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Đakao, ngày 27 tháng 3 năm 2013
Kính gửi toàn thể anh chị em trong Đại Gia Đình Phan sinh Việt Nam
Anh chị em thân mến,
Viết thư này trước thềm Tam Nhật Thánh, tôi kính mời anh chị em
suy nghĩ một chút về chủ đề “Đức Giêsu chết và sống lại để kiến tạo
tương quan giữa con người với nhau”.
Trong tâm lý học, có hiện tượng “ức chế” (inhibition), một hiện
tượng tâm lý kềm hãm hoặc loại bỏ một hành động, một cảm xúc hay một
tư tưởng. Sự ức chế có một giá trị tích cực. Không có sự ức chế, làm sao
tôi có thể xây dựng được một tương quan xã hội lành mạnh? Một lối sống
không có yếu tố ức chế hẳn là sẽ hỗn độn. Khi tôi cảm thấy bị ức chế, ít
ra tôi biết rằng tôi đang băn khoăn về chuyện những người khác sẽ cảm
thấy thế nào nếu tôi làm điều này hay điều kia. Nhưng tôi cũng tự hỏi,
phải chăng lý do đích thực gây ra sự ức chế là vì tôi sợ bị loại trừ. Tự
nhiên tôi tìm được người khác chấp nhận. Làm thế nào để khỏi bị phỏng?
Bằng cách đừng đến gần lửa! “Không đánh liều” là một phương pháp hữu
hiệu giúp tự che chở lấy mình. Nhưng nếu phân tích cho tới cùng, đấy lại
không phải là ích kỷ hay sao? Chủ trượng tự che chở như thế thì hẳn là
nghèo nàn mà chẳng thú vị gì đâu? Có nhiều loài thú sống một mình,
nhưng tôi nghĩ tới con nhím.
Đời sống của con nhím là một đời sống nghèo nàn, bởi vì không có
chỗ cho những con nhím khác. Khi tôi tránh những người khác, tôi đang
tránh chính mình. Khi tôi loại trừ những người khác, tôi đang loại trừ
chính mình. Khi tôi tìm người khác, tôi tìm chính mình. Khi tôi khôi phục
người khác, tôi khôi phục chính tôi. Nếu bạn bị lạc trong rừng, chắc chắn
bạn mong muốn gặp được cái gì đó hay một ai đó, chứ không phải chính
bạn. Tôi cần tìm ra những thứ khác tôi để xác định vị trí của tôi: một cột
mốc? một loại cây tôi biết? vị trí so với mặt trời? Cứ kêu gào thế này xem
có giải quyết được bế tắc không: “Tôi đang thấy chính tôi. Bao lâu tôi
còn thấy chính tôi, tôi không lạc đường đâu!” Lại chính khi đó mà tôi bị
lạc! Thế đấy. “Tôi thấy chính tôi” lại là một tình cảnh nguy nan! Tôi phải
thấy chính tôi giữa những người khác. Nhân cách không phải là một thế
tĩnh, mà là một biến cố. Nhân cách tỏ hiện khi có gặp gỡ giữa tôi với
những người khác. Nhân cách con nhím là bất động, bị giam hãm, bị
đông cứng. Nhân cách bị ức chế quá mức thì thiếu oxy bảo đảm cho sự
sống. Nếu tôi cảm thấy nhân cách của tôi bị ngột ngạt, hẳn là tôi đang bị
ức chế quá mức, ích kỷ, chỉ yêu chính mình. Còn nếu tôi bị ức chế, mà
nhân cách của tôi không bị ngộp thở, đấy hẳn là dấu cho biết tôi đang
chịu ảnh hưởng một thứ ức chế có ích.
Nhân cách của chúng ta có thể cứ năng động chuyển dịch trong
không gian giữa bạn và tôi. Giữa chúng ta, có một không gian sống đầy ý
nghĩa. Thà sống và chết trong không gian này hơn là sống bên ngoài
không gian này. Ở bên ngoài,chúng ta bị ngộp thở. Trong không gian
này, chúng ta có sự sống, có sự thành toàn. Tại vì chính là trong không
gian này mà tôi có thể là là tôi, là một con người, để có thể trở nên một
con người thành toàn.
Chia Sẻ 04 - 2013 (335)
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Đức Kitô đã bị đóng đinh giữa hai tên gian phí. “Cả những tên cùng chịu đóng đinh với
Người cũng nhục mạ Người” (Mc 15,32). Câu này của thánh Máccô rất gợi ý vì cho thấy rằng Đức
Giêsu không chết một mình. Ngay trong khoảnh khắc hấp hối này, những gì mấy tên gian phi đã
làm phải được ghi lại. Thánh Luca ghi là một tên thì nhục mạ Người, còn tên kia thì bênh vực
Người (Lc 23,39-41). Dù tốt dù xấu, họ cũng đang “đồng bạn” với Đức Giêsu. Họ đã được nhớ đến
xuyên qua các thời đại, vì chỉ nguyên bằng sự hiện diện, Đức Giêsu đã gây ra những phản ứng, đã
tạo những tương quan. Vị Thiên Chúa của Kinh Thánh là Đấng kiến tạo tương quan giữa các con
người. Thiên Chúa tôn trọng con người. Trong khi chúng ta coi nhẹ tên của Thiên Chúa, Thiên
Chúa lại trân trọng tên chúng ta. Kinh Thánh nói rằng Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu là một khái
niệm còn căn bản hơn khái niệm ức chế nhiều. Tình yêu là muốn trao ban chính mình. Tình yêu
phải kiểm soát ức chế. Ức chế có quy phục tình yêu thì mới có tính sáng tạo.
Sau khi sống lại, Đức Giêsu tiếp tục chứng tỏ rằng Thiên Chúa là vị Thiên Chúa kiến tạo các
tương quan. Đấng Phục Sinh đã gặp các phụ nữ, đã nhờ họ nhắn với các môn đệ Người về Galilê để
gặp Người (Mt 28,10). Hội Thánh sau Phục Sinh càng phải là một Hội Thánh của các tương quan:
các môn đệ được gửi đi khắp tứ phương để loan báo tình yêu cứu độ của Thiên Chúa (Cv 1,8).
Chúng ta đang chứng kiến những bước đầu của một vị tân giáo hoàng với phong thái đơn giản
và những cách ứng xử ngoài sự tiên liệu của Giáo Triều và mọi người, nhưng dường như đúng là
phong thái và cách ứng xử của vị thánh mà ngài mang tên: mở ra mà tìm gặp mọi người để sống các
tương quan than thiện. Là Phan sinh, chúng ta càng không có lý do gì để nói rằng chúng ta khó mà
áp dụng những yếu tố cốt yếu của linh đạo Phan sinh vào hoàn cảnh Hội Thánh và thế giới hôm
nay, để rồi chỉ sống với một cái “vỏ” Phan sinh. Đức giáo hoàng Phanxicô là một tín hiệu Thiên
Chúa gửi đến để nói với chúng ta rằng: Hãy sống thật là mình giữa những người anh chị em! Với lại
chúng ta sẽ không tránh được những “bài trắc nghiệm” Thiên Chúa gửi đến cho từng người dọc
theo cuộc hành hương trần thế.
Niềm vui Phục Sinh muốn đến với người khác qua anh chị em. Hãy giúp truyền đạt dồi dào
niềm vui này, y như tại nguồn. Hallêluia!
Thân ái chào tất cả anh chị em trong cha thánh Phanxicô.
ts FX Vũ Phan Long, OFM
Giám Tỉnh
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TIN TỈNH DÒNG
SÁU EM TẬP SINH KHÓA 2011-2012
TUYÊN KHẤN LẦN ĐẦU
Sáng ngày 11/3/2013, thánh lễ tuyên khấn
lần đầu cho sáu anh em tập sinh niên khóa
2011-2012 đã được tổ chức tại nhà thờ giáo xứ
Du Sinh – Đà Lạt vào lúc 8 giờ. Cha Giám tỉnh
Phanxicô Xaviê Vũ Phan Long đã về chủ tế
thánh lễ và nhận lời khấn dòng cho các em.
Trong thánh lễ tuyên khấn còn có sự hiện diện
của các linh mục, các tu sĩ nam nữ, các thân
nhân của các khấn sinh, quý ân nhân trong Hội
Bảo trợ Ơn gọi Phan Sinh (HBTƠGPS), các anh
chị em Dòng Ba.

Thánh lễ tuyên khấn được cử hành trong một
bầu khí trang trọng và thánh thiện và đầy ý
nghĩa qua các phần diễn nghĩa của nghi thức
tuyên khấn, bài giảng lễ của cha Giám tỉnh, và
các bài thánh ca được các thầy lớp nhà tập 2012
– 2013 diễn tả với giọng hát trẻ trung và đầy
nhiệt huyết. Việc tuyên khấn của các tu sĩ hôm
nay là một hành vi công khai nói lên lòng khao
khát của họ muốn đáp trả lời mời gọi từ Thiên
Chúa là sống đời dâng hiến. Bằng hành vi này,
các tân khấn sinh bắt đầu bước vào đời sống
tình yêu giữa họ với Thiên Chúa cách trọn vẹn
hơn. Thánh lễ kết thúc với lời cám ơn của một
tân khấn sinh đại diện cám ơn cha Giám tỉnh,
quý cha đồng tế, các tu sĩ nam nữ, các thân
nhân, quý ân nhân trong HBTƠGPS, và mọi
Chia Sẻ 04 - 2013 (335)

người đến tham dự, cầu nguyện cho các tân
khấn sinh.
Sau thánh lễ, các tân khấn sinh chụp hình lưu
niệm với cha Giám tỉnh, các linh mục đồng tế,
các anh em trong Tỉnh Dòng và thân nhân gia
đình các khấn sinh. Sau đó mọi người cùng
được mời chung vui với sáu tân khấn sinh bữa
cơm trưa tại phòng Hội trường của giáo xứ.
Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi luôn trợ giúp
để các tân khấn sinh sống trung thành mãi mãi
với ơn gọi của mình.
KHÓA THƯỜNG HUẤN
CÁC HỮU TRÁCH NĂM 2013
7 giờ 30 sáng nay (13/03/2013), 43 anh em
hữu trách trong Tỉnh dòng đã có mặt tại nhà
Tĩnh tâm Đamianô tham dự khóa Thường huấn
cho các hữu trách.
Đúng 8 giờ, anh Điều Phối viên Thường
huấn, anh Antôn Nguyễn Ngọc Kính đã thông
qua chương trình làm việc cho hai ngày. Sau đó,
Anh Giám tỉnh FX. Vũ Phan Long đã có bài
thuyết trình chia sẻ kinh nghiệm của ngài về
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công tác làm người hữu trách trong suốt 30 năm
qua. Đến 10 giờ, cha Tổng Kinh Lý đã chia sẻ lá
thư ngài viết cho tất cả anh em trong Tỉnh Dòng
để chuẩn bị cho cuộc thăm viếng kinh lý Tỉnh
Dòng và thông qua lịch trình thăm viếng anh em
tại các cộng đoàn. 11 giờ buổi học tập kết thúc,
anh em đi đọc kinh trưa và dùng cơm trưa với
nhau tại phòng cơm nhà Tĩnh tâm.
Đến 14 giờ buổi học tập thứ 2 đã bắt đầu với
đề tài “ Nhiệm vụ của người hữu trách Phan
Sinh” do anh FX. Đinh Trọng Đệ trình bày.
Trong đề tài này, anh em chia sẻ và thảo luận rất
nhiều. Mọi người đều thao thức làm sao để có
thể chu toàn được trách nhiệm của người Phụ
trách trong cộng đoàn cho thật tốt.
Vào 19 giờ 30, các anh em hữu trách lại có
một giờ sinh hoạt huynh đệ với anh em trong
cộng đoàn Thủ Đức và các anh em trẻ tại Học
viện. Buổi huynh đệ xen kẽ giữa những tiết mục
văn nghệ và chia sẻ của các anh đang đảm trách
công tác truyền giáo của Tỉnh Dòng tại hải
ngoại cũng như ở vùng cao nguyên của Việt
Nam. Đây là một dịp tốt để gợi lên nơi anh em
trẻ những thao thức đi loan báo Tin Mừng cho
những người nghèo khó và kém may mắn nơi
các vùng xa xôi của đất nước.
Ngày sinh hoạt thứ hai, cũng là ngày cuối
của khóa gặp gỡ các Hữu trách được bắt đầu
bằng thánh lễ lúc 5 giờ 30 ngày 14/3/2013 do
anh Giám tỉnh FX. Vũ Phan Long chủ tế tại Nhà
nguyện Đamianô. Trong thánh lễ sáng hôm đó,
các anh cùng
cảm tạ và
mừng vui vì
Giáo Hội vừa
bầu
chọn
được một vị
Tân
Giáo
hoàng
với
hiệu tòa là
“Phanxicô”.
6

Đến 8 giờ, anh em bắt đầu nghe anh Antôn
Nguyễn Ngọc Kính thuyết trình về đề tài “Linh
hướng và tĩnh tâm Phan Sinh”. Đề tài này dựa
trên cuốn sách của cha Tom Speier, OFM. Sau
phần thuyết trình của anh Kính. Anh em có một
giờ để thảo luật và chia sẻ với nhau về kinh
nghiệm giúp hướng dẫn thiêng liêng, giúp tĩnh
tâm và giảng cho các cộng đoàn tu sĩ hoặc cho
giáo dân. Cuốn sách này có một vài điểm hạn
chế, nhưng qua đó, cha Tom đã cung cấp cho
chúng ta một kinh nghiệm, một phương pháp
tĩnh tâm và linh hướng cho người khác theo
cách thức Phan Sinh.
Buổi chiều, bắt đầu từ lúc 14 giờ, anh Giám
tỉnh đã chia sẻ cho anh em về những sinh hoạt
của Tỉnh Dòng trong hiện tại cũng như hướng
đến tương lai, đặc biệt hướng đến ngày Tu Nghị
Tỉnh Dòng 2014 sắp tới.
Khóa thường huấn các hữu trách cũng đã
khép lại vào lúc 16 giờ 45 ngày 14/3/2013. Các
anh hữu trách mỗi người đi về mỗi nơi với
những sứ vụ của mình, nhưng vẫn mang theo
bên mình những thao thức và lo toan về một sứ
vụ chung là làm sao để xây dựng đời sống của
Tỉnh Dòng ngày một tốt đẹp hơn.
NGÀY GẶP GỠ CÁC THÀNH VIÊN
TRONG HỘI BẢO TRỢ ƠN GỌI PHAN
SINH – VÙNG BẢO LỘC
Ngày 18/03/2013, Tỉnh Dòng Thánh
Phanxicô Việt Nam đã tổ chức ngày gặp gỡ các
Hội viên trong Hội Bảo Trợ Ơn Gọi Phan Sinh
(BTƠGPS) – vùng Bảo Lộc tại giáo xứ Kitô
Vua. Ngày gặp gỡ bắt đầu bằng thánh lễ cầu
nguyện cho các ân nhân do cha Inhaxiô Nguyễn
Duy Lam, OFM chủ tế cùng với các cha đặc
trách trong Ban Bảo Trợ Ơn Gọi của Tỉnh Dòng
vào lúc 9 giờ. Đến tham dự thánh lễ hôm đó có
khoảng hơn 300 người, là các ân nhân trong Hội
BTƠGPS tại vùng Bảo Lộc và các thầy tại Tập
Viện Đà Lạt.
Đây là dịp
mà Tỉnh Dòng
muốn mời các
ân nhân về đây
để tỏ lòng biết
ơn đối với các
vị, đã quảng
đại hy sinh vật
chất và tinh
thần cho công
tác huấn luyện
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các tu sĩ trẻ của Tỉnh Dòng trong suốt thời gian
qua.
Sau thánh lễ, mọi người cùng ghi hình lưu
niệm tại cuối nhà thờ, tham dự giờ sinh hoạt và
chia sẻ về công tác huấn luyện của Tỉnh Dòng.
Sau phần sinh hoạt, tất cả mọi người có mặt
hôm đó cùng dùng bữa cơm trưa đơn sơ trong
tình huynh đệ tại Hội trường sinh hoạt của giáo
xứ.
Nhân đây Tỉnh Dòng Thánh Phanxicô Việt
Nam xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tất cả quý
ân nhân trong Hội BTƠGPS Việt Nam đã hy
sinh bằng cách này hay cách khác để đóng góp
vào chương trình huấn luyện của Nhà Dòng.
Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi ban muôn ơn
lành trên tất cả quý vị, và luôn gìn giữ quý vị
được hồn an xác mạnh.
HAI HỘI ĐOÀN MỚI KHAI SINH TẠI
GIÁO XỨ ANTÔN VĨNH PHƯỚC

