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Đakao, ngày 14 tháng 9 năm 2011
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!
Đang hướng về ngày 4-10, lễ cha thánh Phanxicô, mà hôm nay lại là
lễ Suy tôn Thánh Giá, trước tiên, chúng ta hướng về Thánh Giá và cuộc
của Đức Giêsu như hướng về trọng tâm của niềm tin chúng ta. Rồi chúng
ta cũng nhớ lại lòng yêu mến thiết tha của cha thánh Phanxicô đối với
Thánh Giá Chúa Kitô, tức là ôn lại vị trí đặc biệt của mầu nhiệm Vượt Qua
trong linh đạo Phan sinh. Chúng ta cũng không thể quên là vào dịp lễ này
năm 1224, cha thánh Phanxicô đã được nhận năm dấu thánh.
Tuy nhiên, năm nay, chúng ta lại muốn sống lễ Giỗ Tổ dưới ánh sáng
của “25 năm Tinh thần Átxidi”, vì vào ngày 27-10-1986, Đức GioanPhaolô II đã về Átxidi cùng với một số vị đại diện các tôn giáo thế giới mà
cầu nguyện cho hòa bình, nên tôi xin chia sẻ vài suy nghĩ về nỗ lực của
cha thánh Phanxicô trong việc kiến tạo hòa bình.
Tại Đamiétta năm 1219, chẳng xảy ra một phép lạ nào cả ngoài cuộc
gặp gỡ do cha thánh đã sẵn lòng đi ra khỏi thế giới của mình để đến bến bờ
của Quốc vương Hồi giáo Al Kamil; tại đấy, đã xảy ra những cuộc đối
thoại trong sự trân trọng của bên này đối với bên kia. Trong những Tổng
Tu Nghị gần đây, anh em Dòng I được nhắc nhở, nhưng điều này hẳn cũng
đúng cho cả Gia đình Phan sinh: người Phan sinh là người ra khỏi chính
mình để đi đến với người khác; nhưng người Phan sinh cũng biết giữ một
khoảng cách về con người, về văn hóa và địa lý để gặp được sự phong phú
là chính người khác. Như con chiên giữa bầy sói (x. Mt 10,16), người ấy
không đi bên lề, không đi trong thế đối lập, nhưng đến giữa những người
khác để làm chứng về sự bình an của Thiên Chúa mà mình đang trải
nghiệm. Anh đi đến với người khác, không phải là với một dự phóng về
người khác, nhưng chỉ theo lời mời của Thiên Chúa, để sống với những
người khác trong Thần Khí của Chúa, không quyền lực, hoàn toàn khiêm
tốn và quy phục mọi thọ tạo.
Cha thánh Phanxicô nhắc lại rằng sự vâng phục là việc phúc âm hóa
đầu tiên: vâng phục mọi hoàn cảnh vì yêu mến Đức Kitô, vâng phục chính
đời sống như nó đến với mình (“Anh hãy ưng chịu như vậy, chứ đừng
mong muốn gì khác. Anh hãy làm như vậy vì đức vâng lời chân thật…
Anh đừng mong muốn nơi họ điều gì khác ngoài những gì Chúa sẽ ban
cho anh. Anh hãy yêu mến họ ngay trong hoàn cảnh đó…”, Thư gởi một
anh Phục vụ, cc. 3-7). Đừng kết án cũng đừng tranh cãi và cư xử hòa bình.
Từ khước mọi hình thái bạo động, cho dù là để bảo vệ đạo giáo. Từ khước
mọi thái độ kẻ cả hoặc mọi quyền bính trên người khác và chia sẻ một kinh
nghiệm thấm thía về đức tin.
Thánh Phanxicô chiếm được lòng tin tưởng của người khác do ngài
yêu mến Thiên Chúa. Chỉ nhờ chia sẻ kinh nghiệm đức tin cho nhau,
người ta mới gặp nhau thực sự. Cha thánh khẳng định căn tính của mình,
ngài tuyên xưng niềm tin cách rõ ràng và loan báo Lời Thiên Chúa khi
Chúa muốn. Tại Đamiétta, ngài bị đánh động khi nhận ra người xa lạ kia là
một tín hữu. Từ đó nỗi sợ hãi ban đầu biến thành lòng thương cảm. Cũng
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từ đó, ngài hiểu rằng sự tử đạo đích thật là khi phó thác bản thân cho Chúa, là khi sẵn sàng để cho
Chúa sử dụng mình, khi hiến mình cho người khác và cho sứ mạng. Nếu dưới cái nhìn của con
người, cuộc gặp gỡ Đamiétta là một thất bại, dưới cái nhìn thiêng liêng, đây lại là việc thông phần
sâu sắc vào công trình của Đức Kitô. Khi chúng ta yêu thương cho đến cùng, trong thử thách, sứ
mạng của chúng ta không dừng lại, nó tiếp tục đi sâu đi xa hơn nữa: khi đó những hoa trái bền vững
sẽ xuất hiện. Như vậy, không một ai lại phải từ nhiệm, phải chịu bất động – cuộc gặp gỡ anh em cao
tuổi trong Tỉnh Dòng vào giữa tháng 8 vừa qua nói lên điều này. Chúng ta luôn luôn ở vào thời
điểm của sứ mạng. Nhờ hiểu như thế, nhiều tâm hồn đang âm thầm gánh vác Hội Thánh, gánh vác
thế giới và đưa lại sự phong phú cho Hội Thánh cũng như cho thế giới.
Nhưng để có thể là con người của gặp gỡ, thánh Phanxicô đã luôn luôn là người của Lời Chúa
và Bí tích Thánh Thể. Chính Lời này, mà ngài lắng nghe với tất cả sự quý trọng, đã biến đổi ngài và
hướng dẫn ngài hành động. Chính Bí tích bàn thờ này nuôi dưỡng ngài, làm cho ngài trở thành một
Kitô đi vào giữa lòng thế giới, hoàn toàn tay trắng mà rất vững dạ an tâm.
Chúng ta hãy đưa Thiên Chúa đến cho con người và đưa con người về với Thiên Chúa. Chúng
ta là những người “anh em của dân chúng”, Đức Phaolô VI đã gọi chúng ta như thế, anh Tổng Phục
vụ J.R. Carballo, OFM, thích dùng lại kiểu gọi này mà nhắc nhở chúng ta. Chúng ta hãy đi đến với
người khác mà truyền đạt Tin Mừng.
Với những chia sẻ này, xin hiệp thông với toàn thể anh chị em để đi vào lễ Giỗ Tổ và mừng
Ngân khánh “Tinh thần Átxidi”. Cầu chúc anh chị em đại lễ cha thánh Phanxicô vui tươi, chan hòa
tình huynh đệ và sẵn sàng ra đi để đổi mới thế giới không phải bằng vũ lực, nhưng bằng tình yêu.
Sứ mạng trước tiên là sứ mạng đối với bản thân, khi chúng ta hoán cải, rồi cũng là sứ mạng đối với
người khác để giúp họ yêu thương trong một nỗ lực thi đua tiến đến với sự Thiện là chính Thiên
Chúa.
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. Xin chúc mừng! Xin anh chị em cũng
hiệp thông 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
Vào Nhà Tập
Vào giờ Kinh Chiều lúc 17g30 ngày
03/09/2011, cha Giám Tỉnh PX Vũ Phan Long
đã chủ sự nghi thức mặc áo dòng để nhận 23 em
vừa xong giai đoạn thỉnh sinh vào giai đoạn nhà
tập tại Tập Viện Du Sinh Đà Lạt.
Trong bầu khí thánh thiện tại Nhà nguyện
Tập Viện, sự hiện diện của các anh em trong
cộng đoàn và một số anh em từ các cộng đoàn
khác đến tham dự, cùng với niềm xác tín và
lòng khao khát của 23 em tân tập sinh, tất cả
những điếu đó đã tạo nên không khí của buổi cử
hành nghi thức thật sốt sắng và trang trọng. Đặc
biệt trong phần huấn từ của cha Giám Tỉnh, cha
nhắc lại câu nói mà người ta thường nói “chiếc
áo dòng không làm nên thầy tu” nhằm gây ý
thức cho các tân tập sinh phải sống thế nào để
người ta nhận thấy nơi mình là một tu sĩ
phanxicô thực sự chứ không chỉ có chiếc áo
dòng màu nâu bề ngoài chẳng nói lên được điều
gì.
Như vậy, cùng với 23 em sẽ mặc áo vào Nhà
Tập hôm nay thì lại có 12 em vừa xong Nhà Tập
và chuẩn bị khấn lần đầu vào sáng ngày 04
tháng 09. Ước gì qua nghi thức mặc áo dòng
này sẽ là bước đầu để chuẩn bị cho các tân tập
sinh bước vào tập sống và khám phá kinh
nghiệm sống đời dâng hiến cho Thiên Chúa một
cách trọn vẹn hơn. Để tương lai Hội Dòng và
Tỉnh Dòng lại có thêm 23 tu sĩ thánh thiện biết
yêu mến Thiên Chúa và yêu thương con người.

Chia Sẻ 09 - 2011 (316)

Tuyên khấn lần đầu
Sáng ngày 04/09/2011, lúc 8g30, cha Giám
Tỉnh PX Vũ Phan Long đã chủ tế thánh lễ tiên
khấn của 12 khấn sinh tại nhà thờ Giáo xứ Du
Sinh.
Cùng đồng tế với ngài có cha Phụ Trách

cộng đoàn Du Sinh, cha Giám tập, cha chánh xứ
và các linh mục trong Tỉnh Dòng. Ngoài ra
trong thánh lễ còn có sự hiện diện của các tu sĩ
nam nữ, các anh chị em dòng PSTT, các ân
nhân trong Ban Bảo Trợ Ơn Gọi Phan Sinh, các
thân nhân của các khấn sinh và bà con giáo dân
trong giáo xứ.
Một hình ảnh làm cho nhiều người xúc động
là các khấn sinh đã lần lượt quỳ và đặt tay mình
trong tay Giám Tỉnh khi đọc lời tuyên khấn với
Thiên Chúa Ba Ngôi trước cộng đoàn trong
niềm xác tín thực sự. Từ nay các thầy đã bắt đầu
dâng cho Chúa với tất cả con người hồn xác của
mình cho Thiên Chúa. Và một điều chắc chắn
5

rằng nếu các tân khấn sinh hôm nay sống được
những điều mà mình đã khấn hứa thì Thiên
Chúa sẽ ban cho sự sống đời đời làm gia nghiệp.
Thật vậy, lời của cha Giám tỉnh trong bài
giảng lễ hôm nay chắc chắn sẽ làm cho các tân
khấn sinh phải suy nghĩ nhiều, phải thật thực tế
chứ không chỉ có sống lý tưởng. Vì nếu lời khấn
của chúng ta với Thiên Chúa chỉ có giá trị trong
một giờ, một ngày, một tuần,… thì chẳng có gì
khó khăn, nhưng lời khấn của các thầy với Chúa
còn tiếp tục kéo dài suốt cuộc đời có thể là bốn
mươi năm, năm mươi năm, sáu mươi năm
nữa,…Có thể nói Thiên Chúa muốn đòi các thầy
phải sống trung thành với Ngài suốt cuộc đời
của mình. Mà thân phận của các thầy cũng là
con người đầy những yếu đuối và tội lỗi, vì vậy,
các tân khấn sinh hôm nay rất cần lời cầu
nguyện của mọi người để họ có thể sống trung
thành với những gì mà họ đã khấn hứa với
Thiên Chúa.
Trước khi kết thúc thánh lễ, một đại diện của
các tân khấn sinh đã có lời cám ơn đến cha
Giám Tỉnh, quý cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ,
cha mẹ và thân nhân của các khấn sinh, quý ân
nhân trong Hội Bảo Trợ Ơn gọi Phan Sinh, anh
chị em dòng PSTT và tất cả mọi người hiện diện
trong thánh lễ đã giúp đỡ bằng nhiều cách để
nâng đỡ ơn gọi của các khấn sinh có được như
ngày hôm nay.
Thánh lễ kết thúc vào lúc 10g00 cùng ngày.
Sau thánh lễ cha Giám Tỉnh, các cha đồng tế
cùng ghi hình lưu niệm với các tân khấn sinh.

Thánh lễ khai giảng
năm học mới 2010 – 2012
Sáng nay, thứ Hai ngày 05 tháng 09, Học
viện Phanxicô Thủ Đức đã tổ chức Lễ Khai
giảng năm học mới niên khoá 2011 – 2012.
Chương trình Lễ Khai giảng gồm hai phần:
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Thánh lễ với chủ đề Cầu xin ơn Chúa Thánh
Thần thánh hoá Niên học mới và buổi Họp mặt
giữa Ban giáo sư và các sinh viên.
Thánh lễ được bắt đầu vào lúc tám giờ sáng,
do cha Giám Tỉnh Phanxicô Xaviê Vũ Phan
Long chủ tế và giảng lễ. Cùng đồng tế với ngài
có sự hiện diện của Quý Bề trên, Quý Giáo sư,
Quý Giám học của một số Hội dòng có ứng sinh
đang theo học tại Học viện. Ngoài ra, còn có sự
hiện diện đông đảo của các sinh viên tu sĩ.
Trước khi thánh lễ kết thúc, cha Giám đốc Học
viện Giuse Vũ Liên Minh đã khai trống bắt đầu
năm học mới. Sau thánh lễ, mọi người cùng ghi
hình lưu niệm tại tiền sảnh Học viện. Buổi họp
mặt mừng niên học mới giữa Ban Giám đốc
Học viện với các anh em sinh viên bắt đầu vào
lúc 9g15 tại Hội trường thánh Antôn.
Trong năm học này, Học viện có tất cả 139
sinh viên triết học và thần học đến từ 13 hội
dòng và tu hội khác nhau. Cùng đồng hành với
các sinh viên là Ban Giám đốc Học viện và Ban
Giáo sư. Trong đó, số giáo sư giảng dạy tại phân
khoa triết học là 15 và số giáo sư giảng dạy tại
phân khoa thần học là 25. Trong buổi họp mặt,
Giám học Học viện, Cha Phanxicô Xaviê Phó
Đức Giang đã giới thiệu tổng quát chương trình
học năm nay. Sau đó, Cha Giám đốc đã phát
biểu một vài suy tư liên quan đến “Nghị định cải
tổ việc học Triết học” đã được Tòa Thánh ban
hành vào tháng Giêng vừa qua. Cha Giám sư
Phaolô Nguyễn Đình Vịnh cũng có một vài tâm
tình chia sẻ với anh em sinh viên. Ngài cho biết,
một trong những ước mơ đầu tiên của ngài khi
đặt chân đến Cộng đoàn Thủ Đức là có thể
thành lập được một học viện làm nơi cho anh
em học tập triết học và thần học. Và nay, ước
mơ ấy đã dần thành hiện thực. Học viện đã được
xây dựng với các phòng học, thư viện khang
trang. Các thiết bị phục vụ cho việc giảng dạy
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và học tập ngày càng được nâng cấp. Và cho
đến nay, Học viện không chỉ dành riêng cho anh
em Phan sinh nhưng còn mở rộng cửa đón nhận
các học viên đến từ các hội dòng khác. Ngài kết
luận: Tất cả là những ơn lành Thiên Chúa đã
ban cho Tỉnh Dòng.
Vâng, tất cả là những hồng ân Thiên Chúa đã
ban cho Tỉnh Dòng qua sự hy sinh tận tụy của
tất cả những người thao thức với lý tưởng đào
tạo những “ngôn sứ phục vụ cho Lời của Chúa”
trong thời đại hôm nay. Trong đó, có sự hy sinh
âm thầm nhưng quý báu của rất nhiều Hội viên
trong Ban bảo trợ Ơn gọi Phan sinh tại quốc nội
và hải ngoại.
Chương trình kết thúc vào lúc 11 giờ trưa. Ai
về nhà nấy chuẩn bị cho năm học mới với nhiều
hy vọng và với nhiều thách đố.
Phêrô Hoàng Cao Thái, OFM

Tìm hiểu Phanxicô Khai giảng
Năm học 2011-2012
Sau những ngày hè, các em lớp 2 vui mừng
trở lại ngôi nhà thân yêu, còn các em lớp 1 (vừa
đậu trong hai kì Khám phá ơn gọi) háo hức
mong đến ngày được vào ngôi nhà tìm hiểu để
sống lý tưởng Phan sinh, đi theo vết chân Đức
Giêsu Kitô. Mặc dù các em đã vào trước vài
ngày, nhưng ai cũng chờ đợi ngày 5 tháng 9
năm 2011, ngày khai giảng năm học mới.
Sau khi gặp gỡ với Học viện Phanxicô Thủ
đức, cha Giám Tỉnh FX. Vũ Phan Long đến chia
vui với các em Tìm hiểu trong ngày khai trường.
Cùng hiện diện với ngài còn có cha Phêrô
Nguyễn Văn Khoan, đặc trách Thư ký Huấn
luyện và Học vấn của Tỉnh Dòng, cha Antôn
Nguyễn Ngọc Kính, đặc trách Thường huấn, cha
Giuse Nguyễn Tiến Dũng, Phụ trách cộng đoàn
Thủ Đức và các anh trong Ban huấn luyện Nhà
Tìm hiểu. Sự hiện diện của các cha nói lên sự
quan tâm của Ban lãnh đạo và Ban Học vấn
Tỉnh Dòng đối với các em trong giai đoạn Tìm
hiểu.
Trong bài chia sẻ, cha Giám Tỉnh nói với các
em Tìm hiểu mấy điều: Thứ nhất, ngài dựa vào
lời thư Phaolô gửi cho giáo đoàn Côlôsê nói về
việc mình phải sống làm sao để giới thiệu Đức
Giêsu cho người khác bằng chính đời sống của
mình. Thứ hai, ở ngoài xã hội người ta tìm mọi
cách để ngoi lên, và như thế thì phải đạp người
khác đổ xuống; còn ở đây không như thế, không
bao giờ đạp người khác đổ xuống để mình ngoi
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lên, mà tôi phải cùng với anh em đi lên trên một
con đường, cùng giúp nhau tìm ra thánh ý Chúa.
Muốn tìm được ý Chúa các em phải được hướng
dẫn. Ở đây có các anh Giám sư là những người
đi trước các em, có kinh nghiệm hơn các em;
các em hãy đến với các anh để được hướng dẫn
đi cho đúng đường. Nếu các em không nói
những vấn đề của các em thì các giám sư không
thể hướng dẫn, thế là các em đi sai đường. Và
như thế không tìm được ý Chúa là lỗi của các
em. Thứ ba, bây giờ các em có thể ước mơ sau
này trở thành thế này, thế nọ… Lúc này có thể
chấp nhận được, vì các em chưa thấm nhuần
tinh thần Phan sinh bao nhiêu, nhưng càng ngày
các em phải từ bỏ những ước mơ đó đi để cho
Chúa lấp đầy những ước mơ của mình bằng ước
mơ của Chúa. Và có thể sau này các em sẽ trở
thành những Giám sư để hướng dẫn các em, hay
trở thành Giám Tỉnh để lãnh đạo anh em…
Nhưng chẳng là gì cả, nếu anh em không trở
thành những tu sĩ Phan sinh đích thực.
Hy vọng những điều chia sẻ của cha Giám
Tỉnh sẽ giúp Nhà Tìm Hiểu và cách riêng các
em Tìm Hiểu có một hướng đi cho Năm học
mới. Sau cùng cha Đặc trách FX. Đinh Trọng
Đệ mời cha Giám Tỉnh khai mạc năm học 20112012 cho Nhà Tìm hiểu trong niềm hân hoan
của tất cả mọi người.

Tin về nước
Vào lúc 4 giờ 50 chiều ngày 09/09/2011, anh
Ngô Ngọc Khanh đã về đến sân bay Tân Sơn
Nhất. Sau hơn 4 năm, anh phải mài kinh nấu sử
nơi đất khách quê người. Để đến ngày hôm nay
anh đã hoàn thành công việc Tỉnh Dòng giao
phó là tốt nghiệp cử nhân Chú Giải Kinh Thánh
ở Biblicum, Roma. Như vậy, từ sau năm 1975,
anh là người anh em phan sinh Việt Nam thứ
hai tốt nghiệp ở Học viện Kinh Thánh, sau anh
Giám Tỉnh PX. Vũ Phan Long. Anh Khanh sẽ
về tháp nhập vào cộng đoàn Thủ Đức và làm
công tác giảng dạy ở Học viện Phanxicô.

CUỘC HỘI NGỘ Ở VŨNG TÀU
Xin kính chào tất cả anh em.
Chúng tôi những anh em tuổi từ 65 trở lên,
đã họp nhau tại Vũng Tàu, theo lời mời gọi của
ban Thường huấn Tỉnh dòng, từ ngày 17 đến
ngày 19 tháng 8 năm 2011. Chúng tôi đến từ Cù
lao giêng, Đakao, Thủ đức, Bình Giả, Xuân sơn,
Sông Bé, Du sinh và miền Nha trang. Chúng tôi
gồm 16 anh em. Một số anh em trong lứa tuổi
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nói trên đã không đến được, vì già yếu, bệnh tật.
Trong ngày đầu, có anh Giám tỉnh và anh Quản
lý TD hiện diện.
I- TƯỜNG THUẬT.
MẶT SINH HOẠT.
10g00 ngày 17-8-2011, chúng tôi đã có mặt
đầy đủ. Chúng tôi ở trọ trong một khách sạn gần
bờ biển. Chủ khách sạn là một người công giáo.
Nhờ được giới thiệu, nên chủ nhà đã dành ưu đãi
cho anh em.
Buổi chiều, chúng tôi đã đi viếng Đức Mẹ Bãi
Dâu.
Sau khi thờ phượng Chúa ở nhà chầu, anh em bắt
đầu leo “Đường Thánh giá”. Đường lên núi quanh co,
dốc dác, nên chỉ có ít anh leo lên đến chặng cuối
cùng.
Còn lại một khoảng giờ chiều, anh em thăm
chị nước biển.
Sau cơm tối : Anh Giám tỉnh chia sẻ, và anh
em cùng chia sẻ. Anh em nhìn vào ý nghĩa của
cuộc gặp gỡ này. Giờ Kinh Tối kết thúc ngày
đầu tiên.
Sáng ngày 18-8 : anh em tự do ngủ nghỉ bao
lâu tuỳ ý. Nhưng 7g00 kinh Sáng và điểm tâm tại
khách sạn. Từ 10g15 đến 11g20, anh em chân
thành chia sẻ nhiều khía cạnh về đời sống huynh
đệ, nhìn ra những khía cạnh tích cực và tiêu cực
nơi anh em già cũng như trẻ. Anh em nhận xét :
việc huấn luyện là một việc quan trọng để khuôn
đúc anh em thành người anh em hèn mọn tốt,
bằng cách giúp họ có được những xác tín vững
vàng về đời sống Kitô hữu và tu trì Phan sinh.
Sau nghỉ trưa, anh em tự do tắm biển. 17g
kinh chiều. Sau đó, đi dâng lễ ở dòng Saint Paul
và dùng cơm tối tại đây. Trời đã tối, anh em qua
nhà xứ nghe cha Sở Vũng Tàu nói chuyện về
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giáo xứ của ngài và những chuyện chung chung
về Vũng Tàu.
Ngày 19-8-2011 : 6g30 Dâng thánh lễ và giờ
kinh sáng tại khách sạn.
10g00 : họp mặt cùng góp ý về bản tin này và
đi đến đúc kết.
12g00 : rời khách sạn. Dùng trưa tại Bãi Dâu.
Sau một giấc nghỉ trưa ngắn anh em chia tay lên
đường. Một số anh em về Sài-gòn ; số còn lại về
thăm Bình Giả, Xuân Sơn. Hai anh Nha trang và
anh Bosco nghỉ lại đêm tại cộng đoàn Xuân
Sơn.
Sáng 20-8-2011 : 4 anh em linh mục dâng lễ
tại Đan viện Clara đang tiếp tục hoàn thiện việc
xây dựng. Và sau điểm tâm tại đan viện, trước
giờ chia tay, anh em còn ghé thăm anh quản xứ
Xuân Sơn Ngô Đức Thiện, bị bệnh vừa xuất
viện.
II-NHỮNG CHIA SẺ

1. Tại sao có cuộc gặp gỡ này ? Trong buổi
họp mặt đầu tiên, anh Giám tỉnh đã chia sẻ một
số vấn đề, đặc biệt là ý nghĩa của cuộc gặp gỡ
này. Đây là một cuộc thường huấn, hiểu theo
nghĩa rộng : anh em cao niên gặp nhau, sống với
nhau, nói lên cho nhau những cảm nhận, những
kinh nghiệm, và ý muốn vẫn tiếp tục đóng góp
cho việc xây dựng Tỉnh dòng. Anh giám tỉnh có
nhắc lại ý của anh Tổng Phục vụ, mà Ngài đã
nói trong cuộc họp ở Manila vừa rồi: anh em
gặp nhau, chung sống với nhau, giúp nhau, sống
cho vững vàng ơn gọi của mình ở mọi lứa tuổi.
Anh Giám tỉnh cũng nhắc lại lời của chân phước
Gioan Phaolô II : Sự quan tâm đến người lớn
tuổi và những người đau ốm, có một vai trò
quan trọng trong đời sống huynh đệ… Họ đáng
được trân trọng và ân cần săn sóc, không phải
chỉ vì do một bổn phận công bằng bác ái và do
lòng tri ân, nhưng những cử chỉ đó muốn diễn
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tả niềm xác tín, là chứng tá của những vị cao
niên còn có ích cho Giáo hội và tu hội… Chắc
chắn các vị đó có nhiều kho tàng khôn ngoan và
kinh nghiệm để cống hiến cho cộng đoàn, nếu
cộng đoàn biết gần gũi ân cần săn sóc họ và
lắng nghe họ.
Anh Giám tỉnh cũng nói thêm : với số tuổi cao,
anh em cao niên sống hoàn cảnh của mình như một
cơ hội tốt để sống cho đến cuối đời, ơn gọi của
mình.
2. Các đóng góp của anh em liên quan đến hai
lớp người : già và trẻ.
Lớp già : nói lên những thao thức đối với các
anh em trẻ. Nhưng các anh em có tuổi cũng
nhận thấy những khó khăn cần phải vượt qua
của mình : lẻ loi, cô đơn, khó tính. Những cuộc
gặp gỡ như thế này có thể góp phần nâng đỡ anh
em nhiều.
Anh em cao niên : có người nêu gương sự
bình an, thanh thản. Vẫn tiếp tục phục vụ bằng
gương sáng, trung thành với nề nếp tu (kinh
nguyện, vui vẻ, không thắc mắc, đòi hỏi).
Anh em cao niên cũng có người khó tính. Có
người thiếu gương mẫu. Điểm này đòi hỏi các anh
Phụ trách phải dịu dàng, kiên nhẫn. Nhưng đồng
thời cũng phải làm thế nào để giúp anh em nào
thực sự có vấn đề, nhất là khi họ nêu gương xấu,
gây hậu quả không hay nơi người khác, đặc biệt là
nơi các anh em trẻ.
Lớp trẻ : anh em cao tuổi cũng nhận thấy sự
khác biệt giữa người già và người trẻ ngày nay
trong phong cách sống đời tu. Một số vấn đề
thường gặp nơi các anh em trẻ được nêu ra.
Nhưng trước hết, phải công bằng mà nói, nơi
các anh em trẻ, bên cạnh những điểm tiêu cực,
còn có những điểm tích cực đáng biểu dương.
Phải chăng cả hai mặt “hay-dở” đều là phát sinh
từ nền huấn luyện của mọi người chúng ta.
Mặt tích cực : Anh em trẻ ham làm việc, làm
việc chu đáo. Nhưng có nhiều nhận xét về mặt
tiêu cực : thiếu xác tín vào những giá trị truyền
thống (như áo dòng, tác phong tu sĩ, giải trí
huynh đệ) ; thiếu trung thực ; bị ảnh hưởng bởi
tinh thần thế tục (“trần tục hoá”), thích tỏ ra
cũng ‘đời’ như ai. Hai hiện tượng bề ngoài dễ
thấy đó là đầu trọc - tóc dài và điện thoại di
động. Có lẽ là có vấn đề. Anh em cao tuổi thấy
cần duy trì truyền thống đạo đức của Dòng và
Tỉnh dòng.
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3-Nhận định chung : Cuộc hội ngộ này dành
cho các anh em lớn tuổi này được hiểu như là
một cách Tỉnh dòng cám ơn anh em về cuộc đời
hiến dâng và phục vụ của anh em. Anh Giám
tỉnh chia sẻ trong buổi gặp gỡ đầu tiên : cuộc
gặp gỡ cũng nhằm bày tỏ sự trân trọng đối với
tất cả những đóng góp của các anh lớn tuổi vào
đời sống Tỉnh dòng, đồng thời để lắng nghe
những ưu tư và ý kiến của các anh đóng góp cho
việc xây dựng đời sống của Tỉnh dòng.
Đối với chúng tôi những người tham dự, đây
cũng là một lời khuyến khích và động viên chúng
tôi nhìn lại chặng đường đã qua trong tương quan
với Chúa, với anh em. Ước mong rằng, sau cuộc
hội ngộ này, chúng tôi thêm ý thức : phục vụ Chúa,
phục vụ Tỉnh dòng cho đến giờ sau hết, nghĩa là
mình vẫn sống hữu ích cho anh em, cho Tỉnh dòng.
Anh em cám ơn sự hy sinh của Tỉnh Dòng đã lo
cho có cuộc hội ngộ này. Mọi người đều cảm thấy
bình an và hài lòng.

