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Đakao, ngày 14 tháng 3 năm 2012 
 
Kính gửi toàn thể anh chị em trong Đại Gia Đình Phan sinh Việt Nam 

Anh chị em thân mến,  

Năm nay, “Giờ Trái Đất” rơi vào ngày 31-3, ngày thứ bảy cuối 
cùng của tháng ba hàng năm, và chúng ta đã biết đây một sự kiện toàn 
cầu do Quỹ Bảo vệ thiên nhiên thế giới (WWF) phát động. Vào ngày 
này, WWF 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). Chúng ta sẽ 
tích cực tham gia sự kiện này, như những năm trước. Tuy nhiên, vấn đề 
không phải chỉ là một giờ tắt đèn, mà là ý thức cần phải bắt tay vào việc 
điều chỉnh tình trạng khí hậu bị thay đổi, khiến cho trái đất không còn là 
một mái nhà chung an toàn nữa. Tại đất nước chúng ta, có các chiến dịch 
vận động dân chúng đổi từ bóng đèn dây tóc sang bóng tiết kiệm điện, tắt 
máy xe khi đèn đỏ trên 20 giây, lắp “chai mặt trời”, vận động quán cà 
phê đặt máy lạnh ở 26 độ… để vừa giảm tiêu thụ năng lượng, giảm ô 
nhiễm, giảm phát thải, và vừa giúp tiết kiệm chi phí sinh hoạt.  

Nếu ý thức phải bảo vệ môi trường thiên nhiên, hẳn là chúng ta còn 
phải ra sức bảo về môi trường tinh thần và thiêng liêng hơn nữa; nếu 
không cố gắng về điểm này, “Giờ Trái Đất” chỉ còn là chuyện “phong 
trào” mà thôi. Bốn mươi ngày chay hằng năm là để chúng ta chữa lành 
phần nào môi trường thiêng liêng đang bị tàn phá, do chính lối suy tư, 
cung cách ứng xử của chúng ta, khiến vô tình chúng ta đang là điểm xuất 
phát những tàn phá nguy hại. Năm nay, Sứ điệp Mùa Chay của Đức 
Thánh Cha Bênêđitô XVI với chủ đề: Chúng ta hãy để ý đến nhau, làm 
sao cho người này thúc đẩy người kia sống yêu thương và làm những 
việc tốt” (Hr 10,24) giúp chúng ta chữa lành nhiều tệ đoan, trong đó có 
chứng “anh hùng cô độc”, khi nỗ lực xây dựng Nước Trời. 

Triệu chứng “anh hùng cô độc” có lúc biểu hiện ra bằng sự “vô 
cảm” đối với những yếu tố thuộc đời sống thường ngày của chúng ta. 
Một chuyện vui:  

Ngày xưa có bốn cá nhân có tên là Tất-cả-mọi-người, Một-ai-đó, 
Mỗi-người và Không-có-ai. Khi ấy có một việc, người ta đã xin Tất-cả-
mọi-người làm. Tất-cả-mọi-người đều tin chắc rằng Một-ai-đó sẽ làm. Lẽ 
ra Mỗi-người đã làm, nhưng trong thực tế Không-có-ai đã làm. Tất-cả-
mọi-người nghĩ rằng Mỗi-người có thể làm, và Không-một-ai nghi ngờ 
rằng thế nào cũng có Một-ai-đó sẽ làm. Cuối cùng Tất-cả-mọi-người 
trách móc Mỗi-người, bởi vì Không-có-ai đã làm những gì mà Mỗi-
người lẽ ra đã có thể làm. 

Nối tiếp câu chuyện, chúng ta có thể nói rằng : thay vì trách Tất-
cả-mọi-người, tốt nhất Mỗi-người cứ làm những gì mình phải làm, mà 
không nuôi hy vọng là Một-ai-đó làm thay mình… Bởi vì kinh nghiệm 
cho thấy là ở đâu người ta cứ chờ đợi Một-ai-đó, thường sẽ Không-có-ai 
cả.  

Sự “vô cảm” của chúng ta là do chúng ta không hiểu và không học 
được gì cả nơi tấm lòng của Thiên Chúa. Vì trung thành với mình và 
trung thành với Giao Ước (“trung thành”, Híp-ri hesed, cũng là “lòng 
nhân nghĩa”), Thiên Chúa liên đới với những người sa cơ thất thế và kẻ 
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tội lỗi, Người có lòng thương xót (miseri-cordia: “trái tim”, cordial, nhạy cảm với “sự túng quẫn”, 
miseria), Người ban ơn cứu độ. Thiên Chúa có lòng thương cảm là có “lòng dạ” (Híp-ri : rahamim), 
tức “lòng thương cảm được bày tỏ” hoặc “lòng dạ, lòng mẹ” (Hy Lạp: splanchna), tức “lòng nhân 
hậu”. Kẻ không có lòng thương xót là kẻ không có tấm lòng, không có trái tim. 

Những bài học Tin Mừng còn đó: trước đám đông dân chúng, Đức Giêsu bảo, “họ lầm than 
vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt” (Mt 9,36), còn các thượng tế và người Pharsêu thì 
nói: “Bọn dân đen này, thứ người không biết Lề Luật, đúng là quân bị nguyền rủa” (Ga 7,49). Bởi 
vì cặp mắt không chỉ là ống kinh thu hình, nhưng còn được nối với một con tim biết nhận định. Trái 
tim thế nào, sẽ hướng dẫn cặp mắt và giúp cặp mắt chọn lựa. 

Anh Ladarô (x. Lc 16,19-31) nằm trước cổng nhà ông nhà giàu, vậy mà ông không thấy. Gần 
quá mà không thấy. Bởi vì anh không giúp gì cho ông, mà chỉ có thể làm phiền thôi. Sau này, ở 
trong âm phủ, nhìn lên rất xa, mà ông vẫn thấy anh Ladarô. Bởi vì ông sắp có việc cần nhờ đến anh.  

Ba nhân vật trong dụ ngôn Lc 10,29-37 đều “thấy” cảnh tượng thương tâm là một người bị 
nạn dở sống dở chết. Nhưng thầy tư tế và thầy Lêvi đều “tránh qua bên kia đường” mà đi, như thế là 
thấy mà không thấy. Còn người Samari “lại gần” cấp cứu nạn nhân, rồi “đưa về quán trọ”, rồi sẽ 
“trở lại”. Trái tim đã hướng dẫn cặp mắt và bước chân (trong các hành vi “tránh qua mà đi, lại gần, 
trở lại” đều có động tử Hy Lạp erchomai, “đi đến”). Không có tấm lòng, không có trái tim, thì 
không có mắt và không có bàn chân. 

Thánh Têrêsa Avila nói một câu chí lý: “Mỗi người hãy hiểu rằng tình yêu chân thật đối với 
Thiên Chúa không hệ tại việc tuôn đổ nước mắt…, nhưng hệ tại việc phụng sự Thiên Chúa bằng 
cách phục vụ những người ở xung quanh chúng ta, trong công lý, dũng cảm, và khiêm tốn”.  

Xin chúc mừng lễ Thánh Cả Giuse và Lễ Truyền Tin cho toàn thể anh chị em. Trái tim hòa 
nhịp với tấm lòng của Thiên Chúa đã khiến Mẹ Maria và Thánh Giuse làm được những việc rất lớn, 
mà vẫn sống rất nhỏ bé và kín đáo. Chúng ta cầu cho nhau được Thần Khí Thiên Chúa thay lòng 
đổi dạ (Ed 36,26) để có thể phục vụ tận tình trong chương trình của Người, vì vinh quang Người, 
chứ phải để rối đến một lúc nào đó, chiếm hữu kế hoạch của Người (x. Mt 21,33-42). 

Thân ái chào tất cả anh chị em trong cha thánh Phanxicô. 

 
ts FX Vũ Phan Long, OFM 
Giám Tỉnh 
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TIN TỈNH DÒNG 
 

Ngày gặp gỡ các chi hội trưởng Hội 
Bảo trợ Ơn gọi Phan sinh (HBTƠGPS) 
miền Sài Gòn và Lâm Đồng  

Vào ngày 18 đến ngày 20 tháng 2 vừa qua, 
Tỉnh Dòng Thánh Phanxicô Việt Nam vừa tổ 
chức hai ngày gặp gỡ và kết hợp hành hương 
cho các chi hội trưởng HBTƠGPS. Điểm gặp 
đầu tiên tại tu viện Phanxicô Đakao – Tp. Hồ 
Chí Minh. Cha Giám Tỉnh PX. Vũ Phan Long, 
OFM đã có 1 giờ gặp gỡ và trao đổi với các chi 
hội trưởng. Sau đó, có thánh lễ và cơm trưa tại 
tu viện Phanxicô Đakao. Sau bữa cơm trưa 
huynh đệ tại cộng đoàn Đakao, đoàn hành 
hương đã lên xe hướng về Bảo Lộc và dừng 

chân dùng cơm tối tại một tu viện của Tu hội 
Tận Hiến. Tại đây, các cha, các thầy và các anh 
chị em trong chi hội vùng Bảo Lộc đã tiếp đón 
đoàn rất ân cần. Cơm tối xong. Bảy anh chị 
thuộc chi hội Bảo Lộc cùng tháp nhập với đoàn 
lên Đà Lạt. Điểm dừng chân của đoàn ở Đà Lạt 
là tu viện Phanxicô Du Sinh. 

Sáng 19/2, các trưởng nhóm cùng 21 tập sinh 
đi thăm Trung tâm Mục vụ Giáo phận Đà Lạt, 
nhà thờ Domaine de Marie và Tòa Giám mục. 
Tại Tòa Giám mục đoàn được Đức cha Antôn 
Vũ Huy Chương tiếp chuyện rất ân cần. 

Buổi chiều cùng ngày, các trưởng nhóm đã 
có buổi họp mặt đánh giá, đúc kết kinh nghiệm 
làm việc cùng các cha, các thầy đại diện của 
Tỉnh Dòng, tại nhà nguyện Cộng đoàn Du Sinh.  

Buổi tối có những chương trình đặc biệt. Bữa 
cơm tối diễn ra vui tươi, thân ái, cùng những tiết 
mục văn nghệ “tự phát” rất đặc sắc của tập sinh 
và các ân nhân. Sau bữa tối, anh em tập sinh tổ 
chức diễn nguyện về ơn gọi và tinh thần hòa 
bình của cha thánh Phanxicô qua đó giới thiệu 
về Đấng sáng lập và ơn gọi dòng thánh 
Phanxicô. Buổi diễn nguyện đã gây nhiều cảm 
xúc nơi các vị ân nhân. 

Sáng ngày 20/2, đoàn chia tay tập viện lên 
đường đi thăm quan một số điểm trước khi về 
Bảo Lộc và Sài Gòn. 

Chuyến đi này nhằm mục đích để các chi hội 
trưởng có dịp tiếp xúc và hiểu rõ hơn về công 
tác huấn luyện của Tỉnh Dòng, và cũng là dịp để 
Tỉnh Dòng cám ơn các chi hội trưởng đã cộng 
tác rất tích cực trong việc cổ võ và giúp đỡ cho 
công tác huấn luyện của Tỉnh Dòng. Nguyện xin 
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Thiên Chúa ban muôn ơn lành trên các chi hội 
trưởng và các thành viên trong hội về những hy 
sinh lớn lao của các vị cho công việc chung của 
Giáo Hội và Tỉnh Dòng.  

Thánh lễ Khấn lần đầu 
Lúc 8 giờ 30 ngày 3/3/2012, tại nhà thờ giáo 

xứ Du Sinh, đã cử hành Thánh lễ Tuyên khấn 
lần đầu cho 3 tập sinh mới mãn hạn thực tập trở 
về, đó là các anh Phêrô Alih, Micaen Nguyễn 
Xuân Đức và Giuse Hoàng Văn Tuấn. Thánh lễ 
do cha Giám tỉnh Phanxicô Xaviê Vũ Phan 
Long chủ sự cùng 13 cha đồng tế, với sự hiện 
diện của một số anh em trong Tỉnh Dòng, của 
gia đình, thân nhân, bạn hữu các tân khấn sinh.  

Sau Thánh lễ mọi người cùng chia sẻ bữa 
cơm thân mật được tổ chức tại tầng trệt nhà thờ 
giáo xứ Du Sinh. Sau lễ khấn, các anh được về 
thăm gia đình 15 ngày trước khi đến sống tại 
các cộng đoàn. 

Ba tân khấn sinh này đã trải qua 4 tháng thực 
tập tại các cộng đoàn Pleiku, Cù Lao Giêng, và 
Điểm Campuchia, sau đó, về lại Tập viện Du 
Sinh thêm 2 tháng để “hâm nóng” trước khi 
tuyên khấn lần đầu. Các anh đã có thêm 6 tháng 
làm tập sinh và trải nghiệm thêm những kinh 
nghiệm quý báu từ thực tế mà như các anh tâm 
sự là rất bổ ích, qua đó các anh càng xác tín hơn 
ơn gọi của mình và đi tới quyết định tuyên khấn. 
Thời gian tới, ba anh sẽ được bố trí về sống tại 
các cộng đoàn một thời gian trước khi về Học 
viện vào năm học mới. 

Khóa thường huấn các Hữu trách 
Ngày 13 – 14/03/2012, Tỉnh Dòng đã tổ chức 

2 ngày thường huấn cho các Hữu trách trong 
Tinh Dòng tại Nhà Tĩnh tâm Đamianô. Đây là 

khóa thường huấn lần thứ 2 trong nhiệm kỳ 
2011 – 2014. Năm nay có số thành viên đi tham 
dự đông hơn năm ngoái. Theo tổng số danh sách 
mời là 47 anh em. Đi tham dự là 45 anh em.  

Trong hai ngày thường huấn, nội dung học 
tập xoay quanh hai chủ đề chính: thứ nhất –
“Người Bề trên và đời sống cộng đoàn”, thứ hai 
– “Vấn đề lạm dụng tính dục”. Đặc biệt để bổ 
sung cho chủ đề thứ hai và cũng là để chúng ta 
học hỏi kinh nghiệm ứng xử và giải quyết đối 
với các vấn đề lạm dụng tính dục qua phần chia 
sẻ của cha Ken mà ngài đã từng có kinh nghiệm 
xử lý vấn đề này trong tỉnh dòng của ngài. 
Những kinh nghiệm mà ngài chia sẻ rất thực tế, 
là những bài học quý báu cho Tỉnh Dòng chúng 
ta đang bắt đầu phải đối mặt với vấn đề mang 
tính xã hội này. Vào buổi học cuối, Anh Giám 
Tỉnh cũng đã chia sẻ cho anh em biết một số 
thông tin về đời sống Tỉnh Dòng như: một số 
công việc anh em đang làm tại các cộng đoàn, 
những vấn đề khó khăn mà Tỉnh Dòng đang 
phải giải quyết, để từ đó anh em có thể góp 
thêm ý kiến và ý thức trách nhiệm cùng với 
HĐTD xây dựng đời sống tu trì trong Tỉnh 
Dòng thực sự huynh đệ và thánh thiện.  

Cả hai chủ đề thường huấn và những chia sẻ 
của Anh Giám Tỉnh trong khóa thường huấn lần 
này đều rất thiết thực cho đời sống Tỉnh Dòng 
chúng ta hôm nay. Anh em tham dự đã tham gia 
và thảo luận rất tích cực; đồng thời, cũng góp 
thêm cho HĐTD những ý kiến tích cực cho việc 
xây dựng đời sống Tỉnh Dòng. Chúng ta vẫn 
xác tín rằng Chúa Thánh Thần vẫn luôn hướng 
dẫn và đồng hành với chúng ta mỗi khi anh em 
cùng ngồi lại và làm việc với nhau trong tinh 
thần yêu thương huynh đệ.  
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TIN FRATERNITAS & www. ofm. org – Vincent Hạnh chuyển ngữ 

 

Ban Chuẩn bị Tu nghị “Dưới 10”  
tại Mehicô 

Từ ngày 11-18 tháng 2 năm 2012, một phái 
đoàn của Ủy ban Chuẩn bị Tu nghị quốc tế 
“Dưới 10” gồm các anh Sergiusz Baldyga và 
Juri Leoni đã đi đến Guadalajara và thành phố 
Mexico để làm việc với các ban tại địa phương 
mà có liên hệ trong việc chuẩn bị ngày Tu nghị 
của chúng ta vào tháng 6 sắp tới. 

Những ngày sau đó, phái đoàn có cuộc họp 
với đại diện các trong lĩnh vực khác nhau của 
Ban tổ chức Tu nghị và đi kiểm tra những nơi 
mà sự kiện này sẽ diễn ra như: chỗ ở, khâu hậu 
cần, phụng vụ, địa chỉ liên lạc, và kiểm tra các 
chương trình tại chỗ là chủ đề của kế hoạch và 
thảo luận. 

Những ấn tượng tích cực đối với mức độ 
quan trọng của công việc đã làm và cũng để 
chào đón nồng nhiệt buổi gặp gỡ huynh đệ. Các 
công việc đó đều cần thiết cho việc tổ chức Tu 
nghị quốc tế “Dưới 10” được thành công và tốt 
đẹp. 

Cha TPV thăm viếng Angola  

Từ ngày 27/2 đến 2/3, TPV José Rodríguez 
Carballo, OFM đã đến thăm Điểm truyền giáo 
Đức Mẹ Vô Nhiễm tại Angola. Điểm này trực 
thuộc tỉnh dòng Đức Mẹ vô Nhiễm Brazil. Các 
nhà thừa sai đầu tiên đã đến đây vào năm 1990. 

Ở đây hiện nay có 5 nhà và 14 anh em khấn 
trọng, 6 anh em khấn tạm, 5 Thỉnh sinh chuẩn bị 
vào Nhà tập, 9 em Thỉnh sinh và 20 em Tìm 
hiểu. Angola có nhiều người địa phương đi theo 

ơn gọi thánh Clara, có 3 đan viện của chị em 
Clara ở đây. Cha TPV đã đi thăm đan viện 
Luanda. Ngài đã đi thăm những anh em làm 
việc trong Nhà Huấn luyện của Điểm và đi thăm 
giáo xứ thánh Luca do anh em phụ trách ở cùng 
trong một thành phố. Ở đó, ngài đã cử hành 
thánh lễ và ban phép lành cho một cơ sở mới do 
anh em đặc trách làm công việc từ thiện giúp 
cho các trẻ em bị gia đình bỏ rơi. Trong chuyến 
thăm, cha TPV đã gặp gỡ các thành phần trong 
gia đình Phan sinh và đến thăm Đức Giám mục 
giáo phận Viana. Vào ngày cuối, ngài đã đến 
thăm một trường học của dòng Phan sinh thừa 
sai Đức Mẹ. 

