
2013( 338)

Địa chỉ liên lạc: 03 Mai Thị Lựu, Đakao, Quận1, Tp. HCM

� �(08)3822 2294 ofmvietnam@gmail.com    http//:www.ofmvn.org

07



Nội San Thông Tin Tỉnh Dòng Thánh Phanxicô Việt Nam. Bình An và Thiện Hảo – Pax et Bonum 
2

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Thư Anh Giám Tỉnh  03

Tin Tỉnh Dòng 
 Kĩnh Tâm năm 2013 05
 Ngày Tu nghị Chiếu 05
 Mừn Lễ Khấn Dòng 05
 Mừng Lễ Ngọc Khánh Linh mục 05
 Chương trình Lễ Thánh Clara 05
 Về Nhà Cha 06
 Cộng đoàn La Verna tại Ireland 06

Tin Hội Dòng 
 Anh Gerardo Bautista Zapanta, OFM qua đời 06
 Chuyến thăm viếng của cha TPV  

và Tổng Cố vấn tại Madagasca  06
 Họp Hội Đồng Dòng 5/2013 07

 
 

Tin Nhà 
 Tin Cộng đoàn Pleiku 09 
 Tin Cộng đoàn Sông Bé 11 
 Thư Từ Myanma 12 
 Tin Học viện Phanxicô 15 

Tin Cộng đoàn Cư Thịnh 17 

Chia sẻ trong Chia-sẻ  
 Các lần trao đổi với Teilhard De Chardin  

về tính ưu việt của Đức Kitô (tt) 20
 Sống ơn gọi theo gương thánh Gioan Tẩy Giả  30
 Đàn gà trong sân  31
 “Tôi đã giữ vững niềm tin”  32
 Tuổi trẻ 33

Những ngày ghi nhớ  34 
 

 

 

Tháng Cộng đoàn – Điểm Ban Ngành GĐ. PS 

08- 2013 Vĩnh Phước, Đất Sét, Đồng Dài,  
Thủ Đức, Cồn Én, Hòa Hội, Hà Nội Huấn Luyện CPS 

09 - 2013 Suối Dầu, Đakao, Xuân Sơn,  
Cù Lao Giêng, Bình Giả, Vinh Thường Huấn CLARA – FMM 

10 - 2013 Thanh Hải, Cư Thịnh, CÔL,  
Sông Bé, Pleiku, Du Sinh, Cần Thơ Phúc Âm Hóa PSTT 



Chia Sẻ 07 - 2013 (338)  
3

    TPHCM, ngày 30 tháng 6 năm 2013 

Kính gửi toàn thể anh chị em trong Đại Gia Đình Phan sinh Việt Nam 

Anh chị em thân mến, 

Xin Chúa Kitô ban bình an cho anh chị em! 

Hôm nay chúng ta đang bận tâm đến các vấn đề nguồn nước nhiễm 
độc; không khí ô nhiễm; chính trị, xã hội thiếu minh bạch, công bằng. 
Chúng ta biết đây là lãnh vực “Công lý, Hòa bình và sự Toàn vẹn Tọa 
thành” (JPIC). Để có được một nền tảng thiêng liêng thích hợp, tôi được 
dẫn đến với giai thoại ông Abraham biện hộ với Thiên Chúa để cứu dân 
thành Xơđôm (St 18,25-33).  

Vị tổ phụ đã “mặc cả” với Thiên Chúa một cách kiên trì, thông 
minh và hữu lý. Ngài biết rõ là nếu một cuộc trò chuyện như thế còn có 
thể tiếp tục thì chỉ hoàn toàn do lòng từ bi thương xót của Thiên Chúa. 
Thiên Chúa chấp nhận hình thái cũng như nguyên tắc lập luận của 
Abraham. “Đấng xét xử cả trần gian” (c. 25) cứ theo dòng lý luận của 
Abraham để đi từ 50 xuống 10. Ông Abraham đã dừng lại ở con số 10. 
Hẳn là ngài nghĩ rằng cuộc thương lượng đề cứu dân Xơđôm đã kết thúc 
thỏa đáng.  

Xơđôm là một thành phố đầy bất công xã hội, bóc lột, xúc phạm 
đến nhân phẩm, hỗn độn về tính dục, mãi / mại dâm, thiểu số sống phè 
phỡn, đa số sống bần cùng, phân biệt chủng tộc, chính quyền áp bức, 
tham nhũng hối lộ, đầy tù nhân chính trị, phủ nhận nhân quyền… Ông 
Abraham phải lên tiếng cho một thành “tội lỗi quá nặng nề” (c. 20). Làm 
thế nào để chuyển cầu trong một tình cảnh vô vọng như thế? Giữa vị 
Thiên Chúa thánh thiện và thành phố tội lỗi, Abraham đứng đó, hẳn là 
ngài cảm thấy mình chỉ là “bụi tro”. Ông-bụi-tro biện hộ cho một thành 
gian ác! Thế mà ngài làm được. Không phải là trong thành thánh, mà là 
ngay trong khung cảnh Xơđôm tội lỗi, chúng ta nhận ra cả sự sẵn sàng 
tha thứ nơi Thiên Chúa lẫn sự cương quyết cứu chữa của vị cha chung 
của các dân tộc (x. St 17,5). Ngài thực hiện cuộc thương lượng khởi đi từ 
một vị trí yếu kém. Nhưng trong truyền thống Kinh Thánh, như thế lại là 
“khôn ngoan”. 

Tổ phụ Abraham quyết định đi thẳng vào vấn đề “thế tục”. Rất lạ là 
thân phận “bụi tro” lại cung cấp được cho ngài năng lực tinh thần, tâm lý 
và trí thức để vật lộn với vấn đề của thành tội lỗi. Ngài trực tiếp đề cập 
đến vấn đề với “Đấng xét xử cả trần gian”. Những gì ngài bàn thảo chứa 
đầy những hệ luận về xã hội và chính trị. Trong cuộc thương thảo với 
Đức Chúa, ngài đã trải nghiệm quyền lực chính trị, bởi vì truyện này là 
một truyện chính trị, theo nghĩa là nó nhắm đến một thỏa hiệp chấp nhận 
được. Tác giả Rudolf Otto, trong tác phẩm “Ý tưởng về sự Linh Thánh”1 
gọi cảm nhận của Abraham về thân phận “bụi tro” là “cảm nhận về thân 
phận thọ tạo”, cảm nhận có tính tôn giáo. Cảm nhận đúng đắn về thân 
phận thọ tạo có sức sáng tạo, còn cảm nhận sai lạc về thân phận này sẽ 
tạo ra một cảm nhận về sự tự loại trừ và thất vọng, cảm nhận này không 
ích lợi gì cho cộng đồng nhân loại. Con người tôn giáo có thể nhút nhát 
và tiêu cực, nhưng cũng có thể liều lĩnh và tích cực. Người ấy có thể rút 

                                                 
1 The Idea of the Holy, Oxford University Press, 1968. 
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lui vào sống trong rừng, nhưng cũng có thể say sưa dấn thân giữa phố xá đông người. Tôn giáo có 
tính dị nghĩa, nó có thể là thuốc phiện ru ngủ, nhưng cũng có thể là nguồn lực thức tỉnh tinh thần 
trách nhiệm đối với xã hội. Tôn giáo có thể làm cho người ta nhạy cảm hay vô cảm trước vấn đề 
của xã hội. Tổ phụ Abraham không hề ở dưới tác động của ma túy, ngài đang cảm nhận mạnh mẽ 
tình trạng khủng hoảng về lịch sử và xã hội. Khi nhìn đến thành Xơđôm, ngài cảm thấy thời gian 
phán xét thành này đang đến gần. Ngài hoàn toàn tỉnh táo. Ngài là người “giác ngộ”. Trong khung 
cảnh thành tội lỗi, ngài lại trở thành “phật”, chứ không trở thành “quỷ”! Thật ra chúng ta phải hãnh 
diện mà nói rằng cha thánh Phanxicô cũng có ý thức và phản ứng ấy khi sống trong xã hội và Hội 
Thánh đầy những tệ đoan của thế kỷ 12. Ý thức rằng mình chỉ là “bụi tro”, Abraham đứng trước 
nhan Đức Chúa; ngài có một ý thức lành mạnh về căn tính của mình trước Đấng Tạo Hóa. Không ai 
có thể mua chuộc một con người như thế, vì con người này không quan tâm đến lợi nhuận cá nhân. 
Không ai có thể đe dọa một con người như vậy, vì con người này hoàn toàn tự do, chỉ sống cho 
người khác.  

 Đáng tiếc là hôm nay có nhiều người khi nói về xã hội thì quên mất tôn giáo, tu trì; khi nói về 
tôn giáo, tu trì, thì lại quên mất xã hội! Họ không làm được một tổng hợp cần thiết trong đời sống. 
Có những người nói cho người khác về nghèo khó tu trì, về xã hội, thì hay lắm, nhưng khi nói dấn 
thân, thì không làm được, vì thấy mình không những mất quá nhiều, mà là mất hết! Dường như các 
ý tưởng “lành thánh” ấy được đưa ra chỉ để xoa dịu một lương tâm vẫn sống hai mặt? Khi ấy, làm 
sao nói được gì về dấn thân JPIC? JPIC phải bắt nguồn từ một lương tâm Kitô hữu trung thực, một 
lương tâm tu sĩ chân chính, chứ đâu phải là một thứ “tình người” nửa vời mà người ta có thể biến 
thành khẩu hiệu, giăng ra làm biểu ngữ, mà hô hào hò hét? 

Xin Thánh Thần Thiên Chúa gìn giữ chúng ta khỏi kiểu sống với ba bốn thứ mặt nạ như thế!  

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 
 

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

Tĩnh tâm năm 2013 
Năm nay Tỉnh Dòng tổ chức 2 kỳ tĩnh tâm: 

đợt I từ ngày 3 đến 6/6 và đợt II từ ngày 10 đến 
13/6; tại Nhà Tĩnh tâm Đamianô, Quận 9. Tổng 
số anh em đăng ký tham dự tĩnh tâm của cả hai 
đợt là 198. Cha Giuse Nguyễn Tất Trung, OP đã 
hướng dẫn tĩnh tâm với chủ đề “Ý nghĩa của các 
địa danh trong Kinh Thánh”. Qua cách nhìn 
này, cha Giuse đã giúp anh em ý thức hơn về 
các địa danh và nơi chốn khi mỗi anh em được 
gửi đến đều có một ý nghĩa mà Thiên Chúa là 
Đấng đầy lòng yêu thương, muốn mặc khải cho 
chúng ta biết thánh ý của Người.  

 
Ngày Tu nghị Chiếu  

Ngày cuối của mỗi kỳ tĩnh tâm năm nay, 
Tỉnh Dòng tổ chức 2 ngày Tu nghị chiếu ngày 7 
và 14/6, để anh em ngồi lại trao đổi và góp ý, để 
chuẩn bị cho Tu Nghị Tỉnh Dòng 2014 sắp tới. 
Trong hai ngày này, anh em tiếp tục thảo luận 

và chọn ra những điều cần bàn thảo trong Tu 
Nghị mà đã được Ban Chuẩn bị Tu nghị tổng 
hợp từ những góp ý của các cộng đoàn gửi về. 
Tuy thời gian chỉ vỏn vẹn 1 ngày, nhưng anh em 
đã tham gia tích cực và chân thành bàn thảo 
đóng góp ý kiến. Đây là dấu hiệu cho thấy anh 
em vẫn thao thức muốn xây dựng Tỉnh Dòng 
ngày một tốt đẹp hơn. Trong ngày Tu nghị 
Chiếu, Ban Chuẩn Bị Tu Nghị cũng gửi đến anh 
em các phiếu bầu Đại biểu tham dự Tu Nghị và 
phiếu đề cử Giám Tỉnh để anh em bầu chọn.  

Mừng lễ khấn dòng 
Trong dịp tĩnh tâm năm nay, Tỉnh Dòng cũng 

đặc biệt mừng lễ khấn dòng của các anh: 
Phanxicô Xaviê Tạ Viết Hưng (Ngân khánh 
khấn dòng), Nobertô Nguyễn Văn Khanh và 
Carôlô Phan Châu Lý (Kim khánh khấn dòng); 
và anh em cũng hiệp thông với cha Samuel 
Trương Đình Hòe nhân dịp mừng lễ Ngọc 
khánh khấn dòng.  

Chúng ta cùng hiệp lời tạ ơn Thiên Chúa 
cùng với các anh trong ngày lễ khấn dòng. 
Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi tiếp tục ban 
muôn ơn lành xuống trên các anh và gìn giữ các 
anh trong ơn gọi đi theo Chúa cho đến cùng. 

Mừng lễ ngọc khánh linh mục 
Ngày 29/6/2013, nhân dịp lễ kính trọng thể 

hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, cũng là lễ 
bổn mạng của cha Phaolô Nguyễn Văn Hồ, 
cộng đoàn Du Sinh và Giáo xứ Du Dinh – Đà 
Lạt đã tổ chức thánh lễ mừng Ngọc khánh linh 
mục cho cha Hồ. Đây là dịp đặc biệt để mọi 
người cùng với cha cảm tạ hồng ân Thiên Chúa 
đã ban cho cha đã sống trung thành trong chức 
vụ linh mục suốt 60 năm qua. Quả thật, đây là 
quà tặng vô cùng cao quý mà Thiên Chúa đã 
ban cha và cho Tỉnh Dòng Việt Nam.  

CHƯƠNG TRÌNH LỄ THÁNH CLARA 
Đại lễ kính thánh clara sẽ được cử hành 
vào ngày Chúa Nhật 11/08/2013 
• Thánh lễ đồng tế ban sang lúc 08g30 
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Chủ tế và giảng lễ: cha Phanxicô Xavier Vũ 
Phan Long, Giám tỉnh OFM 
• Thánh lễ ban chiều lúc 16g00 

Chủ tế và giảng lễ : cha Inhaxiô Nguyễn 
Quốc Bảo, chánh xứ giáo xứ Thánh Linh 
• Nghi thức tưởng niệm giờ ly trần của Mẹ 

Thánh Clara : lúc 19 g00 thứ bảy ngày 
10/08/2013 

Chúng con kính mời quý cha, quý thầy và 
anh chị em trong đại gia đình Phan sinh đến 
hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa với chúng 
con tại Đan viện Clara, Quận 9, 35 Đường Đình 
Phong Phú, p. Tăng nhơn phú b, Quận 9, Tp. Hồ 
Chí Minh 

Nguyện xin Mẹ Thánh Clara cầu bầu cho 
chúng ta được ơn lành thánh thiện. 

Đan viện Clara Quận 9 

Tin về Nhà Cha 
Bà cố Maria Lê Thị Viễn, thân mẫu của anh 

Phanxicô Xaviê Tạ Viết Hưng đã qua đời lúc 10 
giờ 10 sáng ngày 16 - 6 – 2013, tại Suối Thông 
B. Hưởng thọ 87 tuổi. Thánh lễ an táng được cử 
hành vào lúc 5 giờ 00 sáng thứ Ba, ngày 18-6-
2013,tại Giáo xứ Suối Thông B – Gp. Đà Lạt. 

Cha Marie-Jean Galy, OFM thuộc tỉnh dòng 
Chân phước John Duns Scotus, đã được Chúa 
gọi về Nhà Cha ngày 24/6/2013 ở Nantes – 
Pháp. 64 năm khấn dòng, 58 năm linh mục, 
hưởng thọ 88 tuổi. Thánh lễ an táng được cử 
hành vào lúc 14g30, thứ Năm ngày 27/6/2013, 
tại Nhà nguyện Tu viện ở Nantes – Pháp. Cha 
đã sang phục vụ tại Việt Nam năm 1973 và trở 
về Pháp năm 1975. 

Cộng đoàn La Verna tại Ireland 
Vào những ngày cuối tháng 6, tôi diễm phúc 

được đến sống tại cộng đoàn La Verna tại 
Ireland để chuẩn bị cho khóa học tiếng Anh tại 
trường Gormanston, cách cộng đoàn La Verna 
khoảng 5 phút đi bộ. Đây là cộng đoàn gồm 10 
anh em OFM. Hầu hết họ là những anh em lớn 
tuổi. Lớn tuổi nhất là thầy Kevin 82 tuổi và trẻ 
nhất là cha Sean Cassin 57 tuổi. Có một vài cha 
ở đây biết cha Guy Marie Nguyễn Hồng Giáo, 
cha Alêxi Trần Đức Hải. Riêng cha Malcolm kể 
ngài cùng học triết học với cha Guy Marie 
Nguyễn Hồng Giáo tại Đại học Louvain. Các 
anh ở đây rất vui. Họ đón tiếp và xem tôi như 
một thành viên trong cộng đoàn. Tỷ lệ người 
Công giáo tại Ireland khoảng 85%, nhưng ra 

đường không thấy nhiều nhà thờ, vì hiện nay số 
tín hữu Công giáo đến nhà thờ rất ít, không như 
ở Việt Nam. 

TIN HỘI DÒNG 

Anh Gerardo Bautista Zapanta, OFM 
qua đời 

Vào ngày 24 tháng 6, trùng ngày lễ trọng 
mừng sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả, lúc 
12g55, anh Gerardo đã qua đời tại Villa Luisa 
Clinic. Chúng ta cùng hợp ý cầu nguyện cho 
anh sớm được vào Thiên Đàng. Anh Gerardo 
sinh ngày 3/10/1948 tại Bambang Pasig Mia, 
thuộc tỉnh dòng thánh Petri Baptistae tại 
Philippines.  

Trước khi đến Roma, anh làm công tác huấn 
luyện trong tỉnh dòng. Suốt thời gian anh ở tại 
Roma, anh vừa là cha giải tội cho các chị Clara 
và chăm sóc cách đặc biệt cho những người 
Philippines sống tại Roma. Anh Gerardo là một 
tu sĩ, một người bạn và là một người mục tử 
thực sự. 

Chuyến thăm viếng của cha TPV và Tổng 
Cố vấn tại Madagasca  

Từ ngày 15-19/6/2013, cha Michael Perry và 
Vincent Zungu đã thăm viếng anh em tại Hạt 
dòng Đức Mẹ Vô Nhiễm tại Madagasca. Cha 
Tổng Phục vụ và cha Tổng Cố vấn đã đến thăm 
nhà huấn luyện sau tập viện tại Antananarivo, 
thủ đô của đất nước hải đảo này. Hiện tại ở đây 
có 14 anh em khấn tạm đang học triết và thần 
học và 2 anh em đang theo học nghề y tá. Anh 
Pascal Rivo, Giám hạt và anh Carmello 
Giannone, Giám tỉnh Tỉnh dòng thánh Phanxicô 
tại Nairobi cùng tháp tùng với cha Tổng Phục 
vụ đi thăm nhà Thỉnh sinh tại Antsirabe. Ở đây 
có 11 anh em Thỉnh sinh năm thứ hai và 5 anh 
em năm thứ nhất. 
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Trong suốt thời gian thăm viếng tại 
Antanarivo và Antsirabe, cha Tổng Phục vụ và 
anh Vincent đã thăm viếng các đan viện các chị 
Clara, cũng như tham dự các buổi gặp gỡ do gia 
đình Phan sinh tổ chức. 

Họp Hội Đồng Dòng 5/2013 
Hội đồng Dòng hội họp từ 11 đến 24/5/2013. 

Bỏ qua một bên những công việc thông thường 
của Hội đồng Dòng, đây là một giai đoạn rất có 
ý nghĩa trong lịch sử của Hội dòng. Hội nghị 
được mở ra dưới sự chủ toạ của Anh MICHAEL 
PERRY, Phó Tổng Phục vụ. 

Sau bốn ngày, cuộc họp được tạm dừng trong 
khi toàn thể Hội đồng Dòng và nhiều anh em 
nhà Trung ương đi Santiago de Compostela dự 
lễ phong chức giám mục của Anh JOSÉ 
RODRÍGUEZ CARBALLO, Tổng giám mục 
hiệu toà Belcastro, và Thư ký Thánh bộ Đời 
sống Thánh hiến và các Tu đoàn tông đồ. Khi 
Hội đồng Dòng trở về, cuộc gặp gỡ hằng năm 
với các Chủ tịch Hội đồng Giám tỉnh bắt đầu từ 
ngày 20/5. Sau khi các Phó Chủ tịch đến, tiến 
trình bầu chọn một Tân Tổng Phục vụ bắt đầu. 
Sau một ngày suy nghĩ và biện phân ngày 21/5, 
các cử tri - 34 tất cả - gặp nhau trong buổi sáng 
22/5 và bầu chọn Anh MICHAEL làm Tổng 
Phục vụ. 