THƯ CỦA CHA GALY
Cha Marie-Jean Galy, TD Paris (cũ),
là Giám sư nhà tập của bốn anh vừa mừng
Kim khánh Khấn dòng năm nay. Ngài cũng
đã từng qua sống trong TD Việt Nam ta một
thời gian. Đây là lá thư ngài viết cho các
“anh kim khánh” trong đó ngài cũng nói
tới Tỉnh Dòng chúng ta với lòng yêu mến và
thán phục. Thư đề tên anh Guy-Marie
nhưng thật ra là gởi và nói với cả bốn anh
em chúng tôi. Xin dịch ra để chia sẻ với anh
em TD. Savio ofm.
Fontenay-sous Bois, ngày 19-8-2011
Cha Guy Marie rất thân mến,
Thật vui mừng biết bao khi nhận được thư
của cha, viết ngày cha cùng các anh Bosco,
Savio, Marie-Damien mừng 50 năm khấn dòng.
Tôi nhận được thư ngày thứ Sáu 1-7, ngày
kính trọng thể Thánh Tâm Chúa Giê-su. Thư của
cha đối với tôi là một dấu chỉ về tình yêu của
Chúa. Tình yêu ấy liên kết chúng ta : 4 anh em
và tôi, trong lòng trung thành của chúng ta đi
theo thánh Phan-xi-cô, xuyên qua những gì mỗi
người chúng ta cố gắng, nỗ lực để theo đuổi ân
sủng hằng ngày, với những bóng tối và ánh sáng
thần linh đã không thiếu vắng cho chúng ta.
Tôi cảm thấy rất sung sướng khi các anh
mừng kim khánh trong dịp tĩnh tâm năm của
Tỉnh dòng anh em. (Ở bên này, các cuộc mừng
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được gom lại : 25, 50, 60 năm khấn dòng và linh
mục, vì con số quá ít giữa “những người sống
sót” ).
Tôi đã để qua nhiều tuần trước khi viết thư
cám ơn anh em, và hồi âm cho anh em. Cuối
cùng tôi đã chọn (thời điểm) làm sao để lá thư
này đến với các anh, trong mức độ đoán được,
vào dịp ngày 28-8, ngày khấn của các anh năm
1961. Các anh hãy tin chắc tôi cầu nguyện cho 4
anh em, cho Tỉnh dòng anh em, cho toàn thể
Giáo hội Việt Nam.
Hơn thế, hôm nay, Đức Giáo hoàng Biển
Đức 16 của chúng ta đang ở Tây Ban Nha tham
dự Đại hội Giới Trẻ Thế giới, và qua đài phát
thanh chúng ta có được mọi chi tiết. Các con cái
thánh Phan-xi-cô phải có mặt bằng lời cầu
nguyện và bằng lòng trung thành. Đức Thánh
Cha nhắc bảo chúng ta về lòng trung thành, và
ngài sẽ còn nói với chúng ta rằng các bậc cao
niên phải đón nhận và thực hành nó với lòng
biết ơn đối với Chúa đã tỏ cho chúng ta thấy
một cách không hồ nghi được, rằng đức tin của
Phép Rửa luôn có những áp dụng cho hiện tại.
Thật chân phước Gioan Phaolô II đã có một
quyết định đáng tán thưởng và hữu hiệu, khi
ngài khởi xướng Những Ngày Giới Trẻ Thế giới
(JMJ), rồi dần dần lan rộng ra thế giới. “Kitô
giáo” không phải là cái gì của quá khứ và dành
cho người già.
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Cám ơn chứng tá mà Tỉnh dòng Phan sinh
Việt nam đã cống hiến cho chúng tôi. Mỗi năm,
tôi quan sát các thống kê trong cuốn Acta
Ordinis Minorum. Nếu hai Tỉnh dòng ở Pháp
(mà sẽ phải nhập lại thành một trong hai năm
tới) càng ngày càng ít người, và không có tập
sinh, thì Tỉnh dòng Việt Nam khích lệ chúng tôi
trong niềm hy vọng.
Tôi cám ơn anh em về các chữ ký và về các
sinh hoạt của 4 anh em kim khánh 1961 mà các
anh gửi cho tôi trong thư. Tôi sẽ có dịp gặp cha
Charles Lý đang ở Paris.
Về phần cha giáo tập sinh của các anh, ngài
tạ ơn Chúa còn ban cho ngài (đã 86 tuổi rưỡi)
khả năng đi lại dễ dàng, cử hành Thánh Thể
hằng ngày, và có thể đáp ứng cách tích cực khi
được mời bảo đảm thánh lễ cho các cộng đoàn
nữ tu (khi họ xin tôi), bởi vì càng ngày càng ít
tuyên úy thường trực ngoài tp Paris.
Các anh Guy Marie, Savio, Marie Damien và
Bosco, cám ơn về các tin tức của các anh, và
như ngày trước, người ta hát vào dịp khấn trọng
(hình như là vậy) ‘Confirma hoc quod Deus
operatis in nobis” (Xin Thiên Chúa cũng cố
những gì Ngài thực hiện nơi chúng con).
Kinh nguyện nối kết chúng ta trong sự chấp
nhận thánh ý Chúa.
Xin cha Thánh Phan-xi-cô chúc lành cho
chúng ta, và ban cho chúng ta bình an.
Fr, Marie Jean Galy.
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TIN FRATERNITAS & www. ofm. org
Khóa học dành cho các nhà truyền giáo mới
tại Brussels

Mỗi năm tại tu viện Our Lady of the Nations
ở Brussels thường tổ chức hai khóa học về
truyền giáo. Khóa dùng tiếng Anh vào mùa thu
(từ tháng 9 đến tháng 11) và khóa tiếng Pháp
vào mùa xuân (từ tháng 3 đến tháng 5). Cộng
đoàn Anh em Hèn mọn này đã trợ giúp cho các
anh em từ khắp nơi trên thế giới đến đây thuộc
cả ba nhánh Phan Sinh. Khóa học có một
chương trình sinh hoạt phong phú với những
chủ đề khác nhau được đưa ra trong bầu khí
huynh đệ và cầu nguyện. Khóa học này đã bắt
đầu vào tuần thứ nhất của tháng 9, với sự tham
dự của 12 anh em đang chuẩn bị cho sứ vụ
truyền giáo. Gồm có: 7 anh Capuchin, 3 anh
Convent và 2 anh OFM, họ đến từ các quốc gia
như Philippines,Ý, Ấn Độ, Ba Lan và Malawi.
Họ muốn được gửi đến các điểm truyền giáo
khác nhau. Ba anh thư ký đặc trách về Truyền
giáo: anh Helmut (Capuchin), anh Jarek
(Convent) và anh Massimo (OFM) cùng tháp
tùng có anh Carlos Santos , Tổng Trợ lý của
Văn phòng Tổng Thư ký, các anh này đã ra
nghênh đón những anh em truyền giáo. Hướng
dẫn khóa học là một anh OFM người Ý,
Gianfrancesco Sisto và được hỗ trợ bởi Bề Trên
nhà, anh Didier Van Hecke là một anh em người
Pháp cùng với một cha xứ mới, Benjamin, anh
đã đến từ Congo. Sau ba tháng kể từ ngày bắt
đầu khóa học, các anh em đi truyền giáo này sẽ
có một tuần tĩnh tâm tại Assisi và tại đây Anh
Tổng Phục Vụ sẽ chính thức sai các anh em lên
đường truyền giáo.
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Văn phòng JPIC tham dự ngày Giới Trẻ Thế
Giới tại ngôi làng Phan Sinh
Các anh Fabio L’amour và Vincente Felipe
đã có mặt vào ngày Giới Trẻ Thế Giới ở
Madrid. Cả hai anh đều tham gia với JPIC của
Trung Ương Dòng tại Roma, và họ đã có mặt
trong “ngôi làng Phan Sinh” vào ngày Giới Trẻ
thế Giới. Ngôi làng này đặt tại nhà thờ San
Francisco el Grande. Đó là một sáng kiến của
Gia Đình Phan Sinh nhằm thúc đẩy các đặc
sủng của Thánh Phanxicô và Clara Atxidi trong
người trẻ.
Theo những người hữu trách, trong suốt năm
ngày tụ họp đã có hơn 1 triệu người trẻ từ khắp
nơi trên thế giới về đây tham dự. Nhân dịp này,
nhiều nhóm trẻ Phan Sinh đã có cơ hội chia sẻ
những thông tin, vật chất và trò chuyện với
những người trẻ. Mà những người trẻ này đang
quan tâm đào sâu thêm hành trình thiêng liêng
của họ và muốn học hỏi thêm đời sống và sứ vụ
Phan Sinh.
Trong giờ nói chuyện của buổi khai mạc tại
Plaza of Cibeles, Đức Giáo Hoàng Biển Đức
XVI nói: "Các bạn trẻ thân mến, hãy lắng nghe
lời sự thật của Chúa để bạn có thể có trong
mình “tinh thần và chân lý” (Ga 6,63). Đây là
những gốc rễ nuôi dưỡng con người bạn, và là
những tiêu chuẩn của hành vi mà nó khiến cho
bạn trở nên giống Chúa Kitô hơn, làm cho bạn
có tinh thần nghèo khó, khao khát sự công bình,
tràn đầy lòng thương xót, có trái tim trong sạch,
và là những người yêu mến hòa bình”.
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GIÁO HỌ NGỌC THANH

Sinh Hoạt Trại Hè “Em Yêu Chúa”.
Badinh

Trong những ngày hè, nhằm mục đích tạo
sân chơi cho các em thiếu nhi và khuyến khích
các em siêng năng tham dự Thánh Lễ hàng
ngày, ban giáo lý đã có sáng kiến phát cho mỗi
em một phiếu “Em yêu Chúa mỗi ngày”. Các
em sẽ lưu giữ phiếu đến cuối hè sẽ được tham
dự hội chợ do cha phụ trách và ban giáo lý tổ
chức.
Sáng nay Chúa Nhật 21 thường niên, hội chợ
sinh hoạt hè đã diễn ra, dù không gian và địa
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điểm có phần khiêm tốn, cùng với khí trời nắng
nóng nhưng đã thu hút các em tham gia rất tích
cực. Các em vui chơi không biết mệt mỏi. Hội
chợ khai mạc sau Thánh Lễ Thiếu Nhi lúc 8g30
và kết thúc vào lúc 14g00.
Quan sát từng gương mặt thấy các em rất
phấn khởi vui tươi, trên tay lúc rời khỏi sân chơi
mỗi em có một món quà dù không lớn nhưng
trong đó nào là tập, viết, gôm … tất cả đều
nhằm mục đích phục vụ cho niên học sắp tới.
Các em phấn khởi và vui tươi vì đó là thành quả
các em đạt được trong những ngày hè thay vì
đến quán internet la cà thì đến nhà thờ để tham
dự thánh lễ và nhận lãnh phiếu “Em yêu Chúa
mỗi ngày”.
Ở lứa tuổi thiếu nhi, có thể trước mắt các em
chỉ nghĩ đơn giản đến nhà thờ để được nhận
phiếu và tham gia sinh hoạt hè, nhưng đó cũng
là một việc làm bổ ích do nỗ lực của Ban giáo lý
giáo họ. Vì thế mỗi khi hè về cần có sân chơi
cho các em và cũng cần có sự cộng tác của các
bậc cha mẹ thôi thúc tạo điều kiện.

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

Tin Cộng đoàn Cù Lao Giêng
Người Đưa Tin
Cộng đoàn Cù Lao Giêng xin chào tất cả anh
chị em trong đại Gia đình Phan Sinh! Kính chúc
Quý Vị được dồi dào ơn Chúa qua lời chuyển
cầu của Cha Thánh Phan-xi-cô!
Cộng đoàn xin chia sẻ một vài thông tin
trong thời gian qua.
Về nhân sự, trong dịp hè, Cộng đoàn đón 4
anh em Học viện về chia sẻ đời sống chung.
Vào giữa tháng 8, sau 2 tháng mùa hè xanh, 3
anh em Học viện về lại Thủ Đức để tiếp tục con
đường “dùi mài kinh sử”, còn lưu lại Cộng đoàn
một em trong giai đoạn thực tập năm. Vào ngày
3 tháng 9, Cộng đoàn đón anh Giu-se Lê Minh
Chuyển về gia nhập Cộng đoàn sau khi anh
hoàn tất chương trình thần học tại Học viện Thủ
Đức. Và ngày 9 tháng 9, Cộng đoàn đón thêm
em Giu-se Hoàng Văn Tuấn về chia sẻ lối sống
huynh đệ với Cộng đoàn. Vậy là, hiện nay Cộng
đoàn gồm có cả thảy 7 thành viên với 3 thế hệ,
trong đó có 5 người chọn thánh Quan Thầy là
Giu-se.
Về đôi điều mới lạ (đối với những ai chưa
biết), đó là Cộng đoàn có nhóm Giới Trẻ Phan
Sinh “đa tôn giáo”. Nhóm gồm có 20 em, trong
đó gồm có các em thuộc Phật giáo, Đạo Cao
Đài, Đạo Hòa Hảo và tất nhiên có các em Công
giáo. Trong số đó, 2 phần 3 thành viên trong
nhóm thuộc các tôn giáo bạn. Các em đều tham
gia các sinh hoạt chung với nhau như một đơn
vị Giới Trẻ Phan sinh thực thụ. Vừa rồi, Cộng
đoàn có 2 em khấn lại (1 tại “nhà mẹ” Cù Lao
Giêng và 1 tại “nhà con” Cần Thơ), các em
trong Nhóm Giới Trẻ Phan Sinh đa tôn giáo
cũng đến hiện diện trong Nghi thức khấn lại của
2 người anh em.
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Hằng tháng, vào ngày thứ Hai đầu tháng,
Cộng đoàn cùng tham dự tĩnh tâm chung với các
cha xứ và các tu sĩ nam nữ của giáo hạt Chợ
Mới tại Nhà thờ Mỹ Luông. Thông thường, Đức
Giám mục Giáo phận giảng tĩnh tâm. Tuy nhiên,
trong tháng 9 này, Đức Cha bị bệnh, Cha Tổng
Đại Diện cũng bận việc nên Cha Quản Lý Tòa
Giám Mục Long Xuyên giảng tĩnh tâm. Hằng
tháng, giáo phận có xuất bản tập san “Tĩnh
Tâm” và tháng này, mỗi người tham dự được
nhận thêm bài viết “Sống Ơn Gọi Mới” của Đức
Cha GB. Bùi Tuần.
Cộng đoàn đang dần dần “thay da đổi thịt” về
các mặt sinh hoạt, cơ sở vật chất nhằm phục vụ
tốt hơn cho những ai cần đến “nhu cầu tâm
linh”. Điều đó cũng là theo ý hướng chung của
Cù Lao này vì Cù Lao Giêng được Nhà Nước
công nhận là địa điểm du lịch tâm linh. Sỡ dĩ
được như thế là vì Cù Lao Giêng có nhiều nhà
thờ và chùa. Trong dịp hè, Cộng đoàn ra chỉ tiêu
chuẩn bị tươm tất để đón anh em trẻ khấn trọng
dưới 10 năm trong Tỉnh Dòng về tham dự
thường huấn. Hiện nay, Cộng đoàn cũng có chỉ
tiêu mới là chuẩn bị nhà cửa để đón mừng Đại
Lễ kỷ niệm ngày Cha Thánh về thiên đàng.
Và còn nhiều điều thú vị nữa Cộng đoàn
cũng muốn chia sẻ với Quý vị nhưng rồi, Cộng
đoàn đành để dành lại nhằm chia sẻ riêng cho
những ai viếng thăm Cù Lao xa xôi hẻo lánh
này hầu có thể được nhìn tận mắt và nghe tận tai
thì sẽ thú vị hơn.
Cộng đoàn Cù Lao Giêng xin chào tất cả Quý
vị trong đại Gia đình Phan Sinh. Xin hẹn gặp lại
đợt chia sẻ lần tới.
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TIN NHÀ BÌNH GIÃ
Cộng đoàn Bình Giã kính chào toàn thể anh
em trong Hội Dòng. Xin viết đôi dòng chia sẻ
về tình hình của anh em trong Cộng đoàn. Cọng
đoàn Phan sinh Bình Giã nhiệm kỳ 2011-2013
đã qui tụ đầy đủ với sự tập trung sau cùng của
A.Phêrô Lê Đình Trị ngày 16.6.2011.
Ban Giám Sư:
Là “tam ca tóc trắng” cha phụ trách Goakim
Nguyễn Văn Có, cha Nguyên Giám Sư Phêrô
Đậu Văn Minh và cha Tân Giám Sư Phêrô Lê
Đình Trị. Các ngài luôn vui vẻ và truyền lửa cho
anh em như những người cha lo cho con cái.
Ngoài công tác Phụng vụ và đồng hành với anh
em các ngài còn giúp mục vụ như giảng tĩnh
tâm, giải tội, dâng Thánh lễ tại các giáo xứ bạn
và cộng đoàn Dòng MTG Bà Rịa, Xuân Sơn
PSTSĐM, Bác Ái Vinh sơn, Bình Giã, tham dự
ngày chầu lượt của các giáo xứ bạn.
Riêng thầy Charles (thầy ‘Sạc’), năm nay
công việc nuôi thỏ phất lên hẳn. Hiện tại số
lượng thỏ đã tăng lên 50 cô chú. Dù tuổi đã cao,
thầy vẫn tận tụy làm việc không kém gì các anh
em trẻ.
Người bận rộn nhất trong cộng đoàn có lẽ là
thầy Ái. Không chỉ chăm lo cho anh em về thức
ăn, nước uống, sức khỏe, thầy còn tận tình
hướng dẫn anh em trong công việc lao động
vuờn tiêu, cà phê, chăn nuôi gà vịt. Tuy bận rộn,
nhưng thầy luôn nở nụ cười với anh em.

Các tân binh:
Năm nay, nhân số trong cộng đoàn đã tăng
lên 33. Trong đó có 28 tân Thỉnh sinh chuyển từ
lò đào tạo Nhà Tìm Hiểu Thủ Đức đến đầu quân
cho cộng đoàn Bình Giã từ ngày 3 tháng 8. Tất
cả anh tân binh đều đã hòa nhập với môi trường
mới, mọi sinh hoạt đều đã đi vào ổn định. Nhờ
sự giúp đỡ tận tình của Ban Giám sư cùng với
các giáo sư bên ngoài, thời gian học tập đã giúp
anh em có thêm những kiến thức mới với hy
vọng đáp ứng được yêu cầu của Hội Dòng về
mặt tri thức. Bên cạnh việc học, anh em còn góp
sức chung tay cùng Cộng đoàn kiếm thêm ‘tí tí’
thu nhập như: chăn nuôi gà vịt, trồng rau, và
chăm bón vườn cà phê, tiêu, điều...Tuy là tân
binh, nhưng anh em Thỉnh sinh đã bắt đầu quen
với những hoạt động tông đồ xã hội tại các giáo
xứ vào mỗi Chúa nhật như dạy giáo lý, thăm bà
con dân tộc, ...Đặc biệt, Tết Trung thu năm nay,
nhờ sự khuyến khích và ủng hộ của quý cha quý
thầy trong Cộng đoàn, anh em Thỉnh sinh đã tổ
chức đón mừng Tết Trung Thu với chủ đề “EM
VUI TRUNG THU CÙNG GIÊSU” cho hơn 40
em thiếu niên thuộc bà con dân tộc Châu-ro.
Buổi sinh hoạt tuy đơn sơ nhưng cũng đủ để
mang lại niềm vui cho cộng đoàn, các bậc phụ
huynh và đặc biệt là các em thiếu nhi. Qua đấy,
anh em còn có cơ hội cộng tác với nhau trong
công việc, chia sẻ với nhau trong tinh thần
huynh đệ, cố gắng sống hết mình trên bước
đường trở thành những người anh em hèn mọn.
Kính chúc anh Giám tỉnh và toàn thể anh em
trong đại gia đình Dòng Phan sinh BÌNH AN
VÀ THIỆN HẢO.

CỘNG ĐOÀN XUÂN SƠN
Người lữ hành Xuân Sơn
Cộng đoàn Phanxicô Xuân Sơn.
Xin kính chào Cha Giám Tỉnh, Đại Gia đình
Phan Sinh, Quý vị Hải ngoại cũng như quốc nội.
Dù cuối mùa hè nhưng hương xuân vẫn nở rộ
trên triền núi. Trải qua bao thăng trầm, nhờ anh
em vẫn thường xuyên Lectio – Divina mỗi ngày,
nên anh em vẫn phó thác – tin tưởng vào tình
yêu quan phòng của Thiên Chúa.
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Tại cộng đoàn Giáo xứ:
Cha Giuse – Khôi mổ cuối tháng 07, đến nửa
tháng 08 cha Đaminh – Thiện tiếp tục đi mổ. Dù
vậy, công tác mục vụ giáo xứ không khiếm
khuyết buổi nào.
b.
Tại cộng đoàn “miệt vườn”:
Cha Giuse – Vượng và anh Gioan Phaolô
Quyến vẫn tái khám định kỳ. Cha cố Saviô
Chức chỉ đau ốm do tuổi tác.
a.
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Vườn tiêu tươi tốt, màu xanh vườn nhà cũng
sánh vai với vườn hàng xóm.
Mùa hè vừa qua, cộng đoàn là điểm dừng
chân lý tưởng, đón nhiều đoàn khách quý của
thành phố trong dịp nghỉ ngơi – tham quan và
tắm biển. Sự hiếu khách của cộng đoàn cũng tạo
nhiều ấn tượng tốt.
Ngày 18/09 vừa qua, cộng đoàn hân hạnh
tiếp đón các vị “Bô lão U 60”, trong dịp Thường
Huấn tại Vũng Tàu trên đường về ghé thăm
cộng đoàn.
Chuyện lạ có thật giờ mới kể: Theo ngôn ngữ
“tác chiến”. Năm anh em trên một chiếc xe …
thì có bốn anh em trẻ đều bị bệnh. Riêng có cha
già cố Saviô – Chức lại là người khoẻ nhất. ngài
đã tham gia tác chiến không những chiến hào
của mình, mà còn tham gia cả chiến tuyến của
bạn nữa, kể cả những ngày mưa to bão lớn. Kể
ra “càng già, càng dẻo, cáng dai”, đến hôm nay

ngài đã hoàn thành chiến tuyến bạn mà chưa hề
hấn gì cả.
Phải chăng ngài đã nhận ra thánh ý Thiên
Chúa qua Lectio – Divina mỗi ngày, nên ngài
sống trong bình an và thanh thản đi ban các Bí
tích bất cứ nơi nào có nhu cầu cần đến ngài, dù
anh em có vẻ lo lắng cho sức khoẻ của ngài.
Năm anh em vẫn bền bỉ - kiên trì nở rộ
hương thơm trong chiến hào của mình, phải
chăng là nhờ Lectio – Divina mỗi ngày. Xin
mạo muội chia sẻ những cảm nghiệm thiêng
liêng trong thời gian qua.
Tạ ơn Chúa trong thời gian đã qua, xin Chúa
tiếp tục ban nhiều ơn lành cho anh em, cũng như
đại gia đình Phan sinh trong thời gian tới.
Hy vọng tháng 09 này, cộng đoàn đón nhân
sự mới, sẽ góp thêm những bông hoa dâng lên
Thiên Chúa mỗi ngày, cho đủ sắc màu để tô
thắm nét Xuân Sơn.
Kính chúc quý vị mọi điều thiện hảo.

