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Đakao, ngày 14 tháng 4 năm 2012 
 
Kính gửi toàn thể anh chị em trong Đại Gia Đình Phan sinh Việt Nam 

Anh chị em thân mến,  

Cuộc đời con người là “một hành trình đức tin và, như thế, tiến đi 
thường là trong tình trạng tranh tối tranh sáng hơn là trong ánh sáng chan 
hòa, với những khoảnh khắc ở trong bóng tối và thậm chí trong bóng 
đêm mịt mù” (Đức Bênêđictô XVI, Kinh Truyền Tin trưa 12/3/2006).  

Có những khi phải đi cả một vòng để rồi thấy mình đang có tất cả 
tại điểm khởi hành. Có những khi phải chấp nhận đi vào bóng tối để thấy 
mình lâu nay vẫn có ánh sáng huy hoàng. Hai người môn đệ đã rời bỏ 
Giêrusalem để hiểu ra rằng tại Giêrusalem, họ có tất cả, có anh chị em và 
nhất là có Đức Giêsu. Tuy nhiên, họ cần phải gặp Đức Giêsu Phục Sinh 
trên đường đi, để có thể gặp Người giữa lòng cộng đoàn anh chị em. Có 
khi phải đưa ra lời thách đố rồi mới thấy chẳng cần chứng minh. Đấy là 
kinh nghiệm của ông Tôma mà Chúa nhật tới đây sẽ kể lại cho chúng ta.  

Ông đã gặp Đức Giêsu Phục Sinh có hai tay và cạnh sườn bị đâm 
thủng. Đây chính là Đức Giêsu đã đi với họ trên các nẻo đường Galilê và 
Giuđê. Nhưng đây cũng là Đức Giêsu đã bị đóng đinh vào thập giá, để 
rồi từ cạnh sườn Người bị đâm thâu, đã tuôn trào ra máu và nước ban sự 
sống. Các vết thương vẫn mở của Người là bằng chứng tích cực về ân 
ban sự sống liên tục của Người. Cùng với các anh em, ông đã gặp Đức 
Giêsu vừa là Đấng chịu đóng đinh vừa là Đấng đã sống lại; ông đã nhận 
ra Đức Giêsu là Thầy mình trước đây, đồng thời là Thiên Chúa tỏ mình 
ra. Thế nhưng để Tôma đạt được kết quả ấy, Đức Giêsu đã phải nói một 
lời rất mạnh với ông: “Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin” (Ga 20, 27). 
Tại sao? Bởi vì không phải là ông Tôma chỉ hoài nghi, nhưng ông đã 
không tin. Giống như các anh em đã không tin vào lời chứng của bà 
Maria Mácđala, ông Tôma không tin vào lời chứng của các anh em. Họa 
sư Caravaggio đã vẽ một bức họa tranh trứ danh diễn tả ông Tôma đang 
đưa ngón tay vào cạnh sườn Đức Giêsu, nhưng tác giả Tin Mừng IV thì 
không mô tả ông đã làm một hành vi như thế. Khi nhìn thấy Đức Giêsu 
Phục Sinh bằng xương bằng thịt, ông đã chuyển đi từ chỗ không tin sang 
chỗ tin vào lời chứng của các môn đệ đồng bạn; và đây cũng là lời chứng 
mà tất cả các tín hữu tương lai sẽ nhận được. Khi tuyên xưng niềm tin 
của riêng ông vào Đức Giêsu, Tôma đã nói cùng những lời mà hoàng đế 
Rôma Đômitianô yêu cầu quần thần nói về ông: “Đức Chúa cũng là 
Thiên Chúa của tôi” (x. Ga 20, 28). Hôm nay chỉ có Đức Giêsu mới là 
Chúa tể, đồng thời là Thiên Chúa của ông, của tất cả các tín hữu.  

Khi chú giải Tin Mừng Gioan, thánh Bônaventura kể câu chuyện 
về một vị tướng oai hùng. Ông có viên tuỳ tùng một hôm thấy các vết 
sẹo xấu xí trên thân thể ông, gây nên do các mũi tên, và gươm giáo, thì 
nói rằng họ đã tìm được một bác sĩ giải phẫu đại tài có thể xóa các vết 
sẹo đó. Viên tướng đã trả lời: “Không, cứ để cho các vết sẹo này còn đó 
để là một dấu chỉ cho các binh sĩ của tôi thấy rằng tôi là một trong số họ 
và tôi cùng đi ra những chỗ ác liệt trong chiến trường với họ. Hãy để cho 
các vết sẹo của tôi tiếp tục là dấu chỉ về tình thương của tôi đối với các 
đoàn quân của tôi”. Đức Giêsu Phục sinh, là Chúa tể, sẽ không bao giờ 
che giấu các vết thương vẫn mở (còn hơn là các vết sẹo) của Người, bởi 
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vì chúng cho thấy rằng Ngôi Lời trở nên người phàm đã yêu thương những kẻ thuộc về Người cho 
đến cùng.  

Như ông Tôma và các môn đệ khác, chúng ta dễ náu mình trong nhà cửa đóng then cài, như 
nhốt mình trong ngôi mộ; chúng ta cần Đức Giêsu. Vừa ra khỏi mộ đá vật chất, Người lại phải đi 
vào trong ngôi mộ tinh thần chúng ta tạo ra cho chính mình, để cứu chúng ta ra. Ngôi mộ tinh thần 
đó là tình trạng thiếu bình an, thiếu niềm vui, thiếu sức sống. Không có một trở ngại nào có thể 
ngăn cản Đức Giêsu đến giữa các môn đệ đang sống trong tình trạng u buồn, để ban bình an, như 
Người đã hứa trong bữa tiệc ly (x. Ga 14, 27), để biến nỗi sầu buồn của họ thành niềm vui (x. Ga 
16, 20), để ban Thánh Thần, là Đấng Bảo Trợ, Thần Khí sự thật cho họ (x. Ga 15, 26). Người đã 
ban cho họ tất cả những ân huệ đó khi ban Thần Khí cho họ bằng cách thổi hơi trên họ (x. Ga 20, 
22).  

Nếu chúng ta vẫn không bình an, không vui, không cảm thấy có sức sống, phải chăng không 
phải vì chúng ta đang còn phạm những tội lỗi theo một bản xét mình nào đó, nhưng vẫn còn vướng 
mắc một sai lầm, đó là “cố thủ” trong quan điểm vị kỷ, hay tự mãn, nên vẫn chưa thay đổi được 
hướng nhìn, chưa thật lòng trở về với anh em, rồi cùng với anh em lên đường đi Galilê, để rồi tiến 
đi với Đức Giêsu phục sinh trên các nẻo đường thế giới?  

Phải luôn luôn như thế! Ước gì chúng ta lại để cho mầu nhiệm Phục sinh sáng lên trong lòng, 
lại thấy rằng mãi mãi Đức Giêsu vẫn là Đấng dẫn đường, để chúng ta lại có thể tin tưởng và hân 
hoan ra đi mang ánh sáng làm chứng cho tình yêu và sức mạnh cứu độ của Thiên Chúa.  

Cầu chúc anh chị em sống thật phong phú Mùa Năm Mươi ngày hoan lạc Vượt Qua, và sống 
trọn một đời như Mùa Vượt Qua hoan lạc! 

Thân ái chào tất cả anh chị em trong Chúa Kitô phục sinh và cha thánh Phanxicô.  

 

 

ts FX Vũ Phan Long, OFM 
Giám Tỉnh 
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Thư Tổng Phục Vụ Gởi Toàn Dòng 

ĐỪNG SỢ! HÃY RA ĐI LÀM CHỨNG! 
 

Anh chị em thân mến,  
Xin Chúa ban bình an cho anh chị em! 
Chúa đã phục sinh! Đây là ngày Chúa đã làm 

ra (x. Tv 117). Người bị treo trên cây gỗ và đã 
trỗi dậy từ cõi chết. Sau đó, Người truyền cho 
chúng ta phải rao giảng và làm chứng về những 
gì đã xảy ra (x. Cv 10, 39-40. 42). Đây chính là 
sứ vụ của chúng ta, là loan truyền cho hết mọi 
người tin vui trọng đại đã thay đổi vận mệnh 
lịch sử; đó chính là Đức Giêsu, Đấng đã chịu 
khổ hình thời Phongxiô Philatô, đã chết và được 
mai tang, rồi ngày thứ ba Người đã trỗi dậy từ 
cõi chết và đang sống cho đến muôn đời.  

Vào tháng mười tới đây, Giáo Hội sẽ cử hành 
Thượng Hội Đồng Giám Mục. Tôi sẽ được may 
mắn tham dự nhân danh Liên hiệp các Bề trên 
thượng cấp. Lần này, THĐGM sẽ đề cập đến 
việc tân phúc âm hóa; chúng ta hãy ôn lại một 
chút lịch sử. Phúc âm hóa là chủ đề được thảo 
luận ở THĐGM 1974, khi đó các Nghị Phụ tập 
trung vào việc phúc âm hóa cho thế giới đương 
đại. Kết quả của THĐGM năm ấy là Tông Huấn 
Evangelii Nuntiandi (Loan Báo Tin Mừng) của 
Đức Phaolô VI; đây là một trong số những tài 
liệu giáo hoàng rất quan trọng của thế kỷ 20. 
Trong văn kiện này, đặc biệt ở chương II, Đức 
giáo hoàng nêu lên câu hỏi: loan báo Tin Mừng 
nghĩa là gì? Phải tìm câu trả lời ở số 24 của 
Tông huấn ấy, số đó nói rằng đây là một hành 
trình phức hợp với nhiều yếu tố, chẳng hạn 
“canh tân con người, làm chứng, công bố minh 
nhiên, chân thành đón nhận, đi vào trong cộng 
đồng, chấp nhận các dấu chỉ, và lấy sáng kiến 
làm việc tông đồ. Các yếu tố này có vẻ mâu 
thuẫn và thậm chí loại trừ nhau, nhưng kỳ thực 
lại bổ túc và làm phong phú cho nhau. Do đó, 
chúng cần được tháp nhập vào nhau”.  

Thế rồi Phúc âm hóa tiếp tục là một trong 
những ưu tiên chính của triều đại Đức Gioan 
Phaolô II, vì ngài quan tâm đến hiện tượng tục 
hóa, nên đã tạo ra thuật ngữ công cuộc phúc âm 
hóa mới (Tân phúc âm hóa), “mới về lòng nhiệt 
thành, mới về các phương pháp và mới về cách 
diễn tả” (Haiti 1983). Trong Tông Huấn 
Pastores davo vobis (Ta sẽ ban cho các ngươi 
những mục tử), một lần nữa Đức Giáo hoàng trở 
lại với đề tài này và khẳng định rằng công việc 
tân phúc âm hóa cần đến một lòng nhiệt thành 
mới, các phương pháp mới, và một ngôn ngữ 
mới để loan báo và làm chứng cho Tin Mừng.  

Đức Giáo hoàng Bênêđitô XVI tiếp nối 
chứng tá của các vị tiền nhiệm khi nhấn mạnh 
một lần nữa chủ đề tân Phúc âm hóa, khi ban tự 
sắc Ubicumque et semper (Tại mọi nơi và mọi 
lúc) mà thành lập một Hội Đồng Tòa Thánh 
nhằm cổ võ việc tân phúc âm hóa nơi các quốc 
gia có truyền thống Kitô giáo lâu đời, mà nay 
đang trải qua tiến trình trần tục hóa và một tình 
trạng “lu mờ của Thiên Chúa”. Và thế là chúng 
ta đi tới THĐGM 2012, để, như đã nói trên, bàn 
về công cuộc tân phúc âm hóa. Cũng từ đây một 
câu hỏi nảy sinh: chúng ta chuẩn bị thế nào đây 
để tích cực tham gia vào biến cố giáo hội này 
bằng cách này hay cách khác? 

Tổng Tu Nghị 2009 đã mời gọi chúng ta 
dâng trả quà tặng Tin Mừng bằng lời nói và việc 
làm. Văn kiện chung kết Những Người Mang 
Quà Tặng Phúc Âm nhắc nhở chúng ta rằng “từ 
thuở ban đầu huynh đệ đoàn tự xem mình được 
mời gọi ra đi loan báo điều họ đang sống” (số 
7), đó là Tin Mừng, là ân huệ cội nguồn (số 6). 
Hơn thế nữa, điều này nhắc nhở: chúng ta được 
gọi để “đón nhận Tin Mừng và dâng trả lại một 
cách sáng tạo [. . . ], trong tư cách là những anh 
chị em nhỏ bé đi loan báo Tin Mừng trên khắp 
các nẻo đường thế giới với con tim luôn hướng 



Nội San Thông Tin Tỉnh Dòng Thánh Phanxicô Việt Nam. Bình An và Thiện Hảo – Pax et Bonum 6

về Chúa” (số 10). Chúng ta cũng được nhắc nhớ 
rằng tình trạng trì trệ và bế tắc “đe dọa làm tê 
liệt năng động Phúc âm hóa”, có lẽ nói với 
chúng ta về một cuộc khủng hoảng đức tin đang 
ảnh hưởng đến một số anh em trong chúng ta” 
(số 12). Điều này lưu ý rằng chúng ta phải luôn 
di động cách sáng tạo (số 9, 11) và, khởi đi từ 
lô-gích của ân sủng (x. số 12), chúng ta phải 
vượt qua mọi ranh giới chủng tộc, văn hóa, tôn 
giáo và địa lý. Chúng ta phải nói bằng một ngôn 
ngữ trong sáng biết quan tâm đến các quy luật 
truyền thông của thế giới và làm cho sứ điệp 
chuyển tải trở nên dễ hiểu (số 16); phải thấy 
mình đồng cảm với thế giới chúng ta (số 7); và 
lãnh trách nhiệm trước thực tế văn hóa-xã hội 
của các dân tộc (số 14), nhờ đó chúng ta có thể 
đưa sứ điệp Tin Mừng nhập thể vào các hoàn 
cảnh sống khác nhau (số 16). Cuối cùng, Tổng 
Tu nghị nhắc chúng ta nhớ lại khung cảnh trong 
đó diễn ra công cuộc phúc âm hóa của chúng ta. 
Hơn nữa, công cuộc phúc âm hóa đó phải được 
nâng đỡ nhờ một kinh nghiệm mạnh mẽ về 
Thiên Chúa, nhờ được thực hiện trong tư cách là 
một huynh đệ đoàn, với sự cộng tác của giáo 
dân và gia đình Phan sinh, trong lúc chiếu cố 
đến những nơi chốn vô nhân đạo, những khu 
vực khó khăn và đầy rủi ro, sát cánh với những 
người nghèo nhất, những người đang đau khổ 
nhất và bị loại trừ (x. Nghị quyết 13). Đây là cả 
một chương trình và một phương pháp; nhưng 
chúng ta hãy tiếp tục tự hỏi: tất cả những việc 
này đòi hỏi điều gì?  

Tôi có thể nói tổng hợp rằng tân phúc âm 
hóa đòi hỏi ta phải đặc biệt say mê Lời Chúa, 
như thánh Phaolô tuyên bố: “Khốn thân tôi nếu 
tôi không rao giảng Tin Mừng!” (1 Cr 9, 16). 
Loan báo Tin Mừng không phải là một việc tùy 
chọn, nhưng phải là điều liên can đến chính tôi. 
Tôi không thể là Kitô hữu hay tu sĩ mà không 
loan báo Tin Mừng. Ai đã gặp được Chúa Phục 
Sinh và có kinh nghiệm về Người thì không thể 
nào giữ kinh nghiệm ấy lại cho riêng mình, 
nhưng bị thúc bách đi thông truyền và dâng trả 

kinh nghiệm ấy [như là điểm hội tụ] cho người 
khác. Vì thế, công việc tân phúc âm hóa nói đến 
một kinh nghiệm đậm đặc xác định giá trị của 
căn tính ta; nó liên quan đến toàn thể con người 
và hàm chứa cả việc chỉ cảm nhận về mình và 
hiểu mình khởi đi việc công việc phục vụ này. 
Điều này sẽ đưa tới sự say mê và giúp khám phá 
ra là trong sứ vụ này, có ẩn giấu cái “tôi ” đích 
thực, điều cho thấy tôi là ai và tôi được mời gọi 
trở nên cái gì. Và nếu một cá nhân đã say mê, 
thì có thể thực hiện công việc loan báo Tin 
Mừng với óc sáng tạo và tưởng tượng, với tất cả 
nhiệt tâm và quảng đại, ở bất cứ giai đoạn nào 
của đời mình, thậm chí khi đau ốm hay suy yếu 
về thể lý, dù là qua hoạt động tông đồ hay nếp 
sống ẩn tu.  

Trong những ngày này, khi tôi viếng thăm 
một người anh em mới đây đã từng làm việc ở 
một miền truyền giáo, anh đã nói với tôi: “Con 
vẫn luôn nghĩ rằng đời con là dành cho việc 
truyền giáo. Bây giờ, phải trở về vì đau ốm, con 
lại khám phá ra rằng Chúa gọi con tiếp tục là 
một nhà truyền giáo trong hoàn cảnh hiện nay. 
Con ao ước được tiếp tục là nhà truyền giáo để 
cống hiến cả đời con và những đau khổ của con 
cho công cuộc truyền giáo và gieo rắc Tin 
Mừng”. Giống như thánh Phaolô, người anh em 
này đã khám phá ra rằng đời anh là để loan báo 
Tin Mừng. Biết bao anh chị em tôi đã gặp trong 
những năm qua cũng đã khám phá được như 
vậy! Tôi không ngừng tạ ơn Chúa cho tất cả các 
anh chị em này.  

Giống như mọi sứ vụ, công cuộc tân phúc 
âm hóa được khai sinh từ một mối quan hệ chứ 
không phải từ việc quy chiếu về cá nhân. Để 
đáp lại tiếng gọi, chúng ta cần được Chúa gọi, 
Chúa chiếm lấy và thúc bách, như rất nhiều vị 
ngôn sứ, và đem ra khỏi cái thế giới nhỏ bé làm 
nên bởi những an toàn dù lớn hay nhỏ của 
chúng ta, và đặt chúng ta đứng trước một thế 
giới đang ăn mày ý nghĩa và khát khao sự thành 
toàn viên mãn. Khi đó, chúng ta chắc chắn là 
Người đi trước chúng ta mà nói: Này Thầy sai 
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anh em ra đi! Đừng sợ! Thầy sẽ ở với anh em 
luôn. Qua những năm tôi phục vụ Huynh đệ 
đoàn thế giới, tôi đã gặp nhiều anh chị em, khi 
tìm cách thể hiện chính mình qua những công 
tác phúc âm hóa khác nhau, cuối cùng đã chỉ 
trải nghiệm một sự trống rỗng nội tâm sâu xa 
hay một cảm thức mạnh mẽ rằng họ đã lãng phí 
thì giờ. Đồng thời, tôi đã gặp nhiều anh chị em ý 
thức rằng mình vâng phục một tiếng gọi, đã hiến 
mình hoàn toàn không dè giữ cho việc dâng trả 
quà tặng Tin Mừng [như là tâm điểm hội tụ] cho 
mọi người gần xa (x. Ep 2, 17); và dù thấy mình 
là đầy tớ vô dụng, giống như bất cứ người thợ 
nào trong vườn nho của Chúa (x. Mt 20, 1-16), 
họ đã chứng kiến cách thức Chúa làm để hạt 
giống Tin Mừng lớn lên và trổ sinh hoa trái dồi 
dào (x. Mc 4, 8).  

