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TIN TỈNH DÒNG 
BẢN TIN TỪ VĂN PHÒNG TỈNH DÒNG 
(Vinh sơn Trần Đức Hạnh ghi) 

LỄ TANG  
THẦY TÔMA HUỲNH THÔNG 

Vào lúc 4:30 ngày 14/2/2014 tại nhà nguyện 
nhỏ nằm trong khuôn viên Giáo xứ, anh em 
trong Dòng đã cử hành thánh lễ và nghi thức 
tẩm liệm cho thầy Tôma. Bà con thân hữu cùng 
đông đảo giáo dân đã đến sớm để tham dự nghi 
thức tẩm liệm. Giờ nghi thức được cử hành 
trong bầu khí đượm tình huynh đệ, sốt sắng và 
xúc động. Đến 5:30 giờ, anh chị em đã chuyển 
thi hài của thầy lên nhà thờ để chuẩn bị thánh lễ 
an táng. 

Vào lúc 8:00 tại nhà thờ Cư Thịnh, Giáo 
phận Nha Trang, Đức Giám mục Giuse Võ Đức 
Minh đã chủ tế thánh lễ an táng cho thầy Tôma. 
Trong Thánh lễ có Đức Giám mục Phaolô 
Nguyễn Văn Hòa, hơn năm mươi linh mục cùng 
đồng tế và rất đông tu sĩ và Giáo dân tham dự 
buổi lễ để cầu nguyện cho thầy Tôma.  

Đầu thánh lễ, một người đại diện Giáo xứ Cư 
Thịnh đọc lại tiểu sử của thầy. Những điều được 
chú ý trong tiểu sử của thầy Tôma là thầy đã 
dành trọn cuộc đời cho Chúa và cho người 
nghèo. Đức Cha Giuse cũng đã nói đầu Thánh lễ 
rằng: “đặc biệt gởi đến những nghèo nghèo khó, 
những người đói khát, 
những người phong cùi, 
những người bất hạnh là 
những đối tượng mà thầy 
Tôma theo linh đạo của 
thánh Phanxicô đã hết 
mực yêu thương chăm 
sóc, quý trọng, cống hiến 
cả cuộc đời của mình cho 
những người nghèo khổ 
như thế…”. 

Cha phó Giám tỉnh 
Giuse Vũ Liên Minh 
cũng đã nói về Thầy 
Tôma rằng: “noi gương 
cha thánh Phanxicô, thầy 

Tôma đã sống nghèo và sống trọn cuộc đời giữa 
người nghèo,…, tình yêu Đức Kitô đã thúc bách 
thầy đi đến với những người nghèo và kết hôn 
với bà chúa nghèo,… thánh Phanxicô đã đón 
nhận cái chết như một người chị, cũng vậy thầy 
đã đón nhận cái chết một cách an bình như lời 
của Vịnh gia đã viết, ‘trong tay Ngài, lạy Chúa, 
con xin phó thác hồn con’”. 

Cuối Thánh lễ, cha Giám tỉnh Inhaxio 
Nguyễn Duy Lam đại diện cho anh em Phan 
sinh cảm ơn hai Đức cha, các linh mục và toàn 
thể Giáo dân đã dành tình cảm đặc biệt đối với 
thầy Tôma trong lúc thầy đang sống và lúc thầy 
đã lìa trần. 

Sau Thánh lễ, anh em trong Dòng và toàn thể 



Nội San Thông Tin Tỉnh Dòng Thánh Phanxicô Việt Nam. Bình An và Thiện Hảo – Pax et Bonum 
4

Giáo dân đã tiễn đưa thầy về nơi an nghỉ cuối 
cùng. 

LỄ TUYÊN KHẤN LẦN ĐẦU 

Chiều ngày 3/3/2014, thánh lễ tuyên khấn lần 
đầu cho năm anh em tập sinh niên khóa 2012-
2013 đã được tổ chức tại cộng đoàn Thủ Đức 
vào lúc 16 giờ. Cùng với năm em tiên khấn, còn 
có chín anh em khấn sinh khác khấn thêm một 
năm. Cha Giám tỉnh Inhaxiô Nguyễn Duy Lam 
đã đến chủ tế thánh lễ và nhận lời khấn cho các 
em. Trong thánh lễ tuyên khấn còn có sự hiện 
diện của các linh mục, các tu sĩ nam nữ, các 
thân nhân của các khấn sinh, quý ân nhân và các 

anh chị em Dòng Ba. 
Thánh lễ tuyên khấn được cử hành tại Hội 

trường thánh Phanxicô, trong bầu khí trang 
trọng, thánh thiện và đầy ý nghĩa qua các phần 
diễn nghĩa của nghi thức tuyên khấn, bài giảng 
lễ của cha Giám sư Khấn tạm, Phaolô Nguyễn 
Đình Vịnh, và các bài thánh ca do các thầy học 
viện hợp ca với giọng hát trẻ trung và đầy lòng 
nhiệt huyết. Việc tuyên khấn của các tu sĩ hôm 
nay là một hành vi công khai nói lên lòng khao 
khát của họ muốn đáp trả lời mời gọi từ  Thiên 
Chúa, là sống đời dâng hiến. Bằng hành vi này, 
các tân khấn sinh bắt đầu bước vào đời sống 
tình yêu giữa họ với Thiên Chúa cách trọn vẹn 
hơn. Thánh lễ kết thúc với lời cám ơn của một 

đại diện tân khấn sinh bày tỏ lòng biết ơn đối 
cha Giám tỉnh, quý cha đồng tế, các tu sĩ nam 
nữ, các thân nhân, quý ân nhân và mọi người đã 
đến tham dự, cầu nguyện cho các tân khấn sinh.  

Sau thánh lễ, các tân khấn sinh chụp hình lưu 
niệm với cha Giám tỉnh, các linh mục đồng tế, 
các anh em trong Tỉnh dòng và thân nhân gia 
đình các khấn sinh. Sau đó mọi người cùng 
được mời chung vui với các tân khấn sinh trong 
bữa cơm chiều tại khuôn viên Tu viện. Nguyện 
xin Thiên Chúa Ba Ngôi luôn trợ giúp để các 
tân khấn sinh sống trung thành mãi mãi trong ơn 
gọi của mình. 

“NGÀY ẤM ÁP… NGÀY Ý NGHĨA” 
tin: Cát Biển 

Quả thực, trước thềm Mùa Chay Thánh 2014, 
cộng đoàn Phanxicô Thủ Đức đã cảm niếm 
trước bầu khí ân sủng của Chay Tịnh. Đó là vào 
ngày 02/03/2014, cộng đoàn Thủ Đức đã phối 
hợp với nhóm Thiện Nguyện Viên “Việt- Mỹ” 
(gồm 5 bác sỹ người Mỹ và 5 bác sỹ, y tá người 
Việt, trong đó có 2 vị là theo đạo Phật…) do 
thầy Sáu Khánh (Việt Kiều) dẫn đầu nhóm, tổ 
chức khám bệnh, bốc thuốc miễn phí và chia sẻ 
những phần quà cho các bệnh nhân nghèo. Ý 
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thức được kinh nghiệm sống và phục vụ “người 
phung” của Thánh Tổ Phụ và được sự hướng 
dẫn của Cha Giám Sư, Cha phụ trách CTTĐ, 
anh em Học Viện đã nỗ lực chuẩn bị các phòng 
khám, chổ nghỉ tốt nhất cho các bệnh nhân về 
khám bệnh. Với khung cảnh thoáng mát, thời 
tiết lại ưu đãi cộng thêm vào đó là sự ân cần đón 
tiếp và chăm sóc phục vụ của các bác sĩ cũng 
như AE Học Viện, nên mới 8h30 sáng thì số 
bệnh nhân đã tụ về rất đông. Mặc dù đây là lần 
đầu tiên cộng đoàn phối hợp tổ chức Thiện 
Nguyện Viên này, thế nhưng các bác sĩ và AE 
Học Viện đã phối hợp rất nhịp nhàng và chu đáo 
trong các khâu tổ chức và phục vụ: đặc biệt là 
chổ ăn chổ nghĩ cho các bệnh nhân về đây khám 
bệnh.... Phần lớn bệnh nhân là những người 
nghèo khổ, những khó khăn thuộc địa bàn Q 9 
và một số người di dân: gồm công giáo và lương 
dân…Thực vậy, theo thống kê từ 8h 30-17 giờ, 
có 450 bệnh nhân được nhân được khám bệnh 
và cấp thuốc cũng như nhận được phần quà quý 
giá trong vòng một ngày. Bên cạnh đó, nhân cơ 
hội thuận lợi, các thầy già trong cộng đoàn và 
một số anh em Học Viện cũng đã được các bác 
sĩ khám bệnh và  kiểm tra sức khỏe một cách 
tận tình.   

Quả thực, hầu hết mọi người có mặt trong sự 
kiện này, từ bác sĩ cho đến bệnh nhân cũng như 
các anh em trong cộng đoàn, đều cảm nhận và 
cho rằng: đây quả thực là  một “ ngày ý nghĩa, 
ngày ấm áp tình người”cho dù niềm tin có khác 
nhau nhưng ai nấy đều được “quan tâm, yêu 
thương , sẻ chia và tôn trọng…”  đúng với phẩm 
giá của một nhân linh, là hữu thể mang trong 
mình hình ảnh của Thiên Chúa. Thiết nghĩ, 
những hành vi đó  phục vụ và quan tâm mà mọi 
người trao ban cho nhau qua sự kiện này chính 
là một trong những cách thế Chay Tịnh sống 
động nhất đối với người ki hữu trong xã hội 
hôm nay, và điều nàu giúp chúng ta nhớ lại lời 
dạy của Ngôn sứ Isaia: “Cách ăn chay mà Ta 
ưa thích chẳng phải là thế này sao: mở xiềng 
xích bạo tàn, tháo gông cùm trói buộc, trả tự do 
cho người bị áp bức, đập tan mọi gông cùm?” 
(Is 58, 6).   

BẢN TIN FRATERNITAS 
TIN VỀ TỔNG TU NGHỊ 2015 
Trong kì họp các TCV vào tháng Giêng 2014 
vừa qua, Hội Đồng Dòng đã quyết định Tổng 
Tu Nghị 2015 sẽ được tổ chức từ 10/5/2014 đến 
7/6/2014. Đồng thời,  sau  khi tham khảo ý kiến 

của của các đại diện Giám Tỉnh trong cuộc họp 
tại Konstancin (Ba Lan) vừa qua, Hội Đồng 
quyết định Tổng Tu Nghị sẽ được tổ chức tại 
nhà thờ Nữ Vương Các Thiên Thần. Chủ đề 
chính của Tu nghị sắp tới sẽ là: “Anh em và 
những người hèn mọn trong thời đại chúng ta” 
(Fratres et Minores in Nostra Aetatae). Với chủ 
đề này, chúng ta sẽ đề cập đến những vấn nạn 
mà Luật Dòng đòi buộc. 

ANH PASKALIS ĐƯỢC TẤN 
PHONG GIÁM MỤC 
Vào ngày 22/2/2014, trong một thánh lễ đầy 
màu sắc tại trung tâm International Convention, 
thuộc thành phố Sentul, gần Bogor, anh Paskalis 
Bruno Syukur, đức ông, nguyên phó TCV đặc 
trách khu vực châu Á, đã được tấn phong giám 
mục giáo phận Bogor, Indonesia. 35 giám mục, 
hơn 300 linh mục và gần 7000 giáo dân đã tham 
dự thánh lễ tấn phong này. Trong dịp này, ngoài 
sự hiện diện của anh TPV Micheal Perry, và anh 
TCV Gabriel Mathias (người được chọn thay 
thế anh Parkalis), còn có sự hiện diện của các 
anh phục vụ của EAC và SAAOC. 

KHÓA HỌC JPIC 
Từ ngày 29/4/2014-9/5/2014 khóa học về JPIC, 
bằng ba thứ tiếng Tây Ban Nha, Ý và Anh, sẽ 
được trường Đại học Antonianum và Văn phòng 
Tổng Thư Ký JPIC tổ chức tại Antonianum. 
Như thường lệ thì khóa học này đặc biệt dành 
cho các linh hoạt viên JPIC. Tuy nhiên, lần này, 
nó được mở rộng cho mọi anh em trong Dòng, 
cũng như cho tất cả những ai, tu sĩ và cũng như 
giáo dân, quan tâm đến lĩnh vực này. Đề tài của 
khóa học là: “Những người bị loại trừ và quyền 
con người: Hướng đến một Giáo Hội vì người 
nghèo”. Để biết chương trình chi tiết download 
tại địa chỉ  
http://www.ofm.org/ofm/?p=7089&lang=en&ai
d=7090&sa=0 

ĐẤNG ĐÁNG KÍNH FAUSTINO 
GHILARDI, OFM 
Ngày 7/2/2014, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã 
có cuộc gặp gỡ riêng với ĐHY Angelo Amato, 
SDB, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh. Sau sau 
khi trao đổi, ĐTC đã ủy quyền cho Bộ công bố 
sắc lệnh về các nhân đức anh hùng của tôi tớ 
Chúa là anh Faustino Ghilardi, OFM.  Anh 
Faustino sinh ngày 6 tháng 5 năm 1858, tại Ý. 
Anh gia nhập Dòng và khấn trọng và được thụ 
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phong linh mục trong Tỉnh Dòng Tuscan thánh 
Phan-xi-cô Năm Dấu. Ngày 25 tháng 10 năm 
1937, anh qua đời tại San Vivaldo, Montainone, 
Ý. 

JPIC - UKRAINE 
Hôm qua, văn phòng JPIC Trung Ương nhận 
được một thông điệp từ một anh em linh hoạt 
viên JPIC ở Ukraine. Người anh em này nói 
rằng khi quân đội Nga tiến vào Crimea, nỗi sợ 
hãi lan tràn khắp nơi, và những người dân ở đây 

không còn biết trông mong vào điều gì nữa. Anh 
ấy thỉnh cầu: “… hãy cầu nguyện bằng bất cứ 
cách nào bạn có thể. Ngôn ngữ cũng như sự 
nhận thức về Thiên Chúa của bạn đều không 
thành vấn đề. Dù bạn đến từ Đông hay Tây 
Ukraine, từ Nga, Mỹ hay Ba Lan, hãy cầu 
nguyện. Chúng tôi là con của cùng một Mẹ Đất 
với các bạn. Chúng tôi cũng máu đỏ như các 
bạn. Hãy làm mọi điều có thể để máu không đổ 
ra ở Ukraine. Hòa bình.” 

 

.  
 

 

TIN CHÓT CỘNG ĐOÀN XUÂN SƠN  
NHIỆM KỲ 2011-2014 
 Savio Chức. 
 

Cộng đoàn Xuân Sơn xin kính chào tất cả 
anh chị em xa gần. Đây là bản tin chót của 
nhiệm kỳ 2011-2014. 

Cộng đoàn Xuân Sơn vỏn vẹn chỉ có 6 
người, mà lại ở 2 nơi : giáo xứ và nhà vườn, nên 
thuộc loại cộng đoàn nhỏ. Từ đầu đến cuối 
nhiệm kỳ, con số vẫn như vậy, tuy có một vài 
thay đổi nhân sự : anh Niên từ Hoà Hội đến (8-
2013), anh Quyến chuyển về Đakao (9-2013). 
Cho đến nay, nhờ ơn Chúa, cộng đoàn vẫn yên 
ổn. Nhiệm kỳ tới, ai ở ai đi, chưa rõ vì chưa có 
bảng gia đình. 

Nhìn chung, trong 3 năm qua, nói về nhà 
vườn, cuộc sống, có thể nói là thầm lặng. Trong 
nhà chỉ có 3 người và 2 chú chó. Ít nghe tiếng 
người nói chuyện, vì ít người lui tới cộng đoàn. 
Khi nghe chú chó ‘Xù’ âu âu chào khách, là biết 
có người tới. Kỳ dư, khung cảnh nói được là yên 
tĩnh. Ai đến đây lần đầu, có lẽ sẽ có cảm tưởng 
đây giống như một đan viện. Ban sáng, 2 anh 
linh mục thay phiên nhau dâng lễ hoặc ở nhà, 
hoặc ở đan viện Clara. Ở nhà, mỗi ngày có 
chừng vài chục giáo dân tham dự thánh lễ. Sau 
thánh lễ, cũng có vài ba người ở lại đọc kinh 
sáng với anh em. Thánh lễ nào cũng có hát. 

Nhưng các ca viên là những người không 
chuyên. Chỉ có thiện chí. Nhưng chừng ấy, chắc 
cũng đẹp lòng Chúa. 

Trong ngày, những lúc 3 anh em gặp nhau là 
các bữa ăn. Cũng chẳng có gì hay hoặc quan 
trọng để trao đổi. Thành ra cái TV trở thành một 
thành viên lấp vào chổ trống. Bổ khuyết cho 
tình trạng này, mỗi tuần, nhà xứ và nhà vườn 
dùng chung 1 bữa cơm, khi ở xứ, khi ở nhà 
vườn. 

Một vài biến cố làm ‘sôi động’ đời sống cộng 
đoàn. Niềm vui tiến chức : anh Phạm Như Duy 
lãnh chức linh mục, anh Trần Ngọc Niên lãnh 
chức Phó tế ngày 9-12-2013 tại học viện 
Phanxicô Thủ đức. Ngày 10-12-2013 : Lễ Tạ ơn 
của tân Linh mục Phạm Như Duy ở giáo xứ 
Xuân sơn. Có 20 linh mục đồng tế.Cha Tổng 
Đại diện (Bà rịa) giảng lễ. Ngày 20-12-2013: Lễ 
tạ ơn của 2 tân Phó tế Trần Ngọc Niên và Trần 
Thanh Bảo, tổ chức tại cộng đoàn. Ngày 26-12-
2013, sau lễ Giáng sinh, cộng đoàn tổ chức một 
bữa cơm để tỏ lòng biết ơn và để thắt chặt tình 
đoàn kết đối với những anh chị em, quanh năm 
đã giúp đỡ anh em nhiều mặt: lau chùi nhà cữa, 
hoặc chăm sóc vườn tược. Ngày 1-1-2014, anh 
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em đi dự lễ Bổn mạng của Giáo phận, tại nhà 
thờ Chính tòa Bà rịa. Rồi Tết cũng gần đến. Anh 
em đã cùng nhau ăn tất niên tại cộng đoàn Bình 
giã, để hôm sau, các em Thỉnh sinh về quê ăn 
Tết. Ngày hôm sau, 6 anh em đã theo một 
truyền thống tốt đẹp là đi chúc tết : cha Giám 
tỉnh và nhà Đakao., nhà anh Vượng, nhà anh 
Duy. Nhà 2 anh Khôi và Niên, thì đã đi trước. 
Ngày 7-1-2014, lễ bổn mạng của thầy Charles 
Triệu (BG) anh em đã về đây mừng lễ thầy. 
Năm nay có 1 điểm đặc biệt đó là đan viện 
Clara đã mời anh em ăn tất niên với các chị. 
Ngày 9-1-2014, 11 giờ, cử hành giờ kinh Trưa 
với các chị. Và sau đó dùng cơm với nhau trong 
hành lang của đan viện. Ngày 11-1-2014, Anh 
Phụ trách Chu Quang Vượng kỷ niệm 13 năm 
ngày thụ phong linh mục. 11g có thánh lễ đồng 

tế. Sau đó là tiệc mừng. Ngày 16-23-2014, cha 
sở Bình Đakao có dẫn 1 nhóm đến Xuân sơn và 
qua đêm ở cộng đoàn. Cái làm cho anh chị em 
Đakao khoái là món bắp luộc nóng sốt. Nhưng 
không phải của cộng đoàn Xuân sơn ! (có đâu ). 
Biến cố cuối cùng là ngày 19-2-2014, lẽ thánh 
Conrađô, Bổn mạng của HĐĐ Bà rịa. Anh chị 
em Phan sinh Tại thế Bà rịa đã qui tụ về đây để 
mừng lễ trong bầu không khí vui vẻ, ấm cúng 
của những ngày đầu xuân.  

Sau Tu nghị Tỉnh dòng, lan tràn tin sẽ trả 
giáo xứ Xuân sơn cho Giáo phận, làm xôn xao 
dư luận. Xôn xao, tức là có phản ứng luyến tiếc. 
Dù có thế nào, Fiat ! 

Tạ ơn Chúa. Ba năm qua. Anh em vẫn được 
bình an hồn xác. Xin mến chào tất cả. 

 

TIN CỘNG ĐOÀN SUỐI DẦU 
Thực Tập Năm 
 

Anh em Suối Dầu kính chào cha Giám Tỉnh, 
quý anh chị em trong đại gia đình Phan Sinh. 
Nhờ lời chuyển cầu của cha thánh Phanxcô xin 
Chúa ban cho anh chị em sức khỏe, bình an 
thiện hảo. 
1. Nhân sự tại cộng đoàn: 

Suối Dầu hiện tại vẩn là cộng đoàn Con 
thuộc về cộng đoàn Cư Thịnh, nói là thuộc về 
cộng đoàn Cư Thịnh nhưng thực chất mọi sinh 
hoạt tại Suối Dầu hầu như độc lập và không phụ 
thuộc cộng đoàn Cư Thịnh. 

Cộng đoàn với ba thành viên là cha Phê-rô 
Nguyễn Quế, Thầy Tê-pha-nô Trần Văn Ca và 
một anh thực tập năm. 
2. Về đời sống cộng đoàn: 

Vào những ngày cuối xuân, cái nắng đã bắt 
đầu, báo hiệu cho một mùa nắng nóng sắp tới 
thay thế cho một mùa xuân tươi đẹp sắp qua đi. 
Trên tinh thần làm giảm bớt những khắc nghiệt 
của khí hậu, anh em đã bắt tay vào làm “mát” 
như: tưới nước, xịt thuốc và cắt tỉa cho nhưng 
anh chị em đang sống xung quanh mình ở vườn. 
Quả đúng như vây! Những anh chị em như “anh 
Dừa”, “anh Sầu Riêng”, “chị Xoài”, “chị 
Chuối”, “chị Chôm Chôm”… Sau khi được tưới 
gội và cắt tỉa đã cho ra hoa và đang chờ ngày 
kết trái nhằm tỏ lòng biết ơn đến sự chăm sóc 
của anh em Phan Sinh đang hiện diễn với mình. 