Cha TPV đi thăm Ma-rốc  

Từ ngày 21-26/2/2012, cha TVP José 
Rodríguez Carballo, OFM đã thăm viếng Hạt 
dòng Các Thánh Tử đạo ở Ma-rốc mà nó trực 
thuộc cha TPV. Trong suốt thời gian thăm 
viếng, có anh Vincent Zungu, OFM, Tổng cố 
vấn Phi châu tháp tùng với cha TPV đi thăm các 
anh em của Hạt dòng này. Ở vùng Trung-Nam 
Ma-rốc, ngài đã gặp gỡ các anh em tại Rabat và 
Marrakech, còn ở miền Bắc, ngài đã gặp anh em 
tại Tetuan. Ngài cũng đi thăm Đức Tổng Giám 
mục ở Rabat và ở Tangier. Hiện này, Hạt Dòng 
này có 21 nhà thừa sai đến từ 11 quốc gia. 
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Hội nghị JPIC tại lục địa Phi châu  
Hội nghị được tổ chức từ ngày 15-18/2/2012 

tại trung tâm Portiuncula, ở Nairobi, Kenya. 
Tám anh em tham gia, đại diện cho bảy trong số 

mười một thực thể châu Phi và châu Phi-Thánh 
Địa. Hiện diện gồm các anh: Ilidio Maluleque 
đến từ Mozambique; Gerry O’Reilly đến từ 
Nam Phi; Xavier Mukupo đến từ Zimbabwe; 
Renato Chiumento đến từ Guine Bissau; 
François Lare đến từ Tây Phi; Bienvenue Ibara 
đến từ Congo Brazzaville; Joe (Ehrhardt) 
Masumbuko, đến từ Đông Phi; và Louis Bohte 
đến từ Thánh Địa. Fabio L’amour và Joe 
Rozansky thuộc Văn phòng JPIC Rôma cũng 
tham dự, cùng với Richard Kakeeto, một người 
PSTT làm việc cho Văn phòng JPIC Phi châu ở 
Nairobi. Bốn thực thể không có đại diện là: 
Angola, Ma-rốc, Cộng hòa Dân chủ Congo 
(DRC) và Ai Cập. 

Phần đầu của Hội nghị được dành riêng để 
chia sẻ về tình hình và thách thức đối với người 
mỗi người hoặc tổ chức cổ vũ cho JPIC. Phần 
hai dành cho Hội Đồng Giám mục châu Phi 
nghiên cứu sâu hơn vào ba chủ đề từ tài liệu: 
Sinh thái học, Sự hòa giải, Công lý và Hòa bình. 
Sau khi thảo luận nhóm và tất cả cùng làm việc, 
các nhóm đã phản hồi về cách thức nâng cao 
chất lượng truyền thông và công việc cổ võ cho 
JPIC, và làm thế nào để đối mặt với những vấn 
đề phổ biến đang gây đau đớn cho lục địa này. 
Chương trình nghị sự cũng bao gồm một hội 
thảo về việc xây dựng Hòa bình và Hòa giải. 
Cuối cùng, các đại biểu đã đến thăm một số dự 
án của gia đình Phan sinh ở Kibera, một trong 
những khu nhà ổ chuột lớn nhất châu Phi. 

Cha Damiano bị sát hại 
Ngày 28 tháng 2 năm 

2012, cha Damiano 
Lanzone, OFM thuộc 
tỉnh Dòng Đức Mẹ Vô 
Nhiễm Nguyên Tội ở 
Salerno – Ý đã bị sát hại 
trong một tai nạn xe khi 
cha đang trên đường đi 
đến buổi hội thảo về 
Hòa Bình. Cha là người 
cổ vũ lâu năm trong tỉnh dòng cho JPIC, và là 
người đề xướng quan trọng của JPIC tại Hội 
nghị anh em Phan Sinh Ý. Cha đã làm việc để 
nâng cao nhận thức về các vấn đề quan trọng và 
tại các thời điểm khó khăn bằng lý luận rõ ràng 
và sắc bén. Trong sứ vụ của mình, cha đã làm 
việc giúp cho người nghèo, người nhập cư, và 
những người bị thiếu các quyền cơ bản của con 
người; cha cũng dành thời giờ để rao giảng Lời 
của hòa bình, của công lý, của đối thoại. Cha đã 
thực sự để ý đến và hành động như một “ngôn 
sứ” của Thiên Chúa, Đấng kêu gọi tất cả mọi 
người xây dựng Vương Quốc của hòa bình, sự 
thật, công lý và tình yêu. Xin Thiên Chúa đón 
nhận cha Damiano vào vòng tay của Người và 
xin tất cả chúng ta hãy tiếp tục công việc mà cha 
Damiano đã làm trong suốt cuộc đời của ngài. 

Chuyến viếng thăm  
của Bề trên cộng đoàn Taizé  

Ngày 13/3/2012, cha TPV và ban Tổng cố 
vấn của ngài đã tiếp Thầy Alois, Bề trên của 
cộng đoàn Taizé và các thành viên trong cộng 
đoàn này. Buổi gặp gỡ bắt đầu với việc chào hỏi 
ngay tại khu vườn của nhà Trung Ương, rồi mọi 
người theo cha TPV vào viếng nhà nguyện. Sau 
đó, họ gặp gỡ và thảo luận với nhau về nhiều 
chủ đề khác nhau, đặc biệt là khả năng có một 
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cuộc gặp gỡ với các tu sĩ phan sinh trẻ tại cộng 
đoàn Taizé sẽ diễn ra trong khoảng thời gian 
giữa năm 2013 đến 2014. 

Sau phần nói chuyện, các thầy của cộng đoàn 
Taizé đã chia sẻ bữa cơm với huynh đệ đoàn 
Trung Ương, vào cuối bữa cơm cha TPV José 
Rodríguez Carballo, OFM đã gửi tặng Thầy Bề 

trên một món quà. Sau đó, họ đã đi thăm 
nguyện đường của Nhà Trung Ương và các thầy 
trở về nơi ở của họ tại Rôma. Thông thưởng, 
cha Tổng Phục vụ OFM đến thăm Thầy Alois 
và cộng đoàn Taizé tại Rôma, nhưng lần này, 
cộng đoàn Taizé đã nhận lời mời của cha Tổng 
Phục vụ đến thăm Trung Ương Dòng. 

 

 
 

  
Cộng Đoàn Xuân Sơn 

Xuân Sơn đưa tin 
 

nh em cộng đoàn Phan Sinh Xuân Sơn 
xin gởi đến toàn thể anh chị em trong đại 
gia đình Phan sinh lời cầu chúc Mùa 

Chay thánh thiện. 
Về đời sống cộng đoàn 

Một trong những vấn đề lớn của anh em 
trong cộng đoàn Phan Sinh Xuân Sơn phải đối 
mặt trong năm con mèo là vấn đề sức khỏe của 
anh em. 5/6 thành viên của cộng đoàn đều phải 
trải qua những cơn đau bệnh hay phẫu thuật 
trong năm qua. Người anh em bị giải phẫu cuối 
cùng là cha Savio, giải phẫu ruột ( sa ruột, mổ 
ngày 9 tháng 12 năm Tân Mão). Bước sang năm 
con rồng đã hơn một tháng, tình trạng sức khỏe 
của anh em đã khá hơn nhiều nên mọi sinh hoạt 
và phục vụ trở nên nhịp nhàng hơn.  

Trong những ngày cuối năm bận rội với 
nhiều công việc nhưng anh em trong cộng đoàn 

vẫn dành ra một ngày 26 Tết để kết hợp thăm 
viếng các gia đình của anh em trong cộng đoàn 
tại Miền Đông Nam Bộ, chúc tết anh Giám 
Tỉnh, cộng đoàn mẹ Đakao và tham quan hội 
hoa xuân tại vườn hoa Tao Đàn. 
Về đời sống mục vụ giáo xứ 

Anh tân quản xứ đã quen với cộng việc mục 
vụ tại địa phương. Tết đầu tiên trong trách vụ 
quản xứ Xuân Sơn, anh đã tổ chức thánh lễ cầu 
cho ông bà tổ tiên tại nghĩa trang vào ngày 
mồng hai tết được mọi người hưởng ứng cao. 
Trong những ngày tết, anh đã đi thăm, chúc tết 
các viên chức trong giáo xứ để nối kết tinh thần 
hiệp nhất, xây dựng giáo xứ ngày một phát 
triển. 

Và cũng trong dịp Tết Nhâm Thìn, giáo xứ 
và cộng đoàn kết hợp thăm nom và tặng quà cho 
những người neo đơn, nghèo khổ trong giáo xứ.  

 
Cộng đoàn Cù Lao Giêng 

Khách lạ đưa tin 
 
 Cộng đoàn Cù Lao Giêng xin kính chào cha 
Giám tỉnh và toàn thể anh chị em trong đại gia 
đình Phan Sinh. 

“ Năm tháng dài êm đềm quá….”, đó chính 
là tâm tư mà anh em chúng tôi muốn chia sẻ sau 
nhiều ngày tháng ẩn mình. Tuy êm đềm nhưng 
cũng có nhiều điều để tâm sự cùng quý anh chị 

A
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em. Trong thời gian qua, cộng đoàn có một vài 
thay đổi như: 
Nhân sự tại cộng đoàn: 

Anh phụ trách Giuse Đinh Quốc Trụ đã rời 
cộng đoàn để đi Phi Luật Tân tham gia một số 
chương trình học nhằm nâng cao tầm hiểu biết 
về văn hóa xứ bạn. Anh Giuse Trần Đức Thuân 
được bầu lên “ nắm quyền” để lãnh đạo cộng 
đoàn khi anh Trụ tạm vắng nhà. Anh Giuse 
Nguyễn Văn Huấn từ nhà con Cồn Én về nhà 
mẹ giữ chức quản lý. 
Đời sống cộng đoàn: 

Vào những ngày đầu tháng 3 khi những “giọt 
lệ” từ trời ngưng đổ, nhường chỗ cho “ tiếng 
cười” hoan ca của ông anh mặt trời và đã bước 
vào mùa khô hạn nhưng vẫn không làm cho 
vùng đất Cù Lao bớt đi vẻ đẹp nên thơ của dòng 
sông xanh biếc. Bước chân tới cổng tu viện là 
hàng chuối trải dài nhìn thì đẹp, quả thì ngon, 
đó là nhờ bàn tay khéo léo vun xới của cha già 
Bosco. Bà con ở ngoài hàng ngày đi ngang qua 
tấm tắc khen “ chuối cha Bosco to quá xá”. Sự 
chăm sóc tần tảo của cha vừa mang lại lợi ích 
kinh tế vừa giúp cha có sức khỏe tốt để ổn định 
“ nhà máy đường” lâu nay bị tàn phá. Hiện cộng 
đoàn bắt đầu tung chuối ra thị trường với hàng 
chất lượng cao.  

Cộng đoàn vừa hoàn thành xong một vài 
công trình nhằm tân trang lại khuôn viên tu 
viện, nhưng không hề mất đi tính chất thẩm mỹ 
của kiến trúc có hàng 100 năm. Là địa điểm có 
bề dày lịch sử nên hàng tuần có những đoàn du 
lịch xin tham quan tu viện. Thầy Khiết ngoài 
việc khám chữa bệnh, thầy còn tham gia chương 
trình hướng dẫn viên cho đoàn lữ khách. Những 
đoàn du khách cho dù họ nói tiếng Anh, Pháp, 
… thầy đều sẵn sàng đáp ứng. Thầy 
giới thiệu về công trình kiến trúc 
cổ, nhưng qua đó thầy nói tới một 
tinh thần Phan Sinh là yêu thiên 
nhiên và hòa bình. 

Sau khi tu sửa hoàn chỉnh, cộng 
đoàn nghĩ ngay tới việc mở ra cho 
mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ 
trong khu vực với các môn thể 
thao: đá banh, bóng chuyền, chạy, 
cầu lông…Sự nhiệt tình tham gia 

của anh Ba Thuân đã lôi kéo rất nhiều bạn trẻ 
tham gia, tạo nên một sân chơi lành mạnh và 
huynh đệ.  

Cuối tháng 2 vừa qua, Đức cha Giuse Trần 
Xuân Tiếu và các cha trong hạt Chợ Mới xin 
được tĩnh tâm hàng tháng tại cộng đoàn. Đức 
cha ngỏ lời cảm ơn các anh em Phan Sinh đã 
sẵn sàng đáp ứng lời mời gọi của ngài và ngài 
hy vọng sự thánh thiện của các con cái thánh 
Phanxicô sẽ giúp buổi tĩnh tâm thêm sốt sắng. 
Sự mở ra như thế là cơ hội để anh em Phan Sinh 
góp phần vào việc cùng địa phận chăm lo đời 
sống thiêng liêng cho mọi thành phần dân Chúa.  
 “Mỹ Hiệp tiến” 

Đức giám mục giáo phận Long Xuyên khích 
lệ các anh em Phan Sinh Cù Lao Giêng dấn thân 
đem Tin Mừng Chúa Kitô cho anh chị em tại 
vùng Mỹ Hiệp. Đây là vùng đất cách cộng đoàn 
chúng ta khoảng 7 km về hướng đi Cao Lãnh. 
Nơi đây có một số ít anh chi em công giáo, 
nhưng họ ít được chăm lo về đời sống thiêng 
liêng vì cách xa nhà xứ. Với ước mong được 
sống với họ và khi thuận tiện sẽ loan báo Tin 
Mừng Chúa Kitô, các anh em trong cộng đoàn 
đang lên chương trình để thưa với cha Giám 
tỉnh và Hội đồng Tỉnh Dòng. Thiết nghĩ đây 
không phải là nỗi ưu tư riêng của cá nhân ai, 
nhưng là khát vọng chung của tất cả những ai 
thành tâm thiện chí đem Tin Mừng như một quà 
tặng đến với mọi người. Xin Chúa chúc lành 
cho những dự định của chúng con trong tương 
lai.  

Đôi dòng tâm sự xin được chia sẻ cùng anh 
chị em. Xin kính chúc cha Giám tỉnh và quý anh 
chị em một mùa chay thánh tràn đầy nghị lực, 
để đón mừng ngày Đức Kitô Phục Sinh.  
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Tin Cộng Đoàn Đakao 
Martinô Vũ Văn Thành 

ộng đoàn Đakao kính chào tất cả anh 
chị em trong Đại Gia Đình Phan Sinh. 
Kính chúc anh chị em một mùa chay 

thánh thiện trong ơn Chúa.  
Sau những ngày Tết vui vẻ cùng gia đình, 

anh em trong Cộng đoàn đã trở lại với nhịp sống 
của Cộng đoàn và các công việc mục vụ anh em 
đang đảm nhận. Nhìn chung các anh em trong 
nhà đều mạnh khỏe. Riêng cha Thi vẫn phải 
uống thuốc thường xuyên. Anh em rất bận rộn 
trong công việc mục vụ: dâng Thánh lễ và giải 
tội cho các Hội Dòng Nữ trong Thành Phố, làm 
trợ úy các đoàn thể Phan Sinh Tại Thế và Giới 
trẻ Phan sinh, chăm lo Mái Ấm Phan Sinh… 
Còn một số anh thuộc diện đi học thì công việc 
mục vụ ít hơn, vì được ưu tiên dành thời gian 
cho việc học. Tuy công việc nhiều, ít khác nhau, 
nhưng không vì thế mà bầu khí Cộng đoàn bị 
giảm sút. Anh em luôn cố gắng tạo bầu khí 
huynh đệ; dành thời gian cho nhau trong những 
giờ sinh hoạt chung, và giúp nhau trong những 
công việc hằng ngày.  

Nhà sinh hoạt giáo xứ Đakao đã sửa chữa và 
sắp xếp lại phòng ốc, lắp đặt thang máy cho 
người lớn tuổi và bệnh tật lên nhà thờ tham dự 
thánh lễ. Sau một thời gian xây dựng, giờ đây 
Giáo xứ đã hoạt động bình thường trở lại. Phòng 
trực nhà khách Cộng đoàn nay đã được chuyển 
ra ngoài gần cổng, để tiện lợi cho khách đến liên 
hệ cộng đoàn.  

Trong những ngày này dù khí hậu nóng bức 
nhưng anh em vẫn cảm thấy ấm áp vì có những 

cuộc viếng thăm của các anh em nước ngoài 
(Anh Donald và anh Yang). Ngoài ra còn có 
cuộc thăm viếng của cha Mario và hai chị Dòng 
Biển Đức ở Đài Loan (hai chị đi cùng với cha 
Alexis Hải). Các anh đã mang đến cho Cộng 
đoàn nhiều niềm vui và tiếng cười. Các anh học 
tiếng Việt rất nhanh. Anh Phụ Trách, anh Lam 
và anh Trí kèm anh Donald Tiếng Việt. Anh 
Hoài và anh Thành cùng học tiếng Hàn và tiếng 
Việt với anh Yang. Các anh đã mang đến cho 
Cộng đoàn một bầu khí mới. Cộng đoàn Đakao 
giờ đây giống như một Cộng đoàn quốc tế. 
Ngôn ngữ nói hằng ngày không chỉ có tiếng 
Việt nhưng còn có cả tiếng Anh và tiếng Hàn. 
Có một lần một anh em nói một câu mà có đến 
ba ngôn ngữ “Bây giờ tôi đi học 조각 (Jo Gag) 
far from here.) Các anh chị thấy có thú vị 
không? Nếu được xin mời đến Cộng đoàn chúng 
tôi để thực tập ngôn ngữ nhé!!! 

Mấy tuần nữa là phụng vụ Giáo hội bước vào 
Tuần Thánh, công việc mục vụ của các anh 
Linh mục càng nhiều. Anh Đề được mời ra Bắc 
để cử hành phụng vụ và giải tội cho giáo dân ở 
đó. Có lẽ các anh sẽ có một tuần vất vả nhiều. 
Xin Thiên Chúc chúc lành cho công việc của 
các anh và ban cho các anh sức khỏe. 

Vài thông tin của Cộng đoàn xin được chia 
sẻ cùng Đại Gia Đình Phan Sinh. Chúc Quí vị 
được nhiều ơn Chúa, sống thánh thiện, đặc biệt 
trong mùa chay thánh này. 

 
 

C 
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Chị em Clara chúng con xin kính chào 
cha Giám tỉnh và toàn thể anh chị em 
trong đại gia đình Phan Sinh. Xin cùng 
tạ ơn Chúa và chia sẻ niềm vui với 
chúng con, vì chặng đường năm thánh 
2010-2012 chúng con đã đi được 2/3, 
một khoảng thời gian vừa đủ để nhìn lại 
đời sống đã qua nhằm hướng tới tương 
lai. 

Chúng con đã học hỏi, tìm hiểu về đời sống 
nghèo khó, chiêm ngưỡng...và năm nay chúng con 
sẽ đào sâu về đời sống huynh đệ Phan Sinh. Quý 
cha dòng nhất rất nhiệt tình, quan tâm đã đồng 
hành với chúng con qua việc dịch thuật, cung cấp 
tài liệu, hướng dẫn, giảng dạy...giúp chúng con nổ 
lực sống tinh thần Mẹ Thánh nhiều hơn. Cha 
Gioan Thiên Chúa Nguyễn Phước, mỗi tuần trong 
đầu giờ học, còn giúp chúng con đi sâu vào hiểu 
biết và sống mầu nhiệm Giáo Hội, qua việc cập 
nhật tin tức, để lời cầu nguyện của chúng con 
được hòa quyện trong lòng Mẹ Giáo Hội, theo 
điểm nhấn của chương trình mục vụ của Hội đồng 
giám mục Việt Nam. 

Chúng con luôn cảm nhận tình yêu, ân sủng 
của Chúa và mọi người dành cho chúng con, nhất 
là qua việc có thêm một đan viện Clara tại Xuân 
Sơn. Sau lễ khánh thành, một số chị em theo tiếng 
Chúa mời gọi, lên đường đi Xuân Sơn chia sẻ đời 
sống đan tu trong khung cảnh đồng quê. Hiện nay 
cộng đoàn XS đã có khoảng 20 chị em từ khấn 
trọng đến giai đoạn tìm hiểu. Đời sống đã có phần 
ổn định hơn về nhân sự, để chị em có điều kiện 
sông đời chiêm ngưỡng. 