Sau nhiều tháng thai nghén, sáng nay, ngày
22/03/2013, giáo xứ Antôn Vĩnh Phước đã khai
sinh hai Hội Đoàn: GIA ĐÌNH PHẠT TẠ
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THÁNH TÂM và HỘI CÁC BÀ MẸ CÔNG
GIÁO.
Đây là những giáo dân tự do, những người
sau khi đã tĩnh tâm tìm hiểu ý Chúa trong thời
gian qua, nay họ công khai nói lên lời tuyên hứa
quyết tâm sống chứng nhân Phúc Âm mà Hội đã
được Đấng Bản Quyền phê chuẩn.
Tôn Chỉ của Gia Đình Phạt Tạ: “Hợp nhất
với Chúa Giêsu yêu thương cứu độ nhân loại.”
Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu
(GĐPT) là một tổ chức tông đồ giáo dân,
chuyên việc cầu nguyện và hoạt động tông đồ
trong sự hợp nhất với Chúa yêu thương cứu độ
nhân loại”. Và với mục đích “Loan truyền Tin
Mừng Chúa Giêsu Kitô”, GĐPT hướng đời sống
cầu nguyện và mọi hoạt động tông đồ vào mục
đích loan truyền Tin Mừng Sự Sống và Tình
Thương của Chúa, cùng kiên trì nỗ lực chung
sức với mọi người vun đắp lối sống văn hoá sự
sống và văn minh tình thương cho gia đình nhân
loại, bắt đầu từ gia đình mình. Nhờ đó, GĐPT
trở thành Giáo Hội tại gia, Giáo Hội Chúa Giêsu
hiện diện ở giữa dân Người, Giáo Hội vì loài
người”.
Còn hội CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO gồm
các chị em đã cảm nghiệm và tuyên hứa: Cố
gắng thánh hóa bản thân, để truyền thông lòng
mến Chúa cho con cái và phổ biến sự tốt lành
của Chúa vào trong các tâm hồn. Họ ý thức rằng
gia nhập “Hội lành này sẽ đào tạo họ nên những
người mẹ thánh, gia đình họ sẽ trở nên trung
tâm của sự thánh thiện, để cung cấp cho Giáo
Hội nhiều đứa con ngoan đức hạnh.”
TIN VỀ NƯỚC
Sáng ngày 23/3/2013, anh Phaolô Nguyễn
Thanh Bình đã về Việt Nam, sau 2 năm rưỡi đi
du học tại Hoa Kỳ. Vào tháng 1 năm 2013 vừa
qua, anh Bình đã hoàn thành khóa học Thần học
Căn bản tại trường Washington Theological
Union (WTU). Vào ngày 3/5/2013, nhà trường
WTU sẽ cấp cho anh Bình bằng MTS (Master
of Theology Study). Hiện nay, anh Bình đang
nghỉ ngơi và sẵn sàng đảm trách các công tác
của Tỉnh Dòng trong thời gian sắp tới.
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TIN TOÀN DÒNG
Thư Tổng Phục vụ Dòng Anh Em Hèn Mọn
gởi Đức Giáo Hoàng Phanxicô
Kính thưa Đức
Thánh Cha, “Chúc
tụng Đấng ngự
đến nhân danh
Đức Chúa” đó là
tiếng hoan hô vui
mừng của những
ai đang chờ đợi và
cầu xin Chúa ban
cho Giáo hội một
vị Mục tử mới. Đối với Đức Thánh Cha
Phanxicô, chúng con nói rằng: “Lạy Chúa, Ngài
thật đáng chúc tụng.” Đó là lời tạ ơn mà chúng
con, con cái của thánh Phanxicô trên khắp thế
giới đang thốt lên trong niềm vui sau khi được
tin ngài được tuyển chọn làm Giám mục Rôma
và Đấng kế vị thánh Phêrô.
Lạy Đức Thánh Cha, ngay cả trước khi biết
tin Chúa đã chọn ngài và danh hiệu của ngài,
chúng con đã yêu mến và cầu nguyện cho Ngài.
Sau đó, khi nghe tên ngài, vì nhiều người đã biết
ngài, chúng con nhảy lên vui sướng. Niềm vui
chúng con càng được nhân lên khi chúng con
được biết ngài chọn danh hiệu Đức Giáo hoàng
Phanxicô.
Thưa Đức Thánh Cha, nhân danh toàn thể
các anh em hèn mọn, con xin nói “chúc mừng!”
Chúa đã để mắt nhìn ngài và các hồng y đã nhận
ra cái nhìn của Đấng Tối cao và chọn ngài.
Thưa Đức Thánh Cha, cám ơn ngài đã chọn
danh hiệu Phanxicô, một danh hiệu nhiều ý
nghĩa cho thế giới, giáo hội và chắc chắn cho
anh chị em phan sinh.
Thưa Đức Thánh Cha, với lòng hiếu thảo và
tôn kính, nhân danh mọi người đã ôm ấp lối
sống mà thánh Phanxicô đã để lại cho chúng
con hôm nay, trong sự xúc động sâu xa, con hứa
vâng phục và tôn kính Đức Thánh Cha (x. Luật
có sắc chỉ 2). Thưa Đức Thánh Cha, ngài có thể
tin cậy chúng con, tình yêu của chúng con như
những con thảo. Ngài cũng có thể tin cậy vào sự
vâng phục chân thành, lời cầu nguyện liên lỉ, và
sự cộng tác chân thành của chúng con.
Ngài cũng có thể cậy dựa vào các chị em
sống đời chiêm ngưỡng phan sinh, cả các chị em
thánh Clara và các chị em phan sinh Vô Nhiễm,
các chị em này thốt lên từ các đan viện lời cầu
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nguyện với Chúa Cha giàu lòng thương xót cho
sứ vụ phục vụ giáo hội toàn cầu của ngài.
Trong khi cầu xin thánh Phanxicô chuyển
cầu cho cá nhân ngài, con xin ngài ban phép
lành toà thánh cho con, cho anh em phan sinh,
các chị em Clara và các chị em Vô Nhiễm phan
sinh.
Từ người con rất sốt sắng của ngài trong
Chúa và thánh Phanxicô.
Rôma, 13, tháng 3 năm 2013
Tổng Phục vụ
Thư Chủ Tịch Hiệp Hội Bề Trên Thượng
Cấp gởi Đức Thánh Cha Phanxicô
Kính thưa Đức Thánh Cha, cả các tu sĩ lẫn
các người sống đời thánh hiến hát bài cảm tạ lên
Chúa khi được biết ngài được chọn làm Cha và
Mục tử của Giáo hội toàn cầu. Trong những
ngày dẫn đến việc tuyển chọn của ngài, toàn thể
các tu sĩ và các người thánh hiến trên toàn thế
giới đã thiết tha cầu xin Chúa ban cho chúng
con một vị mục tử theo như lòng Chúa mong
muốn. Hôm nay tại quảng trường thánh Phêrô,
hàng trăm, hàng trăm tu sĩ và các người thánh
hiến thuộc mọi lứa tuổi, chủng tộc và văn hoá,
ngóng chờ tin vui: Habemus Papam. Khi biết
tên của ngài, nghe lời ngài, và thấy những cử
chỉ kèm theo sự xuất hiện đầu tiên của ngài
trước công chúng, chúng con tràn ngập niềm
vui, hy vọng và sung sướng.
Thưa Đức Thánh Cha, ngài hãy cậy dựa vào
các tu sĩ và các người sống đời thánh hiến. Ngài
biết rõ điều đó, vì ngài là một người trong chúng
con. Ngài yêu mến đời sống thánh hiến, vì đó
chính là cuộc sống của ngài. Ngài biết các yếu
đuối và khả năng chúng con. Xin giúp chúng
con, thưa Đức Thánh Cha, bằng huấn giáo của
ngài, để chúng con sống ơn gọi chúng con và
thực hiện sứ vụ trong Hội Thánh và trong thế
giới, trung thành với Đức Kitô, với Tin mừng,
với ơn gọi riêng của chúng con, và với con
người thời nay. Xin dạy chúng con, thưa Đức
Thánh Cha, để sống Tin mừng với sự đơn sơ và
triệt để như thánh Phanxicô đã sống, bởi vì theo
cách thức đó chúng con cũng có thể xây dựng
lại Giáo hội, như Người Nghèo nhỏ bé của
thành Assisi đã làm.
Nhân danh toàn thể các tu sĩ và các người
sống đời thánh hiến, là Chủ tịch của Hiệp hội
các Bề trên Thượng cấp, con chào mừng ngài,
và, nếu được phép, ôm hôn ngài với tình hiếu
thảo và nhiệt tình. Con đường hành trình của
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ngài thật dài, nó không luôn dễ dàng. Vâng,
ngài không cô độc. Chúng con sẽ tiến bước theo
ngài trong tình yêu và sự vâng phục.
Khi con bảo đảm với ngài về lời cầu nguyện
khiêm tốn và đáng tin của chúng con, nhân danh
toàn thể các tu sĩ và các người sống đời thánh
hiến, con chân thành cúi xin ngài, thưa Đức

Thánh Cha, ban cho chúng con Phép lành Toà
Thánh.
Người con rất nhiệt thành của ngài trong Đức
Giêsu Kitô
José Rodríguez Carballo, OFM
Tổng Phục vụ Dòng Anh Em Hèn Mọn
13 tháng 3 năm 2013 – Rôma

THƠ CPS
MỪNG GIÁO HOÀNG PHANXICÔ
Phận hèn một cựu...Phan sinh
Tinh thần Thánh Tổ trong mình...rớt rơi
Cũng xin chia sẻ đôi lời
Nhân Mẹ Giáo hội sáng ngôi Giáo hoàng:
Ơ kìa một Đấng cao sang
Gập mình trước "đám nhân quần" dưới kia
Nhận mình kém cỏi ô tỳ
Xin lời cầu phúc trước khi ban Lời !
Lạy Chúa tôi ! Lạy Chúa tôi !
Mắt con đã thấy Chúa Trời khiêm cung
Ngài đến với kẻ khốn cùng
Ngài đến gánh lấy đau thương nhân trần !
Ngỡ ngàng òa khắp thế gian
"Vivo FRANCIS" tiếng vang ngất trời !
Vinh quang Đấng Thánh "làm tôi"
Rập theo gương Chúa sống đời Phúc Âm !
BERGOGLIO "chốn xa xăm"
Nên mầm HY VỌNG âm thầm chờ mong
Mẹ Giáo hội đang mở lòng
Ôm lấy nhân loại long đong tội tình !
HÒA BÌNH thay cảnh đao binh
YÊU THƯƠNG vùi lấp vạn nghìn lợi danh
Cầu cho NƯỚC CHÚA toàn thành
Ý CHA THỂ HIỆN,muôn Dân Một Nhà !
AMEN !!!
An Tâm 18/3/2013.
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TIN CỘNG ĐOÀN CẦU ÔNG LÃNH
Út Nhà
Thưa anh em, đến hẹn lại lên. Em Út trong
cộng đoàn Cầu Ông Lãnh xin chia sẻ một chút
thông tin và một chút cảm nghiệm bản thân khi
sống trong cộng đoàn. Như anh em biết cộng
đoàn Cầu Ông Lãnh tuổi trung bình của các anh
em là trên 60 tuổi. Các cha, thầy lớn tuổi, ngoài
tám mươi và chín mươi có dấu hiệu của tuổi già
như bệnh tật, mệt mỏi về thể xác, nhưng lửa tu
trì thì vẫn “hừng hực cháy”.
Cụ thể, cha cố Benoit nay đã hơn 95 tuổi rồi.
Tuy mắt mờ, chân đi lại hơi yếu, phải ăn cháo,
nhưng hiện diện một cách thầm lặng như một
chứng nhân của niềm hạnh phúc tu trì. Cố hầu
như đồng tế với anh em mỗi ngày; sau thánh lễ,
cố cũng ở lại đọc kinh sáng với anh em. Cố chắc
là đọc kinh nhiều lắm vì thỉnh thoảng Út bắt gặp
cố đọc kinh cả khi ở trong “phòng nghỉ” vào lúc
nửa đêm khi Út cũng có nhu cầu vào đó.
Vì sức khỏe, cố có chế độ ăn riêng và thường
dùng bữa một mình trong phòng. Tuy vậy, trong
những ngày thay anh Hoàng Dũng dọn bữa ăn
cho cố, Út hay hỏi cố câu hỏi: “Cố muốn ăn
cơm ở trong phòng hay xuống dưới nhà cơm ăn
với anh em?” Cố trả lời vắn tắt “thì ăn với anh
em chứ đâu nữa”. Câu trả lời của cố luôn đánh
động Út về đời sống cộng đoàn: luôn ý thức
mình sống với anh em, luôn muốn đồng bàn với
anh em và sống tình huynh đệ với nhau. Út chưa
bao giờ nghe cố chê cháo hay những thức ăn mà
anh em mang đến cho cố. Câu trả lời cho câu
hỏi “ngon không cố?” thường là gật đầu khen
ngon, hay là “ăn được”. Một lần Út mang cháo
đến cho cố nhưng không nếm trước, khi cố ăn,
cố nói “cháo mặn”. Út lật đật nếm thử, quả thật
cháo mặn. Vậy mà cố bình thản nói hai chữ
“cháo mặn” và tiếp tục ăn.
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Cha cố Clement Minh cũng đã ngoài 80,
nhưng cũng có những khí thế nhất định trong
đời tu. Mỗi ngày cha uống mấy loại thuốc cho
các bệnh khác nhau như tim mạch, mắt, gân cơ.
Vậy mà cha vẫn nỗ lực đồng tế mỗi ngày hay
chủ tế thánh lễ khi cần, đọc kinh Phụng Vụ
chung với anh em, ăn cơm với anh em và rửa
chén bát chung với anh em. Cha cũng sẵn sàng
chia sẻ kinh nghiệm cho Út mỗi khi Út đến hỏi.
Cố rút từ kho kinh nghiệm hơn 30 năm coi xứ
để giúp Út. Cha cũng có niềm vui khác lúc về
già, đó là dạy kèm cho cháu học tiếng Pháp. Út
tự hỏi chẳng phải nhờ ơn Chúa, nhờ nỗ lực duy
trì các hoạt động thiêng liêng cũng như các hoạt
động khác, cha Clement duy trì được tình trạng
bình an và khỏe mạnh như bây giờ sao?
Và thầy Đoài cũng vậy. Thầy cũng ngoài 80
rồi. Thầy hiện tại là người đem nhiều niềm vui
cho anh em nhất trong bàn ăn. Thầy thường chia
sẻ rất nhiều thông tin cho anh em trong bàn
cơm. Thông tin phong phú và phức tạp đến nỗi
anh em thường phải hỏi lại thầy các câu hỏi đại
loại như “thầy đang nói chuyện xảy ra ở đâu
vậy?”, “thầy biết chuyện này từ đâu vậy?”,
“chuyện xảy ra lâu chưa thầy?” ,… để hiểu
thông tin chính xác hơn. Chắc chắn anh em
trong cộng đoàn sẽ được hưởng nhờ từ thầy
nhiều hơn nữa, vì thầy vừa được mổ cườm nơi
con mắt trái thành công. Thỉnh thoảng thầy cũng
nói với Út rằng chân thầy cũng yếu rồi, đi lên
cầu thang thấy mệt, và hơi đau, cúi xuống đứng
lên cũng không thoải mái nữa. Tuy vậy, thầy
vẫn chu toàn các công việc thầy đảm nhiệm
trong cộng đoàn như: phòng thánh, đóng mở
cửa nhà thờ, chăm sóc cây cảnh…
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Nhìn lên gương các cha các thầy lớn tuổi
sống đời tu trì, Út học được nhiều điều để sống
đời sống cộng đoàn và ý thức được rằng kỷ luật
tu trì là cần thiết như thế nào trong đời tu. Các
cha các thầy chính là gương sống đời tu cho Út.
Ngoài ra, có một thông tin khác Út muốn
chia sẻ với anh em, đó là cha xứ nhà thờ thánh
Antôn vừa cho sửa một phòng làm “phòng chiếu
phim”. Phòng này nằm ở dưới tầng trệt và trước
kia được dùng vào nhiều mục đích khác nhau.
Nay có thêm một mục đích mới là quy tụ các

