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Đakao, ngày 13 tháng 9 năm 2010
Kính gửi toàn thể anh chị em trong Đại Gia Đình Phan sinh Việt Nam
Anh chị em thân mến,
Xin Chúa ban bình an cho anh chị em!
Chúng ta lại đang hướng về ngày lễ cha thánh Phanxicô. Sống ngày
giỗ Tồ vào thời điểm một năm sau các lễ kỷ niệm Tỉnh Dòng 80 tuổi, Tỉnh
Dòng lại sắp kết thúc ba năm phục vụ, và trong bầu khí của Năm Thánh
của Giáo Hội Việt Nam, chúng ta đang sống những tâm tình nào? Thỉnh
thoảng có anh em đặt vấn đề nhẹ nhàng như một tâm sự: sau mỗi lễ mừng,
chúng ta được gì? Đúng vậy, sau một cao điểm, một Năm Thánh, một đại
lễ, chúng ta đã nhận được ánh sáng nào, và có những quyết tâm nào? Điều
này, mỗi anh chị em có thể thấy rõ khi ở trước nhan Thiên Chúa. Riêng tôi,
tôi có những suy nghĩ, xin được chia sẻ với anh chị em.
Tôi có cảm tưởng là thế giới chúng ta hôm nay đang kêu gào mong
gặp lại được những thái độ nhân bản và thiêng liêng mà cha thánh
Phanxicô đã sống hết sức can đảm cách đây hơn 800 năm. Mỗi nhánh của
Gia đình Phan sinh vẫn đang cố gắng kín múc các đường hướng sinh hoạt
từ gương sống và các giáo huấn của ngài, thế nhưng niềm khao khát kia
vẫn còn nguyên. Chắc chắn chúng ta vẫn tha thiết sống lý tưởng Phan sinh,
dường như chúng ta phải thú nhận là chúng ta đã đánh mất sức nóng cháy
nào đó trong ngọn lửa của thánh Phanxicô, để vuột mất một số điểm trọng
yếu nào đó trong đường lối của ngài. Phải chăng do chúng ta cứ gia tăng cơ
cấu và tổ chức? Phải chăng chúng ta quá nhấn mạnh vào hiệu năng? Nghĩa
là phải chăng chúng ta chỉ theo đuổi những cái thấy được? Không phải là
những điều này không quan trọng, nhưng theo đuổi điều phụ thuộc thì mất
điều chính yếu, còn theo đuổi điều chính yếu thì lại có cả điều phụ thuộc.
Hôm nay, người ta vẫn đang khao khát được khám phá ánh sáng bập bùng
vươn cao và nóng bỏng của ngọn lửa Phan Sinh ấy, và mong thấy được
một tia lửa đó trong mắt của những con cái thánh Phanxicô. Người ta vẫn
đang tha thiết nhận ra được những điểm cốt yếu Phan Sinh đã một thời góp
phần xây dựng Hội Thánh.
Phải chăng chúng ta đang làm thất vọng những con người đi tìm thánh
Phanxicô, khi họ thấy sự so le đã trở thành quá lớn giữa lý tưởng của thánh
Phanxicô và kinh nghiệm thực tế về nếp sống Phan Sinh hôm nay? Dù sao,
thay vì trách nhau, bởi vì sự trách móc chỉ làm tối thêm không gian giữa
chúng ta, chúng ta có thấy rằng chúng ta phải nắm vững trở lại những yếu
tố cốt yếu của đời sống chúng ta chăng? có thấy rằng chúng ta phải nhen
lại ngọn lửa ngay trong đời sống chúng ta chăng? Nhiệm vụ của chúng ta
là phản ánh một cách trong suốt và khả thị cũng như khả tín các giá trị của
Người Nghèo thành Assisi. Thánh Phanxicô đã trở thành những lời sống
động và có tính ngôn sứ cho dân chúng thời ngài. Chúng ta bị thách thức
làm y như vậy. Còn tất cả những chuyện còn lại thì nằm trong bàn tay của
Thánh Thần, chứ không tùy thuộc chúng ta.
Nói đến đây, tôi nhớ tới một bài thơ-tâm sự của Đức Tổng giám mục
Oscar Romero (1917-1980) như sau:
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Đây là điều chúng ta đang nhắm tới.
Chúng ta trồng hạt giống mà ngày nào đó nó sẽ lớn lên.
Chúng ta tưới các hạt giống đã được trồng, biết rằng chúng nắm giữ lời hứa tương lai.
Chúng ta đặt những nền móng, chúng sẽ cần được triển khai tiếp nữa.
Chúng ta cung cấp men, nó tạo ra những hiệu quả vượt xa các khả năng của chúng ta.
Chúng ta không thể làm mọi sự,
và có một cảm thức về giải phóng khi thực hiện điều đó.
Điều này giúp chúng ta có thể làm điều gì đó, và làm điều đó cho thật tốt.
Việc này có thể không xong được, nhưng nó là một khởi đầu, một bước đi tới trên con
đường, một cơ hôi cho ơn Chúa đi vào và làm những chuyện còn lại.
Chúng ta có thể không bao giờ thấy kết quả cuối cùng thế nào, nhưng đó là sự khác nhau
giữa ông chủ xây dựng và người thợ.
Chúng ta là những người thợ, chứ không phải là những ông chủ xây dựng, những
thừa tác viên, chứ không phải là các vị cứu thế.
Chúng ta là những ngôn sứ của một tương lai không thuộc về chúng ta.
Trong các bài anh chị em sẽ đọc trong tờ Chia Sẻ này, có bài của Chị Tổng Phuc vụ Dòng
PSTT, Emanuela De Nunzio, SFO, trong đó chị nhắc lại những điểm then chốt đối với anh chị em
PSTT, nhưng thiển nghĩ vẫn đúng cho toàn thể Gia đình Phan sinh; các tư tưởng này có thể giúp
chúng ta sống thời gian hướng về Ngày Giỗ Tổ năm nay: phải sống với tinh thần trách nhiệm ba
yếu tố cốt yếu: chiêm niệm, làm chứng và truyền giáo. Nếu không tha thiết sống nghiêm túc ba
nhiệm vụ này, các huynh đệ đoàn chúng ta không còn “lý do hiện hữu” nữa.
Với những chia sẻ này, xin hiệp thông với toàn thể anh chị em để đi vào lễ Giỗ Tổ. Cầu chúc
anh chị em đại lễ cha thánh Phanxicô vui tươi, chan hòa tình huynh đệ và sẵn sàng canh tân. Lễ cha
thánh cũng là lễ bổn mạng của Tỉnh Dòng, của các cộng đoàn Đakao, Suối Dầu, Đất Sét, Xuân Sơn
và Cồn Én, và nhiều Huynh đệ đoàn PSTT, nên xin anh chị em cầu nguyện cho Tỉnh Dòng, cũng
như cho các cộng đoàn mừng bổn mạng.
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
LỄ TRAO BẰNG CỬ NHÂN MỸ THUẬT
11/9/2010
Ngày 11/9/2010 vừa qua, trường
Đại Học Mỹ Thuật Tp.HCM tổ chức
lễ khai giảng và trao bằng cử nhân cho
các sinh viên ra trường. Buổi lễ diễn
ra trong bầu khí trang nghiêm, sở dĩ
trang nghiêm bởi có sự tham dự của
nhiều nhân vật quan trọng trong lãnh
vực nghệ thuật, cấp lãnh đạo nhà nước
và có anh Giám tỉnh của chúng ta
cùng với một số anh em khác. Mở đầu
buổi lễ, Phó hiệu trưởng trường đọc lá
thư của chủ tịch nước Nguyễn Minh
Triết gởi cho trường ĐH Mỹ Thuật.
Sau những bài diễn văn quen thuộc của các ban
ngành là phần đọc kết quả học tập và giảng dạy.
Và, niềm vui cho một số sinh viên là được nhà
trường trao học bổng cho 12 sinh viên đạt loại
giỏi trong năm học vừa qua, kèm theo với mỗi
phần thưởng là 100 ngàn đồng. Phần hai, phần
mà hầu hết những người trong hội trường chờ
đợi. Hầu hết trong số họ là thân nhân và ân nhân
của các tân cử nhân. Trong số 66 sinh viên ra
trường năm nay có đến khoảng 20 cử nhân đạt
loại khá, và ba cử nhân đạt loại giỏi. Trong đó
có hai nữ cử nhân là Dung và Huế, hai chị thủ
khoa trong khoa lý luận và phê bình. Và, anh
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Trần Quang Vinh Ofm đạt thủ khoa trong ngành
điêu khắc.
Một khoảnh khắc xúc động. Tối hôm qua,
nhân kỷ niệm biến cố 11-9, anh em xúc động
khi xem lại đoạn video clip về toà tháp đôi bị
sập đã được chiếu trên kênh truyền hình Việt
Nam. Cũng không kém phần xúc động, những
anh em Phan sinh thấp thỏm và hồi hộp khi
nghe công bố rằng có 3 cử nhân đạt loại giỏi
năm nay. Anh em lo lắng không biết anh Vinh
nhà mình có “rụng” vào số trong 3 sinh viên đó
hay không. Cái tên đầu tiên được đọc lên: Sinh
viên Trần Quang Vinh Khoa Điêu khắc. Cả hội
trường vỗ tay chúc mừng. Anh Giám
tỉnh nén cơn xúc động của mình bằng
một cử chỉ mỉm cười để tỏ lộ niềm
vui. Chỉ có anh tổng trợ uý Dòng ba
cả “nước lẫn cái” là thoải mái biểu lộ
tình cảm của mình... Và rồi, hai cái
tên còn lại cũng được xướng lên sau
một quãng dài pháo tay. Anh Vinh
khiêm tốn bước lên sân khấu để nhận
giải thưởng cao nhất của trường. Sau
khi chúc mừng, anh Vinh đại diện cho
những anh chị em Tân cử nhân để
cảm ơn công lao thầy cô đã dành cho
học trò trong thời gian năm năm vừa
qua. Anh đặc biệt cảm ơn những
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người mẫu, họ đã hy sinh đứng ngồi bất động
suốt nhiều năm cho anh “đục đẽo”. Chưa bao
giờ anh Vinh tỏ ra yếu đuối hơn lúc này, cái bản
tính mạnh mẽ và năng nổ nơi anh đã tiêu tan
đâu hết, chỉ còn lại những giọng điệu nhẹ nhàng
và đầy cảm xúc mà thôi. Bài diễn văn kết thúc
chỉ còn lại tiếng vỗ tay nối đuôi tán thưởng.
Buổi lễ trao bằng cử nhân đã trôi qua, mọi
người đứng dậy đến gần các tân cử nhân để
chúc mừng. Anh em Phan sinh ra về mặc cho
những niềm vui náo nhiệt đang xảy ra phía sau,
và chỉ còn lại cái niềm vui đích thực trong tâm
hồn mà thôi.
Một góc nhìn nho nhỏ
Hiện nay, có rất nhiều người đã cống hiến tài
năng của mình để làm cho Giáo Hội ngày một
thêm phong phú hơn về lãnh vực nghệ thuật.
Trong đó có rất nhiều người tự trau dồi kỹ năng
của mình bằng cách này hay cách khác. Có
những người tìm đến các xưởng điêu khắc để
làm rồi từ từ nâng cao tay nghề, cũng có một số
người học trong các trung tâm và trường cao
đẳng mỹ thuật
mà ra. Đặc biệt
hơn, một số
người
công
giáo đã từng
bước vào đại
học mỹ thuật
chính quy để
được đào luyện
bài bản. Hiện
nay, đã có một
số nữ tu trong
đó có Dòng
Đaminh, các
chị
đã
tốt
nghiệp
khoa
hội hoạ thuộc
trường ĐH mỹ
thuật.
Trước
đây, có một
anh dự tu Dòng Chúa Cứu Thế đã từng học
trong trường ĐH mỹ thuật khoa điêu khắc. Anh
đã học hết chường trình điêu khắc ĐH mỹ thuật;
nhưng rất tiếc, bây giờ anh không bước theo con
đường tu trì nữa. Tuy nhiên, anh đã đóng góp
những tác phẩm mỹ thuật rất tốt cho nền mỹ
thuật Công giáo Việt Nam. Có thể nói, anh Trần
Quang Vinh Ofm là một tu sĩ Công giáo đầu
tiên đã tốt nghiệp ĐH mỹ thuật ngành điêu khắc
hệ chính quy. Với khoa này, hiếm khi có được
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một cử nhân đạt loại giỏi, có chăng cũng phải
mất đến 2-3 năm mới được một sinh viên. Đây
là một niềm vinh dự và tự hào cho anh em Phan
sinh nói riêng và Giáo Hội Công giáo nói
chung. Tuy vậy, chúng ta cần đặt lại vấn đề: tại
sao các tu sĩ hiếm có người đi vào con đường
ĐH mỹ thuật như thế? Chúng ta không loại trừ
rằng đây là một con đường khó, nhưng có bao
nhiêu người đã đăng ký để thi tuyển? Phải
chăng vì không nắm rõ quy tắc thi cử hay không
dám thử sức mình? Cũng có thể có một quan
niệm nào đó nơi bề trên của các Dòng tu về
ngành mỹ thuật, cho nên các ngài e ngại và dè
dặt khi cho các tu sĩ của Dòng mình phiêu lưu
trong lãnh vực nghệ thuật. Ngược lại, với các tu
sĩ Phật giáo, nhiều người đã tốt nghiệp và đang
học tại trường ĐH mỹ thuật chính quy. Với một
số lượng kha khá như tu sĩ Phật giáo như thế,
chắc hẳn lãnh vực nghệ thuật tôn giáo Phật giáo
sẽ phát triển hơn trong những năm tới đây.
Lãnh vực mỹ thuật Công giáo sẽ như thế nào
trong tương lai? Xin mượn câu nói của Einstein,
điều mà ông đã từng nói đâu đó rằng: “Nếu
nghiên cứu khoa học teo đi thì đời sống tinh
thần của một đất nước sẽ bị ngừng trệ. Và như
vậy thì những khả năng tiến bộ trong tương lai
cũng tan thành mây khói”. Liệu câu nói này của
Einstein có đúng với ngành mỹ thuật không?
Thiết nghĩ, ngành mỹ thuật cũng sẽ mòn đi nếu
cứ dậm chân tại chỗ. Hiện nay, có nhiều người
làm nghệ thuật thánh, họ như thể đang chạy đua
với khối lượng công việc quá nhiều, nếu không
muốn nói có sự chi phối của yếu tố kinh tế. Thế
nên, họ đánh mất mình, mất cái độc đáo của
mình trong thời
toàn cầu hoá này.
Đã thế, nếu không
tiến lên, hẳn sẽ
phải tụt hậu đi mà
thôi bởi cái lối
sống thực dụng, lý
luận suông và sáng
tác theo cảm tính.
Nó cũng không chỉ
đánh mất mình mà
còn mất cả bản sắc
dân tộc trong nghệ
thuật nữa. Như
vậy, nếu nghệ
thuật thánh sẽ
không tan đi thành
mây khói theo kiểu
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nói của Einstein thì cũng tạo ra một sự nhàm
chán trong giới bình dân. Nghệ thuật mà không
đem lại cho con người sự thưởng thức và nâng
tâm hồn con người lên thì lời của Einstein đã
đúng. Bởi nghệ thuật chưa làm đúng vai trò của
mình.
Với anh em Phan sinh, chúng ta có xưởng
điêu khắc của anh Trần Mừng, anh đã gây được
tên tuổi của mình trong giới Công giáo. Hiện
nay chúng ta có thêm anh Quang Vinh, tuy anh
đã trổ tài khá lâu rồi, nhưng hôm nay là đã đến
lúc vào nghề. Liệu anh có mở một xưởng làm
tượng hay không? Anh đã nói trong bàn cơm
với anh em rằng: “Mình không muốn chôn chân
ở xưởng, vì sợ đi vào lối mòn…” Như vậy, có lẽ
anh đang muốn thoát ra cái lối mòn nghệ thuật
thánh như chúng ta thường gặp ở các xưởng làm
tượng chạy dọc trên các con lộ. Phải chăng anh
còn muốn chút bay nhảy nơi này nơi kia để tìm
cái cảm hứng mới lạ mà cho ra những tác phẩm
độc đáo và mang nét riêng của mình. Sau này,

chúng ta có một vài anh em trẻ cũng đang dấn
thân trên con đường nghệ thuật tạo hình. Nói
chuyện với anh Quang Vinh, anh khao khát các
anh em trẻ chịu khó chuẩn bị kiến thức tốt để thi
vào trường mà anh cho là tốt nhất về mỹ thuật
tại thành phố này.
Đại học mỹ thuật Tp.HCM có các mảng:
1. Sư phạm mỹ thuật học bốn năm
2. Đại học chính quy học năm năm gồm các
khoa:
- Khoa hội hoạ: Sơn dầu, sơn mài, lụa
- Khoa điêu khắc
- Khoa lý luận
- Khoa mỹ thuật ứng dụng
- Khoa đồ hoạ
3. Cao học mỹ thuật 2 năm
4. Chương trình đào tạo theo yêu cầu của các
tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.
Phạm Xuân Thanh,Ofm

Từ Cộng đoàn Du Sinh
03 – 04.09.2010
“Đúng số chuông reng (reo)
Đến pheng (phiên) leng (lên) bài.”
Cộng đoàn Du Sinh xin gửi lời chào
và chúc bình an tới toàn thể anh chị em
Phan Sinh gần xa.
Đà Lạt dịp này thời tiết se lạnh,
nhưng anh em cộng đoàn Du Sinh lại
thấy rất dễ chịu và có phần thích nữa là
khác. Hầu hết các anh trong cộng đoàn
cho rằng : “ Nhờ hương vị cà fê hòa tan
3 trong 1” mà mấy ngày này, cộng đoàn
đuợc thưởng thức, đã mang đến cho anh em. Và
sau đây Du Sinh xin mời mọi người cùng
thưởng thức “loại càfê ”này nhé!
*Niềm vui về con số mười tám
Trước hết, xin mời anh em gia đình Phan
Sinh cùng cất cao lời :
“Linh hồn chúng con ngợi khen và tạ ơn
Thiên Chúa.Vì Chúa đã cho Dòng Phanxicô có
nhiều ơn gọi ”
Thưa anh em, có lẽ từ ngày tu viện Du Sinh
được chọn làm nơi huấn luyện tập sinh thì năm
nay số lượng tập sinh là bội thu nhất với 18 em.
Các em đến từ nhiều miền của đất nước: Bắc –
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Trung – Nam và các tỉnh thuộc vùng Tây
Nguyên; nhờ đó làm cho cộng đoàn Du Sinh có
đủ mọi thành phần có thể tham gia các giải thể
thao từ U30 đến U90. Vì thế, những ngày này
khi đến giờ cơm sau lời ngợi khen Chúa thì một
bản phối hợp âm giọng phong phú : nào là Xứ
Nghệ, Thái Bình, Thanh Hóa, nào là Đồng Nai,
Vũng Tàu, Gia lai, Đắklắk hoà cùng âm hưởng
của người dân tộc Rơngao, thật là đặc biệt; đến
nổi Cố già Hồ đã thảng thốt “Không ngờ he”.
Hi vọng điều này sẽ mở ra viễn ảnh mới cho sức
sống cho Tỉnh dòng. Sau 2 ngày hưởng không
khí mát lạnh của Đà Lạt, các em bước vào 4
ngày tĩnh nguyện chuẩn bị vào năm tập. Và
chiều ngày 3/09/2010, các em chính thức được
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trở thành tập sinh của Tỉnh dòng Anh Em Hèn
Mọn Việt Nam, niên khóa 2010-2011 qua nghi
thức đón nhận tập sinh mới, cụ thể bằng việc
đón nhận áo dòng :
Hôm nay được mặc áo dòng,
Xúng xa xúng xính lòng thòng cái dây.
Tập làm tu sĩ từ đây,
Phan sinh hèn mọn nhưng đầy tình thân.
Trong nghi thức, anh giám tỉnh đã nhắn nhủ
các em: « Các em hãy giữ lấy hương vị và nét
đặc trưng của chiếc áo mà thánh tổ phụ cũng
như các anh đi trước đã dệt nên. Nó là chứng từ
của người tu sĩ đáp lại lời mời của Chúa Kitô
theo cách thức của Thánh Phanxicô » .
* Khấn lần đầu
Hàng năm vào ngày 04/09, cộng đoàn Du
Sinh đại diện anh em trong Tỉnh dòng tổ chức
Lễ Khấn lần đầu cho các em mãn khóa Nhà tập.
Lần này, có 9 em tuyên khấn lần đầu :
1) Giuse Trần Văn Bổng,
2) Antôn Trần văn Cai,
3) JB. Nguyễn Văn Diệu,
4) Giuse Maria Nguyễn Quốc Duy,
5) Phanxico Xavie Nguyễn Đức Hiếu,
6) Phanxico Assisi Trần Thanh Lam,
7) Phêrô Trần Anh Tuấn,
8) Lôrenxo Nguyễn Triều,
9) Cosma Vũ Văn Thu .

Sau những ngày tĩnh tâm chuẩn bị sự kiện
quan trọng của cuộc đời mình cộng với sự có
mặt của cha mẹ, anh em, bạn bè cùng với quý
anh em trong Tỉnh dòng về hiệp dâng Thánh lễ,
nên khuôn mặt của các tân khấn sinh tỏa nét hân
hoan được trở thành người tu sĩ.
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Thưa anh em, Thánh Lễ Khấn năm nay được
tổ chức tại nhà thờ giáo xứ Du Sinh. Một ngôi
nhà thờ tráng lệ, rất thuận tiện cho khách về
tham dự Thánh Lễ. Đúng 8 giờ tiếng chuông
của Nhà Thờ ngân vang, mời gọi mọi người
chung tâm tình cảm tạ Thiên Chúa và cầu
nguyện cho các khấn sinh. Bài nhập lễ “Khúc
nhạc đời con ” của nhạc sĩ Quốc Vũ cất lên
trong tâm tình hân hoan, các tân khấn sinh và
đoàn đồng tế tiến lên cung thánh giữa bầu khí
trang nghiêm và thánh thiện. Trước khi bước
vào nghi thức đón nhận lời khấn của 9 tân khấn
sinh, anh Giám tỉnh đã gửi đến các khấn sinh
món quà bằng huấn từ :
“Các em đã ước muốn trở thành người tu sĩ
Phan Sinh bằng lời tuyên khấn thì các em phải
sống cho đúng danh xưng là tu sĩ Phan Sinh và
nên biển báo dẫn mọi người đến với Chúa”.
Thánh Lễ diễn ra rất trang nghiêm và long
trọng; đến nỗi cha phụ trách cộng đoàn đã xúc
động thốt lên: “Thiên thời, địa lợi , nhân hòa.
Chỉ còn biết tạ ơn Chúa.”
Sau Thánh Lễ là tiệc vui, và để anh em tân
khấn sinh có dip giới thiệu thành phố hoa cho
gia đình, anh em đã có một buổi chiều ngoài
phố.
Bữa cơm chiều hôm đó cũng là buổi cơm
chia tay của các tân khấn sinh với cộng đoàn để
về Học viện Phanxicô, quận 9, tiếp tục chương
trình huấn luyện giai đoạn mới. Đại diện tân
khấn sinh nói lời cám ơn cha Giám tỉnh, quý
cha, quý thầy, quý anh em trong cộng đoàn và
hết thảy mọi người. Cha giám sư đã cũng đại
diện cộng đoàn diễn giải cách nói của cha giám
tỉnh ở trên là: “đã tu thì tu 100% ” (có người
hiểu là chai nào cũng tu được.)
Đúng 22giờ, các tân khấn sinh rời cộng đoàn
Du sinh và các tân tập sinh vào phòng mới.
*Kỳ kinh lý của Anh Giám Tỉnh
Nhân dịp lên trao áo dòng cho lớp tập sinh
mới và chủ sự lễ khấn, anh Giám tỉnh đã kinh lý
cộng đoàn, chuẩn bị cho kỳ tu nghị Tỉnh dòng
vào đầu năm 2011. Anh đã lắng nghe và chia sẻ
chân tình với anh em. Sáng 06/9 anh chia tay
cộng đoàn.
Nói đến đây, nhiều anh em đã nói với tôi là
cần có ít nước nữa chứ , thì càfê mới làm mất đi
cái lạnh được. Vâng, cám ơn anh em, tôi cũng
sắp cho nước vào ly càfê: “Dạo này sức khỏe
thầy Phaolô (tên thuở xưa là Bengiamin Pháp)
có tiến triển tốt và Cha Già ngày càng cười
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trong trẻo hơn; anh phụ trách, thì ngoài các công
tác mục vụ trợ uý miền, vần thích thú với dây
bầu và cây bắp, ngòai ra còn là mẫu cầu thủ
bóng chuyền mà lớp tập sinh nào cũng tấm tắc;
anh giám sư thì có vẻ hơi khớp với con số 18,
nên thấy anh không đến nỗi “khó” như thiên hạ
loan truyền. Hi vọng là anh không ròm thêm.
Rồi anh Mậu, giám đốc Cơ sở Cây Giống Phan
sinh (= Nhà Mô) tuy vất vả với chứng bệnh Gút
nhưng vẫn làm việc tốt (good). Còn anh quản lý
nữa, người phải lo cho gần 30 miệng ăn, cách

riêng lớp tập sinh, có tiếng “ăn lượng cao”,
nhưng khuôn mặt anh lúc nào cung vui tươi và
dễ mến. Những anh em khác trong cộng đoàn
đều bình an trong Chúa. Tôi nghĩ: đó là nước
tinh khiết 100% được tình yêu của Đức Kitô
đun sôi để làm cho hương vị của ly càfê thêm
đậm đà hơn.
Chào anh em trong tình yêu của Đức Kitô.
Tân Tập sinh Hai Hướng.

Giảng lễ khấn lần đầu tại Du Sinh, ngày 4-9-2010
(Is 44,1-5; 1 Cr 1,22-31; Mc 10,24b-30)

“Cái điên của Thiên Chúa
còn hơn cái khôn ngoan của loài người”
Trong đời, đôi khi có những chuyện người ta
cho là “điên”, là “khùng”, nhưng lại đánh thức
một điều quan trọng nào đó đang bị quên lãng.
Đang đi trên phố, bỗng nhiên tiếng nhạc rộn
rã vang lên. Hai bạn trẻ nắm tay nhau nhảy,
ngay sau đó hàng chục bạn khác cùng hòa mình
theo điệu nhạc sôi động. Bản nhạc kết thúc, đám
đông lại tan ra như chưa từng có chuyện gì xảy
ra. Đó là Flash Mob, một cuộc huy động chớp
nhoáng, cuộc tụ tập của một đám đông nhảy với
nhau, sau đó lại tan ra. Điên! Nhưng cái điên
đưa lại cho đời một chút hương vị của sự
nhưng-không, đưa đến một niềm vui bất ngờ
cho xã hội.
Phanxicô con nhà giàu tại Assisi, thấy con
đường công danh đang mở ra đầy hứa hẹn,
bỗng nhiên bỏ nhà đi theo “các cha cố”, đi xin
bố thí để có của ăn và của sửa chữa mấy ngôi
nhà thờ hoang phế. Rồi đi khắp nơi rao giảng.
Điên thật! Nhưng nhờ thế, Tin Mừng được nhớ
lại, và Hội Thánh, được tượng trưng bằng Đền
thờ Latêranô, lại được củng cố.
Tại Rôma, tôi đã gặp những cha mẹ hết sức
vui mừng khi cậu con rời nhà dòng về nhà: nó
hết điên rồi! Nhưng hôm nay vẫn đang có
nhiều cha mẹ muốn con cái đi vào con đường
tu trì, đó là con đường của những người điên.
Con đường này, chính Con Thiên Chúa đã tạo
ra, khi Người xuống thế làm người, để là một
người say mê Chúa Cha và là Thiên Chúa say
mê con người. Đức Giêsu sống một kiểu mà
người ta cho là đã mất trí. Sống cho đến chết
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trên thập giá! Nhưng nhờ vậy, con đường sống
của thế giới lại được mở ra. Rõ ràng “cái điên
của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của
loài người” nhiều (1 Cr 1,25). Tất cả chúng ta là
các tín hữu, chúng ta đều đang đi theo con
đường điên rồ của Đức Giêsu. Do đó, không lạ
gì khi người đời chịu không nổi chúng ta. Nếu
chúng ta muốn cho người đời chấp nhận chúng
ta, chúng ta chỉ việc bỏ con đường điên rồ là đời
sống Kitô hữu này. Nhưng lúc đó chúng ta phải
biết rằng chúng ta đang chọn sự điên rồ của
Thiên Chúa hay sự khôn ngoan của thế gian.
Khi bắt đầu cuộc đời theo Đức Kitô, thánh
Phanxicô đi khắp nơi, cầm một cái chuông, vừa
rung vừa kêu gọi: Xin mời anh chị em đến nghe
chuyện điên mới!

Anh em đi theo Đức Kitô, ý thức rằng Thiên
Chúa là “Đấng tạo thành” anh em, là Đấng
“tuyển chọn” anh em, anh em muốn hoàn toàn
“thuộc về” Người (Is 44,1-2.5). Để làm nổi rõ
các điều này, anh em đi vào con đường của Đức
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Giêsu, bắt chước cái điên của Đức Giêsu. Vậy
đi tu chẳng phải để lo cho sự an vui của riêng
mình. Anh em đi tu cũng không phải để tôn vinh
gia đình dòng họ anh em, dù gia đình cũng hãnh
diện vì con em mình khấn hứa trong dòng. Ngày
nào thế gian không chấp nhận đời sống tu trì
nữa, chúng ta sẽ thấy niềm hãnh diện ấy chỉ là
bèo bọt. Anh em dấn thân vào đời tu, vẫn thấy
mình không hơn ai. Nếu cứ so mình với những
người bạn đã rời nhà dòng, có lẽ anh em thấy
mình thua kém họ về trí thức, về giao tế, về sức
khỏe... Anh em ở lại, sống một cuộc sống rất
“điên”, để cho anh chị em tín hữu thấy rằng con
đường điên rồ này rất có giá trị, bởi vì chúng ta
đi theo sự điên rồ của Thiên Chúa. Đi tu là để
chỉ cho mọi người thấy đâu là nguồn mạch của
đời người, tất cả chúng ta đang tiến về đâu, tất
cả chúng ta phải sống thế nào để đến được nơi
mà Tin Mừng gọi là “Nước Trời”. Vào Nước
Trời khó lắm, như đi vào “cửa hẹp”, không chỉ
hẹp như cửa vào Đền thờ Giáng Sinh ở Bê-lem,
phải cúi mình chui qua; “cửa hẹp” vào Nước
Trời nhỏ như một “lỗ kim” vậy (x. Mc 10,25).
Nếu chúng ta không biết cách sống, thì Đức
Giêsu nói rằng con lạc đà chui qua “lỗ kim” còn
dễ hơn anh chị em, nếu anh chị em không sống
như Đức Giêsu. Anh em sống đời tu, với tất cả
những yếu đuối tự nhiên, là để chỉ cho anh chị
em tín hữu cách “chui qua lỗ kim”. Do đó, đáng
tiếc cho tu sĩ nào chỉ cho anh chị em mình chui
qua được, mà mình lại phải dừng lại ở bên này
“lỗ kim”.
Bởi vì Nước Trời không phải là một cung
điện nguy nga tráng lệ, tại đó chúng ta tha hồ

hưởng thụ. Nước Trời là kiểu gọi để diễn tả
cuộc sống có Thiên Chúa là Chúa tể, Nước Trời
là cuộc sống có Đức Giêsu làm Tôn sư, ở với
Người và thực hiện sứ mạng của Người. cách
sống này, thế gian không thích tí nào! Nhưng
đây là mục tiêu tối hậu đưa lại trọn vẹn ý nghĩa
cho đời từng người. Lời khấn không phải là một
sợi xích, dù bằng vàng, làm cho đà bay của anh
em bị khống chế. Lời khấn là một phương tiện
giúp anh em bay cao và bay mãi, để vừa chỉ
đường cho anh chị em mình, vừa khuyến khích
anh chị em mình kiên trì đi tới. Ví bằng hình
ảnh thô thiển: lời khấn giống như sợi dây cột
con điều, để nó có thể bay cao bay lâu mãi.
Còn các bậc phụ huynh và thân bằng quyến
thuộc tham dự lễ khấn của các thầy hôm nay,
quý vị biết các thầy là những con người mỏng
dòn, nhưng có một sứ mạng siêu nhiên. Sứ
mạng này không cho phép các thầy sống theo
kiểu đời thường, tầm thường. Cám dỗ dân Dothái ngày xưa vẫn còn đấy: được gọi làm dân
không giống ai, dân Do-thái cứ muốn sống như
mọi dân xung quanh. Vì thế, chúng ta hỗ trợ,
nhưng cũng thách thức các thầy sống đúng ơn
gọi, đó là điều cần thiết cho các thầy, cho Giáo
Hội và cho thế giới. Cuộc đời các thầy chỉ có
giá trị, nếu các thầy tiếp tục di chuyển và chỉ
đường, cứ như những cột cây số biết di chuyển,
mỗi ngày đưa nhau đến gần Nước Trời hơn, mà
thật ra mỗi ngày cũng đã ở trong Nước Trời khi
cùng quy phục quyền chúa tế của Thiên Chúa.
FX Long, ofm.