Cùng với dân tộc, chúng con đã vui Xuân, chơi 
Xuân, thưởng Xuân, trong những ngày đầu năm 
mới thật vui tươi, không có giọt nước mắt nhớ 
nhà, mà chỉ có những tiếng cười giòn như pháo 
trong nhà ngoài cửa. Dù cho có ai chọc ghẹo hát 
bài Xuân này con không về, con biết xuân này mẹ 
chờ em trông, vì thật ra chấp nhận vào dòng kín 
rồi thì có xuân nào về đâu !!! Còn mẹ cha, anh chị 
em, thân nhân, bạn bè...cũng gặp mặt xum vầy 
đầy ắp tiếng cười ở các phòng khách, và phòng 
hội trường rồi ! Vui như TẾT! niềm vui của ân 
sủng thì ẩn kín nhưng lan tỏa. Bầu khí vui tươi 
trong tình huynh đệ họ Phan lan tỏa sang bên kia 
đường đến Học viện Phanxicô, do tài khéo léo và 
tinh nghịch của các em thụ huấn Clara, những đòn 
bánh tét to đùng, to như bánh tét bánh chưng thời 
lập nước của Phù Đổng Thiên Vương, dài từ 1m 

đến 1m4 được gửi mừng Tết quý cha quý thầy 
ofm, đến nỗi cha bề trên phải nhờ một thầy dòng 
Phanxicô “lực lưỡng” khiêng cùng với một chị 
Clara “bề thế” mới cân bằng sức lực về tới cổng tu 
viện. Nghe đâu cha bề trên đưa bánh về dựng hai 
bên cổng trước, để người qua lại và khách đến 
cộng đoàn chúc tết phải trầm trồ (và chắc chắn 
Phanxicô phải hãnh diện vì Clara lắm thay !!!). 

Bánh trông thì thiệt là to, 
Mở ra mới biết ruột to thế nào!. 
Cha bề trên cứ nôn nao, 
Mắt thì xem xét, ngửi vào ngửi ra. 
Tụi con bảo đảm cha mà, 
“Tét” này cũng đủ cả nhà ăn chung. 

Thế là mấy đòn bánh tét đã góp phần vui Xuân 
cho anh em và chị em. Mặc dù mùa Xuân trần 
gian đang dần qua đi, theo tứ thời bát tiết. Nhưng 
mãi mãi, Chúa là Mùa Xuân vĩnh cửu, luôn mang 
lại niềm vui và hạnh phúc cho con cái trên hành 
trình về quê trời. Có một niềm vui lớn ngay từ sau 
những ngày đầu năm: Ngày 11 tháng 2, lúc 5giờ 
30 sáng, tại đan viện Clara Thủ Đức, thánh lễ tiên 
khấn của hai chị:  

Maria Giêsu Đinh Thị Lam 

Maria Thánh Thể Bùi Thị Phượng 

do cha Giám tỉnh chủ tế, đã diễn ra trong bầu 
khí đơn sơ, giản dị, nhưng không kém phần trang 
trọng, sốt sắng. Trong bài giảng lễ, cha nhắn nhủ 
hai chị tân khấn sinh và cả cộng đoàn ý thức về 
vai trò, sứ mạng của người tu sĩ là góp phần tích 
cực vào vận mệnh của Hội thánh và thế giới. Ơn 
gọi Clara là ơn gọi làm những kẻ lữ hành và khách 
lạ, chị em sống ẩn kín, nhưng cũng có thể làm cho 
người khác biết có Thiên Chúa, một Thiên Chúa 
có thật đang cùng đồng hành trong cuộc sống với 
chúng ta, trong lòng Giáo Hội và thế giới. Để kết 
thúc, cha nói ơn gọi Clara cũng như bất cứ một ơn 
gọi nào khác là ơn gọi khó, khi đó không phải là 
ơn gọi của ta, nhưng khi quyết chắc rằng chính 
Chúa đang mời gọi ta dấn thân trong một lối sống, 
thì dù khó khăn nào cũng không làm ta lùi bước. 
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Sau thánh lễ, cha Giám tỉnh, quý cha, thân 
nhân của hai chị tân khấn sinh cùng chia sẻ niềm 
vui trong bữa điểm tâm tại hội trường. Sáng hôm 
đó, cha Giám tỉnh ở lại cộng đoàn, bắt đầu cuộc 
thăm viếng huynh đệ với chị em trong cả hai đan 
viện Thủ Đức và Xuân Sơn. Cha lắng nghe, trao 
đổi, giúp chị em đi vào chiều sâu ơn gọi, nhằm tái 
khám phá tinh thần của dòng. Cha động viên, 
khích lệ, mời gọi chị em dấn thân làm cho đoàn 
sủng linh đạo Clara ngày thêm phong phú. Qua 
đó, cha cũng nhắc nhở, khuyến cáo, sửa dạy 
những gì còn cản bước tiến chị em, nhằm đưa chị 
em tới một lối sống có mục đích và ý nghĩa như 
Chúa mong muốn.  

Xin thương tiếp tục giúp lời cầu nguyện, cùng 
đồng hành, nâng đỡ chị em chúng con trên con 
đường thánh hiến sống đời chiêm ngưỡng, để 
không phụ tình Chúa và lòng người vẫn đang bày 
tỏ sự quan tâm và yêu thương chúng con. Chúng 
con xin chân thành ghi ơn.  

Xin kính chúc cha Giám tỉnh và đại gia đình 
Phan Sinh, luôn vui tươi, huynh đệ và thánh 
thiện sống Mùa Chay, để được tràn ngập niềm 
vui Phục Sinh với Đức Kitô.  

Kính chào quý anh chị em 

Chị em Clara 

 

Hội đồng Trung Ương Mở rộng  
DÒNG PHAN SINH THỪA SAI ĐỨC MẸ  

02.02 – 02.03.2012 
Tại Pune, Ấn Độ 

 
 
 

Từ cuối tháng giêng năm 2012, tất cả các chị 
em tham gia Hội đồng Trung Ương Mở rộng đã 
có mặt tại Pune, Ấn Độ. Đây lần đầu tiên trong 
suốt 135 năm lịch sử của Hội Dòng, Hội đồng 
Trung Ương Mở rộng được tổ chức ở một nơi 
ngoài Roma, ngay tại Ấn Độ là chiếc nôi của 
Dòng. Như Tổng Tu Nghị 2008 đã mời gọi chị 
em trở về nguồn Phan Sinh của mình, việc chị 
em trở lại đất nước nơi mà Hội Dòng đã bắt đầu 
được xem như dấu chỉ cho thấy sự dẫn dắt của 
Chúa Thánh Thần. Đó cũng là phương cách để 
giảm thiều các chi phí trong lúc thế giới đang 
phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế toàn 
cầu tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua. 

Chủ đề của Hội đồng Trung Ương Mở rộng 
lần này là: “Đảm nhận sự thay đổi: cùng với 
Thánh Phanxicô và Mẹ Marie de la Passion, 
hướng tới sự tự do của con tim và niềm hy vọng 
cho thế giới của chúng ta.” Soeur Bề Trên Tổng 
Quyền Suzanne Phillips giải thích lý do chọn 
chủ đề này, là vì chúng ta đang ở trong một thế 
giới đang thay đổi nhanh chóng về mọi khía 
cạnh của cuộc sống, cả ngòai xã hội, trong Hội 
Dòng và Giáo Hội, một số người nói rằng điều 
duy nhất trường tồn chính là sự thay đổi! Điều 
quan trọng là chúng ta cần chuẩn bị để sự thay 
đổi xảy đến như là kết quả của việc lên kế 

hoạch, như thế sẽ thích hợp hơn là để cho sự 
thay đổi áp đặt trên chúng ta do sự khủng 
hoảng… 

Từ ngày 1 tháng 2 cho đến ngày kết thúc, chị 
em đến tại Giáo Hoàng Học viện Pune, nơi các 
cha Dòng Tên đào tạo Linh mục cho 60 Giáo 
phận của cả nước. Mỗi năm một Giáo phận chỉ 
được gởi 2 thầy đến học. Tại đây có các phân 
khoa nghiên cứu về Triết học, Thần học, các 
chương trình sau đại học và tiến sĩ. Tại đây mỗi 
chị em có một phòng riêng nằm tại hai tòa nhà 
khác nhau trong cùng một khuôn viên. Giáo 
Hoàng Học viện rất rộng lớn, thoáng mát và yên 
tĩnh, là cơ hội tốt để chị em có thể đi bộ và trò 
chuyện với nhau, hoặc chạy bộ. Chị em cảm 
thấy thật thoải mái vì ở đây cũng như "ở nhà", 
không thiếu bất cứ điều gì… 

Hội đồng Trung Ương Mở rộng sử dụng ba 
ngôn ngữ chính của Dòng là Anh, Pháp và Tây 
Ban Nha. Vì thế có cả một đội ngũ các chị em 
tham gia công tác dịch thuật để chuyển ngữ qua 
lại giữa ba ngôn ngữ, các tham dự viên chỉ cần 
nhấn nút chọn ngôn ngữ thích hợp để nghe. 
Ngòai ra còn có các nhóm chị em phục vụ trong 
các công việc khác nhau như lo phụng vụ, tài 
liệu, bếp núc… Ba phần chính trong nội dung 
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làm việc của Hội đồng Trung Ương Mở rộng 
2012 gồm có: 

• Thông tin về đời sống của Hội Dòng, đặc 
biệt kể từ Tổng Tu Nghị năm 2008 đến nay; 

• Tám ngày cầu nguyện với phương pháp 
thiền Vippassna, giúp các tham dự viên đi đến 
việc lấy quyết định chung từ một thái độ chiêm 
niệm.  

• Trao đổi để chọn lựa các quyết định cần 
được thực hiện trong tương lai gần, và chuẩn bị 
cho Tổng Tu Nghị năm 2014 .  

Sau hai ngày đầu dành riêng để chị em "làm 
quen" với môi trường mới, Thánh Lễ Khai Mạc 
cử hành vào chiều 02/02. Cuối thánh lễ, Bề Trên 
Tổng Quyền thả một chú chim bồ cầu, nhắc nhở 
mọi người về sự tự do của con tim để sống ơn 
gọi, và mong ước nền hòa bình cho toàn thế 
giới. Ngày 3 tháng 2 các Giám tỉnh tiếp tục sinh 
hoạt năng động nhóm để làm quen với nhau và 
hiểu nhau tốt hơn. Vào lúc 6 giờ chiều, chị em 
được thưởng thức một chương trình văn nghệ 
tuyệt vời do hơn 200 học sinh – sinh viên của 
một trường học FMM (với đủ các cấp học) trình 
diễn, đại diện cho tất cả các trường của FMM tại 
Ấn Độ. Công việc thực sự của Hội đồng Trung 
Ương Mở rộng bắt đầu vào ngày hôm sau. 

Ngày 4 tháng 2 là ngày đầu tiên của khóa 
họp, Sr Sue - Bề Trên Tổng Quyền -trình bày 
báo cáo về đời sống và thực tế của Dòng trong 3 
năm qua, kể từ Tổng Tu Nghị năm 2008. Đây là 
một thời điểm trang trọng tạo bầu khí chung, và 
cung cấp các thông tin cần thiết cho mọi tham 
dự viên để có cùng một cái nhìn chung. Bề Trên 
Tổng Quyền cũng đặt mọi người trước một 
thách thức với câu hỏi cuối của mình: «Chúng ta 
có can đảm để nắm bắt thời điểm này trong lịch 
sử và đóng góp bằng cách sống đoàn sủng của 
chúng ta với tính toàn vẹn, hướng đến giấc mơ 

của Thiên Chúa về các mối quan hệ phù hợp với 

thế giới của chúng ta không? Điều đó tùy thuộc 
ở bàn tay và con tim của mỗi người chúng ta.» 
Các tham dự viên cảm nhận được mình đang 
trong sống một thời khắc lịch sử của Dòng, họ 
dành thời giờ còn lại trong ngày để cầu nguyện, 
suy tư và chia sẻ trong các nhóm về bản báo 
cáo. 

Ngày 05 tháng 2, Hội đồng Trung Ương Mở 
rộng cử hành thánh lễ Chúa Nhật trong đó có sự 
tương hợp tuyệt vời giữa các bài đọc và nội 
dung của Hội nghị. Sau đó tất cả các nhóm chia 
sẻ nội dung trả lời các câu hỏi đã được thảo luận 
trong các nhóm của mình liên quan đến báo cáo 
của Sr. Sue. Các tham dự viên được chia thành 
8 nhóm theo ngôn ngữ: 4 nhóm tiếng Anh, 2 
nhóm tiếng Pháp và 2 nhóm tiếng Tây Ban Nha, 
mỗi nhóm suy tư về 1 trong 8 câu hỏi riêng cho 
mỗi nhóm và 1 câu chung cho tất cả các nhóm.  

Ngày 06 tháng 2 là một ngày căng thẳng và 
bận rộn để chị em lắng nghe và trao đổi... Sr 
Marilyn Tarraz, Tổng Quản lý, đã chuẩn bị một 
số văn bản, và nêu ra những vấn đề liên quan 
đến tài chính của Hội Dòng, điều đó giúp chị em 
nhìn vào thực tế để "tiến bước về phía trước với 
niềm hy vọng". Rõ ràng là Hội Dòng đang phải 
đối mặt với những thách thức khác nhau và tình 
huống, cảnh quan toàn cầu khác nhau, nơi có 
nhiều thay đổi về chính trị, kinh tế và môi 
trường, có thể ảnh hưởng đến vấn đề bạo lực và 
nghèo đói. Thế giới và con người muốn thay đổi 
và họ muốn nắm lấy tương lai của họ trong tay 
mình. Họ muốn tham gia vào sự phát triển của 
họ ở mọi cấp độ. Vậy chúng ta có thể đóng góp 
những gì với tư cách là FMMs? Chị em được 
mời gọi sống cụ thể các nguyên tắc nào của quỹ 
chia sẻ duy nhất tại thời điểm này trong lịch sử 
của Hội Dòng và thế giới?  

Ban Dịch thuật 

Ban Phục vụ 
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Chị em được 
mời gọi tái cơ cấu 
các công trình hoạt 
động và xem xét 
cách quản lý tài 
sản của mình, chị 
em phải ĐẢM 
NHẬN VIỆC 
THAY ĐỔI... kể 
từ khi thực tế của 
thế giới ảnh hưởng 
đến cách chúng ta 

nhìn và đáp ứng nhiệm vụ của chúng ta trong 
việc quản trị. Đời tu hôm nay không thể tự cô 
lập với những gì đang xảy ra xung quanh chúng 
ta. Cần hướng đến trách nhiệm, hướng tới các 
lợi ích chung và quản lý tốt các quỹ đang có 
cách khôn ngoan trong sự thận trọng. Mẹ Marie 
de la Passion hiểu rõ sức mạnh của HIỆP 
NHẤT, một sức mạnh có được vì chúng ta biết 
rằng nhà của mình là cả thế giới, và mỗi thành 
viên cần duy trì sự gắn kết nội bộ, bất chấp 
khoảng cách địa lý và những ảnh hưởng bên 
ngoài...  

Chỉ trong 3 ngày 7-9/2, không cần đến một 
chiếc máy bay hoặc khinh khí cầu nào, các tham 
dự viên đã được "đi khắp thế giới ..." Qua 3 
ngày chị em đã chứng kiến một cuộc gặp gỡ 
tuyệt vời với tất cả 49 Tỉnh Dòng hiện diện tại 
73 quốc gia của cả Hội Dòng. Không chỉ có thế, 
chị em còn có cả những thông tin, hình ảnh và 
thậm chí thông qua loa phóng thanh và âm nhạc, 
chị em hiểu được những cách thế khác nhau mà 
các Tỉnh Dòng đang thực hiện các định hướng 
của Tổng Tu Nghị 2008. Thật kinh ngạc! 

Ngày đầu là những chia sẻ từ các Tỉnh dòng 
để đào sâu "Căn tính Phan Sinh" của Hội Dòng, 
làm thế nào để chiêm ngưỡng một Thiên Chúa 
là người Tôi tớ khiêm hạ, và thể hiện đích thực 

hơn nữa cung cách hèn mọn, để sống "những gì 
chúng ta được kêu gọi trở nên "... Làm thế nào 
để Căn tính Phan Sinh "có thể thay đổi cách 
nhìn của chúng ta", cho phép chúng ta đối phó 
với nhiều tình huống xung đột và bất công mà 
chúng ta đang đối mặt trong thế giới của chúng 
ta. Vào ngày thứ 2, các bài thuyết trình của các 
tỉnh dòng truyền đạt sâu rộng chủ đề "Cộng 
đoàn sứ vụ", một cộng đoàn đích thực, luôn 
đồng hành, hỗ trợ các chị em trong sự nhiệt 
thành truyền giáo của họ..., bên cạnh đó là việc 
tăng cường sự hiểu biết mới về đức vâng lời, 
quyền bính, sự tự do... Có rất nhiều chia sẻ cá 
nhân về sự hòa giải trong và ngoài cộng đoàn, 
cách đơn giản hóa lối sống của chị em trong tình 
liên đới với người nghèo, và những nỗ lực rất 
lớn, để có những tái cơ cấu cần thiết. 

Ngày thứ 3 là một chuyến du lịch khác với 
chủ đề "Sứ mạng truyền giáo phổ quát", từ việc 
sống hòa giải với tất cả mọi người và thiên 
nhiên như một cách lối truyền giáo, đến các lời 
mời gọi truyền giáo mới ở một số nơi, mà 
những người bị loại trừ đã trở thành cho chị em 
"nơi Thiên Chúa mặc khải ". Có nhiều công 
trình và nhiều nhà đã phải đóng cửa hoặc 
chuyển đổi để đáp ứng các ưu tiên khác, và các 

Cosmic Walk 
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bước cụ thể mà các tỉnh dòng cần thực hiện, 
nhằm thúc đẩy "sự toàn vẹn của công trình sáng 
tạo". Chủ đề này mang lại cho chị em những 
kinh nghiệm về sự hợp tác giữa các tỉnh dòng 
FMM trong công tác đào tạo, và hợp tác thông 
qua việc nối mạng, liên kết với những người 
khác. 

Vào ngày 10/2 chúng ta có thể tưởng tượng 
hơn 80 FMM đang tham dự Hội đồng Trung 
Ương Mở rộng, tụ họp vào lúc6 g 30 sáng trong 
sân bóng đá của Giáo Hoàng Học viện Pune, để 
làm nên "bước tiến vũ trụ theo quan điểm Phan 
Sinh" xung quanh một vòng xoắn ốc, mỗi vòng 
tròn đại diện cho một sự kiện trong quá trình 
tiến hóa của vũ trụ và lịch sử của nó trong gần 
14 tỷ năm... Đây là một cách cầu nguyện theo 
kiểu thiền hành, được chuẩn bị bởi Soeurs Rose 
Fernando, Montserrat và Antonette trong Ban 
điều phối. Chị em đã trải qua một kinh nghiệm 
mới mẻ và kết quả thật đáng ngạc nhiên!!! Cử 
hành này làm thức tỉnh lại sự hiểu biết rằng tất 
cả Công trình sáng tạo thực sự là Thân mình của 
Thiên Chúa, và mỗi người chúng ta là một cách 
biểu hiện của tiến trình tuyệt vời, đầy bí ẩn và 
đang mở ra này. 

Kinh nghiệm đó giúp chị em được chuẩn bị 
để đi vào các chủ đề của buổi chiều được trình 
bày bởi Sr Merlyn D'Sa, Tổng thư ký, liên quan 
đến Đoàn sủng FMM. Chị em nhìn lại hành 
trình ba năm qua, để đi sâu vào chính mình và 
tìm thấy một Thiên Chúa khiêm hạ, đó là lý do 
cần nhấn mạnh hơn một số yếu tố quan trọng để 
đáp ứng cho thế giới từ linh đạo Phan Sinh của 
chúng ta. Một linh đạo mà đặc trưng là sống sâu 
sắc Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, dựa trên 
Tin Mừng, các mối tương quan, kinh nghiệm 
sống, sự vui tươi và ngỡ ngàng, sống tinh thần 
nghèo khó, hèn mọn, khiêm nhường. Chắc chắn 
chị em sẽ tiếp tục đào sâu hơn trong các tỉnh 
dòng về những giá trị đích thực này. Đó là trách 
nhiệm của chúng ta: giữ gìn và truyền lại ngọn 
lửa cho các thế hệ tương lai; một kho tàng mà 
chúng ta không thể gấu kín, cũng không thể sở 
hữu nó cho riêng mình. 