BẢN TIN ĐIỂM SUỐI DẦU
Jos Văn Quảng
Anh em Suối Dầu kính chào và cầu chúc anh
Giám Tỉnh cùng toàn thể anh chị em trong đại
gia đình Phan Sinh luôn mạnh khỏe, chan hòa
Ân Sủng và Bình An của Chúa. Điểm Suối Dầu
xin chia sẻ với toàn thể anh chị em một vài
thông tin của nhà Suối Dầu trong thời gian qua.
Với bảng gia đình được công bố ngay sau Tu
nghị Tỉnh Dòng, nhà Suối Dầu có một sự thay
đổi về nhân sự. Anh em Suối Dầu ngậm ngùi
chia tay thầy Đaminh Nguyễn Văn Yên. Sau
nhiều năm thầy đã gắn bó với mảnh đất cũng
như con người Suối Dầu, nay thầy đi nhận sứ vụ
mới tại cộng đoàn Du Sinh – Đà Lạt. Thay vào
đó, nhà Suối Dầu hân hoan chào đón anh Tân từ
cộng đoàn Đất Sét chuyển đến. Tuy nhiên, anh
Tân chỉ đến chia sẻ cuộc sống với anh em ở đây
được hơn một tháng, sau đó anh về nhận sứ vụ
mới tại cộng đoàn Thủ Đức. Sau hai đợt tĩnh
tâm năm của Tỉnh Dòng, nhà Suối Dầu mới có
thêm một em ở Học Viện đến để chia sẻ đời
sống chung với các anh trong dịp thực tập năm.
Nhà Suối Dầu tuy trực thuộc nhà mẹ Cư
Thịnh, nhưng các sinh hoạt của hai nhà lại tách
biệt. Tuy nhiên, để thắt chặt tình hiệp thông
huynh đệ giữa các anh em, hàng tháng anh em
hai nhà cùng quây quần bên nhau để họp, học
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tập và chia sẻ với nhau. Hơn nữa, anh em vùng
Nha Trang còn có một truyền thống tốt đẹp
trong việc thắt chặt tinh thần hiệp thông huynh
đệ giữa các anh em trong các công đoàn. Cứ vào
thứ ba của tuần ba trong tháng anh em lại cùng
quy tụ tại một cộng đoàn, điểm (xoay vòng) để
tĩnh tâm, chia sẻ công việc chung với nhau. Anh
em trong vùng còn cùng nhau xum họp, chúc
mừng nhau nhân ngày bổn mạng của mỗi anh
em. Trong thời gian qua nhà Suối Dầu đã hân
hạnh được đón tiếp anh em trong miền Nha
Trang hai lần, lần đầu vào ngày bổn mạng của
anh trưởng điểm 29/06, và lần hai vào ngày
16/08 là ngày tĩnh tâm của anh em vùng Diên
Khánh và cũng là ngày bổn mạng của thầy
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Tephano Trần Văn Ca. Không những thế, vừa
qua anh trưởng vùng Diên Khánh còn tổ chức
cho anh em trong vùng một cuộc picnic thật là
vui tươi, chan hòa huynh đệ tại “Suối Ngọc”
(anh em tự đặt tên) thuộc xã Khánh Lê – Huyện
Khánh Vĩnh. Trên đường về anh Ngọc còn đưa
anh em đến vùng đất mới, nơi mà anh đang
chuẩn bị cho công cuộc truyền giáo. Thiết nghĩ,
nơi đây là một vùng đất màu mỡ cho công cuộc
gieo trồng Tin Mừng cho người dân tộc, nơi đây
có lẽ cũng là trạm dừng chân lý tưởng cho
những ai có dịp đi trên hành trình Nha Trang Đà Lạt và ngược lại.
Trong thời gian qua anh em nhà Suối Dầu
còn được vinh dự đón tiếp anh Giám Tỉnh, anh
Xuân Quý cố vấn, anh Duy Lam quản lý, và anh
Đức Hạnh thư ký Tỉnh Dòng ghé thăm.
Công việc của nhà Suối Dầu cũng khá là ổn
định. Hằng ngày Thầy Tephano thì chăm lo cơm
nước cho anh em, thầy còn chăm sóc một vườn
cây cảnh khá phong phú và đẹp mắt. Ngoài ra
thầy còn chăn nuôi một đàn gà vài chục con,
nhờ đó mà anh em thỉnh thoảng được thầy cho
thưởng thức món gà hấp hành đặc biệt thơm
ngon.
Người anh em trẻ mới đến được trao phó cho
việc chăm sóc khu vườn với sự hỗ trợ và hướng
dẫn của anh phụ trách và thầy Ca. Điều đầu tiên
mà người anh em trẻ mới đến phải làm đó là
chiến đấu với các anh chị cỏ gấu cỏ gà, cỏ may
cỏ mỹ sau một thời gian dài thiếu vắng người
cát tỉa; sau đó chăm sóc, cắt tỉa những cây ăn
quả để cho nó sinh hoa kết trái. Khu vườn của
Suối Dầu được trồng rất nhiều loại cây ăn trái,
từ cây cam, cây quýt,… cho đến cây sầu riêng,
cây măng cụt. Tuy nhiên, cây được trồng trong
vườn nhiều nhất là cây xoài, cây mít và cây
chuối. Nói chung vào mùa nào ở Suối Dầu anh
em cũng có thể thưởng thức những trái cây với
những hương vị thơm ngon, ngọt bùi hay đắng
chát, chua cay đều được kết tinh từ lòng mẹ đất.
Người bận rộn nhất ở đây là anh phụ trách,
anh không chỉ chăm lo đời sống thiêng liêng
cho anh chị em trong nhà, mà anh còn đi dâng lễ
cho các chị dòng Camêlô Giuse vào sáng thứ tư
và thứ năm hằng tuần. Ngày Chúa nhật anh
dâng hai thánh lễ, thánh lễ hai dành riêng cho
người dân tộc. Không những thế, anh còn lên
làng dâng lễ tại gia cho các anh chị em dân tộc
vào chiều thứ sáu đầu tháng. Đặc biệt trong
tháng bảy vừa qua cha sở giáo xứ Đồng Hộ đi
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vắng, vì thế anh phụ trách đã có dịp làm cha xứ
một tháng tròn. Thánh lễ tại nhà được anh tân
linh mục FX. Vũ Văn Mai đến dâng. Đây cũng
là dịp để anh đến dâng thánh lễ tạ ơn tại đây sau
khi lãnh nhận thừa tác vụ linh mục của mình.
Tuy nhiên, anh không chỉ dâng thánh lễ tạ ơn tại
Suối Dầu một ngày mà là một tháng. Đây quả là
một sự ưu ái đặc biệt của tân linh mục dành cho
anh chị em Suối Dầu. Để đáp lại sự ưu ái ấy của
anh, các chị FMM đã tổ chức một bữa tiệc gia
đình, ấm cúng và vui tươi để mừng tân linh mục
thể hiện sự liên đới, tinh thần hiệp thông huynh
đệ giữa các anh chị em Phan Sinh với nhau.
Đồng thời đây cũng là bữa tiệc chia tay một
Soeur đi nghỉ dưỡng tại Tuy Hòa, tiễn đưa hai
chị chuẩn bị đi truyền giáo tại Srilanka, và chào
đón ba người mới về thực tập tại Suối Dầu.
Ngoài việc chăm lo của ăn thiêng liêng cho
anh chị em, anh phụ trách còn hỗ trợ, giúp đỡ cả
về mặt tinh thần, vật chất cho anh chị em dân
tộc và các gia đình gặp khó khăn trong cuộc
sống. Đặc biệt trong thời gian qua anh luôn bận
rộn chạy đôn chạy đáo thu gom, tân trang lại các
bộ sách cũ, mua sắm quần áo, cặp sách, bút vở
mới cho hơn hai trăm em.
Ngày 04/09 là một ngày khá đặc biệt của nhà
Suối Dầu, buổi sáng anh Quế đã dâng thánh lễ
khai giảng năm học giáo lý mới cùng với lời
tuyên hứa của các anh chị giáo lý viên. Đặc biệt
trong thánh lễ hôm đó còn có 5 em xin gia nhập
đạo và 10 em xưng tội và rước lễ lần đầu. Buổi
chiều cùng ngày, cộng đoàn đã tổ chức nghi
thức khấn lại cho một anh em thực tập năm
trong giờ kinh chiều, sau đó anh em đi dự thánh
lễ “tống cựu nghinh tân” chia tay cha nguyên
quản xứ đi nhận nhiệm sở mới và chào đón cha
tân quản xứ của giáo xứ Đồng Hộ.
Sáng ngày 11/09 vừa qua, sau thánh lễ hai
Chúa nhật XXIV thường niên Ama Quế cùng
các Soeur và các anh chị em giáo lý viên ở đây
đã tổ chức một buổi vui chơi văn nghệ và phát
quà cho hơn 500 trăm em thiếu nhi trong dịp
“Vui Tết Trung Thu”.
Trên đây là một vài thông tin tại nhà Suối
Dầu xin được chia sẻ cùng toàn thể anh chị em
trong đại gia đình Phan Sinh. Sau hết, anh em
nhà Suối Dầu gửi lời chào và cầu chúc anh
Giám Tỉnh, cùng toàn thể anh chị em trong đại
gia đình Phan Sinh luôn mạnh khỏe, Bình An và
Thiện Hảo.
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TIN NHÀ THỈNH SINH

CHÚT VUI NGÀY HỘI
7g00 tối ngày 11/9/2011, chương trình mừng
Trung Thu với chủ đề “EM VUI TRUNG THU
CÙNG GIÊSU” đã diễn ra tại cộng đoàn Bình
Giã.
Nhờ sự khuyến khích và ủng hộ của quý cha
quý thầy trong Cộng đoàn, anh em Thỉnh sinh
đã tổ chức đón mừng Tết Trung Thu cho hơn
150 em thiếu niên dân tộc Châu ro, xã Bầu
Chinh. Buổi sinh hoạt tuy đơn sơ nhưng để lại
cho mọi người tham dự nhiều niềm vui.
Từ 14g chiều cùng ngày, mưa đã rơi xối xả,
mưa càng lúc càng lớn. Tưởng chừng cơn mưa
có thể xóa tan mọi nhiệt huyết cho công tác
chuẩn bị, nhưng anh em Thỉnh sinh vẫn cứ nuôi
hy vọng cơn mưa sẽ sớm dừng và vẫn tiếp tục
cặm cụi hoàn thành công việc chuẩn bị của
mình. Bánh kẹo đã gói, lồng đèn đã chuẩn bị,
điện đài đã bắt, ‘vô lim sĩ’ đã kiểm tra và tỏ vẻ
hài lòng với dàn âm thanh đã lâu ‘ngủ quên’ nơi
góc phòng, sân khấu đã trang trí xong, dụng cụ
cho các trò chơi dân gian đã hoàn thành, và đội
lân dù mới thành lập trước đó một ngày, giờ
cũng đã tự tin cho một đêm biểu diễn.
Đúng như những gì anh em mong đợi, đêm
đến nhưng mưa không đến, có chăng cũng chỉ là
những giọt mưa nhỏ hạt rơi nhanh rồi chóng dứt
để nhường chỗ cho niềm vui đêm ‘Vọng Trung
Thu’. Các em nhỏ cũng đã tập trung, bên cạnh
đó còn có một số phụ huynh cũng đến chung vui
với con em mình. Vì mưa trước đó nên các em
không đi đông đủ như dự liệu. Chương trình bắt
đầu bằng tiết mục múa lân khá chuyên nghiệp
của 2 chú lân cùng với sự diễn xuất rất tài tình
của các chú địa thỉnh sinh.
Kế đó là phần ‘EM CHƠI CÙNG GIÊSU’
bao gồm các trò chơi dân gian thi đua. Tay vỗ
cổ vũ cho đồng đội mình, miệng cười la, các em
nhỏ làm náo động cả góc sân. Anh em Thỉnh
sinh cũng hòa vào niềm vui ấy, trông ai cũng
như trở về tuổi thơ, ngây ngô, hồn nhiên, chơi
hết mình, cổ động hết sức. Sau các trò chơi dân
gian, các em lại có cơ hội thể hiện mình qua các
tiết mục văn nghệ ‘ăn liền’ với chủ đề “EM
HÁT CÙNG GIÊSU”. Tuy không nhạc, không
trống, không kèn, nhưng các tiết mục cũng đủ
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làm cho mọi người bật cười trước sự đơn sơ của
các em.
Buổi sinh hoạt khép lại với phần trao quà
bánh và lồng đèn cho các em. Sau đó, đội múa
lân hòa cùng trống chiêng rước đèn ra đường để
tiễn các em thiếu nhi về. Các em dần mất hút,
tiếng chào cũng đã dứt, tiếng xe cũng lặng khuất
trong bóng đêm. Bầu trời xuất hiện bóng trăng
mờ như muốn cố nhìn để chia sẻ niềm vui.
Anh em vui vẻ quay về cùng quây quần bên
mâm chè ‘bà ba’ nấu từ chiều. Ai cũng đã thấm
mệt, cha thầy trong cộng đoàn dường như đã
ngủ, không khí ồn ào rộn ràng giờ nhường chỗ
cho “tiếng đêm” nơi cộng đoàn Bình Giã.
Đây là lần đầu tiên kể từ lúc nhập cộng đoàn
Bình Giã, anh em Thỉnh sinh có cơ hội tổ chức
quy tụ các em thiếu nhi xung quanh. Đêm hội
nho nhỏ, không quá hoành tráng, đông đúc như
các giáo xứ lớn xung quanh, nhưng anh em
Thỉnh sinh năm nay vẫn vui vì có cơ hội làm
việc, hợp tác với nhau, cố gắng hết mình với
ước mong mang lại chút vui cho các em nhỏ
vùng xa.
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hị em Clara chúng con xin kính chào cha
giám tỉnh và toàn thể anh chị em trong đại
gia đình Phan Sinh.
Đại lễ mừng trọng thể Mẹ Thánh Clara ngày
11-8-2011 với hai thánh lễ sáng và chiều vừa khép
lại. Nhưng lại mở ra năm thánh 2011-2012, với
những hứa hẹn…, không phải là tưng bừng hơn,
(nhưng ước mong một năm thánh sẽ sốt sắng và
thánh thiện, yêu mến và nhuần thấm tâm tình hoán
cải hơn…) thực ra, đại lễ 11-8-2011 cũng không
có gì để gọi là tưng bừng… vì chúng con đã mừng
một năm thánh đúng nghĩa của sự thanh bần, hèn
mọn, của rễ cây nhỏ âm thầm trong lòng sâu của
mẹ đất.
Chúng con cám ơn người đưa tin của tỉnh
dòng về lễ sáng ngày 11-8. Nay xin thuật lại
thêm vài nét của thánh lễ ban chiều (để gọi là có
tư liệu viết chia sẻ tháng 9). Thường thì lễ chiều
dành cho giới trẻ, và đã từ mấy năm nay, như
một truyền thống rất tốt đẹp, đầy tình gia đình,
có một đội ngũ khách mời vừa là tình nguyện
viên, cảm tình viên của Mẹ Thánh Clara gồm
“Bố và một đoàn con cái đông đảo” như sao ban
chiều từ giáo xứ Hố Nai Biên Hòa, đến với chị
em Clara một cách quảng đại: “Bao sân” luôn từ
phụng vụ thánh lễ, đàn giỏi, hát hay… có năm
lễ xong ở lại sinh hoạt giới trẻ vui vẻ tới tối mới
về…rất nhiệt tình, bao nguyên cả một chuyến xe
ca khứ hồi Biên Hòa - Thủ Đức,. Lễ chiều năm
nay cũng có một người anh em nhiệt tình như
vậy, đó là cha Giuse Đặng Minh Tuấn ofm, làm
chủ tế và giảng lễ luôn. Tất cả những lễ hội, và
bầu khí vui vẻ dù có rộn ràng thì rồi cũng như
sân khấu được khép lại bởi tấm màn nhung, nội
dung còn lại mới có giá trị. Chị em Clara chúng
con đang thao thức điều đó, nên đã cùng nhau
chia sẻ về đời chiêm ngưỡng cầu nguyện, qua
việc đọc lại kinh nghiệm của chị Maria Becker,
của cha Herbert Schneider, và qua các thư của
các vị tổng phục vụ.
Đặc biệt một buổi chiều của cuộc thăm viếng,
để lại cho chị em một ấn tượng khó quên, vì đó là
kết quả của hai lần lời “thề hứa”. Lời thề trước
lúc ra đi của một anh em trẻ, đã thốt lên trong lúc
quá nhiệt tình đầy lửa mến…Anh ấy thề rằng
thời gian du học tại Ý, anh sẽ cố gắng tìm hiểu
thật nhiều về mẹ Thánh Clara, để về chia sẻ lại
cho các chị em. Hôm nay, mừng anh ấy đã về
bình an mạnh khỏe, kiến thức đầy ắp trái tim
Phan Sinh. Chiều ngày 7 tháng 9 vừa qua, anh
sang thăm CĐ Clara với một túi xách nặng tình
quê hương, nghĩa tình huynh đệ, và nặng cũng
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bởi vì sách là sách, như thể anh đã mang qua
Clara cả “gia tài”: là trái tim yêu mến Mẹ Thánh
Clara. Anh giới thiệu cho chị em những mảng
sách viết về Thánh Clara, tại Ý, nhất là vào dịp
kỷ niệm 800 năm. Chị em vô cùng thích thú,
nhìn ngắm những cuốn sách dầy ơi là dầy, đẹp ơi
là đẹp bởi hình vẽ và mầu sắc, và cũng ngố ơi là
ngố như vịt con nghe sấm trước những cái tên
sách bằng tiếng Ý, may là anh ấy có chuyển ngữ
tiếng Việt các tên sách “chứa những điều mầu
nhiệm về người Mẹ của chúng ta”. Anh ấy ca
ngợi Mẹ Thánh của chúng ta rất tuyệt vời, là
người phụ nữ độc đáo, khôn ngoan và rất can
đảm, kiên trì, đặc biệt nhất về 3 điểm:
1. Sống Phúc Am
2. Sống nghèo triệt để
3. Bám chắc vào anh em hèn mọn.
Chị em lắng nghe chăm chú, về điểm thứ 3
này, đây là điều chị em đang muốn noi gương
Mẹ Thánh triệt để, nhất là trong lúc chị em cần
học hỏi để tìm về cội nguồn linh đạo của mình ,
chị em quyết tâm sẽ bám lấy các anh em đang
có lòng yêu mến và các tư liệu về Mẹ Thánh.
Trước sự khao khát của chị em, làm cho lòng dạ
người anh em Phan Sinh ấy thổn thức đến
không cầm lòng được mà mắc phải thêm một lời
“hứa”, sẽ cố gắng dịch và chia sẻ với các chị em
về Mẹ Thánh Clara, nhưng lời thề hứa ấy có thể
hiện được hay không, tới mức nào…thì đó lại là
thuộc trách nhiệm lời cầu nguyện của các chị
em, bởi anh ấy đã chia sẻ cả một khối công việc
ngập tràn của anh bên nhà tìm hiểu…Kể tới đây
chắc hẳn quý anh chị em cũng đoán được “anh
ấy” là ai rồi.!!! Vậy có ai thương Clara thì xin
cầu nguyện phụ cho chị em chúng con với.
Chúng con xin chân thành tri ân.
Vài hàng hiện diện trên trang chia sẻ tháng 9,
chúng con xin kính chúc cha giám tỉnh và đại
gia đình Phan Sinh, luôn vui tươi, huynh đệ và
thánh thiện. Trong năm thánh Clara, nhờ lời
chuyển cầu của Mẹ và Cha Thánh, mỗi người sẽ
được chắp cho 6 cánh Seraphim lòng đầy sốt
mến chiêm ngưỡng Thiên Chúa tình yêu.
Kính chào quý anh chị em
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BẢN LÌM,
TÁI LOAN BÁO TIN MỪNG
Vào mỗi dịp hè, chị em FMM đều được được gửi đến
Giáo phận Lạng Sơn để góp phần giúp cho những nhu cầu của
người dân tại giáo xứ Bản Lìm. Mùa hè năm 2011 này chị em
FMM bận rộn với chương trình hè do một chị từ Ấn Độ qua
giúp, cùng với các cuộc tĩnh tâm năm và nhiều sinh hoạt khác,
vì thế chị em đã từ chối việc tham gia truyền giáo tại Lạng Sơn
như mọi năm vẫn làm. Thế nhưng đến phút chót lại có những
thay đổi bất ngờ… Số là năm nay Giáo phận lại cử một linh
mục OFM đến phụ trách giáo xứ Bản Lìm, cha sở mới đã…
“nói khó” với chị Giám Tỉnh FMM, và kết quả là hai Khấn Tạm FMM (Maria Hiển và Lucia
Kim Anh) đã được gửi đến Bản Lìm để tiếp tay hợp tác với anh em OFM cho chương trình
hè 2011 vừa qua. Dưới đây là chia sẻ của chị Kim Anh, fmm về kinh nghiệm truyền giáo tại
giáo xứ Bản Lìm - Giáo phận Lạng Sơn.

Khi nói về Giáo Xứ Bản
Lìm, dân bản xứ ở Lạng
Sơn thường dùng từ “im
lìm” để diễn tả. Nhưng thực
ra, Bản Lìm có những đặc
điểm riêng của nó mà chắc
lẽ ai đã từng chia sẻ đời
sống với những người dân ở
đây mới thật sự cảm
nghiệm. Sau 2 tháng sống
và phục vụ, người viết xin
được chia sẻ một vài cảm
nghiệm và cái nhìn về miền
truyền giáo này.
Trước tiên, chúng ta
cùng có cái nhìn tổng quát
về Giáo Phận Lạng SơnCao Bằng. Năm 1913, Lạng
Sơn – Cao Bằng được tách
từ Địa phận Đông Đàng
Ngoài để thành lập Phủ
doãn Tông tòa Lạng Sơn do
các cha Đa Minh người
Pháp thuộc tỉnh dòng Lyon
đảm trách và ngày 11/07/1939 trở thành Đại
Diện Tông Tòa Lạng Sơn. Ngày 24/11/1960
được nâng lên thành địa phận chính toà.
Sau 30 năm thành lập, nhờ nỗ lực truyền giáo
của các nhà thừa sai, Giáo hội tại Lạng Sơn đã
có những phát triển. Về nhân sự, Giáo Phận đã
có 2 Giám mục, 30 linh mục, 20 chủng sinh, 50
nữ tu và 5 ngàn giáo dân. Còn về cơ sở, Giáo
Phận đã có nhà thờ chính toà, toà giám mục,
chủng viện và khoảng 30 nhà thờ lớn nhỏ.
Nhưng từ năm 1945, chiến tranh liên tục nổ ra
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tại Lạng Sơn. Vùng này đã
từng bị xâm lăng bởi Nhật,
Mỹ và Trung Quốc. Trong
các cuộc chiến tranh, các
nhà thờ bị tàn phá, một số
người bị chết, còn một số
người di cư. Đến năm
1990, khi chiến tranh thực
sự chấm dứt, hàng linh mục
tu sĩ của giáo phận Lạng
Sơn chỉ sót lại 3 người: một
giám mục già yếu bệnh tật,
một linh mục 80 tuổi và
một nữ tu xấp xỉ 100 tuổi.
Nhà thờ chính toà bị sập.
Toà Giám mục không còn.
Chủng viện đổ nát. Chỉ còn
lại 5 ngôi nhà thờ xuống
cấp. Giáo dân tản lạc khắp
nơi, chỉ còn những cộng
đoàn nhỏ bé, rời rạc, yếu
ớt, sợ hãi sống cách xa
nhau. Lúc này chỉ còn
khoảng 5000 tín hữu sống
trong 12 cộng đoàn rải trên địa bàn 15 ngàn cây
số vuông. Trước tình hình đó, Giáo Phận đã gặp
nhiều khó khăn trong việc tái loan báo Tin
Mừng. Nhưng với sự chăn dắt của Đức Cha
Giuse Đặng Đức Ngân và sự đóng góp của các
linh mục tu sĩ và chủng sinh, Giáo phận đang có
sự phát triển đáng kể.
Hiện nay, toàn Giáo Phận có 2 Giáo Hạt là
Lạng Sơn và Cao Bằng. Số giáo xứ là 14 với
tổng số 6.218 giáo dân.Giáo Phận gồm trọn hai
tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng và nửa tỉnh Hà Giang,
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diện tích tổng quát 25.000Km2. Giáo phận có
trên 600 km đường biên giới phía bắc và đông
giáp với Trung Quốc. Dân số trên 1,635.000
người gồm nhiều sắc tộc, rất ít người Kinh, đa
số là người Tày và Nùng, còn lại là Thái, Thổ,
Mèo, Dao, Nhắng,… sống bằng nông nghiệp và
buôn bán hàng qua biên giới. Một số lao động ở
cửa khẩu thì đi bốc vác hàng lậu để kiếm tiền
từng bữa. Như vậy, số người công giáo chiếm
khoảng 0,0038% tổng dân số của toàn vùng..
Về tình hình xã hội, có
rất nhiều đàn ông thanh
niên ở vùng này sa vào
tình trạng nghiện ma túy,
rượu chè, cờ bạc. Còn phụ
nữ thì phải lam lũ lao động
vất vả và phục vụ chồng
con. Có rất nhiều gia đình
đổ vỡ hoặc rối. Những
thanh thiếu niên bị ảnh
hưởng bởi những gia đình
này cũng tập hút chích,
uống rượu, chat điện thoại
suốt ngày, và thậm chí ăn
cắp cũng như nói dối!
Trước tình hình chung
của toàn vùng, Bản Lìm ít
nhiều cũng có những ảnh
hưởng không thể tránh
khỏi. Bản Lìm là Giáo Xứ
ở giữa Thành Phố Lạng
Sơn và cửa khẩu Tân Thanh. Từ Bản Lìm đi
Tân Thanh hết khoảng 20 km và đi Lạng Sơn
khoảng 13 km. Vì là vùng đất ở giữa hai nơi
nhộn nhịp nên người ta mới đặt tên là “im lìm”.
Bên cạnh đó, Bản Lìm không có điều kiện kinh
tế thuận lợi nên mức sống của bà con cũng đang
khó khăn. Cả Giáo Xứ có khoảng 36 hộ gia đình
công giáo trên tổng số khoảng 100 hộ. Trên giấy
tờ là thế nhưng thực ra có nhiều người lớn mới
chỉ có rửa tội và từ lúc đó đến giờ chưa hề đi
đến Nhà Thờ thêm một lần nào nữa. Có những
người khi được hỏi tên thánh là gì thì được trả
lời một cách bâng quơ…hình như…Giuse, hoặc
“con không nhớ”. Thánh lễ ngày thường chỉ
thấy trên dưới 10 người hầu hết là các ông già
bà lão và một vài em thiếu nhi. Các ông bà này
rất đạo đức thánh thiện. Ngày Chúa nhật thì có
khoảng 50-70 người đi lễ, chiếm 1/3 tổng số
giáo dân. Họ nại lý do là bận làm ăn vì khổ quá.
Thế nhưng, những dịp như tổ chức đá banh,
đám cưới, đám tang, hay lễ bổn mạng giáo xứ
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thì không thấy vắng ai, lại còn thấy họ đi sớm
hơn giờ tiệc nữa! Trẻ con trong giáo xứ cũng
khoảng trên dưới 40, nhưng trong thời gian hè,
chỉ có khoảng 14 em nữ lên nhà thờ để đi học
giáo lý, học đàn, tập múa. Nhân sự trong các
hoạt động của Giáo xứ lúc nào cũng “âm thịnh
dương suy”. Còn thanh niên trong xứ cũng kha
khá, nhưng không thấy ai có mặt trong Nhà Thờ
bao giờ! Trong khi đó, ở sân đá bóng mini của
Giáo xứ thì ngày nào cũng có khoảng 13-15
thanh niên đá banh đến tận
6:30 chiều, họ ngại đi lễ
nhưng lại hăng say đi đá
banh.
Trước tình hình đó, cha
xứ Gioan Baotixita Tuấn
OFM đã nỗ lực mọi cách để
làm sống lại đức tin của anh
chị em giáo dân. Vì là con
cái
của
Cha
Thánh
Phanxicô, cha sống rất hòa
đồng với mọi người. Từ khi
nhận sở đến nay cũng mới
chỉ được hơn nửa năm,
nhưng ngài đã đi thăm từng
mỗi gia đình ít là 2 lần để
lắng nghe họ. Cha đã kiên
nhẫn và cố gắng sắp xếp
dâng Thánh Lễ hàng ngày
cho dù ngài kiêm nhiệm
nhiều công việc của Giáo
Phận và Hội Dòng. Đặc biệt dịp Lễ Phục Sinh,
ngài đã tổ chức long trọng nghi thức Vượt Qua
với những hình ảnh sống động trên màn ảnh
chiếu, làm đánh động lòng người. Bên cạnh đó,
ngài tổ chức các lớp giáo lý tân tòng để hợp
thức hóa các gia đình, các lớp xưng tội rước lễ
lần đầu, các buổi diễn nguyện mừng tháng hoa
và mừng tháng trái tim Chúa và cả việc chầu
Thánh Thể vào chiều thứ 7. Dịp hè, ngài tạo
điều kiện cho các em thiếu nhi học đàn, học
giáo lý…Và giáo dân trong xứ rất yêu mến cha,
họ đã dành danh hiệu cho cha là “cha xứ vui
tính của chúng con”.
Mùa hè 2011, “đội tuyển giáo lý” của giáo
xứ Bản Lìm nhỏ bé có dịp tham dự cuộc thi
Giáo lý Kinh thánh của toàn Giáo phận Lạng
Sơn cùng với các em thiếu nhi từ 12 giáo xứ
khác, với chủ đề chính là Tin Mừng theo Thánh
Matthêu. Và các em Bản Lìm đã vinh dự nằm
trong số các đội nhận giải thưởng.
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Những nỗ lực của cha xứ đã đang giúp cho
giáo dân giáo xứ Bản Lìm ý thức tầm quan
trọng của đời sống tâm linh và nhất là đức tin
mà chính họ đã lãnh nhận. Họ nói rằng, bây giờ
đã có nhiều người đi lễ hơn trước kia. Có những
trường hợp người không có đạo lại đến xin cha
rửa tội cho con cháu mình. Cũng có trường hợp
các bà ngoại đạo khuyến khích cháu mình đi
học giáo lý và về còn nhắc nhở chúng hãy sống
những điều tốt đẹp mà các sơ đã dạy ở Nhà Thờ.
Đây là những dấu hiệu tốt đẹp đáng mừng mà
giáo dân Bản Lìm đang thực hiện. Tuy thế, họ

cần nhiều lời cầu nguyện và những hy sinh của
anh chị em mình để họ có lòng can đảm và sức
mạnh sống đức tin trong một môi trường hiện
tại ở Lạng Sơn. Ước mong đức tin của họ được
thắp sáng lại và ngày càng vững mạnh.
Mùa hè vừa qua, hai chị em FMM chúng em
may mắn được đến Bản Lìm để cộng tác với
Cha xứ Gioan Baotixita Tuấn OFM. Thật ra,
hàng năm Tỉnh Dòng đều gởi chị em ra Lạng
Sơn vào các dịp hè và đôi khi cả các dịp của
mùa Vọng và mùa Chay nữa. Năm nay là năm
đầu tiên Đức Giám Mục giao Giáo xứ cho cha
Tuấn coi sóc. Thời gian ở Bản Lìm, chúng em
cảm nghiệm được sự hiện diện của Thiên Chúa
qua sự bảo trợ của Cha Thánh Phanxicô cũng
như lời mời gọi của Ngài là hãy cùng nhau đến
với những người nghèo nhất để loan báo Tin
Mừng tình thương của Chúa bằng chính đời
sống chứng tá của mình. Chúng em ra về với
lòng thương mến vì chỉ còn cha với 1 thầy già
của Giáo Phận, mà thầy già sẽ chuyển đi chỗ
khác vào tháng 9. Thế là chỉ còn cha xứ với sự
kiên nhẫn để tiếp tục chăm sóc đoàn chiên nơi
miền truyền giáo xa xôi này và nhiều thách đố
này.