Tin từ Úc
From: nhuan tran phu <nhuanfr@gmail.com>
To: fxvpl@yahoo.com
Em kinh chao tham Anh Nam,
Lau qua em khong co lien lac gi voi Anh ca. Chac luc nay Anh van khoe va binh an. Hien nay em
voi Tri dang hoc tieng Anh o dai hoc RMIT. Chung em dang buoc sang tuan thu ba hoc tieng Anh.
Cac Anh ben Uc dang ky cho chung em hoc hai khoa tieng Anh keo dai trong khoang 20 tuan. O
lop em, giao vien bat ep hoc sinh hoc rat nhieu, cho lam nhieu bai tap homework lam. Em hoc cung
thay hoi met. Ky nang nghe cua em hien gio dang dan tieng bo hon. Hy vong sau khoa hoc nay
chung em se tot hon tieng Anh de co the thu nghiem mot cong viec nao do o Uc.
Xin Anh cung nhu cac Anh o Viet nam nho den chung em va cau nguyen nhieu cho chung em.
Chung em luon nho den Anh va cau nguyen cho Anh nhieu. Xin cho chung em kinh goi loi tham
hoi den cac Anh o Viet nam.
Em da doi dia chi email lau roi. Vay, xin Anh co gi lien lac voi em theo dia chi moi:
nhuanfr@gmail.com
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Tu nghị Chiếu
các Nhà trực thuộc Tổng Phục vụ
Tổng Phục vụ cùng với Ban Tổng Cố vấn đã
mời gọi tất cả các Nhà trực thuộc quyền của
Anh đến gặp nhau trong Tu nghị Chiếu ở Rôma
tại Nhà Huynh đệ (Fraterna Domus) từ ngày 26
– 28.11.2010. Chủ để Tu nghị là Chứng Tá
Phúc Âm Của Chúng Ta nhằm phục vụ Hội
Dòng và phương châm của Tu nghị là Phúc Âm:
sống – chia sẻ – làm chứng. Mục tiêu tiêu của
Tu nghị là để mỗi người hiểu biết nhau, trao đổi
về các tài nguyên và những dự phóng của mỗi
cộng đoàn; chia sẻ đời sống và sứ vụ truyền
giáo của Anh em; và củng cố mối dây liên kết
giữa các huynh đệ đoàn. Tu nghị sẽ tìm cách
làm cho sâu sắc thêm mối hài hòa với toàn thể
Hội Dòng trong lãnh vực sứ vụ Phúc âm hóa,
dưới ánh sáng của Tổng Tu nghị 2009. Tất cả
các Phụ trách Nhà được yêu cầu thông báo cho
các anh em trong nhà biết về biến cố này và
khuyến khích tích cực tham gia.

Bỉ - Huynh đệ đoàn Truyền giáo
Brussels đổi mới nhân sự
Trong cuộc gặp gỡ vừa rồi, Hội Đồng Dòng
đã chỉ định một nhóm mới cho Huynh đệ đoàn
Quốc tế Đức Bà Muôn Dân (Notre-Dame des
Nations) tại Bỉ. Tân Phụ trách là Anh Didier
Van Hecke, OFM, thuộc Tỉnh Dòng Ba Người
Bạn tại Bỉ/Pháp và Anh Gianfrancesco Sisto,
OFM, thuộc Tỉnh Dòng Tổng Lãnh Thiên Thần
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Micaen ở Foggia, Ý, anh này là một nhà truyền
giáo tại Nairobi. Cả hai nhà truyền giáo hiện
nay đang chịu trách nhiệm về việc huấn luyện
các nhà truyền giáo tương lai, các nhà truyền
giáo sống năm nghỉ việc, giáo dân, và những
người trẻ quan tâm tới sự vụ ad gentes. Hai anh
em khác là Anh Gioan Nguyễn Hùng Lân và
Anh Benjamin Kabongo Ngeleka, đã là thành
viên của huynh đệ đoàn, cũng sẽ trợ giúp vào
việc huấn luyện các nhà truyền giáo, cùng với
việc thi hành công tác của anh em tại Giáo xứ
“Đức Bà Muôn Dân”.
Khóa huấn luyện sắp tới cho các nhà truyền
giáo tương lai sẽ diễn ra từ ngày 30.08 –
27.11.2010. Đã có khoảng 10 Anh em thuộc các
nhánh Lúp dài, Viện tu và Anh em hèn mọn
đăng ký học. Chúng tôi cảm ơn những Anh em
sau đây đã xuất sắc phục vụ và làm công tác
truyền giáo phúc âm hóa của Hội Dòng: Anh
Gioan Phanxicô Nguyễn Gia Thịnh thuộc Tỉnh
Dòng Thánh Phanxicô Việt Nam, Anh Đamien
Isabell thuộc Tỉnh Dòng Thánh Bênêđíctô nước
Cộng hòa Dân chủ Công-gô châu Phi, và Anh
Benoît-Michel Amoussou thuộc Tỉnh Dòng
Ngôi Lời Nhập Thể tại Tô-gô. Tất cả các anh đã
hoàn tất phần việc của các anh tại huynh đệ
đòan “Đức Bà Muôn Dân” Brussels và sẽ trở lại
với các Tỉnh Dòng của mình.

Các cuộc gặp gỡ và các hoạt động
của Văn phòng “Pro Monialibus”
Văn phòng sẽ gặp Liên viện các Chị em
Clara Thanh bần và Dòng Đức Mẹ Vô Nhiễm
Lima, Pê-ru, từ ngày 8 – 23 tháng 2, để thảo
luận về chủ đề “Đời sống chiêm niệm”. Từ ngày
8 – 16 tháng 3, Văn phòng sẽ giảng tĩnh tâm cho
các Chị em Clara thuộc Đan viện Thánh
Êlisabét tại Cordoba, Tây-ban-nha, tập trung
vào chủ đề “Cầu nguyện chiêm ngưỡng”. Từ
ngày 16 – 28 tháng 4, tại Montalvo, Bồ-đàonha, là cuộc gặp gỡ với Liên viện các Chị em
Clara Thanh bần theo chủ đề “Quyền bính và
Vâng phục”. Từ ngày 12 – 14 tháng 5, sẽ có một
cuộc gặp gỡ tại Rôma ở Nhà Trung ương với Ủy
ban chuẩn bị Đại hội Quốc tế lần thứ II các Chủ
tịch thuộc các Liên viện Dòng Đức Mẹ Vô
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Nhiễm. Tuy nhiên, Đại hội thực tế sẽ diễn ra tại
Toledo, Tây-ban-nha, từ ngày 23 – 29.05.2011.
Ủy ban chuẩn bị này cũng sẽ gặp nhau một lần
nữa từ ngày 6 – 7 tháng 6 tại Tu viện “Thánh
Giuse của Đức Giêsu” ở Madrid.

Tổng Phục vụ thăm Paraguay
Ngày 07.08.2010
Trong hai ngày mồng 6 và mồng 7 tháng 8
năm 2010, Anh José Rodríguez Carballo TPV,
được Anh Julio C. Bunader TCV tháp tùng, đã
thăm viếng các anh em thuộc Hạt Dòng
Paraguay (Anh Luis Bolanos). Các Anh đã
được Anh Giám Hạt Iñaki Galarraga đón tiếp tại
Tu viện Mông Triệu, là nơi diễn ra cuộc gặp gỡ
với Ban Cố vấn của Hạt Dòng, với sự hiện diện
của Anh Giám Tỉnh John Telesforo Zuriarrain
Urretabizkaia (Tỉnh Dòng Phan sinh Aranzazu,
Tây-ban-nha). Trong bầu khí huynh đệ, các anh
đã chia sẻ với nhau về đời sống và sứ vụ truyền
giáo của anh em, cùng với khả năng cộng tác và
hội nhập với các đơn vị khác tại Conor Sur. Sau
đó, những anh em khấn trọng trong Hạt Dòng đã
gặp nhau để đối thoại với Anh Tổng Phục vụ về
tầm nhìn của Hội Dòng, như đã được Văn kiện
Chung kết của Tổng Tu nghị và những tập cẩm
nang “Moratorium – Thời gian để biện phân” và
“Bắt Đầu Lại từ Phúc Âm” đề nghị. Cuộc gặp
gỡ với những anh em khấn tạm tại nhà huấn
luyện Lambare đã kết thúc chuyến thăm viếng
này. Cuộc gặp gỡ này được bắt đầu bằng một
cuộc đối thọai huynh đệ và đã kết thúc bằng
việc cử hành Thánh lễ, với những lời anh em
cầu nguyện tạ ơn Thiên Chúa vì cuộc viếng
thăm và lời các anh lớn cảm ơn anh em đã nhiệt
tình tiếp đón.

Huấn luyện & Học vấn
Đại hội hai năm một lần (ESC)
Các nhà huấn luyện thuộc Hội đồng nói tiếng
Anh (ESC) đã quy tụ lại với nhau trong dịp đại

hội hai năm tổ chức một lần từ ngày 1 – 5 tháng
8, tại Trung tâm Tĩnh tâm Thánh Malo ở
Allenspark, Bang Colorado. Khách mời tham dự
là các anh phụ trách các cấp huấn luyện khác
nhau – các điều phối viên thường huấn, các linh
họat viên mục vụ ơn gọi, các giám sư thỉnh sinh,
nhà tập, khấn tạm và các thư ký huấn luyện và
học vấn đến từ mỗi Tỉnh Dòng. Chúng tôi đặc
biệt vui mừng vì các Anh Vidal Rodríguez,
Tổng Thư ký Huấn luyện & Học vấn và Anh
Sergiusz Bałdyga, Phó Tổng Thư ký, đã từ
Rôma đến tham dự với chúng tôi. Thời gian
được phân chia ra thành những buổi họp khoáng
đại có các thuyết trình viên trình bày và những
cuộc họp nhóm theo từng lãnh vực của các phụ
trách từng giai đọan huấn luyện. Năm nay, các
thuyết trình viên tập trung vào việc tìm hiểu
thực tại nhân bản của những người gia nhập Hội
Dòng hiện nay. Anh Richard Rohr OFM, điều
hành một cuộc họp nhóm vào buổi sáng về “Các
Nghi lễ Khai tâm cho người nam qua dòng Lịch
sử và Những Quan hệ với việc Huấn luyện Khởi
đầu”. Tiếp đến là hai buổi sáng, Cha Robert
Duggan nói tới “Lý thuyết về Gia đình theo
Bowen và Huấn luyện nghệ thuật lãnh đạo” (Lý
thuyết của tiến sĩ Murray Bowen, một giáo sư về
tâm thần học thuộc Đại học Georgetown,
nghiên cứu về cách ứng xử của con người giúp
cải thiện các mối tương quan giữa con người
với nhau nhằm giải quyết các vấn đề chính
trong gia đình). Các cuộc thảo luận không chính
thức cũng được dành cho nhiều thời gian. Đến
từ Văn phòng Tổng Thư ký Huấn luyện & Học
vấn tại Rôma, Anh Vidal Rodríguez đã nói về
“Đọc sơ bộ về công việc huấn luyện trong Dòng
Phan sinh từ viễn cảnh moratorium”; và Anh
Sergiusz Bałdyga đã nói tới cơ hội chuẩn bị cho
cuộc họp hai năm một lần của các nhà huấn
luyện thuộc Hội đồng nói tiếng Anh (ESC) lần
tới (tháng 8.2012), như là Đại hội Huấn luyện
Liên lục địa của Hội đồng nói tiếng Anh, thể
theo Tổng Tu nghị 2009.

Đại hội UCLAF lần thứ XXI
Ngày 15.08.2010
Đại hội UCLAF lần thứ XXI đã diễn ra từ
ngày 8 – 14.08.2010 tại Ypacarai, Paraguay, do
Hội đồng Cono Sur tổ chức với khẩu hiệu là
“Những Người mang quà tặng Phúc âm tại châu
Mỹ La Tinh và vùng Caribê”, tiếp liền với Tổng
Tu nghị 2009. Đại hội đã bắt đầu vào chiều
Chúa Nhật ngày 8/8, với sự hiện diện của Anh
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Tổng Phục vụ José Rodríguez Carballo, các
Tổng Cố vấn là Anh Nestor Inacio Schwerz và
Anh Julio C. Bunader, Tổng Linh họat viên
Phúc âm hóa là Anh Arturo Ríos Lara, các
Giám tỉnh và Giám hạt thuộc 4 Hội đồng châu
Mỹ La Tinh và vùng Caribê, chủ tịch của
UCLAF hiện nay là Anh Gustavo Rodriguez,
đến từ Tỉnh Dòng Thánh Micaen tại Argentina.
Các chủ đề của Đại hội là: a) Dự phóng tổng
hợp tại vùng Amazone, tóm kết các cuộc hội
thảo và những cuộc gặp gỡ đã diễn ra tại châu
Mỹ La-tinh liên quan tới đề tài, nhằm triển khai
một đề nghị trình cho Hội Đồng Dòng; b) Việc
huấn luyện các nhà truyền giáo, cách thức hỗ trợ
việc huấn luyện các anh em đang đi truyền giáo
và những anh em đang đi vào các dự phóng
mới; c) Việc tái cấu trúc UCLAF, ghi nhớ và lên
dự phóng đời sống của các cuộc Đại hội với
việc phê chuẩn những quy chế mới của UCLAF.
Các Tổng Cố vấn cũng đã đề cập đến các vấn đề
phụ trội khác nữa với các Hội đồng và anh em
cũng được mời thảo luận về việc “học Cao học
về phúc âm hóa” tại Petrópolis; những báo cáo
về các cuộc Họp của các Nhà huấn luyện Phan
sinh tại châu Mỹ La-tinh; Cuộc gặp gỡ Liên lục
địa của các nhà huấn luyện tại châu Mỹ La-tinh,
đó là một dự án “huấn luyện các nhà huấn
luyện”.

Dòng PSTT
Thư ngày 21.06.2010
Gởi toàn thể Các Hội đồng Quốc gia GTPS
Toàn thể Các Hội đồng Quốc gia Dòng PSTT
Các Cố vấn Quốc tế GTPS và Dòng PSTT
Thư luân lưu 17/08-14
Prot. Số 2218/10
Anh chị em thân mến,
Cầu chúc bình an và thiện hảo!
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Thêm vào lá thư của Gia đình Phan sinh bàn
tới chương trình chuẩn bị cho tất cả các bạn
Phan sinh trẻ trên khắp thế giới tham dự Ngày
Quốc Tế Giới Trẻ (WYD) tại Madrid, chúng tôi
gởi tới anh chị em lá thư này để thông tin cho
anh chị em về Cuộc Gặp gỡ Quốc tế Giới Trẻ
Phan Sinh trước Ngày Quốc Tế Giới Trẻ 2011.
Theo truyền thống Giới Trẻ Phan Sinh họp
mặt trong những ngày trước Ngày Quốc tế Giới
Trẻ, nên trong năm tới khi chúng ta cử hành
Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 26 tại Madrid,
thì cũng làm như thế. Chúng tôi đang tổ chức
một Cuộc Gặp gỡ Quốc tế Giới Trẻ Phan
Sinh, nhằm quy tụ các bạn trẻ để chia sẻ và đào
sâu các kinh nghiệm, mà chúng ta đã chia sẻ với
các huynh đệ đòan của chúng ta kể từ cuộc gặp
gỡ trước đây tại Sydney. Đây sẽ là cơ hội có thể
giúp chúng ta cùng tham dự và chia sẻ niềm vui
được trở nên người Kitô hữu, với tất cả mọi
người trẻ sẽ có mặt trong Ngày Quốc Tế Giới
Trẻ.
Chúng tôi đã bắt đầu chuẩn bị chương trình
cho ngày gặp gỡ đó và qua lá thư này, chúng tôi
muốn thông tin cho anh chị em biết một số các
chi tiết xoay quanh Cuộc Gặp gỡ Quốc tế Giới
Trẻ Phan Sinh này. Cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra tại
Madrid vào những ngày từ 12 – 15.08.2011,
và sau đó chúng ta sẽ tham dự cuộc cử hành
Ngày Quốc Tế Giới Trẻ từ ngày 16 –
21.08.2011.
Vì sức chứa của nhà trường có giới hạn, nên
số các tham dự viên của mỗi huynh đệ đoàn
quốc gia tối đa là 20 người. Chúng tôi xin anh
chị em vui lòng thông báo cho chúng tôi biết
con số đích xác các tham dự viên đến từ huynh
đệ đòan quốc gia của anh chị em vào ngày
31.12.2010,
tại
địa
chỉ
youfrawyd2011@gmail.com. Tuy nhiên, nếu
anh chị em cần nhiều chỗ hơn cho những tham
dự viên đến từ huynh đệ đòan quốc gia của anh
chị em, xin anh chị em vui lòng nói rõ con số,
khi thông tin cho chúng tôi và sau ngày
31.12.2010, chúng tôi sẽ báo tin lại cho anh chị
em biết nếu như còn chỗ.
Chi phí cho việc tham dự Cuộc Gặp gỡ Quốc
tế Giới Trẻ Phan Sinh sẽ vào khoảng 60 Euros.
Chúng tôi rất hoan nghênh nếu như một số
huynh đệ đoàn, Phan Sinh Tại Thế hoặc Giới
Trẻ Phan Sinh, có thể ủng hộ tài chính cho các
tham dự viên thuộc các huynh đệ đoàn đến từ
những quốc gia có khó khăn về kinh tế.
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Chúng tôi xin nhắc anh chị em là cần phải
đăng ký tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại
trang mạng chính thức Ngày Quốc Tế Giới
trẻ là: http://en.madrid11.com. Bằng cách này,
anh chị em sẽ có được một Giấy Phép (a PASS)
tham dự những sự kiện khác trong kỳ diễn ra
Ngày Quốc Tế Giới Trẻ, kể cả việc đi lại bằng
phương tiện công cộng và chuyện cơm nước.
Nếu anh chị em muốn ở lại cùng một chỗ sau
Cuộc Gặp gỡ Quốc tế Giới Trẻ Phan Sinh, anh
chị em phải chọn đăng ký lọai A2 “Suốt tuần,
không nhà ở”. Đàng khác, nếu anh chị em muốn
thay đổi chỗ ở trong Ngày Quốc Tế Giới Trẻ,
anh chị em nên chọn đăng ký lọai A1 hoặc chọn
lựa cách khác.
Xin lưu ý là không thể ở lại trong nhà trường
vào lúc đang diễn ra Cuộc Gặp gỡ Quốc Tế Giới
trẻ Phan Sinh, trước hoặc sau thời điểm cuộc
gặp gỡ này. Do đó, chúng tôi xin tất cả mọi
tham dự viên tôn trọng thời điểm đã được ấn

định (từ ngày 12 – 21.08.2011) cho việc anh chị
em đến và đi khỏi Madrid. Những người tổ
chức không chịu trách nhiệm về chỗ ăn chỗ ở
của anh chị em trước và sau những ngày đó.
Cho tới nay, đây là tất cả những thông báo
mà chúng tôi có thể cung cấp. Anh chị em sẽ có
thêm chi tiết nữa trong những lá thư tới.
Xin gởi lời chào huynh đệ đến từng người
trong anh chị em,
Các thành viên trong Ủy ban Giới Trẻ Phan
Sinh,
Ana Fruk
Cố vấn PSTT Quốc tế đặc trách GTPS
Lucy Almirañez
Cố vấn PSTT Quốc tế
Fr. Ivan Matić, OFM
Tổng Trợ úy PSTT & GTPS

BẢN TIN CLARA (tiếp theo )
…không còn chết chóc và là nơi hạnh phúc tồn
tại muôn đời”. “Thiên Chúa là Đấng đã làm cho
Đức Giêsu sống lại, và cho xác phàm hay chết
của chúng ta được sống, nhờ Thánh Thần của
Người ngự trong chúng ta”. (Ca nhập lễ). Là
con cái Chúa, những người được mời gọi đi theo
Chúa sống trước cuộc sống thiên đàng, nhưng
lắm khi cũng cảm thấy vất vả để có thể làm
chứng cho niềm tin ấy. “Hạnh phúc cho kẻ nào,
vào cuối đời, có thể nhìn phía trước mà không
run sợ, và nhìn lại phía sau, mà không muốn
trốn chạy” (Raoul Follereau).
Một hôm, mẹ M gọi chị X lại và thầm thì:”
Con vẽ cho mẹ 1 tờ A4 có đường viền khung,
rồi photo cho mẹ mấy tờ để mẹ viết di chúc”_
“Dạ, con sẽ làm như mẹ nói”. Chị X vừa đi, mẹ
M gọi giật lại, nhắn thêm:” Con ráng làm sớm
như có thể”. Chị X tròn xoe mắt vừa cười vừa
hỏi: “Mẹ được mạc khải ngày giờ rồi sao?”. Mẹ
cười. Chị em nói nhỏ với nhau (Không biết
mình có phần gì không-con cái hơi đông!!!)
Còn Sr. Đ thì cứ nhắc chị lo về nghi thức an
táng: “Đừng có viết gì về Sr. trong tiểu sử nhé!”
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(Đó là bài đọc tiểu sử chị em trong thánh lễ an
táng…) nhưng Sr. vẫn có gia tài để lại cho chị
em: (ngồi trực điện thoại rảnh rỗi, Sr. cặm cụi
dán từng tấm ảnh, tấm hình kỷ niệm có ghi chú
cẩn thận vào hai cuốn tập to! ).
Riêng Sr. Thanh, là người đã mua vé sẵn để
về trời, nhưng lại đi hụt mấy chuyến tàu đêm…
Sr. có vẻ là người thanh thoát nhất trong cộng
đoàn. Bây giờ ai cho ăn thì ăn, ai tắm rửa thì
tắm, ai biểu ngủ thì ngủ… Nhưng ai đẩy xe đi,
thì còn biết xin “đẩy em đi chơi” ! Đi chơi cho
vui, Sr. thích gặp gỡ chị em. Sr. thích làm dấu
thánh giá trên trán chị em, đôi khi cũng để các
em hôn một cái trên trán Sr. Ay vậy mà có lúc
bỗng nhiên bực mình, không muốn, và nói “hết
thánh giá rồi”. Bao giờ thì hết thánh giá ? Khi
nào con được về với Chúa, trả lại trần gian một
kiếp nhân sinh như hạt bụi tro. Xin cho nhau
tiếng cười, chớ để dòng lệ buồn rơi ! Cười hạnh
phúc, vì một con người đã tìm được bếnbình an,
chứ không là một tâm trạng tủi thân như người
thi sĩ nào đó.
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TIN NHÀ ĐA KAO
Mặc dù anh Phục vụ cộng đoàn truyền một
điều ngược với lương tâm và không được nói
đến trong Luật Dòng chúng ta, bề dưới vẫn phải
bỏ ý riêng mà vâng lời để đưa những tin sau đây
cho mọi người mọi nơi, nhất là cho những người
đọc và hiểu được.

Nói thế, bởi vì tôi viết theo khoa “bí tịt” nên
thường hay bị hiểu lầm hay hiểu sai. Khi báo
gửi đi rồi thì các anh chịu trách nhiệm đều hy
vọng rằng các độc giả, nhất là các xơ, sẽ không
hiểu. Vì nếu hiểu được, họ sẽ khiếu kiện anh
Giám Tỉnh hoặc Ban biên tập Báo Chia Sẻ của
Tỉnh Dòng.
Thật thì cũng không đến nỗi khó hiểu lắm
các bí mật thuộc con người. Chẳng hạn sau khi
đọc bài tường thuật chuyến đi Phú Quốc của anh
em Đa Kao, có nữ độc giả thú nhận:
- Chúng con đọc bài cha viết về chuyến đi
Phú Quốc, ai cũng cười. Chuyện về sư nhạc
Xuân Thảo thế mà vui!
Một nữ độc giả khác lại chêm vào:
- Chúng con hiểu hết, hiểu đúng ý tác giả.
Nhiều khi hiểu ngược lại nhưng cứ chủ quan
cho là đúng. Chẳng ai bắt nói ra để kiểm tra làm
gì. Thôi cứ đơn sơ tin lời các xơ. Không ngờ các
xơ lại thông minh như vậy. Khám phá này khiến
chúng tôi phải thận trọng hơn khi viết lách.
Chia Sẻ 09 - 2010 (304)

Không phải sợ nói thẳng nói thật, nhưng sợ gây
cớ vấp phạm mà làm mất linh hồn người ta. Lần
này tôi xin đưa tin vắn tắt thôi:
Con người: Những ngày qua, anh em Đa
Kao chứng kiến anh này tới, anh kia đi, đi tới,
tới đi liên tục không tài nào nhớ hết. Thậm chí
có anh chỉ ghé “xả nước ra, bơm nước vào” một
chút rồi biến đi một cách bí mật! May chỉ vài
anh tình cờ nhìn thấy. Nhưng cũng có những
anh ghé thoải mái hơn. Trong số đó có anh tận
dụng thời gian để trang bị lại bộ răng, ngõ hầu
chứng tỏ cho các chị em thấy rằng: tai xấu
nhưng răng vẫn còn tốt.
Đặc biệt, không hiểu do ngẫu nhiên hay do
trời đất xui khiến, các nhà truyền giáo của
chúng ta xum vầy đông đủ, từ Trung tâm quốc
tế Vương quốc Bỉ, từ đất nước anh bạn hàng
xóm răng hở môi lạnh, A-mê-ri-cờ, Mì-ăn-mặn,
Pleiku … Có anh khoe đôi xăng đan sắp rớt đế,
vì chạy vội! Nói chung, ai nấy đều khỏe mạnh.
Tạ ơn Chúa!
Đặc biệt hơn nữa, từ rất xa trước ngày mừng
lễ bổn mạng Gentil, trùng ngày CN XXIII này,
anh cố Thi nhắm tổ chức bữa trưa long trọng
khác thường. Anh nói là “lần cuối” nên mời đủ
các thành phần anh có quan hệ trong đời: Cựu
Phan sinh, Thanh sinh công, Hội đồng Cầu
Muối, Thân nhân…già có trẻ có “cho vui”. Kiểu
tính toán của anh hơi khó hiểu một chút: mỗi
nhóm bốn gia đình mà cộng lại chỉ có mấy chục
kể cả anh em Đa Kao và anh em các cộng đoàn
khác. Nhưng anh nói “không làm gì nhiều!”
Nghệ nhân Quang Vinh được mời về Cù Lao
Giêng hành nghề: nghe đâu anh được đặt xây
một bức tượng “Cha già ôm con hoang” bằng
gạch cổ loại trên trăm năm. Hy vọng ai nhìn
thấy bức tượng cũng thích đi hoang.
Nhà mẹ Tỉnh Dòng hãnh diện vì còn may
mắn có một biểu tượng của sự nghèo khó. Đó là
anh Minh Trí. Sau khi chạy hết thầy hết thuốc
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mà bệnh không thuyên giảm, lại còn nặng hơn,
anh quyết định tự chữa bằng cháo trường. Kết
quả ra sao chưa thấy, chỉ thấy càng ngày anh
càng giống xác ướp Ai Cập ngay khi còn tại thế.
Sự việc: Bên Giáo xứ sắp hoàn thành Nhà
Tưởng Nhớ mở rộng khang trang. Các xương
cốt vào đó như đã được vào Thiên đàng, chỉ còn
chờ lắp thịt vào nữa thôi.
Nhân tiện có thợ sửa chữa, cộng đoàn cũng
cho làm lại đường ống nước và các nhà vệ sinh.
Số là: cả ba nhà vệ sinh từ lầu trên xuống tầng
trệt đều bị rò rỉ lâu nay. Ống nước đi ngầm
trong tường bể, nước thấm làm nứt tường và tạo
rêu xanh một đường dài! Nhà vệ sinh tại phòng
tập hát của ca đoàn Quê Hương bị nặng nhất.
Sau khi tìm hiểu nguyên do, anh em lý giải như
sau: các ca sĩ lấy hơi và nín hơi rất giỏi; nên có
lẽ khí nén một khi thóat ra ngòai sẽ mạnh hơn
bình thường. Trong cùng một hệ thống, chỗ này
bể, chỗ kia kẹt, cuối cùng cả ba chỗ cùng bể!
Nước chảy lênh láng! Quản lý chỉ quan tâm cúp
nước ngọt mà không chịu cúp nước mặn, tình
trạng càng tệ hại hơn! Sư nhạc cũng cảm thấy
có trách nhiệm.