Ngày 11 và 12/02, cha Robin Daniel OFM 
Capuchin (Ấn Độ) đã giúp chị em hiểu rõ hơn 
về CÁCH TIẾP CẬN PHAN SINH VỚI SỰ 
TỰ DO CỦA CON TIM, tương tự như cách 
diễn đạt về sự hèn mọn và tình huynh đệ Phan 
Sinh. Hai ngày này là những suy tư sâu sắc và 
phong phú, buộc chị em cật vấn chính mình về 
nhu cần cần phải thay đổi. Như ưu tiên hàng đầu 

của Tổng Tu nghị vừa rồi, là sống "Căn tính 
Phan Sinh", thật tốt khi nhận ra rằng vị trí đặc 
trưng của trường phái Phan Sinh là Ý muốn – 
Con tim, là điều cụ thể và thực tế hơn, ảnh 
hưởng đến cả cách sống, trái ngược với các 
trường phái khác trừu tượng và trí thức hơn. 
Thánh Phanxicô là con người tìm kiếm tự do và 
sự hoàn thiện trong thế giới, được giải phóng 
khỏi các mối ràng buộc của những hệ thống 
khác nhau, và đã có thể sống sự Tự hủy của 
Chúa Kitô. Việc chọn cách sống này là sự đáp 
trả triệt để của Thánh Phanxicô và anh em như 
là một chọn lựa truyền giáo trong tình hình kinh 
tế, chính trị - xã hội và tôn giáo hội họ sống. 
Thánh Phanxicô hiểu lịch sử của Thiên Chúa và 
mầu nhiệm Nhập thể của người như là một lịch 
sử của "sự mọn hèn" và bằng cách nào, trong 
trường hợp của Chúa Kitô, một sự mọn hèn như 
thế đã trở thành Tự hủy. 

Bước ngoặt trong sự lựa chọn của ngài là 
việc "gặp gỡ người Phong" đã khiến ngài được 
biến đổi con tim, Ngài được nhìn nhận và để lại 
cho thế giới, cùng với anh em mình như là "con 
người của nẻo đường", tiếp cận với nền văn hóa 
của người nghèo, dự phần vào sự cô đơn của 
nhiều người... Bước triệt để "Tuân giữ Thánh 
Phúc Âm” dẫn Thánh Phanxicô đến việc sống 
trong một sự căng thẳng liên tục không thể tránh 
khỏi giữa chủ nghĩa thế tục và những lý tưởng 
truyền giáo. Ngài đồng hóa trong việc bắt chước 
Chúa Kitô cách triệt để, phó mình trong sự tín 
thác hoàn toàn, sống nghèo và làm chứng tá 
bằng đời sống cá nhân. Đó là một cách hiện 
diện và sống, không quyền lực và hoàn toàn 
không có khả năng tự vệ, đó không phải là một 
phương pháp hoặc điều kiện cho việc Phúc Âm 
Hóa, nhưng như là một phương cách trực tiếp 
của sự hiện diện Tin Mừng. 

Đối với Thánh Phanxicô, "lý tưởng khó 
nghèo phúc âm" liên quan đến việc lựa chọn 
sống "mọn hèn". Trở nên "thấp bé" là một biểu 
hiện thực sự của sự khó nghèo nội tâm trong dự 
phóng đời sống của Phanxicô, và cũng được thể 
hiện ra bên ngoài. Đó là sự khiêm hạ của con 
tim và vị thế thiếu quyền lực, là tình liên đới với 
những người nghèo và người bị lọai trừ, là đơn 
sơ mộc mạc, gần gũi với mọi người, sự khổ chế 
trong cuộc sống và dấn thân trong công việc, 
sống tình liên đới và phụ thuộc lẫn nhau, sử 
dụng và quản lý cách đúng đắn các của cải, tài 
sản, và cam kết dấnt hân cho sự tăng trưởng bền 
vững. Chọn lựa người nghèo là điều có thể nhìn 
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thấy rõ, không phải là một phương pháp sư 
phạm cho người bị áp bức, nhưng "của người bị 
áp bức" như anh chị em của tất cả mọi người… 

Ngày 13/2 là một ngày tự do để chị em thư 
giãn, cầu nguyện riêng ở nhà, hoặc dạo chơi, 
mua sắm… Sau đó chị em bước vào khóa tĩnh 
tâm theo lối thiền Vipassana trong tám ngày, bắt 
đầu từ lúc 20g00 đêm 13/2, và kết thúc vào 
ngày 21/2. Vipassana hoặc tĩnh tâm theo lối 
thiền định giúp nâng cao nhận thức về Thiên 
Chúa trong ta và xung quanh chúng ta, nhìn 
thấy sự vật như chúng thực sự là. Đây là tiến 
trình thanh luyện bằng cách tự quan sát… Ai ai 
cũng đều tìm kiếm hòa bình và hòa hợp, bởi vì 
đây là những gì chúng ta thiếu trong cuộc sống. 
Và khi chúng ta đau khổ, chúng ta thường 
không giữ những khổ đau cho chính mình, mà 
lại phân chia cho người khác. Để được giải 
phóng khỏi các đau khổ của mình, chúng ta phải 
biết nguyên nhân của đau khổ. Vipassana là một 
biện pháp khắc phục. Quan sát thực tế sự thật 
bên trong ta, giúp mỗi người biết mình cách trực 
tiếp và theo kinh nghiệm. Vipassana cho phép 
một người phải đối mặt với những căng thẳng 
và các vấn đề của cuộc sống trong yên tĩnh, giúp 
chúng ta hiểu sự đau khổ và tiêu diệt nó bằng 
cách loại bỏ các nguyên nhân của mọi khổ đau: 
tham ái, sân hận và si mê... 

Ngày 22/ 2, chị em mang theo kinh nghiệm 
của thiền định Vipassana, trở lại với cuộc sống 
để tìm kiếm những quyết định cuối cùng. Hôm 
ấy là Thứ Tư Lễ Tro, Chị em cùng với Giáo Hội 
bắt đầu phụng vụ Mùa Chay, để chuẩn bị cho 
niềm vui của lễ Vượt Qua. Cha Paul Fernandez 
S.J. nói chuyện về "tái cơ cấu," một tình huống 
mà trong đó nhiều cộng đoàn và tỉnh dòng của 
chị em có liên quan. Từ ngày 23 tháng 2, chị em 
bước vào giai đoạn cuối cùng của Hội đồng 
Trung Ương Mở rộng: "Hướng đến tương lai".  

Chủ đề “Vun trồng tình yêu” được Cha Paul 
Fernandez S.J. trình bày một cách ngắn gọn và 
thiết thực, 
giúp chị 
em qui 
chiếu với 
thực tế 
hiện tại và 
đặc sủng 
truyền 
giáo của 
mình. 
Chúng ta 

cần tình yêu để có thể tăng trưởng trong cuộc 
sống và để đáp ứng trung thành cho ơn kêu gọi. 
Chị em được cung cấp một số chiến lược nhắm 
cơ cấu lại các cộng đoàn, tỉnh dòng, cộng đoàn, 
để có thể có những sáng kiến mới giúp linh 
hoạt, tìm ra những dấu hiệu của sự sống và đáp 
ứng những thách thức hôm nay trước cuộc 
khủng hoảng có thể xảy đến. Nhờ đó có thể đưa 
tất cả các khả năng của Hội Dòng vào phục vụ 
và biến đổi để đáp ứng cho các lời mời gọi khác 
nhau bằng cách chuẩn bị chị em cách thích 
đáng... Các tỉnh dòng được yêu cầu nộp bằng 
văn bản những đề nghị của mình về các khía 
cạnh mà họ nghĩ rằng nên được đưa vào nội 
dung cuối như ưu tiên cho tương lai của Dòng. 
Sau thời gian suy tư cá nhân và làm việc nhóm, 
giúp cụ thể hoá một số chọn lựa trong thứ tự ưu 
tiên, ban điều phối mới đã hình thành cơ sở của 
Văn bản cuối. Chị em cần cầu nguyện, suy tư và 
đào sâu nghiên cứu để đạt đến sự đồng thuận 
vào cuối giai đoạn này. 

Ngày 24-25/2 chị em làm việc để tổng hợp 
và đưa ra kết quả làm việc của các nhóm ngày 
hôm qua. Các điểm hội tụ khá rõ ràng, bây giờ 
vấn đề là cụ thể hoá và đưa ra phương tiện để 
đạt được nó. Đó không phải là điều dễ dàng vì 
sự đa dạng của các nền văn hóa và các quốc gia 
trong Hội Dòng. Vì thế, sau một thời gian dài 
suy tư cá nhân, họ dành phần còn lại của buổi 
tối để làm việc tại các nhóm khu vực và lục địa, 
vì vậy mà mỗi một người có thể hiểu những 
điểm và nêu các ý tưởng của họ. Điều này tạo 
điều kiện thuận lợi để đi đến một kết luận đơn 
giản, rõ ràng và dễ tiếp cận cho tất cả mọi 
người. "Đảm nhận thay đổi" là một ước muốn 
của EGC và chính Chúa Thánh Thần đang thực 
hiện sự thay đổi này "từ bên trong", thể hiện 
trong nhiều quyết định lớn nhỏ cần được thực 
hiện.  

Ngày 26-27/2 là thời gian dành riêng để đưa 
ra một số quyết định cho việc chuẩn bị Tổng Tu 

Thiền định Vipassana 
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Nghị năm 2014. Để có thể bày tỏ với nhau trong 
một tóm kết đầy đủ tất cả nội dung mà Chúa 
Thánh Thần đã thì thầm vào lỗ tai, vào trong 
tim, trong lời cầu nguyện, qua việc chiêm 
ngưỡng thế giới... là một nhiệm vụ khó khăn 
lớn, mặc dù có những đồng thuận như đã đề 
cập. Đó là một nỗ lực tuyệt vời mà chị em trân 
trọng và cảm tạ Thiên Chúa vì tất cả những gì 
mình đang làm cho Hội Dòng, cho cuộc sống và 
sứ vụ FMM, để chúng ta có thể sống phong phú, 
tròn đầy và sâu xa hơn ơn gọi của chúng ta 
trong Giáo Hội. 

Từ ngày 28/2- 2/3, Hội đồng Trung Ương 
Mở rộng đã đến ngày kết thúc. Sau một tháng 
sống với nhau, niềm vui của chị em là thấy thực 
tế có nhiều thời điểm khó khăn, nhưng các tỉnh 
dòng nói chung đều có niềm hy vọng. Chị em đã 
có những giây phút vui vẻ và thú vị, vào ngày 
28 tháng 2 khi 55 sinh viên theo chương trình 
sau đại học tại Giáo Hoàng Học Viện mời ăn 
tối. Trong số họ phần lớn là những linh mục 
giáo phận, nhưng cũng có vài tu sĩ dòng. Một 
phòng ăn lớn với sức chứa 200 người, nơi mỗi 
người có một chỗ ngồi thoải mái trong các bàn 
bốn người. Các linh mục cố gắng để giao tiếp 
với các nữ tu đến từ nhiều nơi khắp thế giới và 
chia sẻ với nhau... Đó là khoảnh khắc của niềm 
vui và tạ ơn, với tiếng cười tự phát và những câu 
chuyện hài hứơc, có một số bàn có những người 
không nói cùng ngôn ngữ, nhưng đã trở nên gần 
gũi và giúp chị em hiểu biết hơn về Giáo Hội 
Ấn Độ với thực tế nhiều khó khăn. 

Trong ngày làm việc cuối, nghi thức “Sai đi” 
được lồng trong giờ kinh chiều. Sr. Sue, trong 
vài từ rất cảm động, giải thích ý nghĩa của hình 
ảnh mà tất cả chị em nhận với câu "Không có gì 
là không thể được đối với Thiên Chúa". Sr. đại 
diện cho Đức Maria tháo những nút thắt của 
một sợi dây dòng Phanxicô mà Sr. nhận được từ 
một bên và chuyền qua cho ba thiên thần ở phía 
bên kia. Chính Thiên Chúa, qua Mẹ Maria sẽ 
tháo cởi những nút thắt, những khó khăn, những 
vấn đề xảy ra trong cuộc sống, và điều này cũng 
là nhiệm vụ của các Giám tỉnh. Sr. gọi tên từng 
người một cùng với tên của tỉnh Dòng họ, Sr. 
đưa cho họ tấm hình và một trái cây đã được 
treo trên cây đặt tại phòng họp ngay từ ngày bắt 
đầu Hội đồng Trung Ương Mở rộng. "Hãy bước 
đi, bước đi với sức mạnh khích lệ bạn ...", đó là 

lời của bài hát, "Không có gì là không thể được 
đối với Thiên Chúa". 

Diễn văn bế mạc của Sơ Sue sáng ngày 2/3 
lại một lần nữa đổ tràn trên chị em với 
niềm tin và hy vọng. Chị em nhận ra sự hiện 
diện của Chúa trong suốt cuộc họp của mình, 
với rất nhiều tình huống sống động, với sự tự tin 
rằng Ngài luôn soi sáng và dẫn dắt chị em theo 
"đường lối của Ngài" và giúp mỗi người khám 
phá ra sự phong phú đa dạng của Dòng trong 
mỗi người chị em của mình để có thể chia sẻ 
trong tự do và chân lý. Chúa cũng đã luôn hiện 
diện trong rất nhiều người mà chị em đã gặp gỡ 
nơi đất nước này, đặc biệt là các chị em Ấn Độ 
với lòng quảng đại tuyệt vời, rất hiếu khách và 
đầy tình cảm, 

Thánh Lễ bế mạc có 7 linh mục đồng tế, các 
ngài đã chủ tế trong các thánh lễ suốt tháng qua 
với các ngôn ngữ khác nhau. Các ngài cầu chúc 
cho chị em là : "Xin Thiên Chúa dẫn dắt chúng 
ta đi trong Chân lý và Tình yêu của Người". Sau 
khi Hội đồng Trung Ương Mở rộng kết thúc, 
một nhóm chị em đi đến Mumbai để lấy các 
chuyến bay quay trở lại nước của họ và những 
người khác đi hành hương miền Nam Ấn Độ, 
đến những nơi thân thương và trìu mến trong 
cuộc đời của Mẹ Marie de la Passion tại vùng 
đất xinh đẹp này. 

Tình Yêu, Sự Thật, Tự do, Liên Đới, Gần 
Gũi, Thay Đổi, Phan Sinh, Marie de la Passion, 
Dấn Thân, Cởi Mở, Trung Thực, Lòng Dũng 
Cảm, Niềm Hy Vọng... đó là những từ khóa 
quan trọng mà chị em nghe đi nghe lại trong 
suốt tháng này. Điều đó đã làm nên một tháng 
đầy ân ban giúp chị em rất nhiều, như điều đã 
được nêu ra trong chủ đề của Hội đồng Trung 
Ương Mở rộng: “Đảm nhận sự thay đổi: cùng 
với Thánh Phanxicô và Mẹ Marie de la Passion, 
hướng tới sự tự do của con tim và niềm hy vọng 
cho thế giới của chúng ta.” Đó là một con 
đường rộng mở, 
một chân trời 
tươi sáng, một 
cam kết dấn 
thân đổi mới 
mà mỗi chị em 
chúng tôi được 
mời gọi tiến 
bước… 

Chị em FMM Việt Nam. 
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HÌNH ẢNH VÀ CĂN TÍNH 

  
Trang Thường Huấn tiếp tục kính chuyển đến 

anh chị em Chương IV cuốn sách Clare of Assisi: a 
heart full of love (Cincinnati: St. Anthony 
Messenger Press, 2007) của Ilia Delio, osf. Antôn 
Nguyễn Ngọc Kính chuyển ngữ. 

  
Thành phố Venice có những cửa hàng bán 

mặt nạ đủ màu sắc và đủ kiểu dọc hai bên 
đường. Nhờ mặt nạ mà chúng ta có thể che đậy 
chân dung của mình và mang lấy tính cách của 
một nhân vật khác – mèo, chim, thỏ, hoàng hậu, 
hải tặc, hiệp sĩ – đó chỉ mới là một số mặt nạ mà 
chúng ta có thể mang. Trong ngôn ngữ Hy Lạp, 
“mặt nạ” (prosypon) là từ nguyên của chữ ngôi 
vị (person). Prosypon là chiếc mặt nạ mà diễn 
viên sân khấu sử dụng để che đậy căn tính của 
mình và khuếch đại tiếng nói của một nhân vật!1 
Còn trong tiếng La Tinh, ngôi vị (persona) bắt 
nguồn từ cụm từ per sonare (phát âm xuyên 
qua). Ngôi vị là một người phát ra một tiếng nói 
qua con người của mình, y như khi người ta 
mang mặt nạ. Do đó, ngôi vị bao hàm ý tưởng 
“phát âm xuyên qua.” Là ngôi vị, chúng ta phải 
tự hỏi: “Tiếng nói nào được phát ra qua đời 
sống của tôi? Đó là tiếng nói của tôi hay tiếng 
nói của người khác? Tôi có mang mặt nạ để che 
đậy chân tính của mình và chiếc mặt nạ ấy có 
bóp méo tiếng nói đích thật của tôi không? 
Thánh nữ Clara nêu lên vấn đề căn tính qua lá 
thư thứ tư gởi cho Agnes, khi người viết: “Em 
hãy nhìn ngắm tấm gương ấy mỗi ngày… và 
không ngừng tìm hiểu dung nhan của mình qua 
tấm gương ấy.”2 Khi khuyên bảo Agnes tìm 
hiểu dung nhan mỗi ngày, thánh nữ muốn nói 
rằng chúng ta chỉ có thể tìm thấy căn tính đích 
thật của mình qua gương thánh giá.  

                                                 
1 Về ý nghĩa của “ngôi vị,” xin xem Joseph W. 
Koterski, “Boethius và nguồn gốc thần học của khái 
niệm ngôi vị,” American Catholic Philosophical 
Quartely (2004), tr. 205-206. Elisabeth Groppe cho 
rằng prosypon liên quan đến bộ phận của đầu, nằm 
ngay dưới vỏ sọ, “còn thuật ngữ prosypeion mới ám 
chỉ chiếc mặt nạ của diễn viên sân khấu Hy Lạp.” 
Xem Elisabeth Groppe, “Tạo dựng từ hư vô và do tình 
yêu: Bản chất tự do theo thần học của John Zizioulas 
và Catherine Mowry LaCugna,” Modern Theology 
21.3 (2005), tr. 466. 
2 Thánh nữ Clara, Thư thứ 4 gửi Agnes, câu 15. 