Trong công cuộc tân phúc hóa, không thể 
thiếu ý thức được sai đi. Bởi vì, chỉ khi có được 
ý thức đó thì niềm say mê Tin Mừng mới được 
sống như là một sự cấp bách, giống như một 
mệnh lệnh mang tính hiện sinh đích thực, khiến 
người ấy dành trọn đời mình mà phục vụ niềm 
say mê của Thiên Chúa đối với nhân loại. Chỉ 
khi khởi đi từ ý thức đó, chính đời sống - được 
hỗ trợ bởi một kinh nghiệm mạnh mẽ về Thiên 
Chúa, Đấng vẫn đang “thúc bách” và “đòi buộc” 
phải ra đi -, mới trở nên phúc âm hóa; và đến 
lượt họ, giống như thánh Phanxicô, người tín 
hữu vừa là “Tin Mừng sống động vừa là lời chú 
giải sống động về Lời Chúa” (Verbum Domini, 
số 83). Một lần nữa, chỉ với xác tín thật sâu sắc 
rằng mình được sai đi, thì công việc phúc âm 
hóa mới hết chỉ là chuyện “hoạt động” mục vụ 
hoặc là việc bác ái từ thiện, mà trở thành vững 
chắc vừa nhờ một tình yêu mạnh mẽ vừa nhờ sự 
quan tâm đến tha nhân, hầu đưa người ấy đến 
chỗ chia sẻ kho báu mà chính mình đã tìm thấy 
(x. Mt 13, 44).  

Chúng ta sẽ không bao giờ nhấn mạnh đủ là 
cần phải có một kinh nghiệm mãnh liệt về Thiên 
Chúa để trở thành những người loan báo Tin 
Mừng thực thụ. Chỉ khi nào chúng ta biết kết 

hợp thường xuyên với Thiên Chúa, để cho Lời 
Người đốt cháy trong lòng - như trường hợp hai 
môn đệ Emmau -, khi đó chúng ta mới có đủ 
khả năng chạy đi loan báo Tin Mừng (x. Lc 24, 
32-33). Chỉ khi chúng ta để cho Đấng Hằng 
Sống tìm gặp chúng ta, thì các khung cửa nhà 
chúng ta - đã bị đóng kín vì sợ hãi hoặc cam 
chịu -, mới được mở toang ra mà không hề sợ 
những kẻ chỉ giết được thân xác mà lại không 
giết được linh hồn (x. Mt 10, 28). Cửa mở ra với 
lòng nhiệt thành mới, sự táo bạo mới, lòng can 
đảm mới và vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng 
lời người phàm (x. Cv 4, 19), và chúng ta sẽ làm 
chứng cho Người là: Người đã chịu đau khổ và 
chịu chết, nay đang ngự bên hữu Chúa Cha và 
sống muôn đời (x. Cv 3, 15). Khi ấy, những 
phương pháp cần thiết cho công việc tân phúc 
âm hóa sẽ đến kịp thời.  

Khi tôi dừng lại với lịch sử truyền giáo vàng 
son và uy hùng của Hội Dòng chúng ta, đặc biệt 
là ở vùng Viễn Đông hoặc châu Mỹ, và khi tôi 
nghĩ đến các anh chị em ở trong nền văn hóa 
riêng hoặc phải rời xa nền văn hóa này, những 
người đang cống hiến không biết mệt mỏi cho 
công việc phúc âm hóa, tôi không thể không 
nghĩ đến họ như là những người nam người nữ 
đắm chìm trong tình yêu đối với Đức Giêsu. 
Chính tình yêu đó đã hướng dẫn họ trở nên, như 
thánh Phaolô, “tất cả cho mọi người” (1 Cr 9, 
22). Chính là đi từ tình yêu đối với Đức Giêsu, 
từ một kinh nghiệm thiêng liêng sâu xa được ghi 
dấu ấn một cuộc gặp gỡ cá vị với Người, và từ 
sự trào dâng một động cơ thúc đẩy sâu xa và 
chân thật, mà ta được hướng dẫn hành động vì 
phần rỗi của mọi anh chị em và để hiến mình 
hoàn toàn cho công việc loan báo Tin Mừng.  

Say mê Đức Kitô và cũng say mê con người, 
đó là điều mà công cuộc tân phúc âm hóa đòi 
hỏi. Không thể có điều này mà lại không có điều 
kia. Niềm say mê Thiên Chúa nhất thiết đưa tới 
niềm say mê những người nam người nữ, vì như 
chúng ta thường nói, họ đều là con cái của trời 
và đất. Tôi cảm thấy cần nhắc lại rằng phải cấp 
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bách đi ra khỏi tình trạng cằn cỗi về tinh thần 
của chúng ta. Đây là lúc phải thức dậy, là lúc 
đưa lại trọn vẹn ý nghĩa cho cuộc sống của 
chúng ta, và là lúc trải nghiệm ơn cứu độ. Đã 
đến lúc thực hiện công cuộc tân phúc âm hóa, 
bắt đầu bằng cách sống Tin Mừng và để cho Tin 
Mừng thay đổi trái tim chúng ta như đã từng 
thay đổi trái tim Phanxicô và nhiều anh chị em 
chúng ta.  

Theo chúng ta, là những người lớn, chúng ta 
thường nói rằng giới trẻ ngày nay là một giới trẻ 
an tọa và không dấn thân. Thế nhưng người trẻ 
nói gì về chúng ta? Chẳng phải là họ cũng nói 
giống như chúng ta sao? Tôi tin rằng nơi nhiều 
người trẻ, đặc biệt là nơi các tu sĩ trẻ, có một nỗi 
khao khát đời sống tâm linh chân thật, sự nhạy 
cảm, và nỗ lực đi tìm những giá trị mới mẻ và 
cao cả; khao khát chân lý, tính trung thực và sự 
mạch lạc. Nơi người trẻ có một niềm say mê 
Đức Kitô cũng như say mê con người hôm nay. 
Tôi cũng xác tín rằng nơi nhiều người lớn cũng 
như thế. Đồng thời, tôi cũng xác tín rằng trong 
cả hai nhóm đều có một thứ óc thực tế ngột 
ngạt, sự mệt mỏi và thói quen sáo mòn.  

Tôi cảm thấy cần cấp bách nhận thấy chính 
chúng ta là những người đón nhận công cuộc 
tân phúc âm hóa, đón nhận lại lời công bố 
kerygma, lời công bố đầu tiên ấy, và sau đó 
công bố cho những người khác theo cách hệ 
thống. Tôi nhận thấy chính chúng ta cần phải 
tìm ra được những lời mang niềm hy vọng và 
những lý do để hân hoan bước tới (x. 2 Th Cl 
12), nhưng không đạp lên chính chân mình (x. 3 
Th Cl 11), để rồi đề nghị cho người khác cũng 
một con đường hy vọng như thế. Tôi nhận thấy 
rằng chính chúng ta cần có một kinh nghiệm về 
Thiên Chúa đã được Đức Giêsu mạc khải, để 
cống hiến những câu trả lời cho những người 
đang tìm, mà con số những người đó thì đông. 
Hơn nữa, những câu trả lời này không chỉ là 
những câu đáp quan trọng theo giáo lý không 
được sống, nhưng là những câu trả lời được 
sống thật. Không thể thực hiện công cuộc tân 

phúc âm hóa bằng những khẩu hiệu hoặc bằng 
những lời được người khác soạn sẵn. Đúng hơn, 
công cuộc này cần những chứng nhân để truyền 
đạt những điều họ đã thấy, đã nghe và đã chạm 
tới (x. 1 Ga 1, 1-3); những chứng nhân không 
tìm sống cho phù hợp với hoàn cảnh xã hội hiện 
tại vì sợ bị loại trừ đến độ họ trở nên vô hình 
hoặc khó mà nhận ra được họ là môn đệ và nhà 
thừa sai, hoặc vì sợ làm việc không hiệu quả, 
hoặc không tỏ ra là ngôn sứ hoặc nhà thừa sai 
cho đủ.  

Chúng ta cần xây dựng những nẻo đường 
dẫn vào đức tin, mà không loại trừ chính mình 
khỏi những nẻo đường ấy hoặc coi như mình đã 
có những yếu tố cốt yếu của đức tin, là những 
yếu tố thật ra rất “thường bị từ chối”, như chính 
Đức Giáo hoàng Bênêđitô XVI đã nói đến trong 
tự sắc mở ra Năm Đức tin (Cánh cửa Đức tin, 
2). “Cuộc khủng hoảng đức tin đã tác động đến 
nhiều người”, Đức Giáo hoàng tiếp tục nói và 
chúng ta có thể thêm, đã tác động đến cả một số 
trong chúng ta. Trong bối cảnh này, chúng ta 
không thể để cho muối nhạt đi và cứ giấu mãi 
cái đèn đã thắp (x. Mt 5, 13-16). Được kêu gọi 
đi phúc âm hóa, trước tiên chúng ta phải để cho 
chính mình được phúc âm hóa. Chỉ sau đó, 
chúng ta mới thấy xã hội trần thế nơi chúng ta 
đang sống không như là một mối đe dọa nhưng 
là một cơ hội và là một arêôpagô, nơi chúng ta 
có thể loan báo vị Thiên Chúa hằng sống, vị 
Thiên Chúa chưa được nhiều người biết đến, 
nhưng lại là ý nghĩa tối hậu, hoàn hảo, và chung 
kết cho cuộc sống mỗi người.  

Làm thế nào chúng ta có thể phúc âm hóa 
trong khung cảnh tục hóa chúng ta đang sống và 
chắc chắn là khung cảnh vượt ra ngoài châu Âu? 
Sau đây là một vài cách thức:  

- Bằng cách làm tiếng vang cho Lời Chúa. 
Trong công cuộc tân phúc âm hóa, chúng ta cần 
nói với Thiên Chúa, nói về Thiên Chúa, và cung 
cấp một tiếng nói cho một vị Thiên Chúa dường 
như vẫn thinh lặng và thường không lắng nghe.  
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- Bằng sự thinh lặng hùng hồn. Lời nói và sự 
thinh lặng bổ sung cho nhau trong việc phúc âm 
hóa. Mối nguy hiểm đang tiềm tàng nơi chúng 
ta là nói nhiều về Thiên Chúa mà không lắng 
nghe Người cho đủ; nói nhiều với người khác 
mà không lắng nghe họ. Chúng ta sợ sự thinh 
lặng, thế mà sự thinh lặng lại cần thiết. Chúng ta 
tránh lắng nghe, nhưng việc lắng nghe lại quan 
trọng hơn bao giờ hết. Mầu nhiệm về Thiên 
Chúa, như thánh Âutinh nói, được gợi ra, được 
đề nghị, được cảm nếm và được yêu thích. Cố 
dùng lời lẽ mà bao trùm lấy mầu nhiệm này thì 
vô ích. Muốn thế, chúng ta cần phải làm im lặng 
các toan tính lèo lái Thiên Chúa và trau dồi sự 
thinh lặng hơn nữa, khi đó chúng ta mới mở ra 
được với mầu nhiệm Thiên Chúa đã được Đức 
Kitô mạc khải.  

- Bằng cách trở thành những thánh tượng và 
những chứng nhân có ý nghĩa, những truyện kể 
và những biểu tượng quan trọng. Chúng ta phải 
học lấy nghệ thuật trình bày nội dung giáo lý 
bằng cách kể truyện và dùng tượng ảnh. Tác 
nhân của công cuộc tân phúc âm hóa đưa những 
người khác đi vào trong thế giới các biểu tượng, 
thế giới của Lời Chúa nay đã thành truyện kể và 
thế giới của cử hành.  

- Bằng cách làm những tông đồ của niềm vui. 
Leon Bloy đã nói rằng: “Niềm vui là dấu hiệu 
chắc chắn cho thấy Thiên Chúa hiện diện”. Nếu 
Phúc Âm là Tin Mừng, thì công việc tân phúc 
âm hóa phải được thực hiện với nụ cười, chứ 
không phải với một khuôn mặt u buồn của 
“ngày thứ Sáu Tuần Thánh”. Thánh Tông Đồ 
nhắc chúng ta nhớ rằng Con Thiên Chúa là tiếng 
“có” của Thiên Chúa (x. 2 Cr 1, 18tt), do đó các 
sứ giả Tin Mừng không thể là tiếng “không”.  

- Bằng cách làm mọi việc chung với nhau 
trong huynh đệ đoàn. Đối với mỗi tu sĩ, đặc biệt 
người tu sĩ Phan sinh, không có dự phóng phúc 
âm hóa nào lại là một dự phóng cá nhân. Luôn 
luôn chính là huynh đệ đoàn đi phúc âm hóa. 
Việc tân phúc âm hóa phải được thực hiện thông 
qua chứng từ của đời sống huynh đệ.  

Công cuộc loan báo Tin Mừng ngày nay nằm 
ở giữa missio ad gentes và việc tân phúc âm 
hóa. Ta không thể phủ nhận cuộc khủng hoảng 
đức tin. Đôi khi cuộc khủng hoảng này biểu lộ 
ra bằng sự dửng dưng hoặc bằng cách tách xa 
cộng đoàn các tín hữu. Cũng đúng là trong số 
những người tự nhận họ theo chủ thuyết bất khả 
tri và vô thần, lại có nhiều người vẫn đang đi 
tìm Thiên Chúa. Điều này đưa lại cho chúng ta 
cả niềm hy vọng lẫn sức mạnh để rao giảng Tin 
Mừng mà không sợ hãi hoặc với thái độ đắc 
thắng, nhưng tin tưởng vào sức mạnh của Đấng 
mà chúng ta rao giảng là đã sống lại và đang 
hiện diện giữa chúng ta, và tin tưởng vào chân 
lý của sứ điệp của Người. Công cuộc tân phúc 
âm hóa là một lời kêu gọi tìm hiểu, yêu mến và 
phục vụ không phải một điều gì, cũng không 
phải một học thuyết, nhưng là một con người, 
đó là con người Đức Giêsu.  

Chúa đã phục sinh! Anh chị em hãy ra đi làm 
chứng và loan báo tin vui của Phúc Âm cho mọi 
người ở khắp nơi với một lòng nhiệt thành mới, 
những phương pháp mới và những cách diễn đạt 
mới! Đức Kitô đã sống lại! Vâng, Người đã 
sống lại thật! Chúc mừng lễ Phục Sinh cho anh 
chị em! 

Rôma, ngày 19 tháng 03 năm 2012 
Lễ trọng kính thánh Giuse 
 Tu sĩ José Rodríguez Carballo, OFM  
 Tổng Phục Vụ 
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TIN TỈNH DÒNG 
 

ĐI GIÚP MỤC VỤ 
Trong dịp mùa Chay và Tuần Thánh vừa qua, 

một số anh em linh mục trong Tỉnh Dòng chúng 
ta đã đi giúp mục vụ như: giúp tĩnh tâm, dâng lễ 
và ngồi tòa giải tội tại một số nơi xa như Hà 
Nội, Vinh, Pleiku và ở nước ngoài. Ngoài 
những nơi xa kể trên, đa số anh em giúp mục vụ 
tại các nơi gần cộng đoàn anh em ở như tại 
trung tâm Nhân Ái, các giáo xứ, một số nhà 
dòng nữ, …Đây là dịp thuận lợi để anh em phan 
sinh chúng ta cộng tác tích cực vào công tác 
mục vụ của Giáo hội địa phương, những nơi xa 
xôi thiếu vắng các linh mục hướng dẫn, đồng 
thời cũng giúp cho giáo dân ở những vùng sâu 
có điều kiện tham dự đầy đủ các bí tích trong 
những ngày đại lễ này.  

ĐIỂM TIN TAM NHẬT THÁNH  
VÀ ĐẠI LỄ PHỤC SINH  

Cộng đoàn Thủ Đức 
Từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 04 năm 2012, 

tức Tam Nhật Thánh và Đại lễ Phục Sinh, cha 
Giám Tỉnh FX. Vũ Phan Long OFM đã về cộng 
đoàn Thủ Đức và Học viện Phanxicô để sống và 
cử hành phụng vụ cùng với các anh em phan 
sinh tại đây. Đây là thói quen hàng năm của 
ngài.  

Vào đêm lễ Vọng Phục Sinh năm nay, cộng 
đoàn Thủ Đức “mở rộng cửa” bất thường cho 
các anh chị em di dân, sinh viên vào hiệp dâng 
thánh lễ với cộng đoàn đã khiến cho Ban Phụng 
vụ của học viện hơi lúng túng vì số người tham 
dự đông mà nến rước thì có hạn. Tuy nhiên, 
việc mở ra cho anh chị em giáo dân bên ngoài 
vào tham dự đã tạo nên một bầu khí thánh lễ 
mừng Chúa Phục Sinh trong cộng đoàn được 
sống động và vui hơn. Suốt thánh lễ thỉnh 
thoảng những tiếng la hét và tiếng chạy nô đùa 
của trẻ con đã phá tan bầu khí trang nghiêm 
trong nhà nguyện. Tuy vậy, nó cũng không làm 
ảnh hưởng nhiều đến bầu khí của thánh lễ; tâm 
hồn của anh em vẫn chăm chú hướng về bài 
giảng của cha Giám Tỉnh. Ngài nhấn mạnh đến 

kinh nghiệm gặp gỡ Đấng Phục Sinh mà chị 
Maria Mácđala đã để lại cho chúng ta sống hôm 
nay.  

Sau thánh lễ, các khách tham dự ra về trong 
bình an và tràn đầy niềm vui Chúa Phục Sinh. 
Còn anh em trong cộng đoàn cùng chia sẻ niềm 
vui Phục Sinh với nhau qua bữa ăn nhẹ tại nhà 
cơm cộng đoàn.  

Cộng đoàn và giáo xứ Đakao  

Vào các ngày Tam Nhật Thánh và Đại lễ 
Phục Sinh, anh em trong cộng đoàn Đakao đều 
tham dự thánh lễ và các nghi thức chung với 
giáo dân ở nhà thờ giáo xứ. Tối ngày thứ Năm 
Tuần Thánh, anh em trong cộng đoàn có giờ 
chầu Thánh Thể vào lúc 22 giờ 30 đến 23 giờ do 
anh Phú hướng dẫn đã giúp cho anh em và mọi 
người tham dự giờ chầu ý thức và cảm nghiệm 
sâu xa hơn về tình yêu Thiên Chúa dành cho 
con người để từ đó mọi người tự mình cất cao 
lời tạ ơn Thiên Chúa trong cuộc đời của mình. 
Đặc biệt đỉnh cao của phụng vụ thánh trong 
những ngày này là vào đêm vọng Phục Sinh và 
Đại Lễ Phục Sinh. Đêm vọng Phục Sinh năm 
nay về nghi thức và thời gian có dài, nhưng với 
những sáng kiến của cha xứ và Ban Mục vụ đã 
giúp cho mọi người tham dự thánh lễ cách tích 
cực và sốt sắng mà quên đi cả thời gian. Hơn 
nữa, bằng những tiếng hát điêu luyện của ca 
đoàn Quê Hương cũng làm mọi người nâng cao 
tâm hồn và hòa vào niềm vui thực sự của biến 
cố mừng Chúa sống lại. Đây quả là một đêm 
thánh đầy ý nghĩa cho mỗi người kitô tham dự 
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thánh lễ này. Hy vọng rằng với bầu khí sôi 
động, vui tươi và đầy ý nghĩa của thánh lễ đó 
giúp mỗi người tham dự ý thức hơn và sống mãi 
niềm vui của ngày Lễ Phục Sinh năm nay trong 
suốt cuộc đời của mình. Đó cũng là dấu chỉ cho 
thấy chúng ta đang sống và làm chứng cho Đức 
Giêsu Phục Sinh trong thế giới hôm nay.  