Nguyện cầu
Trung Chính Ofm

Xin hãy cho con một mảnh trời.
Để con ca tụng Chúa khôn nguôi.
Khi màn đêm tối gieo sương lạnh.
Hãy lúc ban mai gập đất trời.
Xin hãy cho con những tiếng cười.
Để con tíu tít với đời tươi.
Dù muôn gian khó đang cản lối.
Có Chúa cầm tay chẳng phút rời.
Xin hãy cho con một chút tình.
Để con du lãng khắp hành tinh.
Gieo tình thương mến trên ngàn lối.
Nguyện thế gian này mãi đẹp xinh.
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SỰ NGHÈO KHÓ
CỦA CON NGƯỜI
Trang Thường Huấn tiếp tục kính chuyển đến
anh chị em Chương II cuốn sách Clare of Assisi: a
heart full of love (Cincinnati: St. Anthony Messenger
Press, 2007) của Ilia Delio, osf. Antôn Nguyễn Ngọc
Kính chuyển ngữ.

Qua nhật báo mà chúng ta biết sự nghèo đói
đang diễn ra trên thế giới. Đôi khi các bài báo
về sự nghèo đói lại nằm ngay dưới mục thị
trường chứng khoán hay đặt bên cạnh những
câu chuyện về những người giàu nhất thế giới.
Đặt những câu chuyện đối nghịch nằm bên cạnh
nhau như vậy có thể là do ngẫu nhiên hay có
chủ đích. Tôi thường nghĩ là có chủ đích, bởi vì
sự nghèo khó làm cho chúng ta lo sợ.
Do đó, chúng ta khó hiểu được tính chất an
toàn của sự nghèo khó mà thánh nữ Clara luôn
nhấn mạnh. Tuy nhiên, thánh nữ khao khát sống
nghèo không phải để tán dương sự túng thiếu
của con người, hay vì thờ ơ với sự túng thiếu
của họ, mà để khao khát Thiên Chúa. Nếu thánh
nữ không xem sự nghèo khó của Thiên Chúa là
tình yêu bao la của Người, thì tôi nghĩ thánh nữ
đã chẳng theo đuổi một lối sống nghèo khó
nhiệm nhặt và đã chẳng thôi thúc Agnes theo
đuổi lối sống ấy. Trong thư thứ nhất, thánh nữ
đã viết cho Agnes: “Em đã khinh chê mọi sự và
đã chọn lối sống túng thiếu trong đức nghèo
thánh thiện với hết cả tấm lòng và linh hồn.”1
Thật khó lý giải tại sao một phụ nữ đài các có
thể hạnh phúc khi chọn một lối sống nghèo khó
và túng thiếu, trừ phi họ có một nhận thức về
đức nghèo vượt trên mọi phương tiện vật chất.
Clara hiểu rằng trọng tâm của đức nghèo là
Thiên Chúa. Với Clara thì lôgic của đức nghèo
là lôgic tình yêu. Thánh nữ xem sự nghèo khó
của Thiên Chúa là suối nguồn của tình yêu viên
mãn, và tình yêu ấy làm cho chúng ta hiện hữu,
giữ gìn và thương xót chúng ta. Vai trò chủ chốt
của tình yêu mà thánh nữ nhấn mạnh chính là
đặc điểm của linh đạo Phan Sinh nói chung.
Chúng ta được dựng nên là vì tình yêu, trong
tình yêu và cho tình yêu, như Ramon Llull, một
nhà thần bí Tây Ban Nha đã nói:

Họ hỏi Người Yêu từ đâu đến. Người Yêu trả
lời: “Từ tình yêu.” “Ngài được dựng nên bằng
gi?”- “Tình yêu.” “Ai đã cưu mang ngài?”“Tình yêu.” “Ngài sinh ra ở đâu?”- “Tình yêu.”
“”Ai đã nuôi dưỡng ngài?”- “Tình yêu.” “Ngài
sống bằng gì?”- “Tình yêu.” “Ngài tên gì?”“Tình yêu.” “Ngài từ đâu đến?”- “Tình yêu.”
“Ngài đi đâu?”- “đi đến Tình yêu.” “Ngài ở
đâu?”- “Trong tình yêu.” “Ngoài tình yêu thì
ngài còn có gì nữa chăng?”- “Có, tội lỗi và xúc
phạm đến Đấng Yêu Dấu.” “Thế thì Đấng Yêu
Dấu có tha thứ cho ngài không?” Người yêu trả
lời: “Đấng Yêu Dấu giàu lòng thương xót và
công minh, cho nên tôi đã tìm thấy nơi trú ẩn
giữa sợ hãi và hy vọng.”2
Làm thế nào để đặt tình yêu Thiên Chúa làm
trung tâm cuộc sống chúng ta? Clara trả lời một
cách đơn giản và thân thiện: Trở nên nghèo.
Clara đã viết thư khuyến khích Agnes đi theo lối
sống nghèo khó và phải đạt tới một mức độ
nghèo khó nhất định thì mới có thể đi theo Vị
Hôn Phu nghèo khó được. Trong một xã hội tiêu
thụ thì khó có thể chấp nhận sự nghèo khó như
bí quyết của một đời sống viên mãn. Với não
trạng trần tục thì quan niệm đó quả phi lý. Nền
văn hóa Phương Tây chìm đắm trong chủ nghĩa
tư bản, mà quan niệm cơ bản của chủ nghĩa này
cho rằng thành công trần thế là một phúc lành
của Thiên Chúa. Loại nghèo khó mà Clara và
anh chị em Phan Sinh quan niệm thì đối nghịch
với chủ nghĩa tư bản và tinh thần độc lập. Sống
nghèo như thế là lệ thuộc người khác. Đó đích
thị là điều mà Clara và Phanxicô đã tìm thấy
qua mầu nhiệm Chúa Giêsu Kitô. Trong Luật
không sắc chỉ, thánh Phanxicô đã viết: “Anh em
hãy lấy làm vui mừng khi sống với… những
người nghèo và hèn hạ… Hãy nhớ rằng Đức
Giêsu Kitô Chúa chúng ta… đã chẳng hổ ngươi.
2

1
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Thư thứ nhất gởi Agnes, câu 6.

Ramon Llull, Sách của người yêu và người được yêu,
97. Mark D. Johnston dg. (Warminster: Aris and Philips,
1995), tr. 39.

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

Chính Người đã sống như một khách lạ nghèo
đói và đã sống nhờ của bố thí.”3 Cũng vậy, khi
thánh Bônaventura “chú giải Tin Mừng Luca,”
người đã nêu bật sự nghèo khó của Đức Kitô
như sau: “Hãy nhớ đến sự quảng đại vô ngần
của Chúa Giêsu: Tuy giàu sang, Người đã trở
nên nghèo vì anh em và làm cho anh em trở nên
giàu nhờ sự nghèo khó của Người (x. 2 Cr
8,9).”4 Cả Phanxicô và Bônaventura đều cho
rằng Đức Kitô sống lệ thuộc người khác là để
cho sự tốt lành của Thiên Chúa được tỏ lộ. Khi
chúng ta để cho người khác giúp đỡ chúng ta,
thì sự tốt lành của Thiên Chúa tỏa sáng qua con
người của họ. Đức nghèo không liên hệ nhiều
đến sự thiếu thốn hay nhu cầu, mà liên hệ đến
tương quan. Đức nghèo thôi thúc chúng ta suy
nghĩ về cuộc sống chúng ta trong thế giới dưới
quan điểm yếu kém, lệ thuộc và dễ bị tổn
thương. Đức nghèo không buộc chúng ta phải
làm cho túi tiền của mình trở nên trống rỗng,
nhưng làm cho con tim, trí tuệ và ý chí trở nên
trống rỗng, bởi vì đó là những nơi chúng ta tích
trữ của cải cho mình, và tự cô lập mà không
tương quan thật sự với người khác. Đức nghèo
mời gọi chúng ta trở nên mong manh, và cởi mở
để tiếp nhận tha nhân, để cho người khác đi vào
đời sống chúng ta và để chúng ta có đủ tự do mà
đi vào cuộc đời người khác. Trong khi mời gọi
chúng ta trở nên nghèo để có thể tương giao với
Đức Kitô nghèo khó, thánh nữ Clara (và thánh
Phanxicô) cũng mời gọi chúng ta trở nên nghèo
để có thể tương giao với những anh chị em
nghèo đói mà Đức Kitô đang sống trong họ.
Trong thư thứ hai, Clara mời gọi Agnes hãy
“chăm chú nhìn ngắm Đức Kitô.” Mặc dầu
thánh nữ không nối kết đức nghèo với việc nhìn
ngắm Đức Kitô một cách minh nhiên, nhưng
đức nghèo mà thánh nữ trình bày như nền tảng
trong thư thứ nhất và “việc nhìn ngắm Đức
Kitô” mà thánh nữ mời gọi trong thư thứ hai, có
thể gợi lên ý tưởng này: Đức nghèo là nền tảng
của thị kiến tâm linh hay chiêm niệm. Nhìn
ngắm không phải là một hành động nhìn đơn
thuần, mà là nhìn với con mắt tâm hồn. Đó là
cái nhìn của người nghèo trên bình diện tâm
linh, bởi vì họ có được sự tự do nội tâm để
chiêm ngắm sự hiện diện của Thiên Chúa. Nếu
chúng ta muốn tương giao thực sự với Thiên

Chúa, chúng ta phải trở nên nghèo và quý mến
đức nghèo.
Sống nghèo trên bình diện kinh tế không phải
là chuyện khó, mà là sống nghèo trên bình diện
tâm linh. Điều đó muốn nói rằng chúng ta phải
từ bỏ những gì bóp ngạt cái tôi hay cản trở
người khác xâm nhập cái tôi chúng ta. Nghèo
khó tâm linh là linh dược giải trừ bạo lực và
khắc phục nhu cầu tự khẳng định hơn người
khác. Khi ngắm nhìn Đức Kitô nghèo khó chịu
đóng đinh, Clara đã khám phá được con người.
Thánh nữ nhận thức rằng trở nên nghèo không
trái nghịch với việc hoàn thiện bản tính con
người, mà là hoàn thiện nhân tính chúng ta.
Chúa Kitô mạc khải cho chúng ta biết rằng con
người vốn nghèo khó tự bản chất. Tuy nhiên,
chúng ta đã quên bản chất nghèo khó của mình,
bởi vì tội ích kỷ đã biến chúng ta thành những
người “mê tiền ham của.” Đó là lý do tại sao
việc hoán cải được xem như một chuyển động
hướng đến đức nghèo, bởi vì sự nghèo khó là
nền tảng của nhân tính đích thật. Trở nên con
người đích thật là trở nên người nghèo. Sự
nghèo khó của con người không phải là sự
nghèo khó trên bình diện kinh tế, mà là trên
bình diện bản thể, sự nghèo khó của hữu thể.
Nghèo khó muốn nói rằng cuộc đời con người,
từ khi chào đời cho đến khi nhắm mắt lìa đời,
đều giăng mắc vào sợi dây yêu thương của
Thiên Chúa từ ái. Hôm nay chúng ta có thể vui
hưởng sự tốt lành dư dật, nhưng ngày mai chúng
ta có thể mất tất cả. Cuộc sống thì hoàn toàn bất
tất; không ai buộc phải đi theo con đường tất
định. Mọi sự đều là hồng ân. Trong tác phẩm Bí
tích sáng tạo, Michael và Kenneth đã đưa sự
nghèo khó ra khỏi phạm vi kinh tế và đặt sự
nghèo khó đứng tại trung tâm thân phận con
người. Hai tác giả không có ý định nghĩa nghèo
khó là gì, mà chỉ mô tả như sau:
Khám phá ra sự hữu hạn của mình là nhìn
nhận sự nghèo khó của mình. Khi người ta hiểu
được sự “bất tất” của cuộc sống và cảm thấy
sửng sốt mà thừa nhận rằng cội nguồn và nền
tảng của con người không hệ tại chính mình,
bấy giờ người ta biết mình thật sự nghèo nàn.”5
Nhiều người biết mình hữu hạn, nhưng ít
người chấp nhận mình nghèo nàn. Khi nhìn
nhận mình nghèo nàn, tôi không có ý thú nhận

3

Thánh Phanxicô, Luật không sắc chỉ, 2-5.
Một trích dẫn từ thư Corintô mà thánh Bônaventura rất
yêu thích và thường quy chiếu trong tác phẩm Chú giải
Tin Mừng Luca. Xem từ chương 1-8.
4
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Kenneth và Michael Himes, “Bí tích sáng tạo: hướng
tới một thần học môi sinh,” Commnweal (26-1-1990), tr.
45.
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là mình không có tiền hay của cải vật chất, mà
thú nhận rằng tôi lệ thuộc người khác như là cội
nguồn cuộc sống của tôi và lệ thuộc làn không
khí mà tôi hít thở từng giây từng phút. Sự nghèo
khó nói với tôi rằng không phải đương nhiên mà
tôi có được một cuộc sống như thế này. Lúc này
thì tôi ở nơi đây, nhưng có thể là tôi đã ở một
nơi khác. Có thể là tôi đã không hiện hữu, hay
đã hiện hữu một cách khác, ở một nơi khác. Sự
hiện hữu của tôi ở đây không phải là một sự tình
cờ hay ngẫu nhiên đơn thuần. Tôi ở đây không
phải do tôi chọn lựa (như thể là tôi có thể chọn
sống một nơi khác). Tôi ở đây, bởi vì đó là
thánh ý Thiên Chúa (kỳ thực là do tình yêu của
Người), Người làm cho tôi hiện hữu. Chính tình
yêu Thiên Chúa duy trì cuộc sống của tôi, bởi
tình yêu của Người là cội nguồn cuộc sống của
tôi. Nếu tôi biết được tình yêu ấy, tôi sẽ quý
mến sự nghèo khó của tôi và nhận thức rằng,
chính trong sự nghèo khó mà tôi được tự do để
tôn vinh Thiên Chúa. Tôi sẽ nhận thức rằng sự
sống của tôi bắt nguồn từ một người khác và tôi
hoàn toàn lệ thuộc người khác: lệ thuộc Thiên
Chúa, lệ thuộc con người mang hình ảnh Thiên
Chúa và lệ thuộc tạo thành. Thomas Merton
hiểu sự nghèo khó của con người như một lối
sống tự do để thực hiện thánh ý Thiên Chúa.
Cha đã viết như sau:
“Chính tình yêu Thiên Chúa sưởi ấm tôi dưới
ánh mặt trời và cho mưa mát lạnh đổ xuống trên
tôi. Chính tình yêu Thiên Chúa nuôi dưỡng tôi
bằng tấm bánh tôi ăn và Thiên Chúa cũng nuôi
dưỡng tôi khi tôi đói và khi tôi ăn chay. Chính
tình yêu Thiên Chúa cho mùa đông tới khi tôi
lạnh lẽo và ốm đau, và cho mùa hè ấm áp tới để
tôi lao động, áo quần ướt đẫm mồ hôi…
Chính tình yêu Thiên Chúa nói với tôi qua
chim trời ca hát và giòng suối róc rách, và đàng
sau tiếng kêu la ầm ỉ nơi phố phường, Thiên
Chúa cũng nói với tôi về ngày phán xét, và tất
cả những thứ ấy đều là hạt giống do thánh ý
Người gởi đến cho tôi.
Nếu những hạt giống ấy bén rễ nơi tự do của
tôi, và thánh ý Người lớn lên trong tự do của tôi,
tôi sẽ trở thành tình yêu như Người là tình yêu,
và mùa gặt của tôi sẽ là vinh quang của Người
và cũng là niềm vui của tôi.”6
Thánh Bônaventura khẳng định rằng nhân
loại được tạo dựng nghèo đến mức mọi loài thụ
6

Thomas Merton, Hạt giống chiêm niệm mới (New
York: New Directions, 1961), tr. 16-17.
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tạo, tự bản chất thì hoàn toàn lệ thuộc Đấng Tạo
Hóa. Mỗi thụ tạo tuy có một giá trị nội tại và
duy nhất, nhưng là quà tặng của Thiên Chúa.
Chúng ta biết mình hoàn toàn lệ thuộc Thiên
Chúa. Cuộc sống nghèo khó làm cho chúng ta
gắn bó với Thiên Chúa và giúp chúng ta mở
lòng ra với Thiên Chúa là nguồn gốc của mọi ân
ban tốt lành. Khi con người tương quan với
Thiên Chúa, họ không chiếm hữu mà chỉ tiếp
nhận. Sự nghèo khó của chúng ta chính là khả
năng tiếp nhận của chúng ta, và chúng ta có thể
nói được rằng chính Thiên Chúa lấp đầy sự
trống rỗng của chúng ta.
Khi chúng ta thật lòng tự hỏi: “Tôi là ai?”
bấy giờ chúng ta bắt đầu một cuộc sống nghèo
khó. Đó là câu hỏi đầu tiên mà chúng ta phải đặt
ra, nếu chúng ta muốn biết Thiên Chúa là ai.
Thánh Bônaventura đã viết: “Không ai có được
một ý niệm đầy đủ về Thiên Chúa, ngoại trừ kẻ
có được một ý niệm đích thực và xác thực về
mình. Không ai biết mình một cách đúng đắn,
trừ phi họ nhìn nhận sự hư không của mình.”7
Chúng ta phải nhìn nhận chúng ta không phải là
Thiên Chúa, mà là do Thiên Chúa dựng nên từ
hư không. Sự nghèo khó bắt nguồn từ thân phận
thụ tạo của chúng ta, cho nên chúng ta không
thể ngang bằng Thiên Chúa. Điều đó muốn nói
đến một sự lệ thuộc triệt để, bởi vì chính sự
sống của chúng ta bắt nguồn từ người khác và lệ
thuộc người khác.
Mọi thụ tạo đều bất tất hay tương quan với
nhau tự bản chất, chứ không riêng con người.
Hai anh em giòng họ Himes đã viết: “Con người
không còn đòi phải được xem là một hữu thể
đúng nghĩa hơn cây cối hay súc vật, tinh tú hay
sỏi đá.”8 Nói như thế không có nghĩa là phủ
nhận vai trò độc đáo của con người trong nhiệm
cục cứu độ của Thiên Chúa. Chúng ta có thể nói
rằng “con người là trung tâm của tạo thành mà
Thiên Chúa đã hiến trọn thân mình cho họ. Thế
nhưng, con người cũng là thụ tạo như các loài
thụ tạo khác.”9 Con người không phải là thành
phần độc nhất trong câu chuyện tạo thành, mà là
thành phần của một dàn hợp xướng rộng lớn
đang chúc tụng Thiên Chúa. Về điểm đó thì tất
cả tạo thành là một thực tại tràn đầy ân sủng.
7

Bônaventura, Perfectione evangelium, được trích
dẫn bởi Wayne Hellmann, “Nghèo khó: con đường Phan
Sinh đi lên cùng Thiên Chúa,” Theology Digest 22
(1974), tr. 39.
8
Himes, Sacrament of creation, tr. 45.
9
Nt.
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Tạo thành là bí tích của sự tốt lành sung mãn và
tự khuếch tán mà Thiên Chúa tự do chia sẻ cho
loài thụ tạo. Đạo lý về việc tạo dựng vạn vật từ
hư vô không muốn khẳng định vũ trụ được dựng
nên như thế nào, mà chỉ trả lời cho câu hỏi “tại
sao vũ trụ đã hiện hữu?” Đạo lý về tạo dựng cho
chúng ta thấy sự nghèo nàn cơ bản của vũ trụ.
“Vũ trụ hiện hữu không phải là do bản chất nội
tại của mình.”10 Vũ trụ là một quà tặng của tình
yêu vô biên của Thiên Chúa. Các nhà tu đức sâu
sắc đều biết chân lý đơn giản ấy. Chẳng hạn,
thánh Augustinô đã viết trong tác phẩm Tự
thuật:
“Tôi đã hỏi trái đất, và trái đất trả lời: ‘Tôi
không phải là Đấng mà ngươi tìm kiếm.’ Tôi đã
hỏi biển khơi, vực thẳm và những loài bò sát,
chúng đều trả lời: ‘Chúng tôi không phải là
Thiên Chúa của ngươi. Hãy đi tìm nơi những
chỗ cao hơn chúng tôi.’ Tôi đã hỏi gió trời,
không trung và mọi vật ở trong đó đều trả lời:
‘Anaximenes đã lầm, tôi không phải là Thiên
Chúa.’ Tôi đã hỏi bầu trời, mặt trời, mặt trăng
và muôn tinh tú, chúng đều trả lời: ‘Chúng tôi
không phải là Thiên Chúa ngươi đang tìm
kiếm.’ Và chúng lặp lại rằng: ‘Chúng tôi không
phải là Thiên Chúa, mà Thiên Chúa đã dựng nên
chúng tôi.’”11
Thánh Phanxicô Átxidi cũng nhận thức một
cách sâu sắc rằng sự tốt lành của Thiên Chúa là
nguồn mạch mọi sự tốt đẹp trong tạo thành.
Trong tác phẩm Đại truyện, thánh Bônaventura
đã viết: “Dù lớn hay nhỏ, mọi thụ tạo đều được
cha thánh gọi là anh chị em, bởi vì người biết
rằng mọi loài thụ tạo cũng bắt nguồn từ một
nguồn gốc như người.”12 Thay vì đứng trên bậc
thang cao nhất của tạo thành mà nhìn ngắm thế
giới, thánh Phanxicô đã coi mình như thành
phần của thế giới thụ tạo. Nhờ đức nghèo mà
người thể hiện tình liên đới với tạo thành. Thay
vì sử dụng tạo thành như phương tiện để đi lên
cùng Thiên Chúa, người đã nhìn thấy Thiên
Chúa trong mọi thụ tạo, và nhìn nhận chúng là
anh chị em, bởi vì chúng cũng được phú ban sự
tốt lành cơ bản như người. Tất cả tạo thành là
gia đình của người. Đây không phải là một tình
yêu viễn vông, mà là một khám phá thực tế:
Người thấy mình có liên hệ thiết thực với sao
trời, mặt trăng, mặt trời, mây gió và trái đất.
10