Mối tương quan giữa gương thánh giá và 
diện mạo con người quả là một điều đáng quan 
tâm. Ý niệm “dung mạo” không chỉ liên quan 
đến tính duy nhất và độc đáo, tức là những yếu 
tố làm cho một người là chính mình, mà còn 
liên quan đến hình thái hay sắc diện mà người ta 
có thể nhìn thấy. Diện mạo tiết lộ bản sắc con 
người và do đó, diện mạo cũng phản ánh căn 
tính hay những điều người ta muốn biểu hiện.3 
Chúng ta nhận biết người khác là nhờ khuôn 
mặt và danh tánh của họ. Tuy nhiên, liệu khuôn 
mặt của họ có thật sự biểu lộ bản chất của con 
người mà chúng ta muốn biết không? Chắc hẳn 
là chúng ta đã có một kinh nghiệm trong đời, 
khi chúng ta chứng kiến những hành động gây 
sửng sốt của người mà chúng ta nghĩ là đã biết 
họ. Chúng ta nghĩ là đã biết họ, bởi vì chúng ta 
biết rõ khuôn mặt của họ, nhưng ít biết đến 
tiếng nói phát ra từ con người của họ. Thánh nữ 
Clara mời gọi Agnes (và chúng ta) nhận ra căn 
tính đích thực của mình qua gương thánh giá. 
Chúng ta là ai, và tiếng nói vang dội bên trong 
nội tâm chúng ta phải được biểu hiện qua gương 
mặt và hành động của chúng ta. Chúng ta phải 
đạt tới sự hòa hợp giữa bản chất và hành động, 
lấy lòng thanh thản mà chấp nhận “chúng ta là 
ai” và tự do biểu hiện chân tính của mình ra bên 
ngoài. 

Trong thời đại hiện nay, căn tính con người 
đang gặp khủng hoảng. Thế hệ hậu-thế-chiến 

                                                 
3 Triết gia hậu hiện đại Emmanuel Levinas khẳng định 
rằng, khuôn mặt đích thật của tha nhân phải giải thoát 
chúng ta khỏi lòng khao khát muốn biết hết mọi sự và 
dẫn chúng ta đến ý nghĩa đích thật của vô biên, bởi vì 
dấu vết của siêu việt đã được ghi khắc nơi khuôn mặt 
của tha nhân. Người ta không thể nhờ kiến thức mà 
thấu hiểu tha nhân, bởi vì tha nhân thì vô biên và vượt 
trên mọi hiểu biết. Xem Edith Wsychogrod, Saints 
and Posmodernism: Revisioning Moral Theology 
(Chicago: University of Chicago Press, 1990), tr. 148; 
Robyn Horner, Rethinking God as gift: Marion, 
Derrila and the limits of phenomenology (New York: 
Fordham University Press, 2001), tr. 64-66.  
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đang gặp nhiều bất ổn liên quan đến căn tính mà 
họ phô diễn trong mạng lưới thực tại ảo. Thời 
đại phức tạp của mạng lưới thông tin ảo đã làm 
phát sinh “thực tại ảo” và “căn tính ảo.” Trong 
thế giới hiện thực, nhiều người tiêu dùng đã tô 
điểm cho mình bằng vẻ đẹp của hàng hiệu và 
mặc lấy những căn tính ảo mà nhãn hiệu ấy biểu 
thị.4 Vấn đề căn tính không những đang bị thử 
thách bởi thực tại ảo hay não trạng duy tiêu thụ, 
mà ngay cả vấn đề bản ngã hiện nay cũng phải 
được xem xét lại. Ngày nay, người ta biết rõ 
hơn rằng loài người chúng ta xuất hiện qua một 
tiến trình tiến hóa với một lịch sử dài. Khi nói 
tới khái niệm “xuất hiện,” người ta muốn nêu 
bật sự kiện loài người chúng ta liên kết với 
những thụ tạo “vô nhân tính,” và nằm trong một 
mạng lưới sự sống, cho dù chúng ta trổi vượt 
hơn những thụ tạo ấy. Trong khi thuật ngữ 
tương quan trở nên một đề tài thời thượng trong 
xã hội, thì rõ ràng là thuật ngữ ấy ám chỉ đến 
hình thái học cơ bản của đời sống thụ tạo, nhất 
là khi chúng ta suy xét tạo thành dưới viễn cảnh 
Ba Ngôi. Khi mô tả con người như một hữu thể 
có tương quan, chúng ta muốn khẳng định rằng 
con người đặt nền tảng trên tình yêu Ba Ngôi 
như mọi loài thụ tạo khác. Các nhà nhân chủng 
học hiện nay không còn xem con người như một 
đơn vị độc lập nữa, hay một cá thể có lý trí 
(naturae rationabilis individua substantia) như 
kiểu nói của Boethius.5 Đúng hơn, khi mỗi hình 
thái của sự sống hữu hạn và bất tất được bắt 
đầu, chúng được tháp nhập vào mạng lưới sự 
sống, và toàn thể mạng lưới sự sống thay đổi khi 
có một thụ tạo mới hay một sự sống mới được 
thêm vào. Mỗi thụ tạo mới là một thực thể 
đồng-thụ-tạo, vì chúng ta được tạo dựng là để 
cộng tác với Thiên Chúa mà tạo dựng những 
thực thể mới, bằng cách tham gia vào mạng lưới 
tương quan. Khi con người tham gia vào mạng 
lưới sự sống, họ trở thành một kiểu mẫu của 
tương quan có ảnh trên toàn thể mạng lưới sự 
sống và cũng bị chi phối bởi toàn thể mạng lưới 
ấy, khi họ thay đổi các mối tương quan. Các học 

                                                 
4 Thế hệ hậu-thế-chiến (GenXers): Là những người 
được sinh ra sau đại thế chiến thứ 2, nghĩa là trong 
khoảng 1950-1970 (ND). Mạng lưới thực tại ảo: sand-
box of cyberspace. X. D. Seiple, Giới thiệu sách 
“Consuming faith: Integrating who we are with what 
we buy,” Journal of American Academy of religion 
73.2 (2005), tr. 521.  
5 Hình thái học cơ bản: basic morphology. X. 
Koterski, “Theological Origins of the concept of 
person,” tr. 203. 

giả hiện nay không còn mô tả bản ngã như một 
phần trọng yếu của cá nhân, mà như một mô 
hình tương quan được hình thành và chịu ảnh 
hưởng của các mối tương quan. “Bản ngã đích 
thật” không phải là một hạt nhân bất biến và 
quý giá, tựa như một trung tâm hữu cơ làm cho 
con người được sống.6 Về phương diện này thì 
mọi mối tương tác giữa người với người đều 
góp phần nhất định làm nên ý nghĩa của bản ngã 
chúng ta, hay biểu hiện sức mạnh của tương 
quan, hay một loại sức mạnh hỗ tương có khả 
năng giúp biến đổi bản thân.7 

Ngày nay, thần học về tấm gương của thánh 
nữ Clara giúp chúng ta khám phá căn tính mình 
như thế nào? Mặc dầu thánh nữ không phải là 
một nhà tâm lý, cũng không chủ trương phải tìm 
hiểu con người một cách tỉ mỉ, thánh nữ quả là 
một phụ nữ có đời sống nội tâm sâu sắc bắt rễ từ 
Kinh Thánh. Thánh nữ tin rằng chúng ta được 
tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, vì thế 
chúng ta có thể tìm thấy bản chất đích thật của 
mình nơi Thiên Chúa. Thánh nữ xem thánh giá 
là nguồn mạch của căn tính chúng ta, bởi vì 
chính nơi thánh giá mà Thiên Chúa đến với 
chúng ta và chấp nhận thân phận chúng ta, 
nghĩa là chấp nhận xác thịt yếu ớt của con người 
chúng ta. Qua con người Chúa Giêsu, chúng ta 
thấy được ý nghĩa của việc trở nên hình ảnh của 
Thiên Chúa. Giả như thánh nữ Clara sống trong 
thời đại hiện nay, có lẽ thánh nữ sẽ đối phó với 
cơn khủng hoảng căn tính của chúng ta một 
cách đơn giản như thế này: “Tại sao phải ầm ĩ 
như thế?” bởi vì thánh nữ tin rằng căn tính 
chúng ta – chúng ta là ai – liên quan đến hình 
ảnh mà chúng ta được mời gọi hướng tới. Mỗi 
người chúng ta đều có một căn tính riêng và mỗi 
người cũng biểu lộ hình ảnh – theo đó mà chúng 
ta đã được dựng nên - một cách độc đáo. Biết 
được hình ảnh của mình tức là nhìn thấy hình 
ảnh đó được phản chiếu qua gương thánh giá. 
Thánh nữ đã nhắn nhủ Agnes: “Mỗi ngày em 
hãy nhìn vào gương thánh giá mà tìm hiểu dung 
mạo của mình.” Nhìn thấy bạn là ai, biết đâu là 
mục tiêu mà bạn được mời gọi hướng tới và đâu 
là phạm vi mà bạn thiếu tình yêu. Hãy tìm hiểu, 
suy tư và ngẫm nghĩ về đời sống của bạn, mỗi 
khi bạn nhìn lên Đức Kitô chịu đóng đinh. 

                                                 
6 Jane Kopas, Sacred identity: exploring a theology of 
the person (Mahwah, N.J.: Paulist, 1994), tr. 103. 
7 Sđd., tr. 98. 



 

Chia Sẻ 03 - 2012 (322)  21

Tất cả chúng ta đều biết phương pháp học 
tập. Học không chỉ là đọc, nhưng là đọc một 
cách chậm rãi và chăm chú, dừng lại để suy tư 
về một vài ý tưởng nhất định, nối kết các ý 
tưởng để có thể hiểu và hiểu rõ các ý tưởng đó. 
Tìm hiểu dung mạo của mình trong gương thánh 
giá thì cũng tương tự như vậy. Đó không chỉ là 
nhìn hay cúi chào thánh giá mỗi khi chúng ta 
vào nhà thờ, mà là ở với thánh giá, tập trung vào 
khuôn mặt của Đức Kitô chịu đóng đinh, dừng 
lại mà suy nghĩ về ý nghĩa của Đấng chịu đóng 
đinh như là tình yêu của Thiên Chúa, nối kết ý 
nghĩa của Đấng chịu đóng đinh với cuộc sống 
chúng ta, và kết quả là chúng ta hiểu được 
chúng ta là ai và chúng ta được kêu gọi đi về 
đâu trong cuộc đời dương thế dưới quan điểm 
của Đức Kitô chịu đóng đinh. Đối với thánh nữ 
Clara, học tập là một tiến trình thiết yếu trên 
bình diện tình yêu, đó là một tiến trình mà 
chúng ta gọi là chiêm niệm, tức là nhìn ngắm 
một cách sâu sắc để đạt tới sự thật của thực tại. 
Chúng ta bắt đầu chiêm niệm khi chúng ta có 
thể nhìn ngắm mầu nhiệm Thiên Chúa là Đấng 
mặc lấy xác phàm và chịu đóng đinh trên thánh 
giá, chứ không chỉ là nhìn ngó một cách đơn 
thuần. 

Thánh nữ Clara thôi thúc Agnes chiêm ngắm 
hình ảnh của mình trong gương thánh giá. Nếu 
chiêm niệm là tìm hiểu cho biết dung mạo của 
mình trong gương thánh giá, bấy giờ chiêm 
niệm là cách thức giúp chúng ta đạt tới hình 
dạng đích thật của mình là hình ảnh của Thiên 
Chúa. Tìm hiểu khuôn mặt của mình trong 
gương thánh giá là tự hỏi chúng ta là ai. Theo 
cách nói của thánh nữ Clara, bản ngã không 
phải là một bản chất tách biệt với Thiên Chúa, 
nhưng được dựng nên trong tương quan với 
Thiên Chúa. Căn tính tỏ lộ kho báu bên trong, 
tức là hình ảnh Thiên Chúa, theo đó chúng ta đã 
được dựng nên và nhờ đó mà chúng ta tương 
giao với Thiên Chúa. Do đó, căn tính là yếu tố 
giúp chúng ta phát huy bản ngã thành hình ảnh 
Thiên Chúa, và tạo nên bản ngã qua việc tương 
quan với Thiên Chúa và tha nhân. Theo ngôn 
ngữ của thánh nữ Clara, căn tính là “kho báu vô 
giá ẩn dấu trong thửa ruộng thế giới và trong 
con tim mà con người”8 phải tìm kiếm. Nhìn 
ngắm gương thánh giá sẽ dẫn chúng ta đến việc 
chiêm ngưỡng vị Hôn Phu chịu đóng đinh, và 
việc chiêm ngưỡng ấy sẽ giúp chúng ta thám 

                                                 
8 Thánh nữ Clara, Thư thứ 3 gởi Agnes, c. 7. 

hiểm cõi lòng thâm sâu của mình. Căn tính 
chúng ta sẽ xuất hiện trong gương thánh giá và 
biểu hiện cho dung mạo mà chúng ta muốn trở 
thành và được thể hiện qua những nhân đức nội 
tâm và ngoại giới mà chúng ta thủ đắc. Khi 
chúng ta đã trở nên con người tương giao với 
Thiên Chúa như Người kêu gọi hướng tới (căn 
tính), bấy giờ Người sẽ được biểu lộ trong vũ 
trụ qua việc chúng ta không ngừng tạo nên bản 
ngã của mình. Thiên Chúa sẽ trở nên tiếng nói 
vang vọng qua cuộc sống chúng ta. Qua việc kết 
hiệp với Thiên Chúa trong tình yêu, bản ngã mà 
chúng ta đạt được chính là bản ngã phản ánh 
Thiên Chúa, đó là hình ảnh Thiên Chúa. Đối với 
thánh nữ Clara, chiêm niệm không phải là một 
tiến trình hay một bậc thang dẫn chúng ta đi lên 
cùng Thiên Chúa, mà là một yếu tố thiết yếu của 
căn tính và là động lực giúp chúng ta phát huy 
hình ảnh của Thiên Chúa nơi chúng ta. Chiêm 
niệm liên kết chặt chẽ với biến đổi, như thánh 
nữ đã viết trong thư thứ ba gởi cho Agnes: “Qua 
việc chiêm niệm, em hãy biến đổi trọn con 
người của em thành hình ảnh của chính Thiên 
Chúa.”9 Nhờ việc chiêm niệm và biến đổi của 
chúng ta, Đức Kitô tái hiện diện trong thế giới, 
khi Người mặc lấy hình hài qua đời sống chúng 
ta.  

Mặc dầu căn tính Kitô hữu mà thánh nữ 
Clara dò tìm là trọng tâm của các thư gởi cho 
Agnes, chúng ta cũng có thể khám phá ra căn 
tính ấy qua lăng kính của thánh Phanxicô. Đâu 
phải do phép lạ mà thánh nhân đã được biến đổi 
thành một người anh em dễ thương của mọi thụ 
tạo, nhưng là do người đã nỗ lực không ngừng 
để hoán cải con tim, sống nghèo, thể hiện lòng 
thương xót và kiến tạo hòa bình. Trước tiên, 
thánh Phanxicô đã gặp được Đức Kitô chịu 
đóng đinh trên thánh giá Đamianô, và qua hình 
ảnh ấy, Thiên Chúa đã nói cho người biết rõ về 
đời sống của mình. Một trong những những 
truyện ký đã kể lại rằng, khi thánh Phanxicô cầu 
nguyện một mình trước ảnh thánh giá, người đã 
thốt lên những lời này: “Lạy Chúa, Chúa là ai và 
con là ai?” Có thể nói rằng bí quyết của việc 
biến đổi chính là vì người chấp nhận căn tính 
của mình, chấp nhận con người đích thật của 
mình trước mặt Thiên Chúa. Thomas Merton 
nói rằng chính Thiên Chúa làm cho mọi vật trở 
nên chính mình và trở nên một với mình là làm 

                                                 
9 Câu 13. 
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vinh danh Thiên Chúa.10 Tựa như hoa hướng 
dương và hoa anh túc thánh thiện trong thung 
lũng Umbria luôn hướng về tôn nhan Thiên 
Chúa, bởi vì chúng không thể làm gì khác hơn 
là thể hiện chính bản chất của mình, thánh 
Phanxicô cũng muốn học cho biết trở nên chính 
mình. Qua gương thánh giá, thánh nhân đã phát 
huy bản ngã mà Thiên Chúa đã tạo nên cho 
người, một bản ngã có tương quan và trở nên 
một với chính mình khi tương quan với người 
khác trong yêu thương. Người đã trở nên thành 
viên của đại gia đình tạo thành, bởi vì người biết 
chấp nhận những mặt mạnh và mặt yếu của 
mình, tài năng và khiếm khuyết, và người đã 
gặp được Thiên Chúa khi chấp nhận như thế. 
Gặp được Thiên Chúa ngay trong những yếu 
kém của mình, người cũng đã tìm thấy Thiên 
Chúa ngay trong những yếu đuối và nhược điểm 
của tha nhân. Cuộc đời của thánh Phanxicô 
muốn nói với chúng ta rằng, khi chúng ta tìm 
thấy Thiên Chúa, chúng ta cũng tìm thấy chính 
mình, và khi chúng ta tìm thấy chính mình, 
chúng ta cũng nhìn thấy người khác là anh chị 
em, vì biết rằng Thiên Chúa đang ở trong họ. 
Mới đây, khi tôi yêu cầu một nhóm sinh viên 
định nghĩa căn tính của mình, một sinh viên đã 
viết: “Tôi mua sắm, nên tôi hiện hữu.” Thật 
đáng buồn khi nghĩ tới một thứ căn tính gắn liền 
với những gì chúng ta sở hữu. Thế nhưng, trong 
một nền văn hóa tiêu thụ và hư hỏng thì đó lại là 
câu trả lời hợp lý. Merton quả quyết rằng: Tôi 
càng xa rời cái tôi đích thật của mình, tức là cái 
tôi mà Thiên Chúa dự định khi dựng nên tôi, thì 
tôi càng gắn bó với cái tôi giả tạo, tức là cái tôi 
mà tôi nghĩ là mình phải có; và một cái tôi càng 
xa cách Thiên Chúa, thì Thiên Chúa chẳng biết 
đến cái tôi ấy, bởi vì Người đã không dựng nên 
một cái tôi như thế. Bởi vì cái tôi ấy mù lòa, nên 
nó đòi hỏi tôi phải luôn luôn quan tâm đến nó, 
và vì thế mà tôi xa rời cái tôi đích thật của mình, 
một cái tôi được tháp nhập trong mạng lưới tạo 
thành. Khi chúng ta tương quan với vật chất như 
nguồn mạch căn tính của mình, thì có thể đoan 
chắc là chúng ta đang bước đi trên con đường 
nguy hiểm dẫn tới hư vô. 

Vì thế, chẳng có gì lạ nếu hiện nay chúng ta 
thích nổi bật với những loại y phục, tóc tai và đồ 
trang sức hợp thời và độc đáo, hay bất cứ thứ gì 
có thể làm cho chúng ta nổi bật. Nền văn hóa 
duy vật là nguyên nhân của cơn khủng hoảng 

                                                 
10 Merton, New seeds of contemplation, tr. 29-31. 

căn tính, khi nó cổ võ con người sử dụng những 
sản phẩm nhất định để đạt được một hình ảnh 
bản thân mà họ nghĩ là mình phải có hay có thể 
có. Não trạng duy tiêu thụ cổ võ một thứ vong 
thân khiến chúng ta không thể chấp nhận chính 
mình, bởi vì chúng ta nghĩ là mình cần phải 
chiếm đoạt một thứ gì khác hay một ai khác. 
Chúng ta bị tấn công liên tục bởi những hình 
ảnh do truyền thông thương mại chuyển tải, 
bằng cách giới thiệu với chúng ta vô sô căn tính 
mà rất ít hay không có căn tính nào là của chúng 
ta. Tôi nghĩ rằng sự vong thân của con người và 
cơn khủng hoảng căn tính hiện nay liên quan 
đến não trạng duy tiêu thụ cực đoan, internet và 
sự tương quan hời hợt. Chúng ta đang đi tìm 
một thứ bản ngã bất nhược và tìm kiếm một ai 
đó có khả năng yêu thương chúng ta bất chấp sự 
yếu nhược của chúng ta. Chúng ta là hữu thể có 
tương quan và được tạo dựng cho người khác, 
nhưng nếu chúng ta không chấp nhận chính 
mình, thì chúng ta khó có thể chấp nhận người 
khác. Khi thánh Phanxicô đón nhận người 
phong, thì cùng một lúc, người cũng chấp nhận 
cái tôi yếu kém và hữu hạn của mình. Khi người 
hôn đôi tay người phong để biểu lộ sự chấp 
nhận của mình, người cũng chấp nhận Thiên 
Chúa hiện diện trong cuộc sống của mình và 
trong cuộc sống người phong. Trong Di chúc, 
thánh nhân đã thổ lộ rằng, sau khi người đã 
được Thiên Chúa dẫn đến với người phong, thì 
“những điều cay đắng đã trở thành ngọt ngào 
trong tâm hồn và trong thể xác.”11 Thánh nhân 
đã khám phá được rằng kinh nghiệm về Thiên 
Chúa mặc lấy xác phàm đã biến đổi những gì 
người gớm ghét thành dễ thương. Nhận biết 
Thiên Chúa hiện diện trong thân xác người 
phong, thánh Phanxicô được thôi thúc hướng tới 
một cuộc đời hoán cải trong Đức Kitô, bởi vì 
Đức Kitô là chiếc cầu nối kết cái tôi vong thân 
với cái tôi đích thật, và nối kết cái tôi đích thật 
của chúng ta với tha nhân, nhờ đó mà chúng ta 
hoàn thiện chính mình.  