Giáo điểm Khánh Vĩnh  
 Ngày 8 tháng 4 Chúa Nhật phục sinh, cha 

Giuse Nguyễn Xuân Quý đặc trách anh chị em 
dân tộc vùng Khánh Vĩnh đã đến dâng thánh lễ 
tại giáo điểm Khánh Vĩnh (thuộc Giáo phận 
Nha Trang) cùng với một số tu sĩ và các anh chị 

giáo lý viên.  
 Ngay đầu thánh lễ, Cha Giuse cùng anh chị 

em tạ ơn Chúa đã quy tụ mọi người về đây để 
cùng nhau mừng đại lễ. Tuy trời hôm nay không 
nắng như những ngày trước nhưng lều trại được 
bà con dựng tạm vẫn không che hết ánh nắng 
mặt trời và không đủ chỗ chứa hơn 700 người 
đến tham dự. Tất cả cùng nhau quây quần bên 
bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể thật trang 
nghiêm và sốt sắng, cùng nhau cất vang bài ca 
Chúa đã sống lại thật rồi, làm cho niềm vui 
phục sinh tỏa lan và tròn đầy hơn. Mặc dù khí 
trời nóng bức đã làm cho bà con phải lấy mũ, 
nón làm quạt, một số lấy áo khoác che nắng, vì 
lều trại không đủ chỗ, tất cả anh chị em phải 
ngồi bệt xuống bạt, vì không có ghế, nhưng 
không vì thế mà làm bà con khó chịu. Mọi 
người đều chăm chú lắng nghe từng lời cha 

Giuse chia sẻ, bài giảng ngắn gọn nhưng rất ý 
nghĩa, đã đi vào lòng từng tín hữu.  

 Ngày lễ tuy ngắn ngủi, nhưng để lại trong 
chúng tôi nhiều cảm nhận. Vì để có được một 
thánh lễ như thế này, anh chị em đã nỗ lực rất 
nhiều để chuẩn bị như dựng lều trại, trang hoàng 
bàn thờ, chuẩn bị phụng vụ… trong cơn mưa 
tầm tã từ chiều hôm trước. Giờ đây, thánh lễ đã 
xong, các thanh niên lại phải leo lên để tháo gỡ 
lều bạt giữa lúc trưa trời nắng chang chang. Qua 
thánh lễ này, chúng tôi nhận thấy nơi các chị em 
người dân tộc đã thể hiện một niềm tin sống 
động trong các công việc và sự hy sinh của họ. 
Điều này làm tăng thêm nghị lực và lòng nhiệt 
thành cho mỗi người chúng tôi trong sứ vụ loan 
báo Tin Mừng. Tạ ơn Chúa vì một ngày lễ phục 
sinh tràn đầy niềm vui và ý nghĩa.  

Đan viện Clara 
Niềm vui Phục sinh trào dâng ngay từ đêm 

canh thức Vượt Qua. Cha Đinh Trọng Đệ và các 
em tìm hiểu đến đan viện Clara, cùng nhau ôn 
lại lịch sử ơn Cứu Độ qua những trình thuật của 
Sách Thánh và lời ngôn sứ, theo đó cha và các 
em cũng mang theo cả một ký ức về lịch sử của 
Phanxicô và Clara, là sự yêu thương hiệp thông. 
Đêm ấy, nguyện đường nhỏ bé của Đan viện 
Clara thấy mình như Portiuncula nhỏ bé ngày 
xưa đắm chìm niềm vui và cảm xúc vì tràn ngập 
tiếng hát của anh em. Giáo dân tham dự đông 
đảo, đoàn rước nến bao kín khuôn viên bên 
ngoài, trên gương mặt mọi người đều hiện rõ sự 
hân hoan, vui mừng.  

Và sáng Chúa Nhật Phục sinh, cha Giám tỉnh 
Vũ Phan Long, OFM đã dâng lễ, chia sẻ niềm 
vui với cộng đoàn đan viện. . . Một điểm nhấn 
trong bài giảng, cha nói tất cả những gì khác 
đều không quan trọng, chúng ta chỉ cần phải 
mất thời gian để khám phá Thiên Chúa mà thôi.  

TIN JPIC 
Từ ngày 17 đến ngày 27/04/2012, Hội Dòng 

có tổ chức khóa học về “Công lý, hòa bình và sự 
toàn vẹn của tạo thành” được tổ chức tại Rôma. 
Tỉnh Dòng chúng ta cử anh Giuse Nguyễn Văn 
Huyền đi tham dự khóa học này.  

 
 



 

Nội San Thông Tin Tỉnh Dòng Thánh Phanxicô Việt Nam. Bình An và Thiện Hảo – Pax et Bonum 12

 
TIN FRATERNITAS & www. ofm. org  

 
Alleluia! 
Chúa đã phục sinh! Đây là ngày Chúa đã làm 

ra (x. Tv 117). Người bị treo trên cây gỗ và đã 
trỗi dậy từ cõi chết. Sau đó, Người truyền cho 
chúng ta phải rao giảng và làm chứng về những 
gì đã xảy ra (x. Cv 10,39-40.42). Đây chính là 
sứ vụ của chúng ta, là loan truyền cho hết mọi 
người tin vui trọng đại đã thay đổi vận mệnh 
lịch sử; đó chính là Đức Giêsu, Đấng đã chịu 
khổ hình thời Phongxiô Philatô, đã chết và được 
mai tang, rồi ngày thứ ba Người đã trỗi dậy từ 
cõi chết và đang sống cho đến muôn đời.(trích 
thư của Anh Tổng phục vụ Mùa Phục Sinh 
2012) 

Tây Ban Nha_Hội nghị về Thánh Clara 
Hội nghị diễn ra từ ngày 24-26/02/2012 tại 

nhà tĩnh tâm Chúa Kitô Pardo ở Madrid (El 
Pardo) để kỷ niệm lần thứ 800 ngày lễ dâng hiến 
của thánh nữ Clara. Các sinh viên trường Trung 
học Phanxicô cùng sự trợ giúp của anh Mauro 
Johri, TPV OFMCap, anh Sevenrino Calderon, 
OFM, Chủ tịch liên hiệp các nhánh Phan sinh 
thuộc bán đảo Iberia, và chị Mara Alegria 
Zarroca, OSC, Chủ tịch Liên hiệp các Đan viện 
Clara của Tây Ban Nha. Các chủ đề nghiên cứu 
chính xoay quanh 6 bài thuyết trình chủ yếu:  

1. Trường hợp thánh Clara : sự ra đời và 
truyền bá một gương sống thánh thiện ( Mark 
Bartoli);  

2. Kỷ niệm một trăm năm nghiên cứu Bản 
luật của thánh Clara (anh Br. Fernando Uribe, 
OFM );  

3. Khó nghèo tận cùng: Ân sủng và chọn lựa 
của thánh Clara (Leonard Lehmann OFMCap);  

4. Clara Assisi có phải là người sáng lập 
dòng? Cội nguồn và việc truyền bá đoàn sủng 
trong phạm vi Tây Ban Nha (XIII) (Maria del 
Mar Grana); 

 5. Clara và Phanxicô Assisi: người yêu, 
người bạn, đồng minh? Giải thích của một số 
chuyên viên về mối quan hệ giữa hai vị thánh 
(anh Niklaus Kuster OFMCap);  

6. Thánh Clara trong lãnh vực nghệ thuật 
(Antonio Oteiza). Có 4 bài có liên quan đến 
nhiều khía cạnh đời sống của Dòng Nhì, hai 
cuộc thảo luận bàn tròn, và các sinh hoạt tôn 
giáo và văn hóa khác. Số người đông đảo tham 
dự Hội nghị đã vượt ra ngoài dự định. Có thể 
xem thêm: 
http://www.escuelafranciscana.galeon.com/ 
Đại Hội lần thứ 36  

của Liên Hiệp các Giám Tỉnh  
thuộc Gia đình Phan Sinh Ý 

Đại Hội lần thứ 36 của Liên Hiệp các Giám 
Tỉnh thuộc Gia đình Phan Sinh Ý được tổ chức 
tại Nepan từ ngày 5-10 tháng 3 nhân dịp mừng 
kỷ niệm 40 năm thành lập. Trong những ngày 
đó, họ đã suy nghĩ về tính chất hợp thời của 
thông điệp của thánh Clara vào dịp kỷ niệm 800 
năm ơn gọi của ngài và sáng lập Dòng các chị 
em nghèo Clara. Các diễn giả tài năng đã giúp 
cho buổi thảo luận được dễ dàng hơn, như: anh 
Paul Martinelli, OFMCap đã nói về đời sống 
thánh hiến của những người nam và người nữ, 
và giáo sư Marco Bartoli trình bày về sự thách 
đố của đời sống Clara trong thế giới hôm nay. 
Cũng có một cuộc thảo luận bàn tròn do Phó 
Giám đốc Don Ivan Maffeis thuộc Văn phòng 
Truyền thông Xã hội CEI hướng dẫn và được sự 
hỗ trợ của các Chủ tịch Liên hiệp Dòng Clara tại 
Ý, như Sr. Diana Pope, Sr. Patrizia Nocitra, and 
Sr. Stefania Monti. Đặc biệt quan trọng và ý 
nghĩa là Đức Hồng y Sepe đã chủ tế thánh lễ 
cùng với sự tham dự của bốn Tổng Phục vụ, các 
Chủ tịch các Liên hiệp Dòng Clara, các chị em 
thuộc đan viện thánh Clara, và một số tu sĩ Phan 
sinh nhiệt thành... 

Tu Nghị Chiếu ở Tây Ban Nha 
Tu Nghị Chiếu của Anh em Hèn mọn của sáu 

tỉnh và một Hạt dòng tại Tây Ban Nha trong quá 
trình thống nhất sẽ được tổ chức tại El Escorial 
(Madrid) từ15-18 tháng Tư, năm 2012. Các 
Giám tỉnh và các anh em khác từ phần còn lại 
của các tỉnh dòng thuộc Liên hiệp tỉnh dòng 
miền Iberia. Anh TPV cũng sẽ có mặt ở đó và 
có bài thuyết trình về "Tái cơ cấu để Tái phục 
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hồi" và sẽ chủ trì một số buổi cử hành; Có Anh 
Vicente Felipe, OFM, Tổng cố vấn của Liên 
hiệp này (CONFRES); Anh Giacomo, OFM, 
người sẽ nói "Căn tính lữ hành của chúng ta", và 
Br.Francesco Patton, người sẽ trình bày cho 
những người tham gia quá trình thống nhất mà 
sáu tỉnh dòng ở phía bắc Ý đang theo đuổi. Đây 
sẽ là những ngày để mừng món quà ơn gọi của 

chúng ta, và để gia tăng sự hiểu biết lẫn nhau 
nhằm tăng cường mối dây huynh đệ, cần thiết 
để đối mặt với thực tế mới đang được tiến 
hành.Ngày 17 tháng Tư, các nữ tu Clara của tất 
cảcác Liênhiệp CONFRES sẽ tham gia vào buổi 
gặp mặt để mừng tám trăm năm ngày thánh hiến 
của Thánh Clare và ngày thành lập Dòng các chị 
em nghèo khó của Thánh Clare. 

 

Trang Thơ 
Hai Tê Miệt Vườn 

 

QUÀ TẶNG TÌNH THƯƠNG 
Mẹ đón nhận Ngôi Lời Nhập Thể, 
Một món quà trời bể tình thương. 
Từ nay Thiên Chúa khai trương, 
Con đường cứu độ trên dương gian trần. 
Con Thiên Chúa trở thành người thế, 
Sống cuộc đời chẳng dễ chút nào. 
Nhưng Người mong ước làm sao, 
Để ơn cứu độ tuôn trào khắp nơi. 
Mọi nhân thế sống đời hoàn thiện, 
Cùng giúp nhau thực hiện điều lành. 
Cuối đời tất cả chung phần, 
Vinh quang phúc lộc trong thành Thiên Cung. 

BÁN RẺ THẦY MÌNH 
Giu-đa bán rẻ Thầy mình, 

Bởi ông không sống chữ “Tình” mà thôi. 
Để rồi đánh mất cuộc đời, 

Chạy theo tiền bạc của người gian tham. 
Trí tâm chất chứa đầy tràn, 

Với bao ý nghĩ mưu toan hại Thầy. 
Khiến cho Thầy phải phân thây, 

Chết trên khổ giá ngập đầy đau thương. 
Gây nên đại họa tai ương, 

Nghĩa tình Sư phụ hết đường hiệp thông. 
Đời ông đã bị tiêu vong, 

Bỏ đi thắt cổ chẳng mong được gì. 
Điều này ta phải gẫm suy, 

Nhớ đừng bán Chúa, hiểm nguy vô cùng. 
Nhưng cần phải sống kiên trung, 

Con đường theo Chúa thủy chung chữ “Tình”. 

CẦM LẤY MÀ ĂN 
Chính qua Bánh Rượu hữu hình, 

Giê su ban tặng chính mình cho ta. 
Tình Ngài quả thật bao la, 

Ngày đêm tuôn đổ như là suối sông. 
Suốt đời Ngài chỉ ước mong, 

Đó là sống mãi trong lòng thế nhân. 
Nên Ngài hiến trọn bản thân, 

Trở thành lương thực nuôi dân mọi thời. 
Bởi đây là bánh từ Trời, 

Chúa Cha trao tặng cho người trần gian. 
Thế nhân hưởng trọn bình an, 

|Khi lòng ai nấy tràn đầy tình thương. 
Dắt nhau về chốn Thiên Đường, 

Chính nhờ lãnh nhận Thần Lương vĩnh hằng. 

PHỤC VỤ RỬA CHÂN 
Chính bằng hành động “rửa chân”, 

Đây là cách thế thực hành yêu thương. 
Việc này Chúa đã nêu gương, 

Cha Ta biết sống con đường “Ái nhân”. 
Sẵn sàng hiến trọn bản thân, 

Sống cho kẻ khác, bất phân xa gần. 
Chính nhờ luôn biết thực hành, 

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

Cành nho nặng trĩu quả hoa nghĩa tình. 
Cuối đời chắc chắn hiển vinh, 

Ơ trong ánh sáng phục sinh vĩnh hằng. 



 

Nội San Thông Tin Tỉnh Dòng Thánh Phanxicô Việt Nam. Bình An và Thiện Hảo – Pax et Bonum 14

 
 

  
Cộng Đoàn Sông Bé 

 
Anh em cộng đoàn Sông Bé xin gửi lời chào 

đến tất cả toàn thể anh chị em trong đại gia đình 
Phan sinh. Kính chúc Anh chị em tràn đầy niềm 
vui và sức mạnh của Chúa Kitô Phục Sinh. Với 
niềm vui và sức mạnh ấy, ước gì anh chị em 
sống thật sung mãn ơn gọi của mình trong mọi 
hoàn cảnh sống của đời mình.  

Sau những ngày về đón Tết cổ truyền với gia 
đình và những người thân, anh em đã trở lại 
cộng đoàn đông đủ, không có mảy may sự sứt 
mẻ nào, với một khí thế mới và một tinh thần 
mới. Về nhân sự, cộng đoàn vẫn không có sự 
thay đổi nào, vẫn có sự hiện diện đầy đủ của 11 
anh em. Nhìn chung, anh em đều khỏe mạnh, 
duy chỉ có anh Hùng vừa mới mổ đĩa đệm lúc 
trước tết nên giờ vẫn còn đang trong chế độ hồi 
phục. Rất may tình hình sức khỏe của anh hồi 
phục rất nhanh. Hy vọng trong thời gian ngắn 
sắp tới anh sẽ hoàn toàn hồi phục để có thể tháp 
nhập một cách bình thường trở lại vào các sinh 
hoạt chung của cộng đoàn.  

Sau những ngày nghỉ Tết nguyên đán vui vẻ, 
cùng với Giáo hội hoàn vũ, anh em cộng đoàn 
Sông Bé chào đào Mùa Chay với một tinh thần 
hăng say. Trong suốt Mùa Chay, ngoài những 
nỗ lực hy sinh tập luyện đàng nhân đức của từng 
cá nhân, cộng đoàn cũng đã đề ra những hành 
động cụ thể để thực hiện hầu làm cho những 
ngày sống Mùa Chay thật ý nghĩa. Trong niềm 
vui mừng lễ Phục Sinh anh em cũng đã tổ chức 
Tuần Thánh và đại lễ Phục Sinh trang trọng và 
ấm cúng. Anh phụ trách tận dụng chút thời gian 
ngắn ngủi của Tam Nhật Thánh lên Trọng Điểm 
(trung tam SIDA Bình Phước) để sống Tam 
Nhật Thánh và cử hành các bí tích với anh chị 
em tại Trọng điểm.  

Song song đó, nhận lời mời của cha xứ giáo 
xứ Long Hòa (xã Long Hòa, Huyện Dầu Tiếng, 

Bình Dương, cách cộng đoàn 15km về hướng 
Tây Ninh) đến giúp giáo xứ trong Tam Nhật 
thánh, cộng đoàn đã cử ra 2 anh em để giúp 
ngài. Hai anh em giúp ngài trong các việc như 
giúp tĩnh tâm cho giáo dân, hướng dẫn và cử 
hành một số nghi thức phụng vụ… Tam Nhật 
thánh tại giáo xứ diễn ra tốt đẹp. Hai anh cũng 
đã cộng tác tích cực với cha xứ để cử hành Tam 
Nhật Thánh thật long trọng sốt sáng. Tạ ơn 
Chúa.  

Bên cạnh đó, tại giáo xứ Cậy Trường, giáo 
xứ mà anh em đang ở, năm nay cũng có 2 anh 
em giúp mục vụ ngoài đó. Hai anh vẫn đang 
cộng tác với cha xứ rất tích cực trong việc trông 
coi ca đoàn, dạy giáo lý… Tuần Thánh năm 
nay- cũng là Tuần thánh đầu tiên có sự hiện diện 
của hai thầy Phanxicô - thêm phần long trọng vì 
có sự hiện diện của hai thầy.  

Trong những ngày của Tam Nhật Thánh, 
cộng đoàn vui mừng đón tiếp Anh Lam từ 
Đakao lên. Anh đến đem thêm niềm vui và tiếng 
cười cho cộng đoàn. Sự hiện của anh làm cho 
cộng đoàn xôm tụ hẳn. Cảm ơn anh đã dành thời 
gian quý báu đến chia sẻ đời sống với anh em 
trong niềm vui đón mừng Chúa Phúc Sinh.  

Cộng đoàn đã lên kế hoạch để tái thiết lại 
mảnh vườn hiện đang trồng điều và trồng cây ăn 
trái, vì nhận thấy trong tình hình hiện nay, hiệu 
quả kinh tế mà cây điều và một số cây ăn trái 
mạng lại không cao. Theo đó, sẽ phá hết cây 
điều, cây ăn trái cũ, thay vào đó là trồng mới 
cây cao su, một số cây ăn trái và cây lâu năm. 
Vì vậy, một công hai việc, anh em đã liên hệ với 
cộng đoàn Thủ Đức và nhà tìm hiểu để kết hợp 
thanh lý vườn cây và lấy củi làm chất đốt cho 
nhu cầu cực lớn ở hai nhà này. Khoảng một tuần 
trước lễ Phục Sinh, cùng với một số anh em nhà 
tìm hiểu anh em đã thanh lý xong vườn điều. 
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Củi cũng đã được chuyển về Thủ Đức. Tạ ơn 
Chúa công việc diễn ra êm đẹp. Hiện tại anh em 
đang tích cực dọn dẹp, xới đất, đào lỗ để kịp cho 
mùa vụ trồng cây vào mùa mưa sắp tới.  