bạn trẻ để cùng giải trí và chia sẻ những vấn đề
cuộc sống. Dự tính mỗi tuần sẽ chiếu phim vào
tối tối Chúa Nhật. Thầy Đoài sẽ cộng tác với
anh phụ trách để chiếu phim và hướng dẫn thảo
luận nhóm sau khi xem phim. Đây là một sáng
kiến mới và hấp dẫn. Hy vọng có nhiều ban trẻ
đến xem phim và tham gia thảo luận tích cực để
rút ra được những bài học bổ ích cho bản thân.
Còn một số thông tin và một vài suy nghĩ
nữa, nhưng Út thấy dài rồi, hẹn anh em dịp
khác. Xin chào anh em.

Cộng Đoàn Sông Bé
Bần Tăng Sông Bé

Anh em nhà Sông Bé xin kính chào anh
Giám Tỉnh cùng toàn thể anh chị em trong gia
đình Phan Sinh với tình huynh đệ và lòng quý
trọng.
Cộng đoàn Sông Bé xin chia sẻ với anh chị
em một vài tin tức mà trung tâm nghe nhìn của
Bần Tăng thu thập được.
Sau bao ngày tháng lao động vất vả trong
suốt một năm, anh em trong cộng đoàn đã tổ
chúc một “bữa Tất Niên” cho tất cả anh em
trong công đoàn và anh chị em công nhân (bao
gồm cả hai nhóm Cộng đoàn và PVCGK) để
đánh dấu kết thúc một năm. Tất Niên năm nay
của cộng đoàn diễn ra trong tình huynh đệ và
chan hòa niềm vui, bởi việc phục vụ của anh em
Phan sinh từ khâu chuẩn bị nấu nướng và dọn
bàn ăn…
Dịp Tết cũng là dịp anh em nghỉ ngơi và
thăm gia đình. Với lịch phân chia đi nghỉ đã có
từ trước, nên sau ngày “Tất niên” xuất hành đầu
tiên là anh Phụ trách. Người ta thường nói “đầu
xuôi thì đuôi lọt”. Do đó, sau anh Phụ trách lần
lượt các anh em cũng xuất phát theo sự sắp xếp
trước và sau Tết.
Hòa với bầu khí phụng vụ của Giáo hội, cộng
đoàn Sông Bé quyết định trích 100.000đ tiền
chợ mỗi ngày Thứ Sáu trong suốt Mùa Chay để
chia sẻ với những anh chị em khó khăn ở chung
quanh. Đây là sự hy sinh nho nhỏ của anh em,
nhưng cái “nho nhỏ” ấy đối với người nghèo là
một điều gì đó rất kỳ diệu. Anh em vẫn biết
rằng những hy sinh ấy hcưa thấm vào đâu,
chẳng qua chỉ là “hạt muối hòa chung với nước
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biển”. Ước gì anh em có những hành động thiết
thực hơn…
Đã từ rất lâu, anh chị em PSTT miền Phú
Cường muốn được về Cộng đoàn để họp Ban
Thường Vụ miền. Mơ được ước thấy, năm nay
anh em trong cộng đoàn đã vui mừng đón anh
chị em trong Ban Thường Vụ PSTT miền Phú
Cường về họp tại cộng đoàn. Sua buổi họp Hội
đồng, anh chị em PSTT dùng cơm trưa với anh
em trong cộng đoàn. Anh chị em PSTT vẫn ước
muốn mỗi khi có dịp (tĩnh tâm, họp Hội đồng,
Lễ bổn mạng và Kính Cha Thánh…) được đến
với cộng đoàn để chia sẻ niềm vui. Theo anh chị
em PSTT: “đến sinh hoạt trong cộng đoàn
Phanxicô như về nhà mình vậy!” PSTT miền
Phú Cường hiện có khoảng 100 anh chị em
PSTT và thuộc 3 tỉnh: Tây Ninh, Bình Dương
và Bình Phước. Cầu mong ước mơ của anh chị
em sớm thành hiện thực.
Một biến cố mới xảy ra trong Giáo hội và đã
làm cho anh em trong cộng đoàn xôn xao, đó là
Đức Tân Giáo hoàng chọn tước hiệu là
“Phanxicô”. Ngài muốn noi gương thánh
Phanxicô sống cho người nghèo và vì người
nghèo; điều mà trước đây đã sống trước khi trở
thành Hồng y. Chúng ta là con cái thánh
Phanxicô. Ước gì mỗi người đến với người
nghèo và chia sẻ niềm vui Phục sinh với họ.
Sau cùng, anh em Phan sinh Sông Bé kính
chúc anh Giám tỉnh cùng toàn thể anh chị trong
đại gia đình Phan sinh một màu Phục sinh nhiều
ân huệ của Đức Kitô Phục sinh, Đấng đã chiến
thắng sự Chết để đem lại ơn Cứu độ cho mọi
người. Chúa đã sống lại thật! Hallêluia!.
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“Các lần trao đổi với Teilhard De Chardin về
tính ưu việt của Đức Kitô”
Bắc Kinh, 1942-1945
Tác giả : Gabriel M. Allegra, ofm
Chuyển ngữ: Alexis Trần Đức Hải ofm

[[ Lời giới thiệu cho bản dịch tiếng Việt:
Bản dịch Việt ngữ này dựa trên bản tiếng Anh: “My Conversations with Teilhard De Chardin
on the Primacy of Christ. Peking, 1942-1945” , Gabriel M. Allegra, ofm, President of the
Franciscan Institute. Do Bernardino M. Bonansea, ofm, chuyển dịch với lời dẫn nhập và các chú
thích. (Chicago Illinois: Franciscan Herald Press, 1971).
Cha Allegra (1907-1976), tu sĩ dòng Phanxicô, thuộc Tỉnh dòng Trung Hoa, là người đứng
đầu Viện Thánh Kinh Duns Scotus ở Hồng Kông, và là người có công rất lớn trong việc phiên dịch
toàn bộ Thánh Kinh sang tiếng Trung. Ngày 29 tháng 09 năm 2012, ngài được Đức Thánh Cha
Biển Đức XVI đưa lên hàng Chân Phước.
Kỷ niệm 40 năm Hiệp Hội Kinh Thánh Công Giáo Hồng Kông - Hiệp Hội Kinh Thánh Công
Giáo Hồng Kông mừng kỷ niệm 40 năm hoạt động với Sách Thánh và tạ ơn với việc tôn phong
Chân Phước năm ngoái cho Cha Gabriele Maria Allegra, OFM, Vị Chân Phước tiên khởi của Hồng
Kông và là dịch giả Kinh Thánh sang tiếng Hoa, được phổ biến vào năm 1968. Ngày 28/01, ĐHY
John Tong, Gp. Hồng Kông cùng với 200 linh mục và huynh đệ dòng Phan Sinh của Cha Allegra
và bà con Ngài đến từ Sicile, cùng một nhóm giáo dân, đã mừng con đường truyền giáo với Lời
Chúa. ĐHY Tong đã khánh thành triển lãm dành riêng cho vị tu sĩ và nhân dịp nầy, giám đốc linh
hướng Hiệp Hội Kinh Thánh Công Giáo đã hô hào mỗi người hãy để “Lời Chúa làm một phần
trong cuộc sống của mọi người qua mục vụ của chúng ta”. Hiệp hội Kinh Thánh Công giáo được
thành lập năm 1973 nhằm áp dụng Hiến Chế Công Đồng Dei Verbum với mục đích thúc đẩy mục
vụ và rao truyền Phúc Âm. (Trích Fides 01/02/2013) ]]

Lời giới thiệu của dịch giả Bonansea
Khi trình bày bản báo cáo một loạt các lần
trao đổi giữa cha Teilhard de Chardin và cha
Allegra, tu sĩ dòng Phanxicô, tôi nghĩ là nên
giới thiệu tác giả của bản gốc bằng tiếng Ý, và
mô tả cách vắn tắt sự đóng góp mà bản báo cáo
này góp phần vào việc hiểu biết một cách đúng
đắn, tư tưởng và con người của khoa học gia
dòng Tên nổi tiếng.
Gabriel M. Allegra, dòng Phanxicô, là Chủ
tịch của Viện Thánh Kinh Phan Sinh, được
thành lập năm 1945 ở Bắc Kinh, Trung quốc,
được chuyển qua Hồng Kông năm 1948, và
được đặt tại đó cho đến nay. Mục đích đầu tiên
của Viện là phiên dịch ra tiếng Trung hiện đại,
toàn bộ cuốn Kinh Thánh, từ các bản gốc bằng
tiếng Hy-bá-lai, A-ra-mic, và Hy lạp, và cung
cấp cho mỗi cuốn sách một bài giới thiệu, cùng
một chú giải cập nhật.
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Kế hoạch có qui mô cực lớn này đã là ước
mơ của cha Allegra từ thời ngài còn ở tiểu
chủng viện tại quê nhà ngài là Si-ci-lia. Kế
hoạch này được hoàn tất năm 1962 với việc xuất
bản tập cuối cùng của 11 tập, bao gồm cả Cựu
lẫn Tân Ước. Công trình này được Đức Hồng Y
Paul Yu Pin, Hiệu trưởng trường Đại học Công
giáo Fu Jen, Đài Bắc, hoan nghênh như là thành
tựu học thuật vĩ đại nhất của Giáo Hội Công
giáo Trung quốc, và như là một bước ngoặt
trong lịch sử của Giáo hội này. Nó đã được
nhiều học giả Trung quốc nhiệt tình đón nhận,
và đem lại cho cộng đoàn Kitô giáo Trung quốc
một lợi ích vô song.
Tôi biết cha Allegra từ những ngày ngài còn
là sinh viên của Athenaeum Antonianum ở
Rôma, và tình bạn của chúng tôi tiếp tục qua
những năm tháng nỗ lực truyền giáo của chúng
tôi ở Trung quốc. Khi trở về từ một chuyến đi
mới đây đến Đài Loan, tôi dừng lại ở Hồng
Kông, và ghé thăm người bạn thâm niên của tôi,