Qua kinh nghiệm của thánh Phanxicô, chúng 
ta biết rằng nếu muốn đến gặp tha nhân trong 
Thiên Chúa, chúng ta phải trở nên người nghèo, 
bởi vì người nghèo mới có tự do để yêu thương. 
Đối với thánh Phanxicô, nhờ sự nghèo khó - 
trên bình diện vật chất và tinh thần – mà người 
có thể chấp nhận lệ thuộc Thiên Chúa và tha 
nhân một cách trọn vẹn. Người biết rằng mình 

                                                 
11 Thánh Phanxicô, Di chúc, c. 3. 
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không phải là nguồn cội của chính cuộc sống 
mình, và mọi khía cạnh trong cuộc sống đều là 
quà tặng. Ngay cả “bản ngã” của cái tôi cũng 
không thể khẳng định là của mình và cho mình. 
Điều độc đáo là người hiểu rằng “bản ngã” phát 
xuất từ Thiên Chúa và thuộc về Thiên Chúa. Do 
vậy, đức nghèo đã giúp thánh Phanxicô nhận 
thức mình là một con người và là một con người 
có tương quan. Nếu người muốn trở nên chính 
mình, thì người cần phải có tha nhân, và trở nên 
chính mình là lệ thuộc người khác là những kẻ 
mà Thiên Chúa đang sống trong họ. Không chỉ 
lệ thuộc con người, mà lệ thuộc cả những thụ 
tạo nhỏ bé trên mặt đất: hoa cỏ và côn trùng, 
chim trời và thỏ rừng. Cho dù người bị mù trong 
những ngày cuối đời, người vẫn quan niệm vũ 
trụ như một tạo thành liên kết với nhau trong 
một mạng lưới rạng rỡ đầy yêu thương. Trong 
mạng lưới ấy, thánh Phanxicô tìm thấy chỗ 
đứng của mình như một người anh em giữa mọi 
loài thụ tạo. 

Thánh nữ Clara cũng mời gọi chúng ta hãy 
nhìn ngắm gương thánh giá để có được một 
quan niệm về bản thân như thế. Gương thánh 
giá đòi hỏi chúng ta phải chịu trách nhiệm về 
hình ảnh mà chúng ta nhìn thấy. Gương thánh 
giá đòi buộc chúng ta phải xem xét lại hành vi 
của mình, khi chúng ta đặt cả trí khôn, linh hồn 
và con tim vào tấm gương, và chấp nhận hình 
ảnh mới của mình được phản chiếu qua tấm 
gương. Qua việc chiệm niệm, Thiên Chúa lôi 
kéo chúng ta đi từ nhận thức về vỏ bọc của thân 
xác đến một kinh nghiệm sâu xa hơn về sự liên 
kết hỗ tương giữa thân xác và linh hồn. Nhờ 
gương thánh giá, chúng ta có một khái niệm và 
một hiểu biết mới về bản thân. Qua hình ảnh 
hữu hình này, chúng ta được mời gọi kiến tạo 
một tương quan mới với chính mình và với 
Thiên Chúa. Đức Kitô là tấm gương, qua đó 
Thiên Chúa mạc khải chính mình cho chúng ta 
và mạc khải cho chúng ta biết mình, khi chúng 
ta bắt đầu thấy được sự thật chúng ta là ai – căn 
tính – trong gương thánh giá. Do đó, nhìn ngắm 
gương thánh giá vừa là nhìn xem và tiếp nhận 
tình yêu của một Thiên Chúa trao ban chính 
mình cho chúng ta. Chúng ta phải xem xét 
những hành động của “con người” mà chúng ta 
thấy trong tấm gương (bản thân chúng ta), cùng 
với những hành động của Đức Kitô là chính tấm 
gương. Thánh nữ Clara khuyến khích chúng ta 
hãy xem xét liệu những hành động của chúng ta 
trong thế giới có “phản ánh” các nhân đức 

khiêm hạ, nghèo khó và bác ái của Chúa Kitô 
hay không. Khi nhìn ngắm gương thánh giá, 
chúng ta kêu cầu Đức Kitô giao tiếp với con 
người thâm sâu chúng ta. Khi chúng nhìn thấy 
Đức Kitô trong gương và dung nhan của Đức 
Kitô được phản chiếu nơi khuôn mặt chúng ta, 
bấy giờ chúng ta nhận biết đâu là những điều 
làm cho chúng ta phản chiếu hình ảnh của Đức 
Kitô và đâu là những điều làm lu mờ hình ảnh 
của Người. Phép ẩn dụ tấm gương của thánh nữ 
Clara muốn khẳng định rằng, chúng ta không 
thể tránh né hay phủ nhận hình ảnh đích thật của 
mình. Có lẽ gương thánh giá là một khẳng định 
cụ thể và rõ ràng nhất về căn tính của chúng ta. 

Theo một cách thức như vậy, thánh nữ còn 
biết rằng nhờ gương thánh giá mà Chúa Thánh 
Thần có thể dò thấu lòng người. Gương Chúa 
chịu đóng đinh muốn nói rằng những hành động 
yêu thương mà chúng ta thực hiện trong thế gian 
này là những yếu tố làm cho chúng ta giống 
Thiên Chúa hơn cả, nhất là khi chúng ta kiên trì 
yêu thương trong đau khổ, nghèo khó và khiêm 
hạ. Gương thánh giá cũng tỏ cho chúng ta biết 
những điều mà chúng ta đã làm cho Thiên Chúa 
trong thế gian này – đóng đinh Người. Qua 
gương thánh giá, chúng ta thấy được sự cao cả 
của con người khi thể hiện khả năng yêu thương 
và sự bất hạnh của con người khi phạm tội. 
Chiêm niệm là thấu tỏ sự thật của thực tại và khi 
chúng ta chiêm ngắm hình ảnh mà Thiên Chúa 
đã dựa theo đó để dựng nên chúng ta, chúng ta 
sẽ biết được sự thật chúng ta là ai dưới con mắt 
Thiên Chúa. Vì vậy, gương thánh giá chỉ cho 
chúng ta thấy hình ảnh đích thật của mình và 
hình ảnh mà chúng ta phải nhìn ngắm nơi bản 
thân mình – sự nghèo khó, khiêm hạ và đau khổ. 
Đặt mình trong gương thánh giá là giãi bày 
niềm vui và buồn sầu của thân phận con người, 
niềm vui của tình yêu Thiên Chúa ôm ấp mọi sự 
và nỗi buồn của kẻ nhìn thấy vị Hôn Thê bị 
“khinh miệt, nhục mạ và chịu đánh đòn.”12 Qua 
việc chiêm niệm, chúng ta phải đặt toàn thể con 
người mình – con tim, trí tuệ và linh hồn - trong 
gương thánh giá, và “biến đổi toàn thể con 
người chúng ta thành hình ảnh của Thiên 
Chúa.”13 Theo thánh nữ Clara thì nghèo khó, 
khiêm hạ và bác ái là những “vết chân của Chúa 
Kitô” và chúng ta được mời gọi tìm kiếm những 
dấu vết ấy ngay trong cõi lòng thâm sâu chúng 

                                                 
12 Thánh nữ Clara, Thư thứ 2 gởi Agnes, c. 20. 
13 Thư thứ 3, c. 13. 
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ta. Chúng ta chấp nhận bản thân, khi chúng ta 
nhận ra những mặt mạnh và mặt yếu, tài năng 
và thất bại của mình. Nếu chúng ta khao khát 
kết hiệp với Thiên Chúa một cách thân thiết 
hơn, chúng ta phải sẵn sàng đương đầu với đau 
đớn và khổ đau để giải thoát chúng ta khỏi 
những ràng buộc cản trở chúng ta kết hiệp thâm 
sâu với Thiên Chúa. Nếu chúng ta muốn sống 
theo căn tính chân thực của mình, chúng ta phải 
loại bỏ mọi vật cản trên đường khiến chúng ta 
chưa giống Đức Kitô chịu đóng đinh, vốn là 
hình ảnh mà Thiên Chúa đã dựa theo đó để 
dựng nên chúng ta. 

Thánh nữ Clara thấu hiểu rằng cái chết là con 
đường đưa tới sống. Có thể nói rằng, để đạt tới 
căn tính đích thực của mình, chúng ta phải trải 
qua những “cái chết nho nhỏ” để lột bỏ những 
vỏ bọc của cái tôi giả tạo mà tìm thấy cái tôi 
đích thật bên trong. Để trở nên con người đích 
thật trước mặt Thiên Chúa, chúng ta phải chết, 
không phải một lần mà nhiều lần – một cuộc đời 
với những cái chết nho nhỏ. Thánh nữ xác tín 
rằng cái chết có khả năng làm trổ sinh sự sống 
mới, sự sống của Thiên Chúa, và chính trong sự 
sống ấy mà chúng ta đạt tới một căn tính trọn 
vẹn như chúng ta đã được dựng nên. Thánh nữ 
đã viết:  

“Nếu em cùng chịu đau khổ với Người, em 
sẽ cùng hiển trị với Người. Nếu em buồn khổ 
với Người, em sẽ vui sướng với Người. Nếu em 
cùng chết với Người trong những nỗi gian truân 
của thánh giá, em sẽ chiếm được lâu đài thiên 
quốc trong sự huy hoàng rực rỡ của các 
thánh.”14 

Gương thánh giá muốn nói với chúng ta rằng, 
căn tính của chúng ta nằm ẩn khuất trong trái 
tim yêu thương của Thiên Chúa. Chỉ nơi thánh 
giá mà chúng ta mới biết mình là ai và phải 
sống như thế nào. 

Khi chúng ta nhìn kỹ gương thánh giá, chúng 
ta được dẫn đến mầu nhiệm chính yếu của cuộc 
sống nhân sinh và căn tính chúng ta, nghĩa là 
mỗi người chúng ta được Thiên Chúa yêu 
thương một cách riêng và hiện hữu một cách 
độc đáo. Thánh nữ chỉ cho thấy rằng nhìn ngắm 
gương thánh giá là suy tư về chính mình. Thiên 
Chúa tự mạc khải qua Đức Kitô chịu đóng đinh 
là hình ảnh của chúng ta, đó là điều làm cho 
chúng ta nên giống như Người, khi chúng ta 
nhìn ngắm gương thánh giá mà chấp nhận chính 
                                                 

14 Thư thứ 2, c. 21-22. 

mình và khả năng yêu thương của chúng ta.15 
Chúng ta càng chiêm ngắm Đức Kitô (bằng 
cách nhìn ngắm Chúa Chịu đóng đinh), chúng ta 
càng khám phá được căn tính chúng ta, tức là 
con người mà Thiên Chúa đã dựng nên và kêu 
gọi từ muôn đời. Mỗi người chúng ta đều là một 
“thực thể” duy nhất, nghĩa là một ngôi vị có 
những đặc điểm độc đáo nhất định mà người 
khác không có. Qua những đặc điểm độc đáo ấy 
mà quyền năng của Thiên Chúa được tỏ lộ một 
cách mới mẻ nơi con người cá vị của chúng ta, 
bất chấp những khiếm khuyết và thất bại, yếu 
đuối và giới hạn của chúng ta. Từ đời đời Thiên 
Chúa đã muốn cho mỗi người chúng ta làm rạng 
danh Thiên Chúa theo cách thức riêng của mình, 
bằng cách trở nên dung mạo nhân loại vĩnh 
hằng của Người. Thiên Chúa đã muốn sử dụng 
thân xác chúng ta, cùng với đôi tay và đôi chân 
riêng của chúng ta, làm nơi Người cư ngụ. 
Thiên Chúa muốn giáng thế một lần nữa qua 
cuộc sống chúng ta. Điều ấy tưởng như không 
thể hiểu nổi, nhưng đích thực là Người mặc lấy 
thân xác chúng ta, khi chúng ta tạo nên một 
không gian trong cuộc sống để cho Người cư 
ngụ, khi chúng ta thực sự biết mình là ai, và 
cảm nhận niềm vui của Thiên Chúa khi Người 
tiếp tục nhập thể trong con người chúng ta.  

Đối với thánh nữ Clara, thánh giá là nơi 
chúng ta biết Thiên Chúa và biết mình là ai 
trong Thiên Chúa. Một đời sống nghèo khó và 
khiêm hạ theo gương Chúa Kitô chịu đóng đinh 
- như Agnes – có thể giúp chúng ta chiếm được 
kho báu bên trong nội tâm con người, tức là 
Ngôi Lời Thiên Chúa, và chính trong Người mà 
chúng ta được dựng nên. Nếu gương thánh giá 
giúp chúng ta thấy được hình ảnh Chúa Kitô 
phản ánh mỗi ngày một rõ nét hơn trong đời 
sống chúng ta, thế thì chúng ta phải suy xét mà 
tìm cách trở nên giống Chúa Kitô trong tư 
tưởng, trong linh hồn và thân xác. Chúng ta có 
thể bắt đầu trên bình diện hành động và hành vi, 
nhưng chúng ta cũng phải xem xét những khía 
cạnh sâu xa hơn: Chúng ta là ai? Điều gì đang 
hiện diện trong con tim chúng ta? Điều gì đang 
chiếm lĩnh tâm trí chúng ta? Điều gì đang làm 
cho linh hồn chúng ta bừng cháy niềm khao 
khát? Thánh nữ xem việc nhìn ngắm là thời gian 
phản tỉnh, bởi vì hình ảnh mà chúng ta nhìn thấy 
trong Đức Kitô chịu đóng đinh chính là hình 

                                                 
15 X. Ilia Delio, “Clara Átxidi: vẻ đẹp và biến đổi,” 
Studies in spirituality 12 (2002), tr. 75. 
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ảnh của tạo thành chúng ta, và nền tảng của căn 
tính chúng ta là ở trong hình ảnh ấy. Chiêm 
niệm thì có tính sáng tạo, bởi vì chiêm niệm có 
khả năng biến đổi kẻ nhìn ngắm gương thánh 
giá thành kẻ phản ánh chính hình ảnh ấy. Chúng 
ta càng chiêm ngắm Chúa Kitô, chúng ta càng 
khám phá được hình ảnh của Thiên Chúa và nên 
giống hình ảnh của Thiên Chúa. Khi hình ảnh 
của Thiên Chúa được tỏ rạng nơi người chiêm 
ngắm gương thánh giá Chúa Kitô, thì Đức Kitô 
được “tái sinh” trong lòng của những kẻ tin. 
“Chúa Kitô được tái sinh trong lòng tín hữu” có 
ý nghĩa gì đối với chúng ta? Điều đó muốn nói 
rằng, khi chúng ta được thôi thúc tương quan 
mật thiết hơn với Thiên Chúa và với chính mình 
trong gương thánh giá và nhờ gương thánh giá, 
chúng ta buộc phải xem xét liệu đời sống chúng 
ta trên dương thế này có thực sự phản ánh Đức 
Kitô hay không. Thứ nhất, chúng ta phải nhìn 
lại hình ảnh chúng ta trong gương thánh giá mà 
xem xét lại hành vi của mình. Thứ hai là phải 
xem xét liệu hình ảnh chúng ta thấy có thực sự 
giống con người Chúa Kitô không. Trở nên 
giống Chúa Kitô là chấp nhận những khía cạnh 
mờ tối nơi bản thân chúng ta, đồng thời đưa ánh 
sáng và hy vọng vào vùng mờ tối ấy. Đó là sẵn 
sàng yêu thương, nhất là khi chúng ta không 
được yêu lại. 

Trong khi con đường thiêng liêng của thánh 
nữ Clara đòi hỏi chúng ta phải tin tưởng khi 
tương quan với Thiên Chúa, con đường ấy cũng 
liên quan đến mối tương quan tin cậy đối tha 
nhân. Về phương diện này, việc ngắm nhìn 
gương Chúa chịu đóng đinh không chỉ là một 
tương quan giữa Thiên Chúa và con người mà 
thôi, tức là tương quan với Đấng Siêu Việt theo 
chiều dọc. Đúng hơn, Thiên Chúa đã mặc lấy 
xác thịt nơi người khác – Thiên Chúa ở khắp 
mọi nơi – ngõ hầu khi chúng ta đi theo Chúa 
Kitô là chúng ta bước theo người môn đệ đang 
đi theo Chúa Kitô, và nhìn thấy chính mình 
trong gương Chúa chịu đóng đinh là nhìn thấy 
mình nơi khuôn mặt của những anh chị em đang 
chịu đau khổ. Về cơ bản, thánh nữ đi theo một 
cách thức giống như thánh Phaolô (1Cr 11: Hãy 
bắt chước tôi, như tôi đã bắt chước Chúa Kitô), 
và thánh nữ đã hướng dẫn Agnes đạt tới một 
cuộc sống viên mãn bằng cách tương quan với 
Thiên Chúa mặc lấy nhân tính hèn yếu, tức là 

cộng đoàn nhân loại.16 Đối với thánh nữ Clara, 
nếu không có đời sống cầu nguyện với cộng 
đoàn, thì người ta không thể có được một căn 
tính viên mãn, bởi vì chính trong cộng đoàn mà 
gương căn tính của chúng ta mới được phản 
chiếu nơi người khác, tức là những người mà 
chúng ta được mời gọi yêu thương. Tình yêu thì 
biến đổi, bởi vì tình yêu có khả năng hiệp nhất, 
và khi chúng ta lấy lòng trắc ẩn mà yêu thương 
tha nhân, chúng ta sẽ trở nên chính mình hơn, 
và khi trở nên mình hơn, chúng ta trở nên những 
người giống như Chúa Kitô. 

