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“TRỞ NÊN HÈN MỌN HƠN VỚI CHÚA KITÔ” 

Các anh em trong Dòng thân 

mến, 

Khi chúng ta bắt đầu cử hành 

lễ Giáng sinh của Chúa chúng ta, 

lời cầu nguyện của tôi cho anh em 

đó là: Xin Thiên Chúa ban bình 

an cho anh em: bình an trên quê 

hƣơng anh em, đặc biệt là khi nó 

bị giằng xé bởi bạo lực; bình an 

với những ngƣời láng giềng của 

anh em, đặc biệt là khi họ đang 

cảm nghiệm những thử thách gian 

khổ; bình an trong các huynh đệ 

đoàn của anh em, nhất là nơi 

những anh em đang đau khổ trong 

thân xác và tinh thần; bình an 

trong con tim anh em, dù anh em 

ở bất cứ nơi đâu trong mùa Thánh 

này. 

Thánh Phanxicô đã sáng tác 

một trong các “thánh vịnh” đặc 

biệt của ngài trong Bộ Kinh Vƣợt 

Qua, kinh Chiều lễ Giáng sinh 

(KVQ, c. 7). Bản văn biểu lộ một 

niềm hân hoan và vui sƣớng nơi 

cuộc giáng sinh của Chúa Kitô, 

nhƣng cũng nhận ra sự khiêm 

nhƣờng của những điều xung 

quanh Hài Nhi ở Bethlehem: Vì 

Hài Nhi cực thánh và dấu yêu đã 

được ban cho chúng ta (x. Is 9,6) 

và đã được sinh ra cho chúng ta 

trên đường đi, được đặt nằm 

trong máng cỏ vì Người không có 

chỗ trong lữ quán (x. Lc 2,7). 

Ngài đã đƣợc sinh ra cho 

chúng ta “trên đƣờng đi”. Từ bài 

giảng của thánh Gregory Cả trong 

bài đọc Kinh sách của lễ Giáng 

sinh, thánh Phanxicô đã lấy hình 

ảnh của một Hài Nhi nghèo hèn 

nhƣ là một lữ khách: “Ngài đã 

không đƣợc sinh ra trong mái ấm 

của cha mẹ mình, nhƣng trên 

đƣờng đi”. Đức Maria và thánh 

Giuse đang hành trình khi Đức 

Giêsu đƣợc sinh ra, họ dừng lại 

tại Thành vua Đavit nhƣng 

không có một mái ấm cố định tại 

đó. Bởi vì không có chỗ cho họ 

trong nhà trọ, họ đã thích nghi 

chỗ ở nghèo hèn có sẵn cho mình. 

Khi Đức Giêsu sinh ra, Tin Mừng 

theo thánh Luca đã họa lại cảnh 

đó cho chúng ta: Đức Maria và 

thánh Giuse ở trong một nơi dành 

để nuôi súc vật, với một hài nhi 

mới sinh đặt trong máng ăn của 

súc vật, và các mục đồng vui 

sƣớng đến từ các vùng lân cận, 

hoạt động nhƣ những ngƣời loan 

báo Tin Mừng về điều mà họ đã 

thấy và đã nghe (x. Lc 2,17). Thật 

là khó để tƣởng tƣợng một hình 

thức khiêm nhƣờng hơn và hân 

hoan hơn của việc loan báo Tin 

Mừng nơi dạng thức loan báo Tin 

Mừng của lần Giáng sinh đầu tiên 

này! 

Trong suốt cuộc đời mình, 

thánh Phanxicô đã đƣợc thúc đẩy 

sâu xa bởi sự kiện rằng Đức 

Giêsu, Con Thiên Chúa và con 

của Đức Maria, đã chọn để ôm ấp 

thân phận của “những con ngƣời 

hèn mọn”. Sự ƣu tiên nhất quán 

của Ngài là ở giữa những con 

ngƣời đƣợc xem là “thấp kém 

hơn” những ngƣời khác, những 

tội nhân và những ngƣời Samaria, 

dân ngoại và những ngƣời thu 

thuế. Những môn đệ gần gũi nhất 

với Ngài đều có nguồn gốc khiêm 

tốn, bao gồm những ngƣời chài 

lƣới và một ngƣời từng làm nghề 

thu thuế. Danh sách dài những 

thành viên gia đình trong Tin 

Mừng theo thánh Matthêu (x. Mt 

1,1-17) cho thấy rằng các tổ phụ 

của Đức Giêsu bao gồm một 

phạm vi rộng lớn của nhân loại 

trên bốn mƣơi hai thế hệ, từ 

những ngƣời nổi tiếng về sự trung 

thành đến những kẻ khét tiếng về 

sự bất trung của họ. Thiên Chúa 

biểu lộ tình yêu không điều kiện 

của Ngƣời cho những ngƣời con 

đƣợc yêu thƣơng của Ngƣời, 

không quan tâm đến sự xứng 

đáng của họ, gặp gỡ họ trên con 

đƣờng hƣớng tới một nhân loại 

đƣợc phục hồi và ban tặng cho họ 

phẩm giá. 

Trong dịp Đại Lễ này chúng ta 

hãy phản tỉnh về sự “hèn mọn” 

của Đức Giêsu, việc Ngài trở nên 

“hèn mọn” hơn ngƣời khác, cho 

thấy mình nhƣ tôi tớ của họ. Lời 

Tựa của Tin Mừng Gioan mô tả 

sự chọn lựa để ở giữa “những 

ngƣời hèn mọn hơn” trong những 

từ đơn giản: “và Ngôi Lời đã trở 

nên người phàm và sống giữa 

chúng ta” (Ga 1,14). Vốn giàu 

sang phú quý, Ngôi Lời, Con Yêu 

Dấu, đã hạ mình nhận lấy “thân 

xác nhân loại yếu đuối của chúng 

ta” trong cung lòng của Đức 

Trinh nữ Maria (2T Th 5). Sự 

chọn lựa này, một hành động 

hoàn toàn tự do của tình yêu tuôn 

tràn nơi Thiên Chúa, là hành động 

của việc trở nên một thụ tạo giữa 

các thụ tạo, để cho ngƣời Con dẫn 

đƣa tất cả các thụ tạo trở về với 

cội nguồn của chúng trong tình 

yêu hiệp thông của Chúa Ba 

Ngôi. 

Tin Mừng của thánh Gioan 

cũng nói với chúng ta rằng sự đến 

của Ngôi-Lời-làm-ngƣời xảy ra 

nhƣ là sự đến của ánh sáng vào 

trong một thế giới đƣợc biểu thị 

bởi bóng tối (x. Ga 1,5). Chúng ta 

ngừng lại ở thời khắc linh thánh 

này, khi những đêm dài nhất của 

năm giữ phía Bắc trong bóng tối 

và những ngày dài nhất của năm 

mang ánh sáng đến phía Nam. 
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Chúng ta có thể nghĩ về lời giải 

thích của thánh Matthêu ở đó 

bóng tối của đêm đƣợc chiếu rọi 

bởi ngôi sao sáng (x. Mt 2,9) dẫn 

đƣa các đạo sĩ đến gặp Hài Nhi ở 

Bethlehem. Cũng thế trong đời 

sống mỗi ngƣời, chúng ta kinh 

nghiệm về ánh sáng của Đức 

Giêsu. Ngài xua đuổi bóng tối 

khỏi con tim của chúng ta, nhƣ 

chính thánh Phanxicô kêu cầu 

Chúa khi ngài cầu nguyện trƣớc 

Thánh Giá (PrCr). Và cũng nhƣ 

trong những huynh đệ đoàn địa 

phƣơng và trong Hội Dòng của 

chúng ta nhƣ là một huynh đệ 

đoàn quốc tế, chúng ta cảm 

nghiệm những thời khắc của bóng 

tối, và chúng ta biết chúng ta cần 

đến ánh sáng của Thánh Linh 

Chúa dẫn đƣa chúng ta vƣợt qua 

đêm tối tới ánh sáng của ban 

ngày. 

Tại một số nơi trên thế giới 

hôm nay, nhiều anh chị em đang 

đau khổ với các đồng bào Kitô 

hữu của mình và các công dân 

khác trong tình trạng bạo hành 

khủng khiếp. Một số ngƣời đã 

mất mạng, đau đớn trong những 

thƣơng tổn nghiêm trọng, trong 

khi những ngƣời khác mất đi 

ngƣời thân, mái ấm và sinh kế. 

Lời cầu nguyện của chúng ta và 

những hành động cụ thể của tình 

liên đới phải đồng hành với họ, 

cùng với những nỗ lực không 

ngừng của chúng ta cho việc 

chấm dứt những xung đột bạo lực. 

Tại những nơi khác trên thế giới, 

nhiều anh chị em của chúng ta 

đang đau khổ bởi những hệ quả 

tàn phá của các bệnh tật độc hại, 

cuộc khủng hoảng cúm Ebola, 

HIV và AIDS, và những bệnh tật 

không thể ngăn chặn khác, đã trở 

nên tồi tệ hơn bởi sự ác liệt của 

nghèo đói mà với nó các bệnh tật 

này đã bị kết án cùng với “sự thờ 

ơ của toàn cầu”. 

Tại một số nơi của Hội Dòng 

hôm nay, có những anh em đang 

đau khổ vì sự yếu nhƣợc và bệnh 

tật của tuổi tác. Một trong số họ 

gặp phải thất vọng, không thấy 

một thế hệ mới những anh em, 

những ngƣời tiếp tục những công 

trình lớn lao mà họ đã và đang 

quảng đại gánh vác cách trung tín 

trong nhiều năm. Những ngƣời 

khác, luôn luôn tín thác vào khả 

năng của Chúa có thể làm nhiều 

hơn những gì chúng ta cầu xin 

hay nghĩ tƣởng, phó thác tƣơng 

lai các huynh đệ đoàn và sứ vụ 

của họ cho sự quan phòng của 

Thiên Chúa trong Hội Thánh, tin 

tƣởng rằng không có sự tốt lành 

nào sẽ bị mất đi nơi điều mà họ đã 

và đang ban tặng một cách tự do 

cho ngƣời khác. Nhƣ Thiên Chúa 

làm cho chúng ta trong sự nhập 

thể của Con Một yêu dấu của 

Ngƣời, cũng thế, chúng ta phải 

làm cùng với nhau và cho nhau, 

nghĩa là, học hỏi nghệ thuật đƣợc 

làm đầy ân sủng của việc đồng 

hành, thể hiện cùng một sự quan 

tâm đến và thƣơng xót nhau và 

cho tất cả nhân loại 

và tạo thành nhƣ 

Thiên Chúa đã dành 

cho chúng ta. 

Ngay cả giữa 

những cảm nghiệm về 

các thử thách cam go 

và khó khăn trong 

Hội Dòng, trong Hội 

Thánh và trong thế 

giới, sự hiện diện của 

Đức Giêsu là ánh 

sáng cho chúng ta. Vì 

lý do này, Hội Thánh 

đã và đang chọn bản 

văn vui tƣơi của Isaia 

cho thánh lễ Giáng 

Sinh đƣợc cử hành 

trong bóng tối của 

ban đêm: Đoàn dân 

đang lần bước giữa 

tối tăm đã thấy một ánh sáng huy 

hoàng; đám người sống trong 

bóng tối nay được ánh sáng bừng 

lên chiếu rọi (Is 9,1). 

Trong cuộc viếng thăm của tôi 

đến nhiều huynh đệ đoàn của Hội 

Dòng vào năm ngoái, tôi cũng 

đƣợc đặc ân nhìn thấy ánh sáng 

này, những dấu hiệu đáng khích 

lệ của sự tăng trƣởng mới mẻ và 

sống động giữa các anh em. Tại 

Châu Á và Châu Đại Dƣơng, 

Châu Phi, Châu Mỹ và Châu Âu 

có một sự hào hứng đáng ngạc 

nhiên về sứ điệp và gƣơng mẫu 

của thánh Phanxicô. Điều này 

dƣờng nhƣ đang gia tăng đặc biệt 

giữa thành viên nơi số tín hữu 

Công giáo gia tăng ở phía Nam 

địa cầu. Chúng ta biết rằng chính 

ĐGH Phanxicô đã thƣờng xuyên 

kêu gọi chúng ta chú ý tới thánh 

Phanxicô nhƣ là đấng bảo trợ cho 

bình an, cho ngƣời nghèo, và cho 

sự quan tâm tới trái đất. Huấn dụ 

sôi nổi của ngài, Niềm Vui Tin 

Mừng, đã gợi hứng cho nhiều 

ngƣời bắt đầu sự dấn thân cho 

việc loan báo Tin Mừng trong 

thời đại chúng ta với năng lực 

đƣợc đổi mới và sự hăng hái nhiệt 

thành. Tôi mời gọi anh em, các 

anh em yêu dấu của tôi, hãy ôm 

ấp sứ điệp chính yếu nơi Tông 

huấn của ĐGH Phanxicô và xem 

nó nhƣ một cách thế mới cho việc 

hiểu và sống Tin Mừng, Luật 

sống và Hiến Chƣơng của chúng 

ta. 
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Từ viễn cảnh ơn gọi con 

ngƣời, Kitô hữu và Phan Sinh, 

thách đố mà chúng ta đối diện 

hôm nay không phải là con số anh 

em trong Hội Dòng, hay tuổi tác 

của họ, hay con số công tác tông 

đồ của họ nhƣng là phẩm chất của 

việc làm chứng cho Tin Mừng mà 

chúng ta đƣợc chia sẻ trong thế 

giới hôm nay. Một sự nghiên cứu 

toàn diện về Hội Dòng, sử dụng 

Bản Câu Hỏi, cho chúng ta thấy 

một số lãnh vực đòi hỏi thay đổi 

và hoán cải triệt để trong đời sống 

chúng ta. Hơn một nửa số anh em 

đƣợc mời tham gia vào trong việc 

nghiên cứu tin rằng để canh tân 

Hội Dòng, điều quan trọng là 

chúng ta cải thiện chất lƣợng 

những mối liên hệ trong huynh đệ 

đoàn. Nhiều anh em đau khổ từ 

việc thiếu vắng một tình huynh đệ 

đích thực trong những huynh đệ 

đoàn địa phƣơng của họ, dẫn đến 

những cuộc khủng hoảng về sự cô 

độc và làm yếu đi ơn gọi con 

ngƣời, Kitô hữu và Phan Sinh. 

Các vị phục vụ thƣờng thấy khó 

khăn để đối thoại một cách đích 

thực với các anh em để xây dựng 

một tình huynh đệ đích thực. Một 

số anh em làm công việc, đặc biệt 

là công việc mục vụ, mục tiêu duy 

nhất của ơn gọi Phan Sinh của họ, 

thƣờng làm việc quá sức, có lẽ để 

tránh nỗi đau họ cảm nghiệm từ 

việc thiếu vắng phẩm chất trong 

đời sống huynh đệ. Điều này cũng 

dẫn đến việc làm suy yếu những 

mối dây huynh đệ và góp phần 

cho chủ nghĩa cá nhân và một sự 

đánh mất ý thức về lợi ích chung. 

Đời sống cầu nguyện của cá nhân 

và cộng đoàn cũng chịu thiệt thòi, 

dẫn đến một sự suy yếu đời sống 

thiêng liêng bên trong của cả cá 

nhân và huynh đệ đoàn. 

Ngay cả giữa những bóng tối 

này, ánh sáng của mầu nhiệm 

nhập thể vẫn tiếp tục soi chiếu! 

Anh em cũng đã trình bày với tôi 

trong những cuộc viếng thăm 

rằng họ đƣợc chuẩn bị để dấn 

thân vào trong một đời sống mãnh 

liệt của việc cầu nguyện, huynh 

đệ và sứ vụ đƣợc chia sẻ. Nhiều 

anh em hiện đang làm việc với 

ngƣời nghèo, ngƣời nghiện ma 

túy, những ngƣời sống với HIV 

và AIDS, những ngƣời nghiện 

rƣợu, những ngƣời vô gia cƣ và 

những ngƣời bị buộc phải rời khỏi 

nhà của họ, và những ngƣời nhƣ 

cha mẹ của Đức Giêsu, đã bị buộc 

để tìm kiếm sự an ủi “trên đƣờng 

đi”, sống nhƣ những ngƣời nghèo 

khổ bần cùng, những ngƣời thừa 

thải trong những quốc gia không 

phải của họ. Nhiều anh em đƣợc 

chuẩn bị để lên đƣờng với Chúa 

Giêsu, đặt vận mạng của họ cùng 

với những ngƣời nghèo của Thiên 

Chúa, đơn giản hóa lối sống của 

họ để những ngƣời khác có thể 

sống và phát triển mạnh mẽ. 

Trong những con đƣờng này, 

chúng ta có thể khẳng định sự dấn 

thân của mình để sống “niềm vui 

của Tin Mừng” nhƣ là những 

ngƣời loan báo Tin Mừng và 

những nhà truyền giáo, mang quà 

tặng mà chúng ta đã và đang lãnh 

nhận đến tất cả nhân loại và thụ 

tạo.  

Khi chúng ta chuẩn bị mình về 

mặt tinh thần và huynh đệ để cử 

hành Tổng Tu Nghị 2015, chúng 

ta hãy cầu khẩn sự quan tâm đầy 

yêu thƣơng của Đức Mẹ trinh 

khiết thành Bethlehem, kêu xin 

Mẹ cầu cùng Con yêu dấu của Mẹ 

cho chúng ta, rằng Ngài đã hạ 

mình thành “ngƣời anh hèn mọn” 

của chúng ta, thì xin cũng khơi 

lên nơi chúng ta Thần Khí mới 

của Ngƣời để đổi mới bộ mặt trái 

đất. Chúng ta hãy cầu nguyện cho 

sự khởi đầu của một sự đổi mới 

sâu xa của toàn Hội Dòng, từ ơn 

gọi của mỗi anh em, đến sự nâng 

cao đức ái huynh đệ và sứ vụ 

đƣợc chia sẻ trong huynh đệ đoàn 

địa phƣơng, đến đời sống và sứ 

vụ loan báo Tin Mừng của các 

tỉnh dòng và các hạt dòng và 

trong cả toàn Hội Dòng. Chúng ta 

hãy cầu nguyện cho sự đổi mới 

của tất cả nhân loại và tạo thành, 

cho xuất hiện vƣơng quốc của 

Thiên Chúa, một vƣơng quốc của 

công lý, hòa bình, chân lý, yêu 

thƣơng và tha thứ. Xin cho chúng 

ta ôm ấp những phẩm tính thần 

linh này trong cùng một tinh thần 

của nhân loại trong đó Thiên 

Chúa ôm ấp chúng ta. 

Cầu chúc Mùa Giáng Sinh và 

một Năm Mới đầy ân phúc và 

niềm vui đến với anh em, các anh 

em rất yêu dấu của tôi, cũng nhƣ 

với các chị em dòng Clara, các 

chị dòng Vô Nhiễm Nguyên Tội 

và các bạn hữu! 

 

Thân ái, 

Roma, ngày 8 tháng 12 năm 2014 

Đại lễ Đức Maria  

Vô Nhiễm Nguyên Tội 

 

 

 

Tu sĩ Michael A. Perry, ofm 

Tổng Phục vụ và tôi tớ 
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Đakao, ngày 24 tháng 12  năm 2014 

 

Kính gửi: Anh chị em trong đại gia đình Phan Sinh 

 

Anh chị em thân mến, 

Thay mặt anh em trong Tỉnh dòng 

thánh Phanxicô Việt Nam, tôi xin chúc 

mừng lễ Giáng Sinh cho tất cả anh chị 

em! 

Chúng ta đang chuẩn bị cử hành lễ 

Giáng Sinh, một ngày lễ Cha Thánh 

Phanxicô rất yêu thích. Ngài bao giờ 

cũng muốn cử hành đại lễ này một 

cách đặc biệt. Đối với ngài, Ngôi Hai 

Nhập Thể là một biến cố vô cùng quan 

trọng. Chính vì thế, vào năm 1223, 

ngài đã có sáng kiến thực hiện họat 

cảnh Giáng Sinh đầu tiên tại hang đá 

làng Greccio, nƣớc Ý. 

Em bé sơ sinh bọc tã, nằm trong 

máng cỏ (Lc 2,12) đã tỏ cho Cha 

Thánh thấy tình yêu thƣơng bao la, sự 

nghèo khó tận cùng và lòng khiêm hạ 

thẳm sâu của một Thiên Chúa đã cúi 

mình xuống, đi đến với con ngƣời, ở 

với con ngƣời và đƣa con ngƣời cùng 

với muôn lòai về lại trong vòng tay 

yêu thƣơng của Đấng Tạo Hóa. Cha 

Thánh luôn hiểu rằng không chỉ có 

lòai ngƣời mà tòan thể tạo vật sẽ đƣợc 

cứu độ qua mầu nhiệm Nhập Thể, nhƣ 

lời dặn dò của Chúa Giêsu trƣớc khi 

Ngƣời kết thúc sứ vụ ở trần gian: Anh 

em hãy đi khắp tứ phuơng thiên hạ, 

rao giảng Tin Mừng cho mọi lòai thụ 

tạo (Mc 16,15).  

Nơi hang đá Bê-Lem, Chúa Giêsu 

không đơn một mình. Có Mẹ Maria, 

có thánh Giuse, có các thú vật, các 

mục đồng và có cả những vị vua từ 

khắp nơi quy tụ về bên Chúa. Tại 

Nagiarét, Ngƣời sống với gia đình, bạn 

bè, làng xóm. Khi đi rao giảng Tin 

Mừng, Ngƣời luôn có những ngƣời, 

nam cũng nhƣ nữ, đồng hành với 

Ngƣời. Ngƣời tin họ, giao phó sứ 

mạng cho họ rồi sai họ đi đến với mọi 

ngƣời, rao giảng Tin Mừng, xua trừ 

ma quỉ, chữa lành bệnh tật, chia sẻ 

cơm bánh, xây dựng Nƣớc Trời. Giống 

nhƣ Chúa Giêsu, chúng ta cũng không 

hề đơn độc một mình. Giáng Sinh là 

ngày lễ của hiệp thông, của tình huynh 

đệ đại đồng cho cả muôn lòai. 

Chúng ta hãy dành thì giờ chiêm 

ngắm hang đá Bê-Lem, nơi mầu nhiệm 

Nhập Thể đã in đậm dấu ấn lên tinh 

thần và lối sống của Cha Thánh. Là 

những ngƣời đi theo ngài, chúng ta 

đƣợc mời gọi, bằng lối sống Phan 

Sinh: đơn sơ, nghèo khó, khiểm hạ, 

huynh đệ, an hòa, vui tƣơi, dấn thân 

phục vụ…, biến những nơi chúng ta 

đang sống trở thành những hang đá Bê-

lem đích thực, nơi đó có sự hiện diện 

sống động của Chúa Giêsu ở giữa cuộc 

đời. 

Năm nay lễ Giáng Sinh còn mang 

một ý nghĩa hết sức đặc biệt, vì đây là 

thời điểm khởi đầu Năm Đời Sống 

Thánh Hiến. Qua Tông Thƣ ban hành 

ngày 21-11-2014, lễ Đức Mẹ Dâng 

Mình trong Đền Thánh, gửi tất cả các 

ngƣời tận hiến, Đức Giáo Hoàng Phan-

xi-cô bày tỏ nguyện vọng của ngài. 

Ngài nói: 

Tôi ước mong rằng anh chị em sẽ 

“đánh thức thế giới”, bởi vì đặc trưng 

của đời sống thánh hiến là tính ngôn 

sứ… Ngôn sứ thường đứng về phía 

những người nghèo và những người cô 

thân cô thế, bởi vì ông biết rằng chính 

Thiên Chúa đứng về phía họ… Anh chị 

em đừng khép lại trong chính mình, 

đừng để mình bị ngột ngạt với những 

chuyện lẩm cẩm trong nhà, đừng bị giam 

hãm trong những vấn đề nội bộ… Với 

bức thư này ngoài những người tận hiến, 

tôi ngỏ lời với các giáo dân chia sẻ lý 

tưởng, tinh thần, sứ vụ với họ.  

Cầu chúc anh chị em một lễ NO-EN 

mang đậm tinh thần Phan Sinh.  

Thân ái chào anh chị em, 

tu sĩ Inhaxiô Nguyễn Duy Lam, OFM 

Giám tỉnh 

  



Chia Sẻ 11 & 12 - 2014 (354)   7 

 

 

 

 

 

BẢN TIN TỪ TỈNH DÒNG 

 

Họp Tổ Văn Hóa - Nghệ Thuật của Tỉnh Dòng 
 

Ngày 08/11/2014, tại văn phòng Tỉnh dòng, 

anh Giuse Nguyễn Xuân Thảo đã quy tụ những 

anh em đang làm những công việc có liên quan 

đến nghệ thuật về để thảo luận và chia sẻ. Trong 

buổi họp, anh em trong ban văn hóa nghệ thuật 

(VHNT) đã nêu lên thực trạng nghệ thuật hiện nay 

trong Tỉnh dòng. Anh em phân tích và nhận định 

các khía cạnh của tình trạng hiện nay. Từ đó, anh 

em đã đƣa ra một huớng đi riêng cho mỗi lãnh vực 

và nêu lên những kiến nghị để gởi lên hội đồng 

Tỉnh dòng. Ban VHNT đã có những kế hoạch cụ thể cho những năm tới hầu giúp cho lãnh vực văn 

hóa nghệ thuật trong Tỉnh dòng ngày một tốt hơn. 

Hội Thảo Thần học 
8 giờ ngày 8 tháng 11 năm 2014, nhân dịp lễ 

Chân phƣớc Gioan Duns Scotus, Học viện 

Phanxicô Quận 9 đã tổ chức buổi hội thảo thần 

học cho các tu sĩ sinh viên đang theo học tại học 

viện này. Chủ đề đƣợc chọn cho lần hội thảo này 

là “Những khuôn mẫu đời tu Kitô giáo trong ngàn 

năm thứ nhất” do linh mục GIUSE PHAN TẤN 

THÀNH, OP, trình bày. Với kinh nghiệm lâu năm 

nghiên cứu và giảng dạy, cha Giuse đã giúp cho 

ngƣời nghe hiểu hơn về đời sống thánh hiến trong 

Giáo Hội vào thiên niên kỉ thứ nhất và hiện nay. 

Đây là lần thứ bảy, Học viện tổ chức các buổi 

hội thảo chuyên đề thần học và triết học trong nỗ 
lực nâng cao học thuật cho anh em tu sĩ sinh viên 

và ban giảng huấn của Học viện từ năm 2011. 

Khóa thường huấn cho các anh em chuẩn bị tiến chức Phó tế và Linh mục 
Văn Phòng Thƣ ký Huấn luyện và Học vấn đã tổ chức khóa thƣờng 

huấn cho các tiến chức phó tế và linh mục từ ngày 9-14/11/2014. Anh 

Giuse Vũ Liên Minh, Phó Giám tỉnh, Đặc trách công tác đồng hành 

với các tiến chức của Tỉnh dòng đã đồng hành với 19 anh em tham dự 

khóa thƣờng huấn này tại Nhà Tĩnh tâm San Đamianô. Khóa học này 

nhằm bổ túc kiến thức và giúp các tiến chức lƣợng định chuẩn bị cho 

việc lãnh nhận chức thánh trong năm tới. 
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Họp Ban Truyền giáo – Xã hội miền Nha Trang 
Ngày 17/11/2014, Văn Phòng Phúc Âm hóa 

và Truyền giáo đã tổ chức một ngày họp của 

các anh em làm công tác Truyền giáo – Xã hội 

miền Nha Trang tại cộng đoàn Đồng Dài. 

Thành phần tham dự gồm có: Anh Giám tỉnh, 

anh Thƣ ký PÂH & TG, anh Cố vấn đặc trách 

miền Nha Trang, anh Quản lý Tỉnh dòng, và 

các anh em khác đến từ Pleiku, Sài Gòn và 

vùng Nha Trang. Mục đích của buổi họp nhằm: 

lƣợng định lại công việc truyền giáo và xã hội 

trong thời gian qua và hoạch định kế hoạch 

truyền giáo và xã hội mang rõ nét phan sinh 

cho tƣơng lai.  

Khóa Tập huấn cho các Trợ úy cho Dòng PSTT và GTPS cấp miền 
Từ ngày 18 đến 20 tháng 11 

năm 2014, Ban Trợ Úy Dòng 

PSTT cấp quốc gia đã tổ chức 

khóa thƣờng huấn cho các anh em 

trợ úy trong năm 2014, tại cộng 

đoàn Antôn Vĩnh Phƣớc, Tp. Nha 

Trang. Nội dung học tập dựa trên 

các đề tài về công tác trợ úy tinh 

thần và mục 

vụ, trong 

chƣơng IV 

của cuốn sách 

“Cẩm nang 

Công Tác Trợ 

Úy Dòng 

PSTT và 

GTPS”, của 

Hội Đồng 

Tổng Trợ Úy 

PSTT, do anh Gioan Phanxicô 

Nguyễn Gia Thịnh, OFM chuyển 

ngữ. Thành phần tham dự gồm tất 

cả anh em đang làm công tác trợ 

úy cho Dòng PSTT và GTPS cấp 

Miền ở Việt Nam. 

 

 

Chuyến viếng thăm của anh Điều phối viên JPIC 
Anh Joseph Rozansky, OFM, Linh hoạt viên JPIC của Hội 

dòng đã có chuyến thăm viếng Tỉnh dòng từ ngày 21 đến ngày 

29 tháng 11 năm 2014. Anh đã đi thăm một số nơi tại các cộng 

đoàn anh em Phanxicô trong Tỉnh dòng.  

 

Đêm Thánh Đêm Hồng Ân 
Đêm Thánh Đêm Hồng Ân là tựa đề đêm thánh ca mừng 

Chúa Giáng Sinh của Giáo xứ thánh Phanxicô Đakao, số 50 

Nguyễn Đình Chiểu, Đakao, quận 1, Tp.HCM. Đêm diễn mừng 

Chúa Giáng Sinh có sự đóng góp của ca đoàn Quê Hƣơng, ca 

đoàn Phanxicô các Dì phƣớc Dòng Thánh Phaolô, Ban Giáo lý 

viên, Thiếu Nhi, nhiều bạn trẻ khác, và cha phụ tá Trần Hữu 

Khôi. Đêm Thánh Đêm Hồng Ân hôm nay đã đem lại niềm vui 

cho đông đảo anh chị em trong Giáo xứ cùng nhiều bà con từ 

các nơi về. Đêm nhạc hôm nay tuy đơn sơ nhƣng cũng thể hiện 

đƣợc nhiều ý nghĩa từ những bài thánh ca, vũ khúc và cả tiểu 

phẩm kịch do anh chị Giáo lý viên biểu diễn. 



Chia Sẻ 11 & 12 - 2014 (354)   9 

BẢN TIN HỘI DÒNG 

Cuộc Họp JPIC Cấp Châu Lục Các Nước Phi Châu  
 

Cuộc họp JPIC cấp Châu lục 

các nƣớc  Phi Châu đã đƣợc tổ 

chức tại trung tâm Portiuncula ở 

Nairobi, Kenya (từ 28.08-3.09). 

Các điều phối viên đến từ 5 trong 

số 11 thực thể Phi Châu đã hiện 

diện, gồm: Zimbabwe, 

Mozambique, Nam Phi, Tình 

dòng thánh Phanxicô Đông Phi và 

Moroco; Điều phối viên của Thực 

Thể Đất thánh cũng đã hiện diện, 

(họ than gia với điều phối viên 

của Châu Phi cho các hoạt động 

JPIC). Các thành viên của các 

thực thể vắng mặt gồm có: Congo 

Kinshasa, Congo Brazzaville, 

Tỉnh dòng  Ngôi Lời Nhập Thể 

của Đông Phi, Guinea Bissau, 

Angola và Ai Cập. Anh Joe 

Rozansky thuộc văn phòng JPIC 

Rôma cũng hiện diện.    

Các tham dự viên bắt đầu với 

cái nhìn vào thực tế trong mỗi 

thực thể hiện tại, và sau đó đánh 

giá công việc của hai năm qua.  

Điểm nhấn mạnh đã đƣợc đặt  vào 

trong nhu cầu phải tăng cƣờng 

thông tin giữa các điều phối viên 

với nhau, giữa  các Giám tỉnh và 

những anh em trong các thực thể, 

và với văn phòng tại Rôma. Hoạt 

động huấn luyện bao gồm:  

 Một cuộc thảo luận ngắn 

dựa trên các khí cụ Phan Sinh 

cho việc xây hòa bình và hòa 

giải (đƣợc chuẩn bị bởi Ủy ban 

điều phối JPIC của Hội dòng) 

 Một bài thuyết trình làm 

thế nào để chuẩn bị một kế 

hoạch của Tỉnh dòng cho JPIC, 

và cùng với thời gian đó cũng 

chuẩn bị một kế hoạch cho mỗi 

thực thể.  

 Nghiên cứu bản để cƣơng 

về Tổng tu nghị, bằng một 

cuộc thảo luận về những đề 

xuất JPIC có thể cho Tu nghị. 

 Một phiên họp cung cấp 

tin tức đã đƣợc chuẩn bị do 

ông  John Katunga of CRS 

(Catholic Relief Service) về 

khai thác khoáng sản và xung 

đột ở Châu Phi, đặc biệt tập 

trung vào nƣớc Cộng Hòa 

Côngô; 

 Một khóa họp cùng với 

anh đại diện Phan Sinh Quốc 

Tế để giúp các điều phối viên 

hiểu làm thể nào mà họ có thể 

cộng tác với FI, đặc biệt liên 

hệ tới URP (Universal Periodic 

Review - Kiểm Tra Định Kỳ) 

 Một khóa họp ngắn với 

anh Nicodeme Kibuzehose, 

Tổng cố vấn khu vực Châu Phi  

Hai ngày cuối cùng của cuộc 

họp đƣợc tổ chức với các Giám 

tỉnh châu Phi với nhau (họ đang ở 

Nirôbi cho khóa họp thƣờng 

niên).  Vào ngày mùng 02 tháng 

09 các Giám tỉnh và các điều phối 

viên đã đi thăm trung tâm ngƣời 

tỵ nạn của Caritas quốc tế, nơi mà 

các chị Capuchin đang làm việc ở 

đó. Tất cả những ngƣời có mặt ở 

đó đã bị xúc động  bởi những câu 

truyện bi kịch của ngƣời tỵ nạn. 

Ngày 03 tháng 09, ba điều phối 

viên và các Giám tỉnh gặp nhau 

tại nhà Tỉnh dòng để thảo luận 

JPIC trong hội đồng. 

 

Cuộc Họp  Jpic Cấp Châu Lục Các Nước Châu Mỹ 
 

Từ ngày 21-27 tháng 9, hai 

mƣơi ba  anh em Phan Sinh và 4 

giáo dân đã gặp nhau tại Bogota, 

thủ đô của Colombia, để  có cuộc 

họp cấp châu lục các nƣớc châu 

Mỹ  lần thứ 4. Chúng tôi đƣợc 

chào đón một cách thân thiện của 

Tỉnh dòng chủ nhà, Santa và San 

Pabblo, những anh em này đã 

chia sẽ cuộc sống của họ nhƣ là 

những anh em hèn mọn trong đất 

nƣớc sinh đẹp này. Có 4 tham dự 

viên đến từ Hội đồng Brazin, 3 

đến từ Souther Cone, 6 đến từ 

Bolivariana, 4 đến từ Mêxicô và 6 

đến từ Cộng đồng nói Tiếng Anh. 

Anh Fabio L‟ amour và anh 
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Rozanky đã có mặt đến từ văn 

phòng Roma cùng với anh 

Amanda Lyons và Anh Norman.  

Đỉnh cao của cuộc gặp gỡ lần 

này đã là những ngày dấn thân 

thăm viếng thực tế. Các tham dự 

viên đƣợc chia làm 2 nhóm. 

Nhóm thứ nhất đi đến Ubaté-

Cundinamarca, ở đó có nhà tập 

thuộc Tỉnh dòng Santa Fe và cũng 

ở đó anh em phải đối mặt với 

những khó khăn liên quan đến 

việc khai thác khoáng sản. Nhóm 

thứ hai đi thăm vùng ngoại ô của 

Bogota, ở đó anh em thuộc tỉnh 

dòng San Pablo làm việc với 

những bị ai di tản bởi chiến tranh 

và khai thác khảng sản ở  

Colobia; nhóm này đã đi thăm 

những ngƣời trong khu phố khu 

phố và chia sẻ một số kinh 

nghiệm. 

Trong sự liên tục với các cuộc 

họp của Hội đồng quốc tế Jakarta 

và Nairobi, và với cuộc họp cấp 

châu lục các nƣớc châu Mỹ  lần 

trƣớc  đã đƣợc tổ chức tại Quito, 

chúng tôi đã làm việc sắp xếp các 

chủ để liên quan đến các cuộc họp 

quốc tế cùng với những khó khăn 

mà chúng tôi đối diện ở các nƣớc 

châu Mỹ. Dựa trên những góp ý, 

các tham dự viên đã chấp thuận 

theo các đề nghị sau: 

1. Những đề xuất cho Hội dòng 

dựa trên bản đề cƣơng cho 

Tổng tu nghị 

 Đẩy mạnh sự can dự 

nhiều hơn trong tất cả 

các Tỉnh dòng, đặc biệt 

những nơi có đổ vỡ  xã 

hội 

 Đẩy 

mạnh 

một sự 

thay đổi  

điều 

khoản 3 của GGCCC. 

2. Những đề xuất JPIC cho 

Tổng tu nghị  

 Huấn luyện khởi đầu và 

thƣờng huấn, thúc đẩy  

3 chủ đề trung tâm của 

Hội Nghi Quốc Tế 

Jakarta : Lối sống;  

công lý môi trƣờng và 

diệt trừ nghèo đói. 

3. Những đề xuất thuyết phục 

đƣợc JPIC trong các nƣớc 

Châu mỹ ở cấp độ  châu lục  

 Truyền Thông: tạo ra 

một nhóm với một đại 

diện đến từ mỗi cộng 

đồng mà sẽ gặp nhau 

thƣờng xuyên (Jaime 

Capos  của vùng Cono 

Sur sẽ phục vụ nhƣ một 

điều phối viên của 

nhóm). Mỗi hội đồng 

có thể chọn bất cứ ai 

mà họ muốn làm đại 

diện. 

 Sự cộng tác: phát huy 

những công việc chung 

thông qua năm hội 

đồng của châu lục liên 

quan đến khai thác 

khoảng sản và nhập cƣ. 

Một hoạt động đặc biệt 

sẽ đƣợc tham gia các 

hoạt động giữa hội 

đồng nói Tiếng Anh và 

hội đồng Guadalupe( 

Mexicô / Trung  Mỹ). 

Một Bƣớc Tiến Trên Con 

Đƣờng Đối Thoại Liên Tôn Và 

Đại Kết  

Trong thành phố lịch sử 

Istanbun từ ngày 13-28.10 đã tổ 

chức khóa học huấn luyện thƣờng 

huấn về đối thoại liên tôn và đại 

kết. Năm nay các tham dự viên đã 

đến từ nhiều quốc gia khác nhau: 

Tây Ban Nha, Ý, Congô, 

Pakistan, Pháp, Philippines, Ấn 

Độ,  và Zimbabwe; một số đến từ 

các nƣớc khác: Morocco, Albania 

và Ý. Cùng với các tham dự viên 

là chúng tôi anh Ketigern 

Milmine SSF, anh em Phan Sinh 

thuộc liên hiệp Anh giáo. 

Trong nhiều các hoạt động có 

ý nghĩa nhất, ngoài các các hội 

nghị và các nhóm nghiên cứu, 

chúng tôi đã đi thăm vùng các 

giáo hội Khải huyền trong ba 

ngày. Chúng tôi tham gia cầu 

nguyện, và cuối khóa học chúng 

tôi tổ chức cầu nguyện liên tôn 

với các bạn đạo hồi trên hành 

trình đi đến Tinh thần Assisi. 