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

người mà tôi đã không gặp từ nhiều năm nay.
Cái tên của Teilhard de Chardin tình cờ được
nhắc đến trong câu chuyện và dẫn cha Allegra
mạc khải cho biết mối quan hệ của ngài với vị
học giả dòng Tên nổi tiếng này. Phản ứng tức
thời của tôi -và sự thất vọng tiếp theo sau đóvới khám phá bất ngờ này được cha Allegra
thuật lại trong phần giới thiệu của ngài về bản
báo cáo. Tuy nhiên ngài quên nhắc lại sự kinh
ngạc –hoặc tôi có thể nói một “cú sốc”?- mà
ngài gây ra cho tôi tháng 09 năm 1966, khi
chúng tôi gặp lại nhau ở Merton College,
Oxford, trong Đại hội quốc tế về Scotus. Vào
lúc đó, ngài trao cho tôi bản viết tay gồm 53
trang, chứa đựng một tường trình chi tiết về các
cuộc nói chuyện với cha Teilhard mà trước đó
ngài đã từ chối viết ra, mặc cho tôi hết sức yêu
cầu ngài. Khi trao cho tôi bản viết tay, ngài
cũng trao cho tôi toàn quyền sử dụng nó trong
bất cứ cách nào tôi ưa thích. Ngài nói: “ Trong
mức độ những gì liên quan đến tôi, tôi muốn
hoàn toàn quên đi việc này, và tập trung vào
công việc tôi đang làm, là việc xuất bàn toàn bộ
Kinh Thánh bằng tiếng Trung chỉ trong một
tập.” Ngài đã hoàn tất dự phóng này năm 1968.
Nói cách vắn gọn, đây là bối cảnh trực tiếp
của bản tường trình của cha Allegra, mà tôi có
may mắn trình bày nó bằng tiếng Anh. Các hoàn
cảnh đưa đến việc hai người gặp gỡ nhau, cũng
như các trao đổi sau đó giữa họ, đã được cha
Allegra thuật lại trong phần giới thiệu của ngài
và không cần thêm một chú giải nào khác. Tuy
nhiên, cần phải nói đôi lời về nội dung bản
tường trình và về tầm quan trọng mà nó có thể
có đối với các lượng giá tương lai về tư tưởng
và con người của cha Teilhard de Chardin.
Học thuyết cho rằng Đức Kitô, Ngôi Lời
nhập thể, có sự ưu việt tuyệt đối trong chương
trình sáng tạo của Thiên Chúa, đến nổi, -- nói
như thánh Phaolô, Ngài là trưởng tử của mọi tạo
thành và tất cả mọi sự đều được dựng nên cho
Ngài, và vì Ngài,-- có lẽ đây là học thuyết bạo
dạn nhất và gây ấn tượng nhất được John Duns
Scotus đề xướng. -- sau đó, Scotus trở thành
người lãnh đạo trường phái thần học mang tên
của ngài,-- Luận đề này cấu thành chủ đề trung
tâm của các tranh biện giữa Allegra và Teilhard
de Chardin trong các cuộc gặp gỡ hàng tuần của
họ ở Bắc Kinh. Sự quan tâm thích thú mà
Teilhard tỏ ra đối với học thuyết quy tâm Kitô
của Scotus, --học thuyết mà cha Allegra giải
thích cho ngài,-- là một dấu chỉ rõ ràng, cho
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thấy có nhiều điểm giống nhau mà ngài tìm thấy
giữa học thuyết của Scotus và cái nhìn riêng của
ngài về Đức Kitô như Alpha và Ômêga, hoặc,
để dùng lại cách diễn tả của riêng ngài, Đức
Kitô Viên Mãn.
Đối với Scotus lẫn với Teilhard, Đức Kitô
trong bản tính thần linh và nhân loại của Ngài,
là trung tâm của vũ trụ, và là lý do cho toàn thể
trật tự của tạo dựng. Tuy nhiên, trong khi Scotus
quan niệm một học thuyết quy tâm Kitô, chủ
yếu ở bên trong trật tự siêu nhiên và không trực
tiếp liên quan gì đến thuyết tiến hóa, thì
Teilhard lại mở rộng nó qua trật tự tự nhiên và
làm nó trở thành một phần chính yếu của thuyết
tiến hóa của ngài. Scotus, nhà thần học, đi đến
kết luận của ngài từ quan điểm của các kỳ gian
luận lý -như hiện là- trong chương trình sáng tạo
của Thiên Chúa. Chương trình này, -ngài lập
luận,- đòi hỏi rằng tác phẩm tuyệt hảo của Thiên
Chúa, -tức là việc Nhập thể của Con của
Người,- ở trong trí của Người, phải đến trước tất
cả những cái khác và ở vị trí đứng đầu . Nó
không thể lệ thuộc vào, hoặc bị điều kiện hóa
bởi bất cứ biến cố nào của tạo thành, huống hồ
là sự phản kháng của con người chống lại Thiên
Chúa qua tội lỗi. Teilhard, nhà khoa học, đi đến
kết luận của riêng ngài từ sự nghiên cứu thiên
nhiên và tiến hóa, hoặc, chính xác hơn, từ các
hiện tượng mà ngài cố gắng hòa nhập với các dữ
kiện của mạc khải Kitô giáo, đặc biệt với giáo
huấn của thánh Phaolô.
Mục đích của tôi không phải là phê phán
quan điểm này hay quan điểm kia. Tuy nhiên,
có một điểm chung hiển nhiên cho cả hai hệ tư
duy, đó là Đức Kitô chiếm một vị thế trung tâm.
Đức Kitô chi phối tư tưởng của vị thầy Phan
sinh đến mức độ học thuyết qui tâm Kitô đã trở
thành một nét đặc biệt chính yếu trong trường
phái Scotus, cũng như trong linh đạo truyền
thông Phan sinh. Teihard de Chardin, về phần
ngài, có một tình yêu cuồng nhiệt đối với Đức
Kitô -từ ngữ mà cha Allegra dùng- đến nỗi
không chỉ toàn bộ suy tư của ngài tụ hội lại nơi
Người, mà ngài còn “Kitô hóa” toàn thể vũ trụ.
Khi làm như thế, ngài đi xa hơn Scotus một
bước, người mà Teihard hết lòng tán đồng quan
điểm, và dám đi vào một lãnh vực đầy những
hàm ý thần học, như bản báo cáo này cho thấy.
Bất kể ý kiến như thế nào, người ta vẫn có thể
mong ước tiếp thu cái nhìn của Teilhard. Phải
nói rằng ngài đã có một đóng góp vô giá cho
thần học bằng việc phổ biến giáo thuyết qui tâm
13

Kitô, và do đó, ít là một cách gián tiếp, phổ cập
ý tưởng về sự ưu việt tuyệt đối của Đức Kitô, ý
tưởng được Scotus và trường phái Scotít mạnh
mẽ bênh vực.
Bản tường trình về các cuộc trao đổi với cha
Teilhard trong hơn ba năm, của cha Allegra là
một dẫn nhập thích hợp nhất vào tư tưởng của vị
tu sĩ dòng Tên người Pháp. Nó cho thấy cả nội
dung của sứ điệp của cha Teilhard với thế giới,
lẫn động lực và tinh thần làm nó sống động.
Được viết từ lợi thế của tình bạn cá nhân,
Allegra mô tả các vấn đề và những ưu tư liên
tục tác động trên Teilhard trong những năm
tháng đầy thử thách hơn hết của ngài, và nêu
cho thấy nhiều nét thú vị về nhân cách phức tạp
và hấp dẫn của ngài.
Là một người ngưỡng mộ chân thành tài
năng xuất chúng của Teilhard, cha Allegra cố
gắng thâm nhập vào những cái nhìn có tầm xa
và đầy thách thức của ngài, nhưng, đồng thời
cha Allegra lại không ngại chỉ ra, khi cần thiết,
sự xung đột có thể thấy rõ giữa các học thuyết
của ngài với giáo huấn truyền thống của Giáo
hội. Phản ứng của Teilhard thông thường thì
thẳng thắn giống như các nhận định của bạn
ngài, và phê bình, và từ sự va chạm giữa hai đầu
óc siêu việt này, phát sinh ra một cuộc tranh
luận sống động giữa hai học giả, những người
không để gì ở bên ngoài ảnh hưởng, trừ duy một
mối bận tâm, đó là xác minh chân lý. Và điều
này, cha Allegra đã cố gắng tỏ bày một cách
trung thực trong các trang sau. Hy vọng là bản
báo cáo của ngài sẽ chứng tỏ hữu ích cho những
người nào thật sự quan tâm thích thú tư tưởng
của Teilhard de Chardin, và chủ đề quan trọng
nhất của nó: Đức Kitô, Alpha và Ômêga, Đức
Kitô Viên Mãn.
Đại học công giáo Mỹ Washington, D. C.
Bernadino M. Bonansea
Lời dẫn nhập của tác giả
Ngày nọ, ở Bắc Kinh, vào khoảng cuối
tháng tư năm 1942, tôi nhận được một cuộc điện
thoại từ Tổng Giám mục Mario Zanin, sứ thần
Tòa Thánh ở Trung Quốc. Ngài yêu cầu tôi đến
văn phòng của ngài vì ngài có chuyện muốn bàn
với tôi. Khi đến Nai-Tse-Fu là nơi ở của vị sứ
thần Tòa thánh, chúng tôi đã có một cuộc trao
đổi mà tôi muốn ghi lại ở đây nội dung chính
yếu, bởi vì qua cuộc nói chuyện này, quý độc
giả sẽ thấy những tâm tình pha trộn giữa khâm
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phục, cảm mến, và lo âu mà chúng tôi đã có đối
với cha Teilhard.
Tổng Giám mục Zanin: Cha có biết cha
Teilhard de Chardin không?
Cha Gabriel Allegra: Dạ thưa Đức Tổng, có
biết ạ! Con đã gặp ngài nhiều lần, đầu tiên ở
Kolbe bên Nhật Bản, và sau này, ở tòa đại sứ
Pháp, ở nhà thờ thánh Mikae, và ở Viện Cao
đẳng Học thuật ở Thiên Tân.
Zanin: Tốt! Tôi muốn dành cho vị linh mục
đạo đức và nhà khoa học nổi tiếng này sự hài
lòng, thích thú thấy một trong những tác phẩm
của mình được xuất bản. Đây là một tác phẩm
được ngài ưa thích nhất, bởi vì ngài đánh giá nó
cao hơn hết mọi tác phẩm nào khác của ngài, dù
là khoa học, triết học hoặc tôn giáo. Các nhà
kiểm duyệt của Dòng của ngài đã từ chối cho
phép ngài xuất bản, nghĩa là không phê chuẩn
“Nihil Obstat.” Tôi xin cha đọc tác phẩm này và
coi thử xem có thể, hoặc không, - trong tinh
thần của thánh Phanxicô, một vị thánh mà cha
Teilhard rất yêu thích,- đáp ứng lại yêu cầu của
ngài cũng như của chính tôi. Tuy nhiên, nếu cha
thật sự cảm thấy, hoặc bởi vì do nội dung giáo
lý của nó, hoặc vì do những lý do khác mà tác
phẩm không thể được chấp thuận, thì xin cha
vui lòng viết ra trên giấy các ý kiến phản đối
của cha.
Tôi cố từ chối nhiệm vụ được giao, và để đạt
được mục đích này, tôi đã kể ra tên của một số
linh mục có học thức cao dày, mà tôi nghĩ rằng
có đủ tư cách hơn tôi nhiều trong vai trò người
kiểm duyệt. Tuy nhiên, vị Tổng Giám mục tỏ ra
không hề thay đổi lập trường. Ngài mở hộc bàn,
lấy ra một bản thảo đánh máy, và đưa cho tôi.
Tôi thấy giấy của bản thảo thuộc vào loại giấy
rẻ tiền và các trang đã ngã màu vàng. Bản thảo
có tựa đề là: Cảnh vực thần linh. Bên trong
trang đầu có viết giòng chữ đề tặng sau:
“Thiên Chúa yêu thương thế gian như thế
đấy…--” (Ga 3:16)
Gởi đến những ai yêu thương thế gian, tiểu
luận về tính lạc quan Kitô giáo.”
Bản thảo tức khắc làm dấy lên tính tò mò
của tôi. Tôi bắt đầu lật từng trang, và trong khi
vẫn nghe vị sứ thần Tòa Thánh nói, tôi giở đến
trang cuối và chú ý đến, với một vài ngạc nhiên,
nơi và thời gian bản thảo này được viết: Thiên
tân (Tientsin) tháng 11, 1926 – tháng 03, 1927.
Một cách hầu như bộc phát, tôi ngắt lời vị sứ
thần và nói: “Thưa Đức Tổng, đây là một tác
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phẩm rất xưa. Làm sao cha Teihard lại muốn
xuất bản nó bây giờ, 15 năm sau khi nó được
viết ra?” Để trả lời câu hỏi của tôi, vị sứ thần
chia sẻ cho tôi cách đầy đủ các thông tin liên
quan đến trường hợp của cha Teilhard, với ý
hướng rõ ràng là muốn thuyết phục tôi làm một
nhà kiểm duyệt rất độ lượng.
Sau khi trở về lại nhà dòng Phanxicô ở Ly
Kwang Kiao, Bắc kinh, tôi bắt đầu đọc bản thảo
và ghi chú lại tất cả những gì xem ra, đối với
tôi, mới mẻ, gây sửng sốt, táo bạo, và kể cả
những gì không đúng nũa. Khi kết thúc nhiệm
vụ tế nhị này, tôi viết bản báo cáo của tôi như
một người kiểm duyệt nghiêng về lập trường
tiêu cực. (Nếu văn khố của Tòa Khâm sứ ở
Trung quốc còn được bảo quản, thì bản báo cáo
có lẽ vẫn còn ở đó.) Các lý do chính làm tôi từ
chối chuẩn nhận tác phẩm là: các từ ngữ được
dùng xem ra mơ hồ, có thể gây ra giải thích
cách nhiều nghĩa, và một lẫn lộn giữa trật tự tự
nhiên và trật tự siêu nhiên. Ngoài ra, tôi cảm
thấy rằng, xuyên suốt toàn tác phẩm, thực tại và
ý nghĩa của tội đã không được để tâm cách đầy
đủ, và như thế, giá trị cứu chuộc của hy lễ Thập
Giá đã không được bàn đến cách thích đáng.
Cuối cùng, tôi nghĩ rằng quan niệm về sự Cứu
Chuộc không tương ứng với giáo huấn mạc khải
xét như toàn bộ.
Tuy nhiên, khi chỉ ra những lý do đưa tôi
đến việc phản đối tác phẩm, tôi sẽ thiếu sót
nhiều nếu không đề ra những điểm sau đây,
những điểm đã thật sự hấp dẫn tôi: sự tổng hợp
mạnh mẻ, tính ưu việt tuyệt đối và tính cùng
đích của Đức Kitô, Giáo hội như hấp lực trung
tâm của hành trình của con người tiến về Đức
Kitô, và sự thánh hóa thế giới trong Đức Kitô.
Tôi kết luận bản báo cáo của tôi trong tư cách là
người kiểm duyệt, bằng việc nói rằng có lẽ sẽ có
ít người hiểu được tư tưởng của cha Teilhard de
Chardin, trong khi đó, sẽ có nhiều người khác,
do bởi thiếu một sự huấn luyện thỏa đáng, có
thể sẽ đi vào sai lạc do ảnh hưởng của các tư
tưởng táo bạo của ngài. Vì thế, lương tâm tôi
không cho phép tôi phê chuẩn một “Nihil
obstat” [ Ghi chú: Cảnh vực thần linh, cũng như
tất cả các tác phẩm lớn khác của cha Teilhard,
đã được nhà xuất bản du Seuil phát hành (Paris,
1957) sau khi ngài qua đời, và không có chữ
“Nihil obstat”. Bản dịch bằng tiếng Anh xuất
hiện ở Anh quốc dưới tựa đề “Le Milieu Divin”
(London: Collins, 1960), và ở Mỹ dưới tựa đề
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“The Divine Milieu” (New York: Harper and
Row, 1960)]
Vị Tổng giám mục xem ra hài lòng với bản
báo cáo của tôi, và nói với tôi rằng các vị kiểm
duyệt khác -ngài kể cho tôi nghe tên của một vài
vị- cũng tỏ bày ít nhiều cùng một quan điểm
như tôi. Tiếp đó, ngài ra cho tôi một mệnh lệnh
làm tôi không chỉ ngạc nhiên nhiều, mà còn
thấy lúng túng: “Bây giờ, cha đi gặp cha
Teilhard và nói cho ngài nghe biết những gì cha
đã nói với tôi. Ngài đã biết và tỏ ra rất hài lòng
vì một tu sĩ dòng Phanxicô đã được chọn để làm
người kiểm duyệt chung cuộc cho tác phẩm của
ngài…Tôi dám chắc với cha rằng cuộc gặp gỡ
của hai cha sẽ là một cuộc gặp gỡ thích thú, và
cả hai cha sẽ hài lòng.”
Tôi đợi hai ngày trôi qua. Và rồi, vào một
ngày Chúa nhật đáng ghi nhớ, khoảng vào cuối
tháng Năm, năm 1942, sau khi đã dâng lễ trong
nhà nguyện của tòa Đại sứ Ý, tôi cầm lên bản
thảo trứ danh, bỏ vào cặp xách tay của tôi cùng
với một bản sao bản báo cáo của tôi trong tư
cách người kiểm duyệt, và đi thẳng đến Rue
Labrousse, trong khu dành cho các đoàn ngoại
giao trước kia, nơi cha Teilhard đang cư trú.
Ngài đón tiếp tôi ngay trong văn phòng của ngài
ở tầng trệt, và chúng tôi đã nói chuyện với nhau
trong hai giờ liền. Sự tình sau đó chuyển biến,
làm cuộc gặp gỡ này thành cuộc gặp gỡ đầu tiên
của một loạt các cuộc gặp gỡ khác giữa chúng
tôi: khi tiễn tôi ra về, ngài không ngừng lập đi
lập lại: “Thưa cha, tôi sẽ chờ cha. Ngày Chủ
nhật, vào khoảng thời gian này, tôi luôn rãnh, và
tôi rất mong được gặp lại cha.” Khởi đầu các
cuộc trao đổi hàng tuần của chúng tôi đã diễn ra
như thế đấy! Và chúng hầu như tiếp tục diễn ra
không đứt đoạn cho đến năm 1945. Trong thực
tế, chúng đã để lại trong tôi những kỷ niệm
không thể xóa nhòa.
Để có thể hiểu hơn các cảm xúc mà tôi đã
cảm nhận từ các cuộc trò chuyện với cha
Teilhard, xin ghi lại một vài nhận xét sau:
Trước tiên, tôi rất bị đánh động bởi sự khiêm
tốn tỏ hiện ở nơi ngài khi ngài lắng nghe một
cách đầy thiện chí các nhận định của tôi về các
tư tưởng của ngài, những nhận định hoặc mang
tính chất triết học hoặc thần học. Ngài luôn nói
với tôi: “Tôi nói không như một triết gia, hoặc
như một thần học gia; tôi nghiên cứu hiện
tượng.” Khi tôi chỉ ra rằng, đối với ngài, cũng
như đối với các nhà hiền triết Hy lạp cổ đại,
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khoa học tự nhiên không thể tách rời khỏi thần
học và triết học, ngài tỏ vẻ chấp nhận và nói:
“Điều này đúng, tuy nhiên tôi nghiên cứu trước
tiên hiện tượng.”1
Tôi không thể không thán phục ngài khi ngài
bàn luận những vấn đề khoa học như sự phát
triển của vũ trụ, quá trình hình thành não bộ
(cephalization), sinh quyển (biosphere), trí
quyển (noossphere), hướng đi lên tiến về hội tụ
của tinh thần, tính chất thánh thiêng của trái đất,
tâm điểm của trí quyển, tuy rằng cực kỳ nhỏ khi
so sánh với những dãi ngân hà khổng lồ. Tuy
nhiên, điều gây ấn tượng và đánh động tôi cách
sâu đậm nhất, đó là cách giải thích của ngài,
hoặc đúng hơn, các cách giải thích, - bởi vì ngài
trở lại không ngừng trên vấn đề này- về Đức
Kitô như Alpha và Ômêga, về Đức Kitô như
Viên Mãn.
Ở một trong những lần gặp gỡ đầu tiên của
chúng tôi, tôi nói: “Cha Teilhard -- cuộc nói
chuyện được diễn ra bằng tiếng Pháp--, nếu tôi
gạt qua một bên các chứng cứ khoa học vượt
quá thẩm quyền của tôi, thì những gì mà cha
vừa nói đó là một phần của học thuyết truyền
thống của trường phái Phan-sinh. Nó tiêu biểu
cho sự đóng góp to lớn mà Bậc Đáng Kính John
Duns Scotus đã góp phần vào kho tàng tư tưởng
Kitô giáo.” Tôi đã cố hết sức giải thích cho ngài
nội dung chính yếu của học thuyết của vị Tiến sĩ
tinh tế (Doctor subtilis) -đây là tước hiệu được
gán cho Scotus-, và tôi kết luận: “Ý kiến của tôi
là cả hai thánh Phaolô và Gioan có thể, hoặc
phải được giải thích theo hướng này.” Ngay lập
tức, tôi nhận thấy là các lời của tôi đã gây nên
một xúc động mạnh nơi ngài, một xúc động
được biểu lộ trong ánh long lanh bất thường của
đôi mắt đen tuyền của ngài. Tâm hồn của chúng
tôi đã cộng hưởng! Ngài đứng dậy ra khỏi ghế
ngồi và ôm lấy tôi một cách trìu mến nhất, cúi
nghiêng người về phía tôi, bởi vì ngài rất cao to.
Trong khi làm như thế, ngài nói: “Tôi sẽ chờ
1