Loại tình yêu này thì không đòi hỏi đáp đền 
và cũng không tìm kiếm phần thưởng, nhưng 
chỉ muốn yêu thương vì lợi ích của tha nhân. Vì 
thế, tình yêu ấy có thể chịu đựng đau khổ và thử 
thách – tha thứ cho tha nhân, tha thứ cho người 
anh em nóng giận và tha thứ cho người chị em 
hay ghen tương. Đây là điều mà thánh nữ Clara 
mời gọi chúng ta nhìn ngắm trong gương thánh 
giá: Chúng ta muốn đứng xa xa mà nhìn đau 
khổ, ngăn cản đau khổ đi vào cuộc sống chúng 
ta, và sử dụng bất cứ phương tiện nào để kiềm 
chế đau khổ? Hay chúng ta chia sẻ trọn vẹn nỗi 
đau của tha nhân, để hiểu biết Thiên Chúa và 
chính mình một cách sâu xa hơn? Khi chúng ta 
chiêm niệm mà kết hợp với Thiên Chúa, chúng 
ta có khả năng cảm nếm sự ngọt ngào kín ẩn của 
tình yêu Thiên Chúa nơi thân xác yếu hèn của 
tha nhân. Một khi chúng ta biết được chúng ta là 
ai – căn tính của chúng ta – trong gương thánh 
giá, chúng ta sẽ có thể chấp nhận chính mình, 
bất chấp những rạn nứt và đổ vỡ của mình, đồng 
thời chúng ta cũng có thể chấp nhận người khác 
cùng với những rạn nứt và đổ vỡ của họ. Trong 
gương thánh giá, chúng ta biết được rằng chúng 
ta thật sự được yêu thương bởi một Đấng cao cả 
hơn chúng ta. Chúng ta khám phá được mầu 
nhiệm Chúa Kitô, vừa là con người vừa là Thiên 
Chúa, là người anh chia sẻ cuộc sống của chúng 
ta và yêu mến Chúa Cha cho đến chết. Chúng ta 
khám phá được quyền năng của Thiên Chúa đã 
làm cho Người sống lại và trong Người mà tạo 
thành có được một đời sống mới. Mầu nhiệm 
Chúa Kitô là mầu nhiệm con người chúng ta. 
Hình ảnh của Người là hình ảnh của chúng ta. 
Sự sống của Người là sự sống của chúng ta. 
Chúng ta được mời gọi thông dự vào quyền 
                                                 

16 Về việc đi theo Chúa Kitô trong cộng đoàn, xem Ilia 
Delio, “Tấm gương và vết chân: Phép ẩn dụ trong tác 
phẩm của thánh nữ Clara,” Studies in spirituality 10 
(2000), tr, 67-181.  
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năng của Người. Chúng ta được mời gọi trở nên 
một Đức Kitô mới cho thế giới này, ngõ hầu 
Thiên Chúa được tôn vinh trong hết mọi sự. 
Đây là mục đích mà Thiên Chúa đã dự định khi 
dựng nên chúng ta: Tuy là những chiếc bình 
mỏng mảnh, chúng ta được dựng nên để làm 
vinh danh Thiên Chúa. Thiên Chúa biểu lộ 
quyền năng của Người qua những điểm độc đáo 
và riêng biệt trong đời sống và nhân tính thấp 
hèn của chúng ta. 

Suy tư 
1. Bạn đã hiểu như thế nào về thánh giá 

Chúa Giêsu Kitô? Bạn xem thánh giá là 

nơi biểu lộ cảm xúc có tội và bị xét xử, 
hay mời gọi bạn hoán cải để được tự do? 

2. Làm thế nào để cho thánh giá trở nên tấm 
gương mà bạn soi mình mỗi ngày? Làm 
sao gương thánh giá giúp bạn tìm thấy căn 
tính của mình? 

3. Khi tương quan với tha nhân, bạn có 
muốn trở nên tấm gương của Chúa Kitô 
không? Những mối tương quan ấy có giúp 
bạn suy nghĩ về đời sống của mình 
không?  

4. Bạn có ý thức là mình phải trở nên tấm 
gương Chúa Kitô để cho người khác đi 
theo không? 

Trang Thơ 
 

VÁC THẬP GIÁ 
Vai mang Thập giá cuộc đời, 

Cùng Thầy con bước lên đồi Can-vê. 
Bởi vì con đã nguyện thề, 

Với Ngài con chết chẳng hề thất trung. 
Quyết tâm tiến bước đến cùng, 

Con đường Thập giá thủy chung nghĩa tình. 
Sẵn sàng để chịu đóng đinh, 

Chết trên Thập tự khổ hình đau thương. 
Bởi đây mới thật là đường, 

Dẫn vào cõi sống miên trường vinh quang. 
Muôn đời chiêm ngắm Thiên nhan, 

Xác hồn no thỏa bình an Nước Trời. 

CẦU NGUYỆN THẾ NÀO? 
Nguyện cầu đâu chỉ là xin, 

Ơn này ơn nọ cho mình mà thôi. 
Nhưng ta cần phải dâng lời, 

Tụng ca Cha Cả muôn đời hiển vinh. 
Lời cầu xuất phát từ tim, 

Của người con thảo đậm tình hiếu ngoan. 
Vững tin Cha sẽ đổ tràn, 

Thánh ân cứu độ cho ngàn thọ sinh. 
Giúp cho tình nghĩa Đệ huynh, 

Đậm đà thắm thiết trong tình của Cha. 
Dễ dàng để biết thứ tha, 

Cho ai xúc phạm đến ta hằng ngày. 
Vậy là xã hội từ nay, 

Chẳng còn thù oán nhưng đầy tình thương. 
Mọi người vào cõi Thiên Đường 

Muôn đời vui sống miên trường bên Cha. 

CHÚA TRONG THA NHÂN 
Sẻ chia cơm áo cho người, 

Là anh sống được những Lời Thầy khuyên. 
Tình anh nối kết gắn liền, 

Với bao người khổ ở trên gian trần. 
Bởi nhờ tích cực xả thân, 

Tận tâm phục vụ chẳng cần lợi danh. 
Suốt đời chỉ biết thực hành, 

Giới răn bác ái chân thành vị tha. 
Điều này làm đẹp ý Cha, 

Giúp người nghèo khổ sống ra con người. 
Đó là họ hưởng cuộc đời, 

Ấm no hạnh phúc của thời Hồng ân. 
Anh cùng với họ chung phần, 

Vinh quang phúc lộc trong thành Thiên Cung. 

ĐỔI THAY TRIỆT ĐỂ 
Bỏ nghề thu thuế để theo, 

Theo Thầy Chí Thánh: sống nghèo Phúc Âm. 
Loại trừ quá khứ sai lầm, 

Chẳng cho dục vọng giam cầm lương tri. 
Sẵn sàng để biết cho đi, 

Gia tài sự nghiệp chỉ vì yêu thương. 
Trở thành như một tấm gương, 

Vừa trong lại sáng con đường thẳng ngay. 
Giúp cho xã hội đổi thay, 

Cuộc đời người thế đẹp hay mọi bề. 
Chính nhờ sống trọn lời thề, 

Bước theo Đức Chúa chẳng hề thất trung. 
Cuối đời được đến Thiên Cung, 

Sau khi đã sống thủy chung nghĩa tình. 
.Hai Tê Miệt Vườn 
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Giảng lễ khấn lần đầu – Du Sinh 3-3-2012 
1 Sm 3,1-10; 1 Tx 4,1-3a.7-12; Lc 9,57-62 

“Không Phải Anh Em Có Sáng Kiến Dâng Hiến Cho Thiên Chúa  
MÀ LÀ THIÊN CHÚA BAN ƠN KÊU GỌI ANH EM” 

FX Long, ofm 
 

Anh em sắp tuyên khấn lần đầu trong Dòng 
AEHM, và nơi anh em sẽ sống cụ thể các lời 
khấn chính là Tỉnh Dòng thánh Phanxicô Việt 
Nam, mà lâu nay anh em đã thử dấn thân vào. 
Anh em đã có nhiều thời gian để học tập và suy 
nghĩ về các điều anh em sắp khấn. Nói chung, 
đây không phải là anh em có sáng kiến dâng 
hiến bản thân cho Thiên Chúa mà là Thiên Chúa 
ban ơn kêu gọi anh em, nên anh em phải khiêm 
nhường tạ ơn Người. Vậy đây không phải là 
trúng tuyển vào một xí nghiệp, một công ty, để 
rồi yên tâm là anh em sẽ có công ăn việc làm, có 
lương bổng đều đặn… Phải nói ngay rằng chính 
việc anh em tuyên khấn đưa anh em vào một 
tình trạng “đang có” trở nên “không có”, “đang 
bảo đảm” trở thành “không bảo đảm”!  

Là vì anh em đang đi vào điểm cốt lõi của 
hành trình Phan sinh: sống đức tin. Đây là điểm 
nòng cốt của dự phóng đời sống của thánh 
Phanxicô và các anh em ngài. Là vì tính triệt để 
Phan sinh có một bộ mặt rất đòi hỏi, do chỗ nó 
là tính triệt để Tin Mừng, như anh em vừa được 
nghe trong bài Tin Mừng Luca, khi có mấy 
người đến xin theo Đức Giêsu. Tính triệt để này 
khiến phải bám rễ sâu xa vào Thiên Chúa , vào 
Đức Kitô và vào con người, tức là tin vào Thiên 
Chúa, tin vào Đức Giêsu và tin vào con người.  

Do muốn sống theo tiếng gọi của Thiên 
Chúa, được cụ thể hóa nơi lối sống của Đức 
Giêsu và thánh Phanxicô, sẽ có lúc anh em phải 
phản ứng chống lại chính mình, khi thấy mình 
đang tạo ra một thứ ngoại phạm hoặc đang nại 
đến một thứ phiêu lưu nội tâm để trốn tránh các 
đòi hỏi cụ thể của sự nghèo khó, sự vâng lời, sự 
khiết tịnh. Phải tránh rơi vào các ảo tưởng để có 
thể ở lại ngay trọng tâm của dự phóng Phan 
sinh. 

Điều đáng nói là vào lúc mình còn trẻ, nghe 
lời các anh lớn dặn dò, thì nghĩ là các anh ấy 
quá lo, các anh ấy không tin vào anh em trẻ… 
Thôi thì tùy anh em. Nhưng anh em cần biết 
thường xuyên tự hỏi thế này: cuộc hành trình 
riêng tư của anh em đây, mà anh em nghĩ là có 
giá trị cho anh em, có thực sự thuộc về một 
hành trình và một lực đẩy xuất phát từ thánh 
Phanxicô chăng. Đàng sau hành trình này, người 
ta có gặp được dung mạo lịch sử của thánh 
Phanxicô và kinh nghiệm của ngài chăng? 
Không khéo lại chính là những ước mơ của anh 
em, được rọi phóng lên, rồi đặt cho nó cái tên 
“Phan sinh”? Phải coi chừng: Anh em tự nhận là 
môn đệ của thánh Phanxicô, nhưng đáng tiếc, 
nếu không ai thấy được là đúng là thánh 
Phanxicô, tác giả của các Tác phẩm, đang ở 
đàng sau anh em, mà chỉ thấy có một Phanxicô 
theo trí tưởng tượng của anh em thôi.  

Nếu anh em tiếp tục có sự khiêm tốn và can 
đảm, vui tươi và bình an, như anh em đang 
chứng tỏ, để mà tiếp tục nghiền ngẫm tất cả sứ 
điệp của quá khứ Phan sinh, là các giáo huấn 
của cha thánh Phanxicô, là kinh nghiệm sống 
của bao vị thánh nam nữ thuộc Gia đình Phan 
sinh, rất có thể anh em sẽ khám phá ra và nêu 
bật được một vài phương diện của đoàn sủng 
Phan sinh lâu nay vẫn bị bỏ mặc trong bóng tối. 

Nhưng nói như vậy cũng là có ý nói rằng 
kinh nghiệm lịch sử của thánh Phanxicô, kinh 
nghiệm sáng lập duy nhất, đã và vẫn là động lực 
thúc đẩy đời sống anh em. Anh em không thể 
nào đã đón nhận kinh nghiệm này mà lại không 
nhìn đến truyền thống đã chuyển đạt kinh 
nghiệm đó trong Dòng; anh em sẽ tìm hiểu thêm 
nữa và đào sâu thêm nữa cho riêng mình. 

Quả thật, đoàn sủng Phan sinh chưa hề chết, 
cũng chẳng hề suy yếu đi. Vấn đề duy nhất đối 
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với anh em, đối với tất cả chúng ta, là đào sâu 
đoàn sủng đó, diễn tả đoàn sủng đó ra vào thời 
đại này, và nhất là can đảm sống đoàn sủng đó 

trong cái ngày hôm nay của xã hội chúng ta và 
cũng là của Thiên Chúa. 

  

TÌNH DỤC KHÔNG CÓ TỘI ? 
Lm Nguyễn Hồng Giáo, ofm 

 
Một buổi tọa đàm với chủ đề “Tình dục 

không có tội” đã được tổ chức tại Tp HCM ngày 
12/2/2012. Đọc bài tường thuật của báo Thanh 
Niên, (số ra ngày 14/2/2012, tr 9), cho đến câu 
cuối cùng, tôi mới thấy rõ mục đích của buổi tọa 
đàm và mới thực sự hết khó chịu. Câu cuối cùng 
đó là phát biểu của một sinh viên đại diện cử tọa 
trẻ, như sau: “Chúng em đến đây không phải để 
cổ xúy, đấu tranh đòi hỏi về quyền quan hệ TD 
và quan hệ TD trước hôn nhân. Thực tế, chúng 
em rất thiếu kinh nghiệm, kỹ năng trang bị về 
vấn đề TD nên cần sự hỗ trợ, chia sẻ, có thể tiếp 
cận quyền này một cách phù hợp”.  

Quả thực, lúc mới nhìn vào đầu đề của bài 
báo, tôi tự hỏi: có phải chăng người ta muốn cổ 
vũ cho tự do tình dục, như phương tây đã chủ 
trương cách nay mấy chục năm với cái gọi là 
cuộc cách mạng tình dục vào cuối những năm 
60 và đầu những năm 70 thế kỷ trước?  

Cuộc cách mạng này mang tính triết học, 
nhân học, luân lý và xã hội, bởi thế nó có nhiều 
ý nghĩa khác nhau và những kết quả “đa nghĩa”. 
Bên cạnh những mặt tích cực, nó đã mang trong 
mình mầm mống của một số những yêu sách và 
những phủ nhận tai hại, như sự phát triển về sau 
đã cho thấy, chẳng hạn: phủ nhận tận gốc cơ chế 
gia đình; yêu sách một sự tự do TD trọn vẹn; từ 
chối mọi qui chuẩn (norme) đến từ quyền bính 
(autorité) trong bất cứ lãnh vực nào –gia đình 
(người cha), chính trị (nhà cầm quyền), giáo 
dục (ông thầy giáo) và tôn giáo (hàng giáo sĩ 
nói chung). Tất cả những phản kháng đó, thực tế 
đã xảy ra trong cuộc nổi dậy của giới trẻ ở Paris, 
mà về sau được gọi là biến cố tháng 5 năm 1968 
–người Pháp nói gọn lại là “Mai-68” 
(Mai=tháng Năm) (x. Mgr Jean Laffitte, Les 
effets de la révolution sexuelle, ZENIT 
28/3/2010). Một khẩu hiệu được viết lên tường 
ở các trường đại học thời ấy là : Cấm không 
được cấm (Il est interdit d’interdire) 

Tôi đã “nghi ngờ” khi nhìn thấy đầu đề “Tình 
dục không có tội”, lại càng thêm ngờ vực khi 

đọc tiếp mấy câu mở đầu như sau: “Tình dục là 
một điều hết sức bình thường, như cơm ăn nước 
uống, nhưng chả ai dạy do nhận thức, ảnh 
hưởng của tư tưởng Nho giáo, coi chuyện đó đó 
là bậy bạ nên nhiều người thường lãng tránh”. 
Đây là ý kiến của bà Nguyễn Thị Hoàng Yến, 
Phó viện trưởng Viện khoa học giáo dục VN 
(thuộc Bộ GD-ĐT).  

Phần đầu của câu này có thể gây sốc thực sự. 
Mà quả quyết như thế cũng không đúng lắm! 
Tình dục không thể đặt hoàn toàn ngang với nhu 
cầu ăn uống để được coi là “hết sức bình 
thường” như ăn với uống. Nó là bình thường 
theo nghĩa nó nằm trong bản tính con người, đó 
là bản năng do thiên nhiên phú bẩm, nhưng nó 
vẫn có những điểm khác với nhu cầu ăn uống, 
đơn giản là không ăn không uống thì chết, 
không sử dụng tình dục không chết; một đàng 
liên quan đến lợi ích của nòi giống, một đàng 
liên quan trực tiếp đến sự sống còn của mỗi 
người. Vì thế, đưa trẻ sinh ra đã biết bú ngay (y 
như con gà vừa nở ra đã biết mổ ăn).  

Nhưng “ngụ ý” của phần thứ hai trong phát 
biểu của bà Phó viện trưởng Viện khoa học giáo 
dục là đúng. Như ăn uống phải được “giáo dục” 
thì tình dục cũng vậy. Học ăn, học nói, học gói 
học mở. Nơi con vật thì các bản năng hoạt động 
cách “tự nhiên”, nơi con người có trí khôn, 
không còn bản năng nào là “thuần túy” nữa, mà 
đã đuợc “nhân hóa”. Nên chỉ con người mới có 
văn hóa. Vậy không nên “lãng tránh” vấn đề 
tình dục vì cho rằng nó là chuyện xấu xa.  

Nhìn nhận như thế rồi, thiết nghĩ ta cũng nên 
lưu ý thêm rằng xưa cũng như nay, ở Việt Nam 
ta cũng như nơi các dân tộc khác, chuyện tình 
dục vẫn được coi như chuyện riêng tư, kín đáo, 
“tế nhị” và được xã hội bảo vệ một cách nào đó, 
chứ không hoàn toàn như chuyện ăn uống. 

Thật rất đúng khi cuộc tọa đàm đặt tình dục 
vào trong văn hóa và trong pháp luật. Những ai 
chủ trương hay “mơ màng” một sự tự do tình 
dục hoàn toàn nên nghe ý kiến sau đây của Bác 
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sĩ Lê Công Minh –Bệnh viện Tâm thần T.Ư 2 
tại buổi Tọa đàm: “Hằng ngày, chúng tôi tiếp 
cận những nữ thân chủ bị bạo hành từ chính 
người chồng, họ phải chịu đựng những di chứng 
lâu dài, (hoặc) gia đình tan nát vì trót quan hệ 
TD trước hôn nhân. Thực tế [nghĩa là cho dù 
người ta cứ việc lớn tiếng bênh vực việc “quan 
hệ” trước hôn nhân], thực tế, ngay cả những anh 
trí thức cũng khó chấp nhận điều này, gây ra 
nhiều vụ bạo hành. Nếu cổ xúy quá cho quyền 
TD mà không tính đến yếu tố văn hóa thì cũng 
khó”. 

Quyền TD là gì? Bác sĩ Trương Trọng 
Hoàng- giảng viên trường ĐH Y khoa Phạm 
Ngọc Thạch, tóm tắt: “ Đó là quyền được tự chủ 
về TD, quyền được tiếp cận thông tin và cả 
quyền từ chối TD”. Bác sĩ Hoàng dí dỏm: “Tôi 
đọc trên mạng internet mấy câu thế này: Bây giờ 
mận mới hỏi đào –Vườn hồng đã có ai vào hay 
chưa? Mận hỏi thì đào xin thưa- Vườn hồng đã 
có từa lưa người vào. Liệu một người phụ nữ 
nói vậy thì có phù hợp với văn hóa VN hay 

không? Giáo dục giới tính rất rộng, rất đa dạng 
với mục đích là làm cho các em ứng xử phù hợp 
hoàn cảnh văn hóa và xã hội”.  

Và những ai cổ vũ cho tự do TD hoàn toàn 
cũng nên nhìn vào số liệu mà tờ báo đóng khung 
lại trong bài tường thuật: “Theo số liệu năm 
2011 của Tổng cục Thống kê và UNICEF về tỷ 
lệ sinh con của vị thành niên ở Việt Nam là 
4,6%, cao hơn nhiều so với các nước châu Á 
khác. Cùng với mang thai ngoài ý muốn, tỷ lệ 
phá thai ở vị thành niên cũng rất cao, chiếm 
khoảng 20% trong tổng số các ca nạo phá thai ở 
VN”.  