Nt.
Augustinô, The Confessions, John L Ryan dg. (New
York: Image 1960), tr. 234.
12
Bonaventura, Đại truyện về thánh Phanxicô, 8, 6.
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Mọi vật đều nói cho người biết về Thiên Chúa,
đồng thời người tìm thấy Thiên Chúa trong và
qua các thụ tạo. Lý do khiến Phanxicô có được
kinh nghiệm về tình huynh đệ với tạo thành
chính là nghèo khó. Leonardo Boff đã giải thích
sự nghèo khó ấy như sau: “Đó là một lối sống,
qua đó người ta để cho sự vật như chúng là,
không thống trị, không chinh phục và cũng
không biến chúng thành đối tượng của ước
muốn quyền lực.”13 Để có thể quý mến đức
nghèo, người ta phải từ bỏ bản năng quyền lực
và ước muốn thống trị các sự vật. Ước muốn
chiếm hữu đó cản trở sự giao tiếp đích thực giữa
người với người, và giữa con người với tạo
thành. Khi trở nên nghèo, Phanxicô đã mở lòng
ra với tình huynh đệ. Nghèo khó là cách thức
trải nghiệm tình huynh đệ đại đồng. Nhờ sự
nghèo khó mà Phanxicô nhận ra thân phận thụ
tạo của mình, một thụ tạo giữa muôn vàn thụ tạo
khác, một người nghèo giữa vô số thụ tạo nghèo
nàn khác nhau trong tạo thành. Trong tư cách
thụ tạo, người nhận thức là mình “không ở trên
những thụ tạo khác, mà là ở với chúng như anh
chị em trong cùng một gia đình.”14
Sự nghèo khó của tạo thành phản chiếu tình
yêu nhân từ và quảng đại của Thiên Chúa. Thực
vậy, đối với thánh Bônaventura thì lý do duy
nhất làm cho mọi vật hiện hữu là tình yêu chan
chứa mà Thiên Chúa tự do ban tặng cho chúng.
Vũ trụ được hiện hữu là vì Thiên Chúa yêu
thương vũ trụ và muốn hiến mình cho vũ trụ.
Hai anh em dòng họ Himes đã khẳng định:
“Là thụ tạo hoàn toàn phụ thuộc, nhưng tạo
thành được Thiên Chúa phú ban nhiều tài năng.
Vì thế, khi chúng ta nhìn ngắm tạo thành như
một toàn thể, hay nhìn ngắm mỗi thụ tạo trong
bản chất đích thực của nó, tức là những thụ tạo
hoàn toàn lệ thuộc ý định tốt lành của Thiên
Chúa, chúng ta thấy được ân sủng nền tảng đã
làm cho mọi sự hiện hữu. Vì mọi sự hiện hữu là
do hành động tự do của Thiên Chúa – agape
tuôn trào là cội nguồn của mọi hữu thể - thì mọi
sự đều là bí tích biểu thị sự tốt lành và quyền
năng sáng tạo của Thiên Chúa.”15
Sự nghèo khó của cuộc sống thụ tạo mạc
khải sự hiện diện phong phú của Thiên Chúa, và
13

Được trích dẫn bởi Kenneth và Michael Himes,
“Creation and environmental ethic,” trong Fullness of
faith: the public significance of theology (Mahwah:
Paulist, 1993), tr. 119.
14
Sđd., tr. 119.
15
Himes, “The sacrament of creation,” tr. 45.
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trong sự nghèo khó của tạo thành, con người là
sự mạc khải trọn vẹn nhất của Thiên Chúa.
Nghèo khó có nghĩa là tiếp nhận, và tạo thành
được dựng nên là để trở nên lòng dạ đón nhận
ân sủng Thiên Chúa. Thánh Bônaventura đã chỉ
ra rằng con người là “một người nghèo trong sa
mạc,” chỉ vì con người là thụ tạo. Mặc dầu con
người là loài thụ tạo độc nhất đứng thẳng giữa
tạo thành, nghĩa là đầu con người nhắm đúng
hướng – hướng về Thiên Chúa – từ nguyên thủy
con người đã là người nghèo, bởi vì con người
được người khác dựng nên từ hư vô. Bao lâu
con người nhìn nhận và chấp nhận sự nghèo khó
của mình, thì họ biết Thiên Chúa. Tuy nhiên,
khi con người phủ nhận sự nghèo nàn của mình,
họ khao khát chiếm hữu hơn đón nhận. Thánh
Bônaventura khẳng định rằng cội rễ của tội lỗi
là ở chỗ này: Con người cố ý quý mến tài sản
của mình hơn là đón nhận của cải do Thiên
Chúa ban tặng. Thánh nhân nói tiếp: Khi chúng
ta chấp nhận sự nghèo khó của thân phận thụ
tạo, chúng ta có được tất cả, bởi vì chúng ta có
Thiên Chúa. Một khi chúng ta phủ nhận sự
nghèo khó của mình mà khao khát chiếm hữu sự
vật, rốt cuộc chúng ta sẽ chẳng có gì cả. Khi
chúng ta từ chối sự nghèo nàn của thân phận
con người, cuối cùng chúng ta sẽ hủy hoại chính
mình.
Thánh Phanxicô thấu hiểu rằng sự nghèo khó
liên quan đến thân phận con người. Tầm nhìn
của người về sự nghèo khó đi song song với tầm
nhìn của người về tội lỗi. Trong Huấn ngôn 2,
người đã nói đến tội giữ ý riêng. Như khi chúng
ta ăn, chúng ta đưa sự vật vào trong mình, thì tội
lỗi cũng đi vào thân phân con người, khi họ ăn
uống vì mình, mà sách Sáng Thế Ký biểu thị
bằng việc ăn trái cấm. Thánh Phanxicô còn mô
tả tội lỗi như việc chiếm hữu quà tặng tự do làm
của riêng và đề cao bản thân hơn những sự tốt
lành chung quanh. Tội lỗi là chiếm hữu điều
không thuộc về chúng ta, xem nó là của mình và
sử dụng nó để tiến thân. Do đó, Phanxicô đã mô
tả tội lỗi như là nắm giữ, chiếm hữu làm của
riêng, hay chiếm đọat, tự đề cao và tự nâng
mình lên. Chúng ta có thể tự hỏi: Vậy không có
gì thuộc về chúng ta sao? Phải chăng nhà cửa,
xe cộ, máy vi tính, áo quần và mọi thứ khác mà
tôi có không thuộc về tôi sao? Phải, những thứ
đó thuộc về tôi và cũng không thuộc về tôi. Nếu
tôi mua những thứ đó một cách hợp pháp, thì
đương nhiên chúng thuộc về tôi. Tuy nhiên, vấn
đề là ở chỗ chúng ta tương quan với chúng như
26

thế nào. Chúng ta sử dụng những thứ đó để đáp
ứng nhu cầu của mình? Hay chúng ta chiếm hữu
những thứ đó mà không muốn chia sẻ với người
khác? Quyền sở hữu có thể hợp pháp, nhưng óc
chiếm hữu lại là một giá trị, một thái độ.
Có một câu chuyện kể về một ông lão sống
trên một hòn đảo tuyệt đẹp ở Hy Lạp. Khi sắp
qua đời, ông chộp lấy một nắm đất nơi mảnh đất
quê hương và giữ chặt trong tay. Khi ông chết
và đến trình diện trước mặt Thiên Chúa, Người
bảo ông phải buông bỏ nắm đất trong tay rồi
mới có thể vào thiên đàng. Ông không chịu
buông bỏ. Thế là cửa thiên đàng đóng lại.
Chẳng bao lâu thì vợ ông cũng chết và được vào
thiên đàng. Rồi con cái và họ hàng thân thích
cũng chết và đi vào thiên đàng. Mỗi khi có một
người thân trong gia đình đi vào thiên đàng,
Thiên Chúa đều mời gọi ông hãy buông bỏ để
có thể sum họp với những người thân yêu trong
vinh quang. Thế nhưng, ông đều từ chối buông
bỏ. Sau nhiều thế hệ, khi những người sinh sau
đẻ muộn qua đời và đi vào thiên đàng, Thiên
Chúa lại mời gọi ông buông bỏ. Cuối cùng thì
ông chịu nhượng bộ và mở bàn tay. Ông choáng
váng, vì trong tay ông chẳng có gì. Nắm đất mà
ông giữ chặt trong tay không có ở đấy; thực ra
thì mảnh đất ấy không phải là của ông, nhưng là
quà tặng của Thiên Chúa.16
Câu chuyện trên đây là một minh họa rõ
ràng cho quan niệm của Phanxicô và Clara về
nghèo khó: Chúng ta không có gì ngoại trừ nết
xấu và tội lỗi. Chỉ khi nào chúng ta sống như
những người nghèo, bấy giờ chúng ta mới có
thể nhìn nhận những của cải đời này không
thuộc về chúng ta, và vì thế mà chúng ta không
chiếm hữu chúng. Trái lại, chúng ta nhìn nhận
chúng là quà tặng của Thiên Chúa. Chúng ta
thường quan tâm đến mình quá mức, đến nỗi
chúng ta không thấy sự tốt lành của Thiên Chúa
là trung tâm cuộc sống chúng ta và là trung tâm
thế giới. Chúng ta gọi đó là thứ tội quan tâm đến
mình quá mức.
Theo thánh Bônaventura, tội lỗi là quay lưng
với Thiên Chúa và quay về với mình, khiến
16
Câu chuyện này có một chút khác biệt như Ronald
Rolheiser ghi nhận trong tác phẩm The shattered lantern
của mình (New York: Crossroad, 2001), tr. 187-188. Mặc
dầu ông nghe được câu chuyện này từ John Shea, ông cho
rằng câu chuyện ấy bắt nguồn từ cuộc đời huyền thọai của
Nikos Kazantakis đã được kể lại trong tác phẩm Report to
Greco (New York: Simon và Schuster, 1960). Xem The
shattered lantern, tr. 205.
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chúng ta phải gập mình xuống, trí tuệ trở nên
mù tối và luống cuống giữa vô số vấn nạn.
Chúng ta đi lang thang khắp nơi trên thế giới để
tìm kiếm sự tốt lành (hay tình yêu), bởi vì chúng
ta không có khả năng nhận ra sự tốt lành ở trong
nội tâm mình. Khi trí năng chúng ta mù quáng
và ước muốn lệch lạc, chúng ta bắt đầu chiếm
đoạt những gì thật sự không thuộc về chúng ta.
Thay vì trở nên người nghèo và hoàn toàn lệ
thuộc Thiên Chúa, chúng ta lại biến mình thành
những ông thần tí hon và đặt mình làm trung
tâm vũ trụ. Chúng ta sử dụng mọi sự để đạt tới
mục đích của mình, và chúng ta lấy của người
khác những gì không thuộc về chúng ta. Khi
chúng ta tước đoạt lợi ích chung của thế giới,
tức là quà tặng mà Thiên Chúa ban cho tạo
thành, chúng ta tạo nên một hệ thống nghèo đói
mới. Chúng ta đi từ sự nghèo khó đích thật
trong việc lệ thuộc hoàn toàn, đến một sự nghèo
khó giả tạo của tham lam. Chúng ta nghĩ là
mình chưa đầy đủ và vì thế, chúng ta tìm cách
chiếm hữu sự vật nhiều hơn nữa, bất chấp sự
thiệt hại của người khác và tạo thành. Từ chối
sự nghèo khó của mình là tội bất công. Khi
chúng ta ham muốn tích trữ và gắn bó với mọi
thứ mà chúng ta sở hữu, chúng ta tự tách rời với
người khác và thế giới tự nhiên, đồng thời
chúng ta bắt đầu lên mặt với người khác qua
việc thống trị và sử dụng quyền lực. Chúng ta
đánh mất lòng đạo đức hay mối tương quan
bằng hữu với người khác. Không chỉ có sự tốt
lành của thế giới bị tước đoạt, mà các mối tương
quan cũng đổ vỡ, bởi vì chúng ta đã không nhìn
nhận sự lệ thuộc hỗ tương giữa người với người,
và vì thế mà chúng ta cũng không thừa nhận
mình lệ thuộc Thiên Chúa.
Thánh Bônaventura nói rằng tội đích thật của
con người là tội chống lại Con Thiên Chúa. Khi
con người khao khát quyền lực, con người phạm
tội chống lại Đấng là hình ảnh tuyệt hảo của
Thiên Chúa và bình đẳng với Thiên Chúa. Khi
Con Thiên Chúa chấp nhận sự nghèo khó trong
thân phận loài người, Người muốn cho thấy
rằng bình đẳng với Thiên Chúa không phải là
một địa vị mà Người phải giữ khư khư cho
mình. Trên thánh giá, chính Thiên Chúa đã trở
nên nghèo. Thánh Bônaventura chỉ ra rằng sự
nghèo khó của thánh giá là mầu nhiệm nghèo
khó, bởi vì Thiên Chúa trên thánh giá đã không
“sở hữu,” nhưng đã “truyền tải” trọn vẹn mầu
nhiệm tình yêu của Người, bằng cách mở lòng
và đón nhận con người một cách triệt để. Nơi
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Đức Kitô chịu đóng đinh, sức mạnh được biểu
lộ qua sự yếu đuối, và Thiên Chúa toàn năng trở
nên một người nghèo. Sự nghèo khó đã được
bày tỏ hiển nhiên qua sự nghiệp của Chúa Giêsu
trong lịch sử, và qua hình dáng trần trụi của
Người trên thánh giá; và hình ảnh đó mời gọi
chúng ta bước theo Người bằng cách tuyệt đối
tin tưởng một mình Thiên Chúa mà thôi. Mầu
nhiệm nghèo khó tái tạo con người bằng một
cuộc tạo dựng mới, nơi đó con người có thể
đứng trước mặt Thiên Chúa mà không đòi hỏi
điều gì. Nghèo khó đưa người ta trở về tình
trạng vô tội nguyên tuyền, bởi vì nghèo khó là
chu toàn luật mới, mà luật mới này chỉ hứa ban
tình yêu chứ không hứa ban của cải trần thế.17
Chúng ta có thể nghĩ rằng sở dĩ thánh
Phanxicô đã hiểu sự nghèo khó một cách thâm
thúy như vậy, ấy là vì người đã từ bỏ của cải vật
chất. Nghĩ như thế là không hoàn toàn đúng.
Người đâu có truyền dạy chúng ta phải sống
sine rebus huius mundi (không có của cải trần
thế) hay sống trong cảnh túng bấn. Điều người
thường truyền dạy là phải sống sine proprio,
nghĩa là không có của riêng. Đối với Phanxicô,
vấn đề chính của đức nghèo là: Đâu là điều mà
tôi có thể xem là của mình thật sự? Mặc dầu
người xem sự nghèo khó vật chất là điều quan
trọng, nhưng đó không phải là mục tiêu. Đúng
hơn, sự nghèo khó vật chất là dấu chỉ bên ngoài
của một sự nghèo khó nội tâm sâu xa hơn.
Chúng ta có thể nói sự nghèo khó vật chất có
tính bí tích. Nó chỉ ra tinh thần nghèo khó nội
tâm mà Chúa Giêsu tuyên bố trong Tám Mối
Phúc Thật: “Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó,
vì Nước Trời là của họ” (Mt 5,3). Như vậy, sự
nghèo khó vật chất là bước đầu (và cần thiết)
giúp chúng ta đạt tới sự nghèo khó đích thật,
nhờ đó mà chúng ta nhìn nhận mọi sự đều là quà
tặng của Thiên Chúa, kể cả đời sống chúng ta.
Nếu không có sự nghèo khó vật chất, chúng ta
khó nuôi dưỡng sự nghèo khó đích thật. Tuy
nhiên, nếu thiếu sự nghèo khó đích thật, sự
nghèo khó vật chất sẽ trở nên vô nghĩa. Để đạt
được ý nghĩa trọn vẹn, sự nghèo khó phải có
tính chất bí tích, biểu thị lòng khao khát khôn
nguôi muốn thể hiện tinh thần vô sản một cách
sâu xa hơn.
Thánh Phanxicô là một người biết quan sát
thân phận con người một cách sâu sắc, và quan
niệm của người về sự nghèo khó như cốt lõi của
17
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nhân tính bắt nguồn từ bài học cơ bản của đời
sống – sống với tha nhân. Mặc dầu thánh nhân ít
khi nói về sự nghèo khó trong tác phẩm của
mình (điều ngạc nhiên là người ta đã xem sự
nghèo khó như nét đặc trưng trong đời sống của
người), người đã nêu bật ba phạm vi mà chúng
ta phải đặt sự nghèo khó trong bối cảnh sống
hàng ngày, khi chúng ta tìm cách tương giao
đúng với Thiên Chúa. Ba phạm vi đó là: Một là
con người nội tâm, hai là tương quan với tha
nhân, và ba là tương quan với Thiên Chúa.18
Nhìn vào con người nội tâm, thánh Phanxicô
nhận thấy con người thường bám chặt vào
những quà tặng mà Thiên Chúa ban, chẳng hạn
như tài năng, sự khôn ngoan, kiến thức, khả
năng ngôn ngữ, nhan sắc và của cải. Trong
Huấn ngôn 7, người viết: “Những người bị chữ
nghĩa giết chết là những kẻ chỉ muốn học biết
chữ nghĩa để được xem là khôn ngoan hơn
người khác.” Quả không thiếu những kẻ muốn
“phô trương” kiến thức, thích tranh cãi, thích
đưa ra ý kiến cuối cùng hay ý kiến thông minh
nhất. Người ta có khuynh hướng bám víu kiến
thức như một thứ sở hữu làm cho mình trổi bật
hơn người khác và ở trên người khác. Theo
thánh Phanxicô thì những người như thế không
có tinh thần nghèo khó. Cũng vậy, những ai
quan tâm về mình quá mức, về phương diện sức
khỏe, gia đình, công việc, danh dự và tiếng tăm,
những kẻ ấy cũng không có tinh thần nghèo
khó. Có khi nào bạn gặp một người chỉ nói về
công việc của mình, gia đình của mình hay sức
khỏe của mình suốt buổi nói chuyện không? Khi
nói chuyện mà bạn quan tâm đến mình quá mức,
thì dù bạn có xem mình là sâu đất hay nòng nọc,
bạn đâu có lắng nghe. Làm như thế thì không
phải là người nghèo.
Tuy nhiên, chúng ta bám víu sự vật không
chỉ trong tương quan với mình mà thôi. Thánh
Phanxicô chỉ cho thấy rằng chúng ta chúng ta có
khuynh hướng bám víu những thái độ và hành
vi khi tương quan với tha nhân. Tôi biết có
những người hết sức xúc động khi nhớ lại
những tác hại nhỏ nhặt mà người khác gây ra
cho mình trong quá khứ, cho dù kẻ gây ra
những cảm xúc đau đớn ấy đã chết lâu rồi.
Người ta có thể giữ chặt những bóng ma trong
quá khứ và không chịu sống trong hiện tại. Họ
không phải là người nghèo và không thể vui
18

Ý chính của đoạn văn này là của Regis Armstrong,
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hưởng sự hiện diện của tình yêu Thiên Chúa.
Thánh Phanxicô xem sự tức giận, hay sự nao
núng vì tội lỗi của người khác là mặt nạ che đậy
lòng ham muốn chiếm hữu. Người bảo chúng ta
hãy quan tâm đến người có tội hơn là tội lỗi của
người ấy. Nếu không, chúng ta sẽ bám víu vào
sự tức giận và cảm thấy khó chịu, bởi vì chúng
ta tự cho mình là người công chính và có quyền
xét đoán kẻ có tội.19 Sự tức giận có thể làm cho
đời sống cầu nguyện tiêu tan và cản trở chúng ta
mở lòng ra với Thiên Chúa. Trong Huấn ngôn
14, thánh Phanxicô đã viết:
“Có lắm người chuyên cần đọc kinh cầu
nguyện và ăn chay phạt xác, nhưng khi có ai nói
lời gì đó có vẻ xúc phạm đến họ, hay lấy mất
vật gì của họ, thì họ liền nổi giận và mất hết
bình tĩnh. Những người như thế không có tinh
thần nghèo khó.”20
Những lời ấy làm cho chúng ta nhớ lại lời
thánh Phaolô khuyên dạy tín hữu Côrintô: “Giả
như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí,
hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà
không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho
tôi” (1Cr 13,3). Cũng như thánh Phaolô, thánh
Phanxicô nhắc chúng ta nhớ rằng, nếu không có
tình yêu thì sự nghèo khó vật chất chẳng có giá
trị, thậm chí có thể gây nên tội nữa. Chúng ta
được mời gọi “buông bỏ và phó thác cho Thiên
Chúa” – buông bỏ mọi thứ mà chúng ta bám víu
và đặt Thiên Chúa ở trung tâm cuộc sống chúng
ta; không chiếm hữu sự gì (hay người nào) cho
mình, mà chỉ chiếm hữu một mình Thiên Chúa
mà thôi, như kiểu nói của Clara.
Ý muốn hẳn nhiên là nơi đầu tiên mà con
người bộc lộ ước muốn chiếm hữu. Đó là trung
tâm quan trọng nhất, bởi vì nơi đó chứa đựng
những điều cốt lõi mà chúng ta gắn bó. Ý muốn
con người là nguồn gốc của sự chọn lựa tự do
và cũng là nơi con người lấy quyết định. Chúng
ta bám vào ý muốn của mình, khi chúng ta gặp
thử thách hay bị đe dọa trong cuộc sống. Khi
chúng ta gắn bó với ý muốn của mình, chúng ta
thích thương lượng ngay cả với Thiên Chúa.
Chúng ta thường nói như thế này: “Tôi sẽ đi nhà
thờ, nếu Thiên Chúa cho tôi giàu có.” Theo
quan điểm của thánh Phanxicô, ý muốn là nơi
con người thể hiện sự tự do, và vì thế mà ý
muốn là gốc rễ của tội lỗi, bởi chính nơi đây mà
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chúng ta lấy quyết định là sẽ chiếm giữ sự vật
cho riêng mình hay chia sẻ với người khác.
Thánh Phanxicô quan niệm rằng ý muốn ích
kỷ chỉ có thể được biến đổi bằng cách quan tâm
đến tha nhân. Đức tuân phục có thể là một
phương tiện để biến đổi, bởi vì đức tuân phục
đòi hỏi người ta phải lắng nghe người khác và
buông bỏ ý riêng của mình vì yêu thương nhau.
Để thực hành đức tuân phục, thì không nhất
thiết chỉ có vâng lời bề trên, sĩ quan chỉ huy hay
cha mẹ khắt khe. Đúng hơn, chúng ta có thể
thực hành đức tuân phục ngay cả với bạn bè và
người yêu, trong gia đình và cộng đoàn. Đức
tuân phục không phải là một công cụ của phẩm
trật, hay quyền điều khiển từ trên xuống dưới,
mà là tương quan lệ thuộc lẫn nhau, trong đó thế
lực tình yêu thì mạnh mẽ hơn thế lực của ý
riêng. Bắt rễ trong sức mạnh của tình yêu, đức
tuân phục trở thành một cách diễn tả lòng quý
mến đối với đức nghèo khó, bằng cách buông
bỏ ý riêng mà chúng ta coi là sở hữu của mình,
và phó mình trong tay kẻ khác. Tuân phục
không đòi hỏi chúng ta phải thực hiện ý muốn
của kẻ khác, mà là hiến mình cho kẻ khác. Do
vậy, tuân phục có nghĩa là chân thành lắng nghe
tha nhân, trân trọng và mong muốn điều tốt nhất
cho họ. Theo thánh Phanxicô, Chúa Giêsu là
mẫu gương của đức tuân phục đích thật, bởi vì
Người không muốn điều gì khác hơn là thi hành
thánh ý Chúa Cha, tức là yêu thương cho đến
chết. Do đó, đức tuân phục có thể chữa lành sự
bướng bỉnh của chúng ta và hướng dẫn chúng ta
thi hành thánh ý Thiên Chúa, mà thánh ý của
Người là yêu thương chúng ta, và tình yêu của
Người được thể hiện ngay trong mối tương quan
giữa chúng ta với nhau. Nếu thiếu đức tuân
phục, chúng ta sẽ trở thành những con người cô
độc và tư hữu, bị giam giữ và khép kín, đoạn
giao với huyết mạch tình yêu của Thiên Chúa
nơi những con người mà chúng ta gặp gỡ trong
cuộc sống mỗi ngày – người thân cận, anh chị
em, vợ/chồng, con cái – và cắt đứt liên lạc với
sự tốt lành đơn sơ và thông thường của tạo
thành.
Là hoa trái của đức nghèo, đức tuân phục
được thể hiện qua những mối tương quan ngay
chính trong cộng đoàn. Thánh Phanxicô xem
đức nghèo là nền tảng của đời sống cộng đoàn,
bởi vì nghèo khó là nền tảng của sự lệ thuộc hỗ
tương. Khi chúng ta túng thiếu, chúng ta lệ
thuộc người khác. Phanxicô xem Đức Kitô là
gương mẫu và trung tâm của cộng đoàn, chỉ vì
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Người đã sống nghèo và tồn tại nhờ của bố thí,
vì thế mà sống nghèo là lệ thuộc người khác (và
lệ thuộc Thiên Chúa). Tóm lại, quyền tư hữu có
thể làm phương hại đời sống cộng đoàn, vì khi
chúng ta có của riêng cùng lòng ham muốn sở
hữu, chúng ta không cần đến người khác nữa.
Xét như là hành động sở hữu, quyền tư hữu có
thể tạo nên óc tự mãn, độc lập và chia rẽ. Vì óc
chiếm hữu mà chúng ta có thể đặt mình trên
người khác, hay chống lại kẻ khác. Thánh
Phanxicô chỉ ra rằng người ta sống chung với
nhau không phải vì có một quan điểm chung
hay vì công việc chung, mà vì Thánh Thần tình
yêu. Là sự lệ thuộc triệt để, đức nghèo là ngôn
ngữ tình yêu, là quan tâm lẫn nhau. Ngôn ngữ
ấy muốn nói rằng: “Tôi cần bạn, tôi cần tài năng
và sự tốt lành của bạn, ý kiến và sự trợ giúp của
bạn. Căn tính và bản chất của bạn là điều thiết
yếu đối với tôi, bởi vì không có bạn thì tôi
không thể là tôi thật sự.” Đức nghèo là tác nhân
của sự bình đẳng, bởi vì đức nghèo làm cho mọi
người lệ thuộc và quảng đại với nhau. Đó là một
hình thức tuân phục, bởi vì nó liên quan đến
việc buông bỏ ý riêng vì yêu thương nhau. Đức
nghèo phát biểu bằng ngôn ngữ tình yêu hỗ
tương, bởi vì trong thực chất thì đức nghèo
muốn nói rằng: “Tôi cần bạn giúp tôi hoàn
thành cuộc sống của mình.” Nếu chúng ta không
tự nguyện buông bỏ những điều mình bám víu
khi tương quan với nhau, chúng ta không có đức
nghèo và cũng không thể quý trọng những quà
tặng của tình yêu mà Thiên Chúa đã gieo trồng
nơi mỗi con người độc đáo, và trong mọi khía
cạnh của tạo thành. Chỉ khi nào chúng ta sống
mà không có của riêng và không bám víu sự vật,
bấy giờ chúng ta mới được tự do và cởi mở mà
nhận lãnh tình yêu Thiên Chúa qua sự tốt lành
nhỏ bé của tạo thành.
Đức nghèo nhắc chúng ta nhớ lại sự thật
thâm sâu của đời sống con người: Chúng ta là
thụ tạo do Thiên Chúa dựng nên và lệ thuộc
Thiên Chúa một cách tuyệt đối. Chính đức
khiêm hạ, chị em của đức nghèo, thúc đẩy
chúng ta nhìn nhận mọi sự chúng ta có đều là
quà tặng. Khiêm hạ là chấp nhận con người
đích thực của mình, những mặt mạnh và yếu
kém, và lấy tình yêu mà đáp lại quà tặng sự
sống. Nhờ đức khiêm hạ mà người ta có thể mở
lòng đón nhận một tinh thần mới và dâng trả tạo
thành cho Chúa Cha. Thomas Merton nói rằng,
nếu chúng ta thật lòng khiêm hạ, chúng ta sẽ
không lo lắng về mình, mà chỉ lo sao được ở với
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Thiên Chúa.21 Một quan niệm như thế dường
như chỉ có thể áp dụng cho các thánh. Tuy vậy,
khi chúng ta được giải thoát khỏi những quyến
luyến đối với sự vật mà chúng ta bám víu, bấy
giờ chúng ta có thể theo đuổi những mục tiêu
thiêng liêng, sống thật sự trong tình yêu và tận
hiến trong đời sống thờ phượng. Nói như thế
không có nghĩa là chúng ta đừng chú ý đến trái
đất, nhưng hãy hướng mắt về một nơi gọi là
thiên đàng mà chúng ta có thể tưởng tượng.
Thật ra, tôn thờ Thiên Chúa là nhìn ngắm sự tốt
lành của mọi loài thụ tạo có mặt trên quả đất
này, một hành tinh tuyệt diệu đang xoay vần
trong giải ngân hà. Tôn thờ Thiên Chúa là nhận
thức rằng mọi thụ tạo đều do Thiên Chúa dựng
nên, đồng thời chúng phản ánh quyền năng, sự
khôn ngoan và sự tốt lành của Thiên Chúa, và
được dựng nên để chia sẻ sự sống trong Thiên
Chúa. Nhờ đức nghèo, chúng ta có thể chiêm
ngắm sự tốt lành của Thiên Chúa nơi tạo thành,
bởi vì đức nghèo cho chúng ta sự tự do để nhìn
thấy sự vật như chúng là: Đó là những quà tặng
độc đáo, không thể nhân bản và đầy yêu thương
của Thiên Chúa. Chỉ những ai cảm nghiệm và
nhìn thấy thế giới như một biểu hiện của tình
yêu Thiên Chúa, kẻ ấy mới có thể từ bỏ lòng
ham muốn chiếm hữu. Trong tương quan giữa
người với người, đức nghèo cho phép chúng ta
mở lòng ra mà chấp nhận lẫn nhau, đón nhận và
chia sẻ với nhau. Đức nghèo là nền tảng của ơn
gọi làm người, bởi vì đức nghèo liên quan đến
kenosis hay tự hủy. Nếu việc chia sẻ tình yêu là
đặc điểm của ba ngôi Thiên Chúa, sự nghèo khó
cũng là nền tảng của một cộng đoàn nhân loại
đích thực. Chỉ việc quan tâm đến nhau mới thật
sự làm cho đời sống có tính nhân đạo hơn.
Barbara Fiand khẳng định rằng, sở dĩ người
nghèo (về mặt kinh tế) được chúc phúc, ấy là vì
họ biểu thị cho sự liên đới, biểu lộ sự thiếu thốn
của mình và hiểu rõ sự thiếu thốn của mình.
Chính sự thiếu thốn này làm cho họ cởi mở, có
tinh thần tiếp thu và có lòng biết ơn.22 Những ai
đủ cởi mở và trống rỗng, cần tiếp nhận và muốn
trao ban những gì mình đã đón nhận với lòng
biết ơn, kẻ ấy mới là những người nghèo và có
khả năng chỉ dạy chúng ta biết con đường nghèo
khó là con đường dẫn chúng ta đến với Thiên
Chúa.