Các chú tìm hiểu không còn ở Đa Kao nữa,
phòng các chú được sử dụng vào nhiều dịp quan
trọng. Năm nay, trong cả ba đợt thi Đại học, anh
già làng Xuân Lộc cùng với sự giúp đỡ của hai
Cựu Tìm Hiểu đã mở cửa tiếp đón được cả thảy
trên 500 thí sinh từ các Tỉnh về đi thi. Tuy hết
phòng, anh già làng vẫn hết lòng. Anh thấy thí
sinh nào lơ ngơ đứng trước cổng nhà, anh đều
đón vào, xếp hai lớp là ổn cả. Nghe nói mọi sự
tốt đẹp, trật tự ngăn nắp, sạch sẽ và ít ồn hơn
năm ngoái. Như vậy, anh già làng đã đi đúng
hướng “Năm sau hơn năm trước”. Anh già làng
cho biết hầu hết các thi sinh qua tay anh đều đậu
và đậu cao. Anh nghĩ đó là nhờ anh cầu nguyện,
nhưng thực tế, anh cầu nguyện một phần, còn
chín mươi chín phần kia là vì các thí sinh con
nhà lành mới chọn Tu viện mà tá túc. Hơn nữa,
chính các phụ huynh đi kèm dắt họ vào Dòng.
Thỉnh thoảng anh chị em Phan Sinh Tại Thế
và Giới Trẻ Phan Sinh cũng tá túc vài ngày để
học hỏi hay hội họp.
Hướng đến lễ Cha Thánh và 1.000 năm
Thăng Long, anh em Đa Kao chào thắng lợi anh
em, chị em xa gần, trong nước và ngoài nước.
Paul

Tin Nhà Hòa Hội
Kính thưa anh chị em xa gần,
Trước hết, nguyện xin Thiên Chúa nhờ lời
chuyển cầu của Đức Maria, ban cho anh chị em
dồi dào ơn thánh và bình an của Người. Anh em
nhà Hòa Hội xin được gởi đến toàn thể anh chị
em một vài tin tức:
1/ Nhân sự của Nhà Hòa Hội
Đúng là anh em Phan sinh, mỗi người một
nét, nhưng tất cả đều để những ấn tượng sâu đậm
trên giáo dân Giáo xứ Hòa Hội. Nét chung nhất
mà người ta đều nhắc là thấy các Cha, các Thầy
dễ mến, dễ gần và dễ thân thiện. Bắt đầu từ thời
Cha Huân, Cha Phụng, Thầy Biên, Thành, Danh,
Huy, Công, Hoàng và Quân… Tỉnh Dòng quan
tâm đặc biệt, không để gián đoạn tí nào. Nhờ có
anh em, mà Nhà Hòa Hội bớt hiu quạnh và lạnh
giá. Nay chỉ còn hai anh em, Diệu và Quế. Một
anh lo chuyện ở trong nhà và anh còn lại lo
chuyện ở ngoài. Trong tương lai, “một người
được đưa đi một người bị ở lại”.
Ba anh em để lại dấu ấn nhiều nhất trong vài
năm gần đây là Thầy Quân, Thành, Công, Danh.
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Những cây cối, thẳng hàng ngay lối là điều mà
Thầy Thành và Danh quan tâm đặc biệt. Nhờ
Quý Thầy chuyên chăm vun xới, mà hôm nay
Giáo xứ có những cây đẹp hẳn. Nhất là nói về
vệ sinh môi trường, và ngăn nắp thì Thầy Danh,
còn hơn Cha Giám sư Thỉnh Sinh nữa. Thầy
Công là người góp phần hình thành tổ hợp may.
Tuy bước đầu không thiếu khó khăn về nguồn
hàng, về việc thanh toán… Nhưng ngày càng
được cải thiện vì đã có chuẩn bị người kế
nghiệp. Thầy Quân, người ở Hòa Hội ngắn nhất,
nhưng lại làm cho nội thất Nhà thờ xứ, cứ mỗi
Chúa Nhật mỗi mới. Có phải tiêu chí của Thầy
là ‘mỗi ngày một niềm vui’? Thầy đi rồi, nay
“Nhóm Năm Chim Én”, học trò của Thầy đã
chưng được bông. Cảm ơn Thầy Quân nhiều
thật nhiều nha!
2/ Hoàn thành giai đoạn I
cho Nhà Nguyện Giuse
Sau hai tháng 10 ngày kể từ thứ 2 tuần Bát
Nhật Phục Sinh, nay công trình Nhà Nguyện
Giuse đã hoàn thành giai đoạn I. Tạ ơn Chúa và
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thánh cả Giuse đã cho anh chị em giáo dân và
các Nhóm thợ giữ được sự nhiệt tình và hăng
say, khi phải “cày” liên tục trong hai tháng. Dự
tính, sau Tết Nguyên Đán 2010 lại tiếp tục và
ngày 1/5/2011 sẽ hoàn thành. Tuy nhiên, “tuổi
thọ của chuột còn phải tùy thuộc vào mèo” nữa.
Thầy Trần Mừng đang vẽ phác tượng đài
Đức Mẹ và một vài phần trang trí nội thất. Anh
em Nhà Hòa Hội nghe người ta nói: “Những
công trình nào mà Thầy Mừng, Dòng Phanxicô
nhận, thì sẽ được thuận lợi nhiều bề”. Nghe thì
nghe, chứ tin hay không là quyền của mình,
nhưng biết đâu đó là sự thật. Tuy nhiên, về phía
anh em Nhà Hòa Hội thì vẫn thích ‘anh em
mình’ đóng góp chất xám vào.
Như thế, sau hơn hai tháng niềm mong ước
của Cha Giám Tỉnh đang dần đi vào hiện thực:
“Mong cho nguyện ước có ngôi Nhà Nguyện tại
đây của anh chị chóng trở thành hiện thực”
(Ngày 22/3/2010). Niềm vui được nhân lên thấy
rõ nhất là Chúa Nhật 4/7/2010 bắt đầu dâng lễ là
trời đổ mưa. Tôi mời gọi mọi người hiện diện tạ
ơn Thiên Chúa đã ban cho chúng ta, có một nơi
tuy khiêm tốn, nhưng cũng đủ tươm tất để cử
hành phụng vụ mà không sợ ngoại cảnh chi
phối. Sau lễ, thấy nét mặt của mỗi người hớn hở
hẳn. Ai ai cũng thốt lên điều này: “May mà Nhà
Nguyện đã lợp xong Cha hè”.
Ngày 1/7/2010 Đức Giám Mục Giáo Phận về
Kinh Lý, thấy Giáo xứ phải vất vả quá, ngài đã
giúp cho công trình Nhà Nguyện 100.000.000đ.
Đúng là “buồn ngủ gặp chiếu manh”. Xin cảm
ơn Đức Cha Tôma. Giờ đây, sở dĩ phải ngưng, vì
không còn tiền nữa. Chiến dịch ky cóp, góp phần
xây dựng là mỗi gia đình trong Giáo họ, mỗi tuần
đóng 10.000đ. Thay vì tiền xăng đi ra Nhà thờ xứ
dự lễ, thì để dành hầu sớm hoàn thành Nhà
Nguyện, đang được bà con hưởng ứng.
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3/ Hoàn thành giai đoạn II
cho Nghĩa Trang Giáo xứ
Ngày 12/7/2010, thời tiết nắng ấm dần lên,
chúng tôi đã quyết tâm thực hiện giai đoạn II
làm Nghĩa Trang xứ. Dự tính Nghĩa Trang này,
sau khi đã hoàn thành mặt bằng, Giáo xứ dành
riêng 1/3 diện tích để chôn cất các “thánh anh
hài” (Thai Nhi). Hiện nay, con số gần 400 em.
Công việc khá thuận tiện vì Công ty Lâm
Nghiệp Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho đất để san
lấp mặt bằng. Trong vòng 3 tuần lễ, đoàn xe
Giáo xứ Hòa Thuận đã giúp đỡ chuyển hàng
trăm xe đất vào Nghĩa trang.
Hiện mặt bằng Nghĩa trang đã tạm ổn, nhưng
con đường vào còn khốn đốn lắm. Chính quyền
địa phương cấp phép khai thác một hầm sỏi, gần
Nghĩa trang để làm đường. Con đường này thể
hiện sự đoàn kết, cùng chung tay xây dựng và
phát triển quê hương giữa Giáo xứ và chính
quyền Xã Hòa Hội. Với quy ước ban đầu: Giáo
xứ đổ đất, còn việc việc hoàn tất, đã có chính
quyền lo.
Hiện nay, do thời tiết thay đổi thất thường,
mưa nhiều hơn nắng, nên công việc đã tạm
ngưng. Hy vọng một ngày gần đây, anh chị em
xa gần sẽ được đi trên con đường phẳng phiu.
Đường sá nay tuy còn lầy lội, nhưng đã có nhiều
Nhóm người từ xa vội vã tới, xem chừng người
ta phấn khởi hẳn lên. Cũng nhờ những khách
thập phương mà việc làm Nghĩa Trang dường
như bớt vất vả và đã nhanh chóng đạt được như
hôm nay.
4/ Hoàn thành giai đoạn III
tất cả ghế Nhà Thờ xứ
Sau 6 tháng chuẩn bị gỗ và thi công của các
Nhóm Thợ, đến nay đã hoàn thành phần cơ bản.
Thứ 5 tuần này, bắt đầu đem vào sử dụng. Nói
chẳng ai tin, ở vùng sâu vùng xa, lẽ ra có nhiều
gỗ, hoặc mua cũng dễ dàng hơn. Đâu ngờ, vất
vả đến thế. Cha ông ta có câu: “Cái khó nó
bó cái khôn” quả không sai chút nào! Tuy
nhiên, bà con giáo dân vẫn tự hào, vì đây
là nguyện ước của họ bấy lâu, nay đã
thành tựu.
Dầu còn khó khăn thật, nhưng đây là
một dịp mà Giáo xứ có cơ hội chia sẻ cho
những nơi khác. Đó là số ghế cũ sẽ được
chuyển đến cho hai Nhà Nguyện, một Nhà
Nguyện Giáo họ Giuse thuộc xứ Hòa Hội
và phần còn lại chia sẻ cho Nhà Nguyện
Giáo họ Tân Gia Vinh, nơi trước kia thuộc
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xứ Quảng Thành, Cha Tín coi sóc, và cũng là
nơi gia đình Thầy Chu Văn Liên (Học Viện Thủ
Đức) sinh sống. Giáo họ Tân Gia Vinh nay
thuộc Giáo xứ Hồng Ân, Giáo phận Xuân Lộc.

Kính thưa anh chị em,
Một vài thông tin xin gởi đến anh chị em xa
gần. Nhờ lời cầu của Đức Maria, hồn xác lên
trời ban cho Đại Gia Đình Phan Sinh chúng ta
nhiều ơn thánh của Người hôm nay và mãi mãi.
Paul Vũ Xuân Quế, đưa tin

TIN XUÂN SƠN
Tại các môi trường thôn quê như Xuân sơn,
thời gian đầu mùa mưa gần giữa năm thường là
thời gian mọi người dành nhiều chú tâm cho
công việc trồng trọt. Ngày làm tháng ăn. Năm
nay đầu mùa mưa trời nóng dữ dội, mưa ít, rải
không đều làm nông dân lo lắng. Nhiều gia đình
đất canh tác gặp phải vùng ít mưa mùa đầu thất
thu, lúa bắp … bị hạn mất trắng. Ở nhà xứ tuy
khuôn viên hẹp, anh em vẫn tham gia bằng hai
đám bắp nhỏ dành để nuôi gà nhà, rất may là
thuận trời hay sao mà cây lớn cao hơn năm
trước. Nhân ngày nghỉ độc lập, anh em tranh thủ
thu hoạch cho xong, năng xuất có mòi khá nên
phấn khởi tỉa luôn mùa hai cho kịp; bên cạnh đó
là đám mì cộng đoàn làm “ăn chia” với anh chị
em Dòng Ba năm nay cũng xanh tươi hứa hẹn
một năm nữa bội thu.
Nhà cộng đoàn đã qua thời gian đông đảo các
chú nay chỉ còn... một chú… cô đơn nên việc
chăm vườn vất vả hơn cho anh quản lý, may là
năm nay không tỉa bắp, và cũng may nhờ anh
chị em Dòng Ba giúp cho một tay nên vườn cây
vẫn xanh tươi với nhiều hứa hẹn. Nói đến khung
cảnh quanh nhà, ai từ ngoài vào sân trong cộng
đoàn cũng để ý trước tiên đến mảng xanh hứa
hẹn của vườn cây Xà-cừ vươn lên thẳng tắp theo
hàng lối với dây tiêu đã bén rễ bao quanh gốc
xanh tươi. Đây là mảnh vườn xưa nhiều lúc đã
gần như bỏ hoang, nay nhờ anh chị em Dòng Ba
giúp đỡ, mà đẹp thêm ra. Việc trồng cây Xà cừ
làm nọc cho tiêu leo là một “phát hiện” mới đây
của nhiều người làm vườn ở vùng này. Sau khi
một số loại cây chủ yếu dùng làm nọc tiêu như
chùm ngây, be thuyền, và vông bị chết hàng loạt
hay kém hiệu quả, thì cây Xà-cừ tỏ ra thích hợp
vì tiêu trồng theo nọc Xà cừ mọc mạnh, leo cao
bám sâu có thể nói chẳng cần phải cột liên tục
như cọc xi măng hay gạch, hay các loại cây
khác, cũng đỡ công tưới vì vỏ cây dầy… lại rất
ít khi chết và nhờ đó cây tiêu cho năng suất cao.
Mà theo như nhiều người nói thì chẳng may dù
tiêu có chết đi nữa thì cây nọc cũng còn cho gỗ
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tốt nên cũng lợi chán. Hi vọng đến năm 2030,
Xuân sơn sẽ có sẵn lượng gỗ xà cừ khấm khá để
cho những công cuộc xây dựng và nghệ thuật
thật ấn tượng như đã từng làm tại CĐ Thủ Đức
qua việc khai thác các cây Xà-cừ được trồng sau
ngày giải phóng mà anh em trong dịp ghé qua
đều có dịp chiêm ngưỡng những tác phẩm rất
đẹp sử dụng gỗ của chính loại cây này.
Cũng trong thời gian này, do thời tiết hay
thay đổi, nắng năm nay nóng quá sức, mưa thì
ẩm thấp nên sức khỏe anh em ai cũng bị ảnh
hưởng ít nhiều. Anh phụ trách ngoài bệnh cũ lại
thêm bệnh loãng xương khiến làm gì đi đâu hay
ngồi lâu đều phải e dè. Thân “dòn mỏng”, xin
Chúa biết cho, cùng với sự thông cảm của anh
em nếu điều này làm anh hiện diện ít hơn trong
các dịp lễ tại địa phương. Anh quản xứ bị đau
hai khớp đầu gối, có lẽ lớp sụn và chất nhờn
trong khớp cũng đã đến thời suy thoái rồi chăng
? Trời nóng lo nhất là bước lên bậc cấp một
chân phải khoèo, còn người phải nghiêng mới
tới được. Hết thuốc tây đến thuốc ta, thuốc tễ,
món nào cũng chỉ đỡ mà chẳng hết cho. Anh
quản lý vẫn lo kiêng cữ vì sạn thận đã phải một
lần giải phẫu khó tránh lần sau. Nghêu sò ôc
hến… thôi quên đi nhé ! Còn anh phụ tá giáo xứ
lại khổ vì khớp vai, giơ cánh tay lên là có
chuyện, chạy vạy khắp nơi Sài gòn, Long
khánh, Xuyên mộc… bao nhiêu thầy rồi mà
cũng chưa thấy một lần gặp hên.
Về Mục vụ giáo xứ, trong kỳ giữa tháng 6
qua, công trình trần nhà thờ giáo xứ đã hoàn
thành nhờ sự tiết kiệm hàng tháng của các gia
đình trong xứ và nhiều ân nhân bên ngoài giúp
đỡ.
Có lẽ anh em ta không “đua” được với các
chị Clara và chị em MTG Bà rịa. Một bên đã
đang xây dựng đan viện, chắc chắn là bề thế vì
cứ nhìn bản vẽ thiết kế là thấy ngay; còn một
bên thì đã thi công gần xong cho ngôi nhà một
trệt hai lầu với diện tích sử dụng lên đến khoảng

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

1.500 m2 phù hợp với nhu cầu ăn ở, học tập của
một nhà mẹ Hội Dòng MTG. Còn đối với giáo
xứ XS thì công việc xây dựng cũng là cấp
thiết...nhưng chỉ là sửa sang. Ngôi nhà thờ, một
lần Anh Hồng Giáo ghé thăm, đã nói nhỏ gợi ý
rằng đã đến lúc phải tính đến việc sơn phết lại
mặt tiền đi vì rêu đen mọc đầy và nhiều vết nứt
chân chim thấm nước đã xuất hiện ở mặt tiền
nhà thờ. Thật ra, đi sâu vào trong kết cấu sẽ thấy
còn nhiều chỗ dột, máng nước bị tắc tịt, trần
nhà chưa có, nền nhà cũng cần phải làm mới
hoặc tôn tạo lại. Nơi hành lang, nhiều lục bình
bị bể nát. Cửa sắt nhiều nơi bị mục. Hôm giữa
tháng tám năm ngoái, trộm đã bẻ dễ dàng khung
sắt cửa chớp nhà mặc áo để đột nhập, may phát
hiện kịp nếu không bộ lư hương vừa mới có
người công đức cũng bị mất như đã từng mất 1
bộ trước chỉ cách hơn 1 tháng; rồi theo sau cũng
cỡ thời gian đó là nhà xứ bị kẻ gian gỡ ngói đột
nhập vào cuỗm đi khá bộn. Giáo xứ đã lên kế
hoạch tiết kiệm trong những tháng cuối năm
2009 để chuẩn bị cho chương trình tu sửa trong
năm nay là Năm Thánh. Đã thực hiện được trần
nhà thờ kịp xong ngay trước ngày lễ khấn của
quí Dì MTG – 17/6. Sau 15 năm kể từ khi xây
dựng nhà thờ mới làm trần nên cũng đến thời để

bảo trì các hạng mục công trình khác liên kết
theo như dàn kèo sắt phải sơn lại, sửa mái tôn
máng nước đã han mục, đinh tôn đã mòn gấy
phải thay, tôn lợp cũng cần phải được sơn lại để
bảo trì, rồi tiếp đến là sơn nước lại phần tường
dưới trần, hệ thống điện mới … nên làm một mà
hóa ra năm sáu thứ kèm theo. Sắp tới sẽ còn là
tôn tạo lại cũng như mở rộng thêm cung thánh
cho phù hợp . Hi vọng những dịp lễ khấn dòng
hằng năm có đông LM đồng tế chắc sẽ diễn ra
suôn sẻ không phải chạy vạy kê thêm bục…
Chuyện cuối là Anh Quản xứ Đakao cùng
đồng hành là A. Thịnh và Hội Đồng Mục vụ xứ
T.Phanxico Đakao nhân buổi đi dã ngoại nghỉ
ngơi tắm biển Hồ Cốc vào thứ Hai trong tuần
giáp cuối tháng tám vừa qua đã ghé qua tham
quan khu vực Xuân sơn, ăn tối tại cộng đoàn.
Anh có nhã ý mời Ban Hành giáo xứ Xuân sơn
cùng chia sẻ bữa ăn chung, và nhất là để sau đó
những người làm việc phục vụ cộng đoàn có dịp
chia sẻ thao thức, trao đổi những ưu tư, băn
khoăn hay những thành quả của việc phục vụ
giáo xứ góp phần động viên lẫn nhau trong dấn
thân cho việc chung. Thiết nghĩ đây là ý hướng
thực hành hay, những nơi có nhiều giáo xứ Phan
sinh, có điều kiện gần gũi nên thực hiện.

BẢN TIN BÌNH GIÃ
1-Bình giã những ngày hè.
Ngày 1-8-2010 là ngày bế mạc năm học của
các em Thỉnh sinh. Mấy ngày trước đó, các em
lo dọn dẹp đồ đạc, nhà cửa, để dọn chỗ cho lớp
Thỉnh sinh mới sắp tới (2010-2011). Ngày 2-82010, ngày lễ Poóc-xi-un-cu-la, sau bữa sáng,
các em lên đường về quê thăm gia đình, nghỉ
ngơi…trước khi vào nhà tập ở Du sinh. Trong
nhà chỉ còn lại 4 anh em và một Thỉnh sinh
xung phong ở lại mươi ngày để chăm lo đàn gà.
Cho đến đầu tháng 8, nếp sống trong nhà rộn
ràng nhưng cũng nhịp nhàng, giờ giấc qui củ.
Nhưng suốt tháng 8, nhịp sống ấy chìm lắng.
Tạm ngưng các tiếng hát thánh lễ, giờ
kinh…Chỉ có mấy ả gà ta, gà lôi là cứ tiếp tục
bài trường ca đẻ trứng.
Mỗi ngày vẫn có thánh lễ. nhưng chỉ có chủ
tế và 2 người dự lễ. Hai anh linh mục kia thì bận
đi dâng lễ ở ngoài. Chúa nhật, vẫn có anh chị
em ‘dân tộc’ đi dự lễ (lối 30-40 người.), nhưng
thiếu thành phần nòng cốt là ‘phe ta’, nên thánh
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lễ cũng mang dáng dấp âm thầm. Thành ra,
ngay cả ngày bổn mạng cộng đoàn, (Mắc-xi-mili-a-nô Kôn-bê 14.8), cũng chẳng làm gì đặc
biệt.
2-Bình giã ngày ‘tựu trường’.
Thế rồi một tháng hè cũng trôi qua mau lẹ.
Ngày 1-9-2010 đã đến. 26 Thỉnh sinh đổ về nhà
Bình giã. Chiếc xe du lịch Thảo Vi, đón các em
từ Thủ đức, đã lăn qua cổng nhà Bình giã lúc 9
giờ. Một đoàn nhân sự mới, thế mà ra đón tiếp
chỉ có vài anh em. Các tân Thỉnh sinh còn ngập
ngừng, bỡ ngỡ, nhưng cũng thấp thoáng nét mặt
vui tươi, vì đây là nơi ở mới. Nhưng có lẽ cái
hấp dẫn đầu tiên là khung cảnh vườn tược xanh
tươi, và bầu không khí yên tĩnh. Mấy chú
khuyển thì ồn ào chào khách. Từ từ, các em
mang đồ đạc cá nhân vào nhà. Không biết cha
giám sư đã phân lô làm sao mà thấy các em ổn
định khá mau lẹ. Việc ‘nhập gia’ khá êm xuôi.
Ngay ngày hôm sau là ‘các thầy’ đã hát lễ, vì có
2 người lớn được rửa tội.
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Trong thời gian này, cần làm quen với nếp
sống mới, cho nên chưa bắt đầu chương trình
học, mà chủ yếu là lao động để tạo điều kiện
cho các sinh hoạt hằng ngày được thuận tiện
trong năm học mới. Trông các em làm việc mà
‘thương cho bao giọt mồ hôi…’
3-Mẹ Đất.
Trong những ngày mùa khô, mẹ Đất xem ra
héo hắt. Đâu còn đủ nước để nuôi dưỡng cây
cối. Trong nhà, phải vận dụng đến cả máy bơm
dầu để cung cấp nước sinh hoạt. Nhưng từ khi
mưa về, mẹ Đất lại dồi dào nguồn nước, nên cây
cối lại có bộ mặt tươi tỉnh hơn. Ngay từ đầu

mùa mưa, dân làng đã xuống giống : bắp, lúa,
mì…và sau 2 tháng rưỡi, đã có thu hoạch.
Cho đến hôm nay là đúng một tuần từ ngày
‘nhập gia’. Cũng khoảng một tuần nay, dân làng

Bình giã đã thu hoạch bắp. Nhà Thỉnh sinh cũng
tiến hành thu hoạch bắp. Lớp Thỉnh sinh trước
đã có công gieo vãi, thì đã có ăn. Bắp còn lại là
‘bắp đỏ’, dành cho gà. Năm ngoái cũng có trồng
bắp (đỏ), rồi đem bán. Đến khi nuôi gà, phải đi
mua bắp. Đắt hơn bắp mình bán ! Cho nên năm
nay, giữ lại để nuôi gà. Có thu hoạch được gì
cũng là nhờ mẹ Đất.
Nhìn số bắp thu hoạch được, nhất là của dân
làng, mà thấy mẹ Đất rất quảng đại. Các em đã
thu hoạch bắp nhà. Cha Giám sư đã mướn xe
lảy bắp. Các em ra tay. Các em làm việc hùng
hục. Đổ bắp nguyên vỏ vào máy. Máy chạy ầm
ầm, vứt vỏ và cùi ra một bên; hạt bắp thì chảy
vào bao. Máy chạy nhanh bao nhiêu thì người
cũng làm nhanh bấy nhiêu. Nên trong khoảng
thời gian non 2 tiếng thì công việc hoàn tất.
Xong công đoạn này, các em còn phải vất vả
dọn đất để trỉa tiếp mùa sau.Trỉa lần này thì sẽ
thu hoạch vào cuối tháng 11 tới, nếu Chúa cho
mưa thuận gió hoà.
Cộng đoàn Bình giã bước vào năm học mới.
Xin mọi người giúp lời cầu nguyện cho chúng
tôi, để mảnh vườn phan sinh Bình giã không chỉ
là mảnh vườn cà phê, tiêu mà còn là, -- và nhất
là -- mãnh vườn ơn gọi chuẩn bị những tay thợ
cho tương lai.
Savio Chức

TIN GX. DU SINH
Giáo xứ Du Sinh do một anh Phan Sinh coi sóc. Mới đây nhân dịp lễ Mẹ Về
trời, anh đã tổ chức cho xứ hành hương Lavang, và xa ... hơn thế nữa ! Sau đây là
bản tin về chuyến hành hương đó :
Giáo xứ Du Sinh Đalat hành hương Năm Thánh 2010
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Tuy tọa lạc trên một ngọn đồi cao nhất thành
phố Đà-lạt, nhưng giáo xứ Du-sinh không có
nhà cao cửa rộng hoặc villa từ cao ngắm cảnh
Đà thành, mà Du Sinh có thể gọi là giáo xứ
nghèo, với đa số dân đạo là người lao động
trồng rau, bó chổi và một vài nhà buôn bán nhỏ.
Vì thế, việc giáo xứ đi hành hương Lavang xa tít
là một ước mơ xa vời !
Nhưng rồi ước mơ xa đó lại bỗng gần, nhờ
Năm Thánh! Một trong những việc đạo đức
bình dân của Năm Thánh là hành hương. Giáo
xứ đã hành hương gần (hơn trăm người đi bộ
non 4 cây số hành hương nhà thờ Chính Toà
hôm thứ hai 21-6-2010), nay hành hương xa thì
chẳng có gì là quá lạ.
Ngay từ đầu năm 2010, cha Xứ (Lm Anphong Nguyễn Công Minh, dòng Phanxicô)
cùng với Ban Hành Giáo đã lên kế hoạch chuẩn
bị cho cuộc Hành hương này, nhưng mãi đến
quá nửa năm, mới định được ngày cất bước: sau
lễ Mẹ Lên Trời, 16-8-2010. Tổng cộng là 135
người đi, vừa khít 3 xe 45 chỗ. Với số giáo dân
khoảng 1.000, thì con số 135 người bỏ nhà đi cả
tuần, quả là vượt sức nghĩ. Nhưng càng đông
càng vui ! Và thế là mọi chuẩn bị từ xe cộ, chỗ
ăn, chỗ ngủ đều được lên kế hoạch. Sau đây là
những dòng nhật ký vắn ghi lại cuộc hành
hương dài của giáo xứ :
Thứ hai, ngày 16/8
13g : mọi người tập trung tại Nhà Xứ Dusinh, 13g30 xuống Nhà Thờ cầu nguyện và nghe
cha Xứ dặn dò những điều cần thiết. 13g45 lên
xe và trên 3 chiếc xe 45 chỗ của Công Ty
Phương Trang, cha Xứ cùng 134 giáo dân Giáo
xứ Du-sinh lên đường bắt đầu cuộc Hành
Hương. Xe lăn bánh đúng 14g như “qui định”.
17g45 đoàn Hành Hương đến Nha-Trang.
Đoàn kéo nhau vào nghỉ ngơi và dùng cơm
tối nơi tu viện Mến Thánh Giá Qui Nhơn tại
Thanh Hải, Đồng Đế. Nhiều người nằm vì say
xe khi xuống đèo; một vài người định bỏ cuộc
đi, nhưng nhờ thuốc chống nôn và lời động
viên từ thân hữu, đã trỗi dậy.
19g15 xe lăn bánh trở lại, lao vào màn đêm
thực hiện cuộc trường chinh dài nhất : 670
cây số từ Nha-Trang đến thẳng Huế.
Thứ ba, ngày 17/8
6g sáng mọi người đã thấy Huế. Đoàn đến
Nhà Thờ Dòng Chúa Cứu Thế nghỉ ngơi, ăn
sáng. Trước khi đi thăm Huế, đoàn viếng Nhà
Thờ Dòng, cầu cùng Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
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luôn thương giúp. 9g sáng, cha Hưng trong
Dòng dẫn đi một vòng thăm Huế. Trước tiên là
Đại Nội, để thấy nơi vua chúa triều Nguyễn làm
việc và cư ngụ (cũng như đã ra những chỉ dụ
cấm đạo gắt gao !).
Rời Đại-nội lúc 10g45, đoàn lên đường đến
Đan-viện Thiên-An (dòng thánh Bênêdictô) để
tìm kiếm sự an bình từ trời đến. Nhiều người
cũng tìm được bình an nơi dầu tràm, mật gấu và
lời cầu của đan viện. Sau đó lên xe đi viếng
Nhà Thờ Phủ Cam -Nhà Thờ Chính tòa Huế.
Viếng các nhà thờ Chính Toà trên đường đi qua
là một trong những việc mà đoàn hành hương
nhắm tới. Quá ngọ, đoàn mới trở về Nhà Thờ
Dòng Chúa Cứu Thế để dùng cơm trưa, giá rẻ
(20 ngàn) nhưng đồ ăn lên tới 6 món ! Ai cũng
phục lăn, nhất là các bà quen đi chợ. Ăn cơm
xong, đoàn nghỉ ngơi đến 13g30 lại lên đường
tiến về đích điểm của cuộc Hành Hương : LAVANG.
15g đoàn đến La-vang. Rất nhiều người
nghe tên Lavang đã lâu nhưng nay mới lần đầu
tận mắt thấy linh địa Mẹ. Sau khi đã ổn định
chỗ ở dưới sự sắp xếp của các dì Con Đức Mẹ
Thăm Viếng, đoàn kiếm chỗ ăn nhờ các dì Mến
Thánh Giá Huế. Mỗi dòng có phận vụ riêng.
Dòng lo ăn, dòng lo ở. 16g cha xứ Du Sinh cùng
với một cha trẻ thuộc xứ Trung Lao địa phận
Bùi Chu đồng tế trước tượng đài Thánh Mẫu
La-vang. Sau Thánh Lễ, mọi người được tự do
đi viếng Đức Mẹ, thăm nhà nguyện và các công
trình kiến trúc trong khuôn viên Thánh Địa. 19g
đoàn dùng cơm tối và 20g cùng nhau quây quần
trước Tượng Đài Mẹ Lavang đọc kinh Mân Côi.
Sau đó về ngủ để dưỡng sức cho hành trình của
ngày hôm sau. Một số người nhất định không
ngủ, mà thức với Mẹ tại linh đài Mẹ.
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Thứ tư, ngày 18/8
4g đoàn lên đường đi Phong-Nha, Kẻ Bàng,
tỉnh Quảng Bình. Vì quãng đường bộ hôm nay
xe phải lăn bánh lên tới 600 cây số, nên lên
đường sớm là lẽ đương nhiên. Trên đường đi, ăn
sáng bằng bánh chưng Nhật Lệ được mua ở Huế
từ trưa hôm trước.
7g15 đoàn đến Phong-Nha. 8g đoàn thuyền
gồm 10 chiếc chở 144 người (135 cộng với 9
người nhà xe) đi vào động Phong-Nha. Chỉ đi
thăm động nước thôi đã chiếm trọn ba giờ đồng
hồ, kể cả đi ghe. 4 bà bầu, 1 người già mới mổ
và các ông bà già khác cũng hăng hái đi động.
“Đã đến được đây thì xá gì một quãng ghe đò.”
Họ lý luận như thế và cứ vậy mà leo lên ghe.
Sau khi tham quan các động, đoàn đã trở về bến
mới là nhà thờ xứ Hà Lời, nơi cha xứ là cha
Bính nổi tiếng “thế giới” nhờ bị hành hung vụ
Tam Toà trước đây. Đoàn ghé nhà nghỉ Phương
Hà gần ngay đó ăn cơm do các chị Mến Thánh
Giá Vinh phục vụ (vùng này người ta gọi các sơ
là chị).
Khoảng 1g15 trưa, đoàn quay xe trở về sau
khi vươn ra xa nhất của chuyến hành hương là
Phong Nha, thuộc hạt Hướng Phương, tuyến
đầu của giáo phận Vinh, cách Đalat 1.040 km
đường bộ ! Quãng đường trở về là những bước
dừng ý nghĩa. Điểm dừng đầu tiên là Trung tâm
Hành
Hương
Trà-Kiệu, tỉnh
Quảng-nam,
giáo phận Đà
Nẵng.
Trước
khi đến đây, rất
nhiều người lần
đầu (và cũng là
lần cuối !) chui
qua hầm Hải
Vân nổi tiếng
nằm phân cách
Huế và Đà
Nẵng.
7g tối, xe đến Trung tâm Hành Hương Đức
Mẹ Trà Kiệu. 19g30 cha Xứ dâng lễ tại Nhà
Thờ Trà-Kiệu, sau đó đoàn dùng bữa tối do các
sơ Mến Thánh Giá Qui Nhơn tại Trà Kiệu phục
vụ. 21g cha Xứ cùng mọi người lên đồi Đức Mẹ
Trà-Kiệu đọc kinh Mân Côi.
Thứ năm, ngày 19/8
Sau một đêm nghỉ ngơi, 5g sáng đoàn dâng
Thánh Lễ tại Đồi Đức Mẹ Trà-Kiệu, với hình
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tượng Mẹ Trà Kiệu mặc áo trắng dài từ trên cao
và linh mục chủ sự cũng mặc áo lễ chỉ một màu
trắng, không in thêu, cho phù hợp. Sau Thánh
Lễ, đoàn ăn sáng với tô mì Quảng, vì đây đang
là đất Quảng (Nam).
7g xe lăn bánh, về đến Qui-Nhơn lúc 13g,
trời hơi mưa nên mát mẻ. Đoàn ghé dùng cơm
hộp tại cộng đoàn các sœurs Phan Sinh Thừa
Sai Đức Mẹ, nơi có trại phong Qui Hoà mà nhà
thơ Hàn Mặc Tử đã nằm dưỡng bệnh trong
những ngày cuối đời. Nhà cộng đoàn nằm sát
bãi biển, nên một số người lợi dụng nhúng chân
nước mặn xem sao. Sau khi ăn cơm xong, đoàn
đi thăm nơi Hàn Mặc Tử đã trị bệnh và đã qua
đời, chiêm ngưỡng những bài thơ viết tay của
thi sĩ, hoặc nghỉ ngơi đôi chút.
14g45 đoàn đi viếng Nhà thờ đá Ghềnh
Ráng, sau đó đi viếng Nhà Thờ Chính Tòa QuiNhơn, là chị em (gần sinh đôi) với nhà thờ
Chính Toà Đalat, vì cùng một kiến trúc sư.
16g lên đường về Phú Yên và đích đến là xứ
Mằng Lăng, quê hương và là nơi có đền Anrê
Phú Yên, vị tử đạo tiên khởi của Giáo Hội Việt
Nam. Về đến Mằng Lăng hơn 5 giờ chiều, đoàn
nghỉ ngơi đến 19g ăn tối và 20g lần chuỗi năm
sự thương trước Đền Á Thánh Anrê Phú Yên,
khi trời bắt đầu mưa lất phất, mang lại hơi mát
cho con người.
Trong Năm
Thánh
2010,
năm qui về cội
nguồn đức tin,
sẽ là có lỗi nếu
ai đó không về
nguồn đức tin,
tức tìm đến hạt
giống tiên khởi
là máu của á
thánh Anrê Phú
Yên [máu các
thánh tử đạo là
hạt giống nảy
sinh Kitô hữu (Tertulianô)]. Tội sẽ nặng hơn
nhiều, nếu đi ngang qua mà không ghé vào. Vì
thế Du Sinh nếu không muốn mang tội nặng,
nhất thiết phải tìm về nơi đây.
Thứ sáu, ngày 20/8
5g Thánh Lễ tại Nhà Thờ Mằng Lăng do hai
cha Xứ Du-sinh và Mầng-lăng đồng Tế. Sau
Thánh Lễ, cha Xứ Mầng-lăng giới thiệu về lịch
sử giáo xứ và tiểu sử á thánh Anrê Phú Yên. Sau
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đó, đoàn chia thành 3 nhóm theo tiêu chí 3 xe
vào viếng Đền Anrê Phú Yên, được kiến tạo
thành một đền hầm, trong đó có lưu giữ thánh
tích và di vật liên quan đến thời kỳ truyền giáo
sơ khai của Giáo Hội Việt Nam. 7g mọi người
ăn sáng và 8g đoàn rời Mằng Lăng lên đường về
Nha Trang.