Nhân dịp này và trong một vài buổi họp 
ngoại thường trước và sau Tempo Forte, Hội 
đồng Dòng xác nhận việc bầu chọn nhiều Giám 
tỉnh. Gồm các Anh sau đây: 
•Anh MAGGIORINO STOPPA, Giám tỉnh 
Tỉnh dòng thánh Bonaventure, Nước Ý. 
•Anh MILJENKO ŠTEKO, Giám tỉnh Tỉnh 
dòng Đức Bà lên trời, Bosnia Herzegovina. 
•Anh JOAQUÍN DOMÍNGUEZ, Giám tỉnh 
Tỉnh dòng Betica , Tây Ban Nha. 
•Anh AGOSTINO ESPOSITO, Giám tỉnh Tỉnh 
dòng Thánh Tâm, Nước Ý. 
•Anh SABINO IANUZZI, Giám tỉnh Tỉnh dòng 
Đức Mẹ ban ơn, Nước Ý. 
•Anh JUAN CARLOS MOYA OVEJERO, 
Giám tỉnh Tỉnh dòng thánh Giuse, Tây Ban 
Nha. 
•Anh ALBERTO MARANGOLO, Giám tỉnh 
Tỉnh dòng Thánh danh Chúa Giêsu, Nước Ý. 
•Anh LINO GREGORIO V. REDOBLADO, 
Giám tỉnh Tỉnh dòng San Pedro Bautista, 
Philippines. 

Có ý nghĩa đặc biệt là việc Hội đồng Dòng 
thiết lập Tỉnh dòng Á thánh Gioan Duns Scotus, 
tại Pháp và Bỉ, việc Hội đồng Dòng bầu chọn 
Ban Lãnh đạo đầu tiên của Tỉnh dòng đó: 
Giám tỉnh : Anh MICHEL LALOUX 
Phó Giám tỉnh : Anh ALEXIS MIGNOT 
Các Cố vấn Tỉnh dòng : 
Anh BENOÎT DUBIGEON 
Anh DOMINIQUE JOLY 
Anh BATITTE MERCATBIDE 
Anh DIDIER VAN HECKE. 
Hội đồng Dòng cũng bổ nhiệm các Tổng Kinh 
lý : 
•Anh EDWARD TLUCEK, thuộc Tỉnh dòng 
Đức Bà lên trời, USA, cho Tỉnh dòng Vô 
Nhiễm, Nước Anh. 
•Anh RAMIRO DE LA SERNA, thuộc Tỉnh 
dòng thánh Phanxicô Solanô, Argentina, cho 
Tỉnh dòng Tin mừng, Mexico. 
•Anh IVAN SESAR, thuộc Tỉnh dòng Đức Bà 
lên trời, Bosnia Herzegovina, cho Tỉnh dòng 
thánh Cyrilô and Methodiô, Croatia. 
•Anh FRANTIŠEK XAVERSKY OLBERT, 
thuộc Tỉnh dòng Đấng Cứu chuộc, Slovakia, 
cho Tỉnh dòng thánh Wenceslaus, Tiệp Khắc. 
•Anh PETRUS KANISIUS AMMAN, thuộc 
Tỉnh dòng Tổng lãnh Thiên thần Micae, 
Indonesia, cho Hạt dòng thánh Gioan Tẩy giả, 
Pakistan. 
•Anh CÉSAR KÜLKAMP, thuộc Tỉnh dòng Vô 
Nhiễm, Brazil, cho Hạt dòng Bẩy sự vui, Brazil. 
•Anh MARIO RAFAEL TORO PUERTA, 
thuộc Tỉnh dòng thánh Phaolô Tông đồ, 
Colombia, cho Tỉnh dòng Đức tin, cũng ở 
Colombia. 
Hội đồng Dòng xem lại và phê chuẩn các sửa 
đổi trong các Nội quy riêng của các Đơn vị : 
•Tỉnh dòng Á thánh Junipero Serra, Mexico. 
•Hạt dòng Thánh Tâm, Brazil. 
•Tỉnh dòng Thánh danh, Brazil. 
•Hạt dòng Bẩy sự vui, Brazil. 
•Tỉnh dòng Đức Bà lên trời, Argentina. 

Trong thời gian này, Hội đồng Dòng xem xét 
các phúc trình của hai Tổng Kinh lý : Anh 
MANUEL BLANCO liên quan đến Tỉnh dòng 
Truyền tin, Albania, và của Anh MARIO 
FAVRETTO liên quan đến Đại học Quốc tế 
thánh Antôn, Roma, một nhà Trực thuộc Tổng 
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Phục vụ. Nhiều phúc trình khác được trình bày 
liên quan đến hiện tình của nhiều Đơn vị khác 
nhau trong Hội dòng nơi đó các anh em đang 
đối diện với những thách đố riêng biệt. Hội 
đồng Dòng sẽ trở lại với các phúc trình này khi 
có dịp thuận tiện hơn. Một số quyết định liên 
quan đến nội dung chất liệu sẽ được trình bày và 
phương pháp phải theo khi đề cập đến điều đó 
trong Hội đồng Dòng Mở rộng vào tháng 11 
cũng được lấy. Một số cập nhật có ý nghĩa đã 
được lấy dựa trên các Nghị quyết của Tổng Tu 
nghị, đặc biệt số 14, liên quan đến cuộc nghiên 
cứu kiên ngành về hiện trạng của Hội dòng. Một 
vài thông tin đó đã được chia sẻ cho các Chủ 
tịch và Phó Chủ tịch trong ngày suy tư và biện 
phân trước ngày bầu cử Tổng Phục vụ. 

Như mọi khi, các thành viên của Hội đồng 
Dòng dành ít thời gian để chia sẻ giữa họ các 
kinh nghiệm riêng kể từ lần gặp trước. Một vài 

vấn đề cá nhân được trình bày và các quyết định 
sẽ lấy sau. Cuối cùng 73 hồ sơ từ khắp Hội dòng 
được xem xét và những quyết định thích hợp đã 
được lấy. Hội nghị đã được kết thúc vào ngày 
thứ sáu, 24/5, với cuộc gặp gỡ giữa Tân Tổng 
Phục vụ Anh MICHAEL, các Tổng Cố vấn và 
Đức Tổng Giám mục Anh JOSÉ RODRÍGUEZ 
CARBALLO, Thư ký Thánh bộ Đời sống 
Thánh hiến và các Tu đoàn tông đồ. Trong cuộc 
gặp này , Anh JOSÉ đã chia sẻ với Hội đồng 
Dòng một vài thách đố anh thấy khi đối diện với 
Hội dòng hôm nay, và một vài quan tâm của 
anh. Vào cuối buổi gặp gỡ, Hội đồng Dòng 
cùng các anh em còn lại của huynh đệ đoàn 
Trung ương dùng cơm trưa. 

31 tháng 5 năm 2013 
Aidan McGrath ofm 

Tổng Thư ký 
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BẢN TIN NHÀ PLEIKU 
Những thợ gặt Mọn Hèn  

trong cánh đồng truyền giáo Tây Nguyên 
         Kẻ mọn đưa tin 

Tiểu đệ Pleiku xin chào bình an thiện hảo tới 
cha Giám tỉnh, cùng toàn thể chư huynh thuộc 
Tỉnh dòng Thánh Phan-xi-cô Việt Nam và tất cả 
huynh muội trong đại gia đình Phan sinh. Với 
ước muốn giúp toàn thể chư huynh và các sư 
muội có thể hiệp thông một cách sâu sát hơn với 
anh em chúng tôi, kẻ mọn này mạn phép khái 
quát lên đôi dòng thông tin và tâm tình xin chia 
sẻ cùng chư vị. 

1. Phong cách Phan sinh, một hình ảnh đẹp 
Trong lược sử truyền giáo tại Giáo phận 

Komtum, dòng Phan-xi-cô không phải là dòng 
đến miền truyền giáo này sớm nhất và những 
Anh Em Hèn Mọn này cũng không phải là 
những thợ gặt lành nghề có thâm niên nhất trên 
vùng đất Tây Nguyên linh thiêng. Nhưng bóng 
dáng những chiếc áo nâu vẫn tạo nên một phong 
cánh rất riêng, phong cách “khù khờ Phan sinh”. 
Phong cách dễ thương này không thể lẫn lộn 
vào đâu được mỗi khi cần so sánh hay có cơ hội 
được nhắc đến bên cạnh những đồng nghiệp đã 
đến đây từ lâu hoặc đã có thâm niên thực thi sứ 
vụ truyền giáo từ trước tới nay ở đây. Hình bóng 
áo nâu đã tạo nên một ấn tượng khó phai trong 
tâm thức anh em dân tộc, nơi mà anh em đã 
phục vụ hay đang còn phục vụ và sẽ tiếp tục 
phục vụ, điều này chứng tỏ sự tiệm tiến trong 
công việc truyền giáo của anh em. Anh em đã 
dần dà trở nên quen thuộc và càng ngày càng trở 
nên thân thuộc với anh em dân tộc và với mọi 
người. Những sắc hoa Phan sinh đang tỏa hương 
nơi anh em không phải ngày một ngày hai là có 
thể hình thành, nhưng những gì đang tỏa sắc đều 
đến từ hồng ân của Chúa, và cách đặc biệt nhờ 
vào sự cầu bầu, chở che của Đức Mẹ cụt tay – 

Măng Đen, đồng thời bắt nguồn từ sự nỗ lực 
không biết mệt mỏi của từng cá nhân anh em, 
những người đã đến và đang có mặt để tiếp tục 
cộng tác với Thiên Chúa trong công cuộc truyền 
giáo của Hội dòng và của Giáo Hội. 

Để bóng dáng áo nâu trở nên thân quen và 
trở nên đẹp trong mắt mọi anh em tín hữu Tây 
Nguyên, nhiều lúc, anh em phải đánh đổi bằng 
mồi hôi và nước mắt, đôi khi anh em phải chấp 
nhận sống trong một tình trạng khá bấp bênh 
không yên ổn. 

2. Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay  
anh em được sống vui vầy bên nhau… 
 Để trở nên một cộng đoàn, ngoài điều kiện 

phải có ba thành viên, anh em phải sống chung 
trong cùng một mái nhà và cùng chia sẻ cùng 
một đời sống chung, thế nhưng cộng đoàn Vườn 
Mít không phải là một cộng đoàn được hiểu 
theo cách cố hữu trên, đây là một cộng đoàn khá 
đặc biệt được hình thành dựa trên nhu cầu 
truyền giáo. Do tính chất công việc, anh em có 
người ở tại Vườn Mít, kẻ khác lại ở tận Đắk-
Đoa, có kẻ lại chạy tít lên Sa Thầy thuộc tỉnh 
Kontum để ở cảnh “nàng dâu”; người khác nữa 
lại phải ở chốn Ia-tô, nơi chưa vừa mắt chính 
quyền, hay có kẻ phải “tung hoành ngang dọc” 
khắp vùng Ia-Grai để chăm lo cho các anh em 
cùi. 

 Dẫu xa cách về địa dư nhưng trong Chúa, 
anh em được xích lại gần nhau và cứ mỗi thứ 
Hai đầu tuần anh em lại tụ tập để sống những 
giây phút cộng đoàn: được sống chung một mái 
nhà và chia sẻ một đời sống chung với nhau. 
Anh em luôn vui mừng vì được thông chia cùng 
một phận vụ, phận vụ của kẻ gieo vãi Tin Mừng 
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và phận vụ của một thợ gặt hay của một thợ 
chài. Anh em gặt linh hồn cho Thiên Chúa và 
buông lưới “lưới người như lưới cá” theo lệnh 
truyền của Thầy Chí Ái Giê-su. 

 Sau bao năm lao nhọc, nay sức khỏe của cha 
Nicola Hải có phần hơi sa sút: tóc bạc hơn, 
người hơi teo tóp hơn, bệnh tật cũng kha khá 
nhưng tinh thần hăng say thì không hề suy giảm 
và tình yêu dành cho anh em dân tộc không 
những không sa sút mà còn gia tăng theo thời 
gian. Anh vẫn miệt mài làm việc với nhóm 
nghiên cứu văn hóa Ia-Grai vì anh hằng thao 
thức là làm sao có thể bảo vệ và phát huy nền 
văn hóa bản địa đặc sắc này, trong bối cạnh văn 
hóa Kinh ngày càng thắng thế và ngày càng lấn 
lướt… Thời gian tới đây, anh sẽ xuất ngoại sang 
Mỹ để chu toàn bổn phận của một người con, 
một người anh trong gia đình. 

 Võ sư thầm lặng nơi miền sơn cước Giu-se 
Trần Văn Long vẫn âm thầm “tung cước múa 
quyền” xua đi cái đói, cái dốt đang bủa vây bà 
con, quan trọng hơn anh mang về cho Chúa 
những linh hồn cần được cứu rỗi nơi miền rừng 
núi Ia-tô. Cộng tác với anh trong công việc này 
có sự đóng góp đắc lực của thầy Peter Minh 
Hải; mặc dù sức khỏe vẫn “thường thường bậc 
trung”, anh vẫn năng nổ tổ chức ca đoàn, dạy 
nhạc, dạy giáo lý… và mở ra cơ hội cho bà con 
được củng cố đức tin và gia tăng lòng yêu mến 
nhờ việc đi hành hương Đức Mẹ Tà pao. 

Anh Giu-se Hoàng Hữu Chi và anh Giu-se 
Chu Văn Liên vẫn miệt mài “múa máy” với nhà 
thờ và nhà giáo lý giáo xứ Lệ Cần. Riêng kẻ 
mọn này vẫn siêng năng học hỏi cách thức 
truyền giáo trong sự hướng dẫn tận tình và chu 
đáo của hai anh lớn này. 

Anh Giu-se Nguyễn Khánh Thông đã tổ chức 
lễ khánh thành nhà nguyện làng Ku-tong, ngày 
13/6/2013, trong tâm tình tạ ơn Chúa cách sốt 
sắng và thành công. 

Người đáng được nhắc tới là “nàng dâu” 
Vincent Nguyễn Thành Trung, anh khiêm 
nhường và khôn ngoan học hỏi ngôn ngữ J’rai 
với cha già Si-mon Bình nên càng ngày càng 
vững vàng trong Chúa. Và đầu tháng Bảy này, 
anh sẽ được ra ở riêng để thuận tiện thi hành sứ 

vụ của một nhà truyền giáo. Trong thời gian 
qua, Giáo Phận Kon-tum vui mừng vì có thêm 
sáu tân linh mục, trong đó có một linh mục 
người J’rai. Người hoan hỷ nhất trong tất cả anh 
em không ai khác đó là ama Trung. Anh tổ chức 
cách bài bản và thành công rực rỡ thánh lễ 
truyền chức cho thầy A-Đên tại Sa Thầy, dư âm 
rực rỡ này vẫn được truyền tụng cho tới nay. 
Anh Phát là người có công đóng góp lớn cho sự 
thành công trong thánh lễ truyền chức này. Bộ 
lễ J’rai được ban nhạc Tơ-rưng của nhà anh đã 
khai thác và phát huy triệt để sự sâu đậm tâm 
tình dành cho Thiên Chúa. Do đó tấu nên một 
bản tình ca tạ ơn vô cùng thánh thót và ngân 
vang. 

 Gần gũi với anh em phong cùi không ai thay 
thế được ngoài anh Đình Phục. Anh bôn ba 
khắp mọi ngóc ngách của huyện Ia-Grai, cộng 
tác rất đắc lực với các bệnh viện tại Sài Gòn và 
Quy Nhơn nhằm đem đến thân thể nguyên trạng 
cho các bênh nhân phong cùi và mang đến tia 
hy vọng được cứu chữa cho rất nhiều bệnh nhân 
nghèo. Người vừa được thăng chức, cha linh 
hướng bệnh nhân phong cùi, Giu-se Hoàng Hữu 
Chi, luôn sát cánh với anh trong việc chữa lành 
bệnh cùi tâm linh cho các bệnh nhân. 

 Có Chi ắt hẳn phải có Thu, cùng hiện diện 
tại Đăk-Đoa, có anh Mi-ca-e Ya Thu làm chánh 
xứ H’neng. Anh vừa hoàn thành công trình nhà 
giáo lý và một số công trình phụ khác, sẵn sàng 
cho việc mở thêm các lớp giáo lý và phục vụ 
nhu cầu tổ chức các lớp hè nhằm củng cố kiến 
thức cho các em dân tộc Bahnar lẫn các em 
người Kinh. 

 Giữa tháng 06/2013, Cộng đoàn Vườn Mít 
vừa mới vui mừng đón nhận thêm bảy thành 
viên từ Học Viện Thủ Đức đến để giúp mùa hè. 
Các thành viên mới đã tỏa ra khắp bốn phương 
tám hướng sẵn sàng cho một kỳ hè với sứ vụ tại 
miền truyền giáo giàu bản sắc truyền thống và 
đầy linh thiêng này. Hy vọng anh em sẽ gặt hái 
được nhiều kết quả. 

Vài hàng thông tin đến anh em. Kính chúc 
anh em một mùa hè đầy tràn niềm vui và Hồng 
Ân Chúa. 
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TIN CỘNG ĐOÀN SÔNG BÉ 

 Người đưa tin cộng đoàn Sông Bé 
 

Anh em cộng đoàn Sông Bé kính chào tất cả 
anh chị em và nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi 
tuôn đổ muôn ơn lành xuống trên tất cả anh chị 
em trong gia đình Phan Sinh. 

Cộng đoàn Sông Bé có vài điều chia sẻ với 
anh chị em gần xa: sửa lại đường vào nhà dòng, 
mùa cạo bắt đầu, anh Trình đi Giêrusalem, đón 
các anh em học viện… 

Cuối mùa nắng vừa qua, anh em trong cộng 
đoàn, và bà con lối xóm đã cộng tác với nhau 
sửa lại con đường từ đường lộ vào nhà dòng. Vì 
chưa thể đổ nhựa hoặc đổ bê-tông xi-măng, nên 
chỉ nhờ xe cuốc múc mương hai bên và xe ban 
ban cho mặt đường nghiêng để nước thoát ra 
hai bên, hy vọng đường không bị sình lầy như 
năm vừa qua. Đến nay, anh chị em công nhân 
đi cạo cao su mỗi sáng sớm và anh em đi ra vào 
không phải bắt ếch. Anh em cũng không nghe 
lời than của anh chị em công nhân hoặc khách 
đến thăm cộng đoàn, vì phải đem theo thước để 
đo đường. 

Sau ba tháng cho cây cao su nghỉ dưỡng, 
anh chị em công nhân nghỉ cạo, cũng là thời 
gian để anh em sửa lại máy móc, mùa mủ đã 
bắt đầu cạo vào cuối tháng tư. Nói đến mùa cạo 
mới, anh em Sông Bé xin nói đến giá cả và thời 
tiết. Đầu vụ mùa năm ngoái, giá mủ bán là 645 
đồng trên một độ; năm nay, giá mủ đầu vụ 
trung bình là 406 đồng trên một độ. Qua đó, 
cho thấy năm nay giá mủ thấp hơn năm ngoái 
và vẫn còn xuống thấp nữa. Thời tiết năm nay, 
nắng mưa thất thường. Nhiều khi trời nắng gắt 
và lâu, nhưng sau đó trời lại mưa tầm tả nhiều 
ngày, nên công nhân phải bỏ cạo hoặc nếu cạo 
thì phải tỉnh thức, canh chừng chị nước đến bất 
ngờ. Mới đầu mùa cạo, mà anh em và công 
nhân đã nhiều lần phải chạy mủ vì những cơn 

mưa bất thường đổ xuống lúc công nhân vừa 
cạo xong. Hy vọng, từ đây đến cuối năm, nắng 
mưa sẽ hài hòa hơn, chị nước sẽ không thăm 
bất ngờ. 

Anh em cộng đoàn Sông Bé hãnh diện vì có 
anh Xuân Trình cùng với bốn anh em trong 
Tỉnh Dòng đi hành hương Giêrusalem. Trở về 
với cộng đoàn, anh đã chia sẻ với anh em 
những kinh nghiệm của chuyến đi và chia sẻ 
qùa với anh em nữa. Những chia sẻ của anh tạo 
cho anh em mong ước rằng có ngày mình cũng 
có chuyến hành hương về Đất Thánh.  

Mùa hè đến, anh em cộng đoàn Sông Bé 
được diễm phúc vì có sự hiện diện của năm anh 
em học viện trong dịp hè này. Đến cộng đoàn 
Sông Bé, anh em chia sẻ đời sống thực tế với 
anh em ở đây qua việc làm, đời sống thiêng 

liêng, và vui chơi thể thao…. Sự hiện diện của 
anh em trẻ chắc chắn sẽ mang đến cho công 
đoàn một bầu khí mới. Đồng hành với các em, 
anh Tùng Mậu lãnh trách nhiệm đó, vì anh đã 
có kinh nghiệm đồng hành cùng các em nhà 
tập.  

Trên đây, một số chia sẻ cùng anh chị em 
trong gia đình Phan Sinh, kính chúc anh chị em 
luôn bình an và thiện hảo. 