Ngoài những anh chị em Dừa, Sầu Riêng, Xoài, 
Chôm Chôm…đang sống, thì vườn tược cũng là 
điều kiện tốt cho các “chị Gà” do Thầy Ca chăm 
sóc có điều kiện để kiếm ăn, cũng như những 
“chú Cẩu” tha hồ tung tăng, rượt đuổi lẫn nhau, 
thỉnh thoảng những “chú Cẩu” của OFM còn 
khiêu chiến với những “chú Cẩu” của quý Sr 
Fmm nhưng đều thất bãi bởi quân số thì đông và 
lại quá nhỏ bé so với những chú của Fmm thì 
quá to lớn. Thật vây, do được sống trong hoàn 
cảnh “nông thôn”, gần gũi với thiên nhiên, kết 
hợp với tinh thần Phan Sinh, anh em đã làm cho 
khí hậu bớt khắc nghiệt đi. Cũng nhờ đó mà sức 
khỏe cũng như tinh thần của anh em luôn ổn 
định. Cũng tại cộng đoàn Suối Dầu ngày 
25/02/2014 vừa qua, tất cả anh em Phanxicô 
đang mục vụ tại vùng Diên Khánh và một số 
anh em tại cộng đoàn Vĩnh Phước, đã có một 
ngày tĩnh tâm tháng. Trong buổi tĩnh tâm, anh 
em có đề cập và thảo luận đến những vấn đề mà 
trong thư của Đức Giám Mục Giáo Phận Nha 
Trang gửi cho anh em. 

Không chỉ dừng lại ở những công việc 
thường nhật mà anh em còn đang thực hiện 
những dự phóng đề ra là sống tinh thần Phan 
Sinh, sống nghèo và sống huynh đệ chân thành; 
chia sẻ với nhau thiết thực trong việc tiếp đón 
và giúp đỡ người nghèo đặc biết là anh chị em 
dân tộc ít người ở xung quanh. 
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3. Về mục vụ tại Suối Dầu: 
Bên cạnh sự phục vụ tận tâm của anh em 

Phan Sinh thì có sự hộ trợ đắc lực của quý Sr và 
các em Tiền Tập Sinh Fmm, quý Sr đang nuôi 
dạy 39 em dân tộc nội trú, các em hiện đang đi 
học từ lớp 6 cho đến lớp 12, ngoài ra quý Sr còn 
tập hát, dạy giáo lý cũng như thăm viếng anh 
chị em dân tộc vào mỗi sáng và chiều chúa nhật. 

Ai đã từng một lần được ghé thăm cộng đoàn 
Suối Dầu, thì dễ dàng nhận ra là hình ảnh Thiên 
Chúa Chúa Ba Ngôi được thể hiện rất rõ nét: 
cộng đoàn Phanxicô có ba thành viên hiện diễn. 
Trong khuôn viên của Tu viện có ba nhà: nhà 
Nội Trú; cộng đoàn Fmm; cộng đoàn Phanxicô. 
Ngoài ra trong giờ Kinh Sáng chung với nhau 
hàng ngày có sự tham gia của Dòng I, Dòng III 
và Dòng Fmm. Cộng đoàn Suối Dầu tuy nhỏ bé 
so với các cộng đoàn khác nhưng sự nhỏ bé này 
lại rất phong phú và đa dạng, làm cho cuộc sống 
cũng như công việc mục vụ ở đây thêm phần 
hiệu quả hơn nhờ sự đa dang đó.  

Ngoài công việc mục vụ chính là truyền giáo 
cho những anh chị em dân tộc ít người, thì năm 
nay với những lần trao đổi dán tiếp của TGM 
Giáo Phận Nha Trang với anh phụ trách cộng 

đoàn cũng như trực tiếp với Cha Giám Tỉnh, 
TGM có chương trình tách rời Giáo họ Suối 
Dầu khỏi Giáo xứ Đồng Hộ, để hình thành Giáo 
họ Suối Dầu độc lập, thuộc Giáo Hạt Cam Lâm. 
Trước mắt, TGM xin anh em Phanxicô tiếp tục 
phụ trách mục vụ như vẩn làm từ trước đến nay. 
TGM đang nộ lực tìm đất để có thể xây dựng 
nhà nguyện tại Suối Dầu.  

Như vây, ngoài việc mục vụ chính là truyền 
giáo cho anh chị em dân tộc ít người thì sắp tới 
việc mục vụ của anh em Suối Dầu lại đảm 
nhiệm thêm Giáo họ Suối Dầu độc lập trong 
tương lai. Đây cũng là câu hỏi được đặt ra cho 
anh em, là liệu có thêm công việc mới thì công 
việc mục vụ truyền giáo có khó khăn không? Để 
trong tương lai Suối Dầu là trung tâm sinh hoạt 
của Dòng III, GTPS…thiết nghỉ cần có thêm 
nhân lực để việc mục vụ đem lại nhiều hiệu quả 
hơn. 

Trên đây là đôi dòng chia sẻ của cộng đoàn 
Suối Dầu xin gửi tới tất cả anh chị em trong đại 
gia đình Phan Sinh. Kính chúc cha Giám Tỉnh 
và quý anh chị em luôn được nhiều ơn của 
Chúa, bình an và mạnh khỏe. 

 
TIN NHÀ THỦ ĐỨC 

Người đưa tin: Phêrô Bùi Đức Hoàng 
Cộng đoàn và Học viện Phanxicô Thủ Đức 

xin kính chào quý anh chị gần xa trong đại gia 
đình Phan Sinh. Lời đầu tiên, tiểu đệ xin kính 
chúc quý anh chị được dồi dào sức khỏe, bình 
an và hạnh phúc trong tình yêu của Chúa Giêsu 
Hài Nhi. 

Noel đã qua nhưng Giáng Sinh vẫn còn và 
mùa xuân đang tới. Khí trời đã đổi khác, ban 
ngày nắng nhẹ với những đợt gió heo may có 
cái gì se lạnh và chỉ đủ làm rung rinh lá, trời 
đêm tĩnh mịch và không khỏi những hôm lạnh 
run lên như có không khí lạnh tràn về từ miền 
Bắc. Không khí thay đổi cùng với những dịp lễ, 
những công việc không thể bỏ qua. Tất cả 
những điều đó không thể làm mất đi nếp sống 
đều đều của kinh nguyện, hăng say vui vẻ của 
tuổi trẻ trong học hành và sự bình an tĩnh tại của 
tuổi già. 

Trong bầu không khí đó, tiểu đệ xin trình bày 
đôi dòng thông tin mong được chia sẻ, hiệp 

thông, đồng hành và lời cầu nguyện của quý anh 
chị. 
1. Lễ truyền chức 

Ngày 9 tháng 12 năm 2013, lễ Mẹ Vô 
Nhiễm, lễ bổn mạng của Hội Dòng, cũng là 
ngày lễ truyền chức linh mục và phó tế của Tỉnh 
Dòng Thánh Phanxicô Việt Nam. Một niềm vui 
lớn lao trọng đại, nhưng cũng là một tác vụ 
không nhẹ để thi hành cách trọn vẹn của các 
tiến chức. Đó cũng là lý do mà hàng năm Tỉnh 
Dòng tổ chức lễ truyền chức trùng với lễ Mẹ Vô 
Nhiễm, không phải ngẫu nhiên. Mẹ Maria Vô 
Nhiễm, bổn mạng của Hội Dòng thì cũng đồng 
hành, gìn giữ và nâng đỡ các tiến chức của 
chúng ta, những người mục tử và các phó tế. 

Các anh được lãnh chức linh mục là: Giuse 
Phạm Như Duy, Gioan Nguyễn Hữu Hiệp, 
Phaolô Hoàng Thanh Quân, Antôn Nguyễn 
Xuân Thắng và các anh được truyền chức phó tế 
là: Phêrô Trần Thanh Bảo, Phaolô Nguyễn 
Xuân Diệu, Giuse Đỗ Văn Hoài, Giuse Chu Văn 
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Liên, Phêrô Trần Ngọc Niên, Phêrô Hoàng Cao 
Thái, Antôn Nguyễn Trung Trực. 

Đúng 9 giờ sáng, với sự chủ tế của Đức Cha 
Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục Giáo phận 
Phú Cường, cùng với khoảng 70 linh mục đồng 
tế, thánh lễ đã diễn ra trang nghiêm và sốt sắng. 
Vì năm nào cũng có những dịp lễ lớn như thế 
này nên phần tổ chức của anh em Học viện cũng 
như các cha, thầy có trách nhiệm ngày càng trở 
nên có tính chuyên nghiệp và chu đáo hơn, từ 
Phụng vụ, Thánh ca, ẩm thực, đến tiếp đón thật 
rập ràng. 

Với bài hát kết lễ “Này chính Chúa đã sai tôi 
đi”, thánh lễ đã kết thúc trong niềm vui hân 
hoan lên đường tới những cánh đồng bất tận. Từ 
đây, các tân chức ý thức mình là khí cụ của 
Chúa và được chính Chúa sai đi, đi loan báo Tin 
Mừng cho người than khóc, cho người sầu khổ. 
Biết rằng hồng ân lớn lao và tác vụ nặng nề 
được đổ đầy trong những bình sành dễ vỡ, 
chúng ta cùng cầu nguyện cho các anh luôn bền 
tâm, bền chí, nhiệt thành thi hành tác vụ trong 
suốt cuộc đời như khi ngọn lửa mới bừng lên. 
2. Tĩnh tâm Mùa Vọng  

cho Công nhân - Sinh viên 
Ngày 15 tháng 12 năm 2013, Chúa nhật 3 

Mùa Vọng, anh em Học viện cùng với anh Luật, 
phụ trách công tác Tông Đồ Xã Hội (TĐXH) 
của Cộng đoàn và Học viện, đã tổ chức tĩnh tâm 
Mùa Vọng, vui chơi, chúc mừng và tặng quà 
Giáng Sinh cho anh chị em công nhân sinh viên 
khu vực Quận 9 và Thủ Đức do anh em Học 
viện đồng hành. 

Với chủ đề “ÁNH SÁNG VÀO ĐỜI”, 
chương trình đã kéo dài cách sít sao hết cả ngày 
từ 7g30 đến 21g00, nhằm đạt được mục đích là 
giúp các bạn sinh viên công nhân tĩnh tâm 
chuẩn bị đón mừng lễ Giáng Sinh. Địa điểm 
sinh hoạt thật lý tưởng là hội trường và vườn 
Phanxicô, một công trình mới hoàn thành chưa 
phai được mùi nhựa đường hay mùi nước sơn. 
Có thể nói là một môi trường xanh, sạch, đẹp, 
an toàn, làm nổi bật linh đạo Phan Sinh, đem lại 
bình an và niềm vui cho những người thụ 
hưởng. Thành phần tham dự gồm các nhóm 
công nhân sinh viên, các gia đình công nhân 
thuộc dự án di dân và giới trẻ Phan Sinh, tất cả 
khoảng 300 người. 

Với một chương trình phong phú và đầy đủ, 
từ tập hát, nghe giảng, cầu nguyện, xưng tội, 
chầu Thánh Thể, kịch nguyện, cầu nguyện 

Taizé, chia sẻ nhóm, thánh lễ, đến vui chơi văn 
nghệ và dĩ nhiên có cả ăn trưa và ăn tối; đã dem 
lại cho các bạn trẻ tham dự một trạng thái bình 
an, phấn khởi và đầy ý nghĩa của niềm vui 
Giáng Sinh. Đặc biệt với bài chia sẻ về đề tài 
“Giá trị Kitô giáo và đời sống hôm nay”, cùng 
với bài giảng trong thánh lễ và sự hòa đồng 
năng động trẻ trung trong các tiết mục văn nghệ 
của cha Phaolô Nguyễn Đình Vịnh, thực sự 
ngày tĩnh tâm đã để lại nhiều ấn tượng đẹp nơi 
những người tham dự. Bằng chứng là đã có bạn 
trẻ đại diện những người tham dự viết thư phản 
hồi cách tích cực. Họ biết ơn nhà dòng, biết ơn 
các cha, thầy đã trực tiếp đồng hành với họ và tổ 
chức ngày tĩnh tâm cho họ. Ngày tĩnh tâm cùng 
với những bài giảng, những hành động và thái 
độ vui tươi, thân thiện của các cha, thầy đã thực 
sự giúp họ cảm thấy ấm lòng, thức tỉnh họ về 
căn tính và giá trị của đời sống kitô hữu giữa 
một xã hội xô bồ, vô cảm và nhiều lúc bất cần 
với các nền tảng đạo đức. Đây là lúc họ thức 
tỉnh, dừng lại sau nhiều lúc đã để mình vô tình 
bị cuốn theo chiều gió của các thói đời và xã 
hội, để sống cho chính mình, sống cho căn tính 
và giá trị của mình, căn tính và giá trị của người 
kitô hữu. 

Những người di dân là các sinh viên, công 
nhân xa quê, họ luôn muốn nhà Dòng rộng mở 
đón tiếp họ, giúp đỡ họ trên nhiều phương diện. 
Chúng ta cùng cầu nguyện và cộng tác cách này 
cách khác cho công tác TĐXH của Cộng đoàn 
và Học viện ngày càng thuận lợi và tốt đẹp hơn, 
hầu đem lại lợi ích cho nhiều người, đặc biệt là 
những người nghèo. Qua đó, chúng ta cũng làm 
nổi rõ được căn tính Phan Sinh của mình. 
3. Mừng Giáng Sinh 

Giáng Sinh năm nay thật nhộn nhịp và vui 
tươi. Mặc dù trước và sau Giáng Sinh là những 
ngày sinh tử với thi cử, nhưng không vì thế mà 
các công việc chuẩn bị cho Giáng Sinh kém 
phần chu đáo. Lớp một mới về đã đóng góp một 
hang đá trung tâm với nhiều ánh đèn và chi tiết 
rực rỡ. Là hang đá để diễn tả nơi Hài Nhi Giêsu 
sinh ra nên được thiết kế giữa núi non hiểm trở 
với vách đá đơn sơ và nhà lá thô hèn. Trong đó 
là cả một gia đình thánh, bé Giêsu không ngớt 
nở nụ cười tươi, mở đôi mắt hiền từ, giang rộng 
đôi tay với những người thăm viếng. Khung 
cảnh thơ mộng với đồi cỏ xanh tươi, trên đó là 
bò và chiên đang vui đùa gặm cỏ. Nước chảy 
róc rách từ trên vách núi đổ xuống dòng sông 
với chiếc cầu Mỹ Thuận duyên dáng bắc ngang. 
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Năm nay, công việc canh thức Giáng Sinh là do 
lớp hai đảm nhiệm với sự cộng tác nhiệt tình, 
sáng tạo của các em Tìm Hiểu và giới trẻ Phan 
Sinh. Đêm canh thức thực sự thành công với sự 
chuẩn bị công phu và chu đáo từ đạo diễn, các 
diễn viên, âm thanh, ánh sáng, đạo cụ…Với chủ 
đề “Ánh sáng cứu độ muôn dân” và nội dung 
phong phú gồm thuật chuyện Kinh Thánh Cựu 
và Tân Ước, ca - múa, và kết hợp với hình thức 
Phan sinh; đêm canh thức đã thực sự gợi hứng 
và chuyển tải nhiều chất liệu suy tư về mầu 
nhiệm Giáng Sinh cho những người tham dự, 
theo như lời cha Giám tỉnh Fx. Vũ Phan Long 
nhận xét. 

Với sự chuẩn bị công phu và đẹp đẽ như thế, 
nhà Dòng đã không khỏi thu hút khoảng 500 
người tham dự canh thức và thánh lễ đêm Giáng 
Sinh. Cũng như hàng năm, cha Giám tỉnh tham 
dự canh thức và chủ tế thánh lễ đêm Giáng Sinh 
với tất cả anh em trong Cộng đoàn và Học viện. 
Điều này chứng tỏ ngài quan tâm ưu ái cách đặc 
biệt đến tất cả anh em già trẻ nơi đây, nơi mà 
ngài nói nó chiếm một nữa “dân số” của Tỉnh 
dòng. 

Sau thánh lễ, cha Giám tỉnh cùng với tất cả 
anh em trong Cộng đoàn và Học viện đã mừng 
Giáng Sinh cho nhau và với nhau trong nhà 
cơm, cách thân mật, đầm ấm của tình huynh đệ. 
Niềm vui Giáng Sinh là như thế, một tô xáo 
măng cũng đủ làm ấm lòng, một món quà nhỏ 
anh em trao cho nhau cũng phần nào thấy được 
nét tươi vui. Giáng Sinh thật ấm áp, niềm vui 
nhẹ nhàng nhưng gia giết khôn nguôi. 
4. Lễ bảo vệ sự sống 

 Chiều ngày 29/12/2013, cha GB. Đậu Quang 
Luật, đặc trách công tác TĐXH Cộng đoàn và 
Học viện cùng với ban Bảo vệ sự sống của Học 
viện đã tổ chức thánh lễ cầu nguyện cho công 
việc bảo vệ sự sống. Thánh lễ đã diễn ra sốt 
sắng và thu hút khoảng 300 công nhân sinh 
viên. Trước thánh lễ, có chương trình diễn 
nguyện do anh em Học viện và các bạn sinh 
viên công nhân đảm trách. Sau thánh lễ, mọi 
người đi thành hai hàng với những ngọn nến 
lung linh từ nhà nguyện tiến về nghĩa trang 
Cộng đoàn để thăm viếng các thai nhi đã an 
nghỉ nơi đây. 
5. Chào mừng cha Ken trở lại 

Sau những tháng ngày vất vả, miệt mài với 
công việc kinh lược Tỉnh Dòng, cha Ken đã về 
Mỹ hơn một tháng. Thấm thoát thời gian trôi đi 

và cha đã trở lại với môi trường quen thuộc vào 
đúng những giờ khắc đầu tiên của năm mới 
2014. Đúng giờ phút giao thừa của tết Tây, cha 
đã đặt chân xuống phần sân mới của Học viện 
cùng với cha Phụ trách và cha Giám sư trước sự 
vui mừng chờ đón của anh em Học viện. Sau 
đó, cha cùng với cha Giám sư và anh em Học 
viện mừng tết Tây với nhau ngoài trời đêm 
thanh bình với vài tiếng pháo hoa thưa thớt và 
sự ấm áp của bếp than hồng. 

Được trở lại với những khuôn mặt thân 
thương mà mình đã từng gắn bó, lại trong hoàn 
cảnh bất ngờ và đặc biệt như thế, cha không 
khỏi xúc động và vui mừng. Điều này được biểu 
lộ qua cử chỉ ôm vai và bắt tay từng anh em 
cùng với lời thăm hỏi và chúc mừng năm mới 
của cha. 

Hiện giờ, cha đang bận rộn với những công 
việc cho tu nghị Tỉnh Dòng nhưng vẫn không 
quên những giờ lớp anh văn của Học viện vào 
buổi chiều và môn giáo sử vào buổi sáng. 
Chúng ta cầu nguyện cho cha được mạnh khỏe, 
bình an và hăng say trong công tác mà Hội 
Dòng giao phó. 
6. Lễ bảo trợ ơn gọi 

Hàng năm, sau lễ Giáng Sinh, Tỉnh Dòng 
Thánh Phanxicô Việt Nam lại tổ chức thánh lễ 
cầu nguyện cho các hội viên hội Bảo trợ ơn gọi 
Phan Sinh tại Cộng đoàn và Học viện Phanxicô 
Thủ Đức. Năm nay, thánh lễ được tổ chức vào 
ngày 5/1/2014, nhằm vào ngày lễ Hiển Linh. 
Cha Giám tỉnh đã chủ tế thánh lễ cùng với 
khoảng 10 linh mục đồng tế. Hội trường 
Phanxicô chật kín cả trong và ngoài hành lang 
với khoảng 1200 hội viên tham dự. 

Tuy thánh lễ diễn ra vào lúc 9 giờ, nhưng từ 
sáng sớm, nhiều hội viên đã có mặt tại nhà 
Dòng. Họ đến từ Giáo phận Xuân Lộc, Giáo 
phận Phú Cường và các đoàn thuộc các miền tại 
Sài Gòn. Các hội viên rất phong phú với nhiều 
lứa tuổi khác nhau, già có, trẻ có và có cả những 
hội viên thuộc ba thế hệ trong cùng một gia 
đình. Ai cũng tươi vui, phấn khởi, có phần tự 
hào khi được đến với nhà Dòng, gặp gỡ và trao 
đổi với các cha, thầy là những ơn gọi mà mình 
đã cộng tác cách đắc lực để vun trồng. Có người 
chia sẻ là họ rất vui khi thấy nhà Dòng phát 
triển, đặc biệt là năm nay với hội trường rộng 
lớn, sân rộng thênh thang chưa phai màu nhựa 
mới, cùng với những cây xanh quảng đại che 
bóng mát, và hơn nữa các thầy lại trẻ trung, yêu 
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đời, vui tươi, tiếp đón họ rất chu đáo tận tình. 
Họ nói, ước gì họ có con hoặc cháu đi tu. 

Bởi thế, trong bài giảng lễ, cha Giám tỉnh đã 
bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả các hội viên đã 
góp phần trong việc đào tạo tu sĩ - linh mục cho 
Giáo Hội và cho Tỉnh Dòng. Buổi lễ được thêm 
trang trọng và sinh động nhờ ban nhạc của Học 
viện và lời ca tiếng hát của các em Tìm hiểu. 
Sau buổi lễ, anh chị em ngồi lại để xem một vài 
tiết mục văn nghệ đơn sơ và dí dỏm của các 
thầy Học viện, đồng thời, cha Phó Giám tỉnh 
trình bày những kết quả trong việc đào tạo tu sĩ 
của một năm qua và cha Lê Thanh Đề, phụ trách 
Bảo trợ ơn gọi, báo cáo tài chính trong một năm 
vừa qua. 

Cuối cùng, một bữa ăn huynh đệ đã được các 
anh em Học viện và các em Tìm hiểu bày sẵn 
theo hình thức buffet. Anh chị em hội viên, các 
linh mục và các tu sĩ xếp hàng nhận phần ăn cho 
mình và cho người thân trong bầu khí thân tình 
đầm ấm. Bữa ăn đơn sơ nhưng không kém phần 
chất lượng và ngon miệng do anh em Học viện 
đạo diễn. 

Buổi lễ kết thúc đã để lại nhiều ấn tượng đẹp 
cho nhiều anh chị em hội viện, đặc biệt có nhiều 
anh chị em hội viên mới gia nhập, và đây là lần 
đầu có dịp tiếp xúc với các thầy, những người 
mà mình đã góp phần cho việc đào tạo bấy lâu. 
7. Tình hình sức khỏe  

của Cộng đoàn và Học viện 
Những ngày giao mùa, thời tiết thay đổi, vì 

thế tình hình sức khỏe của mọi người trong 
Cộng đoàn và Học viện rất đáng được quan tâm. 