Mùa cạo mủ cũng sắp đến anh em đang tích 
cực chuẩn bị những công việc cần thiết để mùa 

cao mủ sắp tới gặt hái được nhiều thành quả tốt 
đẹp.  

Vài hàng tin tức xin được chia sẻ với toàn thể 
anh chị em.  

Kính chúc anh chị em bình an và mọi điều 
thiện hảo.  

 
MỪNG LỄ PHỤC SINH TẠI KHÁNH VĨNH 

Giuse Xuân Quý 
 

 Ngày 8 tháng 4 Chúa Nhật phục sinh, cha 
đặc trách đã cùng anh chị em dân tộc, dâng 
thánh lễ tại giáo điểm Khánh Vĩnh ( thuộc Giáo 
Phận Nha Trang). Để niềm vui được nhân lên và 
thêm phần ý nghĩa, một số tu sĩ cùng anh chị 
giáo lý viên đã vượt một quãng đường xa, để 
cùng hiện diện với anh chị em nơi đây.  

 Đầu thánh lễ Cha Giuse cùng anh chị em, tạ 
ơn Chúa đã quy tụ mọi người về đây để cùng 
nhau mừng đại lễ. Tuy trời hôm nay đỡ nắng 
hơn những ngày trước nhưng lều trại được bà 
con dựng tạm vẫn không che hết ánh nắng mặt 
trời và không đủ chỗ chứa hơn 700 người tham 
dự thánh lễ. Tất cả cùng nhau quây quần bên 
bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể thật trang 
nghiêm và sốt sắng, cùng nhau cất vang bài ca 
Chúa đã sống lại thật rồi, làm cho niềm vui 
phục sinh tỏa lan và tròn đầy hơn. Mặc dù khí 
trời nóng bức đã làm cho bà con phải lấy mũ, 
nón làm quạt, một số lấy áo khoác che nắng, vì 
lều trại không đủ chỗ, tất cả anh chị em phải 
ngồi bệt xuống bạt, vì không có ghế, nhưng 
không vì thế mà làm bà con khó chịu hay bực 
dọc. Mọi người chăm chú lắng nghe từng lời 
cha Giuse chia sẻ, bài giảng ngắn gọn nhưng rất 
ý nghĩa, đã đi vào lòng từng tín hữu. Cha đã cắt 
nghĩa để giúp bà con hiểu được lễ phục sinh là 
lễ trọng thể nhất trong năm, hầu hết các tôn giáo 
tin vào Chúa đều cử hành ngày lễ trọng đại này, 
Cha nhắc lại lời nói của thánh Phao Lô “ nếu 
Đức Kitô không sống lại thì quả thưc vô phước 
cho niềm tin của chúng ta”. Chính vì thế mà 
chúng ta tin vào Đức Kitô phục sinh vô cùng có 
ý nghĩa, vì mai này chúng ta cũng được sống lại 
với Người. Bằng câu chuyện lòng sám hối của 
một bệnh nhân khó tính, cha nhắc nhở mỗi 
người hãy luôn sống tâm tình hoán cải, tha thứ 
cho nhau. Cuối thánh lễ Cha nhắn nhủ bà con 
một cách chân tình: người công giáo phải sống 
tốt, siêng năng lao động chắc chắn Chúa sẽ chúc 

lành và Chúa không để cho bà con đói khổ. Các 
em học sinh phải chăm lo học hành, để xây 
dựng quê hương đất nước trong tương lai. Đặc 
biệt cha trao gởi cho bà con những lời nhắn nhủ 
của Đức Giám Mục Giáo Phận: “ Đức Giám 
Mục luôn yêu mến và đặt bà con Khánh Vĩnh 
trong tim của Ngài và Ngài sẵn sàng xây cất cho 
bà con một nguyện đường khi được phép. Khi 
Cha lặp lại lời của Đức Giám Mục, tất cả mọi 
người đã biểu lộ niềm vui rạng ngời trên khuôn 
mặt với lòng biết ơn, tin tưởng và tràn đầy hy 
vọng, vì một ngày nào đây họ sẽ được dự lễ 
trong một ngôi nhà và không phải chịu cảnh 
nắng mưa cực khổ nữa.  

Quả thực , chúng tôi thấy được niềm tin đơn 
sơ nhưng rất xác tín của anh chị em. Qua đó 
nhắc nhở chúng tôi hãy tạ ơn Chúa về tất cả 
những gì Chúa ban cho mình và cầu nguyện cho 
con cái Chúa nơi đây sớm có một nơi xứng đáng 
thờ phượng Chúa và không phải tham dự thánh 
lễ dưới trời nắng nhễ nhãi mồ hôi.  

 Thật sự đây là thánh lễ phục sinh vô cùng ý 
nghĩa với bà con dân tộc và cả với chúng tôi 
nữa. Chúng tôi tạ ơn Chúa đã cho có cơ hội để 
thấy được những khó khăn của Cha đặc trách và 
của anh chị em, đồng thời được chứng kiến đời 
sống đức tin sống động của anh chị em dân tộc. 
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Từ em nhỏ cho đến cụ già thể hiện đức tin với 
lòng yêu mến. Những cử chỉ thái độ tôn kính 
trang nghiêm, không một tiếng nói chuyện, nhất 
là lúc rước Chúa Giê su Thánh thể với thái độ 
thờ lạy thật sự.  

 Sau thánh lể chúng tôi ghé thăm một vài nơi 
mới thấy được sự nghèo nàn, thiếu thốn trăm bề, 
núi đồi gồ ghề, đất đai cằn cỗi, nắng hạn làm 
cho cuộc sống mưu sinh của bà con cơ cực hơn. 
Chúng tôi đi tham quan suối Lắc, trên đường đi, 
chúng tôi ghé thăm một gia đình với căn nhà 
nhỏ bé, nghèo nàn nhưng dành phòng khách đẹp 
nhất đặt Nhà Tạm, mỗi chúa nhật bà con cử 
hành Lời Chúa dọn Thánh Thể Chúa ngự vào 
lòng từng tín hữu. Trở lại dòng suối, đây là một 
dòng suối đặc biệt đẹp, hoang sơ và đầy kỳ thú. 
Ngắm nhìn, ngồi nghỉ hay được lội giữa dòng 
nước mát lạnh đã làm tan biến đi nỗi mệt nhọc 
của chặng đường dài nắng nôi.  

 Sau một ngày rất ngắn, nhưng để lại trong 
chúng tôi nhiều cảm nhận. Vì để có được một 
thánh lễ, anh chị em đã nỗ lực rất nhiều, nhất là 
việc dựng lều trại, vì trời gió to nên ngày hôm 
trước không thể dựng được, thế là từ sáng sớm 

hôm sau, họ phải rất vất vả mới dựng được cho 
kịp giờ lễ, lễ xong trời rất nắng nhưng những 
thanh niên vẫn phải leo trèo để tháo gỡ lều bạt. 
Qua sự biểu lộ đức tin sống động của bà con 
dân tộc, đã cật vấn đức tin của chúng tôi. Và 
đến những nơi như thế này, cho ta thấy được 
rằng cánh đồng truyền giáo bao la của Giáo Hội 
đang rất cần những thợ gặt dấn thân phục vụ. 
Điều này tăng thêm nghị lực cho mỗi người 
chúng tôi nhiệt thành hơn trong sứ vụ của mình. 
Tạ ơn Chúa vì một ngày lễ phục sinh tràn đầy 
niềm vui và ý nghĩa.  

 

Thư Anh Hải Minh  
Từ Manila 

 
Anh Long thân mến, 
 Cầu chúc anh luôn sống trong bình an của 

Chúa Phục sinh. 
Năm đầu tiên sống Tuần Thánh ở Philippines 

có nhiều ấn tượng, em xin chia sẻ một vài cảm 
nhận : 

Ở Philippines, Tuần Thánh là Tuần lễ nghỉ, 
các công sở lẫn trường học đều đóng cửa, mọi 
người đi về vùng quê nghỉ ngơi, du lịch. Vì đa 
số dân chúng là người Kitô hữu (đến 92%), nên 
Tuần Thánh có một không khí “lễ hội” đặc biệt : 
trên truyền hình thường xuyên có một kênh 
riêng để linh mục giảng thuyết và hướng dẫn 
phụng vụ. Ngày thứ sáu, tại quảng trường thành 
phố, một nhóm linh mục (đứng đầu là một anh 
em trong dòng ta) quy tụ khoảng 7 ngàn bạn trẻ 
cầu nguyện, giảng thuyết và ca múa diễn 
nguyện một ngày. Người ta thường đi đến các 
nhà thờ, đền thánh để hành hương và lãnh nhận 
bí tích. Ở tại Đan viện Clara đây, hai ngày thứ 
năm và thứ sáu, mỗi ngày có khoảng gần 5 ngàn 

người đến đan viện hành hương (giống như ở 
VN đi lễ Chùa vào ngày tết vậy : đến đan viện 
viếng Thánh thể, đi đàng thánh giá, viết thư xin 
khấn và vuốt thánh Clara xin chữa lành bệnh. 
Họ đến với lễ vật truyền thống là 6 trái trứng gà 
gói trong tờ giấy bóng kính. Trong Tuần thánh 
đan viện nhận cả hàng chục ngàn trứng gà. (Ở 
đây đan viện là nguồn cung cấp trứng gà cho 
các cộng đoàn anh em dòng nhất trong vùng 
Manila). 

Dường như bà con thích những hình thức đạo 
đức bình dân hơn Phụng vụ chính thức : Thứ 
Sáu Tuần Thánh hôn chân Thánh Giá, nhà thờ 
đông nghẹt (sau phụng vụ mọi người xếp hàng 
hôn kính gần hai tiếng). Trong ngày này, ở vùng 
Pampanga, ngoại ô Manila có diễn tuồng 
thương khó với màn đóng đinh thật sự và treo 
trên thập giá gần một tiếng, mọi người chen 
chúc đi xem, đông hơn cả ở nhà thờ Chính tòa. 
Chương trình được chiếu trên truyền hình, thấy 
đánh tóe máu, khi đóng đinh có mấy bác sĩ và 
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xe cứu thương túc trực ! Ngày lễ vọng Phục 
sinh, bà con đem hàng hàng lớp lớp bình, can 
nước đến làm phép. Tại đan viện làm phép đến 
hàng khối nước là ít ! rảy nước phép phải đi 
mấy vòng để có ướt được người mới là tốt. Đến 
ngày Chúa nhật Phục sinh thì nhà thờ thưa thớt 
vì mọi người đi chơi hoặc bận tổ chức tiệc tùng 
mừng Chúa sống lại. 

Nói như thế không có nghĩa là dân Phi sống 
đạo hời hợt, ngược lại qua kinh nghiệm giải tội, 
em thấy họ sống tương quan cách cụ thể và thân 
tình với Thiên Chúa. Trong Tuần Thánh em dự 
định đi về một đan viện miền núi tĩnh tâm và 
nghỉ ngơi, nhưng thấy quá đông khách hành 
hương đến, nên lên liều mạng nhận giúp giải tội. 
Bà con thường thích xưng tội bằng tiếng 
Tagaloc hơn ! họ xưng tội và diễn tả sự thống 
hối cách chân thành, có những thứ tội mà ở VN 
chưa bao giờ nghe, chẳng hạn như tội “hành hạ 
súc vật”, “hút thuốc lá, tổn hại sức khỏe mình và 
người khác”. Giúp giải tội cho các bạn trẻ có hai 
điều lúc đầu em hơi bị “shock” : họ đưa điện 
thoại di động vào tòa GT, vừa xưng tội vừa bấm 
điện thoại (sau này mới biết là để xem bảng xét 
mình !) và luôn miệng “OK”, kể cả sau lời xá 
giải, thay vì “amen”, thì “ok” luôn. Họ thích đi 
Đàng Thánh Giá. Có người đề nghị xin làm việc 
đền tội bằng đi Đường Thánh Giá. Có những 
chuyện “buồn cười” xảy ra : có người tới xin 
ban phép lành, em nghe không ra, lại tưởng họ 
đến xưng tội. Họ quỳ im lặng chờ đợi phép lành, 
mình thì im lặng chờ đợi họ xưng tội… 

Trong Tuần thánh, các chị mời các cha ở nhà 
ngoài vô nội vi dùng cơm tối (mỗi năm được vô 
nội vi ăn cơm ba lần: dịp lễ Mẹ Thánh và đầu 
năm và trong Tuần Thánh) . Bữa cơm kết hợp 
cử hành tiệc vượt qua của người Do thái, hát 
thánh vịnh, suy niệm Kinh Thánh và ăn “chiên 
vượt qua” với rau đắng và bánh nướng không 

men (chiên vượt qua là gà tây rôti), bữa ăn kéo 
dài hơn hai tiếng, (uống đủ bốn tuần rượu) vừa 
rất thiêng liêng thánh thiện, nhưng cũng đượm 
tình huynh đệ. Các chị rất hồn nhiên, đơn sơ, tự 
do biểu lộ tâm tình. 

Ở đây chị em Clara đã hiện diện trong lịch sử 
GH Phi khá lâu dài (nữ tu Clara người 
Philippines đầu tiên từ thế kỷ 17), họ được dân 
chúng thương mến (thấy lượng khách hành 
hương đến viếng Thánh Thể và xin chị em cầu 
nguyện là đủ biết !). Họ vừa rất truyền thống : 
sống tinh thần nghèo khó, đơn giản trong nếp 
sống, trung thành trong việc chầu Thánh Thể, 
đều đặn với giờ kinh nửa đêm; nhưng đồng thời 
họ cũng đã hội nhập và giữ được bản sắc của 
người Phi : cởi mở, không gò bó, không câu nệ 
hình thức, thích múa hát, phong phú trong sáng 
tạo nghệ thuật (qua bài trí nhà thờ, xếp đặt nhiều 
tượng, nhiều thánh, mẹ thánh được thay áo 
khoác hàng tuần như tượng phật bà quan âm ở 
VN). Tháng trước, em có dịp tháp tùng xương 
thánh nữ Clara đến một đan viện miền núi phía 
bắc (Bolinao, cách Manila quảng đường như đi 
Đalạt). Đây la một đan viện mới lập khoảng 15 
năm nay, khoảng 10 chị em, có một chị VN. Họ 
sống giản dị, nghèo khó giữa một vùng quê 
nghèo. Dân chúng rất mộ mến Mẹ thánh và 
thương mến các chị em. Ngày lễ tôn kính thánh 
tích, họ mang đủ thứ sản vật địa phương đến 
biếu các chị.  

 Vài hàng chia sẻ thông tin với anh. Xin anh 
tiếp tục cầu nguyện cho em tận dụng mọi điều 
kiện thuận lợi để thu lượm được những gì tốt 
đẹp mang lại ích lợi cho anh em mình. 

Có một chuyện ngắn hay, phản ảnh phần nào 
một thực tế trong GH VN, xin chia sẻ với anh. 

 Nguyễn Hải Minh OFM 

 
 

BẢN TIN ĐƯA NHANH  
TỪ ĐAN VIỆN CLARA  

 
Hallêluia. Hallêluia. Hallêluia!!! 
Hãy về báo cho anh em Thầy rằng: “Chúa đã 

sống lại thật rồi!”. Tin Mừng Phục Sinh như 
những tia chớp bừng sáng lên, xua tan bóng tối 
và sự dữ.  

Tảng đá lấp cửa mộ đã bị đẩy ra một bên. 
Cánh cửa che lấp ngôi mộ con tim chúng ta 
cũng được mở tung ra, để trái tim con người 
cảm nhận được niềm vui vỡ bờ, và lòng tin trào 
dâng: “Hallêluia! Chúa đã sống lại”  
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Chị em Clara chúng con xin được tiếp tục 
những lời loan báo Tin Vui Phục Sinh hân hoan 
vui mừng đầy cảm xúc và ấn tượng của Chị 
Maria Mađalêna, đến với tất cả anh chị em gia 
đình Phan Sinh. Niềm vui trào dâng từ đêm 
canh thức Vượt Qua. Cha Đinh Trọng Đệ và các 
chú tìm hiểu băng đường “vượt biển đỏ” để đến 
đan viện Clara, cùng nhau ôn lại lịch sử ơn Cứu 
Độ qua những trình thuật của Sách Thánh và lời 
ngôn sứ, theo đó cha và các chú nhỏ cũng mang 
theo cả một ký ức về lịch sử của Phanxicô và 
Clara, là sự yêu thương hiệp thông. Đêm ấy, 
nguyện đường nhỏ của Clara thấy mình như 
Portiuncula nhỏ bé ngày xưa đắm chìm niềm vui 
và cảm xúc vì tràn ngập tiếng hát của anh em. 
Giáo dân tham dự đông đảo, đoàn rước nến bao 
kín khuôn viên bên ngoài, trên gương mặt mọi 
người đều hiện rõ sự hân hoan và “hãnh diện vì 
Phanxicô và Clara".  

Trong suốt chiều dài của đêm vọng, cứ một 
đôi anh em, thì lại đến một cặp chị em lần lượt 
cất giọng bổng trầm đọc - hát, đưa cộng đồng 
vào chiều sâu của suy tư và cảm nhận hồng ân 
cứu độ của Thiên Chúa. An tượng nhất là một 
sr. cao niên, đọc viên độc đáo của Clara, người 
mà (Thầy Hiệp vẫn gọi cách cung kính là 

“nội”), sr. đã diễn đọc lại “tiểu phẩm đức tin của 
tổ phụ Abraham” rất diễn cảm, làm cho các chú 
phải ngỡ ngàng khâm phục! 

Sáng hôm sau, ngày Chúa Nhật, cha giám 
tỉnh đã dâng lễ, chia sẻ niềm vui với cộng đoàn 
đan viện. . . Một điểm nhấn trong bài giảng, cha 
nói tất cả những gì khác đều không quan trọng, 
chúng ta chỉ cần phải mất thời gian để khám phá 
Thiên Chúa mà thôi.  

Niềm vui và an bình của Mầu Nhiệm Phục 
Sinh còn kéo dài cả tuần Bát Nhật, (và trọn 
chiều dài lịch sử của mỗi người) cha Đệ tiếp tục 
gợi ý cho chị em (vì là tuần của cha dâng lễ) 
những cách thế nối kết niềm tin vào Đức Kitô 
Phục Sinh, với gương sống của Mẹ Thánh 
Clara, để niềm vui luôn mãi tỏa lan trong cuộc 
sống.  

Vài hàng đưa tin nhanh, chị em Clara chúng 
con kính chúc cha giám tỉnh và anh chị em đại 
gia đình Phan Sinh luôn có trong tim niềm vui 
Phục Sinh, để sẵn sàng làm chứng cho Đức 
Kitô, Chúa chúng ta.  

 Kính chào quý anh chị em 

 Chị em Clara  
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 CHỖ ĐỨNG CỦA ĐỨC KITÔ  

trong chương trình của Thiên Chúa Cha, 
theo Duns Scotus.  