12g hơn, đoàn về đến Nha Trang, vào cộng
đoàn Mến Thánh Giá Qui Nhơn tại Thanh Hải,
mỗi người được nhận một hộp cơm và tự do đi
chợ, đi thăm, đi tắm biển tùy ý.
15g lên xe đi viếng Nhà Thờ Chính Tòa Nha
Trang (quen gọi là Nhà Thờ Đá), nơi có ngai toà
của đức cha Giuse Võ Đức Minh, gốc Đalat,
nay là giám mục chính toà Nha Trang. Trước
đức cha Minh, là đức cha Phaolô Nguyễn văn
Hoà cũng từ Đalat xuống làm giám mục chính
toà Nha Trang. Tưởng biển và núi cách xa nhau,
nhưng rồi ra cũng quen thuộc cả ! Sau khi đọc
kinh viếng Nhà Thờ Đá, đoàn chia tay biển lên
xe để trở về núi. Kim giờ lúc đó chỉ con số 4.
20g đoàn về đến giáo xứ Du-Sinh, Đalat,
kết thúc cuộc Hành Hương xuyên suốt một phần
ba đất nước.

Chúng con xin cảm tạ Thiên Chúa qua lời
cầu của Mẹ Maria đã ban cho chúng con một
cuộc Hành Hương tràn đầy ý nghĩa, giúp chúng
con trưởng thành hơn trong Đức Tin, và gìn giữ
chúng con An Lành trong suốt cuộc hành trình.
-Giáo dân giáo xứ Du-Sinh chúng con xin
chân thành cám ơn cha xứ An-phong Nguyễn
Công Minh đã tổ chức cho chúng con
một buổi Hành Hương tràn đầy ý nghĩa
trong Năm Thánh của Giáo Hội Việt
Nam.
-Chúng con cám ơn cha G.B.
Nguyễn Thành Hưng, dòng Chúa Cứu
Thế Huế đã giúp đỡ, sắp xếp cho chúng
con trên đường Hành Hương.
-Chúng con xin cám ơn quý Sœurs
các dòng liên hệ tại các địa điểm hành
hương đã giúp chúng con nơi ăn chỗ
ngủ trong suốt cuộc hành trình.
-Chúng con cũng xin cám ơn cha
Phêrô Nguyễn Cấp, chánh xứ MằngLăng đã tạo điều kiện, giúp đỡ cho
chúng con một điểm dừng chân thật tuyệt vời để
chúng con tìm hiểu về lịch sử Truyền Giáo của
Giáo Hội Việt Nam trong buổi sơ khai.
-Giáo Xứ Du-Sinh cũng xin cám ơn Anh Chị
Nga-Quang, Giáo xứ Thanh Hải đã giúp đỡ
chúng tôi rất nhiều trong cuộc Hành Hương này,
đặc biệt về mặt sức khoẻ.
Giáo Xứ Du-Sinh chúng tôi nguyện xin
Thiên Chúa ban tràn đầy ơn lành cho Quý vị ân
nhân đã góp phần giúp cuộc Hành Hương của
Giáo xứ chúng tôi thành công tốt đẹp. Nguyện
xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho quý vị.
Dân Du-Sinh

KINH NGHIỆM HÈ “NÓNG BỎNG”
TẠI GIÁO PHẬN VINH
Được gởi ra giúp hè ở giáo phận Vinh là cơ
hội để mỗi anh em học viện thể nghiệm đời
sống Phan sinh nơi các giáo xứ khác nhau thuộc
Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình. Ở những
giáo xứ miền quê ấy, anh em đã cộng tác với
các cha xứ trong việc giáo dục văn hóa và đức
tin cho giáo dân, nhất là giới trẻ. Và rồi khi chia
tay, biết bao kỷ niệm đẹp, biết bao “tình thương
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mến thương” còn đọng lại nơi mỗi người, biến
những miền đất ấy trở thành thân thiết với anh
em:
“Khi ta ở chỉ là nơi đất ở,
Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn” (Chế Lan Viên).
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* Một thoáng Quan Lãng
Sau hai đêm một ngày ngồi xe, khoảng 2 giờ
sáng ngày 18 tháng 06, anh em chúng tôi đến
Chủng viện Vinh Thanh, nơi anh Phước làm
linh hướng. Chúng tôi nghỉ ngơi và khoảng 8g,
cha xứ Quan Lãng đến đón hai anh em về giáo
xứ của ngài.
Xứ Quan Lãng cách tòa giám mục khoảng 80
km. Trên đường đi, cha xứ và chúng tôi nói
chuyện với nhau cách thân thiện và vui vẻ.
Chính thái độ cởi mở và khiếu hài hước của
ngài làm chúng tôi cảm thấy phấn khởi và
quãng đường dài phía trước dường như ngắn lại.
Ngồi trong xe, tôi quan sát cảnh quan hai bên
đường với núi non xen lẫn những cánh rừng
thông, những mái ngói đỏ thấp thoáng hai bên
đường uốn khúc làm tôi liên tưởng đến câu ca
dao rất hay về xứ Nghệ: “ Đường vô xứ Nghệ
quanh quanh. Non xanh nước biếc như tranh
họa đồ.” Hơn một tiếng ngồi trong xe con, nhà
thờ Quan Lãng đã hiện ra trước mặt chúng tôi
với tháp cao vút như muốn nói lên sức sống đạo
của một giáo xứ có một bề dày lịch và kinh
nghiệm sống đức tin lâu đời.
Sau một ngày nghỉ ngơi và sắp xếp, chúng tôi
bắt tay vào công việc của mình là dạy nhạc và
văn hóa. Anh Thắng dạy nhạc, còn tôi thì dạy
tiếng anh. Ngày khai giảng các em học trò đủ
mọi lứa tuổi đến đăng ký học rất đông. Chúng
tôi phải tách các em ra từng cấp độ để có thể
truyền đạt cũng như việc tiếp thu của các em
được tốt. Chính tinh thần hăng hái học tập của
các em làm cho chúng tôi phấn khởi trong công
việc. Hàng ngày chúng tôi lên lớp vào các buổi
sáng, chiều và buổi tối nghỉ vì các em phải đi
chầu hoặc lễ. Nhờ thế, ban đêm chúng tôi có
thời gian chấm bài và soạn bài. Ngoài việc dạy
học, cha xứ còn nhờ chúng tôi tập huấn cho các
thầy cô giáo lý viên, nhưng chương trình này
chưa kịp thực hiện thì cha xứ phải thuyên
chuyển về tòa giám mục với nhiệm vụ mới là
quản lý.
Những ngày Chúa nhật được nghỉ chúng tôi
tranh thủ đi thăm gia đình các em học sinh cũng
như một số các ông trong ban hành giáo. Theo
chia sẻ của cha xứ và các ông ban hành giáo thì
Quan Lãng là một giáo xứ có truyền thống sống
và giữ đạo trên 150 năm, và cũng trải qua nhiều
lần bắt đạo đẫm máu thời Nhà Nguyễn. Giáo
dân nơi đây cũng đã gặp rất nhiều khó trong
việc giữ và sống đức tin với chính quyền đương

24

thời và nó chỉ trở nên dễ chịu hơn trong khoảng
hơn 10 năm trở lại đây.
Giáo xứ Quan lãng được thành lập cách đây
khoảng 150 năm. Hiện nay có trên dưới 5000
giáo dân và 5 giáo họ. Cách sống đạo của giáo
xứ vùng cao này cũng giống như các nơi khác
trong giáo phận Vinh là sống đạo theo cách cổ
truyền: với niềm tin đơn sơ, chất phác của người
nông dân và sự xác tín mạnh mẽ vào sự quan
phòng của Thiên Chúa. Chính nhờ đức tin của
các bậc tiền nhân mà con số các linh mục, tu sĩ
và các ứng sinh vào chủng viện và các dòng tu
khá đông, khoảng hơn 150 người.
Về đời sống kinh tế, vì đây là một xứ thuần
nông nên đời sống cũng khó khăn. Chỉ có một
số ít gia đình có con đi lao động ở nước ngoài
hay trong nam thì kinh tế khá hơn. Nhưng trong
công việc chung của giáo xứ, họ rất quảng đại
trong việc góp công, góp của để xây dựng
những nơi thờ phượng thật khang trang.
Hơn một tháng thực tập tại Quan Lãng,
chúng tôi cảm nhận đây là một cơ hội thuận lợi
mà anh em được Chúa gửi tới để tiếp xúc với
cánh đồng truyền giáo mênh mông của Giáo
Hội Việt Nam. Chúng tôi cũng cảm thấy thật
hạnh phúc vì được sống và làm việc với những
con người lao động hồn nhiên, thật thà chất
phác với đức tin đơ sơ, chân thành và một thái
độ hiếu khách quí cha, mến thầy. Qua tiếp xúc
với họ, chúng tôi biết thêm những nhu cầu và
tâm tư nguyện vọng của những người nông dân
về Giáo Hội và các vị chủ chăn, nhờ đó chúng
tôi sẽ chuẩn bị hành trang cho mình trong tương
lai.

*Tân Hội mến thương
Một địa điểm mới mà anh em học viện được
mời gọi đến để chia sẻ công việc và cuộc sống
trong chương trình hè năm nay là Tân Hội, một
Giáo xứ có sáu giáo họ với khoảng ba nghìn
giáo dân sinh sống rải rác dọc theo dòng sông
Ngàn Sâu, thuộc giáo hạt Ngàn Sâu, huyện
Hương Khê, Hà Tĩnh. Đây là miền đất khá nổi
tiếng ở miền Bắc về giống bưởi Phúc Trạch có
hương vị thơm, ngọt đặc trưng; có năm giá bán
tại gốc là 50.000đ/quả, cũng có năm lên tới
150.000đ/cặp. Trong giáo xứ, hầu như nhà nào
cũng trồng dăm chục gốc bưởi. Tuy nhiên, đó
không phải là nguồn thu nhập chính của người
dân nơi đây. Kinh tế gia đình phụ thuộc nhiều
vào cây đậu, cây bắp, vào những sản phẩm của
rừng như gỗ, mật ong… Giới trẻ, thanh niên hầu
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như đã hoặc mong muốn rời quê để học hành và
tìm việc tại những thành phố lớn như Hà Nội,
Vinh, Huế và nhất là Sài Gòn. Nhìn chung, bà
con giáo dân còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc
sống, về vật chất cũng như tinh thần. Cha xứ
Antôn Đặng Hữu Nam, một linh mục trẻ có
nhiều khả năng, dám nói dám làm, sau thời gian
hai năm nhận xứ đã dần đưa giáo xứ vào nề nếp.
Nhưng sức khỏe của ngài không tốt lắm nên
Anh Giuse Trần Trung Phụng, Ofm được mời
gọi để chia sẻ với ngài công việc phục vụ giáo
xứ. Nhờ vậy, cái tên Tân Hội mới lần đầu xuất
hiện trong chương trình hè của học viện.
Trong nhóm chín anh em đi hè tại Vinh, anh
Giuse Chu Văn Liên và Phêrô Hoàng Cao Thái
được phân công về Tân Hội. Sau một tuần làm
quen với ngôn ngữ địa phương, hai anh em bắt
đầu công việc của “những người đi gieo giống.”
Đó là việc dạy văn hóa cho các em học sinh cấp
hai (môn Toán và môn Anh văn, Nhạc lý căn
bản) và tham gia một số công việc của các hội
đoàn trong xứ như giúp tĩnh tâm, tập huấn Giáo
lý viên, tập hát cho ca đoàn giáo xứ và các giáo
họ, các hội đoàn có nhu cầu… Ngày ba buổi,
nói chung là “từ rạng đông tới lúc chiều tà” anh
em đều không ở yên. Có nhiều lúc “mắt mờ đi
vì quá nhiều việc.” Nhưng vì “tham công tiếc
việc”, muốn tận dụng khoảng thời gian hè ngắn
ngủi nên “chưa ai đến kêu cầu thầy” mà phải
“về tay không.” Kết quả là sau một thời gian
ngắn, anh em không phải kiêng cữ mà vẫn giữ
được eo. “Tiếng lành đồn xa” nên Cha Quản hạt
ngỏ ý mời hai anh em “mang chuông” ra giáo
xứ của ngài, một giáo xứ lâu đời gần thị trần
Hương Khê, cách Tân Hội hơn chục kilômét để
“đánh.” Thế là hai anh em lại chia thời khóa
biểu ra thành hai tư sáu, ba năm bảy. Ngày chẵn
“em thổi kèn ở trên non” thì “anh đánh trống
dưới thị” và ngược lại. Ngày ngày cưỡi “city”
trên đường mòn Hồ Chí Minh để đổi “ca” cho
nhau. Anh em còn đủ sức cho đến ngày về có lẽ
một phần lớn là nhờ sự yêu thương của mọi
người nơi đây, thể hiện qua những bữa cơm thân
mật, những trái bưởi và những ly trà mật ong bổ
dưỡng thơm nức và mát rượi.
Nhìn chung, nếu đánh giá công việc dựa vào
kết quả “thu hoạch” được sau gần hai tháng
“gieo trồng” thì chẳng đáng là bao. Nhưng, như
lời Cha xứ nói, sự hiện diện của anh em nói lên
nhiều điều hơn là những công việc anh em thực
hiện. Và có lẽ sự hiện diện ngắn ngủi ấy cũng
đủ để anh em sống hết mình cho lý tưởng phục
Chia Sẻ 09 - 2010 (304)

vụ trong tinh thần Phan sinh, để cảm nhận được
tấm chân tình đơn sơ, mộc mạc của con người
nơi đây. Có người bảo: Ai đã một lần đến Tân
Hội lúc ra đi cũng bỏ lại sau lưng hai tiếng “Tôi
Hận.” Không biết có ai “hận” hay không chứ
anh Liên thì khi chia tay, gặp ai anh cũng bảo:
“Tôi để lại nơi đây… một phần của… trái tim
tôi!!!”
Hy vọng sẽ có dịp trở lại Tân Hội để tận
hưởng những ngày hè “nóng bỏng” do thời tiết
và do tình người, được hít thở bầu khí trong
lành và làn hương bưởi theo gió từ dòng sông
Ngàn Sâu mỗi chiều lộng lên thơm ngát.

* Đan Sa nghĩa tình
Kỳ thực tập hè năm nay, hai anh em được
anh Giám sư gởi đến thực tập và học hỏi kinh
nghiệm ở giáo xứ Đan Sa thuộc thôn Đan Sa, xã
Quảng Phúc, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng
Bình do một linh mục triều quản xứ. Hai anh em

được ở với một vị linh mục trẻ trung, khiêm tốn,
ít nói, mới về quản xứ ở đây gần được hai năm.
Nhưng hai anh em nhận thấy giáo xứ có rất sinh
hoạt trong tuần và trong tháng bởi các đoàn thể
có tổ chức khá chặt chẽ. Vị linh mục này thường
tâm sự với hai anh em trong giờ ăn cơm rằng
trước kia giáo xứ này được mệnh danh là một
“giáo xứ chết”, tức là không có một đoàn thể
nào, và ít người đến nhà thờ tham dự thánh lễ
ngày thường. Do đó, từ khi được nhận xứ này
ngài đã cố gắng lập nhiều đoàn thể và ra sức
làm cho mọi sinh hoạt trong giáo xứ có một sức
sống mới để thu hút mọi người có thể cộng tác
vào xây dựng giáo xứ một ngày một tốt hơn.
Trong số các đoàn thể đó, thì ngài quan tâm
nhiều hơn đến việc thành lập Dòng Phan sinh
Tại Thế và Giới trẻ Phan sinh tại hai giáo xứ mà
ngài đang coi sóc. Cho nên, ngài tìm cách gặp
gỡ và xin cha Phước cho hai anh em ra giúp
ngài vào dịp hè hằng năm để phổ biến tinh Phan
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sinh thêm cho đoàn chiên của ngài, đồng thời
cũng giúp dạy giáo lý và văn hóa cho các con
em trong giáo xứ. Lời thỉnh nguyện của ngài đã
được cha Phước đáp ứng từ năm ngoái cho đến
năm nay. Có thể nói những việc làm của các anh
đi trước đã ghi đậm một dấu ấn Phan sinh khó
quên trong lòng người dân và cha xứ. Chính vì
thế, hè năm nay cả giáo xứ cứ mong chờ anh em
Phan sinh đến hiện diện với họ.
Ngày 15 tháng 6 vừa qua, hai anh em xuất
phát từ bến xe Miền Đông Sài Gòn lúc 18 giờ
15 phút và đến Quảng Bình lúc 21 giờ ngày 16
tháng 6. Khi hai anh em bước xuống xe, thì đã
có ba ông trong Hội Đồng Mục Vụ ra chở hai
anh em về nhà xứ. Thấy hai anh em, cha xứ đi
ra bắt tay và chào hỏi, rồi chỉ chỗ ở, chỗ tắm
cho hai anh em. Sáng hôm sau, khi ăn sáng với
ngài, ngài bắt đầu nói lên nhiều ưu tư mục vụ
sắp tới. Ngài mong muốn hai anh em làm nhiều
việc cho giáo xứ của ngài, nhất là lo cho các
đoàn thể phát triển mạnh hơn về đời sống thiêng
liêng. Tuy nhiên, trước mắt ngài giao công việc
chính cho hai anh em là lo dạy hai lớp giáo lý
Rước lễ lần đầu và Thêm sức để cho kịp dịp
chầu lượt của giáo xứ và để cho Đức cha vào
ban phép Thêm sức cho các em.
Do đó, hai anh em bắt tay vào công việc dạy
giáo lý ngay. Anh Thành phụ trách lớp Thêm
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sức với 244 em, còn tôi phụ trách lớp Rước lễ
lần đầu với 85 em. Hai anh em dạy suốt tuần từ
7 giờ 30 phút đến 10 giờ sáng. Còn buổi chiều,
hai anh em dạy văn hóa, và buổi tối hai anh em
lo giúp các đoàn thể trong giáo xứ và đi chia sẻ
Lời Chúa với giáo dân theo từng nhóm. Ngoài
ra, hai anh em còn lo giúp cho Dòng Phan sinh
Tại Thế và Giới trẻ Phan sinh ở giáo xứ Nhân
Thọ, và Diên Trường cách xa giáo xứ Đan Sa từ
7 km đến 16 km. Vì thế, hai anh em lúc nào
cũng bận rộn với công việc. Nhưng nhờ ơn
Chúa, hai anh em không đau ốm gì. Trái lại,
Chúa còn ban cho hai anh em sức khỏe dồi dào
để thích nghi với thời tiết khí hậu khắt nghiệt
nhất. Bởi vì, có những lúc trời nắng chang
chang, nhiệt độ trong ngày lên đến 42 độ C, vậy
mà hai anh em vẫn chịu được, mặc dù trong
người cứ đổ mồ hôi như tắm. Người dân ở đây
thấy hai anh em vất vả quá nên đem nhiều thứ
nước mát và tăng lực vào biếu cho hai anh em.
Tuy nhiên, hai anh em không quen dùng những
thứ nước đó nên đem biếu lại cho các đoàn thể
trong những lúc hội họp.
Có thể nói hai anh em chỉ hiện diện được với
họ vọn vẹn 58 ngày đêm. Tuy nhiên, hai anh em
nhận thấy tình cảm của cha xứ và của giáo dân
dành cho hai anh em rất sâu đậm. Ngày chia tay
giáo xứ, hai anh em không biết phải nói làm sao
cho trọn tình vẹn nghĩa, chỉ biết nói lên hai chữ
cám ơn và xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho
tất cả mọi thành phần trong giáo xứ. Hai anh em
lên xe mà không dám ngoái lại đàng sau vì biết
chắc rằng có nhiều giọt nước mắt vắn dài đang
lăn tròn trên những khuôn mặt dễ thương dễ
mến đang còn đứng tiễn đưa hai anh em.
Còn nhiều lắm những ân tình của người đi kẻ
ở sau mùa hè “nóng bỏng” ở Giáo phận Vinh
như câu hò Xứ Nghệ quen thuộc:
“Hò, ơ.ơ… chừ khi mô Hồng Lĩnh hết cây,
Sông lam hết nước,Thì Đó với Đây, mới hết
ơ.ơ… tình”; nhưng anh em không thể chia sẻ
hết trong khuôn khổ của bài viết này, xin gặp lại
anh chị em trong số tới.
Hè 2010
Nhóm AE thực tập ở Vinh (Ghi)
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Clara đến hẹn lại lên,
Vừa rồi không hẹn mà thêm, nên nhiều !
Trong nhà, ngoài ngõ, bấy nhiêu.
Lần nầy xin nói mấy điều suy tư !

I. BẢN TIN CLARA
Đời sống của tháng ngày chiêm ngưỡng cứ
êm đềm đều đặn trôi theo thời gian, cao điểm
tháng 8 còn dư âm, Năm Thánh thứ hai chưa
khép lại. Tất cả chị em trong cộng đoàn trầm
mình lắng đọng trong suy niệm để không ngừng
khám phá ra gương mặt Đức Kitô, bằng đôi mắt
chiêm ngưỡng của trái tim. Có 3 em nhỏ sốt
sắng, khao khát muốn lên núi Tabor với Đấng
Lang Quân, nên làm đơn xin khấn. Thế là các
chị lớn chuẩn bị lo cho các em của mình có một
ngày tuyên khấn thật chu đáo.
Xin quý cha, thầy và ACE dòng Phan Sinh
hiệp ý cầu nguyện cho 3 em của chúng con là:
- Antonia Assunta Trần Thị Nhớ
- Têrêsa Hài Đồng Giêsu Trần Thị Hải
- Têrêsa Hài Đồng Giêsu-Giuse Phan Thị Trung
Sẽ được khấn lần đầu vào ngày thứ năm 710-2010 tại đan viện Thánh Clara Thủ Đức. Xin
cho các em một khi đã thánh hiến cho Chúa Đức
Kitô qua hành vi khấn hứa, được kết hợp với
Người ngày càng khắng khít hơn, và cảm
nghiệm hạnh phúc trong đời đan tu…

II. TẢN MẠN VỀ “CHỊ CHẾT”
Một nhà thơ (Thế Lữ ? ) đã thốt lên:
“ Ta nằm trong ván trông ra,
Tủi thân vì thấy người hoa vẫn cười! “
Chỉ có đấng thánh như Phanxxicô Assisi mới
gọi tử thần là “chị”, một danh xưng
thân thiết, đầy cảm nghiệm sâu xa:
“Tử thần là “chị” chúng tôi. Có ai
sống trên cõi đời, thoát khỏi bàn tay
chị chết. Thương thay những người ra
đi còn vương tội lỗi, mà lệ thống hối
chẳng rơi!”
Hơn hai năm rồi, cộng đoàn đan
viện Clara lại có dịp ôn tập và hát bài
“Chị chết”. Cùng thời điểm này, cộng
đoàn đang có những việc chuẩn bị cho
ngày ra đi của vài chị lớn tuổi, yếu
đau, cách riêng là chị Thanh như đã
nói trong bài chia sẻ tháng 6. Khi có
tu nghị hay họp cộng đoàn, bàn về
cuộc thăm viếng của “Chị chết” thì lại
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có một số chị em: cao niên có, trẻ có, trung niên
có, cứ đòi xung phong làm người “đi” trước,
thành ra bàn về sự chết lại thấy vui! Nhưng nào
ai biết được Thánh ý Chúa về ngày giờ của mỗi
người? Vui hơn là có lần vị linh mục giảng trên
toà, kể câu chuyện:
“Có một lão tiều phu kia, ngày ngày đi kiếm
củi trong rừng độ thân. Một hôm, quá mệt nhọc,
ông lão vất bó củi nặng bên gốc cây, ngồi phệch
xuống vừa lau mồ hôi vừa than thở “ Oi! Tử
thần ơi! Tôi thà chết đi, hơn là sống cực khổ
như vầy”. Bổng ngước nhìn lên thấy tử thần
cầm lưỡi hái đứng bên nghiêm giọng hỏi: “ Này
ông lão, gọi ta có chuyện gì? _ Ong lão bật dậy,
nói vội vàng:” Không, không có chuyện gì, lão
chỉ xin đỡ bó củi lên vai để đi về nhà”. Cả cộng
đoàn bật cười, ý nhị !
Cuộc sống nầy vẫn đáng yêu và rất đẹp. Sự
sống là quà tặng Chúa trao ban và Chúa cũng
trao thần khí cho con người được thông phần sự
sống thần linh , Chúa mời gọi con người hướng
về cuộc sống cao cả hơn cuộc sống dương trần,
sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế
gian. Triết lý của ông Cô-hê-let là những điều
đáng suy nghĩ: “ Ở dưới bầu trời này, mọi sự
đều có lúc, mọi việc đều có thời, một thời để
chào đời, một thời để lìa thế. (Gv. 3, 1-2a)
Mặc dù đứng trước cái chết,
ai cũng có ít nhiều nỗi sợ hãi.
Khi gặp sự cố bất ngờ đe doạ
đến sinh mạng, con người luôn
có phản xạ tự nhiên để bảo vệ
sự sống. Người tín hữu được
rèn luyện củng cố một niềm tin
vững vàng vào Mầu nhiệm
Phục Sinh của Đức Kitô, giữa
cuộc sống dầy dẫy thử thách và
nghịch cảnh. Giáo Hội trong
phụng vụ lễ nghi an táng cũng
mời gọi con cái xác tín vào
Mầu nhiệm sống lại, trước sự
ra đi của ACE mình: “Xin
Chúa mở cửa thiên đàng, cho
linh hồn người quá cố trở về quê mình, là nơi…
(Xin xem tiếp trang 14)
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Tỉnh Dòng FMM Việt Nam
Nghiên Cứu Việc Lập Nhà tại Thái Lan
Đến hẹn lại gặp, lần này chị em FMM chúng
em xin chia sẻ vài tin tức nóng hổi cùng toàn thể
anh chị em trong đại gia đình Phan Sinh… Theo
quyết định của Hội Đồng Trung ương vào tháng
3 năm 2010, bốn Tỉnh Dòng FMM tại Á Châu
gồm Tỉnh Dòng Việt Nam, Tỉnh Dòng Malaysia
và Singapore, Tỉnh Dòng Srilanka và Tỉnh Dòng
Myanmar được trao trách nhiệm nghiên cứu để
lập nhà tại Thái Lan, trong đó Tỉnh Dòng Việt
Nam chịu trách nhiệm chính. Vì thế vào tháng 9
năm 2010 hai chị em AnneMarie Lý - Bề Trên
Giám tỉnh - và Maria Ngọc Lan đã đến Bangkok
gặp gỡ đặt vấn đề chính thức với giáo quyền và
xem xét các khả năng cho việc lập nhà mới.
Trước đây vào tháng 12 năm 2009, chị
Elisabeth Quỳnh Giao đã có dịp đến Thái Lan
tham dự thánh lễ kỷ niệm 300 năm thành lập
giáo phận đầu tiên tại tỉnh Chanthaburi của Thái
Lan và mừng 150 năm Nhà thờ Chánh toà được
xây dựng tại Giáo phận này. Chị cũng đã tham
khảo ý kiến nhiều vị có thẩm quyền và gửi báo
cáo cho Hội đồng Trung Ương. Sau đó Tỉnh
Dòng Việt Nam đã thông tin cho ba tỉnh dòng
Malaysia - Singapore, Srilanka và Myanmar để
xin ý kiến cụ thể về việc hợp tác giữa ba Tỉnh
Dòng cho sứ vụ này.
Lần này đến Thái Lan, hai chị em tạm trú tại
nhà của các Sơ Dòng LaSalle tại Bangkok. Sơ
Bề trên Dòng nói tiếng Việt rất giỏi, vì là người
Thái gốc Việt. Sơ giới thiệu hai chị em với Đức
Tổng Giám mục Francis Xavier của Tổng Giáo
phận Bangkok, và xin cho hai chị em một cuộc
hẹn vào ngày 06 tháng 9. Trong cuộc gặp gỡ
chính thức với Ngài tại Tòa Tổng Giám mục,
Ngài chăm chú lắng nghe và cho những ý kiến
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rất rõ ràng.
Ngài
chấp
nhận cho chị
em
FMM
đến hiện diện
tại Bangkok, nhưng Ngài sẽ không mời chị em.
Ngài muốn Bề Trên Tổng Quyền viết một lá thư
chính thức để xin Ngài cho phép chị em FMM
hiện diện trong giáo phận của Ngài, và Ngài sẽ
phê chuẩn cho.
Đức Tổng Giám mục Francis Xavier cũng
cho biết rằng nếu muốn học thần học, chị em có
thể đến tại Samphran - Đại Chủng viện và
Trung Tâm Mục Vụ của TGP Bangkok - cách
Bangkok khoảng 50km. Nhưng vấn đề là tất cả
các khóa học đều dùng ngôn ngữ Thái. Theo
Ngài thì Đại học Assumption (nằm trong vùng
phụ cận của Bangkok) không phải là nơi để học
thần học. Tại đó họ có tất cả các khóa học bằng
tiếng Anh, nhưng họ chủ yếu là các môn học đời
như Tâm lý, Kinh doanh, Truyền thông... Họ chỉ
có một phân khoa dạy về Triết học và Các tôn
giáo cho cấp Thạc sĩ và Tiến sĩ mà thôi. Ngoài
ra nếu muốn mua nhà hoặc đất, cần có người
mang quốc tịch Thái đứng tên. Thế nhưng ơn
gọi ở Thái Lan rất ít, bởi vì người Công giáo chỉ
chiếm tỉ lệ khoảng 0,4%. Việc xin thị thực dài
hạn để ở lại Thái Lan là một khó khăn khác. Các
sinh viên có thể có được visa đi du học trong
một năm và sau đó có thể gia hạn nếu vẫn tiếp
tục học tập. Nhưng các chị em sinh viên phải
còn trẻ, ở độ tuổi đi học, nếu không cũng sẽ
không xin được visa sinh viên…
Các cha OFM ở tại Lamsai, cách Bangkok
chừng 60 km. Cộng đoàn mang tên là “Khu
vườn của Tin Mừng Bình An” (Garden of
Gospel Peace). Anh em có một khu đất rất lớn
tại đó, bao gồm nhà Dòng, khu nhà tĩnh tâm và
một trung tâm cho các bệnh nhân AIDS ở giai
đoạn cuối (St. Clare Hospice). Nhà Tĩnh tâm có
thể tiếp đón khoảng 60 đến 100 người, còn
trung tâm cho các bệnh nhân AIDS nhận tối đa
chừng 20 người. Hiện nay chỉ có 7 bệnh nhân,
nhưng việc chăm sóc rất vất vả vì nhiều người
không tự lo vệ sinh được. Anh em OFM cũng có
một căn nhà khác ở Bangkok, nhưng nơi đó chỉ
dành cho các anh em từ Myanmar ghé đến để
xin visa hoặc để đi đến một nước khác.
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Tại Bangkok có Văn
phòng của tổ chức Phan
Sinh Quốc tế (FI) đặc
trách vùng Châu Á – Thái
Bình Dương. Giám đốc
mới hiện nay là anh
Mateusz Tuniewicz, người
Balan. Anh rất vui khi biết
rằng có 2 chị em FMM
người Việt Nam đang
truyền giáo ở Ba Lan. Anh
nhiệt tình hỏi thăm về các
hoạt động của gia đình Phan Sinh tại Việt Nam.
Anh đặt vấn đề về nhiều điều liên quan đến tình
hình của Việt Nam, và dự định năm tới sẽ sang
thăm đất nước chúng ta để biết về các hoạt động
của gia đình Phan Sinh Việt Nam. Anh hy vọng
rằng một ngày nào đó FI có thể có một số hoạt
động tại Việt Nam để giúp anh chị em Phan
Sinh có thêm những hiểu biết về nhân quyền và
JPIC.
Trước khi về lại Việt Nam, chị em có cơ hội
để tham dự lễ kỷ niệm 36 năm thành lập Trại trẻ
mồ côi Pattaya tại tỉnh Chonbury, cách Bangkok
khoảng 100 km. Họ tổ chức lễ kỷ niệm rất
hoành tráng, nhiều người đến dự và đóng góp
rất quảng đại cho các em mồ côi, trong số đó
cũng có nhiều khách nước ngoài đến tham dự.
Cơ sở này do các cha Dòng Chúa Cứu Thế
thành lập, và hiện nay các Sơ Mến Thánh Giá

Thái-lan chăm sóc. Tại
đây đang có hơn 160 em
cô nhi. Thánh lễ Tạ ơn
rất long trọng, có 2 Giám
Mục chủ tế và nhiều linh
mục đồng tế. Trước và
sau lễ quan khách được
tiếp đón rất long trọng,
tiệc mừng buffet với
nhiều món rất ngon
miệng. Các em cô nhi có
vẻ hạnh phúc vì được
chăm sóc rất tốt tại đây.
Chuyến đi ngắn ngày nhưng đã mở ra cho chị
em nhiều cái nhìn mới mẻ về một đất nước tươi
đẹp. Nói chung, người dân Thái rất nhẹ nhàng,
cởi mở, thân thiện và rất tôn trọng các tu sĩ
thuộc mọi tôn giáo. Mặc dù tỷ lệ phần trăm
người Công giáo rất thấp ở đất nước này, nhưng
Giáo Hội lại có một ảnh hưởng rất lớn và uy tín
tốt tại Thái Lan. Chị em hy vọng rằng với sự hỗ
trợ của Giáo hội địa phương và người dân Thái
Lan, nhất là nhóm người Thái gốc Việt, chị em
có thể thiết lập cơ sở mới tại đây, để tham gia
vào công cuộc loan báo Tin Mừng cho đất nước
này qua chính cuộc sống của mình. Xin anh chị
em trong đại gia đình Phan Sinh hiệp ý cầu
nguyện cho dự định tốt đẹp này. Xin chân thành
cảm ơn.
Chị em FMM Việt Nam.

