều lần hai trong các ý tưởng
nòng cốt của mình mà ông
Bergson đã thành công trong
việc thuyết phục một số đông
dân chúng. Mặc dù tôi không
hoàn toàn đồng ý với những gì
ông nói, tôi phải nhìn nhận rằng
khi ông nói, hoặc lúc ông viết,
ông tỏ ra rất hấp dẫn. [Ở đây
chúng tôi đã ra khỏi đề một chút
để bàn luận về tư tưởng của
Bergson và Blondel. Cuối cuộc
thảo luận, cha Teilhard xin lỗi tôi
và nói: “Je suis en faute;
maintenant c’est à vous de
parler. ("Tôi sai lỗi; bây giờ, xin
cha nói.”)
Allegra: Cha Teilhard, tôi
mang theo đây cuốn Summula
Scotistica
của
Diomede
Scaramuzzi, cũng như cuốn
Ioannis Duns Scoti doctrina
ấn bản phê bình của Opus Oxoniense,
được biết dưới tên Ordinatio, - danh
xưng này được chính Scotus dùng sau
khi xem lại bản Opus Oxoniense, và
“sắp xếp lại cách có trật tự” các tài
liệu của các bài thuyết trình của ngài
- câu văn trên được ghi như sau:
“Deus formaliter caritas et dilectio,
non tantum effective.’ Ord. I, dist. 17,
pars 1, quaest.1-2, n.173 (Vatican
edition, V, 222.)

philosophica et theologica của
Parthenius Minges. Nếu cha
không phản đối, trước khi tổng
hợp học thuyết qui tâm Kitô của
Scotus, tôi muốn đọc cho cha
nghe những đoạn chứa đựng
những nguyên tắc mà tôi vừa
nhắc đến.
Tự bản tính, Thiên Chúa là
tình yêu: “Tự bản chất, Thiên
Chúa là tình yêu và bác ái, chớ
không chỉ là nguyên nhân của
tình yêu.”32 Đây là nguyên tắc
thứ nhất của Scotus, và nó có thể
được đưa lại gần với một nguyên
tắc khác của ngài liên can đến
tính vô hạn của Thiên Chúa:
‘Khái niệm về một hữu thể vô
cùng bao hàm cách tiềm năng
(virtually) nhiều sự vật. Giống
như hữu thể bao hàm trong nó,
cách tiềm năng, sự thiện và sự
thật, cũng thế, một hữu thể vô
cùng bao hàm sự thật vô cùng và
sự thiện vô cùng, cũng như bao
hàm mỗi một toàn hảo đơn thuần
khác, ở một cấp độ vô cùng.”33
Bây giờ, hãy giữ lại nguyên tắc
là tính vô cùng của Thiên Chúa
bao hàm toàn bộ các thuộc tính
thần linh, hoặc các toàn hảo của
Thiên Chúa. Như thế thì, nếu
chúng ta hỏi tại sao Thiên Chúa
thì không có giới hạn, không
thay đổi, không thể thấu hiểu
được, toàn tri, và toàn năng, câu
trả lời không thay đổi của chúng
ta phải là như sau: “Bởi vì Người
vô hạn.” Nếu chúng ta chấp nhận
học thuyết này của Scotus, điều
đi liền theo đó sẽ là Thiên Chúa
thiết yếu là Tình yêu vô cùng, và
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“Conceptus entis infiniti virtualiter
plura includit; sicut enim ens includit
virtualiter bonum et verum in se, ita
ens infinitum includit verum
infinitum et bonum infinitum et
omnem perfectionem simpliciter sub
ratione infiniti.” Opus Oxon, I, dist. 3,
quaest. 2, n. 17 (Vives edition, IX,
33b); Ord. I, dist. 3, pars 1, quaest. 12 (Vatican edition, III, 40-41).

hậu quả là, như Manzoni nói,
“Tình yêu toàn năng”. Cha có
thể thấy các hậu quả của nguyên
tắc này trong thần học: trong
nguyên tắc này, có chứa đựng
tính ưu việt tuyệt đối của Đức
Kitô, và sự cứu chuộc bằng vào
tình yêu vô tận, đơn thuần, mãnh
liệt. Tôi muốn đọc một trang của
Scotus, trong đó trí óc đầy năng
lực của ngài thâm nhập vào các
chiều sâu nhiệm mầu của học
thuyết này, và làm nổi bật nhiều
điểm rất là khai sáng. Tôi có
quấy rầy cha không vậy?
Teilhard: Không đâu, thưa
cha, xin cha tiếp tục.
[Cha Teilhard đưa mắt theo
dõi bản văn ở Summula
Scotistica trong khi tôi đọc cho
ngài nghe từ khởi đầu của tiết
thứ ba, đoạn I, trang 174: “Item,
si
lapsus
esset
causa
praedestinationis Christi,” đến
những chữ kết luận của đoạn 3,
trang 176: “nisi redemptio
fuisset facienda.”:]
“Nếu sự sa ngã [của Ađam] là
nguyên do của sự tiền định của
Đức Kitô, như vậy công trình
cao cả của Thiên Chúa chỉ mang
tính chất ngẫu nhiên. Lúc bấy
giờ, xem ra có vẻ như cực kỳ
không hợp lý việc chủ trương
rằng Thiên Chúa có thể bỏ qua
một công trình vĩ đại như thế,
đơn giản chỉ vì một hành động
[giả thuyết] tốt của Ađam, tức là
Thiên Chúa không tiền định Đức
Kitô nếu Ađam đã không phạm
tội. Vinh quang của tất cả các thọ
tạo có thể, thật vậy, không bao
giờ cao quý bằng vinh quang của
Đức Kitô.