 

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

Thư Từ Myanma  

Thư gửi các anh đã làm đơn 
 hoặc đã thình nguyện miệng xin đi truyền giáo nước ngoài 

  
Dagon, ngày 17 tháng 6, 2013 
Các anh rất thân mến, 
Xin Chúa ban bình an và phước lành cho các 

anh! 
Trước hết xin tôi xin tự giới thiệu: tôi là 

Nguyễn Gia Thịnh, OFM, thành viên của Tỉnh 
Dòng Việt Nam, hiện đang làm việc ở 
Myanmar. Nói như thế chắc anh em đã rõ vì 
sao tôi lại dám cả gan viết thư này. Nhưng xin 
cho tôi kể lể đầu đuôi một tí. 

Cuối tháng Năm vừa rồi, trong dịp ghé về 
Việt Nam lo giấy tờ và trên đường qua Manila 
để dự lễ khấn của 3 em người Myanmar, tôi đã 
được đọc lá thư của anh Giám Tỉnh gửi anh em 
trong Tỉnh Dòng đề ngày 26 tháng 5 năm 2013. 
Trong đó có nhiều tin vui, mà tin vui lớn nhất 
là có 7 khấn sinh được chấp thuận cho khấn 
trọng thể năm nay. Tạ ơn Chúa biết bao vì Ngài 
vẫn cho có nhiều người trẻ tiếp nối truyền 
thống Phan Sinh trên đất Việt. Đây cũng là 
thành quả của biết bao nhiêu công khó vun 
trồng của các anh em, từ giai đoạn Mục Vụ Ơn 
Gọi, Tìm Hiểu, đến Thỉnh Sinh, Nhà Tập, Học 
Viện.  

Tôi biết các nỗi cực nhọc của công việc này 
vì hiện nay tôi đang phụ trách khâu huấn luyện 
khởi đầu tại Myanmar. Lo ăn, lo học, lo bệnh, 
lo dạy, lo dỗ… Anh em ở bên này đã trải qua 
những lúc ê chề khi cả một lớp bỗng nhiên lần 
lượt từng em xin rút lui. Vì việc này có một anh 
lớn đã bị “sốc” đến độ mất ngủ trong suốt một 
tuần, và bị mất tinh thần trong nhiều tháng. 
Anh ấy thấy nản chí vì bao nhiêu mối quan tâm 
dành cho các em bỗng thành của đổ sông đổ 
biến. Để lên tinh thần cho anh ấy, tôi phải an ủi 
rằng (và đây cũng là lời tôi tự an ủi mình): 
công của mình đâu có mất đi đâu mà sợ; nếu 
các em ấy không thành anh em Phan Sinh thì 
các em ấy cũng có cơ hội để trở thành người 
Kitô hữu tốt hơn. Nói vậy thôi, chứ đau thì vẫn 
cứ đau. Vì thế khi thấy anh em bên nhà năm 
nay có 7 người được chấp thuận cho khấn trọng 
thể, “lòng tôi (í a) nhảy mừng (nhảy mừng) 
trong Chúa” – hát mà không cà lăm thì không 

phải là Xuân Thảo, trích lời một người đã 
khuất. 

Niềm vui của tôi lại nhân đôi khi được biết 
rằng công việc truyền giáo của anh em ta tại 
Campuchia và Lào đang tiến triển tốt đẹp và 
nhất là khi anh Giám Tỉnh cho hay: “đã nhận 
được đơn xin hoặc thỉnh nguyện miệng của một 
số anh em muốn đi truyền giáo nước ngoài”. 
Đây đúng là điều “tôi đã từng ao ước bấy lâu 
nay” và đây cũng là lý do tôi mạo muội viết 
những dòng này. 

“Mục đích yêu cầu” của những điều tôi sắp 
trình bày rất đơn giản: tôi mong ước có anh em 
mạnh dạn “ra khơi”; tôi mong ước các anh em 
đã làm “đơn xin hoặc thỉnh nguyện miệng” 
đừng để mất nhuệ khí. Tôi nói vậy vì có một 
kinh nghiệm “buồn”.  

Số là cách đây ba bốn năm, trong một lần 
khác về thăm anh em trong nước, tôi có được 
anh Giám Sư Học Viện là anh Nguyễn Đinh 
Vịnh mời nói chuyện với anh em trong Học 
Viện về công tác truyền giáo tôi đang tham gia 
và về truyền giáo theo cung cách Phan Sinh. 
Mặc dầu tôi không có bằng cấp về “Truyền 
Giáo học”, kinh nghiệm truyền giáo của tôi lại 
rất hạn chế - chỉ xét về thời gian thì cũng mới 
có năm sáu năm, thấm gì về với những anh em 
từng hoạt động truyền giáo 30 năm, 40 năm, và 
mặc dầu tôi không dấu những khó khăn gặp 
phải khi đi truyền giáo nhưng sau buổi nói 
chuyện có một vài anh em trẻ đến hỏi tôi: “Con 
muốn đi truyền giáo, có được không cha?” 
Thấy trong mắt họ có ngọn lửa nhiệt huyệt, tôi 
vui mừng trả lời ngay: “Được quá đi chứ. 
Trong Luật Dòng, Cha Thánh dạy nếu có anh 
em nào muốn đi truyền giáo, thì hãy trình với 
vị Giám Tỉnh của mình. Nếu vị Giám Tình thấy 
không có gì trở ngại thì sẽ ban phép cho người 
ấy đi”. Nhưng khi lớp các anh em ấy ra trường, 
gặp lại, hỏi đã sẵn sàng đi chưa thì nhận được 
câu trả lời: “Hiện giờ kẹt công tác rồi cha ơi! 
Tỉnh Dòng giao cho con làm việc này rồi”. Thế 
là trớt qướt. 

Anh José Carballo, nguyên Tổng Phục Vụ, 
trong các thư gửi anh em trong Dòng, nhiều lần 
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có nói rằng: “Truyền giáo là một yếu tố nằm 
trong DNA của chúng ta”. Nằm trong DNA tức 
là nằm trong thành phần cấu tạo nên căn tính 
của chúng ta. Cũng có nghĩa là nếu chúng ta 
không làm công tác truyền giáo thì chúng ta là 
những người bị dị tật bẩm sinh vì DNA bị 
thiếu. 

Nói thì mạnh nhưng xem ra khó thực hiện. 
Có quá nhiều cách hiểu truyền giáo là gì. “Tôi 
đâu cần đi đâu xa, ở nhà cầu nguyện như các 
đan sĩ cũng là truyền giáo vậy”. “Bà Th.Têrêxa 
Hài Đồng Giêsu chẳng phải là quan thầy của 
các xứ truyền giáo sao? Cần gi cứ phải đi khắp 
bốn biển năm châu như Th. Phanxicô Xaviê”. 
“Nhu cầu truyền giáo trong nước đâu có thiếu. 
Người Công giáo Việt Nam vẫn chỉ là thiểu số. 
Cứ chuyên tâm truyền giáo cho lương dân Việt 
Nam thôi làm hết đời cũng không được một 
phần. Cha Piô Ngô Phúc Hậu chẳng phải là một 
nhà truyền giáo chân chính sao?” Cánh đồng 
truyền giáo tại Tây Nguyên còn cần nhiều thợ 
gặt. Cánh đồng ở gần còn chưa gặt xong, lo chi 
việc ở đâu đâu.  

Tất cả những điều nói trên đều đúng và rất 
đúng là đàng khác. Tuy nhiên cũng phải nhìn 
nhận một sự việc là nếu các nhà truyền giáo ở 
các thế kỷ trước cũng đều nghĩ như vậy thì làm 
gì có việc mở rộng Hội Thánh như bây giờ. Th. 
Phaolô đã nêu rõ sự khác biệt và bổ túc cho 
nhau giữa công việc truyền giáo ngài đang thực 
hiện, như ông tướng nơi biên thủy, với công 
việc của Th. Phêrô lo giữ yên và củng cố hậu 
phương, như quan tể tướng ở kinh thành.  

Nguyên văn đoạn nói về việc này trong thư 
Th. Phaolô gửi tín hữu Galata như sau: 

“Các ngài (các tông đồ ở 
Giêrusalem) thấy rằng tôi đã được uỷ thác 
nhiệm vụ loan báo Tin Mừng cho những 
người không được cắt bì, cũng như ông 
Phêrô được uỷ thác nhiệm vụ loan báo Tin 
Mừng cho những người được cắt bì. Thật 
vậy, Đấng đã hoạt động nơi ông Phêrô, 
biến ông thành Tông Đồ của những người 
được cắt bì, cũng đã hoạt động biến tôi 
thành Tông Đồ các dân ngoại. Vậy khi 
nhận ra ân huệ Thiên Chúa đã ban cho tôi, 
các ông Giacôbê, Kêpha và Gioan, những 
người được coi là cột trụ, đã bắt tay tôi và 
ông Banaba để tỏ dấu hiệp thông : chúng 
tôi thì lo cho các dân ngoại, còn các vị ấy 
thì lo cho những người được cắt bì”.  

Bàn về việc truyền giáo, đặc biệt việc truyền 
giáo trong Dòng chúng ta, có người cố gắng 
đưa ra một giải pháp để dung hòa các cách hiểu 
cùng đúng nhưng trong thực tế lại có những 
yêu cầu chồng chéo nhau. Nếu việc truyền giáo 
nằm trong phân tử di truyền của người Phan 
Sinh, thì liệu chỉ cần truyền giáo trong nước 
thôi hay có cần phải đi truyền giáo nơi xa mới 
gọi là truyền giáo hay không? Giải pháp là tùy 
theo ơn Chúa gọi mỗi người. Có người Chúa 
gọi đi truyền giáo nơi xa, có người Chúa bảo 
truyền giáo ở nhà. Đối với các tu sĩ, các nhà 
thần học tu đức gọi đó là “một ơn gọi trong ơn 
gọi”. Tôi với anh đều được Chúa gọi làm tu sĩ 
Phan Sinh. Nhưng trong ơn gọi Phan Sinh, tôi 
lại được gọi lo việc truyền giáo cho lương dân 
trong nước, còn anh nhận được ơn Chúa thôi 
thúc muốn đi truyền giáo nơi xa. Dù đi đâu 
chúng ta vẫn là Phan Sinh vì vẫn giữ đủ các 
thành phần của DNA.  

Chính Cha Thánh Phanxicô đã nêu rõ truyền 
giáo là một ơn gọi bên trong ơn gọi Phan Sinh 
khi Ngài viết trong bản Luật Không sắc chỉ:  

“Nếu anh em nào muốn đến với người 
Hồi giáo và những dân ngoại khác, thì hãy 
ra đi với phép của anh Phục vụ và tôi tớ của 
mình. Phần anh Phục vụ, nếu thấy họ có khả 
năng để được sai đi, thì hãy cho phép chứ 
đừng từ khước, vì anh em sẽ phải trả lẽ 
trước mặt Chúa, nếu anh xử sự không thận 
trọng trong việc này, cũng như trong những 
việc khác” (LKsc 16, 2-4). 
Về sau, có lẽ vì những lạm dụng đã xảy ra, 

nên bản Luật Có sắc chỉ nhấn mạnh nhiều hơn 
đến quyền “phân định thần khí” của các vị bề 
trên. Tuy nhiên việc “muốn đến với người Hồi 
giáo và những người ngoại khác” vẫn được coi 
là một ơn Chúa soi sáng:  

“Ai trong anh em được Chúa soi sáng, 
muốn đến với người Hồi giáo và những 
dân ngoại khác, hãy xin phép anh Tỉnh 
Phục vụ của mình. Phần các anh Phục vụ 
chỉ cho phép những ai các anh thấy là có 
đủ khả năng” (Lsc12, 1-2). 

Kinh nghiệm truyền giáo của bản thân 
không nhiều, nhưng cộng với các điều học 
được từ sách vở và nhất là từ kinh nghiệm 
những người đi trước, tôi biết rõ những lạm 
dụng có thể xảy ra: một số người xin đi truyền 
giáo vì vì thích phiêu lưu mạo hiểm, muốn có 
dịp đi xa (thường thì những người này chỉ ở 
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một nơi vài ba năm, không muốn và không có 
khả năng làm công việc dài hơi); một số khác 
xin đi truyền giáo vì muốn có một mức sống 
khá hơn (nghe hơi lạ, nhưng sự thật là có một 
số anh em được gửi đi truyền giáo đến các xứ 
có mức sống cao hơn tại quê nhà, ví dụ: Châu 
Phi đi truyền giáo ở Italia, Pháp, Bỉ; Ấn Độ đi 
truyền giáo ở Thụy Sĩ, Canada). Anh Ambrosio 
Nguyễn Văn Sĩ khi còn làm Tổng Cố Vấn đặc 
trách Châu Á-Thái Bình Dương có kể: khi Bề 
Trên Cả kêu gọi anh em ở Châu Phi đi truyền 
giáo thì có nhiều người xung phong, nhưng khi 
hỏi muốn đi đâu thì đa số trả lời là muốn đi 
Châu Âu, Châu Mỹ. Không biết anh em bên 
nhà có giống vậy không?  

Nếu để tự nguyện đi mà không kiểm soát có 
thể dẫn đến bất lợi như thế, nhưng ngược lại 
nếu chỉ ra đi khi có lệnh của bề trên cũng có thể 
dẫn đến những điều đáng tiếc. Không thiếu 
trường họp anh em bị yêu cầu tình nguyện đi 
truyền giáo vì có yêu cầu của Trung Ương hoặc 
vì đã “có vấn đề” trong Tỉnh Dòng. Thường 
những người bị ép tình nguyện không trụ được 
lâu. Chỉ chừng một hai năm là xin rút. Nếu có ở 
lại thì cũng lây lất, vừa làm khổ mình vừa làm 
khổ anh em. 

Trong lần họp EAC hồi tháng 10 năm ngoái, 
tuy chỉ là khách mời, tôi vẫn có dịp phát biểu 
và đã đề cập đến việc: “trong anh em có tiếng 
đồn rằng” các bề trên rất khó khi được đề nghị 
gửi thêm người đi truyền giáo, và thường chỉ 
sẵn sàng gửi đi những “những kẻ hay gây rối” 
(tiếng Anh gọi là trouble makers). Các vị Giám 
Tỉnh lúc ấy nghe nhưng chỉ cười, không xác 
nhận mà cũng không phủ nhận. Như vậy có thể 
kết luận hiện tượng này “khi ít khi nhiều lúc 
nào cũng có”. 

Trong Tỉnh Dòng ta đã có và hiện đang có 
rất nhiều anh em dấn thân vào nhiều lãnh vực 
phục vụ Hội Thánh và xã hội. Tôi không dám 
lạm bàn về công tác xã hội, nhưng xét riêng về 
công tác truyền giáo, theo tôi có thể coi công 
việc của anh em ở Tây Nguyên là một điểm 
sáng. Ở Pleiku, anh em chúng ta đúng là những 
nhà thừa sai, rao giảng Phúc Âm và làm chứng 
cho Chúa bằng đời sống và việc làm. Anh em 
coi xứ, ban các phép bí tích, lo phát triển dân 
sinh, mở mang trường học, trạm xá.  

Nếu có anh em trẻ nào lưỡng lự không biết 
nên xin đi truyền giáo ở Tây Nguyên hay đi 
truyền giáo ở nước ngoài (như Myanmar chẳng 

hạn) tôi sẽ không ngần ngại nói: hãy đi Tây 
Nguyên. Nhưng nếu có anh em nào được ơn 
Chúa soi sáng muốn đi nơi khá, tôi sẽ nói: hãy 
đi Kampuchia, Lào hay Myanmar.  

Ở những nơi này anh em sẽ khổ hơn. Về mặt 
vật chất, có thể mức sống ở Kampuchia và ở 
Lào không cách biệt nhiều với mức sống ở Việt 
Nam, nhưng ở Myanmar thì giống Việt Nam 
vào những năm 80 thế kỷ trước. Về tinh thần, 
anh em sẽ phải sống ở “xứ lạ quê người”, phải 
học tiếng địa phương, phải thích nghi với 
phong tục tập quán địa phương, phải làm quen 
với thức ăn địa phương. Theo chỗ tôi biết thì ở 
Lào, anh em có thể trông cậy vào chỗ dựa là 
những người công giáo gốc Việt. Ở 
Kampuchia, cũng có cộng đồng người Công 
giáo gốc Việt, nhưng hình như Đức Cha Phnom 
Penh không muốn anh em làm việc với họ. Ở 
Myanmar, cho đến gần đây, hầu như không có 
người Việt sinh sống. Gần 6 năm ở đây tôi mới 
chỉ gặp được 4 Việt có đạo, trong đó đáng kể 
nhất là anh Mai Văn Huy, cựu Phan Sinh, khi 
anh qua đây tìm cơ hội đầu tư.  

Nói về cái khó thì còn nhiều, nhưng cái khó 
có thể là một rào cản làm chùn bước người 
muốn đi, nhưng lại là thách thức cho những 
người muốn vượt khó. Nhà văn, nhà báo 
Nguyễn Bá Học ngày trước có viết: “Đường đi 
khó, không khó vì ngăn sông cách núi, nhưng 
khó vì lòng người ngại núi e sông”. Nhạc sĩ 
Trần Long Ẩn trong bài hát “Một đời người, 
một rừng cây” cũng đã viết: “Ai cũng chọn việc 
nhẹ nhàng, Gian khổ sẽ dành phần ai? Ai cũng 
một thời trẻ trai, Cũng từng nghĩ về đời 
mình…” 
Tôi chỉ muốn nói thêm: mặc dầu những khó 
khăn chồng chất, Chúa vẫn mở rộng cánh đồng 
cho anh em chúng ta tham gia. Đức Tổng Giám 
Mục Tổng giáo phận Yangon là vị đầu tiên vào 
năm 2005 đã viết thư đến anh Tổng Phục Vụ 
mời anh em OFM đến làm việc trong địa phận 
của ngài. Hiện có ít nhất 3 vị giám mục khác đã 
đích thân xin anh em Phan Sinh đến giúp. Các 
địa phận không thiếu linh mục. Thậm chí họ 
còn gửi người đi nhiều nơi với tư cách là linh 
mục Fidei Donum. Nhưng các đức giám mục 
vẫn ấy muốn mời anh em mình đến. Có nhiều 
lý do: giúp thành lập và điều hành một nhà tĩnh 
tâm cho giáo phận, giúp xây dựng chương trình 
cho một trường Cao Đẳng cộng đồng, giúp điều 
hành một trạm xá, giúp lên kế hoạch canh tác 
đất đai, …Nhưng lý do sâu xa hơn cả, như lời 
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Đức Tổng Giám Mục Yangon nói, là để “làm 
cho đời sống đạo đức của giáo phận thêm 
phong phú bằng tinh thần Phan Sinh”.  

Ngoài ra chỉ sau 6 năm, hiện đơn vị mới đã 
có 4 anh em khấn tạm (1 người khấn năm thứ 
tư; 2 người khấn năm thứ hai; 1 người khấn 
năm thứ nhất), 1 Tập Sinh, 1 Thỉnh Sinh, 4 Tìm 
Hiểu năm thứ hai, 5 Tìm Hiểu năm thứ nhất. 
Các Thỉnh Sinh, Tập Sinh, Khấn tạm năm thứ 
nhất và thứ hai được gửi tại Philippines và nói 
chung các ban huấn luyện ở bên đó đều rất quí 
và đánh giá cao các em từ Myanmar qua. 

Anh em Việt Nam ta đã có mặt từ bước đầu, 
đã có cơ hội góp phần xứng đáng vào việc hình 
thành sự hiện diện của Dòng tại Myanmar. 
“Nếu có anh em khác từ Việt Nam sang để tiếp 
tay thì hay biết mấy”, lời của người đã đến, đã 
làm việc, sắp đến tuổi ‘cổ lai hy’ và đang nghĩ 
đến ngày về với Chúa. 

Tu sĩ (thằng Word vẫn tự động sửa “ts” 
thành “Ts” nên phải viết đầy đủ là “Tu sĩ, kẻo 
bị hiểu lầm là “Tiến Sĩ”)  

Nguyễn Gia Thịnh, OFM  
Myanma  

 

TIN HỌC VIỆN PHANXICÔ 
Bế Giảng Năm Học 2012 -2013 

 Paul Diệu 
 
Sáng ngày 31/05/2013, Lễ kính Đức Maria 

thăm viếng bà Êlisabét, Học viện Phanxicô đã 
tổ chức Lễ Bế Giảng niên khóa 2012-2013, Lễ 
Trao Bằng Tốt Nghiệp Thần Học khóa 2 (2005-
2012) và Lễ Ra Trường khóa 3 (2006-2013). 

Chủ tế thánh lễ là Cha Phêrô Nguyễn Văn 
Khoan, Thư ký Huấn luyện và Học vấn Tỉnh 
Dòng Thánh Phanxicô Việt Nam. Hiện diện 
trong thánh lễ này có Cha Bề Trên Cộng đoàn 
Phanxicô Thủ Đức, quý Cha trong Ban Giám 
đốc, quý Giáo sư, quý Nhân viên và toàn thể 
anh em sinh viên. Ngoài ra còn có quý Cha Bề 
trên, quý Cha Giám học của các Hội dòng có 
sinh viên đang theo học tại Học Viện Phanxicô. 