Trước hết là tình hình sức khỏe cũng như 
bệnh tình của cha Hồng Giáo. Sau ngày xuất 
viện từ bệnh viện Đại học Y dược Thành phố 
Hồ Chí Minh, ngày 12/12/2013, cha về nghỉ 
dưỡng tại phòng y tế của Cộng đoàn, để tiện cho 
việc chăm sóc và thăm viếng. Hiện giờ, có 
những người cháu của cha đang thay nhau ở với 
cha và trực tiếp chăm sóc cha. Dĩ nhiên vẫn 
luôn có sự chăm sóc và thăm nom của các cha, 
thầy và anh em trong Cộng đoàn và Học viện. 
Những ngày này, vết mổ của cha đã lành, cha đã 
ăn được nhiều hơn và cảm thấy ngon hơn. Nét 
mặt cha đã tươi sáng và hồng hào trở lại. Thỉnh 
thoảng những buổi chiều, cha đã có thể đi dạo 
dọc hành lang hoặc xung quanh sân vườn, để 
nhìn ngắm và theo dõi nhịp sống của anh em trẻ. 

Các cha thầy lớn tuổi thì không thấy dấu hiệu 
mẫn cảm với sự thay đổi của thời tiết. Thầy 

Phidel, thầy Clemente, cha Anrê, cha Phán, cha 
Khoa Tâm, thầy Thiện Triều, đến các cha, thầy 
khác trẻ hơn trong cộng đoàn, tất cả đều khỏe 
cả. Có lẽ sự thay đổi của thời tiết không xi 
xuyển gì đối với các ngài. Tuy thế, các anh em 
trẻ Học viện lại dễ bị mẫn cảm hơn với sự thay 
đổi của thời tiết. Vào những ngày giao mùa như 
thế này, trong phòng học hay trong nhà nguyện 
thỉnh thoảng lại nghe những tiếng sụt sùi vì sổ 
mũi, những tiếng ho khan hay giọng nói khàn 
khàn từ một vài anh không thoát khỏi những chị 
vi rút cúm đeo bám nhiệt tình. 
8. Tu nghị Tỉnh Dòng 

Sáng thứ 2, ngày 13/1/2014, Cộng đoàn và 
Học viện Phanxicô Thủ Đức đã hân hoan chào 
đón các “Nghị phụ” của Tỉnh Dòng về tham dự 
tuần Tu Ngị Tỉnh Dòng 2014. Tu Nghị năm nay 
có chủ đề: CHUNG TAY XÂY DỰNG NGÔI 
NHÀ CỦA THIÊN CHÚA (1Cel.18). Tuần Tu 
Nghị 2014 đã dưới sự chủ tọa của cha Tổng 
Kinh Lý Kenneth Capalbo và 44 đại biểu gồm 
cả 2 đại biểu khấn tạm. Các ban giúp tu nghị đã 
được chuẩn bị chu đáo: ban phụng vụ, ban thư 
ký, ban truyền thông, ban náo hoạt, ban ẩm 
thực. Buổi tối có giờ chơi huynh đệ với một vài 
tiết mục văn nghệ nho nhỏ của anh em Học viện 
và các em Tìm hiểu, nhằm chào đón các nghị 
viên và khai mạc tuần tu nghị. 

Chiều thứ 4, ngày 15/1/2014, Tỉnh Dòng 
Thánh Phanxicô Việt Nam đã có tân Giám tỉnh 
là cha Inhaxiô Nguyễn Duy Lam. 

Chiều thứ 6, ngày 17/1/2014, Tỉnh Dòng đã 
có tân Phó Giám tỉnh là cha Giuse Vũ Liên 
Minh, tân Hội Đồng Tỉnh dòng nhiệm kỳ 2014-
2017: cha Gioan T.C Nguyễn Phước, cha Alexis 
Trần Đức Hải, cha Antôn Nguyễn Ngọc Kính, 
cha Giuse Nguyễn Tiến Dũng, thầy Phêrô Trần 
Ngọc Phú. Vào buổi tối, anh em Học viện đã 
nhanh chóng tổ chức một chương trình “văn 
nghệ bỏ túi” ấm cúng, đơn sơ mà cũng rất trang 
trọng để chúc mừng anh tân Giám tỉnh, tân Phó 
Giám tỉnh và các tân Cố vấn Tỉnh Dòng.  

Thứ 7, ngày 18/1/2014, ngày làm việc cuối 
cùng của Tu Nghị. Buổi sáng, Thánh lễ bằng 
tiếng Anh đã diễn ra tại nhà nguyện Học viện, 
cầu cho các kitô hữu hiệp nhất, với sự tham dự 
đông đủ của các nghị viên, anh em trong Cộng 
đoàn và Học viện, các em Tìm hiểu, do cha 
Tổng Kinh Lý chủ tế. Buổi chiều, Tu Nghị đã 
kết thúc với giờ chầu Thánh Thể thật sốt sắng 
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để tạ ơn Thiên Chúa vì mọi ơn lành Chúa đã ban 
cho Tỉnh Dòng. 

Tuần Tu Nghị Tỉnh Dòng 2014 đã diễn ra 
thành công tốt đẹp dưới sự hướng dẫn, nâng đỡ 
chở che của Ba Ngôi Thiên Chúa, của Mẹ Maria 
Vô Nhiễm và của cha thánh Phanxicô. Chúng ta 
cùng hiệp lời cầu nguyện cho cha tân Giám tỉnh, 
cha tân Phó Giám tỉnh cùng các cha, thầy tân Cố 
vấn Tỉnh Dòng được hồn an, xác mạnh, can đảm 
và khôn ngoan trong công việc phục vụ anh em, 
hầu làm cho đời sống Tỉnh Dòng ngày càng 
triển nở theo đúng tinh thần của Chúa và của 
cha thánh Phanxicô. 

Sau tuần tu nghị Tỉnh Dòng, anh em Học 
viện vẫn còn một tuần nữa để tiếp tục với công 
việc học hành. Sau đó, anh em sẽ về gia đình để 
nghỉ tết từ ngày 26/1/2014 đến ngày 9/2/2014. 

Tuy không lơ là trong việc học nhưng việc sắp 
được về nhà ăn tết đã khiến cho anh em có chút 
tâm trạng nao nao. Thế là sau một năm chăm chỉ 
với đời sống tu trì và miệt mài kinh sử, anh em 
lại được gặp lại cha mẹ và người thân trong 
những ngày đầu xuân ấm áp của năm mới 2014. 

Năm cũ đi qua, năm mới lại về, thời gian cứ 
thế lặng lờ trôi. Thời gian vô tình nhưng vạn vật 
sống trong đó với những hoạt động của nó đã 
làm cho thời gian trở nên có ý nghĩa. Thiên 
Chúa làm chủ thời gian, làm chủ tứ thời bát tiết, 
và Thiên Chúa là Thiên Chúa của mùa xuân. 
Tiểu đệ xin kính chúc cha tân Giám tỉnh, cha tân 
Phó Giám tỉnh, quý cha, thầy trong ban tân Cố 
vấn Tỉnh Dòng cùng quý anh chị trong đại gia 
đình Phan Sinh một năm mới Bình an và Thiện 
hảo, tràn đầy ân lộc của Chúa Xuân. 

 

TIN CỘNG ĐOÀN CÙ LAO GIÊNG 
Người đưa tin 

 

Cộng đoàn Cù Lao Giêng xin gửi lời chào 
bình an thiện hảo đến toàn thể anh chị em trong 
đại gia đình Phan Sinh Việt Nam. Anh em cộng 
đoàn xin gửi đến anh chị em vài nét về đời sống 
và các hoạt động của anh em trong cộng đoàn. 

Về nhân sự, cộng đoàn có 5 thành viên và 1 
thực tập sinh đến từ học viện Thủ Đức. Các anh 
em cùng nhau chia sẻ đời sống cộng đoàn. Các 
anh trong cộng đoàn đều trên 40 nhưng tình 
hình sức khỏe vẫn ổn, chỉ thỉnh thoảng thăm bác 
sĩ tí thôi chứ không thăm thường xuyên. Mỗi 
buổi chiều, một số anh em còn ra nắn gân cốt 
trên sân bóng chuyền với thanh niên trong xóm 
nữa - chút thể thao và giải trí sau công việc. 

Về sinh hoạt, các anh em đã trở về đầy đủ 
sau kỳ nghỉ tết. Năm nay, anh em về nghỉ sau tết 
nhiều hơn anh em nghỉ trước tết nên những 
ngày tết cộng đoàn vẫn rôm rả chứ không chịu 
cảnh đìu hiu. Cộng đoàn có nếp sống ổn định, 
vẫn duy trì các sinh hoạt và công việc bình 
thường.  

Về vườn tược, bên cạnh vườn chuối, hơn 100 
gốc dừa, hơn 100 gốc mít siêu sớm, cha quản lý 
vừa cho xuống giống xoài Đài Loan (thường gọi 

là xoài ba màu) khoảng 800 gốc kết hợp ghép 
lại một số xoài lớn, tổng cộng cả lớn và nhỏ 
khoảng 1000 gốc. Từ ngày xuống xoài, anh 
quản lý bị xoài đè liên tục. Vấn đề thời tiết cũng 
làm anh vất vả. Năm nay thời tiết lạnh hơn, 
sương cũng nhiều hơn, nhất là sương muối. 
Điều này ảnh hưởng không nhỏ cho việc đậu 
trái của trái cây trong vườn. Nhưng với tài khéo 
léo, vườn cây vẫn được anh chăm sóc xanh 
mướt.  

Về mục vụ, một điều mới mẻ đến với cộng 
đoàn. Với việc cha xứ giáo xứ Cồn Trên nghỉ 
hưu, Giám mục giáo phận đã trao giáo xứ lại 
cho dòng Phan-xi-cô coi sóc. Đầu tháng 2, cha 
xứ chuyển đi và cộng đoàn tiếp nhận. Trong lúc 
chờ đợi sự bổ nhiệm chính thức từ phía Tỉnh 
dòng và Giáo phận, anh phụ trách nhận lãnh 
việc coi sóc giáo xứ. Bên cạnh đó, cộng đoàn 
vẫn tiếp tục giúp một số gia đình Công giáo tại 
Mỹ Hiệp, một xã thuộc Cù Lao nhưng có ít 
người Công giáo. 

Trên đây là một vài chia sẻ của anh em cộng 
đoàn Cù Lao Giêng gửi đến toàn thể anh chị em. 
Kính chúc anh chị em luôn bình an và thiện hảo. 
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TIN CỘNG ĐOÀN BÌNH GIÃ 
Người đưa tin 

Cộng đoàn Thỉnh viện Bình Giã xin kính 
chào toàn thể anh chị em trong đại gia đình 
Phan Sinh. Xin được mượn lời chúc bình an và 
thiện hảo của Cha thánh Phanxicô để gửi đến 
anh chị em trong năm mới này.  

Kính thưa anh chị em, vòng xoay của thời 
gian đã đưa chúng ta bước sang một năm mới 
với nhiều những thay đổi. Sự thay đổi của thời 
gian, của tiết trời dẫn đến những sự thay đổi của 
một số hoạt động trong đời sống thường nhật. 
Cộng đoàn Thỉnh viện Bình Giã xin được điểm 
lại một vài sự kiện chính về những thay đổi đó 
trong đợt đưa tin này. 

Chuyện năm ngoái... 
Tháng 12/2013, cộng đoàn đã lên kế hoạch 

cho những công việc cuối năm. Đầu tiên phải kể 
đến công tác chuẩn bị cho đại lễ Giáng Sinh. 
Anh Quản lý đã cho trồng lại bãi cỏ phía trước 
nhà nguyện cộng đoàn, trước là để tạo cảnh 
quan xanh mát cho mùa nắng, sau là chuẩn bị 
cho lễ Giáng Sinh. Trời mùa khô, công tác chăm 
sóc được các anh em Thỉnh sinh thực hiện. Với 
ước muốn Mẹ Đất truyền nhiều dưỡng chất cho 
cỏ cây lên nhanh, anh em đã thay nhau tưới 
nước hằng ngày. Trong thời gian đó, ban Phụng 
vụ của cộng đoàn cũng đã chuẩn bị cho một 
đêm canh thức Giáng sinh đầy ý nghĩa. Theo 
gương Cha thánh, anh em cũng đã làm những 
hang đá để diễn tả lại cảnh “mùa đông năm ấy”. 
Tất cả được thực hiện trong niềm háo hức 
hướng về đêm Con Chúa làm người. Một bầu 
khí ngập màu hồng rộn rã trong màu tím mùa 
Vọng tỏa lan trong cả cộng đoàn. 

Ngày 24/12 đã tới, mọi công tác chuẩn bị đã 
được hoàn tất. Đêm canh thức đã diễn ra tốt 
đẹp. Phần diễn nguyện Giáng sinh, được thực 
hiện bởi anh em trẻ và sự tham gia của một số 
anh chị em giới trẻ Phan Sinh, thêm vào đó là sự 
đóng góp của các em thiếu nhi dân tộc Châu Ro, 
đã đưa cả cộng đoàn trở về với chặng đường của 
lịch sử cứu độ. Cái lạnh của tiết trời như đưa cả 
cộng đoàn đến cái lạnh của hang đá Bê-lem năm 
ấy, nhưng hơi ấm của sự hiệp thông giữa cộng 
đoàn và anh chị em giáo dân đã xua tan cái lạnh 
bên ngoài, như xưa hơi ấm bò lừa đã sưởi ấm 
Hài Nhi Giêsu trong đêm hồng phúc ấy. Bài 
giảng của cha Phụ trách đã làm nổi bật tình 

thương của Thiên Chúa qua mầu nhiệm nhập 
thể của Con Một Người. 

Kết thúc thánh lễ đêm, sau khi đã chia sẻ một 

chút quà cho anh chị em giáo dân, cộng đoàn đã 
quây quần trên bãi cỏ để mừng lễ cho nhau. Hơi 
ấm của tình huynh đệ đã giữ ấm cho cả cộng 
đoàn trong “đêm thánh vô cùng” ấy.  

Sau lễ Giáng Sinh, cộng đoàn đã tổ chức một 
chuyến hành hương đến các hang đá của một số 
giáo xứ trong hạt Bình Giã, thăm nhà thờ Đức 
Mẹ Bãi Dâu, nhà thờ mồ các thánh tử đạo tại Bà 
Rịa, nhà thờ chánh tòa Bà Rịa và tạm dừng chân 
ở nhà anh Ái để chia sẻ bữa cơm chiều. Ông bà 
cố anh Quản lý đã niềm nở đón tiếp cộng đoàn 
trong sự chân thành, đơn sơ, đậm tình thân gia 
đình. 

Và ...chuyện năm nay... 
Bước sang 

năm mới, cộng 
đoàn lại tất bật 
với việc vườn 
tược. Cà phê đã 
được thu hoạch 
xong. Mùa tiêu 
cũng đã đến, anh 
em trẻ lại có dịp 
làm quen với 
những cây tiêu. 
Mỗi giờ lao động, 
anh em lại huy 
động lực lượng ra 

vườn tiêu. Trời nắng và gió, cứ hai anh một 
thang để hái tiêu, cảm giác vừa lạ lẫm vừa thích 
thú. Các công việc sau đó như xay tiêu, phơi 
tiêu được anh em trẻ làm quen hết. Bên cạnh đó, 
việc tưới nước cho cà phê, mít và tiêu là một đòi 
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hỏi cần thiết để cây trồng không bị thiếu nước 
dẫn đến giảm năng suất trong mùa khô. Vườn 
rau cũng đã cho thu hoạch, giúp giảm phần nào 
chi tiêu cho cộng đoàn. Anh quản lý cũng đã 
cho làm lại “công viên” với bãi cỏ và đài phun 
nước để làm bớt không khí oi bức trong mùa 
nắng. 

Ngày 23/1, sau tuần tu nghị tỉnh Dòng, các 
anh em ở cộng đoàn Xuân Sơn và điểm Hòa 
Hội, với sự có mặt của anh Antôn Đặng Đình 
Sĩ, đã cùng tụ họp tại nhà Bình Giã để tham dự 
buổi tĩnh tâm. Cả cộng đoàn và những anh em 
tham dự tĩnh tâm đã cùng chia sẻ bữa cơm trưa 
huynh đệ với nhau. Đây cũng là ngày tất niên để 
tạm chia tay các anh em Thỉnh Sinh về quê ăn 
Tết. Sáng hôm sau, Thánh lễ diễn ra với sự vắng 
vẻ hơn thường lệ, nhưng những người ở lại đều 
hiểu đó chỉ là sự vắng vẻ tạm thời. 

Ngày Tết cổ truyền của dân tộc cũng đã đến 
trong cộng đoàn với màu vàng của hoa mai, hoa 
cúc. Những thánh lễ đầu năm với sự tham dự 
của anh chị em giáo dân diễn ra trong cái tiết se 
lạnh nhưng tràn đầy hơi ấm nơi Chúa là mùa 
xuân vĩnh cửu. Thêm vào đó, sự hiện diện của 
anh Antôn Chúc và anh Antôn Sĩ càng làm cho 
cái Tết thêm ấm áp. Một vài anh em học viện 
cũng như các đoàn thể, giáo dân trong giáo xứ 

cũng đã đến chúc Tết cộng đoàn. Ngày mùng 
hai Tết, cha Phụ trách cũng đã về quê thăm gia 
đình với anh Chúc. 

Sau hai tuần nghỉ Tết, nhà Bình Giã trở lại 
với bầu khí vốn có ở nơi đây. Cộng đoàn đông 
vui trở lại với sự hiện diện của anh em trẻ. Các 
công việc trong nhà ngoài ngõ lại được bắt đầu 
trở lại: trồng rau, tưới nước, hái tiêu, nuôi gà, 
chăm thỏ. Tất cả đang được thực hiện mỗi ngày 
với một lực lượng “nông dân” nghiệp dư của 
cộng đoàn Bình Giã, nhưng lại được hướng dẫn 
bởi một nhà nông chính hiệu Thầy Charles. 
Cùng với công việc tay chân, anh em cũng đã 
làm quen trở lại với công việc học hành. Mọi sự 
dường như đang bắt đầu lại, nhưng không phải 
tại khởi điểm. 

Đến đây xin tạm dừng đôi dòng sẻ chia thông 
tin về những hoạt động của cộng đoàn Thỉnh 
Sinh Bình Giã. Một lần nữa, xin kính chúc anh 
chị em trong đại gia đình Phan sinh lời chúc 
bình an và thiện hảo trong sự cầu bầu của Đức 
Trinh Nữ Maria và Cha thánh Phanxicô. 
Nguyện chúc anh chị em được đầy tràn niềm vui 
trong Chúa và có một mùa Chay thánh thật sốt 
mến. Xin hẹn gặp lại anh chị em trong lần đưa 
tin kế tiếp. 

 

Tin Đakao - Lữ Khách 
Phạm Xuân Thanh, Ofm 

 

Vài thông tin 
Mỗi dịp sắp xếp lại nhân sự trong Tỉnh 

Dòng, nhiều anh em trong Tỉnh Dòng có cơ hội 
dọn dẹp lại phòng của mình, gói gọn lại hành 
trang, để đến khi có lệnh là có thể nhanh chóng 
lên đường. 

Cũng trong chiều hướng đó, anh em trong 
Cộng đoàn Đakao đã chuẩn bị sẵn sàng, từ việc 
lau dọn, sắp xếp đến việc bỏ đi những gì không 
cần thiết cho công việc lữ hành và khách lạ. Có 
thể kể đến anh Phụ trách Cộng đoàn, nhớ đến 
dịp này cách đây 3 năm, anh đã dọn dẹp chuẩn 
bị mọi thứ để có thể lên đường ngay sau khi có 
bảng danh sách gia đình. Và năm nay, anh cũng 
chuẩn bị như những nhiệm kỳ trước. Thấy vậy, 
có người nói đùa: “nghe nói anh vẫn tiếp tục 
làm Phụ trách Cộng đoàn đó”, anh trả lời, “mình 
già rồi, để anh em trẻ làm thì tốt hơn…”. Một 
người anh em khác trong cộng đoàn cũng đã 

chuẩn bị tinh thần từ mấy tháng trước khi tu 
nghị bắt đầu, anh nói là sẽ xin về một cộng đoàn 
nào đó ở miền quê để sống. Bên cạnh đó, cũng 
có một người anh lớn tuổi, vì sức yếu và mắt 
không hề thấy, anh sợ sự thay đổi nên đã khiêm 
nhường đến gặp những anh có trách nhiệm và 
bày tỏ nhu cầu của mình để có thể được sống 
quãng đời còn lại nơi căn phòng của mình. 

Các anh em trong cộng đoàn còn chuẩn bị 
nhiều thứ khác để những anh sẽ sống ở đây 
trong nhiệm kỳ tới. Anh em đã sơn lại khu vực 
nhà ăn, nhà bếp, hành lang phía sau và một số 
phòng khác, đồng thời, anh em đã cẩn thận thay 
mới nhiều đồ đạc như ổ cắm điện, mua mới 
dụng cụ sửa điện, sửa xe, sơn sửa quạt trần các 
phòng … 

Vài suy nghĩ 
Cứ ba năm một lần, Tỉnh Dòng có bảng gia 

đình mới, điều này giúp anh em sống tinh thần 
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“lữ hành và khách lạ” cách cụ thể. Việc thay đổi 
nhân sự theo từng nhiệm kỳ phải chăng chỉ giúp 
cho những anh em làm công tác mục vụ và 
những anh em làm việc không chuyên ngành. 
Điều này có lợi cho anh em trong việc sống tinh 
thần Phan sinh ngày một hoàn thiện hơn. 

Còn một vài anh em làm việc chuyên ngành 
thì sao? Anh em ít có được cơ hội để thay đổi 
nơi sống và làm việc. Vì sống và làm việc một 
nơi quá lâu là một thử thách cho anh em trong 
việc lữ hành về nhà Chúa trên con đường “Phan 
sinh”. 

 

 
HẬU QUẢ  
CỦA NHỮNG NHU CẦU  
KHÔNG ĐƯỢC ĐÁP ỨNG  

Lời giới thiệu: Trang Thường Huấn tiếp tục gởi đến quý Độc Giả phần cuối 
chương II của tác phẩm Hành Trình Tự Do của cha James E. Sullivan, dịch giả 
Nguyễn Ngoc Kính, OFM, tr. 88-106. 