Nhóm này đã đƣợc nhận làm 

thích giả của Đức Thƣợng Phụ 

Đại kết Constantinople, 

Bartholomew I. Ngài đã nói về 

tầm quan trọng và thời gian đầy 

niềm vui của Giáo hội chính 

thống Hylap là  đang sống trong 

bầu khí chuẩn bị chuyến viếng 

thăms của ĐGH Phancis. Đức 

Thƣợng phụ nói “chúng ta làm 

việc với nhau cho vì những lý do 

thánh thiện của sự hiệp nhất trọn 

vẹn giữa hai giáo hội của chúng 

ta.”  Và ngài thêm, “cũng vậy các 

linh mục và những ngƣời tin phải 

làm làm nhiệm vụ của mình.” 

Cuộc hẹn lần tới của chúng ta dự 

định tại Tây Ban Nha và Ý vào 

tháng 10 năm 2015, nếu Chúa 

muốn. 
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Các Tỉnh Dòng Canada Bắt Đầu Thảo Luận Về Việc Tái Cơ Cấu Tổ Chức 
  

Từ ngày 30-13/10, các thành 

viên ban quản trị của các Tỉnh 

dòng Canada : Tỉnh dòng Kitô 

Vua, Tây Canada và Tỉnh Dòng 

thánh Giuse, Đông Canada - đã 

gặp nhau cùng với anh Tổng Phục 

vụ Michael Perry, OFM, Tổng cố 

vấn anh Francis Walter, OFM,  để 

thảo luận việc tái cơ cấu các tỉnh 

dòng của họ và bàn về các vấn đề 

giảm nhân sự và cách tốt nhất để 

làm hồi sinh đời sống Phan Sinh ở 

đó. 

Cuộc họp hai ngày đã đƣợc tổ 

chức Tại Trung Tâm Tĩnh Tâm 

Núi Thánh Phanxicô ở Cochrane. 

Và tham dự buổi thảo luận này 

cũng có các đại diện đến từ 

Ontario. Điểm của tỉnh dòng Đức 

Mẹ Vô Nhiễm (USA) đang  chịu 

trách nhiệm trông coi khu vực 

Toronto rộng lớn. Giám tỉnh 

Primo P. Piscitello, OFM, Phó 

Giám tỉnh  Robert Camoagna, 

OFM, và Trƣởng Điểm Jimmy 

Zammit, OFM, là linh mục xứ 

nhà thờ thánh Phanxicô tại 

Toronto đã đến để trình bày về 

Tỉnh dòng Đức Mẹ Vô Nhiễm. 

Giảng trong thánh lễ, anh Tổng 

phục vụ khích lệ anh em : “ chúng 

ta ở đây để sống cho nhau trong 

mƣu cầu theo đuổi Tin Mừng ; để 

đi theo Chúa Giêsu trong sự 

khiêm nhƣờng để mà chúng ta 

kinh nghiệm sự tự do, niềm vui, 

niềm hy vọng, và sự hòa giải mà 

Ngài tự hiến cho chúng ta. Đây là 

cánh sống phúc âm đƣợc đề nghị 

bởi thánh Phanxicô, „mẫu thức 

sống của chúng ta‟,để mà chúng 

ta đƣợc tràn đầy sự công chính và 

để hành động của việc chúng ta ở 

đây là để trao dâng cuộc sống vì 

Tin Mừng, vì anh em của chúng 

ta trong các thực thể tại Canada 

và vì thế giới”. 

Hai ngày gặp nhau đã có cuộc 

thảo luận hiệu quả về tƣơng lại 

của đời sống Phan Sinh tại 

Canada. Kết quả của cuộc họp sẽ 

đƣợc công khai tuần tới.   

Tổng Đại Diện Cho Các 

Công Việc Kinh Tế Của Hội 

Dòng 

 

Tổng phục vụ đã chỉ định anh 

Pasquale Del Pezzo thuộc Tỉnh 

dòng Salernitano-Lucana Đức Mẹ 

Vô Nhiễm làm tổng đại diện cho 

các công việc kinh tế của Hội 

dòng, với các bổn phận sau: 

1. Trợ giúp công việc quản lý 

và các hoạt động của Văn phòng 

Tổng quản lý và Đại diện luật 

pháp của Hội dòng. 

2. Khi nào cần, cùng với sự trợ 

giúp của các cố vấn, đề xuất lên 

Tổng quản lý và Đại diện pháp 

luật những hƣớng dẫn thích hợp 

và cần thiết chiếu theo luật và 

những quy định khác. 

3. Đƣa ra những đề xuất thích 

hợp và hợp lý cho Tổng phục vụ 
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và ban Tổng Cố vấn để mà, nếu 

họ xem xét thấy cần thiết, họ sẽ 

thông qua một hệ thống mới về 

quản trị và quản lý của các văn 

phòng sao cho phù hợp với những 

yêu cầu của Hội dòng và tôn 

trọng đầy đủ luật dân sự và luật 

của Giáo hội. 

4. Trình cho Tổng phục vụ 

(theo yêu cầu của TPV), một báo 

cáo về các hoạt động và điều hành 

của các Văn phòng Tổng quản lý 

và Đại diện pháp luật. 

5. Đƣa ra những đề nghị và 

những đánh giá về việc điều hành 

của các văn phòng Tổng Quản lý 

và Đại diện pháp luật với việc 

chuẩn bị một báo cáo để trình bày 

cho Tổng nghị 2015, để Tổng 

Phục vụ và ban cố vấn có thể tiến 

hành những đánh giá của riêng họ 

về nó và chia sẻ nó cho những 

ngƣời khác. 

Sự Ủy quyền Đại diện này có 

giá trị  cho đến lúc tổ chức Tổng 

tu nghị 2015, trừ khi Tổng phục 

vụ rút lại 

Anh Pasquale sẽ thăm nhà 

Trung ƣơng thƣờng xuyên. Xin 

Thiên Chúa chúc lành cho anh! 

Và cũng xin Thiên Chúa ban phúc 

lành cho Tỉnh dòng của anh vì đã 

để anh phục vụ Hội dòng trong 

thời gian này! 

 

Cuộc Họp Về Giáo Dục Mục Vụ Tại Munbai, Ấn Độ 
 

Các anh em 

thuộc Tỉnh 

dòng, Hạt dòng 

và Điểm mà 

đang làm bên 

Giáo dục Mục 

vụ đã tập họp 

lại vào ngày 16-

17 tháng 10 tại 

trƣờng Cao 

đẳng Phan sinh, 

Munbai, Ấn 

Độ. Tham dự 

viên gồm có 60 

giáo viên của trƣờng Phổ Thông 

Trung Học Đức Mẹ Chỉ Bảo 

Đàng Lành, anh Giám tỉnh, Babu 

và anh Giám hạt,Tony Dalla 

Curia cũng nhƣ Tổng cố vấn,anh 

Arturo Ríos Lara, Tổng điều phối 

viên Phúc Âm Hóa và anh 

Antonio Herrera phụ tá cho 

SGME về Huấn Luyện Mục vụ. 

Cuộc họp đã đƣợc tổ chức trong 

bầu khí huynh đệ thân mật và tập 

trung vào tài liệu “Hãy đi và 

Giảng dạy” (Go and Teach). 

Những nền tảng mới cho việc tiếp 

tục nghiên cứu và đào sâu tài liệu 

này đã đƣợc thiết lập để thực hiện 

nó trong các trƣờng học khác 

nhau.
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TIN CỘNG ĐOÀN BÌNH GIÃ 
 

Ngƣời Đƣa Tin: Lớp Giuse Cupertino 

Những ngày này, khung cảnh cộng đoàn Bình Giã thật nên thơ và dễ đi vào lòng người. Ban ngày, anh mặt trời 

không ngừng tỏa lan hàng ngàn tia nắng vàng xuống mảnh đất nhỏ của cộng đoàn. Ban đêm, chị mặt trăng và muôn 

tinh tú lại đua nhau thêu dệt nên tấm thảm trời lung linh nhưng cũng đầy sự huyền bí. Dưới sân cộng đoàn, một vài 

anh em đang nhẹ bước trong khúc ca tuyệt vời của thánh vịnh số 8: 

“Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo 

Muôn trăng sao Chúa đã an bài”. 

 

Sự lãng mạn đó nhƣ hòa làm 

một với tâm hồn chờ mong Đấng 

cứu tinh của anh em trong những 

ngày Mùa vọng này. Cảm xúc luôn 

dâng trào trong mỗi anh em trong 

cộng đoàn không chỉ trong những 

giờ lễ, giờ kinh, giờ suy niệm mà 

còn dâng trào trong cả giờ lao 

động, học tập, thể thao... Trong 

niềm cảm xúc ấy, anh em cộng 

đoàn Bình Giã xin gửi tới toàn thể 

anh chị em trong đại gia đình Phan 

Sinh lời chào Bình An và Thiện 

Hảo, cũng nhƣ mong muốn gửi tới 

anh chị em một vài chia sẻ về đời 

sống của cộng đoàn trong những 

ngày tháng qua. 

Trong những ngày đầu tháng 11, 

anh em vui mừng chào đón sự hiện 

diện của anh Giu-se Hoàng Trung 

Quân. Anh sẽ chia sẻ đời sống cộng 

đoàn trong một năm trƣớc khi đi 

đến lời khấn trọng thể. Lời khấn 

nhƣ một giao ƣớc tuyệt đẹp giữa 

anh và Đấng chí tôn. Nhƣ vậy con 

số anh em trong cộng đoàn giờ đây 

là 25 anh em. Trong đó số anh em 

Thỉnh sinh là 20. Với con số ấn 

tƣợng “20” nhƣ vậy, các anh em đã 

đem đến một sức trẻ cho cộng 

đoàn, cũng nhƣ lòng nhiệt huyết 

cho những ngày đầu bƣớc chân 

theo Đức Ki-tô nghèo khó và chịu 

đóng đinh theo cách thức mà Cha 

thánh Phanxicô đã đi. 

Những ngày này, cà phê bắt đầu 

chín rộ, nên công việc thu hoạch 

cần đƣợc làm khẩn trƣơng. Với 

nhiều anh em trong cộng đoàn, đây 

là một công việc khá mới mẻ và 

đầy sự thu hút. Tất nhiên sẽ không 

tránh khỏi những bỡ ngỡ cho công 

việc mới này. Nhƣng anh em đã 

nhanh chóng thích nghi với công 

việc mới này nhờ sự hƣớng dẫn của 

một vài anh em vùng Tây Nguyên, 

Đắc Lắc có kinh nghiệm về công 

việc hái cà phê.  

Ngoài ra, những luống bắp anh 

em trồng đã bắt đầu ƣơm vàng nên 

ngoài việc hái cà phê thì việc thu 

hoạch bắp cũng đƣợc anh em làm 

khẩn trƣơng. Thành quả công việc 

thu hoạch của anh em nhƣ đƣợc 

tăng lên nhờ sự giúp đỡ của anh 

mặt trời. Với cái nắng của anh, 

những sản phẩm nhƣ cà phê, bắp 

nhanh chóng đƣợc đóng bao và cất 

vào kho. Điều này cũng đồng nghĩa 

với việc ban heo và ban gà có sự 

phát triển nhanh chóng. Với 500 

anh chị gà, và 3 chú heo đang độ 

tuổi ăn, thì những nông phẩm nhƣ 

bắp là rất cần thiết.  

Vựa mít nhƣ cũng đang ganh 

đua với các nông sản khác, nên 

cũng cho ra những trái mít thật to 

và sai quả. Có những quả đạt tới 

con số 20kg. Hàng chuối, và những 

cây đu đủ cũng liên tục cho những 

trái chín và tất nhiên là sẽ đƣợc 

nhanh chóng di chuyển vào khu 

vực bếp của cộng đoàn. Phải chăng 

vì vậy mà anh em không dám xem 

lại cân nặng của mình? 

Đời sống thiêng liêng vẫn là một 

mảng đời sống đƣợc anh em ý thức 

về mức độ quan trọng trong đời 

sống ơn gọi của mình. Ngoài những 

giờ cầu nguyện chung của cộng 

đoàn, anh em vẫn dành những 

khoảng lặng cần thiết cho bản thân 

để gặp gỡ cá vị với Cha tình yêu. 

Anh em cũng không quên làm mới 

tình yêu dâng hiến của mình qua 

những giờ tĩnh tâm. Trong tâm tình 

mùa vọng, anh em lớp Thỉnh sinh 

Giuse Cupertino cũng đã có một 

ngày tĩnh tâm thật ý nghĩa tại Đan 

viện Clara Xuân Sơn. Buổi tĩnh 

tâm đƣa anh em nhìn lại ơn gọi và 

tình huynh đệ Phan Sinh dƣới sự 

gợi ý từ thông điệp của Đức Thánh 

Cha Phanxicô trong năm Thánh 

Hiến này. Qua buổi tĩnh tâm, anh 

em cũng có cơ hội để hiểu hơn đời 

sống của các chị em Clara và cũng  

học hỏi đƣợc rất nhiều từ các chị về 

tính khó nghèo, khiêm hạ. 

 
(Còn tiếp trang 15) 
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TIN CÔNG ĐOÀN XUÂN SƠN 

 

Ngƣời Đƣa Tin: Phêrô Trần Ngọc Niên 

 

CHỐN CŨ, TIN HƠI CŨ, NGƢỜI MỚI - CŨ 

 

Trong tâm tình của Mùa Vọng với nhiều hy vọng,  

cộng đoàn Xuân Sơn xin điểm lại một số tin chính như sau: 

 

Tin thứ nhất 

Trƣớc khi có bảng gia đình, 

anh em trong cộng đoàn đã thu 

xếp các công việc ở xứ và ở cộng 

đoàn cũng nhƣ lo đóng gói để 

chuẩn bị lên đƣờng nhận nhiệm 

sở mới, vì biết rằng: 

“có nơi chốn để về, thật là 

Hạnh Phúc 

thì ngƣời ơi, ngƣời cứ tiễn đƣa tôi 

hành lý tôi mang là một nụ cƣời 

và để lại dáng ngƣời đƣa tay 

vẫy…vẫy…” ( Nơi chốn đi về - 

Trần Huy Sao). 

Tin thứ hai 

Còn sau khi có bảng gia đình, 

Anh nguyên Phụ trách là ngƣời 

rời cộng đoàn sớm nhất và đến 

cộng đoàn Cù Lao Giêng cũng 

sớm nhất. Sau đó, anh Duy, anh 

Khôi, cha Chức và cuối cùng là 

cha Thiện vì phải ở lại lo việc bàn 

giao giáo xứ Xuân Sơn. Và sau 

khi các thành viên đã từng gắn bó 

với mảnh đất Bình Giã, Xuân Sơn 

thân yêu “một thời vang bóng” để 

đến những vùng đất thị thành hay 

sông nƣớc, thì các thành viên ở 

các cộng đoàn khác bắt đầu di 

chuyển đến. Từ cộng đoàn Đất 

Sét, thầy Noel trở về cộng đoàn 

Xuân Sơn, nơi có rất nhiều bà con 

của Thầy sinh sống ở đây, rất 

thuận tiện cho việc lui tới thăm 

nom và cũng là niềm vui cho tuổi 

già bên đàn con cháu. Rồi từ cộng 

đoàn Đồng Dài, anh Dƣơng tiễn 

đƣa cha Thể bằng xe chở hàng 

đến cộng đoàn Xuân Sơn trƣớc 

biến cố 30.4 một ngày, để hiện 

diện trong ngày bàn giao xứ Xuân 

Sơn cho Giáo phận Bà Rịa. Đến 

chiều ngày 02.5.2014, cha Có từ 

cộng đoàn Bình Giã đến cộng 

đoàn Xuân Sơn gặp gỡ các anh 

em, cũng nhƣ nhận sổ sách từ cha 

Vƣợng, nguyên Phụ trách cộng 

đoàn Xuân Sơn. Có lẽ vì gần nhà 

nên cha Có không vội vàng lắm, 

cha đợi anh em đến đông đủ rồi 

gặp gỡ một lần luôn. Phải chăng 

đó cũng là một cách thể hiện sự 

khiêm tốn của một vị Phụ trách 

dày kinh nghiệm? 

Tin thứ ba 

Sau ba tháng giao thời không 

có Tu nghị cộng đoàn, thì vào 

chiều ngày 02.5.2014, Tu nghị 

cộng đoàn đƣợc bắt đầu trở lại với 

cảnh cũ nhƣng ngƣời mới (trừ 

một ngƣời cũ). Cha Phụ trách 

cùng anh em hoạch định lại các 

sinh hoạt trong và ngoài cộng 

đoàn sao cho hợp lý. Vì theo nhƣ 

lời cha Phụ trách, thì chức năng 

và chức trách của cộng đoàn này 

là giới hạn trong việc dâng lễ tại 

cộng đoàn, dâng lễ và Trợ úy cho 

Dòng Clara, Trợ úy Dòng Ba, 

Giới Trẻ Phan sinh và chăm sóc 

vƣờn tƣợc. Tuy nhiên, khi bắt tay 

vào công việc cụ thể, thì dƣờng 

nhƣ công việc nhiều hơn khi cùng 

nhau bàn bạc về chức năng của 

cộng đoàn trong dịp Tu nghị cộng 

đoàn. Ngoài những công việc vừa 

kể trên còn có những công việc 

khác nhƣ giúp đƣa Mình Thánh 

Chúa vào sáng thứ hai đầu tháng 

trong giáo xứ Xuân Sơn, tại hai 

giáo họ Phanxicô và Nicôla, giúp 

dạy học và tĩnh tâm cho các em 

Thỉnh viện, giúp dâng lễ, giải tội 

thay cho các cha xứ đi vắng, cho 

Dòng Mến Thánh Giá Bà Rịa. Do 

đó, anh em cũng hơi bận rộn 

nhƣng không đến nỗi bỏ bê việc 

nhà “thổi tù và hàng tổng”. Anh 

em luôn dành ƣu tiên cho tình 
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hiệp thông huynh đệ trong đời sống cộng 

đoàn, nhất là giờ lễ, giờ kinh, giờ suy gẫm, giờ 

chầu Thánh Thể vào tối thứ năm hằng tuần, giờ 

Tu nghị, tĩnh tâm, giờ cơm. Nhờ hiệp thông 

huynh đệ, anh em cảm thấy bầu khí cộng đoàn 

an vui từng ngày và sẵn sàng đón nhận những 

những khác biệt về tính tình, tuổi tác, sức khỏe 

và thậm chí cả những khiếm khuyết bản thân 

nữa, để hƣớng đến một sứ vụ hoán cải liên tục 

trong tình huynh đệ nghĩa mọn hèn, vì anh em 

ý thức rằng “thánh Phanxicô cũng đã sống 

những khủng hoảng của riêng mình nhƣ là 

những thời khắc của „sự hoán cải‟ và ngài đã 

biết cách để giải quyết một cách tích cực những 

mâu thuẫn quan trọng, lớn lao giữa cái là và cái 

có, giữa tình huynh đệ và cơ cấu phẩm trật, 

giữa thập giá và niềm vui”
1
. 

Tin thứ tƣ 

Những tháng ngày an cƣ đã giúp anh em 

nhận ra cái gì là tốt đẹp, là đáng khen nơi cộng 

đoàn Xuân Sơn đã từng in dấu trong tâm trí của 

những ngƣời dân ở đây, thì anh em tiếp tục giữ 

lấy và làm cho nó tốt hơn. Vì thế, anh em đã 

sửa lại nhà cửa sao cho thoáng mát, sạch sẽ để 

đón tiếp các anh chị Dòng Ba và Giới trẻ Phan 

sinh hội họp; đồng thời, anh em cũng cải tạo 

vƣờn tƣợc và trồng nhiều loại trái cây thơm 

ngon xuất xứ từ Cái Mơn. Hy vọng một ngày 

nào đó cộng đoàn Phanxicô Xuân Sơn sẽ đƣợc 

gắn liền với thƣơng hiệu “trái cây Phanxicô” 

trên môi miệng anh chị em trong Đại gia đình 

Phan sinh. 

Tin thứ năm 

Gần đây, cộng đoàn Xuân Sơn đã may mắn 

đƣợc các vị khách trong và ngoài nƣớc đến 

thăm, nhƣ cha Tiến Dũng, cha Phán, cha Chúc, 

cha Mai, cha Hải, cha Sỹ, thầy Tuấn, thầy 

Hạnh, thầy Thuận, cha Ken, cha Josep... Không 

biết các vị có ấn tƣợng gì về con ngƣời và nơi 

chốn ở đây không? Nhƣng qua tiếp xúc, anh 

em cảm thấy các vị tỏ ra vui tƣơi, thích thú với 

cảnh vƣờn cây cối xanh tƣơi, chim hót líu lo, 

nắng vàng óng ánh và tình huynh đệ chân 

thành.

                                                           
1
 Những người anh em và những người hèn mọn trong thời đại chúng ta, Bản dự thảo cho việc chuẩn bị tổng tu nghị năm 2015, 
Văn phòng Tỉnh dòng phát hành nội bộ. 

(Tin Cộng Đoàn Bình  Giã Tiếp Theo) 

Trong ngày 8.12 vừa qua, cùng với Tỉnh dòng, cộng 

đoàn Bình Giã cũng đã dâng thánh lễ Đức Mẹ Vô 

Nhiễm. Anh em thêm xác tín vào lời cầu bầu của Mẹ và 

tin tƣởng hơn vào sự quan phòng của Thiên Chúa trên 

Hội dòng, nơi cộng đoàn và nơi mỗi cá nhân anh em. 

Thời gian này cũng là thời gian chuẩn bị ôn thi của 

các anh em Thỉnh sinh sau một kỳ học nhằm lƣợng giá 

lại những kết quả anh em thu đƣợc sau thời gian học 

tập. Đặc biệt, trong cuối tháng 11 anh em đƣợc học 

những bài học rất hữu ích từ môn học Phụng vụ tổng 

quát do Cha An-tôn Nguyễn Văn Chúc hƣớng dẫn. 

Cũng vậy, trong những ngày đầu tháng 12 này, anh em 

đƣợc Cha FX. Đinh Trọng Đệ hƣớng dẫn môn học Linh 

đạo Phan Sinh. Đây là môn học đang tạo ra sức hút cho 

anh em Thỉnh sinh. Qua môn học, anh em hiểu rõ hơn 

về con đƣờng mình đang muốn dấn thân và yêu mến 

hơn ơn gọi của bản thân qua việc khám phá ra tình yêu 

của Thiên Chúa tốt lành và nhân hậu dành cho mỗi 

ngƣời. 

Công tác tông đồ cũng là mảng hoạt động đáng chia 

sẻ của cộng đoàn. Anh Sang và anh Thắng, ngoài việc 

hƣớng dẫn các em Thỉnh sinh cũng cộng tác với các 

cha xứ trong việc dâng thánh lễ tại các giáo xứ, giáo họ. 

Anh Dũng, ngoài việc giúp đỡ anh chị em Dòng Phan 

Sinh Tại Thế và Giới trẻ Phan Sinh cũng cộng tác trong 

việc hƣớng dẫn giáo lý cho anh em Thỉnh Sinh và lớp 

học hôn nhân. Cộng đoàn cũng có 8 anh em Thỉnh sinh 

đi giúp dạy giáo lý tại các giáo xứ Quảng Thành, Sơn 

Hòa và giáo họ Ruộng Tre. Những anh em khác trong 

cộng đoàn phụ trách việc mục vụ cho anh chị em đồng 

bào Chơ-ro vào những ngày Chúa Nhật. 

Tuy nhiên, nơi cộng đoàn vẫn còn có đó những giọt 

mồ hôi, nƣớc mắt, những tâm trạng nhớ nhà hay những 

trằn trọc để hoán cải nơi mỗi anh em. Tất cả những điều 

đó nhƣ tiếp thêm ngọn lửa yêu mến đời sống ơn gọi cho 

anh em. Và đó cũng là những thách thức cho mỗi anh 

em trong việc sống hoán cải mỗi ngày để ngày một trở 

nên đồng hình đồng dạng với Đức Ki-tô nghèo khó và 

chịu đóng đinh.  

Trên đây là một vài chia sẻ của anh em cộng đoàn 

Bình Giã. Anh em mong muốn sẽ đƣợc sự hiệp ý cầu 

nguyện từ anh chị em trong đại gia đình Phan Sinh. 

Ngày Chúa Giáng Sinh cũng đã gần kề, cộng đoàn Bình 

Giã xin gửi tới anh chị em những lời chúc sức khỏe, 

luôn tràn đầy ân sủng của Thiên Chúa tình yêu và nhất 

là luôn sống trọn tình với Bà Chúa Nghèo trong cuộc 

sống hàng ngày của anh chị em. 
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TIN CỘNG ĐOÀN HÒA HỘI 
 

Ngƣời đƣa tin: Út Cưng 

 

Hòa Hội vào Đông 

 

Cộng đoàn Hòa Hội kính 

chào anh chị em trong đại gia 

đình phan sinh! Nhân dịp lễ Đức 

Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, bổn 

mạng của Hội Dòng và của Giáo 

xứ Hòa Hội thân yêu, xin thay 

mặt cho Cộng đoàn Hòa Hội yêu 

dấu, kính chúc mọi ngƣời tràn 

đầy hồng ân của Thiên Chúa qua 

lời chuyển cầu của Đức Maria 

Vô Nhiễm và Cha Thánh 

Phanxicô. 

Thời gian gian này, khí hậu ở 

Hòa Hội mát mẻ hơn, báo hiệu 

mùa Đông đang tới. Cái không 

khí se lạnh ấy cùng hòa nhịp vào 

cuộc sống của anh em cộng đoàn 

cũng nhƣ bà con Giáo xứ Hòa 

Hội. Tuy thời tiết khí hậu thay 

đổi, nhƣng sức khỏe của anh em 

trong cộng đoàn vẫn giữ đƣợc 

phong độ tốt nhƣ ngày nào, nhờ 

tình thƣơng dạt dào của Thiên 

Chúa Ba Ngôi, Mẹ Maria và cha 

thánh Phanxicô. Anh em vẫn lao 

động một cách hăng say theo 

tinh thần của cha thánh 

Phanxicô, nhƣng anh em không 

quên cầu nguyện chung với nhau 

đâu nhé! Mỗi khi cầu nguyện 

chung với nhau trong tình yêu 

thƣơng của Thiên Chúa thì anh 

em luôn luôn ý thức là mình 

thuộc về nhau và cần có nhau.  

Mặc dầu nhân sự của cộng 

đoàn chỉ có hai anh em và một 

em thực tập năm, nhƣng mỗi anh 

em đều cố gắng chu toàn chức 

năng công việc của mình một 

cách tốt nhất. Em thực tập, thì 

loay hoay lo hậu cần, công việc 

tuy không nặng nhọc, nhƣng lại 

cần sự tỉ mỉ, khéo léo và kiễn 

nhẫn. Mong sao, anh em luôn có 

đƣợc những bữa ăn ngon, hầu có 

sức phụng sự Chúa, phục vụ 

Giáo Hội, Tỉnh Dòng và mọi 

ngƣời Chúa giao phó cho anh 

em. Kế đến là Thầy Sáu Từ, một 

ngƣời anh em năng động, tháo 

vát. Tuy không biết hát, nhƣng 

cũng biết nghe nhạc, nên làm 

cho đời vui hơn. Có lẽ nhờ sự 

vui vẻ, khỏe mạnh mà anh lên 

cân hơi bị nhanh. Tuy vậy, thầy 

vẫn giữ đƣợc sự nhanh nhẹn 

đáng nể. Ngƣời cuối cùng là Cha 

phụ trách cộng đoàn cũng là cha 

xứ, cho nên công việc rất nhiều. 

Ngài phải làm việc miệt mài để 

lo cho anh em trong Cộng đoàn, 

cũng nhƣ cho toàn thể giáo dân 

trong Giáo xứ.  

 Hai tháng một lần, cha cùng 

với Ban Thƣờng Vụ và Ban 

Hành Giáo, phát gạo cho ngƣời 

nghèo trong Giáo xứ, không 

phân biệt tôn giáo. Tiêu chí của 

Giáo xứ là mỗi năm xây một căn 

nhà tình thƣơng. Sau 6 năm, nay 

vẫn còn duy trì. Hiện nay, đang 

xây nhà cho một gia đình lƣơng 

dân. Ngoài công việc mục vụ 

Giáo xứ, cha còn đặc trách Bảo 

vệ sự sống (BVSS) của Giáo 

phận Bà rịa và Trợ úy cho Dòng 

Phan Sinh Tại Thế miền Bà Rịa 

Vũng Tàu. Bên cạnh Cha, luôn 

có sự giúp sức cách tích cực của 

Thầy Sáu tên Từ và một ngƣời 

em Út tên Thiện. Với cái tên này 

mà có ngƣời nói đùa rằng: “Quế 
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Từ Thiện”. Chính vì thế, mà 

Cha phụ trách vẫn nhắc nhở anh 

em, mình đã nhận cách nhƣng 

không, thì cũng phải cho nhƣng 

không. 

- Với vai trò đặc trách BVSS, 

hàng năm vào dịp hè, Cha tổ 

chức những khóa học cho các 

nhân viên BVSS trong Giáo 

phận. Hè 2014 có khóa học về 

kỹ năng tham vấn cho các nhân 

viên tại Giáo xứ Hòa Hội trong 

3 ngày. Cha còn cộng tác với 

một số ân nhân đang trợ giúp 

một số Thai phụ, đó đây mà cha 

gởi tại các gia đình ân nhân xa 

gần. Sau 3 năm làm công việc 

này, ngài đã giúp cho 27 ngƣời 

trƣớc đã có ý định phá thai, nay 

đã sinh con và đôi bên gia đình 

của những đứa bé đã đón nhận 

cháu của mình. Một việc khác 

làm hàng ngày là đón nhận các 

Thai Nhi từ các phòng phá thai 

về các điểm đã đặt sẵn tủ lạnh. 

Mỗi thứ tƣ hàng tuần, Cộng 

đoàn Hòa Hội đón tiếp các em 

Thai Nhi về và lo hậu sự. Sau 

đó, các em đƣợc đƣa về “nhà 

của mình”: Một Cõi Đi Về. Mỗi 

tháng có một thánh lễ tại đây, 

giáo dân khắp nơi đến tham dự 

thánh lễ cầu nguyện cho các 

Thai Nhi, đông nhƣ một ngày 

hội.  

Nếu có dịp kính mời anh chị 

em ghé thăm các em. Hy vọng, 

anh chị em sẽ cảm nghiệm đƣợc 

sự huyền bí của nơi này. Từ vị 

trí này, nếu anh chị em nhìn về 

phía Đông, sẽ thấy con đƣờng 

dài, không có nắng. Hai bên 

đƣờng là những hàng cây dầu cổ 

thụ thẳng tắp. Những tán lá của 

cây đan quyện vào nhau, tạo nên 

con đƣờng rợp bóng mát... Càng 

vào trong khuôn viên Nghĩa 

trang, thì càng cảm nhận đƣợc 

thanh thản bình an, nhẹ nhàng 

và êm ái, không một chút sợ hãi. 

Ngài đang có hƣớng mở rộng 

Nghĩa trang này với sự trợ giúp 

của các ân nhân gần xa, là 

những cộng tác viên cho chƣơng 

trình BVSS, là quà tặng quý giá 

của Thiên Chúa ban cho nhân 

loại.  

- Với vai trò của Trợ úy 

Miền, ngày 7/12/2014 Cha đã tổ 

chức tĩnh tâm Mùa Vọng cho 

anh chị em Phan Sinh Tại Thế 

miền Bà Rịa Vũng Tàu, tại đan 

viện Xitô Phƣớc Thuận, một địa 

điểm khá xa so với các nẻo 

đƣờng trong Miền, nhƣng lại rất 

lý tƣởng. Bởi tại đây, anh chị em 

không chỉ đƣợc hít thở không 

khí trong lành của rừng, của 

những con suối, của hƣơng hoa 

đồng nội, mà còn đƣợc chiêm 

ngắm những tác phẩm điêu khắc 

từ những gốc cây, khúc gỗ mà 

quý Cha trong Đan viện đã thu 

tập đƣợc...  
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Ngày tĩnh tâm này, Cha trợ 

úy cùng Thầy Sáu, phó phụ 

trách cũng đồng hành với tất cả 

anh chị em. Số anh chị em hiện 

diện trong ngày này trên 300 

ngƣời. Mỗi nhịp tĩnh tâm là hâm 

nóng trái tim và lòng nhiệt huyết 

phục vụ. Đó chính là điều mà 

Cha trợ úy miền nhắc nhở anh 

chị em. Tạ ơn Chúa, dẫu chỉ có 

một ngày không phải là dài, 

nhƣng lại rất cần thiết để anh chị 

em Phan sinh Tại Thế nhìn lại 

chính con ngƣời của mình và 

chuẩn bị tâm hồn đón nhận Ngôi 

Hai Thiên Chúa xuống thế. Xin 

tạ ơn Chúa, cảm ơn những ngƣời 

cộng tác và biết ơn tất cả mọi 

ngƣời. 

- Với vai trò quản xứ, tại 

Giáo xứ Hòa Hội, trong những 

ngày này có Cha Giuse Lê 

Quang Uy, Dòng Chúa Cứu Thế 

giảng tĩnh tâm cho anh chị em, 

từ ngày 9-11/12, với chủ đề: 

“Đức Giêsu là con đường, là sự 

thật và là sự sống” (Ga 14,6). 

Trƣớc tĩnh tâm mấy ngày, Cha 

xứ đã có lá thƣ mục vụ gởi tới 

mọi gia đình trong Giáo xứ. 

Trong đó, ngài nhắc nhở việc 

tĩnh tâm Mùa Vọng và những 

định hƣớng cho năm Phúc Âm 

Hóa đời sống Giáo xứ và các 

Cộng đoàn sống đời Thánh hiến. 

Thiết ghĩ đây là một sáng kiến 

hay, để mọi thành viên trong 

Giáo xứ biết đƣợc hƣớng đi cụ 

thể và đồng lòng dựng xây Giáo 

xứ ngày một vững 

mạnh. Nguyện xin 

Thiên Chúa chúc 

lành cho mọi gia 

đình biết cần đến 

Chúa, cần đến nhau 

và luôn biết trau dồi 

hạnh phúc và bình 

an trong hành trình 

theo Chúa. 

- Với vai trò phụ 

trách Cộng đoàn, 

Cha cùng với Thầy 

Từ, phó phụ trách 

luôn thao thức là 

làm sao cho sự hiện 

diện của anh em tại 

môi trƣờng này thật 

sự cần thiết, đối với 

mọi ngƣời. Cộng 

đoàn đã có sáng kiến 

là chuyển đổi cây 

trồng, thay vì trồng 

sao, thì nay là một 

vƣờn cây tiêu rất tốt. 

Với kinh nghiệm 

làm vƣờn, Thầy phó 

phục trách đảm nhận 

việc chăm nom vƣờn tiêu. 

Không thể chê vào đâu đƣợc. 

Ngƣời ta hay hỏi chúng tôi là 

các cha, các thầy có bí quyết nào 

mà tiêu đẹp vậy không? Chúng 

tôi trả lời: Bí quyết là biết quý 

những cách cha ông vẫn thƣờng 

kể lại: Nhất nước, nhì phân, tam 

cần, tứ giống... 

Cộng đoàn Hòa Hội mới xây 

dựng một nhà máy nƣớc tinh 

khiết mang tên “Nƣớc Đóng 

Chai Phanxicô Hòa Hội”. 

Thƣơng hiệu nƣớc uống 

Phanxicô  Hòa Hội đã đƣợc 

tiếng vang sang các vùng lân cận 

nhƣ Hòa Thuận, Bình Châu, 

Xuyên Mộc, Bà Tô... Nhiều 

ngƣời, khi ai đã uống nƣớc tinh 

khiết mang tên này, thì họ đều 

có cùng một cảm nhận đƣợc 

nƣớc ngọt ngào. Hy vọng, đây là 

điểm tự hào của anh em khi dấn 

thân phục vụ cho đồng bào tại 

địa phƣơng này. Trong tƣơng lai 

gần, anh em còn đóng thành chai 

nhỏ, sẽ bỏ cho các vùng lân cận. 

Mặc dầu, anh em không cố tình 

tìm kiếm lợi nhuận, nhƣng tự nó 

cũng có nguồn thu nhập nhất 

định, có điều kiện lo việc bác ái 

xã hội. Ƣu tiên cho anh chị em 

Phan sinh thuộc các vùng lân 

cận làm đại lý phân phối... 

Cộng đoàn Hòa Hội bắt đầu 

vào Đông, không có gì nhiều, 

chỉ có một vài điều, em xin đƣợc 

chia sẻ cùng với anh chị em 

trong Đại gia đình Phan sinh. 

Trong tâm tình Mùa Vọng, 

mong chờ Ngôi Hai Con Thiên 

Chúa xuống thế làm ngƣời, em 

xin thay mặt Cộng đoàn, kính 

chúc mọi ngƣời một một Mùa 

Giáng Sinh an lành, thành công, 

thiện hảo và luôn dễ bảo với 

Thánh Thần. 
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TIN CỘNG ĐOÀN SATHẦY 
 

Cộng đoàn Sa Thầy xin kính chào và gửi đến quý anh chị em trong đại gia đình Phan Sinh lời cầu chúc 

bình an của Chúa Kitô và Mẹ Maria.  

Kinh thưa quý vị trong mái ấm Phan Sinh thân mến, có thể nói rằng, đây là lần đầu tiên cộng đoàn Sa 

Thầy được xuất hiện trên trang chia sẻ của Tỉnh dòng để tâm sự - hiệp thông cùng quý vị. Bởi, xét theo quyết 

định hậu tu nghị của Tỉnh Dòng 2014, cộng đoàn Sa Thầy được gọi là “đứa con sinh sau đẻ muộn” của 

Tỉnh Dòng Thánh Phanxicô Việt Nam, nghĩa là có tháng nhưng chưa có tuổi. Cho nên, mọi sự đang chập 

chửng như đứa trẻ tập đi nên rất cần đến lời cầu nguyện của quý vị.  

Xin được chia sẻ một vài tâm tình và đời sống của cộng đoàn như sau: 

 

1. Nơi tọa lạc của cộng 

đoàn 

Trƣớc hết, cộng đoàn Sa Thầy 

tọa lạc trên mảnh đất làng Pơdƣ 

thuộc huyện SaThầy, tỉnh Kon 

Tum. Huyện Sa Thầy có diện tích 

khảng 2414 km2 với dân số 

40046 ngƣời trong đó ngƣời công 

giáo chiếm hơn 13.000 ngƣời, 

phần lớn là ngƣời đồng bào dân 

tộc Jrai, một số ít ngƣời Hơlơng.  

Sa Thầy tiếp giáp với Campuchia 

và Lào nên gọi là vùng đất xa xôi 

hẻo lánh “khỉ ho, cò gáy”; với 

hơn vạn kitô trên mãnh đất xa xôi 

hẻo lánh này đƣợc phân chia 

thành 4 xứ đạo; trong đó xứ Pơ-

dƣ có gần 4000 giáo dân đƣợc và 

Đức Giám mục giao cho anh em 

Phanxicô vào 12/12/2012, nhƣng 

24/1/2013 anh em Phanxicô mới 

chính thức ở Pơdƣ. Xứ đạo Pơdƣ 

mà anh em đảm nhận, giáo dân ở 

rải rác gồm 13 làng, các làng cách 

nhau từ 5-30 km; trong 13 làng có 

một ngôi nhà nguyện mới đƣợc 

xây dựng và khánh thành ngày 

20.03.2014 (làng Klêng) và một 

ngôi nhà nguyện nhỏ (làng Pơ-

dƣ), còn lại các làng khác phải 

nhờ đến nhà dân mỗi khi cử hành 

thánh lễ hay phụng vụ Lời Chúa. 

2. Cơ sở vật chất 

Là một cộng đoàn mới thành 

lập, nên cơ sở vật chất rất đơn 

giản và bình dân, sử dụng những 

gì đã có sẵn.  

