03

2011(310)
Bonum

Tháng
04 - 2011
05 - 2011
06- 2011

Cộng đoàn – Điểm
Thanh Hải, Cư Thịnh, Cầu Ông Lãnh,
Sông Bé, Pleiku, Du Sinh, Cần Thơ
Vĩnh Phước, Đất Sét, Đồng Dài,
Thủ Đức, Cồn Én, Hòa Hội, Hà Nội
Suối Dầu, Đakao, Xuân Sơn,
Cù Lao Giêng, Bình Giả, Vinh

Thư Anh Giám Tỉnh
Tin Tỉnh Dòng
¾ Cuộc thăm viếng Tỉnh Dòng
của anh em Capuchin
¾ Thay đổi nhân sự
¾ Ban Thường Vụ GTPS miền Sài Gòn
¾ Thư Anh Giám tỉnh Nhật Bản
Fraternitas
¾ Giúp đỡ các nạn nhân
trận động đất và sóng thần tại Nhật
¾ Phác thảo Dự phóng châu Âu
¾ Hội thảo Quốc tế
Thần học về Đời sống thánh hiến
¾ Braxin - Dự phóng của anh em Phan sinh
nhằm lọai trừ bệnh phong
¾ Trao tặng Huân chương nước Úc
¾ Anh Hermann Schalück nhận Huân chương
Tuyên công Renia thuộc Bắc Westphalia
¾ Liên hiệp Phan sinh châu Á/châu Đại dương
(FCAO) khánh thành trang mạng
và ban thư ký mới
¾ Đại hội Dòng Chị em Conceptionist
¾ Anh Angelico Alessandrini

2

Ban Ngành

GĐ. PS

Phúc Âm Hóa

PSTT

Huấn Luyện

CPS

Thường Huấn

CLARA – FMM

03 Tin Nhà
¾ Tin Bình Giã
¾ Tin Xuân Sơn
¾ Tin Đakao
05
05 Trang Clara
05 Trang Phan sinh Thừa sai Đức Mẹ
05
Trang PSTT – GTPS
Chia sẻ trong Chia-sẻ
¾ Từ một chuyến đi
06
¾ Bản đúc kêt về cuộc họp của
06
Ủy ban phục vụ đối thoại Dòng Anh Em Hèn
¾ Một vài cảm nhận về cuộc họp JPIC
07
¾ Một cái nhìn về nghệ thuật Thánh
¾ Những phụ nữ tiêu biểu trong Kinh Thánh
08
¾ Than thân
08
¾ Người khách không quen (tt)
09 Những ngày ghi nhớ

10
11
11
12
14
16
31
20
21
23
24
31
33
34
35

09
09
09

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

Đakao, ngày 14 tháng 3 năm 2011
Kính gửi toàn thể anh chị em trong Đại Gia Đình Phan sinh Việt Nam
Anh chị em thân mến,
Chúng ta đã bắt đầu hành trình Mùa Chay, cũng là thời gian tập
luyện chiến đấu thiêng liêng. Đây là thời gian chúng ta sống ý nghĩa của
các con số 40 trong Kinh Thánh : sau 40 ngày, hay 40 năm, luôn luôn là có
một kết quả tích cực. Chúng ta phải trở nên nhanh nhẹn hơn cho những vụ
việc của Thiên Chúa cũng như của anh chị em chúng ta, nghĩa là một con
người lấy lại được khả năng yêu thương. Muôn như vậy, cần để cho Đấng
luôn đồng hành với các « tôi tớ » của Người trong Kinh Thánh, giúp đỡ
chúng ta. Đức Giáo Hoàng Bênêđitô XVI, trong bài giảng Thứ Tư Lễ Tro,
đã nói rằng « thế giới chúng ta cần được Thiên Chúa hoán cải ». Chắc chắn
chúng ta sẽ tiếp tục nghe những lời kêu gọi hãy quay hướng con tim về với
Thiên Chúa, nhưng trong thực tế, chúng ta không làm được bằng sức mình,
mà phải dựa vào Thiên Chúa. Chính Người sẽ ban cho ta ơn tha thứ của
Người, tình yêu của Người, và một trái tim mới.
Đây là thời gian học sống trở lại dưới con mắt Chúa Cha, « Đấng
hiện diện nơi kín đáo » (Mt 6,6.18), « Đấng thấu suốt những gì kín đáo »
(Mt 6,4.6.18), để không những đời sống chúng ta nên trong suốt hơn, mà
các ý hướng của chúng ta phải thật sự « ‘có’ thì phải nói ‘có’, ‘không’ thì
phải nói ‘không’ » (Mt 5,37). Chẳng cần ma quỷ phải cám dỗ chúng ta,
một lối sống hai mặt đã là thành công của ác quỷ rồi vì « do ác quỷ » (Mt
5,37). Các chước cám dỗ ma quỷ gợi ra cho Đức Giêsu không nằm trong
bảng xét mình chúng ta quen đưa mắt liếc qua khi đi xưng tội. Thế nhưng
đó lại là những cách thức cho thấy chúng ta không « tốt » với Thiên Chúa.
Ba việc đạo đức bố thí, cầu nguyện và ăn chay thì lại càng quá đạo đức.
Thế nhưng Đức Giêsu là vị Thầy đủ tinh tế để thấy rằng trong ba việc lành
thánh này, có ẩn náu một chước cám dỗ chung, đó là muốn được người ta
đánh giá cao, được thán phục về việc tốt lành đã làm, tức là tìm một sự
thỏa mãn bản thân, cuối cùng lại khép lại trên chính mình, vì ta chỉ phóng
về phía những gì kẻ khác nghĩ về ta và thán phục nơi ta. Cuối cùng càng
làm việc đạo đức lại càng thổi phồng tính tự ái, tự phụ, tự mãn. Thật ra
ngay các công việc thuộc bổn phận của chúng ta cũng vậy, chúng có thể là
cơ hội để sống đức bác ái tinh trong hơn, nhưng cũng có thể lại là dịp củng
cố thêm cho xu hướng quy ngã, thay vì hoán cải quay về với Thiên Chúa,
thì chỉ càng đóng cứng lại trên chính mình.
Mùa Chay là thời gian chúng ta phải chọn lựa, phải quyết định.
« Quyết định » do động từ La-tinh de-cidere, có nghĩa nguyên thủy là cắt
đứt với điều gì đó, tức chấp nhận « giải phẫu », đau đớn nhưng rồi sẽ lành
mạnh. Chúng ta thì biết là « lành mạnh » nhưng đau đớn, nên cuối cùng
làm lơ, triển hạn !
Một em bé chọn mãi mà không quyết định được là lấy con búp bê
nào. Mẹ em cứ thúc giục : không được lấy cả hai ! Em bé thì hiểu là hoặc
« cả hai » hoặc « không có gì ». Em ôm mỗi con búp bê một bên để cho
mẹ em thấy là em hoàn toàn có thể bước đi với cả hai con. Mẹ em không
đồng ý. Thế là em vùng vằng vất cả hai đi, mặt phụng phịu. Khi mẹ kéo lại
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và kiên nhẫn giải thích cho em rằng có một con búp bê thì hơn là không có con nào, cuối cùng em
hiểu ra, và nhặt lên một con. Thế là đóng gói, trả tiền, em bé ôm cứng lấy con búp bê đã mua.
Nhưng rồi... em lại đưa mắt nhìn con búp bê bị bỏ lại. Có cái gì đó như cảm giác tội lỗi và bị cắn
rứt. Mẹ cầm tay em kéo đi. Em bước đi, rồi chợt bứt tay mẹ ra, chạy lại, ôm lấy con búp bê bị bỏ
lại, hôn một cái, rồi mới chạy theo mẹ. Trong cái hôn này, có chất chứa tất cả nỗi đau, sự tiếc nuối
và sự bất lực cũng như sự dằn vặt của một chọn lựa không thực hiện được. Trong đời sống Kitô hữu
và tu trì, chúng ta cũng biết là chọn lựa thì đau đớn thế nào !
Vào thời điểm này, lương tâm Kitô hữu còn thúc bách chúng ta cầu nguyện cho New Zealand,
Nhật Bản, và Trung Quốc nữa, là những quốc gia có những vùng vừa bị động đất và sóng thần tàn
phá. Xin Thiên Chúa ban cho anh chị em nạn nhân, nhất là anh chị em Phan sinh tại chỗ, có sức mà
trở thành một dấu chỉ về niềm hy vọng khi đang sống giữa vô vàn khó khăn. Chúng ta cầu xin
Thiên Chúa trong đường lối nhiệm mầu của Người, tỏ bày tình yêu của Người. Xin Người làm nhẹ
bớt gánh nặng của anh chị em nạn nhân. Tuy nhiên, các thiên tai này lại càng khiến chúng ta phải
quan tậm đến vấn đề “bảo toàn tạo thành”, đến “Chị Mẹ Đất” chúng ta . Xin anh chị em dấn thân
tích cực hơn nữa mà bảo vệ tạo thành. Một cách cụ thể, xin quan tâm đến “Giờ Trái Đất”. Đây là
một sự kiện toàn cầu do Quỹ Bảo vệ thiên nhiên thế giới (WWF) phát động, được thực hiện vào
ngày thứ bảy cuối cùng của tháng ba hàng năm, bằng cách xin các gia đình và các cơ quan tắt đèn
điện và các dụng cụ xài điện không cần thiết trong vòng một giờ (20g30-21g30), để gây ý thức về
sự cần thiết phải bắt tay vào việc điều chỉnh tình trạng khí hậu bị thay đổi. Năm nay, Giờ Trái Đất
rơi vào ngày 26-3. Năm ngoái, đáp lại lời ông Ban Ki Moon, TTK/LHQ, kêu gọi thực hành Giờ này
cả năm, chúng ta đã hưởng ứng suốt năm. Năm nay, tôi đề nghị anh chị em cứ thực hiện Giờ Trái
Đất vào ngày 26-3 này đã, như một cách bày tỏ tình liên đới với nhau trong việc bảo toàn tạo thành.
Quả thật, « do chứng tá mang tính Tin Mừng của chúng ta, chúng ta là các Kitô hữu, chúng ta
phải là một sứ điệp sống động, hơn nữa, trong nhiều trường hợp, chúng ta là Tin Mừng duy nhất mà
con người hôm nay còn đang đọc. Đó là trách nhiệm của chúng ta, đó lại là một lý do thêm nữa để
sống Mùa Chay cho tốt : cống hiến một chứng tá đức tin sống cho một thế giới đang gặp khó khăn
và đang cần trở lại với Thiên Chúa, đang cần hoán cải » (Đức Bênêđitô XVI).
Xin chúc mừng lễ Thánh Cả Giuse và Lễ Truyền Tin cho toàn thể anh chị em,. Chúng ta cùng
nghiền ngẫm và bắt chước gương sống của Mẹ Maria và Thánh Giuse, những con người luôn mau
mắn thưa “xin vâng” với Thiên Chúa. Cầu chúc anh chị em sống Mùa Chay trong tâm tình vui tươi
và phó thác, vì biết rằng Đức Kitô đồng hành với chúng ta.
Thân ái chào tất cả anh chị em trong cha thánh Phanxicô.
Thân ái chào tất cả anh chị em.
ts FX Vũ Phan Long, OFM
Giám Tỉnh
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TIN TỈNH DÒNG
Cuộc thăm viếng Tỉnh Dòng
của anh em Capuchin

Ban Thường Vụ mới
GTPS Miền Sài Gòn

Sáng ngày 02.02.2011, anh Giám Tỉnh và
một số anh em Phanxicô nhánh Capuchin đến
Việt Nam đã ghé thăm Tỉnh Dòng và Cộng đoàn
Đakao. Trong tinh thần Phan sinh Việt Nam, với
bầu không khí Tết Tân Mão, anh Phụ trách và
Phó phụ trách Cộng đoàn Đakao đã đón tiếp các
anh và mời các anh tham dự Thánh Lễ Giao
Thừa theo chiều hướng Hội nhập văn hóa.
Trong trang phục khăn đóng – áo thụng, các anh
đã hiệp dâng lễ và cùng với giáo dân Đakao đón
giao thừa Tân Mão.

Ngày 28.02.2011 tại Văn Phòng PSTT,
khoảng 30 bạn GTPS từ Tây Ninh xa xôi, Tân
Mai, Tam Hiệp Biên Hòa và ở tại Sài Gòn hoa
lệ đã về tham dự Đại hội GTPS Miền Sài Gòn.
Đại Hội đã diễn ra trong bầu không khí lo lắng
băn khoăn, nhưng vẫn không thiếu niềm hy
vọng vào Chúa quan phòng. Buổi chiều cùng
ngày Đại hội đã bầu ra Ban Thường Vụ mới với
nhiều gương mặt trẻ trung và dồi dào sức sống.
Nhiều bạn trẻ đã tin tưởng và hy vọng Ban
Thường Vụ mới sẽ là đầu tàu giúp GTPS Miền
Sài Gòn tiến bước về phía trước.

Thư của anh Giám Tỉnh Nhật Bản
Anh GT chúng ta đã viết thư bày tỏ sự
hiệp thông với anh GT Nhật Bản. Sau đây
là thư điện tử của anh GT Nhật, Paul Jun
Hasegawa, OFM, gửi ngày 14-3:

Thay đổi nhân sự
Từ ngày 15.02.2011, sau khi có Bảng gia
đình nhiệm kỳ 2011-2014 của Tỉnh Dòng, nhiều
anh em đã bắt đầu chuyển về Cộng đoàn mới để
nhận sứ vụ. Với tinh thần lữ hành và khách lạ,
anh Saviô Nguyễn Chí Chức và anh Đaminh
Ngô Đức Thiện đã lên đường sớm nhất trong
Tỉnh Dòng. Đến nay, Công việc thuyên chuyển
của anh em được xem như hoàn tất. Riêng về
phía Tỉnh Dòng, hai anh Inhaxiô Nguyễn Duy
Lam và Vinh Sơn Trần Đức Hạnh đã bắt tay vào
việc của mình. Nguyện xin Thiên Chúa chúc
lành cho mỗi anh em cũng như toàn thể Tỉnh
Dòng trong sứ vụ mới.

Chia Sẻ 03 - 2011 (310)

Dear Phan Long, ofm and friars in Vietnam
We friars in Japan wish to express our
gratitude for the message of warm support.
A Japanese inside is covered with sadness now.
400,000 people or more lost the family, the
house, and the house. Several thousand people
or more died of the tsunami.
Our friars is safe because the place of our
Mission is away from the stricken area.
However, Tokyo areas are blacked out
temporally due to the earthquake, too and the
influence
in
life
is
undertaken.
The Provincial council starts today. We will
discuss how about it unites with the people of
struck.
Please continue to pray for us and concern
about how to overcome this crucial situation.
Fraternally
Jun Hasegawa,ofm
Prov.Min. of Japan
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Giúp đỡ các nạn nhân
trận động đất và sóng thần tại Nhật
Anh chị em rất thân mến,
Xin Chúa ban bình an cho anh chị em!
Chúng ta đã theo dõi đại họa thiên nhiên
đang xảy ra tại Nhật. Trận động đất và sóng
thần đã gây ra nhiều nạn nhân và vào thời điểm
này, con số các nạn nhân vẫn không thể tính
được. Những hình ảnh mà chúng ta xem thấy
thực sự gây khủng khiếp và làm cho chúng ta
nói không nên lời; những hình ảnh đó cho chúng
ta có một ý nghĩ về nỗi chấn thương của những
người đã mất đi các người thân yêu, cùng với tất
cả những gì họ đang có. Hơn nữa, thêm vào đó
lại còn mối nguy cơ là sự ô nhiễm tại các cơ sở
năng lượng hạt nhân. Giám tỉnh Nhật đã thông
tin cho tôi biết là các anh em vẫn khỏe mạnh và
Ban Cố vấn Tỉnh Dòng đang xem xét những
cách thức nhằm giúp đỡ các nạn nhân của trận
động đất và sóng thần.

Thảm họa này là một tiếng kêu gọi mới về sự
liên đới với những người dân đang phải chịu
đau khổ. Qua lá thư này, tôi muốn mời gọi tòan
thể anh chị em chúng ta, cùng với bất cứ ai khác
đang đọc những giòng chữ này, đáp ứng một
cách cụ thể cho các nạn nhân của trận động đất
và sóng thần tại Nhật. Chúng ta đang sống trong
phụng vụ mùa Chay, đây là một thời điểm thích
hợp để trải rộng sự giúp đỡ của chúng ta đến với
những người bị ảnh hưởng bởi đại họa này. Như
chúng ta đã từng thực hiện trong những dịp khác
trước đây, Văn phòng Trung ương Dòng đã mở
một trương mục để tiếp nhận các tài khỏan giúp
cho các nạn nhân. Chúng tôi sẽ làm việc với các
anh em tại Nhật để bảo đảm rằng: bất kỳ khỏan
tiền nào đã thu được cũng sẽ gởi đến nhằm đáp
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ứng các nhu cầu căn bản của dân chúng và cuối
cùng để giúp cho việc tái thiết.
Tặng phẩm có thể gởi bằng tiền euro hoặc
mỹ kim, tại địa chỉ:
BANCA POPOLARE DI SONDRIO,
Rome Headquarters
Via Cesare Pavese, 366
00144 ROMA
Account name: O.F.M. Economato
Generale
Account number: 5300/66
IBAN:
IT95L0569603211000005300X66
SWIFT: POSOIT22
Memo: FOR JAPANESE
EARTHQUAKE VICTIMS
Tôi cũng muốn nhân cơ hội này thông tin cho
anh chị em biết là sự giúp đỡ mà chúng tôi đã
nhận được dành cho Haiti cũng đã được chuyển
tới Haiti. Chúng tôi đang làm việc cộng tác chặt
chẽ với Tỉnh Dòng Trung Mỹ, là Tỉnh Dòng mà
Haiti trực thuộc, để theo dõi việc thu chi, làm
như thế nhằm bảo đảm sự trong sáng.
Xin Chúa chúc lành cho hết thảy anh chị em,
và chớ gì hành trình Mùa Chay sẽ làm cho anh
chị em được trở nên phong phú và mang lại ích
lợi.
Người anh em, người Phục vụ và tôi tớ của
anh chị em,
José Rodríguez Carballo, ofm
Tổng Phục vụ.

Phác thảo Dự phóng châu Âu
Tổng Tu nghị mong muốn qua các Nghị
quyết 26 – 27, để khởi động “Dự phóng châu
Âu” như một phần trong nỗ lực tân phúc âm
hóa; đây là công việc do Liên hiệp các Anh em
hèn mọn tại châu Âu (UFME) tiến hành, như thể
Liên hiệp đã tìm kiếm những đường lối để thực
hiện dự phóng này tại Đại hội năm 2010 ở Bỉ.
Theo Đại hội, Hội đồng Thường trực UFME đã
gặp gỡ các Tổng Cố vấn châu Âu từ ngày 17 –
18.12.2010, để thiết lập ra một dự phóng đặc thù
sẽ được trình lên sau đó trước các Hội đồng,
nhằm có được sự phê chuẩn tại Đại hội UFME
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tới đây vào ngày 17 – 22 tháng 10 ở Fatima.
Chủ đề của Đại hội là: Châu Âu, một Sứ vụ và
một Thách đố đối với anh em Phan sinh.
Dự phóng gồm 3 phần: 1) Các họat động
nhằm hướng dẫn và làm cho Anh em trong các
Tỉnh Dòng và các Hội đồng được nhạy bén; 2)
các họat động của những hình thức phúc âm hóa
mới; 3) chỉ ra những lối đi mới cho Anh em hèn
mọn tại châu Âu. Trong số những hình thức
phúc âm hóa mới, nổi bật nhất là Cuộc Gặp gỡ
Phan sinh tại châu Âu dành cho giới trẻ được tổ
chức cứ 2 năm một lần, lần gặp gỡ tới đây là tại
Ba Lan, từ ngày 27 – 31.08.2012; việc thiết lập
một Huynh đệ đòan tại Cebreiro dọc trên đường
đi dẫn tới Santiago Compostela tại Tây-ban-nha,
để đón tiếp và giúp đỡ khách hành hương trong
cuộc hành trình; một sự hiện diện của anh em
Phan sinh tại Học viện của Liên hiệp châu Âu;
việc yểm trợ sự hiện diện của anh em Phan sinh
tại Ukraine; Sự Hiện diện của Phan sinh Quốc tế
tại Lộ-đức; một số sáng kiến về huấn luyện và
hội nhập cho các anh em đến từ hải ngọai để
công tác tại châu Âu; và sự hiện diện của anh
em Phan sinh tại Học viện châu Âu.
Trong cuộc gặp gỡ vào tháng 12.2010, tất cả
những sáng kiến đề nghị ra đã được lượng định,
trong lúc cung cấp các phương tiện để thực hiện
những sáng kiến này. Cuộc gặp gỡ đã bắt đầu và
kết thúc với sự hiện diện của Anh José R.
Carballo, Tổng Phục vụ, anh đã chỉ ra cho thấy
một số khía cạnh quan trọng trong tiến trình kế
tiếp của Dự phóng. Một cuộc hội thảo sẽ diễn ra
trong tuần đầu tháng 5 về những hình thức tân
phúc âm hóa tại châu Âu, từ đó sẽ nảy sinh các
đề nghị và những chỉ dẫn.