Taipei, Phục sinh 2012,  
 Alexis Trần Đức Hải ofm 

 
 Trong lá thư gởi cho toàn thể Anh em trong 

Dòng, anh Tổng Phục vụ, Leonard M. Bello, 
ofm, đã trình bày học thuyết cao đẹp này của 
chân phước John Duns Scotus, và tha thiết kêu 
mời các anh em của ngài học hỏi, quảng bá, và 
gìn giữ học thuyết gia sản này. 1  

a. Các bản văn quan trọng:  
Hai bản văn quan trọng nhất cho việc suy 

nghiệm học thuyết này là: Cl 1: 13-20 và Ep 1: 
3-14.  

 Dựa vào giáo lý trong Kinh Thánh nói về 
Thiên Chúa là Tình yêu, và sự việc Nhập thể, 
Scotus đã lấy “sự tiền định về Đức Kitô” như 
khởi điểm suy tư của ngài. 2 Học thuyết này về 
“sự tiền định Đức Kitô hưởng ân sũng và vinh 
quang, ” thường được gọi là “học thuyết về tính 
ưu việt của Đức Kitô trong vũ trụ, ” có lẽ là 
thành tựu cao nhất của sự nghiệp của ngài ở 
bình diện thần học và thiêng liêng. Chính ở 
trong học thuyết về tính ưu việt này mà chúng ta 
nắm bắt được cái nhìn sâu sắc về linh đạo của 
ngài, một linh đạo bám rễ sâu vào trong truyền 
thống Kinh Thánh và trong tinh thần của thánh 
Phanxicô Assisi, cũng như qua đó, chúng ta 

                                                 
1 Leonard M. Bello, ofm. , “Litterae encyclicae de 
universali Christi primatu atque regalitate, ” Acta Ordinis 
Fratrum Minorum, LII (1933), 293-311) 
2 Scotus không bắt đầu từ câu hỏi giả định: “Nếu Ađam đã 
không phạm tội, thì liệu Đức Kitô có còn đến trong thế 
gian không?” như nhiều thần học gia khác đã làm. Lối đặt 
vấn đề này thường được coi là “giả thuyết lấy tội làm 
gốc’(sin-hypothetical centered theory. ) Nói cách khác, 
ngài không khởi đầu suy tư từ cái gì đã có thể (may) xảy 
ra, nhưng từ cái đã xảy ra trong thực tại (actually is). Câu 
hỏi giả định phải được nhìn trong ánh sáng này, chớ 
không phải được nhìn như một hậu quả của việc phạm tội. 
Việc tiên liệu Đức Kitô hưởng ân sũng và vinh quang 
(nghĩa là kết hiệp với Thiên Chúa) đã được định từ muôn 
thuở, bởi vì Người là chính sự tỏ hiện toàn hảo nhất về 
Thiên Chúa Ba Ngôi là Tình Yêu.  

khám phá Duns Scotus, một anh em phan sinh 
bình dị, với một tâm hồn tràn đầy tin-yêu.  

b. “Tiền định” 
 Khởi đi từ khẳng định của thánh Phaolô 

trong thư gởi tín hữu Rôma: “Đức Kitô đã 
được đặt làm Con Thiên Chúa” “Factus est ex 
semine David qui praedestinatus3 est esse Filius 
Dei in virtute. ” (1: 3-4), Scotus đặt câu hỏi: 
‘Utrum Christus praedestinatus fuerit esse 
Filius Dei?” (Ordinatio. III d. 7, q. 3 (ed. Vives 
XIV 348-9, 354-5); “Utrum Christus sit 
praedestinatus esse Filius Dei?” (Reportata 
parisiensia III d. 7, q. 4 (ed. Vives XXIII 301-4) 

 Xin trích dịch lại nguyên văn của Scotus 
trong tác phẩm Ordinatio của ngài4:  

 “Tôi đặt câu hỏi sau: Phải chăng Đức Kitô 
đã được tiền định là Con Thiên Chúa? 
 Tôi trả lời: “Sự tiền định (prae-destinatio) 
cốt ở trong việc sắp xếp trước (prae-
ordinatio), trước tiên, cho một ai đó hưởng 
vinh quang, và kế tiếp đó, sắp xếp các 
phương cách để đạt vinh quang đó.  
 Nay, bản tính nhân loại trong Đức Kitô 
được tiên liệu hưởng vinh quang, và để 
được vinh quang, nó phải được tiên liệu kết 
hợp với Ngôi Lời, một vinh quang lớn như 
thế sẽ không được ban cho bản tính nhân 
loại nếu nó không được kết hiệp (với Ngôi 
Lời)…Và như được định trước là: bản tính 
này phải được kết hợp với Ngôi Lời, cũng 
thế, đã được định trước là: Ngôi Lời là 

                                                 
3 Chữ “praedestinatus” được dùng để chuyển ý chữ 
horistheuos của Hy lạp. Tuy nhiên, horistheuos không 
nhắm chỉ ‘tiền định, định trước” theo như lối nghĩ thông 
thường của đa số, nhưng nó nhắm diễn tả: chọn lựa, chỉ 
định để làm một công việc gì, bố trí hoặc được tuyên bố 
là. . .  
4 Ord. III d. 7 q. 3.  
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người, và người này là Ngôi Lời. Tính hợp 
lý của hai suy luận cuối này có thể được 
chứng minh như chúng ta đã làm [ trong 
câu hỏi trước, ở đó chúng ta chứng minh: 
bởi vì sự kết hiệp nhị tính không luôn luôn 
hiện hữu, do đó, cả hai cách nói sau đều 
đúng: “Thiên Chúa trở thành người” và 
“và người trở thành Thiên Chúa. ” ] 
 “…Hoặc chúng ta có thể nói: (- và cách 
nói này xem ra là câu trả lời thực (real) 
nhất-) Cũng không phải như con người, 
hoặc cũng không phải như Thiên Chúa mà 
Người được tiền định là Con Thiên Chúa. 
Vì việc được tiền định là Con Thiên Chúa 
bao gồm hai yếu tố, một trong hai yếu tố 
bao hàm thời gian tính trong các hạn từ - 
ấy là “được định trước”; trong khi đó yếu 
tố kia bao hàm điều sau: cùng một hạn từ 
đó, nhưng nó lại chỉ vĩnh cữu, nghĩa là, sự 
vật hiện hữu này hiện hữu như Con Thiên 
Chúa. Tuy nhiên, một và cùng một hạn từ 
thì không thể là nền tảng cho cả hai đặc 
tính trong hạn từ đó. Bởi vì cho dù cả hai 
sự việc xuất hiện trong cùng một hạn từ, -- 
một mang tính thời gian (=hữu hạn, ND) có 
thể là mục đích cuối cùng của sự tiền định, 
cái còn lại, do bởi tính chất vĩnh cữu của nó 
mà nó được quy về cho vế “là Con Thiên 
Chúa, ”—cả hai vẫn không nói đến cùng 
một bản chất của hạn từ. Vì thế, nói chính 
xác hơn, từ góc độ luận lý, cũng không phải 
như con người, hoặc cũng không phải như 
Thiên Chúa mà Người được tiền định là 
Con Thiên Chúa”— 

 Vậy, theo Scotus, Thiên Chúa muốn tôn 
vinh bản tính nhân loại, và Người thực hiện điều 
này qua Nhập thể. Việc bản tính nhân loại của 
Đức Kitô được tiền định kết hiệp với Con Thiên 
Chúa không liên can gì đến sự sa ngã của 
Ađam. Đức Kitô là ý định yêu thương đầu tiên 
của Thiên Chúa. Thiên Chúa trở thành người 
trong Đức Giêsu vì do tình yêu ( hơn là vì do 
tội), bởi vì Thiên Chúa muốn diễn tả chính bản 
thân Người trong một thụ tạo kiệt xuất, và có 
khả năng yêu đáp trả Người cách tuyệt hảo. 
Chính vì thế mà Đức Kitô là tác phẩm tình yêu 
tuyệt vời của Thiên Chúa, “summum opus Dei, 
” và Nhập thể là cách thức hay nhất mà nghệ 
nhân thần linh đã nghĩ ra từ muôn thưở và một 
cách tự do, trong đó sự viên mãn của vinh 
quang của Người được chia sẻ: thông qua nhân 
tính của Đức Giêsu, Thiên Chúa diễn tả một 

cách tuyệt đối tự do ước muốn của Người là 
thông ban tình yêu thần linh ở trong một thế 
giới ngẫu nhiên và hữu hạn. Diễn tả cách khác, 
cái mà Thiên Chúa nhắm đến đầu tiên là nhân 
tính của Đức Giêsu, là việc kết hiệp với Người, 
là vinh quang của thân phận con người sau cuộc 
đời trần thế, là sự chia sẻ hạnh phúc vào đời 
sống bên trong của các Ngôi vị thần linh. Và 
đây là một quà tặng nhưng không từ phía Thiên 
Chúa.  

Ở nơi khác, Scotus viết tiếp:  

 “Tôi nói rằng sự nhập thể của Đức Kitô 
đã không được nhìn thấy trước như một 
sự việc được sinh ra do bởi tội, nhưng đã 
được Thiên Chúa nhìn thấy trước, một 
cách trực tiếp, từ muôn thuở như là một 
điều tốt gần với cùng đích hơn. Như thế, 
Đức Kitô, trong bản tính nhân loại của 
Ngài, đã được nhìn thấy trước như gần 
hơn với cùng đích [mà Thiên Chúa có 
trong trí Người khi tạo dựng] hơn các 
người khác – nói đến những ai đã được 
tiền định, bởi vì mỗi một người trong họ 
đã được sắp xếp trước hưởng ân sũng và 
vinh quang trước khi nhìn thấy sự sa ngã 
của nó. ”5 

 Qua đoạn trên, Scotus đã muốn thử vạch lại 
tiến trình các giai đoạn trong trí của Thiên Chúa 
và của kế hoạch của Người – xét theo cách thức 
nói và diễn tả của con người-:  

1/ Trước hết Thiên Chúa nhìn ngắm Người 
như là sự Thiện tối cao. Người yêu chính mình 
Người một cách toàn hảo, nghĩa là không phải 
bằng một tình yêu ghen ghét, đố kỵ. Người là 
Tình yêu.  

2/ Tiếp đó, Người yêu chính mình Người 
trong các đối tượng khác, và tình yêu này thì có 
trật tự trước sau (ordered) và thánh thiện. Tình 
yêu này thì tự khuếch tán, tràn ra, và sôi sục. 
Người muốn có một người bạn tình có thể yêu 
Người ở mức độ cao nhất, có thể gần với Người 
hơn hết (propinquius, proximus) 6, yêu Người 
giống cách Người yêu chính mình Người.  

3/ Người tiên liệu sự kết hiệp giữa Người và 
Đức Kitô, Đấng yêu Người với mức độ cao 
nhất. Nói cách khác, Thiên Chúa tiên liệu linh 
hồn của Đức Kitô hưởng vinh quang.  

                                                 
5 Ordinatio III, d. 19 
6 Rep. Par. III d. 7, q. 4 ; XXIII, 303b 
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 Thiên Chúa là một hữu thể hành động trong 
một cách thức có trước có sau, do đó, trước tiên 
Người chọn thực tại gần với cùng đích của nó 
nhất, và đó là Đức Giêsu Kitô, linh hồn của 
Ngài ; và vì thế Người muốn linh hồn của Đức 
Kitô hưởng vinh quang trước bất kỳ đối tượng 
nào khác. 7 Trong các công trình hướng ngoại 
(ad extra)8 của Người, linh hồn của Đức Kitô 
chiếm vị thế đầu tiên; đối tượng đầu tiên được 
tiên liệu hưởng một vinh quang to lớn như thế. 
Nói cách khác, vinh quang cao trọng nhất được 
dành cho Đức Kitô. 9 Việc này đi trước việc kết 
hiệp hai bản tính thần-nhân (hypostatic), vì nó là 
mục đích, mà mục đích, trong trật tự ý hướng, 
thì đi trước phương tiện.  

4/ Thiên Chúa tiên liệu bản tính nhân loại của 
Đức Kitô lệ thuộc vào Ngôi Lời. Đây là thời 
điểm của sự tiền định, 10 tiền định cho hưởng 
vinh quang và ân sũng. Và sự kết hiệp được tiên 
liệu dành vinh quang cho Ngôi Lời này sẽ 
không được trao ban nếu nó không được thể 
hiện như thế, nghĩa là bản tính nhân loại được 
hưởng vinh quang. 11 

5/ Thiên Chúa tiên liệu vài thụ tạo khác 
hưởng vinh quang.  

6/ Người thấy tất cả những ai sa ngã qua 
Ađam 

7/ Người thấy và tiên liệu một phương thế 
cứu chữa việc sa ngã này, bằng cách dự kiến và 
tiền định Đức Kitô nhập thể và tất cả mọi người 
được chọn được hưởng ân sủng và vinh quang, 
trước khi dự kiến cuộc khổ nạn của Đức Kitô 
như là phương thuốc cho sự sa ngã, giống như 
thầy thuốc muốn sức khỏe của con người trước 
đã rồi mới cho thuốc để chữa lành họ : « Sự tiền 
định một ai hưởng vinh quang thì, xét theo lẽ tự 

                                                 
7 Ox. III d. 7, q. 3 ; XIV 354b - 355a 
8 Scotus phân chia thần học làm hai loại: thần học hướng 
nội (ad intra), liên can đến bản tính nội tại của Thiên 
Chúa Ba Ngôi; thần học hướng ngoại (ad extra) là những 
gì Thiên Chúa thực hiện ra bên ngoài mà con người biết 
được do mạc khải, như tạo dựng, nhập thể, cứu chuộc, 
quan phòng.  
9 Rep. Par. XXIII 303a ; 302a ; 300a.  
10 Rep. Par. , III, d. 32, q. 11 ; XXIII, 508a ; cũng xem 
Rep. Par. , I d. 17 , q. 2 ; XXIII, 211a.  
11 Ox. III, d. 7, q. 3 ; XIV 349a. Raymond Lull: “Bản tính 
của Đức Giêsu Kitô thì cao cả và siêu vượt hơn tất cả mọi 
thụ tạo khác, bởi vì nó là cùng đích, là khởi đầu và là đỉnh 
cao của mọi sự khác, bởi vì tất cả những gì Thiên Chúa 
tạo dựng, Người tạo dựng chúng trong lớp áo bản tính 
nhân loại này, sinh bởi Đức Trinh nữ Maria. ” 

nhiên, đi trước sự thấy trước tội lỗi của người 
đó, hoặc sự kết án người đó. » 12 

c. Nhập thể :  
 Khi phân tích như trên, Scotus đã có câu trả 

lời cho câu hỏi truyền thống, đã được thánh 
Anselmô nêu lên : ‘Cur Deus homo ? Tại sao 
Thiên Chúa làm người ?» Và câu trả lời truyền 
thống ‘nặng ký »13 cho rằng Nhập thể là một đáp 
trả lại sự công chính của Thiên Chúa, nhằm để 
đền bù và cải thiện hiện trạng gây ra do tội của 
Ađam và Evà. Tội này được xem như một hành 
vi bất tuân vô vàn. Một hành vi bất tuân vô vàn 
như thế chỉ có thể được đền đáp bằng một hành 
vi tuân phục vô hạn. Cứu chuộc trở thành hành vi 
xóa bỏ món nợ của sa ngã, hoặc của tội. Sự công 
bằng đòi buộc một sự đền đáp như thế, và điều 
này đòi buộc Nhập thể, cuộc khổ nạn và cái chết. 
Do đó mà có lời hát « Ôi tội hồng phúc ! » (felix 
culpa). Giả sử nếu không vì Ađam và Evà, Đức 
Giêsu đã chẳng bao giờ được sinh ra để cứu 
chúng ta ! Nhờ tội của các tổ phụ của chúng ta 
mà chúng ta nhận được sự cứu rỗi ! Nhờ họ bất 
tuân phục mà bây giờ chúng ta được cả hai 
chuyện, vừa có Đức Giêsu vừa được cứu độ! 

 Ngược lại với quan niệm trên, Scotus tách 
rời Nhập thể ra khỏi bất kỳ bàn luận nào liên 
can đến tội nguyên tổ. Vì để giải trình việc 
Nhập thể, theo ngài, không cần thiết phải nại 
đến và dựa vào sự kiện tội nguyên tổ. Điều này 
sẽ làm cho tội trở thành một yêu cầu đòi Thiên 
Chúa phải biểu lộ một sự hiện diện cao độ nhất 
của Người trong thế giới của chúng ta, nghĩa là 
Nhập thể! và như thế, hoạt động của Thiên Chúa 
(một tình yêu thần linh không bị điều kiện nào 
chi phối) phải có hành vi phản ứng lại với hành 
vi của con người ! Nói cách khác, tự do hành 
động của Thiên Chúa bị giới hạn bởi hoạt động 
của con người ! 

 Tội không chiếm một vị trí trung tâm trong 
quan điểm của Scotus về thân phận con người. 
Chính ân sũng và vinh quang là những chìa 
khóa giúp chúng ta hiểu được chỗ đứng của 
chúng ta trong trật tự tạo dựng. Món nợ của 
chúng ta đối với việc Nhập thể không phải là 
một món nợ dựa trên nền tảng là tội của con 
người, nhưng là một món nợ mà nền tảng là 

                                                 
12 Ordinatio I, d. 41, unica (VI: 312-339) 
13 Đây là lập trường của kinh Tin kính Nicêe: “Đức Giêsu 
Kitô làm người là vì loài người chúng ta và để cứu rỗi 
chúng ta, ” cũng như đây là quan điểm của Anselmô, 
Tôma, và của cả Bonaventura.  
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chính sự hiện hữu của chúng ta. Ngay cả trong 
trường hợp bản tính con người của chúng ta 
không vướng tội đi nữa, chúng ta vẫn cần Đức 
Giêsu Kitô để làm trung gian thực hiện sự kết 
hiệp cơ bản của chúng ta với Thiên Chúa : bản 
tính nhân loại, nhờ sự kết hiệp nhị tính của Đức 
Kitô, được nâng cao để có thể kết hiệp với 
Thiên Chúa.  

 Ngoài ra, mục đích của Nhập thể không phải 
để loại bỏ cái gì đó xấu xa ; nó nhằm để tạo điều 
kiện cho một sự hoàn thiện cao hơn. Scotus đã 
quy chiếu về trật tự ý hướng --những gì diễn 
tiến trong trí của Thiên Chúa--, khi ngài khẳng 
định rõ ràng như sau : « Sự tiền định một ai 
hưởng vinh quang thì, xét theo lẽ tự nhiên, đi 
trước sự thấy trước tội lỗi của người đó, hoặc sự 
kết án người đó. » Thiên Chúa dự kiến vinh 
quang của cả Đức Kitô lẫn của bản tính của con 
người, trước (prior) tội của Ađam. Hành vi bất 
tuân phục đầu tiên không có ảnh hưởng quyết 
định nào trên quyết định Nhập thể của Thiên 
Chúa, và như thế có nghĩa là cứu chuộc xảy ra 
cách tình cờ (by chance), chớ không phải do ý 
định của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Biển Đức 
XVI cũng đã khẳng định lại học thuyết của 
Scotus như sau:  

 "Ngài chủ trương rằng mầu nhiệm Nhập Thể 
không phải là kết quả trực tiếp của tội lỗi Ađam, 
nhưng là một phần của kế hoạch sáng tạo ban 
đầu của Thiên Chúa, trong đó mọi tạo vật, trong 
và qua Chúa Kitô, được mời gọi trở nên hoàn 
thiện trong ân sủng, và để tôn vinh Thiên Chúa 
mãi mãi. Trong cái nhìn quy tâm Kitô cao cả 
này, Ngôi Lời Nhập Thể xuất hiện như là trung 
tâm của lịch sử và vũ trụ. "14  

 Lập trường này của Scotus về Nhập thể đã 
ảnh hưởng sâu đậm trên nhiều tác giả quan 
trọng sau này ( ví dụ : Thánh Francis de Sales, 
Gerad Manley Hopkins, Teilhard de Chardin..), 
và ngày càng được nhiều nhà thần học hiện đại 
ưa thích.  