  
Sẽ như thế nào, nếu các nhu cầu cơ bản của 

tôi không được đáp ứng? Bấy giờ, tôi sẽ gặp 
nhiều trở ngại trong nỗ lực thể hiện một cuộc 
sống lành mạnh và toàn nhập. Tôi có thể hình 
dung những trở ngại ấy qua biểu đồ minh họa 
dưới đây. Thân thể tôi ví như một ống xy-lanh 
đầy khí nén; khí nén biểu thị cho năng lượng 
tinh thần, sinh lực của tôi; cuối ông xy-lanh là 
ba lối thoát hay ba ống dẫn, tức là các nhu cầu 
cơ bản trong thế giới của tôi. 

 Biểu đồ 1 

     
Đặc điểm của năng lượng tinh thần1 
Nên nhớ rằng, năng lượng tinh thần có hai 

đặc điểm quan trọng sau đây:  
Thứ nhất, năng lượng tinh thần là một năng 

lực nén, và cần phải được phóng thích. Nếu tôi 
không có tự do mà giải tỏa năng lực ấy qua một 
hay nhiều lối thoát - nghĩa là, nếu có những 
                                                 
1 Xem bảng chú dẫn (ND). 

chướng ngại vật và ức chế ngăn cản tôi giải tỏa 
năng lực nén ấy - thì áp lực ấy càng ngày càng 
gia tăng, cho đến mức không kiềm chế được nữa 
và bùng nổ - thường là vượt ngoài tầm kiểm 
soát của mình. 

Biểu đồ 2   
               
                             
        
                   
 
                           
 
        
     
Sự bộc phá này có thể diễn ra một cách dữ 

dội qua lối thoát thích hợp hay có thể thoát qua 
một lối khác.  

Ví dụ, nếu tôi đói ăn và khát nước trong một 
thời gian dài, thì sự đói khát gia tăng áp lực đến 
mức, khi có cơ hội thì tôi bị lôi cuốn phải ăn 
uống thái quá. Tôi bị cám dỗ phải ăn quá nhanh. 
Năng lực gia tăng qua lối thoát của nhu cầu thể 
lý và bùng nổ mạnh mẽ mỗi khi tôi có cơ hội. 

Cũng xảy ra hiện tượng phình to nhu cầu thể 
lý như vậy, khi năng lực di chuyển từ lối thoát 
này qua lối thoát khác. Nếu người tu sĩ không 
tìm được lối thoát cho nhu cầu biểu cảm, họ 
thường cảm thấy thèm ăn uống quá nhiều. Nếu 
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năng lực ấy thoát ra theo con đường của nhu cầu 
yêu thương, thì họ cảm thấy bị thôi thúc bởi nhu 
cầu muốn được yêu thương và vỗ về. Đôi khi 
nhu cầu ấy trở nên vô độ đến mức, họ không 
bao giờ cảm thấy no đủ. Và nếu năng lực ấy di 
chuyển vào phạm vi sinh dục, thì hầu như họ sẽ 
bị ám ảnh bởi những quan tâm và tưởng tưởng 
tình dục.  

Cũng có thể xảy ra trường hợp này: Khi 
người tu sĩ hay linh mục ngăn chận việc đáp 
ứng các nhu cầu cơ bản và chống cự lại mọi 
xung lực, không cho bùng nổ ra bên ngoài, bấy 
giờ năng lực ấy có thể đạt tới tình trạng kích 
động cao độ, khiến cho ống xy-lanh (thân thể) 
bị vỡ và gây ra những triệu chứng bệnh tâm thể 
lý. 

Biểu đồ 3 

        
Thứ hai, năng lượng tinh thần là một năng 

lực lưu chuyển, nghĩa là năng lực ấy có thể di 
chuyển từ ống dẫn này đến ống dẫn khác. Nói 
cách khác, năng lực của nhu cầu thể lý, năng lực 
của nhu cầu biểu cảm hay năng lực của nhu cầu 
yêu thương cũng chỉ là một. Chỉ có một năng 
lực cơ bản được giải tỏa qua ba đường truyền.  

Do đó, năng lượng tinh thần thì rất giống với 
điện năng. Người ta có thể truyền dẫn điện lực 
vào máy lạnh để sản xuất khí lạnh. Người ta có 
thể truyền dẫn điện lực vào máy sưởi để sản 
xuất khí nóng, một sản phẩm hoàn toàn trái 
nghịch. Điện lực thì có tính lưu chuyển. Nó có 
thể vận hành dưới nhiều hình thái khác nhau. 
Nếu cung cấp điện lực cho xe hơi, nó sẽ tạo nên 
chuyển động và công suất. Nếu cung cấp điện 
lực cho bộ thắng, nó sẽ làm cho chiếc xe dừng 
lại. Hiệu quả khác nhau không do chính năng 
lực, mà do đường truyền năng lực! 

Năng lượng tinh thần cũng tương tự như vậy. 
Tôi sử dụng cùng một loại sinh lực để đáp ứng 
tất cả các nhu cầu của mình: Nhu cầu ăn uống, 
nhu cầu yêu thương, nhu cầu tìm kiếm ý nghĩa! 
Và vì sinh lực ấy có tính chất lưu chuyển, nên 
sinh lực ấy dễ dàng thoát ra bằng một đường 
dẫn khác, khi đường truyền chính thức bị tắc 
nghẽn hay gặp trở ngại. 

Khi một trong những nhu cầu cơ bản của tôi 
không được đáp ứng, tôi cảm thấy đau đớn vì áp 
lực. Tuy nhiên, sự thường thì tôi có thể thích 
ứng một cách lành mạnh, miễn là tôi đủ trưởng 
thành, biết rèn luyện kỷ luật và kiềm chế xung 
năng. Nhờ sự trưởng thành đó, tôi có thể tìm 
thấy đủ toại nguyện qua việc đáp ứng những 
nhu cầu khác, và do đó, nhu cầu chưa được đáp 
ứng ấy không gây trở ngại cho cuộc sống hạnh 
phúc và sáng tạo của tôi. 

Vì thế mà tôi có thể khước từ việc 
thỏa mãn sinh dục. Việc đó không phải 
dễ. Việc khước từ ấy đôi khi làm cho tôi 
cảm thấy đau đớn. Một nữ tu trẻ bộc lộ 
nỗi đau đớn ấy một cách dí dỏm như 
sau: “Tôi đau khổ vì CA,” chị vừa nói 
vừa nháy mắt, khiến tôi không hiểu chị 
muốn nói gì. Tôi lo lắng hỏi chị: “Chị bị 
ung thư sao?” (Tôi hiểu CA là ung thư – 
cancer). Chị mỉm cười đáp: “Không! Tôi 
bị đau vì đời sống độc thân của tôi bị tấn 
công.”2 Tôi cười và hiểu điều chị muốn 
nói! 

Tuy nhiên, điều gì sẽ xảy ra khi nhiều nhu 
cầu cơ bản của tôi không được đáp ứng? Làm 
sao tôi có thể đối phó với nhu cầu sinh dục mà 
tôi khước từ, trong khi tôi không có được một 
người bạn thân, và cũng không có được một 
nghề nghiệp vừa ý? Đây không phải là một câu 
hỏi hoàn toàn lý thuyết – nhất là đối với những 
người độc thân luôn luôn phải đối mặt với một 
cuộc sống, mà những nhu cầu sinh dục được giả 
định là không được đáp ứng. Chúng ta phải 
trung thực mà nhìn nhận rằng, đó không phải là 
một tình trạng ít thấy trong đời sống các linh 
mục và tu sĩ. 

Khi nhiều nhu cầu của tôi không được đáp 
ứng, thì có thể là tôi phải gánh chịu những hậu 
quả tai hại trong cuộc sống. Bấy giờ, năng 
lượng tinh thần gia tăng áp lực trên tôi, tương tự 
như điện áp phát ra từ một máy phát điện khổng 
lồ đang “gào rú” để được giải tỏa; hay giống 
                                                 
2 Celibacy attack. 
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như khí nén trong ống xy-lanh không ngừng bị 
dồn nén trong một thể tích ngày càng nhỏ. Như 
mọi loại năng lực khác, năng lượng tinh thần 
phải được giải tỏa, phải được chuyển tải, hoặc 
bùng nổ ra bên ngoài, hoặc được chuyển qua 
một lối thoát khác. 

Bùng nổ - giải tỏa 
Trong trường hợp thứ nhất, khi năng lượng 

gia tăng áp lực quá mức, đường truyền ắt sẽ nổ 
tung. Ví dụ, khi một người không thể tìm thấy ai 
biết lắng nghe cảm xúc của mình, thì điều gì sẽ 
xảy ra? Nỗi đau đớn và thất vọng sẽ dâng cao 
đến mức mà kẻ ấy không thể kiềm chế được 
nữa. Những cảm xúc ấy có thể nổ tung, khiến 
người ấy nói năng bép xép vì bức bách.3 Người 
ấy cứ nói đi nói lại những chuyện nhảm nhí khó 
tin. Thật chán ngấy khi nói chuyện với những 
người như vậy. Mọi người đều muốn tránh né 
họ.  

Nếu họ vẫn còn nhạy cảm mà nhận ra phản 
ứng của những người chung quanh, họ thấy mọi 
người dần dần rút lui và tránh né họ. Điều đó 
chỉ làm cho họ cảm thấy cô đơn và thất vọng 
hơn. Thế là họ cảm thấy cần phải nói chuyện 
hơn bao giờ hết. Thậm chí họ tuôn xổ cảm xúc 
của mình với những người lạ mà họ gặp trên xe 
điện ngầm. Trong trường hợp nghiêm trọng, khi 
mọi người xa lánh vì họ là kẻ “lập dị,” họ cảm 
thấy lẻ loi và nói một mình trong phòng. 

Điều đó cũng có thể xảy ra với người không 
biết tìm lối thoát cho sự thúc bách sinh dục. Nếu  
họ không biết rèn luyện sự tự chủ, thì áp lực do 
thúc bách sinh dục có thể bùng nổ thành những 
hành vi bức bách sinh dục. Họ cảm thấy mình bị 
áp đảo bởi những thèm muốn và tò mò tính dục. 
Dường như họ không thể tuân phục ý chí và sự 
phán đoán của mình, nên họ xem những phim 
khiêu dâm; thường xuyên thủ dâm do bức bách. 
Đôi khi, họ lén lút quan hệ tình dục với những 
kẻ vô danh như gái mại dâm, hay có những mối 
quan hệ tình dục thiếu lành mạnh khác. 

Ở đây, thảm kịch của họ trở nên nghiêm 
trọng, không chỉ vì họ luôn luôn cảm thấy đau 
khổ vì cô đơn và thiếu giao tiếp với người khác, 
mà còn vì một nỗi đau tinh thần khác: Đánh mất 
lòng tự trọng. Họ cảm thấy có tội, không có giá 
trị, bất xứng với tư cách linh mục hay tu sĩ. Họ 
cảm thấy mình là kẻ giả hình, và lo sợ một ngày 
kia người ta sẽ khám phá và lột mặt nạ của họ 

                                                 
3 Compulsive talking. Xem bảng chú dẫn (ND). 

ra! Họ cảm thấy ngột ngạt vì sự suy nhược và 
xao xuyến, đó chính là nỗi đau tinh thần của họ. 

Nỗi đau ấy cũng là nỗi đau của các linh mục 
và tu sĩ, khi họ cảm thấy mình không được quý 
trọng như những người đặc biệt. Họ thường xoa 
dịu nỗi đau buồn của mình, bằng cách phấn đấu 
hết sức để được trân trọng. Họ trở thành những 
người “nghiện làm việc” và hoàn toàn bị thôi 
thúc phải thực hiện những kỳ công. Bởi họ 
không cảm thấy mình được trân trọng vì nhân 
cách và giá trị nội tâm của mình, nên họ tìm 
cách làm cho mình được quý trọng vì những 
việc họ làm. Họ thật sự trở thành những người 
bị cưỡng bách và “thiển cận.” Họ ăn uống và 
mở tưởng đến công việc, chứ không dành thời 
giờ đáp ứng các nhu cầu của mình, nhất là nhu 
cầu tình bạn.  

Xét như một hình thức bù trừ, thì làm việc 
quá tải có được lợi thế này: Đó là một hình thức 
dễ được xã hội thừa nhận hơn hành vi tình dục, 
hay việc nói năng bép xép vì cưỡng bức, và rất 
hợp với lòng tự trọng của họ. Vì thế, người 
nghiện làm việc không cảm thấy đau đớn về mặt 
tinh thần như người nói năng bép xép hay quan 
hệ tình dục do cưỡng bức. Dầu vậy, họ vẫn cảm 
thấy đau khổ vì cô đơn và những chứng bệnh 
tâm thể lý.  

Chuyển vị4 
Trong trường hợp thứ hai, khi nhu cầu của 

tôi không được đáp ứng, thì năng lượng tinh 
thần có thể được chuyển tải qua một đường 
truyền khác. Đây quả là một cơ chế đối phó 
tuyệt diệu, khi năng lượng tinh thần di chuyển 
đến một lối thoát khác có khả năng chịu đựng 
năng lực phụ trội, như con đường bác ái và tình 
bạn, hay con đường nghệ thuật và sáng tạo. Cơ 
chế đó gọi là thăng hoa, và đó là một trong 
những cơ chế đối phó sáng tạo và lành mạnh 
nhất của chúng ta. 

Tuy nhiên, thật đáng tiếc mà nói rằng, việc 
thăng hoa không thể là một hành động mà 
chúng ta thực hiện một cách có ý thức được. 
Thăng hoa là một cơ chế vô thức, qua đó một số 
thúc bách mà xã hội ít chấp nhận, tìm được lối 

                                                 
4 Displacement: Một cơ chế tự vệ của vô thức, qua đó 
cảm xúc yêu thương đối với một đối tượng mà chủ thể 
cảm thấy là nguy hiểm và không được chấp nhận, được 
chuyển đến một đối tượng khác có thể được chấp nhận. 
Xem A. Cencini và Manenti, Tâm lý và Huấn Luyện, dg. 
Nguyễn Ngọc Kính (Tp. Hồ Chí Minh: Nhà Xuất Bản 
Phương Đông, 2011), tr. 462 (ND). 
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thoát qua những hoạt động cao quý mà xã hội 
trân trọng. Việc thăng hoa thường diễn ra một 
cách tự động trong tầng vô thức của những 
người may mắn, vì họ có một tuổi thơ đầy yêu 
thương. Đối với những người ấy thì việc đón 
nhận và trao ban tình yêu đã trở nên như một 
bản tính thứ hai. Vì thế, những thúc bách 
“không thể chấp nhận” nơi họ có thể chuyển 
qua lối thoát của tình yêu một cách tương đối dễ 
dàng. Bước đi ấy “diễn ra” một cách tự nhiên, 
mà họ không cần phải ý thức và nỗ lực nhiều. 

Tuy vậy, việc thăng hoa theo kiểu ấy thì 
tương đối hiếm, có lẽ vì không mấy ai đã thụ 
hưởng một thời thơ ấu hoàn toàn tích cực và 
tràn đầy yêu thương. Đối với hầu hết chúng ta, 
năng lượng tinh thần thường không được giải 
tỏa theo con đường thăng hoa, nhưng theo 
những lối thoát khác, thường là những lối thoát 
thiếu lành mạnh.  

Chẳng hạn, khi nhu cầu yêu thương của tôi 
không được đáp ứng, thì năng lực ấy thường 
được chuyển qua nhu cầu thể lý, khiến tôi bộc lộ 
một loạt những hành vi thay thế cho nhu cầu 
yêu thương.5 Tôi bắt đầu ăn uống quá nhiều, đi 
xem đua ngựa mỗi tuần ba bốn lần. Đôi khi 
hành vi thay thế tình yêu mặc hình thức duy tiêu 
thụ, một đam mê thúc bách tôi mua sắm những 
sản phẩm mới nhất – máy truyền hình màu đẹp 
nhất, đầu máy phát hình hiện đại nhất, xe hơi 
sang trọng nhất, quần áo hợp thời trang nhất, 
v.v… Tôi phải đến những nhà hàng sang trọng 
nhất và xem những chương trình biểu diễn 
hoành tráng nhất. 

Đôi khi tôi đam mê một thú tiêu khiển, đến 
mức đó không còn là một thú tiêu khiển đơn 
thuần nữa, nhưng thu hút tất cả sự quan tâm của 
tôi, khiến tôi xa rời hoạt động tông đồ của mình. 
Tôi trở thành kẻ đùa với lửa, đùa với cảnh sát. 
Tôi biết có một linh mục thích kinh doanh bất 
động sản, và hầu như cha là một nhân viên bất 
động sản hơn là một linh mục.  

Khi nhu cầu biểu cảm của tôi không được 
đáp ứng, tôi sẽ bộc lộ những hành vi thay thế 
cho nhu cầu ấy. Tôi cảm thấy rất muốn được 
người khác thông cảm và nhìn nhận. Vì tôi rất 
thường xuyên cảm thấy như thế, nên trong mọi 
dịp, tôi đều mong đợi mọi người phải hiểu cảm 
xúc của tôi và nhạy cảm với tôi, nếu không thì 
tôi cảm thấy bị tổn thương. Có khi tôi cố kìm 

                                                 
5 Love substitutes. Xem bảng chú dẫn (ND). 

nén cảm xúc đau đớn của mình; có khi tôi bộc 
lộ và phun ra như một đứa trẻ. 

Ví dụ, chị Sara là một nữ tu khoảng 40 tuổi 
và được miễn chuẩn lời khấn, vì chị đặt ra 
những yêu cầu mà những người chung quanh 
không sao đáp ứng được. Chị khá thông minh, 
có óc trực giác và tính nhạy cảm rất đặc biệt. 
Trong thời thơ ấu, chị là một đưa trẻ thiếu thốn 
tình cảm. Chị không bao giờ cảm thấy mình 
được cha hay mẹ lắng nghe và thông cảm. Chị 
cảm thấy cha mẹ không chấp nhận cảm xúc của 
chị, nên rốt cuộc, chị không muốn bộc lộ cảm 
xúc của mình ra. Phần lớn thời thơ ấu, chị sống 
như một cô bé cô đơn và bị cô lập. Chị làm bạn 
với sách vở. 

Chị có những nhu cầu chưa bao giờ được đáp 
ứng thỏa đáng: Nhu cầu lệ thuộc, muốn làm một 
cô bé được yêu thương, được lắng nghe và được 
chăm sóc. Vì luật tự nhiên đâu bỏ qua bất cứ 
bước phát triển nào được, nên khi trưởng thành, 
chị vẫn mang theo những nhu cầu ấy. Nội tâm 
chị không ngừng bị giằng co giữa ước muốn trở 
nên một phụ nữ và nỗi khao khát trở nên một trẻ 
thơ. Đáng tiếc là đứa bé tức giận và hờn dỗi dai 
dẳng thường chi phối các mối tương quan giữa 
chị với người khác.  

Đứa bé bên trong nội tâm chị cứ đòi mọi 
người phải bén nhạy mà thông cảm với chị, 
không chỉ những cảm xúc mà chị bộc lộ, mà cả 
những cảm xúc chị không bộc lộ. “Các chị phải 
biết tôi cảm thấy như thế nào chứ! Các chị thật 
vô cảm!” Chỉ một chút xúc phạm nhỏ nhặt cũng 
biến thành một sự sỉ nhục khủng khiếp. Nếu có 
ai không gọi điện thoại cho chị đúng giờ như đã 
hứa, thì sự sơ suất ấy có thể làm cho chị cảm 
thấy bị coi thường và ruồng rẫy. 

Không những chị phóng đại các vết thương 
của mình, mà trong vô thức, chị còn đồng hóa 
với những ai bị tổn thương và chị đến với họ 
bằng một thái độ rất tế nhị và quan tâm hết sức 
chu đáo. Tuy nhiên, quả là điều bất hạnh nếu họ 
không biết đáp lại một cách đầy cảm thông như 
thế. Cái lưỡi của chị sẽ trở nên sắc bén hơn 
gươm hai lưỡi mà cắt họ ra từng mảnh! Hậu quả 
là hầu hết mọi người đều xa lánh chị - vì thế mà 
chị càng thêm thất vọng và cô đơn.  

Việc tư vấn cho chị tiến triển rất chậm, vì chị 
nghĩ rằng, nhà tư vấn phải là người có khả năng 
lắng nghe hơn những người khác, lắng nghe 
chính xác một trăm phần trăm và có khả năng 
đáp ứng với thái độ thông cảm và quan tâm vô 
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hạn. Làm sao có thể tìm thấy một nhà tư vấn 
như thế? Nhà tư vấn ấy cũng tương tự như 
người mà tác giả Thánh Vịnh đã nói như sau: 
“Người đó là ai để chúng tôi đến phụng thờ!” 

Những chứng bệnh tâm thể lý6 
Khi các nhu cầu của tôi không được đáp ứng, 

thì có thể đưa đến hậu quả thứ ba: Tôi trở thành 
nạn nhân của những chứng bệnh tâm thể lý. Đó 
là điều rất thường xảy đến với các tu sĩ và linh 
mục, bởi vì họ là những người cao thượng. Nếu 
một người được thúc đẩy bởi một động lực cao 
thượng và mạnh mẽ đến nỗi, họ không sử dụng 
những hành vi thay thế tình yêu và biểu cảm, thì 
điều gì sẽ xảy ra? Sẽ như thế nào, nếu tôi bịt 
mọi lối thoát của nồi nước sôi, không để cho hơi 
nước thoát ra ngoài? Áp lực trong nồi sẽ gia 
tăng cho đến khi vỡ tung. Năng lượng tinh thần 
tích tụ trong ống xy-lanh sẽ làm cho nó vỡ tung 
và thân thể con người trở thành nạn nhân của 
những chứng bệnh tâm thể lý – nhức đầu dữ dội, 
áp huyết cao, loét, và căng thẳng một cách khó 
hiểu. 

Chị Terexa là một phụ nữ trẻ, mạnh khỏe và 
cường tráng độ 35 tuổi. Cách đây vài năm, chị 
đảm nhận một chức vụ với mức lương tuyệt vời, 
nhưng chức vụ ấy cũng là một công việc hết sức 
nặng nhọc. Đó là một chức vụ thường dành cho 
phái nam. Ngoài những đòi hỏi khắt khe của 
công việc khiến chị mệt mỏi cả xác lẫn hồn, chị 
còn phải chịu đựng nhiều lời chọc ghẹo và quấy 
rối từ phía các bạn đồng nghiệp. 