Trong bài giảng lễ, Cha chủ tế đã chia sẻ với 
cộng đoàn hình ảnh Đức Maria vội vã lên 
đường đi thăm viếng bà Êlisabét. Niềm vui 
được cưu mang Ngôi Lời đã thúc đẩy Mẹ lên 
đường đi thăm người chị họ của mình. Như thế, 
Lời của Thiên Chúa đã đến thế gian, được cưu 

mang trong một cung lòng, và từ đó, người 
đang cưu mang Lời lại mang Lời đến cho người 
khác, làm cho Lời lan tỏa, để bất cứ ai được 
tiếp xúc với Lời đều có niềm vui. Niềm vui của 
người mang Lời hòa lẫn với niềm vui của 
người đón nhận Lời: Niềm vui cứu rỗi. Hình 
ảnh Đức Maria chính là hình ảnh của các sinh 
viên đang theo học tại Học Viện Phanxicô, đặc 
biệt những anh em lãnh nhận bằng tốt nghiệp 
và ra trường hôm nay. Anh em đã học về Lời 
và với Lời của Thiên Chúa, về “theo-logy”, đã 
cưu mang trong lòng và nay đến lượt mang Lời 
ấy đến cho bất kỳ ai mà anh em sẽ gặp gỡ trong 
thời gian tới để họ được chia sẻ niềm vui cứu 
độ.  

Sau phần hiệp lễ là nghi thức trao bằng tốt 
nghiệp. Các môn đệ xưa, sau khi đã ở với Đức 
Giêsu một thời gian, đã học biết về Thiên 
Chúa, về Đức Giêsu và về cả sứ vụ của mình, 
các ông đã được sai đi rao giảng Tin Mừng 
trong các làng mạc, như là cách thế “học” đi 
đôi với “hành”. Đó là lần sai đi thứ nhất. Sau 
đó, các ông trở về lòng phấn khởi hân hoan vì 
những kết quả mỹ mãn mà các ông đã dành 
được trong công cuộc loan báo Tin Mừng. Khi 
đến thời đến buổi, trước khi Đức Giêsu về Trời, 
các ông được chính thức sai đi thi hành nhiệm 
vụ của mình. Các anh nhận bằng tốt nghiệp 
hôm nay cũng sống những tâm tình ấy. Sau khi 
được sai đi trong ngày lễ ra trường, các anh đã 
đi thi hành sứ vụ, và nay trở về lòng phấn khởi 
hân hoan vì những kiến thức mà các anh lãnh 
hội trong nhà trường được bổ túc bằng những 
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kinh nghiệm thực tế trong môi trường mục vụ. 
Hôm nay các anh được trao bằng tốt nghiệp 
như là một cách thức xác nhận rằng các anh đã 
hoàn thành chương trình đào tạo, có đủ khả 
năng phục vụ Giáo Hội và các Hội Dòng. Cha 
Giám Học xướng danh và Cha Giám Đốc đã 
trao bằng cho các sinh viên. Các sinh viên nhận 
bằng tốt nghiệp Thần Học khóa 2 gồm: 
1. Gioan Nguyễn Hữu Hiệp, OFM 
2. Phêrô Trần Ngọc Niên, OFM 
3. Phaolô Hoàng Thanh Quân, OFM 
4. Phaolô Trần Anh Tuấn, OFM 
5. Antôn Nguyễn Xuân Thắng, OFM 
6. Vicent-Điểm Nguyễn Ngọc Khánh, Thiên Bình 
7. Phaolô-Ngân Phan Văn Nhu, Thiên Bình 
8. Augustinô-Huy Nguyễn Hồng Hải, Thiên Bình 
9. Martinô-Pores Phạm Đình Hùng, Thiên Phước 

 
Tiếp theo là nghi thức sai đi cho các sinh 

viên khóa 3 đã hoàn thành chương trình nghiên 
cứu tại Học Viện. Các sinh viên ra trường khóa 
3 gồm 12 anh:  
1. Phêrô Trần Thanh Bảo, OFM 
2. Phaolô Nguyễn Xuân Diệu, OFM 
3. Phêrô Hoàng Cao Thái, OFM 
4. Giuse Đoàn Hùng Tiến, OFM 
5. Antôn Nguyễn Trung Trực, OFM 
6. Phêrô Nguyễn Hữu Phước, OFMConv. 

7. Antôn Maria Lê Sỹ Dương, OFMConv. 
8. Phanxicô Maria Mai Xuân Nội, Thiên Phước 
9. Justinô Dương Đình Thơ, Thiên Phước 
10. Isiđôrô Đặng Đình Thắng, Thiên Phước 
11. Lôrenxô-Hướng Nguyễn Đình Lâm, Thiên Bình 
12. Phêrô-Cao Trần Văn Quý, Thiên Bình 

Các anh này đã hoàn thành các môn học 
theo chương trình huấn luyện của Giáo Hội. 
Nay các anh được sai đi để thi hành nhiệm vụ 
của người môn đệ Đức Giêsu là loan báo Tin 
Mừng cho mọi người. 

 
Cha chủ tế trao lửa từ nến Phục Sinh cho các 

sinh viên. Nến Phục Sinh biểu tượng cho niềm 
tin của người Kitô hữu vào Chúa Kitô. Do đó, 
khi đón nhận ánh sáng Phục Sinh của Chúa 
Kitô, các anh ý thức rằng các anh đã được trao 
sứ vụ bảo vệ và chia sẻ Ánh Sáng này cho 
những người các anh gặp gỡ. Tiếp theo, trước 
mặt cộng đoàn, với ý thức được Chúa Giêsu 
mời gọi trở thành Muối và Ánh Sáng cho trần 
gian, các anh đã xác tín lại niềm tin và quyết 
tâm trở thành người môn đệ trung tín của Đức 
Giêsu trong môi trường mới mà các anh được 
sai đến. Nghi thức kết thúc với lời nguyện xin 
Thiên Chúa Ba Ngôi chúc lành cho các anh và 
xin Đức Giêsu Kitô, là Thầy, là bạn và người 
đồng hành với các anh trong sứ vụ loan báo Tin 
Mừng mà Giáo Hội và Hội Dòng giao phó cho 
các anh. 

Lễ Bế Giảng được tiếp nối với phần gặp gỡ 
cuối năm diễn ra tại Hội trường Thánh Antôn. 
Trong phần đầu của buổi gặp gỡ, Cha Giám 
Đốc và Cha Giám Học Học Viện đã báo cáo 
các kết quả dạy và học của Học Viện trong suốt 
năm qua, đặc biệt Học Viện đã từng bước hoàn 
thiện các quy chế về tuyển sinh, về xét thi 
chuyển giai đoạn, xét duyệt đề tài luận văn và 
công nhận tốt nghiệp, ... Đây cũng là năm đầu 
tiên, Học Viện áp dụng quy chế thi chuyển giai 
đoạn cho các anh em đã hoàn thành giai đoạn I 
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của chương trình Triết – Thần tại Học Viện (3 
năm đầu). Tiếp theo, các Giáo sư chia sẻ những 
niềm vui cũng như những khó khăn trong quá 
trình giảng dạy. Các chia sẻ đã làm cho anh em 
sinh viên hiểu rõ hơn những hi sinh vất vả mà 
các giáo sư đã cống hiến vì sự nghiệp đào tạo 
và huấn luyện các mục tử tương lai. Phần cuối 
của chương trình là phần chia sẻ của các anh 
em sinh viên năm 3. Những anh em này đã kết 
thúc giai đoạn I của chương trình học thuật và 
sẽ tham dự kì thi chuyển giai đoạn vào ngày 
26-27/6/2013. Kế đến là lời tri ân và chia tay 
Học Viện của các anh năm 6. Cuối cùng là lời 
cảm ơn của của anh nhận bằng tốt nghiệp hôm 
nay. Xen lẫn giữa các phần là các tiết mục văn 
nghệ của thầy Nguyễn Triều và các anh lớp 6. 
Lễ Bế Giảng được kết thúc với bữa cơm huynh 
đệ được tổ chức trong nhà cơm cộng đoàn. Sau 
giờ cơm, với vài phút nghỉ trưa, anh em sinh 

viên có giờ thể thao với các môn bóng đá, bóng 
chuyền, cầu lông, bóng bàn và cờ vua.  

Hợp với lời ngợi ca của Đức Maria dâng lên 
Thiên Chúa “Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi 
biết bao điều cao cả”, Học Viện Phanxicô dâng 
lên Thiên Chúa lời cảm tạ về những ơn lành mà 
Học Viện đã nhận được trong suốt năm học 
qua. Nhân dịp này, anh em sinh viên xin bày tỏ 
lòng biết ơn đến Cha Chưởng Ấn Học Viện, 
Cha Phó Chưởng Ấn, Cha Thư ký Huấn luyện 
và Học vấn, Quý Cha Bề Trên và Giám Đốc 
Học Viện các Hội Dòng đã gửi anh em tu học, 
đặc biệt Ban Giám đốc Học Viện Phanxicô, 
Quý Giáo sư, quý Nhân viên đã hướng dẫn và 
giúp đỡ anh em trong hành trình tìm kiếm 
Chân-Thiện-Mỹ, để Tin Mừng Hóa bản thân và 
sau đó hướng đến sứ vụ Tin Mừng hóa người 
khác. 

   

Tin Cư Thịnh 
 

Xóm phong Láng Chai 
Xóm phong Láng Chai vốn là một xóm 

người Dân tộc phong, mà trong thập niên 1980, 
thầy Tomas Huỳnh Thông đã nỗ lực qui tụ 

những người phong sống rải rác trong các miền 
đồi núi vắng vẻ Cam Phước Tây, nay thuộc 
huyện Cam Lâm, vế sống chung với nhau. 
Nhưng vì không có quy hoạch tổng thể, họ làm 
cửa làm nhà trông rất bề bộn. Tới mùa mưa lụt, 
người, súc vật, xe cộ và nước đua nhau đi lại, 
tạo thành những vũng đất lầy lội. Mãi cho tới 
nay xóm phong Láng Chai mới có được con 
đường đổ bê tông sạch sẽ và tiện dụng hơn. 

Tới năm 2008, Nhà Nước cần giải tỏa đất để 
xây đập nước, nên đã đưa về sống bên cạnh 
xóm phong hơn gần 400 hộ Dân tộc. Phần đất 
này được phân lô cho từng hộ dân, có đường 
sá, trường học, điện nước khá tươm tất. Đa số 
những hộ dân này đều nghèo đói và tin vào 
những phong tục cổ xưa, tuy nhiên, họ sống 
khá thân thiện và  cởi mở. Họ cũng có cả một 
“hàng giáo phẩm” lo việc ma chay, đình đám 

… Chỉ một số ít là đã theo đạo Công giáo, 
thuộc giáo xứ Phú Nhơn (Đồng Lác). 

Tại xóm phong 
Láng Chai, hiện đang 
có chương trình xây 
sửa lại nhà cửa và làm 
nhà WC. Tới cuối 

tháng 6 này, đã hoàn tất được một nhà và 20 
phòng WC. Các Anh Em Dân tộc phong rất 
phấn khởi. 

 Một số dân tộc phong, khoảng 25 hộ, thì 
sống rải rác, chung lộn giữa những người kinh 
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trong xã Cam Phước Tây hoặc xã Cam Phước 
Đông.  

Vì số Dân tộc tại thôn Văn Thủy tăng nhiều, 
một phòng khám bệnh và phát thuốc từ thiện đã 
ra đời. 

Phòng phát thuốc Văn Thủy 
Nhờ một ân nhân cung cấp đất và nhờ tài trợ 

kinh phí xây dựng cũng như thuốc men của 
Solidarité Franciscaine, mà đầu năm 2011 
phòng thuốc Văn Thủy2 bắt đầu được xây dựng 
và đi vào hoạt động từ tháng 6-2011. Một số ân 
nhân khác cũng đã trợ giúp cho phòng thuốc, 
đặc biệt là Nhóm “Chiếc Lá Nhiệm Mầu” là 
một Nhóm từ thiện phật tử, song họ không 
phân biệt tôn giáo, nhờ đó phòng phát thuốc 
được hoàn thiện dần. 

Với điện tích khiêm tốn (hơn 100m2), bàn 
ghế và các dụng cụ đơn giản, phòng phát thuốc 
Văn Thủy cũng đủ cho 12-15 Y Bác sĩ làm 
việc. 

Các Y Bác sĩ cộng tác, nhiều nhất là các Chị 
Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang, các Chị 
FMM, một số bác sĩ và y sĩ trẻ khác, cũng có 
những người khác đạo, song họ làm việc rất tận 
tâm, hài hòa và vui vẻ. 

Thường thì xe phải đón người trong đoàn từ 
thành phố Nha Trang hoặc đón dọc đường đi, 
tới địa điểm phòng phát thuốc và bắt đầu làm 
việc từ khoảng 8 giờ. Chặng đường phải di 
chuyển chừng 70 km. 

                                                 
2 Thuộc thôn Văn Thủy, xã Cam Phước Tây, tỉnh Khánh 
Hòa. 
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Số người tới khám bệnh khá đa dạng, ban 
đầu chỉ dành riêng cho người dân tộc; rồi dần 
dần mở rộng cho cả những người kinh nghèo 
trong xã Cam Phước Tây và Cam Phước Đông, 
người có đạo hay người ngoại, trẻ già lớn nhỏ, 
không phân biệt. Có một số người gốc Nùng, 
nhưng nay nhìn qua thì khó phân biệt được họ 
với những người dân khác. 

Đến 12:30 khi hết bệnh nhân, bấy giờ đoàn 
mới nghỉ ngơi và dùng bữa trưa. Xong xuôi, ai 
nấy lại lên xe ra về, lòng phơi phới… 

Ngày Kinh Lược 
Chủ nhật 30-06, cha Ken Capallo và anh 

Quang Luật đã tới thăm Cộng đoàn vào lúc 
8:40. Sau khi trao đổi với một vài Anh em về 

đời sống huynh đệ, cha Ken được mời dùng 
bữa trưa thân mật mừng bổn mạng của bà con 
giáo họ Thánh Tâm. 

 Buổi chiều cha Ken tiếp tục gặp gỡ Anh Em 
trong Cộng đoàn. Lúc trời đã xế bóng, sau khi 
gặp chung tất cả các Anh Em, cha Ken và Anh 
Em dùng bữa tối đơn giản, nhưng cởi mở và 
thân ái. Rồi cha và anh Quang Luật trở về Vĩnh 
Phước nghỉ ngơi, sau một ngày làm việc dai 
dẳng và đầy ơn thánh. 
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“Các lần trao đổi với Teilhard De Chardin về 
tính ưu việt của Đức Kitô” (tt) 

Bắc Kinh, 1942-1945 
Tác giả : Gabriel M. Allegra, ofm  

Chuyển ngữ: Alexis Trần Đức Hải ofm 
 

Phần III 

Teilhard: Cha Allegra, cha biết không, chính 
cha là người đã thúc đẩy tôi lần giở một lần nữa 
các tác phẩm của Pascal, Dante, và Voltaire !? 
Tôi đã làm chuyện này ở thư viện của chúng tôi 
ở Thiên Tân, một thư viện khá lớn mà tôi biết 
rất rành rẽ từ trong những năm nghiên cứu. Tôi 
không quá quen thuộc với thư viện của chúng 
tôi ở Maison Chabanel. Một con người đặc biệt 
làm sao, ôi ông Voltaire ấy! Quelle verve 
endiablée! (Một nhiệt tình quỷ quái!) Và một 
ngôn ngữ sáng sủa làm sao…, một tính sáng sủa 
lạnh lùng của một người ăn nói báng bổ! Chỉ có 
một điều đáng tiếc là, ở trong thế kỷ đó, Giáo 
hội nước Pháp không có ai có thể địch được các 
sáng tác của ông. Cái Giáo hội cần, đó là một 
con người như Pascal!...Đáng tiếc là tôi không 
biết rành rõi đủ tiếng Ý để thưởng thức thi ca 
của Thi sĩ vĩ đại, tuy nhiên, với sự trợ lực của 
bản dịch của Lamennais, tôi cũng có thể xoay 
xở được. 

 Riêng đối với Pascal, nghĩa là trong mức độ 
liên can đến tư tưởng của ông, tôi không thích 
chút nào tính bi quan của phái Jansenít tràn lan 
trong đó (Jansenít là một phong trào Kitô giáo 
trong thế kỷ 17 và 18, căn bản dựa trên các tác 
phẩm của Giám mục ở Ypres, Cornelius Jansen 
(1585-1638), để chủ trương một nền luân lý 
nghiệm nhặt và khổ hạnh. Nd.); cũng như tôi 
không đồng tình san sẻ nỗi lo sợ của ông về sự 
thinh lặng của khoảng không vô tận trên trời. 
Ngược lại, sự thinh lặng bề ngoài đó -bởi vì 
trong những khoảng không vô tận trên trời, 
trong các đại dương của những vì sao, trong vô 
số những dải ngân hà, có một sự sống phi 
thường, không thể tưởng được, làm cho chóng 
mặt,- kích thích tôi và làm tôi quỳ gối xuống, 

bởi vì tôi thấy đúng là ngần nào - kể cả từ quan 
điểm của vật lý- lời của Chúa: “Pater meus 
usque modo operatur, et ego operor” (“Cho đến 
nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc” 
– Gioan 5: 17). Điểm quan trọng ở đây là hành 
vi sáng tạo đang tiếp tục và được gia tăng, tiến 
lên và hội tụ hướng về điểm Ômêga, về Đức 
Kitô Vĩ Đại, Đức Kitô vũ trụ. Vũ trụ chỉ là Viên 
Mãn của Ngài, là áo choàng vương giả của 
Ngài. Dante thì lạc quan hơn Pascal và biết làm 
sao đứng ở chỗ trung tâm của mầu nhiệm Kitô 
giáo hơn. Xin cha nói cho tôi Bài ca nào trong 
Thiên hùng ca thần thánh (Divine Comedy) mà 
cha thích nhất, và tại sao? [(Divine Comedy của 
thi hào Dante (c. 1265–1321) là một bài thơ 
mang tính dụ ngôn và tưởng tượng về cuộc sống 
đời sau. Nó được chia làm ba phần: Hỏa ngục, 
Luyện ngục và Thiên đàng. Xét bên ngoài thì 
bài thơ mô tả các hành trình của Dante qua hỏa 
ngục, luyện ngục và thiên đàng, nhưng ở một 
cấp độ sâu hơn, nó diễn tả cách ngụ ngôn hành 
trình của linh hồn đi về Thiên Chúa. 
Qc.Wikipedia, The free encyclopedia; Nd.)] 

Allegra: Cha Teilhard, trong cả ba phần đó 
đều có dấu vết của con sư tử, và nhiều lúc tôi 
cảm thấy lúng túng không biết quyết định phần 
nào hay nhất: là Hỏa ngục, Luyện ngục, hoặc 
Thiên đàng. Tuy nhiên tôi có chiều hướng thích 
phần Thiên đàng nhiều hơn, phần mà Hồng y 
Manning viết như sau: “Post Dantis paradisum 
nihil restat nisi visio Dei” ( Sau khi đã đọc phần 
Thiên đàng của Dante, không còn lại gì ngoài sự 
hưởng kiến Nhan Chúa.)3 Trong đó, lời nói yếu 

                                                 
3 Qc. Encyclopaedia of Religion and Ethics, IV (1920), 
398, ở trong đó Edmund G. Gardner trích dẫn phát biểu 
của Manning. Henry Edward Cardinal Manning (1808-
1892), một người từ Anh giáo qua Công giáo, trở thành 
Linh mục công giáo năm 1851 và được bổ nhiệm Tổng 
Giám mục Westminster năm 1865. Các tác phẩm của ngài 
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ớt của con người trở thành ánh sáng, hỏa hào và 
giai điệu. Một số câu thơ của Dante xuất hiện 
với tôi như những lời cao quý nhất và thâm sâu 
nhất mà từ trước đến giờ mới có được một 
người viết ra; chúng súc tích và trực tiếp như 
một lời sấm, và “solo amore e luce han per 
confine” (mà ánh sáng và tình yêu là những giới 
hạn duy nhất của chúng- Paradiso, XXVIII, 54) 
Tôi có thể thêm ở đây là một số lời này đã làm 
cho thánh Bernardinô thành Sienna, thánh 
Phanxiô đệ Saolê, đức Piô IX, và một số người 
khác, say mê. 

Teilhard: Tôi có thể tưởng tưởng người bạn 
tốt của tôi, cha Valensin, sẽ hài lòng như thế nào 
nếu ngài có cơ hội gặp cha! Tôi chắc rằng cha 
cũng sẽ thích có một cuộc gặp gỡ như thế, bởi vì 
cha Valensin có một kiến thức sâu rộng về 
Thiên hùng ca thần thánh, mà ngài xem đó như 
là một tổng luận (Summa) thần học, triết học, và 
thi ca. Thỉnh thoảng ngài nói cách thuyết phục: 
“Oh, mon Dante”(Ồ, Dante của tôi!). Nhưng, 
xin cha vui lòng nói cho tôi biết đâu là những 
câu thơ cha thích nhất. 