Hội thảo Quốc tế
Thần học về Đời sống thánh hiến
Cuộc Hội thảo Thần học do Liên hiệp các Bề
trên Tổng quyền (USG) và Liên hiệp Quốc tế
các Bề trên Tổng quyền (UISG) cổ võ đã diễn ra
từ ngày 07 – 12.02.2011. Chủ đề hội thảo là
Căn tính và Ý nghĩa Đời sống Thánh hiến
Tông đồ Hôm nay. Tòan thể tham dự viên gồm
60 người: 21 Bề trên Tổng quyền (11 nam và 10
nữ); 14 nhà thần học thuộc USG và 14 nhà thần
học thuộc UISG; 3 Giám đốc các Tạp chí Đời
sống Thánh hiến (Review for Religious USA;
Vida Religiosa Tây-ban-nha; Testimoni Ý).
Ngòai ra còn có sự tham dự của 14 tu sĩ khác
phục vụ cho cuộc Hội thảo, với tư cách là các
thư ký, thông dịch viên và linh họat viên ... Về
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phía Dòng chúng ta, tham dự sự kiện này có
Anh Giacomo Bini và Anh José Rodríguez
Carballo, Tổng Phục vụ. Những người sau đây
cũng đã tham dự, được phân chia theo từng
quốc gia: 8 vị đến từ Tây-ban-nha; 5 vị đến từ
Ý, 7 vị đến từ châu Âu; 6 vị đến từ Hoa Kỳ; 8 vị
đến từ châu Á/châu Đại dương; 6 vị đến từ châu
Mỹ Latinh, 3 vị đến từ châu Phi. Một trong
những mục đích chính của cuộc Hội thảo là tìm
hiểu đâu là thần học về Đời sống Thánh hiến
hiện nay và trong tương lai, đâu là những đề tài
cần được triển khai. Dưới đây là những nguyên
tắc chính mà cuộc Hội thảo muốn nghiên cứu
cẩn thận về suy tư thần học trong tương lai:
− Căn tính Đời sống thánh hiến: Chúng ta
đã nói nhiều về một căn tính liên tục biến
động, một điều đang mở ra thì không bao
giờ khép lại; về một căn tính với những
yếu tố đặc thù và không thể tránh né mà
căn tính đó chỉ ra cho thấy. Trong số các
yếu tố đó, yếu tố trung tâm được nhấn
mạnh nhiều là con người Đức Giêsu và lời
hứa của Ngài, trong khi chúng ta đã lại nói
tới chiều kích thiêng liêng trong các yếu
tố đặc thù.
− Chiều kích mầu nhiệm trong Đời sống
Thánh hiến: Chúng ta yêu cầu tiếp tục
nghiên cứu sâu sa chiều kích này, trong
lúc lại tránh né sự phân chia giữa tinh thần
và cuộc sống, cũng như lẫn lộn giữa kinh
nghiệm về Thiên Chúa và một sự thực
hành tôn giáo đã được Chúa ban.
− Chiều kích Giáo hội trong Đời sống
Thánh hiến: Trong bối cảnh một khoa
Giáo hội học về sự hiệp thông. Chúng ta
đã nói tới sự cần thiết phải nghiên cứu sâu
sa chủ đề về hiệp thông trong tương quan
với sự duy nhất và sự đa dạng cần thiết
nơi các hình thức trong Đời sống thánh
hiến; về mối tương quan với phẩm trật
Giáo hội và mối tương quan thiết yếu của
Đời sống Thánh hiến với các hình thức
Đời sống thánh hiến khác (bao gồm những
hình thức Đời sống Thánh hiến mới) với
người Giáo dân, đặc biệt với người Giáo
dân “được liên kết” với Hội Dòng và các
Tu hội khác nhau. Trong bối cảnh này,
chúng ta đã nói nhiều về chiều kích tương
quan đối nội và đối ngọai.
− Chiều kích cánh chung trong Đời sống
thánh hiến: Ở đây, chúng ta đang tìm
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cách vượt qua tính lưỡng cực giữa việc
dấn thân nhằm làm biến đổi thế giới với
lời nhắc nhở liên tục hướng về siêu việt.
Giữa hai chiều kích này cần phải có một
sự hài hòa và không hề đối chọi nhau.
Sau khi lắng nghe và suy nghĩ, rõ ràng là có
những đường lối khác nhau để làm công tác
thần học về Đời sống Thánh hiến phù hợp với
mỗi Lục địa. Các tham dự viên đã tỏ ra có một
khả năng lớn lao để lắng nghe được sự đa dạng.
Do đó, cuộc Hội thảo chứng tỏ cho thấy không
thể nào chỉ có một nền Thần học về Đời sống
Thánh hiến. Song, cần thiết phải có các đường
hướng không thỏa hiệp, để chung chung tất cả
chúng ta đều nắm được.

Bra-xin -Dự phóng của anh em Phan sinh
nhằm lọai trừ bệnh phong
Dự phóng lọai trừ bệnh phong đã được tiến
hành 6 năm nay trong Tỉnh Dòng Đức Mẹ Vô
Nhiễm, với việc dấn thân triển khai các nỗ lực
giáo dục để chẩn đóan sớm căn bệnh và phổ
biến thông tin liên quan tới bệnh phong nhằm
chống lại căn bệnh. 3 Tỉnh Dòng khác đang
cộng tác vào nỗ lực này tại những quốc gia khác
nhau ở Bra-xin là: Tỉnh Dòng Phan sinh Thánh
giá Chúa, Tỉnh Dòng Phan sinh Thánh Antôn tại
Bra-xin và Tỉnh Dòng Phan sinh Đức Mẹ Lên
Trời.
Năm 2010 là một năm quan trọng nhằm công
khai hóa dự phóng trong Giáo hội Công giáo.
Việc hợp tác với CNBB (Hiệp hội Quốc gia các
Giám mục tại Bra-xin) đã mở cửa để trình bày
dự phóng cho Hội đồng Thường trực của Đơn vị
nhằm ủng hộ cho sự kiện, vận động Giáo hội
trên khắp đất nước hướng tới một chiến dịch
nâng cao nhận thức về bệnh phong.
Trong lúc đó, nguyên phối hợp viên của dự
phóng, hiện nay là Giám mục các Giáo phận
Obidors tại Para, đã đưa ra một bản nháp phác
thảo dự phóng lên cho Đức Giáo hòang
Bênêđíctô XVI xem xét, để cho ngài thấy rằng
đây là một dự phóng phù hợp với yêu cầu của
Đức Giáo hòang, được viết trong một lá thư gởi
tới các Tín hữu hồi đầu năm. Bản dự phóng đã
được Đức Giáo hòang đón nhận một cách tích
cực, ngài ca ngợi sáng kiến của anh em Phan
sinh tại Bra-xin. Đọan, nhằm phúc đáp, Đức
Giáo hòang đã chuyển dự phóng này cho Đức
Tổng Giám mục Zmowisky, Chủ tịch Hội đồng
Giáo hòang về Chăm sóc Mục vụ Sức khỏe.
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Đại thánh đường Đức Bà, nơi Mẹ đã hiện ra,
tại thành phố San Paolo vào hôm 30.01.2011, đã
tràn ngập người. Trong số những người quy tụ,
có ông Bộ trưởng Sức khỏe, giới thẩm quyền
của quốc gia chăm lo về sức khỏe và Phối hợp
viên Dự phóng bệnh phong của Tỉnh Dòng về
phía anh em Phan sinh là Anh Miguel da Cruz.
Đức cha Dom Dimas Lara Barbosa, Giám
mục Phụ tá Rio de Janerio và là Tổng Thư ký
của các Giám mục Bra-xin đã nói: “Trong chiến
dịch bảo vệ những người dân bị căn bệnh phong
tấn công này, chúng tôi tin tưởng vào sự hiện
diện của Tỉnh Dòng Phan sinh Đức Mẹ Vô
Nhiễm. Từ thời Thánh Phanxicô, đấng đã hôn
một người phong cùi, không còn nghi ngờ gì
nữa, các anh em Phan sinh luôn sống gần gũi,
khi có một người anh em cần tới ...”
Bằng cách thức này, dự phóng lọai trừ bệnh
phong của anh em Phan sinh sẽ tái khẳng định
Đòan sủng rất thân thiết với tâm hồn của
Phanxicô, ấy là việc chăm sóc các người bị
phong, những anh chị em của chúng ta.

Trao tặng Huân chương nước Úc
Anh Ciril A. Božič (thuộc Tỉnh Dòng Thánh
giá Chúa tại Slovenia) đã đón nhận Huân
chương nước Úc nhờ công việc anh phục vụ cho
cộng đồng người Slovenia.
Ngày nước Úc (Australia Day) tưởng nhớ
cuộc định cư đầu tiên tại Úc, khi Thủ hiến
Arthur Phillip đổ bộ xuống vịnh Sydney vào
ngày 26/01/1788. Nhân kỷ niệm lần thứ 50 ngày
định cư vào năm 1838, ngày này được công bố
là một Ngày Lễ hội. Thật vậy, dù trước khi có
Ngày Lễ hội này, thì đã tại Sydney cũng đã có
những lễ hội xoay quanh thời điểm này vào năm
1817 hoặc 1818. Sau đó, năm 1931, tên gọi
Ngày nước Úc đã được nâng lên cấp Quốc gia;
trước thời điểm này, Ngày nước Úc đã được
mọi người biết tới như là một Ngày Kỷ niệm
(Anniversary Day) hoặc một Ngày Lập Quốc
(Foundation Day). Trước khi đến Úc vào trước
năm 1981, Anh Ciril A. Božič OFM đã làm việc
trong cộng đồng người Slovenia tại Sydney
trong vòng 10 năm. Sau đó, anh lại đi truyền
giáo vào năm 2001 tại Kew, Melbourne, luôn
sống phương châm “Pax et Bonum”. Anh đã tới
tiếp xúc với cư dân gốc Slovenia tại đó để
khuyến khích họ sống hòa bình, vui vẻ, hữu
nghị và kính trọng nhau.
Không chỉ là một linh mục, anh còn là một
phụ tá cho công cuộc truyền giáo của Slovenia
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cho những người gốc Slovenia thiếu thốn và cho
tất cả những ai tìm nơi náu thân và một chỗ để
sống trong nhà tập thể Baraga tại MelbourneKew, nơi Anh Cyril đang sống và làm việc. Anh
Cyril cũng còn là một phóng viên, một nhân
viên xã hội và là một người gợi lên được niềm
tin nơi mọi người.
Trong cộng đồng dân Úc, Anh Cyril được
kính trọng như là vị tuyên úy các di dân; anh
thường xuyên gặp gỡ những vị khác làm tuyên
úy giới di dân, để lên kế họach và tổ chức các
cuộc gặp gỡ đa văn hóa và tham dự các Đại hội.
Anh Cyril cũng là tuyên úy cho sở cảnh sát tại
Victoria.

Anh Hermann Schalück
nhận Huân chương Tuyên công Renia
thuộc Bắc Westphalia
Anh Hermann Schalück, nguyên Tổng Phục
vụ trong Dòng, đã thi hành nhiều trọng trách
trong các môi trường khác nhau nhằm phục vụ
đức tin, của Hội Dòng và của dân chúng. Anh
từng là Giám tỉnh Tỉnh Dòng Saxonia, sau đó đã
làm Tổng Phục vụ Dòng anh em hèn mọn tại
Rôma, khi vào năm 1997, anh đã được gọi trở
thành Chủ tịch Tổ chức Công giáo Truyền giáo
Quốc tế (Catholic International Missionary
Works) đặt trụ sở chính tại Aquisgrana. Anh
Hermann Schalück đã thực hiện những công
trình mang tính xã hội vượt ra ngòai biên giới
Giáo hội và Hội Dòng; và hiển nhiên vì lẽ đó,
không bao giờ anh cổ võ cho việc phân rẽ
nhưng là sự hiệp thông. Anh là một người bảo
vệ cho lòng bao dung và là một nhà phê bình
với tình bác ái – một người có đức tin sâu sa, có
khả năng truyền đạt một cách sâu sắc tinh thần
của sứ điệp Kitô giáo. Do vậy, hôm 14.01.2011,
Anh Hermann Schalück đã đón nhận từ tay
Tổng Bộ trưởng Jürgen Rüttgers Huân chương
Tuyên công Renia của Bắc Westphalia, như là
một dấu chỉ bày tỏ lòng biết ơn, sự công nhận
và việc đánh giá cao công việc anh đã làm.

Liên hiệp Phan sinh
châu Á/châu Đại dương (FCAO) khánh
thành trang mạng và ban thư ký mới
Hôm 07/02/2011, Liên hiệp Phan sinh châu
Á/châu Đại dương đã khánh thành trang mạng
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mới www.ofmfcao.org nhân dịp Liên hiệp có
ban thư ký mới tại Bangalore, Ấn độ. Anh
Bruno Pascalis, Tổng Cố vấn phụ trách miền đã
chủ tọa nghi thức khánh thành, Anh Paul Smith
thuộc Tỉnh Dòng Úc trong Hội đồng Nam Á
Châu Á châu Đại dương (SAAOC) đã ban phép
lành buổi cử hành. Anh Balthazar Obico, Chủ
tịch Hội đồng EAC và SAAOC, cũng như nhiều
khuôn mặt giới chức thẩm quyền khác cũng đã
tham dự. Anh Saji P. Mathew thuộc Tỉnh Dòng
Ấn độ được chỉ định làm tân thư ký của FCAO.
Trang mạng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc
trao đổi thông tin, tin tức và những tài liệu khác,
làm như thế là nhằm cải tiến sự cộng tác giữa
các anh em trong miền. Tất cả các tài liệu có thể
gởi đến địa chỉ fcao@ofmfcao.org; xin chúc
mừng trang mạng www.ofmfcao.org của chúng
ta.

Đại hội Dòng Chị em Conceptionist
Hội nghị Quốc tế Chủ tịch Liên hiệp Chị em
Conceptionist và Mùa lễ hội (Festive Days)
nhân dịp Ngũ bách chu niên ngày phê chuẩn
Luật Dòng Conceptionist (OIC Rule) sẽ diễn ra
từ ngày 23 – 29/05/2011, tại Nhà Chính ở
Toledo. Tham dự Đại hội sẽ có các Mẹ đứng
đầu các Liên hiệp, cũng như một chị em được
mỗi Liên hiệp bầu chọn ra. Mùa lễ hội (Festive
Days) nhân dịp Ngũ bách chu niên ngày phê
chuẩn Luật Dòng Conceptionist (OIC Rule) sẽ
diễn ra từ ngày 30/5 – 03/6 và sẽ được cử hành
tại Nhà Chính ở Toledo.

Anh Angelico Alessandrini
Hôm mồng 01 tháng 02, cuộc điều tra cấp
Giáo phận đã có kết luận về những nhân đức
anh hùng (super virtutibus) của tôi tớ Chúa là
Anh Angelico Alessandrini, một tu sĩ Phan sinh
OFM đã khấn trọng thuộc Tỉnh Dòng Genoa.
Anh đã đến Trung Hoa truyền giáo và qua đời
tại Tai-Yuan-Fu, là nạn nhân một cơn dịch sốt
ban sởi vào ngày 17.04.1940. Phó Cáo thỉnh
viên án phong thánh là Cha P. Martino Conti, đã
đệ trình bản báo cáo các Chứng thư lên cho
Thánh bộ Phong thánh hôm mồng 09 tháng 02.
Hiện tại, hồ sơ phong thánh sẽ được chuyển lên
giai đọan viết thành positio super virtitubus.
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Tin Bình Giã
AETS

S

au hơn hai tuần nghỉ Tết
Nguyên Đán, 26 anh em
thỉnh sinh đã trở lại cộng
đoàn vào chiều ngày 9 tháng 2
tiếp tục giai đoạn huấn luyện
của mình. Không khí lặng lẽ
nơi cộng đoàn những ngày Tết
bị phá vỡ; thay vào đó là nhịp
sống rộn ràng của những trái
tim trẻ.
Thời tiết Bình Giã đã vào
mùa khô. Đêm lạnh. Ngày
nắng to. Tuần đầu tiên của học
kỳ mới, anh em thu hoạch tiêu,
rồi thu hoạch mì vào mỗi sáng.
Hái tiêu là công việc khá tỉ mỉ
và buồn tẻ nếu chỉ làm một
mình. Nhưng với lực lượng
hùng hậu, anh em đã biến
những gốc tiêu thành nơi của
những tiếng nói cười rộn rã.
Buổi chiều, anh em học Anh
văn với thầy Tuyền. Thời gian ở
Bình Giã là thời gian rất đặc
biệt bởi anh em được học Anh
văn với nhiều thầy giỏi. Thầy
giáo Anh văn thường xuyên của
anh em là thầy Hùng với biệt
danh “Crazy teacher”, “never
speak Vietnammese”. Trước
Tết, anh em được học một tuần
với thầy Donald. Ngay sau đó
anh em được gặp lại thầy Bruce
trong chuyến kinh lý Tỉnh dòng.
Đó thực sự là một điều kiện
thuận lợi để anh em trau dồi
vốn tiếng Anh cho bản thân và
cho công việc học tập sau này.
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Sau khi bảng gia đình được
cha phụ trách dán trang trọng
nơi bảng thông tin nhà, ai cũng
hồi hộp đợi chờ những thay đổi
mới. Sáng ngày 1 tháng 3, cha
tân phụ trách Gioa-Kim Nguyễn
Văn Có đã đến nhận nhiệm vụ
của “người tôi tớ Chúa” tại
cộng đoàn thỉnh sinh Bình giã.
Trước đó một ngày thầy Ái,
quản lý mới của cộng đoàn
cũng đã tới. Buổi trưa cùng
ngày, tại nhà nguyện cộng đoàn
đã diễn ra nghi thức “trao ấn”
giữa cha nguyên phụ trách
Savio và cha tân phụ trách.
Nghi thức diễn ra trong ít phút
mà thắm đượm tinh thần khiêm
nhường, đơn sơ. Ngay sau đó
tại nhà cơm cộng đoàn một bữa
tiệc đặc biệt đã diễn ra vừa để
chào đón người mới tới vừa
cũng là để chia tay người ra đi.
Có những cung bậc cảm xúc
thật khác nơi người tham dự

bữa tiệc vừa hân hoan chào đón
những gương mặt mới lại vừa
ngậm ngùi, tiếc nuối những
gương mặt quen thuộc sẽ vắng
bóng. Cuộc lữ hành trần gian là
như vậy, nhưng nguồn vui trong
Chúa mới là nguồn vui trọn
hảo.
Lúc này ở Bình Giã cà phê
lại nở hoa trắng muốt và ngát
thơm. Cộng đoàn đã có cha tân
phụ trách và các anh quản lý
mới. Cha Giám sư của anh em
cũng đã trở lại. Chân phải của
ngài đã bình phục gần hoàn
toàn sau tai nạn hồi tháng 12
năm trước. Anh em thỉnh sinh
cũng đã quay lại với các công
tác tông đồ xã hội ở các giáo xứ
quanh vùng. Một giai đoạn học
tập và rèn luyện bản thân để
mỗi ngày xứng đáng hơn với lời
mời gọi của Chúa lại đến với
anh em đầy niềm vui và hy
vọng.
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Tin Nhà Xuân Sơn