Thánh nữ Clara không nghiên cứu nhiều về
sự nghèo khó của con người, nhưng thánh nữ
hiểu rõ đức nghèo tận đáy lòng. Thánh nữ đã
tranh đấu cho được “đặc ân sống nghèo,” bởi vì
thánh nữ biết rằng nếu người không lệ thuộc
người khác, thì rốt cuộc người cũng không lệ
thuộc Thiên Chúa. Giống như Phanxicô, thánh
nữ đặt niềm tin kiên vững vào một Thiên Chúa
mặc lấy bản tính nhân loại mỏng dòn – Nhập
thể. Giả như thánh nữ muốn đi tìm một Thiên
Chúa xinh xắn, thuần khiết, tươi tắn và thơm tho
trên thiên đàng, có lẽ thánh nữ đã chọn lựa một
cuộc sống độc lập hơn. Thế nhưng, thánh nữ tin
rằng Thiên Chúa đã đến giữa chúng ta và trong
thân phận con người nghèo nàn, Người dạy
chúng ta biết cách sống kết hiệp với Thiên Chúa
và tha nhân trong tình yêu. Thánh nữ nhận thức
rằng chỉ những ai có tinh thần nghèo khó và
khiêm hạ, kẻ ấy mới có thể thông dự vào tình
yêu được biểu lộ qua sự nghèo khó và khiêm hạ
của Thiên Chúa. Thánh nữ Clara đã đi lên cùng
Thiên Chúa qua con đường nghèo khó thẳm sâu,
con đường ấy bắt buộc chúng ta phải thừa nhận
rằng, mối tương quan thật sự với Thiên Chúa
đòi hỏi chúng ta phải lấy lòng khiêm hạ mà
chấp nhận nhân tính đích thực của mình. Chỉ khi
nào chúng ta biết được sự thật của mình (chúng
ta là ai và không phải là ai), tức là người nghèo,
bấy giờ chúng ta mới có thể đặt mình trong một
cuộc sống dễ tổn thương và để cho Thiên Chúa
đi vào cuộc sống chúng ta. Chỉ như thế chúng ta
mới biết được ý nghĩa của việc con người được
bao phủ trong một thế giới tốt lành.
Suy tư
1. Bạn có sống như một người nghèo không?
Nếu không, thì đâu là nguyên nhân cản trở
bạn quý mến đức nghèo?
2. Theo bạn hiểu thì sự nghèo khó vật chất
và nghèo khó tinh thần liên hệ với nhau
như thế nào?
3. Đức nghèo có giúp bạn lệ thuộc người
khác hơn không? Bạn có thấy mình cần
đến người khác không? Hay bạn thích tính
độc lập và cá nhân chủ nghĩa hơn?
4. Đâu là những yếu tố giúp bạn cởi mở với
Thiên Chúa và tha nhân? Đâu là những
yếu tố cản trở bạn cởi mở với Thiên Chúa
và tha nhân?
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Thomas Merton, Hạt giống chiêm niệm mới, tr. 189.
Barbara Fiand, Living the vision: Religious vows in
an age of change (New York: Crossroad, 1990), tr. 59.
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VIÊN NGỌC CỦA CHÚA,
Viên Ngọc Của Con
Kính thưa anh chị em,
Hôm nay, đặc biệt hôm nay, tôi cũng muốn
bắt chước người phong của bài TM hôm nay,
mà đến phủ phục dưới chân Chúa Giê-su để bày
tỏ lòng biết ơn. Tôi cũng là một người phong, ví
tội lỗi là bệnh phong của tâm hồn. Biết bao lần
Chúa đã chữa lành tôi trong bí tích Hòa giải.
Khi nghĩ tới ngày kỷ niêm 50 năm khấn
dòng, tôi rất băn khoăn. 50 năm đâu phải là một
ân huệ tầm thường. Làm sao mà tạ ơn cho đủ,
cho vừa ? Hông ân kim khánh là một ân huệ lớn
lao. Ơn càng lớn, thì lòng biết ơn cũng phải
càng lớn. Nhưng làm sao tạ ơn Chúa cho xứng ?
Từ tháng 8 năm 1961 tới nay, Thiên Chúa đã
dìu dắt tôi trong cuộc sống trần gian. Cuộc sống
kitô-hữu của tôi lại được nâng cao bằng cuộc
sống tu trì. 50 năm qua, từ ngày tôi hiến dâng
cuộc đời cho Chúa, có bao giờ Chúa bỏ rơi tôi ?
Chúa luôn đồng hành với tôi, luôn ở bên cạnh
tôi, dù có khi tôi không làm vừa lòng Người. 50
năm, Chúa rèn luyện tôi, hướng dẫn tôi dấn
bước trong cuộc đời dâng hiến. 50 nnăm, một
chặng đường dài : còn thiếu ơn gì nữa ? Đường
đi chưa tới đích. Nhưng giả sử đây là đích, tôi sẽ
hành sử làm sao ?
Tôi hình dung một giấc mơ như thế này :
50 nnăm chấm dứt. Tôi được đưa đến trình
diện Chúa Giê-su. Lòng tôi hồi hộp, vừa mừng
vừa lo. Tôi không thấy Chúa. Chỉ nghe tiếng
Người mà thôi. Tôi thưa :
-Con xin kính chào Chúa là Chúa và là Thầy
của con.
-Chào con thân mến. Thế là con được mừng
50 năm đời sống thánh hiến. Ta chúc mừng con.
-Con cám ơn Chúa. Vâng, con đã sống ơn
thánh hiến được 50 năm. Ai cũng chúc mừng
con. Nhưng con không biết phải mừng lễ này ra
sao. Con lo lắm.
-Sao vậy con ?
Chia Sẻ 09 - 2011 (316)

Savio Chức
-Thưa, con sắp phải trình lên Chúa 50 năm
thánh hiến như 50 viên ngọc để Chúa xét
nghiệm. Con sợ rằng Chúa không được hài lòng.
-Sao con nói thế ? Ngày con tuyên khấn, Ta
đã vui lòng đón nhận món quà đời con. Ta đã
chúc phúc cho con để con vững vàng tiến bước
trong đời sống tu trì mà !
-Mới ngày nào đó, thế mà đã 50 năm rồi.
Thưa Chúa, 50 năm được ơn Chúa bao bọc, 50
năm luôn tràn đầy tình thương của Chúa, 50
năm được Chúa hướng dẫn, khích lệ, sửa dạy,
tha thứ, 50 năm ân sủng để con nên chin mùi
trong cuộc sống nhân bản, cuộc sống thiêng
liêng, cuộc sống thánh thiện. Nhưng…
-Nhưng làm sao con ?
-Nhìn lại 50 năm qua, 50 viên ngọc
ấy…không biết còn được 50 viên không ?
Chúng có đẹp không ? Chúa có lấy làm thỏa
mãn không ? Con sợ lắm.
-Có sợ thì chuyện cũng đã rồi. Ta nghĩ rằng:
con hãy tìm ra lý do đáng vui hay đáng buồn.
Con mà buồn, chẳng lẽ Ta vui nhận 50 viên
ngọc từ một người bộ mặt rầu rĩ sao ?
-Nhưng lạy Chúa, giả như trong 50 viên ngọc
ấy, có thiếu đi một số, Chúa có nhận số còn lại
không ?
-Ta nhận chứ. Vì kim khánh là của con,
nhưng đó là ơn của Ta.
-Nhưng lạy Chúa, trong những viên còn lại,
chẳng biết chúng có được đẹp không. Bởi vì,
con biết rằng có nhiều viên đã bị lem luốc. Nào
là chất bẩn của tính tình kiêu căng, nào là bùn
nhơ của tính ích kỷ, nào là tự ái, nào là biếng
nhác, nào là ghen tương… Biết bao thứ dơ bẩn :
làm sao ngọc sáng được ?
-Giả như chẳng còn viên ngọc nào đáng giá
thì con nghĩ sao ?
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-Ôi lạy Chúa, sẽ là một sự thất vọng (bại) ê
chề. 50 năm để chẳng làm nên cơm cháo gì.
Thật đáng thất vọng.
-Con ạ. Còn một viên ngọc. Một viên duy
nhất .
-Viên nào vậy, thưa Chúa ?
-Con còn nhớ không ? Ngày con tuyên khấn,
con và anh em con đã hát: “Mon Seigneur, je
suis à Toi, Mon Seigneur, Tu es à moi.” Lạy
Chúa, con thuộc về Chúa, Lạy Chúa, Chúa
thuộc về con. Con thấy không: Chính ta là viên
ngọc, không phải con. Nhưng con thuộc về Ta
như Ta thuộc về con. Vậy thì viên ngọc của Ta
cũng là viên ngọc của con. Và con có thể lấy mà

dâng làm của lễ tạ ơn cho 50 năm khấn dòng
của con.
-Ôi lạy Chúa, con sung sướng quá. Con xin
hết lòng tạ ơn Chúa.
Thưa anh chị em, quả thật, không phải vì đã
sống 50 năm cuộc đời dâng hiến mà tôi có nhiều
công đức để dâng lên Chúa. Chỉ có Chúa là gia
nghiệp của tôi. Ngoài Chúa ra, tôi chẳng có gì
cả. Thánh Phan-xi-cô đã viết trong bản luật
không sắc chỉ ở chương 17 câu 7 : Chúng ta hãy
xác tín rằng : chúng ta chẳng có gì khác ngoài
nết xấu và tội lỗi.
Savio Chức. Xuân sơn 5-9-2011

Giảng lễ khấn lần đầu – Du Sinh 4-9-2011

“Anh Em Là Cành Nho…”
Is 61,9-11; Cl 3,1-4; Ga 15, 1-8
FX Long, ofm

Sau tháng 4-1975, lao vào việc lao động để
nuôi nhau, tôi biết thế nào là “gồng gánh”, còn
thế nào là “gánh gồng”. Tôi biết trồng và chăm
sóc các thứ rau gọi là “cao cấp” của Đà Lạt. Từ
đó tôi đã thử trồng cả nho nữa. Cũng làm dàn,
cũng bón phân. Nhìn thân cây khẳng khiu mà
chẳng biết làm sao hơn. Rồi nó cũng ra hoa, ra
trái. Cả chùm nho được … bốn năm quả nhỏ
như đầu ngón tay út! Thôi thì cũng là công khó
của mình. Nhưng trái lại chua và chát quá! Tội
nghiệp cho cây nho: vì tôi không biết cách chăm
nên nó ra như thế!
Sau này sang bên Đức, thấy các vườn nho bạt
ngàn, những cây nho vững chãi, cành nho bụ
bẫm, lá xanh mơn mởn, thì càng thấy thương
cây nho hồi đó rơi vào tay tôi! Cái dàn cho cây
nho đâu có cao và dài như dàn mướp tôi làm hồi
đó. Chùm nào chùm nấy trĩu nặng trái mượt
mà… Cái hay là tất cả thách đố được giải quyết
ở cành nho. Người làm vườn có giỏi mấy, cây
nho có tốt mấy, thì đều phải chứng minh tài
năng bằng cành nho: vì trái ra ở cành nho.
Hôm nay anh em được ví với cành nho (Ga
15), anh em vừa thấy vinh dự, vừa thấy trách
nhiệm. Vinh dự, là cũng được Chúa Cha chăm
sóc như Người vẫn chăm sóc cây nho Giêsu,
được thông chia cùng một dòng nhựa sống vẫn
nuôi cây nho. Anh em hãnh diện, vì thấy mình
được “ở lại” với Đức Kitô do quyết định của
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Thiên Chúa tình yêu. Nói theo ngôn ngữ của
thánh Phaolô, anh em được thông phần vào
chính sự sống lại, chính sự sống của Đức Kitô
phục sinh. Rõ ràng như ngôn sứ Isaia nói, anh
em được trở thành “một dòng dõi được Đức
Chúa ban phúc lành” (Is 61,9). Reo lên anh em:
“Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Đức Chúa, vì
Người mặc cho tôi hồng ân cứu độ, choàng cho
tôi đức chính trực công minh” (Is 61,10). Tất cả
là ơn Chúa!
Nhưng cũng là trách nhiệm, vì chúng ta được
“ở lại” với cây nho Giêsu do quyết định của
Thiên Chúa, nay chúng ta phải tiếp tục “ở lại”
với Người bằng quyết định của chính chúng ta.
Quyết định đó, là hãy luôn “hướng lòng trí về
những gì thuộc thượng giới” (Cl 3,2). Quyết
định này, hôm nay anh em đang lấy. Nhưng anh
em phải lấy lại quyết định này mỗi ngày, khi
từng ngày trải nghiệm được sức lôi kéo của hạ
giới nơi bản thân. Mỗi người sẽ phải biết: Đối
với tôi, “hướng lòng trí về những gì thuộc
thượng giới” là thế nào.
Trong khi đó, như một người trồng nho dày
dạn kinh nghiệm, Chúa Cha “cắt tỉa” ngay một
mầm chồi vô ích. Như một thầy giáo tài giỏi đầy
tâm huyết, Đức Giêsu răn dạy chúng ta ngay khi
chúng ta định đi theo một ý ngông. Đấy không
phải chỉ là hy sinh, là “khổ chế” cho vui. Mục
tiêu là sinh hoa trái tôn vinh Chúa Cha, là làm
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môn đệ trung tín của Đức Giêsu. Bởi vì “sai một
ly”, có thể “đi một dặm”. Ước gì anh em đủ tinh
tế, chuyên cần và khiêm tốn, mà cộng tác với
Thiên Chúa để xây dựng đời sống của mình.
Mỗi ngày một chút thì không khó gì, nhưng
từng chút đó xây dựng nên tòa nhà tu trì cao
quý.
Một đoạn bài hát trong phim Anh mặt trời,
chị mặt trăng của đạo diễn Zeffirelli giúp chúng
ta diễn tả điều này:
Mỗi con người đơn sơ
mang trong tim một giấc mơ:
với tình yêu và khiêm nhường
họ sẽ có thể xây nên giấc mơ đó.

Nếu quả thật bạn biết sống khiêm nhường,
bạn sẽ hạnh phúc hơn kể cả khi không có gì.
Nếu bạn muốn mỗi ngày, đổ mồ hôi,
viên đá này sau viên đá kia bạn sẽ lên cao.
Trong đời sống đơn sơ,
bạn sẽ tìm ra con đường
mà sự tĩnh lặng
sẽ ban cho con tim tinh trong của bạn.
Và các niềm vui đơn sơ là đẹp nhất,
cuối cùng các niềm vui đơn sơ lại to lớn nhất.
Nào, nào, mỗi ngày đổ mồ hôi,
viên đá này sau viên đá kia, bạn sẽ lên cao.

TUỔI THỌ

M

ừng thọ là một nét đẹp của truyền
thống văn hoá Việt Nam. Một số giáo
xứ ở miền Nam (tôi không biết rõ ở
miền Bắc) có tục mừng thọ cho các
cụ ông cụ bà trong giáo xứ trên bảy mươi tuổi
trong thánh lễ sáng ngày mùng 2 Tết nguyên
đán, với một lời cầu nguyện riêng (tuỳ nghi),
những lời chúc tụng và tri ân, có thể kèm theo
một món quà nhỏ tượng trưng dâng các cụ, và
tất nhiên cha xứ không quên nhắc nhở con cháu
phải hiếu thảo tôn kính đối với ông bà cha mẹ.
Trong xã hội, nơi một vài cơ quan hoặc trường
học, đôi khi người ta cũng tổ chức mừng thọ
cho một thành viên hoặc thầy cô lớn tuổi nào đó
vì công lao đóng góp đặc biệt của người ấy cho
tập thể. Nhưng lễ mừng thọ thông thường là do
con cháu trong gia đình tổ chức để thể hiện đạo
hiếu đối với bậc sinh thành.
Theo một cách sắp xếp tuổi thọ trong văn hoá
Việt Nam thì 60 tuổi là hạ thọ, 70 tuổi là trung
thọ, 80 là thượng thọ, 100 là đại thọ. Nhưng
người ta cũng thường coi tuổi bảy mươi đã là
tuổi thượng thọ rồi. Sống thọ là một ơn Trời và
là một phúc lớn, - phúc lớn ấy trước nhất là của
chính người cao tuổi nhưng đồng thời cũng là
cho con cháu, bởi vì cha mẹ có sống lâu, con
cháu mới được phụng dưỡng và thể hiện lòng
hiếu thảo. Dù không phải là một điều bắt buộc
nhưng mừng thọ là một tập tục thật đáng quí
chuộng trong thời buổi toàn cầu hoá, thực dụng
và duy vật chất ngày nay!
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Lm Nguyễn Hồng Giáo OFM
Bất cứ truyền thống văn hoá nào cũng dành
cho người cao tuổi một lòng tôn kính trọng vọng
đặc biệt. Kính lão đắc thọ. Theo quan niệm
chung, người cao tuổi là người từng trải, kinh
nghiệm và khôn ngoan. Vì thế tiếng nói của họ
thường có uy tín trong gia đình, giữa làng nước.
Ngày nay là thời của những tiến bộ và thay đổi
chóng mặt, nhưng đó là nói về kỹ thuật, về công
việc, về vật chất, còn về sự khôn ngoan, về cách
sống và cách cư xử ở đời … thì xem ra càng
ngày càng thoái lùi hơn là tiến lên. Vì thế, có lẽ
gia đình xã hội vẫn cần, càng cần hơn sự hiện
diện và sự khôn ngoan của bậc lão thành từng
trải. Tôi thấy, ngay trong đời tu, trong một cộng
đoàn gồm toàn là những anh em trẻ, khoảng từ
30 đến 40 tuổi, thì có khi chính những anh em
ấy xin bề trên gởi thêm cho họ một hai người
lớn tuổi, không phải để làm việc này việc kia
cho bằng để hiện diện, góp ý và góp phần làm
cho đời sống chung được nề nếp, ổn định và
quân bình hơn. Tục ngữ nói: hơn một ngày hay
một việc. Người cao tuổi cũng là một gạch nối
giữa quá khứ và tương lai, liên kết hiện tại với
truyền thống. Trong xã hội ta, hãy nghĩ xem,
trong lúc cha mẹ lo xuôi ngược làm ăn, nếu
không có người ông, nhất là người bà luôn ở
gần các cháu nhỏ, chăm sóc chúng, cho chúng
ăn, ru chúng ngủ, thỏ thẻ chuyện trò, chỉ vẽ cho
chúng điều hay lẽ phải, (người công giáo còn
dạy đạo, dạy kinh nữa) … thì việc giáo dục các
cháu vào đoạn đầu đời sẽ thiếu sót biết bao! Vú
nuôi hay nhà trẻ cũng khó bù đắp được.
33

Những điều tốt lành như trên hoàn toàn
không xa lạ với Đạo Chúa, lại còn được nâng
lên cao hơn. Kinh Thánh rất trân trọng người
già. Dù cuộc đời con người không thiếu đau khổ
và luôn bị cái chết đe doạ nhưng sự sống vẫn là
một ân huệ Chúa ban, -một ân huệ mà chúng ta
không ngừng phải cảm tạ.
“Lạy Chúa tôi, Chúa là Đấng trọn tốt trọn
lành vô cùng, Chúa đã dựng nên tôi” …Chúng
ta nhìn nhận như thế trong kinh Ăn năn tội. Và
trong kinh Cám ơn: “Tôi cám ơn Đức Chúa
Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ tôi
chẳng để tôi không đời đời, mà lại sinh ra tôi
cho tôi được làm người…”… Chúa không bỏ ta
không đời đời, nghĩa là hư vô đời đời. Nếu Chúa
không dựng nên ta thì ta là hư vô, ta không bao
giờ hiện hữu, không bao giờ có mặt trên cõi đời
này để mà biết Chúa, hy vọng sống hạnh phúc
nuôn đời với Chúa, cũng như ngay bây giờ được
hưởng vô vàn điều tốt lành của cuộc sống, của
tình yêu, của thiên nhiên vũ trụ… Chúa cho ta
sống, là do lòng Chúa yêu thương ta chớ không
phải như tác giả Cung Oán Ngâm Khúc chua
chát trách móc Tạo hoá: “Trẻ tạo hoá đành
hanh quá ngán, Chết đuối người [dìm chết
người] trên cạn mà chơi”. Dìm chết người dưới
nước thì đã là tàn ác rồi, đàng này lại dìm nó
trên cạn như một trò chơi, giống như trẻ con
chơi chọc một con côn trùng, hay như con mèo
vồ được con chuột rồi chưa thèm ăn liền mà còn
vờn nó, dỡn với nó cho đến khi nó ngắc ngoải
mới chịu xơi!
Vì cuộc sống là một ân huệ của Chúa nên
sống trường thọ vẫn là một điều đáng ước ao.
Được sống thọ cũng như được đông con lắm
cháu và giàu có sung túc là những dấu hiệu
được Chúa chúc phúc (x. sách Châm Ngôn,
3,16; 10,17; 13,21-23; 16,31 và 17,6). Trong
Kinh Thánh Cựu Ước, các Tổ phụ trước thời
Lụt hồng thuỷ sống lâu “khủng khiếp”, như
Ađam đến 130 tuổi mới sinh con là Seth (Xét),
sau đó còn sống 800 năm nữa, tổng cộng 930
năm! Hay Seth sinh ra Ênốc ở tuổi 105, rồi sống
thêm 807 năm nữa. Chiếm kỷ lục sống thọ là cụ
Mêthusala sống đến 969 năm, hơn chín thế kỷ
rưỡi! Các số tuổi khó tin này chắc không thể
hiểu theo nghĩa đen được…
Kinh Thánh Cựu và Tân Ước đều dạy: Con
cái phải tôn kính hiếu thảo với cha mẹ, nhất là
khi cha mẹ già nua lú lẩn; khi làm như thế,
chính con cái cũng sẽ được phúc lành trường
thọ (x. sách Huấn Ca, 3,2-6,12-14; x.Ep 6,2-3).
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Đề cao tuổi già, nhưng Kinh Thánh cũng
không tuyệt đối hoá tuổi thọ ở đời. Nó chỉ là
một điều đáng ước ao tương đối mà thôi. Điều
đáng ước ao hơn nữa là cuộc sống công chính,
thánh thiện, đẹp lòng Chúa để đáng được Người
ban cho đời sống vĩnh cửu, vì nói cho cùng,
cuộc đời này chỉ là bước tiến tới hạnh phúc thật
đời đời. Vì thế, người mệnh yểu cũng như người
hiếm muộn hay neo đơn và người nghèo khó
hèn mọn không phải là người vô phúc. Người ta
quen nói về tuổi già là: tuổi gần đất xa trời,
người tin Chúa có thể nói ngược lại, là gần trời
xa đất. Phúc-Lộc-Thọ đích thực của con người
là ở nơi Thiên Chúa.
Bài thơ sau đây với tựa đề Đường Đời của thi
sĩ Pháp Marie Noel, mô tả tuổi già vừa như là
một sự suy giảm về mặt thể lý, tâm lý và trí tuệ
vừa như một cuộc thăng tiến đi về với người
Cha vĩnh cửu trên trời:
Đường đời vòng quanh như một con rắn tự
ngoạm lấy đuôi.
Con người trần trụi vào đời từ lúc bắt đầu
mở mắt, năm này qua năm khác học đi lên cho
tới giữa cuộc đời, vào tuổi trung niên, rồi dần
dần đi xuống, rốt cuộc với tấm hình hài trần
trụi, trở về vị trí khởi hành.
Dần dần con người đã tăng trưởng, tầm vóc
cao lên, rồi dần dần con người lưng thêm cong,
gối thêm mỏi, thân hình thấp dần, cuối cùng cúi
xuống cát bụi.
Dần dần con người đã phát triển ngũ quan,
mở rộng tầm nhìn, tầm nghe, những quan năng
khác tăng tiến hoàn chỉnh, như thể buổi sáng
mở rộng các cánh cửa sổ, rồi mỗi ngày mắt
thêm mờ, tai thêm lãng, khép ngũ quan lại như
thể đóng cửa về đêm.
Mỗi ngày một chút, kiến thức đủ loại tích lũy
trong trí nhớ, đến lúc về già, nói trước quên
sau, để đâu quên đấy.
Mỗi ngày một chút chân thêm vững, tay thêm
khéo, miệng thêm lưu loát, tới ngày xế bóng tay
chân run rẫy, vụng về, nói năng chậm chạp lúng
túng.
Một ngày trước kia, rời vòng tay mẹ, chập
chững biết đi, một ngày sau này không còn sức
một mình xê dịch, phải vịn cánh tay con cháu.
Thuở còn nằm nôi, mẹ cho bú mớm, thay lót
đổi tã, rồi sẽ tới ngày nằm liệt giường, con cháu
chăm nom, lau mặt thay áo, xúc cơm đổ thuốc.
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Một ngày trước kia, mở mắt chào đời, làm
quen với thế giới xung quanh, rồi sẽ tới ngày
nhắm mắt buông xuôi, vĩnh biệt dương thế.
Một ngày trước kia, lần đầu hô hấp, con
người sinh ra , rồi sẽ tới ngày thở ra lần cuối, đi
vào cõi chết.
Một ngày xa xưa, trước khi ra đời, chín
tháng mười ngày nằm trong bụng mẹ ấm áp,
thêm thịt, thêm xương, hình thành cơ thể. Tới
ngày cuối cùng đi vào lòng đất lạnh giá, hình
hài dần dần phân hóa, thịt xương trở về cát bụi.
Một ngày xa lắm, con người xuất phát từ cha
như một hạt giống truyền sinh. Tới ngày chấm
hết cuộc đời trần thế, con người lại trở về trong
Cha của mọi người cha phàm trần, để tái sinh
trên cõi trường sinh.
Tới lúc đó, trong một bản thể mới, tất cả lại
bắt đầu.
Một nét đẹp của tuổi già là sự bình an thanh
thản trong tâm hồn sau khi đã cố gắng sống tốt
cuộc đời theo các điều kiện riêng của mình và
làm xong các bổn phận mình ở đời. Một người
già có đức tin cũng vậy, nhưng sự bình an thanh
thản của họ còn có một nền tảng khác sâu xa
hơn, đó là sự phó thác cho tình yêu và lòng
thương xót của Cha trên trời, phó thác ngay cả
những lỗi lầm yếu đuối của mình. Đọc thơ của

thi sĩ Xuân Ly Băng, tức linh mục Lê Xuân
Hoa, Tổng Đại diện giáo phận Phan Thiết, tôi
thấy đó chính là tâm tình của ngài trong bài Lên
Tám Mươi , xin đọc vài câu:
Sáng ngày con thức dậy,
Bảy chín lên tám mươi,
Lạy Chúa trăm muôn lạy,
Cảm tạ Chúa muôn đời.
- Con có là gì đâu,
Mà Chúa ban tuổi thọ,
Con nằm dưới vực sâu,
Giữa tro tàn phân thố.
- Cho con sống đức mến
Hôm nay và ngày mai,
Bão giông đời lắm chuyện
Chỉ sống phó thác thôi.
- Vĩnh hằng là của Chúa
Cát bụi là thân con,
Con không xin gì nữa,
Ý Chúa miễn vuông tròn.
Hạnh phúc của tuổi già có lẽ là tiếp tục được
sống bình an, thanh thản và hạnh phúc giữa đàn
con cháu trong khi vẫn luôn sẵn sàng ra đi bất
cứ khi nào Chúa gọi. Người công giáo chúng ta
chẳng quen nói: “chết là trở về Nhà Cha” đó
sao?