Allegra: Thưa cha, còn hơn cả ưa thích nữa, 
bởi vì chúng đối với tôi như là -để dùng lại một 
lối nói của Dante- “thực phẩm nuôi sống.” Tôi 
sẽ tự giới hạn trong việc trích dẫn một số câu ca 
ngợi Thiên Chúa như Tình Yêu.  
…Ôi Tình Yêu trị vì thiên đường (Paradiso I, 74) 
Và chúng tôi sẽ hướng đôi mắt về Tình Yêu 
Nguyên Thủy (Paradiso XXXII, 142) 
Không phải để đạt được một lợi lộc gì, điều không 
thể có,  
Nhưng nhằm để cho ánh huy hoàng của Nó có thể 
công bố, như Nó tỏa sáng, “Ta hiện hữu” 
(Subsisto), 
Tình Yêu Vĩnh Cữu, trong tính vĩnh hằng của Nó, 
bên ngoài thời gian 
Và mỗi một hạn định khác, -(trong thời gian và 
không gian, Nd)- như Nó muốn, 
Tỏ bày chính Nó trong những tình yêu mới [thiên 
thần] (Paradiso, XXIX, 13-18) 
Và còn rất nhiều, rất nhiều câu khác nâng tâm hồn 
người Kitô hữu lên một cách kỳ diệu: 
… Chúng ta đã tiến lên từ thân thể lớn nhất đến  
Bầu Trời của ánh sáng tinh tuyền,  
Một ánh sáng tri thức, tràn đầy tình yêu, 
Tình yêu sự thiện, sung mãn niềm vui, 

                                                                               
gồm The Eternal Priesthood (Baltimore, Md.,: Murphy, 
1883) và Religio viatoris (3rd ed.; London: Burns and 
Oates, 1888). 

Một niềm vui siêu vượt mọi thứ ngọt ngào. 
(Paradiso, XXX, 38-42) 

[ Đến đây, câu chuyện của chúng tôi mang 
một sắc thái “Dante” và Thánh Kinh, bởi vì cả 
hai chúng tôi đều cố gắng tìm trong Kinh Thánh 
nền tảng cho tư tưởng của Dante. Từ Kinh 
Thánh, chúng tôi chuyển qua thánh Phanxicô 
Atxisi, đặc biệt Bài ca Mặt Trời của ngài, rồi 
đến thánh Augustinô, cuối cùng đến Scotus, khi 
chúng tôi bắt đầu đọc bài thơ “Duns Scotus của 
Oxford” của cha Gerard Manley Hopkins. Tôi 
phải thú nhận rằng, trong khi tôi nói, tôi rất vui 
khi thấy dáng vẻ phấn chấn và tràn ngập niềm 
vui của cha Teilhard. Cuối câu chuyện, ngài nói 
với tôi:] 

Teilhard: Cha Allegra, cha đừng nghĩ là 
chúng ta đang đi ra ngoài đề của chúng ta nhé! 
Tôi tin chắc rằng cha hiểu tôi, bởi vì cha đã rất 
hài lòng nhận thấy trong tác phẩm “Cảnh vực 
thần linh” của tôi, tôi nói về Thiên Chúa và Đức 
Kitô của Người như l’Aimant et l’Aimable 
(Người Yêu và Người Đáng yêu). Như thế tôi 
chỉ đơn giản đi theo hướng của thánh Phaolô, 
thánh Gioan, thánh Phanxicô Atxisi, Duns 
Scotus và Dante. 

Allegra: Tôi không chỉ để ý đến chi tiết này, 
mà còn để ý sự kiện là trong tác phẩm của cha, -
có lẽ cha không ý thức điều này,- cha đi theo 
một tiến trình giống như Scotus đã theo trong 
tác phẩm “De Primo Principio” (Nguyên lý Đệ 
nhất) của ngài.4 Sau một loạt các chứng từ siêu 
hình sâu sắc và khó, Scotus, bị tình yêu của 
Thiên Chúa tác động, có thể nói như thế, lên 
tiếng cùng Hữu Thể Tối Cao bằng những lời 
nguyện cầu sốt mến đến nổi cha Longpré không 
ngần ngại gọi tác phẩm của Scotus là hoa quả 
của sự kết hiệp thần bí của ngài. Tôi đã đọc đi 
đọc lại nhiều lần các lời nguyện của “Cảnh vực 
thần linh” và tôi có thể đảm bảo với cha rằng tôi 
thật sự ưa thích chúng. Tôi không muốn đi xa 
hơn vì sợ cha có thể có cảm tưởng -kể cả một 
cảm giác thoáng qua đi nữa!- là tôi đang phỉnh 
nịnh cha. 

 Bây giờ để trở về lại dụng ngữ của cha 
“Người Yêu và Người Đáng yêu,” tôi muốn chỉ 
ra là trong các tác phẩm của Scotus, những tác 
phẩm mà tôi quen thuộc, có một tư tưởng nền 
tảng mà, theo ý tôi, giải thích toàn bộ tổng hợp 
thần học của ngài: nó làm sáng tỏ tổng hợp từ 

                                                 
4 Về bản dịch tiếng Anh De Primo Principio của Scotus, 
xin xem cước chú 9 ở trên. 
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bên trong, và làm nó trở nên hấp dẫn cực kỳ. Có 
lẽ thay vì nói một tư tưởng, tôi nên nói nhiều tư 
tưởng nền tảng. Một cách đặc biệt hơn nữa, 
chúng ta đối đầu với một chân lý được nắm bắt 
hầu như cách trực giác, hoặc bằng chiêm niệm, 
và chân lý này được vị Tiến Sĩ Tinh Tế trình 
bày cho chúng ta trong những khía cạnh khác 
nhau của nó ví như trong những màu sắc khác 
nhau của lăng kính. Độc giả nào không có khả 
năng khám phá ra tư tưởng nền tảng này, hoặc 
đúng hơn, các tư tưởng nền tảng này, sẽ cảm 
thấy phiền toái, buồn chán bởi chiều sâu và tính 
tinh vi của lý luận của Scotus; và trừ khi người 
này là một người có năng khiếu về siêu hình 
học, anh (chị) ta sẽ ưa thích hơn tính rõ ràng 
như pha lê của bộ “Tổng luận thần học” của 
thánh Tôma hơn, hoặc văn xuôi êm dịu, nhẹ 
nhàng, và hài hòa của thánh Bônaventura. Nói 
vắn tắt, Scotus, cũng như thánh Phaolô, không 
phải là một tác giả dễ hiểu. Tuy nhiên, độc giả 
nào có khả năng khám phá các tư tưởng nền 
tảng mà tôi nhắc đến đó, thì cũng giống như một 
người tìm ra được chìa khóa mở ngăn kéo trong 
đó chứa đầy những kho tàng quý giá. Thay vì 
cảm thấy chán ngán, anh (chị) ta sẽ thưởng thức 
chiều sâu và tính chất siêu phàm của thiên tài 
của Scotus, và cùng với ngài, dấn thân vào trong 
một đối thoại rất có hữu ích. 
Teilhard: Như thế, xin cha nói cho tôi nghe các 
tư tưởng nền tảng này, vì do bề bộn công việc, 
tôi có thể không có cơ hội nghe hoặc đọc chúng 
một lần nữa. Như cha biết, do bởi lập đi lập lại 
nhiều lần hai trong các ý tưởng nòng cốt của 
mình mà ông Bergson đã thành công trong việc 
thuyết phục một số đông dân chúng. Mặc dù tôi 
không hoàn toàn đồng ý với những gì ông nói, 
tôi phải nhìn nhận rằng khi ông nói, hoặc lúc 
ông viết, ông tỏ ra rất hấp dẫn. [Ở đây chúng tôi 
đã ra khỏi đề một chút để bàn luận về tư tưởng 
của Bergson và Blondel. Cuối cuộc thảo luận, 
cha Teilhard xin lỗi tôi và nói: “Je suis en faute; 
maintenant c’est à vous de parler.” (Tôi sai lỗi; 
bây giờ, xin cha nói.”) 

Allegra: Cha Teilhard, tôi mang theo đây 
cuốn Summula Scotistica của Diomede 
Scaramuzzi, cũng như cuốn Ioannis Duns Scoti 
doctrina philosophica et theologica của 
Parthenius Minges. Nếu cha không phản đối, 
trước khi tổng hợp học thuyết qui tâm Kitô của 
Scotus, tôi muốn đọc cho cha nghe những đoạn 
chứa đựng những nguyên tắc mà tôi vừa nhắc 
đến. 

 Tự bản tính, Thiên Chúa là tình yêu: “Tự 
bản chất, Thiên Chúa là tình yêu và bác ái, chớ 
không chỉ là nguyên nhân của tình yêu.”5 Đây là 
nguyên tắc thứ nhất của Scotus, và nó có thể 
được đưa lại gần với một nguyên tắc khác của 
ngài liên can đến tính vô hạn của Thiên Chúa : 
‘Khái niệm về một hữu thể vô cùng bao hàm 
cách tiềm năng (virtually) nhiều sự vật. Giống 
như hữu thể bao hàm trong nó, cách tiềm năng, 
sự thiện và sự thật, cũng thế, một hữu thể vô 
cùng bao hàm sự thật vô cùng và sự thiện vô 
cùng, cũng như bao hàm mỗi một toàn hảo đơn 
thuần khác, ở một cấp độ vô cùng.”6 Bây giờ, 
hãy giữ lại nguyên tắc là tính vô cùng của Thiên 
Chúa bao hàm toàn bộ các thuộc tính thần linh, 
hoặc các toàn hảo của Thiên Chúa. Như thế thì, 
nếu chúng ta hỏi tại sao Thiên Chúa thì không 
có giới hạn, không thay đổi, không thể thấu hiểu 
được, toàn tri, và toàn năng, câu trả lời không 
thay đổi của chúng ta phải là như sau: “Bởi vì 
Người vô hạn.” Nếu chúng ta chấp nhận học 
thuyết này của Scotus, điều đi liền theo đó sẽ là 
Thiên Chúa thiết yếu là Tình yêu vô cùng, và 
hậu quả là, như Manzoni nói, “Tình yêu toàn 
năng”. Cha có thể thấy các hậu quả của nguyên 
tắc này trong thần học: trong nguyên tắc này, có 
chứa đựng tính ưu việt tuyệt đối của Đức Kitô, 
và sự cứu chuộc bằng vào tình yêu vô tận, đơn 
thuần, mãnh liệt. Tôi muốn đọc một trang của 
Scotus, trong đó trí óc đầy năng lực của ngài 
thâm nhập vào các chiều sâu nhiệm mầu của 
học thuyết này, và làm nổi bật nhiều điểm rất là 
khai sáng. Tôi có quấy rầy cha không vậy? 

                                                 
5 “Deus est formaliter dilectio et formaliter charitas, et 
non tantum effective.” Đoạn văn này được trích từ cuốn 
Opus Oxoniense, I, dist. 17. quaest. 3, n. 31 (Vivès 
edition, X, 93a) của Scotus. Cuốn Opus Oxoniense chứa 
đựng những chú giải của Scotus về cuốn Book of 
Sentences của Peter Lombard, ở đại học Oxford. Đây là 
tác phẩm quan trọng nhất và đáng tin cậy nhất của Scotus. 
Trong ấn bản phê bình của Opus Oxoniense, được biết 
dưới tên Ordinatio, -danh xưng này được chính Scotus 
dùng sau khi xem lại bản Opus Oxoniense, và “sắp xếp lại 
cách có trật tự” các tài liệu của các bài thuyết trình của 
ngài- câu văn trên được ghi như sau: “Deus formaliter 
caritas et dilectio, non tantum effective.’ Ord. I, dist. 17, 
pars 1, quaest.1-2, n.173 (Vatican edition, V, 222.) 
6 “Conceptus entis infiniti virtualiter plura includit; sicut 
enim ens includit virtualiter bonum et verum in se, ita ens 
infinitum includit verum infinitum et bonum infinitum et 
omnem perfectionem simpliciter sub ratione infiniti.” 
Opus Oxon., I, dist. 3, quaest. 2, n. 17 (Vives edition, IX, 
33b); Ord. I, dist. 3, pars 1, quaest. 1-2 (Vatican edition, 
III, 40-41). 
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Teilhard: Không đâu, thưa cha, xin cha tiếp 
tục. [ Cha Teilhard đưa mắt theo dõi bản văn ở 
Summula Scotistica trong khi tôi đọc cho ngài 
nghe từ khởi đầu của tiết thứ ba, đoạn I, trang 
174: “Item, si lapsus esset causa 
praedestinationis Christi,” đến những chữ kết 
luận của đoạn 3, trang 176: “nisi redemptio 
fuisset facienda.”:] 

 “Nếu sự sa ngã [của Ađam] là nguyên do 
của sự tiền định của Đức Kitô, như vậy công 
trình cao cả của Thiên Chúa chỉ mang tính chất 
ngẫu nhiên. Lúc bấy giờ, xem ra có vẻ như cực 
kỳ không hợp lý việc chủ trương rằng Thiên 
Chúa có thể bỏ qua một công trình vĩ đại như 
thế, đơn giản chỉ vì một hành động [giả thuyết] 
tốt của Ađam, tức là Thiên Chúa không tiền 
định Đức Kitô nếu Ađam đã không phạm tội. 
Vinh quang của tất cả các tạo vât có thể, thật 
vậy, không bao giờ cao quý bằng vinh quang 
của Đức Kitô. 

 “Chính vì thế tôi lý luận theo cách này: 
Trước hết, Thiên Chúa yêu chính mình Người; 
kế đó, Người yêu chính Người trong các vật 
khác, và đây là một tình yêu tinh tuyền; tiếp 
theo, Người muốn được yêu bởi một vật khác, 
một vật có thể yêu Người trong một cấp độ cao 
nhất, bởi vì đây là điều có thể đối với một hữu 
thể bên ngoài Người; và cuối cùng, Người thấy 
trước sự kết hiệp [ngôi vị] của bản tính này, bản 
tính phải yêu mến Người ở cấp độ cao nhất kể 
cả khi con người không sa ngã. 

 “Vậy đây là thứ tự trong sự biết trước của 
Thiên Chúa: Trước tiên, Thiên Chúa biết Người 
như sự thiện tối cao; thứ đến, Người biết tất cả 
các hữu thể và các tạo vật khác; thứ ba, Người 
tiền định hưởng vinh quang và ân sũng [cho 
những người được cứu], trong khi, trong một 
cách hoàn toàn tiêu cực Người không tiền định 
các người khác; thứ tư, Người biết trước tất cả 
những ai sa ngã như một hậu quả của tội của 
Ađam; và cuối cùng, Người thấy trước và định 
trước liều thuốc [cho tội] , nghĩa là, con người 
có thể được cứu nhờ vào cuộc khổ nạn của 
Người Con của Người. Như vậy, Đức Kitô-
người, cũng như tất cà các người được tuyển 
chọn, được thấy trước và định trước hưởng ân 
sũng và vinh quang, kể cả trước việc nhìn thấy 
cuộc khổ nạn của Ngài như một liều thuốc chữa 
trị sa ngã, giống như một lương y quan tâm 
nhiều đến sức khỏe của một bệnh nhân hơn là 
kê đơn thuốc cho nó. 

 “Các thẩm quyền [phần phản biện] có thể 
giải thích tất cả theo nghĩa này: ấy là Đức Kitô 
sẽ không đến như Đấng Cứu Thế nếu con người 
không phạm tội. Cũng có thể Ngài sẽ không đến 
trong một thân xác có thể chịu đau khổ, bởi vì 
linh hồn của ngài không cần thiết phải kết hiệp 
với một thân thể có thể chịu khổ đau nếu Cứu 
Chuộc không cần thiết phải có. Linh hồn của 
Đức Kitô, thực ra, đã được quang vinh từ lúc 
khởi đầu và được tiền định bởi Thiên Chúa 
không phải chỉ tới mức vinh quang cao nhất, mà 
còn cả tới một vinh quang vốn gắn liền với sự 
hiện hữu của Ngài.” 

[ Khi tôi đọc cuốn Summula, thỉnh thoảng 
cha Teilhard giúp tôi phiên dịch các câu văn la-
tinh ra tiếng Pháp. Khi tôi đọc xong, ngài nói 
cách mạnh mẽ:] Đúng là một trang tuyệt vời! 
Một năng lực diễn tả đơn giản nhưng độc đáo 
làm sao! Voilà la théologie cosmique, la 
théologie de l’avenir! ( Đây là thần học vũ trụ, 
thần học của tương lai!) Bây giờ xin cha bỏ qua 
một bên bản văn và tổng hợp cho tôi nghe tư 
tưởng của Scotus, giống như kiểu chúng ta vừa 
làm với thánh Phaolô.  

Allegra: Tôi sẽ cố gắng [và tôi đã làm như 
thế với sự hỗ trợ của một số ghi chú mà tôi đã 
chuẩn bị trước.] 

 Các khẳng định then chốt của học thuyết của 
Scotus về tính ưu việt tuyệt đối của Đức Kitô và 
của Cứu Chuộc như một công trình của tình yêu 
đơn thuần và mãnh liệt- có thể được tóm lược 
như sau: 

(a) “Công trình cao cả của Thiên Chúa không 
thể chỉ là ngẫu nhiên.”7 

(b) “Thiên Chúa muốn được yêu bởi một hữu 
thể khác có khả năng yêu Người đến cấp độ cao 
nhất, bởi vì đây là điều có thể đối với một hữu 
thể bên ngoài Người.”8 

(c) “Tất cả các bản văn có thẩm quyền [của 
cả Thánh Kinh lẫn của các Giáo phụ] đều có thể 
được giải thích theo nghĩa này: Đức Kitô đã có 
thể không đến trong thế giới này như một Vị 

                                                 
7 “Summum Dei opus non potest esse occasionatum.” 
Opus Oxon., III, dist. 7, quaest. 3, n. 3 (Vivès edition. 
XIV, 355a) 
8 “Deus voluit se diligi ab alio, qui potest eum summe 
diligere.” Reportata parisiensia III, dist. 7, quaest. 4, n. 5 
(Vivès edition, XXIII, 303b) 
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Cứu Thế nếu người đầu tiên đã không phạm 
tội.”9 

(d) Vì thế tôi cho rằng tất cả những gì Đức 
Kitô đã làm để cứu chúng ta, chỉ trở thành tất 
yếu bởi vì nó được quyết định bởi ý muốn của 
Thiên Chúa, và như thế Đức Kitô phải nhất thiết 
chịu nạn chỉ bởi do quyết định này của Thiên 
Chúa mà thôi…Vì thế chúng ta mắc nợ Ngài rất 
nhiều. Thật vậy, bởi vì con người có thể được 
cứu một cách khác, tuy nhiên Ngài [Đức Kitô] 
đã chọn cứu nó trong cách này bằng một hành vi 
của ý chí tự do của Ngài, chúng ta mắc nợ Ngài 
rất nhiều, và kể cả hơn thế nữa, nếu chúng ta 
cần thiết phải được cứu bằng cách này và không 
phải bằng một cách nào khác. Tôi tin rằng Ngài 
đã làm thế để chủ yếu là thúc ép chúng ta yêu 
mến Ngài và bởi vì Ngài muốn con người được 
gắn bó gần hơn với Thiên Chúa.”10 

(e) “Do đó, Ba Ngôi không ban cho con 
người, trong tình trạng lữ thứ hiện nay của nó, 
bất kỳ ơn ích nào gắn liền với cứu độ, ngoại trừ 
ơn ích do sự hiến dâng của Đức Kitô trên cây 
thập giá, một hiến dâng được thực hiện bởi con 
người đáng yêu nhất, và phát xuất từ một hành 
vi yêu thương cao cả nhất.”11 

 Liên quan đến khẳng định đầu tiên, một 
khẳng định mà tôi cho là rõ ràng, trong suốt như 
pha lê [và cả tôi nữa, cha Teilhard tức khắc 
chêm vào], tôi muốn đọc cho cha nghe ý kiến 
của cha Faber, một người từ Anh giáo trở lại 
Công giáo: “Nếu Đức Kitô được ban cho chúng 
ta, và bởi vì chúng ta, và chỉ để cứu chúng ta, thì 
có ba hệ luận quái dị sau: đầu tiên, Đức Kitô sẽ 

                                                 
9 “Omnes auctoritates possunt exponi sic, scilicet quod 
Christus non venisset ut Redemptor, nisi homo 
cecidisset.” Opus Oxon., III, dist. 7, quaest. 3, n.3 (Vives 
edition, XIV, 355a). 
10 “Tunc dico quod omnia huiusmodi quae facta sunt a 
Christo circa redemptionem nostram, non fuerunt 
necessaria, nisi praesupposita ordinatione divina, quae sic 
ordinavit fieri, et nunc tantum necessitate consequentiae 
necessarium fuit Christum pati…Et ideo multum tenemur 
ei. Ex quo enim aliter potuisset homo redimi et tamen ex 
sua libera voluntate sic redemit, multum ei tenemur, et 
amplius quam si sic necessario et non aliter potuissemus 
fuisse redempti; ideo ad alliciendum nos ad amorem 
suum, ut credo, hoc praecipue fecit, et quia voluit 
hominem amplius teneri Deo.” Opus Oxon., III, dist. 20, 
quaest. Unica, n.10 (Vives edition, XIV, 737b-738a). 
11 “Ergo Trinitas nullum adjutorium pertinens ad salutem 
contulit homini viatori, nisi in virtute huius oblationis 
Christi in cruce factae et a persona dilectissima et ex 
maxima caritate.” Opus Oxon., IV, dist. 2, quaest. 1, n. 7 
(Vives edition, XVI, 246b). 

mắc chúng ta món nợ tri ân; thứ đến, chúng ta 
sẽ, ở vài phương diện, trọn hảo hơn Ngài; và thứ 
ba, tội thì cần thiết cho sự hiện hữu của 
Ngài.”12Tôi có thể nói thêm: nếu tội và sự Cứu 
chuộc đi kèm theo đó là cơ hội, hoặc, như một 
vài người tuyên bố, là lý do của Nhập thể, như 
thế, tất cả mọi hoạt động của Thiên Chúa ad 
extra (bên ngoài chính Người) sẽ hội tụ trên con 
người, đến độ mục đích của hoạt động ad extra 
của Thiên Chúa sẽ không còn phải là sự biểu lộ 
và sự truyền thông sự tốt lành của riêng Người, 
nhưng sẽ là sự cứu độ nhân loại, như thể Thiên 
Chúa không có khả năng thực hiện viên mãn sự 
tôn vinh bên ngoài của Người, trừ khi nhờ đến 
sự tôn kính và tình yêu của con người. Tuy 
nhiên, xét cho cùng, tình yêu của các thiên thần 
và của các thánh là gì khi so sánh với tình yêu 
của Đức Kitô đối với Cha của Ngài, với vinh 
quang mà trái tim của Đức Kitô dâng cho Cha 
của Ngài, với sự tôn sùng của Đức Kitô dành 
cho Cha của Ngài? 