Vì là một cộng đoàn truyền 

giáo lại cƣ ngụ giữa ngƣời đồng 

bào dân tộc, cùng sống với họ, dó 

đó, anh em trong cộng đoàn luôn 

ý thức sự thiếu thốn là cơ hội để 

sống nghèo theo linh đạo Phan 

sinh và đó cũng là yếu tố hữu hiệu 

để dễ dàng tiếp cận với ngƣời 

đồng bào, qua đó mang Tin Mừng 

của Chúa đến cho họ.  

3. Về nhân sự 

Có thể nói rằng về mặt pháp lý 

là một cộng đoàn nhƣng về nhân 

sự thì “chƣa  đủ” để gọi là một 

cộng đoàn chính nghĩa. Vì hiện 

nay, cộng đoàn chỉ có 2 anh em 

khấn trọng và một em thực tập 

năm. Tuy vậy, anh em luôn ý thức 

là một cộng đoàn nên từ đời sống 

cho đến sứ vụ đều mang tính của 

một cộng đoàn thực sự. Vì thế, 

anh em cảm thấy sống bình an với 

sự thuộc về, chia sẻ và hiệp 

thông. 

4. Về sứ vụ 

Cộng đoàn Sa Thầy là cộng 

đoàn truyền giáo nhƣng nhân sự 

rất “mỏng” nên có thể tạm gọi 

“việc tìm ngƣời”. Vì thế, anh Phụ 

Trách vừa là lo lắng cho đời sống 

tinh thần và vật chất của cộng 

đoàn, vừa là cha quản xứ, ngoài ra 

anh còn bƣơn chải để giúp cho hai 

nhà các em học sinh nội trú có 

điều kiện tới trƣờng, thăm viếng, 

bốc thuốc cho ngƣời bệnh, dạy 

giáo lý cho các giáo phu... Quả 

thực, anh khá cật lực đặc biệt là 

ngày thứ bảy và Chúa Nhật, anh 

chạy ngƣợc xuôi để dâng mỗi 

ngày 4 thánh lễ cho giáo dân ở 

các làng khác nhau. Tuy vậy, anh 

rất bình an, vui tƣơi và quan tâm 

đến anh em trong cộng đoàn, 

hăng say trong sứ vụ Chúa giao 

phó. Còn anh Phó Phụ Trách vừa 

làm phó nhà lại kiêm chức quản 

lý, ngoài ra còn kiêm nhiệm thêm 

việc xây dựng cơ sở vật chất của 

cộng đoàn. Bên cạnh đó, anh cũng 

rất duyên nợ với cái nghiệp của 

Thánh cả Giuse với tâm tình 

truyền giáo. Hằng tuần, đặc biệt là 

ngày thứ bảy và Chúa Nhật anh 

cũng ngƣợc xuôi vào các làng để 

phụng vụ Lời Chúa cho giáo dân. 

Còn em thực tập thì cũng rất đƣợc 

hai anh quan tâm và yêu thƣơng 

nên đƣợc giao cho việc dạy giáo 

lý hôn nhân, dự tòng và coi sóc- 

bồi đắp kiến thức phổ thông cho 

các em học sinh ở hai nhà nội trú; 

ngoài ra ngày thứ bảy và Chúa 

Nhật cũng theo hai anh vào làng 

dâng lễ cử hành phụng vụ Lời 

Chúa, cũng nhƣ thăm viếng ngƣời 

đồng bào.  

5. Đời sống thiêng liêng 

Là một cộng đoàn truyền giáo 

nên anh em hằng ý thức rằng, việc 
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truyền giáo chỉ bén rễ ăn sâu vào 

trong cõi lòng của ngƣời đồng 

bào thì điều tiên quyết cộng đoàn 

phải có một bầu khí thiêng liêng 

đậm đặc. Cho nên, sau thánh lễ 

anh em đọc kinh sách và kinh 

sáng; đầu giờ chiều anh em dâng 

lên Chúa giờ kinh trƣa, kinh chiều 

và 30 phút suy gẫm; còn giờ kinh 

tối thì anh em đọc riêng. Chính vì 

thế, cho dù công việc khá nhiều, 

nhƣng anh em trong cộng đoàn 

đều cảm thấy bình an và hơi ấm 

huynh đệ mà anh em lan tỏa cho 

nhau. Thực vậy, có thể nói đó là 

động lực thúc đẩy anh em vƣợt 

qua những yếu tố khách quan 

trong khi thực hiện sứ vụ; đồng 

thời vẫn giữ đƣợc tinh thần Phan 

Sinh khi đến với ngƣời đồng bào. 

6. Một vài thông tin khác 

Ý thức việc truyền giáo là đến 

với ngƣời nghèo, khơi dậy trong 

họ lòng yêu mến Tin Mừng đồng 

thời giúp họ nhận ra phẩm giá cao 

quý mà chính Thiên Chúa đã tặng 

ban nơi mỗi nhân vị, cộng đoàn 

cố gắng vun trồng và đào tạo 

những ngƣời bản xứ có khả năng 

về kiến thức cũng nhƣ về việc rao 

giảng Tin mừng. Cụ thể, cộng 

đoàn đã giúp cho 35 em từ các 

làng xa về tá túc trong hai nhà nội 

trú để đi học phổ thông, hai tuần 

một lần, tập trung các Yao Phu 

(chức việc: khoảng 120 ngƣời) từ 

các làng đến học tập về Tin Mừng 

và Giáo lý. Đồng thời, không 

ngừng quan tâm và gieo mầm 

cũng nhƣ cổ võ 

ơn gọi nơi các 

em đồng bào. 

Mặc dù sự diện 

của anh em chƣa 

đƣợc bao lâu 

nhƣng nhờ ơn 

Chúa qua sự 

quan tâm của 

anh em, trong 

giáo xứ Pơ-dƣ 

lần đầu tiên có 5 

em đã đáp lại 

tiếng gọi của Chúa; trong đó có 2 

em hiện đang ở Nhà Tìm hiểu 

Phanxicô Thủ Đức và ba em nữ: 

hai đang ở dòng Phao-lô, một em 

Dòng Ảnh Phép Lạ. 

Cộng đoàn cũng cảm ơn Tỉnh 

dòng và anh Giám sƣ khấn tạm hè 

vừa rồi đã cho một em Học Viện 

“Phaolô Rôda Tuấn” lên 

chia sẻ đời sống với anh 

em trong thời gian hè. 

Đồng thời gửi một em 

thực tập năm đến chia sẻ 

với anh em trên mảnh đất 

Sa Thầy xa xôi này. 

Vào ngày 13-27/7 cộng 

đoàn đã quy tụ 335 em từ 

các làng về ở 2 tuần để 

học giáo lý Thêm sức. Đức 

Giám Mục Micae đã thêm 

sức cho các em vào ngày 

7/9 vừa 

qua. 

Là một 

cộng 

đoàn mới 

thành lập 

và xa xôi 

hẻo lánh 

thế nhƣng 

lại đƣợc 

anh em 

quan tâm 

bằng 

những lần 

viếng thăm trong tinh thần huynh 

đệ và hiệp thông: đó là ngày 

08/08 cộng đoàn vui mừng đƣợc 

đón tiếp cha Giám Tỉnh và 

khoảng 50 anh em “U10” thƣờng 

huấn tại Lệ Cần đã thăm viếng 

cộng đoàn. Ngoài ra, thời gian 

gần đây, cộng đoàn đƣợc sự thăm 

viếng của cha Pascal, cha Tiềm 

Ofm, cha Sean Ofm…là những 

ngƣời anh em trong Gia đình 

Phan sinh… 

Trên đây là một vài thông tin 

về cộng đoàn Sa Thầy, xin đƣợc 

sẻ chia với quý anh chị em trong 

Đại Gia Đình Phan Sinh. Với tâm 

tình hƣớng về ngày Đại lễ Giáng 

Sinh, cộng đoàn Sa Thầy xin kính 

chúc quý anh chị em một Mùa 

Giáng Sinh tràn đầy ân sủng và 

thánh đức, bình an và thiện hảo. 

Nguyện xin nụ cƣời và hơi ấm 

của Hài Nhi Giêsu luôn lan tỏa và 

sƣởi ấm nơi mọi tâm hồn anh chị 

em trong Đại Gia Đình Phan Sinh 

chúng ta. 

Sa thầy ngày 10-12-2014. 
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TIN CỘNG ĐOÀN THỦ ĐỨC 

 

NGƢỜI ĐƢA TIN: Hà Thành Nguyễn 

 

“Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay 

Anh em được sống sum vầy bên nhau” 

                                                 (Tv 133,1). 

Cộng đoàn Phanxicô Thủ Đức 

chúng em xin kính chào anh Giám 

tỉnh, anh phó Giám tỉnh và quý 

anh chị em trong đại gia đình 

Phan Sinh.  

Những ngày qua, anh em trong 

cộng đoàn có nhiều cơ hội không 

những gần nhau để xiết chặt tình 

huynh đệ qua những buổi gặp gỡ, 

chia sẻ mà còn có những cử chỉ 

nhớ về nguồn cội qua những giờ 

cầu nguyện cho các cha, các thầy 

đã an giấc trong Chúa Kitô. Sau 

đây tiểu đệ xin đƣợc ghi lại đôi 

dòng chia sẻ đến quý anh chị em 

nhƣ dấu chỉ sự hiệp thông trọn 

vẹn trong đại gia đình chúng ta.  

Bƣớc sang tháng 11, tâm tình 

hƣớng về những ngƣời quá cố là 

một nghĩa cử lành thánh, qua đó 

chúng ta dâng lên Chúa lời cảm tạ 

vì Chúa đã ban cho chúng ta 

những con ngƣời cụ thể nhƣ 

những tấm gƣơng cho chúng ta 

học đòi để cùng vƣơn tới Con 

Ngƣời đích thật là Đức Giêsu 

Kitô. Trong ý hƣớng hiệp thông 

cùng Giáo hội, cộng đoàn Thủ 

Đức dùng 2 ngày đặc biệt để cử 

hành thánh lễ và các giờ đạo đức 

hƣớng về cha anh, những ngƣời 

một thời hiện diện giữa chúng ta 

và nay đã để lại một gia tài quý 

báu là “lũ cháu đàn con”(Hc 

44,11). Hơn thế nữa, các ngài đã 

minh chứng cho chúng ta về giá 

trị của một tinh thần hèn mọn 

Phan Sinh đích thật khi chấp nhận 

giao phó đời mình trong huynh đệ 

đoàn này. Hƣớng về những ngƣời 

anh đi trƣớc không phải chỉ để tôn 

vinh hay lấy thế làm đủ, nhƣng là 

để vững tâm hơn, xác tín hơn trên 

con đƣờng mà mỗi anh em trẻ 

đang tiến bƣớc. Tiếp nối công 

trình còn dang dở của thế hệ các 

anh đi trƣớc, mỗi ngƣời chúng ta 

có bổn phận làm cho Tỉnh dòng 

Việt Nam phát triển và làm cho 

công trình mà các ngài đã dựng 

xây trở nên trọn vẹn hơn trên 

hành trình tiến về cùng đích là 

đức ái hoàn hảo. 

Khi đã no thỏa chiêm ngƣỡng 

mẫu gƣơng của cố nhân, dịp này, 

anh em học viện cũng bày tỏ tâm 

tình biết ơn đối với các anh lớn 

trong cộng đoàn, những ngƣời 

đang hiện diện giữa anh em. Các 

anh là những ngƣời dìu dắt, 

hƣớng dẫn anh em học viện đi 

vào thế giới của tri thức, khai mở 

cho anh em những con đƣờng tiến 

tới việc nhận biết Chúa để rồi yêu 

Chúa nhiều hơn và giúp mỗi anh 

em vƣơn tới Chân-Thiện-Mỹ. 

Những ngày tháng huấn luyện để 

anh em trở nên “là ngƣời hơn” 

quả thật không giấy bút nào, ơn 

nghĩa nào có thể diễn tả cho hết. 

Nhân ngày nhà Giáo Việt Nam 

20/11, anh em đã bày tỏ lòng biết 

ơn sâu sắc tới quý giáo sƣ, trong 

đó anh em cũng tỏ lòng biết ơn tới 

những anh mặc dù không truyền 

dạy trực tiếp qua các bài học trên 
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lớp, nhƣng hơn hết các anh đã âm 

thầm sống chứng tá qua các công 

việc tuy rất nhỏ, nhƣng lại rất cao 

quý. Những hy sinh qua nhiều 

cách thế để anh em yên tâm học 

tập và nghiên cứu cũng đã là bài 

học thiết thực cho mỗi anh em là  

luôn biết sống vì ngƣời khác 

và quảng đại dấn thân dù ở bậc 

sống nào hay hoàn cảnh nào. Anh 

em học viện hết thảy, với con tim 

chân thành hƣớng về công ơn cao 

dày của các anh đƣợc diễn tả qua 

những tiết mục văn nghệ rất sôi 

độngvà đậm nét Phan Sinh. Đặc 

biệt năm nay, anh em có sáng 

kiến mới khi đƣa Ca Trù vào 

trong âm nhạc của học viện, chính 

nét độc đáo này đã làm cho bầu 

khí thêm vui nhộn, hóm hỉnh và 

rất ý nghĩa. Quả thật, những tấm 

lòng chân 

thành ấy đã 

phần nào nói  

lên tất cả sự 

liên đới, tôn 

trọng và lệ 

thuộc lẫn nhau 

trong gia đình 

thiêng liêng 

này. Trƣớc khi 

kết thúc buổi 

tri ân, anh em 

học viện đã trao những món quà 

đến từng anh, món quà tuy bé nhỏ 

nhƣng bày tỏ tấm lòng biết ơn 

chân thành và qua đó anh em xin 

hứa sẽ luôn học tập thật tốt và 

sống yêu thƣơng nhau để thể hiện 

rõ căn tính hèn mọn Phan Sinh 

nơi môi trƣờng mà anh em đang 

sống. 

Trong dịp này, anh 

em học viện cũng dâng 

lời tạ ơn Chúa vì sự 

quan tâm của Tỉnh dòng 

qua việc đầu tƣ một cơ 

sở mới nhằm đáp ứng 

nhu cầu học vấn cho 

anh em đó là Thƣ Viện 

Dunscotus. Hy vọng, 

với phƣơng tiện mỗi 

ngày một hiện đại, cơ sở 

vật chất ổn định, không gian 

thoáng mát, anh em biết tận dụng 

hợp lý để lãnh hội kiến thức, tập 

luyện nhân đức và xây dựng nền 

tảng cho việc dấn thân phục vụ 

anh chị em trong tƣơng lai. 

Chúa sắp đến rồi (x.1Tx 5,2), 

là lời nhắc nhở chúng em luôn 

sống trọn niềm vui, sống mãnh 

liệt hơn với niềm hy vọng vào 

một tƣơng lai có Chúa cùng đồng 

hành. Chính vì cùng một niềm 

xác tín nhƣ thế mà 

mỗi anh em trong 

cộng đoàn luôn nỗ 

lực cùng nhau làm 

cho ngôi nhà thân 

yêu mà anh em 

đang sống trở nên 

một dấu chỉ của 

tình Chúa yêu 

thƣơng, của một 

cộng đoàn đƣợc 

Thiên Chúa chúc 

phúc. Hơn nữa, 

mỗi ngƣời trở thành lời tạ ơn 

Thiên Chúa và biết đón nhận nhau 

nhƣ những quà tặng đích thật 

Chúa trao ban đƣợc diễn tả qua 

việc nâng đỡ, sửa dạy và thúc đẩy 

nhau tiến lên trên con đƣờng trọn 

hảo. Đó là những tâm tình mà 

chúng em muốn chia sẻ cùng quý 

anh chị em để chúng ta cùng dâng 

lời tạ ơn Chúa và hiệp thông cầu 

nguyện cho nhau.   

Cuối cùng, cộng đoàn chúng 

em kính chúc anh Giám tỉnh, anh 

phó Giám tỉnh cùng tất cả quý 

anh chị em trong đại gia đình 

Phan Sinh một mùa Giáng Sinh 

tràn đầy ơn Chúa, sự thánh thiện 

và một Năm Mới 2015 bình an 

trong Thiên Chúa Ba Ngôi. 
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ƠN LÀM VIỆC 

Chúng ta tự hào là cha thánh Phanxicô đã viết chương 5 của Luật nói về “ơn làm việc”. Tỉnh dòng chúng 

ta đã có lúc được các Tỉnh dòng bạn khen ngợi vì còn làm việc tay chân để sinh sống, cụ thể là làm vườn. 

Đến nay số cộng đoàn có vườn tược để anh em làm việc và tự túc đã ít đi. Thật ra kế sinh nhai chỉ là một 

mục đích của việc làm, chứ không phải mục đích duy nhất. Cứ cho đi là việc làm còn là một phương tiện làm 

giãn gân cốt hoặc giải trí sau những giờ học tập, nghiên cứu, thì cũng chưa phải là tất cả. Quan trọng là 

chúng ta sống được các giá trị của việc làm. 

 

Kính mời anh em cùng đọc hai 

dụ ngôn Lc 15 và Mt 20 theo nhãn 

quan “việc làm”, để ghi nhận 

những giá trị khác của việc làm. 

1.- Cách thức làm việc 

Ngƣời con thứ của bài dụ ngôn 

Luca (chƣơng 15), sau khi đã 

phung phí hết tiền của, thì hối hận 

và quay về nhà. Nhƣng đâu là 

những lý do thật khiến anh trở về? 

Hối hận chăng? Thực tế thì khác 

hẳn: anh đói đến chết đƣợc. Anh 

nhớ lại là những ngƣời thợ làm 

công của cha anh vẫn đƣợc ăn no 

nê, trong khi anh ở đây bụng 

trống rỗng; cả những con heo còn 

đƣợc ăn khá hơn anh. Do đó, anh 

quyết định trở về nhà cha và làm 

việc nhƣ một ngƣời làm công, bởi 

vì ở nhà cha anh, ngƣời ta đƣợc 

ăn khá. Anh trở về với cha không 

phải vì cha nhƣng vì thức ăn. Do 

đó, anh không còn phải là con, mà 

là nô lệ, và nô lệ cái bao tử, bởi vì 

anh muốn làm việc trƣớc hết với 

mục đích là thỏa mãn cơn đói. Và 

cha anh không phải là một ngƣời 

cha, mà chỉ là một ông chủ quảng 

đại hơn ngƣời lạ mặt đã thuê anh 

chăn heo thôi.  

Phần ngƣời con cả, anh này 

cũng chỉ là một nô lệ. Khi anh từ 

chối vào nhà để tham dự bữa tiệc 

mừng cậu em trở về, anh nói với 

cha: “Đã bao nhiêu năm trời con 

hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái 

lệnh”. Ngƣời con này là một 

ngƣời thợ, còn ngƣời cha là một 

ông chủ chỉ biết ra lệnh chứ 

không phải là một ngƣời cha. 

Làm thế nào những tên nô lệ này 

có thể trở thành con? Ngƣời cha 

sẽ đi ra gặp các con mình và mời 

họ thay đổi thái độ. Chúng ta 

không phải là nô lệ, mà là con, 

chúng ta không làm việc chỉ để 

đƣợc trả công hoặc để vâng phục 

không trái một lệnh nào. Chúng ta 

là con cái trong nhà, con cái của 

cha. Hai ngƣời con tƣợng trƣng 

cho hai lối nhìn rất tồi tệ về việc 

làm. Ngƣời con thứ làm việc chỉ 

vì một nhu cầu vật chất: anh bị cái 

đói thôi thúc. Ngƣời con cả buông 

theo một cám dỗ ít thô kệch hơn, 

nhƣng cũng nguy hiểm không ít: 

anh làm việc vì nhu cầu tâm lý, 

bởi vì anh sợ hình ảnh ông chủ 

lâu nay đã chiếm chỗ ngƣời cha 

trong tâm trí anh.  

Hình ảnh một phụ trách hay 

một giám sƣ, một quản lý, hay bất 

cứ anh em nào, nhƣ ông chủ của 

bài dụ ngôn khiến anh em thành 

nô lệ trong công việc có thật sự 

không có trong tâm khảm của các 

tu sĩ? 

2.- Đưa lại niềm hy vọng 

Trong thế giới cổ xƣa, ngƣời ta 

thƣờng sống tình liên đới trong 

việc làm. Công việc thƣờng cuốn 

hút mọi thành viên của gia đình 

vào. Chỉ khi phải giải quyết 

những công việc cấp bách, nhƣ 

gặt lúa hay hái nho, ngƣời ta mới 

phải đi tìm thêm nhân công ở 

ngoài. Sự liên đới đƣợc minh họa 

đặc biệt trong bài dụ ngôn Những 

ngƣời thợ giờ cuối cùng (Mt 20). 
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Ông chủ đã đi tìm các nhân công 

trong các làng hoặc đến gặp các 

ngƣời thợ đã tụ lại tại các quảng 

trƣờng mà chờ ngƣời đến thuê 

mƣớn. Bây giờ tại California, 

buổi sáng đi dọc theo một số con 

đƣờng, cũng thấy có từng nhóm 

ngƣời Mễ tụm năm tụm ba chờ 

đƣợc mƣớn. Hợp đồng là cho một 

ngày. Ông chủ trong dụ ngôn đã 

đi ra năm lần, mỗi lần lại thấy có 

những ngƣời chƣa đƣợc thuê, và 

ông lại mƣớn họ đi làm vƣờn nho. 

Đến cuối ngày, ông bảo ngƣời 

quản lý trả lƣơng, bắt đầu từ 

những ngƣời cuối cùng. Tất cả 

đều đƣợc trả lƣơng nhƣ nhau! Tại 

sao ông chủ không tôn trọng 

nguyên tắc là lƣơng bổng phải 

đƣợc trả tỷ lệ với thời lƣợng của 

công việc? Tại sao ông tỏ ra 

quảng đại với 

những ngƣời 

thợ giờ cuối 

cùng, chứ 

không với 

những ngƣời 

khác? Bài Tin 

Mừng đã trả 

lời các câu 

hỏi “tại sao” 

này rồi. Ở 

đây, chúng ta 

đọc bài Tin Mừng Mt hơi khác đi 

một chút, dựa vào các hoàn cảnh 

thực tế trong các xã hội cổ xƣa. 

Hôm nay là ngày thu hoạch 

nho, ông chủ muốn mƣớn đƣợc số 

công nhân tối đa để có thể kết 

thúc công việc hái 

nho trong ngày bằng 

mọi giá. Chính vì 

thế, ông tỏ ra bằng 

lòng vì tìm đƣợc 

những ngƣời thợ, 

cho dù vào thời điểm 

rất muộn. Nếu họ 

làm chỉ có một giờ 

thì cũng không quan 

trọng gì. Điều đáng 

kể là họ đã làm việc. 

Tất cả đều đã làm 

việc, tất cả đều đã tham gia vào 

công việc chung. Ông chủ sung 

sƣớng, nên đã ban thƣởng cho sự 

kiện họ đều tham gia vào việc hái 

nho, nhƣng ông cũng không hề vi 

phạm luật công bình chặt chẽ, chỉ 

có điều ông cũng không quan tâm 

đến sự khác biệt về khối lƣợng 

công việc họ đã cung cấp.  

Có thật sự các tu sĩ ý thức: Chỉ 

nguyên sự kiện đƣợc làm việc 

trong cùng một vƣờn nho của 

Chúa đã là một ân huệ. Các tu sĩ 

có ý thức: Đƣợc liên đới với nhau 

trong công việc tại cộng đoàn đã 

là phần thƣởng cho công việc rồi. 

Riêng đối với con cái thánh 

Phanxicô, thế giới chúng ta làm 

sao có thể tin rằng việc làm có 

những giá trị hơn là kinh tế, khi 

chính chúng ta không tin nhƣ thế? 

Ngƣời ta còn có thể dùng việc 

làm để đi tới niềm hy vọng nào? 

Ban Thường huấn

 

 

 

HÀNH TRÌNH TỰ DO 

 

Lời giới thiệu: Trang Thường Huấn tiếp tục gởi đến quý Độc Giả chương IV trong tác phẩm Hành Trình 

Tự Do của cha James E. Sullivan, dịch giả Nguyễn Ngoc Kính, OFM, tr. 140-200. 

 

IV. HỆ THỐNG NHẬN THỨC 

Cảm xúc đi sau nhận thức 

Qua tất cả những điều đã nói 

trên đây, thì lòng tự trọng rõ 

ràng là chìa khóa, nhờ đó mà tôi 

đƣợc tự do mở nắp kho báu 

trong hệ thống thế giới của 

mình. Đó cũng là bí quyết giúp 

tôi tự biểu hiện một cách lành 

mạnh, giúp tôi tìm thấy mãn 
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nguyện trong nghề nghiệp, nhất 

là giúp tôi thiết lập những mối 

tƣơng giao thâm sâu và có ý 

nghĩa trong cuộc sống. 

Sự thật là mỗi ngƣời và mọi 

ngƣời phải có một lòng tự trọng 

cao đẹp, bởi vì Thiên Chúa dựng 

nên chúng ta nhƣ những con 

ngƣời cao đẹp và có khả năng 

thi hành công việc của mình 

trong cuộc sống, và Thiên Chúa 

cũng ban cho chúng ta năng 

quyền để làm chủ cuộc đời của 

mình. Tôi có khả năng điều 

khiển vận mệnh của mình, tự do 

chứ không bị chi phối. Không ai 

có quyền tƣớc đoạt tự do của 

tôi! Do đó, khách quan mà nói 

thì mỗi ngƣời chúng ta phải tự 

hào về chính mình. 

Tuy nhiên, chỉ cần suy nghĩ 

một chút là tôi sớm nhận thấy 

rằng, tôi (và có lẽ nhiều ngƣời 

khác) đang phải đau khổ vì hình 

ảnh bản thân nghèo nàn của 

mình, tùy theo nhiều mức độ 

khác nhau. Thay vì tự hào về 

chính mình, nhiều ngƣời trong 

chúng ta lại cảm thấy thất vọng 

về chính mình. Tại sao nhƣ vậy? 

Trên thực tế thì chúng ta có rất 

nhiều thứ. Vậy tại sao chúng ta 

lại cảm thấy mình có quá ít?  

Câu trả lời nằm trong hệ 

thống thứ ba, tức là hệ thống 

nhận thức của tôi. Điều đáng 

tiếc là tất cả những cảm xúc của 

tôi đã không đƣợc tác động và 

ảnh hƣởng bởi bản chất, 

vẻ đẹp và sự thiện hảo 

đích thật nhƣ Thiên 

Chúa đã dựng nên tôi. 

Trái lại, điều chi phối 

cảm xúc của tôi chính 

là nhận thức của tôi về 

bản thân mình. Tôi bị 

chi phối và tác động bởi 

cách tôi nhìn bản thân 

qua những lăng kính, 

mà tôi mang theo từ 

trong quá khứ. Đó là 

những nhận thức bất 

biến và định kiến, chúng bóp 

méo tầm nhìn của tôi về chính 

mình. Đó là một điều rất quan 

trọng mà tôi cần phải hiểu. Cảm 

xúc của tôi không phản ứng lại 

thực tại khách quan, mà phản 

ứng lại thực tại chủ quan của tôi, 

tức là nhận thức của tôi về chính 

mình.  

Giả sử chúng ta nhìn mình 

theo những tiêu chuẩn của 

Hollywood về sắc đẹp, thì đó 

quả là một thảm họa đối với 

lòng tự trọng của tôi, bởi vì hầu 

hết chúng ta đều cảm thấy mình 

tầm thƣờng và thiếu hấp dẫn so 

với những tiêu chuẩn ấy. Chúng 

ta không phải là một Bo Dereck 

hay một Robert Redford. Cuối 

cùng thì chúng ta cảm thấy mình 

khó ƣa. Chúng ta đã làm gì? 

Thƣa, chúng ta thƣờng sử dụng 

những lăng kính méo mó! Tiêu 

chuẩn đích thật để đánh giá vẻ 

đẹp của một phụ nữ không phải 

là nét mặt hay hình thể. Một phụ 

nữ có thể cƣ xử nhƣ một kẻ ác 

tâm và đầy căm hờn, cho dù bà 

có một khuôn mặt thật hoàn mỹ! 

Trái lại, có những phụ nữ tuy 

béo phì và thô kệch, nhƣng lại 

có một nhân cách đẹp và thông 

cảm với ngƣời khác. Tiêu chuẩn 

đánh giá vẻ đẹp của họ chính là 

sự ân cần, quan tâm và nhạy bén 

đối với cảm xúc của ngƣời khác, 

đó là tiêu chuẩn của con tim. 

Chúng ta cũng có thể nói nhƣ 

vậy về các ngƣời nam. Tiêu 

chuẩn đánh giá nam tính của họ 

là lòng dũng cảm và hòa nhã, 

chứ không phải là chiều cao hay 

phong độ.  

Do đó, hệ thống nhận thức 

của tôi là một cách thức diễn 

giải các thực tại trong thế giới 

nội tâm và ngoại giới, nhƣ tôi 

nhìn thấy qua một chuỗi những 

lăng kính đặc thù của mình. Hệ 

thống nhận thức cung cấp cho 

tôi một sự thật chủ quan, tức là 

sự thật của tôi; đó là điều xuất 

hiện trƣớc mặt tôi, khi đối chứng 

với thực tại khách quan, một 

thực tại đúng nhƣ nó là. 

Vì vậy, hệ thống nhận thức 

của tôi đóng một vai trò rất quan 

trọng đối với nhân cách của tôi. 

Cách tôi nhìn xem bản thân, hay 

cảm nhận bản thân thì lệ thuộc 

nhận thức của mình.  Nếu tôi 

nhận thức lệch lạc về thế giới và 

con ngƣời, thì tôi sẽ gặp nhiều 

khó khăn khi tƣơng giao với 

ngƣời khác, và vì thế, tôi khó 

đáp ứng các nhu cầu trong hệ 

thống thế giới của mình. Nếu tôi 

nhận thức méo mó về mình, tôi 

sẽ là nạn nhân đầu tiên của đau 
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khổ tinh thần. Hầu nhƣ chắc 

chắn là tôi sẽ xem thƣờng chính 

mình.  

Những nhận thức lệch lạc  

bắt nguồn từ nền văn hóa 

chúng ta 

Những lăng kính bóp méo 

nhận thức của chúng ta không 

chỉ bắt nguồn từ những kinh 

nghiệm trong thời thơ ấu, nhƣng 

còn bắt nguồn từ nền văn hóa 

mà chúng ta lặn ngụp trong đó. 

Chúng ta sẽ hiểu rõ hệ thống 

nhận thức của mình, nếu chúng 

ta chăm chú truy tìm nguồn gốc 

của những lăng kính ấy. Chẳng 

hạn, chúng ta cần hiểu rõ những 

phạm vi mà các phƣơng tiện 

truyền thông nhƣ phim ảnh, 

truyền hình, tiểu thuyết và nhật 

báo đã thuyết phục chúng ta 

chấp nhận những lăng kính thiển 

cận và méo mó nhƣ thế nào. 

Làm sao thế giới thƣơng mại đã 

thuyết phục chúng ta tin rằng, 

công kích ngƣời khác là con 

đƣờng chắc chắn nhất đƣa đến 

thành công và giàu có? Làm sao 

chúng ta đã tin rằng, giàu có là 

nguyên nhân của uy thế và hạnh 

phúc? Làm sao các nhà chính trị 

đã bóp méo quan niệm của 

chúng ta về quyền bính, và đã 

thuyết phục chúng ta tin vào sự 

tất yếu của thủ đoạn và lừa dối? 

Làm sao các công ty quảng cáo 

trên đại lộ Madison hầu nhƣ đã 

thuyết phục chúng ta tin rằng 

“mới” thì đẹp, còn “cũ” thì xấu; 

ngƣời trẻ thì hấp dẫn, còn trung 

niên thì chậm chạp, và ngƣời già 

thì bất lực và vô dụng? Chúng ta 

có thể hình dung ra vô vàn đau 

khổ tinh thần phát xuất từ những 

nhận thức lệch lạc ấy! 

Tuy nhiên, để giải quyết tất 

cả những vấn đề ấy một cách 

thích đáng, chúng ta cần phải 

nghiên cứu một cách tƣờng tận 

hơn. Vì mục đích của chúng ta 

không nhằm nghiên cứu những 

vấn đề đó, nên ở đây chúng ta 

chỉ xem xét bản chất của hệ 

thống nhận thức và những loại 

lăng kính bóp méo nhận thức 

của chúng ta, và cuối cùng, 

chúng ta sẽ xem xét tác động 

khủng khiếp của hệ thống nhận 

thức đối với thế giới nội tâm và 

thế giới bên ngoài của chúng ta. 

Bản chất của nhận thức 

Nhƣ tôi hiểu, nhận thức là 

một sự hiểu biết còn có ý nghĩa 

hơn ý tƣởng hay ý niệm thuần 

tri. Ý tƣởng thì tƣơng đối dễ 

thay đổi, còn đa số các nhận 

thức thì rất khó thay đổi. Chẳng 

hạn, nếu tôi nghĩ hai cộng hai 

bằng năm, thì bạn rất dễ thuyết 

phục tôi thay đổi mà tin rằng, 

hai cộng hai bằng bốn. Nhƣng 

nếu tôi mặc cảm tự ti mà xem 

mình bất tài và thiếu khả năng, 

thì bạn rất khó thay đổi nhận 

thức của tôi và thuyết phục tôi 

tin là mình có năng lực và khả 

năng. Cho dù bạn chỉ cho tôi 

thấy khá nhiều thành tựu mà tôi 

đã thực hiện đƣợc, tôi vẫn cứ nói 

nhƣ thế này: “Nhƣng tôi thấy 

mình chỉ gặp may đấy thôi! Tôi 

thiếu khả năng.” 

Nhận thức còn có ý nghĩa hơn 

một ý tƣởng. Nhận thức là tầm 

nhìn của trí năng, ít nhiều bén rễ 

trong cảm xúc của tôi. Nhận 

thức của tôi về thực tại là cách 

tôi nhìn thực tại ấy. Đó là cách 

tôi diễn giải thực tại. 

Do đó, nhận thức có thể đƣợc 

định nghĩa là tầm nhìn của tôi về 

thực tại, mà tôi nhìn thấy qua 

một chuỗi những lăng kính đặc 

thù. 

Nếu tôi mang một cặp kính 

màu xanh, thì mọi vật chung 

quanh đều có màu xanh. Có 

nhiều sắc thái của màu xanh, 

nhƣng dù sao đi nữa thì cũng là 

màu xanh. Tôi nhìn thấy mọi vật 

đều xanh, không phải vì chúng 

là những vật thể màu xanh, hay 

vì thực tại đích thật và khách 

quan có màu xanh. Chúng có thể 

là vàng, xanh dƣơng, cam hay 

tía, thế nhƣng chúng lại có màu 

xanh, chỉ vì tôi nhìn chúng qua 

lăng kính màu xanh. Nếu tôi dị 

ứng với màu xanh, ắt tôi sẽ có 

một phản ứng ác cảm, bởi vì tôi 

nhìn thấy chúng đều là màu 

xanh. Cảm xúc của tôi không 

phản ứng lại với thực tại khách 

quan, mà phản ứng lại với thực 

tại nội tâm hay phản ứng lại 

nhận thức của tôi về thực tại. 

Sự thật là tôi nhìn ngắm thế 

giới chung quanh và nhìn ngắm 

chính mình thông qua một chuỗi 

những lăng kính. Trong số đó, 

có một vài lăng kính phát xuất 

từ nền văn hóa mà tôi đắm mình 

trong đó. Hầu hết những lăng 

kính khác là sản phẩm của đời 

sống, tƣơng quan, kinh nghiệm, 

giáo dục trong quá khứ, nhất là 

từ toàn thể kinh nghiệm của cha 

mẹ tôi. (còn tiếp) 
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Lời đầu tiên, Đan Viện Clara chúng con kính 

chào Cha Giám Tỉnh và toàn thể quý anh chị em 

trong đại gia đình Phan Sinh. Trong những ngày 

vừa qua, Đan Viện chúng con vừa trải qua một biến 

cố lớn, đó là sự ra đi của chị Maria Hoàng Thị 

Minh. Giờ đây, chúng con xin được chia sẻ một cảm 

nghiệm nho nhỏ qua việc Chúa gọi chị về.  

SƠ LƢỢC TIỂU SỬ 

NỮ ĐAN SĨ MARIA HOÀNG THỊ MINH 

 

Sinh ngày:  13/04/1922 tại Nam Định 

Vào Dòng:   03/11/1943 tại Tp Vinh 

1945 Di tản và tá túc tại Dòng FMM ngoài Tp Vinh 

1947 Di tản một lần nữa ra Hà Nội, tá túc tại Đan Viện 

Cát Minh 

Vào tập viện:   02/08/1947 

Khấn lần đầu:   08/12/1948 

1950 Di tản theo các Mẹ về nhập Đan Viện Roubaix 

Nƣớc Pháp 

Khấn trọng thể:   08/12/1954 

1950-1972   Sống tại Đan Viện Roubaix 

27/09/1972 Về Việt Nam tái lập Dòng Nhì PhanSinh 

1972-1982   Đan Viện Mẫu (lần 1) 

1984-1993   Tái nhiệm Đan Viện Mẫu (lần 2) 

30/12/1994  Đan viện đƣợc thiết lập nội vi Giáo Hoàng 

1994-1998   Tái nhiệm Đan Viện Mẫu (lần 3) 

Về nhà Chúa với 66 năm khấn dòng, hƣởng thọ 92 tuổi 

 

Nghe tiếng chuông đánh dồn 

dập giữa đêm khuya, tôi tỉnh dậy 

và lòng nhƣ đã thấu rõ. Tôi thấy 

mừng trong lòng vì đã đƣợc Thần 

Linh Chúa tác động mà biết phó 

dâng “mẹ” cho tình yêu của 

Chúa, một điều thật không bình 

thƣờng nơi tôi, điều đã không xảy 

ra khi những ngƣời thân yêu khác 

của tôi lìa đời. Nhƣng lòng tin đã 

làm cho tôi xác tín rằng mẹ đã 

đƣợc toại nguyện và mẹ cũng 

không cô đơn, lẻ loi trƣớc khi 

nhắm mắt. Trong khoảnh khắc chị 

em còn ngạc nhiên, tôi đã thầm tạ 

ơn CHA, cám ơn các thiên thần 

của CHA, cho dầu tôi rất bất xứng 

với ý muốn của Ngài… Tôi chạy 

nhanh tới cửa phòng ngƣời tôi tớ 

của Thiên Chúa mà tôi hết lòng 

kính phục. Ngắm nhìn mẹ, tôi 

thấy mẹ thật bình an, chẳng còn 

đau đớn. Mẹ nhƣ vừa đƣợc tháo 
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xác xuống khỏi thập giá, khỏi 

những nỗi thống thiết cuối cùng 

mà tôi mới đƣợc phúc trông thấy 

chiều qua. Tôi lắng nghe chị yêu 

dấu – ngƣời đã phục vụ mẹ đến 

hơi thở cuối cùng, chị thuật lại 

cho tất cả chị em nghe đôi chút 

giờ phút hấp hối của mẹ. Khi ấy, 

lòng tôi bừng lên một cảm giác lạ 

thƣờng khiến tôi nổi da gà; 9h tối, 

giờ phút bắt đầu khác lạ của mẹ 

cũng là lúc tôi nhận đƣợc tác 

động mạnh mẽ và dâng lời cầu 

nguyện cho mẹ…cảm tạ CHA bởi 

đó là quyền năng khôn dò thấu 

nơi CHA. 

Rồi hai chị buộc chân cho mẹ. 

Tôi thấy đôi tay chị yêu dấu 

chẳng vững, tôi cúi xuống giúp 

chị theo phản xạ tự nhiên. Lúc 

thắt nút rồi, tôi mới ý thức mình 

đang cột chân một ngƣời đã chết. 

Thế mà, tôi lại có một cảm giác 

nhƣ vừa đƣợc dự phần vào một 

điều gì đó tuyệt diệu. Rồi tất cả 

phải tản đi các nơi, nhƣng lòng 

quyến luyến lại có phần lo cho 

chị, nghẹn ngào tôi cũng xin 

vâng, tôi hôn tay mẹ rồi chạy đi. 