TẬP HUẤN GIỚI TRẺ PHAN SINH 2010 (tiếp theo)
Thứ ba, nhờ được tham gia đợt tập huấn này
mà tôi học được những kinh nghiệm về cách tổ
chức từ những anh chị đi trước. Bên cạnh đó, tôi
học được tinh thần phục vụ, hy sinh một cách
quảng đại của các anh chị trong Ban Tập Huấn,
các anh chị PSTT cả những anh chị Phục Vụ
của GTPS trong các Miền… có những người hy
sinh thời gian, công việc, sức khoẻ, tiền bạc…
suốt cả tuần cho những công việc chung. Họ là
những người phan sinh mẫu mực.
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Thứ tư, tôi nhận thấy mình cần phải cố gắng
nhiều hơn trong việc trau dồi cho mình những
kiến thức khi còn ở trong thời gian Học Viện, để
mai ngày có cơ hội phục vụ tốt hơn cho Giáo
Hội và mọi người.
Và cuối cùng, tôi cầu chúc cho các bạn
GTPS sẽ trưởng thành hơn sau khoá tập huấn
vừa qua và ước mong Tinh Thần của Vị Thánh
Nghèo thành Assisi sẽ chắp nối cho những ước
mơ cao đẹp của các bạn trong cuộc đời !
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KÝ TÚC XÁ PHANXICO NHA TRANG
NHỮNG THÁNG NĂM VƯƠNG VẤN
(Các lớp ở KTX với cha Lữ từ niên khóa 1968 trở về sau)
Tôi còn nhớ như in, ngày ấy, một buổi trưa
hè nắng rát da, trên đường phố Nha Trang, một
người đi bên cạnh một người, là tôi và Nguyễn
ngọc Kính, cùng sánh bước nhễ nhại mồ hôi,
cùng hồi hộp lý thú, chẳng ai nói với ai, cùng
theo chân hai người dẫn đường: một anh tôi
nhiệt huyết, Nguyễn Khiêm Nhượng, cùng bên
kia một bà chị chân thành của Nguyễn ngọc
Kính, cùng lao nhanh tới một nơi chưa từng đi
tới, sau khi rời chuyến xe đò Renault từ bến chợ
Tân Bình, Cam Ranh đi về Nha trang, rồi thêm
một chuyến Lambro Nha Trang Đồng đế nữa,
để rồi dừng lại một nơi, mà có lẽ chỉ có tôi và
Kính sững sờ, lạ lẫm trước một tấm biển hoành
tráng, kẻ một dòng chữ lớn màu xanh đậm trên
nền trắng: “KÝ TÚC XÁ PHANXICO
NHATRANG”, tấm biển cao nghêu hướng về
một tấm biển nhỏ bé hơn bên kia đường:
“Xưởng Mộc Nam Trung”, trên một đường dốc
thoai thoài lát đá dăm pha đất đỏ, dẫn ra Hòn
Chồng, Thánh Kinh Thần học Viện, Dòng
Lasan và Tu Viện Phanxico. Đó là một buổi trưa
mang dấu ấn “thú đau thương” mà tôi chưa hề
cảm nghiệm được trong thời niên thiếu của tôi,
nó đáng được ghi vào lịch sử đời tôi, vì nó đã
mở ra một trang đời mới cho tôi, khi cánh cửa
KTX mở rộng đón tôi vào. Một buổi trưa như
một cột mốc vĩnh cữu, đã làm biến đổi tâm hồn,
biến đổi thể chất, biến đổi cả một con người.
Từ một thằng nhóc, cứ mỗi sáng, gặm củ
khoai lang luộc, hay một trái bắp toét, cắp sách
đến trường làng Tiểu Học Mến Thánh Giá Tân
Bình.Trưa về, dù bụng đói cồn cào, trời nắng đỏ
lửa, vẫn cố rảo qua khu nghĩa địa cát nóng, dò
bẫy bắt giông. Chiều về, ra đồng chăn bò, cắt
cỏ, bắt dế, tìm tổ chim cu, hay chơi khăng , đá
kiện…Đêm trăng, rủ nhau chơi trốn tìm, bắn
súng bóc, chơi cướp cờ, u mọi…thế mà giờ đây,
quần áo chỉnh tề, nai nịch oai phong, khăn gói
ra tỉnh học, tự dưng sao mà sướng, mà hãnh
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diện lắm thay. Ngày ra đi, tôi vừa tròn 12, cái
tuổi còn mê chơi hơn mê học. Bị tống vào KTX
này, như cái thưở anh tôi ôm ném xuống nước,
để tôi tự tập bơi, tôi đã hụt hẫng chơi vơi, uống
no tròn những ngụm nước mặn mà nhớ đời,
giống như cái hụt hẫng hôm nay: Chới với nhớ
nhà da diết, lạc lỏng khôn cùng, lo sợ miên man.
Ngày ấy của đầu năm học 1966, cơ sở KTX
còn rất thô sơ, mộc mạc, những dãy nhà thấp bé
khiêm nhu, nhìn ra vạt sân đất đỏ đầy sạn, được
be bờ bằng tường đá hoa cương, hàng phượng
vỹ viền quanh sân, đỏ chói những chùm hoa nở
muộn, khoe ra giữa trời trưa, như cố níu kéo
mùa hè dài thêm chút nữa, để lũ trẻ còn có thêm
những ngày rong chơi thơ thới. Nhưng một hình
ảnh đã làm xao động hồn tôi, khi hướng tầm mắt
khuất sau bậc đất bên kia sân bóng, trên ngọn
đồi um tùm cây xanh cao vút, tu viện Phanxico
ẩn hiện,trầm mặc, bí ẩn, thiêng liêng, mà thưở
ấy tôi cứ mường tượng như một tòa lâu đài
huyền bí trong truyện cổ Âu Châu. Rồi ước
mong sao khi lớn lên, biết đâu tôi lại được vinh
phúc khoác áo chùng nâu, sống trong tòa lâu đài
bí ẩn ấy. Dãy phượng rực rỡ này, và cái lâu đài
thanh tịnh kia, là khúc dạo đầu, và là phần
chung kết trong trí tưởng tượng dạt dào của tôi
thưở ấy.
NHỮNG VỊ CHA, THẦY ĐÁNG KÍNH
Tôi sớm nguôi ngoai căn bệnh nhớ nhà, khi
những người thay thế bo mạ tôi dưỡng dục nơi
này, các người đã hết lòng tận tụy ,yêu thương,
ngoài dự tưởng của tôi: Người tôi kính trọng và
biết ơn đầu tiên là Cha Daniel Nguyễn Thăng
Cao, giám đốc KTX. Ngoài bộ áo chùng
nâu,cặp kiếng cận trễ xuống đầu mũi, cùng cái
giọng Huế nằng nặng, thân quen, thì nụ cười
đôn hậu dưới vầng trán rộng nguy nga, là những
thông điệp phơi phới trấn an nỗi lo lắng của tôi,
xoa dịu vết đau nhớ nhà của tôi. Ở cha, tôi có
thể tìm thấy cái phong thái nghiêm nghị của một
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đấng bề trên, cái bản chất cứng cáp của một
người làm bọ mẫu mực, và bản tính rộng lượng,
chân phương của một nhà giáo dục tâm
huyết.Chính vì thế mà có bao giờ thấy đứa nào
ngỗ nghịch bị đòn roi đâu. Nếu lỗi lầm ư, cha
sắc mặt nghiêm nghị cảnh cáo, và tiếng la rầy
thường ôn tồn, nhân ái. Một lối giáo dục“giơ
cao đánh sẻ” mà vẫn có hiệu quả “răn đe” ngăn
chận sai phạm. Cái cốt lõi thúc đẩy học trò phục
thiện nhanh chóng nhờ lòng nhân hậu, yêu
thương ở cha mang đến. Tôi sớm nhận ra tính
đơn sơ, khó nghèo nơi cha, khi vinh dự được
cha chỉ định giao nhiệm vụ, là cứ sau giờ chơi
ban chiều, bê một thau nước lạnh và một chiếc
khăn mặt tới trước thềm cửa, nơi căn phòng cha
ở, thuộc dãy nhà nằm gần cổng chính, để cha
rửa ráy tại đó, vì nơi ở của cha vẫn chưa có
lavabo, một nhu cầu tối thiểu đối với một người
bình thường trung lưu thời đó, thế mà ở vai trò
giám đốc, cha vẫn chưa có được nhu cầu này.
Từ đó tôi suy ra cái nghèo của dòng, và dần hiểu
được di sản tinh thần nghèo khó của Cha Thánh,
mà chấp nhận hoàn cảnh khó khăn ban đầu,khi
mỗi buổi sáng, chúng tôi xếp hàng, chờ múc
nước từ giếng lên, đổ vào chiếc thau nhỏ của
từng người mà đánh răng, rửa mặt. Cái nghèo
cón được thấy ở gian phòng học, mà bình
thường là để học hành, nhưng thoáng chốc tời
giờ lễ, bức màn trên bục giảng được kéo ra, để
lộ một bàn thờ phủ khăn trắng trang nghiệm.
Cũng năm đầu tiên này, tôi được vinh dự qua sự
chỉ định của thầy Chín lụi, phụ trách dọn đồ lễ.
Cũng thấy hãnh diện lắm thay.
(Lớp 11 năm học 72-73 ở ĐTV Nha Trang, với
Cha Tỉnh, Cha Cao, Cha Lư và thầy Vui)
Đằng sau bóng dáng người cha thân thương
ấy, chúng tôi có diễm phúc gần gủi một người
cha khác rất đỗi “phóng khoáng”, đó là cha
Damien Đoàn Văn Lữ, giám thị KTX. Vừa du
học từ Pháp về, cha liền xắn tay áo, xông xáo
vật lộn với bao công việc gian nan ban đầu,
trước mắt là chung tay với cha giám đốc, để dắt
dìu đàn con thơ bé đến từ muôn phương. Có đến
40 thằng nhóc, họ từ Nha trang, Ban Mê thuộc,
Đà lạt, Phan Thiết, Bình Tuy, Long Khánh,
Biên Hòa, Sài gòn,Cam Ranh…đến. Họ từ lớp
nhất lên (tương đương lớp 5 bây giờ) hoặc từ đệ
thất xuống, đều vào cùng lớp đệ thất (tương
đương lớp 6 bây giờ) của KTX trong năm đầu
tiên khai trương. Ngoài tham vọng truyền tải nỗi
đam mê âm nhạc dân ca, cha còn là kho văn hóa
cung cấp nhiều kiến thức phổ thông rất hữu ích
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cho chúng tôi. Muốn biết các tháng trong năm
có bao nhiêu ngày, hãy thuộc lòng bài thơ:
“Chạp, giêng, năm, ba, bảy, tám, mười, ấy là
bảy tháng ba mươi mốt ngày, tháng hai hăm
chin là may, còn bao tháng khác đều ngày ba
mươi”. Thưở ấy, KTX có chương trình học võ
Taekwondo, do một số võ sĩ Đại hàn vào dạy,
thế là chúng tôi được cha tập một câu chào: “a
nhong a xi mi ni cà…”, hoặc một bài ca truyền
thống Triều Tiên, Bản “Arirang”. Nhờ cha,
chúng tôi được biết đến trường ca “Mẹ Trùng
Dương”, Bà Mẹ Quê, Trống cơm, Đèn cù,…Tôi
cũng được vinh dự cùng với Đỗ đình Lễ solo
hoặc song ca trong các chương trình văn nghệ
cây nhà lá vườn. Sau mỗi lần tập, chúng tôi
được cha thưởng kẹo “nougat” tuyệt vời, kể cả
kẹo chocolat quý hiếm, mấy lũ bạn khác có mà
thèm nhỏ gĩai. Chúng tôi cũng được tham gia
sinh hoạt đoàn thể trong phong trào “tiền đạo”,
một hình thức tương tự như hướng đạo do các
frère Lasan phụ trách, mà cho tới nay, chúng tôi
vẫn không quên hình ảnh vị huynh trưởng
Hướng đạo đạo mạo, hiền lành, mang tên Frere
Nguyễn Trọng Nhàn. Không thể nào quên,
những chiều thứ năm, một đoàn rồng rắn chúng
tôi theo chân cha Lữ, tiến ra Bãi Dương ngụp
lặn sướng đời. Vì mệt, vì đói, ai nấy đều“tắt
đài” cố lết về nhà cho mau, để giải quyết cái bao
tử đang “lên đồng”. Cha còn cho chúng tôi xem
những cuốn phim câm, mà chủ yếu được thể
hiện bằng kỹ thuật máy chiếu đèn tungstein
công suất cao. Những tấm phim nhựa hình
vuông,lần lượt được lắp vào, lôi ra…thế mà
những câu chuyện Công Chúa Đội Đèn, Công
Chúa Bạch Tuyết, Ali Baba và 40 tên
cướp…hiện lên trên tấm màn trắng, được cha
thuyết minh rành rẽ, hấp dẫn.. Đôi lúc, cha là
hiện thân của một người mẹ, vỗ về từng đứa con
xa nhà, những viên thuốc Aspirin cho vài đứa
cảm cúm, những chai thuốc nước trị bao tử cho
đứa ôm bụng đau, một lọ dầu “con sóc” bôi lên
người cho những thằng mới té bầm mặt ngoài
sân bóng…Thưở ấy tôi cũng thường bị đau tức
vùng bụng, thế là được cha cho uống một viên
thuốc tiêu tròn tròn màu trắng, bỏ vào ly nước
lọc sủi bọt.
Chúng tôi có những kỷ niệm đẹp ở KTX là
nhờ cái thú ghi hình của cha. Đến giờ tôi vẫn
không hiểu lúc ấy, cha lấy tiền đâu ra mà cứ
chụp hoài, trong khi chúng tôi cứ tha hồ đứng
làm dáng. Cứ chụp hoài mà chẳng thấy cha bắt
trả tiền.Đi đâu cha cũng mang theo máy ảnh,
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cha chụp lia lịa, từng cá nhân, từng nhóm, từng
lớp, từng cảnh trí…Cha không nề hà, không
phân biệt một ai. Cha chụp vi thương lũ chúng
tôi, vì nghĩ đến tương lai mà hoài niệm, vì sợ
mất đi những giây phút quý báu hiện tại.
Vào đây, tuyệt đối không mang tiền riêng,
nếu có chút đỉnh thì buộc phải gửi cho thầy
Marcel Hoàng Văn Khoát, quản lý KTX, giữ
dùm. Thầy là người tốt lành, đảm đang, phúc
hậu như một hiền mẫu. Những nhu yếu phẩm,
dụng cụ học sinh, thậm chí bánh kẹo…luôn có
sẵn trong phòng thầy, chẳng khác nào một quầy
tạp hóa mini. Thứ bảy, chủ nhật, hoặc giờ chơi,
nếu thèm ngọt, hãy ghé vào căn phòng này, vốn
nằm ở dãy nhà sát cổng trường, chọn ngay một
phong chocolat, một tút kẹo bạc hà, thậm chí cả
cái ống hít chống cảm cúm, sổ mũi…có thể ký
nợ, nếu trong “tài khoản” đã hết, hoặc còn tiền
thì thoải mái mà mua, nhưng cũng coi chừng,
thầy có quyển “stop”, nếu ăn quá nhiều bánh
kẹo, hay tiêu xài vượt quá tiêu chuẩn. Phần
nhiều các dụng cụ học sinh đều được thầy mua
về cung cấp cho chúng tôi, nói bán thì hoàn toàn
không đúng, vì xem như thầy bỏ công đi mua
dùm mà không lời lãi xu nào. Những thứ nằm
ngoài danh sách , nếu có nhu cầu, thầy cũng sẽ
mua giúp. Việc làm này nhằm hạn chế tình
trạng xin phép ra ngoài mua vật dụng. Thầy có
chiếc xe Lambro dùng để đi chợ, chúng tôi rất
vinh dự khi có dịp “công tác” ra ngoài: Có thể là
đi khuân vác hàng hóa gì đó lên xe, quá giang
theo cho vui hoặc nhân cơ hội ấy mà đi bát
phố…
Không lâu sau, cha giám đốc chuyển đến ở
căn phòng khác gần nhà cơm, phòng củ giao lại
chủ nhân mới là cha Clément Trần Thế Minh,
thế là từ ngày ấy, cứ vào giờ chơi, hay sau giờ
học, chúng tôi lại thấy hình bóng cha thướt tha
cùng cây vĩ cầm réo rắt, réo rắt. Lũ chúng tôi
thưở ấy còn thô thiễn trong cái nhìn về âm nhạc,
nên khi nghe cha kéo violon, chẳng một ai lấy
làm thích thú hay tò mò đến xem. Thế mà tôi lại
vinh dự, có đôi lần tôi xách cây ghi ta được
cùng song tấu với cha, dù tiếng đàn của tôi lúc
ấy đang trong thời kỳ tập tễnh với cuốn “Tự
Học Tây Ban Cầm” của Lan Đài, một món quà
đặc biệt của thầy Được (hình như cùng lớp với
cha Đinh Huỳnh Hoa) tặng làm kỷ vật trước khi
thầy xách vali xuất tu. Cha Clément là người
khá nóng tính nhưng rất điêu luyện với ngón
đàn armonium. Những buổi lễ trọng ở Tu Viện
Phanxico, bao giờ cũng có phần biểu diễn độc
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tấu tuyệt vời của cha. Chúng tôi cũng có dịp học
nhạc với cha. Một lần hú vía khi cha bất ngờ
nhảy phóc lên bàn học, quất túi bụi vào một tay
lơ đễnh nào đó trong giờ học nhạc của lớp đệ
lục (lớp 7 bây giờ) năm 1967, từ đó cả lớp nơm
nớp sợ tới giờ nhạc của cha, vì đa phần thưở ấy,
không hứng khởi học nhạc,khiến cha phải nổi
cơn thịnh nộ. Học vẽ thì có cha Gerard Trần
Anh Thái, một người gầy ốm, dịu dàng thục nữ,
nhưng thông minh,đĩnh đạc, cha đã truyền lại
cho tôi nhiều kỹ năng hội họa tuyệt vời, nhiều
bài học cơ bản đến giờ tôi vẫn còn nhớ mồn
một.Chúng tôi còn được học phụ đạo tiếng Pháp
với cha Mitchel Trần Thế Luân, một người tiếng
tăm trong phong trào cấp tiến thời ấy.
Năm đệ ngũ là năm có nhiều đổi thay, trong
đó còn phải kể đến sự chuyển đi Cù Lao Giêng
của Cha Lữ, và sự thay thế của Cha Charles
Phan Châu Lý, phó giám đốc, bên cạnh nhiệm
vụ giám thị mới được thầy Gerard Liên đảm
trách. Cũng không quên nhắc lại công lao to lớn
của Cha Cao, dường như suốt năm đệ lục, cha
đã vất vả ngược xuôi, nhờ các cơ quan từ thiện
của Mỹ hỗ trợ xây nên hai dãy nhà lầu khang
trang kiến cố, để chúng tôi khỏi phải gồng mình
kéo nước từ giếng lên, hay phải tắm tập thể
ngoài trời bằng hệ thống vòi sen, hay phải đi
toilette rất "cổ điển"ở dãy phòng sát hàng rào
thưở trước. Cũng nhờ mối quan hệ với cơ quan
từ thiện, đời sống tinh thần và vật chất được
nâng cao: Đó là vui sướng được nhận quà trong
các dịp lễ Noel, Trung Thu, tôi còn nhớ món
quà đó là những chiếc túi vải có giây rút, mà
trong đó hên xui là sách vở, bút mực, đồ chơi ,
bánh kẹo…Chúng tôi có sữa tươi uống hắng
ngày, nhưng do không quen uống, vả lại không
ngọt nên ai nấy không them ngó, rồi bữa gouter
lại có sữa chocolat hộp thiếc, hay chuối và
hương, cũng do không quen uống nhạt, nên bọn
nhóc chúng tôi âm thầm đưa về cất vào vali,chờ
ngày về pha thêm đường uống. Âm mưu này bị
bại lộ, thế là cha giám đốc mở chiến dịch thu
hồi để tiêu hủy, vì quá hạn dung.
BẠN BÈ THÂN THƯƠNG
Năm đệ Thất mới vào, bạn bè đông lắm, như
Dương dê, Khanh cao bồi già, Hải toét…thậm
chí có cả học sinh lương dân. Rồi từng năm vơi
dần đi số lượng. Một số qua năm đệ lục được
tuyển vào Chủng viện Phanxico Thủ Đức, trong
đó có Long Vân (nhà báo Sài gòn), Ngọc Kính
(Lm giám đốc Học Viện Phanxico TĐ, Duy
Lam (Lm dòng Phanxico), Văn Vàng (?), Ngọc
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Sơn (?), Huy Mỹ (tu sĩ Phanxico)…Một số khác
như Đình Diệm, Công Thanh, Ngọc Mai, Văn
Dương… chuyển đến trường tu khác, hoặc ra
trường đời, mỗi người mỗi nơi không thể nào
biết. Năm đệ lục, KTX đón nhận thêm một số
học sinh mới, như Bùi Thanh Tâm, Mai văn Lý,
Bạch Duy Nam, Nguyễn viết Đoàn…Qua năm
đệ ngũ thì quân số còn lại rất ít, con số này là
những học sinh có “triễn vọng” đi tu, nên định
hướng của ban giám đốc là chờ xem “năm tới
chúng có trổ bông kết trái tốt không”. Nếu chờ
mãi mà vẫn cứ thất vọng thì “chặt đi cho vào
lửa”, để chúng phải nghiến răng khổ cực ngoài
đời. Lúc này chúng tôi được quyền đạp xe đạp,
đến trường Lasan Bá Ninh học. Cũng là dịp thỏa
chí tang bồng, mà đồng thời cũng phải học hành
cạnh tranh quyết liệt. Trường Bá Ninh rất kỷ
luật, đi trễ 3 lần không lý do sẽ bị đuổi, học kém
cũng cho số dze, đánh lộn thì có ngay giấy mời
chuyển chỗ học, nơi đến chỉ có thể là trường
Kim Yến Nha Trang. Nhờ kỷ luật thép mà học
sinh Bá Ninh giỏi giang, chúng tôi cũng hưởng
được vinh dự này. Qua năm đệ Tứ, ngành Giáo
dục có nhiều sửa đổi, lớp đệ tứ trở thành lớp 10,
đồng thời cũng là năm bắt đầu học Tân Toán
học, chúng tôi cũng tiếp tục học ở Bá Ninh, do
sư huynh Nguyễn văn Tốt làm hiệu trưởng,
giám thị là Frere Juvenal, mặt mày lúc nào cũng
lạnh lùng như cảnh sát hình sự, để lũ quỹ học
trò phải kiêng dè, mà tuân giữ kỷ luật. Như vậy
năm này chúng tôi chỉ còn “sống sót” mấy
mạng, trong đó có tôi, Bùi Thanh Tâm,(nay ở
Mỹ?) Nguyễn ngọc Sáng (nay ở Bỉ), Bạch Duy
Nam,(ở Tân Bình), Hùng con (ở nước ngoài),
Mai văn Lý (Ban Mê Thuột), Nguyễn ngọc
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Toàn (Toàn gà mổ-ở Mỹ), Đỗ đình Lễ (mất
tích).
Qua năm 11, bị rớt thêm vài “con” nữa, chỉ
còn tôi, Bùi Thanh Tâm, Hùng con, Ngọc Sáng,
Bạch Duy Nam, Nguyễn viết Đoàn (nay là Lm ở
Đà Lạt), Nguyễn Trí (ở nước ngoài), Mai Văn
Lý lên Đệ Tử Viện Phanxico trên đồi , cùng học
chung lớp 11 ở trường Hưng Đạo, với Bá Huệ,
Nguyễn văn Hậu, Hoàng Sơn (từ Cù Lao
Giêng), Nguyễn ngọc Châu Lang (từ CV Thủ
Đức)…Cha Pascal Tỉnh, giám đốc mô hình Đệ
Tử Viện đầu tiên của dòng Phanxico Việt Nam,
luôn là người mực thước, nghiêm minh. Bên
cạnh cha có sự trợ giúp của thầy Tạ đình Vui,
giám thị, cha Vincent Hoàng văn Lư, giám học.
ĐTV lúc đó gồm 3 lớp: 10.11.12. Ngoài lớp tôi
nói trên, lớp 10 gồm những đệ tử đến từ Cù Lao
Giêng (như Đình Pháp, Nguyễn Khánh, Đậu Lệ,
Huynh, Quế (Lm)…, lớp 12 từ CV Thủ Đức có
anh Bài, anh Hải (lm), anh Bạch, anh Hùng, anh
Kỳ (lm)…
Sau năm 11 ở ĐTV, tôi và Bùi Thanh Tâm từ
giã mái trưởng dòng Phanxico, ra đi mỗi người
mỗi ngã. Dù có đi đâu, hay làm gì, tôi vẫn luôn
nhớ về Cha, Thầy, bạn cũ, trường xưa. Những
năm tháng đầy vơi ấy đã tràn ngập ký ức tôi
những kỷ niệm, những hồng ân, những nỗi niềm
yêu dấu, và tình bạn thắm thiết, nguyên tuyền.
Cùng đi với nhau ngày xưa mà nay :Nguyễn
ngọc Kính là Linh mục phụ tá Giám đốc Học
Viện Phanxico Thủ Đức, còn tôi là một trợ tá
của một trường đời với một vợ bốn con. Không
biết, sắp tới Cha Kính có lên chức Đức Ông
không, với tôi, chức này đã được “rửa” từ 4 năm
nay rồi.
Mặc dù ra đi mỗi người mỗi phương, làm
mỗi người mỗi việc, nhưng tất cả đều có mặt
trong mái nhà chung yêu thương của Chúa, cùng
hưởng ân đức thiêng liêng của Cha Thánh, và
rồi cũng lại trở thành những thành viên đơn sơ,
chân thành, nhân ái, đoàn kết…trong đại gia
đình Phan sinh Việt Nam.
Sài gòn, ngày 28.8.2010
NGUYỄN VĂN PHƯƠNG
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TIN KHÔI BÌNH
(Một kinh nghiệm để tham khảo. Phi Khanh)
Tháng 7/2010 – Cologne / Bukova
Khôi Bình Quốc tế thông qua Cương Lĩnh mới về sinh thái
Những năm vừa qua , đề tài về sự biến đổi
khí hậu lại kéo thêm sự chú ý nhiều hơn tới vấn
nạn làm sao thực hiện được việc bảo vệ môi
trường cách tích cực . Hội nghị thượng đỉnh về
khí hậu tại Copenhagen tháng 12 năm 2009 tuy
không đạt được kết quả như mong đợi nhưng nó
đã làm cho nhiều người hơn cảm nhận được
những vấn nạn về sinh thái . Các Lãnh Đạo
quốc tế của Khôi Bình Thế Giói đã dùng sự chú
ý này như một cơ hội duyệt xét lại và tu sửa
Cương Lĩnh Về Môi Trường đã được Ủy Ban
thông qua tại Roma năm 1991. Ngày 21/5/2010
những Cương Lĩnh mới về sinh thái đã được
thảo luận và nhất trí phê duyệt tại hội nghị của
Ủy Ban ở Bukova. Những tuyên bố căn bản của
Bản Cương Lĩnh được tóm tắt trong tám câu :
1. Chúng tôi công nhận vai trò và trách
nhiệm đặc biệt của cá nhân trong trật tự sáng tạo
và trách nhiệm của họ đối với tự nhiên như là
môi trường chung .
2. Chúng tôi cam kết bảo vệ sự sống con
người trong tất cả các giai đoạn phát triển của
nó và bảo vệ nhân phẩm .

3. Chúng tôi ủng hộ những biện pháp bảo
vệ sự đa dạng của các chủng loại thảo mộc và
động vật .
4. Chúng tôi cổ vũ việc sử dụng năng
lượng có trách nhiệm và sự khuếch trương
những năng lượng có thể tân tạo .
5. Chúng tôi lên tiếng chống lại một đăc
quyền trên sự sống .
6. Bằng những phương tiện giáo dục,
chúng tôi đóng góp vào việc làm cho dân chúng
nhạy cảm với việc sử dụng thiên nhiên một cách
tử tế và đề ra những biện pháp đặc biệt chống
lại việc hủy hoại môi trường .
7. Chúng tôi khởi xướng các chiến dịch đặc
biệt nhằm bảo vệ môi trường và bảo tồn sự đa
dạng sinh học .
8. Chúng tôi cổ vũ dân chúng sống một lối
sống bền vững và hòa hợp với môi trường.
Các Lãnh Đạo Quốc Tế kêu gọi tất cả các
thành viên làm việc tích cực với các đề tài về
sinh thái ở mọi cấp của Hội dựa trên những
Cương Lĩnh đã đã được chấp thuận.

TẬP HUẤN GIỚI TRẺ PHAN SINH 2010
Nguyenxuan@

Mùa hè 2010 vừa qua, thầy Phêrô Trần Ngọc
Phú - Trợ Úy Giới Trẻ Phan Sinh Quốc Gia đã
tổ chức khóa tập huấn cho các bạn Giới Trẻ
Phan Sinh (GTPS) khắp mọi miền trong cả
nước. Bắt đầu từ Đồng Bằng Sông Cửu Long;
tiếp đến tại Lâm Đồng; sau đó đến Nha Trang.
Xong Nha Trang tiến ra Vinh, ra Hà Nội và cuối
cùng là quay về Thành Phố Hồ Chí Minh.
Tôi được may mắn tham gia cộng tác trong
khóa tập huấn này ba đợt. Một đợt ở Vinh, một
đợt ở Hà Nội và sau cùng là ở Sài Gòn. Cùng
tham gia với thầy Phú gồm có: Cô Hạnh - Trợ
úy GTPS quốc gia; Anh Hậu, cây sinh hoạt
GTPS quốc gia, hai anh em Học Viện Phanxicô
là anh Trực và anh Thắng. Ngoài ra còn có các
anh chị cộng tác viên địa phương tại các miền
tập huấn.
Thời gian mỗi đợt tập huấn là ba ngày. Nội
dung tập huấn được thầy Phú soạn và sắp xếp
thành năm bài học.
34

Bài một: Linh Đạo Phan Sinh.
Bài hai: Hành Trình Ơn Gọi GTPS.
Bài ba: Tâm Lý Nhóm.
Bài bốn: Tổ Chức và Điều Hành Cuộc Họp.
Bài năm: Ba Phong Cách Lãnh Đạo.
Đối tượng tham gia tập huấn lần này là các
bạn nồng cốt trong ban phục vụ của các HĐĐ
tuyển chọn và gởi đến. Trung bình mỗi HĐĐ từ
bốn đến năm người. Riêng HĐĐ chủ nhà, nơi
diễn ra việc tập huấn thì cho phép số lượng
người tham gia đông hơn.
Bắt đầu mỗi đợt tập huấn, các bạn đến từ
nhiều HĐĐ khác nhau cho nên tâm lý mỗi bạn
còn rụt rè, e ngại khi ra trước đám đông. Nhưng
qua một giờ làm quen trước khi bước vào
chương trình chính thức, các bạn xoá dần sự
ngại ngùng và chỉ sau một ngày sinh hoạt, làm
quen và học tập với nhau, sự dạn dĩ được tăng
lên cách rõ rệt.