Ở nơi Teilhard De Chardin, sự nghiên cứu hiện tượng
mang một ý nghĩa rộng hơn nhiều so với quan niệm của
một khoa học gia tự nhiên. Nhà khoa học tự nhiên tự giới
hạn mình trong sự tìm kiếm một khía cạnh cá biệt của
thực tại, dựa trên cơ sở quan sát thực nghiệm và phương
pháp thí nghiệm. Hiện tượng luận của Teilhard là một nỗ
lực nghiên cứu thế giới trong toàn thể của nó nhằm khám
phá cấu trúc, năng lực nội tại cũng như định hướng của
nó. Hiện tượng luận của ngài,vì thế, đi xa hơn và sâu hơn
các khoa học tự nhiên, và tiến lại gần hơn với triết học và
thần học, mặc dù, nghiêm túc mà nói, nó không phải triết
học mà cũng không phải thần học.
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cha vào Chúa nhật tuần tới. Cha nhớ đem theo
cuốn Tân Ước bằng tiếng Hy lạp và các bản văn
của Scotus nhé! Chúng ta sẽ cùng nhau đọc
chúng.”
Trong các cuộc gặp nhau sau đó, rất nhiều
lần chúng tôi cùng đọc các bản văn của thánh
Phaolô và của Scotus, và chúng tôi bình luận
chúng. Lần nọ, tôi lưu ý cha Teilhard: “Tôi nghĩ
rằng điều mà Giáo hội hôm nay cần, đó là một
nền thần học vũ trụ, một nền thần học được phát
huy trong ánh sáng của tính ưu việt phổ quát và
tuyệt đối của Đức Kitô.” Cha Teilhard đồng ý
và nói: “Vâng, đó là từ chính xác; chúng ta cần
một nền thần học vũ trụ, đó sẽ là thần học của
tương lai.” Sau này, ngài thường quay trở lại với
ý tưởng này, và trong nhiều dịp, ngài khuyến
khích tôi cố gắng thực hiện mục tiêu này.2
Xin được nhắc thêm ở đây vài nét độc đáo
khác trong các cuộc đối thoại của chúng tôi:
Một điểm đáng chú ý là chúng tôi không bao
giờ bàn luận về chính trị hoặc chiến tranh, mặc
dù các lần gặp gỡ của chúng tôi xảy ra giữa
những năm 1942 và 1945, khi mà Trung quốc
và thế giới đang trong thời kỳ chiến tranh.
Chúng tôi rất hiếm khi nói về các đấng bề trên
hoặc anh em của chúng tôi, và nếu khi nào
chúng tôi phải đề cập đến, cha Teilhard luôn
biểu lộ một sự thông cảm và bác ái lớn đối với
họ. Ngài thích sự thẳng thắn và chân thành của
tôi, những điều mà tôi xác định ngay từ trong
lần gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi như là
parresia của thánh Phaolô [Nd: Parresia : can
đảm, mạnh dạn (1Thes. 2:2; Eph 6: 20) ; sẵn
sàng mạo hiểm.]. Tôi tin chắc là ngài sẽ đồng ý
với tôi khi tôi nói rằng - mặc dù đã nhiều năm
sau khi ngài qua đời- ngài hiểu không nhiều về
triết học kinh viện, rằng ngài có một phản cảm
tự nhiên đối với siêu hình học, và ngài gần với
Maurice Blondel trong tư duy triết học của ngài.
Tuy kiến thức của ngài không quảng rộng bằng
kiến thức của nhiều giáo sư uyên bác khác,
nhưng ngài tự củng cố và nuôi dưỡng mình trên
một số các tư tưởng nền tảng hoặc “ý tưởng-ánh
sáng (idées-lumière), -như ngài vẫn thường gọi
chúng như thế- của thánh Augustinô, người mà
ngài biết rất rõ tư tưởng- và ngài còn rút ra được
2

Trong một lá thư gởi cho tôi (Bonansea), cha Allegra
xác nhận ngài là người đầu tiên dùng thuật ngữ “thần học
vũ trụ”, một thuật ngữ sau này được chính cha Teilhard và
các nhà chú giải ngài dùng cách đại trà, tuy nhiên với một
ý nghĩa có phần nào hơi khác.
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nhiều ý tưởng từ giáo huấn của thánh Phaolô,
mà ngài thường có thói quen đọc bằng nguyên
ngữ Hy lạp. Khi nảy ra những ý tưởng mới,
hoặc khi nắm bắt được tư tưởng của những tác
giả vĩ đại, ngài lập tức cố gắng ứng dụng chúng
cách thích hợp vào trong tổng hợp riêng của
ngài, và rút ra từ chúng nhiều điều phong phú
không ngờ. Lúc đó, cần để cho ngài nói, vì ngài
không thể không nói! Nói vắn tắt, cha Teilhard
có một đầu óc trực giác, và là một nhà thần bí
chìm mình vào trong thế giới nội tâm của ngài
và hoàn toàn bị thế giới này chiếm hữu. Do sở
hữu một đầu óc thần bí như thế, trong thực tế,
không thể đi lạc đề khi nói chuyện với ngài, kể
cả khi nội dung của cuộc nói chuyện của chúng
tôi có thể liên quan đến những chủ đề khác nhau
và xem ra không có nối kết nào giữa chúng với
nhau; lúc đó ngài tìm cách đưa mọi chuyện về
lại ý tưởng chính yếu của ngài, về Đức Kitô như
Alpha và Omêga, Đức Kitô Viên Mãn, tính
thánh thiêng của thiên nhiên và vật chất, vũ trụ
như chiếc áo choàng vương giả của Đức Kitô.3
Từ lúc cha Teilhard qua đời, nhiều người
bạn của tôi đã không ngừng yêu cầu tôi viết lại
và công bố nội dung chính yếu của các cuộc trò
chuyện của tôi với ngài như là một tưởng niệm
nhà khoa học nổi tiếng này. Tôi luôn từ chối
làm như thế. Lời mời gọi thúc bách cuối cùng
đến từ người anh em của tôi, cha Bernadinô
Bonansea, giáo sư triết học tại Đại học Công
giáo Mỹ ở Washington, D.C., khi ngài gọi điện
thoại cho tôi tháng 09 năm 1965. Song le, tôi
cũng nói “không “ với ngài, mặc dù sự từ chối
của tôi gây một thất vọng không nhỏ cho một
người vốn là bạn thân của tôi từ ngày chúng tôi
học chung với nhau ở Rôma. Tuy nhiên, năm
nay, nhân kỷ niệm 700 năm ngày sinh của Bậc
Đáng Kính John Duns Scotus, Quan Thầy của
Viện Kinh Thánh của chúng tôi ở Hồng Kông,
cha Charles Balic, ofm, chủ tịch Ủy ban soạn
thảo ấn bản phê bình các tác phẩm của Scotus,
gây áp lực mạnh trên tôi đến độ ngài thắng được
khuynh hướng từ chối ghi lại bằng giấy bút nội
dung chính yếu của các lần trò chuyện này của
tôi. Và cuối cùng tôi đã “đầu hàng”.
3

Khi chú giải điểm này, cha Allegra nói với tôi rằng,
dường như cha Teilhard không thể nào tin được là vũ trụ
này, nghĩa là toàn bộ tạo dựng, lại không được tập trung
vào một ý tưởng, hoặc một nguyên lý hợp nhất. Nguyên
lý này, theo cái nhìn của Teilhard, không thể là cái gì
khác ngoài Đức Kitô, là Alpha và Ômêga, là Đầu và Cuối,
là Khởi Nguyên và Tận Cùng.
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Tuy nhiên tôi phải trình bày tư tưởng của
cha Teilhard như thế nào đây, kể cả khi tôi rút
gọn nó chỉ vào một chủ đề, như tôi đã đề nghị
làm như thế? Một bản báo cáo mang tính học
thuật là điều không thể được, vì nó sẽ phiền toái
cực kỳ. Trong khi tôi đang nghĩ ngợi về vấn đề
này, bỗng một ý tưởng vụt đến trong đầu tôi là:
một báo cáo dưới dạng đối thoại như các đối
thoại của Platô, Cicêrô, Galilêô, Tassô,
Manzôni, và của rất nhiều các Giáo phụ, có lẽ sẽ
đáp ứng được mục đích. Lúc đầu, ý tưởng này
làm tôi lo sợ, nhưng sau đó tôi tìm được sự an
tâm dựa trên sự kiện là một dự phóng như thế đã
được thực hiện cách thành công bởi Jean
Guitton4 , một học giả mới gần đây thôi, đã trình
bày cho chúng ta, với dạng một đối thoại rất thú
vị, tư tưởng và linh đạo của cha Pouget. C. M.5
Chính vì thế mà tôi quyết định dùng hình thức
đối thoại, và đồng thời tôi tự giới hạn mình cách
chủ yếu và gần như dành riêng cho đề tài tính
ưu việt của Đức Kitô, không loại trừ việc thêm
vào đó đây vài gợi ý và nhận xét có thể giúp đạt
được một sự hiểu biết hơn về đề tài chính yếu
này. Quyết định của tôi không phải là một quyết
định tùy tiện. Thật ra, sự tranh luận trong những
giờ phút hạnh phúc này, một tranh luận mà đối
với cha Teilhard là một thời gian giải trí đầu óc
– ngài có thói quen nói “thư giãn tinh
thần”(détente spirituelle)- được tập trung hầu
như hoàn toàn trên “Đức Kitô Vĩ Đại”, mặc dù
thỉnh thoảng chúng tôi xoay cuộc trao đổi của
chúng tôi hướng về Pascal, thánh Phanxicô
Atxidi, các triết gia kinh viện, triết học Trung
Hoa, và Dante Alighieri. Liên quan đến nhân
vật sau cùng này, tôi có thể nói rõ ràng rằng, do
bởi tình bạn thân thiết và gần gũi của ngài với
người anh em cùng Dòng là cha Auguste