các vật khác, và đây là một tình
yêu tinh tuyền; tiếp theo, Người
muốn được yêu bởi một vật
khác, một vật có thể yêu Người
trong một cấp độ cao nhất, bởi vì
đây là điều có thể đối với một
hữu thể bên ngoài Người; và
cuối cùng, Người thấy trước sự
kết hiệp [ngôi vị] của bản tính
này, bản tính phải yêu mến
Người ở cấp độ cao nhất kể cả
khi con người không sa ngã.
“Vậy đây là thứ tự trong sự
biết trước của Thiên Chúa:
Trước tiên, Thiên Chúa biết
Người như sự thiện tối cao; thứ
đến, Người biết tất cả các hữu
thể và các thọ tạo khác; thứ ba,
Người tiền định hưởng vinh
quang và ân sủng [cho những
người được cứu], trong khi,
trong một cách hoàn toàn tiêu
cực Người không tiền định các
người khác; thứ tư, Người biết
trước tất cả những ai sa ngã như
một hậu quả của tội của Ađam;
và cuối cùng, Người thấy trước
và định trước liều thuốc [cho tội]
, nghĩa là, con người có thể được
cứu nhờ vào cuộc khổ nạn của
Người Con của Người. Như vậy,
Đức Kitô-người, cũng như tất cà
các người được tuyển chọn,
được thấy trước và định trước
hưởng ân sủng và vinh quang, kể
cả trước việc nhìn thấy cuộc khổ
nạn của Ngài như một liều thuốc
chữa trị sa ngã, giống như một
lương y quan tâm nhiều đến sức
khỏe của một bệnh nhân hơn là
kê đơn thuốc cho nó.

“Chính vì thế tôi lý luận theo
cách này: Trước hết, Thiên Chúa
yêu chính mình Người; kế đó,
Người yêu chính Người trong

“Các thẩm quyền [phần phản
biện] có thể giải thích tất cả theo
nghĩa này: ấy là Đức Kitô sẽ
không đến như Đấng Cứu Thế
nếu con người không phạm tội.
Cũng có thể Ngài sẽ không đến
trong một thân xác có thể chịu
đau khổ, bởi vì linh hồn của ngài

“Summum Dei opus non potest esse
occasionatum.” Opus Oxon, III, dist.

7, quaest. 3, n. 3 (Vivès edition. XIV,
355a)
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không cần thiết phải kết hiệp với
một thân thể có thể chịu khổ đau
nếu Cứu Chuộc không cần thiết
phải có. Linh hồn của Đức Kitô,
thực ra, đã được quang vinh từ
lúc khởi đầu và được tiền định
bởi Thiên Chúa không phải chỉ
tới mức vinh quang cao nhất, mà
còn cả tới một vinh quang vốn
gắn liền với sự hiện hữu của
Ngài.”
[Khi tôi đọc cuốn Summula,
thỉnh thoảng cha Teilhard giúp
tôi phiên dịch các câu văn la tinh
ra tiếng Pháp. Khi tôi đọc xong,
ngài nói cách mạnh mẽ:] Đúng là
một trang tuyệt vời! Một năng
lực diễn tả đơn giản nhưng độc
đáo làm sao! Voilà la théologie
cosmique, la théologie de
l’avenir! (Đây là thần học vũ trụ,
thần học của tương lai!) Bây giờ
xin cha bỏ qua một bên bản văn
và tổng hợp cho tôi nghe tư
tưởng của Scotus, giống như
kiểu chúng ta vừa làm với thánh
Phaolô.
Allegra: Tôi sẽ cố gắng [và
tôi đã làm như thế với sự hỗ trợ
của một số ghi chú mà tôi đã
chuẩn bị trước.]
Các khẳng định then chốt của
học thuyết của Scotus về tính ưu
việt tuyệt đối của Đức Kitô và
của Cứu Chuộc như một công
trình của tình yêu đơn thuần và
mãnh liệt- có thể được tóm lược
như sau:
(a) “Công trình cao cả của
Thiên Chúa không thể chỉ là
ngẫu nhiên.”34
(b) “Thiên Chúa muốn được
yêu bởi một hữu thể khác có khả
năng yêu Người đến cấp độ cao
nhất, bởi vì đây là điều có thể đối
với một hữu thể bên ngoài
Người.”35
35