Tự do đích thực phát xuất
từ trong lòng con người
Một suy tư ngắn về sự tự do theo quan điểm Kitô giáo của cha Kenneth Baker
SJ. Dựa vào đây để lượng giá xem tôi đang là con người đang sống sự tự do Chúa
ban cho hay không?

T

ự do là những gì làm cho con người là
người. Tự do là yếu tố phân biệt con
người với những thực tại hữu hình
khác—mặt trời, mặt trăng, tinh tú, các nguyên
tố, cây cỏ và thú vật. Trên bình diện tự nhiên, tự
do là ân ban hay phẩm chất vĩ đại nhất của con
người.
Vậy thì rốt cuộc tự do là gì? Tự do là khả
năng chọn lựa giữa những điều thiện khác nhau;
điều ấy có nghĩa là không được định giá một
con người theo cách hành động của người ấy—
các nguyên tố, cây cỏ và thú vật. Những người
vô thần và những người tin bất đồng với nhau
về nhiều điểm quan trọng, nhưng họ lại đồng ý
trên giá trị và tầm quan trọng của tự do.
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Mới đây trong cuốn sách nhan đề là ‘Sự Tự
do Nội Tại’ của một linh mục Pháp tên là
Jacques Philippe (x. scepterpublishers.org,
2007). Ông đưa ra một con số về giá trị nổi bật
về bản chất của tự do. Ông cho thấy sự khác biệt
giữa tự do ngoại tại và tự do nội tại. Tự do ngoại
tại của một con người, tự do về thể lý có thể bị
giới hạn do nhà tù, do bị giam cầm, bệnh tật,
nhưng những giới hạn như thế không lấy mất đi
sự tự do nội tại của người ấy, nếu người ta vẫn
còn có thể phân biệt và biết phải yêu điều gì và
ghét bỏ cái gì. Một thí dụ hay về điều này đó là
nhà văn Alexander Solzhenitsyn, ông bị đưa vào
trại tập trung của Nga trong nhiều năm. Người
ta kiểm soát thân xác ông, nhưng họ không thể
lấy đi mất sự tự do nội tại của ông. Bởi vì niềm
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tin của ông vào
Thiên Chúa và yêu
mến sự thật, họ
không bao giờ có thể
kiểm soát tư tưởng
và trái tim của ông
được.
Tác giả nói rằng
sự tự do tuôn chảy từ
tình yêu, nhưng nó
phải là thứ tình yêu
chân thực và thiện
hảo. Đức Giêsu nói
rằng: Sự thật sẽ giải
thoát con người (x. Ga 8,31-32)- nghĩa là làm
cho con người được tự do-. Thiên Chúa là sự thật
và sự tốt lành tuyệt đối. Người tạo dựng mỗi một
người như một hành động của tình yêu và Người
đã tiền định cho chúng ta một tương lai tình yêu
được hiệp nhất với Người trong tình yêu vĩnh
cửu trên trời. Chính từ viễn tượng này mà con
người được tự do, nhất là người nào yêu mến
Thiên Chúa hết lòng hết sức hết trí khôn. Không
có ai, dù người đó là vua chúa, hoàng đế hay nhà
tỉ phú có được sự tự do như Đức Giêsu có được.
Khi giờ của Người đến, Người hoàn toàn tự do
hiến dâng chính thân mình cho Chúa Cha để cứu
độ toàn thể nhân loại. Người đã chết vì Người
yêu thương chúng ta và yêu mến Chúa Cha của
Người trên trời. Cha Jacques Philippe nói rằng
tất cả chúng ta đều muốn được hạnh phúc và
“chúng ta ý thức rằng không thể có hạnh phúc
nếu không có tình yêu, và không có tình yêu nếu
không có tự do” (p.13). Tình yêu là một tặng
phẩm của chính bản thân mình cho người khác
như là một hành động của lòng nhân từ, chứ
không phải để học cho biết chuyện gì đó.
Sự tự do nội tại có được nhờ yêu mến Thiên
Chúa và người thân cận chứ không phải vì đang
bị cuốn hút mạnh mẽ đến với bất cứ một thọ tạo
nào khác. Nhiều người thiếu tình yêu này vì họ
không có đức tin và niềm hy vọng. Tin vào Thiên
Chúa và sự thiện hảo của Người khơi dậy niềm
hy vọng và niềm hy vọng đưa dẫn tới tình yêu.
Cha Jacques Philippe thực hiện một mối liên
hệ giữa đức tin, niềm cậy trông và đức ái và
Mối Phúc Đầu tiên: “Phúc cho những ai có tinh
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thần nghèo khó vì
Nước Trời là của họ”.
Sự “nghèo khó trong
tinh thần” ở đây nhắm
tới những ai không
phụ thuộc, không gắn
bó với sự giàu sang
phú quý hay với bất
cứ tạo thành nào theo
nghĩa là họ từng ưa
thích tạo thành ấy hơn
Thiên Chúa. Kết quả
là họ được chúc phúc
và họ là những con
người tự do để có thể yêu thương trọn vẹn.
Dường như là điều nghịch lý, nhưng nghịch
lý ấy lại là điều có lý, vì đối với các Kitô hữu thì
sự tự do đích thực chỉ có thể có được nhờ phó
thác cho Thiên Chúa, đó là điều mà thánh
Phaolô gọi là “sự tuân phục đức tin” (Rm 1,1).
Lý do là vì Thiên Chúa là sự tự do tuyệt đối và
nhờ phục vụ Người mà chúng ta đạt được mục
đích nhờ đó chúng ta được tạo thành. Đang khi
chia sẻ sự sống do ân sủng, thì chúng ta cũng
chia sẻ trong sự tự do của Người. Vì thế tự do
nghĩa là làm điều chúng ta phải làm; mà những
gì chúng ta phải làm là yêu mến Thiên Chúa và
phục vụ Người. Kinh Thánh nhắc đi nhắc lại,
nhất là trong các Thánh Vịnh, rằng người nào
sống công chính và đi theo Luật pháp của Thiên
Chúa là người hoàn hảo. Càng yêu mến Thiên
Chúa, người ấy càng là người tự do. Mặt trái
của sự thiếu vắng tự do là vì chúng ta thiếu tình
yêu.
Tóm lại, Thiên Chúa là tình yêu và là sự tự
do. Vì tình yêu của Người mà Người đã tạo
dựng con người và tiền định cho con người đi
đến sự sống tình yêu vĩnh cửu. Thánh Têrêxa
Lisieux, người đã sống trong một đan viện Cácmen nhỏ, bảo rằng, người nào yêu mến Thiên
Chúa với toàn thể con người của mình thì người
ấy là người tự do đích thực.
Kenneth Baker, S.J.
Trong Homiletic & Pastoral Review,
February 2009
Antôn Vũ Hữu Lệ OFM
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Ngày 5-9-2011:
Thánh Lễ khai giảng niên khóa 2011-2012 tại Học viện Phanxicô

“Tôi là niềm hy vọng
cho Hội Thánh và thế giới?”
Cv 2,1-11; 1 Cr 12,3-7,12-13; Ga 20,19-23
FX Long, ofm
Hôm nay, anh em cũng đến trường như các
học sinh trên cả nước. Nhưng hẳn là các bề trên
anh em không phải “bạc mắt”, “bạc mặt”, “ngộp
thở”, “phát choáng” với các khoản thu như: tiền
giấy thi, đề thi cả năm; tiền xe đạp cả năm; tiền
trang phục thể dục thể thao; tiền bảng tên, sổ
liên lạc; tiền sổ liên lạc điện tử; học phí tin học;
tiền khám sức khỏe bảo đảm nếu không đóng
BHYT; tiền quỹ đội cả năm; tiền hội phụ huynh;
tiền vệ sinh cả năm; tiền nước uống học sinh...
23
. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh em có
thể phủi tay. Ít ra anh em phải thấy đây là một tệ
trạng giữa biết bao tệ trạng mà anh em là các
ngôn sứ, không bao giờ anh em được coi là xa lạ
với mình. Làm được cái gì, làm thế nào, là
chuyện khác. Nhưng không có chuyện gì của bà
con chúng ta mà chúng ta lại có thể dửng dưng,
“bình chân như vại”.
Để khai giảng niên khóa 2011-2012, chúng ta
cử hành Thánh lễ này. Đây là một hành vi hàn
lâm. Nhưng đây cũng là một hành vi đức tin,
đưa chúng ta trở về nguồn. Làm sao chúng ta có
thể học về Thiên Chúa nếu chúng ta không dâng
công việc học tập lên cho Người và xin Người
trợ giúp? Chính Thánh Thần là Thần chân lý, sẽ
đưa chúng ta vào sâu trong các giáo huấn của
Đức Kitô, của Hội Thánh. Anh em sẽ học triết
với chương trình đã được cải tổ. Anh em sẽ học
thần học. Phải chăng anh em sẽ ráng học cho
xong, bằng bất cứ kiều nào, giống như “mục
đích biện minh cho phương tiện”, để “làm cha”?
Không đâu! Anh em học là “vì lợi ích cho thân
thể Đức Kitô là Hội Thánh” (Cl 1,24). Anh em
học là để “phục vụ Hội Thánh, theo kế hoạch
của Thiên Chúa” (c. 25). Anh em học để “rao
giảng lời của Đức Kitô cho trọn vẹn”, xin nhớ
chữ “trọn vẹn” (c. 25), chứ không phải là rao
giảng lời của mình, ý của mình. Anh em học là
để “rao giảng mầu nhiệm đã được giữ kín từ bao
thời đại và qua bao thế hệ” (c. 26); mầu nhiệm
23

Bùi Ngọc Long – Minh Phương, “‘Bạc mặt’ với tiền
trường”, Nguồn: http://vn.news.yahoo.com.
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đó là chính “Đức Kitô đang ở giữa anh em” (c.
27). Do đó, việc học tập và giảng dạy sẽ luôn
cần liên kết với đời sống thiêng liêng trung
thực, với việc cầu nguyện.
Chỉ nhờ thế, anh em mới nhận ra được Thiên
Chúa muốn anh em sống điều gì hôm nay, mới
hiểu được là Thiên Chúa muốn anh em đầu tư
tất cả các vốn liếng Người ban vào những lãnh
vực nào, những môi trường nào. Những sứ vụ
nào trong Hội Dòng và trong Hội Thánh, Thiên
Chúa muốn anh em đảm nhận? Chính Thánh
Thần sẽ phân bổ các nhiệm vụ trong Hội Thánh
hầu sinh ích cho Hội Thánh. Làm việc gì mà chả
tốt, phải không? Nhưng đó là một câu trả lời
tổng quát. Tốt cho người khác, nhưng có tốt cho
anh không? Phù hợp với người khác, nhưng có
phù hợp với anh không? Thật đáng tiếc, nếu sau
một thời gian tìm kiến chân lý, Học viện này
đào tạo ra những sinh viên không dám nhìn
thẳng vào sự thật của mình, không dám đối diện
với sự thật trong Dòng, trong Hội Thánh và xã
hội. Thật đáng lo, nếu sau một thời gian học tập
gương Thầy Giêsu, những con người rời khỏi
Học viện này tự mãn với vốn liếng hiểu biết thật
ra nghèo nàn, và giảng dạy như những con vẹt,
không chút tâm huyết nào. Vào ngày 28-4, trong
Thư Chung hậu ĐHDC 2010 HĐGMVN gửi
toàn thể Cộng đồng Dân Chúa VN, với nhan đề
Cùng nhau bồi đắp nền văn minh tình thương và
sự sống, tôi ghi nhận số 36 như một chương
trình sống và huấn luyện của anh em: “Theo
gương Chúa Giêsu, chúng ta cần thi hành sứ vụ
với cung cách của Người: can đảm và kiên trì
loan báo chân lý Tin Mừng, khiêm nhường phục
vụ, chân thành chia sẻ mọi nỗi niềm của con
người, nhất là những người nghèo khổ… Trong
các chương trình huấn luyện nhân sự ở mọi cấp,
cách riêng huấn luyện chủng sinh, tu sĩ nam nữ,
vấn đề không chỉ là trau dồi kiến thức nhưng
còn là hình thành một cung cách sống và phục
vụ của sứ giả Tin Mừng”.
Nếu anh em làm được như thế, thì thật là
may mắn cho Hội Thánh và cho thế giới, anh
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em trở thành “niềm hy vọng” cho Hội Thánh và
thế giới, và chúng tôi hiểu vì sao Thiên Chúa đã
gọi anh em vào đời sống tu trì trong các Hội
Dòng.
Tôi nhớ đến những tâm tình của mình thời
còn là sinh viên thần học. Sau năm thứ nhất thần
học, kết toán lại, tôi thấy mình đã học được
nhiều điều hay quá, tôi nghĩ: thế thì các năm sau
chắc còn hấp dẫn hơn nhiều lắm, với lại học
thêm điều gì, thì tổng hợp kiến thức của mình sẽ
thêm phong phú mà! Tôi đã bắt đầu lên kế
hoạch là tìm hiểu thêm chỗ này, đào sâu thêm
chỗ kia. Thế nhưng khi chấm dứt chương trình
thần học, tôi lại thấy rằng chưa có gì mấy, vì vô
số bài nghiên cứu của các nhà thần học thế giới,
tôi đọc, tôi không hiểu! Thế là hành trình vẫn
còn đó mở ra mời gọi. Không bao giờ được

bằng lòng với vốn liếng đã có, vì các vấn đề của
Hội Thánh và thế giới tăng thêm và thay đổi,
não trạng con người thay đổi. Và sống ở thời
nào, chúng ta phải cung cấp cho thời đó một câu
trả lời gãy gọn về Thiên Chúa và về con người.
Đó là vai trò ngôn sứ, vì vị ngôn sứ luôn luôn là
người của Thiên Chúa cho một thời đại nhất
định.
Điều tôi tâm sự với các sinh viên, tôi rất
mong quý giáo sư cũng chia sẻ với tôi, và hết
lòng phục vụ bằng trí óc và con tim, cũng như
các sinh viên phải học tập bằng con tim và khối
óc.
Vậy, câu hỏi mỗi người chúng ta có thể đặt
ra: Tôi đang là niềm hy vọng cho Hội Thánh và
thế giới như thế nào?

THÁNH PHANXICÔ VÀ HOÀ BÌNH
Lm Nguyễn Hồng Giáo
Lời giới thiệu: 27 tháng 10 tới, ĐGH Bênêđitô XVI sẽ đi hành hương tới Assisi để cử hành lễ
kỷ niệm 25 năm cuộc gặp gỡ liên tôn cầu nguyện cho hòa bình, do Chân phước Giáo Hoàng Gioan
Phaolô có sáng kiến tổ chức năm 1986. Chia Sẻ xin giới thiệu với anh em bài viết của anh GuyMarie vào chính năm ấy, cũng là năm được Liên Hiệp Quốc chọn làm Năm Quốc Tế Hòa Bình.