4
Gioan Guitton, triết gia và văn sĩ, là một thành viên của
viện Hàn lâm Pháp. Ông là người giáo dân đầu tiên được
mời tham dự Công đồng Vaticanô thứ hai.
5
Cha Guillaume Pouget (1847-1933), là một linh mục có
học thức uyên bác của Tu hội Truyền giáo do thánh
Vincent de Paul lập, và được Paul Claudel gọi là một
“Socrates hiện đại.” Cuộc đời của ngài đã được Dorothy
Poulain thuật lại trong cuốn Catholic World, CLXXXI,
(Aug., 1955), 326-331. Tác phẩm của Jean Guitton mà
cha Allegra nói đến là Dialogues avec monsieur Pouget
sur la pluralité des mondes, le Christ des évangiles et
l’avenir de notre espèce (Paris: Grasset, 1954). Tác phẩm
được Fergus Murphy dịch sang tiếng Anh dưới tựa đề
Abbé Pouget Discourses (Baltimore, Md.: Helicon Press,
1959).
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Valensi, -một chuyên gia nỗi tiếng về Dante,6cha Teilhard đã dành cho nhà văn hào Dante
này một tình yêu to lớn, mặc dù ngài chưa bao
giờ dành thời giờ để đặc biệt nghiên cứu ông.
Một nét đặc biệt của các lần trao đổi của chúng
tôi đáng được nhắc đến, đó là chúng tôi đọc các
bản văn Tân Ước bằng nguyên ngữ Hy lạp, một
ngôn ngữ rất quen thuộc với cha Teilhard, mặc
dù ngài nói là ngài đã quên nó. Các bản văn
bằng tiếng Latin của Scotus, mà ngài xin tôi
đọc, phiên dịch, và chú giải, được lấy, hầu như
hoàn toàn, từ bộ Summula Scotistica của cha
Diomede Scaramuzzi7, và một đôi khi từ cuốn
Doctrina philosophica et theologica của cha
Parthenius Minges.8
Tôi chia cuộc đối thoại hiện nay ra làm ba
phần, và hết sức cố gắng, nếu không thể lặp lại
cách chính xác các từ đã dùng -vì đây là điều
không thể- thì ít ra chuyển đạt lại đúng ý nghĩa
chân thực của các cuộc trao đổi của chúng tôi ở
đường Labrousse. Riêng đối với những lần cha
Teilhard đưa ra những khẳng định đặc biệt, tôi
cảm thấy, ngay cả bây giờ, như đang vang dội
lại trong tai tôi không chỉ những thành ngữ tiếng
Pháp của ngài, mà còn cả những biến tấu thanh
điệu của giọng nói của ngài nữa, cũng như lúc
tôi đang viết các giòng này, tôi có cảm tưởng
sinh động thấy ngài, mặt đối mặt, và nhìn vào
ánh lóng lánh của mắt ngài. Có lẽ có một số độc
giả nhận thấy các cuộc nói chuyện của chúng tôi
sống động và hào hứng ngần nào, tuy nhiên sẽ
không có độc giả nào có thể hiểu được, cách đầy
đủ, phong cách vui vẻ và thân thiện, trong đó
6

Cha Auguste Valensin, sj., (1879-1953), một bạn học
của cha Teilhard, là tác giả của cuốn sách Le
christianisme de Dante (Paris: Aubier, 1954). Ngài học
triết học với Maurice Blondel và góp phần vào việc trao
đổi các tư tưởng giữa Blondel và Teilhard. Qc. Henri de
Lubac, Blondel et Teilhard de Chardin (Paris;
Beauchesne, 1965). Sách này đã được William Whitman
dịch ra Anh ngữ đưới tựa đề Pierre Teilhard de Chardin
and Maurice Blondel: Correspondence (New York:
Herder and Herder, 1967).
7
Qc. Diomede Scaramuzzi, ofm., Duns Scoto: Summula.
Scelta di scritti coordinati in dottrina , Edizioni “Testi
Cristiani” (Florence: Libreria Editrice Fiorentina, 1932).
Đây là sưu tập các bản văn từ các tác phẩm của Scotus,
với một phiên bản bằng tiếng Ý.
8
Qc. Parthenius Minges, ofm., Ioannis Duns Scoti
doctrina philosophica et theologica, 2 vols. (Quaracchi:
Typographia Collegii S. Bonaventurae, 1930). Trong tác
phẩm này, tác giả không những chỉ sưu tập một số lượng
rất lớn các bản văn của Scotus liên can đến các đề tài triết
học và thần học, mà còn bố trí chúng lại cách có hệ thống
và chú giải chúng nữa.
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các cuộc trò chuyện giữa chúng tôi diễn ra, trừ
khi bản thân vị đó đã quen biết cha Teilhard.
Một kỷ niệm cuối cùng. Lần nọ, khá lâu
trước khi ngài qua đời, cha Teilhard nói cho tôi
biết là ngài sẽ đi Thiên Tân nhiều ngày, và rồi
ngài đưa cho tôi bản đánh máy cuốn “Cảnh vực
thần linh” và một bài viết ngắn nhưng có giá trị:
“Lời nói được đợi chờ” (La parole attendue). Ở
trang đầu cuốn sách “Cảnh vực thần linh”, ngài
viết các giòng đề tặng sau:
“Gởi cha đáng kính Allegra
Với tình thân mến sâu đậm trong Đức
Kitô….Ômêga.
Teilhard de Chardin.”
Ngài tiếp tục giải thích làm sao Đức Kitô lại
là điểm Omêga, và ngài nói với tất cả sự nhiệt
tình và hùng hồn, đến nỗi nghe ngài nói là một
niềm vui thích thực sự. Sau một lúc, tôi nói với
ngài: “Cha Teilhard này, những gì mà cha vừa
nói, -dù cha không ý thức về nó- là một khái
niệm đã được Scotus diễn tả trong cái có thể
được gọi là “Nâng tâm hồn lên với Chúa”
(Elevatio mentis in Deum): “Người vô cùng tốt
lành, thông truyền sự tốt lành của Người cách
rộng rãi tuyệt vời; mọi sự đều quy hướng về
Người, Đấng đáng mến yêu nhất, và mỗi vật
trong cách thức riêng của nó, hướng về Người
như cùng đích cuối cùng của nó.”9
Cha Teilhard rất vui. Ngài đứng dậy khỏi
ghế, dẫn tôi đến văn phòng của ngài, và ở đó
ngài giải thích cho tôi bằng cả tâm tình nhiệt
huyết của ngài, biểu đồ lớn về “Cây sự sống”
(Tree of life). Bao trùm trên toàn cây sự sống
này là khuôn mặt của một con người được chiếu
rọi bởi tia sáng đến từ bên trên. Đây được xem
như hình ảnh trình bày mầu nhiệm Nhập Thể,
bởi đó Thiên Chúa -Cha Teilhard giải thích“non minuit naturam sed sacravit” (không làm
giảm đi giá trị của tự nhiên, nhưng làm cho nó
trở nên thánh). Do đó, ngài bắt đầu nói với một
sự dịu dàng trìu mến về Mẹ Maria, Đấng Vô
Nhiễm Thai, mà theo thuyết tiến hóa trực tiếp
của ngài, (Nd: thuyết này cho rằng vũ trụ tiến
hóa theo trực hướng cố định), Đấng hoàn tất
nhiệm vụ duy nhất và vẻ vang là thăng hoa nhân
9

Qc. John Duns Scotus, A treatise on God as First
Principle, trans. and ed. by Allan B. Wolter, ofm.,
(Chicago; Franciscan Herald Press), trg 145. “Tu bonus
sine termino, bonitatis tuae radios liberalissime
communicans, ad quem amabilissimum singula suo modo
recurrunt ut ad ultimum suum finem.”
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loại, hoặc, như nói theo cách của Dante, cao quý
hóa bản tính nhân loại. “Chúng ta phải bàn chủ
đề này một lần nữa, khi tôi từ Thiên Tân trở về.”
Cha Teilhard nói.
“Đương nhiên,” tôi trả lời.
Và chúng tôi đã thực hiện điều chúng tôi
nói. Điều tiếp theo là một ghi chép lại tự do,
nhưng chính xác về những gì chúng tôi đã nói
trong những ngày đáng ghi nhớ này, về tính ưu
việt tuyệt đối của Đức Kitô, trong khi một cuộc
chiến khốc liệt đang hoành hành như một trận
cuồng phong trên toàn trái đất.
Hồng Kông, 1966
Gabriel M. Allegra, O.F.M.
Ghi chú của tác giả:
Mặc dù tôi đồng ý với nhiều tác giả là một
cuộc đối thoại không nên bao gồm những cước
chú do chính tác giả biên soạn. Tuy nhiên do
bởi tiếng tăm lẫy lừng của cha Teilhard de
Chardin, và bởi nhu cầu hệ lụy là làm rõ hơn
con người lẫn tư tưởng của ngài với các dữ kiện
cụ thể, tôi cho rằng cần thiết kêu gọi các độc giả
lưu ý đến các điểm sau đây:
I. Các tác phẩm chính mà người viết này
tham khảo trên chủ đề của các cuộc trao đổi
giữa tác giả và cha Teilhard là:
• Diomede Scaramuzzi, Duns Scoto:
Summula, Editizoni ‘Testi cristini.”
Florence: Libreria Editrice Fiorentina,
1932.
• Parthenius Minges, Ioannis Duns Scoti
doctrina philosophica et theologica, 2
vols. Quaracchi: Typographia Collegii S.
Bonaventurae, 1930.
• Ludovico Ciganotto, Saggi di critica
interna sul trattato “De primo
principio” del B. Giovanni Duns Scoto.
Gemona: Toso, 1926.
• Leonardo M. Bello, “Litterae encyclicae
de universali Christi primatu atque
regalitate,” Acta Ordinis Fratrum
Minorum. LII (1933), 293-311.
• Chrysostome Urrubehety, Christus,
Alpha et Omega, seu de Christi
universali regno, 2nd ed. Lille: Girad,
1910.
II. Trong phần trình bày học thuyết về quy
tâm Kitô, và về sự Cứu độ của Đức Kitô, xuất
phát từ tình yêu tinh ròng của Người, tôi tận
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dụng, mà không làm hại gì đến sự thật của cuộc
trao đổi của chúng tôi, bài viết của Efrem
Bettoni, “ Il primato di Cristo e i suoi riflessi
nella dottrina ascetica francescana,”(Tính ưu
việt của Đức Kitô và các phản ánh của nó trong
linh đạo khổ hạnh phan sinh). Quaderni di
spiritualità francescana, XII (1966), 38-51.
III. Tất cả các nhân vật, nơi chốn và những
tình tiết được nói đến ở trong cuộc đối thoại này
thì đều thật.
IV. Trong phạm vi sự hiểu biết của tôi, người
đang viết cuộc đối thoại này, tôi biết rằng chỉ có
hai nhân vật dưới thời Đức Giáo hoàng Piô XII
gợi lên và hầu như nói tiên tri về Công đồng
chung: cha Teilhard de Chardin và Egidio
Cardinal Vagnozzi, cựu khâm sứ Tòa thánh ở
Mỹ.
V. Bản đánh máy cuốn “Cảnh vực thần linh”,
với những ghi chú đó đây bởi cha Teilhard và
của tôi, đang được tôi cất giữ, cùng với ghi chú
ngắn của cha Teihard về khái niệm của sự toàn
hảo Kitô giáo: “Sur la notion de la perfection
chrétienne”, và sứ điệp của ngài “La parole
attendue” (Lời được chờ mong)10

10

Như đã nói ở trên (xem trang 5), “Cảnh vực thần linh”
sau này được xuất bản bằng cả Pháp ngữ lẫn Anh ngữ.
Riêng cuốn ghi chú của cha Teilhard “Về khái niệm của
sự toàn hảo Kitô giáo”, trong đó, bên lề trang, có rất
nhiều phát họa thú vị của chính cha Teilhard, cho đến nay
vẫn chưa được xuất bản, trong khi đó sứ điệp “Lời được
chờ mong” của ngài đã được xuất bản, nhưng bằng tiếng
Pháp, không có tiếng Anh. Qc. Cahiers Pierre Teilhard
de Chardin, No. 4: La parole attendue (Paris: Editions du
Seuil, 1963), trg. 22-29.
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Cứ tiến đi trên “đường Giêsu”
Lễ khấn lần đầu - Du Sinh 11/3/2013
1 Sm 3,1-10; Rm 12,1-13; Mt 19,16-26
FX Long, ofm
Chắc chắn là sáu anh em và gia đình, bà con
ruột thịt, đang chỉ nôn nóng chờ đợi giờ phút
anh em tuyên khấn lần đầu. Nhưng hẳn là cũng
nên dành ra ít phút mà suy nghĩ về điều anh em
sắp cử hành.
Khi suy nghĩ về biến cố mà chúng ta sắp cử
hành, tôi nhớ đến một vụ việc buồn cười mới
xảy ra tại Vatican. Một hôm, khi các hồng y quy
tụ lại để chuẩn bị cho Mật Nghị bầu giáo hoàng
mới, người ta khám phá ra trong đó có một giám
mục giả, ông ấy tên là Ralph Napierski, ông đã
xen vào đó chỉ để được bắt tay các hồng y… Dĩ
nhiên, hôm nay anh anh em không ở trong tình
trạng đó. Không ai trong chúng tôi sẽ lôi anh em
ra khỏi cộng đoàn này mà nói rằng đây là các tu
sĩ giả. Trái lại, sau nhiều tháng ngày suy nghĩ
cầu nguyện, được đồng hành và hôm nay được
chấp nhận cho khấn, anh em là những « cái
đinh » của cộng đoàn, không phải sắp sửa bị
nhổ ra, nhưng để được đóng sâu hơn mãi trong
lòng Hội Dòng và Hội Thánh.
Thế nhưng chúng ta phải sống như thế nào ?
Cách đây vài ngày, đọc trong báo Tuổi Trẻ
Chúa Nhật, tôi thấy một tác giả, hẳn là gốc Hà
Nội, than thở rằng bây giờ ở Hà Nội, « miến
lươn, phở gà, phở bò chung một nồi nước dùng
mì chính. Bát bún riêu có thêm cả bò tái và
trứng vịt lộn »11. Vậy cái tô mà chúng ta thưởng
thức tại Hà Nội là món gì ? Tôi không mong đời
sống của anh em sau này là một tô « tạp pí lù »
như thế, nhưng mong anh em là gì thì hãy là
như thế trước mặt Hội Dòng và Hội Thánh.
Hôm nay anh em tuyên khấn sống đời tu
Phan sinh. « Tuyên khấn » là anh em thưa với
Thiên Chúa sự chọn lựa của mình. Đây không
phải là chuyện đùa, hôm nay nói mai rút lại.
« Sống đời tu » là không sống đời trần thế. Và
đời tu « Phan sinh » thì phải diễn tả ra các yếu
tố cốt yếu của lối sống của thánh Phanxicô.
Với điểm khởi hành hôm nay, có lẽ trong tâm
khảm anh em, mọi điều này chưa rõ mấy.
11

Trịnh Tú, “Ngước mắt tìm quá khứ”, trong Tuổi Trẻ
Chúa Nhật 10-3-2013, tr. 31.