Thấy bình an tôi lại chạy vào 

phòng dâng những lời kinh với 

chị em. Chúng tôi đã không ngớt 

dâng mẹ cho Lòng Thƣơng Xót 

Chúa và tình yêu của Mẹ Maria. 

Những chuỗi hạt cứ nối tiếp nhƣ 

những bông hoa trang nhỏ nối 

đuôi nhau đƣa mẹ chúng tôi về 

trời. Thỉnh thoảng, tôi nghe có 

tiếng thút thít nên thì thầm với 

mẹ: “Mẹ ơi, con sẽ chẳng khóc 

đâu. Mỗi khi mẹ đau, con đã 

khóc. Còn bây giờ con mừng cho 

mẹ lắm.”… 5h, 6h! rồi tôi cũng 

khóc nhƣ bao chị em tôi. Bởi 

những hình ảnh, những cảm nhận 

về một dấu chứng của tình yêu 

đối với Thiên Chúa trong tôi cứ 

không ngớt trở về: Một tháng một 

lần, nhóm chúng tôi đƣợc phép 

nói chuyện riêng với mẹ nửa giờ. 

Tôi còn nhớ trong những lần ấy, 

mẹ chẳng khi nào tự nói về mình 

điều gì. Dẫu cuộc đời với biết bao 

đóng góp lớn lao của mẹ, của gia 

đình mẹ cho Giáo Hội Việt Nam, 

có bao điều để kể cho chúng tôi. 

Những lần bất chợt gặp mẹ hay 

đƣợc mẹ gọi vào tôi cũng chỉ dám 

hôn vào đôi tay của mẹ hay chạm 

một vài ngón tay tôi vào ngƣời 

mẹ, rồi đƣa tay chỉ lên trán làm 

hiệu để mẹ chúc lành cho tôi. Có 

thể trong một giai đoạn của cuộc 

đời mẹ, Chúa đã muốn dùng mẹ 

nhƣ một ngƣời thợ xây, thợ nề 

chọn những viên đá vững chắc, 

căn những đƣờng gạch thật đều, 

thật chính xác cho ngôi nhà Clara 

của Chúa giữa lòng Giáo Hội Việt 

Nam. Nhƣng những năm tháng 

cuối đời, Chúa lại dùng mẹ nhƣ 

một dấu vết của Ngài cho tôi nhận 

ra một điều phi thƣờng duy nhất 

qua nụ cƣời, lời động viên, lời 

cám ơn luôn luôn có của mẹ. Đó 

là một Thiên Chúa không nhất 

quyết duy trì địa vị ngang hàng 

với Thiên Chúa, nhƣng đã hoàn 

toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy 

thân nô nệ… một Thiên Chúa vẫn 

thinh lặng tự ngàn đời mà luôn 

chan chứa yêu thƣơng khôn kể 

xiết. Tôi không thể dùng lời mà 

nói hết đƣợc những cảm xúc về 

một con ngƣời mà tôi hết lòng 

cảm phục kỳ công của Thiên 

Chúa nơi mẹ, nơi tuổi già của mẹ. 

Nơi cái thân xác mỏng manh ấy 

có một cái gì đó lớn lao hơn cả 

bầu trời tựa nhƣ lời mẹ Thánh 

Clara đã nói: “chỉ có linh hồn của 

kẻ tin mới là nơi Thiên Chúa cư 

ngụ và ngai tòa của Người.”  

Trƣớc mắt tôi bây giờ mới thật 

là hình ảnh ngƣời Đan Sĩ đích thật 

của Thiên Chúa – “một người cả 

cuộc đời đi tìm Chúa”, khao khát 

mong mỏi Chúa đến. Giờ đây, 

“Ánh Hừng Đông” đã đến cho 

mẹ. Tôi không khóc thƣơng mẹ, 

cũng không khóc vì nhìn thấy kẻ 

khóc. Tôi khóc bởi lòng tôi cảm 

phục trƣớc những dấu vết của 

Đấng Tạo Hóa để lại. Lần đầu 

tiên trong đời, khi bƣớc chân tôi 

còn đang chập chững trên con 

đƣờng đến với Tình Yêu của 

ngƣời Đan Sĩ chiêm niệm, tôi đã 

đƣợc diễm phúc thấy một cái chết 

của lòng tin trong êm ái hân hoan 

nhƣ vậy. Lòng tin ấy đã thông 

truyền cho tôi một sức mạnh phi 

thƣờng. Mẹ đang bất động nhƣng 

trong một tƣ thế hiển vinh: khuôn 

mặt thƣ thái mãn nguyện hƣớng 

lên trời; đôi tay cầm chuỗi hạt 

màu hy vọng; trên ngực là thập 

giá vinh quang; Còn đôi chân nhƣ 

đang lấy đà vƣơn tới. Trông 

chẳng có dấu nào của cái chết 

tang thƣơng. Tôi chỉ thấy nơi mẹ 

một giấc ngủ bình yên. Tôi ngắm 

xem cho biết trong giấc ngủ ấy 

mẹ đã thấy gì mà khuôn mặt mẹ 

tỏa nét rạng ngời đến thế. Một 

mình giữa giấc ngủ trƣa của thế 

gian, tôi lần lần những ngón tay – 

nơi duy nhất của thân xác trừ 

khuôn mặt của mẹ đƣợc để lộ ra 

ngoài, tôi thấy các móng tay của 9 

ngón tay đã có màu đỏ tía. Chỉ trừ 

một ngón duy nhất, ngón tay 

Chúa Giêsu đã trao nhẫn hôn ƣớc 

cho mẹ. Thật lạ lùng khôn xiết, lại 

một dấu vết của Đấng Tối Cao. 

Tôi cƣời thầm và tôn vinh Thiên 

Chúa với mẹ. Rồi những giọt 

nƣớc mắt tôi cứ thế lăn dài, tôi tin 

bấy giờ Chúa đã cho phép mẹ 

hiểu đƣợc những suy tƣ của tôi – 
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một tôi tớ hèn mọn bất xứng đang 

tập đi theo vết chân của Đấng 

Vĩnh Hằng. Quỳ bên mẹ, gục đầu 

vào cánh tay mẹ, tôi nhƣ thấy rõ 

con ngƣời yếu đuối của tôi. Ba lời 

khuyên trong lần trò chuyện sau 

hết mẹ dành cho chị em tôi và cho 

riêng tôi cứ văng vẳng trong lòng. 

Mẹ bảo tôi: “Trước hết trong mọi 

sự, con hãy có được tâm tình với 

Chúa…chỉ gặp được Chúa con 

mới có được sức mạnh bước đi 

[…]; Điều thứ hai là con đừng 

bao giờ để ý đến lời người khác 

nói về mình, hãy bỏ ngoài tai tất 

cả, nhất là những lời nói không 

tốt… để yêu cho đến cùng […]; 

Điều thứ ba là con hãy nằm yên, 

nằm yên thì sẽ không có chuyện gì 

hết. Nhưng chỉ cần con có ý ngoi 

lên, ắt sẽ có chuyện – mà chuyện 

trước tiên là trong tâm hồn mình 

[…]” Ba điều mẹ lặp đi lặp lại và 

chỉ cho tôi thấy nó liên quan chặt 

chẽ với nhau. Ba điều cho câu hỏi 

của tôi, rằng: “Mẹ ơi, mẹ đã sống 

ơn gọi này cho đến bây giờ. Xin 

mẹ chỉ cho chúng con kinh 

nghiệm sống với Chúa của mẹ?”. 

Tôi đã thấy chẳng dễ thực hiện 

chút nào. Và trong lòng quặn lên 

những đau đớn. Tôi nức nở với 

những ký ức và tƣơng lai sắp tới 

của tôi, của chị em tôi, của những 

ngƣời đau khổ bé mọn trong tôi, 

của Mẹ Giáo Hội, tôi xin mẹ cầu 

nguyện cho chúng tôi – những 

ngƣời đang tiếp nối con đƣờng 

mẹ đã đi qua. 

Có lần mẹ đau nhiều, có lẽ 

thấy tôi khóc trƣớc đó nên chị yêu 

dấu nói với tôi : “Cây đại thụ 

phải được đâm rễ sâu trong đau 

đớn. Đau đớn càng nhiều, thập 

giá càng nhiều thì cành lá mới 

sum sê được[…]”. Nếu chị em 

Clara Việt Nam chúng tôi đủ lớn 

để gọi là một cây đại thụ thì mẹ 

chính là phần cội rễ của cây đại 

thụ ấy. Cội rễ ấy đã chết bao cái 

chết nhỏ để đâm chồi trong vinh 

quang thập giá, để lớn lên trong lò 

khổ nhục khốn cùng và đâm sâu 

trong tinh thần Nghèo khó của 

Phúc Âm. Giờ đây, mẹ đã chết 

một cái chết cuối cùng để chìm 

hẳn vào Biển Tình êm ái. Cái chết 

ấy là mùa xuân cho những “chồi 

non” bật tung sự sống, là nhựa 

sống cho cành lá thêm cứng cáp, 

vƣơn xa.  

Tôi gọi mẹ tôi là “bông lan 

trắng” của Thiên Chúa, bởi ai đó 

đã biết đến cuộc đời mẹ và sự dẻo 

dai, vẻ trinh khiết thanh tao của 

bông lan trắng thì sẽ chẳng ngạc 

nhiên với liên tƣởng của tôi. Cũng 

chính vì lý do ấy mà mẹ tôi thích 

loài lan trắng ấy lắm. nó có một 

sức sống bền bỉ vƣợt trội so với 

những loài hoa khác mà nhà tôi 

hay mua về chƣng. Và ai đó hẳn 

còn nhớ những ngày đám tang 

của mẹ. Lòng tôi vẫn còn hoan hỷ 

khi dừng lại ở đây: cả hội trƣờng 

toàn là hoa lan trắng, đến nỗi tôi 

đã kinh ngạc mà thốt lên trong 

lòng: “lạy chúa, con cảm tạ Chúa 

vì Ngài đã chiều lòng mẹ con quá 

sức.” Chẳng phải Ngài đã trang 

hoàng theo ý thích của vị hôn thê 

trong ngày trọng đại Ngài đón 

rƣớc nàng về đó sao? Ôi Đấng 

Vĩnh Hằng, muôn ngàn đời Chúa 

vẫn chọn tình yêu bởi đối với 

Ngài tất cả đều đang sống và đối 

với chị em chúng con mẹ cũng 

vẫn đang sống, vẫn thật gần gũi 

và còn có sức nâng đỡ chị em 

chúng con hơn cả sự có mặt trƣớc 

đây vì giờ đây mẹ đã đƣợc 

hoàn toàn trong Chúa. Hơn cả 

mọi lời hay ho hay những cuốn 

sách dày cộm, nơi con ngƣời 

ấy tôi đã thu lƣợm đƣợc vết 

tích của Đấng Hằng Hữu, nơi 

cuộc ra đi của mẹ, dấu vết của 

Đấng Tạo Hóa đã để lại trong 

trái tim tôi. 

Lạy Chúa, con xin ngợi 

khen Danh Chúa! 

Kính chúc Cha Giám Tỉnh và 

anh chị em một mùa Giáng 

Sinh an lành thánh đức và một 

năm mới thiện hảo!
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Vui, Buồn, Sướng, Khổ chính. Luật Trời 

Giữa lòng nhân thế mãi nổi trôi 

Vững tin chẳng gì ngoài Ý Chúa 

(CPS) Nay xin chia sẻ với mọi người ! 

Lớp 71 : (L.Cha TIẾN DŨNG, 

Thầy MỪNG) Vẫn giữ truyền 

thống tốt lành là, vào Tháng 11 

hàng năm, ACE  họp mặt và hiệp 

thông trong Thánh Lễ cầu cho Cha 

Mẹ, thân nhân và Anh Em trong 

Lớp đã qua đời. Năm nay AE  quy 

tụ về Dòng THÁNH THỂ ( Hố 

Nai) nơi có Cha HỮU VINH (cùng 

Lớp ở Phanxicô ) đang là Bề trên 

Nhà, đón tiếp. Thánh Lễ long trọng 

sốt sắng vì có hai Đấng Bề trên 

(Cha VINH, Cha TIẾN DŨNG) 

đồng tế. “Sau Lễ thì có lạc” với 30 

ngƣời tham dự. Hoan hô Anh Em 

Lớp 61. 

Lớp 66: Cùng ngày AE Lớp 71 

hƣớng 

về đời 

sau, AE 

lớp 66 

hƣớng 

về 

TÌNH 

YÊU 

HÔN 

NHÂN 

GIA 

ĐÌNH. 

Số là, 

AC. 

TRẦN 

NHƢ KIÊN làm lễ Thành hôn cho 

Trƣởng Nam. Ba Cha Phanxicô 

(Cha LAM, Cha HUÂN, Cha 

KÍNH ) cùng Lớp đã đến tiệc 

CANA này chúc phúc cho đôi trẻ 

và chia vui với hai Họ. CPS lão 

thành  có A.GIÁP, các AC. ĐA và 

TRÖC. Cũng không quên rằng, 

đám này có “yếu tố nƣớc ngoài”. 

Số là may mắn có mặt AC.CHÂU 

LANG nữa đó. Nhìn hình đám cƣới 

hầu nhƣ ACE trong Lớp trình diện 

đầy đủ. Tạ ơn CHÖA đã thƣơng 

đôi TÂN HÔN và AC.KIÊN. Cũng 

xin nhiệt liệt hoan nghênh ACE 

Lớp 66. 

Ơn Chúa gìn giữ 

A.KIÊN bây giờ 

mới kể: Trên 

đƣờng từ SG đến 

Hố Nai để mời đám 

cƣới, Anh bị té xe 

hai lần trên xa lộ. 

Ấy vậy mà 

chỉ trƣợt da 

và rách 

chút quần 

áo. Hú hồn 

thật! 

Lớp 61: 

Anh NGUYỄN ĐÌNG TRÖC 

(Bình Thạnh) dù Chúa trao thử 

thách nặng nề là rất đau đớn không 

thể đi đứng, ngủ nghê từ trƣớc LỄ 

CHA THÁNH, nay đã hết đau, có 

thể đi lại trong nhà. Nghe đâu Anh 

đang còn phải sống chung với nạn 

phù chân, nhƣng nhìn CLIP do Vợ 

Anh TRÚC chia sẻ trên mạng thì cả 

hai ông bà luôn lạc quan và phó 

thác: A.TRÚC vừa lau nhà vừa 

cƣời toe,lại còn nhảy múa theo điệu 

nhạc Tình yêu của CPS.NGUYỄN 

THÀNH THỐNG (L.68). Thật là 

hết biết! Cũng mong mọi ngƣời 

thêm lời cầu nguyện cho AC đƣợc 

ơn phù trợ của Chúa. Xin bái phục 

tinh thần lạc quan và ý 

chí dũng cảm của AC 

TRÚC! 

Lớp 59 và ACE KÝ 

TÚC XÁ: Đầu Tháng 12, 

Anh PHÊ RÔ LƢU ĐỨC 

QUÝ (Lớp A.ĐA, Cha 

Alexis HẢI….) qua đời 

tại Giáo xứ VINH ĐỨC 

(BMT). Thời ở Chủng 

viện, Anh QUÝ có biệt 

danh là PHẬT BÀ vì tính 

tình hiền lành. Anh chịu 

bệnh tật thời gian dài, rất 

đau đớn. Anh Em Ban Mê Thuật 

cho biết, đám tang của Anh QUÝ, 

ACE tại BMT kể cả Hà Lan và 

Trung hòa cách đó 30 Km có đến 

đọc kinh cầu nguyện và phúng 

điếu. Điều đáng quý là Tình CPS 

đƣợc biểu lộ khá đặc biệt bởi vì 

AE.CPS BMT hầu hết xuất thân từ 

Ký túc Xá, còn Anh QUÝ lại từ 

Chủng viện Thủ đức. Dù vậy,Tình 

PHAN SINH vẫn nồng ấm. Xin 

cảm tạ việc nối kết kỳ diệu của 

Chúa và Cha Thánh PHANXICÔ ! 

CỰU PHAN SINH VIỆT NAM 

Đám cưới con Anh KIÊN 
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Tông thƣ của Đức Thánh Cha Phanxicô  

gửi tất cả các ngƣời Thánh hiến 
 

Dịp cử hành Năm của Đời 

sống Thánh hiến 

Các Người Thánh Hiến Nam 

Nữ thân mến, 

Cha viết cho Các Con trong tƣ 

cách là Ngƣời Kế Vị Thánh 

Phêrô, là Ngƣời mà Chúa Giêsu 

đã trao phó nhiệm vụ làm kiên 

vững anh em của mình trong đức 

tin (xem Lc 22, 32), và Cha viết 

cho Các Con nhƣ ngƣời Anh của 

Các Con, đƣợc thánh hiến cho 

Thiên Chúa nhƣ Các Con. 

Chúng ta cùng nhau tạ ơn 

Chúa Cha, là Đấng đã kêu gọi 

chúng ta đi theo Chúa Giêsu trong 

việc bám sát vào Tin Mừng và 

trong việc phục vụ Giáo Hội, và 

Ngài đã đổ tràn đầy trong con tim 

của chúng ta, Thánh Thần của 

Ngài, Đấng ban cho chúng ta 

niềm vui và làm cho chúng ta nên 

chứng nhân cho toàn thể thế giới 

về tình yêu của Ngài và về lòng 

thƣơng xót của Ngài. 

Khi làm cho mình trở nên tiếng 

vọng của việc cảm nghiệm nơi 

nhiều ngƣời trong các Con và của 

Bộ Về Đời sống Thánh hiến Và 

Các Hiệp Hội Đời Sống Tông Đồ, 

trong dịp kỷ niệm lần thứ 50 Hiến 

Chế Tín Lý về Giáo Hội Ánh 

sáng muôn dân, mà trong chƣơng 

thứ VI của Hiến Chế này, bàn về 

các Tu Sĩ, cũng nhƣ Sắc Lệnh 

Đức Ái toàn hảo về việc canh tân 

đời sống Tu Sĩ, Cha đã quyết định 

cho mở Năm về Đời sống Thánh 

hiến. Năm này sẽ bắt đầu vào 

ngày 30 tháng 11 này, Chúa Nhật 

thứ I Mùa Vọng, và sẽ kết thúc 

với Lễ Dâng Chúa Giêsu vào 

trong Đền Thờ, vào ngày 2 tháng 

2 năm 2016. 

Sau khi lắng nghe Bộ Về Đời 

sống Thánh hiến và Các Hiệp Hội 

Đời Sống Tông Đồ, Cha đã chỉ 

định ra nhƣ là những mục tiêu của 

Năm này, chính những điều mà 

Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô 

II đã đề nghị cho Giáo Hội vào 

lúc khởi đầu Thiên niên kỷ thứ 

III, lấy lại, một cách nào đó, 

những gì Ngài đã chỉ ra trong 

Tông Huấn Hậu Thƣợng Hội 

đồng Giám mục Thế Giới về Đời 

sống Thánh hiến nhƣ sau: "Các 

Con không chỉ có một lịch sử 

vinh quang để tƣởng nhớ tới và để 

kể lại, nhƣng một lịch sử lớn lao 

để xây dựng! Hãy nhìn về tƣơng 

lai, trong đó Thánh Thần chuẩn bị 

các Con để còn cùng làm với các 

Con những điều các điều vĩ đại" 

(số 110). 

I. Những mục tiêu cho Năm 

về Đời sống Thánh hiến 

1. Mục tiêu thứ I là nhìn về 

quá khứ với tâm tình biết ơn. Mỗi 

Dòng Tu của chúng ta đến từ một 

lịch sử đặc sủng phong phú. Vào 

cội nguồn của lịch sử này, hoạt 
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động của Thiên Chúa, Đấng mà, 

trong Thần Khí của Ngài, kêu gọi 

một số ngƣời đi theo Đức Kitô 

cách gần gũi hơn, để diễn tả Tin 

Mừng trong một hình thức đặc 

biệt của đời sống, để với con mắt 

đức tin, họ đọc các dấu chỉ của 

thời đại, để đáp trả, với sự sáng 

tạo, cho các nhu cầu của Giáo 

Hội. Kinh nghiệm của thuở ban 

đầu từ từ đƣợc lớn thêm lên và 

đƣợc khai triển ra, bao gồm 

những thành viên trong những 

môi trƣờng mới về địa dƣ và văn 

hóa, làm cho có sức sống những 

cách thế mới để thực hiện đặc 

sủng, với các sáng kiến mới và 

các cách diễn tả về đức ái tông 

đồ. Đó nhƣ là hạt giống trở nên 

một cây làm lan tỏa ra các ngành 

cây xum xuê. 

Trong Năm này, đây sẽ là dịp 

thuận lợi mà mỗi Gia đình đặc 

sủng hãy nhớ lại cội nguồn của 

mình và sự phát triển lịch sử của 

mình, để tạ ơn Thiên Chúa là 

Đấng đã cống hiến cho Giáo Hội 

biết bao nhiêu hồng ân, và nhƣ 

thế những hồng ân này làm đẹp 

Giáo Hội và làm cho Giáo Hội 

đƣợc trang bị với từng việc lành 

thánh thiện (xem Hiến chế tín lý 

về Giáo Hội, Ánh sáng muôn dân, 

12). 

Kể lại lịch sử riêng của mình là 

điều cần thiết để giữ cho căn tính 

sống động, và nhƣ thế để làm 

vững mạnh sự hiệp nhất của Gia 

đình và đem lại ý nghĩa của việc 

các thành viên thuộc về Gia đình 

này. Đây không phải là việc bàn 

thảo nhƣ khoa khảo cổ học làm, 

hoặc trồng tỉa các nỗi nhớ nhung 

vô ích, mà đúng hơn, là lƣợc lại 

hành trình của các thế hệ trong 

quá khứ để đón nhận, trong đó, 

ánh lửa gợi hứng, các lý tƣởng, 

các dự án, các giá trị, đã thúc đẩy 

các Gia đình, khởi đầu từ các Vị 

Sáng lập, các Ngƣời Phụ Nữ Sáng 

lập và các cộng đoàn đầu tiên. Đó 

cũng là một cách để ý thức về 

việc làm thế nào, thông suốt qua 

lịch sử, cho đặc sủng đƣợc sống, 

các sáng kiến nào đã thoát ra khỏi 

cảnh tù túng, đã phải đƣơng đầu 

với các khó khăn nào và làm sao 

đã có thể vƣợt qua các khó khăn 

đó. Ngƣời ta có thể khám phá ra 

các điều không tƣơng hợp, kết 

quả của các yếu đuối của con 

ngƣời, và nhiều lần, có thể, ngay 

cả sự quên đi một vài khía cạnh 

chính của đặc sủng. Tất cả là điều 

mang tính cách giáo huấn và cùng 

trở nên một lời kêu gọi việc trở 

lại. Kể lịch sử riêng của mình là 

dâng lời ca tụng Thiên Chúa và tạ 

ơn Ngài vì tất cả các ơn Ngài ban 

cho. 

Chúng ta cám ơn Chúa một 

cách đặc biệt vì 50 năm vừa qua 

tiếp theo sau Công Đồng Chung 

Vatican II, đƣợc coi nhƣ là một 

"làn gió thổi" của Chúa Thánh 

Thần cho toàn thể Giáo Hội. Nhờ 

Ngài mà Đời sống Thánh hiến đã 

thực hiện một hành trình thật 

phong phú trong việc canh tân 

mà, với các ánh sáng của hành 

trình này và các bóng tối của hành 

trình này, đã là một thời điểm của 

ơn thánh, đƣợc đánh dấu bởi sự 

hiện diện của Thánh Thần. 

Chớ gì Năm của Đời sống 

Thánh hiến cũng là một dịp để 

xƣng thú, với tâm tình khiêm 

nhƣờng, và cùng nhau với lòng 

tín thác nơi Thiên Chúa Tình Yêu 

(xem 1 Ga 4,8), sự yếu đuối riêng 

của mình và để sống đời sống này 

nhƣ là một cảm nghiệm về tình 

yêu nhân từ thƣơng xót của Chúa; 

là một dịp để kêu lên cho thế giới 

với sức mạnh, và với niềm hân 

hoan, làm chứng tá về sự thánh 

thiện và sức sống hiện diện trong 

phần lớn những ngƣời đƣợc kêu 

gọi để theo Đức Kitô trong Đời 

sống Thánh hiến. 

2. Ngoài ra Năm này còn mời 

gọi chúng ta sống hiện tại với 

lòng đam mê. Ký ức biết ơn về 

quá khứ thúc đẩy chúng ta, trong 

việc chăm chú lắng nghe những gì 

mà ngày nay Chúa Thánh Thần 

còn nói với Giáo Hội, để thực 

hiện, với một cách thế luôn sâu xa 

hơn, các khía cạnh làm nên Đời 

sống Thánh hiến. 

Ngay từ đầu của thời đan tu, 

cho tới ngày nay "các cộng đoàn 

mới:, mọi hình thức của Đời sống 

Thánh hiến, đƣợc phát sinh ra từ 

lời mời gọi của Chúa Thánh 

Thần, để đi theo Đức Kitô nhƣ 

đƣợc dạy do Phúc Âm" (xem Đức 

ái toàn hảo, 2). Với các Vị Sáng 

lập Nam Nữ, luật tuyệt đối là 

chính Phúc Âm, mọi luật khác chỉ 

muốn là cách diễn tả của Phúc 

Âm và là dụng cụ để sống Phúc 

Âm một cách trọn vẹn. Lý tƣởng 

của họ là Đức Kitô, là bám vào 

Ngài một cách toàn vẹn, cho tới 

khi có thể nói đƣợc nhƣ Phaolô: 

"Sống với tôi là Đức Kitô" (Pl 

1,21); các lời khấn chỉ có ý nghĩa 

là để thực hiện tình yêu đam mê 

của họ. 

Câu hỏi mà chúng ta đƣợc mời 

gọi để đem chúng ta vào trong 

Năm này là có không và có nhƣ 

thế nào, ngay cả chúng tôi, cũng 

để cho mình bị cật vấn bởi Phúc 

Âm; xem Phúc Âm có thực sự là 

"cuốn sách gối đầu giƣờng" cho 

đời sống hằng ngày và cho các 

chọn lựa mà chúng ta đƣợc mời 

gọi để thực hiện. Phúc Âm mang 

tính cách đòi hỏi và đòi hỏi đƣợc 

sống cách tận căn và chân thành. 

Thực không đủ, nếu chỉ có việc 

đọc Phúc Âm (cho dù việc đọc và 

học hỏi Phúc Âm vẫn thực sự cực 

kỳ quan trọng), cũng không đủ, 

chỉ suy niệm Phúc Âm (và chúng 

ta làm điều này với niềm vui mỗi 

ngày). Chúa Giêsu đòi chúng ta 

phải thực hiện Phúc Âm, phải 

sống các lời của Ngài. 

Với Chúa Giêsu, chúng ta còn 

phải tự hỏi chính mình, có thực sự 

là tình yêu thứ nhất và cuối cùng, 

nhƣ chúng ta đã khấn, ta khi 

chúng ta đọc các lời khấn không? 

Chỉ khi nào là nhƣ thế, chúng ta 

mới có thể và phải yêu trong chân 

lý và lòng thƣơng xót mọi ngƣời 
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mà chúng ta gặp trên hành trình 

của chúng ta, để chúng ta hiểu từ 

Ngài rằng tình yêu là gì và phải 

yêu nhƣ thế nào; chúng ta sẽ biết 

yêu thƣơng bởi vì chúng ta sẽ có 

chính con tim của Ngài. 

Các Vị Sáng Lập Nam Nữ của 

chúng ta đã cảm nghiệm đƣợc nơi 

mình lòng cảm thƣơng mà Chúa 

Giêsu có, khi Ngài nhìn thấy đoàn 

lũ dân chúng nhƣ bày chiên 

không có ngƣời chăn. Nhƣ Chúa 

Giêsu, bị đánh động bởi lòng cảm 

thƣơng này, đã ban cho lời của 

Ngài, đã chữa lành các bệnh nhân, 

đã ban bánh để họ ăn, đã cho 

chính sự sống của Ngài, nhƣ thế 

cả các Đấng Sáng Lập Nam Nữ 

đã đặt chính mình để phục vụ 

nhân loại mà Thánh Thần đã sai 

họ đến với nhân loại này, trong 

những cách thế rất khác nhau: 

nhƣ cầu bầu, rao giảng Phúc Âm, 

dạy giáo lý, giáo dục, phục vụ 

ngƣời nghèo, các bệnh nhân... Sự 

tƣởng tƣợng của đức bác ái đã 

không biết tới các giới hạn và đã 

biết mở ra nhiều con đƣờng vô số 

kể, để mang hơi thở của Phúc Âm 

vào trong các nền văn hóa và 

trong các môi trƣờng xã hội rất 

khác nhau. 

Năm Đời sống Thánh hiến hỏi 

chúng ta về lòng trung thành với 

sứ mệnh đã đƣợc trao phó cho 

chúng ta. Các tác vụ, các hoạt 

động của chúng ta, sự hiện diện 

của chúng ta, có đáp lại những gì 

mà Thánh Thần đã đòi hỏi các Vị 

Sáng Lập của chúng ta, có xứng 

hợp với việc đi theo các mục đích 

của sứ mệnh trong xã hội và trong 

Giáo Hội ngày nay không? Có 

điều gì đó chúng ta phải thay đổi 

không? Chúng ta có cùng một sự 

đam mê với dân của chúng ta 

không, chúng ta có ở gần gũi họ 

không, cho đến mức độ cùng chia 

sẻ các niềm vui và các đau khổ 

của họ, và nhƣ thế để hiểu đƣợc 

thực sự các nhu cầu và có thể 

cung ứng sự đóng góp của chúng 

ta để đáp lại không? " Chính lòng 

quảng đại và sự từ bỏ đã thúc đẩy 

các Vị Sáng Lập - Đức Gioan 

Phaolô II đã hỏi - phải đánh động 

các Con, con cái tinh thần của các 

Con, để giữ cho sống động các 

đặc sủng mà, với chính sức mạnh 

của Thánh Thần đã thúc giục các 

ngài, tiếp tục làm cho nên giầu có 

phong phú và đƣợc thích nghi, mà 

không đánh mất đi đặc tính 

nguyên tuyền, để đặt mình phục 

vụ Giáo Hội và mang tới sự toàn 

vẹn công việc thiết lập Nƣớc của 

Ngài" [1]. 

Trong khi việc nhớ lại các 

nguồn gốc, thì trong óc, một điểm 

nền tảng nữa về dự án Đời sống 

Thánh hiến đã đến. Các Vị Sáng 

Lập Nam Nữ đã bị làm cho có sức 

mê hoặc từ sự hiệp nhất của 

Nhóm 12 bên cạnh Chúa Giêsu, 

từ sự hiệp thông mà cộng đoàn 

thứ nhất tại Giêrusalem đã nhận 

ra. Làm cho sống động cộng đoàn 

riêng của mình, khi mỗi ngƣời 

trong họ đã biết làm lại các mẫu 

Phúc Âm, có một con tim và chỉ 

một linh hồn, vui hƣởng sự hiện 

diện của Chúa (xem Đức ái toàn 

hảo,15). 

Sống hiện tại với đam mê có 

nghĩa là trở nên "các chuyên viên 

của tình hiệp thông", "các chứng 

nhân và ngƣời làm nên "dự án 

hiệp thông" đang ở đỉnh cao của 

lịch sử của con ngƣời theo ý của 

Thiên Chúa" [2]. Trong một xã 

hội của các cuộc chống đối nhau, 

khi sự chung sống thật khó khăn 

giữa các nền văn hóa khác nhau, 

của các cách thế áp đặt lên các 

ngƣời yếu thế hơn, của các bất 

đồng đều, chúng ta đƣợc kêu gọi 

cống hiến một mẫu gƣơng cụ thể 

về cộng đoàn mà, qua việc nhận 

ra địa vị của mỗi ngƣời và việc 

chia sẻ ơn huệ mà mỗi ngƣời 

đang mang trong mình, cho phép 

sống các mối tƣơng quan huynh 

đệ. 

Vậy Anh chị em hãy là những 

ngƣời nam và ngƣời nữ của tình 

hiệp thông, làm cho Anh Chị Em 

hiện diện, với sự can đảm, ở đâu 

có các khác biệt và căng thẳng, và 

Anh Chị Em hãy là dấu chỉ đáng 

tin của sự hiện diện của Chúa 

Thánh Thần Đấng đổ vào trong 

các con tim, sự đam mê để tất cả 

nên một mà thôi (xem Ga 17, 21). 

Anh Chị Em hãy sống đời nhiệm 

hiệp của việc gặp gỡ: "khả năng 

cảm thấy, lắng nghe các ngƣời 

khác. Khả năng cùng nhau đi tìm 

con đƣờng, đi tìm phƣơng pháp" 

[3], trong khi để lóe sáng lên từ 

mối liên hệ tình yêu xuyên qua 

giữa 3 Ngôi Thiên Chúa (xem 

1Ga 4,8), là nhƣ mẫu gƣơng của 

mọi mối tƣơng quan giữa các con 

ngƣời. 

3. Ôm ấp tƣơng lai với niềm 

hy vọng là mục tiêu thứ ba của 

Năm này. Chúng ta biết các khó 

khăn, mà Đời sống Thánh hiến 

gặp phải trong các hình thức khác 

nhau: việc giảm bớt ơn gọi và 

việc trở nên già nua, nhất là trong 

thế giới Tây phƣơng, rồi các vấn 

đề kinh tế, đi theo cuộc khủng 

hoảng về tài chánh trên thế giới, 

các thách đố mang tính cách quốc 

tế và toàn cầu hóa, các mƣu cơ 

của chủ thuyết tƣơng đối hóa, 

việc loại ra ngoài rìa và việc bị 

coi là không có giá gì trong xã 

hội... Chính trong các thực tại 

không chắc chắn này, những điều 

mà chúng ta chia sẻ với bao nhiêu 

anh chị em cùng thời với chúng 

ta, thì niềm hy vọng của chúng ta 

đang thực hiện, nhƣ là kết quả của 

đức tin vào Chúa của lịch sử trên 

con đang tiếp tục tái diễn cho 

chúng ta: "Đừng sợ... bởi vì Ta ở 

cùng con" (Gr 1,8). 

Niềm hy vọng mà chúng ta nói 

tới không đặt nền tảng trên các 

con số hoặc trên các công việc, 

nhƣng dựa trên Đấng chúng ta đặt 

sự tín thác của chúng ta (xem 

2Tm 1,12), vì đối với Ngài 

"không gì là không thể làm đƣợc" 

(Lc 1,37). Đó là niềm hy vọng 

của chúng ta, là điều không làm 

chúng ta thất vọng và sẽ cho phép 
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Đời sống Thánh hiến tiếp tục viết 

ra một lịch sử vĩ đại trong tƣơng 

lai, mà chúng ta phải hƣớng con 

mắt của chúng ta tới Ngài, ý thức 

rằng hƣớng về Ngài Đấng thúc 

đẩy chúng ta, Chúa Thánh Thần 

để tiếp tục cùng với chúng ta làm 

nên những điều cao cả. 

Các Con đừng để cho mình bị 

cám dỗ về các con số và về tính 

cách hiệu nghiệm, còn kém hơn 

nữa, là chúng ta chỉ tín thác vào 

việc tin tƣởng nơi sức lực riêng 

của mình. Các Con hãy đi tìm các 

chân trời của đời sống và của giây 

phút hiện thực trong một sự canh 

chừng cẩn mật. Với Đức Thánh 

Cha Bênêđictô XVI, Cha lặp lại 

cho các Con: "Đừng hiệp nhất với 

các tiên tri giả chỉ loan báo sự kết 

thúc hoặc điều vô nghĩa của Đời 

sống Thánh hiến trong Giáo Hội 

của thời đại chúng ta; đúng hơn, 

Anh em hãy mặc lấy Chúa Giêsu 

Kitô và mặc lấy khí giới của ánh 

sáng - nhƣ Thánh Phaolô khuyên 

(xem Rm 13,11-14) - ở lại trong 

thái độ tỉnh thức và canh chừng" 

[4]. Chúng ta hãy luôn tiếp tục 

hành trình của chúng ta với niềm 

tín thác nơi Chúa. 

Cha ngỏ lời nhất là với các 

Con, những ngƣời trẻ. Các Con là 

hiện tại bởi vì các Con đã sống 

tích cực trong lòng của các Hội 

Dòng của các Con, khi cống hiến 

một sự đóng góp quyết định với 

sự tƣơi mát và quảng đại của sự 

chọn lựa của các Con. Đồng thời, 

các Con cũng là tƣơng lai bởi vì 

sắp tới đây, các Con sẽ đƣợc mời 

gọi cầm chắc trong tay việc 

hƣớng dẫn linh hoạt, việc huấn 

luyện, việc phục vụ, công tác 

truyền giáo. Năm này sẽ nhìn thấy 

các Con là các ngƣời đi đầu trong 

việc đối thoại với thế hệ ở trƣớc 

mặt các con. Trong tình hiệp 

thông huynh đệ, các Con sẽ có thể 

làm cho mình nên phong phú về 

kinh nghiệm và sự khôn ngoan, 

và đồng thời, các Con sẽ có thể tái 

đề nghị cho thế hệ này, lý tƣởng 

mà họ biết ngay từ đầu, đóng góp 

vào việc làm tung mở ra và sự 

tƣơi mát với sự hăng say của các 

con, nhƣ thế để cùng nhau đƣa ra 

các hình thức mới để sống Phúc 

Âm và các câu trả lời luôn thích 

hợp cho các đề nghị của chứng từ 

và việc loan báo. 

Cha hài lòng vì biết rằng các 

Con sẽ có các dịp để gặp nhau 

giữa các Con, các Tu sĩ trẻ của 

các Hội Dòng khác nhau. Chớ gì 

cuộc gặp gỡ này trở nên hành 

trình thƣờng xuyên để hiệp thông, 

để nâng đỡ lẫn nhau, để hiệp nhất. 

II. Các mong chờ của Năm 

Đời sống Thánh hiến 

Đâu là điều Cha mong chờ 

cách đặc biệt từ Năm của Ơn 

Sủng này từ Đời sống Thánh 

hiến? 

1. Chớ gì là điều luôn đúng, 

điều mà Cha đã nói một lần: "Ở 

đâu có các Tu Sĩ, thì có niềm 

vui". Chúng ta đƣợc kêu gọi để 

cảm nghiệm và tỏ ra rằng Thiên 

Chúa có thể làm tràn đầy con tim 

của chúng ta và làm cho chúng ta 

hạnh phúc, mà không cần tới việc 

đi tìm nơi khác, hạnh phúc của 

chúng ta, là tình huynh đệ đích 

thực đƣợc sống trong các cộng 

đoàn của chúng ta, nuôi dƣỡng 

niềm vui của chúng ta; chớ gì việc 

hiến thân cách trọn vẹn của chúng 

ta trong việc phục vụ Giáo Hội, 

phục vụ các Gia đình, các ngƣời 

trẻ, các ngƣời già, các ngƣời 

nghèo khó, làm cho chúng ta nên 

nhƣ những con ngƣời và ban đời 

sống của chúng ta đƣợc nên toàn 

vẹn. 

Chớ gì giữa chúng ta, không 

có việc nhìn nhau với những bộ 

mặt buồn sầu, những con ngƣời 

không hài lòng, và không đƣợc 

thỏa mãn, bởi vì "một việc bƣớc 

đi theo mà buồn bã, thì là một 

việc bƣớc đi theo chẳng ra gì". Cả 

chúng ta nữa, nhƣ tất cả mọi 

ngƣời nam nữ khác, chúng ta 

cũng có các khó khăn, những đêm 

tối của tinh thần, những thất vọng, 

những bệnh tật, việc mất đi sức 

lực phải có do tuổi già. Chính 

trong điều này mà chúng ta phải 

tìm ra "niềm vui trọn vẹn", phải 

học để biết đƣợc dung nhan của 

Đức Kitô là Đấng đã nên giống 

chúng ta trong tất cả và vì thế 

chúng ta cảm nghiệm đƣợc niềm 

vui là biết mình giống Ngƣời, 

Đấng mà, vì yêu thƣơng chúng ta, 

đã không từ chối chấp nhận thập 

giá. 