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

Qua cách trình bày từng bài học, các bạn
được dẫn dắt từ những gì là căn bản nhất của lý
tưởng mình đang theo đuổi, đến những kỹ năng
tổ chức và điều hành công việc. Các bạn được
tiếp thu cách kỹ lưỡng qua cách thức truyền đạt
và thảo luận nhóm trong mỗi bài học. Đặc biệt
khi học đến bài Tổ Chức Và Điều Hành Cuộc
Họp, không những sự rụt rè đã được xóa tan, mà
mọi người còn nhiệt tình tham gia ý kiến và bàn
bạc một cách tích cực và sôi nổi, thậm chí có lúc
tình huống thảo luận cuộc họp vô cùng căng
thẳng… nhưng các bạn vẫn không muốn ngưng.
Bởi vì, qua những tình huống hóc búa và căng
thẳng như thế, các bạn lại học được nhiều bài
học hơn cho mình.
Trong khóa tập huấn này, thầy Phú có một
chương trình sinh hoạt rất Hot và hấp dẫn đối với
các bạn trẻ, chương trình “30 giây”. Vào đầu mỗi
giờ học, những điệu nhạc sôi nổi được cất lên,
một người được mời ra giữa vòng tròn nhảy tự
do, bất cứ điệu gì và mọi người chung quanh
vòng tròn nhảy theo. Xong 30 giây, người đó có
quyền mời bất cứ người nào vào trong vòng tròn
để tiếp tục cuộc vui. Mọi người tham gia không
phân biệt trình độ, tuổi tác, ai cũng có cơ hội để
“được thể hiện” cũng như “bị thể hiện” mình
trước đám đông. Tuy vậy, nhưng rất được các
bạn yêu thích. Có những bạn biểu diễn những
điệu nhảy chưa bao giờ thấy trên thế giới từ trước
tới nay ! Kể cả những người lớn tuổi như Cô Ánh
Hạnh, mặc dù đã sắp sửa đến U bà ngoại rồi,
nhưng vẫn hòa đồng với những điệu nhảy rất trẻ
trung và rất được các bạn rất yêu mến, cho nên
Cô là người được mời đều đều !
Có thể nói được rằng, chương trình “30 giây
để được nổi tiếng” này, tựa như chương trình
Flash Mop, một chương trình nhảy tự do mang
tính cộng đồng; chương trình này mới được đưa
vào Việt Nam và đang hot đối với đông đảo các
bạn trẻ ở Hà Nội. Nếu như Vũ Ngọc Mai, Sinh
viên Trường đại Học Quốc Gia Hà Nội là người
có công đem FM vào Việt Nam, thì ở đây cũng
có thể xem, thầy Phú là người có công truyền bá
FM đến cho các bạn GTPS !
Bên cạnh đó, khóa tập huấn còn được tăng
thêm thêm phần sinh động nhờ cây sinh hoạt rất
tuyệt vời là anh Hậu, đã giúp cho các bạn GTPS
vừa được học về kiến thức vừa được trang bị
thêm cho mình những kỹ năng và các trò chơi
sinh hoạt bổ ích.
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Nhìn chung, khoá tập huấn năm nay có
những nét mới và thu hút được sự quan tâm và
học hỏi của các bạn một cách nhiệt tình. Một
bạn GTPS Miền Vinh cho biết: “chương trình
tập huấn năm nay giúp cho em học được nhiều
điều hay và bổ ích. Một mặt em được đào sâu
thêm về Linh Đạo Phan Sinh và về hành trình
ơn gọi của GTPS. Mặt khác em được học bài
học rất thực tế là bài “cách thức tổ chức và
điều hành cuộc họp”, điều mà trước đây đến
giờ em không biết làm như thế nào cả, nhưng
qua bài học này em biết rồi ! Lần này về HĐĐ
em sẽ chỉ lại cho các bạn của mình!”. Còn ở hà
Nội, không chỉ các bạn GTPS, mà ngay cả các
anh chị Phan Sinh Tại Thế đồng hành với các
em GTPS cũng bày tỏ: “Con cứ tưởng tập huấn
đợt này cũng như các lần trước, là tập trung
đến nghe các thầy thuyết trình xong rồi về; còn
lần này con thấy rất khác và con nghĩ như thế
mới đúng là “tập huấn”. Các em không chỉ lắng
nghe cách thụ động, nhưng còn chủ động tham
gia thảo luận chung với nhau, cùng nhau tìm
cách giải quyết tình huống. Các em có nhiều
thời gian thực hành chung với nhau, nên các em
học được rất nhiều điều trong lần tập huấn năm
nay. Con thấy chương trình thầy tổ chức năm
nay là rất hay và hiệu quả, đúng nghĩa là tập
huấn. (Lời nhận xét của chị Hoà PSTT trong
buổi đúc kết sau đợt tập huấn tại HN).
Riêng tôi, đây là lần đầu tiên tôi được tham
gia tập huấn cho các bạn GTPS, tôi rất may mắn
có được cơ hội biết về các sinh hoạt của GTPS.
Bởi vì lần đầu tiên được đến với các bạn GTPS,
nên đối với tôi có nhiều điều bất ngờ.
Thứ nhất, về số lượng GTPS rất đông, riêng
Miền Vinh đã có trên 40 HĐĐ và con số lên đến
gần 3000 bạn trẻ, rất bất ngờ. Nhưng tôi rất lấy
làm vui mừng vì nhận thấy có đông đảo các bạn
trẻ chọn Tinh Thần Phan Sinh để làm lý tưởng
sống cho mình.
Thứ hai, tôi thiết nghĩ đây là thành phần góp
phần rất lớn quảng bá cho Tinh Thần Phan Sinh
rất tốt trong thời đại ngày nay. Vì thế tôi ước
mong giữa các Dòng Nhất, Dòng Nhì, Dòng Ba
và GTPS sẽ có sự liên kết với nhau cách mật
thiết hơn, để cùng chia sẻ và giúp nhau xây
dựng đại Gia Đình Phan Sinh ngày càng phát
triển.
( Xin xem tiếp trang 29 )
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Thử tìm hiểu về câu trích dẫn Xh 3: 14
của John Duns Scotus trong lời kinh
mở đầu sách De Primo Principio
TRẦN ĐỨC HẢI OFM
Tóm tắt:
Duns Scotus mở đầu thiên khảo luận “Về
Thiên Chúa là nguyên lý đệ nhất” bằng một lời
kinh, nhằm thông tin cho người đọc biết ngài
viết khảo luận này trong tinh thần nào, và với
mục đích gì: “Nguyện xin Nguyên lý Đệ nhất
ban cho con lòng tin, trí hiểu và mặc khải cho
con biết những gì có thể làm đẹp lòng Người và
nâng lòng trí chúng con lên chiêm ngắm
Người.” Scotus dùng làm khởi điểm suy tư cuộc
gặp gỡ bí nhiệm mà ông Mô-sê cảm nghiệm
trong việc Chúa tự tỏ mình với ông: Ehyeh
asher ehyeh (“Ta là Ðấng Hiện Hữu” Xh 3: 14).
Nhờ cuộc mặc khải này của “Hữu thể chân thật
là chính Chúa...hữu thể mà Chúa đã tự xưng
cho chính Người”, con người có thể biết và cảm
nghiệm không chỉ sự hiện hữu thật sự của Chúa,
mà còn chính bản tính của Chúa như là Tình yêu
nữa, nghĩa là kế hoạch thiên linh của Người
muốn thông ban cái gì đó làm thay đổi chúng ta
và vũ trụ này.
Là một tu sĩ Phan sinh, Scotus gẫm suy và
khám phá mầu nhiệm Thiên Chúa trong suốt cả
cuộc đời ngài, trong truyền thống Phan sinh vốn
đặt sự suy luận trí tuệ trong bối cảnh cầu
nguyện, và nhìn thần học như một sự chiêm
niệm hơn là suy luận. Như thế, Scotus không chỉ
là “một người rao giảng vĩ đại về Thiên Chúa là
Tình yêu”, như Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI
khẳng định, ngài còn là con người “rực lửa tình
yêu mến Chúa và Mặc khải của Người”: “Tôi
ước ao chiếm hữu Sự Thiện này (là chính
Chúa).
Tôi
không
ngừng
ao
ước
Người.”(Lectura III 26. 19.24.). Do đó, chúng ta
có thể gọi ngài là một “người Phan sinh thần
nghiệm siêu hình” được không?
Từ ngữ quan trọng:
Ehyeh asher ehyeh, hữu thể, tính đơn nghĩa,
haecceitas (sở ngã tính), khoa thần nghiệm, tình
yêu, khẳng định, cam kết, đọc có chủ tâm.
Câu Xh 3: 14, Ego sum qui sum, không chỉ là
hòn đá góc của mặc khải Do thái giáo-Kitô giáo:
việc Chúa tự mặc khải với ông Mô-sê, nhưng
cũng còn là một chủ đề chiêm niệm quan trọng
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cho mọi tác giả Kitô giáo thời Thượng cổ và
thời Trung Cổ nữa. 1
Thật vậy, trước tiên, Duns Scotus, vì ý thức
được tầm quan trọng đặc biệt của câu văn trên
cho việc nhận dạng Thiên Chúa của Kinh thánh,
đã mở đầu tác phẩm “De Primo Principio”2 (Về
nguyên lý đệ nhất) bằng một lời kinh. Ngài
muốn thông tin cho người đọc biết ngài viết
thiên khảo luận này trong tinh thần nào, và với
mục đích gì:“Nguyện xin Nguyên lý Đệ nhất
ban cho con lòng tin, trí hiểu và mặc khải cho
con biết những gì có thể làm đẹp lòng Người, và
nâng lòng trí chúng con lên chiêm ngắm
Người.”3 Tiếp theo đó, Scotus bắt đầu bằng
chính định nghĩa mà Thiên Chúa dùng để tự
mạc khải về chính Người cho ông Mô-sê: “Ta
là Đấng hiện hữu”. Một đàng Scotus tuyên
xưng sự khôn ngoan của Chúa như là thầy dạy
đích thực “te Doctore verissimo sciscitanti”,
đàng khác ngài khẳng định khả năng của lý trí
con người trong việc nắm bắt được “Hữu thể
thật sự đó là Chúa...hữu thể mà Chúa đã tự
xưng cho chính Người.”4
Bằng cách này, đối với Scotus, có một tương
quan thật sự giữa Đấng Sáng tạo và loài thụ tạo,
mặc dầu khoảng cách giữa Đấng Sáng tạo và
loài thụ tạo có thể là vô hạn, nhưng nó vẫn còn
nằm trong trật tự của hữu thể.5 Diễn tả cách
1

Qui chiếu C. de Vogel, “Ego sum qui sum et sa
signification pour une philosophie chretienne,” trong
Revue des sciences religieuses, 35 (1961),346.
2
Cuốn Tractatus De Primo Principio (Khảo luận “Về
Thiên Chúa là nguyên lý đệ nhất”) là tập sách ngắn gọn
nhưng quan trọng về thần học tự nhiên của Scotus, trong
đó ngài dựa vào tính đơn nghĩa của hữu thể để chứng
minh
lý trí tự nhiên của con người có thể biết Thiên Chúa, cũng
như biện hộ sự hiện hữu của khoa thần học: “Deus non est
cognoscibilis a nobis naturaliter nisi ens sit univocum
creato et increato” (Chúa sẽ không được chúng ta hiều
biết một cách tự nhiên, nếu « hữu thể » không được hiểu
theo nghĩa đơn áp dụng cho cả Đấng Sáng tạo lẫn loài thụ
tạo.) Ord. I, 3, n.139, III, 87.1-2).
3
DPP 1.1.
4
DPP 1.2.
5
Etienne Gilson bình luận lời kinh mở đầu cùa Scotus
như sau: “Không gì có thể vượt qua được sự vẹn toàn có
trọng lượng của đoạn văn này, bởi vì nó đặt nền móng
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khác, người ta có thể nói rằng lời tự mặc khải
này của Chúa, Ta là Đấng hiện hữu, cho phép
con người không chỉ có khả năng biết được sự
hiện diện của Hữu thể Vô hạn6, nhưng còn thiết
lập một tương quan ý thức giữa nó với Đấng
Tuyệt đối, một tương quan luôn mãi hướng tới
những mức độ cao nhất của thực tại, thậm chí
tiến tới một đồng hình đồng dạng hơn với Đấng
Vô hạn. “Tiến trình suy tư lý trí này không phải
là sự đi lên từ bóng tối tới ánh sáng, mà là sự
thân mật của tình bạn”7, từ sự khẳng định có
Chúa hiện hữu như đối tác của một đối thoại
lịch sử giữa Chúa và con người, đến sự hiểu biết
tư cách của Chúa là yêu thương và hoạt động.
I. Xuất hành 3:14
Ehyeh asher ehyeh có thể được dịch bằng hai
cách: “Ta là Ðấng Hiện Hữu (Ta là Đấng Ta
là)" và “Ta sẽ là Ðấng Ta sẽ là.” Bởi vì từ ngữ
‘ehyeh có thể có nghĩa là “Ta sẽ là” hoặc “Ta
là”. Qua cụm từ “Ehyeh asher ehyeh”, Chúa tự
mặc khải sự hiện hữu của Chúa và bản tính của
Người. Tuy nhiên, ngay trong lời tự mặc khải
này, Chúa vẫn còn là Đấng ẩn dấu: bên bụi gai
bốc cháy, ông Mô-sê có thể cảm nghiệm sự hiện
diện của Chúa, có thể hiểu lời Chúa nói, nhưng
chắc chắn ông không thể hiểu ý nghĩa mang tính
mục đích của mặc khải: đó là ý định của Chúa
nhằm chu toàn lời hứa của Người: đem dân
Người ra khỏi Ai Cập, đi vào một vùng đất chảy
sữa và mật ong. Nói theo ngôn ngữ của thuyết
ngôn từ-hành động,8 sự mặc khải danh tánh của
cho phương pháp đích thực của triết học Kitô giáo, và sự
thật đầu tiên mà từ đó các sự thật khác bắt nguồn.” The
Spirit of Mediaeval Philosophy, bản dịch của A.H.C.
Downes, (New York: Charles Scribner’s Sons, 1940), 52.
6
“Rõ ràng là cuốn De Primo Principio của vị tiến sĩ Phan
sinh vĩ đại, Jean Duns Scot, nhắm xây dựng « một siêu
hình học của Xuất hành »: nếu Chúa trả lời với ông Môsê: Ego sum qui sum (Ta là Đấng hiện hữu) là bởi vì Chúa
biết trí khôn con người có thể biết được Người như thế
nào …” Vignaux, “Mystique, scolastique, exégèse” trong
cuốn Dieu et l’Etre: Exégèse d’Exode 3,14 et de Coran
20, 11-24. Paul Vignaux (ed.) (Paris: Etudes
augustiniennes, 1978), 205-211.
7
Mary E. Ingham, « John Duns Scotus: An integrated
vision », trong cuốn The history of Franciscan theology,
do Kenan B. Osborne, O.F.M., biên tập (St. Bonaventure,
New York: The Franciscan Institute, 1994), 198.
8
Lý thuyết ngôn từ -hành động, được phát triển bởi triết
gia J.L. Austin, Đại học Oxford thời hậu chiến. Ý tưởng
gốc rễ của thuyết này là ngôn từ là một loại hành động;
hành động được thực thi qua ngôn từ. Xin xem: Andrew
Moore, Realism and Christian Faith. God, Grammar, and
Meaning. (Cambridge: Cambridge University Press,
2003), 198ff.
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Chúa vừa mang tính chất khẳng định vừa mang
tính chất cam kết: không những Chúa “khẳng
định” sự hiện diện hữu thể của Người, Người
còn tiết lộ bản tính cốt yếu của Người là tương
quan, là “cam kết” hành động phù hợp với hữu
thể của Người. Nói cách khác, Thiên Chúa, tự
trong bản tính của Người, là một hữu thể sống
động, một sức sống khủng khiếp. Nhả thần bí
nổi tiếng Eckhart diễn tả như sau:
Quả thực, Thiên Chúa không ở lại nơi
mà Người chỉ là sự khởi đầu thuần túy của
hữu thế. Nhưng nói đúng hơn, Người ở lại
nơi mà Người là sự chung kết và là mục đích
của mọi hữu thể. Không phải theo nghĩa hữu
thể về đến con số không ở đó, nhưng đúng
hơn, ở đó hữu thể trở nên toàn hảo cực điểm.
[….] “Ta là Ðấng Hiện Hữu”. Ở đây cần phải
chú ý đến việc Thiên Chúa nói lại hai lần:
“Ta là”. Điều này cho thấy một chuyển động
của Hữu thể trong chính Hữu thể và trên Hữu
thể, mà vẫn là Hữu thế cố định trong chính
Hữu thể.9
Thánh Âu Tinh đã từng suy niệm như sau:
Đừng thất vọng, hỡi loài người mỏng
giòn! « Ta là Thiên Chúa của Áp-ra-ham, của
I-xa-ác, của Gia-cóp. Con vừa nghe biết Ta
là ai trong chính Ta; giờ đây cũng hãy nghe
Ta là ai đối với con. (Tự thú XIII, 31, 16)
« Đấng lúc đầu đã tự mặc khải Người là
Đấng hiện hữu, cũng đã mặc khải tiếp theo
đó Người là Đấng hoạt động trong lịch sử;
Đấng đích thân chăm lo cho con người và
gần gũi với mỗi một người. » (De Trinitate,
36)
Quả thật, trước thời Xuất hành, Chúa nói với
ông Mô-sê: “Ta sẽ nhận các ngươi làm dân
riêng của Ta, và đối với các ngươi, Ta sẽ là
Thiên Chúa. Các ngươi sẽ biết rằng Ta, Ðức
Chúa, là Thiên Chúa các ngươi, Ðấng cứu các
ngươi khỏi phải làm việc khổ sai cho người Aicập” (Xh 6:7). Vì vậy, khi Chúa gặp ông Mô-sê
tại núi Sinai, sau thời Xuất hành, lời tự giới
thiệu của Chúa- “Ta là YHWH 10 là Chúa đã
9

Meister Eckhart, qui chiếu Rudolf Otto, Mysticism East
and West. A Comparative Analysis of the Nature of
Mysticism, (New York: MacMillan, 1932), 170-71.
10
“Để đề cao sự thánh thiện của Chúa, kết từ tứ tự (bốn
chữ, thí dụ YHWH) không được phát âm ra, do đó danh
từ này được đọc trong tiếng Do Thái cổ như sự đồng hóa
với adonai có nghĩa là “Chúa”. Hiện nay chữ adonai,
cũng như chữ el, không phải là một danh từ riêng, trong
khi đó, YHWH là danh từ riêng. […] Người Do Thái và
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đem các người ra khỏi đất Ai Cập” – giúp cho
ông Mô-sê có thể hiểu trọn vẹn lời hứa mà Chúa
đã nói với ông ở bụi gai bốc cháy. Nói cách
khác, chính trên nền tảng biến cố xuất hành mà
căn tính của Chúa được tỏ lộ: “Chúa trọn vẹn là
Người trong các việc Người làm ad extra
(hướng ngoại).”11 Trong phần chú giải câu Xh
3:14, Christopher R. Seitz giữ lập trường như
sau:
“Tên” của Chúa hàm chứa sự tỏ bày một
mục đích; nó gần như mang kiểu nói sau:
“Trong cách thức Ta đang là, hoặc Ta sẽ là,
Ta là Đấng hiện hữu.” Tuy nhiên cả chúng ta
lẫn ông Mô-sê đều không được chuẩn bị để
hiểu ý nghĩa “danh tánh” ấy, bởi vì những gì
Chúa sẽ là, và là cái cốt yếu nhất, thì chưa
được tỏ lộ rõ ràng. […] Mặc dầu Chúa nói
với ông Mô-sê…rằng đó là danh tánh của
Chúa…chúng ta còn phải chờ đến cuộc gặp
gỡ lần thứ hai với Chúa để biết rõ ràng danh
tánh ấy có nghĩa là gì- hoặc sẽ có nghĩa là gì.
Trong cách hiểu này, ngay cả đoạn Xh 6: 2-9
cũng không nói gì về sự mặc khải của Chúa
như là YHWH, mà chỉ báo trước mà thôi.
Trong các biến cố Xuất hành, Chúa sẽ được
biết đầy đủ Người chính là YHWH. 12
II. Scotus và Xuất hành 3: 14
1. “Ta là Đấng hiện hữu”
Scotus tin và tuyên xưng một Vị Thiên Chúa
Mặc khải. Mối quan tâm chính của ngài là thiết
lập một tương quan giữa loài thụ tạo và Đấng
Tạo thành. Do đó, ngài bắt đầu với định nghĩa
được Chúa mặc khải với ông Mô-sê: “Ta là
Đấng hiện hữu”, bởi vì đối với ngài, thông tin
chất lượng thật sự về Chúa chỉ có thể đạt được
qua sự tự mặc khải của Chúa trong Kinh thánh.
Qua việc tự mặc khải với ông Mô-sê, Chúa tự
mở mình ra với loài người và loài người có thể
đáp trả lời mời gọi của Chúa. Như thế một cuộc
đối thoại lịch sử đã khởi đầu, một đối thoại mà
trung tâm là những ngôi vị, chứ không phải là
một sự suy luận trừu tượng và khách quan của
một công thức trống rỗng. Trong thực tế, đó là
nhãn giới đặc biệt của Do thái giáo-Kitô giáo:
Kitô hữu đang nói về Chúa, Đấng tự xưng là YHWH, là
Đấng khi cấm dân Người thờ bất cứ thần nào khác trước
Người, đã tự giới thiệu mình bằng các chữ “Ta là YHWH,
elohim (Thiên Chúa) của ngươi”(Xh 20: 2) ibid. 24-5.
11
ibid. 210.
12
Christopher R. Seitz, Word Without End: The Old
Testament as Abiding Theological Witness, (Grand
Rapids, Michigan: Eerdmans, 1998), 243-45.
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“Thiên Chúa là một ngôi vị (hoặc ba ngôi vị),
Đấng không chỉ tìm cách tự mặc khải mình, mà
còn tìm sự đối thoại thực sự và sự tương tác với
loài người nữa.”13
Nếu Chúa chấp nhận lời thỉnh cầu của ông
Mô-sê và trả lời ông, điều ấy có nghĩa là Chúa
biết rằng “trí khôn của con người có thể quan
niệm về Chúa”14 như chính Scotus tuyên xưng
trong lời kinh đầu cuốn sách của ông: “Lạy
Chúa, Chúa biết điều con người có thể nắm bắt
về Chúa” (DPP 1.2) Và Chúa chọn tự mặc khải
mình trong ngôn từ của hữu thể: “Ta là Đấng
hiện hữu.”15
“Chỉ trong khuôn khổ của việc Chúa tự mặc
khải là hữu thể mà lý trí con người có thể suy tư
và đi đến kết luận có sự hiện hữu của một hữu
thể vô cùng, là nền móng cho trật tự tự
nhiên…Việc Chúa tự mặc khải là hữu thể khẳng

13

Ingham, « John Duns Scotus: An integrated vision »,
198.
14
Điều này có nghĩa là Chúa đã chọn hữu thể như một sự
mô tả thích hợp cho yếu tính của Chúa, vì tâm trí con
người có thể hiểu biết nó được. “Ý nghĩa của câu « Ego
sum… » được thấy rõ hơn qua lời bình luận sau về thuật
ngữ “Sciens quid…” mà Scotus dùng: câu trả lời của
Đấng Sáng tạo biết các tạo vật của mình, và trong trường
hợp này là loài người với trí khôn của nó, có khả năng
biết Chúa. Từ ngữ « hữu thể » mà Chúa tự gán cho mình
thuộc về ngôn từ của con người, trong đó lời Chúa được
diễn tả; nó có thể cung cấp một điểm khời đầu cho một
khảo luận triết học hoàn toàn thuần lý ;…” Paul Vignaux,
« Métaphysique de l’Exode, philosophie de la religion (A
partir du De Primo Principio selon Duns Scot) », trong
cuốn Rivista di filosofia neo-scolastica, 70 (1978), 135148 ; xin xem thêm : Vignaux, “Mystique scolastique,
exégèse”, 205-211.
15
Etienne Gilson nói: « Để biết Chúa là ai, ông Mô-sê
quay qua Chúa. Ông hỏi danh tánh của Chúa, và Chúa trả
lời ngay: Ego sum qui sum, Ait: sic dices filiis Israel; qui
est misit me ad vos (Ta là Đấng hiện hữu. Người phán:
"Ngươi nói với con cái Ít-ra-en thế này: "Ðấng Hiện Hữu
sai tôi đến với anh em.", Xh 3: 14). Ở đây, không có bất
cứ ám chỉ nào mang tính siêu hình cả, nhưng khi Chúa đã
nói, thì causa finita est (vấn đề đã được giải quyết). Sách
Xuất hành đặt ra nguyên lý mà toàn bộ triết học Kitô giáo
dựa vào đó. Từ thời điểm ấy, cần phải hiểu chắc chắn
rằng danh tánh Thiên Chúa là Hữu thể, và theo lời thánh
Ephrem, sau đó được thánh Bonaventure lấy lại, danh
tánh này mô tả Yếu tính đích thực của Chúa” E. Gilson,
Spirit of Mediaeval Philosophy, bản dịch của A.H.C.
Downes, New York: Charles Scribner’s Sons, 1940, 51.
Xin xem thêm 陳德光, 艾克哈研究 (輔仁大學出版社印行 民95),
67.
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định khả năng cũng như tầm quan trọng của
ngôn ngữ về Chúa.”16
“Hữu thể mà Chúa đã tự xưng cho chính
Người”: Điều đầu tiên mà trí hiểu con người có
thể nắm bắt được là “hữu thể”. Theo Scotus,
khái niệm hữu thể phải nhất thiết là khái niệm
đầu tiên, đến nỗi không thể có tri thức rõ ràng
nếu không thông qua khái niệm hữu thể này:
“Để biết một điều cách rõ ràng phân minh, nhất
thiết trước tiên phải biết hữu thể, vì hữu thể đi
vào bất cứ khái niệm nào.”17 Thật vậy, điều này
trở lại với quan điểm của Parmenides: nói cách
đơn giản, điều gì không là (=hiện hữu), thì
không thể được nghĩ tới. “Hữu thể như là hữu
thể” là chính sự hiện diện tất yếu đó.18

16

Ingham, Scotus for Dunces, (New York: Franciscan
Institute Publications, 2003), 74.
17
Lectura prima 1, 17; Op. Ox. Pro., q.1: “primo in
intellectu cadit ens” “Cái mà lý trí tri nhận đầu tiên, là
hữu thể.” Để có thể hiểu thêm về khái niệm “hữu thể”:
Khái niệm hữu thể là khái niệm đơn giản nhất trong mọi
khái niệm, và nó không còn có thể đươc giản lược thành
bất cứ khái niệm nào khác được nữa : vì vậy hữu thể
không có thể định nghĩa được (Quodlibet,7, no.14; I,39,
no.13). Chúng ta có thể quan niệm hữu thể phân biệt với
chính nó, vì trong ý nghĩa rộng rãi nhất của nó, nó chỉ có
nghĩa là không bao gồm sự mâu thuẫn, là cái gì mà nếu
xét từ nội tại của nó, thì không thể có lý do gì nói nó thì
không thể có. Nhưng tất cả mọi khái niệm khác, mọi khái
niệm về một loại hữu thễ nhất định nào đó, đều bao gồm
trong đó khái niệm hữu thể (Ox., I, 3, 2, no.24). Như thế
trong nghĩa rộng nhất, hữu thể bao gồm hữu thể ngoại trí
và hữu thể nội trí (Quodlibet 3, n.2), và nó siêu vượt mọi
loài (Ox. 2, I, 4, n.26). Qui chiếu : Frederick Copleston,
SJ, A history of philosophy, vol.II; Mediaeval philosophyAugustine to Scotus, (Westminster, Maryland: The
Newman Press, 1960), 501.
18
Qui chiếu Wolter, DPP, 161. Gilson bình luận như sau:
“Khi Duns Scotus nói rằng cái đầu tiên rơi vào trí hiểu
con người chính là hữu thể, ngài không hiểu như thánh
Tôma Aquinô mà cho đó là bản tính của hữu thể có thể
cảm nhận được, nhưng, theo ngài, đó chính là sự hiện hữu
của hữu thể, một hiện hữu không có sự xác định rõ rệt
nào, nhưng được nắm bắt trong tính khả tri thuần túy của
nó. (SCG., I, 62 end.)” Gilson, ibid. 264. Qui chiếu thánh
Anselme: “Chúng con tin rằng Chúa là một hữu thể…thật
sự là một hữu thể mà không gì có thể quan niệm lớn hơn
được, và nó cũng không thể được quan niệm là không
hiện hữu; và hữu thể ấy chính là Chúa, ôi lạy Chúa chúng
con.”, Prosl., chương III; PL 158, 228. “Scotus khởi đi từ
khái niệm hữu thể để chứng minh rằng chúng ta nhất thiết
phải nhìn nhận một hữu thể đầu tiên; ...khái niệm hoàn
hảo nhất mà chúng ta có thể quan niệm được, nghĩa là
khái niệm hoàn hảo nhất mà chúng ta có thể sở hữu về
chủ thể Thiên Chúa.” Jacques Maritain, A Preface to
Metaphysics- Seven lectures on Being- (New York: Sheed
& Ward, 1958), 4.
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Do đó, «Ta là Đấng hiện hữu,” trước tiên đây
là một sự khẳng định của hiện hữu hoặc hữu thể.
Nói « Chúa là Hữu thể » là tương đương với
việc khẳng định tính Tự hữu của Chúa.19 Đó là
hữu thể thật sự, là sự toàn vẹn của hữu thể.
“Hữu thể thật sự” diễn tả sự việc Chúa là
hữu thể phi đặc tính, trái với các thụ tạo…
“Sự toàn vẹn của hữu thể” có thể diễn tả :
hoặc là thiếu bất cứ tiềm năng nào trong
Chúa, và như vậy Chúa như là actus purus,
hoặc là nhắc đến sự việc Chúa sở hữu mọi sự
toàn hảo thuần túy và do đó Người là vô
cùng trong mọi sự.”20
“Tu es verum esse, tu es totum esse.” “Chúa
là hữu thể đích thực, là hữu thể trọn vẹn”. “Chỉ
có một Thiên Chúa và Chúa là Hữu Thể, đó là
nền tảng của toàn bộ triết học Kitô giáo, và đó
không phải là Plato, đó cũng không phải là
Aristotle, mà đó chính là Mô-sê, người đặt nó
vào đúng vị trí”21. Nếu sử dụng từ ngữ của
Richard Cross, đó là “khái niệm về hữu thể của
Chúa hoàn toàn không bị điều kiện hóa: hữu thể
mà không có gì có thể tác động đến nó. Theo
quan điểm này, Chúa không có bất cứ khả năng
thụ động nào.”22
Như nói ở trên, mối quan tâm chính của
Scotus là thiết lập một tương quan giữa loài thụ
tạo và Đấng Sáng tạo, tức là nền tảng tự nhiên
19

“Hữu thể là Chúa, Eckhart nói, và Chúa ban tặng hữu
thể…bởi vì nền tảng này của Chúa là sự yên tĩnh thống
nhất, bất động trong chính nó. Tuy nhiên từ sự bất động
này, mọi sự được chuyển động và tiếp nhận sự sống, vốn
sống trên mọi giác quan, được lôi kéo vào Chúa.” Qui
chiếu Rudolf Otto, Mysticism East and West, 174.
20
Wolter, DDP, 159. Ở đây Scotus tuyên xưng tính siêu
việt siêu hình của Chúa, một đặc tính vốn đòi hỏi một tính
khác biệt toàn hảo (perfect otherness) của hữu thể thần
linh trong tương quan với hữu thể được tạo dựng. Chúng
tôi trích dẫn ở đây sự nhận thức của Duns Scotus về tính
khác biệt ấy và lời khẳng định của ngài: “Chúa và tạo vật
không chỉ đơn thuần hoàn toàn khác nhau trong khái
niệm; nhưng, Chúa và tạo vật thì tuyệt đối khác nhau
trong thực tại, bởi vì cả hai không có gì là chung trên bình
diện siêu hình.”(Op. Ox., I, d.8, q.3, n.11). Ở đây Gilson
có một nhận định tán thưởng rất tích cực: xin xem Gilson,
ibid.., 264-66.
21
“Thiên Chúa đích thực của Kitô giáo, Người là Hữu thể
chân thật, toàn vẹn và vô cùng.” Gilson, ibid., 51. 265.
22
Richard Cross, Duns Scotus on God, (London: Ashgate,
2005), 10. Người ta có thể qui chiếu đến khía cạnh tích
cực này của Chúa trong lời cầu nguyện của thánh
Phanxicô: “Lạy Chúa của con và Người là tất cả.” Chúa
thì tự đủ cho chính Người, Chúa là tất cả. Chúa không cần
phải được thêm gì, và không gì có thể thêm vào cho
Chúa, bởi vì Chúa có mọi sự hoàn hảo nguyên tuyền.
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tạo ra sự đối thoại giữa Đấng Sáng tạo và loài
thụ tạo. Nền tảng tự nhiên này là tính đơn
nghĩa23 của khái niệm hữu thể.24
Nói rằng hữu thể thì đơn nghĩa liên quan
đến Thiên Chúa lẫn tạo vật, là chỉ đơn giản
khẳng định rằng nội dung của khái niệm
được áp dụng cho cả hai là như nhau, không
phải bởi vì cả hai đều là hữu thể thuộc cùng
một trật tự, hoặc ngay cả thuộc về những trật
tự có thể so sánh giữa chúng với nhau, nhưng
bởi vì hữu thể giờ đây được xem như chỉ
diễn tả chính hành vi hiện hữu mả thôi, hoặc
diễn tả chính sự hiện hữu của hành vi này,
không liên can gì đến bất cứ một định dạng
nào khác.25
23