A

nh em nhà Xuân Sơn kính chào anh chị
em Phan Sinh gần xa.
Tạ ơn Chúa, anh em được hưởng
mùa xuân Tân Mão vui vẻ. Như mọi năm, 25
Tết (28/1/2011) Cộng đoàn và đại diện Giáo xứ
chúc Tết : Anh Giám tỉnh, anh em Đakao và gia
đình anh em. Sau đó là … du Xuân.Niềm vui
lan tỏa đến mồng 9 Tết, nhiều anh em đến thăm
Cộng đoàn... Nhưng Tết vẫn có hương vị Mùa
Vọng: Bảng gia đình mới! Đang nghỉ Tết, và
ông Cố đang đau nặng, anh Hưng vẫn mong biết
mình đi đâu về đâu... Hai anh Chức và Thiện đã

sớm cho biết ngày giờ vào Xuân Sơn. Hơn thế
nữa, bốn anh em: Chức, Vượng, Thiện và Khôi
đã gặp gỡ và trao đổi sơ khởi... Tạ ơn Chúa!
Nhà Xuân Sơn đã thêm đông số, sáu anh em sẽ
ấm áp hơn dù ở hai nơi. Không biết nhà Xuân
Sơn đủ nguồn dinh dưỡng để chia sẻ với nhà
con Hòa Hội hay không?
Kính xin anh chị nguyện cầu cho anh em
Xuân Sơn hoàn thành bổn phận.
Kính chúc anh chị em một năm mới, một
nhiệm kỳ mới dồi dào ân sủng và bình an

Tin Đakao

A

nh em Hèn mọn Đakao kính chào anh
chị em Phan sinh Việt Nam.
Cũng như những anh em khác trong
Tỉnh Dòng, anh em Đakao trong thời gian qua
cũng có nhiều chuyện cần được thông tin đến
anh chị em Phan sinh trên mọi miền đất nước.
Từ chuyện Tết nhất, chuyện lo lắng “đi đâu và
về đâu” và sẽ làm gì để sống ơn gọi Phan sinh
trong nhiệm kỳ mới này… Tiểu đệ xin mạn
phép “lắm chuyện, nhiều lời” để thông tin đến
anh chị em.
Chuyện Tết nhất.
Vào ngày 30 tháng Chạp, Cộng đoàn đã tiếp
đón 5 anh em Phan sinh Lúp dài viếng thăm
chúc Tết và cùng với Giáo xứ Đakao dâng thánh
lễ Giao thừa trong trang phục truyền thống Việt
Nam, khăn đóng - áo thụng.
Thứ đến, là chuyện anh Phụ trách Cộng đoàn
đi” nghỉ Tết” sau hơn 30 năm ở tại Đakao. Đây
dịp Tết đầu tiên, anh về xứ Huế yêu dấu và thăm
viếng anh em bà con.
Chuyện lo lắng “đi đâu và về đâu”.
Trước Tu nghị Tỉnh Dòng 2011, anh Phụ
trách nhà cũng là người gương mẫu dọn dẹp lại
hành lý cho gọn để “sẵn sàng ra đi”. Cũng như
nhiều anh em khác, anh em Đakao cũng thắc
thỏm đợi chờ thông tin mình sẽ đi đâu và làm
gì. Thế là khi Bảng Gia đình được thông báo, thì
“kẻ sẵn sàng” phải ở lại, còn người khác lại
được thuyên chuyển về gia đình mới. Nếu
chuyện chỉ có như thế thì chưa đáng phải thông
Chia Sẻ 03 - 2011 (310)

Cỏ may
tin. Chuyện là
thế này, anh
Phụ trách đã
thuyên
chuyển từ địa
chỉ
P.103
sang P.105,
và thế là về
nơi mới.
Kính thưa
anh chị em,
đến nay nhà
Đakao
đã
đông
đủ
thành
viên
mới và cũ, tất cả là 20 thành viên. Trong đó, có
những “bình mới, rượu cũ”, và có “bình cũ,
rượu mới”, tuy nhiên vẫn có người mới, việc
mới.
Như vậy là cuộc thuyên chuyển tại Nhà
Đakao đã hoàn tất và tối ngày 14.03.2011 Tu
nghị Công đoàn đầu tiên đã được tiến hành. Tu
nghi đã quyết định một số vấn về đời sống
thiêng liêng cũng như vật chất của anh em trong
nhiệm kỳ 3 năm.
Kính thưa anh chị em một vài chuyện nho
nhỏ thông tin đến anh chị em.
Xin anh chị em tiếp tục cầu nguyện cho anh
em chúng tôi đủ nghị lực để hoàn thành công
việc được giao phó, cũng như xây dựng cộng
đoàn ngày một đẹp hơn.
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Bản tin Clara 3-2011
Tết đã hết rồi, nhưng vẫn là…..năm mới, chị
em Clara chúng con xin kính chào cha giám tỉnh
và tất cả anh chị em xa gần. Nguyện xin bình an
và ân sủng của Thiên Chúa, mãi mãi là tình yêu
và là tất cả cho ACE trên mọi nẻo đường.
Mùa xuân ai nấy đều tranh thủ về thăm gia
đình. Chúng con cũng nôn nao hiệp ý cầu
nguyện cho mọi người thượng lộ bình an, mau
hội ngộ với người thân sau nhiều tháng ngày xa
cách. Tuy nhiên:
“ Ai về thì cứ việc về,
Phần tôi ở lại vì mê Nước Trời “
Thật vậy, có ở lại trong tình thương của
Chúa, mới thấy Chúa ưu ái dường bao! Chúng
con không ra đi, nhưng mọi người lại đến với
chúng con. Trước tiên phải kể đến sự đồng hành
rất nhiệt thành như “người cha” của cha trợ uý
Phi Khanh, cùng quý cha trong thánh lễ giao
thừa và tạ ơn đầu năm mới. Quý cha đã mang lại
cho chúng con hạnh phúc trong tình Chúa và ấm
áp tình người. Đặc biệt, cha bề trên Thủ Đức,
quý cha, quý thầy cùng hai chú tìm hiểu ở lại
không về quê ăn tết, đã dành trọn cả niềm vui
cho chúng con vào chiều tối mồng 3 Tết. Mỗi
người như quà tặng của Thiên Chúa và của
ACE. Tất cả trao cho nhau những lời chúc tốt
đẹp, những bài hát vui tươi, và ấn tượng thật
khó quên khi chúng con được thưởng thức tài
năng của “Ao thuật gia điêu luyện” bên học
viện. Những tràng pháo tay tán thưởng, với nụ
cười ngưỡng mộ trên khuôn mặt mọi người.
Cuộc họp mặt huynh đệ thật thân tình- chắc
chắn là những khích lệ để chúng con vươn tới
tương lai sáng ngời, và sau khúc ca tạ ơn, cuộc
vui xuân đã khép lại. Không khí rộn ràng
nhường chỗ cho bầu khí tĩnh lặng của đời sống
đan tu.
Sau Tết, chúng con bắt đầu ngay chương
trình học hỏi, đào sâu về “Đức Nghèo” – là chủ
đề trong năm 2011, để chuẩn bị cho năm thánh
2012 sắp tới. Cổ nhân có câu:”Vô tri bất mộ”không biết thì không yêu- nên chúng con nỗ lực
tìm tòi, thảo luận, học tập chia sẻ các tài liệu có
được, chúng con đặc biệt quan tâm đến lá thư
của 4 cha tổng phục vụ gửi cho toàn dòng Clara.
Ước gì việc học hỏi không dừng lại ở lý thuyết,
nhưng tiên quyết đem ra thực hành để chúng
con đạt được điều mong ước là sống đức nghèo,
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và đức ái hoàn hảo theo lời chúc phúc của Chúa
Giêsu: “ Phúc thay ai có tinh thần nghèo khó, vì
Nước Trời là của họ”. Chúng con biết mình yếu
đuối giới hạn, nhưng chúng con tin tưởng vào
Chúa, Chúa nói “ơn Ta đủ cho con”… Cụ thể là
công trình xây dựng tại Xuân Sơn đang trên đà
tiến triển tốt đẹp, dù chúng con hèn mọn, nghèo
nàn, nhưng nhờ lời cầu nguyện và lòng quảng
đại của quý ân nhân, thân nhân và anh chị em
gần xa-từ một em nhỏ nhịn tiền quà, đến cụ ông
cụ bà chắt chiu từng đồng- Xin Chúa chúc lành
và thưởng công bội hậu cho tất cả những ai đã
làm ơn cho chúng con vì lòng mến Chúa, xin
nhận lấy nơi chúng con lòng biết ơn sâu xa,
chân thành. Ước gì, một đan viện mới khang
trang như vậy, sẽ trở thành sa mạc nội vi, để
chúng con được rèn luyện nên những con người
chiêm niệm, và dù ở trong nội vi, chúng con vẫn
có thể trở nên sứ giả của sự hiệp thông trong
Giáo Hội và cho thế giới.
Bấy nhiêu sự xin cùng chia sẻ, còn nhiều
điều nữa muốn nói, nhưng xin hẹn gặp lại lần
sau. Nguyện xin Thiên Chúa tình yêu ban tràn
đầy ơn Thánh Thần cho gia đình Phan Sinh và
tất cả ACE.

Bản tin đưa nhanh :
Ngày thứ năm 17-2-2011, lúc 18 giờ cộng
đoàn Clara đã tổ chức một buổi cơm tối huynh
đệ, để chia tay với cha cựu trợ uý Phi Khanh
Vương Đình Khởi, và chào đón cha tân trợ uý
Antôn Nguyễn ngọc Kính. Buổi họp mặt diễn ra
trong tình đằm thắm Phan Sinh. Mỗi chị em từ
chị cao niên đến các em nhỏ nhất, đều bày tỏ
lòng biết ơn và thương mến đối với cha cựu trợ
uý. Thật vậy, không thể nào quên công lao vất
vả của cha đã lo cho chị em buổi đầu từ Pháp
trở về tái lập cộng đoàn Clara tại Thủ Đức. Cha
và Clara cũng thường vui vẻ nhắc lại một hình
ảnh dễ thương: “Cha đã xách vali cho các chị từ
Pháp về Việt Nam đó !”. Hình ảnh thật thân
thương và mang nhiều ý nghĩa của một thời tuổi
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trẻ, dấn thân cưu mang Dòng nhì trải qua nhiều
giai đoạn đến khi làm giám tỉnh, rồi trợ uý…bây
giờ tạm biệt cha trong lúc cha đã cao niên…
thấy lòng thương mến, ngậm ngùi. Xin cha tha
thứ những lỗi lầm cho con cái, cháu chắt…
trong thời gian qua. Chúng con tự hứa và hứa
với cha sẽ luôn cầu nguyện cho cha với lòng
hiếu thảo.
Bên cạnh cha Phi Khanh là cha tân trợ uý của
chúng con, nói là cha mới, nhưng thật sự cha
Antôn Ngọc Kính đã trở nên rất quen thuộc,
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thân tình với Clara khi mấy năm nay cha là cha
giáo của khối chị em thụ huấn, và là một trong
các cha có phiên dâng lễ cho cộng đoàn, cha
hiền lành vui vẻ chân tình… Tạ ơn Chúa, cám
ơn tỉnh dòng, đã ban cho chúng con một vị trợ
uý mới trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ.
Chúng con hướng lòng đến tương lai với niềm
tin và hy vọng cho những hồng ân của lòng
thương xót Chúa dành cho gia đình Phan Sinh
và hai đan viện Clara Thủ Đức-Xuân Sơn. Ngợi
khen Chúa Kitô. Amen.
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Hãy Bước Đi
Như Quyển Tin Mừng Sống Động

Chị em FMM Việt Nam.

T

ừ ngày
03 đến
08/3/201
1 vừa qua, Tỉnh
Dòng
Phan
Sinh Thừa Sai
Đức Mẹ Việt
Nam đã tổ chức
Khóa
Bồi
Dưỡng cho các
chị Tân Cố Vấn
Tỉnh Dòng và
các chị Tân Phụ
Trách
Cộng
Đoàn nhiệm kỳ
2011-2014 tại
Cộng
Đoàn
Thánh Tâm. Khóa bồi dưỡng sứ vụ mới mang
tên “Hãy Bước Đi Như Quyển Tin Mừng Sống
Động lần II, dành riêng cho các chị Tân Cố Vấn
Tỉnh Dòng và các chị Tân Phụ trách Cộng Đoàn
cho nhiệm kỳ mới.
Trong ngày Khai mạc 03/08, Cha Phó Giám
Tỉnh OFM dâng lễ và chia sẻ với chị em về Vai
trò người Phụ trách trong đời tu. Cha nhắc lại
tinh thần của cha Thánh Phanxicô khi ngài đã
làm một cuộc cách mạng trong danh xưng, theo
như cách Chúa làm và lời Chúa dạy: “kẻ làm
đầu phải hầu thiên hạ” hay đúng hơn, phải là
“đầy tớ”; nên Ngài gọi bề trên là người phục vụ;
và như thế Tổng phục vụ phải là người phục vụ
các người phục vụ! Ngài cũng dí dỏm diễn giải
rằng “phụ trách” là người dễ bị “trách móc và
phụ bạc”, nghe có vẻ xót xa ngậm ngùi, nhưng
cũng đúng cho thân phận của kẻ làm “tôi tớ”
người khác, vì có mấy khi chủ lại biết ơn tôi tớ.
Cũng theo cha Thánh Phanxicô là con người của
Phúc Âm, người phục vụ chính là người rửa
chân cho anh em. Đây là một bài học quan trọng
bậc nhất mà Đức Giêsu đã để lại cho các môn
đệ.
Cha cũng đưa ra các nguyên tắc về “Lãnh
đạo Phục vụ” (Servant Leadership), trong các tổ
chức đời và cả trong lãnh vực kinh doanh hôm
nay. Mới đây Lorin Woolfe viết cuốn “Lãnh đạo
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trong Kinh thánh” triển khai các phẩm chất
cần có của một người lãnh đạo:
(1) Chính trực và lương thiện – và các
gương mẫu là Samuel, Phaolô, và Isaia.
(2) Sống có mục đích – có dự phóng, như
Môisen đã dẫn dắt dân Israel về đất hứa.
(3) Lòng nhân ái và lòng tốt: gương mẫu
là Đức Giêsu và David.
(4) Tính khiêm nhường: gương mẫu là
Phêrô và ông Gióp.
(5) Có khả năng giao tiếp: gương mẫu là
Giosuê cùng với chiếc tù và.
(6) Kĩ năng quản lí hiệu quả công việc:
gương mẫu là Noe, Salomôn, Giêrêmia.
(7) Biết đoàn kết để tạo sức mạnh tập thể,
gương mẫu là Nêhêmia.
(8) Lòng can đảm để vượt qua khó khăn, thử
thách: Đaniel và 3 người bạn.
(9) Công bằng và bình đẳng: thánh Giacôbê
tông đồ và ông Giuse trong CƯ.
(10) Phát triển đội ngũ lãnh đạo và người kế
tục: Đức Giêsu và Môisen.
Cách đây hơn 90 năm cha Colomban, OFM
cũng đã nói về các phẩm chất cần có của một
“vị bề trên tốt”. Đó là (1) Công bằng và không
thiên vị. (2) Khiêm nhường mà không nhát đảm.
(3) Khôn ngoan mà không đa nghi. (4) Kỉ luật
mà không khuôn khổ. (5) Đạo đức mà biết biện
phân, không dễ tin vào thần khải. (6) Bác ái mà
không yếu mềm… Sau đó Cha cầu chúc chị em
có một tuần lễ học hỏi, tập huấn thành công…
Tiếp đến, chị em chính thức bắt đầu ngày
làm việc với nghi thức cầu nguyện, dâng những
biểu tượng của công tác phục vụ cùng với
những ngọn nến đi kèm: Lời Chúa và Hiến pháp
như điểm quy chiếu của đời sống, chổi quét - vò
nước – khăn - chậu: biểu tượng cho tư cách
phục vụ, theo gương Chúa Giêsu rửa chân cho
chị em mình, và quả địa cầu như thế giới với
đầy dẫy những nhu cầu, nơi mà chị em được
mời gọi dấn thân phục vụ. Trong lời tuyên bố
khai mạc khóa bồi dưỡng, Chị Giám tỉnh cám
ơn chị em hữu trách đã đón nhận trách nhiệm
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mới với sự sẵn sàng trong đức tin và tình yêu
qua tiếng “XIN VÂNG” như Đức Maria. Chị
mời gọi chị em lắng nghe lời Chân Phước Mẹ
Marie de la Passion: “Như thánh Phanxicô, con
hãy cố gắng trở nên âm vang trung thực của
Chúa Giêsu, hãy sống gắn bó mật thiết với
Chúa Giêsu, hãy trở nên giống Chúa Giêsu đến
nỗi hình ảnh của Người in rõ nét nơi con, hầu
để chính Chúa Giêsu quản trị trong con và qua
con.”
Chị cũng nhắc lại lời ĐTC Biển Đức XVI
nhắn nhủ các Bề Trên Thượng Cấp tại Roma
ngày 1/6/2006: “Việc phục vụ quyền bính đòi
hỏi một sự hiện diện liên lỉ, có khả năng náo
hoạt và đề nghị, nhắc nhở về lý do hiện hữu của
đời sống thánh hiến”. Nhiệm vụ này luôn đi kèm
với Thập Giá và đôi khi kèm theo sự cô đơn,
điều này đòi hỏi nơi người hữu trách một ý thức
sâu xa về trách nhiệm của mình với lòng quảng
đại-hi sinh. Nhiệm
vụ này cũng mời
gọi chị em phuc vụ
không biết mệt mỏi
và một sự quên
mình liên tục. Chị
em được mời gọi
nâng đỡ chị em
mình đang sống
đời thánh hiến
trong một thời đại
khó khăn và có
nhiều cạm bẫy”…
Sau đó chị đưa ra
lời cật vấn cho mỗi chị em: Làm thế nào để
TẦM NHÌN của Tu Nghị Tỉnh Dòng 2010 “Là
Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ, chúng ta ước
mong Lời Chúa được nhập thể và khuôn mặt
khiêm hạ của Thiên chúa được biểu lộ trong đời
sống hằng ngày và trong toàn thể tạo thành” có
thể trở nên động lực giúp người lãnh đạo “Bước
đi như một quyển Tin Mừng sống động” và có
khả năng náo họat cuộc sống của cộng đoàn và
tỉnh dòng qua những sứ vụ mà Thiên Chúa vừa
giao phó cho chúng ta?
Trong ngày làm việc đầu tiên 03/03, Chị
Giám tỉnh đã giúp chị em đào sâu đề tài
“NGƯỜI LÃNH ĐẠO HÔM NAY”. Chị em có
thời gian để suy tư cá nhân về đề tài, sau đó làm
việc nhóm và chia sẻ khoáng đại dựa trên 4 câu
hỏi. Điều cần thiết để trở thành người lãnh đạo
hôm nay với những não trạng và lứa tuổi khác
nhau là phải có đời sống cầu nguyện sâu sắc,
Chia Sẻ 03 - 2011 (310)