Trong một xã hội nhƣ đang 

hƣớng về việc tôn thờ điều gì là 

hữu hiệu, tôn thờ sức khỏe, thành 

công và bỏ ra ngoài rìa những 

ngƣời nghèo khổ và loại trừ các 

"ngƣời bị mất mát, chúng ta có 

thể làm chứng tá, qua đời sống 

của chúng ta, chân lý của các lời 

Kinh Thánh: "Khi tôi yếu đuối, 

thì lúc đó tôi lại mạnh" (2Cr 

12,10). 

Chúng ta có thể áp dụng vào 

Đời sống Thánh hiến, điều đƣợc 

viết trong Tông huấn Niềm Vui 

Của Tin Mừng, khi trích dẫn bài 

giảng của Đức Bênêđictô XVI 

nhƣ sau: "Hội Thánh phát triển 

không phải bằng việc chiêu dụ, 

nhƣng bằng sức thu hút" (số 14, 

cuối). Phải, Đời sống Thánh hiến 

không lớn lên nếu chúng ta tổ 

chức những chiến dịch chiêu mộ 

ơn gọi, thật đẹp, nhƣng nếu các 

ngƣời trẻ nữ và các bạn nam gặp 

chúng ta, họ cảm thấy bị lôi cuốn 

bởi chúng ta, nếu họ nhìn nơi 

chúng ta là những ngƣời nam và 

ngƣời nữ thật hạnh phúc! Cũng 

thế, tính các hữu hiệu tông đồ 

không tùy thuộc vào sự hữu hiệu 

và quyền năng của các phƣơng 

tiện của nó. Chính đời sống của 

các Con phải nói lên, một đời 

sống mà từ đó tỏa ra rạng ngời 

niềm vui và vẻ đẹp để sống Phúc 

Âm và đi theo Đức Kitô. 

Cha cũng lặp lại cho các Con 

điều mà Cha đã nói trong Lễ 

Vọng Chúa Thánh Thần vừa qua 

cho các Phong Trào của Giáo 
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Hội: "Giá trị của Giáo Hội, một 

cách tự nền tảng, là sống Phúc 

Âm và làm chứng tá cho đức tin 

của chúng ta. Giáo Hội là muối 

đất, là ánh sáng thế gian, Giáo 

Hội đƣợc gọi để làm cho hiện 

diện trong xã hội men bột của 

Nƣớc Thiên Chúa và trƣớc hết, 

Giáo Hội thực hiện điều đó với 

chứng tá của mình, chứng tá của 

tình yêu huynh đệ, của sự liên đới 

và của việc chia sẻ với nhau" 

(ngày 18 tháng 5 năm 2013). 

2. Điều Cha chờ mong là "Các 

Con hãy đánh thức thế giới", bởi 

vì điểm làm nên đặc tính Đời 

sống Thánh hiến là ngôn sứ. Nhƣ 

Cha đã nói với các Bề Trên Tổng 

Quyền "tính cách tận căn của 

Phúc Âm không chỉ là các Tu Sĩ: 

điều này đòi hỏi tất cả mọi ngƣời. 

Nhƣng các Tu Sĩ theo Chúa một 

cách đặc biệt, một cách ngôn sứ". 

Đó là ƣu tiên mà bây giờ đƣợc đòi 

hỏi là: "trở nên ngôn sứ làm 

chứng nhƣ Chúa Giêsu đã sống 

trên trái đất này...Nhƣng các Tu 

Sĩ phải để cho mình lo việc làm 

ngôn sứ" (ngày 29 tháng 11 năm 

2013). 

Một ngôn sứ nhận đƣợc từ 

Thiên Chúa khả năng soi bói lịch 

sử trong đó họ sống và giải thích 

các biến cố: nhƣ là các ngƣời tuần 

canh coi chừng trong đêm tối và 

biết khi nào hừng đông xuất hiện 

(xem Is 21, 11-12). Biết Thiên 

Chúa và biết con ngƣời nam và 

ngƣời nữ, là những ngƣời anh và 

những ngƣời chị của mình. Họ có 

khả năng phân định và cũng có 

khả năng tố cáo sự dữ của tội và 

các bất công, bởi vì sống tự do, 

họ không phải trả lời cho các 

ngƣời chủ nhân khác ngoài Thiên 

Chúa, họ không có tƣ lợi nào 

ngoài điều thuộc về Thiên Chúa. 

Ngôn sứ thƣờng đứng về phía các 

ngƣời nghèo và các ngƣời không 

đƣợc bênh vực, bởi vì họ biết 

rằng chính Thiên Chúa đứng về 

phía họ. 

Vậy Cha chờ mong các Con 

đừng giữ sống động "các ảo 

tƣởng, nhƣng các Con biết tạo ra 

"các nơi khác", ở đó ngƣời ta 

sống lý luận của Phúc Âm của ơn 

tận hiến, của tình huynh đệ, của 

việc đón nhận các khác biệt, của 

tình yêu hỗ tƣơng. Các đan viện, 

các cộng đoàn, các trung tâm tu 

đức, các thành trì, các trƣờng học, 

các nhà thƣơng, các nhà - nhƣ Gia 

đình và tất cả những nơi mà đức 

bác ái và tính sáng tạo theo đặc 

sủng làm cho nảy sinh ra, và còn 

làm cho nảy sinh ra tính sáng tạo 

hơn nữa, phải luôn trở nên hơn 

nữa men bột cho một xã hội đƣợc 

gợi hứng từ Phúc Âm, "thành trì 

trên núi", nơi nói sự thật và quyền 

năng của các lời của Chúa Giêsu. 

Nhiều lần, nhƣ đã xẩy ra cho 

ông Elia và ông Giona, có thể tới 

cơn cám dỗ chạy trốn, để cho 

mình thoát ra khỏi trách vụ ngôn 

sứ, bởi vì trách vụ này quá đòi 

hỏi, bởi vì làm chúng ta mỏi mệt, 

thất vọng từ các kết quả. Nhƣng 

vị ngôn sứ biết mình không ở một 

mình. Cả chúng ta, nhƣ với ông 

Giêrêmisa, Thiên Chúa bảo đảm 

chúng ta: "Đừng sợ, bởi vì Ta ở 

cùng con để giữ gìn con" (Gr 1,8). 

3. Các Nam Nữ Tu Sỉ, cũng 

nhƣ tất cả các ngƣời thánh hiến 

khác, đƣợc kêu gọi để là "các 

chuyên viên của sự hiệp thông". 

Vì thế Cha chờ mong rằng "linh 

đạo hiệp thông", đƣợc chỉ ra do 

Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô 

II, trở nên hiện thực và các Con ở 

hàng đầu phải đón nhận "thách đố 

lớn lao đang ở trƣớc chúng ta" 

trong thiên niên kỷ mới này: "hãy 

làm cho Giáo Hội nên ngôi nhà và 

trƣờng học dạy sự hiệp thông" 

[5]. Cha chắc rằng trong Năm này 

các Con sẽ làm việc cách nghiêm 

chỉnh để lý tƣởng huynh đệ đƣợc 

theo đuổi bởi các Vị Sáng Lập 

Nam Nữ, tăng thêm hơn nữa ở 

nhiều cấp bậc khác nhau, nhƣ các 

vòng đƣợc quy tụ về trung tâm. 

Tình hiệp thông đƣợc thể hiện 

trƣớc tiên ở trong mỗi cộng đoàn 

của Hội Dòng. Về điều này, Cha 

mời gọi các Con hãy đọc lại các 

bài phát biểu của Cha, trong đó 

Cha không mệt mỏi lặp lại rằng, 

các chỉ trích, các lời tâng bốc, các 

ghen tƣơng, tị hiềm, các cách 

chống ngƣợc lại nhau, là các thái 

độ không có quyền ở lại trong nhà 

của các Con. Nhƣng, đem ra tiền 

đề này, hành trình đức bác ái mở 

ra trƣớc chúng ta hầu nhƣ vô tận, 

bởi vì đó là việc đi tiếp theo, với 

sự đón nhận và sự chú ý lẫn nhau, 

thực hành tình hiệp thông về các 

của cải vật chất và thiêng liêng, 

việc sửa lỗi cho nhau, việc kính 

trọng những ngƣời bé nhỏ nhất... 

Đó là "huyền nhiệm" của việc 

sống với nhau", đó là điều làm 

cho cuộc sống của chúng ta 

"thành một cuộc hành hƣơng 

thánh thiện" [6]. Chúng ta phải tự 

hỏi mình xem cả về mối tƣơng 

quan của chúng ta giữa các con 

ngƣời với các nền văn hóa khác 

nhau, khi nhìn thấy rằng các cộng 

đoàn của chúng ta đang luôn trở 

thành cộng đoàn quốc tế hơn. 

Chúng ta đồng ý thế nào khi để 

cho ngƣời khác biểu lộ chính 

mình họ ra, họ đƣợc đón nhận với 

các ơn huệ riêng của họ, trở nên 

hoàn toàn đồng trách nhiệm, 

không? 

Ngoài ra Cha còn chờ mong 

tình hiệp thông tăng lên giữa các 

phần tử giữa các Hội Dòng khác 

nhau. Năm nay lại không thể là 

dịp để đi ra với một sự can đảm 

hơn khỏi các biên giới của Dòng 

của mình để cùng làm việc với 

nhau, ở cấp bậc địa phƣơng và 

toàn cầu, đƣa ra các dự án chung 

về việc huấn luyện, về việc rao 

giảng Tin Mừng, về việc tham gia 

vào các công tác xã hội, đƣợc 

không? Theo cách thế này, ngƣời 

ta có thể có đƣợc, một cách hữu 

hiệu hơn, một chứng tá ngôn sứ. 

Tình hiệp thông và cuộc gặp gỡ 

giữa các khác biệt về đặc sủng là 

hành trình hy vọng. Không ai xây 
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dựng tƣơng lai khi tách riêng 

mình ra, cũng không thể chỉ với 

sức lực riêng của mình, nhƣng 

biết mình đang ở trong sự thật về 

một tình hiệp thông luôn mở ra 

cho việc gặp gỡ, cho đối thoại, 

cho lắng nghe nhau, ngƣời này 

nghe ngƣời khác và giữ cho mình 

khỏi căn bệnh tự quy hƣớng về 

mình. 

Đồng thời, Đời sống Thánh 

hiến đƣợc kêu gọi để bƣớc theo 

việc chung sức chân thành giữa 

tất cả các ơn gọi trong Giáo Hội, 

khởi sự từ các linh mục và các 

giáo dân, nhƣ thế để "làm tăng lên 

linh đạo của tình hiệp thông trƣớc 

hết ở ngay chính trong mỗi nơi và 

rồi trong chính cộng đoàn Giáo 

Hội và rồi đi qua các biên giới 

ràng buộc chúng ta" [7]. 

4. Cha còn chờ mong từ các 

Con điều mà Cha đòi hỏi tất cả 

các thành phần của Giáo Hội: là 

hãy đi ra khỏi chính mình để đi 

tới các vùng ngoại ô của cuộc 

sống. "Các con hãy đi khắp thế 

gian" là lời sau cùng mà Chúa 

Giêsu ngỏ với các môn đệ của 

Ngài và còn tiếp tục gửi tới tất cả 

chúng ta hôm nay (xem Mc 16, 

15). Có tất cả một nhân loại đang 

chờ đợi: những con ngƣời đã mất 

đi mọi hy vọng, các Gia đình 

đang gặp khó khăn, các đứa trẻ bị 

bỏ rơi, các thiếu niên đã bị loại ra 

trƣớc, khỏi mọi tƣơng lai, những 

bệnh nhân và những ngƣời già, 

trong khi đó các ngƣời giàu có 

thỏa thuê với của cải, nhƣng lại 

trống rỗng nơi con tim, các ngƣời 

đàn ông và đàn bà đang đi tìm ý 

nghĩa cuộc đời, đang khao khát 

Thiên Chúa... 

Các Con đừng khép mình 

trong chính các Con, các Con 

đừng để cho mình bị ngạt thở vì 

các vật nhỏ bé trong căn nhà, các 

Con đừng để mình là tù nhân của 

các vấn đề của các Con. Những 

điều này tự giải quyết nếu chúng 

Con đi ra ngoài để giúp ngƣời 

khác giải quyết các vấn đề của họ 

và để loan báo tn mừng. Các Con 

sẽ tìm đƣợc sự sống khi trao ban 

sự sống, tìm đƣợc niềm hy vọng, 

khi cho đi niềm hy vọng, tình yêu 

khi yêu thƣơng. 

Cha chờ nơi các Con những cử 

chỉ cụ thể tiếp đón các ngƣời tị 

nạn, cử chỉ của sự gần gũi những 

ngƣời nghèo khó, tinh thần sáng 

tạo trong việc dạy giáo lý, trong 

việc loan báo Phúc Âm, trong 

việc đƣa ngƣời ta vào đời sống 

cầu nguyện. Từ đó Cha cầu chúc 

việc làm cho nhanh chóng các cấu 

trúc, việc xử dụng lại các ngôi 

nhà lớn vào các công tác thích 

hợp hơn với các đòi hỏi hiện nay 

của việc loan báo Tin Mừng và 

bác ái, việc đƣa ra các cách thế 

xứng hợp với các nhu cầu mới. 

5. Cha chờ mong rằng mỗi 

hình thức của Đời sống Thánh 

hiến tự hỏi mình về điều mà 

Thiên Chúa và nhân loại ngày nay 

đòi đang hỏi. 

Các đan viện và các nhóm có 

chiều hƣớng chiêm niệm có thể 

gặp nhau giữa họ, hoặc nối kết 

trong những cách thế khác biệt 

hơn để trao đổi các kinh nghiệm 

về đời sống cầu nguyện, việc làm 

thế nào để tăng lên trong tình hiệp 

thông với tất cả Giáo Hội, về việc 

làm sao nâng đỡ các Kitô Hữu bị 

bách hại, làm thế nào đón nhận và 

theo dõi những ai đang đi tìm một 

đời sống thiêng liêng sâu đậm hơn 

hoặc những ngƣời cần tới sự trợ 

giúp về luân lý hoặc vật chất. 

Cũng thế với Các Dòng tu lo 

việc bác ái, lo cổ võ văn hóa, 

những Dòng lăn xả trong việc 

loan báo Tin Mừng hoặc thi hành 

các tác vụ đặc biệt về mục vụ, các 

Tu Hội đời trong sự hiện diện 

chính của họ giữa các cơ chế xã 

hội. Sự tƣởng tƣợng của Thần Khí 

đã làm sinh ra các cách sống thật 

khác nhau đến nỗi chúng ta không 

thể dễ dàng liệt kê các cách sống 

này, hoặc đem vào trong các chế 

độ đã xây dựng trƣớc. Vì vậy đối 

với Cha, không thể nói với từng 

Hình thức đặc sủng. Tuy nhiên 

không ai trong Năm nay để mình 

mình ra ngoài khỏi việc xem xét 

lại sự hiện diện của mình trong 

đời sống Giáo Hội và trong cách 

thế đáp lại các đòi hỏi luôn có và 

luôn mới mẻ, đƣợc gợi ra cho 

chúng ta, với tiếng hò của nhƣng 

ngƣời nghèo khổ đang vang lên. 

Chỉ trong sự chú ý này vào các 

nhu cầu của thế giới và trong thái 

độ dễ bảo với các thúc đẩy của 

Thánh Thần, mà Năm của Đời 

sống Thánh hiến biến thành một 

thời điểm (kairos) đích thực, một 

thời gian của Thiên Chúa giầu ân 

sủng và công cuộc biến đổi. 

III. Các viễn tượng của Năm 

Đời sống Thánh hiến 

1. Với lá thƣ này, ngoài những 

ngƣời Thánh hiến, Cha cũng ngỏ 

lời với các giáo dân, là những 

ngƣời, cùng với các ngƣời thánh 

hiến, chia sẻ lý tƣởng, tinh thần 

sứ mạng. Một số Hội Dòng có 

truyền thống xƣa về điểm này, 

ngoài ra còn có kinh nghiệm mới 

đây. Thực thế chung quanh Gia 

đình Tu sĩ, cũng nhƣ các Hiệp 

Hội Tông Đồ và chính các Tu Hội 

Đời, còn có một Gia đình lớn 

hơn, "Gia đình đặc sủng", gồm có 

ngoài các Hội Dòng đƣợc nhận ra 

trong cùng một đặc sủng, và nhất 

là các Kitô Hữu giáo dân, cảm 

thấy đƣợc gọi, chính trong đời 

sống giáo dân của mình, tham dự 

vào chính thực tại đặc sủng. 

Cha cũng khích lệ các Con, các 

Giáo Dân, sống Năm Đời sống 

Thánh hiến này nhƣ là một ơn có 

thể làm cho các Con ý thức hơn 

về ơn các Con đã lãnh nhận. Các 

Con hãy cử hành Năm này với tất 

cả "Gia đình", để làm tăng thêm 

và để cùng nhau đáp trả các ơn 

gọi của Thánh Thần trong xã hội 

ngày nay. Trong một số dịp, khi 

các Ngƣời Thánh Hiến của những 

Hội Dòng khác nhau trong Năm 

này gặp gỡ nhau giữa họ, các Con 

hãy làm với cách thế để cũng hiện 

diện nhƣ là diễn tả ơn duy nhất 
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của Thiên Chúa, nhƣ thế để biết 

các kinh nghiệm của các Gia đình 

đặc sủng khác, của các nhóm giáo 

dân khác và để làm giàu và nâng 

đỡ lẫn nhau, ngƣời này nâng đỡ 

ngƣời khác. 

2. Năm của Đời sống Thánh 

hiến không chỉ nhắm vào các 

ngƣời thánh hiến mà thôi, nhƣng 

nhắm tới toàn thể Giáo Hội. Nhƣ 

thế Cha ngỏ lời với tất cả dân 

Kitô để họ luôn ý thức hơn về ơn 

nhƣ là sự hiện diện của biết bao 

nhiêu ngƣời thánh hiến Nam Nữ, 

kẻ thừa kế các Vị Thánh vĩ đại là 

những Vị đã làm ra lịch sử của 

Kitô Giáo. Giáo Hội sẽ là gì nếu 

không có Thánh Beneđictô và 

Thánh Basilio, nếu không có 

Thánh Augustino và Thánh 

Bênađô, nếu không có Thánh 

Phanxicô và Thánh Đa Minh, nếu 

không có Inhaxiô Loyola và 

Thánh Têrêsa Avila, nếu không 

có Thánh Angela Merici và 

Thánh Phaolô de Paoli. Bản liệt 

kê sẽ nhƣ là vô tận, cho tới Thánh 

Gioan Bosco, Thánh Têrêsa 

Calcutta? Chân Phƣớc Giáo 

Hoàng Phaolô VI xác quyết rằng: 

"Không có dấu chỉ cụ thể này, 

đức ái linh hoạt hóa toàn thể Giáo 

Hội sẽ rơi vào nguy cơ là sẽ lạnh 

nhạt đi, mối mâu thuẫn cứu chuộc 

của Phúc Âm sẽ cùn-nhụt đi, 

"muối" của đức tin sẽ loãng tan ra 

trong một thế giới đang ở giai 

đoạn bị tục hóa" (Evangelica 

testificatio, 3). 

Vậy Cha mời tất cả các cộng 

đoàn Kitô hãy sống Năm này 

trƣớc hết để tạ ơn Chúa và nhớ lại 

với lòng biết ơn các ân sủng đã 

nhận đƣợc và rồi chúng ta đã 

nhận đƣợc các ân sủng này nhờ sự 

thánh thiện của Các Vị Sáng Lập 

Nam và Nữ và về sự trung thành 

của biết bao nhiêu ngƣời thánh 

hiến cho đặc sủng riêng biệt. Cha 

mời tất cả hãy nắm tay nhau 

chung quanh các Ngƣời thánh 

hiến, để vui mừng với họ, để chia 

sẻ các khó khăn của họ, và để 

cộng tác với họ trong cách thế có 

thể đƣợc, vì họ thực hiện tác vụ 

của họ và công việc của họ, rồi 

những điều đó là của toàn thể 

Giáo Hội. Các Con hãy làm cho 

cảm nghiệm đƣợc tâm tình và sức 

nóng của tất cả dân Kitô. 

Cha chúc tụng Chúa vì sự 

trùng hợp hạnh phúc này của 

Năm về Đời sống Thánh hiến với 

Thƣợng Hội đồng Giám mục về 

Gia đình. Gia đình và Đời sống 

Thánh hiến là các ơn gọi mang 

theo sụ phong phú và ơn thánh 

cho tất cả, là những khoảng 

không gian của việc nhân bản hóa 

trong việc xây dựng các mối 

tƣơng quan sống động, các nơi 

của việc loan báo Tin Mừng. 

Ngƣời ta có thể giúp nhau, ngƣời 

này giúp ngƣời khác. 

3. Với lá thƣ này Cha cũng 

dám ngỏ lời với các ngƣời thánh 

hiến và các thành viên của các 

huynh đoàn và các cộng đoàn 

thuộc về các Giáo Hội của truyền 

thống khác với truyền thống công 

giáo. Cuộc sống đan sĩ là một di 

sản của Giáo Hội không bị phân 

chia, từ lúc đó đã linh động hết 

sức hoặc trong các Giáo Hội 

Chính Thống cũng nhƣ trong 

Giáo Hội Công Giáo. Với họ, 

cũng nhƣ với các kinh nghiệm kế 

tiếp của thời gian trong đó Giáo 

Hội bên Tây Phƣơng còn đang 

hiệp nhất, thì các sáng kiến tƣơng 

tự cũng đƣợc gợi hứng nảy sinh 

trong phạm vi của các Cộng Đoàn 

Giáo Hội của Thời Canh Tân, là 

những sáng kiến sau đó đã tiếp 

tục nảy sinh ra trong giữa lòng 

của họ các biểu lộ về sau của các 

cộng đoàn huynh đệ và phục vụ. 

Bộ Các Hiệp Hội Về Đời 

Thánh Hiến và Các Hiệp Hội Về 

Đời Tông Đồ đã có chƣơng trình 

về các sáng kiến để làm cho các 

thành viên thuộc về các kinh 

nghiệm của Đời sống Thánh hiến 

và huynh đệ của các Giáo Hội 

khác nhau. Cha cổ võ cách nồng 

nhiệt những cuộc gặp gỡ này để 

làm tăng lên sự biết nhau, sự trân 

trọng nhau, sự hợp tác lẫn nhau, 

theo cách thế mà việc đại kết của 

Đời sống Thánh hiến trở nên sự 

trợ giúp cho hành trình lớn hơn 

hƣớng về sự hiệp nhất giữa tất cả 

các Giáo Hội. 

4. Rồi chúng ta không thể quên 

đi rằng hiện tƣợng của Đan viện 

và các hình thức biểu lộ khác của 

huynh đoàn tu sĩ hiện diện trong 

mọi tôn giáo. Không thiếu các 

kinh nghiệm, cũng đƣợc làm cho 

vững vàng, về việc đối thoại giữa 

lên đan viện giữa Giáo Hội Công 

Giáo và một số các truyền thống 

tôn giáo lớn. Cha cầu mong rằng 

Năm về Đời sống Thánh hiến là 

dịp để thẩm định hành trình đã đi 

qua, để làm cho nhạy cảm các 

ngƣời thánh hiến trong phạm vi 

này, để tự hỏi chính chúng ta xem 

đâu là các bƣớc sẽ tới phải thực 

hiện hƣớng về một sự nhận biết 

lẫn nhau luôn luôn thêm sâu xa và 

một sự hợp tác trong biết bao 

nhiêu phạm vi của việc phục vụ 

cho đời sống của con ngƣời. 

Cùng nhau bƣớc đi là điều 

luôn làm cho phong phú và có thể 

mở ra các nẻo đƣờng mới cho các 

mối liên hệ giữa các dân tộc và 

các nền văn hóa mà trong giai 

đoạn này xem ra đang bị đụng tới 

các khó khăn. 

5. Sau cùng Cha ngỏ lời các 

đặc biệt với các Ngƣời Anh Em 

của Cha trong hàng Giám Mục. 

Chớ gì Năm này là một dịp cho 

việc tiếp đón một cách chân tình 

và vui tƣơi Đời sống Thánh hiến 

nhƣ là một vốn thiêng liêng đóng 

góp vào lợi ích chung của toàn thể 

Thân Thể Đức Kitô (xem Hiến 

Chế tín lý Ánh sáng muôn dân, 

43) và không chỉ các Gia đình tu 

sĩ. "Đời sống Thánh hiến là ơn 

ban cho Giáo Hội, sinh ra trong 

Giáo Hội, lớn lên trong Giáo Hội, 

tất cả hƣớng về Giáo Hội" [8]. Vì 

thế, nhƣ là ơn ban cho Giáo Hội, 

đó không phải là một thực thể biệt 

lập hoặc ở ngoài rìa, nhƣng một 
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cách thân thiết thuộc về Giáo Hội, 

ở ngay giữa chính con tim của 

Giáo Hội nhƣ là yếu tố quyết định 

của sứ mệnh của Giáo Hội, nhƣ là 

diễn tả bản tính thân mật của ơn 

gọi Kitô và việc Giáo Hội là Hiền 

Thê hƣớng về Lang Quân duy 

nhất; vì thế "thuộc về... một cách 

không thể rời bỏ đi vào đời sống 

của Giáo Hội và sự thánh thiện 

của Giáo Hội" (xem nt. 44). 

Trong bối cảnh đó Cha mời gọi 

Anh Em, các Mục Tử của các 

Giáo Hội địa phƣơng, có một sự 

lo lắng ân cần đặc biệt trong việc 

cổ võ trong các cộng đoàn của 

Anh Em các đặc sủng riêng biệt, 

hoặc là các đặc sủng đã có trong 

lịch sử, hoặc các đặc sủng mới, 

nâng đỡ, linh hoạt hóa, trợ giúp 

trong việc phân định, làm cho 

Anh Em gần gũi với lòng hiền dịu 

và tình yêu thƣơng cho các hoàn 

cảnh đau khổ và yếu đuối trong 

đó có thể có một số các ngƣời 

thánh hiến, và nhất là soi sáng với 

việc giáo huấn của Anh em Dân 

Thiên Chúa về giá trị của Đời 

sống Thánh hiến, làm nhƣ thế để 

làm cho sáng ngời ra vẻ đẹp và sự 

thánh thiện của Giáo Hội. 

Cha trao phó nơi Đức Maria, 

Trinh Nữ của việc lắng nghe và 

chiêm ngắm, môn đệ đầu tiên của 

Ngƣời Con yêu quý của Mẹ, Năm 

của Đời sống Thánh hiến này. 

Mẹ, ngƣời con yêu quý hơn của 

Chúa Cha và mặc lấy mọi ơn 

điển, chúng ta nhìn vào Mẹ, nhƣ 

là mẫu gƣơng không ai vƣợt qua 

đƣợc của việc đi theo trong tình 

yêu của Thiên Chúa và trong việc 

phục vụ ngƣời thân cận. 

Giờ đây với tất cả các Con Cha 

tạ ơn vì các ơn và vì ánh sáng mà 

Chúa muốn làm phong phú chúng 

ta, tất cả các Con, Cha đồng hành 

với Phép Lành Tông Tòa. 

Từ Điện Vatican, ngày 21 

tháng 11 năm 2014, Lễ Dâng 

Mình của Đức Trinh Nữ Maria. 

Giáo hoàng Phanxicô 
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(Dịch từ nguyên bản tiếng Ý do 
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Chuyển ngữ: 

Đức ông Phanxicô Borgia 

Trần Văn Khả

 

 

“Tuân giữ đạo lý và bước theo vết chân  
Đức Giê-su Ki-tô Chúa chúng ta” (Lksc 1,1) 

Michael A. Perry, OFM 

Tổng Phục Vụ

 

Anh em quý mến, 

Xin Chúa ban bình an cho anh 

em! 

Nhƣ chúng ta biết, năm 2015 

sắp tới đƣợc Giáo hội chọn là 

Năm Đời sống Thánh Hiến. Để 

đáp lại kỳ vọng của Đức thánh 

cha Phanxicô, năm nay sẽ đi theo 

một lộ trình bắt đầu vào 29/11 sắp 

tới và kết thúc vào 2/2016. 

Là những anh em hèn mọn 

chúng ta hân hoan đón nhận lời 

mời gọi của vị “Tôn chủ Giáo 

hoàng” cũng nhƣ  ngài  hy vọng 

rằng việc cử hành năm đời sống 

đƣợc thánh hiến này sẽ trở nên 
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một chứng từ mới về đời sống 

Phúc âm cho mỗi ngƣời chúng ta. 

Đang khi chúc tụng và cảm tạ 

Thiên Chúa vì hồng ân thánh hiến 

và ơn gọi của mình, chúng ta xác 

lập lại lòng khao khát và quyết 

tâm nội tâm hóa sâu xa căn tính 

phan sinh, đồng thời chân thành 

và vui tƣơi sống căn tính này nhƣ 

đƣợc đề nghị cho chúng ta trong 

Luật Dòng và Hiến Chƣơng,  và 

cũng nhƣ bởi vì mỗi chúng ta đã 

quyết tuân giữ lời tuyên khấn 

trọng thể của mình. 

Và vì thế, chúng ta hân hoan 

chào đón năm này với lòng biết 

ơn đặc biệt, để cho mình đƣợc 

chứng tá của Đức thánh cha Phan-

xi-cô thách đố và gợi hứng. Qua 

việc chủ ý chọn danh hiệu, Đức 

thánh cha Phanxicô đang đề nghị 

Hội Thánh một lối sống và sứ 

điệp của đấng sáng lập chí ái của 

chúng ta, một đời sống luôn luôn 

quy chiếu đến Phúc Âm, hay nói 

đúng hơn quy chiếu đến niềm vui 

Phúc Âm, điều cấu thành nên vẻ 

đẹp nội tại của đời sống đƣợc 

thánh hiến: (đó là) sự gần gũi của 

ngài với ngƣời nghèo và ngƣời bị 

loại trừ, lòng thƣơng xót và tinh 

thần hòa giải của ngài, sự nhạy 

cảm đối với tình anh em, chị em, 

tính tinh ròng, đơn sơ và xả thân 

cho hòa bình và bảo vệ tạo thành. 

Nhƣ tôi và Ban Tổng Cố vấn đã 

đề cập đến trƣớc đây trong đại lễ 

cha thánh Phanxicô năm nay, 

những yếu tố này và những điều 

khác nữa là những chiều kích mà  

trƣớc hết chúng ta cần phải sống, 

rồi truyền đạt cho Hội Thánh và 

thế giới. 

Qua việc công bố Năm Đời 

sống Thánh hiến, Đức thánh cha 

Phanxicô mời chúng ta một lần 

nữa và mạnh mẽ hơn nữa tái 

khám phá cốt lõi thâm sâu nhất 

đời sống chúng ta, thúc đẩy chúng 

ta rằng chỉ có “con tim khắc 

khoải” thánh thiện mới có thể đƣa 

chúng ta đến chỗ gặp gỡ cá vị đầy 

mới mẻ với Chúa Giêsu. Chúng ta 

muốn trân trọng gìn giữ tất cả 

những suy tƣ, thách đố, kinh 

nghiệm Hội Thánh và những lời 

cầu nguyện liên hệ đến Đời sống 

đƣợc Thánh hiến để bồi dƣỡng và 

làm phong phú tiến trình chuẩn bị 

cho Tổng Tu nghị sắp đến của 

chúng ta, một Tổng Tu nghị nhƣ 

chúng ta biết, sẽ có chủ đề chính 

yếu là ơn gọi nguyên khởi mà 

thánh Phanxicô, Đấng sáng  lập, 

đã để lại cho chúng ta dƣới tên 

gọi ngƣời đã đặt cho chúng ta 

“Những Anh Em Hèn Mọn”. Qua 

danh xƣng này, chúng ta đƣợc 

mời gọi sống tình huynh đệ và 

hèn mọn bằng một phong cách 

đáng tin cậy trong đời sống hàng 

ngày, để trở nên những ngƣời anh 

em đích thực, những ngƣời hèn 

mọn thực sự ở trong số và ở giữa 

những ngƣời dân của thời đại 

chúng ta. Có một sự hội tụ đáng 

ngạc nhiên giữa các chủ đề trọng 

tâm của Năm Đời sống đƣợc 

Thánh hiến với các chủ đề chúng 

ta đƣa ra để suy tƣ trong chƣơng 

trình làm việc chuẩn bị cho Tổng 

Tu nghị 2015 của Dòng Anh em 

Hèn mọn. 

“Tuân giữ đạo lý và bƣớc theo 

vết chân Đức Giêsu Kitô, Chúa 

chúng ta” (Lksc 1,1). Đó là Luật 

và Đời sống của chúng ta. Thực 

vậy, đời sống thánh hiến là “sự 

tƣởng nhớ sống động về lối sống 

và hành động của Đức Giêsu 

trong tƣ cách là Ngôi Lời Nhập 

Thể trong mối liên hệ với Chúa 

Cha và trong tƣơng quan với các 

anh em, chị em” (TH ĐSTH 22). 

Và vì thế, Phanxicô đã trở nên 

một Đức Ki-tô khác (an alter 

Christus)! “Cha thánh Phanxicô 

chí ái là một ngƣời đã làm toả lan 

Tin Mừng cách nguyên tuyền và 

ngài đã sống và dâng trọn cuộc 

đời của mình cho Thiên Chúa, với 

tất cả trí khôn, trái tim và thân xác 

đƣợc quy hƣớng đặc biệt về Tin 

Mừng. Vì lý do này ngài đƣợc 

xem là một ngƣời nghèo thành 

Assisi và là một anh em của mọi 

ngƣời. Nếu ngày hôm nay chúng 

ta muốn trở nên ngƣời tu sĩ thực 

sự và ngƣời anh em hèn mọn đích 

thực, chúng ta đƣợc mời gọi thay 

đổi từ dáng vẻ bề ngoài đến hiệu 

quả có tính đơn giản và trong suốt 

của việc lan toả Tin Mừng” (Thƣ 

TPV nhân đại lễ thánh Phanxicô 

Asissi 2014). 

Anh em quý mến, với lòng hân 

hoan và một con tim sẵn sàng 

chúng ta hãy đón chào Năm Đời 

sống Thánh hiến này mà Đức giáo 

hoàn Phan-xi-cô đề nghị cho toàn 

thể Hội Thánh. Chúng ta hãy 

tham gia một cách tự nguyện 

những cử hành và những sáng 

kiến mà các Hội Thánh địa 

phƣơng sẽ thực hiện liên quan đến 

năm này, ngõ hầu biến cố tràn đầy 

ân sủng này cũng sẽ là một diễn tả 

về sự hiệp thông trong Hội 

Thánh. Chúng ta hãy sống trong 

lời cầu nguyện chuyên cần và 

trung tín lần chuẩn bị cho Tổng 

Tu nghị này, phục vụ Thiên Chúa 

trong nghèo khó và khiêm 

nhƣờng (x. L 6, 1-3), không 

ngừng nài xin ân sủng để trung 

thành bƣớc đi theo vết chân Con 

Chí Ái của Thiên Chúa và luôn 

khao khát làm hài lòng Ngƣời (x. 

LOrd 7, 50-51). 

Anh em yêu dấu, “chúng ta đã 

hứa nhiều điều lớn lao với Chúa, 

Chúa lại còn hứa nhiều điều lớn 

lao hơn nữa cho chúng ta. Chúng 

ta hãy ra sức giữ những lời đã hứa 

với Chúa và bền lòng trông đợi 

những điều Chúa hứa” (2Cel 

191), và chúng ta hãy dâng trả 

mọi sự về cho Thiên Chúa, từ nơi 

Ngƣời tuôn tràn mọi điều tốt lành 

(x. Lksc 17,17). 

Trong thánh Phanxicô, tôi ôm 

hôn và chúc lành cho toàn thể anh 

em. 

 Rôma, 29/11/2014 

Lễ Toàn thể các thánh trong 

Dòng Phanxicô 
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Năm Đời Sống Thánh Hiến  

Một cảm nghĩ 

Rượu ngon hay Dấm chua?  
FX. Vũ Phan Long, ofm 

 

Trong hai tuần lễ sống tại 
Konstancin-Jeziorna, Ba Lan, vào 

cuối tháng 11/2013, chúng tôi nói 

nhiều đến “rƣợu”, vì chủ đề của Hội 

Đồng Dòng Mở Rộng là “Rƣợu mới, 

bầu da mới”. Khi đã xác định với 

nhau rằng “rƣợu mới” đây là “Tin 

Mừng”, là chính giáo huấn và đời 

sống của Đức Giêsu Kitô, Con 

Thiên Chúa, thì mọi ngƣời chấp 

nhận định đề “rƣợu mới” này dù 

xuất hiện lúc nào vẫn luôn luôn 

mới và luôn luôn ngon nhất. 

Rƣợu thì mới và ngon, nhƣng 

những các bầu da chứa đựng là 

các cơ cấu của chúng ta, đời sống 

chúng ta, thì cũ kỹ, nên không giữ 

đƣợc rƣợu. Do đó, vấn đề là phải 

thay các bầu da!  

Năm ngoái, khi gặp các bề trên để 

quyết định về Năm Đời Sống Thánh 

Hiến, lúc đƣợc hỏi về vấn đề huấn 

luyện, đào tạo, Đức giáo hoàng nói 

rằng phải đào tạo ra những tu sĩ có 

trái tim tốt lành, trái tim dịu hiền, 

chứ không “chua nhƣ dấm” (acido 

come l‟aceto). Nếu trái tim đầy 

“rƣợu ngon” sẽ là trái tim dịu hiền, 

thì làm sao có thể chua nhƣ dấm 

đƣợc? 

Tôi nghĩ đến tiệc cƣới Cana: hẳn 

là chú rể đã mang nhiều thứ rƣợu 

đến, từ rƣợu hảo hạng đến rƣợu 

xoàng, mà chuẩn bị tiệc cƣới từ 

nhiều ngày trƣớc, bởi vì rƣợu ngon 

bao giờ cũng đƣợc đƣa ra chiêu đãi 

trƣớc, rồi khi khách đã ngà ngà say, 

thì mới đƣa rƣợu xoàng ra. Chuẩn bị 

chu đáo nhƣ vậy mà mới nửa chừng 

thì hết rƣợu! Bây giờ mọi chum rƣợu 

đều cạn khô! Đức Giêsu mới bảo 

những ngƣời giúp việc đổ đầy nƣớc 

lã vào các chum đá dùng cho nghi 

thanh tẩy trƣớc khi dùng bữa – Rƣợu 

ngon của chú rể chỉ đáng sánh với 

các chum đá này thôi, những chum 

từ bao năm rồi vẫn đƣợc dùng cho 

nghi thức thanh tẩy, chứ không dùng 

vào việc gì khác, càng không phải để 

chứa rƣợu ngon! Rồi Ngƣời bảo họ 

múc nƣớc này đem tới cho ngƣời 

quản tiệc. Không biết những ngƣời 

giúp việc đã nói gì với ông quản tiệc 

khi đƣa một chén nƣớc đó cho ông, 

còn ông này thì hẳn là nghĩ rằng 

ngƣời ta đƣa rƣợu khác đến cho ông 

thử, thì ông thử. Và rồi là bật dậy: 

“Rƣợu ngon” sao lại để đến bây giờ 

mới đƣa ra? Rƣợu mới mà vẫn là 

rƣợu ngon! Hóa ra ở đây có một 

“chú rể” khác đang cung cấp một thứ 

rƣợu hảo hạng; nên thứ rƣợu ngon 

chú rể của tiệc cƣới đãi ngay từ đầu 

cũng chỉ là “rƣợu xoàng”! Nhƣng 

còn may là chƣa bị ông quản tiệc 

đánh giá là thứ rƣợu uống trƣớc so 

với thứ “rƣợu ngon” này thì “chua 

nhƣ dấm”!  