Chị Terexa kiên cường chu toàn công việc và 
nhất quyết chứng tỏ cho người khác thấy khả 
năng của mình, nhưng tất cả những nỗi đau khổ 
ấy đã làm cho thân thể chị tổn hại khủng khiếp. 
Chị nhức đầu nhức óc liên miên, mất ngủ, cao 
áp huyết và loét dạ dày. Rốt cuộc thì chị phải 
nghỉ việc. 

 Chị không cảm thấy mình là một con người 
có giá trị. Chị chán nản đến mức không muốn 
tiếp xúc với bạn bè. Chị là một con người cao 
quý, nên chị không để cho mình thực hiện 
những hành vi tiêu cực nhằm thay thế nhu cầu 
yêu thương hay nhu cầu biểu cảm. Vì thế, năng 
lượng tinh thần đã tích lũy áp lực đến mức, thân 
thể chị (xy-lanh) bắt đầu rạn nứt. 

Hạnh phúc là tự do 

                                                 
6 Psychosomatic illness: Những chứng bệnh bắt nguồn từ 
vấn đề tâm lý hay liên hệ ít nhiều đến vấn đề tâm lý (ND). 

Một người thật sự lành mạnh và hạnh phúc 
thì cảm thấy tự do và có khả năng đáp ứng mọi 
nhu cầu trong thế giới của mình. Họ cảm thấy tự 
do đáp ứng các nhu cầu thể lý. Họ ngủ nghỉ đầy 
đủ, có thời giờ nghỉ ngơi và sống một mình, ăn 
uống một cách hợp lý và ngon miệng. Họ tự do 
bộc lộ cảm xúc của mình và cẩn thận chọn lựa 
một người biết lắng nghe và quan tâm. Họ tự do 
tìm kiếm một công việc vừa ý và thực hiện một 
cách nghiêm túc. Họ quan tâm lắng nghe người 
khác. Họ dám liều lĩnh để tiếp xúc và kết thân 
với những người bạn chân chính. Họ có một đời 
sống tình dục lành mạnh và toại nguyện trong 
hôn nhân. 

Những người như thế thì ít gặp căng thẳng. 
Các nhu cầu của họ đã được đáp ứng. Họ cũng 
không phải chịu đau đớn tinh thần. Qua tình bạn 
trong cuộc sống, họ cảm nhận mình là một 
người đặc biệt, được chấp nhận và yêu thương, 
và họ cũng chấp nhận và yêu thương chính 
mình.  

Sự căng thẳng7 trong đời sống độc thân 
Tuy nhiên, vì tôi là người độc thân, nên thế 

giới của tôi có một sự căng thẳng nhất định, bởi 
vì một trong những con đường chuyển tải năng 
lượng tinh thần của tôi đã bị ngăn chặn. Tôi 
không được phép thể hiện mối tương quan yêu 
thương qua con đường sinh dục. Tôi không 
được phép vui hưởng sự thỏa mãn tình dục. Đó 
hẳn là nguyên nhân gây ra đau đớn. Cho dù các 
nhà tu đức có nói một cách hùng hồn rằng, đời 
sống độc thân là một dấu chỉ cánh chung, hay là 
một phương tiện giúp các tu sĩ và linh mục sẵn 
sàng hơn trong hoạt động tông đồ, thì chúng ta 
phải chấp nhận sự thật lạnh lùng và không thể 
chối cãi này: Lối thoát thông thường để giải tỏa 
sinh lực đã bị ngăn chặn, khiến cho sự căng 
thẳng ngày càng gia tăng vì năng lựợng bị bịt 
kín. Đối với phần lớn những người độc thân, 
nguyên nhân khiến họ hết sức đau khổ chính là 
việc họ bị áp lực phải kiểm soát những thúc 
bách tính dục. 

Đời sống độc thân được xây dựng trên một 
nguyên tắc cao đẹp, nghĩa là người độc thân 
phải  thăng hoa năng lực sinh dục qua việc tông 
đồ và bác ái. Tuy nhiên, vấn đề là ở chỗ việc 
thăng hoa, như chúng ta đã thấy trên đây, không 
tùy thuộc việc tự chủ mà tôi thực hiện một cách 
ý thức. Trái lại, thăng hoa là một cơ chế tự vệ 

                                                 
7 Xem bảng chú dẫn (ND). 
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vô thức.8 Việc thăng hoa đôi khi xảy ra nơi một 
số người may mắn, và làm phát sinh những 
hành vi cao thượng và tuyệt vời trong cuộc sống 
họ. 

Trái lại, đối với hầu hết những người độc 
thân thì không có việc thăng hoa, nhưng họ phải 
tập luyện ý thức tự chủ mà kềm chế năng lực 
sinh dục. Và vì thế, họ phải trả một giá không 
nhỏ cho sự căng thẳng và sợ hãi.  

Ngăn chặn hoạt động sinh dục 
Để thể hiện một cuộc sống lành mạnh mà 

không có hoạt động sinh dục, tôi phải hoàn 
thành nhiều nhiệm vụ. Một đàng, tôi phải tránh 
trấn áp những cảm xúc tính dục. Loại trừ những 
cảm xúc ấy ra khỏi ý thức thì không xoa dịu hay 
giảm thiểu sự thúc bách mạnh mẽ của chúng. 
Tôi phải giữ cho những cảm xúc ấy đừng tích tụ 
tới mức bùng nổ thành những hành vi tình dục 
do cưỡng bức. Và cuối cùng, tôi tránh chuyển 
tải năng lực qua những lối thoát tiêu cực và chủ 
bại. Đó là những nhiệm vụ không mấy dễ dàng, 
nhưng không phải là những nhiệm vụ bất khả 
thi.  

Bất cứ hình thức nào cố nhận chìm sự thúc 
bách sinh dục đều không có lợi, dù là ức chế 
một cách vô thức hay trấn áp một cách có ý 
thức. Năng lượng tinh thần vẫn còn tìm cách 
thoát ra bên ngoài, dù tôi có ý thức hay không. 
Khi tôi đẩy năng lực ấy vào vùng vô thức, bấy 
giờ tôi ít có khả năng kiểm soát năng lực ấy hơn 
trước. Và năng lực ấy tìm cách thoát ra ngoài 
bằng những hành vi thay thế thiếu lành mạnh, 
như ăn uống thái quá, v.v… 

Đàng khác, tôi không được để cho năng lực 
ấy tích tụ đến mức, tôi bắt đầu phản ứng lại sự 
thúc bách sinh dục một cách cưỡng bức. Đúng 
là tôi không thể chủ động mà thăng hoa năng 
lực ấy qua việc phục vụ và bác ái, nhưng tôi có 
thể quan tâm đến việc hoạt động tông đồ một 
cách cực hơn. Tôi có thể sẵn sàng hơn để gặp gỡ 
người khác với tất cả sự quan tâm và yêu 
thương của mình. Tôi có thể dành thời giờ để 
giải trí và tương quan lành mạnh với bạn bè. Tôi 
có thể nuôi dưỡng sở thích đọc sách, phát huy 
năng khiếu nghệ thuật và nghe loại nhạc thanh 
cao. Tôi có thể thực hiện những việc ấy, rồi một 
số năng lực sinh dục dần dần sẽ được giải tỏa 
qua những lối thoát lành mạnh ấy. Tôi không 
thể bắt buộc năng lực sinh dục phải thoát ra theo 
                                                 
8 X. Cencini và Manenti, Tâm lý và huấn luyện, tr. 467-
473. Xem bảng chú dẫn (ND). 

con đường ấy, nhưng tôi có thể động viên nó 
thoát ra theo cách ấy. Chiến lược lành mạnh ấy 
thường rất hữu hiệu.  

Cuối cùng, tôi phải bảo đảm rằng, tất cả 
những lối thoát khác phải thông suốt để cho 
năng lượng tinh thần có thể giải tỏa, đó là những 
lối thoát khác ngoài hành vi sinh dục. Tôi phải 
xét xem, liệu các nhu cầu thể lý có được đáp 
ứng bằng một chế độ ăn uống lành mạnh, tập 
thể dục và giải trí đầy đủ, ngủ nghỉ, thư giãn và 
sống cô tịch một mình hay chưa. Tôi không 
được xem những lối thoát ấy như một thứ xa xỉ, 
và tôi có thể gạt sang một bên mà chẳng hề hấn 
gì. 

Tôi cũng phải bảo đảm rằng, các nhu cầu 
biểu cảm đã được đáp ứng. Tôi phải tìm đến 
một ai đó, một người bạn hay một nhà tư vấn, 
để tôi có thể bộc lộ cảm xúc của mình. Nếu tôi 
chưa được trân trọng như một người đặc biệt 
trong môi trường làm việc của mình, thì tôi phải 
lấy những biện pháp cần thiết để cho mình được 
trân trọng trong môi trường đó, hay tìm kiếm 
một môi trường làm việc khác để mình cảm thấy 
được trân trọng.  

Và cuối cùng, tôi phải lấy tình yêu mà tiếp 
xúc với người khác. Tôi phải cảm nghiệm mình 
là một con người thật sự nhạy cảm và quan tâm 
đến người khác. Và trên hết, tôi cần phải cảm 
nhận tình yêu của bạn hữu, là những người quý 
mến tôi và thích làm bạn với tôi. 

Khi những lối thoát ấy được thông thoáng, 
bấy giờ tôi mới có thể kiểm soát và chịu đựng 
những sự thúc bách sinh dục. 

Kết luận 
Như vậy, nếu tôi biết đáp ứng những nhu cầu 

trong thế giới của mình, thì đó là một bước đi 
quan trọng trên con đường thể hiện một cuộc 
sống hạnh phúc và được giải thoát khỏi buồn 
phiền và đau khổ. Tự do đích thật là tự do thể 
hiện một cuộc sống viên mãn, thanh thản và hân 
hoan, khi các nhu cầu của tôi đã được đáp ứng.  

Đa số chúng ta chưa có được sự tự do ấy. Có 
những chướng ngại vật phát xuất từ bên ngoài. 
Tôi khao khát thổ lộ cảm xúc của mình với một 
người biết chấp nhận và yêu thương tôi như tôi 
là, nhưng nhiều khi tôi lại không tìm thấy ai, vì 
thế mà tôi cảm thấy thất vọng và đau khổ. 

Tuy nhiên, hầu hết những chướng ngại vật 
đều phất xuất từ bên trong, từ sự ức chế và sợ hãi 
của tôi; đó là những nguyên nhân cản trở tôi và 
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không “cho phép” tôi đáp ứng các nhu cầu của 
mình. 

Làm sao tôi có thể vượt qua những chướng 
ngại vật ấy, ngõ hầu mình được tự do thể hiện 
một cuộc sống viễn mãn? Câu trả lời hệ tại một 
hệ thống tâm thần khác, đó là khái niệm bản thân 
của tôi. Đây là sự thật, mà thoạt nhìn thì có vẻ lạ 
thường: Tôi có khả năng đáp ứng các nhu cầu 

ngoại giới hay không, là tùy tôi có khả năng đáp 
ứng các nhu cầu nội tại của mình hay không. Sự 
đau khổ tinh thần vì thiếu lòng tự trọng, là một 
trong chướng ngại vật gây cản trở cho tôi hơn cả. 
Tôi cảm nghĩ về mình như thế nào, đó là thành tố 
thiết yếu giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ của mình 
trong thế giới bên ngoài. 

 
 

 

 

TRANG CLARA 
  

Trong tâm tình tri ân Thiên Chúa Ba Ngôi, 
và trong niềm vui được bước vào năm 2014 , 
năm Giáp Ngọ, chị em chúng con tại Đan Viện 
Clara_Q9 xin kính chào và chúc mừng: 

- Cha Tân Giám Tỉnh 

- Tân Hội đồng Tỉnh Dòng 

Và toàn thể quý anh chị em trong Đại gia 
đình Phan Sinh Việt Nam_kính mến. 

 Dù đông qua, xuân đến rồi xuân đi..., thì 

đối với chúng con vẫn hàng ngày là lời kinh 
tiếng hát,nguyện cầu dâng lên Thiên Chúa trong 
an bình , thầm lặng. 

“Từng ngày đều đặn qua đi 
 Tưởng chừng như chẳng có chi khác thường 

Không còn gì phải vấn vương 
Dẫu rằng mọi sự không ngừng đổi thay 

Hôm qua không giống hôm nay 
Hôm nay sẽ chẳng như ngày mai đâu 

Mỗi ngày là một nhiệm mầu 
Giúp luôn khám phá thâm sâu ơn trời. 

Bao kỳ công Chúa rạng ngời 
Hàng ngày ẩn hiện trong nơi tầm thường 

Chúa luôn bày tỏ tình thương 
Cho người hèn mọn, khiêm nhường đơn sơ 

Từng giây, từng phút, từng giờ 
Xin cho con biết tôn thờ, tạ ơn 

Biết tin, cậy, mến thêm hơn 
Yêu người, yêu Chúa và luôn vui cười.” 

 Cuộc sống và công việc trong xã hội hôm 
nay dễ cuốn con người vào vòng xoáy của thời 
gian. Cơm, áo, gạo, tiền, danh vọng, địa vị, 
quyền lực và biết bao nhiêu thứ nhu cầu khác 
thôi thúc họ. Cứ như vậy, sớm, trưa, chiều, tối, 
lịch công việc, hội họp, ăn uống… cứ liên tiếp 
nhau đến nỗi họ không còn thời gian để chiêm 
ngưỡng một đóa hoa tươi, một giọt sương trong 
nắng mới, một bầy chim nhỏ đang tung tăng ríu 
rít trên thảm cỏ xanh non, một bản nhạc tình ca 
êm ái hay một giây phút thinh lặng soi lại lòng 
mình để đón nhận hạnh phúc. 

 Tuy nhiên, vẫn có những con người, không 
nhiều lắm “ a dại ta tìm nơi vắng 
vẻ...........” Những người ấy đến Đan Viện vắng 
vẻ để tìm gì? 

 Họ là những thiếu nữ rất trẻ trung yêu đời, 
tràn đầy sức sống với một tương lai mở rộng 
chờ đón họ. Thế nhưng họ đã “ tìm đến và 
xem”. Và đây là những tâm tình chia sẻ của họ: 

 “…Một sự tình cờ, ngẫu nhiên hay một cơ 
duyên huyền nhiệm, em đã khám phá ra một 
nơi, ít ai biết đến, đó là Đan Viện Thánh Clara. 

 Vì sao nơi đây lại mang trong mình sự bình 
an và huyền nhiệm? Cuộc sống con người và 
phong cảnh trong đó có điều gì khác với ngoài 
xã hội chăng? Thật vậy, khi bước qua cổng vào 
tới sân vườn phía trước của Đan Viện ta có cảm 
tưởng được hòa mình vào không gian tươi xanh, 
mát mẻ, yên tĩnh. Bởi cảnh vật và con người 
như đan quyện vào nhau, Ta lắng nghe thì chỉ 
thấy tiếng của gió thổi nhẹ qua khe lá hay những 
tiếng chim thấp thoáng trên cành. Thật là, một 
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không gian lý tưởng cho những ai muốn lắng 
đọng tâm hồn, nghỉ ngơi và kín múc một sức 
sống mới. 

 Huyền nhiệm ở nơi đây chính là khi ta tìm 
được câu trả lời cho thắc mắc này: Vì sao, hay 
vì điều chi mà các chị lại từ bỏ mọi sự tốt đẹp 
ngoài đời để tới đây ẩn mình trong chiêm niệm 
và yêu mến một Đấng chết treo trên Thánh giá? 
Đêm đêm, ngày ngày gắn bó với nhau, cùng 
nhau dâng những lời kinh trang nghiêm và đầy 
sốt sắng? Không thể dùng ngôn từ nào xứng hợp 
hơn cho bằng gọi đó là Huyền Nhiệm Tình Yêu. 

 Nếu một lần trong đời, có ai đó thấy lòng 
mình bất an và lo lắng hay muốn tìm cho minh 
một điều sâu kín trong lòng. Xin hãy đến Đan 
Viện Thánh Clara một lần để được đón nhận 
một an bình thực sự và một huyền nhiệm của 
tình yêu...” 

Khám phá bên ngoài, chưa làm họ thỏa mãn, 
họ muốn vào bên trong. 

“…Thế rồi, thời gian thấm thoát cũng thật là 
nhanh, thế là đã gần tám tháng em được vào 
sống trong Đan Viện Clara. Đi theo tiếng Chúa 
Giêsu, bước vào Đan Viện mà em chưa biết 
mình sẽ thế nào. Em mường tượng một cuộc 
sống thầm lặng bên Chúa, trong nhà thờ hay 
trong một căn phòng chỉ có Chúa và em. Một 
con người với bốn bức tường khép kín. 

 Đấy là những sự trước kia, còn bây giờ khi 
đã có một vài trải nghiệm nho nhỏ, được tận mắt 
chứng kiến, được sống cùng chị em. Có cảm 
nghiệm thực tế rồi em càng thêm tin tưởng và 
muốn tiến thêm một bước, là không chỉ sống 
bên ngoài mà sống tận bên trong. Con người 
thật của tôi là ai? Thì tôi muốn nó là như vậy 
trước mặt Chúa. 

 Mở đầu là bữa cơm trưa cùng gia đình, lần 
đầu tiên được vào ngồi ăn cơm cùng tất cả các 
chị em, em vui và tạ ơn Chúa. Một khởi đầu 
bình an, ai cũng có một cái gì đó để cho đi và 
cũng nghèo cần nhận lại một nụ cười, một ánh 
mắt thân thương. Tình yêu trong Chúa giải thích 
cho sự hăng say của chị em trong công việc, ai 
cũng làm được hy sinh theo khả năng của mình 
có thể cố gắng. Ai cũng vui vì được góp sức vào 
xây một gia đình Clara thánh thiện. Các chị nhà 
bếp, lo sao bữa ăn “ thành sự” vui lòng khách 
đến vừa lòng khách đi. Có hôm em được phụ 
giúp nhặt rau, rửa xô chậu gì đó em cũng vui lây 
vì thấy các chị dễ thương, em mến nụ cười đơn 

sơ không màu mè, không e lệ, nó phát khởi bên 
trong của con người yêu Chúa. Mỗi khi chào 
các chị “ Ngợi khen Chúa Kito” em nhận lấy 
niềm vui có Chúa ở với mình, một cách nào đó 
Chúa đang củng cố niềm tin cho em 
tiếp bước…” 

Niềm tin và niềm vui không thể giữ lấy cho 
mình, họ được thúc đẩy phải loan truyền cho 
người khác. 

“… Khi em chính thức thông báo với bạn bè 
người thân về sự lựa chọn của em. Một người 
bạn nói rằng: “ Vậy là đầu hàng với thế gian 
sao?”, người khác nghe tin thì gọi điện thoại xác 
nhận coi em có bị điên không? Mẹ và chị thì 
cho rằng sao em nỡ bỏ gia đình với những con 
người hết lòng yêu thương em. Còn hầu hết 
những người thân bạn hữu thân thiết khác, coi 
bộ hiểu em hơn thì im lặng và tỏ ra thương hại 
em. Nhưng quả thật lúc đó, niềm vui nhận ra ơn 
gọi đã chiếm hết tâm trí, niềm vui gặp được 
bình an đã bịt tai em, cổ họng cũng chẳng muốn 
phân bua. Vì em tin chỉ những ai được Chúa cho 
hiểu mới hiểu. Một lần bắt gặp và sau đó là cả 
chuỗi ngày dài ước ao. Em đã trở thành người 
điên dại vì Chúa. Chính sự điên dại ấy dẫn em 
vào cuộc chiến đấu với thế gian chứ không phải 
đầu hàng. Là biết yêu hơn chứ không phải bất 
cần. Là với Giêsu Vua cả đất trời sánh bước chứ 
không phải cô đơn. Nhưng có phải em đã được 
Chúa yêu chiều đến độ ai trong thế gian thấy em 
cũng nhận ra sự bình an nơi em. Em chưa bao 
giờ nghĩ vậy vì đó không phải là cách Chúa giáo 
dục một linh hồn. Nhất là với một con người 
yếu đuối mỏng giòn như em...” 

Từ khám phá này đến khám phá khác- không 
phải là những khám phá về văn minh kỹ thuật 
hiện đại- đưa họ đến một niềm tin xác tín và họ 
chân thành đơn sơ nhận định. 

“… Đối với thế gian, tất cả thật tầm thường, 
vụn vặt. So với những tòa nhà chọc trời, những 
công trình nghiên cứu vũ trụ, những bữa tiệc và 
những đêm hội với những con người tham gia 
vào đó. Các chị và em là những người khờ 
dại, những phế nhân. Nhưng với niềm tin của 
một người lữ hành và khách lạ đối với thế gian 
này, em lại hãnh diện và vui mừng vì được thấy 
các chịthong dong tiến bước. Em tin rằng con 
đường các chị đang đi sẽ vạch ra cho thế gian 
một lối mòn. Lối sống các chị đang sống sẽ nên 
muối và ánh sáng, Chúa dùng dể giữ cho Giáo 
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hội Chúa luôn tươi mới cho tới ngày Người lại 
đến…” 

Xin tạ ơn Chúa đã ban ơn kêu gọi cho chúng 
con và còn tiếp tục kêu gọi những con người 
hôm nay dám đáp lại lời “ Hãy theo Thầy” . Và 
xin mượn lời Mẹ Thánh Clara để kết thúc trong 

lời chia sẻ “ Trong các ơn chúng ta đã nhận 
được và vẫn còn tiếp tục nhận được hàng ngày 
từ vị Đại Ân nhân của chúng ta, là Chúa Cha 
đầy lòng thương xót, thì ơn mà chúng ta phải 
cảm tạ tôn vinh Người hơn cả, đó là ơn kêu gọi 
chúng ta” (Di Chúc 2-3) 

 
 

TIN TỨC CHỊ EM PHAN SINH 
THỪA SAI ĐỨC MẸ 

Nhanh quá, mới đó mà lại đã đến lượt chị em 
Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ chúng em đưa tin 
cho Báo Chia sẻ. Vậy xin được sẻ chia với tất cả 
anh chị em trong đại gia đình Phan Sinh những 
tin tức mới nhất của chị em như sau… 

Thánh lễ tạ ơn dịp Khánh thành Nguyện 
Đường và Tu Viện Thánh Tâm 

Tu viện và nhà nguyện Thánh Tâm thuộc 
Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ đã được 
thành lập từ năm 1958 tại ngã tư Xóm Gà thuộc 
giáo xứ Bình Hòa – Gia Định. Sau năm 1975, 
chính quyền hoán đổi Tu viện và nhà nguyện về 
ngôi nhà tư gia tại số 269 Nguyễn Văn Đậu, 
P.11, Bình Thạnh, với diện tích chật hẹp và 
không thuận lợi cho 1 tu viện. Vì thế chị em đã 
phải tu sửa dãy nhà cấp 4 ở mặt tiền thành nhà 
nguyện với diện tích 165 m2 cho nhà dòng và 
giáo dân tham dự thánh lễ hằng ngày. Nhưng 
dần dần các nhà dân kế bên vươn lên lấp kín 3 
cửa sổ, nên nhà nguyện ngày càng nóng bức 
hơn. Nhiều cha và cả các Đức cha có dịp đếng 
dâng lễ cứ hay ví nhà nguyện ấm cúng của 
chúng con nóng như… lò bánh mì. 