 Duns Scotus nói rằng tổng hợp toàn thể vinh 
quang của tất cả các tạo vật lại thì cũng không 
lớn bằng vinh quang của Đức Kitô, vì thế không 
chắc gì Thiên Chúa bỏ đi một tuyệt tác như thế 
nếu con người đã không phạm tội. Tôi chắc rằng 
nếu thánh Phaolô có thể từ trời xuống, và khi 
được hỏi về động cơ của Nhập Thể, -vốn là 
người chủ trương Đức Kitô chiếm vị trí ưu tiên 
ở trong mọi sự,- ngài sẽ hầu như chắc chắn phủ 
nhận ý tưởng cho rằng Ngôi Lời trở thành người 
là chỉ nhằm để cứu chuộc nhân loại, và vì thế 
nếu không có tội, cũng sẽ không có Đức Kitô. 
Làm sao điều này có thể xảy ra nếu, y theo giáo 
huấn của ngài, Đức Kitô là tất cả ở trong tất cả 
như Thiên Chúa Cha, có cùng sự “viên mãn” 
của Thiên Chúa? 

Teilhard: Thưa cha, cha đang cố gắng 
chuyển sang ngôn từ hiện đại khoa siêu hình 
thần học của nhà tư tưởng vĩ đại là John Duns 
Scotus, và tôi không biết gì ngoài việc khen 
ngợi cha về điều này. Tuy nhiên, nếu cha phải 
nói cho his qui foris sunt, tức là, những ai ở 
ngoài Giáo hội, thì tôi nghĩ rằng cha nên đi xa 
hơn thế nữa, bởi vì ngôn từ thần học của chúng 
ta vượt quá sự lĩnh hội của họ. Bây giờ tôi thấy 
Scotus thực sự là một tư tưởng gia đầy năng lực, 
và các bản văn của ngài biểu lộ một parresia 
đích thực theo nghĩa của thánh Phaolô. Tôi nghe 

                                                 
12 Qc. Frederick W. Faber, The Blessed Sacrament (New 
ed.; Philadelphia: Reilly, 1958), p. 338. 
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cha Chanté nói là cha được mời nói về Duns 
Scotus ở Maison Chantel của chúng tôi. Điều 
này đúng không ạ?  

Allegra: Vâng thưa cha, điều này đúng. 
Teilhard: Vậy tôi xin cha nói bằng những từ 

mạnh mẽ và rõ ràng. 
Allegra: Cám ơn về lời khuyên của cha, và 

cũng cám ơn cha về gợi ý là làm sao diễn tả 
cách dễ hiểu hơn tư tưởng Kitô giáo cho con 
người hôm nay. Tuy nhiên tôi phải chấp nhận 
rằng đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng; 
người ta phải biết, trước tiên, não trạng của con 
người ngày nay. Bây giờ đây tôi không còn ở 
trong tư thế làm điều này được nữa. Vì thế tôi sẽ 
tiếp tục nói bằng từ ngữ kinh viện, nhưng trong 
một cách bình dân hơn, y theo những ghi chú 
mà tôi đã chuẩn bị trước kia. Có một triết gia 
đương đại người Ý, Carmelo Ottaviano, người 
có lẽ nói thứ ngôn ngữ mà cha thích nhìn thấy 
trên môi và trong các tác phẩm của những linh 
mục công giáo ngày nay. Tôi có thể đọc hay 
không một đoạn được Scaramuzzi trích dẫn, 
trong đó Giáo sư Ottaviani giải thích nguyên tắc 
của Scotus: ‘Summum bonum non potest esse 
occasionatum” (Sự thiện tối cao không thể đơn 
thuần ngẫu nhiên)? 

Teilhard: Xin cha hãy đọc, và cũng xin cha 
bảo đảm dịch ra tiếng Pháp các khẳng định 
mang một tính chất siêu hình hơn này. 

Allegra: Giáo sư Ottaviano viết: “Nếu chúng 
ta tìm kiếm mục đích cuối cùng của thiên nhiên, 
và nghiên cứu sâu sa chính thiên nhiên, chúng ta 
không thể nào không khám phá ra siêu nhiên; 
chính trong siêu nhiên mà thiên nhiên tìm được 
sự viên mãn của nó, như trong nguyên nhân tác 
thành của nó, và chỉ như thế đấy mà nó hiện 
hữu. [Cha Teilhard bình luận: “C’est 
génial;continuez” –Đây là ý tưởng của một 
thiên tài; xin cha vui lòng tiếp tục.] Nhưng Đức 
Kitô, Thần-nhân, là trung tâm và nguồn của siêu 
nhiên. Đức Kitô, vì thế, ở trung tâm của mọi sự. 
Đức Kitô ở khắp nơi, trong khi thiên nhiên chỉ 
là như thế với điều kiện là nó hiện hữu trong 
Đức Kitô, được biến đổi và thần hóa trong Đức 
Kitô. [Teilhard: Très vrai - Rất đúng.] Thiên 
nhiên tiến hướng về Đức Kitô trong quá trình 
hình thành nó, và bởi vì toàn thể thiên nhiên 
đang ở trong quá trình hình thành, nó thật sự là 
chính sự hình thành của nó; như vậy, thiên 
nhiên là để cho Đức Kitô. Nền thần học của 
trường phái Phan sinh chủ trương rằng tạo dựng 

được qui hướng về Đức Kitô Thần-nhân, hướng 
về Nhập thể, và do đó hướng về siêu nhiên như 
nguyên nhân cùng đích của nó. Điều này hoàn 
toàn đúng. Đây là lý do giải thích tại sao đôi 
mắt bị ánh sáng chói lòa của người trở lại vĩ đại 
nhất ở Đamát, có lẽ là người Kitô hữu toàn hảo 
nhất, nhìn thấy Đức Kitô ở khắp mọi nơi…Toàn 
thực tại như hỏa hào, nó bốc lên cao; đây là 
cuộc sống của chính nó như đó là cuộc sống của 
lửa, mà bản tính của nó là thiêu đốt. Có thể đạt 
đến thực tại qua Đức Kitô.”13 

Teilhard: Tất cả những điều này thì rất đúng 
và được diễn tả bằng những từ ngữ rõ ràng và 
mạnh mẽ. Đối với tôi, xem ra Giáo sư Ottaviano 
cố gắng nối kết trong một tổng hợp táo bạo một 
số tư tưởng của Hegel và của Augustinô với tư 
tưởng của Scotus và của thánh Phaolô. 

Allegra: Thưa cha, tôi không chắc về Hegel, 
do bởi tôi không biết cách đầy đủ tư tưởng của 
ông ấy, tuy nhiên tôi có thể nói rằng thánh 
Augustinô có điều gì đó có thể bàn đến, và kể cả 
các nhà Kinh viện, -mặc dù họ nói đến potentia 
oboedientialis của thụ tạo, nghĩa là khả năng 
của thụ tạo tiến về một toàn hảo cao hơn,- họ 
quy chiếu về giáo huấn của thánh Augustinô. 

Teilhard: Này, thưa cha, trong mức độ hiểu 
biết của tôi, Giáo sư Ottaviano diễn tả bằng 
những hạn từ mới mẻ cùng một lập trường mà 
tôi đang bảo vệ. Ông nói đến bản chất hỗ tương 
bổ sung của hai trật tự, -trật tự tự nhiên và trật 
tự siêu nhiên,- mặc dù, đi từ trang sách mà cha 
vừa đọc cho tôi để đưa ra một lời phê bình, thì 
xem ra ông ta không ý thức rằng kể cả tạo thành 
trong ý nghĩa thực tế và cụ thể của nó, -cái mà 
tôi gọi là “vật chất thánh thiêng”- đòi hỏi phải 
có Đức Kitô Viên Mãn, Đức Kitô Alpha và 
Ômêga. Sự kết hợp khoa học, triết học, và thần 
học lại thành một hệ thống thì nhất định phải 
đến. Đối với tôi, tôi cảm thấy hài lòng làm một 
người khiêm tốn đi tiên phong, một sứ giả tầm 
thường sẽ chờ đợi trong phần mộ của mình, sự 
hiện thực các niềm hy vọng mà tôi đã diễn bày 
trong cuốn La Parole attendue của tôi. Nhưng, 
thưa cha, xin cha tiếp tục. 

Allegra: Cha Teilhard, trước khi trình bày 
chủ đề thứ hai của Scotus, “Deus voluit ab alio 
summe diligi” (Thiên Chúa muốn được tha thể 
yêu mến đến mức cao độ), tôi muốn trước tiên, 
cùng với Pascal, nói rằng ở đây không có vấn đề 
Thiên Chúa của các triết gia, nhưng Thiên Chúa 
                                                 
13 Qc. Scaramuzzi, Duns Scoto: Summula, p. 185, n.2. 
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cũng là Cha của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng 
ta. Ngoài ra, tôi muốn cùng với Dante thêm vào: 

Phán quyết này, hỡi người anh em của tôi, 
mãi bị chôn vùi  

Trong đôi mắt của bất kỳ ai có một đầu óc 
Không trưởng thành trong ngọn lửa của tình 

yêu. (Paradiso, VII, 58-60) 
 Cách vắn gọn, nói như thánh Augustinô, 

người nào yêu sẽ hiểu: “Da amantem et sentit 
quod dico.”14 Không phải do tình cờ mà các nhà 
thần bí và các thánh đã bị nguyên tắc này thúc 
đẩy chấp nhận và sống giáo thuyết về tính ưu 
việt của Đức Kitô. Theo ý tôi, nguyên tắc này 
chỉ là hệ luận lôgích của nguyên tắc khác: Thiên 
Chúa là tình yêu vô hạn. Đức Kitô đã được 
Chúa Cha muốn, bởi vì, như tình yêu vô hạn, 
Người muốn được yêu cách vô hạn. Lý do thì rõ 
ràng. Toàn thể tạo thành thấm nhuần tình yêu. 
Việc tạo nên các hữu thể thông minh không chỉ 
là một hành vi của tình yêu; nhưng, nói theo từ 
ngữ của thánh Bônaventura, đó là một khát 
mong được yêu. Bây giờ tình yêu này chỉ có thể 
được trao dâng lại cho Thiên Chúa bởi Ngôi Lời 
Nhập Thể mà thôi, bởi vì chỉ duy mình Ngài có 
khả năng yêu và tôn vinh Thiên Chúa ở cấp độ 
cao nhất, nghĩa là, trong một mức tương xứng 
và vô hạn xứng đáng với Cha của mọi sự thiện 
(“totius bonitatis”). Vậy, điều nhất thiết tiếp 
theo là Đức Kitô là Đấng đầu tiên được muốn ở 
giữa các tạo vật (‘primum volitum inter omnia 
creatura volita”).15 Ngài cũng là nền tảng và lý 
do cuối cùng của phán quyết vĩnh cửu của Thiên 
Chúa, phán quyết được tỏ bày và được thực hiện 
trong vũ trụ. 

 Tôi không muốn đi xa hơn nữa, thưa cha, 
tuy nhiên cha có thể tự mình thấy rằng nếu 
chúng ta đi thêm một bước nữa trong việc áp 
dụng nguyên tắc này, chúng ta đang ở ngưỡng 
cửa của giáo thuyết về Vô Nhiễm Thai của Mẹ 
của Ngôi Lời Nhập Thể: “Tu sola a Lui festi 
ritorno, / ornata del primo suo dono./ Te sola 
piu su del perdono /l’Amor che puo tutto loco.” 
(Chỉ có Ngài quay trở về lại với Người,/ trang 
điểm bằng quà tặng đầu tiên/ Chỉ có Ngài Tình 

                                                 
14 St. Augustine, Tractatus in Ioannis Evangelium, XXVI, 
n. 4 (Migne, Patrologia Latina, Vol. XXXV, col. 1608). 
15 Qc. John Duns Scotus, Reportata Barcinonensia III, 
dist. 7, quaest. 3, in Carolus Balíc, ofm., Theologiae 
Marianae elementa (Sibenik: Typographia Kacic, 1933), 
p. 184. 

Yêu toàn năng/ đã đặt lên trên tất cả sự cần thiết 
của thứ tha.- Alessandro Manzoni) 16 

 L’Amor che può tutto, l’ Amor che il ciel 
governa (Tình Yêu toàn năng, Tình Yêu ngự trị 
tầng trời): chính vì từ chối đón nhận sự thật này 
mà các người Do thái và các người theo 
Mohamét không chấp nhận mầu nhiệm Nhập 
Thể, cũng như nguyên nhân chính làm phát sinh 
ra phái Arius, Calvin, Jansénít, chủ nghĩa hiện 
đại, theo ý kiến của tôi, là sự thiếu niềm tin vào 
Tình Yêu vô hạn. 

Teilhard: Tôi đồng ý với cha rằng đó là 
nguyên nhân chính. Tuy nhiên, cha sẽ chấp 
nhận là còn có nhiều nguyên do khác, có lẽ là 
những nguyên do tức thời của những hệ thống 
sai lầm này. [Sau một tản mạn về phái Jansénít, 
cha Teilhard nói: Bây giờ tôi thấy trong một ánh 
sáng mới sự tôn sùng Rất Thánh Trái Tim Chúa 
Giêsu và Chúa Giêsu Vua: “Cor Jesu, in quo 
Pater sibi bene complacuit!”(Trái tim Đức 
Giêsu, nơi đó Chúa Cha mãn nguyện!)] Nhưng 
tôi khẩn thiết xin cha tiếp tục. 

Allegra: Chủ đề thứ ba của Scotus là: “Tất cả 
các bản văn của Kinh Thánh và của các Giáo 
phụ xem ra khẳng định cái nhìn ngược lại -nghĩa 
là, Đức Kitô sẽ không trở nên người phàm nếu 
Ađam đã không phạm tội- có thể được giải thích 
theo nghĩa này là: nếu con người đã không sa 
ngã, Đức Kitô đã không đến như Đấng Cứu 
Chuộc. Cũng có lẽ Ngài đã không đến trong 
thân xác có thể chịu khổ đau, vì điều này thì 
không cần thiết cho linh hồn của Đức Kitô, -vốn 
được Thiên Chúa tiền định cho một vinh quang 
cao cả cực kỳ,- được kết hợp với một thân xác 
có thể chịu đau khổ.” Trong khẳng định này, 
chúng ta có cái gì đó giống như sự tổng hợp hai 
dữ liệu mạc khải của Scotus: tính ưu việt tuyệt 
đối của Đức Kitô như mục đích đầu tiên của 
Nhập Thể, và Cứu Chuộc nhân loại như mục 
đích thứ hai. Tuy nhiên, tổng hợp này đã được 
thánh Phaolô hoàn thành trong phong cách tiên 
tri bí hiểm của ngài. Thật vậy, ngài rao giảng 
cùng một lúc Đức Kitô Vua hoàn vũ (Rex totius 
universitatis) và Đức Giêsu chịu đóng đinh vì 
chúng ta. 

 Nếu Scotus có điểm nào đáng chê trách -lời 
chê trách này, như Grabmann đã chỉ cho thấy, 

                                                 
16 Tiết này được trích trong bài thơ của Manzoni 
“Ognissanti” Xem Tutte le poesi di Alessandro Manzoni, 
ed. by Giovanni Titta Rose (Milan: Casa Editrice 
Ceschina, 1966), p. 219. 
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dính dáng đến toàn bộ phương pháp của Kinh 
viện- thì điểm đó sẽ là nỗ lực muốn chứng minh 
tổng hợp của ngài qua lý luận thần học hơn là 
qua Kinh Thánh và Thánh Truyền. Nhưng, 
người ta đừng quên là ratio theologica, -đối với 
Scotus cũng như đối với tất cả các bậc thầy lớn 
khác của thời Trung cổ,- tiêu biểu cho kết quả 
của những suy ngẫm đáng quý hàng ngày của 
ngài trên Kinh Thánh và các Giáo phụ. Chỉ cho 
đến thế kỷ thứ 16 các môn đồ của ngài mới bắt 
đầu sử dụng phương pháp của nghiên cứu kinh 
thánh-giáo phụ. Cách tiếp cận mới này về vấn 
đề đang tranh cãi đã mang lại nhiều thành quả 
phi thường, mặc dù, ở phương diện này, còn tồn 
tại nhiều việc phải làm. Lúc này đây, xuất hiện 
trong đầu tôi hai tác phẩm như đại diện cho cách 
tiếp cận mới: đó là tác phẩm của Ugo Lattanzi, 
Il primato universale di Cristo secondo le S. 
Scritture,17 và của Irénée Hausherr, “Un 
précurseur de la théorie scotiste sur la fin de 
l’Incarnation: Isaac de Ninive.”18 

 Tôi xác tín rằng bên trong tổng hợp của 
Scotus, cả nhân học Kitô giáo, lẫn mầu nhiệm 
của Thập giá được duy trì trong trạng thái toàn 
vẹn của chúng, và rằng không có cái gì của chân 
lý mạc khải bị mất đi hoặc bị suy giảm. Thậm 
chí tôi có thể nói rằng mầu nhiệm Thập giá 
được nhấn mạnh cách mới mẻ, bằng việc được 
nhấn chìm vào, có thể nói như thế, trong những 
ngọn lửa tinh tuyền nhất và nồng nàn nhất của 
tình yêu thần linh. Bởi vì –như Scotus lý luận- 
như một Gioan đảo Patmos mới- vì một mặt, 
một thụ tạo giới hạn không thể, bằng việc phạm 
tội, gây một xúc phạm ác liệt vô hạn, và bởi vì 
mặt khác, để làm hòa chúng ta với Thiên Chúa, 
chỉ cần Ngôi Lời, qua Nhập Thể, mặc lấy thân 
xác có thể chịu khổ đau, hoặc, nếu Thiên Chúa 
đã có một thái độ rất sẵn sàng như thế, một thiên 
thần, hoặc kể cả một con người được ân sũng 
trợ lực, cũng có thể đền bù cho chúng ta, do đó 
mà các đau khổ của Con Thiên Chúa chịu đóng 
đinh được Thiên Chúa muốn để thúc đẩy chúng 
ta yêu mến Người và ý thức chúng ta được gắn 
                                                 
17 (Rome: Lateranum, 1937) Tác phẩm của Lattanzi là 
một nghiên cứu chú giải về tính ưu việt phổ quát của Đức 
Kitô theo học thuyết của Scotus. 
18 Qc. Recherches de science religieuse, XXII (1932), 
316-320. Trong nghiên cứu của ngài, Irenee Hausherr, sj, 
chỉ cho thấy rằng Isaac người Ninive, một người theo phái 
Nestorius ở thế kỷ thứ bảy, đã nói trước học thuyết của 
Scotus về động lực đầu tiên của Nhập Thể trong tác phẩm 
của ngài De perfectione religiosa, ed. by P. Bedan, C.M. 
(Paris, 1909), pp. 583-586. 

bó với Người mật thiết như thế nào (“ad 
alliciendum nos ad amorem suum…et quia 
voluit hominem amplius teneri Deo”). Nói cách 
khác, các khổ đau của Đức Kitô đã được Cha 
trên trời của Ngài muốn để lôi kéo con người 
đến gần Người hơn, hầu con người có thể yêu 
Người cách mãnh liệt hơn. Đó là lý do tại sao, -
Scotus tiếp tục lý luận,- không bao giờ có ân 
sũng cứu độ nào được Ba Ngôi Rất Thánh ban 
cho con người trong tình trạng hiện nay (Scotus 
phân biệt ba tình trạng của con người: trước khi 
phạm tội, sau khi phạm tội, ở trên trời. Tình 
trạng hiện nay: statu isto, là tình trạng thứ hai, 
Nd), trừ ra các công đức của sự dâng hiến của 
Đức Kitô trên Thập giá, hiến tế của Người Con 
yêu dấu của Chúa Cha phát xuất từ tình yêu lớn 
nhất và vô cùng. 