Tôi nghĩ đến biết bao anh chị em 

đang uống và đang say thứ “rƣợu 

ngon” này, là Tin Mừng Đức Giêsu, 

để rồi cứ miệt mài ra đi làm việc trên 

mọi cánh đồng truyền giáo. Họ là 

“những ngƣời nam ngƣời nữ” mà 

Đức giáo hoàng nói là “có thể đánh 

thức thế giới và soi sáng tƣơng lai”. 

Đi đâu họ cũng là “rƣợu mới” và 

“rƣợu ngon”, vì họ đang mang theo 

Đức Giêsu Kitô. Khi đi thăm một 

vùng sản xuất rƣợu ở California nhƣ 

Thung lũng Napa, du khách sẽ đƣợc 

đứng trên sân thƣợng, ngắm nhìn các 

cánh đồng nho bao la, đƣợc thăm các 

hầm rƣợu, và thƣởng thức các thứ 

rƣợu khác nhau, do loại có hƣơng vị 

khác nhau, và do tuổi ngắn dài. Rƣợu 

ngon để càng lâu càng ngon. Chỉ có 

Tin Mừng của Đức Giêsu Kitô mới 

là rƣợu mới và luôn luôn là rƣợu hảo 

hạng! 

Hôm gặp gỡ các bề trên, Đức giáo 

hoàng nói tiếng Ý, ngài dùng chữ 

“acido”, mà các bản Pháp văn dịch là 

“aigri; aigre”. Hẳn là ngài không 

muốn nói rằng các tu sĩ ấy... bốc mùi 

chua nhƣ dấm?! Khi áp dụng vào con 

ngƣời, từ “acido” có nghĩa là “có 

gƣơng mặt khó khăn, tính khí khó 

chịu, một ngƣời khó gần, hễ nói ra là 

nhƣ muốn cắn ngƣời khác, mỉa mai 

chỉ trích cách cay độc”. Tôi lại nhớ 

đến Diogène, ông tổ của phái khuyển 

nho, ông này sống tại cổng thành 

Athêna, nhƣng trong một cái chum 

vỡ, và chửi bới ngƣời qua lại, không 

coi ai là “ngƣời” cả. Một tu sĩ 

“acido” thì làm khổ ngƣời khác quá, 

mà chính mình cứ nghĩ là mình mới 

là ngƣời tế nhị, khéo léo, lịch sự, chỉ 

có điều là không ai nhận ra. Tại sao 

nhận “rƣợu ngon” mà bây giờ chỉ có 

“dấm chua”? Đức giáo hoàng đã nói 

rằng, nếu huấn luyện không đúng 

cách, thay vì tạo ra đƣợc những tu sĩ 

có trái tim dịu hiền, chúng ta sẽ tạo 

ra những “piccoli mostri”, những 

“tiểu quái vật”, “tiểu quỷ”! Ngài 

dùng chữ sợ thật. Tôi cho rằng Đức 

giáo hoàng nói “[quỷ, quái vật] nhỏ” 

vì ngài nói đến việc huấn luyện tu sĩ 

mới vào dòng, nhƣng tôi cũng cho 

rằng vì tế nhị, ngài dùng từ giảm 

thiểu để tỷ lệ với khung cảnh nhỏ bé 

của một nhà dòng, dù tu sĩ ấy đã ra 

trƣờng từ lâu. Nhƣ vậy là hoặc đã có 

một quá trình phá hỏng “rƣợu ngon”, 

do pha chế với biết bao nhiêu chất 

hóa học khác, để biến thành “rƣợu 

xoàng”, hoặc ngay từ đầu, đã cứ cất 

giữ “rƣợu xoàng”, để rồi “rƣợu 

xoàng” lâu ngày thì biến thành dấm 

chua.  

Trong Năm Đời Sống Thánh Hiến 

đang mở ra, xin Đức Giêsu là “rƣợu 

mới, rƣợu ngon” tăng cƣờng tính 

“ngon”, tính “mới” cho chúng con. 

Nhƣng muốn thế, phải thay bầu da 

để chứa đƣợc thứ rƣợu đặc biệt này!  
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14 Căn Bệnh Của Giáo Triều Roma Cần Chữa Trị 

 

ĐTC nhận xét rằng những căn 

bệnh và cám dỗ ấy cũng là nguy 

cơ của mỗi Kitô hữu, mỗi giáo xứ, 

cộng đoàn, dòng tu, các phong 

trào Giáo Hội, trên bình diện cá 

nhân và cộng đoàn. 

VATICAN. Trong buổi tiếp kiến 

sáng ngày 22-12-2014 dành cho 

các vị lãnh đạo các cơ quan trung 

ương Tòa Thánh, ĐTC Phanxicô 

liệt kê 14 thứ bệnh cần bài trừ 

khỏi những người phục vụ tại giáo triều 

Roma. 

Khoảng 60 Hồng Y và 50 GM cùng với 

nhiều giám chức, linh mục và giáo dân lãnh 

đạo các cơ quan trung ương Tòa Thánh đến 

chúc mừng ngài nhân dịp lễ Giáng Sinh và 

năm mới. 

Mở đầu, ĐHY Angelo Sodano, 87 tuổi, 

niên trưởng Hồng Y đoàn, đại diện mọi 

người chúc mừng ĐTC và cho biết toàn thể 

các cộng tác viên thuộc các cơ quan trung 

ương Tòa Thánh hứa hỗ trợ và cộng tác 

hoàn toàn với ĐTC trong việc phục vụ tình 

hiệp nhất của Giái Hội và hòa bình giữa các 

dân tộc. ĐHY cũng nói rằng tại Vatican mọi 

người, trong các nhiệm vụ khác nhau, hiệp 

nhất và dấn thân phục vụ ĐTC và Giáo Hội. 

Diễn từ của ĐTC 

Lên tiếng trong dịp này, sau khi gửi lời 

chúc mừng và cám ơn sự cộng tác của mọi 

người trong giáo triều Roma, ĐTC nhấn 

mạnh sự kiện các cơ quan trung ương Tòa 

Thánh họp thành một cơ thể duy nhất, và 

cũng như mọi cơ thể, có thể có những bệnh 

tật cần được chữa lành. Trong ý hướng 

chuẩn bị tâm hồn, xưng tội, để đón mừng 

Chúa Giáng Sinh, ĐTC đã liệt kê một loạt 

những căn bệnh mà những vị làm việc trong 

giáo triều Roma có thể mắc phải và cần phải 

thanh tẩy. Ngài nói: 

“Giáo triều được kêu gọi cải tiến, luôn cải 

tiến và tăng trưởng trong tình hiệp thông, 

thánh thiện và khôn ngoan để chu toàn sứ 

mạng. Nhưng giáo triều, cũng như mỗi thân 

thể con người, cũng có thể bị bệnh, hoạt 

động không tốt, bị yếu liệt. Và ở đây tôi 

muốn liệt kê vài căn bệnh có thể, những bệnh 

của giáo triều. Đó là những bệnh thường xảy 

ra trong đời sống của giáo triều chúng ta. 

Đó là những bệnh tật và cám dỗ làm suy yếu 

việc phục vụ của chúng ta đối với Chúa. Tôi 

nghĩ rằng “danh sách” các bệnh này sẽ giúp 

chúng ta, như các Đấng Tu Hành trong sa 

mạc vẫn thường làm danh sách mà chúng ta 

nói đến hôm nay: danh sách này giúp chúng 

ta chuẩn bị lãnh nhận bí tích Hòa giải, là 

một bước tiến tốt cho tất cả chúng ta để 

chuẩn bị lễ Giáng Sinh. 

 

1. Trƣớc tiên là bệnh tƣởng 

mình là bất tử, miễn nhiễm, 

hoặc thậm chí là không thể 

thiếu đƣợc, và lơ là những kiểm 

điểm cần thiết và thông thƣờng. 

Một giáo triều không tự phê bình, 

không canh tân, không tìm cách 

cải tiến, thì đó là một cơ thể đau 

yếu. Một cuộc viếng thăm bình 
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thƣờng tại các nghĩa trang có thể 

giúp chúng ta nhìn thấy tên của 

bao nhiêu ngƣời, của vài ngƣời 

mà chúng ta nghĩ họ là bất tử, 

miễn nhiễm, và không thể thay 

thế đƣợc! Đó là bệnh của ngƣời 

giàu có trong Phúc Âm nghĩ rằng 

mình sống vĩnh viễn (Xc Lc 

12,13-21) và cả những ngƣời trở 

thành chủ nhân ông, cảm thấy 

mình cao trọng hơn mọi ngƣời, 

chứ không phải là ngƣời phục vụ 

tất cả mọi ngƣời. Bệnh này 

thƣờng xuất phát từ bệnh quyền 

bính, từ mặc cảm là những ngƣời 

ƣu tuyển, từ thái độ tự yêu mình, 

say mê nhìn hình ảnh của mình 

mà không nhìn thấy hình ảnh của 

Thiên Chúa in nơi khuôn mặt của 

những ngƣời khác, đặc biệt là 

những ngƣời yếu đuối và túng 

thiếu nhất. Thuốc chữa bệnh dịch 

này là ơn thánh, ơn cảm thấy 

mình là ngƣời tội lỗi và thành tâm 

nói rằng: “Chúng ta chỉ là những 

đầy tớ vô dụng. Chúng ta đã làm 

những gì chúng ta phải làm” (Lc 

17,10). 

2. Một bệnh khác là bệnh 

Marta, đến từ tên Marta, làm 

việc thái quá: tức là những ngƣời 

chìm đắm trong công việc, và lơ 

là với phần tốt hơn, là ngồi bên 

chân Chúa Giêsu (Xc Lc 10,38). 

Vì thế Chúa Giêsu đã kêu gọi các 

môn đệ của Ngài ”hãy nghỉ ngơi 

một chút” (Xc Mc 6,31), vì lơ là 

việc nghỉ ngơi cần thiết sẽ đi tới 

tình trạng căng thẳng và giao 

động. Thời gian nghỉ ngơi, đối 

với những ngƣời đã chấm dứt sứ 

mạng của mình, là điều cần thiết, 

cần phải làm, và cần phải sống 

thanh thản: khi trải qua một chút 

thời gian với những ngƣời thân 

trong gia đình và tôn trọng các kỳ 

nghỉ nhƣ những lúc bồi dƣỡng 

tính thần và thể lý; cần học điều 

mà sách Qohelet đã dạy: “Có thời 

gian cho mỗi điều”(3,1-15). 

3. Cũng có thứ bệnh “chai 

cứng” tâm trí và tinh thần: 

nghĩa là bệnh của những ngƣời có 

tâm hồn chai đá, “cứng cổ” (Cv 

7,51-6); bệnh của những ngƣời 

đang đi trên đƣờng, đánh mất sự 

thanh thản nội tâm, mất sức sinh 

động và táo bạo, và ẩn nấp sau 

các giấy tờ, trở thành “chiếc máy 

hồ sơ” chứ không còn là “những 

ngƣời của Thiên Chúa” nữa (Xc 

Dt 3,12). Họ có nguy cơ đánh mất 

sự nhạy cảm nhân bản cần thiết 

để khóc với những ngƣời khóc và 

vui với những ngƣời vui! Đó là 

bệnh của những ngƣời mất “tâm 

tình của Chúa Giêsu” (Xc Pl 2,5-

11), vì con tim của họ, qua dòng 

thời gian, đã trở nên chai đá và 

không có khả năng yêu mến Chúa 

Cha và tha nhân vô điều kiện (Xc 

Mt 22,34-40). Thực vậy, là Kitô 

hữu có nghĩa là “có cùng những 

tâm tình nhƣ Chúa Giêsu Kitô” 

(Pl 2,5), những tâm tình khiêm 

tốn, và hiến thân, không dính bén 

và quảng đại. 

4. Bệnh kế hoạch hóa thái 

quá và duy hiệu năng. Khi tông 

đồ kế hoạch mọi sự một cách tỷ 

mỉ và tƣởng rằng khi thực hiện 

việc kế hoạch hóa hoàn toàn thì 

mọi sự sẽ thực sự tiến triển, nhƣ 

thế họ trở thành một kế toán viên 

hay một nhà tƣ vấn kinh doanh. 

Chuẩn bị mọi sự là điều tốt và cần 

thiết, nhƣng không bao giờ đƣợc 

rơi vào cám dỗ muốn đóng kín và 

lèo lái tự do của Chúa Thánh 

Linh, Đấng luôn luôn lớn hơn, 

quảng đại hơn mọi kế hoạch của 

con ngƣời (Xc Ga 3,8). Ngƣời ta 

lâm vào căn bệnh này vì “ở lại 

thoải mái trong các lập trƣờng 

tĩnh và bất biến của mình thì vẫn 

là điều dễ dàng và ung dung hơn. 

Trong thực tế, Giáo Hội tỏ ra 

trung thành với Chúa Thánh Linh 

theo mức độ Giáo Hội không chủ 

trƣơng điều hành và thuần hóa 

Thánh Linh. Thánh Linh là sự 

tƣơi mát, sáng tạo và mới mẻ!” 

5. Bệnh phối hợp kém. Khi 

các chi thể mất sự hiệp thông với 

nhau thì thân thể đánh mất hoạt 

động hài hòa và chừng mực của 

mình, trở thành một ban nhạc chỉ 

tạo ra những tiếng ồn ào, vì các 

thành phần của ban không cộng 

tác với nhau, không sống tinh 

thần hiệp thông và đồng đội. Khi 

chân nói với tay: “Tôi không cần 

anh”, hoặc tay nói với đầu: “Tôi 

điều khiển”, thì tạo nên sự khó 

chịu và gƣơng mù. 

6. Cũng có thứ bệnh “suy 

thoái não bộ tinh thần”, hay là 

quên đi “lịch sử cứu độ”, lịch sử 

quan hệ bản thân với Chúa, quên 

đi mối tình đầu (Kh 2,4). Đó là sự 

suy thoái dần dần các khả năng 

tinh thần trong một khoảng thời 

gian dài ngắn hơn kém, tạo nên 

tình trạng tật nguyền trầm trong 

cho con ngƣời, làm cho nó không 

còn khả năng thi hành một số hoạt 

động tự lập, sống trong tình trạng 

hoàn toàn tùy thuộc những quan 

niệm thƣờng là tƣởng tƣợng. 

Chúng ta thấy điều đó nơi những 

ngƣời không còn nhớ cuộc gặp gỡ 

của họ với Chúa, nơi những ngƣời 

hoàn toàn tùy thuộc hiện tại của 

họ, đam mê, tính thay đổi nhất 

thời, và những thứ kỳ quặc khác; 

ta thấy nơi những ngƣời kiến tạo 

quanh mình những bức tƣờng và 

những tập quán, ngày càng trở 

thành nô lệ cho các thần tƣợng mà 

họ tay họ tạo nên. 

7. Bệnh cạnh tranh và háo 

danh. Khi cái vẻ bề ngoài, những 

mầu áo và huy chƣơng trở thành 

đối tƣợng ƣu tiên của cuộc sống, 

quên đi lời thánh Phaolô: “Anh 

em đừng làm gì vì cạnh tranh 

hoặc háo danh, nhƣng mỗi ngƣời 

với tất cả sự khiêm tốn, hãy coi 

ngƣời khác hơn mình. Mỗi ngƣời 

đừng tìm tƣ lợi, nhƣng hãy tìm lợi 

ích của ngƣời khác nữa” (Pl 2,1-

4). Đó là căn bệnh đƣa chúng ta 

trở thành những con ngƣời giả dối 

và sống một thứ thần bí giả hiệu, 

một chủ thuyết yên tĩnh giả tạo, 

Chính thánh Phaolô đã định nghĩa 

họ là “những kẻ thù của Thập Giá 

Chúa Kitô” vì họ “kiêu hãnh về 

những điều mà lẽ ra họ phải hổ 
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thẹn và chỉ nghĩ đến những điều 

thuộc về trần thế này” (Pl 3,19) 

8. Bệnh tâm thần phân liệt 

trong cuộc sống. Đó là bệnh của 

những ngƣời sống hai mặt, hậu 

quả của sự giả hình về sự tầm 

thƣờng và dần dần trở nên trống 

rỗng về tinh thần mà các văn bằng 

tiến sĩ hoặc các bằng cấp khác 

không thể lấp đầy đƣợc. Một thứ 

bệnh thƣờng xảy ra nơi những 

ngƣời bỏ việc mục vụ, và chỉ giới 

hạn vào những công việc bàn 

giấy, đánh mất sự tiếp xúc với 

thực tại, với những con ngƣời cụ 

thể. Nhƣ thế họ tạo cho mình một 

thế giới song song, trong đó họ 

gạt sang một bên tất cả những gì 

họ nghiêm khắc dạy ngƣời khác, 

và bắt đầu sống một cuộc sống 

kín đáo và thƣờng là tháo thứ. Sự 

hoán cải là điều rất cần thiết và 

không thể thiếu đƣợc đối với thứ 

bệnh rất nặng này (Xc Lc 15,11-

32). 

9. Bệnh 'ngồi lê đôi mách', 

lẫm bẩm và nói hành. Tôi đã 

nói nhiều về bệnh này và 

không bao giờ cho đủ. Đó là 

một bệnh nặng, thƣờng bắt đầu 

bằng những cuộc chuyện trò, 

và nó làm cho con ngƣời thành 

ngƣời gieo rắc cỏ lùng cỏ dại 

nhƣ Satan, và trong nhiều 

trƣờng hợp họ trở thành ngƣời 

“điềm nhiên giết ngƣời”, giết 

hại danh thơm tiếng tốt của 

đồng nghiệp và anh em cùng 

dòng. Đó là bệnh của những 

ngƣời hèn nhát không có can 

đảm nói thẳng, mà chỉ nói sau 

lƣng. Thánh Phaolô đã cảnh 

giác: “Anh em hãy làm mọi sự 

mà đừng lẩm bẩm, không do 

dự, để không có gì đáng trách 

và tinh tuyền” (Pl 2,14-18). 

Hỡi anh em, chứng ta hãy giữ 

mình khỏi những nạn khủng bố 

nói hành nói xấu! 

10. Bệnh thần thánh hóa 

giới lãnh đạo. Đó là bệnh của 

những kẻ dua nịnh cấp trên, hy 

vọng đƣợc ân huệ của họ. Họ 

là nạn nhân của công danh sự 

nghiệp và của thái độ xu thời, 

tôn kính con ngƣời chứ không 

tôn kính Thiên Chúa (Xc Mt 

23,8-12). Đó là những ngƣời 

khi phục vụ chỉ nghĩ đến điều 

mà họ phải đạt đƣợc chứ không 

tới điều mà họ phải làm. 

Những ngƣời bủn xỉn nhỏ nhặt, 

bất hạnh, và chỉ hành động vì 

ích kỷ (Xc Gl 5,16-25). Bệnh 

này có thể xảy ra cho cả các 

cấp trên khi họ chiêu dụ vài 

cộng tác viên để đƣợc sự tuân 

phục, trung thành và tùy thuộc 

về tâm lý, nhƣng kết quả cuối 

cùng là một sự đồng lõa thực 

sự. 

11. Bệnh dửng dƣng đối 

với ngƣời khác. Khi mỗi 

ngƣời chỉ nghĩa đến mình và 

đánh mất sự thành thực và 

quan hệ nồng nhiệt với nhau. 

Khi ngƣời giỏi nhất không đặt 

kiến thức của mình để phục vụ 

đồng nghiệp yếu kém hơn. Khi 

ngƣời ta biết đƣợc điều gì và 

giữ riêng cho mình thay vì chia 

sẻ tích cực với những ngƣời 

khác, Khi vì ghen tƣơng và tinh 

ranh, họ cảm thấy vui mừng 

khi thấy ngƣời khác ngã xuống, 

thay vì nâng ngƣời ấy dậy và 

khích lệ họ! 

12. Bệnh có bộ mặt đƣa 

đám. Tức là những ngƣời cộc 

cằn và hung tợn, cho rằng để tỏ 

ra là nghiêm minh, cần có bộ 

mặt âu sầu, nghiêm khắc và đối 

xử với những ngƣời khác, nhất 

là những ngƣời cấp dƣới, một 

cách cứng nhắc, cứng cỏi và 

kiêu hãnh. Trong thực tế, sự 

nghiêm khắc đóng kịch và thái 

độ bi quan vô ích thƣờng là 

triệu chứng của sự sợ hãi và bất 

an về mình. Tông đồ phải cố 

gắng là một ngƣời nhã nhặn, 

thanh thản, nhiệt thành và vui 

tƣơi, thông truyền niềm vui tại 

bất kỳ nơi nào. Một con tim 

đầy Thiên Chúa là một con tim 

hạnh phúc, chiếu tỏa và làm lan 

rộng niềm vui cho tất cả những 

ngƣời quanh mình, ngƣời ta 

nhận thấy ngay điều đó.. 

Chúng ta đừng đánh mất tinh 

thần vui tƣơi, tinh thần hài 

hƣớc, thậm chí tự cƣời mình, 

làm cho chúng ta trở thành 

những ngƣời dễ mến, cả trong 

những hoàn cảnh khó khăn”. 

Một chút tinh thần hài hƣớc 

thật là điều tốt cho chúng ta 

dƣờng nào. Thật là điều tốt nếu 

chúng ta thƣờng đọc kinh của 

Thánh Thomas More: tôi vẫn 

đọc kinh đó hằng ngày và điều 

này mang nhiều ích lợi cho tôi. 

12. Bệnh tích trữ. Khi tông 

đồ tìm cách lấp đầy khoảng 

trống trong con tim của mình 

bằng cách tích trữ của cải vật 

chất, không phải vì cần thiết 

nhƣng chỉ vì để cảm thấy an 

ninh. Trong thực tế không có gì 

vật chất có thể mang theo mình 

vì “khăn liệm không có túi” và 

mọi kho tàng vật chất của 

chúng ta, dù có thực đi nữa, 

không bao giờ có thể lấp đầy 

khoảng trống, trái lại càng làm 

cho nó khẩn trƣơng và sâu đậm 

hơn. Chúa lập lại với những 

ngƣời ấy: “Ngƣơi bảo: nay tôi 

giầu có, đã đầy đủ của cải rồi, 

tôi chẳng cần gì nữa. Nhƣng 

ngƣơi không biết mình là kẻ 

bất hạnh, khốn nạn, một kẻ 

nghèo, mù lòa và trần trụi.. 

Vậy ngƣơi hãy nhiệt thành và 

hoán cải” (Kh 3,17-19). Sự tích 

trữ của cải chỉ làm cho nặng nề 

và làm cho hành trình trở nên 

chậm hơn! Và tôi nghĩ đến một 

giai thoại: trƣớc kia các tu sĩ 

dòng Tên Tây Ban Nha mô tả 
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dòng nhƣ một đoàn “kỵ binh 

nhẹ nhàng của Giáo Hội”. Tôi 

nhớ cuộc dọn nhà của một tu sĩ 

dòng Tên trẻ, trong khi chất lên 

xa vận tải bao nhiêu đồ đạc: 

hành lý, sách vở, vật dụng, quà 

tặng, thì một tu sĩ dòng Tên 

cao niên quan sát và mỏỉm 

cƣời nói: đây có phải là kỵ binh 

nhẹ của Giáo Hội không?”. 

Những cuộc dọn nhà của chúng 

ta là một dấu hiệu về bệnh ấy. 

13. Bệnh những nhóm 

khép kín, trong đó sự thuộc về 

một nhóm nhỏ trở nên mạnh 

hơn thuộc về cả thân mình và 

trong một số trƣờng hợp, mạnh 

hơn thuộc về chính Chúa Kitô. 

Cả căn bệnh này cũng luôn bắt 

đầu bằng những ý hƣớng tốt là 

tiêu khiển với các bạn bè, 

nhƣng với thời gian nó trở nên 

xấu, thành bệnh ung thƣ đe dọa 

sự hài hòa của thân thể và tạo 

nên bao nhiêu điều ác, gƣơng 

mù, nhất cho cho những anh 

em bé nhỏ hơn của chúng ta. 

Sự tự hủy diệt, hay là “những 

viên đạn của bạn đồng ngũ” 

chính là nguy hiểm tinh tế nhất. 

Đó là sự ác đánh từ bên trong, 

và nhƣ Chúa Kitô đã nói, 

“nƣớc nào chia rẽ bên trong thì 

sẽ bị tàn lụi” (Lc 11,17). 

14. Sau cùng là bệnh tìm 

kiếm lợi lộc trần tục và phô 

trƣơng. Khi tông đồ biến việc 

phục vụ của mình thành quyền 

lực, và biến quyền lực của 

mình thành hàng hóa để kiếm 

đƣợc những lợi lộc phàm tục 

và đƣợc nhiều quyền thế hơn. 

Đó là bệnh của những ngƣời 

tìm cách gia tăng vô độ quyền 

lực và để đạt đƣợc mục tiêu đó, 

họ vu khống, mạ lỵ và làm mất 

thanh danh của ngƣời khác, 

thậm chí trên cả các nhật báo 

và tạp chí, dĩ nhiên để biểu 

dƣơng và chứng tỏ mình có 

khả năng hơn ngƣời khác. Cả 

thứ bệnh này cũng gây hại rất 

nhiều cho thân mình, vì nó làm 

cho con ngƣời đi tới độ biện 

minh việc sử dụng bất kỳ 

phƣơng thế nào để đạt tới mục 

tiêu ấy, thƣờng là nhân danh 

công lý và sự minh bạch. Và ở 

đây tôi nhớ đến một linh mục 

đã gọi các ký giả đến để kể cho 

họ - một điều mà LM này bịa 

đặt - về những chuyện riêng tƣ 

của những linh mục khác và 

của giáo dân. LM ấy chỉ muốn 

đƣợc xuất hiện trên những 

trang nhất của báo chí, và nhƣ 

thế cảm thấy mình quyền năng 

và chiến thắng, nhƣng tạo ra 

bao nhiêu đau khổ cho những 

ngƣời khác và cho Giáo Hội! 

Thật là kẻ đáng thƣơng! 

ĐTC nhận xét rằng những 

căn bệnh và cám dỗ ấy cũng là 

nguy cơ của mỗi Kitô hữu, mỗi 

giáo xứ, cộng đoàn, dòng tu, 

các phong trào Giáo Hội, trên 

bình diện cá nhân và cộng 

đoàn. 

Ngài mời gọi tất cả mọi 

ngƣời hãy sống theo chân lý 

trong sự thật, nhất là trong mùa 

Giáng Sinh này, hãy chuẩn bị 

xƣng tội và xin Mẹ Maria, Mẹ 

Giáo Hội, chữa lành mọi vết 

thƣơng tội lỗi mà mỗi ngƣời 

chúng ta mang trong tâm hồn, 

và xin Mẹ nâng đỡ Giáo Hội và 

giáo triều để tất cả đƣợc lành 

mạnh, thánh thiện và thánh 

hóa, hầu tôn vinh Con của Mẹ 

và để cứu độ chúng ta và toàn 

thế giới. 

Sau bài diễn văn, ĐTC đã 

đích thân đến bắt tay chúc 

mừng các Hồng Y đứng thành 

hình vòng cung ở sảnh đƣờng 

Clemente trong dinh Tông Tòa, 

và tiếp đến, các GM cũng nhƣ 

các giám chức, các LM khác và 

các giáo dân ở vị trí lãnh đạo, 

đến trƣớc ĐTC để chúc mừng 

và bắt tay ngài. 

 

Lm. Trần Đức Anh OP 

12/22/2014 

(http://vietcatholic.org/News/H

tml/133266.htm)
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ĐỨC GIÁO HOÀNG BIỂN ĐỨC XVI và  

MÔI SINH CHO CON NGƯỜI 
 

Thể theo ý của ĐTGM Bùi văn Đọc, tôi đã chuyển ngữ sang tiếng Việt quyển sách : Benoît XVI, Pour 

une écologie de l’homme, Parole et Silence, Rome, 2012. Trong khi chờ xuất bản, tôi xin gửi tới Cộng 

Đoàn Chia Sẻ Phần giới thiệu quyển sách do ĐTGM Jean-Louis Bruguès, Thư ký Thánh Bộ Giáo Dục 

Công Giáo, viết, trình bày hầu như toàn bộ ý tưởng của tác giả. 

TÍNH CẤP BÁCH CỦA MÔI SINH HỌC 
 

Trong những năm gần đây, những 

tấm điện nhờ mặt trời rô ma đã đƣợc 

lắp đặt trên mái nhà phòng hội chính 

Toà thánh Vatican. Từ nay các 

phòng ăn đều có một hệ thống làm 

lạnh bằng mặt trời (solar cooling). 

Để bù lại lƣợng khí các-bô-nic phát 

ra, Toà thánh Vatican đã trồng một “ 

rừng khí hậu” hàng trăm mẫu trong 

công viên quốc gia Bukk, ở 

Hungaria. Và đã trở thành Nhà Nƣớc 

đầu tiên bù trừ qua lại về mặt khí 

hậu. Chắc chắn đó là một quốc gia 

vào hạng nhỏ nhất thế giới, nhƣng 

thật ra ngƣời ta không thể cho các 

nƣớc khác những lời khuyên trong 

lĩnh vực môi sinh mà không bắt đầu 

tự áp dụng cho mình những lời 

khuyên ấy. Trong lĩnh vực này, bằng 

chứng có giá trị hơn những bài diễn 

thuyết. 

Tuy nhiên, lời nói và văn bản 

cũng rất có ích. “Mức độ của những 

thảm hoạ nhƣ thế đang thôi thúc 

chúng ta”, Đức Giáo hoàng Biển 

Đức XVI đã tuyên bố nhƣ vậy ngày 

9 tháng 6 năm 2011, trong lần gặp 

mặt với nhiều tân đại sứ. “ Chính con 

ngƣời là số một, cần phải nhắc lại 

nhƣ thế. Con ngƣời mà Thiên Chúa 

đã giao cho việc quản lý tốt thiên 

nhiên, không thể để kỹ thuật thống 

trị và trở thành phụ thuộc vào nó. 

Nhận thức nhƣ thế buộc các Quốc 

gia cùng nhau suy nghĩ về tƣơng lai 

ngắn hạn của trái đất, đối mặt với các 

trách nhiệm về cuộc sống và công 

nghệ. Nhân môi sinh học là một nhu 

cầu cấp thiết. Hoàn toàn chọn lựa 

cách sống tôn trọng môi trƣờng, ủng 

hộ nghiên cứu và khai thác các 

nguồn năng lƣợng sạch đảm bảo tài 

sản tạo hoá mà không làm thiệt hại 

cho con ngƣời phải là những ƣu tiên 

chính trị và kinh tế. Trong chiều 

hƣớng đó, chúng ta cần xem xét lại 

toàn bộ cách tiếp cận của chúng ta về 

thiên nhiên. Thiên nhiên không chỉ là 

một không gian có khả năng khai 

thác hoặc vui chơi. Nó là nơi chôn 

nhau cắt rốn của con ngƣời, nói một 

cách khác là “căn nhà của con 

ngƣời”
2
. 

Đằng sau hình ảnh Đức Giáo 

hoàng Biển Đức XVI đƣợc công 

nhận là một nhà đại trí thức, tôi còn 

nhìn nhận một hình ảnh khác khá thú 

vị: một số ngƣời đã gọi Đức Giáo 

hoàng Biển Đức XVI là “giáo hoàng 

xanh”. Có thật nhƣ vậy không ? Đã 

lâu rồi các giáo chủ vẫn đề cập với 

chúng ta về môi sinh : những thông 

                                                           
2
  Osservatore romano,10.6.2010 

 

điệp, sứ điệp và diễn từ của các ngài 

nhấn mạnh về vấn đề trách nhiệm 

của con ngƣời đối với thiên nhiên và 

khí hậu. Nhƣng tất cả dƣờng nhƣ bị 

một tấm chắn ngăn cản chúng ta 

nghe thấy. Tại sao vậy? Sự thiếu sót 

đó có các nguyên nhân cấu trúc. Các 

thông số công giáo: tính dài hạn, sự 

kiên nhẫn, sự chín mùi và sự bám rễ 

đều khác với quan niệm của xã hội 

Âu châu chỉ ƣu tiên cho tính tức thời, 

sự phù du và sự lo sợ đƣợc phát sinh 

bởi sự tiến bộ bằng mọi giá
3
. 

Có một vƣớng mắc thứ hai nguy 

hiểm hơn. Nó mang hình thức một sự 

biện luận thƣờng đƣợc lặp lại và 

trình bày nhƣ một lời trách cứ: ki tô 

giáo đã đƣa ra ma trận lý tƣởng về 

tính hiện đại, coi thiên nhiên nhƣ 

một khoáng sản câm lặng về mặt 

luân thƣờng với các tài nguyên vô 

hạn, cho rằng sự tiến bộ sẽ phát triển 

và tăng trƣởng gần nhƣ vô hạn. Sự 

                                                           
3
 Các phân tích và suy nghĩ sau đây là 

nhờ vào công trình của Patrice de 
PLUNKETT, Môi sinh từ Thánh Kinh đến 
ngày nay. Để kết thúc với những ý tưởng 
đã nhận được, Tác phẩm, Paris 2008 
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biện luận này có một phần đúng. 

Thật ra có một trào lƣu đóng vai trò 

ấy không thể chối cãi và đƣợc coi 

nhƣ là phiên bản hiện đại của kitô 

giáo. Con ngƣời là trung tâm của vũ 

trụ và con ngƣời bắt vũ trụ tuân phục 

mình nhờ vào tài năng khoa học và 

kỹ thuật của mình. Cách nhìn này 

dựa theo triết học và quan niệm cơ 

học của Descartes bắt nguồn từ thế 

kỷ XVII và phát triển trong thuyết 

thần học đƣợc gọi là thần học tự do. 

Thuyết thần học tự do thƣờng có 

nguồn gốc Tin lành, trình bày ki tô 

giáo nhƣ là một tôn giáo, cơ bản 

khác hẳn với các tôn giáo khác. 

Các tôn giáo lƣơng dân truyền 

thống vốn đề xuất một quan hệ chặt 

chẽ và hài hoà giữa con ngƣời và 

thiên nhiên ; thiên nhiên thƣờng là 

nơi ở của các hình dạng siêu phàm. 

Chúng cung cấp một lý tƣởng sống 

dƣới dạng những hiền triết của cha 

ông. Theo trào lƣu đƣợc trình bày 

ngắn gọn ở đây, ki tô giáo cơ bản là 

một tôn giáo mang tính lịch sử, vì 

Thiên Chúa đã can thiệp vào lịch sử 

của nhân loại. Cho nên, để tìm đƣợc 

ý nghĩa của sự hiện hữu của loài 

ngƣời, cần phải quay về lịch sử chứ 

không phải quay về thiên nhiên, 

hƣớng về tƣơng lai chứ không phải 

hƣớng về muông thú, hƣớng về các 

lời tiên tri chứ không phải hƣớng về 

hiền triết. 

Trào lƣu này đóng một vai trò chủ 

yếu từ cuối thế kỷ XIX và trong suốt 

hai phần ba thế kỷ vừa qua. Tuy 

nhiên trào lƣu này đáng trách ở chỗ: 

kiểu ki tô giáo này đã không quan 

tâm đến thiên nhiên và các yếu tố 

liên quan đến nó.  

Có cần phải nhắc lại rằng có 

nhiều hình thức ki tô giáo không ? 

Có các truyền thống  khác cũng là ki 

tô giáo lại đặt trọng tâm lên thiên 

nhiên và xem thiên nhiên khả ái, nhƣ 

một nguồn giáo huấn, giao cho con 

ngƣời quản lý một cách trân trọng. 

“Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo, 

muôn trăng sao Chúa đã an bài, thì 

con ngƣời là chi mà Chúa cần nhớ 

tới, phàm nhân là gì mà Chúa phải 

bận tâm?” (Thánh vịnh 8,4). Thật ra, 

ngay từ những ngày đầu của ki tô 

giáo, đã có không ít các tác giả cực 

lực khuyến khích con ngƣời phải giữ 

một mối quan hệ hài hoà với tạo hoá. 

Origène tin rằng có sự giống nhau 

giữa các tạo vật, đƣơng nhiên khác 

với bản tính con ngƣời, và Đấng Tạo 

Hoá. Vào thế kỷ IV, Basile de 

Césarée quả quyết rằng: “Thế giới là 

trƣờng học của những tâm hồn lý trí 

và là nơi dạy cho ngƣời ta nhận biết 

Thiên Chúa, vì Ngài đã cung cấp cho 

tâm trí con ngƣời, qua những điều 

thấy và cảm nhận đƣợc, một kim chỉ 

nam cho sự hiểu biết thấu đáo các sự 

thật không thể thấy đƣợc” (Bài giảng 

trên Hexaméron I,6). 

Có lẽ chúng ta mẫn cảm hơn với 

hình ảnh nên thơ của thánh Phanxicô 

Assidi giảng đạo cho mọi tạo vật 

“với một sự hoan lạc nội tâm và hình 

thức, cho rằng mọi tạo vật cũng có 

tình cảm, lý trí và ngôn ngữ” (chứng 

nhân của anh Léon). Cái mạch nên 

thơ này vẫn tiếp tục tồn tại cho đến 

ngày nay và đặc biệt đậm nét với 

những thi sĩ nhƣ Charles Péguy. 

Giữa hai cái nhìn ki tô giáo này, 

Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI dứt 

khoát một cách rõ 

ràng. Ngài đã viết 

khi còn là hồng y 

Ratzinger “Nếu 

chúng ta lại muốn 

hiểu ki tô giáo và 

sống đạo với tất 

cả bề dày của nó, 

chúng ta phải tìm 

lại khía cạnh vũ 

trụ của sự mặc 

khải (Nhập môn 

về tinh thần của việc tế lễ). Nhƣ vậy 

Ngài cắt đứt với trào lƣu thứ nhất, 

mặc dù trào lƣu này từng ảnh hƣởng 

ở Đức mạnh hơn tại các nƣớc khác 

và nhƣ vậy Ngài đứng về phía trào 

lƣu Phanxicô. 

Joseph Ratzinger là ngƣời cộng 

tác gần gũi nhất với Đức Giáo hoàng 

Gio-an Phao-lồ II, ngƣời đã tôn kính 

một cách đặc biệt hình ảnh thánh 

Phanxicô Assidi, bởi vì lời hiệu triệu 

của Ngƣời mời gọi cắt đứt khỏi bạo 

lực và chiếm đoạt, thay đổi chính 

kiến về thiên nhiên, cảm nhận thiên 

nhiên với một sự thân thƣơng sống 

động và tìm đƣợc nơi thế giới nhƣ là 

một ngôn từ của Thiên Chúa. Suốt cả 

nhiệm kỳ làm giáo hoàng, Đức 

Thánh Cha Wojtyla đã vạch trần hệ 

thống kinh tế đang phá hoại trái đất. 

Sứ điệp Sollicitudo rei socialis 

(1987) là sứ điệp phê phán, thậm chí 

quyết liệt, của môi sinh học kitô 

giáo. Sinh quyển là một thể thống 

nhất: “Ngƣời ta không thể sử dụng 

vô tội vạ mọi tạo vật, hữu sinh hay 

vô tri – động vật, cây cối, các yếu tố 

tự nhiên – nhƣ ngƣời ta muốn theo 

nhu cầu kinh tế của riêng mình.” 

Nguồn tài nguyên thiên nhiên có 

hạn: “Sử dụng chúng nhƣ là một 

nguồn vô hạn với một sự thống trị 

tuyệt đối sẽ làm nguy cơ cạn kiệt” 

cho các thế hệ mai sau. Kiểu phát 

triển kia là một sự đe doạ đối với 

chất lƣợng cuộc sống: “Công nghiệp 

hoá thường luôn làm phát sinh trực 

tiếp hoặc gián tiếp ô nhiễm môi 

trường”. 