đời sống đức tin vững chắc, quân bình và giúp
chị em sống quân bình, đạo đức ‘thật’. Cần hiểu
tâm lý, kỹ năng sống, cập nhật thông tin kiến
thức, có khả năng dung hòa giữa các thế hệ, độ
tuổi, nhanh nhạy ứng phó với các vấn đề. Người
hữu trách phải là mối dây hiệp nhất, liên kết chị
em và giúp chị em sống tinh thần đồng trách
nhiệm, luôn đi bước trước, yêu thương, hy sinh,
làm gương sáng, làm trước nói sau... Để chuẩn
bị đảm nhận trách vụ mới này, chị cần sống tinh
thần đức tin, thiết lập một mối tương quan mật
thiết, vững vàng với Chúa qua đời sống cầu
nguyện, học hỏi-đào sâu-thấm nhuần Hiến pháp
và Đoàn sủng, các tài liệu liên quan đến việc
quản trị và kỹ năng sống, quân bình giữa tâmthể lý, dám mạo hiểm, chu toàn bổn phận, sống
tính thuộc về…
Ngày thứ hai 04/03, Chị Hồng Loan giúp chị
em phương pháp làm dự phóng cộng đoàn trước
tiên bằng việc
qui chiếu về
Hiến pháp điều
26, 128, 138, c7
và tìm ra những
từ ‘chìa khóa’ để
thấy rõ phương
thức làm việc.
Sau đó chị em
cần xác định
đúng đối tượng
phục vụ chính,
sứ mạng ưu tiên
của cộng đoàn,
đồng thời đưa ra được những mục đích, mục
tiêu và phương tiện để thực hiện; trong đó mục
tiêu phài cụ thể, rõ ràng, lượng định được và
theo sát bối cảnh riêng của cộng đoàn mình.
Phần thực tập làm Dự phóng cộng đoàn giúp chị
em thấy rõ hơn các yêu cầu cụ thể của bản Dự
phóng...
Ngày thứ ba 05/03 Chị Thecla Giồng – Giám
tỉnh Dòng Đức Bà - giúp chị em về đề tài “Tâm
lý quản trị”. Chị chia sẻ các kinh nghiệm thực tế
một cách thân tình chứ không giảng lý thuyết.
Từ kinh nghiệm cuộc sống chị thấy mình cần
bám chặt vào Chúa Thánh Thần và phải khiêm
tốn phục vụ như một người tôi tớ. Điều quan
trọng không phải là làm cho chị em thương
mình, nhưng là làm cho chị em lớn lên. Từ góc
nhìn tâm lý, chị phân tích những đặc điểm tâm
lý của từng lứa tuổi trong đời tu, từ những người
trẻ với bao ảnh hưởng của lối sống thực dụng
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hôm nay, đến những chị em tuổi trung niên có
biết bao vấn đề, và tuổi cao niên với xu hướng
bám vào quá khứ, sợ thay đổi... Chị kể nhiều
câu chuyện cụ thể, những cách sống và lối phản
ứng khác nhau giữa các thế hệ, đòi hỏi sự cảm
thông và khả năng dung hòa để tạo lập hiệp
nhất. Xã hội hiện đại đang có quá nhiều loại
“bụi”, do đó người phụ trách cần giúp chị em có
sự trưởng thành, sống quân bình cởi mở, biết
chia sẻ những điều thích hợp, có cái nhìn siêu
nhiên…
Ngày thứ tư và thứ năm (06-07/03), chị Minh
Tần và chị Hội giúp chị em học tập tài liệu
thường huấn 2011 của Hội Dòng về chủ đề ‘Hòa
Giải’, nhằm giúp các người hữu trách nắm vững
nội dung và biết cách hướng dẫn chị em thiết
lập dự phóng CĐ đúng qui định và thực hiện tốt
tiến trình hòa giải. Đây là một chủ đề rất hay,
đụng chạm đến nhiều lãnh vực của cuộc sống:
cá nhân, các tương quan, cộng đoàn, tỉnh dòng,
quốc gia, quốc tế và môi sinh. Tài liệu đưa ra
bốn chiều kích của tương quan cần được hòa
giải : thiêng liêng, bản thân, xã hội, và môi sinh.
Để bắt đầu tiến trình hòa giải, chị em được dành
thời gian thong dong tập “Ôn lại đời mình”, vẽ
lại “bản đồ” hành trình cuộc đời để nhận ra tình
trạng hiện nay của mình, ý thức mình cần ơn
Chúa để có sức thực hiện tiến trình tha thứ và
hòa giải. Chị em cũng được giúp tham dự những
giờ phụng vụ giúp “Hòa giải” và “Chữa lành ký
ức còn đau”, nhận ra những cảm xúc khác nhau
nơi mình để thay đổi chúng. Nhờ đó chị em biết
mở lòng đón nhận ơn chữa lành của Đức Giêsu
Kitô và được tình yêu chữa lành của Người biến
đổi; để có thể đón nhận bản thân và tha nhân
trong sự tha thứ chân thành.
Ngày cuối của Khóa Bồi Dưỡng 08/03 nhằm
ngày Phụ Nữ Quốc tế lần thứ 100. Ban tổ chức
cho chị em đi tham quan dã ngoại tại Khu du
lịch Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến thuộc tỉnh
Bình Dương. Chị em được một ngày cười “xả
stress” với những trò chơi mang tính lãnh đạo,
và tham quan “mỏi cả chân” với những địa danh
hấp dẫn như các Khu vui chơi giải trí, Khu Kim
Điện, Bảo Tháp 8 tầng, Dãy núi Ngũ Hành
Sơn… với những hồ cá, những cây cảnh và
nhiều kiến trúc trang trí đẹp… Buổi trưa chị em
đi tìm nhà hàng “Mỹ Liên” mãi không ra, sau
mới biết đó chính là nhà hàng “Miễn Ly” với
nhiều món ăn tự chọn, ngon mà không đến nỗi
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đắt, vui hơn nữa là có ân nhân sẵn lòng trả tiền
bữa ăn cho chị em.
Buổi chiều là thánh lễ Bế mạc Khóa Bồi
Dưỡng. Cha chủ tế Phanxicô nhận định rằng
Hiến Pháp của chị em không nhắc gì đến việc
“rửa chân cho nhau” như bên anh em, như thế
chị em không phải vất vả vì việc rửa chân…
Trong khi đó anh em có người lại không muốn
mình được rửa chân nên người rửa chân cũng
rất… khổ! Phần dâng lễ vật chung với các lời
nguyện, chị em hiệp dâng lên tất cả những dự
định tương lai của Tỉnh Dòng và từng mỗi cộng
đoàn. Cuối lễ có nghi thức sai đi cho các tân
Phụ trách. Chị Giám tỉnh trao thư bổ nhiệm của
Hội đồng Tỉnh Dòng cho các tân Phụ trách cùng
với một cây xanh xinh xắn tượng trưng cho sức
sống của chị em trong mỗi cộng đoàn, với ước
mong các chị tân Phụ trách sẽ chăn sóc để mỗi
chị em luôn triển nở trong Đoàn sủng FMM.
Sau thánh lễ Bế mạc, là bữa cơm chung cộng
đoàn. Lâu ngày không có dịp gặp gỡ chị em nên
nhiều câu chuyện cứ râm ran không dứt, mãi
đến 8g30 ngài mới chào chị em ra về. Thời gian
còn ít nên giờ chơi chung được thu ngắn lại. Chi
Lư Nhung được mời chia sẻ các câu chuyện
nghe “rớt nước mắt” của vùng truyền giáo Đông
Phi, chị Phi Vân kể một chút về tình hình sức
khỏe của Ba và xin chị em cầu nguyện… Sau đó
các em khấn Tạm có một vũ điệu rất đẹp về Mẹ
để mừng các chị trong ngày 8/3. Để kết thúc, chị
Quỳnh Giao đại diện chị em tham dự Khóa Bồi
Dưỡng cám ơn chị Giám Tỉnh và chị em cộng
đoàn Tỉnh Dòng đã tiếp đón chị em chu đáo tận
tình…
Tạ ơn Chúa vì những ngày gặp gỡ chuẩn bị
cho sứ vụ mới của các chị em hữu trách. Ước
mong mỗi chị em sau những ngày bồi dưỡng
biết mở ra cho việc nắm bắt sứ vụ mới và tự
huấn luyện chính mình; để có đời sống cầu
nguyện sâu, có tầm nhìn xa, có khả năng lắng
nghe biện biệt, biết xây dựng những tương quan
tốt, nhưng cũng có khả năng chấp nhận cả
những giới hạn của mình lẫn của chị em, để
khiêm tốn và quảng đại xây dựng cộng đoàn.
Xin mọi người tiếp tục nâng đỡ các chị em hữu
trách, đặc biệt bằng lời cầu nguyện, để chị em
thực sự trở nên những tác nhân phục vụ cho sự
hiệp nhất trong mỗi cộng đoàn và cả Tỉnh dòng,
từ đó mở ra cho mọi người mà chị em được mời
gọi dấn thân phục vụ…
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Đặc tính tự quản của Dòng PSTT,
trong tình hiệp thông với Gia đình
Phan Sinh và Hội Thánh
VanHoa, sưu tầm từ Tài liệu CIOFS

D

ịp này xin chia sẻ với anh chị trong Gia
đình về những trăn trở cho sự trưởng
thành của PSTT, với ước mong tiến tới
đức ái Kitô giáo hoàn hảo để giúp ích ngày càng
nhiều hơn.
Yếu tố tự quản là một trong ba đặc tính cơ
bản của toàn Dòng PSTT (Tự quản - thống nhất
- tại thế), ở đây muốn nói đến tính tự quản giúp
mỗi thành viên, và Huynh đệ đoàn PSTT phát
triển đúng hướng. Tự quản PSTT là thế nào
vậy?
1.Một điều rất đáng lưu ý là bản Luật Dòng
PSTT không bắt đầu bằng một định nghĩa về
Dòng PSTT nhưng bằng việc trình bày Gia đình
Phan Sinh. Dòng PSTT thể hiện tính tự quản
của mình trong sự “hiệp thông mang lại sức
sống cho nhau” giữa các thành phần của Gia
đình. Điều này phù hợp với quan điểm Giáo Hội
học, xem Hội Thánh như một cộng đồng hiệp
thông và truyền giáo, một cộng đồng “chia sẻ
các ân huệ”… Dù đặc biệt hoặc đơn sơ và
khiêm tốn, các đặc sủng đều là ân huệ của Chúa
Thánh Thần, đều mang lại lợi ích cho Hội
Thánh một cách trực tiếp hay gián tiếp vì các
đặc sủng đều hướng về việc xây dựng Hội
Thánh, phục vụ con người và đáp ứng các nhu
cầu của thế giới.1 Dòng PSTT cần ý thức về bản
chất riêng của mình, về chức năng và trách
nhiệm của mình trong sứ mạng của Gia Đình
Phan Sinh.”2
PSTT chúng ta đang được huấn luyện
sống Phúc Âm theo luật Dòng 1978 và Hiến
chương 2000, tuy nhiên không phải không còn
ảnh hưởng cái lệ cũ của Dòng Ba trước đây.
Nhìn lại lịch sử phát triển Dòng PSTT, ta
thấy: Trong Tổng Hiến Chương 1957, Dòng Ba
thiếu tính tự quản, ít trách nhiệm với đời sống
Huynh đệ đoàn. Tổng Hiến Chương quy định:
“Việc quản trị Dòng Ba gồm hai lãnh vực, phù
hợp với bản chất đặc biệt của Dòng. Việc quản
trị bên ngoài do Hội Thánh và bốn nhánh Gia

đình Phan Sinh đảm nhận. Việc quản trị nội bộ
được luật chung giao cho chính các người Dòng
Ba đảm nhận.”3 Các vị bề trên của bốn nhánh
Gia đình Phan Sinh quản trị Dòng Ba thông qua
các vị Tổng ủy viên, ủy viên quốc gia, ủy viên
tỉnh dòng và ủy viên miền, cũng như các vị
giám đốc địa phương.”4 Vị giám đốc hay điều
hành viên địa phương… phải là một người có
kinh nghiệm, nhiệt tình, thánh thiện, khôn
ngoan và hăng say công tác mục vụ. Theo tinh
thần của Cha Thánh Sốt Mến, các anh chị Dòng
Ba phải vâng lời và kính trọng ngài. Việc quản
trị nội bộ Huynh đệ đoàn thuộc về Hội đồng
Dòng Ba. Hội đồng này gồm có vị Chủ tịch và
các thành viên Hội đồng. Hội đồng hoạt động
như ban cố vấn của vị giám đốc… Hội đồng
phải họp ít nhất mỗi tháng một lần. Cuộc họp do
vị giám đốc chủ tọa. Nếu vị giám đốc không có
mặt tại buổi họp Hội đồng, các quyết định đều
phải được ngài đồng ý. Tuy nhiên không được
phép tiến hành các việc bầu cử nếu không có sự
hiện diện của vị giám đốc hay vị kinh lược…
Các đoạn trích dẫn từ Tổng Hiến Chương
1957 nêu trên cho thấy các đổi mới lớn lao đã
được thực hiện trong bản Luật Dòng canh tân
(1978) và Tổng Hiến Chương 1990 (cập nhật
năm 2000). Trong luật mới, Huynh đệ đoàn do
Hội đồng và Anh/chị Phục vụ hướng dẫn,
trong khi vị Trợ úy tinh thần và mục vụ là một
thành viên của Hội đồng.
2. Quá trình thể hiện tính tự quản, các văn
bản pháp chế đã xác định tính tự quản của Dòng
Phan Sinh Tại Thế một cách rõ ràng và không
trù bị một ngoại lệ nào. Trên thực tế, Dòng
PSTT sẽ không hoàn toàn tự quản khi chưa
thống nhất thành một Dòng duy nhất ở tất cả các
cấp địa phương, miền, quốc gia và quốc tế; khi
các Hội đồng ở mọi cấp chưa có khả năng điều
hành các Huynh đệ đoàn thuộc thẩm quyền, và
khi chưa có thể tự túc về phương diện tài chánh.
Trên bước đường thể hiện tính tự quản,
không thiếu những khó khăn.5 Có nhiều Huynh

1

X. CCC, 799
X. Các Dòng Ba Tại Thế ngày nay, Các Tổng Trợ Úy
các Dòng Ba Tại Thế (Roma 1978) trg. La voce del
Padre, tháng 02 năm 1979,

2
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Tổng Hiến Chương 1957, 94.
Ibidem, 105.
5
Trích bài phát biểu của Emanuela De Nunzio.
4
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đệ đoàn ý thức rất rõ về tư thế tự quản của mình.
Nhưng trái lại cũng có trường hợp trong đó
Huynh đệ đoàn còn ít nhiều lệ thuộc vào các tu
sĩ hay các Trợ úy tinh thần. Nhiều khi chính các
anh chị giáo dân muốn được lệ thuộc, vì họ
thiếu sẵn sàng để đảm nhận trách nhiệm về
chính mình. Trong những trường hợp như thế,
các Huynh đệ đoàn mất đi ý nghĩa trong môi
trường xã hội và Giáo hội của mình.
Nhìn chung vẫn còn có nhu cầu đáng kể về
huấn luyện để có thể tự lập. Đề tài không
những cần được triển khai đặc biệt trong giai
đoạn huấn luyện khởi đầu và trong những năm
đầu sau khi tuyên khấn, nhưng còn phải tiếp tục
qua các chương trình thường huấn. Thường sự
giúp đỡ của các Trợ úy vẫn còn cần thiết trong
công tác huấn luyện này. Một dấu hiệu cho thấy
tính tự quản là việc mỗi người và Hội đồng của
Huynh đệ đoàn PSTT sẵn sàng nhận, dấn
thân và chịu trách nhiệm về đời sống Dòng
của mình.
Một vấn đề khác là mối tương quan giữa việc
điều hành tự quản của Dòng PSTT và phần vụ
của vị Trợ úy tinh thần và mục vụ bên trong
Huynh đệ đoàn và bên trong Hội đồng. Linh đạo
của Dòng PSTT không phải là một linh đạo chỉ
đơn thuần “phản ánh” linh đạo của các tu sĩ.
Không thể có sự trao đổi các ân huệ nếu Dòng
PSTT chỉ được xem như một cơ sở yểm trợ cho
đời sống và sứ mạng của các tu sĩ; sẽ không có
trao đổi nếu người tu sĩ làm công tác trợ úy
muốn “lãnh đạo” Dòng PSTT qua việc áp đặt
quan điểm riêng của mình về đặc sủng và các
giá trị Phan Sinh. Hiện vẫn còn có nhu cầu suy
tư sâu xa hơn trên mặt lý thuyết và thực tiễn về
các nét căn bản chính yếu của một linh đạo
Phan Sinh tại thế trong thời đại ngày nay. Vị
Trợ úy sẽ cống hiến sự trợ giúp, thường là cần
thiết, nhưng cũng cần ý tứ tôn trọng tính tự
quản của Hội đồng và của Anh/chị Phục vụ
trong Huynh đệ đoàn.
3. Những điều đã nói về tư thế tự quản của
Dòng PSTT cũng có thể nói về Giới Trẻ Phan
Sinh. Bản mẫu Quy Chế Quốc Gia Giới Trẻ
Phan Sinh khẳng định: “Huynh Đệ Đoàn địa
phương được linh hoạt và hướng dẫn do một
Hội đồng gồm có Phục vụ, phó Phục vụ, Phụ
trách Huấn luyện và các thành viên Hội đồng.
Các người này được các thành viên (hoặc đại
diện) Huynh đệ đoàn bầu ra… Bên cạnh đó,

Anh/chị đại diện của Dòng PSTT và vị Trợ úy
tinh thần cũng là thành phần của Hội đồng.”6
Các văn bản liên quan đến Giới Trẻ Phan
Sinh (GTPS) ít nói đến các cách thức trợ giúp
cho GTPS. Vì là tổ chức chịu trách nhiệm về
GTPS nên Dòng PSTT sẽ phải giúp đỡ về các
nhu cầu đời sống. Tuy nhiên các Huynh đệ đoàn
GTPS cần phải có những nỗ lực để tạo phương
tiện hoạt động cho mình nếu muốn có được mức
độ tự quản cần thiết.
4. Cái chất PSTT, do ta muốn có, do người
đã có cái chất đó trước truyền sang (tình huynh
đệ trong HĐĐ), do được hấp thụ từ giáo huấn
Phan Sinh. Có lẽ cả ba, nhưng quan trọng hơn
cả là Chúa tác động ước muốn ở nơi bản thân
người PSTT. Khi đã tha thiết muốn có và tăng
trưởng cái chất thì nội lực trở nên sức mạnh phi
thường, bằng mọi cách vượt khó để có. Đó là sự
tự quản bản thân trong ân nghĩa Chúa.
Cái chất của vật A để chỉ rằng nó là nó chứ
không phải cái khác, cũng thế, cái chất PSTT để
chỉ rằng người PSTT là PSTT chứ không phải là
người khác, cho dù có tan biến trong các môi
trường, ví dụ mật đường có chất ngọt, dù có tan
biến trong nước, trong thức ăn …chất ngọt vẫn
là của mật đường.
Sự hòa nhập của cái chất PSTT trong Gia
đình Phan Sinh, Giáo Hội, xã hội và các môi
trường sống là đặc tính sống động tại thế của
người PSTT.
Tìm hiểu qua các ý trên đây, ta rút ra bài học
cho PSTT hôm nay:
- Luyện tập tính tự quản, sẵn sàng nhận và
chịu trách nhiệm về Dòng của mình;
- Học biết cách tôn trọng và nhờ Trợ úy
giúp các Bí tích Thánh và giải thích các điều
khó hiểu mà chính người PSTT không đáp
ứng được.