Ngày nay, khi hoà bình thế giới lại bị đe dọa
trầm trọng và loài người đứng trước những vấn
đề to lớn hệ trọng như nạn khủng bố, chạy đua
vũ trang, ô nhiễm môi trường sinh sống, bất
công trong các quan hệ quốc tế và đặc biệt trong
các trao đổi thương mại giữa các nước giàu và
các nước nghèo v.v. thì rất nhiều người trong
Giáo Hội Công Giáo và cả ngoài Giáo Hội lại
hướng nhìn về Thánh Phanxicô Assisi. Tại sao?
Một vị thánh sống cách đây tám thế kỷ, thử hỏi
Ngài có gì để nói với chúng ta hôm nay trước
những vấn đề nóng bỏng như trên? Ngài có thể
dạy ta điều gì, đặc biệt trong sự nghiệp đấu
tranh cho hoà bình?
Năm 1982, nhân dịp kỷ niệm sinh nhật lần
thứ 800 của vị Thánh thành Assisi, ông Kurt
Waldheim lúc bấy giờ là Tổng Thư Ký Liên
Hiệp Quốc đã gửi cho Dòng Phanxicô một bức
thông điệp ngắn nguyên văn như sau:
“Cuộc kỷ niệm 800 năm ngày sinh của
Thánh Phanxicô phải là một nguồn cảm hứng
cho tất cả chúng ta. Qua việc làm cũng như lời
dạy của Ngài, thánh Phanxicô đã trở nên biểu
tượng cho Hoà bình, cho việc bảo vệ môi sinh
và cho tình thương đối với người nghèo. Chúng
tôi thấy sứ điệp cuả Ngài được vang vọngộai
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trong một số lý tưởng cao đẹp nhất của Hiến
Chương Liên Hiệp Quốc.
“Ngài đã chủ trương Hoà bình giữa các dân
tộc và yêu cầu các môn sinh của ngài đừng
mang vũ khí- Ngày nay Liên Hiệp Quốc hoạt
động cho hoà bình và cho việc giải trừ quân bị
giữa các quốc gia. Ngài đã biểu lộ tình thương
và lòng tôn trọng đối với thiên nhiên và mọi
sinh vật- Liên Hiệp Quốc cũng nổ lực cho công
cuộc duy trì và bảo vệ môi sinh ở mọi nơi. Ngài
là vị thánh của người nghèo- Liên Hiệp Quốc
tìm cách chấm dứt nỗi thống khổ và tình trạng
bóc lột của hàng triệu con người đang hứng
chịu, và Liên Hiệp quốc dứng ra bênh vực
quyền lợi người nghèo, người bất túc và nạn
nhân của bất công và kỳ thị.
“Thật là đúng lúc để nhắc lại rằng bản huấn
thị phổ quát đầu tiên của nhân loại là Bản Hiến
Chương Liên Hiệp Quốc, đã được ký kết tại
thành phố mang tên vị thánh, đó là thành phố
San Francisco.
“Còn nhiều việc phải làm để thực hiện giấc
mơ của Thánh Phanxicô về một thế giới hoà
bình, công bằng và hoà hợp…”
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Như chúng ta thấy, ông Kurt Waldheim đã
nhấn mạnh tới tính hợp thời của sứ điệp Thánh
Phanxicô.
Vậy để trả lời những câu hỏi trên đây, thiết
tưởng không gì hơn là khai triển và minh hoạ
những lời tuyên bố của ông Tổng Thư Ký.
Phanxicô, con người của hoà bình và hoà giải
Không những Phanxicô mơ về một thế giới
hoà bình và hoà hợp mà hơn nữa Ngài đã dấn
thân cổ võ và hoạt động cho một thế giới như
thế.
Năm 1226, vào những ngày cuối đời nằm
trên giường bệnh, Phanxicô rất đau lòng khi
nghe tin Đức Giám Mục và ông Thị trưởng
Assisi kình địch nhau. Vị Giám mục thì ra vạ
tuyệt thông cho ông thị trưởng, còn ông này thì
cấm không ai được mua bán hoặc ký kết khế
ước với Đức Cha. Phanxiô nói với anh em:
“Thật là xấu hổ cho chúng ta những người
làm tôi Chúa, vị Đức giám mục và ông Thị
trưởng thù ghét nhau như thế mà chẳng ai đứng
ra hoà giải” (Gương trọn lành, 101).
Người ta tự hỏi: thế bản thân Ngài làm được
gì khi mà đoi mắt đã gần mù và thân xác kiệt
quệ phải nằm một chỗ? Phanxicô đã làm một
việc bất ngờ và có thể nói “rất Phanxicô”, đó là
thêm vào bài ca Vạn vật mà Ngài đã sáng tác
trước đó ít lâu, một phiên khúc ca ngợi Hoà
bình và Tha thứ, rồi gửi anh em đi mời ông Thị
trưởng tới Toà Giám mục. Khi ông tới nơi và
hai người gặp nhau, các môn đệ thánh Phanxicô
nhân danh Ngài, cất tiếng hát bài ca Vạn vật
cúng với phiên khúc mới. Và điều ít ai ngờ đã
xảy tới: khi tiếng hát vừa dứt, ông Thị trưởng và
Đức Giám mục nắm tay nhau nói lời hoà giải và
ôm hôn nhau thắm thiết.
Hoà bình là một trong những giá trị cơ bản
mà thánh Phanxicô ấp ủ và thực hiện suốt cả
cuộc đời. Là một người sống Tin Mừng triệt để,
Ngài không thể làm ngơ trước một xã hội xâu
xé, đầy bất công và hận thù, bạo lực và chiến
tranh. Mỗi lần bắt đầu giảng, Ngài đều nhắc tới
Hoà bình với lời chào: “Xin Chúa ban bình an
cho anh chị em” (1 Cel 23). Ngài quan niệm
nhiệm vụ rao giảng Tin Mừng như một sứ mạng
hoà bình và giao cho các môn đệ sứ mạng đó.
Ngài nói với họ:
“Anh em rao giảng hoà bình bằng lời nói, thì
cũng phải an hoà trong lòng mình. Đừng làm
dịp cho người kách tức giận và vấp ngã, nhưng
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chớ gì mọi người thấy thái độ hiền hoà của anh
em cũng sẽ biết sống hoà bình, nhân hậu và
thuận hoà, bởi vì ơn gọi của chúng ta là săn sóc
người bị thương, băng bó kẻ bị dập gãy và kêu
gọi kẻ lầm lạc trở về”. (Ba người bạn 58).
Bản thân Ngài nhiều lần can thiệp để hoà giải
những phe nhóm kình địch và những thành phố
lâm chiến, như Pêrusia, Bologna, Arezzo,
Sienna và Assisi.
Rất tiêu biểu cho thái độ của Thánh Phanxicô
là chuyến đi Palestin cùng với đoàn quân Thập
Tự năm 1218. Vì tinh thần tôn trọng con người
và các nền văn hoá, Phanxicô cảm thấy ngỡ
ngàng phần nào trước chỉ thị của Đức Giáo
Hoàng Innocentio III loan báo cuộc Thập Tự
chinh lần thứ 5 chống lại người Hồi Giáo nhằm
chiếm lại Thánh Địa. Bởi thế, tuy Ngài cùng đi
nhưng không phải như một chiến binh, mà trong
tư cách một sứ giả Hoà Bình. Không vũ khí tự
vệ, Ngài đến trước đạo quân Hồi giáo và xin
phép được gặp vua Hồi. Sử sách kể rằng thái độ
bao dung và kính trọng của Thánh Phanxicô
cũng như tinh thần yêu chuộng hoà bình của
ngài đã để lại ấn tượng tốt đẹp sâu sắc và hơn
nữa đã gây được lòng thiện cảm của nhà Vua.
Tuy Phanxicô đã không thành công hơn, nhưng
cử chỉ của Ngài đã mở đường cho một cach thức
quan hệ mới với người Hồi giáo, dựa trên sự
hiểu biết, thông cảm và đối thoại thay cho sức
mạnh, dù là sức mạnh của vũ khí, của quyền
hành, hay của con người tự biết là có chân lý và
có văn hoá để ban phát cho kẻ khác. Bộ Luật
Dòng của Thánh Phanxicô là bộ luật dòng đầu
tiên dành nguyên cả một chương để nói về
những tu sĩ đi dến giữa người Hồi giáo. Thánh
Phanxicô viết rõ là ”đến giữa” (inter saracenos)
chứ không phải “đi tới”. Điều đó có nghĩa là
người Hồi giáo tiên vàn không phải là một mục
tiêu để chinh phục cho kỳ được, mà là người để
các anh em cùng sống với. Bởi thế, thánh nhân
vạch ra cho anh em thừa sai hai cách truyền
giáo: một là sống hiền lành, hiếu hoà không
tranh luận hoặc kiện tụng, sống khiêm nhường
tùng phục mọi người vì Chúa, và nhận mình là
người Công giáo. Hai là nếu thấy đó là thánh ý
Chúa thì mới rao giảng Lời Chúa (Bản Luật II,
ch.16). Qua kiểu nói của thánh Phanxicô, ta thấy
rõ là cách thứ nhất là cách phổ biến và ưu tiên,
cách thứ hai (tức là rao giảng) là cách đặc biệt,
cần được Chúa tỏ cho biết mới dùng tới.
Bất kỳ ở đâu người môn đệ Phanxico phải ăn
ở như những người “anh em” và những người
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“hèn mọn” đúng như tên gọi của họ là Anh Em
Hèn Mọn. Ngài viết trong luật dòng: “Tôi
khuyên anh em khi đi ra giữa đời, đừng gây sự
và cãi vã với ai, cũng đừng xét đoán ai, những
hãy hiền lành, hiếu hoà và từ tốn, nhân hậu và
khiêm nhường, ăn nói tử tế với hết mọi người
sao cho xứng hợp” (Luật I, ch.3).
Trong bản Luật Dòng Ba, tức là luật cho
những người ở bậc giáo dân, sống trong gia đình
nhưng theo tinh thần thánh Phanxicô, có một
qui đinh rất đặc biệt là cấm tất cả các thành viên
dòng ba mang vũ khí và tuyên thệ. Trong chế độ
phong kiến thời ấy, người dân phải tuyên thệ
trung thành với các lãnh chúa. Hậu quả là các
lãnh chúa phải bảo vệ con dân của mình, song
nghĩa vụ của người dân còn nặng nề gấp bội: họ
phải thần phục lãnh chúa, phải nộp sưu nộp
thuế, và phải mang vũ khí đánh giặc cho lãnh
chúa. Mà thời đó, chiến tranh giữa các lãnh chúa
là việc quá thông thường. Một qui định như qui
định của luật Dòng Ba Phanxicô, có nghĩa thực
tế như một sự từ chối trật tự phong kiến và phản
đối chiến tranh. Và dĩ nhiên là các thành viên
Dòng Ba bị các lãnh chúa bắt bơ, nhưng bằng
nhiều sắc chỉ liên tục, các Đức Giáo Hoàng
Hônôriô III và Grêgôriô IX đã bảo vệ họ thành
công.
Quả thực thánh Phanxiô đã góp phần to lớn
vào việc hoà giải trong môi trường Kitô giáo và
làm dịu bớt mối quan hệ thù nghịch giữa Kitô
giáo và Hồi Giáo trong thời đại Ngài, bằng
những hành động cụ thể và nhất là bằng cách
gợi ra một mô hình xã hội mới, dựa trên một cái
nhìn mới mẻ về con người, về xã hội và về thiên
nhiên tạo vật.
Thánh Phanxicô người anh em
của mọi người và mọi tạo vật.
Hoạt động ráo riết của thánh Phanxiô cho
Hoà Bình phát xuất từ một ý thức hết sức mãnh
liệt về toàn thể loài người và đến cả vạn vật như
một gia đình, và về thế giới này như một mái
nhà chung. Người ta phải sống với nhau như
anh em. Hơn nữa con người cũng phải yêu mến
và kính trọng thiên nhiên tạo vật như phát sinh
cùng một nguồn gốc với mình. Phanxicô có một
khả năng thông cảm và hiệp thông lạ lùng.
Đối lại với một xã hội xây dựng bằng tôn ti
trật tự, và trên sự thống trị của tiền bạc, Phanxiô
phác ra một mô hình xã hội hoàn toàn khác và
theo cách thức riêng của mình, ngài bắt đầu xây
dựng nó.
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Trong Bản Di Chúc của Ngài, khi quay nhìn
lại bước đường mình đã đi, thánh nhân viết:
“Chúa đã ban cho tôi, tu sĩ Phanxicô, ơn bắt đầu
cuộc đời sám hối như thế này. Khi tôi còn sống
trong tội lỗi, trông thấy người phung đối với tôi
là điều rất ghê tởm, nhưng chính Chúa đã dẫn
tôi đến giữa họ và tôi đã phục vụ họ… Ít lâu sau
đó tôi rời bỏ thế gian”.
Điều đáng chú ý là: đối với thánh Phanxicô,
cuộc gặp gỡ với người phung là một kinh nghiệm
gặp gỡ Chúa có tính quyết định. Người phung
tiêu biểu cho hạng người cùng rốt trong bậc
thang xã hội, và hơn nữa còn bị xã hội loại trừ.
Chúng ta biết rằng hệ thống phong kiến là
một cơ cấu chặt chẽ từ trên xuống dưới, trong
đó mỗi cá nhân, mỗi giai cấp có chỗ đứng rõ
ràng, bất di bất dịch. Giai cấp thống trị là các
lãnh chúa, các nhà quý tộc. Giai cấp bị trị, gọi
chung là thứ dân, đại đa số là nông dân nghèo,
lệ thuộc một lãnh chúa, khai thác ruộng đất của
lãnh chúa và giao ước trung thành với lãnh chúa
về mặt kinh tế và xã hội.
Vào thời thánh Phanxicô, xuất hiện một giai
cấp thứ ba là giai cấp tư sản thành thị nhờ buôn
bán làm giàu mà bắt đầu trở nên một lực lượng
chính trị xã hội mới. Dấu hiệu giàu sang của
giai cấp quý tộc phong kiến là ruộng đất và chức
tước, còn dấu hiệu giàu sang của giai cấp tư sản
thành thị là tiền bạc.
Giai cấp tư sản đã liên kết với những người
nghèo khổ ở thành thị để lập nên Công Xã tự trị
để bảo vệ quyền lợi của mình. Nhưng thành
công rồi, xã hội công xã cũng chia thành hai giai
cấp: Giai cấp thống trị gọi là “đại nhân”
(majores) gồm những người giàu có, nắm quyền
kinh tế và chính trị trong tay, và giai cấp bị trị,
gọi là những “người hèn mọn” (minores), gồm
những thợ thủ công, những người làm thuê và
những nông dân bỏ trốn làng mạc và chế độ
nông nô ra sinh sống ở thành thị.
Phanxicô xuất thân từ một gia đình thương
gia giàu có, tức là thuộc giai cấp tư sản thành
thị. Lúc đầu ngài chấp nhận cái xã hội đó và
những lý tưởng của nó là: tiền tài quyền thế và
danh vọng. Nhưng rồi dần dần ngài cảm thấy
không thoả mãn với những lý tưởng đó. Ngài
bắt đầu rút lui ra khỏi đời sống xã hội và suy
nghĩ. Chính lúc đó ngài gặp người phung. Lui
tới săn sóc hạng người này Phanxicô khám phá
ra khía cạnh nhân bản của nỗi cùng khổ của họ
và giá trị của họ. Ngài bắt đầu thấy rằng đời
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sống xã hội ở Assisi là không công bằng. Ngài
không thích ứng với thực tại bởi vì còn biết bao
kẻ bị loại trừ.
Vậy gặp gỡ người phung đối với Phanxicô là
đoạn tuyệt với xã hội hiện có. Ngài viết: “Ít lâu
sau khi gặp người phung, tôi từ bỏ thế gian”.
Thế gian đây có nghĩa là đời sống tội lỗi , nhưng
đồng thời cũng là cái thế giới của xã hội Assisi.
Cuộc trở lại của ngài cũng là một sự thay đổi
giai cấp.
Bây giờ ngài đến ở giữa người nghèo khổ, lúc
đầu cốt để phục vụ họ, rồi đần dần đồng hóa
mình với họ. Người đương thời gọi ngài với cái
tên rất đúng là “Anh Nghèo” (poverello). Còn
ngày nay người ta quen gọi ngài là Vị Thánh
Nghèo.
Phanxicô đã nghiệm ra rằng muốn trở thành
người anh em của mọi người và muốn được mọi
người nhìn nhận điều đó, cần phải trở nên người
hèn mọn, người cùng rốt, không còn gì làm cho
ai bị đe dọa, chỉ còn duy nhất một trái tim mở
rộng và đôi tay sẵn sàng phục vụ mà thôi.
Chính vì thế mà đặt tên cho Hội Dòng của
mình là Dòng Anh Em Hèn Mọn (Fratres
Minores). Tên gọi này rõ ràng có ý nghĩa xã hội.
Phanxicô muốn thực sự xác định vị trí của mình
và anh em mình giữa hạng thứ dân thành thị. Và
Ngài bắt dầu xây dựng cộng đoàn các môn đệ
của Ngài theo mô hình xã hội mới mà Ngài mơ
tưởng: Ở đây tất cả mọi người đều là anh em,
hoàn toàn bình đẳng, không phân cấp, không
quyền hành chức tước, không tiền bạc của cải.
Phanxicô viết trong luật dòng: “Vì Đức Ai, anh
em hãy tự nguyện phục vụ nhau và vâng lời
nhau” (Luật I, ch.6).
Cộng đoàn huynh đệ phải mở rộng ra với hết
thảy mọi người. Truyện cổ viết rằng, ngày kia
Bà Chúa Nghèo đền thăm viếng nơi anh em ở,
Bà hỏi Tu viện anh em ở đâu, thì anh em đã dẫn
Bà lên một ngọn đồi, đưa tay chỉ về tứ phía chân
trời mênh mông và nói: “Đấy là Tu viện của
chúng tôi”. Ở đâu anh em cũng phải tỏ ra là anh
em với nhau mà hơn nữa, còn là anh em của mọi
người trong thái độ thân ái, kính trọng, hiền hòa
và tùng phục. Nhất là anh em phải vui mừng khi
được ở giữa những người nghèo khó, hèn mọn
và bệnh tật.
“Phanxicô có một cái nhìn về con người rất
lạc quan trong cơ bản. Không được đẩy ai ra
bên lề xã hội, dù là người tội lỗi. Mỗi người,
trong tư cách là ngưòi, đều là hình ảnh của Đức
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Kitô và một phản chiếu của Chúa Cha. Quan hệ
của Ngài với tha nhân làm bằng một lòng kính
trọng vô điều kiện (…) Ngài mang tới trong
Giáo Hội một sự nhạy cảm đối với con người và
các vấn đề của con người” (Thư khai mạc
NămThánh Phanxicô 1981-1982, của các Bề
trên Cả Gia đình Phan sinh, phần I, số2).
Tình huynh đệ của Phanxicô không dừng lại
nơi loài người, nhưng còn nới rộng ra tới mọi
tạo vật, sống động cũng như vô tri vô giác trong
vũ trụ. Ngài không coi tạo vật là xấu xa, nguy
hiểm phải đề phòng. Ngài cũng không có thái
độ chủ nhân ông, nhìn tạo vật chỉ là đối tượng
cho mình khai thác tùy thích. Nhưng ngài thiết
lập một mối quan hệ thân ái, hài hòa với mọi
vật. Ngài đã sáng tác Bài ca Vạn Vật để ca ngợi
mọi công trình tạo dựng của Thiên Chúa: mặt
trời, mặt trăng, tinh tú, gió, nước, lửa, trái đất
với ngàn hoa, cây cỏ và trái trăng. Ngài gọi tạo
vật là anh, chị : anh Cá, anh Chim, chị Trăng,
chị Nước vv…, không chỉ theo nghĩa thi phú,
mà theo một cảm nghiệm sâu xa rằng tất cả đều
là công trình của Cha trên trời và mang dấu ấn
của tình thương.
Phanxicô muồn người ta quí chuộng thiên
nhiên, bảo vệ thiên nhiên; ngài dạy các môn đệ
mình khi đốn cây sử dụng theo nhu cầu, thì
đừng chặt tận gốc, để cây còn có thể đâm chồi
mới. Con người thời đại chúng ta có thể học biết
bao nhiêu điều nơi thái độ của thánh nhân. Chắc
chắn Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nghĩ
như thế khi ban Tông Thư ngày 29-9-1979 công
bố thánh Phanxicô là bổn mạng các nhà môi
sinh học.
Kết nghĩa anh em với vạn vật, phải chăng là
chọn một vũ trụ quan trong đó đối thoại phải
loại trừ đối đầu và chung cuộc đoàn kết hiệp
nhất phải thắng vượt xâu xé, chia lìa? Phanxicô
luôn quan niệm sống là sống với, sống chung
chan hòa.
Kết luận.
Đức Thánh Cha Gioan Phaolô trong thư gửi
Dòng Phanxicô nhân dịp lễ sinh nhật lần thứ
800 của vị Thánh Nghèo đã viết rằng trong suốt
giòng lịch sử”thiên hạ vẫn luôn luôn ngưỡng mộ
và yêu mến thánh nhân vì họ thấy thực hiện nơi
ngài một cách lạ lùng, điều mà họ ao ước cho
mình, trên hết mọi sự trong đời: đó là niềm vui,
sự tự do, hòa bình, hòa thuận và hòa hợp giữa
loài người và giữa các dân tộc”.
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Thời đại thánh Phanxicô không phải là thời
đại của chúng ta. Các cuộc chiến giữa các đô thị
thời đại ngài không có gì so sánh được với các
cuộc chiến tranh của thời đại nguyên tử chúng ta.
Và tất nhiên là chúng ta cũng không thể nào
lặp lại các giải pháp của ngài cho các vấn đề của

chúng ta. Tuy nhiên cách nhìn của ngài và các
thái độ của ngài là một nguồn cảm hứng và
động viên mạnh mẽ cho con người hôm nay, để
ra sức xây dựng một thế giới tự do hơn, huynh
đệ, công bằng, hòa bình và hòa hợp hơn.

“KHỦNG HOẢNG”
GB. Phạm Xuân Thanh
Bữa tối vừa xong, tôi khom người ngắm
nghía mấy con cá đang bơi trong hồ và nhao
nhao đòi ăn. Lạ thật, mới ngày nào đó, mình đã
cho nó ăn, sao giờ lại đòi ăn nữa rồi, bộ - tụi bây
ăn xong mà quên là chưa ăn chứ gì? Một bàn
tay vỗ nhẹ lên vai tôi, ngoái lại và đứng lên.
Khuôn mặt nghiêm trang khác thường của anh
phụ trách đang chờ sẵn, tôi đoán ngay có
chuyện gì đặc biệt dành cho mình. Đúng thật,
“chuyện mới với nội dung cũ”, anh cho tôi biết
về phản ánh của một vài anh em với anh phụ
trách về tôi rằng, “anh em đã nhờ em một số
việc, nhưng em đã không làm…”. Lúc đó, tôi
thừ người ra và không thể nói được gì.
Thấy mình như kẻ dự tiệc cưới kia không
chịu mặc y phục lễ cưới, đến khi ông chủ quan
sát, phát hiện và hỏi “tại sao anh không mặc y
phục lễ cưới”, anh ta câm miệng, không nói
được gì và bị tống vào ngục. Anh phụ trách nói
tiếp, “em nên chịu khó để ý, sẵn sàng làm giúp
anh em, khi anh em nhờ đến. Và, khi nhà vắng
người, em nên để ý mọi việc xem cần cái gì để
làm thế cho anh em”. Lại một lần nữa, dường
như tôi không chu toàn việc nhà khi anh em đi
vắng, vậy mà bấy lâu nay, tôi cứ tưởng việc
mình cố gắng như thế là tốt rồi, nhưng thực ra
chưa đủ, chưa đủ đối với một thành viên trong
cộng đoàn. Điều quan trọng hơn là việc anh em
nhờ mà không làm. Một lần anh Giám tỉnh nhờ
tôi mang thùng sách ra nhà sách để gởi, tôi nhận
lời ngay và rồi, thùng sách ấy vẫn còn đó, vậy là
anh phải nhờ một người anh em khác mang
chúng đi. Ngay sau đó, anh phụ trách nói tiếp,
“điều này rất hệ trọng về lâu về dài, nó ảnh
hưởng đến đời tu của em. Nếu cứ quên hoài như
thế thì anh em sẽ đặt câu hỏi, liệu có phù hợp
cho đời tu không?” Lúc bấy giờ, tôi không dám
phản bác bất cứ một điều gì, mà chỉ nói thêm
rằng, “đúng là tôi quên rất nhiều”.
Thời gian trôi qua, với sự nỗ lực để ý nhiều
hơn, dường như bộ vi xử lý này càng để ý lại
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càng dễ quên. Đầu óc nó làm sao đó, mình như
không thể bao quát nhiều sự việc cùng một lúc,
trong cùng một thời gian. Khi làm việc gì, thì
việc đó mới duy nhất tồn tại với kẻ “quên” này.
Cũng vậy, khi làm bài tập, thì bài làm với nội
dung được bận tâm mới hiện diện trong đầu kẻ
quên. Lúc đó, thời gian dường như không ảnh
hưởng bao nhiêu, cụ thể trong câu chuyện đã kể
với anh phụ trách rằng, “mới cách đây vài ngày,
trong lúc đang say mê, chợt để ý đến đồng hồ
bên góc màn hình vi tính, chỉ số là 11 giờ, em
thốt lên rằng, ‘chết rồi, khuya quá rồi, đi ngủ
thôi’. Khi vừa đến giường để mắc mùng thì ánh
sáng phía sau cửa sổ sáng choang như giữa trưa
trời nắng vậy, giật mình mới biết là buổi trưa”.
Đây là căn bệnh có lẽ cũng không khó chữa
lắm, nhưng vì sao tôi chưa sửa được. Có phải kẻ
quên không chịu bỏ thói hư tật xấu của mình,
hay cố thủ lấy nó để quên đi sự đã qua, hoặc
đang học lấy “cái nhớ” nhưng chưa đúng
phương pháp. Anh Phụ trách cho tôi lời khuyên:
“em nên ghi lại ngay những công việc sắp làm,
hay dùng đồng hồ báo thức chẳng hạn”. Đúng là
lời khuyên rất hữu ích cho rất nhiều người.
Chuyện xảy ra tại Pleiku, một anh em nhờ tôi đi
chợ mua ít món cho một tuần ăn. Ghi lại tất cả
những gì cần mua, tôi an tâm đi chợ, đến hàng
nào, cứ việc đưa giấy ra xem. Điều này thật
tuyệt cho đầu qên của tôi. Nhưng xui xẻo làm
sao, tờ giấy lẫn lộn đâu đó trong túi mà tìm hoài
không ra, thôi đành nhớ gì mua đó. Về nhà, tờ
giấy được chuẩn bị sẵn hồi nào còn nguyên trên
bàn. Cũng tương tự mới đây, tôi đến nhà Dòng
Chúa Quan Phòng để gởi vài thứ qua
Campuchia, tôi cẩn thận ghi lại địa chỉ và tên
người gởi, đến khi lôi giấy ra tìm mới thấy túi
trống không.
Suy nghĩ về việc “ảnh hưởng đến đời tu”, tôi
nhận thấy rằng, có vài anh em nóng nảy và tức
giận vì “sự quên”. Một dẫn chứng như sau, bữa
đó mấy năm về trước, người anh em nhờ tôi về
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lấy quyển sách lễ Phan sinh, trong lúc anh chờ
vì thánh lễ đã gần đến giờ. Sự nhiệt thành vốn
có, tôi đi ngay mà chẳng đắn đo. Người anh em
đứng chờ như thể sẽ có sách trong giây lát.
Không còn đủ kiên nhẫn vì giáo dân cũng chờ,
anh đành bước lên bàn thánh với ngày lễ
thường. Đến khi gặp lại, anh đùng đùng nổi giận
khi tiến về phía tôi và tôi đã nhớ, tôi nhớ là tôi
đã quên. Anh nói, “tính em như vậy, thì không
ai dám giao cho em việc gì nữa đâu”. Ngậm
ngùi đón nhận lời nói của anh, từ đó, tôi ráng
tập để nhớ nhiều hơn. Thời gian sau đó, anh em
còn chút hy vọng, rằng tôi không đến nỗi quên
hết tất cả, nên đã dao việc nhỏ nhỏ cho kẻ hay
quên. Nhưng những ai giao việc, chính người đó
mới là kẻ đau khổ, chứ không phải kẻ quên.
Nghĩ thương cho anh em bởi chính anh em là
người đau khổ vì không được toại nguyện theo
ý mình; phần mình cũng buồn vì không chu toàn
sự việc. Không hiểu sao, tôi vẫn thấy mình
nhiều việc, mà tỷ số nhớ lại tỉ lệ nghịch với số
lượng công việc. Do đó, tình thương tôi dành
cho anh em nhiều hơn, phải chăng vì vậy mà
thân này gầy đi theo thời gian, hay căn bệnh đã
làm cho thân xác bị hao mòn dần đi. Mà, căn
bệnh nào đã nhập vào mình? Có lẽ một loại vi
rút nào đó đang ăn lấy ăn để cái đầu óc và trí
nhớ trong tôi.
Nghĩ lại việc chưa khấn trọn năm nay, có lẽ
phần vì sự hay quên, phần vì lý tưởng quá mức
gì đó mà thiếu đi tính thực tế, phần vì chưa nhận
ra chính mình, phần vì lý do lỗi lầm nào đó tôi
chưa thay đổi hay vì việc truyền thông mà đi
nhiều. Nhưng thay đổi làm sao, khi thấy cuộc
đời mình là một chuỗi những tháng ngày lầm
lỗi. Khốn nạn thật. Nếu mình khấn trọn trong
tình trạng này, hẳn sẽ làm khổ anh em? Như anh
Giám tỉnh nói: “em không phải là người gây
chuyện, nhưng là cái cớ cho anh em khó chịu”.
Khi nghe lời này, tôi thực sự buồn lòng và hứa
với anh Giám tỉnh sẽ buồn ít phút thôi, thú thật,
tôi đã phạm lời hứa. Lời nói của anh làm tôi suy
nghĩ nhiều, “điều gì thực sự nơi tôi làm cho anh
em khó chịu”. Tôi đang cố gắng sống cho thật
tốt, thế nhưng, có phải sự cố gắng đó là một
chuỗi những hành động giả tạo; một sự nỗ lực
trở nên điều mà không phải bản chất thật của
mình. Người như thế nào sẽ hiện lên trên khuôn
mặt và phong cách như thế ấy. Nếu dùng lời nói
mà cố gắng biểu lộ điều tốt thì giống như: “mở
miệng ra là chữ thánh ước trên môi, nhưng
chúng lại ghét điều sửa dạy”. Bởi vậy, dù cố
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gắng đến đâu trong cách biểu lộ mà hành vi
không xác tín tự tâm can thì giống như “cỏ mọc
mái nhà, chưa ai nhổ mà đã héo khô”. Sống với
anh em và để ý xem có ai ghét bỏ hay gắt gỏng
gì với mình không mà không thấy, nhưng chỉ
thấy mọi người biểu lộ niềm vui và hòa nhã.
Tuy vậy, có vài anh em nào đó vì muốn tốt cho
ơn gọi của tôi nên trình bày với những người có
trách nhiệm để các anh đồng hành tôi sát hơn.
Gẫm lại một chút về những lần sai lỗi, tôi đều
đến xin lỗi ngay với người anh em đó và đều
nhận được sự vui vẻ tha thứ cho tôi. Tha thứ thì
tha, nhưng hành động sai lỗi thì không thể xóa.
Đó là thứ sẽ kết án cho tôi mỗi lần đến trước
“tòa phán xét”. Dĩ nhiên, tôi không dám trách
móc ai. Tất cả điều gì anh em làm đều sinh ích
cho kẻ yêu mến mà, bởi người đứng bên ngoài
có con mắt nhạy cảm hơn, nhưng không phải tất
cả đâu.
Trong tình thế hiện nay, tôi phải làm gì bây
giờ? Hay quên, thái độ giả tạo, không thực tế,
thiếu hiểu về mình… Dĩ nhiên tôi biết điều gì tốt,
điều gì không, nhưng phải thể hiện làm sao cho
phù hợp với con người thực, tình hình thực tế đời
sống. Phải chăng tôi phải sống khô khan, một đời
sống tẻ nhạt, cách hành xử và phản ứng cho cục
căn một chút, nói năng xông xáo và “nổ” một
chút, ăn nói thêm một chút hài hước mà mạnh
dạn hơn. Như vậy mới là tôi? Nghĩ lại mới thấy,
mình đã quá “khô”, quá liều rồi còn gì?
Điều tồi tệ nhất với tôi là gì? Nếu tôi không
sống được với anh em tôi trong đời sống tu trì,
vì phải làm khổ anh em. Nếu tôi không sống
cộng đoàn được mà phải lập gia đình, hẳn cũng
làm khổ gia đình mà thôi; nếu dạy học, hẳn tôi
sẽ làm khổ học trò; nếu đi làm, hẳn tôi sẽ làm
khổ đồng nghiệp... Phải chăng chỉ có núi non
đang chờ tôi, và cây cối sẽ an lòng vì không bao
giờ nhờ tôi làm gì, hay trách nhiệm với chúng
một thứ gì cả. Nhưng làm sao không có trách
nhiệm được, khi tôi đang thụ hưởng sự sống
một phần từ nơi chúng. Nếu chúng cần tôi tỉa
cành và tưới nước thì hẳn chúng cũng sẽ đau
lòng và buồn phiền vì tôi có thể quên. Ngay cả
mấy con cá, con rùa trong hồ, chúng đã phải cực
lòng đói meo khi những ngày tôi quên cho ăn.
Thôi thì cứ phó thác mọi sự cho Đấng có quyền
trên mình mà đi, Người sẽ dẫn đi trong đường
ngay nẻo chính. Còn cái thân này thì làm được
gì, trong khi điều chưa tới thì không biết, việc
đã qua thì không nhớ, việc tại thì “đầy ắp”.
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CÁC NGÀY GHI NHỚ

THÁNG 09
BỔN MẠNG CỘNG ĐOÀN
Ngày 04/10 Lễ Thánh Phanxicô Assisi
Tỉnh Dòng Phanxicô Việt Nam
Cộng đoàn Phanxicô – Đakao
Cộng đoàn Phanxicô – Cồn Én
Cộng đoàn Phanxicô – Xuân Sơn
Cộng đoàn Phanxicô – Suối Dầu
Cộng đoàn Phanxicô – Đất Sét

BỔN MẠNG ANH EM
Ngày

Tên Thánh

Họ Tên

Cộng Đoàn

04/10

Phanxicô

Đỗ Đình Lâm

Sông Bé

04/10

Phanxicô Atxidi

Trần Thanh Lam

Thủ Đức

16/10

Giêrađô

Trần Văn Liên

Thủ Đức

17/10

Inhaxiô

Nguyễn Duy Lam

Đa kao

17/10

Inhaxiô

Ngô Đình Phán

Thủ Đức

18/10

Luca

Nguyễn Văn Phi

Thủ Đức

28/10

Simon

Nguyễn Duy Hiền

Cù Lao Giêng

28/10

Tađêô

Phạm Văn Hiền

Đa kao

28/10

Simon

Nguyễn Tấn Đạt

Thủ Đức

Lễ Giỗ
ANH EM ĐÃ QUA ĐỜI
Ngày
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Họ tên

02/10/2009

Phêrô Baotixita Đỗ Long Bộ

03/10/2001

Florent Zucchelli

09/10/1982

Giuse Trần Văn Liên

10/10/2008

Gioan Maria Trần Văn Phán

12/10/1989

Angiêlô Vũ Văn Đình

17/10/1995

Đaminh Nguyễn Xuân Bá

20/10/1989

Phanxicô Trần Hữu Nghĩa

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