Tóm lại, « Thiên Chúa là Tình yêu, » và vì 
Người là Tình yêu, mọi sự đều bắt nguồn từ 
Thiên Chúa, mọi sự đều xuất phát từ tình yêu. 
Tạo dựng, nhập thể, công nghiệp của Đức Kitô, 
đây là ba hành vi tự do về phía của Thiên Chúa, 
nghĩa là: chúng là những hành vi có thể đã không 
xảy ra, và là những hành vi lệ thuộc vào sáng 

                                                 
14 Qui chiếu Cuộc nói chuyện của ĐTC Biển Đức XVI ở 
đại thính đường Phaolô VI, Zenith. Org. ngày 7-7-2010 

kiến của Thiên Chúa, Đấng không có lý do hành 
động nào khác ngoài chính ý muốn của Người.  

 “Và Đức Kitô đã được muốn vì tình yêu lớn 
nhất của Thiên Chúa. Chính Người là lý do và là 
cứu cánh của công cuộc tạo dựng…. nhờ Người 
tất cả quay trở lại với Chúa Cha cho tình yêu 
lớn nhất của Thiên Chúa. Cái nhìn hùng vĩ này 
về ý định của Thiên Chúa đôi khi được người ta 
gọi là “tính lạc quan Phan sinh. ” Bởi vì nếu vai 
trò chính của Đức Kitô không phải tiên vàn là 
để đền tội thay, nhưng là tôn vinh Thiên Chúa, 
bằng cách hoàn thành vũ trụ, khi đem tới cho 
con người khả năng đạt tới cứu cánh của mình, 
nếu thế thì hành vi tôn giáo đầu tiên không 
phải là chịu đau khổ để đền tội, nhưng là thờ 
phượng và chiêm ngắm thán phục đối với vị trí 
của Đức Kitô trong ý định sáng tạo của Thiên 
Chúa sáng tạo, cũng như hy vọng tin tưởng vào 
kết quả của công cuộc tạo thành, mà con người 
được mời tham dự vào đó trong sự tiếp nối chức 
vị tư tế của Đức Kitô. ” 15 

 Chính quan điểm lấy Đức Kitô làm trung 
tâm16 -nền tảng cho toàn bộ học thuyết của 
Duns Scotus- đã làm nổi bật tính chất lịch sử 
của quan điểm Kitô giáo về vũ trụ, 17 và đã làm 
cho nhà cổ sinh vật học nổi tiếng của thế kỷ thứ 
20 – Teilhard de Chardin- thốt lên đầy thán 
phục: “Đây là nền thần học vũ trụ, nền thần học 
của tương lai!”18 

                                                 
15 x. “Jean Duns Scot, hay là Cuộc cách mạng tinh tế” do 
Christine Goémé trình bày, (FAC éditions, Radio-France 
1982) Lm. Nguyễn Hồng Giáo, ofm, phiên dịch, 2005; 
bản in photocopy của Học viện Phanxicô, Thủ Đức, trang 
45.  
16 ĐTC Biển Đức XVI: “Hiện nay, Duns Scotus được biết 
đến nhiều do sự đóng góp của ngài vào sự phát triển tư 
tưởng Kitô giáo trong ba lãnh vực: cái nhìn quy tâm Kitô, 
tín điều Đức Mẹ vô nhiễm thai, vấn đề tự do của con 
người. ” Zenit Org. 2010/07/07 
17 Học giả Paul Vignaux tìm thấy trong học thuyết của 
Scotus “đặc tính lịch sử của cái nhìn về vũ trụ như là đặc 
tính căn bản” Philosophie au Moyen Age, (Paris: Librairie 
philosophique J, Vrin, 2004), 47.  
18 “Voila la theologie cosmique, la theologie de 
l’avenir!” x. Allegra, Gabriel M. ofm. , My conversations 
with Teilhard De Chardin on the Primacy of Christ, Bản 
dịch tiếng Anh, lời giới thiệu và Ghi chú của Lm 
Bernardino M. Bonansea ofm. , (Chicago Illinois: 
Franciscan Herald Press, 1971), 92.  
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ÔNG HOÀNG HỮU ĐẢN,  
một Cựu Phan Sinh lỗi lạc 

Nguyễn Trọng Đa 
 

 Sau khi nhiều báo chí đăng tin ông Hoàng 
Hữu Đản qua đời ngày 26-3 tại Thành phố Hồ 
Chí Minh, tôi nhớ lại hình như có Linh mục nào 
nói cách đây mấy năm rằng ông Đản, tác giả vở 
kịch nổi tiếng “Bí mật vườn Lệ Chi”, là cựu 
chủng sinh của Dòng Phanxicô. Lúc ấy, tôi nghe 
là nghe vậy thôi, chứ không chịu khó tìm biết. 
Giờ đây, cái chết của ông thôi thúc tôi tìm hiểu 
xem đúng vậy không.  

 Tôi liền gửi điện thư cho vài đại huynh của 
CPS, hỏi xem có biết ông Đản không. Ai cũng 
trả lời là không. Tôi chỉ còn hy vọng một bậc vị 
vọng trả lời nữa thôi, nếu không tôi đành chịu 
thua. May mắn quá, cha Phi Khanh Khởi trả lời 
rất nhanh cho tôi: “Phi Khanh có nghe nói nhiều 
về Ông, do các cha: Mân, Phổ, Phượng. . . kể 
lại. Ông học cùng lớp với ba Cha ấy và cha An 
nữa. Ông rất giỏi ngoại ngữ (Cổ ngữ Hy Lạp, 
Latinh, nhất là tiếng Pháp). Ông thuộc lớp đầu 
tiên của CV Thanh Hoá đi thi tú tài Pháp toàn 
phần. Sau đó ông xuất tu, đi làm Cách Mạng. . . 
Sr Mai Thành có liên lạc với Ông trong những 
năm qua. Anh em trong Tỉnh Dòng, vì thuộc thế 
hệ sau xa, nên không trực tiếp biết Ông”. (Điện 
thư của cha Khởi 31-3-2012) 

 Nhờ tin tích cực của cha Khởi về ông, tôi 
chịu khó tìm các bài nói về ông trên mạng. Và 
tôi xin tổng hợp các bài ấy, để chúng ta có một 
cái nhìn về ông, một con người lỗi lạc, có nhiều 
đóng góp cho văn học Việt Nam và thế giới; 
một con người không che giấu gốc gác Phan 
sinh của mình, vì chính nhờ gốc gác ấy, ông 
mới trở nên tài giỏi; một con người chắc là 
không sống đạo trong nhiều năm, nhưng luôn 
thao thức về gốc đạo của mình, và không quên 
cầu xin Chúa và nhớ đến Chúa, đặc biệt là khi 
gần chết. Tôi xin phân tích các điểm này.  

1. Con người lỗi lạc. . .  
 “Ông Đản là một CPS lỗi lạc”, theo nhận 

định của cha Nguyễn Hồng Giáo trong điện thư 
gửi tôi ngày 31-3. Là chủng sinh của Collège 
Séraphique (Chủng viện Ái Thần) của Dòng 
Phanxicô ở Thanh Hóa, anh Đản học ban Văn 
chương và đậu tú tài 2 Pháp. Trong Ban Văn 
chương, như mọi người biết, văn học cổ của 

Roma và Hi Lạp 
được chú trọng. 
Đó là điều dễ hiểu 
để thấy rằng anh 
Đản mê say văn 
học cổ này đến 
chừng nào, cộng 
thêm năng khiếu 
của anh. Ngoài ra 
nhờ vốn ngoại ngữ 
Latinh và Hi Lạp, 
và tiếng Pháp thật 
vững (nói giọng 
Paris nữa), anh đã thành công trong việc dịch 
văn học cổ Roma và Hi lạp sang tiếng Việt. Xin 
trích dẫn một số bài viết chứng minh tài năng, 
được gọi là lỗi lạc của anh.  

 “Ông là một dịch giả hàng đầu ở Việt Nam 
đã dịch rất thành công rất nhiều tác phẩm văn 
học theo cả hai chiều ngôn ngữ Pháp - Việt và 
Việt - Pháp. Tuy nhiên tài năng lớn và sự lao 
động không mệt mỏi vẫn chưa đủ để làm nên 
một nhà văn hoá có tầm vóc như ông. Tôi đặc 
biệt kính trọng và ngưỡng mộ ông ở cái cao 
vọng muốn mang hết khả năng và tâm huyết của 
mình đóng góp vào công cuộc xây dựng một 
nền văn hóa toàn bích của dân tộc. Ông đã kế 
tục tinh thần và sự nghiệp cao đẹp của các nhà 
văn hoá am tường Tây học thuộc thế kỉ trước 
ông như Nguyễn Trường Tộ, Trương Vĩnh Kí, 
Phạm Quỳnh, Nguyễn Văn Vĩnh… Ông có mặt 
trong hàng ngũ những nhà văn hóa xuất sắc thời 
hiện đại như Đào Duy Anh, Hoàng Xuân Hãn, 
Nguyễn Khắc Viện, Đỗ Đức Hiểu, nhóm Lê 
Quý Đôn, Xuân Diệu, Nguyên Ngọc2, Thái Bá 
Tân, Hoàng Thuý Toàn, Vũ Anh Tuấn, Nguyễn 
Huỳnh Điệp… Bằng sự nỗ lực phi thường, trong 
mấy chục năm trời, bên cạnh công việc của một 
nhà giáo, ông đã biên dịch tới 50 cuốn sách với 
mục đích chuyển tải về cho đồng bào của ông, 
cho các nhà trường, các nhà giáo, các sinh viên 
và học sinh… những thành tựu tư tưởng và văn 
chương tiêu biểu của nền văn hoá Phương Tây 
vĩ đại. Đồng thời ông có cả một kế hoạch dịch 
tiểu thuyết và thơ Việt Nam ra tiếng Pháp để 
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giới thiệu với thế giới”. (Kiều Văn, Hoàng Hữu 
Đản, nhà văn hóa tầm vóc quốc tế).  

 Khả năng dịch thơ của anh thật là xuất sắc. 
Xin lấy bài Tiếng Thu được anh chuyển dịch 
sang tiếp Pháp làm ví dụ cho lối dịch thanh 
thoát và đầy đủ ý nghĩa, cùng tính cách thi vị 
dồi dào của bài thơ nữa:  

Tiếng thu 
 Lưu Trọng Lư  
Em không nghe mùa thu 
Dưới trăng mờ thổn thức?  
Em không nghe rạo rực 
Hình ảnh kẻ chinh phu 
Trong lòng người cô phụ?  
Em không nghe rừng thu 
Lá thu kêu xào xạc 
Con nai vàng ngơ ngác 
Đạp trên lá vàng khô?  

Dịch:  
Les voix de l’automne 
 Lưu Trọng Lư (1912-1991)  

N’entends-tu pas l’automne 
Sous la lune pâllissante retenant ses sanglots?  
N’entends-tu pas, frémissante d’amour,  
L’image du guerrier sur les frontières lointaines 
Dans le coeur de la femme triste et désolée?  
N’entends-tu pas dans les forêts d’automne 
Les feuilles d’automne en bruissant tomber 
Le cerf jaune, craintif et timoré  
Fouler sous ses pieds les feuilles jaunes? 

“Với sự nghiệp dịch thuật đồ sộ và tuyệt vời, 
ông Hoàng Hữu Đản đã trở thành công dân của 
thế giới. Ông đã được một tổ chức văn học quốc 
tế mời đích danh tham gia những cuộc hội thảo 
tại Pháp và Bỉ. Giới trí thức, các nhà văn nhà 
thơ ở châu Âu đều biết tiếng ông và ngưỡng mộ 
sự nghiệp văn học to lớn của ông. Công trình vĩ 
đại dịch trọn vẹn thành thơ Việt Nam hai tác 
phẩm cổ đại Hi Lạp Iliade và Odyssée với vài 
chục nghìn câu thơ đã khiến họ kinh ngạc. Bởi 
chưa có một dịch giả nào trên thế giới thực hiện 
nổi một công việc khó khăn như vậy. Những tác 
phẩm của ông có mặt tại nhiều thư viện ở Pháp 
và Bỉ. Riêng cuốn “Clair de lune” đã bay tới 49 
quốc gia biết sử dụng tiếng Pháp. . . Nhà nước 
Pháp đánh giá cao những cống hiến của ông 
trong việc phát triển tiếng Pháp và đẩy mạnh sự 
giao lưu văn hoá giữa hai nước Pháp - Việt 
Nam, đã hai lần trao tặng huân chương Cành cọ 
Hàn lâm (Palmes Académiques) hạng ba và 

hạng nhì cho ông vào năm 2000 và 2008”. (Như 
trên) 

 “Nhưng ông Hoàng Hữu Đản không chỉ lập 
được kì tích trong lĩnh vực dịch thuật, ông còn 
là một tác gia văn học đích thực. . . Đã lâu rồi 
tôi mới lại được thấy hình ảnh một đại thụ trong 
làng văn học. “Bí mật vườn Lệ Chi” của ông 
được viết từ năm 1962 là một vở kịch bi tráng 
và đỉnh cao - thậm chí có thể so sánh với kịch 
của Shakespeare, Racine, Corneille - đã nhắm 
thẳng vào những vấn đề trọng yếu nhất của môn 
lịch sử. . . Vở kịch đã ngay lập tức đi vào lòng 
quảng đại nhân dân từ lần công diễn thứ nhất tại 
sân khấu Idécaf (Sài Gòn) trong khoảng thời 
gian từ năm 2000 đến 2002 với 50 buổi diễn 
không sót vé. Gần như cả thành phố đã đổ xô đi 
xem vở kịch lịch sử đầy ý nghĩa và đầy xúc 
động ấy. . . nhưng đến năm 2007, vở kịch lại 
được phép tái xuất giang hồ với 160 buổi diễn 
không sót vé! Hiện tượng sôi động với vở kịch 
của Hoàng Hữu Đản lại diễn ra hệt như bốn năm 
về trước”. (như trên)  

 Như thế, chỉ riêng vở kịch “Bí mật vườn Lệ 
Chi” đã đưa anh lên đài danh vọng rồi.  

2. . . . Là nhờ gốc gác Phan sinh 
 Tất cả tài năng văn chương, kịch nghệ và 

dịch thuật của anh Đản đều phát sinh từ một lò 
mà anh Đản đã trau dồi kinh sử thời học cấp 2 
và 3. Lò ấy, theo danh chính ngôn thuận, là 
Chủng viện Ái Thần ở Thanh Hóa. Và anh Đản 
luôn tự hào khi nhắc đến ngôi trường mình đã 
học, rèn luyện nhân cách và đạo đức của người 
Công giáo. Khi anh tự hào về ngôi trường xưa là 
anh đã nhớ ơn trường, nhớ ơn các cha thầy đã 
từng dạy anh ở ngôi trường Ái Thần ấy. Chính 
vì thế, hầu hết các bài viết trên mạng Internet về 
anh Đản đều trân trọng nhắc đến ngôi trường 
của Dòng Phanxicô ở Thanh Hóa, như là lời 
cám ơn trường xưa thay cho anh, mặc dầu tên 
trường không được gọi một cách chính xác. Một 
bài còn cho biết tên thánh của anh nữa: Giuse 
Maria Đản. Xin mời đọc:  

 “Thuở nhỏ, ông Hoàng Hữu Đản học trường 
Dòng, ông theo Kitô giáo, dòng Francesco, tên 
thánh của ông là Jose Maria (Hoàng Quốc Hải, 
Tháng năm tắt lụi, nợ nần không vương) 

 “Ông Olivier Page, một trí thức Pháp vì 
ngưỡng mộ ông, nói : “Trong con người ông có 
một khía cạnh tu sĩ franciscain, một người yêu 
nước sẵn sàng chịu đựng mọi hi sinh để đạt tới 
điểm cao của văn chương và dịch thuật, sẵn 
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sàng chấp nhận cuộc ẩn mình trong bóng tối và 
trong quên lãng. . . Ông Đản chưa bao giờ là 
đảng viên cộng sản mà chỉ là người trí thức yêu 
nước. Ông đã trải qua nhiều biến cố lịch sử, 
qua hai cuộc chiến tranh, giống như một nhà tu 
hành khổ hạnh biết yêu đất nước non sông 
mình, quan tâm tới ngòi bút hơn đạn bom. . . 
Ông là một tu sĩ Franciscain yêu nước, xuất 
thân từ đồng ruộng và truyền thống ngàn đời 
của Việt Nam, một kẻ khiêm tốn đã làm nên 
những sự nghiệp lớn trong đời mình bằng cách 
chiến đấu cho tổ quốc và văn chương”. (Kiều 
Văn, Hoàng Hữu Đản, nhà văn hóa tầm vóc 
quốc tế) 

 “Ông là người vốn có tư chất thông minh, từ 
12 đến 18 tuổi lại may mắn được thụ học từ 
những bậc thầy uyên bác người Pháp trong một 
trường Gia Tô Giáo về nền văn hoá Phương 
Tây, về tiếng Pháp và tiếng Latin”. (Kiều Văn, 
Nhà văn lão thành Hoàng Hữu Đản vĩnh biệt 
chúng ta) 

 “Mãi sau này tôi mới hiểu: ông Hoàng Hữu 
Đản mang bản chất một đệ tử của Jésus, từng 
được đào tạo chu đáo trong một ngôi trường 
Dòng của đạo Chúa, và ông sống trên đời với 
tấm lòng sẵn sàng hi sinh vì đồng loại”. (Kiều 
Văn, Hoàng Hữu Đản, nhà văn hóa tầm vóc 
quốc tế) 

 “Được học ở một ngôi trường dòng nề nếp 
tại Thanh Hóa và sau đó thi đậu tú tài mà anh 
thanh niên Hoàng Hữu Đản trở thành “ông 
phán” tại tòa sứ Pháp”. (như trên) 

 “Năm 1930 ông theo học trường trung học 
Collège de Francisca, Thanh Hóa. Ông học 
Tiếng Pháp và Tiếng Anh ở đây. Sau đó ông 
còn học hai ngôn ngữ cổ là Tiếng Hi Lạp và 
Latin. Tốt nghiệp tú tài, ông làm thư ký toà sứ”. 
(Wikipedia) 

 “Học Collège de Francisca, Thanh Hoá. Làm 
chủ tiếng Pháp, Anh và cổ ngữ Hy Lạp, Latin, 
ông Đản cho rằng dịch là sống và sáng tạo lại 
tác phẩm”. (Nguyễn Vĩnh Nguyên, Hoàng Hữu 
Đản, Những trang viết nửa đêm về sáng)  

 “Khi 12 tuổi, ông vào học trường trung học 
do các cha thuộc dòng Franciscains tổ chức ở 
Thanh Hoá. Tại đây, ông được làm quen với 
ngôn ngữ Latinh, Hi Lạp, Pháp. Ông say mê 
những nền văn hoá mới mẻ này”. (Hoàng Bích 
Nga, Lực sĩ marathon văn học) 

 “Vào những năm 1930, ông học ở trường 
trung học Collège de Francisca, Thanh Hóa. 