“Deus voluit se diligi ab alio, qui
potest eum summe diligere.”
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(c) “Tất cả các bản văn có
thẩm quyền [của cả Thánh Kinh
lẫn của các Giáo phụ] đều có thể
được giải thích theo nghĩa này:
Đức Kitô đã có thể không đến
trong thế giới này như một Vị
Cứu Thế nếu người đầu tiên đã
không phạm tội.”36
(d) Vì thế tôi cho rằng tất cả
những gì Đức Kitô đã làm để
cứu chúng ta, chỉ trở thành tất
yếu bởi vì nó được quyết định
bởi ý muốn của Thiên Chúa, và
như thế Đức Kitô phải nhất thiết
chịu nạn chỉ bởi do quyết định
này của Thiên Chúa mà thôi…
Vì thế chúng ta mắc nợ Ngài rất
nhiều. Thật vậy, bởi vì con
người có thể được cứu một cách
khác, tuy nhiên Ngài [Đức Kitô]
đã chọn cứu nó trong cách này
bằng một hành vi của ý chí tự do
của Ngài, chúng ta mắc nợ Ngài
rất nhiều, và kể cả hơn thế nữa,
nếu chúng ta cần thiết phải được
cứu bằng cách này và không
phải bằng một cách nào khác.
Tôi tin rằng Ngài đã làm thế để
chủ yếu là thúc ép chúng ta yêu
mến Ngài và bởi vì Ngài muốn
con người được gắn bó gần hơn
với Thiên Chúa.”37
(e) “Do đó, Ba Ngôi không
ban cho con người, trong tình
trạng lữ thứ hiện nay của nó, bất
kỳ ơn ích nào gắn liền với cứu
độ, ngoại trừ ơn ích do sự hiến
dâng của Đức Kitô trên cây thập
giá, một hiến dâng được thực
Reportata parisiensia III, dist. 7,
quaest. 4, n. 5 (Vivès edition, XXIII,
303b)
36
“Omnes auctoritates possunt exponi
sic, scilicet quod Christus non
venisset ut Redemptor, nisi homo
cecidisset.” Opus Oxon, III, dist. 7,
quaest. 3, n.3 (Vives edition, XIV,
355a).
37
“Tunc dico quod omnia huiusmodi
quae facta sunt a Christo circa
redemptionem nostram, non fuerunt
necessaria,
nisi
praesupposita
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hiện bởi con người đáng yêu
nhất, và phát xuất từ một hành vi
yêu thương cao cả nhất.”38
Liên quan đến khẳng định
đầu tiên, một khẳng định mà tôi
cho là rõ ràng, trong suốt như
pha lê [và cả tôi nữa, cha
Teilhard tức khắc chêm vào], tôi
muốn đọc cho cha nghe ý kiến
của cha Faber, một người từ Anh
giáo trở lại Công giáo: “Nếu Đức
Kitô được ban cho chúng ta, và
bởi vì chúng ta, và chỉ để cứu
chúng ta, thì có ba hệ luận quái
dị sau: đầu tiên, Đức Kitô sẽ mắc
chúng ta món nợ tri ân; thứ đến,
chúng ta sẽ, ở vài phương diện,
trọn hảo hơn Ngài; và thứ ba, tội
thì cần thiết cho sự hiện hữu của
Ngài.”39 Tôi có thể nói thêm: nếu
tội và sự Cứu chuộc đi kèm theo
đó là cơ hội, hoặc, như một vài
người tuyên bố, là lý do của
Nhập thể, như thế, tất cả mọi
hoạt động của Thiên Chúa ad
extra (bên ngoài chính Người) sẽ
hội tụ trên con người, đến độ
mục đích của hoạt động ad extra
của Thiên Chúa sẽ không còn
phải là sự biểu lộ và sự truyền
thông sự tốt lành của riêng
Người, nhưng sẽ là sự cứu độ
nhân loại, như thể Thiên Chúa
không có khả năng thực hiện
viên mãn sự tôn vinh bên ngoài
của Người, trừ khi nhờ đến sự
tôn kính và tình yêu của con
người. Tuy nhiên, xét cho cùng,
tình yêu của các thiên thần và
ordinatione divina, quae sic ordinavit
fieri, et nunc tantum necessitate
consequentiae necessarium fuit
Christum pati…Et ideo multum
tenemur ei. Ex quo enim aliter
potuisset homo redimi et tamen ex
sua libera voluntate sic redemit,
multum ei tenemur, et amplius quam
si sic necessario et non aliter
potuissemus fuisse redempti; ideo ad
alliciendum nos ad amorem suum, ut
credo, hoc praecipue fecit, et quia
voluit hominem amplius teneri Deo.”
Opus Oxon, III, dist. 20, quaest.

của các thánh là gì khi so sánh
với tình yêu của Đức Kitô đối
với Cha của Ngài, với vinh
quang mà trái tim của Đức Kitô
dâng cho Cha của Ngài, với sự
tôn sùng của Đức Kitô dành cho
Cha của Ngài?
Duns Scotus nói rằng tổng
hợp toàn thể vinh quang của tất
cả các tạo vật lại thì cũng không
lớn bằng vinh quang của Đức
Kitô, vì thế không chắc gì Thiên
Chúa bỏ đi một tuyệt tác như thế
nếu con người đã không phạm
tội. Tôi chắc rằng nếu thánh
Phaolô có thể từ trời xuống, và
khi được hỏi về động cơ của
Nhập Thể, - vốn là người chủ
trương Đức Kitô chiếm vị trí ưu
tiên ở trong mọi sự, - ngài sẽ hầu
như chắc chắn phủ nhận ý tưởng
cho rằng Ngôi Lời trở thành
người là chỉ nhằm để cứu chuộc
nhân loại, và vì thế nếu không có
tội, cũng sẽ không có Đức Kitô.
Làm sao điều này có thể xảy ra
nếu, y theo giáo huấn của ngài,
Đức Kitô là tất cả ở trong tất cả
như Thiên Chúa Cha, có cùng sự
“viên mãn” của Thiên Chúa?
Teilhard: Thưa cha, cha đang
cố gắng chuyển sang ngôn từ
hiện đại khoa siêu hình thần học
của nhà tư tưởng vĩ đại là John
Duns Scotus, và tôi không biết gì
ngoài việc khen ngợi cha về điều
này. Tuy nhiên, nếu cha phải nói
cho his qui foris sunt, tức là,
những ai ở ngoài Giáo hội, thì tôi
Unica, n.10 (Vives edition, XIV,
737b-738a).
38
“Ergo Trinitas nullum adjutorium
pertinens ad salutem contulit homini
viatori, nisi in virtute huius oblationis
Christi in cruce factae et a persona
dilectissima et ex maxima caritate.”
Opus Oxon, IV, dist. 2, quaest. 1, n. 7
(Vives edition, XVI, 246b).
39
Qc. Frederick W. Faber, The Blessed
Sacrament (New ed.; Philadelphia:
Reilly, 1958), p. 338.