Trong thông điệp nhân Ngày thế 

giới hoà bình năm 1990 mà giới tân 

bảo thủ đã gán cho ngài biệt danh “ 

khmer xanh ”, Đức Giáo hoàng Gio-

an Phao-lồ II đã nêu lên những điều 

mà ngƣời ta có thể gọi là mƣời điều 
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răn của môi sinh dƣới góc nhìn của 

kitô giáo
4
 và chính ngƣời sau đó trở 

thành  Đức Giáo hoàng Biển Đức 

XVI đã đóng vai trò hàng đầu trong 

việc soạn thảo ra nó. Hãy nêu lên 

một vài ý tƣởng. Con đƣờng nhân 

loại hƣớng về sinh quyển phải là con 

đƣờng tiết độ (số 3). Mọi quyền lực 

kinh tế phá huỷ “các cân bằng môi 

sinh mong manh ”đều nguy hại (số 

4). Cần có nguyên tắc dự phòng, nhất 

là đối với sinh vật biến đổi gien (số 

6). Mọi Quốc gia phải có bổn phận “ 

dự phòng sự huỷ hoại của khí quyển 

và sinh quyển ” trong  lãnh thổ của 

mình (số 8). Noi gƣơng các nhà môi 

sinh cấp tiến, Giáo hội thiết lập một 

mối liên hệ giữa môi trƣờng, xã hội, 

kinh tế và chính trị, tuy nhiên còn 

thêm yếu tố luân lý qua đó Giáo hội 

nhận thức đƣợc phƣơng tiện làm thay 

đổi thực tại. Nhận biết các mối liên 

hệ ấy chƣa đủ: cần phải phân tích và 

minh giải đƣợc chúng. Đó là sứ 

mệnh của Đức Giáo hoàng Biển Đức 

XVI, điều làm ngài xứng đáng đƣợc 

gọi là “giáo hoàng xanh ”.  

Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI 

nói về môi sinh nhiều hơn bất cứ một 

vị tiền nhiệm nào. Năm 2006, đêm 

trƣớc lễ Hiện Xuống, ngài đã kêu gọi 

ngƣời công giáo toàn cầu hãy bảo vệ 

tạo vật, chống lại sự khai thác ích kỷ 

của thế giới: “Bất kỳ ai là kitô hữu, 

tin vào Đức Thánh Linh Sáng Tạo, 

đều ý thức rằng chúng ta không thể 

                                                           
4
 Xem H. & J. Bastaire, Vì một kitô giáo 

xanh, Salvator, Paris 2009. 

sử dụng và lợi dụng địa cầu và vật 

chất nhƣ một vật liệu đơn thuần tuân 

thủ theo hoạt động và ý muốn của 

chúng ta, và chúng ta phải xem tạo 

vật nhƣ một món quà đƣợc giao phó, 

không phải để chúng ta phá huỷ, mà 

để nó trở thành mảnh vƣờn của 

Thiên Chúa và nhƣ vậy thành mảnh 

vƣờn của nhân loại.” Ở đây tái hiện 

hình ảnh mảnh vƣờn rất đặc sắc của 

tính mẫn cảm Phanxicô. 

Các tƣ tƣởng này đƣợc phát triển 

và đào sâu trong ba văn bản nền tảng 

cho phép “tƣ duy môi sinh”: thông 

điệp gửi toàn cầu nhân Ngày thế giới 

hoà bình, ngày 1 tháng giêng 2010, 

đƣợc công bố trong đại hội ở 

Copenhague, sắc lệnh Caritas in 

veritate, biên soạn tháng sáu 2009 và 

diễn từ nói trên đọc ngày 3 tháng 6 

năm 2006. 

Có năm nguyên tắc đƣợc nêu ra 

trong những văn bản này. 

- Thứ nhất, con người đứng hàng 

đầu. Con ngƣời, nói một cách khác, 

là điểm alpha và điểm oméga của sự 

phát triển, vừa là tác 

nhân vừa là ngƣời 

thụ hƣởng. Chọn lựa 

đúng đắn về môi 

sinh đều tôn trọng 

nhân phẩm và quyền 

cơ bản của con 

ngƣời. Quan niệm 

này đối lập với quan 

niệm hữu dụng chỉ 

cần kết quả bất chấp 

phƣơng tiện. Nhƣ 

Kant đã viết, nhân 

phẩm không bao giờ đƣợc đối xử 

nhƣ một phƣơng tiện mà luôn là một 

cứu cánh. Vị trí trung tâm của nhân 

phẩm tránh cho chúng ta coi mọi sự 

hiện hữu ngang bằng nhau, giúp 

chúng ta tránh nói tới quyền của loài 

vật, của cây cối hoặc hơn thế của vật 

chất. Đấy là một sự phiêu lƣu cuồng 

tín nhằm làm quên rằng duy nhất chỉ 

có con ngƣời là đƣợc tạo dựng theo 

hình ảnh của Thiên Chúa. Đƣơng 

nhiên con ngƣời phải có nghĩa vụ đối 

với những tạo vật thấp kém đƣợc phó 

thác cho mình. 

- Thứ hai, con người không thể 

để kỹ thuật thống trị. Môi sinh trƣớc 

hết là một vấn đề luân lý. Đƣơng 

nhiên, môi sinh dựa trên phƣơng tiện 

kỹ thuật, nhƣng kỹ thuật không thể 

giải đáp đƣợc tất cả những thách 

thức mà “ sự bảo toàn tài sản tạo hoá 

” phải đƣơng đầu. Cái nguy hại của 

văn minh kỹ thuật là làm cho ngƣời 

ta tin rằng kỹ thuật sẽ giải quyết 

đƣợc mọi vấn đề. Sự thật, luân lý vẫn 

cần thiết, nếu ngƣời ta không muốn 

con ngƣời trở thành nô lệ của kỹ 

thuật
5
. 

- Thứ ba, trong thiên nhiên có 

con người sống. Môi sinh, cơ bản, 

không phải dựa trên tƣơng quan lực 

lƣợng và thống trị, nhƣ trong trƣờng 

hợp khai thác vô giới hạn, mà phải 

dựa trên một sự giao ƣớc, trên tƣơng 

quan hài hoà giữa loài ngƣời và sự 

phát triển (Caritas in veritate số 5). 

Ở đây, chúng ta tìm lại đƣợc, với sắc 

thái Phanxicô đã nêu trên, điều mà 

chúng ta có thể gọi là bình diện giáo 

huấn của môi sinh kitô giáo
6
. Thiên 

nhiên không phải là hoa trái do ngẫu 

nhiên phát sinh ra hoặc do nhu cầu 

phát sinh ra: đối với tín hữu, nó là 

“sự biểu thị kế hoạch tình yêu và sự 

thật” (ibid, số 48). Một quan niệm 

nhƣ vậy cho phép tách khỏi ảo tƣởng 

cơ học và hữu dụng. “Thiên nhiên 

mà chúng ta có không phải nhƣ là 

“một đống rác chồng chất ngẫu 

nhiên” (Héraclite), mà nhƣ là một 

quà tặng của Đấng Tạo Hoá đã xác 

định những nguyên tắc trong đó để 

nhân loại biết đƣờng một cách công 

chính nhằm “nuôi dƣỡng và gìn giữ 

nó” (Gn 2,15)”. Chính con ngƣời 

đƣợc Thiên Chúa uỷ thác quản lý tốt 

                                                           
5
 Xem J. Lynch, Il profumo dei limoni. 
Tecnologia e rapporti umani nell’era di 
Facebook, Lindo, Torino,    2011. 
6
 Xem H. & j. Bastaire, Trái đất của ánh 

sáng, Tiểu luận về môi sinh ngày tận 
thế, Cerf, Paris, 2010.  
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thiên nhiên. Nhờ vào lý trí và sự 

khôn ngoan, với nỗ lực tu dƣỡng, 

con ngƣời có thể “đọc” đƣợc thiên 

nhiên và rút ra những thông tin để tự 

tồn tại. 

Viễn vọng kitô giáo càng không 

thể trùng hợp với các quan niệm tân 

lƣơng dân hay vạn vật hữu thần, rất 

thịnh vƣợng ngày nay, coi thiên 

nhiên là thực thể bậc cao, phần nào 

thần thánh, lớn hơn con ngƣời. 

- Thực ra nhân loại là một gia 

đình. Các quan hệ giữa các phần tử 

của một gia đình đƣợc đặc trƣng bởi 

một sự liên đới kép, sự liên kết giữa 

các phần tử hiện tại một cách huynh 

đệ (chia sẻ) và sự liên đới nối kết các 

thế hệ (dự kiến). Lẽ ra điều đó cũng 

ứng dụng cho phạm vi toàn cầu. Có 

nghĩa là con ngƣời thời đại chúng ta 

quan tâm đến các thế hệ tƣơng lai 

(xem caritas in veritate số 48), 

nhƣng cũng theo dõi sự chiếm đoạt 

các nguồn tài nguyên năng lƣợng 

không tái tạo đƣợc bởi một số ngƣời 

(Nhà nƣớc hoặc doanh nghiệp) 

không coi nhẹ sự chia sẻ với các 

nƣớc nghèo nhất (xem ibid.số 49). 

Sự khó khăn của thách thức này là 

hiển nhiên: các xã hội tiên tiến về 

mặt kỹ năng có sẵn sàng giảm bớt 

tiêu thụ năng lƣợng không? Làm thế 

nào để có thể tiến tới một sự tái phân 

phối nguồn lực năng lƣợng trên 

phạm vi toàn cầu? 

- Vậy chúng ta phải thay đổi não 

trạng của chúng ta. Không thể tiếp 

tục nhƣ vầy: nguồn lực cạn kiệt, tạo 

vật tồi tệ đi. Cho nên, thật là cấp 

bách, cần phải thay đổi lối sống của 

chúng ta. “Sự thay đổi não trạng 

trong lãnh vực này, bao gồm cả 

những trách nhiệm kèm theo, phải 

làm chúng ta nhanh chóng chọn lựa 

một nghệ thuật sống chung biết tôn 

trọng giao ƣớc giữa con ngƣời và 

thiên nhiên, nếu không gia đình nhân 

loại có nguy cơ biến mất.” 

- Sự thay đổi này buộc chúng ta 

phải chọn lựa các phƣơng thức sống 

mới, đƣợc đặc trƣng bởi sự tiết độ 

(nguyên tắc này không 

làm hài lòng những 

ngƣời có não trạng 

chủ trƣơng tiêu thụ). 

Môi sinh không những 

chỉ nêu lên quan hệ 

giữa con ngƣời và môi 

trƣờng, mà cả quan hệ 

giữa con ngƣời với 

chính mình. “Trách 

nhiệm đối với môi 

trƣờng phát sinh từ nghĩa vụ đối với 

chính bản thân mình và liên đới với 

những ngƣời khác.” (Thông điệp cho 

Ngày thế giới vì hoà bình 2010). 

Phƣơng thức mà con ngƣời tự định vị 

đối với sự tiêu thụ của mình, với sự 

vệ sinh của mình, với bản năng giới 

tính của mình, với quan niệm của 

mình về sự đa diện, về văn hoá và về 

vai trò của mình trong xã hội giúp 

xác định đƣợc một môi trƣờng sống 

cho nhân loại, nói một cách khác, 

cho một nghệ thuật sống mới. 

Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI 

đã hoàn thành một công trình tiên tri 

khi Ngài tuyên bố: “Nhân loại cần 

một sự canh tân văn hoá sâu rộng; 

cần khám phá lại những giá trị cấu 

thành nền tảng vững chắc để xây 

dựng một tƣơng lai tốt đẹp hơn cho 

mọi ngƣời. Tình trạng khủng hoảng 

mà nhân loại đang trải qua hiện nay 

– dù mang tính chất kinh tế, lƣơng 

thực, môi trƣờng hay xã hội – ngẫm 

nghĩ cho cùng cũng là khủng hoảng 

luân lý tác động qua lại với nhau. 

Chúng buộc ta phải suy nghĩ lại con 

đƣờng chung của nhân loại” (ibid.). 

Liệu ngƣời ta có chịu nghe theo lời 

kêu gọi của Ngài về một nếp sống 

tiết độ hơn và về những mô hình tiêu 

thụ đƣợc kiềm chế, nhằm đặt lại vấn 

đề chủ thuyết ƣu tiên tiêu thụ không? 

Ngƣời ta không thể đòi hỏi các nhà 

tiên tri phải đƣợc lòng dân và, hơn 

nữa, các nhà tiên tri thực sự không 

bao giờ làm đƣợc điều đó. Ngƣợc lại, 

họ hay nói ra các điều rầy rà là khác. 

Sau thất bại của hội nghị Durban, 

“giáo hoàng xanh” không bao giờ 

bỏ lỡ cơ hội để vẫn cứ rầy rà mọi 

ngƣời. 

Từ khi vấn đề môi sinh và phát 

triển bền vững bắt đầu xuất hiện 

trong các cuộc tranh luận quần 

chúng, đầu những năm 1980, nó đã 

không ngừng chiếm phần quan trọng 

đến mức trở thành một trong các đòi 

hỏi chính trị khẩn yếu. Sau thời gian 

lâu dài đƣợc xem nhƣ là một vấn đề 

“phƣơng tây”, nói cách khác, của các 

nƣớc giàu, ngày nay nó bắt đầu xuất 

hiện trong các chƣơng trình phát 

triển của các nƣớc khác. Chúng ta 

càng lấy làm hoan hỷ và không có gì 

lạ khi các thế hệ trẻ lại càng mẫn 

cảm hơn. Nghĩ cho cùng, đó là vì 

tƣơng lai của họ. Trong lĩnh vực này 

cũng nhƣ trong nhiều lĩnh vực khác, 

Giáo Hội còn hơn cả đồng hành với 

phong trào: Giáo Hội thƣờng đi 

trƣớc. Những trang sau đây sẽ minh 

chứng điều ấy. 

Đức TGM Jean-Louis Bruguès 

Thư ký Thánh bộ giáo dục công giáo 

 

TS Nguyễn Hồng Giáp,  

CPS, chuyển ngữ 
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Malala Yousafzai: Nguồn Cảm Hứng Của Giới Trẻ 
 

Ở tuổi 17, Malala Yousafzai là ngƣời nhận giải Nobel hòa bình trẻ nhất trong lịch sử hơn 

trăm năm của giải thƣởng có uy tín nhất thế giới này. 

Ngày 9 tháng 10 năm 2012, trên một chiếc xe buýt, Malala Yousafzai (sinh năm 1997) và các 

bạn cùng nhau chuyện trò và hát hò với các thầy cô giáo. Vừa mới thi cuối học kỳ, ai cũng vui 

vẻ. Nhƣng khi chiếc xe vừa ra khỏi thành phố Mingora, Pakistan thì có hai ngƣời đàn ông cầm 

súng chận lại. Chúng bƣớc lên xe, hỏi: “Đứa nào là Malala Yousafzai?” Mọi ngƣời đều im 

lặng, nhƣng một cách tự phát, một số em quay nhìn Malala. Theo hƣớng mắt ấy, hai tên sát 

thủ nhận diện ra ngay đƣợc Malala. Không nói không rằng, một tên giơ súng lên, chĩa thẳng 

vào em. “Đoành! Đoành”. Hai phát súng vang lên khô khốc. Một phát trúng đầu và một phát 

trúng cổ. Sẵn trớn, tên sát thủ bấm cò, bắn thêm hai phát nữa vào đám bạn của Malala khiến 

hai em bị thƣơng. Xong, chúng xuống xe. Và tẩu thoát. 

  Sẵn trớn, tên sát thủ bấm cò, bắn thêm hai phát nữa vào đám bạn của Malala khiến hai 

em bị thƣơng. Xong, chúng xuống xe. Và tẩu thoát. 

 Hai tên sát thủ ấy thuộc nhóm 

Hồi giáo cực đoan Taliban vốn hoạt 

động rất mạnh trong khu vực 

Mingaro, Pakistan. 

Vấn đề là: Tại sao các tên Hồi 

giáo quá khích lại muốn giết một nữ 

sinh mới 15 tuổi nhƣ vậy? Lý 

do: Taliban ra lệnh cấm toàn bộ 

phụ nữ đến trƣờng và tham gia các 

hoạt động xã hội. Với chúng, phụ 

nữ, từ trẻ em đến ngƣời lớn, không 

cần biết chữ và chỉ đƣợc phép 

quanh quẩn trong nhà. Mà Malala 

lại không chấp nhận điều đó. Em 

vẫn bƣớng bỉnh đến trƣờng, hơn nữa, 

còn cổ vũ các bạn nữ của mình đến 

trƣờng. 

Việc cổ vũ của Malala có tầm ảnh 

hƣởng rất rộng, khi em, vào năm 

2009, lúc mới 12 tuổi, nhận viết blog 

cho đài BBC tại Anh. Trong các bài 

viết, Malala mô tả cuộc sống tại quê 

nhà của em, Swat Valley, nơi 

Taliban đang chiếm đóng. 

 Em hô hào việc phổ cập giáo dục 

cho phụ nữ, một điều trái với chủ 

trƣơng của Taliban. Năm sau, báo 

New York Times cử phóng viên 

Adam B. Ellick sang Pakistan làm 

một bộ phim tài liệu về cuộc đời của 

em, từ đó, tên tuổi em vang dội khắp 

nơi nhƣ một nhà hoạt động nhân 

quyền, đặc biệt nữ quyền trong một 

quốc gia Hồi giáo. Chính vì thế, 

Taliban xem em nhƣ một kẻ thù và 

ra lệnh phải hạ sát em. Bản án tử 

hình em đƣợc đăng tải rộng rãi trên 

báo chí địa phƣơng, thậm chí, còn 

đƣợc nhét dƣới cửa nhà em. Cảnh 

giác, nhƣng Malala không hề sợ hãi. 

Em vẫn tiếp tục đến trƣờng và tiếp 

tục vận động các bạn gái của mình đi 

học. Hậu quả là em bị bắn trên 

chuyến xe buýt của trƣờng. 

 May, dù bị trọng thƣơng nhƣng 

em vẫn không chết. Các bác sĩ 

Pakistan đã tận tình cứu chữa cho em 

qua khỏi cơn nguy hiểm ban đầu. 

Nhiều bệnh viện lớn ở Tây phƣơng 

hứa sẽ điều trị cho em. Gia đình em 

chọn bệnh viện Queen Elisabeth 

Hospital Birmingham ở Anh, nơi 

nổi tiếng điều trị các quân nhân bị 

thƣơng tật. Sau mấy tháng nằm 

viện, sức khoẻ của em đƣợc khôi 

phục. Đầu năm 2013, em đi học trở 

lại tại Birmingham. Hơn nữa, em lại 

tiếp tục cuộc vận động cho quyền 

đƣợc đi học của phụ nữ.  

 Tháng 7 năm 2013, Malala đƣợc 

mời nói chuyện tại trụ sở Liên Hiệp 

Quốc về vấn đề phổ cập giáo dục; 

tháng 5, 2013, em đƣợc nhận bằng 

Tiến sĩ danh dự của trƣờng 

University of King‟s College tại 

Halifax, Canada; mấy tháng sau, 

nhận đƣợc giải Sakharov về tự do tƣ 

tƣởng của Quốc hội Âu châu. Dần 

dần em trở thành một thiếu niên 

(teenager) nổi tiếng nhất trên thế 

giới. Khẩu hiệu “Tôi là Malala” (I 

am Malala) xuất hiện trong hầu hết 

các cuộc vận động giáo dục cho nữ 

giới, kể cả chiến dịch phổ cập giáo 

dục do Uỷ ban Giáo dục Toàn cầu 
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của Liên Hiệp Quốc tổ chức. Báo 

Times, số ra ngày 29 tháng 4 năm 

2013 xếp Malala vào danh sách 100 

ngƣời có ảnh hƣởng nhất thế giới, ở 

đó, hình của em đƣợc đăng ngay trên 

trang bìa. 

 Và bây giờ, em nhận đƣợc giải 

Nobel Hoà bình (cùng với Kailash 

Satayarthi, ngƣời Ấn Độ). Ở tuổi 17, 

em là ngƣời nhận giải Nobel trẻ nhất 

trong lịch sử hơn trăm năm của giải 

thƣởng có uy tín nhất thế giới này. 

  

Qua báo chí Tây phƣơng, ngƣời 

ta nhận thấy phản ứng đối với Nobel 

Hòa bình năm nay khá tốt. Hầu hết 

đều cho Malala (và Kailsh 

Satayarthi) xứng đáng. Em không 

những thông minh và dũng cảm mà 

còn là ngƣời có viễn kiến về một 

tƣơng lai nhân loại bình đẳng, nơi 

mọi trẻ em, bất kể nam hay nữ, giàu 

hay nghèo, đều có cơ hội học tập. 

Nhƣng quan trọng hơn hết, qua việc 

trao giải thƣởng này, tấm gƣơng của 

Malala càng sáng rực, trở thành 

nguồn ý thức và nguồn cảm hứng 

cho nhiều ngƣời thuộc nhiều tầng lớp 

khác nhau. 

 Thứ nhất, nó nhắc nhở mọi ngƣời 

về tội ác dã man của Taliban, nhóm 

Hồi giáo cực đoan lâu nay vẫn gieo 

rắc kinh hoàng ở khắp nơi. Thƣờng, 

ngƣời ta vẫn biết tội ác của nhóm 

này. Nhƣng cũng thƣờng, bận bịu với 

những lo toan trong đời sống hàng 

ngày, ngƣời ta dễ quên bẵng đi. 

Taliban dƣờng nhƣ thuộc về một thế 

giới khác. Cách đây hai năm, trƣớc 

sự việc một cô bé ngây thơ, mới 15 

tuổi đầu, bị bắn một cách tàn nhẫn 

nhƣ vậy, ngƣời ta mới sững sờ và 

thấm thía hơn về tính chất man rợ 

của những kẻ cuồng tín. 

 Càng thƣơng Malala bao nhiêu, 

ngƣời ta càng căm ghét Taliban cũng 

nhƣ các lực lƣợng Hồi giáo cuồng tín 

bấy nhiêu. Lần đầu tiên tại Pakistan, 

tất cả các đảng phái chính trị cũng 

nhƣ các tôn giáo đều thống nhất với 

nhau trong việc lên án hành động vô 

nhân đạo của Taliban và cùng cầu 

nguyện cho em Malala. Phát biểu 

trƣớc bệnh viện Birmingham ở Anh 

trong chuyến thăm viếng Malala 

đang đƣợc điều trị, ông Yousafzai, 

bố của Malala, tuyên bố: “Khi 

Malala ngã xuống, nƣớc Pakistan 

đứng dậy và cả thế giới trỗi lên.” 

 Bây giờ, với giải Nobel hòa bình 

dành cho Malala, ngƣời ta càng nhận 

ra nhu cầu đoàn kết với nhau để 

chống lại những kẻ cuồng tín và chà 

đạp lên những quyền căn bản của 

con ngƣời. 

 Thứ hai, tấm gƣơng của Malala 

khuyến khích giới phụ nữ lên tiếng 

để tranh đấu cho quyền lợi và phẩm 

giá của họ. Ở vào thời điểm đầu thế 

kỷ 21, ở khá nhiều quốc gia, phụ nữ 

vẫn bị bóc lột và áp bức không khác 

gì thời trung cổ. Sự đàn áp phụ nữ, ở 

nhiều nơi, mang màu sắc tôn giáo. 

Ngƣời ở ngoài lên tiếng phê phán dễ 

bị cho là kỳ thị. Malala thì khác: Em 

theo đạo Hồi. Tiếng nói của em là 

tiếng nói của ngƣời trong cuộc, do 

đó, dễ có sức thuyết phục hơn. 

 Cuối cùng, không chừng quan 

trọng nhất, tấm gƣơng của Malala cổ 

vũ cho những ngƣời trẻ tuổi tự tin 

hơn trong việc dấn thân vào các hoạt 

động làm thay đổi xã hội, thậm chí, 

thế giới. Malala hiện nay mới 17 

tuổi. Em tham gia vào hoạt động 

tranh đấu cho quyền đi học của nữ 

giới lúc mới 11, 12 tuổi. Dạo ấy, có 

lẽ hiếm có ngƣời tin tƣởng là em có 

thể làm nên đƣợc việc gì. Vậy mà em 

lại làm đƣợc. 

Hơn nữa, em hoàn toàn không có 

điều kiện thuận lợi nào cả. Sinh ra ở 

một miền quê nghèo khổ, để tranh 

đấu, em phải đối diện với bao nhiêu 

nguy hiểm. Vậy mà em vẫn vƣợt qua 

đƣợc 

(Simon Hòa chọn lọc và chia sẻ) 
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Năm điều Kitô hữu không nên làm vào Giáng sinh 

Ôi, Giáng sinh! “Thời gian tuyệt 

vời nhất trong năm”.  

Thời gian để xum họp với gia 

đình và gặp gỡ bạn bè, và với nụ 

cƣời trên mặt chúng ta giả vờ 

không quan tâm ai nhận đƣợc món 

quà tốt nhất và ngƣời thân nào của 

chúng ta thực sự cần nghỉ uống. 

Thời gian để treo kim tuyến và 

đồ trang trí lên cây Noel, và là thời 

gian để từ bỏ hy vọng đánh mất 10 

bảng cuối cùng trong năm nay. 

Thật là một mùa tràn ngập niềm 

vui! 

Vấn đề quan trọng ở đây đó là 

chúng ta hiểu nhƣ thế nào về Giáng 

sinh. 

Tuy nhiên, đối với Kitô hữu có 

một số điều cụ thể chúng ta không 

thể làm nếu muốn thật sự tôn vinh 

và đi theo ngƣời mà chúng ta nói 

chúng mừng kỷ niệm trong mùa 

này. 

Do đó tôi xin nêu lên 5 điều mà 

Kitô hữu không nên làm vào dịp 

Giáng sinh. 

5) Quên những ngƣời thiếu ăn 

Chúa Giêsu từng nói khi chúng 

ta cho ngƣời đói ăn là chúng ta 

đang cho ngài ăn. 

Có ngƣời nào trong chúng ta 

muốn đoán biết nó có ý nghĩa gì 

khi chúng ta làm ngơ ngƣời đói 

không? 

Thế còn quên những trẻ em đói 

khổ và gia đình của các em khi 

chúng ta vứt thịt ăn còn thừa trong 

đĩa vào ngày Giáng sinh vào thùng 

rác thì sao? 

Có lẽ chúng ta cần thay đổi tên 

gọi của mùa này thành 

Gluttonousmas chăng? Rất nhiều 

quà, rất nhiều thức ăn, nhƣng lại 

thiếu quan tâm đến những ngƣời 

cần giúp đỡ. 

4) Quên ngƣời vô gia cƣ 

Một trong những sự kiện chính 

trong lịch sử Kitô hữu kỷ niệm là 

sự kiện Chúa Giêsu 

gần nhƣ sinh ra trên 

đƣờng phố 

Bethlehem. 

Khi trình bày câu 

chuyện Giáng sinh 

chúng ta nói ngƣời 

chủ quán trọ bảo các 

ngài dùng máng cỏ 

nhƣng Kinh Thánh 

không nói nhƣ thế. 

Quán trọ không có 

phòng, khiến cho Mẹ Maria phải 

đặt đứa con mới sinh của mình 

trong một cái máng ăn hôi thối. 

Vào đêm đó các ngài không có 

chỗ nƣơng thân. 

Trong suốt đời mình, Chúa 

Giêsu không có nơi để gối đầu khi 

đi rao giảng. 

Thời gian này trong năm chúng 

ta kỷ niệm một ngƣời vô gia cƣ. 

Hành động của chúng ta, những 

nơi chúng ta tiêu tiền có thể hiện 

điều đó không? 

3) Làm ngơ thông điệp kêu gọi 

chống lại thế lực bạo ngƣợc 

Đức Maria và Thánh Giuse cùng 

gia đình đã phải rời khỏi quê hƣơng 

vì Vua Hêrôđê đã thẳng tay dùng 

quyền hành loại bỏ những gì ông 

cho là mối đe dọa đối với quyền 

lực của mình. 

Tôi có thể đảm bảo với các bạn 

hai điều: Một là trong nhà nơi Chúa 

Giêsu lớn lên, chuyện kể lý do các 

ngài phải trốn sang Ai Cập và 

những cái chết vô nghĩa do nhà 

cầm quyền gây ra cho các gia đình 

khác đƣợc kể lại không biết bao 

nhiêu lần. Hai là trong lời giáo 

huấn Đức Giêsu nhấn mạnh sự lạm 

quyền và ngài luôn sẵn sàng đƣơng 

đầu với việc này không phải là 

ngẫu nhiên. 

Giáng sinh là thời gian kêu gọi 

Kitô hữu tái cam kết chống lại 

những kẻ lạm quyền. 

2) Quên những ngƣời không 

có quà 

Nếu anh có hai áo choàng, hãy 

cho ngƣời khác một cái. 

Khi loan báo Chúa Giêsu đến, 

Gioan Tẩy Giả nói cho chúng ta 

biết Chúa yêu cầu chúng ta điều gì. 

Áo choàng chỉ là một ví dụ. 

Nếu anh có hai món quà Giáng 

sinh, hãy cho ngƣời khác một cái. 

1) Nhầm ngày lễ tôn giáo với 

ngày lễ thế tục 

Có thể ngày 25-12 đƣợc chọn 

làm ngày kỷ niệm sinh nhật Chúa 

Giêsu nhằm tranh đua hay thậm chí 

kế tục các tín đồ ngoại giáo tổ chức 

lễ hội mừng thần Saturn, họ trang 

trí lễ hội bằng cây thƣờng xanh, 

tặng quà và tổ chức tiệc tùng linh 

đình. 

Tại sao việc làm đó có vẻ quen 

thuộc nhƣ thế? 

Tôi đƣa ra điều này để nói lên 

một vấn đề đơn giản. 

Nhiều vấn đề về “Cuộc chiến 

Giáng sinh” của chúng ta sẽ đƣợc 

giải quyết thỏa đáng nếu chúng ta 

thừa nhận có hai lễ mừng Giáng 

sinh mỗi năm. 

Một lễ mang tính tôn giáo còn 

một lễ thì không. 

Phần lớn bài viết này thực sự chỉ 

ra những vấn đề xảy ra khi chúng ta 

kết hợp chúng lại. 

Vì thế xin đừng làm nhƣ thế 

nữa. 

Nguồn: Patheos 

  

http://www.patheos.com/blogs/thegodarticle/2014/12/10-things-christians-shouldnt-do-at-christmas/
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NĂM THÁNH ĐỜI SỐNG TẬN HIẾN 
Giuse Nguyễn-Thế-Bài, Giáo dân

7
 

 

 

1. NHỮNG CON SỐ THỐNG KÊ 

Nói tới đời sống tận hiến cũng cần nhìn qua 

những con số thống kê về nam nữ tu sĩ trên thế giới 

và ở Việt Nam,theo đó, số nam tu sĩ không linh mục 

từ 55.057 xuống còn 54.641. Ở Châu Âu giảm nhiều 

(giảm 16,57%), Châu Đại Dƣơng cũng giảm mạnh 

(giảm 22,06%), trong khi ở Châu Mỹ thì ổn định và 

ở Châu Á tăng 32% và Châu Phi tăng 10,4%. Số nữ 

tu gấp đôi con số linh mục và hơn các nam tu sĩ 14 

lần, cho dầu con số nữ tu có giảm từ 800.000 vào 

năm 2000 đến còn 740.000 vào năm 2008: 41% ở 

Châu Âu, 27,4% ở Châu Mỹ, 21,7% ở Châu Á và 

1,2 ở Châu Đại Dƣơng. Con số các nữ tu gia tăngnơi 

các châu lục năng động là Châu Á (tăng 16%) và 

Châu Phi (tăng 21%). Cụ thể,tính đến hết năm 2011, 

con số nam tu sĩ trên thế giới là 54.229 và nữ tu là 

729.371, đều giảm tƣơng ứng 412 nam và 9.697 nữ. 

Một tin khác không vui: Đức Tổng Giám Mục 

José Rodriguez Carballo, Tổng thƣ ký Bộ các dòng 

tu, cho biết mỗi năm có hơn 3 ngàn tu sĩ nam nữ trên 

thế giới xin tháo lời khấn trọn đời. Ngày 29/10/2014, 

trong cuộc Hội thảo của gia đình dòng Phanxicô, 

Ngài cho biết trong thời gian từ 2008 đến 2012, Bộ 

các dòng tu đã tháo lời khấn trọn đời cho 11. 805 tu 

sĩ nam nữ. Ngoài ra có một số tu sĩ khác đƣợc rời bỏ 

dòng do sự chuẩn chƣớc của Bộ Giáo lý Đức tin, Bộ 

Giám Mục, Bộ Giáo sĩ. Theo thống kê của Tòa 

Thánh, tính đến cuối năm 2011, trong Giáo Hội có 

903.363 linh mục dòng, tu huynh và nữ tu trong toàn 

Giáo Hội. Theo Đức Tổng Giám Mục, một trong 

những nguyên do của sự rời bỏ dòng trên đây là do 

ảnh hƣởng của nền văn hóa tân thời, thứ văn hóa tạm 

thời, khiến ngƣời ta khó lòng trung thành. 

Riêng ở Việt Nam, ơn gọi TẬN HIẾN không hề 

giảm sút. Con số thống kê chi tiết số nam nữ tu sĩ 

trong 26 giáo phận đƣợc đƣa ra năm 2010 nhƣ sau. 

(số trƣớc: NAM TU SĨ; số sau: NỮ TU) 

Hà Nội  20/281; Hải Phòng: 3/20; Vinh: 0 /610; 

                                                           
7 Do mục đích chia sẻ vá cầu nguyện kính mong các tác giả 

cảm thông và bỏ qua những trích dẫn  khi chưa được phép. Đa 

tạ.  

 

Bùi Chu: 0/609; Bắc Ninh: 0 /56; Hƣng Hóa: 2/178; 

Phát Diệm: 40/161; Thanh hóa: 0/198; Thái Bình: 

40/130; Lạng Sơn: 4/23; Huế: 86/916; Qui Nhơn: 

0/403; Kon Tum: 10/354; Nha Trang 67/590; Đà 

Nẵng: 4/250; Ban mê Thuột: 25/376; Sài Sòn:  

959/3.103; Vĩnh Long: 31/573; Cần Thơ: 0 /751;  

Long Xuyên: 41/224; Đà Lạt: 130/699; Mỹ Tho:  

0/360; Xuân Lộc: 247/1695; Phú Cƣờng: 38/354;  

Phan Thiết:  32/415; Bà Rịa: 135/509. 

Tổng cộng Nam tu sĩ là 1.911 và 11.804 Nữ Tu. 

2.TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÁC TU SĨ 

2.1. Một câu chuyện từ một linh mục; 

Một linh mục trông coi một giáo xứ và một giáo 

sở cách đó khoảng hơn 5 cây số. Ngài giao cho các 

nữ tu coi sóc giáo sở, và cứ chiều thứ năm và chúa 

nhật, ngài đến dâng lễ. Chỉ trong một thời gian, điều 

đập vào mắt là sự khác biệt: sân nhà thờ giáo xứ cỏ 

mọc loang lổ; bàn ghế xiên xẹo,nhiều cái gãy hƣ; 

khăn bàn thờ vàng ố, lệch lạc; trẻ em nô đùa trong 

giờ kinh lễ và ăn nói thô tục; v..v.. Ngƣợc lại, khu 

giáo sở luôn tinh tƣơm sạch đẹp, với những bồn cỏ 

hoặc hoa đƣợc cắt tỉa gọn gàng,mỹ thuật; nhà 

nguyện luôn sạch sẽ; bàn ghế ngay ngắn,lau chùi 

bóng loáng; bàn thờ luôn có hoa tƣơi; trẻ em y phục 

chỉnh tề, ngoan ngoãn và trật tự. 

Vị linh mục kết luận: giáo xứ là một gia đình,cần 

có những ngƣời mẹ. Các nữ tu đem thiên chức làm 

mẹ phục vụ cộng đoàn. Điều nầy nằm ngoài khả 

năng tự nhiên của các linh mục. 

2.2. Thực tế các DòngTu  Nam ở Việt Nam 

Sau 1975, nhiều cơ sở giáo dục bị đóng cửa. 

Những cơ sở sản xuất của một số Dòng Tu cũng bị 

tịch thu, vì thế trong khi các Dòng Nữ vẫn tƣơng đối 

ổn định và âm thầm phát triển, thì Dòng Nam gặp 

nhiều khó khăn và đình  trệ. Tuy vậy, vì lý tƣởng tận 

hiến và truyền giáo, các Dòng Nam vẫn từ từ thích 

nghi, củng cố và phát triển. Dòng Tên, Dòng Chúa 

Cứu Thế, Dòng Đa Minh, Dòng Phan Sinh là những 

trụ cột chính, đóng góp rất lớn vào công cuộc phát 

triển và truyền giáo của  Giáo hội Việt Nam. Họ có 

mặt trong hầu hết các giáo phận và cộng tác đắc lực 

với giáo quyền sở tại trong các công tác mục vụ, 

hh 

http://xuanbichvietnam.wordpress.com/2010/04/27/so-lieu-thong-ke-cua-giao-hoi/
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giáo dục. Hình ảnh các tu sĩ – theo nhiều ý kiến – 

còn đẹp đẽ và tỏa sáng hơn cả trƣớc 1975. Có thể 

nói đó là ý thức canh tân và khả năng thích nghi cao 

để hợp với đòi hỏi của công tác mục vụ trong tình 

hình mới. Năm Thánh Đời Sống Tận Hiến nầy cũng 

chính là mời gọi các Dòng Tu tiếp tục đổi mới. Đổi 

mới để ngày càng sống đúng theo Tin Mừng, sống 

đúng nhƣ đặc sủng và linh đạo của Đấng sáng lập. 

Đổi mới để giúp Giáo hội canh tân, nhƣng đổi mới 

cũng để tồn tại. 

 3. VỊ TRÍ ĐỜI SỐNG TẬN HIẾN  

  TRONG GIÁO HỘI  TỪ  

  CĐ VATICAN II 

CÁC VĂN KIỆN CỦA GIÁO HỘI LIÊN 

QUAN ĐẾN ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN  

I. Công đồng Vatican II 

1. Perfectae Caritatis (PC): 

2. Lumen Gentium: Dogmatic Constitution on 

the Church (Hiến chế tín lý về Hội thánh), ch VI: 

II. Đức Phaolô VI (1963- 1978) 

1. Evangelica Testificatio (ET), 29/6/1971: 

2. Evangelii Nuntiandi, EN, 1975  

 (Tông huấn Loan Báo Tin Mừng): số 79 

III. Đức Gioan Phaolô II (1978- 2005) 

1. Vita Consecrata (VC), 25/3/1996: 

2. Tông huấn Redemptionis Donum  

 (RD-Hồng ân cứu độ) 

IV. Bộ Phụng tự 

1. Văn kiện Mutuae Relationes, 

2. Văn kiện Chiều kích chiêm niệm của đời tu 

(The Contemplative Dimension of Religious Life- 

CDRL), 1980: 

3. Văn kiện Tu sĩ với sự thăng tiến con ngƣời 

(Religious and Human Promotion- RHP), 1980, 

4. Văn kiện Những yếu tố cốt yếu của đời tu 

(EE), 

5. Về việc đào tạo tu sĩ: Potissimum Institutioni 

(PI), 1990: 

6. Đời sống huynh đệ trong cộng đoàn: Vita 

Fraterna in Communitate (FLC), 

7. Huấn thị Xuất Phát Lại Từ Đức Kitô (Starting 

Afresh From Christ: 

V. Các văn kiện khác 

1. Sách GLGHCG (CCC), số 914- 933 

2. Hai Bộ Giáo luật 

Nguồn http://dongthanhgia.com 

- VĂN KIỆN CÔNG ĐỒNG VATICAN II. 

3.1. Trong 16 văn kiện Công Đồng Vatican II, 

chỉ có 2 văn kiện không nói về các tu sĩ, đó là: 

Tuyên ngôn về Liên lạc của Giáo hội với các Tôn 

giáo ngoài Kitô giáo (NA) và Tuyên ngôn về Tự do 

Tôn giáo (DH). Đặc biệt sắc lệnh ĐỨC ÁI TRỌN 

HẢO – Perfectae Caritatis – và HIẾN CHẾ LUMEN 

GENTIUM. 

a- Sắc lệnh Đức Ái Trọn Hảo hƣớng tới hai mục 

tiêu chính. 