20

Nhưng với thời gian, nhờ tiếp tục học tập, suy
nghĩ, cầu nguyện, những điểm này sẽ sáng lên
liên tục mà hướng dẫn anh em, anh em có thể đi
xa, đi dài hơi. Tuy nhiên, dù anh em có chập
chững, mò mẫm, anh em cũng không được chắp
vá. Xin ví dụ: Khi dạy giáo lý cho các em rước
lễ lần đầu, chúng ta vẫn dạy cho các em đầy đủ
vế tín lý, luân lý…, nhưng ở một mức độ nhẹ
nhàng, ngắn gọn hơn, so với chương trình rước
lễ bao đồng chẳng hạn. Ngôn sứ Samuen đêm
hôm ấy giật mình thức dậy, không đủ kinh
nghiệm, đã được thầy Hêli gặp Thiên Chúa, để
rồi sau đó đã thi hành chức năng ngôn sứ khi
báo tin dữ cho thấy Hêli : ngày mai, dân sẽ thất
trận. Sau này ngài phải vừa sống cuộc sống của
mình, vừa phải gánh vác đời sống của Dân
Chúa, để giúp họ đi đúng đường lối của Thiên
Chúa. Ngôn sứ Samuen đã phải buồn phiền vì
dân Chúa ước mơ « sống như những dân tộc
chung quanh ». Ơn gọi của họ là sống « khác »
các dân tộc chung quanh, để làm chứng về
Thiên Chúa toàn năng, mà họ lại mơ sống như
các dân tộc chung quanh, thì ích gì việc Thiên
Chúa tuyển chọn họ và tách họ ra khỏi các dân
tộc khác? Ơn gọi của anh em cũng vậy : anh em
được tách ra khỏi những con người khác không
phải vì anh em thánh thiện hơn, giỏi giang
hơn,… nhưng chỉ bởi vì Thiên Chúa muốn
tuyển chọn anh em, để anh em làm chứng về
quyền năng và tình yêu của Người cho thế giới.
Thế thì đã được tách ra khỏi thế giới, an hem
đừng muốn sống giống người đời, nghĩ rằng để
họ chấp nhận anh em.
Hôm qua trên xe đò lên Đàlạt, tình cờ gặp
một cha học trò hiện ở Xuân Lộc; cha sắp phải
thuyết trình về đời sống linh mục cho linh mục
giáo phận. Cha hỏi tôi là có gợi ý gì không. Tôi
nói ngay: Sự trung thực của người Linh mục,
nghĩa là linh mục phải là linh mục trước mặt
Thiên Chúa, để cũng là linh mục trước mặt an
hem linh mục, trước mặt giáo dân và trước
chính mình. Hôm nay đời sống linh mục và tu sĩ
đang bị hoen ố rất nhiều vì đủ thứ tệ đoan. Phải
dám nói, dám hành động, dám đi ngược dòng
thế giới để sống nghiêm túc ơn gọi của mình.

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

Muốn thế, phải liên tục trở về nguồn mạch của
đời sống mình, gặp Thiên Chúa, để được trầm
mình vào trong dòng tình yêu và sứ mạng đối
với vận mệnh của nhân loại, để đánh giá lại
mình, rồi lại ra đi. Đã chọn tu mà cứ tính toán
thiệt hơn cho riêng mình, như người thanh niên
giàu có của bài Tin Mừng, thì nực cười! Tuy
thế, biết đâu sẽ có lúc tất cả những gì lô-gích
« người » nhất sẽ được anh em vận dụng mà
biện minh cho những chọn lựa, những suy nghĩ
và những phản ứng của mình? Có những lý luận
nghe rất « hợp lý », rất « người », nhưng rất
nguy hiểm vì đưa người ta đi sai đường. Trong
xã hội, có những bạn trẻ thiếu kinh nghiệm vì
không được giáo dục đầy đủ, không biết lý luận,
bị những kẻ xấu lừa dối đưa vào con đường sai
trái. Tu sĩ chúng ta cũng có thể bị những luồng
tư tưởng méo mó về đạo lý trong xã hội, bị
những người thấm nhiễm những tư tưởng đó lôi
kéo. Nếu không liên tục lập luận mà chọn lựa
lại, anh em cũng có thể bị lệch lạc mà không
biết. Anh em cần để ý những lối lý luận chỉ tập
trung vào lợi lộc cho bản thân. Đây là một ví dụ.
« Làm người ai không tự ái, hả cha ? » Tôi trả
lời : « Anh thử đừng tự ái một lần xem, anh có
hết là người không? Nếu anh tự trọng, thì tốt ;
còn khi tự ái, anh đã chọn lối sống « bớt
người », bởi vì Đức Kitô, Thầy chúng ta, là
« Con Người », Con Người trung thực, Người

không làm như vậy ». Thế giới và Hội Thánh
đang ngày càng có những kiểu sống « bớt
người », sẽ mong được gì với những tu sĩ không
chính danh, những tu sĩ « trá hình », « bớt
người »?
Đến với lễ khấn hôm nay, chúng tôi chúc
mừng và cám ơn anh em; chúng tôi mừng cho
Tỉnh Dòng, cho Hội Thánh, ngày hôm nay và
cho tương lai, khi anh em nhất định cứ « đường
Giêsu » anh em đi theo cung cách thánh
Phanxicô. Tôi nghĩ đến « con lật đật » : có lật
anh em và xoay vần anh em đến đâu, anh em
vẫn cứ bật dậy. Đây chỉ một hình ảnh. Con « lật
đật » không di chuyển, anh em lại còn phải di
chuyển đúng hướng.
Cuộc sống của chúng ta không dài. Sống làm
sao cho đúng như Thiên Chúa muốn. Không
khó lắm đâu, vỉ chỉ từng giây đồng hồ góp lại
thành một cuộc đời. Không vất vả gì, bởi vì chỉ
từng bước chân một đưa tới. Nhưng đây lại là
một thử thách về tình yêu và lòng kiên nhẫn:
Phải ý thức sống những chọn lựa trong tâm tình
phó thác, vì Thiên Chúa mới là nguồn cho đời
mình. Phải kiên nhẫn, vì không được đốt giai
đoạn, không được « ăn gian ». Phải chơi sòng
phẳng (có Chúa, có người, có ta), và chơi hết
mình (ta phải là ta trước mặt Chúa và người
khác)!