6

Modello degli Statuti nazionali della GiFra, 35.
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GIỚI TRẺ PHAN SINH & SỨC SỐNG MỚI
Gioan B. Phạm Xuân Thanh
“Tân Ban nhiệm kỳ lần này tự dưng hạ độ
tuổi xuống một cách đột ngột, đó là niềm cảm
hứng cho tôi sẵn sàng nói lên câu: ‘tôi chấp
nhận’ ”. Đó là lời của anh Doãn, người đắc cử
UV Tu thư-Báo chí của GTPS Miền Sài Gòn, đã
nói lên sau khi Chủ tọa thẩm vấn.
Vào lúc 9 giờ ngày 28 tháng 2 năm 2011 tại
văn phòng Dòng PSTT, đã diễn ra Đại hội bầu
cử GTPS Miền Sài Gòn. Trong Đại hội này, có
sự hiện diện của Cha Tân Trợ úy PSTT-GTPS
và thầy Phụ tá Trợ úy, Ban Thường vụ GTPS
Miền Sài Gòn sắp mãn nhiệm và các bạn đại
diện GTPS Miền Sài Gòn.
Nội dung Đại hội gồm hai phần: Báo cáo
hoạt động 3 năm qua của GTPS Miền Sài Gòn
và một vài kiến nghị lên Ban Thường Vụ nhiệm
kỳ tới; và bầu cử BTV GTPS miền Sài Gòn
nhiệm kỳ 2011 - 1014. Trong Đại hội đã bàn tới
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việc chia tách các HĐĐ GTPS thuộc các miền
có PSTT đang phát triển: Miền Xuân Lộc và
Phú Cường về lại địa phương, nhưng vì nhận
thấy điều kiện chưa thích hợp nên đã quyết đinh
vẫn giữ nguyên tình trạng như hiện nay.
Buổi chiều, trong vòng bầu cử đầu tiên, Đại
Hội đã có anh Phục Vụ mới và kế đến là các
thành viên khác trong Ban Thường Vụ. Một
điều làm cho mọi thành viên tham dự Đại hội
phấn khởi là Ban Thường Vụ GTPS nhiệm kỳ
này khá mhiều khuôn mặt mới và trẻ.
Đại hội kết thúc bằng lời cầu nguyện, sau khi
anh chị em GTPS lần lượt chúc mừng Ban
Thường vụ mới. Ra về với những thao thức băn
khoăn, các bạn trẻ vẫn hy vọng một ngày mai
tươi sáng hơn trong sứ vụ mới, bởi vì có Chúa
Thánh Linh là Bổn mạng của GTPSVN vẫn
luôn đồng hành.
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TỪ MỘT CHUYẾN ĐI
Tục ngữ có câu: “Đi một ngày đàng học một
sàng khôn”. Có thật thế không? Bao nhiêu điều
khôn thì đầy một sàng? Dịp vừa qua (20-26.2),
tôi được Tỉnh Dòng cử đi tham dự cuộc hội nghị
về “Đối Thoại Liên Tôn và Đại Kết” do Trung
Ương Dòng tổ chức cho các Tỉnh Dòng và Hạt
Dòng OFM vùng châu Á, tại Cebu, Philippines.
Nhìn lại chuyến đi sáu ngày, tôi thấy mình cũng
học được ít điều, sáng ra được nhiều sự. Xin
chia sẻ vài “nắm khôn” nho nhỏ dưới đây.
1. Tầm quan trọng của đối thoại. Lâu
nay trong Giáo Hội lẫn Hội Dòng, tôi được nghe
nói ít nhiều về đối thoại. Tuy nhiên, “như kẻ
điếc chẳng nghe gì, tựa người câm không hề mở
miệng”, bản thân tôi vẫn làm ngơ, đúng hơn là

không thật sự chú tâm đến vấn đề này lắm. Vì lẽ
đó, khi được Tỉnh Dòng cử đi, tôi cảm thấy lúng
túng, vì không biết phải chuẩn bị những gì và
chuẩn bị thế nào. Với lòng đơn sơ, tôi lục lọi
tìm kiếm trên các trang mạng của Giáo Hội VN
và của Tỉnh Dòng với hy vọng sẽ “ẵm” được
một số thông tin. Tiếc thay, ở bình diện Giáo
Hội VN, tôi không thấy một ủy ban hay ủy viên
đặc trách nào đối thoại cả. Ngay trong Tỉnh
Dòng, một anh em đã được cắt cử để đảm trách
mảng Phúc Âm hóa, cũng chưa có nhiều đóng
góp. Do đó tôi tự nhủ, có lẽ đối thoại chỉ là vấn
đề rất nhỏ của cuộc sống, nên chẳng mấy ai lưu

20

tâm. Thế nhưng, sau khi tham dự khóa họp, tôi
nhận thấy quan điểm của mình là sai lầm.
Quả vậy, suốt khóa họp, với nhiều cách thức
như thuyết trình, nghiên cứu tài liệu, trao đổi
Nhóm và gặp gỡ thực tế, tôi thấy đối thoại là
một “khía cạnh nội tại của Giáo Hội và của
Đoàn sủng Phan Sinh”, vốn đã được thánh
Phanxicô thể hiện cách tuyệt vời vào thời của
ngài và ngày nay nó thật sự cần thiết cho sự sinh
tồn và lớn mạnh của Hội Dòng và Giáo Hội.
Bản đúc kết của hội nghị chắc chắn là câu trả lời
xác đáng nhất cho những ai đã và đang lơ là về
đối thoại như tôi. Bên cạnh đó, hai tài liệu quan
trọng của Hội Dòng bằng Anh ngữ: “Life as
Dialogue – Sống là Đối Thoại” và “The
Franciscan’s Ecumenical Vocation – Ơn gọi
Đại kết của người Phan Sinh”, là kim chỉ nam
phong phú và hữu hiệu cho những ai khát khao
tìm hiểu sâu sát vấn đề đối thoại (liên tôn, đại
kết và văn hóa). Ước mong một ngày không xa,
những tài liệu này được dịch sang tiếng Việt để
mọi người có thể đọc, hiểu và áp dụng vào cuộc
sống của mình.
2. Xóa tan sợ hãi. Xưa nay, qua việc các
phương tiện truyền thông đại chúng, thú thật tôi
có cảm nghĩ không tốt về Đạo Hồi, nhất là các
phần tử Hồi giáo cực đoan. Vì thế, khi biết rằng
trong chương trình hội nghị có một chuyến đi về
Mindanao (thủ phủ Hồi giáo ở Philippines) để
gặp gỡ và đối thoại với người Hồi giáo, tôi cảm
thấy lo lắng và sợ sệt cho tính mạng. Như anh
chị em biết, nơi đó đã từng có phong trào nổi
dậy của quân Hồi giáo Abu-Sazab nhằm đòi
quyền độc lập và tự trị khỏi chính phủ
Philippines. Tại đó, đã xảy ra rất nhiều cuộc bắt
cóc hoặc giết người, nhất là giới lữ khách và
người ngoại quốc.
Nhưng bằng đơn sơ và tin tưởng như thánh
Phan-xi-cô thuở xưa, chúng tôi đến với họ và
không ngờ họ đã “chữa lành sự điếc lác” cho
tôi! Qua cung cách tiếp đón chân tình và nồng
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hậu, nhất là qua các cuộc đối thoại cởi mở và
thẳng thắn, tôi nhận thấy nơi giáo lý Đạo Hồi và
nơi những người Hồi giáo chân chính những giá
trị cao đẹp cần học hỏi. Họ yêu chuộng hòa
bình, coi mọi người là anh em và rất mộ đạo.
“Chiến tranh và khủng bố xảy ra đó đây là do
những phần tử cực đoan quá khích, họ mượn tôn
giáo làm bình phong cho tham vọng bất chính
của họ mà thôi, chứ người Hồi Giáo chân chính
không làm như thế” (lời của một Giáo Trưởng
trong buổi đối thoại).

3. Thách đố từ bản thân. Cùng sống và
làm việc với các anh em ngoại quốc gầm 1 tuần,
tôi thật sự ấn tượng về sức làm việc và cách làm
việc của họ: nghiêm túc, khoa học và rất mực

hăng say. Mỗi ngày 2 buổi, mỗi buổi 4 giờ ngồi
nghe các bài thuyết trình, trao đổi chung hay
nhóm nhỏ. Xen kẻ 4 tiếng làm việc cật lực là chỉ
15 phút giải lao. Dường như không có thời giờ
cho việc đọc các giờ kinh, Kinh Sáng đọc riêng,
Kinh Chiều lồng vào thánh lễ. Điều này khiến
tôi hụt hẫng đôi chút, bởi đã quen với việc đọc
đủ các giờ kinh hằng ngày xưa nay. Có thể nói,
mở ra để đón nhận không là điều dễ dàng, nhất
là khi ta đã quen với nếp sống cũ của mình.
Còn nhiều điều muốn chia sẻ nữa, nhưng e
rằng tờ CHIA SẺ không chứa nổi! Vậy nên, xin
“xịt tốp” tại đây. Xin cám ơn Anh Giám Tỉnh và
Tỉnh Dòng đã cho tôi cơ hội “mở ra” với anh
em bốn bể. Hy vọng từ nay tôi ý thức hơn về
công cuộc Đối Thoại và coi nó như một mảng
quan trọng của cuộc sống của mình. Cũng cầu
mong ai đọc xong bài này, thì dành vài phút để
dâng lên Thiên Chúa một lời cầu hay câu kinh
như một dấu chứng của sự thông hiệp với Giáo
Hội và Hội Dòng.
Vy Vy Em, Ofm

BẢN ĐÚC KẾT VỀ CUỘC HỌP
CỦA ỦY BAN PHỤC VỤ ĐỐI THOẠI
DÒNG ANH EM HÈN MỌN
(Nguyên văn: Statement of the Meeting of the OFM Commission of Service for Dialogue)
Chúng tôi, những thành viên của Ủy ban
Phục vụ Đối thoại của Dòng AEHM cùng các
đại diện của Ấn Độ, Đài Loan, Hàn Quốc,
Mianma, Pakistan, Philippines, Thái Lan và
Việt Nam gặp nhau tại Cebu (Philippines) từ
ngày 20-26/2/2011, để tham dự cuộc Hội nghị
Quốc tế của Ủy ban Phục vụ Đối thoại với 2
Hiệp hội AEHM Á châu.
Ý thức rằng đối thoại là một khía cạnh thiết
yếu của Đoàn sủng Phan Sinh chúng ta đã được
Cha Thánh Phanxicô Assisi thể hiện, chúng tôi
cam kết tiếp tục công cuộc phục vụ đối thoại
này nơi các thực tại văn hóa, xã hội và tôn giáo
ở Châu Á và trên thế giới.
Chúng ta đang sống trên một lục địa với 61%
dân số thế giới và 85% thành phần ngoài Kitô
giáo. Châu Á là một lục địa với nhiều nền tôn
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giáo lớn và lâu đời. Chúng ta tìm thấy nơi các
nền văn hóa này vô số những giá trị căn bản của
Tin Mừng như: một cảm thức mạnh mẽ về tôn
giáo, sự am hiểu sâu sắc về các giá trị của tính
hài hòa, đơn sơ, thinh lặng và chiêm niệm.
Chúng tôi ý thức, với sự quan tâm sâu sắc
nhất, rằng hiện tại, hầu hết tại các nước Châu Á,
dân chúng nói chung, đang phải đối diện với
những vấn đề bạo lực, xung đột và rối loạn; tại
một số nơi đang tồn tại những xung đột sắc tộc,
và những chỗ khác, con người đang chịu đựng
thương tổn vì chủ nghĩa tôn giáo cực đoan,
chúng tôi cũng không quên tình trạng đói nghèo
của đại đa số dân chúng do hậu quả của những
cơ cấu xã hội, chính trị và kinh tế bất công trên
lục địa này.
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Tình trạng nghiêm trọng này khiến chúng tôi
thêm tin chắc vào Đoàn sủng đặc biệt của chúng
ta để trở thành những khí cụ của đối thoại nhằm
cổ võ hòa bình, hài hòa và công lý cho mọi
người.
Cuộc đối thoại này thách đố chúng tôi thực
hiện những điều sau đây:
1. Đối thoại với nền văn hóa địa phương,
bằng cách củng cố những gì tốt và biến
đổi những gì trái ngược với các giá trị
Phúc âm;
2. Đối thoại với người nghèo- nhằm thăng
tiến họ bằng sự hiện diện mang tính trao
ban sức sống của Đức Giêsu;
3. Đối thoại với tôn giáo – để có thể xóa tan
những nhận thức sai lạc, những nỗi sợ hãi,
nghi ngờ, sự hiểu biết méo mó về các
truyền thống đức tin đa dạng;
4. Theo tinh thần Công đồng Vatican II và
các định hướng của Hội Đồng các Giám
Mục Á châu, đặt việc đối thoại Phan Sinh
của chúng ta ở trong cuộc đối thoại rộng
lớn hơn của Giáo Hội với tất cả những
thực tại này.
5. Vì đối thoại là một thành phần không thể
thiếu của Đoàn sủng Phan Sinh, điều cần
thiết là mỗi thực thể hay hiệp hội của
Dòng phải xúc tiến, cổ võ và hỗ trợ công
cuộc phục vụ đối thoại nơi cuộc sống và
các công tác của Hội Dòng, bao gồm các
giai đoạn huấn luyện, việc sử dụng các Tài
liệu (4 vol.) đã được Ủy ban trang bị, cũng
như thiết lập những cơ cấu cần thiết nơi
mỗi thực thể hoặc hiệp hội nhằm hỗ trợ và
cam kết tiếp nối công cuộc đối thoại;
6. Cũng cần tạo một bầu khí thuận lợi cho
công cuộc phục vụ đối thoại bằng việc bảo
đảm sự chuẩn bị thích đáng cho các anh
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em về đối thoại, đặc biệt là hướng tới chỗ
có cùng một sự hiểu biết và cách tiếp cận
chung với nhau về việc đối thoại.
Nhằm cụ thể hóa thành quả của cuộc họp,
trong sự phối hợp với Tổng Ủy Ban Phục Vụ
Đối Thoại và trong sự cộng tác với Gia đình
Phan Sinh, chúng tôi giới thiệu với các Tỉnh
Dòng, các Hạt Dòng và Văn Phòng Truyền Giáo
và Phúc Âm Hóa của các thực thể vài điểm sau:
1. Thiết lập các trung tâm cho công cuộc đối
thoại:
Đối thoại với:
Được cổ võ
nơi các thực thể:
Hồi Giáo
Pakistan,
Indonesia,
Philippines
Phật Giáo
Myanmar, Việt nam, Hàn
quốc , Thái lan, Sri
Lanka, Trung Quốc, Nhật
Bản
Ấn Độ Giáo
Ấn Độ
Lão Giáo
Đài Loan
2. Đẩy mạnh nét văn hóa đối thoại trong
chương trinh huấn luyện khởi đầu và huấn luyện
thường xuyên;
3. Đẩy mạnh việc đối thoại vì hòa bình- đối
diện với những vấn đề về văn hóa, chính trị và
kinh tế mà các dân tộc Á châu đang phải đương
đầu.
Như mọi người đang tìm kiếm hòa bình và
sự yên tĩnh, chúng tôi tin tưởng rằng đối thoại là
sự đáp trả tốt nhất của người Anh Em trước
những thách đố hiện tại ở Á châu và phần còn
lại của thế giới hôm nay, bằng cách trao ban cho
họ niềm HY VỌNG và SỰ SỐNG.
Cebu, Philippines
25 /02/ 2011

(Vy Vy Em chuyển ngữ)
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MỘT VÀI CẢM NHẬN
VỀ CUỘC HỌP JPIC
Kính chào tất cả Anh Chị
Em trong gia đình Phan Sinh,
Sau những ngày vui hưởng
Tết cổ truyền, em rất may mắn
và hạnh phúc khi được Nhà
Dòng cử đi họp JPIC của miền
EAC-SAAOC tại Hàn Quốc từ
ngày 16-23/2/2011.
Đây là lần đầu tiên ra nước
ngoài, em đã không tránh khỏi
những giây phút ngỡ ngàng
trước những điều mới lạ ở đất
nước Hàn Quốc giàu đẹp, như
khi xuống sân bay quốc tế
Seoul, em không biết phải làm
những thủ tục ở đâu để nhận
hành lý. Em đi theo những
người cùng một chuyến bay
với mình, nhưng do sân sân bay
quá rộng và người Hàn lại đi
quá nhanh, em đã bị lạc. Sau 3
giờ thất lạc, cuối cùng em nhận
được hành lý nằm đơn độc tại
một góc phòng nơi nhận hành
lý. Quả thật, kết quả của 3 giờ
tràn đầy nỗi lo lắng nơi đát
khách quê người, em nhận ra
rằng mình đang thực hiện lời
của người xưa: “đi một ngày
đàng học một sàng khôn...”. Sau
đây, em xin kể những cái mình
học được như sau:

1. Thức Ăn
Lần đi này em hiểu được
những khó khăn của những
người đi truyền giáo ở nước
ngoài như thế nào. Thức ăn của
Hàn Quốc không mặn mà như
Việt nam. Người Hàn thích ăn
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đồ tươi sống chấm với nước
tương ớt tùy theo món. Các bữa
ăn trong nhà Dòng luôn có kim
chi, xôi đậu đen và cơm dẻo.
Quen với hương vị thức ăn Việt
nên em đã gặp khó khăn trong
mấy ngày đầu. Sau đó em cố
gắng thích nghi.

2. Con người
Mấy ngày ở đó, khi có dịp đi
dạo và gặp gỡ người Hàn, em
nhận thấy rằng họ luôn có lời
chào hỏi và cảm ơn trên môi
miệng. Người Hàn đi bộ rất
nhanh như thể ta đang chạy.
Thành phố Seoul rất giàu, nhiều
tòa nhà cao lớn, các siêu thị
nằm ở dưới lòng đất, trên đường
chỉ có xe hơi và người đi bộ,
nhưng bên cạnh đó có những
con người rất nghèo khổ. Em
cùng với các em đến thăm và
tham dự thánh lễ tại một đại gia
đình nghèo sống ở trung tâm
Seoul: (40 gia đình sống một
căn hộ lụp xụp). Ở đâu cũng
vậy, có những con ngươi rất
giàu nhưng ngược lại có quá
nhiều người nghèo khổ.

3. Đời sống đạo
Suốt thời gian này, em được
đi thăm nhiều nhà thờ ở Hàn.
Em nhận thấy bầu khí cầu
nguyện rất nghiêm trang, không
có tiếng ồn ào nói chuyện trong
nhà thờ cho dù không có thánh
lễ. Trước cổng ra vào nhà thờ,
có những tờ bướm bằng hai thứ
tiếng Anh và Hàn để cho khách
hiểu rõ lịch sử của Nhà thờ. Các
thánh lễ có rất nhiều người
tham dự.