Đó là một thực trạng đáng lo! Nhưng cũng 
đáng buồn là trước thực trạng đó, các nhà giáo 
dục và những người có trách nhiệm khác trong 
xã hội hầu như chỉ muốn đối phó bằng cách 
nhấn mạnh vào “tình dục an toàn”, nghĩa là đặt 
nặng vấn đề “kỹ năng kỹ thuật” hơn là cung cấp 
một nền giáo dục toàn diện, trong đó bao gồm 
những khía cạnh nhân học, xã hội, văn hóa, đạo 
đức và luật pháp. 

 

MỪNG SINH NHẬT  
HĐĐ PSTT CONRADO BÀ RỊA TRÒN 50 TUỔI 

 

Vào ngày 18/2/2012, Huynh Đệ Đoàn (HĐĐ) 
Conrado Bà Rịa đã tổ chức Thánh lễ Tạ ơn 

mừng kỷ niệm 50 năm thành 
lập Huynh Đệ Đoàn tại Nhà 
thờ Chánh tòa của Giáo 
phận. 

Chương trình diễn 
nguyện trước Thánh lễ diễn 
ra lúc 9 giờ. Tuy nhiên, từ 
rất sớm khuôn viên nhà thờ 
đã bắt đầu sôi động hẳn lên 
nhờ anh chị PSTT trong 
những chiếc áo nâu quen 
thuộc tay bắt mặt mừng vui 
vẻ chuyện trò. Riêng anh chị 
trong HĐĐ ‘nhà’ Conrado 
có vẻ như tất bật hơn nhiều: 
người tiếp khách, người giữ 
xe, người chuẩn bị nơi cung 
thánh…Mỗi người một việc; 
không khí cứ như ngày hội 
lớn. 

Anh em Thỉnh sinh cũng 
nao nức không kém. Được sự gợi ý và khuyến 
khích của cha Phụ trách cộng đoàn, cũng là Trợ 
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úy HĐĐ Conrađô, anh em có cơ hội diễn lại tiểu 
phẩm mang tên ‘KẺ HIẾU HÒA’ – vở tiểu 
phẩm thuật lại chuyện thánh Phanxicô đứng ra 
giải hòa mối hiềm khích giữa Đức Giám Mục và 
Quan Thủ Hiến thành Assisi. Tiểu phẩm này đã 
được công diễn tại Giáo xứ Xuân Sơn nhân 
ngày ‘THẾ GIỚI CẦU CHO HÒA BÌNH’ 
(27/10/2011) và đã để lại khá nhiều ấn tượng 
cho anh chị PSTT trong giáo xứ. Tuy đây là vở 
kịch “ruột” của anh em, nhưng mọi người cũng 
phải cố gắng nhiều trong việc tập dợt và thay 
đổi đôi chút cho phù hợp với bối cảnh mới. Với 
hầu hết anh em Thỉnh sinh, đây là cơ hội đầu 
tiên được đến nhà thờ Chánh tòa Giáo phận để 
diễn nguyện và hát lễ. Hơn nữa, HĐĐ Conrađo 
còn thuê hẳn một chiếc xe 24 chỗ đưa đón cha 
Trợ úy và anh em. Điều này cho thấy sự nghiêm 
túc của Ban tổ chức, và anh em tự nhủ rằng 
mình không thể làm hỏng ngày vui lớn của họ. 

Đúng 9h, buổi diễn nguyện bắt đầu. Mọi 
người hướng về gian cung thánh nhà thờ Chánh 
tòa. Tiếng nhạc nền êm êm dần đưa người tham 
dự sống lại bầu khí của thế kỉ XII-XIII của 
thành Assisi xinh đẹp. Khán giả như trôi theo 
dòng cảm xúc của các nhân vật: từ những phút 
giây yên bình đến những lúc cao trào giận dữ, từ 
sự hiềm khích hận thù, đến tha thứ yêu thương. 
Đặc biệt cảnh hòa giải của Quan Thủ Hiến và 
Đức Giám mục thật sự đánh động nhiều người 
hiện diện trong buổi diễn nguyện hôm ấy. Và 
rồi ‘Kẻ Hiếu Hòa’ đã khép lại bằng ca khúc 
‘Kinh hòa bình’. Đạo diễn cố ý chọn bài hát này 
để chuyển tải thông điệp mà Giáo hội Việt Nam 
kêu gọi sống trong Năm Thánh này, là ‘Ở với 
Chúa’ để “mang trong mình những tâm tư của 
Chúa Giêsu Kitô.” 

Tâm tình cầu nguyện mà vở tiểu phẩm 
mang lại giúp mọi người thêm sốt sắng 
hơn để bước vào Thánh lễ sau đấy. Cha 
Tổng đại diện đã đến chủ tế Thánh lễ cùng 
với cha xứ Chánh tòa, quý cha cựu trợ úy 
của Đoàn và Cha Trợ úy PSTT Quốc gia 
Giuse Đặng Minh Tuấn. Ngoài anh chị 
PSTT trong các HĐĐ miền Bà Rịa, một số 
ân nhân, thân nhân và khách mời của các 
anh chị cũng đến tham dự thánh lễ.  

Trong phần giảng lễ, cha Gioakim , trợ 
úy HĐĐ Conrađô đã giúp ACE PSTT/C 
ôn lại một chặng đường dài mà họ đã đi 
qua. Người cám ơn giáo xứ Chính Tòa, 
đặc biệt quí cha đã yêu thương nuôi 
dưỡng..xin HĐĐPSTT/C tiếp tục cộng tác 

với giáo hội địa phương . Ngài cũng kêu gọi 
mọi người cùng dâng lên Chúa lời tạ ơn và 
quyết tâm sống nhiệt thành hơn ơn gọi Phansinh 
giữa đời. Cầu chúc Huynh đệ đoàn PSTT 
Conrađô như chim đầu đàn (đến giáo phận Bà 
Rịa năm 1962, trước Dòng I) bay cao hơn xa 
hơn nữa trong miền đất giáo phận Bà Rịa. Cha 
Tổng đại diện, trong những lời phát biểu cuối lễ, 
cũng đã bày tỏ lòng biết ơn chân thành dành cho 
quý cha, quý thầy Dòng I đã mở ra ‘một con 
đường Phan Sinh trong Giáo phận’, qua đó ngài 
cũng khuyến khích AC PSTT cố gắng hơn nữa 
để sống xứng đáng với ơn gọi của mình. Thánh 
lễ kết thúc, ca đoàn Thỉnh Sinh cất lên bài ca 
‘Kinh An Bình’ của nhạc sĩ Xuân Thảo, một lần 
nữa, như để kêu gọi tất cả cùng nhau ra đi và 
sống theo gương mẫu hòa bình của Cha Thánh 
Phanxicô. 

Sau thánh lễ, quý cha, quý thầy, quý khách 
cùng toàn thể anh chị PSTT đã chia sẻ niềm vui 
qua buổi tiệc mừng tại Hội trường Giáo xứ 
Chánh Tòa. Trước khi bắt đầu buổi tiệc, cha Trợ 
úy PS Quốc gia đã chia sẻ đôi lời giúp hâm 
nóng bầu khí tiệc mừng. Đồng thời ngài cũng đã 
bày tỏ lòng biết ơn đến Giáo hội địa phương đã 
đón nhận, ủng hộ, khuyến khích và tận tình giúp 
đỡ các HĐĐ Phan Sinh. Buổi tiệc diễn ra vui 
hơn, thân mật hơn nhờ những tiết mục văn nghệ 
do các HĐĐ đóng góp: một vở kịch dàn dựng 
khá công phu về cuộc đời Cha Thánh, tiết mục 
ngâm thơ thật ‘mùi mẫn’ của Anh chị ‘cao 
niên’, những bài hát thánh ca sinh hoạt vui tươi 
ý nghĩa… Hội trường luôn tràn ngập tiếng cười 
vui và tiếng vỗ tay tán thưởng. 

Tiệc vui rồi cũng kết thúc. Anh chị PS chào 
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nhau bình an ra về. Những chiếc áo nâu dần mất 
hút qua các con phố nhỏ. Anh em Thỉnh sinh 
cũng lên xe ra về, lòng vui sướng thầm tạ ơn 
Chúa đã đồng hành và giúp sức cho anh em 
trong những ngày chuẩn bị trước đó cũng như 

trong khi “thi hành nhiệm vụ”. Xe dần lăn bánh 
bỏ lại phía sau khuôn viên nhà thờ Chánh tòa 
lộng lẫy uy nghiêm trong ánh nắng trưa của 
tháng 2 miền Bà Rịa.  

 
“TÌNH NGƯỜI” 

QUA CÁC TÁC PHẨM ĐIÊU KHẮC CỔ VIỆT NAM 
Tu sĩ Giuse Trần Thế Mừng ofm 

 
Điêu khắc cổ Việt Nam là một di sản không 

nhỏ của nền nghệ thuật Việt Nam mà cư dân 
Việt cổ và các nghệ sĩ vô danh đã dầy công gầy 
dựng.Di sản quí báu này là niềm tự hào của mọi 
người VN ở mọi thời đại.Nó là những tác phẩm 
mang cả hai yếu tố: Thẩm mỹ và tâm linh.Nó có 
thể đem lại cho hậu thế những thông điệp có giá 
trị. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu về hai mảng 
điêu khắc của hai thời đại khá xa nhau. 

I . Thời cổ đại : 
 Con người đã có mặt tại Việt Nam khoảng 

300.000 năm, thời đồ đá cũ. Mãi đến thời đồ đá 
giữa (cách nay 10.000 năm), cư dân văn hóa 
Hòa Bình mới thể hiện hình bóng của con 
người. Đó là hình chạm “Ba mặt người và mặt 
thú” trên vách hang đá Đồng Nội (Lạc Thủy, 
Hòa Bình), do nhà khảo cổ Madeleine Colani 
(1866-1943) phát hiện năm 1930  

Điểm đáng lưu ý là, mặt thú được chạm riêng 
trên một mặt phẳng của thạch nhũ; ba mặt 
người còn lại, được chạm chung trên một mặt 
phẳng khác kế cận. Kích cỡ của ba mặt người 

không đồng đều nhau, dù các họa tiết khá trùng 
hợp. Ba mặt người đều có sừng chia ra hai 

nhánh ở trên đỉnh đầu. Mặt lớn nhất chạm rõ nét 
và công phu hơn. Ở trung tâm là mặt người duy 
nhất có khắc lông mày. Cả ba khuôn mặt đều 
liếc nhìn nhau cách thân thiết theo cùng một 
hướng . 

Ba mặt người tuy nét chạm còn vụng về thô 
sơ, nhưng cư dân Hòa Bình cũng bộc lộ rõ nét ý 
thức về tính liên đới và yêu thương, cũng như 
niềm tin của họ đối với Thần linh. 

Các sừng ấy có thể không được chạm khắc vì 
nhu cầu thẩm mỹ hay nhu cầu săn bắt, cho bằng 
nó được sáng tác vì nhu cầu tâm linh - nội hàm 
yếu tố tín ngưỡng - vốn là xu hướng tất yếu của 
hữu thể nhân linh. 

Ba mặt người được thể hiện không đồng kích 
cỡ và liên kết với nhau theo hình tròn cách điệu 
.Nó không chỉ là một khuôn mặt, nhưng lại là 
ba. Sự thể hiện này như một thông điệp kép: 
Vừa diễn tả tình liên đới, bình đẳng và yêu 
thương; vừa muốn nói lên sự khác biệt trong vai 
trò xây dựng tình liên đới ấy. 

II. Thời hiện đại: 
Cư dân cổ đại nay đã khuất. Nhưng truyền 

thống làm nên nhân cách và cuộc sống con 
người vẫn nối tiếp trong dòng chảy thời gian, 
cách riêng trong sinh hoạt tâm linh của con 
người hiện đại. 

Với anh chị em sắc tộc miền núi Tây 
Nguyên, văn hóa và tín ngưỡng đa thần giáo vẫn 
còn đọng lại rõ nét đến ngày nay. Đối với họ, 
mọi sức mạnh thiên nhiên đều có thể được đồng 
hóa với thần linh. Sự sống và sự chết đan xen 
nhau, nối tiếp nhau, trân trọng nhau như một 
thực tại rất đỗi bình thường. Bởi vậy, họ như 
không có tín ngưỡng “thờ tổ tiên”, nhưng vô 
hình trung , họ có tín ngưỡng “thờ người mới 
chết”. 
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Theo họ, khi 
người ta chết đi, hồn 
(mngol – Bana; 
mngắt – Êđê; 
huyênh - Mnông) 
hóa thành “ma” 
(atâu – Bana; yôn - 
Mnông). “Ma” (từ 
khi tử thi được chôn 
cất) trú ngụ tại nhà 
mồ hoặc quanh 
quẩn trong nghĩa địa 
làng. “Ma” (trong 
thời gian chưa “bỏ 
mả”) được chăm sóc 
bằng thức ăn thức 
uống hằng ngày,đốt 
lửa sưởi ấm… với 
tình thương vô hạn của người đang sống . 

Lễ “bỏ mả” là một nghi thức tiễn biệt “ma” 
sang thế giới bên kia. Đây là lễ hội lớn nhất và 
sôi động nhất của cư dân Tây Nguyên.Nó được 
kéo dài suốt ba ngày đêm, với sự tham gia tích 
cực của dân làng và bà con họ hàng xa gần. Đến 
với lễ “bỏ mả”, người người chia buồn với tang 
gia, qua những vũ điệu tập thể nồng nhiệt, trong 
âm vang của tiếng cồng chiêng hùng tráng, theo 
âm sắc của nhịp trống trầm buồn oán than. Tang 
gia sẽ đãi dân làng những bữa ăn đình đám với 
hàng trăm chóe rượu cần và hàng tạ thịt trâu, 
thịt bò. Lễ này còn có những nghi thức hiến tế 
bằng súc vật, lễ cúng và chia của cho người đã 
khuất. Sau ngày lễ “bỏ mả”, “ma” sẽ về với tổ 
tiên qua một hành trình dài, xa xôi. “Ma” sẽ 
không ở mãi với thế giới của tổ tiên (plây atâu). 
Nhưng sẽ trở lại làm người, bằng cách nhập vào 
một đứa trẻ mới sinh, thuộc dòng họ của người 
quá cố. 

Không gian tâm linh và thẩm mỹ của cư dân 

Tây Nguyên hầu như được tập trung tại 
nghĩa địa làng. Đó là nơi những tử thi 
được chôn (rời hoặc chồng lên nhau) 
trong những Nhà mồ (H.2&3) kế cận 
nhau. Xung quanh nhà mồ, được dựng 
lên những pho tượng gỗ-tượng Nhà mồ 
(H.4,5,6,7)- với nhiều tư thế và diễn 
cảm khác nhau; như một cộng- đồng- 
người liên đới trong cùng một nhịp sống 
chan hòa yêu thương. Tổng thể này là 
một thông điệp diễn tả ý niệm về “giá trị 
tất yếu” của đời sống cộng đồng và 
“chất lượng phải có” nơi đời sống đó : 
Sự hiệp thông có trách nhiệm. 

Lối vào nhà mồ được dân làng tạc và 
dựng hai pho tượng gỗ: Một nam và một 
nữ. Họ ngó mặt vào nhau […] (H.4). 

Văn hóa phồn thực hầu như đã trở nên tín 
ngưỡng phồn thực nơi cư dân Tây Nguyên. Với 
lối diễn tả rất thực như thế, họ không hề che 
giấu giá trị tâm linh nội hàm trong truyền thống 
tạc tượng nhà mồ.Đó là tâm thức suy tôn sự 
sống và khát vọng vĩnh tồn của cư dân Tây 
Nguyên. Sự sống được phát sinh và hiện hữu, 
qua hành vi tính dục, được thực hiện bởi tiểu 
cộng đồng liên nhân vị.  

Sự sắp xếp các pho tượng quanh nhà mồ theo 
trình tự như sau: Hai tượng nam nữ giao phối, 
tượng bà mẹ mang bầu, tượng bà mẹ bồng hay 
địu con, tượng cha cõng con, các tượng người 
lao động ,vui chơi, liên hoan, …và tượng người 
ngồi khóc ở bốn góc nhà mồ...Qua quần thể 
tượng như vậy, ý niệm về “ kiếp người” và “ 
vòng tái sinh”đã được khắc họa rõ nét. 

 
Tóm lại, hình chạm “ba khuôn mặt” của cư 

dân cổ Hòa Bình thể hiện một ý thức về sự liên 
đới và trách nhiệm giữa cộng đồng. Hình chạm 
không chỉ thỏa mãn nhu cầu thẩm mỹ thuần 
túy,nhưng trước hết là một thông điệp tâm linh 
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mang tính tôn giáo và xã hội.Cũng như “ văn 
hóa nhà mồ” là một trong những nét văn hóa 
đặc sắc: Sùng bái sự sống, tôn trọng con người 
và đề cao tính cộng đồng nơi cư dân Tây 
Nguyên-những con người đã khuất hay còn 
sống. Sự sống ấy không chỉ tồn tại trong huyết 
quản của mỗi con người, nhưng còn được lan 

tỏa giữa cộng đồng. Sự sống ấy cũng không chỉ 
nội hàm trong phạm trù thể lý, nhưng còn được 
đồng hóa với chính Hạnh Phúc, được trao ban từ 
Yàng ( Đấng Tạo Hóa ) cho mọi người. Sự sống 
ấy không mất đi, nhưng còn mãi trong Cộng 
Đồng Người -sống hay chết- biết liên đới với 
nhau trong TÌNH NGƯỜI . 

 
 

Chiều tiệc ly 
Trung Chính Ofm 

 
Xin hãy ngỏ lời anh Giê su hỡi 
Môi anh khô và mắt đã rã rời 
Chân nặng nề khi đến lúc chia phôi. 
Ai gục đầu vào ngực anh thổn thức 
Ai nghe nhịp con tim anh rạo rực. 
Chiều tiệc ly anh đã nói cạn lời, 
Từng ngôn từ chất chứa vị đơn côi. 
Cho tâm tưởng gieo vào nơi trần thế. 
 
Ánh mắt ai nhìn anh không ứa lệ 
Mải buông mình theo lợi lộc phù hoa. 
Tốt dương bao đừng có kẻ sinh ra. 
Bán nghĩa tình lấy ba mươi đồng bạc, 
Rồi phó mình cho tử thần hung ác. 
 
Trời đã tối xin anh hãy ngỏ lời, 
Kìa thế lực đen tối gần tới nơi, 

Mà xác thân con muôn phần trĩu nặng. 
Bỏ lời anh mặc trời kia mưa nắng, 
Mải ngả nghiêng theo hương phấn bụi đời. 
Để mình anh mồ hôi máu tuôn rơi. 
Con vẫn là người xưa nay tình bạc phếch. 
Con theo Ngài trên con đường chộc chệch. 
Dù bàn chân vẫn tiếp bước bàn chân. 
Từ miền xuôi lên miền ngược chẳng ngần. 
Nhưng tâm tư con xa Ngài muôn dặm. 
 
Để chiều nay trong yêu thương đầy ắp. 
Tim cô đơn tràn ứa máu tuôn rơi. 
Trên đôi môi đang mấp máy ngỏ lời. 
Đôi bàn tay đang lay con chổi dậy 
Sao nỡ ngủ trước yêu thương dường ấy. 
Không thức nổi một giờ tối hôm nay. 
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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 Manila 
24/04 Phi đen Lê Trọng Nhung Thủ Đức 
05/04 Vinh sơn Trần Đức Hạnh Đa kao 

 
 
 

LỄ GIỖ ANH EM QUA ĐỜI 

 

Ngày Qua Đời Họ Tên 

04/05/2003 Raphaen Nguyễn Văn Huyên
20/04/1992 Constant Despierre 
23/04/2004 Pát can Nguyễn Văn Lụy 

 
 
 