nghĩ rằng cha nên đi xa hơn thế
nữa, bởi vì ngôn từ thần học của
chúng ta vượt quá sự lĩnh hội của
họ. Bây giờ tôi thấy Scotus thực
sự là một tư tưởng gia đầy năng
lực, và các bản văn của ngài biểu
lộ một parresia đích thực theo
nghĩa của thánh Phaolô. Tôi
nghe cha Chanté nói là cha được
mời nói về Duns Scotus ở
Maison Chantel của chúng tôi.
Điều này đúng không ạ?
Allegra: Vâng thưa cha, điều
này đúng.
Teilhard: Vậy tôi xin cha nói
bằng những từ mạnh mẽ và rõ
ràng.
Allegra: Cám ơn về lời
khuyên của cha, và cũng cám ơn
cha về gợi ý là làm sao diễn tả
cách dễ hiểu hơn tư tưởng Kitô
giáo cho con người hôm nay.
Tuy nhiên tôi phải chấp nhận
rằng đây không phải là một
nhiệm vụ dễ dàng; người ta phải
biết, trước tiên, não trạng của
con người ngày nay. Bây giờ đây
tôi không còn ở trong tư thế làm
điều này được nữa. Vì thế tôi sẽ
tiếp tục nói bằng từ ngữ kinh
viện, nhưng trong một cách bình
dân hơn, y như những ghi chú
mà tôi đã chuẩn bị trước kia. Có
một triết gia đương đại người Ý,
Carmelo Ottaviano, người có lẽ
nói thứ ngôn ngữ mà cha thích
nhìn thấy trên môi và trong các
tác phẩm của những linh mục
công giáo ngày nay. Tôi có thể
đọc hay không một đoạn được
Scaramuzzi trích dẫn, trong đó
Giáo sư Ottaviani giải thích
nguyên
tắc
của
Scotus:
‘Summum bonum non potest
esse occasionatum” (Sự thiện tối
cao không thể đơn thuần ngẫu
nhiên)?
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Teilhard: Xin cha hãy đọc, và
cũng xin cha bảo đảm dịch ra
tiếng Pháp các khẳng định mang
một tính chất siêu hình hơn này.

sống của chính nó như đó là cuộc
sống của lửa, mà bản tính của nó
là thiêu đốt. Có thể đạt đến thực
tại qua Đức Kitô.”40

Allegra: Giáo sư Ottaviano
viết: “Nếu chúng ta tìm kiếm
mục đích cuối cùng của thiên
nhiên, và nghiên cứu sâu sa
chính thiên nhiên, chúng ta
không thể nào không khám phá
ra siêu nhiên; chính trong siêu
nhiên mà thiên nhiên tìm được
sự viên mãn của nó, như trong
nguyên nhân tác thành của nó, và
chỉ như thế đấy mà nó hiện hữu.
[Cha Teilhard bình luận: “C’est
génial; continuez” - Đây là ý
tưởng của một thiên tài; xin cha
vui lòng tiếp tục.] Nhưng Đức
Kitô, Thần-nhân, là trung tâm và
nguồn của siêu nhiên. Đức Kitô,
vì thế, ở trung tâm của mọi sự.
Đức Kitô ở khắp nơi, trong khi
thiên nhiên chỉ là như thế với
điều kiện là nó hiện hữu trong
Đức Kitô, được biến đổi và thần
hóa trong Đức Kitô. [Teilhard:
Très vrai - Rất đúng.] Thiên
nhiên tiến hóa hướng về Đức
Kitô trong quá trình hình thành
nó, và bởi vì toàn thể thiên nhiên
đang ở trong quá trình hình
thành, nó thật sự là chính sự hình
thành của nó; như vậy, thiên
nhiên là để cho Đức Kitô. Nền
thần học của trường phái Phan
sinh chủ trương rằng tạo dựng
được qui hướng về Đức Kitô
Thần-nhân, hướng về Nhập thể,
và do đó hướng về siêu nhiên
như nguyên nhân cùng đích của
nó. Điều này hoàn toàn đúng.
Đây là lý do giải thích tại sao đôi
mắt bị ánh sáng chói lòa của
người trở lại vĩ đại nhất ở Đamát,
có lẽ là người Kitô hữu toàn hảo
nhất, nhìn thấy Đức Kitô ở khắp
mọi nơi… Toàn thực tại như hỏa
hào, nó bốc lên cao; đây là cuộc

Teilhard: Tất cả những điều
này thì rất đúng và được diễn tả
bằng những từ ngữ rõ ràng và
mạnh mẽ. Đối với tôi, xem ra
Giáo sư Ottaviano cố gắng nối
kết trong một tổng hợp táo bạo
một số tư tưởng của Hegel và
của Augustinô với tư tưởng của
Scotus và của thánh Phaolô.
Allegra: Thưa cha, tôi không
chắc về Hegel, do bởi tôi không
biết cách đầy đủ tư tưởng của
ông ấy, tuy nhiên tôi có thể nói
rằng thánh Augustinô có điều gì
đó có thể bàn đến, và kể cả các
nhà Kinh viện, - mặc dù họ nói
đến potentia oboedientialis của
thụ tạo, nghĩa là khả năng của
thụ tạo tiến về một toàn hảo cao
hơn, - họ quy chiếu về giáo huấn
của thánh Augustinô.
Teilhard: Này, thưa cha,
trong mức độ hiểu biết của tôi,
Giáo sư Ottaviano diễn tả bằng
những hạn từ mới mẻ cùng một
lập trường mà tôi đang bảo vệ.
Ông nói đến bản chất hỗ tương
bổ sung của hai trật tự, - trật tự
tự nhiên và trật tự siêu nhiên, mặc dù, đi từ trang sách mà cha
vừa đọc cho tôi để đưa ra một lời
phê bình, thì xem ra ông ta
không ý thức rằng kể cả tạo
thành trong ý nghĩa thực tế và cụ
thể của nó, - cái mà tôi gọi là
“vật chất thánh thiêng” - đòi hỏi
phải có Đức Kitô Viên Mãn,
Đức Kitô Alpha và Ômêga. Sự
kết hợp khoa học, triết học, và
thần học lại thành một hệ thống
thì nhất định phải đến. Đối với
tôi, tôi cảm thấy hài lòng làm
một người khiêm tốn đi tiên
phong, một sứ giả tầm thường sẽ