 Trong một tổng hợp như thế, Đức Kitô, luôn 
luôn và ở khắp mọi nơi, là Đấng Đầu Tiên, và 
nắm giữ tính ưu tiên trong mọi sự -proteuon en 
pasi- Nhân tính thánh thiêng của Ngài, --nhân 
tính tỏ lộ chính nó trong các mầu nhiệm thân 
thương và đáng yêu của Bếtlêhem, Nazarét, 
Calvariô, và Thánh Thể, và nó tỏa sáng cách đặc 
biệt trong các mầu nhiệm vinh quang của Sống 
lại, Lên trời và Hiện xuống, cũng như trong vinh 
quang của Mẹ Vô nhiễm và Giáo hội của Ngài-- 
lôi cuốn bằng một sức hấp dẫn không thể cưỡng 
lại, các tâm hồn con người về với tình yêu của 
Cha Ngài và của chính Ngài, của Mẹ Ngài, và 
Giáo hội của Ngài. Bởi vì, để trích dẫn lại lần 
nữa bản văn của Scotus: “Ad alliciendum nos ad 
amorem suum sic fecit…; et quia voluit nos 
amplius teneri Deo…ideo multum tenemur ei” 
(Ngài hành động như thế nhằm để thúc đẩy 
chúng ta yêu mến Ngài….và bởi vì Ngài muốn 
chúng ta ngày càng gắn bó với Thiên 
Chúa…..do đó chúng ta mắc nợ Ngài nhiều là 
ngần nào!) 

Teilhard: Các lời này phảng phất hương vị 
của một bài thánh ca phụng vụ. 

Allegra: Thưa cha, cha không phải là người 
đầu tiên, cũng như không phải là người duy nhất 
cảm nhận được sự hài hòa đầy thi vị ẩn tàng 
dưới nhịp điệu khắc khe của đoạn này, được viết 
bằng một thứ La-tinh mạnh mẽ nhưng thiếu trau 
chuốt. Nếu tôi nhớ đúng thì Henri Bremond, 
Levasti, và Portaluppi thường chỉ ra rằng trong 
văn xuôi của các nhà văn thần bí có hàm chứa 
nhịp điệu thi thơ. Trong mức độ liên can đến 
Scotus, một nhịp điệu thi ca và tâm linh như thế 
thì lại càng hiển nhiên trong các lời cầu nguyện 
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của cuốn De Primo Principio của ngài,19 và 
chắc chắn là cũng có ở trong trang suy niệm 
thần học sâu xa này. Điều này cũng đã được 
nhiều người khác nhận thấy. Ví như bà 
Varaschini đã so sánh trang này của Scotus với 
một trong những thánh ca, mà theo sử gia Pliny, 
các Kitô hữu ở Bithynia thường dùng để hát 
khen chúc tụng Đức Kitô: “dicere carmen 
Christo quasi Deo.” Bạn thân của tôi là 
Bertrand de Margerie, sau khi xin tôi giải thích 
các bài ca chúc tụng Đức Kitô ở trong Tân Ước, 
và sau khi đã đọc đoạn văn chúng ta vừa nói đến 
ở trên, đã thốt ra cách tự phát, nhận xét sau đây: 
“Nếu chúng ta bỏ qua một bên nhịp điệu bên 
ngoài của nó, thì đoạn Scotus nói về Đức Kitô, 
Vua và Đấng Cứu Thế này, đối với tôi, rất giống 
với những thánh thi của Tân Ước. Tôi sẽ nói 
điều này với mẹ tôi, một người rất ưa thích thi 
ca tôn giáo.” Cho đến nay, tôi chưa biết được 
phản ứng của bà de Margerie, một người Nga 
trở lại, có lòng đạo đức và một đức tin rất sâu 
sắt, tuy nhiên, có điều đáng lưu ý là một một 
người trẻ như Bertrand, một Kitô hữu nhiệt 
thành và có ý định gia nhập Dòng Tên,20 đã có 
cùng những tâm tình như Bà Varaschini và 
nhiều người khác. 

Teilhard: Cha Allegra, tôi thấy rằng cha biết 
vâng lời vị Tổng Phục vụ của cha là ngần nào, 
người mà, theo như cha đã nói với tôi, mấy năm 
trước đã kêu gọi tất cả các anh em Phan sinh 
truyền bá, phổ cập và bảo vệ học thuyết về tính 
ưu việt của Đức Kitô. Tôi chúc mừng cha ở 
điểm này, và tôi xin cha tiếp tục quảng bá học 
thuyết này với cùng niềm đam mê và xác tín sâu 
xa mà cha đã tỏ ra cho tôi hôm nay. 

Allegra: Liên quan đến đam mê và xác tín, 
cha Teilhard thân mến của tôi, tôi tin chắc chắn 
rằng cha có thể đánh bại tôi, và bỏ xa tôi rất 
nhiều! 

Teilhard: Thôi được, thưa cha, trong một 
nghĩa nào đó tôi nghĩ rằng điều đó đúng. Tuy 
nhiên, tôi phải nói rằng đó lại là một nhược 
điểm chung của cả hai chúng ta. Mặc dù đi 
những con đường khác nhau, chúng ta hướng về 
cùng một mục đích, tức là nguồn của ánh sáng 
và của lửa là Đức Kitô Vĩ Đại. Nhưng mà tôi 

                                                 
19 Qc. A Treatise on God as First Principle, trang 2, 43, 
71, 143-147, 151. 
20 Bertrand de Margerie đã thực sự trở thành một Linh 
mục dòng Tên và đi truyền giáo ở Ba Tây. 

thấy rằng tôi luôn cắt ngang lời cha. Xin cha 
tiếp tục. 

Allegra: Cha Teilhard, thành ngữ mà cha 
dùng “nguồn của ánh sáng và của lửa” làm tôi 
nhớ lại một thành ngữ khác của thánh Phanxicô 
Átxisi: “ignita et melliflua vis amoris Dei” (sức 
mạnh nóng bỏng và ngọt ngào của tình yêu của 
Thiên Chúa).21 Cha có nghĩ rằng thành ngữ này 
thì rất thích hợp với Trái Tim của Chúa Giêsu 
và Chúa Thánh Linh không? Nhưng mà lần này 
thì chính tôi đi lạc đề; bây giờ tôi phải kết thúc 
và đi đến điểm cuối của các ghi chú của tôi. 

 Trong ánh sáng của học thuyết mà chúng ta 
vừa cùng nhau bàn luận, một học thuyết có bối 
cảnh là thuyết quy tâm Kitô, cha có thể thấy 
rằng, thưa cha, vở kịch Cứu Chuộc đã biến đổi 
từ một vở kịnh về công lý sang một vở diễn về 
tình yêu tinh tuyền và nồng cháy nhất. Hình như 
đối với tôi --tôi ao ước giá tôi có thời gian và 
khả năng viết về chủ đề này-- chương trình công 
lý, như thế, đã được thay thế bằng một chương 
trình cứu độ mà tự nó thì toàn hảo và không bị 
bất cứ yếu tố nào từ bên ngoài tác động đến. 
Chương trình này chỉ bắt nguồn từ trong tình 
yêu mà Thiên Chúa Cha dành cho Con của 
Người, và từ trong tình yêu mà Người Con 
Nhập thể, Đức Giêsu Kitô, dành cho Cha của 
Ngài và dành cho con người. Tôi tìm thấy sự 
ủng hộ cho cái nhìn này ở nơi thánh Phaolô, 
đấng khẳng định rằng “Đức Giêsu cam chịu khổ 
hình thập giá, chẳng nề chi ô nhục.”( Dt 12: 2), 
vì tình yêu dành cho Cha của Ngài và cho anh 
em của Ngài. Tôi cũng đồng ý kiến cho rằng, 
trong ánh sáng của các học thuyết này, nghĩa là 
học thuyết quy tâm Kitô và học thuyết Cứu 
Chuộc hoàn toàn do tình yêu tinh tuyền, người 
ta sẽ dễ dàng hơn trong việc giải thích sự kiện 
Vô Nhiễm Nguyên tội của Đức Maria và giá trị 
của các khổ đau của Mẹ như Đấng đồng công 
cứu chuộc của nhân loại. Cuối cùng, kết luận 
thực tiễn cho chúng ta là chúng ta nên cố gắng 
đưa vào hành động hệ luận đơn giản, nhưng đầy 
sức thuyết phục này: “Ideo multum tenemur ei” 
(Chính vì thế mà chúng ta mang ơn Ngài rất 
nhiều). Để trích dẫn lần nữa bản dịch Scotus của 
Scaramuzzi: “Vì lý do này, chúng ta mang ơn 
Đức Kitô nhiều là ngần nào. Chúng ta đã có thể 
                                                 
21 Thành ngữ này ở trong kinh nguyện “Absorbeat” của 
thánh Phanxicô, được gọi như thế bởi vì đây là chữ đầu 
tiên của nó. Qc. Opuscula Sancti Patris Francisci 
Assisiensis (Quaracchi: Typographia Collegii S. 
Bonaventurae, 1949), p. 125. 
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được cứu cách khác, tuy nhiên Ngài đã tự do 
chọn cứu chúng ta trong cách này. Chính vì thế 
mà chúng ta lại càng mang ơn Ngài nhiều hơn là 
trong trường hợp sự cứu độ của chúng ta nhất 
thiết phải xảy ra theo cách này mà không có một 
khả thể nào khác. Tôi tin rằng Ngài muốn cứu 
chúng ta trong cách này, chủ yếu là vì Ngài 
muốn chúng ta gắn bó với tình yêu của Ngài, và 
muốn con người ý thức hơn nữa nó mang ơn 
Thiên Chúa biết là ngần nào.”22 

 Cha Teilhard, tôi đã giải thích bằng những từ 
ngữ kinh viện những gì Scotus nói về Đức Kitô 
Alpha và Ômêga, và về Đức Kitô Đấng Cứu 
Chuộc bị đóng đinh. Đối với tôi, Scotus như 
nắm chặt hai vòng của một sợi dây, và làm 
thành một tổng hợp chắc chắn hai học thuyết, 
mà xét cho tới cùng, cấu thành một mầu nhiệm 
siêu vượt của Đức Kitô. 

Teilhard: Tout s’enchaine et tout se tient! 
(Tất cả đều được nối kết lại với nhau và đứng 
vững!) Tôi muốn nói lời cám ơn cha và xin cha 
để tâm viết về chủ đề này. Tôi ý thức rất rõ 
nhiệm vụ to lớn mà cha đang gánh trong việc 
phiên dịch Thánh Kinh ra tiếng Trung, tuy nhiên 
tôi tin chắc rằng cha sẽ tìm ra thời giờ thực hiện 
công việc khác này, cũng vì nhằm làm rạng 
danh Đức Kitô. Và chắc chắn là để khuyến 
khích các anh em trong Dòng, cũng như những 
người khác, ngẫm nghĩ trên học thuyết này và 
quảng bá nó. Nếu có dịp may trở về lại nước 
Pháp, tôi sẽ nói điều này với người bạn của tôi 
là cha Valensin. Tâm hồn và trí óc của ngài 
được dựng nên để leo lên những tầm cao như 
thế: quả tim ngài đập hòa nhịp với tình yêu của 
Đấng Cứu tinh của chúng ta. Cha còn điều gì 
muốn nói với tôi nữa không? 

Allegra: Còn một chuyện nữa, thưa cha; đó 
là xác nhận điều cha viết cho tôi trong phần đề 
tặng cuốn sách The Divine Milleu: Cả hai chúng 
ta được liên kết lại trong Đức Kitô Ômêga. 

Teilhard: A la plus grande gloire du Grand 
Christ! (Để vinh quang Đức Kitô Vĩ Đại cả sáng 
hơn!) 

 Kết luận 
 Tôi gặp cha Teilhard lần cuối vào tháng 05 

năm 1945, sau khi nước Đức đầu hàng; đó là lần 
gặp gỡ từ biệt của chúng tôi. 

Teilhard: Cha Allegra, tôi nghĩ rằng chẳng 
bao lâu nữa, chúng ta sẽ chia tay nhau. Tôi hy 

                                                 
22 Scaramuzzi, Duns Scoto: Summula, trg 183. 

vọng cha sẽ cầu nguyện cho tôi, phải không 
cha? Tôi muốn cám ơn cha một lần nữa về tình 
bạn nồng hậu của cha, và những giờ thân tình 
mà chúng ta đã cùng nhau trải qua. 

Allegra: Cha Teilhard, cha có nhớ nhà thơ trẻ 
Wang-Po, mà tôi đã nói với cha rất nhiều lần 
trong những lúc chúng ta đi lạc khỏi đề để nói 
về thi ca trữ tình của Trung quốc không? Tốt, 
tôi muốn chào tạm biệt cha bằng một cặp câu 
thơ mà tôi dịch cách tự do như sau: 

Cho dù anh đi đến tận cùng đáy biển, 
Hoặc đến mút vô tận của bầu trời, 
Thì tôi vẫn luôn ở cận kề bên anh. 
Teilhard: Cám ơn cha; cám ơn cha lần nữa 

về tất cả mọi sự, mais surtout priez pour moi 
(nhưng, nhất là xin cha cầu nguyện cho tôi.) 

 Điều này, tôi nghĩ, là tất cả những gì cần 
được nói ở đây. 

 Cha Teilhard rời khỏi Bắc Kinh. Tôi theo 
dõi hoạt động của ngài từ xa, qua việc được các 
người bạn Dòng Tên của tôi cung cấp tin tức, 
cho đến ngày ngài qua đời, vào chiều tối Phục 
sinh năm 1955 tại Nữu Ước. Tôi nhận được tin 
khi đang ở Giêrusalem, gần hai tuần sau biến cố 
bi thảm. Một sự kiện ai cũng biết là trong vòng 
một thời gian ngắn sau cái chết của ngài, nhà 
khoa học Dòng Tên nổi tiếng đã thực sự chinh 
phục thế giới. Người bạn cũ ở Bắc Kinh của 
ngài âm thầm theo dõi sự lớn mạnh không 
ngừng của danh tiếng của ngài, --tuy nhiên với 
lòng nhiệt tình không quá độ về tất cả những gì 
đã xảy ra, và như thế mãi cho đến bây giờ,-- đã 
xuất bản sách về ngài. 

 Đối với tôi, kỷ niệm sống động và không thế 
nào quên được của tôi về ngài thì đã đủ cho tôi. 
Tuy nhiên, tôi không thể không lưu ý rằng, cũng 
như lúc còn đang sống, sau khi qua đời, 
Teilhard de Chardin vẫn tiếp tục là một dấu chỉ 
của mâu thuẫn. Trong khi các người ngưỡng mộ 
ngài ca ngợi tư tưởng của ngài đến tận trời cao, 
một số người khác lại nhìn nó với những tâm 
tình pha trộn, nếu không nói là với thái độ coi 
thường. Phải chấp nhận rằng, trong bầu khí ảm 
đạm gây nên bởi triết lý hiện sinh sau thế chiến 
lần thứ hai, sứ điệp quá lạc quan của Teilhard 
xem ra mê hoặc, -như nó còn đang mê hoặc hiện 
nay- hàng triệu người. Nhưng tôi xác tín rằng –
tôi nói điều này với cùng sự thẳng thắn mà cha 
Teilhard rất ưa thích- ngài không bao giờ nghĩ 
trình bày sứ điệp của ngài như một “kinh tin 
kính” để được người khác chấp nhận một cách 
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mù quáng, như thể trường hợp xảy ra với nhiều 
môn đồ của ngài hôm nay. Đúng hơn, ngài quan 
niệm sứ điệp của ngài như một “cố gắng”, hoặc 
đúng hơn, như một môi trường hoặc một bố trí 
có thể được dùng như một khởi điểm cho sự 
nghiên cứu hiện tượng con người hướng tiến về 
điểm Ômêga, Đức Kitô Vĩ Đại. Cha Teilhard đã 
là và muốn được xem là người đi tiên phong 
hơn là một giáo sư. Chính vì thế, sẽ là một xúc 
phạm đến nhân cách cao thượng và đáng khâm 
phục của ngài trong cả hai trường hợp, hoặc ca 
tụng ngài như một khuôn mặt thần thoại, hoặc 
phỉ báng ngài. 

 Tự giới hạn bản thân trong lãnh vực chuyên 
môn của mình, tôi muốn mời gọi các triết gia 
lẫn các thần học gia, cách đặc biệt các thần học 

gia, nghiên cứu mức độ ở đó tư tưởng của cha 
Teilhard về “Đức Kitô Vĩ Đại” hoặc Đức Kitô 
như Alpha và Ômêga có thể, hoặc có lẽ phải 
được hội nhập vào trong cái nhìn hoàn vũ của 
thần học về Nhập Thể và Cứu Chuộc phát xuất 
do tình yêu tinh tuyền. Nếu được trải qua một sự 
nghiên cứu và điều tra như thế, thì học thuyết về 
tính ưu việt của Đức Kitô sẽ được khẳng định 
rộng rãi hơn trong Giáo hội, và tôi chắc rằng 
một trong những nguyện vọng tha thiết nhất của 
cha Teillard, một con người không thể nào quên 
được, thi sĩ, tư tưởng gia, và nhà thần bí, sẽ 
được thực hiện. 

Hồng Kông, ngày 24 tháng 06, ---  
Macao, ngày 10 tháng 07, năm 1966.

��
Sống ơn gọi theo gương thánh Gioan Tẩy Giả  

Bài giảng lễ Khấn lần đầucủa các chị  
Têrêxa Xêlin Trần Thị Nhi, OSC,  
Têrêxa Lòng Chúa TX Võ Thị Lan, OSC,  
Maria Giuse Côpêtinô Hoàng Thị Loan, OSC 

ngày 24-6-2013 tại Đan viện Clara, Xuân Sơn 

FX Long, ofm 
 

Chọn tên cho một em bé, trong dân Israel, là 
một nghi thức rất quan trọng, bởi vì cái tên 
không những cho thấy em bé được thông dự vào 
Giao ước, mà còn cho thấy căn tính của con 
người và sứ mạng sau này. Thường tên là tên 
của người cha, để hiểu rằng em bé sẽ tiếp nối 
truyền thống của gia đình dòng họ. Nhưng trong 
trường hợp bé Gioan, chính Thiên Chúa chọn 
tên cho em. Và tên của em có nghĩa là “Thiên 
Chúa đã chiếu cố”.  

Mỗi chị em Clara, trước khi khấn hứa, cũng 
chọn cho mình một tên thêm vào tên rửa tội, để 
suy ngẫm thêm: Xêlin, Lòng Chúa Thương xót, 
và Giuse Côpêtinô. Nhưng tận đáy lòng, chị em 
ý thức mình đã được Thiên Chúa gọi đích danh, 
đã “nhào nặn ra từ khi còn trong lòng mẹ” (x. Is 
49,5). Chính Người đã chọn chị em và đã đón 
nhận chị em vào trong gia đình-Hội Thánh của 
Người, rồi đưa vào trong gia đình Clara. Đấy là 
mối phúc của chị em. Mỗi ngày, Người còn gọi 
chị em, để ký thác cho chị em một “nhiệm vụ 
tình yêu” vì Người tin tưởng vào chị em. Tên 

của chị em, của tất cả chúng ta, được Người ghi 
nhớ sâu xa, mà Kinh Thánh nói ví von là “ghi 
trên lòng bàn tay của Người”. Người không bỏ 
mặc chị em tiến đi trên con đường khó khăn của 
cuộc sống, Người đồng hành với chị em, Người 
sửa dạy uốn nắn chị em, luôn luôn với sự âu 
yếm dịu dàng.  