“Nhằm tránh tranh cãi về tính đơn nghĩa, Scotus đã nói
như sau: ‘Tôi gọi đơn nghĩa một khái niệm có tính đơn vị
cao độ đến nỗi chính tính nhất thể này của nó giúp tránh
khỏi một mâu thuẫn khi khẳng định và phủ định nó về
cùng một vật.”.. “xét như hạn từ trung đoạn trong một tam
đoạn luận, nó đủ để biện minh cho kết luận là hai hạn từ
cực, nếu được nối kết lại với nhau vì tính nhất thể của từ
này, thì không được nối kết cách loại suy.” (Lectura I
3.22; Op. Ox.I, d.3, q. 2, n.5. Tính đơn nghĩa cung cấp
cho analogia entis (loại suy hữu thể) một nền tảng luận lý
và tri thức luận: Op. Ox.II, d. 12, q. 2, no. 8; XII, 604 a;
“Cả thánh Tôma lẫn Scotus, về căn bản, đều đồng ý với
cách thức mà triết gia Pseudo-Dionysius đề ra trong việc
xác định các phẩm tính tuyệt hảo của Thiên Chúa. Tuy
nhiên, thánh Tôma lại đặt nền tảng của sự xác định này
dựa trên thuyết loại suy, trong khi Scotus lại dựa vào
thuyết đơn nghĩa. Cả hai thuyết này không nhất thiết mâu
thuẫn với nhau, bởi vì cách hiểu về ý nghĩa của từ “đơn
nghĩa” (univocal) của hai vị không như nhau. Đối với
Scotus, tính đơn nghĩa xác định tính danh của hạn từ, của
quan niệm và xác định thực tại đặc thù hoặc trạng thái
theo đó hạn từ này được áp dụng; nó không nhằm ám chỉ
tính danh của toàn bộ thực tại các hữu thể liên can.”
Bonanse, Man and his approach to God in John Duns
Scotus, (Landam, MD: University Press of America,
1983), 104. Xem thêm Timotheus A. Barth, “Being,
Univocity, and Analogy according to Duns Scotus,” trong
John Duns Scotus, 1265- 1965, 260-261.
24
“Nếu không có mối dây siêu hình nối chúng ta với
Chúa, nếu ngôn ngữ chúng ta thực sự phản bội sự ước ao
thiêng liêng sâu thẳm nhất của chúng ta, thì trật tự tạo
thành trở nên một trò đùa vĩ đại và các nỗ lực của chúng
ta trở nên vô nghĩa. Sự vô nghĩa này không chỉ là thuần
túy một sự dối trá ở mức khát vọng tâm linh; nó còn mở
rộng đến nhận thức và sự hiểu biết của chúng ta về chính
chúng ta, và ý nghĩa của cuộc đời chúng ta nữa.” Ingham,
Scotus for Dunces, 57-8.
25
“Deus non est cognoscibilis a nobis naturaliter nisi ens
sit univocum creato et increato.” (Chúa sẽ không được
chúng ta hiều biết một cách tự nhiên, nếu hữu thể không
là đơn nghĩa cho Đấng Sáng tạo và loài thụ tạo) Ord. I, 3,
n.139, III, 87. 1-2); xem Gilson, The Spirit of Mediaeval
Philosophy, 264; “Chúa tự mặc khải Người là Đấng Tự
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Thật vậy, tính đơn nghĩa theo Scotus hiểu
không chỉ là “sự phủ nhận tận căn thuyết phiếm
thần” như triết gia Gilson26 khẳng định, mà còn
là sự bảo đảm an toàn khỏi thuyết vô tri.27 Khi
đề xuất ra thuyết đơn nghĩa tính của khái niệm
hữu thể, Duns Scotus mạnh mẽ khẳng định
rằng: tính siêu việt của Chúa không những
không loại trừ việc Chúa ở trong mọi vật, nhưng
“chỉ có một lối ở trong mọi vật như thế của
Thiên Chúa mới cung cấp một nền tảng cho sự
quay trở về của các vật về với Chúa, và làm cho
việc trở về này có thể thực hiện.”28 Khái niệm
“hữu thể” mà mọi người đang mang trong tâm
trí, là như “dấu ấn” của Chúa trên tác phẩm của
Người và do đó nó trở thành đối tượng tự nhiên
của lý trí con người29. Nếu loài thụ tạo không
mảy may liên quan gì đến Chúa, thì Chúa cũng
không liên quan gì đến thụ tạo. Nếu hữu thể của
Chúa và hữu thể của loài thụ tạo ở trong trật tự
hữu thể khác nhau, thì chúng ta không bao giờ
biết Chúa được. Tuy nhiên, có một sự khác biệt
hữu” (“Ego sum qui sum”). Yếu tố này bao hàm khả năng
rằng “hữu thể” là áp dụng cho cả Đấng Sáng tạo và loài
thụ tạo: như thế, “hữu thể” là từ ngữ có tính đơn nghĩa.
Tính đơn nghĩa của hữu thể liên quan đến hai yếu tố. Yếu
tố thứ nhất là ens (hữu thể) như một khái niệm đầu tiên,
và yếu tố thứ hai là trật tự yếu tính.” Elisabeth Ingham,
Ethics and Freedom, (New York: University Press of
America, 1989), 19.
26
Gilson, ibid. 266.
27
Copleston, A history of philosophy, 484. “...Vì vậy,
nhằm tránh thuyết vô tri về Chúa, Duns Scotus chủ trương
thuyết đơn nghĩa tính của hữu thể, và các từ ngữ diễn tả
các phẩm tính của Chúa.” Gilson, The Christian
Philosophy of St. Thomas Aquinas (New York: Random
House, 1956), 107.
28
Efrem Bettoni, Duns Scotus: The basic principles of his
philosophy, được Bernadine Bonansea dịch và biên tập
(Washington D.C.: The catholic University of America
Press, 1961), 16.
29
Etienne Gilson, Avicenne et le point de départ de Duns
Scot (Paris: J.Vrin, 1986), 157: “Đơn nghĩa tính của hữu
thể, như Duns Scot mượn lại từ ngữ của Avicenne, chủ
yếu giản lược vào việc khẳng định rằng Hữu thể, nguồn
gốc của mọi vật, ban cho chúng ta một ánh sáng tự nhiên
được làm giống hình ảnh Người. Đó là hình ảnh của Đấng
tự hữu, và trí óc chúng ta không thể quan niệm được gì về
Người nếu nó không quan niệm Người dưới các dạng
thức hữu thể.”-[Tác giả: Nói cách khác, Scotus từ bỏ lý
thuyết về sự soi sáng của Chúa của thánh Âu Tinh.
Thuyết này chủ trương rằng “chính qua sự soi sáng của
Chúa mà con người có ý niệm bẩm sinh về Chúa và một
khát vọng không thể bị tiêu diệt được về Đấng Chí Thiện;
sự soi sáng này cho phép các khả năng của con người có
được một sự mở ra với vô hạn, và tạo ra nơi con người
một nhu cầu kích thích nó hướng về Thiên Chúa.” E.
Bettoni, ibid. 16.
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lớn lao, đó là: Chúa là hữu thể tất yếu
(necessary), còn vũ trụ được tạo dựng là hữu thể
ngẫu nhiên (contingent), nhưng cả hai lại cùng
chia sẻ chung một “Hữu thể”, và điều này cho
phép chúng ta có quan niệm về Thiên Chúa. “Là
Nguyên lý Đệ nhất, Chúa không hiện hữu ngoài
trật tự hữu thể cũng như ngoài mối quan hệ với
con người.”30
Do đó, nếu không có tính đơn nghĩa của hữu
thể, các khái niệm của chúng ta sẽ không có sự
tương hợp nào với Hữu thể Vô hạn cả, ngôn ngữ
của chúng ta sẽ không tránh khỏi việc thiếu từ
ngữ để diễn tả nội dung ý tưởng của chúng ta,
và do đó chúng ta không thể nói điều gì có ý
nghĩa về Chúa được, chúng ta không thể hiểu
được điều gì về Người.31 Đây chính là “phiên
bản lộ trình của tâm trí đến với Chúa của
Scotus.”32 Hơn nữa, thấm đậm truyền thống
Phan sinh, Scotus bênh vực tri thức trực giác
của mỗi cá nhân, mà tri thức trực giác cho
chúng ta biết một hữu thể là hiện hữu; nó đạt
đến đối tượng cách chính xác trong hành vi hiện
hữu của đối tượng này, và biết mỗi cá nhân như
là một tổng thể cụ thể, trong đó hiện hữu trở nên
một cùng với đối tượng: haecceitas33 (sở ngã
30

Ingham, The Harmony of Goodness, (Quincy IL :
Franciscan Press, 1996), 18.
31
Xem Ordinatio I, d.3, n. 139 (III: 87) ; P. Léon
Veuthey, Jean Duns Scot- Pensée théologique (Paris:
Editions Franciscaines, 1967), 16 : “Cũng nhờ tính đơn
nghĩa này của hữu thể mà mọi khái niệm có được trong
thế giới hữu hạn gìn giữ được giá trị của chúng trong
Đấng Vô Hạn, xét đến việc chuyển dịch từ hữu hạn qua
Vô Hạn. Như thế các khái niệm của chúng ta như hữu thể,
thông minh, ý chí, khôn ngoan, công lý, thẩm mỹ, ...nếu
chúng được quan niệm đến mức độ vô cùng và ở vào
trạng thái toàn hảo, chúng sẽ có thể cho chúng ta có được
một ý tưởng và sự hiểu biết về Chúa, trong khi theo
Scotus, nếu không có tính đơn nghĩa của hữu thể, các khái
niệm của chúng ta sẽ không có sự quan hệ nào trong Đấng
Vô Hạn, và hậu quả là chúng ta sẽ không thể biết gì về
đấng Vô Hạn.”
32
Ingham, Scotus for Dunces, 57
33
Yếu tố quyết định của haecceity (sở ngã tính) là yếu tố
không thể diễn tả được ở trong mỗi hữu thể, là thực tại tối
hậu của hữu thể, vốn chỉ có thể được mô tả, chứ không hề
bị cạn kiệt, bởi ngôn ngữ của chúng ta. Qui chiếu
Ordinatio II, 3, q. 6, n. 188 (7: 483); “Tôi có thể nói vắn
gọn rằng bất cứ vật thể của bất cứ chủng loại nào đều gồm
có tiềm thể và hiện thể, và mọi hữu thể là một “cái
này”(haec), một cái gì của riêng mình nó.” QQ Meta. VII,
q. 13 (Vives 7: 416b). Seinsvergessenheit: Sự lãng quên
hữu thể mà Heidegger nói đến không phải là sự lãng quên
esse mà là sự lãng quên haecceitas…..Heidegger đã gọi
haecceitas là “tính duy nhất và dịp duy nhất có thể hiểu
được” của một cuộc đời. …Chối bỏ tính khả tri hiện hữu
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tính), sở ngã của một cá nhân, “là thực tại tối
hậu của một hữu thể, một đặc tính của mỗi thụ
tạo, tính độc đáo mà mỗi cá nhân sở hữu, mà
qua đó mỗi người là chính mình chứ không thể
là ai khác.”34 Quan điểm như thế về thực tại
nhấn mạnh giá trị của mỗi hữu thể riêng biệt.
Trong cách thức này, với cơ sở văn mạch là
cuộc đối thoại giữa Chúa và con người, thì đây
là một cuộc gặp gỡ giữa hai ngôi vị: YHWH và
Mô-sê, Chúa và con người, Ta-là và Tôi-là.35
2. “Ta sẽ là Đấng Ta sẽ là”
Hai chuyên gia về Duns Scotus là Ingham và
Dreyer nhận xét một cách thích đáng rằng
“những gì Kinh thánh mặc khải về bản tính của
Chúa là chìa khóa cho quan điểm triết học của
Scotus.”36 Như thế, khi đề cao Thiên Chúa của
Mặc khải: “Ta là Đấng hiện hữu,” Scotus nhấn
mạnh đến sáng kiến tự do xuất phát từ tình yêu
của Người. Chúa thì tuyệt đối tự do trong các
hoạt động ad extra (hướng ngoại) của Người, và
không hữu thể hữu hạn nào có thể định đoạt ý
chí của Người phải hành động cách này hay
cách khác,37 điều ấy có nghĩa là Chúa không bị
ràng buộc về thể lý hay luân lý để tạo dựng vũ
trụ. Toàn bộ việc này là hoàn toàn phù hợp với
giáo lý của mặc khải Do Thái giáo-Kitô giáo,
vốn nói về sự tự do của Chúa trong việc tạo
dựng trời đất, và do đó, nói về bản tính tùy
thuộc của mọi thụ tạo.
Nói cách khác, quan điểm nền tảng của
Scotus về sự tự do mà qua đó Chúa yêu thương
mọi loài là một nét đặc trưng của Scotus. Vì tình
thương của Chúa đối với mọi loài phụ thuộc vào
hành vi tự do của ý Chúa, nên nó không thể
được nói là tất yếu.
Ý muốn vô cùng không là nguyên tắc cần
thiết của yêu thương,- trừ phi nó liên can đến
của cá nhân tức là chối bỏ tính khả tri đặc thù của lịch
sử." Sean J. McGrath, “Heidegger and Duns Scotus on
truth and language”, The Review of Metaphysics
December
1,
2003.
http://mediaserver.amazon.com/exec/drm/amzproxy.cgi/MjgwIAtz9n7
LbAyZ7wbSoNOAB
34
Eric Doyle, My Heart’s Quest, (England: Franciscan
International Study Centre, 2005), 260.
35
Xem: Mary Hynes, Ph.D. Surrender. Your way to
spiritual and Freedom. (Cincinnati, Ohio: St. Anthony
Messenger Press, 1978), 49-51.
36
Ingham và M. Dreyer, The philosophical vision, 203.;
xem thêm Antonie Vos, The philosophy of John Duns
Scotus, (Edinburg: Edinburg University Press, 2006), 466.
37
Oxon. IV, d. 46, q.1, no.8; XX, 425b. Oxon. IV, d. 49,
q. 6, no. 9; XXI, 187b-188a
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một đối tượng vô cùng,- bởi vì nếu không,
Chúa sẽ bị bó buộc yêu thương mọi tạo vật,
hoặc bất cứ vật gì đáng yêu...Nếu nguyên
nhân đệ nhất hành động cách tất yếu -[nghĩa
là dùng một ý chí đầy hiệu năng để yêu
thương cách tất yếu]-, nó tạo ra bất cứ cái gì
nó có thể tạo. 38
Lập trường này được củng cố mạnh hơn, đặc
biệt trong bối cảnh lịch sử của thế kỷ 13. Thật
vậy, việc xuất hiện toàn bộ học thuyết của
Aristotle là như một sự xâm nhập gây ra nhiều
tác động trên đời sống trí thức thời ấy: sự khác
biệt giữa triết học và thần học, sự phân ranh giới
giữa đức tin và lý trí.39 Chống lại lối nhìn quá
thế tục và quá dựa vào lý trí về thế giới, về con
người và thành tựu nhân sinh, Scotus cố gắng
đưa ra một cấu trúc thực tại sâu xa hơn dựa vào
tình yêu hợp lý của Chúa, một thực tại hoàn
toàn phù hợp với Kinh thánh, nhất là phần Kinh
thánh mô tả Chúa như một Chúa ngôi vị của
sách Xuất hành, mầu nhiệm Nhập thể và việc
Chúa Sống lại, một Chúa Ba Ngôi khát mong tự
mặc khải cho chúng ta, và trong việc mặc khải
ấy, Chúa thiết lập một mối quan hệ giao ước với
chúng ta.40

38

Qua câu trên, Scotus muốn nói là nếu nguyên nhân đệ
nhất là tất yếu, nghĩa là tự thân không có tự do lựa chọn,
thì mọi kết quả nó tạo ra cũng mang tính tất yếu. (Ord. I,
d. 10, no. 41; d.8, no. 286; IV, 315. 357). Diễn tả ngược
lại: “hữu thể đệ nhất, khi hành động, sẽ tạo ra cách ngẫu
nhiên bất cứ thứ gì nó tạo ra.” Bởi vì sở hữu một ý chí có
nghĩa là hành động một cách ngẫu nhiên.[mà Hữu thể đệ
nhất, theo Scotus, có một ý chí. (Tác giả chú giải)] Xem
DDP 4. 23 – 4. 26. Hãy lưu ý rằng mệnh đề cho rằng “bất
cứ cái gì Chúa làm ra thì đều được làm cách tất yếu” là
một trong số các mệnh đề sai lầm bị giáo quyền Paris kết
án năm 1277.
39
“Không có bất kỳ hiểu biết nào về Scotus được coi là
trọn vẹn nếu không qui chiếu đến sự việc triết học của
Aristotle du nhập vào phương Tây… Tôi cho rằng chính
trong bối cảnh phản bác lại “một thứ triết học Aristotle
không chính thống” vào cuối thế kỷ 13, đặc biệt của Giáo
hội thời kỳ đó (nhất là năm 1277), mà việc Scotus bênh
vực sự tự do và phân biệt triết học ra khỏi thần học của
ngài, được hiểu rõ ràng nhất.” Ingham, Ethics and
Freedom, 3. Xem: Gordon Leff, The dissolution of
Medieval Outlook, (New York: Harper & Row,
Publishers, 1976); C.F.J. Martin, An Introduction to
Medieval Philosophy, (Edinburgh University Press,
1996); Roland Hissette, Enquête sur les 219 articles
condamnés à Paris le 7 Mars 1277, (Louvain-Paris:
Publications Universitaires, 1977); Etienne Gilson,
History of Christian Philosophy in the Middle Ages, (New
York : Random House, 1955).
40
Ingham và M. Dreyer, The philosophical vision, 8.
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Đức Giáo hoàng Phaolô VI khẳng định nỗ
lực này của Scotus, khi Ngài gửi sứ điệp sau đây
cho Hàng Giám mục nước Anh, nhân dịp hội
nghị lần thứ hai về học thuyết Kinh viện, được
tổ chức tại Oxford và Edimburg:
Vị Tiến sĩ Tinh tế xây dựng thần lý học
của mình bằng cách dựa vào các nguyên tắc
và lý lẽ rút ra từ Kinh thánh: “Ta là Đấng
hiện hữu” (Xh 3,14); và “Thiên Chúa là
tình yêu” (I Ga 4,16); các nguyên tắc và lý lẽ
mà ngài giải thích và triển khai để xây dựng
học thuyết của mình dựa trên Đấng là «sự
Chân và sự Thiện vô biên », «nguyên nhân
đệ nhất », «cùng đích của mọi sự », «Đấng
tuyệt đối đệ nhất siêu vượt », «đại dương của
mọi toàn hảo » và «tình yêu bởi yếu tính ”41
Như thế, Chúa không chỉ là một hữu thể cần
thiết, mà là một hữu thể ngôi vị với mọi quyền
năng hiểu biết và yêu thương,42 tự do tạo dựng
thế giới này và dựng nên từng vật là hữu thể
riêng biệt (haecceitas, sở ngã tính). Điều mà
thánh Phanxicô cảm nghiệm về nền tảng siêu
hình này, (và do đó ngài mời gọi mọi loài thụ
tạo hãy hợp tiếng với ca đoàn loài người trong
việc tạ ơn Chúa và qui chiếu mọi sự thiện cho
Chúa, vì chúng là của Chúa và phát sinh từ
Chúa43,) Scotus đã cứu xét trong cuốn De Primo
Principio như là nền tảng triết học cho suy niệm
thiêng liêng của mình về mối quan hệ giữa Chúa
và nhân loại.
Thật thế, khi trả lời cho ông Mô-sê (và cho
dân Ít-ra-en), Chúa không chỉ khẳng định sự
hiện hữu của Người như là “Ðức Chúa, Thiên
Chúa của cha ông anh em, Thiên Chúa của Ápra-ham, của I-xa-ác, của Gia-cóp” (Xh 3: 16),
nhưng Chúa còn tỏ lộ Người có một kế hoạch
41

Acta Apostolicae Sedis 58 (1966), 609-614. Xin xem
thêm lời Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI : “Scotus là
người chuyên rao giảng về Chúa như là Tình yêu, đây là
một chân lý cần được nghiên cứu và giảng dạy cách đặc
biệt trong thời đại chúng ta.” Zenit. 081222; “Tất cả nền
thần học của Duns Scotus được ghi dấu bởi luận đề rất
quan trọng này, đó là hành động tự do đầu tiên diễn ra
trong toàn bộ hữu thể, là một hành động của tình yêu.[…]
Do đó, chỉ vì Chúa là ý chí theo dạng thức, Chúa là tình
yêu theo yếu tính : Deus caritas est (Chúa là tình yêu).”
Etienne Gilson, Jean Duns Scot. Introduction à ses
positions fondamentales, (Paris: J. Vrin, 2005), 577-8.
42
DDP 4.12- 4. 22.
43
Bài ca Anh Mặt Trời; “Hỡi mọi thụ tạo trên trời dưới
đất, nơi lòng biển và ở đáy vực sâu, hãy dâng lên Người
lời ngợi khen, vinh quang, danh dự và chúc tụng” Thư 2
gửi các tín hữu 61; Luật không sắc chỉ 17:18

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

cho họ nữa: “Ta sẽ cho các ngươi thoát cảnh
khổ cực bên Ai-cập mà lên miền đất tràn trề sữa
và mật” (Xh 3:17); “Ta sẽ nhận các ngươi làm
dân riêng của Ta, và đối với các ngươi, Ta sẽ là
Thiên Chúa.”(Xh 6:7) Trong sự kiện của Xh
3:14, Mô-sê cảm nghiệm tình thân mật bằng
hữu với Chúa vì Chúa lắng nghe ông nói và lưu
tâm đến cuộc sống con người
Chúa không phải là một người quan sát xa
cách, tách biệt khách quan, mà là một sự
hiện diện đang lắng nghe, Ngài khởi xướng
cuộc đối thoại từ xa xưa trong sa mạc Sinai.
Chúa nói với ông Mô-sê, với người dân Ít-raen và mặc khải mối tương quan hữu thể liên
kết chúng ta và mọi thực tại với Chúa là
Đấng Sáng Tạo rất đáng yêu, Đấng Cứu
Chuộc và Đấng Thánh Hóa. Chúa không chỉ
không loại bỏ thái độ tương quan đó, mà tiếp
tục lắng tai nghe các tiếng kêu cứu của con
người, nhất là tiếng kêu cầu của người nghèo
khổ.44
Khi suy gẫm về hành vi của Chúa trong lịch
sử, Scotus hiểu ý định của Chúa là mở rộng mối
tương quan của Người với mọi tạo vật. Vì thế
mục đích cuối cùng của Chúa là mời gọi mỗi
người chúng ta đi vào vinh quang của đời sống
của Chúa “để danh Chúa được cả sáng.” (thánh
Phaolô). Hiện diện với chúng ta và chia sẻ cuộc
sống của Người, đó là ước muốn duy nhất của
Chúa. Mục đích duy nhất này của Chúa cho
phép Scotus đi đến việc đọc có chủ tâm lịch sử
cứu độ.45 Việc tạo dựng, việc Chúa tự mặc khải,
giao ước ở núi Sinai...không phải là các hành vi
độc lập của tình yêu Chúa, nhưng là các phần
của một kế hoạch tổng thể, hoặc của hành vi cố
ý yêu thương của Chúa, vốn đều được hướng về
Chúa Kitô.46 Chính trong nghĩa này mà Scotus
44

Ingham, The Harmony of Goodness, 142.
Ingham, Scotus for Dunces, 75. Điều này có thể được
biện minh bằng sự phát triển tín lý: “Sự gì Giáo hội đã
dạy, đang dạy và sẽ dạy chúng ta, đó không gì khác hơn là
sự hiểu biết sâu xa về Mầu Nhiệm của Chúa mặc khải cho
chúng ta trong Chúa Kitô.” Seamus Mulhholland, “Scotus
and the Mystery of God”, chưa xuất bản. (Trung tâm
Nghiên cứu Phan sinh Quốc tế, FISC, ở Canterbury).
46
“Cốt yếu của linh đạo Phan sinh hệ tại ở chỗ cho rằng
có một chương trình được sắp xếp rất tốt đẹp của Chúa
nhằm để chia sẻ tình yêu của Người cho các thụ tạo. Tình
yêu này đã có sẵn trước khi sáng tạo thế giới. Tất cả được
tiền định để chia sẻ trong tình yêu bất diệt này.” Seamus,
loc.cit. Xem thánh Phanxicô, Huấn ngôn V: “Người ơi,
hãy nhìn xem Thiên Chúa đã đặt ngươi lên địa vị cao quí
dường nào: Người đã tạo dựng và nắn đúc nên ngươi theo
hình ảnh Con yêu dấu của Người về phần xác, và theo sự
45
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viết: “Deus ordinate agens procedit de
imperfecto ad perfectum”47 (Thiên Chúa Đấng
sắp xếp mọi sự trong trật tự, đi từ bất toàn đến
hoàn hảo) bởi vì “Deus rationabilissime velit”48
(Thiên Chúa muốn một cách rất có lý trí) và
“Deus est ordinatissime volens”49 (Thiên Chúa
muốn một cách rất có thứ tự) .
Từ thuở đời đời, Chúa muốn con người chia
sẻ cuộc sống của Chúa, tức là sống kết hiệp với
Chúa. Sự kiện Nhập thể chính là hành vi mà qua
đó bản tính con người được kết hiệp với Chúa.
Như thế việc kết hiệp này được thực hiện qua
trung gian Chúa Giêsu Kitô, vì bản tính con
người của Chúa Giêsu là bản tính con người của
chúng ta. “Chúng ta là imago Dei (hình ảnh của
Chúa) bởi vì chúng ta là imago Christi (hình
ảnh của Chúa Kitô) được mời gọi tham gia và
diễn tả sự sống hiệp thông của Chúa Ba Ngôi.”50
Đối với truyền thống Phan sinh, khi Chúa
nói: “Chúng ta hãy làm ra con người theo hình
ảnh chúng ta,” Chúa Cha đã có Chúa Kitô trong
tâm trí Người. Nói cách khác, sự kiện Nhập thể
đã được Chúa Cha nhìn thấy trước từ thuở đời
đời, do đó chúng ta đã được Chúa Cha yêu
thương từ thuở ban sơ, mỗi người chúng ta (linh
hồn chúng ta) được xếp đặt kết hiệp với Chúa
trước khi có tình trạng tội lỗi của chúng ta. Đó
là chiều sâu của linh đạo Scotus, linh đạo mà
ngài học được từ thánh Phanxicô, một con
người đam mê đi tìm Chúa Kitô. Lý tưởng sống
động của thánh Phanxicô được đặt ra như một
chương trình cho Giáo hội trong Thiên Niên Kỷ
Thứ Ba, vốn được tập trung “vào Chính Chúa
Kitô, Đấng phải được hiểu biết, yêu mến và noi
theo, để chúng ta sống đời sống của Ba Ngôi
Thiên Chúa trong Người, và để cùng với Người
biến đổi lịch sử cho đến khi lịch sử được hoàn
tất nơi thành thánh Giêrusalem thiên quốc.”51
Kết luận:

tương đồng với Con của Người về phần hồn.” Francis of
Assisi: Early Documents, tập I; The Saint (Hyde Park,
NY: New City Press, 1999), 131.
47
Người ta có thể thấy ở đây vài dấu vết của phương pháp
“giản lược” của thánh Bonaventure: từ sự bất toàn đến sự
hoàn hảo, từ cái sau đi đến cái trước. Qui chiếu Jacques
Guy Bougerol, Introduction à Saint Bonaventure, (Paris:
Vrin, 1988), 140-45.
48
Ox. III, d. XXXII, q. 1, n. 6, XXV 433.
49
Rep. III, d. VII, q. IV, n. 4, XXIII 303.
50
Ingham, Scotus for Dunces, 99-100
51
ĐGH Phaolô II, Novo Millennio Ineunte, (số 29).
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Mấu chốt trong lời kinh mở đầu của thiên
“Khảo luận về Thiên Chúa là nguyên lý đệ
nhất” của Scotus là từ ngữ “hữu thể”, từ ngữ mà
Chúa đã tự xưng cho Người. (DPP 1.2) Khái
niệm đơn nghĩa này tạo sự dễ dàng cho con
người đến với Chúa. Đó là đường nối giữa Chúa
và tạo vật, là cánh cửa dẫn vào và tạo điều kiện
cho việc khám phá sâu rộng thêm nhiệm cục của
Chúa, làm cho tình thân với Chúa được sâu xa
hơn. Hai lối giải nghĩa câu Ehyeh asher ehyeh
cho phép Scotus, một đàng, khẳng định sự hiện
hữu của Hữu thể, qua trí hiểu suy tư trực giác52,
và đàng khác, khám phá bản tính của Thiên
Chúa ngôi vị của Mặc khải và kế hoạch đời đời
của Người. Tiến trình này đi đúng đường hướng
của cuốn “Itinerarium mentis ad Deum” (Hành
trình con người lên tới Thiên Chúa) của thánh
Bonaventure: quả vậy, trong chương thứ năm,
thánh Bonaventure suy tư về một Chúa duy nhất
qua danh tánh đầu tiên của Người, đó là Hữu
thể, trong khi trong chương thứ sáu, thánh nhân
nhìn vào Chúa Ba Ngôi trong danh tánh của
Người, đó là Sự Thiện.
Phương pháp thứ nhất giúp chúng ta chú ý
trước tiên đến chính Hữu thể, khi nói rằng
Đấng Tự hữu (Xh 3:14) là danh xưng đầu
tiên của Chúa. Phương pháp thứ hai giúp
chúng ta chú ý đến thực tại của Sự Thiện, khi
nói rằng đó chính là tên đầu tiên của Chúa.
Phương pháp thứ nhất nhìn trước tiên vào
Kinh thánh Do Thái, vốn rất quan tâm đến
duy nhất tính của yếu tính Thiên Chúa. Đó là
câu Chúa nói với ông Mô-sê: Ta là Đấng tự
hữu (Xh 3:14). Phương pháp thứ hai nhìn vào
Kinh thánh Kitô giáo, vốn xác định sự việc
có nhiều ngôi vị, qua việc làm phép rửa nhân

52

«Primam voco « abstractivam, quae est ipsius
quiditatis, secundum quod abstrahitur ab existentia
actuali et non-existentia. Secundam scilicet quae est
quiditas rei secundum eius existentiam actualem (vel
quae est rei praesentis secundum talem existentiam),
voco intellectionem intuitivam”. Ord. II, 3, q. 2, art. 2,
n. 321, VIII, 553. 6-11. Tri thức trừu tượng, mặc dầu là
phổ quát và do đó cần thiết, không bao giờ có thể cung
cấp tri thức về sự hiện hữu của một vật. Chỉ có trực giác
mới có thể cung cấp sự xác đáng này. Xem thánh
Bonaventure, The Journey of the human person into God,
chương V. 3 -4, bản dịch của Zachary Hayes, O.F.M.
(Cincinnati, Ohio: St. Anthony Messenger Press, 1989),
388-9.
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danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh
Thần (Mt 28: 19).53
Thánh Bonaventure và Duns Scotus đều chấp
nhận tính hiệu lực của một nền thần học xác
quyết, hoặc, trong tiếng Hi Lạp, là thần học
kataphatic54 (khẳng định.) Riêng đối với Scotus,
vì mục đích của ngài là nâng tâm hồn lên để
“chiêm niệm” (DDP 1.1), theo truyền thống
Phan sinh, nên ngài đặt sự suy luận tri thức
trong bối cảnh cầu nguyện;55 quả thật cầu
nguyện là một phần lớn của hành trình thiêng
liêng, và thường ở mức độ này thì cảm nghiệm
thần bí mới đạt đỉnh cao nhất (thánh Phanxicô,
thánh Bonaventure, Angela de Folignô
(+1309)…) Hơn nữa, như thánh Bonaventure
chủ trương, “Có thể chiêm niệm Chúa không
những ở bên ngoài chúng ta và ở nội tâm chúng
ta, mà còn ở trên chúng ta nữa […] qua ánh
sáng rọi soi trong tâm trí chúng ta. Đó là ánh
sáng của chân lý muôn đời, bởi vì “chính chân