Qc. Scaramuzzi, Duns Scoto:
Summula, p. 185, n.2.
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chờ đợi trong phần mộ của mình,
sự hiện thực các niềm hy vọng
mà tôi đã diễn bày trong cuốn La
Parole attendue của tôi. Nhưng,
thưa cha, xin cha tiếp tục.
Allegra: Cha Teilhard, trước
khi trình bày chủ đề thứ hai của
Scotus, “Deus voluit ab alio
summe diligi” (Thiên Chúa

muốn được tha thể yêu mến
đến mức cao độ), tôi muốn
trước tiên, cùng với Pascal,
nói rằng ở đây không có vấn
đề Thiên Chúa của các triết
gia, nhưng Thiên Chúa cũng
là Cha của Đức Giêsu Kitô,
Chúa chúng ta. Ngoài ra, tôi
muốn cùng với Dante thêm
vào:
“Phán quyết này, hỡi người
anh em của tôi, mãi bị chôn
vùi
Trong đôi mắt của bất kỳ ai
có một đầu óc
Không trưởng thành trong
ngọn lửa của tình yêu”.
(Paradiso, VII, 58-60)
Cách vắn gọn, nói như
thánh Augustinô, người nào
yêu sẽ hiểu: “Da amantem et
sentit quod dico.”41 Không
phải do tình cờ mà các nhà
thần bí và các thánh đã bị
nguyên tắc này thúc đẩy chấp
nhận và sống giáo thuyết về
tính ưu việt của Đức Kitô.
Theo ý tôi, nguyên tắc này chỉ
là hệ luận lôgích của nguyên
tắc khác: Thiên Chúa là tình
yêu vô hạn. Đức Kitô đã được

41

St. Augustine, Tractatus in Ioannis
Evangelium, XXVI, n. 4 (Migne,
Patrologia Latina, Vol. XXXV, col.
1608).

Chia sẻ 1 & 2 – 2018 (373)

Chúa Cha muốn, bởi vì, như
tình yêu vô hạn, Người muốn
được yêu cách vô hạn. Lý do
thì rõ ràng. Toàn thể tạo thành
thấm nhuần tình yêu. Việc tạo
nên các hữu thể thông minh
không chỉ là một hành vi của
tình yêu; nhưng, nói theo từ
ngữ của thánh Bônaventura,
đó là một khát mong được
yêu. Bây giờ tình yêu này chỉ
có thể được trao dâng lại cho
Thiên Chúa bởi Ngôi Lời
Nhập Thể mà thôi, bởi vì chỉ
duy mình Ngài có khả năng
yêu và tôn vinh Thiên Chúa ở
cấp độ cao nhất, nghĩa là,
trong một mức tương xứng và
vô hạn xứng đáng với Cha của
mọi
sự
thiện
(“totius
bonitatis”). Vậy, điều nhất
thiết tiếp theo là Đức Kitô là
Đấng đầu tiên được muốn ở
giữa các tạo vật (‘primum
volitum inter omnia creatura
volita”).42 Ngài cũng là nền
tảng và lý do cuối cùng của
phán quyết vĩnh cửu của
Thiên Chúa, phán quyết được
tỏ bày và được thực hiện trong
vũ trụ.
Tôi không muốn đi xa hơn
nữa, thưa cha, tuy nhiên cha
có thể tự mình thấy rằng nếu
chúng ta đi thêm một bước
nữa trong việc áp dụng
nguyên tắc này, chúng ta đang
ở ngưỡng cửa của giáo thuyết
về Vô Nhiễm Thai của Mẹ của
Ngôi Lời Nhập Thể: “Tu sola
a Lui festi ritorno, /ornata del

42

Qc. John Duns Scotus, Reportata
Barcinonensia III, dist. 7, quaest. 3,
in Carolus Balíc, ofm. Theologiae
Marianae
elementa
(Sibenik:
Typographia Kacic, 1933), p. 184.

primo suo dono./ Te sola piu
su del perdono/ l’Amor che
puo tutto loco.” (Chỉ có Ngài
quay trở về lại với Người,/
trang điểm bằng quà tặng đầu
tiên/ Chỉ có Ngài Tình Yêu
toàn năng/ đã đặt lên trên tất
cả sự cần thiết của thứ tha. Alessandro Manzoni) 43
L’Amor che può tutto, l’
Amor che il ciel governa
(Tình Yêu toàn năng, Tình
Yêu ngự trị tầng trời): chính vì
từ chối đón nhận sự thật này
mà các người Do thái và các
người theo Mohamét không
chấp nhận mầu nhiệm Nhập
Thể, cũng như nguyên nhân
chính làm phát sinh ra phái
Arius, Calvin, Jansénít, chủ
nghĩa hiện đại, theo ý kiến của
tôi, là sự thiếu niềm tin vào
Tình Yêu vô hạn.
Teilhard: Tôi đồng ý với
cha rằng đó là nguyên nhân
chính. Tuy nhiên, cha sẽ chấp
nhận là còn có nhiều nguyên
do khác, có lẽ là những
nguyên do tức thời của những
hệ thống sai lầm này. [Sau
một tản mạn về phái Jansénít,
cha Teilhard nói: Bây giờ tôi
thấy trong một ánh sáng mới
sự tôn sùng Rất Thánh Trái
Tim Chúa Giêsu và Chúa Giêsu
Vua: “Cor Jesu, in quo Pater
sibi bene complacuit!” (Trái tim
Đức Giêsu, nơi đó Chúa Cha
mãn nguyện!) Nhưng tôi khẩn
thiết xin cha tiếp tục.