Tiếp xúc với tiếng Pháp từ lớp Đồng ấu, lên 
trung học, bên cạnh tiếng Pháp - Anh, ông còn 
được học hai thứ cổ ngữ là: Hy Lạp và Latin. 
Ông học ngoại ngữ với niềm say mê đặc biệt và 
chính chúng là cầu nối giúp ông đến với văn 
chương cổ điển thế giới. Ngay từ những năm 
16-17 tuổi, Hoàng Hữu Đản đã nuôi ý định sau 
này sẽ dịch sang tiếng Việt những tác phẩm 
kinh điển của thế giới mà mình có cơ hội cảm 
thụ từ nguyên tác như: Iliade và Odysée của 
Homère, các tác phẩm của Aristophane. . . Tốt 
nghiệp tú tài, vì hoàn cảnh gia đình, ông đi làm 
thư ký tòa sứ”. (Anh Vân, Hoàng Hữu Đản nặng 
lòng với văn học Pháp).  

 Đặc biệt, anh chỉ học tiếng Pháp ở trường Ái 
Thần mà thôi, và đỗ tú tài Pháp ở đây, thế mà 
anh nói tiếng Pháp với giọng Parisien chuẩn và 
hay, đến nỗi người Pháp cũng cảm phục. Điều 
này tôi nghĩ là đúng thôi, bởi vì hầu hết các cha 
Phanxicô người Pháp là thuộc Tỉnh Dòng Paris, 
nên nói chuẩn giọng Parisien, và truyền giọng 
ấy cho học trò của mình nữa. Xin đọc một lời 
khen về giọng Parisien của anh Đản:  

 “Những GS Pháp khi tiếp xúc với Hoàng 
Hữu Đản rất ấn tượng trước giọng Pháp "rặt" 
Paris của ông. Không ít người quả quyết: "Ông 
Đản phải sống ở Paris ít nhất là 40 năm". Nhưng 
thực ra đó là lần đầu tiên ông có dịp đến thăm 
nước Pháp”. (Như trên) 

3. Tiểu sử Hoàng Hữu Đản (1922-2012)-
Nhà văn, dịch giả Việt Nam (trong Wikipedia) 

 Hoàng Hữu Đản sinh ngày 3-4-1922 tại 
Quảng Ninh, Quảng Trạch, Quảng Bình[1]. Năm 
1935, ông theo học trường trung học Collège de 
Francisca, Thanh Hóa[2]. Ông học Tiếng Pháp 
và Tiếng Anh ở đây. Sau đó ông còn học hai 
ngôn ngữ cổ là Tiếng Hi Lạp và Latinh. Tốt 
nghiệp tú tài, ông làm thư ký toà sứ. Trong 
những năm chiến tranh, ông làm chủ bút tờ báo 
Công Lý của Mặt trận liên Việt, làm cán bộ 
giảng dạy tiếng Pháp, tiếng Việt, văn học tại các 
trường ở Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh. . . 
Năm 1954, ông chuyển về hẳn trường cấp 3 
Ngô Sĩ Liên, Bắc Giang dạy Văn, Sử Địa ở đây 
cho đến khi trường sơ tán. Từ đó cho đến cuối 
đời ông tập trung cho sự nghiệp nghiên cứu, 
sáng tác và dịch tác phẩm văn học từ Tiếng 
Pháp sang Tiếng Việt và ngược lại. Ông qua đời 
vào lúc 1g20 ngày 26-3-2012 ở TP. HCM.  

Tác phẩm 
Kịch: [3] 
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• Bí mật vườn Lệ Chi 
• Người con gái Nguyễn Du 
• Gặp gỡ tất yếu 
• Mất mát và đền bù 
• Đứa con hư 
Dịch văn học Pháp sang Tiếng Việt:  
• Trường ca của Homère (Iliade và Odyssée) 
• Những bi kịch của Eschyle, Sophocle, 

Euripide 
• Hài kịch của Aristophane 
• Những tác phẩm sử học của Herodote, 

Thucydide, Xenophon 
Thành công nhất là vở kịch thơ Le Cid 

(1960). Dịch văn học Việt sang Pháp:  
• Tập thơ song ngữ Ánh trăng (tuyển thơ Việt 

Nam của nhiều tác giả) 
• Quà muộn (tập truyện ngắn của nhà văn 

Nguyên Hương) 
• Thi Vân Yên Tử (tập thơ của Hoàng Quang 

Thuận) 
• Lỡ bước sang ngang (thơ Nguyễn Bính) 
• Thơ điên Hàn Mặc Tử 
Về văn học cho thiếu nhi: Truyện kể của 

Maurice Carème: Truyện kể cho Caprine, 
Vương quốc các loài hoa, Cái dải mũ của 
Pompadour, Hòn bi thủy tinh. Dịch văn học 
Việt sang Tiếng Anh:  

• Nổi buồn chiến tranh (Bảo Ninh) 
Bên cạnh đó ông còn viết các chuyên luận về 

sân khấu, bút ký và sáng tác thơ 
Giải thưởng 
Ông được trao Huân chương Cành cọ Hàn 

lâm hạng nhì của Pháp vào 24 tháng 03 năm 
2008[4], hạng ba vào năm 2000[5].  

Nhận định 
Ông Olivier Page, một trí thức Pháp, nhận 

xét[5]: “Ông là một tu sĩ Franciscain yêu nước, 
xuất thân từ đồng ruộng và truyền thống ngàn 
đời của Việt Nam, một kẻ khiêm tốn đã làm nên 
những sự nghiệp lớn trong đời mình bằng cách 
chiến đấu cho tổ quốc và văn chương; ông là 
một nghệ sĩ đã đọc Homère sau khi say đắm 
Athéna, vị nữ thần có đôi mắt biếc xanh của lá 
cây ôliu…” 

Liên kết ngoài 
• Tùng và Phong Lan Blog-Blog của Hoàng 

Hữu Đản 

Tham khảo 
1. “Vĩnh biệt nhà văn - dịch giả Hoàng Hữu 

Đản”. Nhà Văn TP. HCM. Truy cập 27 
tháng 3 năm 2012.  

2. “Hoàng Hữu Đản nặng lòng với văn học 
Pháp”. VNE. Truy cập 27 tháng 3 năm 
2012.  

3. “Hoàng Hữu Đản: Phải công bằng với lịch 
sử”. NLDO. Truy cập 27 tháng 3 năm 
2012.  

4. “Dịch giả Hoàng Hữu Đản nhận Huân 
chương Cành cọ Hàn lâm hạng nhì của 
Pháp”. SGGPO. Truy cập 27 tháng 3 năm 
2012.  

5. “Hoàng Hữu Đản– Nhà văn hoá tầm vóc 
quốc tế”. NewVietArt. Truy cập 27 tháng 
3 năm 2012.  

4. . . . và thay lời muốn nói  
 Đầu năm 2000, ông Đản làm một bài thơ 

bằng tiếng Pháp, như thay lời muốn nói với 
Chúa mong ước của ông. Chúng ta hiểu ông cố 
ý làm bài này bằng tiếng Pháp, chứ không tiếng 
Việt, vì ông muốn diễn tả nỗi lòng đạo đức sâu 
xa vào cuối đời mình, mà bài thơ bằng tiếng 
Việt không thể nói hết được, vì nhiều lý do 
khách quan lẫn chủ quan.  
http: //hoanghuudan. vnweblogs. com/post/4642/52175 

Prière de l’an 2000 
Dieu Tout-Puissant! Si tu existes  
Exauce notre Prière de Nouvel An:  
Trois faveurs, toutes simples et modestes  
Mais suffisantes pour tout le genre humain.  
- Donne-nous la Paix!  
On s’est trop entretué à travers les âges  
On s’est trop battu pour de pures vanités  
Chacun n’a qu’une vie; ils les ont liées en 
otages  
Pour les mettre au feu, pour les jeter à la mer.  
Dieu Tout-Puissant! Nous as-tu créés pour 
l’amitié?  
Nous as-tu créés pour ces carnages?  
- Préserve-nous des catastrophes, garantis-nous 
l’avenir  
En opérant un Renouveau Total de la Nature! 
On l’a trop exploitée jusqu’au coeur de la terre  
Arraché ses entrailles et troué le ciel  
Saccagé la vraie vie pour des rêves irréels  
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Dévasté les forêts, interrompu les sources  
Sacrifié l’intérêt de la Communauté et du 
Peuple  
Pour des buts particuliers impurs et criminels.  
Bon Dieu! La vie devient triste, les méchants 
abondent  
Le crime s’infiltre dans l’ame même de nos 
enfants! 
Pourquoi laisses-tu, avec les plus beaux progrès 
du monde  
Les plus belles fleurs de l’âme dépérir avec le 
temps?  
- Faites-les revivre! Dieu Tout-Puissant, Dieu 
Éternel!  
La Justice, l’Amitié, l’Amour, la Loyauté 
sociale!  
Préserve-nous de la dégénérescence générale  
Qui sera une condamnation mort sans appel!  
Dieu Tout-Puissant! Puisque tu as créé 
l’Homme à ton image  
Refais pour lui un Paradis Renaissant  
Refais pour lui une Planète sans crime ni 
carnage  
Sans guerre, sans pollution de l’environnement!  
Où l’on peut vivre en paix, dans l’Amitié et 
l’Amour  
Travailler et créer sans danger d’aucune sorte  
Tous pour chacun et chacun pour les autres  
POUR L’AN 2000 et POUR TOUJOURS  
 1er Janvier l’an 2000. .  

 
Cầu nguyện cho năm 2000  
(Nguyễn Trọng Đa dịch)  
 Lạy Chúa toàn năng! Nếu có Ngài  
Xin nhận lời chúng con cầu nguyện trong 

năm mới này:  
Chỉ ba ơn thôi, rất đơn giản và khiêm hạ  
Nhưng đủ cho toàn thể nhân loại.  
- Hãy ban cho chúng con Hòa bình!  
Người ta bắn chết nhau qua nhiều thời đại  
Người ta choảng nhau chỉ vì các hư không 

mà thôi  
Mỗi người chỉ có một cuộc đời; họ bị bắt làm 

con tin  
Để bị quăng vào lửa, hoặc bị ném xuống 

biển.  

Lạy Chúa Toàn Năng! Chúa tạo dựng chúng 
con vì tình bạn ư?  

Hay tạo dựng chúng con vì các cuộc tàn sát 
ấy?  

- Xin gìn giữ chúng con khỏi tai họa, xin bảo 
đảm tương lai cho chúng con  

Bằng một sự Đổi mới Hoàn toàn cho Thiên 
nhiên.  

Người ta khai thác thiên nhiên đến tận lòng 
Trái đất  

Rút ruột Trái đất và đâm thủng bầu trời  
Cướp phá sự sống thật vì các mộng mơ hão 

huyền  
Tàn phá núi rừng, ngăn chặn nguồn suối  
Hy sinh quyền lợi của Cộng đồng và Người 

dân  
Vì các mục đích riêng tư nhơ nhớp và tội ác.  
Lạy Chúa Nhân lành! Cuộc đời thật là buồn 

chán, quá đông người dữ  
Tội ác thấm vào cả trong linh hồn con em 

chúng con!  
Tại sao, với bao tiến bộ đẹp nhất của thế giới  
Chúa để cho các bông hoa đẹp nhất của tâm 

hồn khô héo theo thời gian?  
- Xin làm cho chúng sống lại! Lạy Chúa 

Toàn Năng, lạy Chúa Muôn Đời!  
Công bằng, Hữu nghị, Tình yêu, Trung thực 

Xã hội!  
Xin gìn giữ chúng con khỏi sự thoái hóa nói 

chung  
Vốn là sự kết án dứt khoát cho sự chết!  
Lạy Chúa toàn năng! Bởi vì Chúa đã tạo ra 

con người giống hình ảnh Chúa  
Xin tạo cho con người một Thiên đàng Tái 

sinh  
Xin tạo cho con người một Hành tinh không 

tội ác và không tàn sát  
Không chiến tranh, không ô nhiễm môi 

trường!  
Nơi con người có thể sống trong hòa bình, 

hữu nghị và tình yêu  
Lao động và sáng tạo mà không hề sợ gì cả  
Mọi người vì mình và mình vì mọi người  
CHO NĂM 2000 và MÃI MUÔN ĐỜI  
 Ngày 1 tháng 1 năm 2000 
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 Qua bài này, chúng ta thấy ông còn tin Chúa 
Nhân Từ lắm lắm. Một con người không phải là 
gốc Công giáo, không sống trong nhà đạo tu trì, 
thì không thể dùng các từ ngữ như: Lạy Chúa 
Toàn Năng, Lạy Chúa Nhân Lành, Lạy Chúa 
Muôn Đời. . . Ông nói với Chúa trong tư cách 
một người con ngoan đạo, tuy lười nhác sống 
đạo. Ông giữ đạo theo cách của ông, vì “Ông 
Đản chưa bao giờ là đảng viên cộng sản mà chỉ 
là người trí thức yêu nước. Ông đã trải qua 
nhiều biến cố lịch sử, qua hai cuộc chiến tranh, 
giống như một nhà tu hành khổ hạnh biết yêu 
đất nước non sông mình, quan tâm tới ngòi bút 
hơn đạn bom”. (Kiều Văn, Hoàng Hữu Đản, nhà 
văn hóa tầm vóc quốc tế) 

 Ông xác định ông là thuộc về Chúa, về Giáo 
Hội, sẵn sàng về với Chúa, như có lần ông trả 
lời một người phỏng vấn ông: “Anh Kiều Văn ạ, 
ngay bây giờ nếu Thượng Đế gọi tôi thì tôi lập 
tức đáp “présent!” (Có mặt!). Và nếu các pháp 
quan định lôi tôi ra pháp đình để xét hỏi thì 
Thượng Đế sẽ khoát tay mà bảo họ rằng: “Thôi, 
ta biết rõ về ông này rồi: ông ta chẳng hề có một 
tội lỗi nào dưới trần gian cả. Các ngươi hãy lập 
tức mở cổng rước ông ấy vào thẳng Thiên Đàng 
cho ta!”. (Kiều Văn, Hoàng Hữu Đản, nhà văn 
hóa tầm vóc quốc tế) 

 Một bài nhắc lại việc ông nhắn nhủ vợ con 
(vợ 84 tuổi, và 6 con trong đó có một trai), khi 
ông hấp hối. Ông tuyên xưng mình là người có 
đạo, chỉ đi về với Chúa trên cao mà thôi: “Trước 

giờ lâm chung, ông nhìn các con âu yếm và khẽ 
mấp máy đôi môi với lời nói nhẹ như sương 
khói : Bây giờ ba phải về với Chúa!. . . Nhà văn 
Hoàng Hữu Đản ra đi trong sự tiếc thương của 
người thân, bạn bè và độc giả. Kính chúc hương 
hồn ông an lạc trong xứ sở thanh bình của Chúa. 
(Hoàng Quốc Hải, Tháng năm tắt lụi, nợ nần 
không vương) 

 Dựa vào câu này, cha Khởi nói: “Lời cuối 
cùng Ông nói với con cháu trước khi từ giã cõi 
đời chứng tỏ Ông vẫn tin vào Chúa. Đó là niềm 
hy vọng lớn cho Ông, và niềm an ủi cho chúng 
ta -- có thể cho con cháu của Ông nữa. . . Hiệp 
thông cầu nguyện cho Linh Hồn Cựu PS Hoàng 
Hữu Đản” (Điện thư của cha Khởi 31-3-2012) 

 Tôi và anh em chắc cũng nghĩ như cha Khởi. 
Có lẽ ông là CPS cao tuổi nhất, là một đại đại 
huynh cuối cùng của CPS mới qua đời. Chúng 
ta cùng hiệp thông cầu xin Chúa sớm tha phần 
phạt cho linh hồn Giuse Maria Đản, và đưa ông 
lên hưởng Nhan Thánh Chúa trên Thiên đàng.  

 Anh em CPS thế hệ đàn em chúng tôi không 
có hân hạnh được gặp ông và quen ông. Đấy là 
điều chúng tôi tiếc vô cùng, vì lý do khách 
quan. Xin ông thứ lỗi cho anh em hậu sinh, 
những người học trường Ái Thần như ông, 
nhưng là thế hệ đàn em nhỏ sau ông khá xa. 
Chúng tôi hãnh diện về ông, một CPS lỗi lạc, 
làm rạng danh cho đất nước, con người, và cả 
gia đình Phanxicô Việt Nam nữa.  

 
BẰNG CHỨNG LỚN NHẤT 

Lm Nguyễn Hồng Giáo, OFM 
 

Trong thư thứ I gởi cho đồ đệ Timôthê, 
Thánh Phaolô nhắc lại rằng Chúa Giêsu Kitô, 
trong cuộc thương khó, đã làm chứng trước mặt 
tổng trấn Philatô “bằng một lời tuyên xưng cao 
đẹp” (I Tm 6, 13). Làm chứng về điều gì? Khi 
nghe Người khẳng định Người có một vương 
quốc, ông tổng trấn rất đỗi ngạc nhiên, đã hỏi lại 
ngay: “Vậy ông là vua sao?” Người đáp” 
“Chính ngài nói rằng tôi là vua. Tôi đã sinh ra 
và đã đến thế gian nhằm mục đích làm chứng 
cho sự thật” (x. Ga 18, 36-37). Sự thật nào? 
Không phải là sự thật về cuộc sống và về sự 
nghiệp của mình. Nhiều người đã chết và vẫn 
còn chết hiện nay cho một sự nghiệp bất chính 
mà vẫn nghĩ rằng nó là chính đáng. Nhưng sự 

phục sinh, -vâng, chính sự phục sinh làm chứng 
cho sự thật về Chúa Kitô, như sau này Thánh 
Phaolô sẽ nói trước Hội đồng Arêopagô ở thành 
phố Athen: “Thiên Chúa đã cho mọi người một 
bảo đảm về Đức Giêsu khi cho Người sống lại 
từ cõi chết” (Cv 17, 31).  

Cái chết: bằng chứng tối cao cho tình yêu 
Cái chết không làm chứng cho chân lý, 

nhưng cho tình yêu của Chúa Kitô. Hay nói 
đúng hơn, cái chết làm nên chứng cớ tối cao về 
tình yêu này như chính Chúa Kitô đã nói: 
“Không tình yêu nào lớn hơn tình yêu của kẻ hy 
sinh mạng sống vì bạn hữu mình” (Ga 15, 13). 
Có người sẽ phản bác: “Còn có một tình yêu lớn 
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hơn nữa, đó là tình yêu của kẻ chết vì thù địch 
của mình”. Thì Chúa Giêsu cũng chính là một 
con người như thế, và hơn bất cứ ai. Thư gởi 
giáo đoàn Rôma viết: “Khi chúng ta không có 
sức làm được gì vì còn là hạng người vô đạo, thì 
theo đúng kỳ hạn, Đức Kitô đã chết vì chúng ta. 
Hầu như không ai chết vì người công chính, họa 
may có ai dám chết vì những người lương thiện. 
Thế mà Đức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi 
chúng ta còn là những người tội lỗi, đó là bằng 
chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta” (Rm 5, 
6-8). Và trên thập giá, Chúa đã cầu nguyện cho 
chính những kẻ đóng đinh mình: “Lạy Cha, xin 
tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 
23, 34).  