4. Nội dung cuộc hợp
Em được chỉ định thuyết
trình 20 phút về công tác JPIC
của Tỉnh Dòng sau Nhật Bản.
Em đã nói với hội nghị về dự
phóng của Tu Nghị Tỉnh Dòng
quan tâm đến người nghèo ở
Việt Nam, và em chia sẻ với
Hội nghị về kinh nghiệm phục
vụ người phong cùi. Các Anh
em tham dự rất thích thú về
những nổ lực của Tỉnh Dòng
chúng ta. Kết quả ấy đã được
đưa vào nội dung huấn luyện
vào năm tới tại Philippine. Quả
thật, em đã cố gắng rất nhiều để
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diễn đạt với Hội nghị vì lâu lắm
rồi em không dùng tiếng Anh.
Nội dung của cuộc họp lần này
được tóm gọn trong 3 chủ đề
quan trọng sau: (1) Huấn
Luyện: khởi đầu và thường
huấn; (2) Quyền con người:
người phong, di dân, buôn bán
con người; (3) Môi sinh: Khai
thác hầm mỏ và Dầu dừa.

nhóm, gặp gỡ chia sẻ đời sống
với Anh em ở nhiều nơi. Qua
cuộc họp JPIC lần này, em học
được tinh thần sống của cha
thánh Phanxicô là luôn yêu mến
người nghèo, luôn biết làm tất
cả vì lợi ích của người nghèo
theo Chúa Giêsu Kitô. Em tin

rằng khi trở lại Tây Nguyên, với
ơn Chúa trợ giúp, em làm tất cả
cho người nghèo, nhất là người
phong cùi.
Kính chào Anh Chị Em.
Bình an và hạnh phúc
Phêrô Nguyễn Đình Phục, ofm

5. Những cảm nghiệm
riêng
Em rất cảm ơn Hội Đồng
Tỉnh Dòng đã tin tưởng trao
phó cho em một cơ hội rất
tuyệt vời. Trước khi đi tham
dự, em ý thức khả năng giới
hạn, khiêm tốn của mình, với ít
kinh nghiệm phục vụ người
phong cùi trong suốt 3 năm
qua ở Tây Nguyên. Em đã cố
gắng thuyết trình, thảo luận

MỘT CÁI NHÌN VỀ NGHỆ THUẬT THÁNH
VietCatholic News (11 Mar 2011 10:37)
Khi có dịp tham quan các ngôi đền thờ nổi
tiếng ở Âu Châu, như nhà thờ Đức Bà Paris và
nhất là đền thờ thánh Phêrô tại Rôma, người ta
không khỏi trầm trồ thán phục sự vĩ đại, tính cổ
kính, dấu tích lịch sử và nhất là giá trị nghệ
thuật vô cùng to lớn vượt thời gian của chúng.
Mỗi đền thờ là một kho tàng vô giá đầy ắp
những tác phẩm nghệ thuật từ điêu khắc đến
kiến trúc, hội họa, trang trí, do các nghệ sĩ nổi
tiếng sáng tạo nên để diễn tả niềm tin và những
tâm tình tôn giáo của cộng đồng dân Chúa trải
qua chiều dài của dòng lịch sử. Người ta chiêm
ngắm, nghiên cứu, tìm hiểu, nhưng không bao
giờ có thể tát cạn ý nghĩa sâu xa và phong phú
của chúng. Người ta gọi đó là kho tàng nghệ
thuật thánh của Giáo Hội công giáo. Để có một
cái nhìn về nghệ thuật thánh, chúng ta hãy dựa
vào giáo huấn của Giáo Hội[1] để tìm hiểu ý
nghĩa, mục đích và cách thức thể hiện của loại
hình nghệ thuật này, sau khi thử lược qua khái
niệm thánh thiêng và tương quan giữa thánh
thiêng với nghệ thuật nói chung.
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1. KHÁI NIỆM THÁNH THIÊNG
Trong văn hóa Tây phương, từ “thánh
thiêng” hay “linh thánh” (lt. sacer, sacra,
sacrum) thường được dùng theo hai nghĩa. Theo
nghĩa thứ nhất, “thánh thiêng” là từ mà những
người có tôn giáo dùng để chỉ chính Thiên
Chúa, Đấng-hoàn-toàn-khác, Hữu-Thể-tuyệtđối, Mãnh-lực-tối-cao. Những cách gọi này cho
thấy một cảm nghiệm khôn tả về một Hữu Thể
mà người ta gọi là Đấng Thánh hay Đấng Linh
Thiêng. Con người tôn giáo cũng như mọi nền
văn hóa mang tính tôn giáo đều được xác định ít
nhất bằng nhận thức về Đấng Linh Thiêng hiện
diện trong bầu trời, tinh tú, sông nước, thảo
mộc, đất đá, v.v., nói chung trong tất cả những
gì hiện hữu, như là một huyền nhiệm vừa hấp
dẫn (mysterium fascinans) lại vừa đáng sợ
(mysterium tremens). Sự thánh thiêng còn hiện
diện nơi những gì thuộc về Đấng Linh Thiêng
mà người ta quen gọi là các thực tại thánh. Tuy
nhiên, trong cách hiểu của các dân tộc, cái thánh
thiêng vừa có thể chỉ cái đáng kính, vừa có thể

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

chỉ cái đáng sợ, như khi nói về các thần ác. Như
thế cái thánh thiêng cho thấy một chiều kích
tách biệt và dị nghĩa, vừa tốt vừa xấu. Trong
Kitô giáo, cái thánh thiêng chỉ được hiểu theo
nghĩa tốt và qui hướng về Thiên Chúa là Đấng
Thánh.
Theo nghĩa thứ hai, “thánh thiêng” là từ dùng
để chỉ một cái gì đó được dâng hiến cho thần
linh, cho một mãnh lực cao siêu. Vì thế nó còn
được dùng để chỉ những điều mà người ta không
được xâm phạm, ngay cả không được đụng
chạm đến. Từ này còn được dùng để chỉ những
gì được tách riêng ra để dùng cho mục tiêu tôn
giáo. Được coi là thánh thiêng những không
gian và thời gian cử hành lễ tế, những đồ vật
dùng trong nghi thức tôn giáo như ảnh tượng, đồ
thờ, lễ phục, v.v. Vì thế, tự điển Le Petit Robert
định nghĩa thánh thiêng là thuộc về một lãnh
vực tách biệt, bất khả xâm phạm và là đối tượng
của một tâm tình tôn kính mang tính tôn giáo;
nó có liên quan đến việc thờ phượng và phụng
vụ. Đối lại với thánh thiêng là phàm tục. Từ này
trong tiếng La-tinh là profanum, có nghĩa là
“trước” đền thờ hay bên ngoài khuôn viên đền
thờ. Theo nghĩa rộng nhất, từ này chỉ những gì
không thuộc về lãnh vực thánh thiêng.
Theo Tự điển công giáo phổ thông của J.A.
Hardon SJ, “thánh thiêng là những gì thuộc về
Thiên Chúa, khác với những gì thuộc về con
người; là những gì vĩnh cửu chứ không phải phù
du; là những gì của thiên giới chứ không phải
của hạ giới; là những gì huyền nhiệm và vì thế
không thể giải thích được bằng lý trí; là những
gì vô hạn chứ không phải hữu hạn. Tôn giáo nào
cũng coi thánh thiêng mới là cái tuyệt đối, bất di
bất dịch; còn phàm tục chỉ là cái tương đối, vốn
hay thay đổi”.[2]
Tuy nhiên, trong các xã hội sơ khai, cái thánh
thiêng và cái phàm tục ít khi tách rời nhau. Theo
cha Teilhard de Chardin, không có gì trong thời
gian và trong không gian là phàm tục cả. Toàn
thể thế giới chúng ta đang sống là một đền thờ,
một thứ bí tích của Thiên Chúa. Tu sĩ và nghệ sĩ
giống nhau và liên kết với nhau trong viễn
tượng này. Điều được nói về thế giới thì càng
được nói về con người. Nếu toàn thể thế giới
một cách nào đó có thể được coi là đền thờ, là bí
tích của Thiên Chúa, thì con người càng là đền
thờ và là bí tích của Thiên Chúa hơn nữa, bởi lẽ
qua mầu nhiệm sáng tạo và nhập thể, con người
là hình ảnh của Thiên Chúa và là nơi Thiên
Chúa ngự trị, vì Ngài là Thiên-Chúa-ở-cùngChia Sẻ 03 - 2011 (310)