43

Tiết này được trích trong bài thơ của
Manzoni “Ognissanti” Xem Tutte le
poesi di Alessandro Manzoni, ed. by
Giovanni Titta Rose (Milan: Casa
Editrice Ceschina, 1966), p. 219.

NOI GƯƠNG CHIẾN ĐẤU
Noi gương chiến đấu của Thầy,
Con xin chống lại những bầy quỷ ma.
Quyết tâm không bị ngã xa,
Vào đường tội ác, đi xa Nước Trời.
Đồng thời quyết sống cuộc đời,
Toàn chân thiện mỹ của thời hồng ân.
Ngày đêm tích cực dấn thân,
Phụng thờ Thiên Chúa nhiệt thành hăng say.
Biết dùng khối óc bàn tay,
Dựng xây xã hội đẹp hay mọi bề.
Sự lành việc tốt tràn trề,
Tình người nghĩa Chúa chẳng hề cạn vơi.
Mọi người vui sống cuộc đời,
Chứa chan sự thiện tuyệt vời bình an.
Chờ ngày từ giã trần gian,
Đến quê Thiên Quốc ngắm nhan Chúa Trời.
“Người ở trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu
sa-tan cám dỗ…” (Mc 1,13).
Chúa nhật I Mùa Chay năm B.
18-02-2018
Hai Tê Miệt Vườn

ĐÍCH THỰC CON CHA
Chỉ là đích thực con Cha,
Khi con luôn sống sâu xa nghĩa tình.
Suốt đời phải biết quên mình,
Sống cho Thiên Chúa bằng tình Giê-su.
Tim con chất chứa nhân từ,
Để yêu nhân thế chẳng trừ một ai.
Thế nên loại bỏ họa tai,
Chính là tội ác trái sai suốt đời.
Ngày đêm giữ luật Chúa Trời,
Yêu người mến Chúa chẳng đời nào quên.
Tình người nghĩa Chúa kết liên,
Hằng luôn bền chặt suốt trên đường trần.
Bởi nhờ hiến trọn bản thân,
Phụng thờ Thiên Chúa tín thành mãi luôn.
Cuối đời gặp Đấng Chí Tôn,
Là Cha từ ái cội nguồn tình yêu.
“Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời
Người” (Mc 9,7).
Chúa nhật II Mùa Chay năm B.
25-02-2018
Hai Tê Miệt Vườn
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TRỞ VỀ BÊN CHÚA
chudu,ofm – suy gẫm Lc 13,3.5
Chúa ơi con đã bỏ Ngài,
Lang thang khắp chốn kiếm vài niềm vui.
Bỏ Ngài con mải rong chơi,
Lang thang khắp chốn biết nơi nào về.
Thành phố cho đến miền quê,
Con đi con đến con về con quên.
Chơi ngày rồi lại chơi đêm,
Không còn biết Chúa cạnh bên âm thầm.
Theo con từ những bước chân,
Giữ con thoát khỏi những lần ngã sa.
Thế mà con chẳng nhận ra,
Người đang đứng đó là Cha nhân từ.
Chúa thương Chúa đợi từng giờ,
Thấy con sa ngã vẫn chờ vẫn thương.
Bao lần con đã lầm đường,
Ngài đi bên cạnh chán chường lặng thinh.
Nhiều lần để Chúa đứng nhìn,
Nhìn con phạm tội mà kinh mà buồn.
Con đã để Chúa cô đơn,
Nhìn con vui thỏa mà không phàn nàn.
“Hối cải” hai chữ khuyên can,
Nếu không sám hối lầm than xác hồn.
Lời Chúa phân định rõ ràng,
Sao ta không tỏ không màng tơi nơi.
Vì ta cứ mải rong chơi,
Ta lo thỏa mãn sự đời vui chăng?
Hôm nay lời Chúa phán rằng,
Nếu không sám hối y (như) rằng chết thôi.
Trở về lòng vẫn bồi hồi,
Phạm bao nhiêu tội cả đời đền sao.
Chúa thương chấp tội ai nào,
Con xin sám hối hết bao tội tình.
Công – tội Chúa xử phân minh,
Hãy mau đến đáp ân tình Chúa thương.
Chúa thương Ngài mới ban ơn,
Cho ơn “hoán cải” tâm hồn thẳm sâu.
Nhờ bao người đã nguyện cầu,
Cho con trở lại gục đầu ăn năn.
Hôm nay con hết tối tăm,
Vì ơn giải thoát bao năm xa Ngài.
Con xin sám hối mỗi ngày,
Và xin làm chứng công khai tội mình.
Trong Ngài con được sạch tinh,
Trở về bên Chúa an bình hồn con.
Chia sẻ 1 & 2 – 2018 (373)

CHỜ CON
chudu,ofm – suy gẫm Lc 15,11-32
Người ta chỉ nghĩ đến mình,
Con người trần thế lo tìm bản thân.
Có tiền như kẻ bất cần,
Hết tiền mới nhớ người thân để về.
***