Sau 36 năm sinh hoạt, nhà nguyện xuống cấp 
và độ nóng gia tăng, chúng con đã được sở xây 

dựng Tp. HCM cấp giấy phép xây 
dựng vào cuối năm 2011 sau thời 
gian chờ đợi lâu dài. Nhờ sự giúp 
đỡ của quý vị ân nhân xa gần, cho 
đến ngày 20.10.2012 chúng con 
mới có khả năng khởi công, và đã 
được Cha Giám tỉnh Phanxicô 
Xaviê / OFM đến chủ sự nghi 
thức Đặt viên đá đầu tiên. Tạ ơn 
Chúa sau 1 năm 4 tháng xây 
dựng, nhà nguyện và tu viện mới 
của chúng con vừa hoàn thành 
trong niềm hân hoan cảm tạ Thiên 
Chúa và tri ân tình người.  

Vào sáng ngày 22/02/2014, 
tiếng chuông từ tháp chuông mới 

vang lên lần đầu tiên, chị em Phan Sinh Thừa 
Sai Đức Mẹ từ các cộng đoàn trong khắp Tỉnh 
Dòng cùng với các ân nhân và giáo dân Họ đạo 
Thánh Tâm qui tụ về để hân hoan đón chào Đức 
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TGM Phó Phaolô Bùi Văn Đọc, quý cha Quản 
hạt, quý cha Bề Trên, quý linh mục tu sĩ và quý 
khách đến hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa 
- Khánh thành Nguyện đường và tu viện Thánh 
Tâm vừa mới hoàn thành. Vào lúc 9g sáng Đức 
TGM Phaolô, cha quản hạt Hạt Gia Định cùng 
với chị Giám tỉnh FMM bắt đầu Nghi thức cắt 
băng khánh thành tu viện và nhà nguyện mới. 
Sau đó mọi người lên nhà nguyện để cùng hiệp 
dâng thánh lễ. Trước khi bắt đầu thánh lễ, chị 
Anna Hồng Loan đại diện chị em giới thiệu đôi 
nét về lịch sử Nhà nguyện và tu viện Thánh 
Tâm. 

 Đức TGM Phaolô trang trọng làm phép 
nước để rảy trên dân chúng, nhắc lại Phép Rửa, 
cũng như để thanh tẩy nhà mới và nhà nguyện. 
Ngài nói: “Chúng ta vui mừng tề tựu nơi đây để 
dâng tu viện và nhà nguyện mới này cho Thiên 
Chúa. Vậy chúng ta hãy khẩn khoản nài xin 
Chúa khấng ban muôn ơn lành; và dùng quyền 
năng Người thánh hóa nước này, để rảy trên 
chúng ta làm dấu chỉ thống hối và nhớ lại Bí 
tích Rửa tội, đồng thời cũng để thanh tẩy tu viện 
và ngôi nhà nguyện này. Xin Chúa ban ơn trợ 
giúp để chúng ta biết vâng theo Thánh Thần đã 
nhận được, mà sống trung thành trong Hội 
Thánh Người, trở nên hiện thân của Hội Thánh 
sống động ở giữa trần gian, để làm dấu chỉ và 
chứng nhân của tình yêu mà Thiên Chúa yêu 
thương dành cho hết mọi người”… Sau đó Đức 
Tổng Giám mục Phaolô đi rảy nước thánh trên 
cộng đoàn tín hữu và trên tường, khi trở về cung 
thánh, Ngài rảy trên bàn thờ mới. Có 3 cha đi 
rảy nước thánh ở các phần khác của tòa nhà: gác 
đàn và lầu chuông; lầu I ; tầng trệt và tầng hầm.  

Trong phần phụng vụ Lời Chúa, Đức Tổng 
Giám mục giảng rất ngắn gọn: “Thiên Chúa của 
chúng ta là 1 Thiên Chúa dịu dàng, tình yêu của 
Ngài bao trùm cả trời đất và ở trong lòng mỗi 
người, từ những con người nhỏ nhất đến con 

người lớn nhất. Thiên Chúa vì yêu thương muốn 
cho chúng ta biết về Người qua người con yêu 
dấu của Người. Không ai biết Cha bằng Con và 
không ai biết Con bằng Cha. Không ai cảm 
nghiệm được sự dịu dàng sâu xa của tình yêu 
Thiên Chúa nếu không nhờ Đức Giêsu Con 
Chúa đến mạc khải, giúp chúng ta tin, đón nhận 
và đưa tình yêu Chúa vào trong cuộc đời chúng 
ta… Chúng ta được chia sẻ tình yêu Chúa khi 
lãnh nhận ơn Thánh Thần Ngài ban cho chúng 
ta để làm chứng cho tình yêu đó. 

Hãy ra khỏi nhà thờ đi vào lòng xã hội, ra 
những vùng ngoại biên để đến với những người 
nghèo khổ, mang tình yêu thương đến với họ và 
làm chứng cho tình yêu Chúa qua sự hiện diện 
của chúng ta. Có tình yêu Chúa, có Chúa Thánh 
Thần trong lòng chúng ta, sự hiện diện của 
chúng ta thể hiện sự hiện diện dịu dàng của tình 
yêu Chúa, làm cho người khác cảm nhận được 
tình yêu Chúa... Như thế chúng ta có thể đem sự 
hiện diện yêu thương dịu dàng của Thiên Chúa 
đến với nhiều người, cho những người phong 
cùi, những người bị nhiễm HIV, những người 
nghèo, người đau khổ… Tình yêu thúc đẩy 
chúng ta ra khỏi chính mình, đi đến với những 
người đau khổ nhất, nghèo nàn nhất để thể hiện 
tình yêu Chúa cho họ…”. 

Khi phần phụng vụ Lời Chúa kết thúc, Đức 
Tổng Giám mục làm phép bàn thờ là nơi cộng 
đoàn qui tụ để tưởng nhớ và hiện tại hóa hiến lễ 
của Đức Kitô. Sau đó bàn thờ mới làm phép đã 
được trải khăn và trang hoàng, chuẩn bị cho 
phần dâng lễ vật... Thánh lễ diễn ra thật trang 
trọng và cảm động. Ca đoàn đã hát thật hay và 
mọi diễn tiến thật tốt đẹp. Cuối thánh lễ, Chị 
Giám tỉnh đã thay mặt chị em có đôi lời cám ơn 
Đức Hồng Y, Đức TGM, quý linh mục tu sĩ và 
nhất là quý Ân nhân... ĐTGM đã đáp từ và trao 
bằng ân nhân cho đại diện 6 Giáo xứ và 6 vị đại 
ân nhân của nhà dòng. Cuối lễ, chị Giám tỉnh 
FMM đã thay mặt chị em dâng lời cám ơn đến 
mọi người với những lời như sau:  

“Trong niềm hân hoan hòa chung tâm tình 
tri ân cảm tạ Thiên Chúa, Đấng đã yêu thương 
an bài cho việc xây dựng Nhà nguyện và tu viện 
Thánh Tâm của chúng con trong bình an, và 
nhờ sự giúp đỡ của Hội Dòng và Thánh Bộ 
Truyền Bá Đức Tin, của quý cha và các ân nhân 
xa gần, nên hôm nay Tỉnh dòng chúng con vừa 
hoàn thành nhà nguyện và tu viện Thánh Tâm 
thật khang trang thoáng mát. 
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Trước hết, chúng con xin được bày tỏ lòng 
biết ơn sâu xa của chúng con đối với Đức Hồng 
Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn đã vui lòng 
giới thiệu trong thư ngỏ “XIN QUÝ CHA VÀ 
ÂN NHÂN THƯƠNG GIÚP ĐỠ” chúng con! 
Tiếp đến, chúng con xin chân thành tri ân Đức 
TGM Phó Phaolô đã vui lòng đến chủ sự Nghi 
thức khánh thành Nhà nguyện và Tu viện cùng 
cử hành Thánh Lễ Tạ ơn cho nhà dòng chúng 
con sáng hôm nay. Chúng con xin chân thành 
cám ơn cha Tổng Đại diện Gioan Baotixita và 
quý cha phụ tá Nhà thờ Chính tòa Sàigòn, Quý 
cha Quản Hạt, Hạt Gia Định, Hạt Tân Định và 
Hạt Trung Chánh, Cha Giám Đốc trung Tâm 
Công giáo, cha cựu GT Phanxicô Xaviê Vũ 
Phan Long, Cha Sở GX Bình Hòa, Cha Sở GX 
Đức Mẹ Vô Nhiễm, cha Bề trên và cộng đoàn 
Phanxicô Đakao, Cha sở Giuse GX Tân Bắc, 
giáo dân Thánh Tâm cùng quý vị ân nhân xa 
gần đã tận tình giúp đỡ chúng con hoàn thành 
công trình này sau 1 năm 4 tháng xây dựng, để 
từ nay chúng con có nơi tôn nghiêm thờ phượng 
Thiên Chúa và sinh hoạt tôn giáo. Xin cám ơn 
Đức Ông Phanxicô, quý cha đồng tế, quý tu sĩ 
nam nữ, quý khách và quý thân bằng quyến 
thuộc đã thương giúp đỡ và không quản ngại 
đường sá xa xôi đến hiệp dâng Thánh Lễ tạ ơn 
và cầu nguyện cho chúng con hôm nay. 

Xin chân thành cám ơn Thầy Kiến trúc sư-Kỹ 
sư Antôn Võ Thế Duy đã đầu tư nhiều công sức 
và trí tuệ cho công trình này thể hiện được ý 
tưởng, tư duy và kiểu dáng kiến trúc hiện đại 
với sự biến hóa hài hòa các yếu tố trong một 
không gian chật hẹp, nhưng đã tạo nên những 
điểm nhấn linh thiêng đặc biệt. Xin cám ơn công 
ty Bảo Nguyên đã vất vả xây dựng nhà nguyện 
và tu viện trong sự an toàn. Xin cám ơn Ban 
Giám Đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã quảng 
đại giúp đỡ. Xin cám ơn Ông cố Bartôlômêô 
Nguyễn Văn Thể đã thường xuyên hiện diện tại 
công trình và kỹ sư Hòa cũng hiện diện những 
lúc cao điểm. Xin cám ơn các nghệ nhân Thiên 
Ân, Thầy Quang Vinh và Trần Mừng - OFM, cơ 
sở Vũ Thanh, Tổ mộc, Công Ty âm thanh và ánh 
sáng, đã tạo nên tuyệt tác cho công trình”... 

Chị Giám tỉnh cũng đặc biệt cám ơn bà con 
lối xóm đã hy sinh chịu đựng những tiếng ồn ào 
của công trình cũng như những viên đá sỏi rơi 
vô tư trên mái nhà với sự cảm thông… Nghe 
điều đó, ai cũng thấy vui vui tán thành! Sau 
thánh lễ, ĐTGM, quí cha và quý khách đã ở lại 
tham dự tiệc mừng đơn sơ với tỉnh dòng trong 

niềm vui hân hoan… Trong phần tiệc mừng chị 
em còn được hân hạnh đón tiếp Đức Hồng Y 
đến chung vui với cộng đoàn... Tất cả chị em 
Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ và giáo dân Họ 
đạo Thánh Tâm đều vui mừng cảm tạ Chúa vì từ 
nay chúng con có nơi chốn để cử hành Phụng 
vụ, Ca Ngợi và Cảm tạ Tình yêu Chúa. 

Khóa Bồi Dưỡng Tân Hữu Trách 
Ngay sau lễ Khánh thành Các chị Tân Cố vấn 

Tỉnh Dòng, Tân Phụ Trách các cộng đoàn, Quản 
lý Tỉnh Dòng vào Ban Đào tạo ở lại để bắt đầu 
khóa bồi dưỡng 5 ngày về công tác lãnh đạo. 
Sáng 23/02 Cha cựu Giám tỉnh OFM - Phanxicô 
Xaviê Vũ Phan Long đã đến dâng thánh lễ khai 
mạc, và có những lời chia sẻ thật chân tình và 
đầy khích lệ đối với chị em.  

Trong những ngày bồi dưỡng, ngoài phần 
trình bày về “Công tác linh hoạt cộng đoàn” của 
Ban Đào tạo và phần học hỏi về đề tài “Người 
lãnh đạo theo Mẹ Sáng Lập” do chị Giám tỉnh 
giúp, có 3 vị khách được mời đến để chia sẻ một 
số đề tài khác cho chị em: 

- Frère Pierre Thái Sơn Minh Dòng Lasan, 
trình bày về Tâm lý quản trị. 

- Cha Giuse Đỗ Văn Thụy – Hội Thừa Sai 
Việt Nam, chia sẻ về đề tài Tân Phúc Âm 
hóa đời sống cộng đoàn. 

- Chị Thécla Giồng Dòng Đức Bà, chia sẻ 
về đề tài “Thật - giả trong đời tu”. 

Ngày 26/02, Cha tân GT/OFM đến chia sẻ 
với chị em và dâng thánh lễ Bế Mạc. Cuối thánh 
lễ Cha đã trao Thư Bổ Nhiệm cho các Tân hữu 
trách để bắt đầu một nhiệm kỳ mới. Trong phần 
chia sẻ, cha khiêm tốn mời chị em đặt câu hỏi 
để trao đổi chứ không chịu ”ban huấn từ” như 
chị Giám tỉnh mời. Cha rất ưu tư về sự nối kết 
trong Tỉnh Dòng và nói lên một đều rất quan 
trọng, là cấp Tỉnh Dòng cần định hướng nhưng 
thực hiện đều do các cộng đoàn. Mà trong các 
cộng đoàn việc nối kết các thành viên với nhau 
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là do Phụ trách. Nếu làm tốt được chuyển đó cả 
Tỉnh Dòng sẽ biến chuyển. Hiện nay Việt Nam 
còn ôm não trạng bao cấp, Trung ương hay độc 
quyền. Còn trên thế giới người ta chủ trương 
suy nghĩ cần tầm nhìn rộng toàn cầu nhưng thực 
hiện là ở cấp địa phương. Chính cộng đoàn là 
nơi thực hiện tất cả, cộng đoàn làm tốt cả Tỉnh 
Dòng sẽ tốt. Như thế vai trò người Phụ trách rất 
quan trọng, chúng ta cần tin cậy nhau đủ khi 
giao trách nhiệm… Cha cho biết đó là vấn đề 
cha đang bận tâm và không biết có làm được 
không, nhưng chị em chúng con lại tin chắc 
rằng chỉ cần có tấm lòng với anh em và dám đi 
bước trước như cha thì mọi khó khăn sẽ vượt 
qua... Chị em cũng rất vui mừng vì Cha sẵn 
sàng tiếp tục nâng đỡ chị em trong tình liên đới 
của gia đình con cái cha thánh Phanxicô ! 

Sau những ngày bồi dưỡng học hỏi căng 
thẳng, chị em có một ngày dã ngoại đi chơi tại 
Suối Nước Nóng Bình Châu, được ngắm những 
phong cảnh còn mang nét hoang dã của Khu du 
lịch này và được ngâm chân sảng khoái trong 
nước nóng… Tiếp đến chị em có dịp thăm hai 
cộng đoàn FMM Xuyên Mộc – Bình Giả, và 
nhất là được ghé đến Đan Viện Clara Xuân Sơn 
thăm ngôi nhà thật đẹp của các chị Clarisse… 
Như thế ngày 27/02, Khóa bồi dưỡng Tân Hữu 
Trách của Tỉnh Dòng FMM đã kết thúc tốt đẹp. 
Xin mọi người hiệp ý tạ ơn Chúa và tiếp tục cầu 
nguyện cho các chị Tân Hữu Trách trong Nhiệm 
kỳ mới, trong sứ vụ phục vụ cho đời sống trong 
Tỉnh Dòng. 

Cảm tạ Chúa vì tất cả là hồng ân. Cảm tạ 
Chúa vì bao ân nhân Chúa gởi đến đã rộng tay 
đóng góp và hiệp lời cầu nguyện để chúng con 
có được ngôi thánh đường và tu viện mới tốt 
đẹp. Tạ ơn Chúa vì các chị Tân hữu trách đã sẵn 
sàng công tác phục vụ chị em trong Tỉnh Dòng. 
Xin Chúa ban ơn để mỗi người chúng con cũng 
biết chú tâm hơn trong công việc xây dựng ngôi 
Đền thờ tâm hồn mình để Chúa luôn hiện diện 
và biến đổi chúng con nên những khí cụ bình an 
cho anh chị em mình… 

Chị em FMM/Việt Nam. 
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HỒNG HẠC NUÔI CON 
Tất cả các Kitô hữu trên khắp thế giới đang 

cùng sống hồi ức thương tâm của Đức Giêsu 
Kitô trên đường thánh giá. Cuộc khổ nạn mà 
Con Một Thiên Chúa phải chịu thay cho nhân 
loại chỉ vì muốn cứu rỗi nhân loại. Tình thương 
của Thiên Chúa ngàn đời vẫn tràn đầy, thậm chí 
ngay cả mạng sống Người cũng hy sinh. Tình 
thương ấy cho dù Thiên Chúa đã mạc khải nhiều 
lần và nhiều cách, ngay cả 
trong thời đại được gọi là 
thời đại kỹ thuật số. Tuy 
nhiên, tôi vẫn nghi ngờ tình 
thương của Người và mãi 
mê tìm kiếm: “Thiên Chúa, 
Ngài ở đâu?” trong khi 
Ngài vẫn ở kề bên. 

Khi đến thăm nhà hưu 
của Dòng Mến Thánh Giá 
Thủ Thiêm, bước vào nhà 
nguyện, tôi định chào Chúa 
và xin Người che chở cho 
các chị, những người đã 
trọn đời thánh hiến phục vụ 
Nước Thiên Chúa. Nhưng 
một khối gỗ trên bàn thánh đã gây ấn tượng 
mạnh (vì từ ngoài sáng bước vào nên chưa nhìn 
rõ hình điêu khắc).  Tại sao trên bàn thánh các 
sơ lại đặt một khối gỗ đen mun ấy để làm gì nhỉ! 
Khối gỗ này chắc chắn có một ý nghĩa sâu xa 
thế nào đây. Ngước nhìn tượng ảnh Chúa Giêsu 
bị đóng đinh trên thánh giá. Rồi nhìn xuống 
khối gỗ. “Lạy Chúa, khối gỗ này chỉ là vật trang 
trí hay là nơi ký thác điều Chúa muốn mạc khải 
cho những ai đến đây cầu nguyện và nguyện 
ngẫm?” Điều huyền nhiệm tiềm ẩn thôi thúc tôi 
tìm sơ phụ trách. Sơ cho biết đó là hình chim 
hồng hạc mẹ đang mớm mồi cho con. Đúng là 
một tác phẩm nghệ thuật 3-D, được chạm trổ 
tinh xảo, đầy ấn tượng.  Đây là tác tố dẫn trí 
tưởng tượng của tôi vào hành trình khám phá. 

Đặc tính sinh học của loài chim Hồng hạc. 
Hồng hạc (Flamingo, tên khoa học 
Phoenicopterus) là tên chỉ các loài chim lội 
nước thuộc họ Phoenicopteridae, bộ 
Phoenicopteriformes. Chúng sống ở cả Tây 
bán cầu và Đông bán cầu. Thức ăn của chúng 
chủ yếu là loài tảo màu xanh và động vật giáp 
xác.  

Hồng hạc sơ sinh có bộ lông trắng. Chúng 
được nuôi dưỡng và lớn lên bằng dòng “sữa” 

tiết ra từ tuyến tiêu hoá của cả chim bố và mẹ 
(đây là đặc điểm của loài chim hồng hạc, cả bố 
mẹ cùng nuôi con). Loại sữa này có màu đỏ sẫm 
và rất giàu chất béo cũng như protein. Nhờ loại 
thức ăn này và sắc tố (carotenoids) hồng nhận 
được từ cha mẹ, hồng hạc con lớn dần với bộ 

lông ngày càng có màu hồng 
rực rỡ. Tỷ lệ nghịch với bộ 
lông ngày càng đẹp lộng lẩy 
của hồng hạc con, sắc lông 
của hồng hạc bố, mẹ sẽ bị mờ 
nhạt dần. Ngắm nhìn hình 
ảnh hồng hạc bố, mẹ thay 
nhau mớm mồi cho con, nuôi 
con bằng dòng sữa chiết tách 
từ nội tạng và chấp nhận trở 
nên xấu xí, tôi nghĩ: Phải 
chăng đời sống của loài chim 
hồng hạc là lời của Chúa nói 
với tôi qua đời sống của tạo 
vật, theo cách diễn đạt tương 
ứng của từng loài, và khi ngài 

ngõ lời, cũng là lúc ngài tìm gặp tôi, giúp tôi 
cảm nghiệm được trọn vẹn ân sủng Thiên Chúa 
dành cho tôi, thể hiện qua Đức Giêsu Kito, 
Người đã dưỡng nuôi tôi bằng chính máu thịt 
của Người và tôi càng hiểu rõ hơn ý nghĩa của 
bí tích Thánh thể. Đây chính là dòng “sữa” 
dưỡng nuôi tôi trưởng thành trong đời sống siêu 
nhiên. Vâng, bí tích Thánh thể sẽ tạo cho tôi trở 
thành xinh đẹp như Hồng hạc con. Vì “Thánh 
Thể là bí tích của tình yêu thương làm nảy 
sinh ra lộ trình của đức tin, sự hiệp thông và 
chứng tá Kitô. Cùng với bí tích Rửa Tội và 
Thêm Sức nó làm thành suối nguồn cuộc sống 
của chính Giáo Hội.” như lời Đức Thánh Cha 
Phanxicô đã nói với hàng chục ngàn tín hữu và 
du khách hành hương năm châu trong buổi gặp 
gỡ chung sáng thứ tư ngày 5-2-2014. 

Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa, để con biết 
con.  

Xin cho con biết “…ở lại trong Thầy” (Ga 
15: 4), “để niềm vui của anh em được nên trọn”. 

Mùa Chay thánh 2014, Cỏ Dại, OFS
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CHẾT VÔ NGHĨA VÀ CHẾT CÓ NGHĨA 
 Tu sĩ Trần Mừng ofm 

 Theo qui luật cuộc sống, ai cũng phải chết. 
Nhưng có hai cách chết: Một là chết có nghĩa; 
hai là chết vô nghĩa. Chết vô nghĩa thì nhiều. 
Chết có nghĩa thì ít. Chết vô nghĩa có thể là chết 
vì thù hận, vì tham vọng, vì dục vọng: ma men, 
ma túy, ma đề, ma nữ v.v…Chết có nghĩa là 
chết vì sự công chính, vì sự trung thành với lề 
luật Chúa, vì tình yêu Đức Kitô…như cái chết 
của các thánh trong lịch sử Giaó hội Công giáo; 
cách riêng cái chết của các thánh Tử đạo Việt 
Nam. 

 “Chết vô nghĩa” đồng thời là chết vô hậu, 
chết vô phúc! “Chết có nghĩa” thì ngược lại, 
như trong sách Khôn ngoan: “Những ai trung 
thành sẽ được Người yêu thương và cho ở gần 
Người. Vì Người ban ân phúc và xót thương 
những ai Người tuyển chọn” ( Kn 3, 9 ). 

 Các thánh Tử đạo Việt Nam đã dám cùng 
với thánh Phaolô lên tiếng mạnh mẽ rằng: “Ai 
có thể tách chúng tôi ra khỏi tình yêu của Đức 
Kitô?” ( Rm 8, 35 ).Các ngài đã chấp nhận tột 
cùng của gian khổ là cái chết, để được trung 
thành với niềm tin của mình vào Đức Kitô. 
Chắc hẳn các ngài đã thấm thía câu 29, đoạn 7 
của sách thứ 2 Macabê- vốn là câu nói của 
người mẹ can đảm- thốt ra với các con của mình 
trước nhục hình của vị vua ngoại giáo Antiokhô: 
“Các con hãy tỏ ra xứng đáng mà chấp nhận cái 
chết. Để đến ngày Chúa xót thương, Người sẽ 
trả các con cho mẹ”. 

 Trong số 117 vị thánh Tử đạo Việt Nam, có 
những vị như thánh Lê Thị Thành: Thân phận 
phụ nữ yếu ớt, gánh nặng gia đình, nhưng cũng 
sẵn sàng chịu mọi cực hình để minh chứng tình 
yêu đối với Đức Kitô. 

 ‘Có những vị đầu xanh tuổi trẻ như thánh 
Tôma Thiện, Phaolô Bột…Mười mấy tuổi đầu, 
tương lai còn dài, đường đời còn nhiều hứa hẹn. 
Nhưng các ngài đã cương quyết khước từ tất cả, 
dâng hiến tuổi thanh xuân cho đức tin chân 
chính” (trích huấn dụ của ĐGM Ngô Quang 
Kiệt). 

 Đó là những cái chết có nghĩa của các thánh 
Tử đạo VN. Đó là những con người dám gắn bó 
với tình yêu của Đức Kitô đến mức không có gì 
có thể tách rời, ngay cả cái chết. Họ là những 
người đã theo Đức Kitô bằng sự từ bỏ đến tận 
cùng, vác thánh giá với Đức Kitô đến tận đỉnh 
Calvê, như lời Đức Kitô kêu gọi: “Ai muốn theo 
Tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình 
hằng ngày mà theo”( Lc 9, 23 ). 

 Nhìn lại chính bản thân của mỗi người 
chúng ta hôm nay, không khó để nhận ra rằng: 
Trong thực tế hằng ngày, chúng ta không 
thường xuyên và không dễ dàng xác tín như 
thánh Phaolô: “Ai có thể tách tôi ra khỏi tình 
yêu của Đức Kitô?” Nhưng ngược lại, chúng ta 
thường bị cám dỗ trong cuộc sống, như muốn 
tuyên cáo rằng: Ai có thể tách tôi ra khỏi cơm 
áo gạo tiền, sự thăng tiến bản thân, danh vang 
lợi nhiều, nhà cao cửa rộng…? Hoặc giả, chúng 
ta tham sống sợ chết, bởi vì chúng ta gắn bó quá 
chặt với kho báu của danh- lợi- thú và muốn 
quên đi ngày chết của chúng ta. Qủa thật, cuộc 
đời ta luôn bị dằn co giữa những xác tín đối 
chiều như vậy. 

 Vậy đâu là những dấn thân của chúng ta 
hôm nay cho một cuộc sống thấm nhuần Tin 
Mừng và một cái chết vì Đức Kitô ở cuối 
đường? 

 Xin phép gợi ý từ lời mời gọi của ĐGH 
Phanxicô vào ngày 6 tháng 11 năm 2013: “Anh 
em đừng co lại nữa! Hãy mở cửa và đi ra ngoài 
đường để làm chứng cho Tình yêu của Đức 
Kitô”. 

 Xã hội hôm nay không áp lực để chúng ta có 
thể đổ máu đào vì Đức Kitô như thời các thánh 
Tử đạo VN. Nhưng nó ru chúng ta vào trong 
giấc mộng ảo huyền của quyền lực, tiền bạc và 
sắc dục, để chúng ta quen dần với sự dịu êm của 
thế tục và đánh mất cảm thức của thánh Phaolô 
nơi chúng ta: “Sống là Đức Kitô và chết là một 
mối lợi”(Pl 1, 21). 
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 Xin cho mỗi người chúng ta được ơn hoán 
cải- là ơn mà thánh Phanxicô luôn ao ước cho 
mỗi anh chị em của ngài. Chỉ có hoán cải, thì 
hành trình nên thánh của chúng ta mới hiện thực 
và sống động. Và dĩ nhiên, hoán cải đòi chúng 

ta nên giống Đức Kitô trên đường khổ giá và 
phục sinh- như chứng từ sống động của các 
thánh trong dòng lịch sử Giaó hội VN và thế 
giới. 

 

VÀ HOA TRÁI CỦA ANH EM TỒN TẠI … 
Vy Vy Em, Ofm 

Tính đến 
nay đã hơn 1 
tháng thân xác 
thầy Tôma 
Huỳnh Thông 
được biến đổi 
sang một dạng 
tồn tại khác: 
dạng tro bụi 
(sau khi hỏa 
táng). Không 
chỉ mình tôi 
mà rất nhiều 
người trong 
cộng đoàn 
cũng như giáo 

xứ Cư Thịnh, vẫn còn đó một sự gần gũi thân 
thương với thầy như khi thầy còn sống. Quả 
vậy, những ý lễ tiếp tục được dâng lên Chúa để 
cầu nguyện cho thầy, những lời kinh cộng đoàn 
vẫn sốt sắng đọc chung với thầy, và lư nhang 
vẫn luôn nghi ngút trước di ảnh của thầy.  

Dù đã ấp ủ trong lòng một ước nguyện nho 
nhỏ, là sẽ viết đôi điều về thầy như một gương 
sáng cho nhiều người, nhưng chẳng hiểu sao tôi 
vẫn chần chừ mãi. Phải chăng vì thầy không 
muốn tôi tuyên dương thầy hay ma quỷ ngăn 
cản việc tôi phổ biến gương sáng của thầy cho 
anh chị em?  

Hôm nay, tình cờ đọc đoạn Tin Mừng Gioan 
chương 15 đề cập đến tâm sự của Đức Giêsu với 
các môn đệ về tình yêu Ngài dành cho họ như 
cây nho với cành nho, và tôi bị đánh động bởi 
câu 16: “Không phải anh em đã chọn Thầy, 
nhưng chính Thầy đã chọn anh em để anh em ra 
đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em 
tồn tại…”. Có lẽ ý Chúa soi sáng, cũng có thể là 
hương hồn thầy Thomas mách bảo, nên tôi 
quyết định viết về thầy, với ước mong những 
hoa trái cuộc đời của một con người đầy hương 
thơm không bị lãng quên, nhưng được nhiều 

người biết hầu có thể học đòi bắt chước để sống 
như thầy đã sống.  

Vậy đâu là những hoa trái nơi thầy Tôma? 
Đó là những tính cách, những nỗ lực sống trong 
hành trình bước theo Đức Kitô qua linh đạo 
Phan Sinh, đã biến thành những nét rất riêng nơi 
con người của thầy. Xin được kể một số nét mà 
tôi nhận thấy nơi thầy Tôma.  

1. Khí phách của người quân tử:  
Ca dao VN có câu: “Làm trai đã quyết thì 

hành, đã đan thì lận, tròn vành mới thôi”. Thầy 
Tôma xuất thân từ gốc Bình Định, quê hương 
của biết bao anh hùng hào kiệt, mảnh đất lừng 
danh của võ phái cổ truyền Bình Định. Tuy thầy 
không tập võ như bao chàng trai cô gái thuở 
thiếu thời, nhưng “dòng máu anh hùng”, phí 
khách của cha ông vẫn thấm vào con người của 
thầy như một thứ zen di truyền tốt. Điều đó thể 
hiện rõ nét nơi con người của thầy, qua nhiều 
biến cố suốt dòng thời gian 98 năm trên dương 
thế, từ lúc trai trẻ đến khi tàn sức trên giường 
bệnh. Khí phách của người quân tử nơi thầy, 
không phải để dương oai tác quái, mà để tôn 
vinh Thiên Chúa và mưu ích cho muôn người.  

Đọc hồi ký của thầy (bản văn đánh máy, khổ 
giấy A4, gồm 38 trang), tôi biết thầy đã can đảm 
từ giã gia đình và người thân, khi mới bước 
sang tuổi 18, một mình đón tàu hỏa từ Quy 
Nhơn ra Nghệ An để xin vào Dòng Phanxicô 
(năm 1934), bất chấp những lời “dụ dỗ” ngọt 
ngào và tha thiết của gia đình cũng như những 
lời can ngăn của vị linh mục đỡ đầu. Dẫu biết 
rằng: một đi không bao giờ trở lại, cậu bé 
Huỳnh Thông vẫn gạt lệ lên đường, bỏ lại sau 
lưng bao vấn vương nhung nhớ. Về sau, thầy 
chỉ được gặp lại người mẹ và anh Năm trong 
ngày khấn trọn đời (năm 1942). Riêng cha của 
thầy thì đã qua đời khi thầy còn ở Nhà Tập (năm 
1937). 
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2. Tinh thần từ bỏ:  
Từ bỏ là một đòi hỏi căn bản của đời môn đệ 

Đức Kitô, khi Ngài dạy: “Ai muốn theo tôi, phải 
từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” 
(Mt 16,24). Thầy Tôma thật sự đã sống rất 
nghiêm túc lời dạy này của Chúa Giêsu. Quả 
vậy, những năm đầu đời tu trì, thầy được giao 
nhiệm vụ lo phòng thánh, tiếp khách, chăm sóc 
vườn cây và nhà cơm. Những công việc xem 
chừng nhẹ nhàng, nhưng không kém phần nhàm 
chán, nếu không có một nỗ lực từ bỏ bản thân 
chắc khó mà chu toàn tốt được. Nhưng qua lời 
kể của một số anh em đã từng sống với thầy, thì 
biết thầy đã làm mọi việc với niềm say mê và 
đầy trách nhiệm. Kể từ khi khấn trọn đời, thầy 
được bề trên sai đi hành khất, có khi đi cả 15 
ngày mới về. Dường như thầy Tôma có khiếu 
“ăn xin”, nên từ đó cho đến sau giải phóng, thầy 
vẫn làm công việc hèn mọn ấy cách vui vẻ. Đặc 
biệt những năm dài thành lập và coi sóc các 
trung tâm dưỡng lão và trại cùi, thầy hăng hái 
lái xe đi xin lương thực và các nhu yếu phẩm 
cùng thuốc men cho các anh chị em nghèo và 
bệnh tật.  

Khi công việc tông đồ xã hội còn hoạt động 
mạnh, danh thơm tiếng tốt vang xa, được nhiều 
ân nhân biết và trợ giúp dồi dào, nhưng vâng lời 
bề trên, thầy rũ bỏ tất cả, nhường sân lại cho anh 
em trẻ kế nghiệp, để trở về sống ẩn dật nơi cộng 
đoàn, chăm sóc vườn rau, đàn gà…  

3. Nhân đức vâng lời:  
Thầy Tôma sống đức vâng phục rất tuyệt vời. 

Không chỉ với bề trên mà ngay cả các anh em 
bề ngang, đáng tuổi con tuổi cháu của thầy, thầy 
vẫn một dạ hai dạ khi trao đổi chuyện trò, và 
không hề tranh cãi để tìm kiếm thiệt hơn cho 
mình. Tôi còn nhớ, có lần thầy xin phép anh 
Phụ Trách đi Nha Trang ít ngày để nghỉ ngơi 
nơi nhà người cháu ruột, nhưng dường như Phụ 
trách không đồng ý và bảo dịp khác hãy đi, thầy 
“dạ” một tiếng ngọt lịm rồi đi về trong trạng 
thái an vui như thể vừa nhận được món quà quý 
giá vậy. 

Những lần nằm bệnh viện dài ngày, thầy nhớ 
cộng đoàn và rất tha thiết được xuất viện, nhưng 
anh em khuyên thầy nên ở lại, có khi “ đánh 
lừa” nhằm trì hoãn ước muốn của thầy, vì biết 
rằng việc chăm sóc ở BV thì tốt hơn ở nhà. Tuy 
không hài lòng lắm, nhưng thầy vẫn khiêm 
nhường vâng phục.  

4. Yêu Chúa nồng nàn:  
Tình yêu Thiên Chúa biểu lộ rõ nét nhất qua 

hành vi trao ban và tự hiến cho người mình yêu. 
Nơi tương quan Ba Ngôi với nhau cũng như nơi 
cách Thiên Chúa yêu thương con người, chúng 
ta biết được điều đó. Tình yêu dành cho Thiên 
Chúa nơi thầy Tôma tuy đơn sơ nhưng vững 
mạnh và thanh khiết, với một khát khao được 
yêu Chúa và được Chúa yêu. Tình yêu ấy được 
đặt nền ngay từ nhỏ, nơi một gia đình nghèo nàn 
nhưng đạo hạnh, và lớn dần theo dòng thời gian. 
Từ khi vào Dòng, nhờ được huấn luyện và học 
hỏi, thầy dễ nhận ra nơi các biến cố lớn nhỏ 
trong đời, dấu vết sự hiện diện và tác động của 
Thiên Chúa tình yêu. Có lần trò chuyện với 
thầy, tôi hỏi: “Có khi nào Chúa hiện ra đàm đạo 
với thầy chưa?” Thầy bảo: “Chưa, nhưng Tôma 
biết là Thiên Chúa và Đức Mẹ luôn ở với mình. 
Bởi đó, đi đâu, làm gì, Tôma cũng không sợ hãi, 
kể cả đi vào những vùng đang có giao tranh 
bom đạn”.  

Thầy Tôma đặc biệt vui thích làm những 
công việc âm thầm như chăm sóc phòng thánh, 
quét dọn nhà nguyện… vì, theo thầy, đó là dịp 
được gần gủi Chúa hơn. Vào những năm cuối 
đời, tuy sức tàn lực kiệt, thầy vẫn rất cố gắng 
chu toàn các giờ kinh, bằng việc lần chuỗi luôn 
trong ngày(từ 5-7 chuỗi/ngày), cách riêng tham 
dự thánh lễ Misa mỗi ngày. Chỉ những khi quá 
yếu, bước đi không nổi, thì đành chịu “nhịn 
thèm Thánh Thể” mà thôi.    

5. Yêu người chứa chan: 
Thánh Gioan xác tín rằng: “Ai yêu mến Thiên 

Chúa, thì cũng yêu thương anh em mình”(Ga 
4,21). Thầy Tôma đã có lòng yêu Chúa nồng 
nàn và thầy cũng thể hiện một tình yêu chứa 
chan đối với mọi người, đặc biệt những anh chị 

em nghèo nàn, 
đau khổ và bệnh 
tật. Đương thời, 
thầy đã trải qua 
mấy chục năm 
dấn thân cho và 
vì người nghèo 
(1963-1994), đặc 
biệt là anh chị em 
phong cùi, mà 
dấu ấn khó phai 
nơi nhiều địa 
danh. Chẳng hạn, 
coi sóc trại cùi 
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Rù Rì (Khánh Hòa, 1963), xây dựng và quản lý 
Trung tâm bài cùi Núi Sạn (Nha Trang, từ 1964) 
cũng như Nhà dưỡng lão Lạc Thiện (Nha Trang, 
1963), xây dựng trạm phát thuốc bệnh phong tại 
Phan Rí (Ninh Thuận, 1967) và trạm phát thuốc 
tại Tuy Hòa (1968), thành lập coi sóc làng cùi 
Cam Tân (1970-1971), trợ giúp lương thực, vốn 
đầu tư, xây nhà, đào giếng… cho rất nhiều đồng 
bào dân tộc nghèo ở huyện Diên Khánh, Khánh 
Hòa, như Lỗ Gia, Suối Cát… (từ 1991-1994).  

Trong cuốn hồi ký của thầy (tr. 16) có đoạn: 
“trong suốt bao năm qua, Thomas đã đi thăm 
viếng và ủy lạo cho đồng bào nghèo, đặc biệt là 
anh chị em bệnh nhân cùi người kinh và dân 
tộc. Thomas đã gặp gỡ và trao đổi với các cấp 
lãnh đạo của chính quyền, với các ân nhân, các 
tổ chức từ thiện trong và ngoài Công Giáo. Lấy 
tình thương yêu của Tin Mừng Chúa Kitô và sự 
kiên trì nhẫn nại làm nền tảng để lý tưởng của 
thánh Phanxicô được thể hiện rõ nét và nảy sinh 
giữa đồng bào”. Những tâm tình mộc mạc này 
đủ nói lên tình yêu đại đồng thầy dành cho tha 
nhân. Tình yêu ấy được kín múc từ Tin Mừng 
Chúa Kitô. Thầy không chỉ thể hiện đức ái 
mãnh liệt khi còn khỏe mạnh hay lúc còn đang 
đảm nhiệm công tác TĐXH, mà ngay cả những 
ngày tháng dưỡng già, “lúc nào Thomas cũng 
canh cánh nỗi lo, làm sao vận động được nhiều 
ân nhân giúp đỡ cho anh chị em, để họ xóa bớt 
đi những nỗi khổ cực, nghèo hèn của anh chị em 
đó” (Hồi ký, tr. 17).  

6. Tinh thần hòa đồng, đơn sơ và dễ mến:  
Thầy Tôma tuy rất nghiêm túc với bản thân 

trong nhiều lãnh vực, nhưng lại rất hòa đồng, 
đơn sơ và dễ mến với tất cả mọi người. Thầy có 
nụ cười rất tươi, dù ít khi phát ra âm thanh. Có 
lần tôi hỏi, có phải thầy hay ăn pho-mát bò cười 
không mà lúc nào thầy cũng vui tươi như vậy. 
Thầy nói ngay, chắc không phải đâu. Tôma 
thích cười vì thấy đời vui và ít khi thấy điều 
buồn. Thầy cũng nhìn nhận rằng: “Tôma thích 
gần gũi và thân tình với mỗi một người, dù cho 
đó là ai: bệnh tật, nghèo khó…”(Hồi Ký, tr. 16). 

Tạm kết: 
Sử gia Xê-la-nô, khi viết về cuộc đời cha 

thánh Phanxicô có đoạn: “qua vô vàn gian nan 
và bệnh tật trầm trọng, Phanxicô, vị sứ giả của 
Thiên Chúa, đã đặt bước chân đi theo đường lối 
của Chúa Kitô và không bao giờ lùi bước cho 
đến khi hoàn tất ở mức hoàn hảo hơn những gì 
đã khởi sự một cách hoàn hảo. Khi đã kiệt lực 

và toàn thân thể rã rời, ngài cũng không bao 
giờ dừng bước trong cuộc chạy đua đến sự hoàn 
hảo và không bao giờ tự cho phép buông lỏng 
kỷ luật nghiêm nhặt” (2 Cel, ch. 160, số 210). 
Thầy Tôma, người môn đệ của Đức Ki-tô và là 
con cái cha thánh Phanxicô, đã nghe được tiếng 
Chúa gọi và quyết liệt bước theo Người, như 
thần tượng và lý tưởng trọn hảo. Vì biết rõ thân 
phận mọn hèn và hay sa ngã, nên thầy tha thiết 
đặt trọn niềm tin tưởng vào Chúa, tựa nương nơi 
sự trợ giúp và đồng hành của anh em, cùng 
những nỗ lực không ngừng của bản thân, để đi 
hết chặng đường dương thế và kết thúc trong 
bình an thật sự. “Không ai biết được chính xác 
thầy tắt thở lúc nào. Không ai chứng kiến được 
đâu là hơi thở cuối cùng của thầy, dù vẫn ở 
ngay bên cạnh thầy”, đó là lời nhận định của 
cha G.B Nguyễn Kỳ, trong bài giảng lễ cầu 
nguyện cho thầy.  

Một hiền triết nọ 
từng nói: “đến cuối 
đời, công việc của con 
người mới lộ ra” và 
chúng ta thấy điều đó 
ứng nghiệm rõ nét nơi 
thầy Tôma Huỳnh 
Thông. Thầy đã sống 
một cuộc đời 98 năm 
trên dương gian, với 
bao thăng trầm trong 
hành trình theo Chúa, 

thể hiện qua nhiều mảng sống đầy ắp men Tin 
Mừng và tình huynh đệ Phan Sinh. Những nỗ 
lực không biết mệt mỏi như thế chẳng phải để 
tìm kiếm hư danh hay lợi lộc cho riêng mình, 
nhưng vì lòng yêu mến Chúa và tình thương đối 
với tha nhân đồng loại. Cùng với bao hy sinh 
khác mà chỉ có Chúa biết, chúng trở thành 
những nhân đức cao quý, tạo nên những nấc 
thang chắc chắn giúp thầy đạt tới “Núi thánh 
Xion” trên trời.  