chúng-ta. Mầu nhiệm của Thiên Chúa được
phản ánh nơi mầu nhiệm con người. Vì thế con
người cũng là một mầu nhiệm và do đó cũng
mang tính thánh thiêng.
2. NGHỆ THUẬT NÓI CHUNG VÀ SỰ
THÁNH THIÊNG
Từ “nghệ thuật” trong nguyên ngữ La-tinh
(ars) vừa diễn tả một khả năng sáng tạo của con
người, vừa được dùng để chỉ những kết quả do
khả năng ấy tạo ra. Khi phát huy nghệ thuật
cùng với các ngành khác như triết học, sử học,
toán học, sinh vật học, v.v., con người có thể
góp phần lớn lao vào công cuộc thăng tiến gia
đình nhân loại để đạt tới những giá trị cao cả
của chân, thiện, mỹ, và một phán đoán có giá trị
phổ quát.[3]
Chân, thiện, mỹ, liên kết chặt chẽ với nhau,
và trên bình diện hữu thể cả ba chỉ là một. Tất
cả những gì chân thật và tốt lành đều đẹp.
“Niềm vui tinh thần và vẻ đẹp luân lý đi đôi với
việc thực thi điều thiện. Cũng vậy, chân lý đem
lại niềm vui và ánh huy hoàng của vẻ đẹp tinh
thần. Chân lý tự nó là đẹp”.[4] Theo một nghĩa
nào đó, cái đẹp là biểu hiện hữu hình của sự
thiện, còn sự thiện là điều kiện siêu hình của cái
đẹp.
Trong Sứ điệp gửi toàn thể nhân loại nhân
dịp bế mạc công đồng Vaticanô II, các nghị phụ
đã khẳng định: “Thế giới chúng ta sống ngày
nay đang cần đến cái đẹp để khỏi chìm đắm vào
thất vọng. Cái đẹp cũng như chân lý mang lại
niềm vui cho tâm hồn con người, đó chính là
những hoa trái quí giá không tàn úa vì thời gian
nhưng nối kết các thế hệ lại và làm cho họ thông
cảm nhau khi thán phục nhau”.[5] Các nghệ sĩ:
thi sĩ, văn sĩ, nhạc sĩ, họa sĩ, điêu khắc gia, diễn
viên, là “những người say mê và phục vụ cái
đẹp”.[6]
Theo Sách Giáo lý của Hội Thánh công giáo,
chân lý thường được diễn tả bằng lời nói, một
sự diễn tả hữu lý của nhận thức về thực tại.
Nhưng chân lý cũng có thể được diễn tả bằng
những hình thức khác nhau để bổ túc cho nhau,
nhất là khi vấn đề phải gợi lên lại bao hàm
những điều khôn tả, những điều sâu thẳm của
trái tim con người hay những điều huyền nhiệm
của Thiên Chúa. Trước khi tự mạc khải cho con
người bằng những lời chân lý, Thiên Chúa đã
mạc khải cho họ qua ngôn ngữ hình ảnh là công
trình tạo dựng với tất cả vẻ đẹp và trật tự hài
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hòa, “vì chính Đấng Tạo Hóa mọi loài là tác giả
của muôn vẻ đẹp” (Kn 13,3).[7]
“Được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa
(x. St 1,26), con người cũng diễn tả chân lý về
tương quan của mình với Thiên Chúa Tạo Hóa
bằng vẻ đẹp của các tác phẩm nghệ thuật của
mình. Thật vậy, nghệ thuật là một hình thức
diễn tả chỉ riêng con người mới có; vượt lên trên
việc cố gắng thỏa mãn mọi nhu cầu sinh tồn, là
điều chung của mọi sinh vật, nghệ thuật là sự
đầy tràn chan chứa, được ban tặng cách nhưng
không, sự giàu sang nội tâm của con người.
Xuất phát từ tài năng do Đấng Tạo Hóa ban, và
từ nỗ lực của chính con người, nghệ thuật là một
hình thức của sự khôn ngoan thực tiễn, kết hợp
kiến thức với tài khéo léo (x. Kn 7,17), để tạo
hình thể cho chân lý của một thực tại, bằng thứ
ngôn ngữ có thể cảm nhận được bằng mắt thấy
và bằng tai nghe. Như vậy nghệ thuật bao hàm
một sự tương tự nào đó với hoạt động của Thiên
Chúa trong công trình tạo dựng, theo mức độ
nghệ thuật được gợi hứng bởi chân lý về vạn vật
và lòng yêu mến vạn vật. Cũng như bất cứ hoạt
động nào khác của con người, nghệ thuật không
có mục đích tuyệt đối nơi chính nó, nhưng được
qui hướng về con người và trở nên cao quí nhờ
mục đích tối hậu là con người”.[8]
Đặc biệt trong Thư Đức Thánh Cha Gioan
Phaolô II gửi các nghệ sĩ, chúng ta đọc thấy như
sau: “Bởi đó Thiên Chúa cho con người hiện
hữu, giao cho con người nhiệm vụ của những
nghệ sĩ. Chính qua hoạt động sáng tạo nghệ
thuật ấy mà hơn bao giờ hết con người cho thấy
mình giống Thiên Chúa. Con người hoàn thành
nhiệm vụ này xuất sắc nhất là khi uốn nắn chất
thể kỳ diệu hay nhân tính của mình và khi thi
hành quyền làm chủ một cách sáng tạo trên thế
giới chung quanh. Với ánh mắt yêu thương, Nhà
Nghệ Sĩ thần linh đã chuyển giao cho người
nghệ sĩ nhân loại một chút óc khôn ngoan siêu
phàm của mình, cho người này chia sẻ quyền
sáng tạo của mình”.[9]
“Mọi trực giác nghệ thuật chính hiệu đều
vượt xa những gì giác quan nhận biết và một khi
đã lọt được tới cái nằm đằng sau bộ mặt của
thực tại, nó sẽ cố gắng giải thích mầu nhiệm kín
ẩn của thực tại ấy. Bản thân trực giác này cũng
nảy sinh từ nơi thẳm sâu của linh hồn con
người, nơi đó ta gặp thấy con người đang khát
khao tìm ra ý nghĩa cho cuộc đời của mình,
đồng thời thoáng thấy vẻ đẹp cũng như sự thống
nhất diệu kỳ của mọi sự. Người nghệ sĩ nào
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cũng nghiệm thấy có một khoảng cách không
sao vượt qua được giữa tác phẩm do tay mình
làm ra, dù có thành công đến đâu, và vẻ đẹp
tuyệt vời mà mình đã thoáng thấy trong một lúc
được cảm hứng sáng tác: những gì họ cố gắng
diễn tả qua tranh vẽ, tượng điêu khắc, tác phẩm
sáng tác, đều chẳng hơn gì một tia sáng phát ra
từ ánh sáng đã từng lóe lên trước đôi mắt tinh
thần của họ trong một khoảnh khắc nào đó”.
“Mọi hình thức nghệ thuật chân chính, theo
cách riêng của nó, đều là đường dẫn ta đến với
thực tại sâu thẳm của con người và thế giới. Bởi
vậy, đó chính là một phương cách rất hiệu quả
giúp ta đến với thế giới đức tin, cho kinh
nghiệm sống của con người có được ý nghĩa
cuối cùng của nó. Đó chính là lý do giải thích
tại sao chân lý trọn vẹn của Tin Mừng ngay từ
đầu đã có sức khơi dậy sự quan tâm thích thú
của các nghệ sĩ, những người do bản tính tự
nhiên vốn rất nhạy cảm trước các sự “hiển lộ”
của cái đẹp bên trong các sự vật”.[10]
“Để truyền đạt sứ điệp mà Đức Kitô giao cho
mình, Giáo Hội cần đến nghệ thuật. Nghệ thuật
có nhiệm vụ làm cho thế giới tinh thần, thế giới
vô hình, thế giới Thiên Chúa, trở nên có thể cảm
nhận được và trở nên hấp dẫn càng nhiều càng
hay. Bởi đó, nghệ thuật phải chuyển dịch những
gì tự chúng vốn không thể diễn tả được thành
những ngôn từ có ý nghĩa. Nghệ thuật có một
khả năng độc đáo là lấy một mặt này hay một
mặt khác của sứ điệp, rồi chuyển dịch thành một
cái gì đó có màu sắc, hình dáng và âm thanh, để
nuôi dưỡng trực quan của những người đến xem
hay đến nghe. Nghệ thuật làm việc này không
phải bằng cách đánh mất đi giá trị siêu việt và
hào quang mầu nhiệm của sứ điệp”.[11]
“Cái đẹp là chìa khóa mở cửa mầu nhiệm và
là tiếng gọi mời ta vươn lên cao. Đó cũng là
tiếng nói mời gọi ta cảm nếm cuộc sống và mơ
về tương lai. Chính vì thế cái đẹp của thụ tạo
không bao giờ có thể làm ta cảm thấy thỏa mãn
hoàn toàn. Nó khơi dậy nỗi nhớ nhung thầm kín
về Thiên Chúa, một sự thật mà chỉ có người say
mê cái đẹp như thánh Augustinô mới diễn tả
được một cách tuyệt vời như sau: “Con yêu
Chúa quá muộn màng, ôi vẻ đẹp rất xưa mà rất
mới; con yêu Chúa quá muộn màng” (Tự thuật
10,27)”.[12]
Qua các giáo huấn trên đây của Giáo Hội
chúng ta thấy giữa nghệ thuật và sự thánh thiêng
có một mối tương quan chặt chẽ với nhau.
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Trước hết, có thể nói trong nghệ thuật có hàm
chứa một chiều kích thánh thiêng, vì nó phản
ánh hành động sáng tạo đầy huyền nhiệm của
Thiên Chúa. Chắc hẳn vì thế mà Đức Thánh
Cha Gioan Phaolô II đã dám khẳng định rằng
chính qua hoạt động sáng tạo nghệ thuật mà hơn
bao giờ hết con người cho thấy mình giống
Thiên Chúa.
Tiếp đến, tất cả mọi hình thức nghệ thuật
chân chính đều được coi như phương tiện để
diễn tả các thực tại thánh thiêng, vượt trên thế
giới vật chất này. Quả thế, mọi nghệ thuật đều
vượt trên cái thực tại trước mắt, biến đổi thực tại
sống, đem lại luồng sinh khí mới cho vật chất
mà nó uốn nắn, dẫn đưa con người vào những
chiều kích sâu thẳm của con người và thế giới,
mà con người chỉ biết chiêm ngưỡng với lòng
say mê. Nó bắt buộc con người phải luôn
chuyển động trong những gì đã biết và trong sự
khám phá liên lỉ thế giới huyền nhiệm và đầy ắp
ý nghĩa đối với con người.
Cuối cùng, cũng trong chiều hướng ấy nhưng
đẩy xa hơn nữa, nghệ thuật phục vụ cái thánh
thiêng vì nó dẫn đưa con người vào mối tương
quan thân tình với Thiên Chúa là huyền nhiệm
trên mọi thứ huyền nhiệm khôn tả; nó gợi nhớ
Thiên Chúa như nguồn cảm hứng và mời gọi
con người vượt qua cái hữu hình đang phô bày
trước mắt để nhìn thấy dấu ấn của chính Thiên
Chúa như Đấng đang phả hồn vào tác phẩm
nghệ thuật. Mọi nghệ thuật chân chính, cho dù
không thể hiện các đề tài tôn giáo, vẫn có thể
được coi như một chiếc cầu nối liền với kinh
nghiệm tôn giáo, bởi vì sự tìm kiếm vẻ đẹp và
công trình của trí tưởng tượng trong nghệ thuật
có thể được coi như một lời đáp trả tiếng gọi
của thực tại thánh thiêng. Các tác phẩm nghệ
thuật giúp chúng ta cảm nghiệm được một điều
gì đó của mầu nhiệm Thiên Chúa. Có thể nói
một nghệ sĩ đích thực tự thâm tâm luôn là một
người tôn giáo, cho dù ông ta rất ít khi thực
hành.
Cuối cùng, tính thánh thiêng của nghệ thuật
đã tạo nên mối liên hệ chặt chẽ giữa nghệ thuật
và nghi thức tôn giáo: nghệ thuật được dùng để
diễn tả điều mà các nghi thức không diễn tả
được. Mối liên hệ này có thể được tìm thấy nơi
tất cả các nền văn minh trên thế giới. Không
phải là táo bạo khi nói rằng nghệ thuật ngay từ
thời cổ đại đã là phương tiện liên lạc giữa con
người và thế giới thần linh, như các đền đài, ảnh
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tượng, thi ca, vũ điệu, nơi các tôn giáo cổ xưa
đã làm chứng.
3. NGHỆ THUẬT THÁNH: Ý NGHĨA,
MỤC ĐÍCH VÀ CÁCH THỨC THỂ HIÊN
Nếu nghệ thuật nói chung có liên quan đến
sự thánh thiêng, thì chúng ta phải hiểu thế nào
về một ngành nghệ thuật có tên gọi đặc biệt là
“nghệ thuật thánh”? Công đồng Vaticanô II
trong Hiến chế về Phụng Vụ thánh đã khẳng
định: “Trong những hoạt động cao quí nhất của
tài trí con người, đặc biệt phải kể đến mỹ thuật,
nhất là nghệ thuật tôn giáo và tột đỉnh chính là
nghệ thuật thánh. Tự bản tính, nghệ thuật thánh
nhằm diễn tả một cách nào đó vẻ đẹp vô biên
của Thiên Chúa qua những tác phẩm nhân loại.
Nghệ thuật này càng làm cho Thiên Chúa được
ca tụng và tôn vinh hơn, một khi những tác
phẩm đó không nhằm chủ đích nào khác ngoài
sự tích cực góp phần hướng tâm trí con người
về cùng Chúa cách đạo đức”.[13]
3.1. Ý nghĩa và mục đích
Trên đây chúng ta đã nói rằng mọi loại hình
nghệ thuật đều có liên quan một cách nào đó
đến sự thánh thiêng. Tuy nhiên, trong thuật ngữ
công giáo, không phải tất cả mọi loại hình nghệ
thuật đều được gọi là “nghệ thuật thánh”. Theo
giáo huấn trên đây của công đồng Vaticanô II,
nghệ thuật thánh là một trong những hoạt động
cao quí nhất của tài trí con người. Đó là một loại
hình nghệ thuật thuộc ngành mỹ thuật. Dĩ nhiên
mọi nghệ thuật đều có liên quan đến cái đẹp, tuy
nhiên cái đẹp mà mỹ thuật diễn tả không phải là
cái đẹp của âm thanh, văn từ hay diễn xuất, mà
là cái đẹp của đường nét, hình ảnh và màu sắc.
Ngoài ra, cái đẹp mà nghệ thuật thánh muốn
diễn tả không thuộc lãnh vực trần tục, nhưng
thuộc lãnh vực tôn giáo; vì thế nghệ thuật thánh
là một phần của nghệ thuật tôn giáo, hay đúng
hơn là mỹ thuật tôn giáo. Mỗi tôn giáo đều được
phản ánh trong các tác phẩm mỹ thuật như đền
đài, các tác phẩm điêu khắc, các họa phẩm, kể
cả ảnh nghệ thuật, với những đề tài rất phong
phú. Mỹ thuật tôn giáo mà chúng ta đề cập ở
đây là mỹ thuật Kitô giáo mà đỉnh cao là nghệ
thuật thánh. Như thế, nghệ thuật thánh là loại
hình mỹ thuật cao nhất có thể được coi như
chóp đỉnh của kim tự tháp mỹ thuật tôn giáo.
Nghệ thuật thánh là nơi gặp gỡ giữa cái hữu hạn
và cái vô hạn, giữa nhân loại và mầu nhiệm thần
linh.[14]
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“Giáo Hội luôn xem thừa tác vụ nghệ thuật
thánh với sự quí trọng lớn lao nhất và cố gắng
hiểu rằng ‘tất cả mọi thứ được dành riêng sử
dụng cho phụng tự thánh đều thực sự xứng
đáng, thích hợp và đẹp, là những dấu chỉ và biểu
tượng của thế giới siêu nhiên’. Giáo Hội qua các
thế kỷ cũng đã gìn giữ kho tàng nghệ thuật
thuộc về mình ấy”.[15]
Tuy nhiên không dễ dàng gì để đưa ra những
tiêu chuẩn nhằm xác định một tác phẩm có
thuộc về nghệ thuật thánh hay không. Một tác
phẩm nghệ thuật được coi là “thánh” khi nó
được tạo nên để dùng trong nơi thánh, khác với
những đồ vật khác được dùng trong nơi phàm
tục. Nơi thánh ấy có thể là nhà thờ, nhà nguyện,
đất thánh, nơi mà các tín hữu tập trung để gặp
gỡ Chúa, cầu nguyện và thờ phượng Chúa.
Ngoài ra, theo tự điển Larousse, nghệ thuật
thánh là nghệ thuật tôn giáo nhằm phục vụ việc
thờ phượng. Nghệ thuật thánh diễn tả tương
quan với mầu nhiệm Thiên Chúa, với luân lý và
mục vụ, và thể hiện cách trọn vẹn trong việc thờ
phượng. Nghệ thuật Kitô giáo đạt đến đỉnh cao
khi nó từ nghệ thuật tôn giáo biến thành nghệ
thuật phụng tự. Hình thức thờ phượng cao nhất
là phụng vụ, thường gắn liền với các nơi thánh.
Theo nghĩa này, một tác phẩm nghệ thuật thánh
không phải vì chính bản thân nó là thánh, nhưng
là để phục vụ cái thánh thiêng. Nghệ thuật thánh
bao gồm những tác phẩm được gợi hứng từ các
bản văn Thánh Kinh, từ những qui chiếu tôn
giáo, những tác phẩm được dùng vào việc thờ
phượng.
Tuy nhiên việc thờ phượng Thiên Chúa
không chỉ giới hạn nơi nhà thờ hay tại những
không gian thánh công cộng, nhưng còn được
thực hiện tại tư gia hay một nơi nào khác có tính
riêng tư. Tại Việt Nam, thường mỗi gia đình
công giáo đều có nơi đặt bàn thờ chính để cùng
nhau cầu nguyện mỗi ngày và nhiều người còn
đặt những ảnh tượng thánh tại các phòng trong
nhà, trên bàn làm việc, ngay cả ngoài vườn hay
dưới một bóng cây để giúp hướng lòng lên Chúa
trong khi làm việc. Sách Giáo lý của Hội Thánh
công giáo có dạy: “Chúng tôi ấn định với tất cả
sự chắc chắn và chính đáng rằng: cũng như hình
tượng cây thánh giá quí trọng và ban sự sống,
các ảnh tượng đáng kính và thánh thiện, hoặc
được vẽ và lắp ghép, hoặc bằng những chất liệu
thích hợp khác, phải được đặt trong các thánh
đường của Thiên Chúa, trên các bình thánh và y
phục thánh, trên các bức tường và các bức họa,
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trong nhà và trên các đường phố”.[16] “Các ảnh
tượng thánh, hiện diện trong các thánh đường và
trong nhà của chúng ta, có mục đích khơi dậy và
nuôi dưỡng đức tin vào mầu nhiệm của Đức
Kitô”.[17]
Như thế, các tác phẩm nghệ thuật thánh vẫn
có thể hiện diện ở khắp nơi, nhưng không phải
để trang trí, mà để phục vụ tâm tình thờ phượng,
và đó chính là yếu tố khiến cho nghệ thuật thánh
có một địa vị trổi vượt.
Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II có lẽ đã
khẳng định điều đó khi chú giải số 122 của Hiến
chế về Phụng Vụ thánh trong bức thư của ngài
gửi các nghệ sĩ: “Khi đề cập cách đặc biệt đến
nghệ thuật thánh như là “đỉnh cao” của nghệ
thuật tôn giáo, văn kiện này đã không ngần ngại
xem công việc của các nghệ sĩ như một “tác vụ
cao quí”, khi những tác phẩm của họ có khả
năng phản ánh một cách nào đó vẻ đẹp vô cùng
của Thiên Chúa và hướng tâm trí mọi người về
với Ngài. Chính nhờ sự đóng góp của họ, “sự
nhận biết Thiên Chúa được bày tỏ rõ ràng hơn,
và việc rao giảng Tin Mừng trở nên dễ hiểu hơn
đối với nhiều người”.[18]
Nghệ thuật được gọi là “thánh” khi nó nói
lên một điều gì đó về Thiên Chúa và khi nó chu
toàn một nhiệm vụ hay sứ vụ “hướng tâm trí
mọi người về với Ngài”. Nếu có một tác phẩm
nghệ thuật thánh thì đó là cái có sức lay chuyển
chúng ta, biến đổi chúng ta và đưa chúng ta xa
khỏi những gì chúng ta đang là. Có lẽ đó cũng là
điều tạo nên sự tôn kính hay sợ hãi. Để có được
một nghệ thuật thánh, chúng ta phải nhìn thấy ở
đó sự hiện diện của siêu việt, một sự khai mở từ
thế giới này sang một thế giới khác. Một sản
phẩm nghệ thuật chỉ nằm trên bình diện trần thế,
cho dù đẹp mấy đi nữa, vẫn không thể là một tác
phẩm nghệ thuật thánh. Nghệ thuật thánh đóng
vai trò của một tư tế: đưa cái thánh thiêng vào
các yếu tố vật chất và nhân loại.
“Nghệ thuật thánh sẽ thật và đẹp, khi nhờ
hình thức thích hợp, nó đáp ứng với ơn gọi riêng
của nó: trong đức tin và trong sự tôn thờ, nghệ
thuật thánh gợi lên và tôn vinh mầu nhiệm siêu
việt của Thiên Chúa, vẻ đẹp siêu phàm vô hình
của chân lý và của tình yêu, đã xuất hiện nơi
Đức Kitô, Đấng ‘là phản ánh vẻ huy hoàng, là
hình ảnh trung thực của bản thể Thiên Chúa’
(Dt 1,3), ‘nơi Ngài, tất cả sự viên mãn của thần
tính hiện diện cách cụ thể’ (Cl 2,9), Ngài là vẻ
đẹp thiêng liêng đang tỏa chiếu nơi Đức Trinh
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Nữ rất thánh, Mẹ Thiên Chúa, nơi các thiên thần
và các thánh. Nghệ thuật thánh đích thực đưa
con người đến việc tôn thờ, cầu nguyện và yêu
mến Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa và Cứu Độ,
Đấng Thánh Thiện và thánh hóa”.[19]
Ý nghĩa và mục đích của nghệ thuật thánh
còn được công đồng Vaticanô II đề cập trong lời
nhắn nhủ các nghệ sĩ: “Riêng đối với tất cả
những nghệ sĩ có tài năng, muốn phụng sự
Thiên Chúa để làm vinh danh Ngài trong Giáo
Hội, phải luôn luôn nhớ rằng một phần nào họ
bắt chước Thiên Chúa, Đấng Sáng Tạo, họ sáng
tác những tác phẩm dùng vào việc thờ phượng
công giáo, vào việc cảm hóa các tín hữu cho họ
thêm lòng đạo đức và huấn luyện giáo lý cho họ
nữa”.[20]
“Đã từ lâu Giáo Hội liên kết với quí vị. Quí
vị đã xậy dựng và trang hoàng những đền thờ,
suy tôn các tín điều, làm giàu cho phụng vụ của
Giáo Hội. Quí vị đã giúp đỡ Giáo Hội diễn tả sứ
điệp thánh của mình ra ngôn ngữ hình thể và sắc
thái, khiến cho thế giới vô hình có thể được cảm
nhận.”[21]
3.2. Cách thức thể hiện
Hiểu được ý nghĩa và mục đích của nghệ
thuật thánh, chúng ta thấy Giáo Hội luôn quan
tâm phát huy loại hình nghệ thuật này “để
những vật dụng dùng trong phụng tự thánh được
thực sự xứng đáng, thích hợp và mỹ lệ, đồng
thời biểu thị và tượng trưng những thực tại trên
trời...Giáo Hội vẫn coi mình như vị thẩm phán
về mỹ thuật, xét xem trong những tác phẩm của
các nghệ sĩ, tác phẩm nào thích hợp với đức tin,
với lòng đạo đức và với những luật lệ truyền
thống trong đạo, cũng như xem những tác phẩm
nào xứng đáng dùng vào việc thánh”.[22]
Tuy nhiên, Giáo Hội từ đầu đã không tạo ra
một nghệ thuật riêng. Các nghệ sĩ kitô hữu của
những thế kỷ đầu đã không sáng chế ra một
“nghệ thuật Kitô giáo”, nhưng họ tìm cách diễn
tả đức tin của mình bằng những sáng tạo nghệ
thuật của thời đại họ đang sống. Tiến trình này
là một phần của điều mà người ta gọi là “hội
nhập văn hóa” theo mô hình của mầu nhiệm
Nhập Thể. Đức Kitô khi đến trần gian đã mang
lấy nơi mình những yếu tố văn hóa của thời đại
và Ngài dùng ngôn ngữ và cách thể diễn tả của
thời đại để mạc khải mầu nhiệm Nước Trời và
chân lý Tin Mừng. Giáo Hội đến lượt mình
cũng làm như thế: đi đến đâu và hiện diện ở bất
kỳ thời điểm nào, Giáo Hội cũng luôn sử dụng
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ngôn ngữ và cách thế diễn tả của nền văn hóa
địa phương để diễn tả và loan truyền sứ điệp.
Nếu nghệ thuật mà Giáo Hội tạo nên có thể
được gọi cách đặc biệt là “nghệ thuật Kitô
giáo”, chủ yếu là vì đề tài hay nhiệm vụ tôn giáo
của nó. Nếu nghệ thuật này có thể được gọi là
“nghệ thuật thánh”, chủ yếu là vì qua đề tài tôn
giáo hay nhiệm vụ tôn giáo của nó mà nó nói
lên mầu nhiệm của Thiên Chúa, diễn tả các thực
tại thánh và dẫn đưa tâm trí con người về với
Thiên Chúa và các thực tại ấy.
Về hình thức thể hiện của nghệ thuật thánh
xuyên qua dòng lịch sử, công đồng Vaticanô II
đã xác định rõ ràng trong Hiến chế về Phụng Vụ
thánh: “Giáo Hội hằng đặc biệt lo lắng sao cho
vật dụng thánh góp phần vào vẻ trang trọng của
phụng tự một cách xứng đáng và mỹ thuật, đồng
thời chấp nhận những thay đổi về chất liệu, hình
thức, trang trí theo tiến bộ kỹ thuật qua các thời
đại”.[23]
“Giáo Hội đã không hề coi một kiểu nghệ
thuật nào như là của riêng, nhưng công nhận các
kiểu của bất cứ thời đại nào, tùy theo đặc tính và
hoàn cảnh của các dân tộc, cũng như tùy theo
nhu cầu của các nghi lễ; những kiểu nghệ thuật
này, trải qua các thế kỷ, đã tạo nên một kho tàng
nghệ thuật cần phải hết sức duy trì cẩn thận.
Ngay cả những nghệ thuật trong thời đại chúng
ta, nghệ thuật của mọi dân tộc và mọi miền,
cũng phải được tự do phô diễn trong Giáo Hội,
miễn là giữ được vẻ tôn kính trang trọng phải có
trong các thánh đường và trong các nghi lễ
thánh. Như thế, nghệ thuật đã có thể góp tiếng
trong bản nhạc vinh quang kỳ diệu mà những
bậc vĩ nhân đã từng ca hát qua các thế kỷ để ca
tụng đức tin công giáo”.[24]
Cũng một giáo huấn ấy đã được công đồng
lặp lại trong Hiến chế mục vụ về Giáo Hội trong
thế giới ngày nay: “Giáo Hội cũng phải công
nhận những hình thức nghệ thuật mới, thích hợp
với thời đại chúng ta, tùy theo bản chất của từng
dân tộc, từng địa phương. Cũng nên đem vào
nơi phụng tự những hình thức mới này, một khi
với lối diễn tả thích nghi và phù hợp với phụng
vụ, chúng giúp con người nâng tâm hồn lên
cùng Thiên Chúa”.[25]
Để thể hiện ý nghĩa và mục đích của mình
như được trình bày trên đây, nghệ thuật thánh
ngày nay có thể được thể hiện dưới nhiều cách
thức đa dạng và phong phú hơn xưa: kiến trúc,
điêu khắc và chạm trổ trên đá, kim loại, gỗ và
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nhiều vật liệu khác, hội họa, trang trí, thủ công
chế biến vật dụng, đồ họa vi tính và cả nghệ
thuật nhiếp ảnh, v.v. Các cách thức thể hiện ấy
cũng chịu ảnh hưởng của văn hóa địa phương
đương thời. Chẳng hạn tại Việt Nam, nhà thờ có
thể được xây dựng theo những mô hình kiến
trúc Á Đông với những họa tiết dân tộc; các ảnh
tượng cũng có thể mang dáng dấp con người
Việt Nam, như tượng Đức Mẹ La Vang.
Khi sử dụng nghệ thuật của thời đại, Giáo
Hội không sao chép, nhưng mang lại cho nó một
chiều kích mới, một nội dung mới. Bằng cách
đó, Giáo Hội góp phần đem lại cho nghệ thuật
tất cả ơn gọi của nó. Chỉ có điều là Giáo Hội
phải can thiệp bằng cách xem xét để các tác
phẩm nghệ thuật ấy phải đẹp, trang nhã, là điều
luôn đi liền với mỹ thuật đích thực,[26] có sức
lôi cuốn và nâng cao tâm hồn; đồng thời loại trừ
khỏi thánh đường cũng như những nơi thánh
khác những tác phẩm nghệ thuật nào nghịch với
đức tin và phong hóa, nghịch với lòng đạo đức
Kitô giáo, cũng như những tác phẩm làm tổn
thương ý nghĩa tôn giáo đích thực, hoặc vì hình
thức tồi bại, hoặc vì thiếu nghệ thuật, tầm
thường hay giả tạo.

KẾT LUẬN
Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã gọi nghệ
thuật thánh là một “tác vụ cao quí”. Có thể nói
nghệ thuật thánh một cách nào đó cũng thi hành
ba tác vụ: ngôn sứ, tư tế, và vương đế. Nghệ
thuật thánh thi hành tác vụ ngôn sứ khi nó
truyền đạt cho con người những sứ điệp thánh
thiêng và mời gọi họ suy nghĩ, cảm nghiệm và
đón nhận. Đó là những sứ điệp bằng hình ảnh có
sức gợi lên tâm tình và lôi cuốn sự chú ý. Nghệ
thuật thánh thi hành tác vụ tư tế, bởi vì nó đóng
vai trò cầu nối dẫn đưa con người đi vào huyền
nhiệm của Thiên Chúa được trình bày qua
những hình ảnh và biểu tượng, đưa cái thánh
thiêng vào thế giới phàm tục, đưa thế giới thần
linh đến cho con người, đồng thời biến đổi cái
phàm tục thành thánh thiêng và dẫn đưa con
người vào thế giới thần linh. Cuối cùng, nghệ
thuật thánh thi hành tác vụ vương đế khi nó gợi
lên những khuôn mẫu lý tưởng nhằm xây dựng
con người và góp phần xây dựng vương quốc
của Thiên Chúa nơi trần gian. Tóm lại, qua các
hình thức diến tả, nghệ thuật thánh bày tỏ các
chân lý mạc khải, và trở thành biểu tượng của
đức tin công giáo, góp phần xây dựng con người
mới trong Đức Kitô.
Mùa Chay năm 2011
Giám mục Matthêô Nguyễn Văn Khôi
-------------------------------------------------------------------------------[1] Trong bài này phần lớn các đoạn giáo huấn Giáo Hội có liên quan được trích dẫn đầy đủ và nguyên văn để các độc
giả dễ tham chiếu.
[2] J.A. HARDON, SJ, Từ điển công giáo phổ thông, Nxb Phương Đông, Tp. Hồ Chí Minh, 2008, tr. 587.
[3] Xem CÔNG ĐỒNG VATICANÔ II, Hiến chế mục vụ về Giáo Hội trong thế giới ngày nay Gaudium et spes (07-121965), số 57.
[4] Sách Giáo lý của Hội Thánh công giáo, Nxb Tôn giáo, Hà Nội 2009, số 2500.
[5] CÔNG ĐỒNG VATICANÔ II, Sứ điệp của công đồng gửi toàn thể nhân loại, nhân dịp bế mạc (08-12-1965), số 18.
[6] CÔNG ĐỒNG VATICANÔ II, Sứ điệp của công đồng gửi toàn thể nhân loại, nhân dịp bế mạc, số 17.
[7] Xem Sách Giáo lý của Hội Thánh công giáo, số 2500.
[8] Sách Giáo lý của Hội Thánh công giáo, số 2501.
[9] Thư Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II gửi các nghệ sĩ (04-04-1999), số 1.
[10] Thư Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II gửi các nghệ sĩ, số 6.
[11] Thư Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II gửi các nghệ sĩ, số 12.
[12] Thư Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II gửi các nghệ sĩ, số 16.
[13] CÔNG ĐỒNG VATICANÔ II, Hiến chế về Phụng Vụ thánh Sacrosanctum Concilium (04-12-1963), số 122.
[14] Xem ĐGH PHAOLÔ VI, Per la festa della dedicazione del Maggior Tempio (17-11-1965), trong Insegnamenti III
(1965), tr. 1101-1104.
[15] BỘ GIÁO SĨ, Thư luân lưu gửi các chủ tịch Hội đồng Giám mục về việc bảo quản những di sản lịch sử và nghệ
thuật của Hội Thánh, (11-04-1971), số 1.
[16] Sách Giáo lý của Hội Thánh công giáo, số 1161.
[17] Sách Giáo lý của Hội Thánh công giáo, số 1192.
[18] Thư Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II gửi các nghệ sĩ, số 11.
[19] Sách Giáo lý của Hội Thánh công giáo, số 2502.
[20] CÔNG ĐỒNG VATICANÔ II, Hiến chế về Phụng Vụ thánh, số 127.
[21] CÔNG ĐỒNG VATICANÔ II, Sứ điệp của công đồng gửi toàn thể nhân loại, nhân dịp bế mạc, số 17.
[22] CÔNG ĐỒNG VATICANÔ II, Hiến chế về Phụng Vụ thánh, số 122.
[23] CÔNG ĐỒNG VATICANÔ II, Hiến chế về Phụng Vụ thánh, số 122.
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Những phụ nữ tiêu biểu trong Kinh Thánh
Chiêm ngắm vài phụ nữ tiêu biểu – bà Êlisabét, hai cô Mácta và
Maria, cô Maria Mácđala - trong Kinh Thánh, nhân ngày phụ nữ (8-3)
Stacy Mitch: Trong Lay Witness Magazine, Jul/Aug 199. Stacy
Mitch là tác giả của khoá Kinh thánh mang tên “Tình Yêu Quả Cảm”, một
giảng khoá Kinh Thánh nói đến sự Thánh thiện của các Phụ Nữ trong KT.
Antôn Vũ Hữu Lệ OFM (phiên dịch)

Có một bài hát bình dân cổ xưa của Kitô giáo
có một vài dòng thế này, “nếu Kinh Thánh được
viết ra vào ngày hôm nay, tôi muốn trở thành
một người mà Thiên Chúa sẽ viết về.” Tôi
thường nguyện cầu rằng Thiên Chúa sẽ làm cho
tôi thành một kiểu phụ nữ mà Ngài sẽ viết về
(người phụ nữ ấy).
Các phụ nữ trong KT, như các vị thánh của
Giáo hội, dạy chúng ta cách đi theo Đức Giêsu.
Trong khi Đức Maria, Mẹ Đức Giêsu, mẫu
gương cho mọi nhân đức, là kiểu mẫu hoàn hảo
cho các phụ nữ, thì vẫn có những phụ nữ khác
trong Kinh Thánh là những gương mẫu tốt lành
cho chúng ta noi theo. Bà Êlisabét, chị em
Maria và Mácta, và cô Maria Macđala là bốn
khuôn mặt trong Tân Ước, hiện thân của các
nhân đức, như đức tin, sự khiêm tốn, phục vụ và
yêu thương, cũng như hiện thân của một tương
quan sống động với Thiên Chúa hằng sống.
Cuộc đời của họ, tuy đã sống hàng ngàn năm
trước đây, vẫn có thể dạy các phụ nữ trong thế
kỷ 21 cách thức sống trung tín và trở nên những
phụ nữ mà Thiên Chúa muốn viết về.