Đàng xa một kẻ lê thê,
Không còn gì nữa trở về tay không.
Người cha ngày tháng chờ mong,
Thấy con ông chạy ra ôm hôn liền.
Ngày xưa chỉ muốn chia tiền,
Bây giờ trở lại mất quyền làm con.
Thế mà cha vẫn ôm hôn,
Yêu thương cha chỉ cần con trở về.
Mặc cho làng xóm cười chê,
Yêu thương cha giết đàn bê ăn mừng.
Cha trao áo mới nhẫn vàng,
Cha quên tất cả vì thương con mình.
***

Bỏ cha có cả người anh,
Em đi mình cậu tung hoành dọc ngang.
Việc nhà sắp xếp gọn gàng,
Nhưng chờ cha chết để chàng tiếm ngôi.
Té ra cũng chỉ cái tôi,
Em về tài sản (lại) chia đôi mất phần.
Thế nên không muốn lại gần,
Bừng bừng nổi giận trách lầm cả cha.
Người cha lần nữa tiến ra,
Trời này chỉ một người cha nhún nhường.
Nhún nhường cũng chỉ vì thương,
Mong con trở lại cha mừng cha yêu.
***

Cha yêu cha đợi sáng chiều,
Chờ con rũ bỏ thật nhiều cái tôi.
Cha yêu cha phí cả đời,
Chờ con trở lại làm người con yêu.
Cha yêu quên hết mọi điều,
Chờ con trở lại cho nhiều hơn xưa.
***

Thế mà,
Con như cậu thứ ngày xưa,
Ơn cha phung phí không chừa thói quen.
Thói quen chỉ nghĩ đến mình,
Mà quên đền đáp ân tình cha yêu.
Con như anh cả sáng chiều,
Bên cha vẫn chỉ một điều lợi danh.
Ơn cha chỉ muốn riêng mình,
Không chia-không sẻ phần mình cho ai.
***

Trở về phung phí ơn ngài,
Hai từ “phung phí” không sai chút nào.
Trở về như thế ôi chao!
Trở về như thế khi nào đền ơn?
***

Vẫn chờ cha vẫn chờ con,
Chờ con cha vẫn chờ con trở về.

LÀ AI TÔI DÁM
chudu,ofm – suy gẫm Ga 8,1-11
Là ai tôi dám nói rằng,
Người kia sẽ chết nhăn răng đáng đời.
Là ai tôi dám trả lời,
Tôi đây vô tội cả đời tinh trong.
Là ai tôi dám kể công,
Làm vô số việc mà không phàn nàn.
Là ai tôi dám càm ràm,
Trách cha trách mẹ sinh nhầm thời gian.
Là ai tôi dám luận bàn,
Đưa lên hạ xuống bàn cân một người.
Là ai tôi dám đánh rơi,
Khi tôi chưa biết cuộc đời người ta.
Là ai tôi dám tuôn ra,
Những lời xúc phạm như là người dưng.
Là ai tôi dám vui mừng,
Thấy người đói khổ mong từng hạt cơm.
Là ai tôi dám van lơn,
Khi mình lỡ bước trượt chân mỗi ngày.
Là ai tôi dám thử Thầy,
Người kia phạm tội xin Thầy xử cho.
Là ai tôi dám thờ ơ,
Khi nghe câu hỏi bất ngờ làm sao.
Ai mà không phạm tội nào,
Hãy cầm hòn đá ném vào người kia.
Im lặng nhanh bước ra về,
Người già lủi trước mặt quê quá chừng.
Là ai tôi lại không mừng,
Vì tôi đã sống họ dừng ném tôi.
Quay qua Thầy nói một lời,
Từ nay đừng phạm kẻo rồi khổ hơn.
Được sống là một hồng ân,
Được tha hết tội ngàn lần sướng vui.
***
Con là ai, Chúa là ai ?
Mà con dám ví với Ngài. Trời ơi!
Chúa thương tha hết tội rồi,
Từ nay con sống một đời khác xưa.
Là ai ? tôi chẳng là ai,
Là ai… chỉ ở bên .... Ngài là ai.

Nội San Thông Tin Tỉnh Dòng Thánh Phanxicô Việt Nam. Binh An & Hạnh Phúc - Pax et

Bonum

Mừng Bổn Mạng CĐ
Ân Phúc Cần Thơ – Gioan Thiên Chúa (8/3)
Hà Nội – Lễ Truyền Tin (ngày 25/3)

Mưng bổn mạng anh em

Ngày

T.Thánh

08/03
09/03
09/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03

G. TC
Xaviô
Xaviô
Giuse
Giuse
Giuse
Giuse
Giuse
Giuse
Giuse
Giuse
Giuse
Giuse
Giuse
Giuse
Giuse
Giuse
Giuse
Giuse
Giuse
Giuse
Giuse
Giuse
Giuse
Giuse
Giuse
Giuse
Giuse
Giuse
Giuse
Giuse
Giuse
Giuse
Giuse
Giuse
Giuse
Giuse
Giuse

Họ Tên
Nguyễn Phước
Nguyễn Chí Chức
A Dua
Trần Văn Bổng
Nguyễn Trường Nguyên
Đỗ Viết Thường
Nguyễn Anh Tuấn
Ng. Đình Tâm Linh
Trương Văn Tính
Phạm Đình Tài
Ngô Ngọc Khanh
Đào Trọng Huân
Đinh Chỉ Lam
Hoàng Văn Thiện
Nguyễn Hồng Quang
Phạm Văn Thái
Nguyễn Văn Thắng
Nguyễn Văn Cương
Phan Quốc Huy
Phạm Đình Phụng
Nguyễn Minh Trực
Bùi Đức Tú
Nguyễn Văn Thuyên
Biện Văn Linh
Lê Hoàng Minh Nhật
Hoàng Văn Quảng
Lê Bá Tịnh
Nguyễn Duy Đằng
Trần Văn Hưng
Ksor Luýt
Nguyễn Văn Nho
Nguyễn Chánh Tín
Nguyễn Minh Tú
Trần Văn Tuấn
Hà Thiên Ái
Vũ Văn Huấn
Phạm Minh Mạnh
Nguyễn Đình Trí
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CĐ