Có một thứ tu đức phiến diện ca ngợi đau 
khổ và thập giá như thể tự mình chúng là có giá 
trị. Chúa Giêsu dạy cho biết chỉ có tình yêu mới 
đáng cho ta hy sinh tất cả vì nó. Người dạy ta 
phải yêu thương nhau chứ không dạy phải làm 
khổ nhau. Đau khổ, thập giá mà thiếu vắng tình 
yêu thì chỉ còn là tai họa đè bẹp con người mà 
thôi. Nhưng với tình yêu, tất cả sẽ có một ý 
nghĩa và gánh nặng sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn. 
Thánh Âu-tinh nói: “Khi yêu thì không đau khổ, 
mà nếu có đau khổ thì người ta sẽ yêu thích cả 
nỗi khổ ấy”. Sách Công vụ Tồng đồ kể lại: các 
Tồng Đồ bị điệu ra trước tòa, bị đánh đòn, bị 
cấm không được rao giảng về Chúa Giêsu phục 
sinh, rồi được thả ra. Các ngài ra về, “lòng hân 
hoan vui mừng” không phải vì được trả tự do 
nhưng vì thấy mình đã “được coi là xứng đáng 
chịu khổ nhục vì danh Đức Giêsu” (Cv 5, 41). 
Đối với các Tông Đồ, được chịu khổ vì Đấng 
mình yêu mến cũng là một ân huệ mà không 
phải ai cũng có! Tình yêu mạnh hơn sự chết. Có 
tình yêu –nghĩa là biết mình đang yêu hoặc đang 
được yêu- thì không sợ gì nữa. Thánh Phaolô đã 
trải nghiệm mãnh liệt “chân lý” này. Ngài chia 
sẻ kinh nghiệm ấy trong thư Rôma: “Ai có thể 
tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? 
Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, 
hiểm nguy, bắt bớ, gươm đao? Nhưng trong mọi 
thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã 
yêu mến chúng ta …” (Rm 8, 35-37).  

Sự phục sinh: câu trả lời cuối cùng  
cho mầu nhiệm sự chết.  

Cuộc đời không bao giờ hết đau khổ và nước 
mắt. Nhưng người môn đệ Chúa Kitô không chỉ 
bằng lòng với việc ghi nhận đau khổ như một sự 
kiện khách quan, rồi để mặc nó. Đau khổ phải bị 

loại bỏ, phải được vượt qua. Mọi người phải 
góp phần chống lại nó dù biết rằng nó mãi mãi 
là một phần của cuộc đời trần gian. Ít nhất là 
tránh đừng gây ra đau khổ cho mình hay cho kẻ 
khác.  

Người Kitô hữu không thể nói đức tin không 
mang lại câu trả lời cho huyền nhiệm đau khổ 
và sự chết. Làm thế nào để bảo đảm với ai đó là 
trong chiếc ly nước không có thuốc độc? Có 
một cách: mình uống chén nước trước họ! Đó là 
điều Thiên Chúa đã làm với con người. Người 
đã uống chén đắng của cuộc khổ nạn. “Vì bản 
thân Người đã trải qua thử thách và đau khổ, 
nên Người có thể cứu giúp những ai bị thử 
thách” (Thư Do-thái 2, 18). Nỗi khổ của con 
người không thể bị đầu độc, không chỉ chứa 
toàn là tiêu cực, mất mát, phi lý nếu chính Thiên 
Chúa đã chọn uống cạn chén. Dưới đáy cái chén 
phải có một viên ngọc.  

Viên ngọc ấy có tên là ơn phục sinh. “Tôi 
nghĩ rằng, những đau khổ chúng ta chịu bây giờ 
sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ 
mạc khải nơi chúng ta” (Rm 8, 18). Và sách 
Khải huyền: “Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt 
họ. Sẽ không còn sự chết; cũng chằng còn tang 
tóc, kêu than và đau đớn nữa, vì những điều cũ 
đã biến mất” (Kh 21, 4).  

Chứng từ của các vị tử đạo.  
Sau Chúa Giêsu, những kẻ đã làm chứng 

“bằng một lời tuyên xưng cao đẹp”, đó là các vị 
tử đạo. Thời đầu Giáo Hội, các truyện kể về các 
ngài được gọi là “bài thương khó” (Passio) 
giống như bài thương khó của Chúa Giêsu Kitô, 
mà chúng ta nghe nhiều lần trong Tuần Thánh. 
Người ta đọc truyện tử đạo và phổ biến rộng 
khắp trong Giáo Hội với một lòng tôn kính bao 
la. Ngày nay tại nhiều nơi trên thế giới, người 
Kitô hữu lại phải trải qua cuộc thử thách rất 
nặng nề của bắt bớ và tử đạo.  

Có một đặc điểm phân biệt những truyện tử 
đạo chân chính với những truyện mang tính “ hư 
truyền” người ta “chế biến” ra sau những cuộc 
bách hại với những mục đích khác nhau, đó là: 
trong những truyện chân chính, không thấy dấu 
vết “bút chiến” nào chống lại những kẻ bách 
hại; tác giả chỉ chú tâm vào hành động anh dũng 
của các vị tử đạo, chứ không để ý tới sự tàn bạo 
của các quan tòa và bọn lý hình mà lên án. 
Thánh Cyprianô tử đạo đã đi tới chỗ truyền cho 
người nhà biếu tên đao phủ sắp chém đầu ngài 
hai mươi lăm đồng tiền vàng. Các thánh tử đạo 
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quả xứng là môn đệ của Đấng đã cầu nguyện 
trước khi chết: “Lạy Cha, xin tha cho họ …”  

Tôi nhớ đã đọc một lời tâm sự của Đức Hồng 
Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận nói đại ý 
rằng ngài rất ái ngại mỗi khi có nhà báo đến 
phỏng vấn, vì họ thường tìm mọi cách để ngài 
“nói xấu” về những kẻ bắt bớ giam cầm ngài. 
Một bằng chứng về sự thánh thiện chân thật của 
Đức Hồng Y chính là ở chỗ ngài luôn luôn giữ 
một tâm trạng bình an, hiền hòa và quảng đại 
với hết mọi người kể cả những kẻ thù nghịch 
với ngài.  

Và làm sao chúng ta không khâm phục một 
“chứng từ cao đẹp” khác của một vị tử đạo nổi 
tiếng ngày nay, ông Shahbaz Bhatti, người 
Pakistan? Ông là người công giáo duy nhất 
trong chính phủ Hồi giáo Pakistan, với chức vụ 
bộ trưởng phụ trách những cộng đồng người 
thiểu số. Ông đề nghị bãi bỏ những đạo luật 
chống báng bổ (anti-blasphemy laws) và công 
khai bênh vực Asia Bibi, một người Kitô hữu 
mẹ gia đình bị kết án tử hình theo chính đạo luật 
bất công này. Trong bản Di chúc của mình, ông 
viết những lời khẳng khái sau đây:  

“Những nhân vật cao cấp trong chính quyền 
đã đề nghị với tôi và họ yêu cầu tôi từ bỏ cuộc 
chiến đấu, nhưng tôi đã luôn luôn từ chối, ngay 
cả khi biết rằng tôi đang liều mất mạng. Tôi 
không tìm kiếm sự nổi danh, tôi không muốn 
những vị trí quyền lực. Tôi chỉ muốn một chỗ 
dưới chân Chúa Giêsu. Tôi muốn rằng đời sống 
tôi, tính tình tôi, các hành động của tôi lên tiếng 

thay cho tôi và nói rằng tôi đang đi theo Chúa 
Giêsu Kitô. Ước muốn này thật mạnh mẽ trong 
tôi đến nỗi tôi coi mình là rất may mắn nếu –
trong nỗ lực của tôi và trong cuộc chiến đấu của 
tôi nhằm giúp người thiếu thốn, kẻ khó nghèo, 
người Kitô hữu bị bắt bớ của Pakistan – tôi 
được Chúa Giêsu Kitô vui lòng chấp nhận hiến 
lễ đời tôi. Tôi muốn sống cho Chúa Kitô và tôi 
muốn chết vì Người”.  

Ngày 2 tháng 3 năm 2011, ông đã bị một 
nhóm khủng bố thuộc tổ chức Al-Quêđa ám sát. 
Một năm sau Giáo Hội Pakistan đã nhất trí xin 
phong thánh cho vị tử đạo của mình.  

Có một trận động đất xảy ra khi Chúa Giêsu 
từ trần trên thập giá. “Thấy động đất và các sự 
việc xảy ra, viên đại đội trưởng và những người 
canh giữ Đức Giêsu đều rất đỗi sợ hãi và nói: 
‘Quả thật ông này là Con Thiên Chúa. ’”(Mt 27, 
54). Nhưng một trận địa chấn còn dữ dội hơn 
xảy đến khi Người phục sinh. “Thiên thần Chúa 
từ trời xuống, lăn tảng đá ra rồi ngồi lên trên. ” 
(Mt 28, 2). Và sẽ luôn luôn xảy ra như thế. Cứ 
sau mỗi trận động đất gây chết chóc sẽ lại có 
một trận động đất mang lại sự sống. Ai đó đã 
nói: “Từ nay chỉ một vị thần mới cứu nổi chúng 
ta”. Chúng ta xác tín rằng vị ấy sẽ ra tay cứu vớt 
chúng ta “bởi vì Thiên Chúa đã yêu mến thế 
gian đến nỗi đã ban Con Một của Người cho thế 
gian” (Ga 3, 16).  

(Viết theo cha Ranieri Cantalamessa, 
OFMCap.) 

 
VÒNG HOA TRẮNG 

Phêrô Trần Ngọc Niên 
 

Vào lúc 21 giờ ngày 28 tháng 3, tôi nhận 
được tin từ một anh trong lớp báo tin mẹ anh 
Cẩm đã được Chúa gọi về, thì lòng tôi bồi hồi 
xúc động, bởi lẽ cách đây hai tuần, chúng ta đã 
lên bệnh viện Ung Bứu thăm hỏi bà cố và thấy 
bà cố còn đi đứng, nói năng rất là vui. Vậy mà, 
hôm nay bà cố đã ra đi rồi! Quả thật, lúc này 
hình ảnh bà cố gợi lên trong tôi bao điều cảm 
mến thân thương và suy nghĩ. Tôi nghĩ đến công 
ơn sinh thành dưỡng dục của những bậc làm 
cha, làm mẹ đã chấp cánh cho những người con 
bay cao, bay xa và thực hiện được những ước 
mơ trong cuộc đời này, mà nhiều lúc cha mẹ 
chưa thực hiện trọn vẹn trong cuộc đời mình. 

Cho nên, nhiều lúc trải qua khó khăn trong cuộc 
sống cha mẹ cũng ít kể lể với con của mình về 
những nỗi vất vả của ngày tháng cưu mang. Do 
đó, đối với tôi, hình ảnh người mẹ rất thiêng 
liêng và không thể nào phai nhòa trong ký ức; 
hơn nữa, còn tô đậm nét hình hài thân thương 
trong cuộc sống hằng ngày của tôi. Vì thế, tôi 
thực sự thấu cảm với những ai không còn mẹ 
như lời thơ “Bông hồng trắng” của thi sĩ Vũ 
Hữu Toàn mà kêu lên “Con mất mẹ, mẹ ơi, con 
mất mẹ!”:  

 “Con mơ ước, sao đem dòng máu ấm  
Từ tim con nhuộm thắm lại nụ hoa,  
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Để cho con được thấy lại mẹ già,  
Dù chỉ thoáng vài sát na ngắn ngủi.  
Nhưng hoa trắng vẫn nguyên màu sám hối, 
Và mẹ hiền vẫn lạc lối nơi đâu,  
Con đớn đau trước ảnh mẹ gục đầu,  
Lòng chua xót chỉ biết cầu biết khẩn.  
Cài hoa trắng, con đành lòng chấp nhận,  
hoác lên người thân phận kẻ mồ côi.  
Mẹ đã đi xa vĩnh viễn thật rồi,  
Con mất mẹ, mẹ ơi, con mất mẹ.  
Làn khói trắng tỏa lên cao nhè nhẹ,  
Kinh cầu hồn buồn cắt xé ruột gan,  
Ngọn gió lùa thêm buốt giá thân nhang,  
Nến cháy dở vun từng hàng nước mắt. ”  
Viết lại những dòng thơ trên, tôi thực sự cảm 

nhận được ít nhiều về nỗi đau mất mẹ, và ngẫm 
nghĩ miên man đến các anh chị em của thầy 
Cẩm lúc này đang cảm nhận một nỗi đau mất 
mẹ và đang thốt lên trong lúc này bằng những 
lời lẽ của con tim, chảy ra từ sâu thẳm của chuỗi 
ngày kinh nghiệm về mẹ. Thật là thương, là nhớ 
khi bà cố ra đi là để lại trong lòng những người 
con bao cảm tiếc nhớ thương nói riêng và những 
người quen biết nói chung. Cho dẫu, đường xá 
có xa xôi cách trở thì cũng có nhiều người đến 
chia buồn với gia đình và cầu nguyện cho bà cố. 
Nhờ thế mà nỗi buồn của gia đình cũng vơi đi 
phần nào. Điều này đã, đang diễn ra ở trong các 
xứ đạo, đặc biệt các xứ đạo toàn tòng như ở giáo 
xứ Bùi Chu, quê hương của thầy Cẩm chẳng 
hạn. Thật thế, khi chúng tôi đến chia buồn với 
thầy Cẩm vào đêm trước ngày lễ an táng bà cố 
Maria, thì tôi thấy các đoàn thể trong giáo xứ 
đến đọc kinh rất đông và liên tục. Chúng tôi 
phải đợi đến 23 giờ đêm mới đọc được ít kinh 
cho bà cố. Rồi sau đó, các hội kèn đến thổi 
những bài nhạc về Chúa, về mẹ du dương, trầm 
lắng như thể đang kéo dài tình mẫu tử thiêng 
liêng từ quá khứ đến hiện tại và tương lai. Tôi 
ngẫm nghĩ bà cố lúc này chắc cũng buồn lắm 
khi nghe tiếng kèn xắc-xô-phôn trầm lắng, du 
dương ngân vang giữa đêm khuya mà có lẽ cũng 
rơi lệ. Bởi vì, khi nghe tiếng kèn này cất lên, 
nước mắt tôi tự động ứ tràn. Tôi nghĩ ngay đến 
người mẹ thân thương của tôi cũng không còn 
bao lâu nữa thì cũng rời khỏi cuộc đời này thôi: 
“Ngày mai trong đám đông vui ấy, có kẻ ra đi 
bỏ cuộc vui”, vì mẹ tôi năm nay cũng trạc tuổi 
bà cố rồi, lại mang trong mình chứng bệnh tim 
từ khi cha tôi mất, cách đây 34 năm nên không 
biết sẽ ra đi lúc nào. Mỗi ngày, tôi thấy sức 

khỏe mẹ tôi càng yếu đi rõ rệt cho dù mẹ tôi có 
cố giấu hết sức. Ngày ngày, mẹ tôi cố gắng làm 
những công việc nhẹ nhàng trong gia đình và 
chăm sóc mấy đứa cháu để cho cha mẹ nó đi 
làm, kiếm tiền nuôi dưỡng chúng nó. Mẹ tôi 
thường nói với các anh chị tôi rằng “khi nào 
Chúa còn cho mẹ khỏe mạnh, làm được việc gì, 
thì mẹ tự làm, không cần các con phải bận tâm 
lo lắng quá sức, các con cứ lo cho con của các 
con đi”. Câu nói của mẹ tôi càng cho tôi thấy 
tình thương của người mẹ quả thật bao la như 
“trời biển” mà nhiều người đã cảm nghiệm được 
trong cuộc sống hằng ngày. Do đó, khi nói về 
người mẹ hay viết về người mẹ thì nhiều người 
đã phải thốt lên rằng: “phía sau sự thành công 
của một người đàn ông là bóng dáng một người 
mẹ, vì chỉ có người mẹ mới yêu thương và hy 
sinh không bao giờ toan tính. Mẹ lúc nào cũng 
thương nhớ con cái của mình, nhưng mẹ không 
bao giờ nói lên điều đó và chôn chặt trong lòng” 
(Giáo sư Hà Mạnh Quân).  

Vâng, tất cả những cảm nghiệm về mẹ đều 
sâu sắc và phong phú. Cho dẫu tuổi đời của 
người mẹ có ngắn hay dài thì tình mẫu tử vẫn in 
đậm trong ký ức của những người con. Bởi vì, 
người mẹ đã hi sinh quá nhiều cho người con do 
mình cưu mang và cho bú mớm. Điều này càng 
được thể hiện rõ trong cuộc đời bà cố suốt 64 
năm hiện diện trên cõi đời này. Bà cố đã chu 
toàn bổn phận một người vợ chung thủy và một 
người mẹ tận tụy nuôi dưỡng các con thành 
nhân và thành danh. Bà cố đã cho ra đời lần lượt 
chín người con: năm trai, bốn gái. Trong số 
những người con này, bà cố đã quảng đại dâng 
lên Chúa một người con trai thông minh, sáng 
láng, nhiệt thành và rất mực khiêm tốn trong 
Dòng Anh Em Hèn Mọn, đó là thầy Phêrô 
Nguyễn Hồng Cẩm. Thầy đã chọn lối sống âm 
thầm, không làm linh mục mặc dù Thầy có dư 
khả năng học làm linh mục, vì Thầy hiện giờ 
đang chuẩn bị bảo vệ luận án thạc sĩ về luật dân 
sự. Bên cạnh thầy Cẩm còn có anh Dũng chuyên 
lo làm công tác từ thiện bằng nghề hớt tóc điêu 
luyện của mình. Anh rất nhiệt tình trong công 
tác từ thiện từ miền xuôi đến miền ngược, từ 
trung tâm HIV cho đến trung tâm tâm thần Thủ 
Đức, Bình Dương. Nhìn chung, các con của bà 
cố đều sống tốt đời đẹp đạo nên được mọi người 
thương mến. Quả thật, đây là niềm hạnh phúc 
vô biên cho gia đình bà cố. Có lẽ giờ đây, bà cố 
còn hạnh phúc hơn khi được quí cha, quí thầy, 
quí xơ và quí thân bằng quyến thuộc đến hiệp 
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dâng thánh lễ và tiễn đưa đến nơi an nghỉ yên 
bình trong tình yêu của Đấng Hằng Sống và 

Hằng Trị đến muôn đời như lòng bà cố ước 
mong khi nhắm mắt lìa đời.  

 

CÁC NGÀY GHI NHỚ 

 

 
 

THÁNG 05 
 

MỪNG BỔN MẠNG  
CỘNG ĐOÀN GIUSE THỢ - SÔNG BÉ 

01 -05 
 

MỪNG BỔN MẠNG ANH EM 

Ngày Tên Thánh Họ Tên Cộng Đoàn 
03/05 Philipphê Lê Văn Tâm Vĩnh Phước 
17/05 Pát-can Nguyễn Ngọc Tỉnh Đa-kao 

 
 

LỄ GIỖ ANH EM QUA ĐỜI 

Ngày Qua Đời Họ Tên 

14/05/2004 Bônaventura Trần Văn Mân 
15/05/2001 Gioan Baotixita Nguyễn Công Quý
23/05/1994 Chrysostome Fourny 
29/05/1983 Giuse Nguyễn Đức Trinh 
31/05/1969 Paul Joseph Baillie

 