53

Thánh Bonaventure, The Journey of the human person
into God, ch. V. 2, 387-8.
54
“Triết gia [Pseudo]-Denys đã cung cấp cho thánh
Bonaventure một số chủ đề nền tảng về thần học Chúa Ba
Ngôi, đặc biệt ý nghĩ rất thâm thúy và đạo đức của tính
siêu việt. Nhưng Kinh thánh và các bậc thầy như thánh
Âu Tinh, thánh Anselme, Richard de Saint-Victor, giúp
cho ngài vượt qua sự chiêm niệm tĩnh lặng và vô ngôn
của Denys, để tiến lên tới một tổng hợp chủ yếu năng
động của Chúa Ba Ngôi, Chúa Cha nguồn phát sinh sự
sống và sự viên mãn nguyên thủy, Ngôi Lời nhập thể,
Đấng Trung gian duy nhất, vì Ngài là trung gian của Ba
Ngôi Thiên Chúa...qui chiếu Brevil. » pro., 3, n. 2-3 (V.
205) » Bougerol, Introduction à Saint Bonaventure, 75.
55
Xem Thư của thánh Phanxicô gửi thánh Antôn: “Tôi
bằng lòng để Anh giảng dạy thánh khoa Thần học cho anh
em, miễn là trong việc học hành, Anh đừng dập tắt tinh
thần cầu nguyện và sốt mến, như được ghi trong luật
Dòng.” Qui chiếu Bản luật năm 1223, chương V; “Với
một anh em Phan sinh, đối tượng học hành của mình phải
là đức khôn ngoan Kitô giáo, tức sapientia Christiana,
thánh Phanxicô có thể nhắc lại lời của thánh Phaolô: “Tôi
không hề khoe khoang với anh em là biết sự gì, nếu
không là biết Chúa Giêsu Kitô, và là Chúa Giêsu Kitô
chịu đóng đinh”; dù sở hữu tri thức bách khoa, các môn
đệ của thánh Phanxicô có thể lặp lại lời ấy một cách rất
thành thật. Từ đó khái niệm tri thức do thánh Bonaventure
đặt ra: ipse (Christus) est medium omnium scientiarum
(Chính Chúa Kitô là trung tâm của mọi khoa học). Thuyết
Chúa Kitô là trung tâm không những có giá trị cho thần
học, mà còn cho mọi sự hiểu biết, chẳng hạn cho siêu
hình học.” Vignaux, Philosophie au Moyen Age, (Paris:
Vrin, 2004), 177-8.; xem thêm A. Rotzetter, W. Van
Dijik, T. Matura, Un chemin d’Évangile. L’esprit
franciscain hier et aujourd’hui, (Paris: Mediaspaul –
editions paulines, 1982), 64-66; 187- 92.
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lý « khuôn đúc » (form) ngay tức khắc tâm
trí..”56
Scotus nâng tâm hồn lên để “..chiêm
ngắm...và làm đẹp lòng Người”. Ở cuối hành
trình đi đến đỉnh cao thần nghiệm trong “Khảo
luận về Thiên Chúa là nguyên lý đệ nhất”, lời
kinh kết thúc của Scotus là quá sâu sắc đến nỗi
chúng ta có thể đặt cho ngài danh hiệu “Con
người Phan sinh chiêm niệm siêu hình vĩ
đại”.
Ôi lạy Chúa, Chúa chúng con!
Chúa là duy nhất trong bản tính.
Chúa là duy nhất trong số lượng.
Chính Chúa đã nói ngoài Chúa ra không còn
Chúa nào khác.
Vì mặc dầu nhiều vị tự xưng là chúa hoặc nghĩ
mình là chúa,
chỉ có Chúa mới là Chúa đúng bản tính.
Chúa là Chúa chân thiện mà từ Chúa, trong
Chúa và qua Chúa
mọi loài mới được hiện hữu.
Chúa đáng chúc tụng muôn muôn ngàn đời.
Amen
Nguyễn Trọng Đa dịch
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Ghi chú:
De Primo Principio: (Để có bản đọc đầy đủ, chúng
tôi ghi lại ở đây nguyên văn bằng tiếng Latinh: “1.1
Primum rerum Principium mihi ea credere, sapere,
ac proferre concedat, quae ipsius placeant majestati
et ad eius contemplationem elevent mentes nostras.
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1.2 Domine Deus noster, Moysi servo tuo, de tuo
nomine filiis Israel proponendo, a te Doctore
verissimo sciscitanti, sciens quid posset de te
concipere intellectus mortalium, nomen tuum
benedictum reserans, respondisti: EGO SUM, QUI
SUM. Tu es verum esse, tu es totum esse. Hoc, si
mihi esset possible, scire vellem. Adjuva me,
Domine, inquirentem ad quantam cognitionem de

vero esse, quod tu es, possit pertingere nostra ratio
naturalis ab ente, quod de te praedicasti,
inchoando”. John Duns Scotus, A Treatise on God
as First Principle. Bản Latinh và bản dịch tiếng Anh
cuốn De Primo Principio, của Allan B. Wolter,
OFM. (Chicago, Illinois: Franciscan Herald Press,
1966.) [Ghi chú của tác giả: Cuốn này sau đây sẽ
viết tắt là DPP])

Dòng sông thơ ấu
Em.
Nay lại có dịp trở về Cù Lao Giêng quê Em.
Và đặc biệt ghé thăm Ba Mẹ Em, được em của
Em cho xem vài hình ảnh trên mạng từ Vatican
xa xôi. Tấm hình có lẽ gây ấn tượng nhất là Em
đang thêu hoặc sửa lại những bức màn hay tranh
ảnh trong Đền thánh Phêrô mà Tòa thánh giao
công việc sửa sang, phục chế của đường kim
mũi chỉ cho Dòng Em – FMM. Mười mấy năm
về trước Em học thêu ở tu viện Chúa Quan
Phòng với dì Marchand, tôi nghĩ thầm - học
nghề này có kinh tế gì đâu! Nhưng không ngờ
Mẹ Tổng Quyền Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức
Mẹ hôm nay không sai Em qua Srilanca tiếp tục
truyền giáo mà lại đưa Em về kinh thành ngàn
năm của Giáo hội Mẹ. Với cái nhìn của thánh
nữ Têrêxa – công việc của Em vẫn là truyền
giáo hay tái rao giảng Tin Mừng trong âm thầm
và cầu nguyện. Em điện về và nói các nhân viên
phát thanh tiếng Việt Đài Vatican khi biết Em là
người Việt Nam mới qua họ mừng lắm!!! Còn
tôi, tôi cảm thấy xốn xang về xứ đạo Đầu Nước
năm xưa nay có người con ruột ra xa gần của
thánh Emmanuel Phụng đang phục vụ ngay
trong điện Vatican. Không ngờ hôm nay Em lại
được vinh dự thi thố một nghệ nhân tài hoa trên
đôi tay bé bỏng – đôi tay bé bỏng năm xưa sang
sáng cùng với em trai với chiếc đèn cóc đi lượm
me dốt rụng trong tu viện Phanxicô. Ba Mẹ và
Chị Em của Dòng Em đã trang bị cho Em đôi
chân cứng cáp bước vào đời và đôi cánh bay xa
tận bên trời Âu. Đẹp biết bao gót chân người ra
đi gieo giống, gieo niềm tin và hy vọng, gieo
ánh mắt và nụ cười của người con xứ đạo Cù
Lao ngay trên phần đất mộ thánh Phêrô – vị
Tông Đồ niên trưởng và là người đầu tiên kế vị
Chúa Giêsu trong Giáo hội. Em đã thừa hưởng
có lẽ rất gần đức tin sắt son của hai vị tử đạo,
thánh Phêrô và Emmanuel – một là người làng
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chài trên biển hồ Tibêria, một là nông dân vùng
sông nước Tiền Giang, An Giang.
Em! Hôm nay cánh thư mộc mạc vùng kinh
rạch Cái Sắn – Tân Hiệp quê tôi biết đâu lại lạc
lỏng bay tới Em cũng như hình ảnh Em cách xa
ngàn dặm trôi về dòng sông thơ ấu quê Em và
cũng đi vào đôi mắt sống động tâm hồn tôi. Tôi
nhớ về Em, hay đúng hơn những bước chân
Chúa Giêsu và công việc âm thầm nội trợ của
mẹ Maria khi xưa in đậm từng phút giây cuộc
đời tôi. Tôi vội vàng ghi lại những bước chân
linh thiêng tôi bắt gặp nơi nhiều người, trong đó
có Em. Tất cả hãy hiệp nhất nên một trong Chúa
Kitô. Đức Kitô ở trong Em, trong Bạn – Ut Sint
Unum (Ga 17,21)
Giuse Trần Đức Thạnh, Gx Đồng Tâm

Bước âm thầm
Cù Lao hạt nắng chiều
Vang vọng hồi chuông ngân
Bầy chim hót líu lo
Rộn ràng tiếng ve sầu
Mùa hè trôi qua mau
Bé thơ bước vào trường
Ê a từng con chữ
Bụi phấn bàn tay cô
Phan Sinh áo nâu sòng
Thừa Sai màu xam sám
Bóng dáng ai bước đi
Bước chân rất âm thầm
Nhỏ nhẹ như bóng mây
Lặng lẽ bước vào đời
Hòa tan mảnh đời thường
Thêu dệt bức tranh xưa
Gieo giống hạt Tin Mừng
Tình yêu khắp muôn nơi
Ánh mắt trong nụ cười
Sâu lắng một niềm tin.
T.Đ.T,Gx Đồng Tâm
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DẤN THÂN VÀ TRÁCH NHIỆM
`-Emanuela De Nunzio, PSTT
Theo những cách diễn tả khác nhau, việc dấn
thân và trách nhiệm của người giáo dân Công
giáo là cố gắng giới thiệu cho thời đại hôm nay,
hơn lúc nào hết, trong những chiều kích cụ thể
của đời sống hàng ngày (gia đình, những cảm
xúc, công việc và giải trí), khuôn mặt của một
Giáo hội thân thiện và thừa sai: khuôn mặt của
một Giáo hội như là sự biểu lộ tình yêu Thiên
Chúa cho nhân loại, giúp con người có được
đức tin và niềm hy vọng trong cuộc sống, khuôn
mặt này trở nên cụ thể, chạm đến được, bằng bất
cứ phương tiện nào cần thiết. Nói cách khác,
điều này liên hệ đến việc chúng ta được biến đổi
ngày một sâu xa hơn, thành những người tham
dự vào đời sống và sứ vụ của Giáo hội, và vì
thế, chúng ta thành người có khả năng yêu
thương và hướng dẫn cơ cấu xã hội mà chúng ta
thuộc về theo một chiều hướng Kitô giáo.
Tôi tin rằng đối với chúng ta, những người
Phan Sinh Tại Thế, con đường này đã được
phác họa trong Bản Luật của chúng ta, tại điều
6: “Được mai táng và sống lại với Đức Kitô
trong bí tích Thánh tẩy; anh chị em được kết
hợp mật thiết hơn nữa với Đức Kitô nhờ lời
tuyên khấn. Do đó, anh chị em cố gắng trở nên
chứng nhân và khí cụ thực hiện sứ mạng của
Hội Thánh giữa loài người, bằng cách dùng đời
sống và lời nói loan báo Đức Kitô”.
Từ lời dạy này của Bản Luật, phát xuất ba
nhiệm vụ (three commitments), đi kèm với
trách nhiệm tương thích, đó là: chiêm niệm, làm
chứng và truyền giáo.
Chiêm niệm không phải là nhìn cuộc đời với
cặp mắt của Đức Kitô, biến đổi con người, các
sự vật và các hành vi hằng ngày thành một
tương quan then chốt với “con đường tiến tới sự
thánh thiện”, con đường đầy hào hứng, đó sao?
Làm chứng, biết đâu không phải là góp phần
vào việc xây dựng một “thế giới huynh đệ và
công bình”, với tình yêu lây lan của lời Chúa
Kitô, được chuyển thông cho mọi người qua sự
kiên nhẫn, đối thoại, lắng nghe và hiểu biết đó
sao?
Và sứ vụ truyền giáo không phải là mỗi ngày
trở nên những người thợ của Chúa Kitô, mang
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“lửa nhiệt tình Phúc âm” vào trong vùng sân
mênh mông của lịch sử đó sao?
Nhiệm vụ đầu
tiên: đối thoại
không ngừng với
Thiên Chúa
“Như Đức Giêsu
là Đấng thờ phượng
Chúa Cha cách đích
thực, anh chị em hãy làm cho việc cầu nguyện
và chiêm niệm trở nên linh hồn cho đời sống và
hành động của mình”. Điều này trong Bản Luật
(8, 1) là khởi điểm cho từng suy tư về căn tính
của chúng ta.
Đây là khởi điểm, bởi vì nếu như không có
việc cầu nguyện được linh hoạt, huynh đệ đoàn
Phan Sinh Tại Thế không có lý do để hiện hữu:
huynh đệ đoàn cũng chỉ là một nhóm xã hội
dành cho những người cùng chia sẻ một mối
quan tâm, hoặc một nhóm từ thiện cộng tác với
nhau trong công việc nhằm phục vụ bất kỳ một
loại nhu cầu nào.
Chính việc cầu nguyện cho phép chúng ta
cảm nhận về sự hiện diện phong phú của Chúa.
Khi không ngừng đối thoại với Thiên Chúa,
chúng ta đưa Người vào trong lịch sử, trong
thực tại, trong đau khổ của chúng ta, trong hạnh
phúc của chúng ta và trong niềm hy vọng của
thế giới. Đây là đặc điểm của chúng ta: cảm
thấy mình được nhận chìm vào trong cuộc đối
thoại không ngừng này, cuộc đối thoại tiếp tục
lấy Thiên Chúa làm trung tâm và giữ chúng ta
thường xuyên được liên kết với Người. Tuy
nhiên, đây không phải sự mãn nguyện ích kỷ,
khi cảm thấy an tâm rằng Người sẽ ban thưởng
lại chúng ta, nhưng đúng hơn là bởi vì khi Chúa
ban chính Người cho chúng ta, chúng ta chia sẻ
Người, chúng ta biểu lộ Người ra, chúng ta
mang Người tới với tha nhân.
Từ cầu nguyện đến chứng từ bác ái
Phát sinh từ việc cầu nguyện thờ phượng
quay hướng về Thiên Chúa, chúng ta có hoa trái
là đòi hỏi sống tình bác ái huynh đệ, tình bác ái
này hối thúc chúng tai mở ra với tha nhân, và
tìm mọi cách thức và phương tiện để làm điều
thiện cho họ.
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Qua cầu nguyện,
được ban cho chiêm
ngưỡng dung mạo của
Thiên Chúa, chúng ta
không thể nào không
cảm thấy có nhu cầu
và bị thôi thúc khám
phá ra dung mạo của
Người trên những
khuôn mặt đau khổ, bị
tàn phá và biến dạng,
của rất nhiều anh chị
em chúng ta. Và như
thế, cử chỉ phục vụ,
yêu thương, bác ái, chia sẻ, lo lắng cho, biến đổi
theo Phúc âm nên một người Samari nhân hậu
đối với rất nhiều anh chị em đang nằm bẹp bên
lề các khu phố của chúng ta, bên rìa lịch sử
chúng ta, vì không ai muốn cho họ những quyền
thuộc tư cách công dân, như là con cái Thiên
Chúa, điều cũng đúng cho họ.
Chúng ta đọc thấy trong Phúc âm (Ga 6,9-18)
là Chúa Giêsu lo lắng không chỉ cho đám đông
đang đói, nhưng Người còn xin một người trẻ có
năm chiếc bánh nướng và hai con cá cộng tác
với Người. Và nơi sự cộng tác này, đã hiển hiện
nhiệm của Kitô hữu là xây dựng vương quốc
Thiên Chúa, không chỉ là trong tương lai mai
sau. Hơn nữa, nếu có thể, việc này cũng có giá
trị đối với những người Phan Sinh Tại Thế, vì
họ được kêu gọi “giảm bớt nhu cầu cá nhân để
có thể chia sẻ của cải tinh thần và vật chất với
anh chị em mình nhiều hơn, nhất là với những
người thiếu thốn hơn cả” (THC 15, 3).
Loan báo ân sủng của Thiên Chúa
Sau việc cầu nguyện chiêm ngưỡng, thờ
phượng, tạ ơn, khẩn nài và chuyển cầu; sau khi
tình bác ái biến thành việc phục vụ, quan tâm,
ân cần dấn thân giúp đỡ những kẻ ở xa, cô đơn,
xa lạ: nhiệm vụ thứ ba của người Phan Sinh Tại
Thế, đó là sứ vụ truyền giáo: ra đi mang theo
vinh quang của Đấng Phục Sinh và sự phong
phú của Lời mà Người ban cho Giáo hội.
Có lẽ nhiều người trong chúng ta nhớ lại diễn
từ nổi tiếng Thánh Tông đồ Phaolô đã nói tại
nghị trường Athêna. Thánh Phaolô, một người
yêu mến Chúa Kitô, phải mang Chúa Kitô theo
ngài đến mọi nơi và bây giờ ngài đi tới sào
huyệt chó sói. Ngài lựa chọn một cách thích hợp
Nghị trường Athêna, một nơi mà các triết gia
vẫn gặp nhau để tranh luận về các đề tài lớn của
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cuộc sống, và thách đố họ ngay tại miền đất của
họ. Ngài bắt đầu bài diễn văn bằng cách trích
dẫn một nhà hiền triết Hy-lạp tên là Creante:
“Trong Thiên Chúa, chúng ta đi lại, hành
động và hiện hữu” và ngài nói tiếp: “Thiên
Chúa, cũng vị Thiên Chúa đó đã biểu lộ nơi
Đức Giêsu Kitô đã sống lại, đã mạc khải cho
tôi là chúng ta sẽ được phục sinh sau khi
chết”. Khi nghe Phaolô nói tới việc phục sinh từ
cõi chết, các triết gia, những người lúc đầu đã bị
cuốn hút bởi bài diễn văn của Phaolô, đã đóng
sập cửa lại trước mặt ngài và nói “Vấn đề ấy, để
khi khác chúng tôi sẽ nghe ông”.
Chúng ta cũng thế, chúng ta phải có can đảm
lấy những bước liều. Tương tự thánh Phaolô,
chúng ta có thể được nghe hoặc bị khích bác,
nhưng chúng ta biết rằng đây là tư thế của các

môn đệ Chúa Kitô. Chúng ta không thể chỉ sống
với nhau nữa. Chúng ta không thể bảo đảm là sẽ
có được một kinh nghiệm mang lại hạnh phúc
cho đời sống thiêng liêng của chúng ta, nếu
chúng ta không làm cho kẻ khác biết tới ân sủng
và sự phong phú mà Thiên Chúa đã thông
truyền cho chúng ta trong cuộc đối thoại với
Người. Điều chúng ta đã lãnh nhận không phải
là cho chúng ta mà thôi, chúng ta phải đem tới
cho những người khác và phải thông truyền từ
thế hệ này sang thế hệ kia.
Thêm vào ba điểm trên đây, tôi muốn góp
một suy tư nhỏ về trách nhiệm. Là giáo dân,
chúng ta được gọi sống đời sống Kitô hữu trong
thế giới, chúng ta được kêu mời tăng cường việc
dấn thân xây dựng sự hiệp thông, tách mình ra
khỏi những ai đề nghị một đời sống Kitô hữu
mang tính chất cá nhân chủ nghĩa và ra khỏi
những cuộc cử hành có tổ chức đàng hoàng mà
không cổ võ sự tham gia tích cực trong một tinh
thần chia sẻ và không cổ võ cho sứ vụ, học mở
ra với người khác trong việc trao đổi đức tin với
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nhau. Chỉ qua thái độ này, mới có thể có một
gặp gỡ với nhân loại, đặc biệt với những kẻ
sống “dửng dưng”, xa cách vì những lý do văn
hóa, niềm tin tôn giáo hoặc kinh nghiệm sống.
Trong Hiến chế Vui Mừng và Hy vọng, nơi
điều 93, chúng ta đọc: “Người Kitô hữu nhận
lãnh một sứ mạng lớn lao phải chu toàn ở trần
gian này và phải trả lẽ với Đấng sẽ phán xét
mọi người trong ngày sau hết”. Thêm vào đó,
đối với chúng ta là những người Phan Sinh Tại

Thế, trách nhiệm lớn lao nhất mà chúng ta phải
đảm nhận trong thế giới là khiêm nhường và
chân thành phục vụ bất kể những giới hạn của
chúng ta. Đó là hoa trái của ơn gọi chúng ta,
chúng ta không thể tránh né điều đó mà lại
không đánh mất đi căn tính của chúng ta.
(x. Ciofs Bulletin 2.2006 – vptd)

15 Ngày cùng với thánh Phanxicô

CẦU NGUYỆN (tiếp theo)
Tác giả: Tu sĩ Tađêô Matura, Ofm
Chuyển ngữ: Paul Hoa, Ofm

Ngày thứ tám

NHỮNG GÌ TÂM HỒN TRONG SẠCH NHÌN NGẮM
Chúa Cha và công trình của Người
Lạy Thiên Chúa toàn năng, chí thánh, cao
cả, là Chúa Cha thánh thiện và công minh, là
Đức Vua Chúa tể trời đất, chúng con xin dâng
lời cảm tạ, chỉ vì chính Cha mà thôi, vì do bởi
thánh ý Cha và nhờ Thánh Tử duy nhất cùng với
Thánh Thần, Cha đã dựng nên muôn vật hữu
hình và vô hình, và đã dựng nên chúng con theo
hình ảnh và giống như Cha, rồi cho ở trong
vườn địa đàng.
Nhưng chúng con đã sa ngã và phạm tội.
Chúng con xin dâng lời cảm tạ vì cũng như
Cha đã dựng nên chúng con nhờ Con Cha, thì
Cha cũng yêu thương chúng con bằng một tình
yêu thánh thiện. Cha đã cho Người ra đời:
Người là Thiên Chúa thật và là người thật.
Người đã sinh ra làm con Đức Trinh Nữ Maria
hiển vinh và thánh thiện. Cha đã muốn Người
đổ máu đào và chết trên thập giá để cứu chúng
con khỏi ách nô lệ.
Chúng con xin dâng lời cảm tạ, vì chính
Thánh Tử sẽ ngự đến trong vinh quang. Người
sẽ xua đuổi vào lửa muôn đời những kẻ bị chúc
dữ, xưa kia đã không hóan cải và không tin
nhận Cha. Người cũng sẽ nói với tất cả những
ai đã nhận biết, tôn thờ và phụng sự Cha trong
đời sống hóan cải: “Hỡi những kẻ Cha Ta chúc
phúc, hãy đến thừa hưởng vương quốc mà Cha
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Ta đã dọn sẵn cho các con từ thuở tạo thành thế
giới” (L Ksc XXIII, 1-4)
Bài ca tạ ơn tuyệt vời này thánh Phanxicô đặt
ở phần kết của Bản Luật không sắc chỉ, khi ngài
hát lên với bao tâm tình mầu nhiệm Thiên Chúa
trong mối hiệp thông Ba Ngôi. Nó đã không
tách biệt Thiên Chúa ra khỏi công trình của
Người diễn ra trong lịch sử. Những gì tâm hồn
trong sạch nhìn thấy, dĩ nhiên, trước hết là sự
cao cả của Chúa Cha thánh thiện cùng với
Thánh Tử chí ái và Chúa Thánh Thần Đấng Bảo
trợ, nhưng còn có, không thể tách rời, con người
hình ảnh của Thiên Chúa, và cùng với con
người, muôn vật hữu hình và vô hình. Đối tượng
đôi mắt thiêng liêng nhìn thấy, đó là tất cả thực
thể, cùng với nền tảng và trung tâm của chúng:
Ba Ngôi Thiên Chúa, cuộc đời của con người
bắt nguồn và tiến triển từ nơi Người và bằng
một tình yêu thánh thiện của Người.
Cũng thế, sự chiêm ngắm mầu nhiệm lấy
khởi điểm từ Chúa Cha tuyệt đối cao cả, mở
rộng đến sự hiệp thông Ba Ngôi đồng thời nhấn
mạnh đến vai trò của Chúa Con, và tiếp đó,
hướng đến toàn thể công trình của Thiên Chúa,
kế họach cứu độ của Người.
Nơi trung tâm của đọan văn này nổi lên hình
ảnh của Chúa Cha, sự cao trọng của Người
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được gợi lên bằng một lọat các danh từ và các
thuộc từ (cả thảy 9 cái!), tất cả đều liên quan
đến tính siêu việt của Chúa. Người toàn năng,
tách biệt, hòan toàn khác, vượt trên tất cả, chủ tể
hòan vũ, là Thiên Chúa! Chỉ nguyên danh xưng
Cha – thánh thiện và công minh, như Đức Giêsu
gọi trong Phúc Âm Gioan (17, 11, 25) – đã làm
cho Người gần với chúng ta.
Lời tạ ơn ba lần vang lên được ngỏ với
Người trước tiên, dựa vào một biểu từ súc tích
và huyền nhiệm: chỉ vì chính Cha mà thôi. Con
người tạ ơn Chúa vì vinh quang cao cả của
Người, không lệ thuộc vào công trình của
Người, nhưng chỉ vì Chúa là Chúa. Bởi lẽ sự
hướng nội của Thiên Chúa không phải là sự
đóng kín mình lại: thánh ý của Thiên Chúa Cha,
chương trình của Người vì Người yêu thương
chúng ta bằng tình yêu thánh thiện, đã đưa
Người ra khỏi chính mình và nhào nặn ra vũ trụ,
con người và lịch sử của nó, với bàn tay của
Chúa – Thánh Tử độc nhất và Chúa Thánh Thần
- . Cõi lòng thâm sâu nhất của Thiên Chúa, “bản
thân” Người, được gặp thấy như thể đã hướng
về phía con người rồi; ý chí của Người, tình yêu
của Người thổn thức với một nỗi nôn nóng
thánh thiện để đến với con người.
Chúa Cha, Đấng đón nhận sự thờ phượng và
lời tạ ơn không bao giờ xuất hiện mà không có
Chúa Con. Họat động của Thánh Tử duy nhất,
Đấng độc nhất, Đấng chí ái, giống như Isaac đối
với Abraham vậy; sự dự phần của Người trong
công trình sáng tạo, sự ra đời của Người trong
xác phàm, chân tính của Người là Thiên Chúa
thật và là người thật, cuộc khổ nạn mang ơn
cứu độ của Người: thập giá, máu và cái chết,
cũng như cuộc ngự đến trong vinh quang của
Người đều được vẽ ra rõ ràng. Nếu Chúa Cha
hành động thì Người luôn để Chúa Con xuất
hiện ở phía trước.
Chúa Thánh Thần chỉ xuất hiện một lần trong
đoạn văn như một sức sống nhập cuộc vào trong
công trình tạo dựng vậy.
Phần con người, con người có mặt ở từng
hàng chữ trong bài ca: con người là chúng ta
đang dâng lời cảm tạ ấy. Quả thực, mọi sự đều
quy về con người cũng như quy về Thiên Chúa.
Tạo thành gồm những vật hữu hình và vô hình
kết thúc ở con người như là điểm đến; là hình
ảnh vinh quang và giống như Thiên Chúa Ba
Ngôi, nó được dựng nên để thừa hưởng vườn
địa đàng. Tội phạm của nó khiến nó trở thành
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nô lệ của tội lỗi và sự chết, chỉ là để khơi lên
tình yêu thánh thiện của Chúa Cha và thúc đẩy
Người gửi đến thế gian chính Con riêng của
Người, để giải thóat chúng ta. Từ sự kiện ấy,
con người được đặt trước một sự chọn lựa khó
khăn: hoặc nhận biết, tôn thờ và phụng sự Thiên
Chúa bằng sự thay đổi triệt để đời sống (hóan
cải), hoặc từ khước để nhận lấy sự bất hạnh cho
mình. Bởi vì những ai không tiếp nhận tình yêu
ấy, không nhận biết và không muốn thay đổi đời
sống, sẽ không được cứu rỗi. Lửa tình yêu thay
vì nung nấu họ, sẽ thiêu rụi họ. Nhưng những ai
đón nhận, sẽ đi đến nơi hạnh phúc đã chờ đợi họ
từ thuở tạo thành thế giới, ở đó họ được Chúa
Cha chúc phúc, họ sẽ hiển trị cùng với Người
đến muôn đời.
Nơi bức tranh này không thiếu chiều kích vũ
trụ. Ngay trước khi tạo thành con người, việc
tạo thành những vật vô hình đã được giới thiệu
cho chúng ta như một công trình của tình yêu:
thế giới vô hình, nhất là thế giới các thiên thần
như thánh Phanxicô thường nhắc tới trong các
tác phẩm của ngài; và những vật hữu hình: các
thực tại khả giác.
Cái nhìn thánh Phanxicô trình bày không
phải là tĩnh: nó chuyển động trong lịch sử, từ
khi dựng nên vườn địa đàng cho tới khi hòan
tất. Là thành phần của lịch sử gồm ba giai đọan
ấy có cuộc tạo thành và sự sa ngã của con
người, sự ra đời của Chúa Con và cái chết sinh
ơn cứu độ của Người, cuối cùng, cuộc giáng
lâm vinh hiển và cuộc trở về thiên đàng, vương
quốc đã dọn sẵn từ thủơ tạo thành thế giới.
Chúng ta lưu ý việc nhắc tới sự chọn lựa được
dành riêng cho Đức thánh nữ Maria hiển vinh,
trọn đời đồng trinh và rất diễm phúc, bốn đặc
tính được dành cho Mẹ.
Những gì tâm trí thánh Phanxicô nhận ra,
ngài không đưa ra trong một bài trình bày trừu
tượng: thánh nhân nêu bật chương trình của
Chúa Cha được thực hiện trên thế giới ngay
trong khung cảnh một bài ca trử tình, một bài ca
về Thánh Thể và một bài vinh tụng ca. Cái nhìn
hùng vĩ về Thiên Chúa Ba Ngôi dấn thân vào
một cuộc chiến yêu thương với con người, gợi
lên nơi thánh Phanxicô niềm thán phục và tâm
tình tạ ơn. Điều ngài chiêm ngưỡng thì đẹp và
hài hòa, đó là diễn tiến của kế họach của thánh
ý và tình yêu thánh thiện. Đó quả là một vở diễn
mang tính thần học gồm nhiều diễn viên khác
nhau: Cha-Con-Thánh Thần, Đức Trinh nữ
Maria và con người, hình ảnh của Thiên Chúa,
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với thân phận tương phản. Trước một kỳ công
như thế, con người có thể làm gì nếu không phải
là dâng lời cảm tạ: nhận ra lòng tốt lành và vẻ
huy hoàng được biểu lộ ra trong đó, và hết lời
công bố tất cả đều là quà tặng Thiên Chúa ban
không.
Đọan văn trên đây với các trục lớn vừa được
làm sáng tỏ, có thể đích danh được coi như một
thể biến hóa của sự chiêm ngưỡng đúng như
thánh Phanxicô quan niệm. Nó mang lại giải
đáp cho câu hỏi: một tâm hồn trong sạch thấy gì
khi nó bắt gặp mầu nhiệm Thiên Chúa? Câu trả
lời là: nó thấy mọi sự, nhưng thấy một cách
khác. Nó thấy mọi sự: nó thấy Chúa Cha được
tôn vinh vì chính Người và họat động trong lịch
sử cùng với Chúa Con và Chúa Thánh Thần; nó
thấy thế giới đầy Thiên Chúa, Thiên Chúa lấp
đầy thế giới và vượt trên thế giới (Angela
Phôlinhô); nó thấy con người với sự tuyệt hảo
và sự khốn cùng của mình, và Thiên Chúa cứu
độ nó. Nó thấy thế giới hữu hình và vô hình; nó
thấy con đường tình yêu thánh thiện của Thiên
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Chúa đi, qua các thăng trầm của lịch sử. Chiêm
ngưỡng như thế, đối với thánh Phanxicô, đó là
có một cái nhìn toàn diện, “toàn tiến”, có trật tự
và quân bình về thực tại thật.
Một cái nhìn như thế gợi lên sự kinh ngạc
dẫn đến lời cảm tạ không ngừng, con người
mỏng dòn không thể hòan tất được, thế nên nó
nhờ đến sự trợ giúp của Chúa Con và Chúa
Thánh Thần. Bởi vậy, bài ca cảm tạ thánh
Phanxicô hát lên được kết thúc bằng một lời
khẩn cầu:
Vì tất cả chúng con đều khốn nạn và tội lỗi,
không đáng kêu cầu danh Cha, nên chúng con
tha thiết cầu xin Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng
con, “là Con yêu dấu của Cha, Đấng làm vui
lòng Cha hết mực”, để Người cùng với Chúa
Thánh Thần, Đấng Bảo trợ, cảm tạ Cha về tất cả
mọi sự, hợp theo ý của Cha và của Người. Vì
Người hằng làm tọai lòng Cha trong mọi sự, và
nhờ Người Cha đã làm bao việc cho chúng con.
Allêluia.
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