Ngày

Đakao

19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03

Thanh Hải
Thủ Đức
Thủ Đức
Thủ Đức
Thủ Đức
Thủ Đức
Thủ Đức
Thủ Đức
Thủ Đức
Thủ Đức
Thủ Đức
Thủ Đức
Thủ Đức
Thủ Đức
Thủ Đức
Thủ Đức
Thủ Đức
Thủ Đức
Thủ Đức
Thủ Đức
Thủ Đức
Thủ Đức
Thủ Đức
Thủ Đức
Thủ Đức
Thủ Đức
Thủ Đức
Thủ Đức
Thủ Đức
Thủ Đức
Thủ Đức
Thủ Đức
Thủ Đức
Thủ Đức
Thủ Đức
Thủ Đức
Úc

T.Thánh
Giuse
Giuse
Giuse
Giuse
Giuse
Giuse
Giuse
Giuse
Giuse
Giuse
Giuse
Giuse
Giuse
Giuse
Giuse
Giuse
Giuse
Giuse
Giuse
Giuse
Giuse
Giuse
Giuse
Giuse
Giuse
Giuse
Giuse
Giuse
Giuse
Giuse
Giuse
Giuse
Giuse
Giuse
Giuse
Giuse
Giuse
Giuse

Họ Tên
Lê Minh Chuyển
Lê Thanh Đề
Trần Đức Thuân
Nguyễn Quốc Duy
Lưu Văn Thưởng
Phạm Văn Bình
Trần Hữu Từ
Đỗ Đức Vượng
Đoàn Hùng Tiến
Nguyễn Văn Huấn
Nguyễn Xuân Quý
Vũ Liên Minh
Nguyễn Tiến Dũng
Nguyễn Văn Huân
Nguyễn Xuân Thảo
Hoàng Trung Quân
Đỗ Văn Hoài
Trần Hữu Khôi
Trần Quang Vinh
Nguyễn Đoàn Tân
Nguyễn Phú Hảo
Chu Quang Hải
Hoàng Ngọc Thành
Chu Quang Vượng
Trần Thế Mừng
Đinh Ngọc Cảnh
Trần Trung Phụng
Bùi Đình Tuyên
Nguyễn Văn Huyền
Nguyễn Hữu Thái
Doãn Văn Lý
Chu Văn Liên
Nguyễn Khánh Thông
Trần Đức Trí
Hoàng Hữu Chi
Đinh Thế Hoài
Trần Văn Long
Đinh Quốc Trụ

CĐ
Bình Giã
Bảo Lộc
Cồn Én

CÔL
CÔL
CÔL
Ân Phúc
Ân Phúc
Đồng Dài
Đồng Dài
Đồng Dài
Nhà TD
Nhà TD
Nhà TD
Nhà TD
Nhà TD
Nhà TD
Nhà TD
Nhà TD
Nhà TD
Du Sinh
Gia Hòa
Gia Hòa
Hòa Hội
Hòa Hội
Hà Nội
Hà Nội
Hà Nội
Lào
Lạng Sơn
Lạng Sơn
Pleiku
Pleiku
Pleiku
Pleiku
Pleiku
Pleiku
Sathầy

19/03
19/03
19/03

Giuse
Giuse
Giuse

Nguyễn Văn Quảng,
Phạm Như Duy
Võ Văn Từ

Ngày
05/04
05/04
05/04

Tên Thánh
Vinh sơn
Vinh sơn
Vinh sơn

21/04
24/04

Axenmô
Phiđen

V. Phước
V. Phước

19/03
19/03

Giuse
Giuse

Nguyễn Công Thành
K'Tâm

Sông Bé
Suối Dầu

Xuân Sơn

Họ Tên
Trần Đức Hạnh
Vũ Anh Tuấn
Nguyễn Quốc Vương
Nguyễn Gia Luyện
Nguyễn Hải Minh
Lê Trọng Nhung

Cộng Đoàn
Đakao
Thủ Đức
Thủ Đức
Thủ Đức
Thủ Đức
Thủ Đức

LỄ GIỖ ANH EM QUA ĐỜI
Ngày Qua Đời

Họ Tên

02/03/1990

Đanien Trần Văn Trinh

07/03/1969

Phanxicô Xaviê Nguyễn Thế Kỷ

09/03/2016

Benoit Trần Minh Phương

10/03/1975

Roger Boussion

13/03/1997

Benoit Brun

14/03/2001

Macxen Hoàng Văn Khoát

16/03/1997

Phêrô Ngô Xuân Phú

19/03/2000

Achille Gérard Degeest

26/03/1967

Rufin Arbault

31/03/1985

Pascal Van Caemerbeke

Ngày Qua Đời

Họ Tên

06/04/2015

GM. Nguyễn Hồng Giáo

10/04/1991

Phanxicô Trần Văn Tuấn

11/04/1977

Hugolin Lemesre

20/04/1992

Constant Despierre

23/04/2004

Pát can Nguyễn Văn Lụy

Nội San Thông Tin Tỉnh Dòng Thánh Phanxicô Việt Nam. Binh An & Hạnh Phúc - Pax et

Bonum
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