Cha thánh Phanxicô từng dạy rằng: “thật xấu 
hổ cho chúng ta là các tôi tớ Thiên Chúa, vì các 
thánh đã hành động, còn chúng ta, chúng ta lại 
thích kể lại công việc của các ngài làm để được 
vinh quang và danh dự” (Huấn ngôn 6). Thật 
tình, khi viết về thầy Tôma, tôi không muốn tìm 
vinh danh bản thân, cho bằng thao thức muốn 
phổ biến cho nhiều người được biết về đời sống 
khá hoàn hảo của một con người với bao hoa 
trái là nhân đức cao đẹp. Hy vọng những hoa 
trái của thầy tiếp tục tồn tại, không chỉ nơi ký ức 
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của ta mà còn trong cuộc sống, khi ta học đòi 
bắt chước, để cũng như thầy, từng ngày ta được 
biến đổi nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô 

và vươn tới cùng đích của sự hoàn thiện như 
Cha chúng ta ở trên trời.  

Cư Thịnh,  
Mùa Chay 2014 

 
Giải đáp thắc mắc Cựu Ước 

Lm Roland E. Murphy, O. Carm. (Dòng Cát Minh) 
Nguyễn Trọng Đa dịch theo “Responses to 101 questions on 
the Biblical Torah”, Manila, St Pauls, 1999, trang 35-39) 

 
Hỏi: Thưa cha, cha có đánh giá sự tích ông 
Giu-se (St 37-40) như là một sự tích trong 
một sự tích không? 
Đáp: Thật là tốt khi 
nói như thế, bởi vì cái 
chết của ông Giu-se 
(Joseph) đã được nói 
tới trong chương ngay 
sau những lời trối 
trăng của ông Gia-cóp 
(Jacob). Hơn nữa sự 
tích ông Giu-se là khá 
khác về văn phong so 
với các trình thuật 
khác về các tổ phụ. 
Văn phong nầy được gọi là novella (tân phẩm), 
một thể loại truyện ngắn nói về các cuộc phiêu 
lưu của các anh em. Ông Gia-cóp được nhắc 
đến trong truyện kể, nhưng một cách gián tiếp 
xa xa. Tuy nhiên tác giả đã là khéo léo trong 
việc kể lại chuyện người cha, đã mất người con 
yêu thương nhất của mình và không muốn mất 
thêm đứa nào nữa. Kỷ niệm về người cha 
thường được gợi ra trong cuộc nói chuyện giữa 
Giu-se và anh em mình (42, 13, 38; 43, 6, 14, 
27-28), và đó là lý do đầu tiên trong lời van xin 
của ông Giu-đa (Judah) (44, 19-34). Khả năng 
bi kịch của truyện kể đã được thể hiện trong tác 
phẩm bộ ba của nhà văn nổi tiếng người Đức, 
Thomas Mann (Joseph and His Brothers, 1933-
44), và cách đây không lâu đã có một vở kịch ở 
Broadway về đề tài chiếc áo nhiều màu sắc của 
Giu-se. Mặc dầu các nhân vật trong truyện kể 
được mô tả thật rõ ràng, có một vầng hào quang 
bộ tộc cho họ, như trong trường hợp của Giu-đa 
và trong chi tiết nói về các người con của Giu-se 
được sinh ra tại Ai cập: Mơ-na-se (Manasseh) 
và nhất là Ép-ra-im (Ephraim). Trong trình thuật 
về việc ông Gia-cóp chúc phúc cho các con của 

Giu-se, ông nhấn mạnh đến việc chúc phúc cho 
Ép-ra-im là đứa em ((hãy nhớ lại trình thuật về 
Gia-cóp và Ê-xau (Esau) nhận lời chúc phúc của 
I-xa-ác (Isaac) trong St 27)). Lẽ tất nhiên Ép-ra-
im trở nên chi tộc mạnh nhất ở phương Bắc; lịch 
sử tương lai của dân tộc đã được báo trước, vì 
nó cũng đã được báo trước trong các lời chúc 
phúc, mà ông Gia-cóp ban cho các con mình 
trong chương 49 ((nhất là Giu-đa, mà người ta 
nói rằng vương trượng không thể tách ra khỏi 
ông được – một qui chiếu đến sự thống trị của 
ông Đa-vít (David)). 

Nhưng câu chuyện thật sự nằm trong các 
biến cố bi kịch chung quanh mối quan hệ của 
ông Giu-se với các anh em của mình. Là con 
cưng của thân phụ mình ((Giu-se và Ben-gia-
min (Benjamin) là do bà Ra-khen (Rachel) sinh 
ra)), Giu-se bị anh em ghét, và chính việc các lái 
buôn người Ma-đi-an (Midianite) kéo Giu-se lên 
khỏi giếng, rồi bán cậu cho người Ít-ma-ên 
(Ismael), đã cứu Giu-se khỏi sự ganh ghét chết 
người của anh em mình, và dẫn đưa Giu-se tới 
đất Ai cập. Tài năng tuyệt vời về đoán giải 
mộng đã làm cho Giu-se thăng quan tiến chức 
nhanh trong triều đình vua Pha-ra-ô (Pharaoh). 
Tính cách kịch bắt đầu từ đây. Nạn đói lớn trong 
vùng buộc các anh em của Giu-se đi qua Ai cập 
để mua thực phẩm. Câu chuyện tiếp theo là như 
truyện mèo chuột vờn nhau. Giu-se biết rõ họ 
(anh em mình) là ai, và có lẽ ngạc nhiên là họ đã 
thay đổi. Họ không nhận ra ông, và họ phải chịu 
các sự sỉ nhục khi ông đến thăm họ: họ bị cáo 
buộc làm gián điệp và phải bị giam ngục. Cuối 
cùng họ được tha ((trừ ra Si-mê-on (Simeon) bị 
giữ làm con tin)). Họ được trở về quê hương với 
lệnh là không được trở lại mua thực phẩm nữa, 
nếu không đem theo người em út (Ben-gia-min, 
người em cùng mẹ với Giu-se). Rồi họ nhận 
thấy rằng tiền mua thực phẩm của mình lại được 
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đặt cách kín đáo trong các bao thực phẩm ấy. 
Con người Ai cập này thật là người bí mật và 
mưu mô biết bao! Mặc dầu ông Gia-cóp thề 
rằng họ sẽ không trở về, nếu không có em út về 
cùng, nhưng họ đã về mà không có em út. Phải 
nhìn nhận rằng các nút thắt đột ngột trong câu 
truyện có thể là phối hợp từ nhiều nguồn, hoặc ít 
là đưa thêm các phần bổ sung. Người ta có thể 
so sánh tính cách dễ mến của Rưu-vên (Reuben) 
trong 42, 22, 37 với các lời của Giu-đa trong 44, 
32. Chuyến đi thứ hai trong nạn đói khác cũng 
là kỳ lạ. Việc họ đề nghị trả lại số tiền đã bị bỏ 
nhầm vào các bao thực phẩm mua lần trước của 
họ đã bị gạt qua một bên, và họ còn được mời 
ăn trưa với Giu-se nữa. Họ được phục vụ theo 
quyền huynh trưởng đàng hoàng. Nhưng lại có 
trò chơi khăm khác chờ họ nữa. Việc họ trở về 
nhà bị cản trở bởi lời cáo buộc rằng họ đã đánh 
cắp cái chén bạc của Giu-se. Tính liêm khiết của 
họ là lớn đến nỗi họ dám nói rằng hễ tìm thấy 
chén bạc đó nơi ai, thì người ấy phải chết; còn 
toàn thể anh em sẽ làm nô lệ cho Giu-se. Lẽ tất 
nhiên lời này bị từ chối; chỉ có một người bị tội 
và phải làm nô lệ mà thôi. Người ta chắc đoán là 
chén bạc nằm trong bao của Ben-gia-min, và 
đúng là như vậy. Bấy giờ Giu-đa có bài can 
thiệp nổi tiếng (St 44, 18-34), một lời van xin 
thống thiết nhấn mạnh đến nỗi đau đớn có thể 
giết chết thân phụ của họ - Giu-đa xin được bị 
giam giữ thay cho Ben-gia-min. Đây là đỉnh 
điểm. Khi các người từng giết anh em mình sẵn 
sàng hy sinh cho nhau, đó là lúc Giu-se tiết lộ 
danh tánh cho anh em biết. Ông làm điều này 
trong đoạn văn cảm động ở St 45, 1-15: “Tôi là 
Giu-se đây! Cha tôi còn sống không?", và ông 
giải thích với các anh em đang bàng hoàng: 
“Thiên Chúa đã gửi tôi đi trước anh em, để giữ 
cho anh em một số người sống sót trong xứ, và 
để cứu sống anh em, nhằm thực hiện cuộc giải 
thoát vĩ đại. Vậy không phải các anh đã gửi tôi 
đến đây, nhưng là Thiên Chúa…” (44, 7-8). Sau 
đó, ông cũng nhắc lại lời này với các anh em 
từng đối xử không tốt với mình: “Các anh đã 
định làm điều ác cho tôi, nhưng Thiên Chúa lại 
định cho nó thành điều tốt” (50, 20). 

Sự tích ông Giu-se được đánh giá như là một 
kiểu mẫu của lối viết ”khôn ngoan” của Cựu 
Ước; nó nêu thí dụ của việc làm quan lớn và trở 
nên giàu có, nếu một người là khôn ngoan (như 
ông Giu-se vậy). Nhưng sự giải thích này, được 
G. von Rad đề nghị trước tiên, đã không được 
chú ý. Thay vào đó, chính việc quan phòng của 

Thiên Chúa đã được kết dệt với sự tích của ông 
Gia-cóp, và được dùng để cho thấy làm thế nào 
hậu duệ của ông Áp-ra-ham, mà vùng đất 
Canaan đã được hứa cho họ, lại đi đến đất Ai 
cập. Đây là một sự chuẩn bị cho các biến cố, 
vốn sẽ được tường thuật trong sách Xuất hành 
(Xh).  
Hỏi: Sách Xuất hành (Xh) là còn hơn một 
cuộc chạy trốn nữa. Liệu tên gọi “Xuất 
hành”, hoặc trong tiếng Do thái là Shemoth, 
có là nhan đề tốt nhất cho sách này không?  

Đáp: Tôi có thể nói là không, cả hai tên gọi là 
chưa tốt nhất, nhưng người ta nên nhớ lại là có 
một  lý do cho cả hai tên gọi. Như chúng ta 
thấy, nhan đề tiếng Do thái cho năm cuốn sách 
đầu tiên của Cựu Ước là phái sinh từ các chữ 
đầu tiên của sách ấy (như nhan đề một thông 
điệp của Đức Thánh Cha chẳng hạn). Ở đây 
Shemoth hoặc “Danh tánh, tên gọi” nói đến tên 
của các con ông Gia-cóp, và kể về kinh nghiệm 
của hậu duệ ông ở Ai cập, là “các chi tộc Ít-ra-
en”. Điều gì đã là sự tích của gia đình (trong St: 
Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp) sẽ là kinh 
nghiệm của “con cái It-ra-en) (Xh 1, 1). Truyền 
thống Hi lạp của nhan đề Exodus (Xuất hành) 
nhấn mạnh đến các sự kiện cứu thoát của các 
chương 1-18, nhưng không nhắc đến các biến cố 
ở Xi-nai (Sinai), nhưng trình thuật Xi-nai được 
kể lại trong chương 10 của sách Dân số (Ds), 
khi dân Ít-ra-en lên đường rời Xi-nai. Kinh 
nghiệm xuất hành tự nó đã trở thành trung tâm 
cho việc dân Ít-ra-en tự hiểu mình, có ấn tượng 
sâu sắc trong hoài niệm của họ, đến nỗi người ta 
khó quên sự kiện rằng chỉ có một số chương chủ 
chốt mô tả việc xuất hành mà thôi. Các sự kiện 
chung quanh nổi lên với sự giải thoát khỏi Ai 
cập. Trình thuật các bà đỡ, ơn gọi của Mô-sê 
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(Moses), lao động cưỡng bức, sự phản đối ông 
Mô-sê và ông A-ha-ron (Aaron) (hoặc đúng 
hơn, chống đối Đức Chúa) với Pha-ra-ô, vốn đạt 
đỉnh cao trong các nạn dịch cuối cùng, làm thúc 
đẩy người dân ra khỏi Ai cập – tất cả các sự 
việc này được xuất hiện với tên gọi đơn giản là 
“Xuất hành”. Và đó mới là nửa câu chuyện. 
Việc dẫn đưa qua sa mạc, giao ước với Đức 
Chúa tại núi Xi-nai, việc phá hủy nhà tạm trong 
sa mạc, tất cả đều làm đầy kinh nghiệm sa mạc 
của một “đám đông hỗn tạp” (như được gọi 
trong 12, 38 khi họ bắt đầu cuộc hành trình). 
Đám người tị nạn đến Xi-nai trong Xh 19, 1, và 
họ ở lại đó cho đến Dân số (Ds) 10, 11, trong 
thời kỳ khoảng một năm. Chỉ trong sách Dân số 
có kể lại việc họ đi chuyến cuối cùng của cuộc 
hành trình dài đến Canaan – mà họ mòn mõi đợi 
chờ bốn mươi năm trong sa mạc. Ngay cả trong 
sách Đệ nhị luật (Đnl), họ bị bỏ lại bên bờ, như 
đã xảy ra, ước ao đi vào, nhưng vẫn còn trong 
bình nguyên Mô-áp (Moab).   
Hỏi: Trong các tài liệu Ai cập, có qui chiếu 
nào đến sự hiện hữu của Giu-se không, hoặc 
đến Mô-sê và cuộc Xuất hành không?  
Đáp: Không, không có qui chiếu nào như thế. 
Sách Xh nhắc đến sự thay đổi số phận của 
người dân: “Thời ấy có một vua mới lên trị vì 
nước Ai-cập, vua này không biết ông Giu-se” 
(Xh 1, 8), và nhiều sự phỏng đoán được nêu ra 
về ý nghĩa lịch sử đàng sau  sự tích ấy, nhưng 
chắc chắn là không co gì chính xác cả. Người ta 
có thể suy luận rằng một triều đại Ai cập lên 
ngôi, và lẽ dĩ nhiên triều đại này tạo ra một lực 
lượng lao động từ  dân cư nước ngoài sống trên 
lãnh thổ triều đại ấy. Chỉ có hai chi tiết lịch sử, 
mang dấu ấn – tuy là xa – trong bản văn Kinh 
thánh. Chi tiết đầu tiên là việc nhắc đến hai 
thành Pi-thôm và Ram-xết (Pithom và Rameses, 
1, 11), nơi người Do thái bị buộc lao  động 
cưỡng bức; ở đây có thể có sự liên quan đến vua 
Pha-ra-ô Ai cập là Rameses II (khoảng năm 
1290-1224). Chi tiết thứ nhì là cái được gọi là 
tảng đá chiến thắng của Merneptah, con trai của 
Rameses II, vốn qui chiếu đến một dân ở 
Canaan, Ít-ra-en, được cho là đã bị tiêu diệt. Thế 
kỷ XIII trước Công nguyên là niên đại được 
nhiều học giả chấp nhận là thời điểm xuất hành 
và đi vào vùng đất Canaan, nhưng cũng phải 
nhìn nhận rằng chứng minh này là mỏng, chưa 
đáng thuyết phục.  
Hỏi: Liệu không có hai phiên bản (đối ngữ) 
liên quan đến ơn gọi của ông Mô-sê chứ? 

 Đáp: Vâng, một kết luận như thế là không thể 
tránh thoát được. Một so sánh cẩn thận giữa Xh 
3, 1 – 4, 17 và 6, 2 – 7, 7 ((thường gọi là nguồn 
tài liệu Gia-vít (J) và nguồn tài liệu tư tế (P)) sẽ 
cung cấp tài liệu; chúng ta biết được từ các sự 
nhấn mạnh khác nhau cách thức mà dân Ít-ra-en 
có thể triển khai các truyền thống trung tâm, mà 
không cảm thấy bị ép buộc chọn lựa giữa chúng 
với nhau. Trình thuật của nguồn tài liệu Gia-vít 
(J) bắt đầu với câu chuyện bụi cây bốc cháy “ở 
núi Khô-rếp (Horeb), là núi của Đức Chúa” (có 
lẽ là nghĩa của chữ Xi-nai) – “bụi cây cháy 
bừng, nhưng bụi cây không bị thiêu rụi”. Đức 
Chúa tự nhận mình là Đức Chúa của Áp-ra-
ham, Đức Chúa của I-xa-ác, Đức Chúa của Gia-
cóp, và Mô-sê lập tức phản ứng bằng cách che 
mặt đi, vì sợ nhìn phải Thiên Chúa thì ông sẽ 
chết. Đức Chúa đã nghe tiếng dân Chúa kêu 
than, và sắp ủy thác cho Mô-sê sứ vụ dẫn dắt 
dân Chúa đi ra khỏi Ai cập. Nhưng Mô-sê 
không muốn: “Con là ai mà dám…”, là câu trả 
lời của ông. Tuy nhiên, ở mỗi điểm Đức Chúa 
nêu ra, Mô-sê đều nêu thắc mắc: “Vậy nếu họ 
hỏi con: Tên Ðấng ấy là gì? Thì con sẽ nói với 
họ làm sao?”, “Họ sẽ không tin con đâu, họ sẽ 
không nghe lời con”, “con không phải là kẻ có 
tài ăn nói, vì con cứng miệng cứng lưỡi” – “xin 
Chúa sai ai làm môi giới thì sai”. Nếu đó là một 
lời xin sai ông A-ha-ron cách minh nhiên, Chúa 
sẽ không làm đâu. Chúa biết  rằng ông A-ha-ron 
là người có tài hùng biện, nhưng việc sắp xếp sẽ 
là như thế này: Chúa sẽ nói với dân Chúa, bằng 
cách Chúa sẽ ngự nơi miệng Mô-sê và miệng A-
ha-ron; A-ha-ron sẽ thay Mô-sê mà nói với dân; 
chính A-ha-ron sẽ là miệng của Mô-sê; còn Mô-
sê sẽ là một vị thần đối với A-ha-ron (Xh 4, 14 -
16, 30). 

Trình thuật thứ hai là kém bi kịch và dài 
dòng hơn. Thắc mắc của Mô-sê được diễn tả 
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nữa ("Chúa coi: con là người ăn nói không được 
dễ dàng, làm sao vua Pha-ra-ô nghe con?", 6, 
30), và sự loại suy lại xuất hiện. Thiên Chúa nói 
với Mô-sê rằng Chúa làm cho ông nên một vị 
thần đối với Pha-ra-ô, còn A-ha-ron sẽ là ngôn 
sứ của ông. Sự ủy thác tự nó không cần một sự 
thần hiện tại bụi cây cháy bùng. Tuy nhiên, sự 

ủy thác nói lên các điều quan trọng: dân Ít-ra-en 
được báo về việc giải thoát sắp đến, và công 
thức quen thuộc của tư tế được dùng để diễn tả 
rằng họ sẽ là dân của Ngài và Ngài sẽ là Chúa 
của họ (6, 7). Các lời hứa của Chúa với Áp-ra-
ham, I-xa-ác và Gia-cóp phải được hoàn tất.   

 
THƠ … THƠ 

HAI TÊ MIỆT VƯỜN 
 

TIN THÌ ĐƯỢC SỐNG 
Tin vào con một Chúa Trời, 

Nên anh được sống muôn đời vinh quang. 
Bởi Ngài nguồn sống chứa chan, 

Dạt dào đổ xuống cho ngàn thế nhân. 
Mọi người sẽ được dự phần, 

Chung chia sự sống Thánh Thần tình yêu. 
Cành nho nhựa sống phong nhiêu, 

Khiến luôn xanh tốt, sinh nhiều quả hoa, 
Điều này làm đẹp ý Cha, 

Khi bao nhân thế sống ra con người. 
Chính nhờ giữ luật Chúa Trời, 

Yêu người mến Chúa chẳng đời nào quên. 
Nghĩa tình chất liệu gắn liền, 

Mọi người nên một ở trên đường đời. 
Cuối đời tất cả về trời, 

Nghìn thu vui sống bên người Cha yêu. 

CHÚA CHO SỐNG LẠI 
La - da - rô Chúa cho sống lại, 
Xác thân anh chẳng phải Tiêu vong. 
Chính nhờ người chị cậy trông, 
Vào Thầy chí Thánh đầy lòng mến thương. 
Đời con khỏi tai ương sự chết, 
Bởi chính nhờ luôn biết yêu thương. 
Chính đây đích thực là đường, 
Giê su cứu Chúa nêu gương cho đời. 
Mọi nhân thế xa rời sự ác, 
Chính nhờ hằng Tín thác Chúa Trời. 
Sẵn sàng hiến trọn cuộc đời, 
Phụng thờ Thiên Chúa như người con ngoan. 
Cuối đời được thiên đàng vĩnh cửu, 
Xác hồn hằng hiện hữu bên Cha. 
Với cùng thần thánh hoan ca, 
Tấu lên một bản trường ca nghĩa tình. 

CẤT TIẾNG TUNG HÔ 
Toàn dân cất tiếng tung hô, 

Chúc mừng Thái Tử Ki tô vào thành. 
Và Ngài tự nguyện hiến thân, 

Chết trên thập giá cứu dân mọi thời. 
Từ nay tất cả làm người, 

Đúng theo tiêu chuẩn Chúa Trời dựng nên. 
Chính nhờ luôn sống trung kiên, 

Theo đường hoàn thiện suốt trên gian trần. 
Ngày đêm tích cực thực hành, 

Giớ răn đức mến nhiệt thành hăng say. 
Vậy là xã hội từ nay, 

Chẳng còn man trá đẹp hay mọi bề. 
Xác hồn đón nhận tràn trề, 

Thánh ân cứu độ chẳng hề cạn vơi. 
Mọi người từ giã cuộc đời, 

Nghìn thu vui sống bên người Cha yêu. 

TAM NHẬT VƯỢT QUA 
Những ngày Tam Nhật Vượt Qua, 

Giúp con cảm nhận sâu xa chữ “Tình” 
Vì tình Chúa đã hy sinh, 

Sẵn sàng đón nhận khổ hình đau thương. 
Chính đây mới thật là đường, 

Giê su chọn lựa can trường thực thi. 
Nên Ngài quyết bỏ mình đi, 

Chết cho nhân thế không gì quí hơn. 
Trở thành mạch suối đổ tuôn, 

Thánh ân cứu độ cho muôn muôn người. 
Mọi người được sống cuộc đời, 

An bình thư thái của thời hồng ân. 
Để rồi tích cực dấn thân, 

Yêu thương phục vụ chân thành vị tha. 
Muôn đời gặp Chúa là Cha, 

Cùng bao kẻ khác như là anh em. 
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