Bà Êlisabét,
Vị nữ ngôn sứ tràn đầy lòng-tin
Bà Êlisabét được biết đến là người chị họ của
Đức Maria và là mẹ của Gioan Tẩy Giả. Chẳng
may chúng ta thường lướt qua
đức tin xuất chúng của bà trong
khi lại bận rộn trong việc
nghiên cứu về người em họ rất
thánh (Đức Maria) và cậu con
trai của bà (Gioan Tẩy Giả).
Chúng ta được bảo rằng, bà
Êlisabét cùng với chồng là
người “công chính trước mặt
Thiên Chúa” và “không có gì
đáng trách” (Lc 1,6). Tuy
nhiên, theo truyền thống lâu dài
về những người vợ của các tổ
phụ (Sara, Rêbecca, và Rachel)
và những bà mẹ của Samuen và
Chia Sẻ 03 - 2011 (310)

Samson, hai thủ lãnh nổi tiếng, bà không thể
mang thai con trẻ mà không có sự trợ giúp thần
linh cách đặc biệt. Trong tuổi già của mình, bà
đón nhận một người con là người được tuôn đổ
đầy tràn Thánh Thần trong khi vẫn còn trong dạ
mẹ. Khi Đức Maria nghe biết bà Êlisabét mang
thai, ngài mau chóng đi giúp đỡ người chị họ
cao tuổi của mình. Trong cuộc gặp gỡ của họ,
bà Êlisabét được tràn đầy Thánh Thần, và trong
đức tin bà đáp trả Maria bằng lời chào nổi tiếng
được ghi lại trong Luca 1,42-45. Bà cất cao
tiếng ca ngợi phúc lành của Đức Maria, vinh dự
của ngài đang là mẹ của Đấng Mêsia, và những
lý do khiến ngài được chúc phúc vì đã tin rằng
Thiên Chúa có thể thực hiện những gì Người đã
nói.
Những lời của bà Êlisabét nói với Đức Maria
về phúc lành của cả hai người phụ nữ. Trong
lòng tin, Bà Êlisabét đáp trả đối với sự thúc đẩy
của Thánh Thần trong đức tin. Bà đã nói thật táo
bạo và tuyên xưng niềm tin của mình vào Đấng
Mêsia đang đến trước khi Người được sinh ra.
Bà là mẹ của một ngôn sứ cao cả, và là một nữ
ngôn sứ đúng vị trí của bà. Bà Êlisabét hạ mình
trước người em họ trẻ tuổi hơn mình, bà xác tín
rằng Đức Maria là người diễm phúc nhất trong
số các người phụ nữ mặc dù con trẻ đang lớn
lên trong lòng bà là một phép lạ. Như Đức
Maria, bà tin rằng Thiên Chúa
có thể hoàn tất những gì Người
đã hứa, và vì thế, trong đức tin
bà đã chào Đức Maria em họ
của mình như người mẹ của
Đấng Mêsia được chờ mong lâu
nay.
Bà Êlisabét chào đón Đức
Maria và Đức Giêsu còn trong
dạ mẹ bằng lòng tin và sự
khiêm tốn. Bà là người công
chính và không gì đáng chê
trách và như thế bà bén nhạy và
đáp ứng với những tác động của
Thánh Thần trong tâm hồn bà.
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Êlisabét, -tên của bà có nghĩa là “Thiên Chúa là
lời thề của tôi-”, dạy chúng về tầm quan trọng
của việc chào đón Thiên Chúa cách tận tình
bằng lòng tin và sự khiêm tốn.
Vì thế, thường thường trong nền văn hoá của
chúng ta, người tin bị coi là lạ thường, ngây thơ.
Và thậm chí có thể là hơi cấp tiến hay “liều
mạng”. Có vẻ là quá đơn giản trong một thời
điểm khi mà tất cả mọi người tôn thờ vị thần
khoa học. Bà Elisabét thách thức chúng ta nhận
biết các công trình của Chúa Thánh Thần, do
chấp nhận chúng trong đức tin và trong sự
khiêm tốn mà hiểu ra rằng chúng ta là những thụ
tạo của Người chứ không phải là các tạo hoá, và
rằng “với Thiên Chúa thì không có gì là không
thể” (Lc 1,37).

Mácta và Maria: Phải chăng là đời
sống hoạt động và chiêm niệm
Hai cô Maria và Mácta,
những người bạn của Đức
Giêsu và được Người thương
mến, các ngài phục vụ như
các mẫu gương độc đáo của
Kinh Thánh và sự thống nhất
ẩn tàng của đời sống hoạt
động và chiêm niệm mà nhiều
phụ nữ ngày nay trực diện với
nó. Luca 10,38-42 thuật lại
cuộc thăm viếng của Đức
Giêsu tại nhà của họ. Chúng
ta được biết rằng cô Mácta
“đã đón tiếp Người vào nhà
mình” (Lc 10,38) và bắt đầu
phục vụ Người. Trong khi đó, Maria, em của cô,
thì ngồi dưới chân Đức Giêsu mà chăm chú lắng
nghe. Bực tức do không được cô em giúp đỡ, cô
Mácta yêu cầu Đức Giêsu bảo cô Maria giúp
mình. Ắt hẳn cô Mácta hoàn toàn đoan chắc
rằng Đức Giêsu sẽ đồng ý với cô một lời cầu xin
hợp lý như thế. Đức Giêsu trả lời, “Mácta,
Mácta, con băn khoăn lo lắng về nhiều chuyện
quá; chỉ có một điều cần, Maria đã chọn phần
tốt, phần ấy sẽ không ai có thể lấy khỏi cô ấy”
(Lc 10,41-42).
Những lời Đức Giêsu nói với cô Mácta ắt là
khó hiểu đối với cô. Có lẽ cô ấy đã tự hỏi:
“‘Một điều’ cần đó là điều gì ? Đâu là phần tốt
mà Maria đã chọn? Điều gì không thể lấy khỏi
Maria và tại sao ?” Chúng ta tự vấn mình cùng
những câu hỏi này.
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Đa số chúng ta bị kẹt cứng trong thế giới bận
rộn này đều có liên hệ tới một Mácta cách nào
đó. Chúng ta cũng thường bối rối băn khoăn về
nhiều chuyện. Chúng ta để cho mình bị bận rộn
về vừa cái tầm thường vừa cái quan trọng. Đức
Giêsu bảo cô Mácta— và cả với chúng ta—rằng
chỉ có một điều cần. Một điều cần ấy là chính
Đức Giêsu. Thực ra, trước đây Người đã bảo
với chúng ta điều này rồi. “Phúc thay ai có tâm
hồn trong sạch, vì họ sẽ nhìn thấy Thiên Chúa”
(Mt 5,8). Cô Maria đã chọn lấy cơ hội về sự có
mặt của Đức Giêsu để chú tâm vào một điều
thực sự quan trọng trong cuộc đời—Đức Giêsu.
Sự biến đổi sẽ diễn ra trong cô do trái tim trong
sạch của cô có thể không bao giờ bị lấy mất.
Hơn nữa, những hành động được làm chỉ là để
“duy trì hoạt động” và tránh né yêu thương, và
mục tiêu thiêng liêng thì sẽ bị “thiêu huỷ” (x.1
Cr 3,13-15).
Phải chăng điều này có
nghĩa là bản thân cô Mácta
không nên bận tâm tới việc
chăn sóc Đức Giêsu hay chúng
ta nên tránh các công tác từ
thiện ? Chắc chắn là không !
Mà điều ấy có nghĩa là các việc
tốt lành của chúng ta không nên
chỉ vì lợi ích của họ, nhưng
đúng hơn vì sự sống thiêng
liêng của chúng ta và nghĩ đến
mục đích thiêng liêng của họ.
Chúng ta phải ngồi dưới chân
Đức Giêsu và rồi hành động
theo sự thúc đẩy của lòng mến
đối với Người.

Maria Macđala:
người yêu mến Đức Giêsu tận tình
Cô Maria Mácđala hẳn phải được xếp vào
trong số các phụ nữ diễm phúc nhất của Kinh
Thánh và là một trong những vị thánh lớn nhất
của Giáo hội. Cô Maria là người được Đức
Giêsu trục xuất khỏi 7 quỷ và chỗ trống do quỷ
chiếm đóng bây giờ hẳn phải được lấp đầy bởi
lòng mến đối với Đức Giêsu (x. Lc 8,2). Cô đã
qua những ngày đời còn lại của mình là bước
theo Đức Giêsu và các tông đồ và phục vụ các
nhu cầu của các ngài. Thực ra, cô Maria yêu
mến Đức Giêsu hết lòng đến nỗi cô đã liều mình
theo Người đến tận dưới chân thập giá và đến
tận ngôi mộ.
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Trình thuật về lòng mến của cô Maria được
kể trong Gioan chương 20 hết sức cảm động.
Maria đã đến mộ trong khi trời hãy còn tối. Hầu
như bạn có thể tưởng tượng ra sự chờ đợi bồn
chồn của cô cho mau tới thời điểm sớm nhất để
cô có thể đến mồ được. Khi đến nơi, cô thấy
tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ và vì thế cô
nhanh chóng đi báo cho Phêrô và Gioan tin đau
buồn này. Hai tông đồ chạy đến mộ, thấy ngôi
mộ trống, và rồi quay về nhà mình. Trong khi
đó, cô không trở về nhà mà lại đứng bên ngoài
mồ mà khóc Chúa của cô. Cuối cùng, cô nhìn
vào bên trong mộ thấy hai thiên thần, các ngài
hỏi tại sao cô lại khóc. Cô trả lời, “vì họ đã lấy
mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để Người
ở đâu” (Ga 20,13). Sau cùng, Đức Giêsu hiện ra
với cô, nhưng cô tưởng lầm đó là người làm

vườn. Không trả lời câu hỏi của Người vì cô
đang khóc, cô van xin Người , “Thưa ông, nếu
ông mang Người đi rồi, thì cho tôi biết ông để
Người ở đâu, tôi sẽ mang Người về” (Ga 20,15).
Nhưng Người mạc khải cho cô và cô đã ôm
chầm lấy Người. Thế rồi cô chạy về và kể cho
các tông đồ: “Tôi đã thấy Chúa” (Ga 20,18), và
tất cả mọi sự Người đã bảo cô đi nói với họ.
Như thế, Maria Macđala được biết như là vị
“tông đồ cho các tông đồ”
Cô Maria yêu mến Đức Giêsu bằng một tình
yêu sâu lắng và mang màu sắc hiến tế. Sự đau
khổ mà cô trải nghiệm do mất Chúa rõ ràng là
sâu đậm. Cô gợi hứng cho chúng ta quảng đại
đáp trả tình yêu của Đức Giêsu. Cô Maria đã đi
một khoảng rất dài để diễn tả lòng mến của cô
đối với Đức Giêsu, và cô đã nhận được phần
thưởng là sự hiện diện của Người. Cô khích lệ
chúng ta lấy những quyết định khó khăn cần
thiết để bản thân được gần Đức Giêsu và trải
nghiệm sự hiện diện của Người trong cuộc đời
chúng ta.
Bà Êlisabét, cô Maria và Mácta, và cô Maria
Macđala tất cả đều là những phụ nữ diễm phúc
nhờ sự hiện diện của Đức Giêsu. Họ đáp trả
bằng một cuộc đời sống động mà tôn vinh Thiên
Chúa. Chúng ta là những người đã có kinh
nghiệm về sự cư ngụ của Thánh Thần trong tâm
hồn và của Đức Giêsu trong Thánh Thể, nhờ sự
hiện diện của Người, chúng ta được chúc phúc
không kém những “bà chúa” này được Kinh
Thánh gợi lên-mà thực ra còn hơn thế nữa!

Than Thân
Nghề cũ nghiệp xưa đã hết rồi
Người thương kẻ mến cũng xa thôi
Tình còn không có, tiền sao có?
Chia sẻ, sẻ chia, đúng là đời!
Từ nay vác bị chạy lung tung
Xuống biển lên non khắp ngõ cùng
Đánh cuộc cờ nâu cùng tại thế
Đông tây nam bắc, Bắc Nam Trung.
Các má, các em với các anh
tíu ta tíu tít giữa trời xanh
Như chim, như bướm nay thỏa thích
Xuân Thảo, Xuân Lộc với Xuân Thanh
(Đố biết tác giả là ai?)
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Những người khách không quen (tiếp theo)
Damiano

Người khách Thứ Ba mươi tám.

Lectio divina.

M

ột buổi sáng nọ, trong lúc tôi đang đi
bách bộ trên bờ biển Nha Trang để
tập thể dục buổi sáng, bổng nhiên có
một người đàn ông lớn tuổi, cở trên 60, đi
ngược chiều, cúi đầu chắp tay chào tôi với nụ
cười thân thiện. Tôi dừng lại bắt tay chào.
Người kia hỏi;
-Xin lỗi đây có phải là một linh mục không ?
-Đúng vậy, sao ông biết?
-Con thấy cha nhiều lần đi bách bộ trên bờ
biển này, và nhìn bộ điệu cha, con đoán là một
linh mục, nhưng hôm nay mới dám chào hỏi.
Thế là hai chúng tôi ngồi xuống trên bờ xi
măng và bắt đầu nói chuyện. Người kia là một
cựu sinh viên của Cha Lập , ở Đại học Đà lạt
xưa; và ông cho biết sau khi cha Lập về hưu thì
nhóm cựu sinh viên của ngài đã góp tiền xây
cho ngài một căn nhà ở Saigon để ngài về hưu ở
đó.
Ông ta bắt đầu câu chuyện như sau:
-Thưa cha, từ hai năm nay, con có được đọc
những bài suy gẫm Tin Mừng của cha trên
Email do một người bạn chuyển cho con, dưới
tựa đề : “Tin Mừng hằng ngày”. Tối nào con
cũng đọc bài suy gẫm đó cho cả nhà nghe trong
giờ kinh tối, vì con thấy thấm thía lắm. Nay con
mới có dịp cám ơn cha. Và con xin được hỏi:
trong phần giới thiệu, cha có nói là cha don
những bài suy gẫm này theo phương pháp
Lectio divina; đọc Lời Chúa, suy gẫm Lời Chúa,
lắng nghe Chúa nói và cầu nguyện với Chúa.
Xin cha nói thêm về Lectio divina cho con hiểu
thêm được không ạ?
-Vắn tắt như thế này: Lectio divina là một từ
la tinh, tiếng anh là divine reading, bài đọc
thiêng liêng hay bài đọc thánh, là một truyền
thống công giáo trong việc thực hành kinh
nguyện bằng cách đọc sách Thánh để kết hiệp
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với Thiên Chúa , để hiểu biết Lời Chúa hơn.
Đây là một cách cầu nguyện với Kinh Thánh :
lắng nghe, tìm hiểu và trao đổi với Chúa bằng
cầu nguyện và vui mầng nâng tâm hồn lên tới
Chúa.
*Thường phương pháp đó gồm có: -Thời
gian-nơi chốn-chuẩn bị
*Bốn thời: 1-Đọc, 2-suy gẫm, 3-cầu nguyện,
4-chiêm niệm.
Về lịch sử, theo Jean Leclercq, những người
sáng tạo nên truyền thống Lectio divina thời
Trung cổ là thánh Biển Đức và Đức Giáo Hoàng
Gregoriô thứ I. Tuy nhiên đã có những phương
pháp được dùng trước đó, thời Kinh Thánh Hy
bá lai và Hy lạp. Một đoạn văn trong Rm. 10, 8
trong đó Tông đồ Phao lô đã nói đến sự hiện
diện của lời Thiên Chúa trong “miệng hay tâm
hồn” các tín hữu khi đọc các bài Kinh Thánh ,
đó có thể nói là lectio divina rồi.
Lectio divina là chính đời sống thiêng liêng
hằng ngày của các đan sĩ Biển đức: phụng vụ
giờ kinh, Sách để học hỏi và để dùng cho lectio
divina, đọc trong thinh lặng cũng chỉ là Kinh
Thánh .
Guigo II, một tu sĩ Carthusian và là vị bề trên
của Đan viện Chartreuse thế kỷ 12, đã chia
lectio divina thành 4 bước bằng tiếng Latinh
: lectio, meditatio, oratio, contemplatio. Tháng
9, 2005 Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI
nói: “Cách riêng, cha muốn nhấn mạnh đến một
truyền thống xa xưa của Lectio divina: chăm
chú đọc Kinh Thánh kèm theo trao đổi và lắng
nghe Thiên Chúa nói và cầu nguyện, đáp lại
bằng việc ký thác hết lòng cho Chúa. .”
-Rất cám ơn cha đã soi sáng cho con biết một
truyền thống cầu nguyện tốt đẹp của Giáo Hội ,
và nhờ vậy con hiểu thêm được những bài chia
sẻ của cha trong email hằng ngày.
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CÁC NGÀY GHI NHỚ

THÁNG 04
MỪNG BỔN MẠNG ANH EM

Ngày

Tên Thánh

Họ Tên

Cộng Đoàn

05/04

Vinh sơn

Trần Đức Hạnh

Đa kao

21/04

Anxenmô

Nguyễn Hải Minh

Thủ Đức

24/04

Phi đen

Lê Trọng Nhung

Thủ Đức

LỄ GIỖ ANH EM QUA ĐỜI
Ngày Qua Đời Họ Tên
10/04/1991
11/04/1977
20/04/1992
23/04/2004
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Phanxicô Trần Văn Tuấn
Hugolin Lemesre
Constant Despierre
Pát can Nguyễn Văn Lụy
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