Tất cả mọi điều đó là để chị em hoàn toàn tự 
do trả lời “xin vâng” với giấc mơ của Thiên 
Chúa, kiên quyết thực hiện chương trình được 
ghi khắc trong cái tên cũng là ơn gọi của chị em. 
Chỉ có điều tìm cho ra chương trình của Thiên 
Chúa đã được khắc ghi nơi chúng ta và thực 
hiện cho bằng được chương trình đó, quả không 
đơn giản. Phải có một số điều kiện, mà chúng ta 
thấy có nơi cuộc đời của thánh Gioan Tẩy Giả:  

Trước tiên, đó là sự khiêm nhường và lối 
sống đơn giản. Khiêm nhường không phải là bò 
lê trên mặt đất, lom khom trước mặt người khác, 
mà là biết mình là ai trong chương trình của 
Thiên Chúa và sống đúng như thế. Thánh Gioan 
nhận mình chỉ là “tiếng kêu trong hoang địa” 
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(Mt 3,3), dọn đường cho Đức Chúa đến. Ngài 
cũng rất đơn giản trong lối sống, vì biết đâu là 
điều chính yếu: “Ông Gioan mặc áo lông lạc đà, 
thắt lưng bằng dây da, lấy châu chấu và mật ong 
rừng làm thức ăn” (Mt 3,4). Chị em cũng cần 
đơn giản trong nếp sống, để có thể sống được 
điều chính yếu, đó là tất cả cho Thiên Chúa.  

Kế đó là sự lương thiện, không lợi dụng cơ 
hội. Khi những người được phái đến từ 
Giêrusalem hỏi ngài, ngài cứ chối rằng ngài 
không phải là ai, y như sợ một khẳng định nào 
đó sẽ làm người ta hiểu sai về ngài và xúc phạm 
đến Đấng ngài phải làm chứng (x. Ga 1,19-21). 
Gioan không lợi dụng hoàn cảnh tranh tối tranh 
sáng mà trả lời “ỡm ờ” để người ta có thể hiểu 
mình là một nhân vật lớn, để trục lợi. Chị em 
cũng sống làm sao để không duy trì một tình 
trạng “mập mờ” có lợi cho những xu hướng vị 
kỷ của mình. 

Cuối cùng là sự thẳng thắn trong tinh thần 
trách nhiệm. Đức Giêsu là “ánh sáng” (Ga 1,4-
5.9), còn Gioan chỉ là một “ngọn đèn cháy 
sáng” (5,35). Cho dù Đức Giêsu đến sau, Người 
vẫn thực sự “có mặt” trước Gioan, bởi vì Người 
đã ở với Thiên Chúa từ khi trước khi tạo dựng 
(1,15.27.30). Gioan chỉ là một tiếng nói làm 
chứng về Đức Giêsu (1,23). Ngài làm phép rửa 

bằng nước (1,26.31.33; 3,22-23), còn Đức Giêsu 
thì làm phép rửa bằng Thánh Thần (1,33; 3,26). 
Ngài chỉ là bạn của Chàng Rể, hết sức vui mừng 
khi được nghe tiếng nói của Chàng Rể (3,29). 
Khi Đức Giêsu bắt đầu sứ vụ, Gioan phải 
nhường bước cho Người (3,30). Sống hết tinh 
thần trách nhiệm là xây dựng đời sống cộng 
đoàn và làm cho Chúa Giêsu có thể hiện diện 
sống động giữa lòng cộng đoàn. 

Hôm nay chị em được mời gọi luôn đặt mình 
trước mặt Đức Kitô, ý thức Người là Ngôi Lời 
Thiên Chúa, là Con Thiên Chúa, để có một cái 
nhìn đúng đắn về ơn gọi của mình trong tâm 
tình biết ơn và khiêm tốn.  

Mỗi ngày chị em cần tự hỏi: đâu là tự do Đức 
Giêsu để cho tôi, và trách nhiệm của tôi là thế 
nào? Đức Giêsu đang ẩn mình ở giữa chúng ta: 
Tôi có đang sống như là một chứng nhân trung 
thực của Người chăng? Luôn luôn đặt mình 
trước mặt Đức Kitô, chị em biết rõ mình là ai, 
và hãnh diện được sống như thế. Hẳn là chị em 
đang cảm thấy được mời gọi bắt chước vị Tẩy 
Giả, cứ làm chứng trong mức độ hiểu biết mình 
có vào lúc này. Qua dòng thời gian, Thiên Chúa 
sẽ tiếp tục dạy dỗ để chị em có thể nêu lên một 
chứng từ rõ nét và sắc bén hơn về Đức Giêsu. 

 
 TÙY BÚT:  

ĐÀN GÀ TRONG SÂN 
Tu sĩ Trần Mừng, ofm 

 
 Ngoài sân vườn, trời đang lất phất mưa. 

Trong hiên nhà, tôi ngồi quan sát và tận hưởng 
cảnh đẹp qua màn mưa. Tất cả như trong sương 
mờ. 

 Dưới cây mít già, tôi thấy một bà gà mái bị 
thọt chân đang cùng đàn con kiếm chác lần cuối 
những sinh vật bé nhỏ trên đất, trước khi trời 
tối. Một chú gà con bé xíu nhảy lên lưng gà mẹ. 
Điều tôi chứng kiến và kinh ngạc, là gà mẹ vẫn 
đứng yên để chú gà con nằm gọn trên lưng 
mình. Được một chốc, gà mẹ từ từ hạ chân 
xuống để có tư thế nằm. Tôi suy đoán rằng: 
Chắc gà mẹ với một chân thọt, đã mỏi dưới sức 
nặng của gà con trên lưng! Tôi tự hỏi: Vì sao gà 
mẹ không lắc mình để chú gà con tuột khỏi 
lưng? Vì với một chiếc chân, làm sao gà mẹ 
chịu nổi sức nặng của chú gà con cộng với trọng 
lượng thân mình! Phải chăng gà mẹ yêu gà con, 

không nỡ từ chối một cơ hội chứng tỏ tình mẫu 
tử? 

 Tôi cảm thấy thương gà mẹ và đàn gà con 
làm sao! Đàn gà vẫn nháo nhác tìm mồi. Có lẽ 
vì đang đói? Tôi vào bếp và vốc một nắm gạo, 
quẳng ra vườn cho chúng cùng ăn. Nhưng lại 
một ngạc nhiên nữa đến với tôi: Gà mẹ không 
nhảy bổ vào nhúm gạo như các chú gà con tham 
ăn. Gà mẹ chỉ thong thả nhặt những hạt gạo 
văng ra bên ngoài. Gà mẹ còn liếng thoắng 
trông chừng cho đàn gà con được tận hưởng 
trọn bữa ăn. Gà mẹ chập chững nhưng đầy sát 
khí, xua đuổi những con gà khác bầy muốn 
tranh ăn… 

 Tôi bồi hồi xúc động! Tôi chợt nhớ về mẹ 
mình. Hình ảnh đàn gà đã làm tôi nhớ đến 
những kỷ niệm yêu dấu chôn sâu trong ký 
ức…Hình ảnh một người mẹ tảo tần nuôi con, 
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không quản ngại thức khuya dậy sớm, đội nắng 
dầm mưa. Mẹ tôi không bị thọt chân. Nhưng 
những gian nan trong cuộc đời đã cướp đi của 
mẹ nét thanh xuân, sự thanh nhàn, để in hằn trên 
đời mẹ bao tật nguyền của đau thương. Con tim 
tràn đầy tình mẫu tử nơi mẹ không ít lần bị nhói 
đau hoặc thoi thóp trước bão tố cuộc đời. Đôi 
chân của mẹ bao lần cũng lao đao vấp té trên 
đường tìm hạnh phúc cho con, cho chồng. Đôi 
tay của mẹ như muốn là vũ trụ để ôm ấp đàn 
con trong yêu thương ngập tràn. Đôi bàn tay ấy 
không nề hà bất cứ công việc nặng nhọc nào để 
cho con được sống vui, sống khỏe, sống hạnh 
phúc. Đôi chân ấy miệt mài vạn dặm , tất tả 
ngày đêm, để cho con được những ngày lành 
tháng tốt, những năm tháng bình yên. 

 Từ hình ảnh của mẹ, tôi lại liên tưởng đến 
hình ảnh của Chúa Giêsu trên thập giá. Ngài đã 
bị đánh, bị đóng đinh, bị đâm, bị treo lơ lửng 
giữa trời và đất; để che chở nhân loại dưới cánh 
tay mình; để nhân loại được sống và được cứu 
độ theo ý Cha trên trời. 

 Xin cảm ơn đàn gà. Đàn gà đã nhắc cho tôi 
về tình mẫu tử của mẹ, tình dâng hiến của Chúa 
Giêsu và tình phụ tử của Cha. Tạo vật đã ca 
ngợi Tình yêu Chúa là vậy đó! Bởi thế, thánh 
Phaolo mới có câu: “Mọi tạo vật lâm vào cảnh 
hư ảo, không phải vì chúng muốn, nhưng là vì 
Thiên Chúa bắt chịu vậy.Tuy nhiên , chúng vẫn 
còn niềm trông cậy: là có ngày cũng sẽ được 
giải thoát, không phải lệ thuộc vào cảnh hư nát, 
mà được cùng với con cái Thiên Chúa chung 
hưởng tự do và vinh quang” (Rm 8,20-21).  

 
“Tôi đã giữ vững niềm tin” (2 Tm 4,7) 

Thánh Lễ 29-6-2013 tại Giáo xứ Du Sinh, Đà Lạt,  
kỷ niệm Ngọc Khánh Linh mục  
của cha Phaolô NGUYỄN VĂN HỒ, OFM 

FX Vũ Phan Long, ofm 

Hình ảnh cha cố Phaolô Nguyễn Văn Hồ đến 
với tôi rất sớm…. Khi tôi đang ở lớp Sáu ở 
Chủng viện Phanxicô, ngài cố dạy giáo lý. Đó là 
thời gian tôi đang được khai tâm cả về đời sống 
Phan sinh lẫn ngôn ngữ Vinh, một ngôn ngữ mà 
tôi có cảm tưởng còn khó hơn… tiếng Pháp! Tôi 
có thiện cảm với cha Phaolô ngay, vì thấy cha 
có một chất giọng, một ánh nhìn rất ân cần, rất 
tha thiết… Hôm nay, để chia sẻ đoi điều về cha 
cố, tôi xin phép đọc lại đời sống của ngài dọc 
theo lịch sử Tỉnh Dòng, thế là tôi đi từ khám 
phá này sang khám phá khác. Trước tiên, tôi xin 
đi từ một vài kinh nghiệm của một vài anh em 
linh mục.  

Vào ngày chịu chức, tân linh mục cảm thấy 
Thánh Thần thúc bách đi đến tận cùng trái đất, 
xuống đáy âm phủ, mà làm điều gì đó cho Chúa. 
Nhưng rồi, chẳng mấy chốc linh mục thấy rằng 
“tận cùng trái đất” có thể là một ngõ ngách 
trong chính tim mình, vì mãi rồi nó vẫn chưa 
thấm nhuần Phúc Âm; và “đáy âm phủ” cũng có 
thể là đáy trái tim mình, vì mãi mãi chưa đẩy xa 
được những ảnh hưởng của ma quỷ! Có những 
linh mục bị khủng hoảng. Nhưng cha cố Phaolô 
thì không, cha đã chia sẻ với anh em: “Mình cứ 
sống bình an và lấy Chúa Giêsu mà sống, giờ 

nào phút nào đi nữa thì Chúa Giêsu cũng là lẽ 
sống, là cùng đích”. Đây là một khám phá đầu 
tiên của tôi. Cha đã bắt gặp tâm tình của thánh 
Phaolô: “Đối với tôi, sống là Đức Kitô” (Pl 
1,21).  

 Sáu mươi năm tu sĩ linh mục của cha cho 
thấy cha sẵn sàng ra đi và luôn sẵn sàng phục 
vụ. Năm 1954, từ Pháp về, cha ở tại tu viện Nha 
Trang cho đến năm 1958, dạy Pháp văn, Latinh 
và làm linh hướng. Năm 1959 cha về tu viện Cù 
Lao Giêng giúp các chú Tìm hiểu và lo nhà tập. 
Năm 1962 cha lại được đổi về Nha Trang, làm 
tuyên úy dòng Lasan thay cho cha già Maurice 
Bertin, làm linh giám hội Legio ở giáo xứ Vĩnh 
Phước và Thanh Hải, làm Phó và sau đó làm 
Phụ trách cộng đoàn Nha Trang. Đầu năm 1971 
cha được thuyên chuyển lên Du Sinh làm Phụ 
trách nhà. Cha đã ở Du Sinh gần 23 năm liên 
tục, làm Phụ trách nhà 6 năm, làm Cố vấn Tỉnh 
Dòng kiêm Đại diện Giám Tỉnh 3 năm, làm cha 
xứ Du Sinh 18 năm. Từ năm 1993 đến 1996 cha 
lại chuyển về cộng đoàn Suối Dầu Nha Trang 
làm Phụ trách cộng đoàn. Sau đó lại được 
chuyển về Thủ Đức làm trợ úy Đan viện thánh 
Clara và linh hướng Học viện Thủ Đức. Năm 
1999 cha trở lại Du Sinh làm linh hướng cho 
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Nhà Tập cho đến nay. Ngoài ra cha còn giải tội 
hàng tuần tại Nhà thờ Chánh Tòa cũng như cho 
các dịp tu sĩ tĩnh tâm …  

Anh em trẻ thán phục, thì cha cố nói như 
phân bua: “Thì cũng làm vậy thôi chứ có biết gì 
đâu!... Kể thì mình không làm được việc chi nổi 
bật cho lắm… Mình không làm được chuyện chi 
lớn lao!” Đơn giản. Nhưng đấy là sự thật. Bởi vì 
cha cố chỉ muốn một điều như cha tâm sự: “Cứ 
nhìn vào Chúa Giêsu và bắt chước sống theo 
gương Ngài”, điều này tưởng là dễ, nhưng lại là 
một hành trình đòi hỏi kiên nhẫn, tâm tình phó 
thác, và lòng cậy trông. Vì có bao giờ chúng ta 
dám nói rằng mình đã bắt chước được Đức 
Giêsu trọn vẹn? Đây lại chính là sự khôn ngoan 
của Đấng Thánh Nghèo thành Assisi. Và đây lại 
là một khám phá nữa của tôi. 

Hôm nay nhìn lại hành trình đã qua, cha cám 
ơn Thiên Chúa như vào năm cha mừng 50 năm 
linh mục: “Cám ơn Chúa vì trong hơn 50 năm 
đời linh mục mình cũng đã làm công việc tông 
đồ, Legio, dạy học, linh hướng, cha xứ… Kể thì 
mình không làm được việc chi nổi bật cho lắm, 
nhưng Chúa thương gìn giữ, nên không gặp khó 
khăn chi đáng kể…”. 

Riêng với giáo xứ Du Sinh, cha cố đã gắn bó 
với anh chị em suốt 18 năm, trong thời gian rất 
khó khăn về mọi phương diện. Sáng trưa tối đi 
về cộng đoàn, đi lên giáo xứ, lúc nào bên người 
cũng đeo cái xắc vải dù xanh, và cái nón lá trên 

đầu, đôi dép lốp, trời mưa cũng như trời nắng: 
hình ảnh này đã trở nên thân quen lắm với anh 
chị em. Ngày qua ngày, cha sửa chỗ này chữa 
chỗ kia trong nhà thờ. Cha lui cui trong nhà xứ 
hiu quạnh, với tiện nghi tối thiểu: cái bàn, cái 
ghế sứt mẻ, một cái giường phải chắp chân. 
Nhưng cha tận tụy cần cù lo cho từng người con 
trong giáo xứ. Hôm nay hẳn là cha cốPhaolô 
vẫn cảm thấy được ưu đãi vì đã sống đến tận 
bây giờ và vẫn khỏe mạnh, vẫn còn có thể thốt 
lên: “Không ngờ hề!... Lạ lùng hề!?”, và vẫn 
còn cười được. Phải nói có khá nhiều người 
không biết cười trong đời họ, để rồi họ phải chết 
trước khi đến tuổi già hạnh phúc! Còn cha cố 
chúng ta thì có thể nói: “Nếu Chúa gọi ra đi thì 
ra đi, còn Chúa bảo ở lại thêm một thời gian 
nữa thì cũng sẵn sàng!” Cha cố đã diễn tả cách 
khác mà không kém sâu sắc tâm tình của thánh 
Phaolô: “Sống là Đức Kitô, và chết là một mối 
lợi” (Pl 1,21). Thêm một khám phá nữa về cha 
cố.  

Hôm nay, cha cố đã có thể nói với thánh 
Tông Đồ Dân ngoại: “Tôi đã đấu trong cuộc thi 
đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ 
vững niềm tin” (2 Tm 4,7). Cầu chúc cha những 
ngày tương lai bình an và chan hòa niềm vui. 
Nhưng nếu Thiên Chúa vẫn cứ đề nghị những 
chương trình mới, thì hẳn cha cũng sẵn sàng lên 
đường chứ, phải không cha?  

 

 TUỔI TRẺ (YOUTH) 
Trích đăng dưới đây bài thơ nổi tiếng “YOUTH” của tác giả Samuel Ullman 

Người dịch: Nguyễn Thị Thu (Muốn tìm biết tác giả và bản tiếng Anh xem Kiến Thức 
Ngày Nay, số 781, ngày 20/04/2012) 

 
Trẻ không phải là tuổi đời dài ngắn, mà là 

trạng thái của tinh thần. Trẻ không phải là má 
hồng, môi thắm, đầu gối dẻo, mà là sức mạnh 
của ý chí, chất lượng của óc sáng tạo, sức mạnh 
của cảm xúc. Trẻ là sự tươi mát của suối xuân 
đời. 

Trẻ là sẵn sàng đương đầu với trở ngại để đạt 
những gì mình khao khát, là ham phiêu lưu hơn 
là ưa thích nhàn nhã. Điều này thường đến với 
người ở tuổi sáu mươi hơn là ở tuổi hai mươi. 
Không ai già đi vì số tuổi.Ta già đi vì từ bỏ 
những lý tưởng của mình. 

Năm tháng có thể làm da ta nhăn nheo, 
nhưng nhiệt tình nếu không còn sẽ khiến tâm 

linh ta khô héo. Lo âu, sợ hãi, thiếu tự tin sẽ làm 
con tim chùng xuống và khiến tâm thức ta trở về 
cát bụi. 

Cho dù sáu mươi hay mười sáu tuổi, trong 
tim mỗi người luôn tồn tại sức quyến rũ của bao 
điều kỳ diệu, sự háo hức trẻ thơ muốn biết có 
điều gì sắp đến và niềm vui được dự phần vào 
Trò chơi Cuộc sống. Trong trái tim của bạn, trái 
tim của tôi, có một trạm vô tuyến; bao giờ nó 
còn thu nhận những tín hiệu của cái Đẹp, Niềm 
tin, lời cổ vũ khích lệ, sự dũng cảm vượt khó, 
nguồn sức mạnh từ con người và từ Đấng Vô 
Hạn, thì khi đó ta vẫn còn trẻ. 
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Khi những cột ăng ten ngã xuống, khi tinh 
thần bạn bị bao phủ bởi tuyết hoài nghi, băng bi 
quan, đó là lúc bạn đã già cho dù bạn mới hai 
mươi tuổi; nhưng nếu những cột thu tín hiệu của 

bạn luôn giương cao để bắt lấy những âm ba Hỷ 
lạc, có hy vọng bạn có chết trẻ vào năm tám 
mươi tuổi. 

 

CÁC NGÀY GHI NHỚ 

 

 
 

THÁNG 08 

MỪNG BỔN MẠNG CỘNG ĐOÀN 
Nữ Vương Các Thiên Thần _ Cù Lao Giêng 

Ngày 02 – 08 – 2012 
 

MỪNG BỔN MẠNG ANH EM 
 

Ngày Tên Thánh Họ Tên Cộng Đoàn 
01/08 Anphong Nguyễn Công Minh Du Sinh 
04/08 Jean Marie Nguyễn Văn Đoài Cầu Ông Lãnh 
08/08 Đaminh Nguyễn Ngọc Hiếu China 
08/08 Đaminh Nguyễn Đức Thuận Thủ Đức 
08/08 Đaminh Nguyễn Văn Yên Du Sinh 
08/08 Đaminh Phạm Văn Đổng Thủ Đức 
08/08 Đaminh Ngô Đức Thiện Xuân Sơn 
10/08 Lôrenxô Nguyễn Triều Thủ Đức 
16/08 Têphanô Trần Văn Ca Suối Dầu 
25/08 Luy Nguyễn Kim Hoàng Đa kao 
28/08 Âu tinh Hoàng Minh Hùng Sông Bé 
28/08 Âu tinh Nguyễn Hoàng Thủ Đức 
28/08 Âu tinh Nguyễn Thành Trung Thủ Đức
28/08  Âu tinh Nguyễn Duy Khánh Thủ Đức 

 
LỄ GIỖ ANH EM QUA ĐỜI 

 
Ngày Qua Đời Họ Tên 

08/08/1967 Guy-Marie Brisebois 
08/08/2011 Đamianô Đoàn Văn Lữ 
12/08/1995 Bertin Bresson 
20/08/1971 Bênađô Dương Liên Mỹ 
30/08/2004 Đanien Nguyễn Thăng Cao
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