Những con người có mặt trên Đồi Sọ
(Lc 23,35-54)
“Kính trọng và yêu thương chân thành người
khác”. Một điều dường như đơn giản và dễ dàng
quá. Nhưng chúng ta thử nhìn lên quang cảnh
Đồi Sọ hôm Đức Giêsu bị đóng đinh xem
chuyện “kính trọng và yêu thương chân thành
người khác” có thật sự dễ dàng không.
1.- Các “bóng tối” trên Đồi Sọ
Tin Mừng Luca viết: “Vào khoảng mười hai
giờ trưa, thế mà bóng tối bao phủ khắp mặt đất”
(23,44). Bóng tối như một hiện tượng trời đất ấy
không là gì so với bóng tối trong lòng những
con người.
Chỉ có một tia sáng mờ đục: “Dân chúng
đứng nhìn”. Họ không cười nhạo hay chế giễu
Đức Giêsu. Đấy là một tia sáng mờ đục. Còn
toàn là bóng tối.
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Bóng tối thứ nhất. Cho dù là kẻ có tội tày
trời, cho dù đó là kẻ thù không đội trời chung,
nhưng bị đóng đinh tức là chịu một kiểu hành
hình tàn bạo nhất, đau đớn nhất và nhục nhã
nhất, và người đó đang hấp hối, thế mà các thủ
lãnh vẫn cười nhạo miệt thị: họ đắc chí vì đã
khử trừ được một cái gai, một thứ “kỳ đà cản
mũi”, họ đang say sưa men chiến thắng. Câu nói
chế nhạo sau đây trở đi trở lại như một điệp
khúc: “Nếu mày là Đấng Kitô thì hãy chứng tỏ
sức mạnh của mình đi!” Lương tâm họ thế nào
mà không cảm thấy xót xa cho một kẻ chết thê
thảm như thế? Ít ra cũng buông được tiếng thở
dài thương cảm chứ? Họ thích chí khi thấy đối
thủ “ngã ngựa”. Những thủ lãnh tôn giáo, những
người suốt ngày đọc Kinh Thánh, những người
suốt ngày tiếp cận với sự linh thánh, với thế giới
Thiên Chúa, họ đang giới thiệu được gì về
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Thiên Chúa? Hẳn là họ nhớ các quy định của
luật chứ? Xh 23,1-2: “Ngươi không được phao
tin đồn nhảm. Đừng làm chứng gian mà tiếp tay
với kẻ xấu. Ngươi không được hùa theo số đông
để làm điều trái; trong một vụ kiện, ngươi
không được ngả theo số đông mà làm chứng,
khiến công lý bị sai lệch”. Đối với kẻ thù, Xh
23,4-5: “Nếu gặp bò hay lừa của kẻ thù đi lạc,
ngươi phải dẫn nó về cho người ấy. Nếu thấy
lừa của kẻ ghét ngươi quỵ ngã vì chở nặng,
ngươi không được để mặc người ấy; ngươi phải
giúp người ấy đỡ lừa dậy”; con bò con lừa của
kẻ thù mà còn phải giúp đỡ, còn kẻ thù thì gí
cho đến chết! Những thủ lãnh tôn giáo này có
thật sự sống dưới con mắt Chúa không? Thật ra
họ cũng chỉ là đại diện của vô vàn kẻ có quyền
thế, tưởng là phục vụ hạnh phúc của người
khác, nhưng chỉ củng cố đia vị của mình bằng
mọi giá. “Chúa của họ” thật ra là “cái tôi” của
họ.
Bóng tối thứ hai. Lính tráng cũng chế giễu
Đức Giêsu. Đức Giêsu với họ chẳng có xung
đột gì cả, nhưng họ đã quá quen làm những
chuyện xử tử như thế này rồi. Trong lòng họ,
không còn chỗ cho sự thương cảm. Đây chỉ là
công việc thôi mà! Đưa một con người sang thế
giới bên kia bằng phương tiện tàn khốc nhất, mà
chỉ là công việc sao? Trong tập truyện Vang
bóng một thời, năm 1939, Nguyễn Tuân có đăng
một tiểu truyện nhan đề “Chém treo ngành”:
Vào cái thời tử tội còn bị chém đầu bằng đao, có
một đao phủ chém đầu rất giỏi, ông trân trọng
kẻ tử tội nên chém làm sao đề còn một miếng da
cổ giữ cho thủ cấp họ khỏi rơi xuống đất! Đàng
này toán lính Rôma chế giễu kẻ đang hấp hối:
“Nếu mày là vua dân Do Thái thì cứu lấy mình
đi!” (23,37). Họ nói thế vì họ nắm bản án: “Đây
là vua người Do Thái” (23,38). Họ còn đóng
kịch như dâng rượu lên đức vua, để chế nhạo
Người. Thật ra ngay cả tấm biển ghi bản án,
“Đây là vua dân Do Thái”, thật ra là một cái
nhãn hiệu đầy mỉa mai do quan Philatô tạo ra (x.
Ga 19,15.19.22).
Bóng tối thứ ba. Còn hai kẻ tử tội bị đóng
đinh hai bên Đức Giêsu thì sao? Có lẽ chưa bao
giờ con người lại gần Thiên Chúa như hai anh
ấy. Anh nào cũng chỉ cần nghiêng sang một
chút, nghiêng sang bên phải hoặc bên trái, là
cũng thấy Đức Giêsu đội vòng gai, bình thản
chịu đau đớn và chấp nhận mọi sỉ nhục của đám
đông. Nhưng trong lòng anh trộm dữ, dường
như chỉ mỉa mai và tính toán vị kỷ. “Mày không
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phải là Đấng Kitô sao?”: đấy là mỉa mai thâm
độc. “Hãy tự cứu mình đi, và cứu cả chúng tao
với!” (Lc 23,39): đây là tính toán vị kỷ. Anh ta
dùng lại các lời cười nhạo của các thủ lãnh theo
hướng có lợi cho anh. Một con người đã bị đóng
cứng trên thập giá và sắp chết thì còn có thể
giúp đỡ ai?
Loài người sống không dưới con mắt Chúa!
Đúng ra, loài người đang xử Thiên Chúa đấy!
Mà họ xử thiếu công tâm, họ xử theo lòng dạ
họ, theo sự tính toán của họ, theo quyền lợi của
họ. Trước tất cả những lời sỉ nhục và thách thức
đó, Đức Giêsu không trả lời một tiếng nào. Thật
ra Người đã nói trước rồi, một câu nói bao trùm
tất cả vụ xử khôi hài này: “Lạy Cha, xin tha cho
họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34).
Trước mắt Thiên Chúa chắc chắn lời cười nhạo
của các thủ lãnh là đáng kinh tởm, lời chế giễu
của toán lính là không thể chấp nhận, lời mỉa
mai pha trộn tính toán vị kỷ của tên gian phi là
quái gở. Nhưng dưới mắt Đức Giêsu, tất cả đều
lầm: Nếu họ biết con người trên thập giá kia
thực sự là ai, hẳn họ không dám nói như thế
đâu. Do đó, con không chấp những lời họ thách
thức; xin Cha cũng đừng chấp những lời họ
thách thức. Trong Vương quốc Thiên Chúa, nổi
bật những quy luật khác; mọi giá trị đều bị đảo
ngược. Quyền năng Thiên Chúa không được tỏ
bày ra bằng cách làm những gì loài người yêu
cầu. Không bao giờ Đức Giêsu lại đầy quyền
lực cho bằng khi Người bị đóng đinh trên thập
giá và để cho cơn say chiến thắng của các đối
thủ đổ ào trên mình.
Đã qua rồi thời gian Người tranh luận với các
Pharisêu và chiến thắng họ bằng những lập luận
sắc bén, khiến thính giả cười rộ thích thú. Đã
qua rồi giây phút các nhà thủ lãnh tôn giáo phải
bẽ mặt khi Đức Giêsu làm các phép lạ để chứng
minh lời Người nói. Vào lúc này, chẳng có
chuyện gì xảy ra cả, chẳng có một phép lạ nào
cả. Giờ của loài người đã đến, giờ của loài
người mà không có Thiên Chúa thì là “thời của
quyền lực tối tăm” (22,53). Mọi bản năng thấp
hèn của con người được tháo xiềng. Các đối thủ
của Người chiến thắng trên mọi mặt trận.
Nhưng đây lại chính là đỉnh cao của quyền lực
Thiên Chúa, quyền lực tỏ bày trong sự bất lực.
Những bàn tay uy quyền vẫn nắm thế giới trong
tay như cầm một hạt dẻ, nay bị đóng cứng vào
cây gỗ. Những bàn chân có “trái đất là bệ kê”,
nay bị đóng chặt vào thân cây khổ giá. Tiếng
nói của Đấng Tạo hóa đã từng làm cho mọi sự
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từ không nên có, nay chỉ còn là những tiếng rên
siết vì đau đớn. Tuy nhiên, sự bất lực này là
quyền năng lớn lao nhất, bởi vì đây là sự bất lực
được chấp nhận vì yêu thương loài người.
“Nếu hắn là Đấng Kitô của Thiên Chúa, …
Nếu mày là vua dân Do Thái… thì cứu lấy mình
đi!”. Hãy chứng tỏ quyền lực của mày! Hãy cho
thấy mày có thể làm gì đi!… Ngày xưa cũng
như hôm nay, quyền lực vẫn thống trị. Chỉ
quyền lực mới mang lại cho lời nói sức mạnh
cần thiết. Con người không sống dưới con mắt
Chúa, không tin rằng: “Từ nguyên thủy đã có
Ngôi Lời”. Con người hôm nay sống dưới con
mắt của nhau nên vẫn muốn có sự kiện, muốn
thấy dấu chỉ rõ ràng về quyền lực. Ngay các
tông đồ cũng không thoát khỏi não trạng đó, vì
khi một làng không đón tiếp nhóm, họ đã hỏi
Thầy: “Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con
khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ chúng nó
không?” (Lc 9,54). Nói chung, các phản ứng
như thế chứng tỏ các ông chưa biết Thiên Chúa.
Họ đúc ra cho mình một vị Thiên Chúa theo suy
tưởng của loài người. Thế nhưng Thiên Chúa
hoàn toàn là Thần Khí. Không thể lấy khuôn
khổ của lý trí con người mà áp dụng cho Thiên
Chúa. Người ta không thể đạt tới Thiên Chúa
bằng tưởng tượng và mơ mộng. Các quy luật
trần thế về cạnh tranh sẽ thất bại trước mặt
Thiên Chúa. Bởi vì Đức Kitô là Con Thiên
Chúa, thì lương thực Người dùng chính là thi
hành ý muốn của Đấng đã sai phái Người, cho
đến chết trên thập giá; giây phút Người chết trên
thập giá cũng chính là giây phút khởi đầu vương
quyền của Người. Chính khi Người đạt tới đỉnh
cao nhất trong sự vâng phục vào giờ Khổ Nạn là
lúc Người bắt đầu hiển trị trong quyền năng.
“Thiên Chúa hiển trị trên đỉnh cao thập giá”.
Khi tự ý chấp nhận những ràng buộc, những đau
khổ, mà không phản kháng, khi tự ý từ khước sự
toàn năng, Đức Kitô đã mạc khải trọn vẹn quyền
năng Thiên Chúa ra.
Điều khủng khiếp là chính khi Thiên Chúa
thực hiện ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại, cho
chính họ, thì họ ra sức chửi rủa Con Thiên
Chúa. Chuyện này vẫn đang xảy ra hôm nay khi
mà người ta dùng trí tuệ và khả năng làm việc
do Thiên Chúa ban mà chống lại Thiên Chúa.
Chuyện này vẫn đang xảy ra hôm nay khi trong
nhà thờ thì có thánh lễ là mầu nhiệm cứu độ thế
giới được tái diễn, mà ngay bên cạnh hay đối
diện nhà thờ, các thanh niên công giáo ngồi
uống nước, hát karaoke và nói những chuyện
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thiếu đứng đắn. Chuyện này cũng đang xảy ra
hôm nay khi mà có những kẻ vô công rỗi nghề
bình phẩm cay độc những người đang hy sinh
thì giờ, tiền bạc và sức lực mà xoa dịu những
nỗi đau trên thân xác hay trong tâm hồn người
khác.
2.- Các “ánh sáng” trên Đồi Sọ
Thật may mắn. Trong bóng tối dày đặc của
trời đất và của lòng người hôm đó, vẫn có
những ánh sáng lóe lên.
Ánh sáng đầu tiên xuất hiện ngay bên cạnh
Đức Giêsu: người gian phi sám hối. Chẳng phải
vì anh này ở bên phải Đức Giêsu mà anh sám
hối; cũng chẳng phải vì ở bên trái Đức Giêsu mà
anh kia không sám hối. Tin Mừng không nói
bên nào cả. Cái đẹp là trong khi anh kia chỉ thấy
Đức Giêsu là một kẻ đáng chửi rủa, thì anh này
nhận biết sự thánh thiện của Đức Giêsu, tức là
“Đấng Kitô của Thiên Chúa”, điều mà bạn anh
và các thủ lãnh không chấp nhận. Anh cũng
nhận biết Người là vua khi nói “Giêsu ơi, khi
anh vào Nước của anh, xin nhớ đến tôi! (23,42),
điều mà toán lính đưa ra chế giễu.
Ánh sáng kế tiếp là lời viên đại đội trưởng,
tức viên chỉ huy toán lính và là chứng nhân cuộc
xử tử, tôn vinh Thiên Chúa: “Người này đích
thực là người công chính!” “Công chính” đây
vừa được hiểu theo nghĩa là “vô tội”, tức là
quan điểm của Philatô (23,4.14-15.22), Hêrôđê
(23,11) và anh gian phi sám hối (Lc 23,41), vừa
theo nghĩa là “Đấng được Thiên Chúa tôn vinh”,
tức là ông phủ nhận hoàn toàn thái độ “vô đạo”
của toán lính dưới quyền.
Ánh sáng thứ ba lúc đầu chỉ mờ đục, đã rạng
lên với toàn thể dân chúng: họ không giữ
khoảng cách, họ không trung lập, tránh né, vì
“khi thấy sự việc đã xảy ra, họ đều đấm ngực
trở về” (Lc 23,48). Cùng với dân chúng là “các
phụ nữ đã đi theo Người từ Galilê” (23.49). Có
lẽ các môn đệ và tông đồ của Đức Giêsu cũng
có đó nhưng họ không được nói đến; họ phải
nương vào tư thế của các phụ nữ này thôi: các
bà đã và đang “đi theo” Đức Giêsu, các bà công
khai trung thành với đời môn đệ của Đức Giêsu,
cho đến tận mộ đá.
Ánh sáng cuối cùng đến từ chính giới thủ
lãnh: trong khi các thủ lãnh say sưa với cái chết
của Đức Giêsu, ông Giôxếp Arimathê, “thành
viên của Thượng Hội Đồng, đã không tán thành
quyết định và hành động của họ” (Lc 23,50-51),
ông đi xin thi hài, hạ xác xuống liệm và đưa đi
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an táng. Một ông Giôxếp này cũng đủ; còn nếu
muốn, thì chúng ta có thêm ông Nicôđêmô của
Tin Mừng Gioan (Ga 19,39).
Sống dưới con mắt Chúa, hay sống mà mắt
lúc nào cũng nhìn Chúa, sống mà không quên
rằng mình là Kitô hữu, là như thế: “Kính trọng
và chân thành yêu thương người khác”, để rồi
nhận ra được sứ điệp về Thiên Chúa từ người
khác, nhận ra được chính Thiên Chúa nơi người
khác. Làm sao có thể gọi là “kính trọng và chân
thành yêu thương người khác”, khi chỉ thấy
người khác là đối thủ phải loại trừ bằng mọi
giá? Làm sao có thể gọi là “kính trọng và chân
thành yêu thương người khác”, khi chỉ thấy
người khác là “công việc” phải giải quyết? Làm
sao có thể gọi là “kính trọng và chân thành yêu
thương người khác”, khi chỉ thấy người khác là

kẻ phải phục vụ ta? Thật ra, làm sao có thể
“kính trọng và chân thành yêu thương người
khác”, khi mà chính Thiên Chúa người ta còn
chẳng kính trọng và yêu thương?
Trên Đồi Sọ hôm ấy, nếu Hoàng đế Rôma
được đại diện bởi toán lính vô tâm, các thủ lãnh
man rợ, tên gian phi mù quáng, thì Đức Vua
Giêsu lại được đại diện bởi anh gian phi biết
nhìn thấy, viên sĩ quan có công tâm, dân chúng
sám hối, các phụ nữ–môn đệ, và cả Giôxếp
Arimathê, thành viên Thượng Hội Đồng biết
“mong chờ Nước Thiên Chúa” (Lc 23,51) nữa.
Chắc chắn là chúng ta ở về phía này chứ? Khi
ấy, dù bóng tối của thế gian có mịt mù, chúng ta
vẫn bước vững vàng, vì Đức Giêsu là Đấng dẫn
đường cho ta về Thiên Đàng (x. 23,43).
Lm PX Vũ Phan Long, ofm

Trang Thơ
TAM NHẬT THÁNH
Hai Tê Miệt Vườn
HÃY LÀM NHƯ THẦY
Rửa chân đâu chuyện bên ngoài,
Nhưng là anh sống mãi hoài chữ Thương.
Ngõ hầu thành một tấm gương,
Vừa trong lại sáng con đường dấn thân.
Suốt đời chỉ biết thực hành,
Giới răn Đức mến chân thành sâu xa.
Đó là phục vụ người ta,
Chẳng cần phân biệt lạ, xa khi nào.
Sẵn sàng để biết ban trao,
Bản thân , cuộc sống cho bao người trần.
Chính bằng cách sống cận thân,
Với bao người thế, bất phân sang hèn.
Bởi anh chẳng có bon chen,
Chạy theo danh vọng, bao phen tranh giành.
Cuối cùng anh đã hoàn thành,
Chính nhờ luôn biết xả thân yêu người.
MÓN QUÀ TÌNH YÊU
Ra đi để lại Món quà,
Là Mình Máu Chúa cho ta hưởng dùng.
Đây là dấu chứng cuối cùng,
Tình yêu tuyệt đỉnh, thủy chung nghĩa tình.
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Ngài là lương thực Thần Linh,
Nuôi người tín hữu trường sinh muôn đời.
Bởi đây là Bánh từ trời,
Chúa Cha ban tặng cho người trần gian.
Trở thành mạch suối chứa chan,
Dạt dào đổ xuống trên ngàn thọ sinh.
Mắt trần thấy bánh hữu hình,
Đức tin khẳng định chính Mình Chúa đây.
Chúa mong ta nhận mỗi ngày,
Ngõ hầu ta sống đẹp hay mọi bề.
Bởi nhờ đón nhận tràn trề,
Nguồn mạch sụ sống chẳng hề cạn vơi.
CÙNG CHẾT VỚI CHÚA
Cùng Ngài con quyết chết đi,
Cho con người cũ, những gì xấu xa.
Loại trừ bè lũ quỷ ma,
Cùng bao độc ác, xa hoa sự đời.
Từ nay trở lại làm người,
Đúng theo bản chất tuyệt vời trinh trong.
Bởi nhờ Chúa ngự cõi lòng,
Giúp con hoàn thiện, nên không gian tà.
Xác hồn đẹp tựa ngàn hoa,
Tỏa lan hương sắc đậm đà mến thương.
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Giúp người đang bị lạc đường,
Trở về chính lộ, khỏi vương buồn phiền.
Con cùng kẻ khác bước lên,
Trên đường chân lý, trung kiên làm lành.
Đây là cách thế tiến nhanh,
Đến quê hằng sống là thành thiên cung.
CHÚA CHẾT VÌ YÊU
Mão gai Chúa đội trên đầu,
Đau là dấu chứng thẩm sâu nghĩa tình.
Vì tình Chúa chịu đóng đinh,
Chết trên thập giá khổ hình đau thương.
Và ngài để lại tấm gương,
Vừa trong lại sáng con đường xã thân.
Giúp cho nhân thế trở thành,
Con cha chí ái, thần dân nước trời.
Từ nay nhân thế làm người,
Đúng theo thẩm chất chúa trời đề ra.
Đó là luôn sống sâu xa,
Mối tình con thảo với Cha trên trời.
Đồng thời yêu mến mọi người,
Bất phân Thù, Bạn như lời Chúa khuyên.
Cuối đời tất cả đi lên,
Đến quê hằng sống ở trên Nước Trời.
MÁU THÁNH RỬA SẠCH
Xác thân của Chúa nát tan,
Dưới làn roi vọt, tuôn tràn máu tươi.
Máu này rửa sạch tội đời,
Giúp cho nhân thế thành người thiện chân.
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Xác hồn đổi mới canh tân,
Chính bằng năng lực Thánh Thần tình yêu.
Cuộc đời người thế phong nhiêu,
Nguồn ơn cứu độ cùng nhiều phúc ân.
Thế nhân luôn biết thực hành,
Công bình bác ái chân thành vị tha.
Chẳng ai còn phải lạ xa,
Nhưng luôn được sống trong nhà thân yêu.
Chính đây đích thực mục tiêu,
Suốt đời người thế đâu liều bỏ qua.
Điều này phù hợp ý Cha,
Ngài mong nhân thế sống ra con người.
TIN MỪNG PHỤC SINH
Tin Mừng của Chúa Phục sinh,
Ngập lòng nhân thế, thọ sinh muôn loài.
Cùng nhau xây dựng tương lai,
An bình thiện hảo ngày mai huy hoàng.
Thánh ân cứu độ chứa chan,
Cuộc đời người thế đầy tràn bình an.
Sẵn sàng để biết trao ban,
Những điều thiện hảo cho ngàn chúng sinh.
Đây là Hoa quả Phục sinh,
Giêsu ban tặng vì tình yêu thương.
Mọi người biết sống can trường,
Bước theo Đức Chúa trên đường trần gian.
Tiến tài danh vọng chẳng màng,
Trí lòng thanh thản hát vang chữ Tình.
Tiến nhanh về chốn thiên đình,
Sau khi đã được Phục sinh với Ngài.
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CỘNG ĐOÀN GIUSE THỢ – SÔNG BÉ
01 – 05 - 2013

MỪNG BỔN MẠNG ANH EM
Ngày
03/05
17/05

Tên Thánh
Philipphê
Pát-can

Họ Tên
Lê Văn Tâm
Nguyễn Ngọc Tỉnh

Cộng Đoàn
Vĩnh Phước
Đakao

LỄ GIỖ ANH EM QUA ĐỜI
Ngày Qua Đời
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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
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