- Thúc đẩy sự canh tân tinh thần của tất cả các tu 

sĩ. 

- Thích nghi đời tu vào bối cảnh hiện tại. Sự 

canh tân này cần dựa trên những nguyên tắc thần 

học nền tảng của chính đời tu. Vì vậy, trong văn 

kiện này, công đồng muốn trình bày các chiều kích 

của toàn thể đời tu, cũng nhƣ của các lời khuyên 

Phúc âm nhƣ: chiều kích Kitô, Thần khí, Giáo hội, 

nƣớc trời mai hậu. 

b- Hiến Chế về Giáo hội – Lumen Gentium - cho 

thấy vị trí của đời tu trong mầu nhiệm Giáo hội. 

Chƣơng VI của Hiến Chế dành cho đời sống tu sĩ. 

- Số 43: Hàng ngũ những ngƣời tuyên giữ ba lời 

khuyên Phúc âm trong Giáo hội. 

- Số 44: Bản chất thần học của đời tu: dâng mình 

cho Chúa để phụng sự Ngài và đồng thời phục vụ sứ 

mệnh của Giáo hội. Các tu sĩ đóng vai trò “dấu chỉ 

và chứng tá” trong Giáo hội: họ làm sống lại lối 

sống tại thế của Đức Kitô, họ nêu cao giá trị siêu 

việt của nƣớc Chúa, họ bày tỏ quyền năng của 

Thánh Thần tác động trong Giáo hội, họ thúc đẩy 

mọi ngƣời tiến về đƣờng trọn lành, cũng nhƣ nhắc 

nhở toàn thể dân Chúa hƣớng về cứu cánh mai hậu 

của mình. 

- Số 45: Mối liên hệ giữa hàng giáo phẩm và 

hàng ngũ tu trì. Giáo hội nhìn nhận và phê chuẩn các 

bản Lề luật của các hội dòng. Giáo hội đứng ra chấp 

nhận lời khấn của các tu sĩ và dâng hiến họ cho 

Thiên Chúa. 

- Số 46: Giá trị cao qúi của bậc tu trì. Họ kéo dài 

sự hiện diện của Đức Kitô giữa lòng nhân loại: họ 

thăng tiến các giá trị nhân bản và góp phần vào việc 

kiến thiết một xã hội nhân đạo hơn. 

- Số 47: khuyến khích các tu sĩ hãy bền đỗ trong 

ơn gọi. 

VĂN KIỆN CÁC TRIỀU ĐẠI GIÁO 

HOÀNG. 

Đức Phaolô VI (1963- 1978) 

http://gpcantho.com/ArticlesDetails.aspx?ArticlesID=4162#_Toc366592168
http://gpcantho.com/ArticlesDetails.aspx?ArticlesID=4162#_Toc366592169
http://gpcantho.com/ArticlesDetails.aspx?ArticlesID=4162#_Toc366592171
http://gpcantho.com/ArticlesDetails.aspx?ArticlesID=4162#_Toc366592172
http://gpcantho.com/ArticlesDetails.aspx?ArticlesID=4162#_Toc366592173
http://gpcantho.com/ArticlesDetails.aspx?ArticlesID=4162#_Toc366592173
http://gpcantho.com/ArticlesDetails.aspx?ArticlesID=4162#_Toc366592174
http://gpcantho.com/ArticlesDetails.aspx?ArticlesID=4162#_Toc366592175
http://gpcantho.com/ArticlesDetails.aspx?ArticlesID=4162#_Toc366592176
http://gpcantho.com/ArticlesDetails.aspx?ArticlesID=4162#_Toc366592176
http://gpcantho.com/ArticlesDetails.aspx?ArticlesID=4162#_Toc366592177
http://gpcantho.com/ArticlesDetails.aspx?ArticlesID=4162#_Toc366592178
http://gpcantho.com/ArticlesDetails.aspx?ArticlesID=4162#_Toc366592179
http://gpcantho.com/ArticlesDetails.aspx?ArticlesID=4162#_Toc366592179
http://gpcantho.com/ArticlesDetails.aspx?ArticlesID=4162#_Toc366592179
http://gpcantho.com/ArticlesDetails.aspx?ArticlesID=4162#_Toc366592180
http://gpcantho.com/ArticlesDetails.aspx?ArticlesID=4162#_Toc366592180
http://gpcantho.com/ArticlesDetails.aspx?ArticlesID=4162#_Toc366592181
http://gpcantho.com/ArticlesDetails.aspx?ArticlesID=4162#_Toc366592181
http://gpcantho.com/ArticlesDetails.aspx?ArticlesID=4162#_Toc366592182
http://gpcantho.com/ArticlesDetails.aspx?ArticlesID=4162#_Toc366592182
http://gpcantho.com/ArticlesDetails.aspx?ArticlesID=4162#_Toc366592183
http://gpcantho.com/ArticlesDetails.aspx?ArticlesID=4162#_Toc366592183
http://gpcantho.com/ArticlesDetails.aspx?ArticlesID=4162#_Toc366592184
http://gpcantho.com/ArticlesDetails.aspx?ArticlesID=4162#_Toc366592184
http://gpcantho.com/ArticlesDetails.aspx?ArticlesID=4162#_Toc366592185
http://gpcantho.com/ArticlesDetails.aspx?ArticlesID=4162#_Toc366592186
http://gpcantho.com/ArticlesDetails.aspx?ArticlesID=4162#_Toc366592187
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Ngay sau khi bế mạc công đồng, mối quan tâm 

đƣợc đặt vào việc canh tân sửa đổi hiến pháp, trở về 

nguồn gốc của mỗi hội dòng. Công trình của Đức 

Phaolô VI là thực thi các quyết định của Công đồng. 

Nhiều Tự sắc đƣợc ban hành với giá trị nhất thời, 

nghĩa là cho đến khi có BGL mới. Chúng liên can 

đến nhiều vấn đề nhƣ duyệt lại hiến pháp, quyền hạn 

của các bề trên, tƣơng quan với Giám mục,... Tự sắc 

thƣờng đƣợc nhắc đến là Ecclesiae Sanctae, 

6/8/1966, quan tâm đến việc canh tân sửa đổi hiến 

pháp, việc đọc kinh thần vụ, tâm nguyện, việc khổ 

chế, khó nghèo, đời sống nội bộ, nội vi, huấn luyện, 

liên hiệp và bãi bỏ các dòng, hiệp hội các bề trên cao 

cấp, trở về nguồn gốc của mỗi hội dòng,... Từ khi 

BGL đƣợc ban hành (1983), những văn kiện này 

không còn giá trị nữa. Cũng vậy, huấn thị của Bộ tu 

sĩ về việc huấn luyện “Renovationis Causam” (1969) 

đã đƣợc thay thế bởi huấn thị “Potissimum 

Institutioni” (1990) 

1. Evangelica Testificatio (ET), 29/6/1971: 

The Apostolic Exhortation on the Renewal of 

Religious Life (Tông huấn Chứng tá Tin Mừng): đáp 

lại những thách đố của thời đại. Khi bắt tay vào công 

cuộc canh tân, nhiều tu sĩ và hội dòng đã đâm ra 

hoang mang do dự, không rõ đâu là những giá trị 

nền tảng của đời tu và đâu là những yếu tố lỗi thời 

cần thay đổi. ET, với giọng văn đối thoại thân mật, 

muốn giải đáp cho vấn nạn đó. 

Đức Phaolô VI ôn lại những giáo huấn của công 

đồng về đời tu và quảng diễn vài khía cạnh mà thời 

thế đặt lên, nhƣ trong việc sống khó nghèo, đời sống 

cộng đoàn,… Tông huấn trình bày những giá trị thần 

học của đời tận hiến nhìn dƣới ánh sáng của Tin 

mừng, những qui tắc pháp lý hầu nhƣ hoàn toàn 

vắng bóng. Đức Giáo hoàng nhấn mạnh đến việc 

củng cố con ngƣời nội tâm, nguyên lý hợp nhất toàn 

thể cuộc sống (số 31- 34; 43- 45). 

2. Evangelii Nuntiandi, EN, 1975 (Tông huấn 

Loan Báo Tin Mừng): số 79 

Đức Gioan Phaolô II (1978- 2005) 

1. Vita Consecrata (VC), 25/3/1996: 

Post-Synodal Apostolic Exhortation (Tông huấn 

về Đời sống thánh hiến), là kết quả của THĐGM thế 

giới về chủ đề “Đời sống thánh hiến và sứ mệnh của 

đời sống này trong Giáo hội và trong thế giới”. VC 

đã đúc kết các văn kiện của Giáo hội, cũng nhƣ 

những suy tƣ thần học về đời sống thánh hiến từ 

công đồng Vatican II. Đặc biệt, tông huấn khai triển 

hai chiều kích thánh hiến và sứ mệnh của đời sống 

thánh hiến. Tông huấn đã nối kết và dung hòa hai ý 

niệm này. Hai ý niệm này bổ sung cho nhau, tạo nên 

căn tính của đời sống thánh hiến. 

2. Tông huấn )Redemptionis Donum (RD-Hồng 

ân cứu độ, 25/3/1984: đào sâu chiều hƣớng thần bí 

của sự tận hiến nhƣ là đời sống mới, đời sống giao 

ƣớc. 

Nhân dịp năm thánh mừng ơn cứu độ (1983- 

1984, kỷ niệm 1950 năm biến cố Thập giá và Phục 

sinh), đức Gioan Phaolô II viết một tông thƣ cho các 

tu sĩ, trình bày mối liên hệ giữa sự tận hiến tu trì và 

mầu nhiệm Cứu chuộc. Với giọng văn của một bài 

suy niệm, Đức Giáo hoàng mời gọi các tu sĩ hãy 

khám phá những chiều kích thần bí sâu xa của việc 

tận hiến. Đó là một “giao ƣớc tình yêu” với Chúa 

Cha, trong Đức Kitô, nhờ quyền năng của Chúa 

Thánh Thần (số 8). Qua giao ƣớc đó, ngƣời tu sĩ 

chia sẻ với Chúa Cha và Đức Kitô mối ƣu tƣ về việc 

cứu rỗi nhân loại và tham gia vào sứ mệnh tông đồ 

của Giáo hội. Việc tuyên giữ ba lời khuyên Phúc âm 

biểu lộ việc thông dự vào mầu nhiệm thập giá của 

Đức Kitô (số 10) 

Bố cục văn kiện khá đơn giản. Có 7 chƣơng 

(gồm cả nhập đề và kết luận), 17 số. Đức Giáo 

hoàng cho thấy ý nghĩa sâu xa của những yếu tố làm 

nên đời tận hiến: Ơn gọi (số 3- 6), tận hiến (số 7- 8), 

các lời khuyên Phúc âm (số 9- 13), lòng yêu mến 

Giáo hội qua việc làm chứng tá và hoạt động tông đồ 

(số 14- 15). 

3.Thƣ gởi các ngƣời tận hiến nhân dịp Năm 

Thánh Mẫu (22/5/1988): mang hình thức một bài 

suy niệm (chứ không phải là một văn kiện đạo lý) 

với Đức Maria về ý nghĩa đời sống thánh hiến, dựa 

theo ba ý niệm: ơn gọi, thánh hiến và hoạt động tông 

đồ. Ba điểm này đƣợc liên kết với ba mầu nhiệm: 

Truyền tin, Vƣợt qua, Hiện xuống. Đức Giáo hoàng 

mời gọi những ngƣời tận hiến nhìn lên đức Maria 

nhƣ mẫu gƣơng của việc đáp lại tiếng Chúa gọi để 

tham gia vào sứ mệnh cứu độ của Đức Kitô. Nói 

đúng ra, phần lớn bức thƣ lặp lại tƣ tƣởng của tông 

huấn “Hồng ân cứu độ”, nhấn mạnh đến việc thông 

dự vào mầu nhiệm Vƣợt qua của Đức Kitô qua việc 

“tiềm tàng”[3] với Ngài. Về vai trò của đức Maria 

đối với đời tận hiến, thiết tƣởng thông điệp “Thân 

mẫu Đấng cứu chuộc” (Redemptoris Mater), 1987, 

nói rộng hơn. Ngoài ra, cũng nhân dịp năm Thánh 

mẫu, đức Gioan Phaolô II còn viết tông thƣ “Phẩm 

giá ngƣời phụ nữ” (Mulieris Dignitatem), trong đó 

mối tƣơng quan giữa đức Maria với các nữ tu đƣợc 

nhắc tới ở số 46. (Cf. Toàn bộ bản văn trong “Thời 

sự Thần học”, số 8, 6/97, p. 64…) 

Bộ Phụng tự 
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Hai quyển Nghi thức khấn dòng (1970) và Nghi 

thức Thánh hiến Trinh nữ (Ordo Consecrationis 

Virginum- OCV, 1970) nói đến thần học về đời tu. 

Nghi thức này chỉ có tính cách kiểu mẫu chung, mỗi 

hội dòng sẽ dựa vào đó để soạn nghi thức riêng cho 

mình. Xem trích dẫn các lời nguyện thánh hiến với 

nội dung thần học phong phú của chúng trong Văn 

kiện đời tu- Theo Chúa Kitô, 2002, p.575. 

Bộ Tu sĩ (Bộ các hội dòng/tu hội tận hiến và tu 

đoàn tông đồ-  

Những văn kiện của Bộ tu sĩ thƣờng mang tính 

cách chấp hành thực tiễn, tức hƣớng dẫn thi hành 

một số sắc lệnh, điều luật và chỉ thị của quyền giáo 

huấn Hội thánh. Tuy nhiên, nhiều khi khía cạnh thần 

học, đạo lý cũng đƣợc đào sâu dƣới nhiều góc độ. 

 1. Văn kiện Mutuae Relationes, 

14/5/1978 (MR- Mối tƣơng quan giữa các Giám 

mục với các tu sĩ) do Bộ tu sĩ và Bộ Giám mục ban 

hành: Những qui tắc cho mối liên hệ giữa Giám mục 

và tu sĩ. Những qui tắc này làm nền tảng cho các 

điều 678- 683 của BGL 1983. Văn kiện này cũng nói 

về việc các hội dòng phải cố gắng khám phá ra đặc 

sủng của mình, vị trí giữa lòng Giáo hội. 

2. Văn kiện Chiều kích chiêm niệm của đời tu 

(The Contemplative Dimension of Religious Life- 

CDRL), 1980: 

Trƣớc đây, sự chiêm niệm đƣợc coi nhƣ chỉ dành 

cho những ngƣời ƣu tuyển (theo thánh Teresa Avila, 

sự cầu nguyện chiêm niệm là một cấp cao của đƣờng 

trọn lành) hoặc là ơn gọi riêng của các nữ tu kín 

(dòng chiêm niệm, đối lại với dòng hoạt động). Văn 

kiện này muốn sửa lại quan niệm ấy khi nhắc nhở 

rằng tất cả các tu sĩ đều phải gắng sống đời chiêm 

niệm. Văn kiện mô tả sự chiêm niệm nhƣ là cố gắng 

gắn chặt cặp mắt và con tim vào Thiên Chúa. Nó là 

thái độ thờ lạy cách khiêm tốn và liên lỉ Thiên Chúa 

hiện diện trong mọi ngƣời, trong các biến cố và 

trong các sự vật. Đời sống chiêm niệm chính là đời 

sống của đức tin, cậy, mến, đáp lại Thiên Chúa 

thông ban mình cho con ngƣời bằng việc thông hiệp 

với Chúa Cha nhờ Đức Kitô trong Thánh linh (số 1). 

3. Văn kiện Tu sĩ với sự thăng tiến con ngƣời 

(Religious and Human Promotion- RHP), 1980 

Văn kiện này dựa trên quan điểm của công đồng 

Vatican II về sứ mệnh của Giáo hội đối với con 

ngƣời (GS), cũng nhƣ của THĐGM 1971 về công 

bằng xã hội và những thông điệp “Populorum 

Progressio” (1967), “Redemptor Homonis” (1979). 

Các tu sĩ là những ngƣời tiên phong tham gia vào sứ 

mệnh đó. Văn kiện muốn khuyến khích họ trong 

việc dấn thân phục vụ và đồng thời đề ra những tiêu 

chuẩn để phân định, ngõ hầu họ ý thức rõ rệt hơn về 

ý nghĩa của việc dấn thân: họ là những 

ngƣời LOAN Tin mừng của Đức Kitô, chứ không 

phải là những nhà cách mạng chính trị. Công cuộc 

đấu tranh cho công bằng xã hội đòi hỏi phải sử dụng 

những phƣơng tiện hợp pháp nhƣ qua các nghiệp 

đoàn, các đảng phái chính trị. Các tu sĩ có thể tham 

gia vào các nghiệp đoàn để liên đới với các công 

nhân trong việc tranh đấu cho các quyền lợi chính 

đáng. Tuy nhiên, họ cần cảnh giác để khỏi rơi vào sự 

chi phối của một đảng phái chính trị nào đó. 

4. Văn kiện Những yếu tố cốt yếu của đời tu 

(EE),  

1983, ra đời 4 tháng sau khi ban hành BGL. Tóm 

lại giáo huấn của Hội thánh về đời sống thánh 

hiến.Lai lịch của nó lúc đầu rất hạn chế: vào năm 

1983, Đức Giáo hoàng cử một Ủy ban Giám mục 

Hoa kỳ để thanh tra về tình hình các dòng tu tại quốc 

gia này. Nhằm cung cấp tài liệu cho Ủy ban, ngài đã 

yêu cầu Bộ tu sĩ soạn thảo một văn bản tóm tắt 

những giáo huấn của Giáo hội về các hội dòng 

chuyên hoạt động tông đồ. Tuy ra đời trong hoàn 

cảnh lịch sử riêng biệt nhƣ vậy, nhƣng văn kiện này 

chứa đựng nội dung áp dụng đƣợc cho tất cả các tu 

sĩ trên thế giới nữa. Lần đầu tiên, một văn kiện nêu 

rõ những yếu tố làm nên căn tính của đời tu. Sau 

công đồng, các hội dòng bắt đầu thử nghiệm lối sống 

mới và nhiều khi đã đi quá xa. Trong phần nhập đề, 

văn kiện khẳng định: “Hiện nay, thời kỳ thử nghiệm 

mà tự sắc Ecclesiae Sanctae đòi hỏi đã chấm dứt, 

nhiều hội dòng chuyên lo việc tông đồ bắt đầu kiểm 

lại việc thử nghiệm của mình.” (số 2). Chính vì thế, 

Thánh bộ thấy cần phải xác định rõ đâu là những 

yếu tố bất biến, khác biệt với những yếu tố phụ tùy 

vốn có thể thay đổi theo thời gian và nơi chốn: “Hội 

thánh coi một số thành tố thiết yếu với đời tu: tiếng 

Chúa mời gọi, sự thánh hiến qua việc công khai 

tuyên khấn giữ các lời khuyên Phúc âm, một hình 

thức đời sống cộng đoàn ổn định. Đối với các hội 

dòng chuyên lo việc tông đồ, văn kiện còn thêm: 

việc tham dự vào sứ vụ của Đức Kitô bằng hoạt 

động tông đồ có tính cách cộng đoàn, và trung thành 

với đặc sủng của hội dòng cũng nhƣ của các truyền 

thống lành mạnh. Ngoài ra, những yếu tố sau đây 

cũng là cốt yếu: cầu nguyện cá nhân và cộng đoàn, 

khổ chế, chứng tá công khai, mối quan hệ đặc biệt 

với Hội thánh, huấn luyện trƣờng kỳ và hình thức 

quản trị đòi hỏi một quyền bính dựa trên đức tin. 

Đây là những yếu tố cốt yếu, cần phải để ý khi canh 

tân đời tu. Không có những yếu tố này, đời tu sẽ mất 

đi cả căn tính của mình.” (số 4). 

5. Về việc đào tạo tu sĩ: Potissimum Institutioni 

(PI), 1990: 

http://gpcantho.com/ArticlesDetails.aspx?ArticlesID=4162
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Các văn kiện của công đồng Vatican II và sau 

công đồng đã nhiều lần nói đến việc đào tạo các tu 

sĩ. Những chỉ dẫn qúi báu đó nay đƣợc trình bày một 

cách có hệ thống dƣới hình thức của một “Huấn thị” 

theo nghĩa của điều 34 BGL. Thực ra, Bộ tu sĩ đã bắt 

tay vào việc soạn thảo văn kiện này từ năm 1969 qua 

những cuộc tham khảo sâu rộng, nhƣng phải chờ cho 

đến khi ban hành BGL thì mới thành hình rõ rệt hơn. 

Huấn thị nhắm trực tiếp tới các dòng tu (chứ không 

phải các tu hội đời và tu đoàn tông đồ). 

6. Đời sống huynh đệ trong cộng đoàn: Vita 

Fraterna in Communitate (FLC), 2/2/1994 

Văn kiện này đƣợc giới thiệu nhƣ là một huấn 

thị, ra đời vài tháng trƣớc khi khai mạc THĐGM về 

đời sống thánh hiến. Có lẽ nó đƣợc soạn thảo trƣớc 

khi Đức Giáo hoàng chỉ định đề tài cho THĐ. Phiên 

họp khoáng đại của Bộ tu sĩ năm 1992 đã đƣợc dành 

để thảo luận đề tài này và đúc kết thành văn kiện. 

Thực ra, chiều kích cộng đoàn của đời tu đã đƣợc 

nói tới ở nhiều văn kiện từ công đồng Vatican II nhƣ 

PC 15; ET 39- 41; EE 18- 22; PI 26- 28. Huấn thị 

này trình bày vấn đề có hệ thống mạch lạc hơn, với 

những khó khăn đƣợc đặt ra do tình thế mới. Những 

hoàn cảnh đó đƣợc nhắc tới trong nhập đề (số 1- 7): 

sự tiến triển thần học, sự tiến triển trong giáo luật, 

phát triển trong xã hội, biến chuyển trong đời tu trì. 

7. Huấn thị Xuất Phát Lại Từ Đức Kitô (Starting 

Afresh From Christ:19/5/2002, 

Về việc canh tân cam kết dấn thân của đời sống 

thánh hiến vào thiên niên kỷ thứ ba. Đây là thành 

quả của Hội nghị nhóm họp từ ngày 25 đến 28 tháng 

9 năm 2001 của Thánh bộ. 

Mục tiêu của Huấn thị là giúp Đời sống thánh 

hiến canh tân cam kết sống thánh thiện và tập trung 

vào linh đạo, theo đƣờng hƣớng mục vụ của Đức 

Thánh cha đƣợc diễn tả trong Tông thƣ Bƣớc vào 

Ngàn năm mới. 

Ngƣời tu sĩ đƣợc Chúa Thánh Thần mời gọi hoán 

cải không ngừng để chiều kích ngôn sứ của ơn gọi 

mang lấy một sinh lực mới. Thật vậy, khi họ “đƣợc 

mời gọi dâng hiến cuộc đời để phụng sự Nƣớc Thiên 

Chúa, bằng cách từ bỏ mọi sự và noi gƣơng nếp 

sống của Chúa Giêsu Kitô sát hơn, họ đảm nhận vai 

trò cao cả là giáo dục toàn thể Dân Thiên Chúa”. 

(Nguồn http://dongthanhgia.com) 

Nhƣ vậy cho thấy vị trí không thể thiếu của Đời 

Sống Tận Hiến trong đời sống và trong phát triển 

mọi mặt của Giáo hội. Không ai có thể quên vai trò 

của hai Dòng Phanxicô và Đa Minh,khi các Thánh 

Tổ đề ra lối sống nghèo Phúc Âm và phục vụ ngƣời 

nghèo cùng những kẻ bất hạnh. Giáo hội thời Trung 

Cổ  chịu ảnh hƣởng của các thế lực thế tục, cũng 

chạy theo quyền bính và vật chất, sống xa hoa trụy 

lạc, mua thần bán thánh, sống xa rời Phúc Âm,làm 

gƣơng mù gƣơng xấu. Nói chung,tình hình Giáo hội 

ở thế kỷ XII hết sứuc bi quan. Những Kitô hữu đạo 

đức,trung thành ngày đêm cầu xin cho một luồng gió 

đổi mới Giáo hội. Sự mong đợi đó không khác sự 

khát khao của dân Do Thái trông chờ Đấng Cứu 

Tinh. RORATE COELI DE SUPER, ET NUBES 

PLUANT JUSTUM. Xin trời hãy đổ mƣa. Ngàn 

mây hãy mƣa Đấng Công Chính. Sự mong đợi đó 

chính là Mùa Vọng mà phụng vụ Giáo hội mời gọi 

mỗi tín hữu tham dự,suy gẫm,cầu nguyện. Và đó 

cũng là lý do Đức Thánh Cha Phanxicô khai trƣơng 

Năm Thánh Đời Sống Tận Hiến vào Chúa Nhật I 

Mùa Vọng. 

Và ơn Thánh Linh đã đến,mang lại ánh sáng chói 

chang quét sạch những nhơ nhớp bụi bặm đang 

muốn nhấn chìm Giáo hội theo âm mƣu của 

Satan.VƢƠNG QUYỀN,UY LỰC,VINH QUANG 

LÀ CỦA CHÖA. Satan đã muốn chiếm đoạt và đã 

chịu án phạt muôn muôn đời. Không ăn đƣợc thì đạp 

đổ. Satan xúi giục các con cái Chúa, đặc biệt các 

phẩm trật Hôi Thánh, tìm những thứ không thuộc về 

họ ấy và hậu quả là đã khiến Giáo hội trải qua một 

thời kỳ đen tối,không ai còn nhận ra một Giáo hội 

khai sinh từ Thập Gía của một Ngôi Hai Thiên Chúa 

hạ sinh nghèo khó, sống khó nghèo và chết trần 

truồng. LINH ĐẠO KHÓ NGHÈO của hai vị Đại 

Thánh Đa Minh và nhất là Phanxicô Atxidi đã vực 

dậy Giáo hội và mang luồng gió canh tân đến cho 

Giáo hội, đem Giáo hội quay về lại với tinh thần 

Phúc Âm. 

Từ khởi thủy,Giáo hội đã sống bằng lời cầu 

nguyện. Lời Chúa Giêsu nói với Macta cho chúng ta 

thấy điều đó, Mattha, Mattha, con lo lắng bối rối về 

nhiều chuyện. Chỉ có một sự cần mà thôi: Maria đã 

chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất“. Lc 

10,42. Chăm chú lắng nghe Lời Chúa và cầu nguyện 

là việc làm thiết yếu nhất của mọi thành phần Dân 

Chúa, nhất là những ngƣời lãnh đạo. Nhƣng những 

ngƣời phục vụ, do công việc đa đoan, do hạn chế 

thời giờ,sức khỏe, nhiều khi không thực hiện đầy đủ 

việc kinh nguyện. Và các tu sĩ đã âm thầm gánh vác 

trách nhiệm ấy, làm cho Giáo hội luôn đón nhận 

đƣợc ân sủng và sức mạnh trên đƣờng lữ hành. Hai 

mặt HOẠT ĐỘNG và CẦU NGUYỆN, CHIÊM 

NIỆM không thể thiếu trong Giáo hội, để sống và 

phát triển theo ý Chúa Kitô, Đấng luôn hoạt động và 

luôn cầu nguyện. 

(Xin đọc thêm tài liệu: Năm "Đời Sống Thánh 

Hiến" 2014 - 2015: Thần Học Về Đời Tu Trong 50 

Năm  của Lm. Giuse Phan Tấn Thành, OP.) 

http://dongthanhgia.com/
http://super.et/
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4. TẠO SAO CÓ NĂM THÁNH ĐỜI SỐNG 

TẬN HIẾN 2015 

1. Một Năm Thánh Đời Sống Tận Hiến là thời 

gian để 

Giáo hội nhìn lại hình ảnh của Giáo hội trong cơ 

chế Đời Sống Tận Hiến, những gì GH đã nhận đƣợc 

từ cơ chế nầy, những gì Giáo hội đã làm cho các 

Dòng Tu,để cảm thông,nâng đỡ,hỗ trợ phát triển ơn 

gọi và đời sống, những gì Giáo hội cần lƣu tâm hơn 

đối vơi Đời Sống Tận Hiến vá cụ thể là các Dòng Tu 

Các Dòng Tu nhìn lại sinh hoạt của mình, nhìn 

lại linh đạo của mỗi Dòng và can đảm nhin nhận 

những sai lầm, lệch lạc để sửa chữa uốn nắn. Canh 

tân không bao giờ có nghĩa là đập bỏ cái cũ, nhƣng 

là đổ rƣợu cũ vào bình da mới, sao cho vẫn giữ đƣợc 

mùi vị, chất lƣợng của rƣợu cũ, nhƣng đƣợc đón 

nhận, thƣởng thúc qua những hình thức mới thích hợ 

hơn, năng động hơn, mới mẻ hơn. 

- Mỗi tu sĩ nhìn lại ơn gọi của mình.Khi xét mình 

kỹ càng trƣớc mặt Chúa, thấy mình không có đủ ba 

yếu tố sau đây,thì phải hạ quyết tâm sửa chữa,trƣớc 

là để hoàn thiện bản thân, sau là để hoàn thiện cộng 

đoàn và Dòng Tu: thú nhất, có thật sự hiểu linh đạo 

của Dòng mình đang theo, đƣờng lối do Thánh Tổ 

đề ra chăng. Bao nhiêu thanh niên đã chuyển từ 

dòng nầy sang dòng khác, -có thể qua ý kiến của cha 

linh hƣớng- mới tìm đƣợc ơn gọi mà mình muốn tận 

hiến cho. Cũng vậy, không ít tu sĩ sống trong một 

dòng mà vẫn thấy lạc lõng,sống nhƣ một cái máy. 

Các vị phụ trách linh hƣớng phải chuẩn bị và tì giải 

pháp cho những tình huống nầy. Thứ hai, tu sĩ có 

thấy niềm vui mỗi ngày và mọi ngày khi thức giấc, 

phát xuất từ linh đạo mình theo đuổi hay không. 

Niềm vui và nụ cƣời tƣoi rạng rỡ mỗi ngày và mọi 

ngày chính là dấu chỉ sƣ lựa chọn đúng đắn. Cuối 

cùng, tu sĩ phải tự xét có hai việc cần thiết để nuôi 

dƣỡng đời tận hiến. Đó là lòng say mê Thánh Thể và 

yêu mến Chuỗi Mân Côi. Khô khan nguội lạnh là 

dấu chỉ sự tụt dốc, cần phải sửa chữa trƣớc khi quá 

muộn. 

Giáo dân cũng phải nhìn lại quan điểm, thái độ 

và ứng xử của mình đối với những ngƣời theo ơn gọi 

Đời Sống Tận Hiến và các Dòng Tu. Rất ít giáo dân 

có dịp tìm hiểu về Đời Sống Tận Hiến nói chung và 

cách riêng các Dòng Tu nam và nữ. Từ đó rất ít có 

những cảm thông, chia sẻ, hỗ trợ. Các dòng tu 

thƣờng không đƣợc trực tiếp nhận sự hỗ trợ vật chất 

của giáo phận, vì thế luôn phải tự túc để tồn tại và 

phát trển. Do vậy, khi thuận lợi thì dễ quên lời khấn 

khó nghèo, khi khó khăn thì không thể phát triển ơn 

gọi. 

2.    Ba mục tiêu của Năm Thánh Đời Sống Tận 

Hiến 2015. 

- Nhìn lại quá khứ với tâm tình tạ ơn Chúa về đời 

sống thánh hiến và thống hối về những yếu đuối. 

- Hƣớng về tƣơng lai trong hy vọng. 

- Sống đời thánh hiến với đầy nhiệt huyết, tiếp 

tục Phúc Âm hóa ơn gọi thánh hiến để làm chứng về 

vẻ đẹp của việc bƣớc theo Chúa Kitô qua những 

hình thức khác nhau của đời sống thánh hiến. 

3. Ngày bế mạc 2/2/2016 

 Ngày 2/2 trong phụng vụ Giáo hội Công Giáo là 

lễ Dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh, còn gọi là Lễ 

Nến. 

Bế mạc Năm Thánh vào ngày này, sau hơn một 

năm để suy gẫm và thực hành, Đức Thánh Cha và 

toàn Giáo hội đặt rất nhiều kỳ vọng vào quyét tâm 

đồi mới của các Dòng Tu và của mỗi tu sĩ. Vì thế 

tƣởng cũng sẽ có ích khi nhìn lại lịch sử và ý nghĩa 

ngày lễ. 

Thánh lễ 40 ngày sau lễ Giáng Sinh đã xuất hiện 

từ đầu thế kỷ thứ V tại Giêrusalem và đƣợc “mừng 

một cách trọng thể nhƣ lễ Phục Sinh vậy” (tƣờng 

trình của thánh nữ hành hƣơng Aetheria). Mãi đến 

năm 650, thánh lễ này mới du nhập vào Rôma. Nội 

dung Thánh lễ đƣợc triển khai theo đoạn Phúc âm 

thánh LUCA 2,22-40. 

Giáo hội Đông phƣơng hiểu Thánh lễ này nhƣ lễ 

gặp gỡ của Chúa: Đấng Mê-si bƣớc vào Đền thờ và 

gặp dân Thiên Chúa của Cựu ƣớc qua ông Simêon 

và bà tiên tri Anna; Giáo hội Tây phƣơng lại coi đây 

là Thánh lễ mừng kính Đức Maria: thanh tẩy theo 

luật Do thái (Lv 12).  

Khi du nhập vào Phụng vụ Rôma, Đức Thánh 

Cha Sergiô I (678-701) lại thêm vào nghi thức rƣớc 

nến, vì thế, từ thế kỷ thứ VIII, thánh lễ đƣợc gọi là 

Lễ Nến. Trong cuộc rƣớc nến này, Đức Thánh Cha 

và cả đoàn đồng tế mặc phẩm phục tím, ám chỉ sự 

chƣa thanh tẩy của Đức MARIA khi lên Giêrusalem; 

khi đoàn đồng tế đến đại thánh đƣờng Đức Bà Cả, 

liền thay phẩm phục trắng, chỉ sự tinh tuyền đã đƣợc 

thanh tẩy của Đức Maria  

Từ cuộc canh tân Phụng vụ năm 1960, ngay cả 

trong phụng vụ Rôma, thánh lễ này cũng qui hƣớng 

về Chúa, hơn là Đức Mẹ  dâng Chúa Giêsu trong 

Đền thờ.  

Thánh lễ này chấm dứt chu kỳ Giáng Sinh. 

( Lm Nguyễn văn Trinh, Phụng vụ chư thánh, tập 

1, tr 68). 

 

http://www.simonhoadalat.com/Suyniem/BaiGiang/CaLeKhac/08DangChuaVaoDenThanh.htm
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5. LỜI CẦU CHÚC 

Khởi đầu với Mùa Vọng và kết thúc với chấm 

dứt chu kỳ Gíang Sinh, các DÕNG TU VÀ NHỮNG 

CÔNG ĐOÀN Đời Sống Tận Hiến hiểu rõ những gì 

tòn Giáo hội, từ Vị Chủ Chăn hoàn vũ đến ngƣời 

giáo dân, mong đợi thế nào nơi họ. Đây không phải 

là một cuộc thao diễn lý thuyết, mà là một trận chiến 

quyết liệt, sống còn, mà kết quả tùy thuộc vào sự 

nhập cuộc và chiến đấu của mỗi Dòng Tu cũng nhƣ 

cá nhân mỗi tu sĩ. Bao Năm Thánh qua đi một cách 

hết sức phí phạm, chỉ vì sự thụ động của các cấp 

lãnh đạo trong Giáo hội, giáo phận,giáo xứ. Vài 

cuộc họp, vài bài giảngvài tài liệu và rồi kết thúc. 

Mặt hồ xao động một chút rồi trở về nguyên trạng, 

vẫn màu ấy, vẫn mùi ấy, vẫn rác rến nằm im lắng 

đọng dƣới đáy. 

Hãy vùng đứng ! 

Hãy Bừng sáng ! 

Giêrusalem ! 

Này đây ánh sáng ngƣơi, 

Này đây Vinh hiển Chúa 

soi chiếu trên ngƣơi. ƣợn bản  

 

Ngƣơi sẽ không cần nhờ mặt Trời soi chiếu ban 

ngày, Ngƣơi sẽ không cần nhờ vầng trăng soi 

chiếu ban đêm. 

Chúa sẽ là ánh sáng cho ngƣơi muôn đời, 

Chúa sẽ là vinh quang của ngƣơi. 

 

Mặt Trời soi ngƣơi không còn khuyết nữa 

vầng trăng soi ngƣơi không còn khuyết nữa. 

Vì Chúa là ánh sáng muôn đời cho ngƣơi 

và những ngày tang tóc ngƣơi đã qua rồi. 

Xin mƣợn bản thánh ca của nhạc sĩ Vinh Hạnh 

phổ nhạc từ sách Ngôn Sứ Isaia, để kết thúc bài chia 

sẻ nầy và để kính chúc các tu sĩ nam nữ lên đƣờng 

bình an, cùng lời cổ vũ của Thánh Gioan-Phaolô II: 

DUC ALTO - AU LARGE – HÃY RA KHƠI. 

Giuse Nguyễn-Thế-Bài 

Giáo dân 

Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm B (30/11/2014) 

Ngày khai mạc Năm Thánh ĐỜI SỐNG TẬN 

HIẾN. 

Do mục đích chia sẻ và cầu nguyện, 

Kính mong các tác giả cảm thông và bỏ qua 

những trích Khi chưa được phép. Đa tạ 

Posted by: BTGH <inchristo62@gmail.com> 

 

 

Phanxicô và cuộc canh tân Giáo Hội 
 

 

Trích dịch trong tác 
phẩm “Phải lòng với Đức 
Kitô”8 của Cha Raniero 
Cantalamessa, ofm. Cap. 
Tác phẩm này gồm những 
bài suy niệm mà cha 
Cantalamessa đã giảng cho 
Giáo triều Rôma vào Mùa 
Chay 2004. 

Alexis Trần Đức Hải 

Làm thế nào mà một biến cố 

nội tâm mang tính cá nhân nhƣ 
                                                           
8 Raniero Cantalamessa, ofm. Cap. 

In love with Christ, The secret of 

Saint Francis of Assisi, (Zenit, Rome 

2004). 

cuộc hoán cải của chàng trai trẻ 

Phanxicô lại có thể phát động một 

phong trào thay đổi bộ mặt của 

Giáo hội của thời ngài, và đã tạo 

nên một ảnh hƣởng mãnh liệt trong 

lịch sử mãi cho đến thời đại của 

chúng ta? 

Chúng ta phải nhìn vào hoàn 

cảnh của thời đại. Vào thời của 

Phanxicô, mọi ngƣời, không nhiều 

thì ít, đều nhận thấy sự cần thiết 

canh tân Giáo hội. Những tình 

trạng căng thẳng và các vết thƣơng 

đau đe dọa thân thể của Giáo Hội. 

Một bên là Giáo hội định chế - 

Giáo hoàng, và Giám mục, hàng 

Giáo phẩm cao cấp- bị xâu xé bởi 

những xung đột cứ trở đi trở lại, và 

bởi mối liên kết mật thiết của họ 

với đế quốc. Đó là một Giáo hội 

đƣợc nhìn nhƣ xa cách, can dự vào 

trong những vấn đề vƣợt ra ngoài 

những lợi ích của dân chúng. Rồi, 

có những dòng tu lớn, trong đó có 

các tu sĩ dòng Xitô, luôn phát triển 

do bởi trình độ văn hóa và tinh thần 

của họ sau những cải cách khác 

nhau của thế kỷ thứ 11, nhƣng lại 

bị đồng hóa cách tai hại với các địa 

chủ, những quý tộc phong kiến của 

thời đó, cả hai đều vừa gần gũi 

đồng thời vừa xa với những vấn đề 

và nếp sống của đại chúng. 

Bên đối nghịch là một xã hội bắt 

đầu bỏ thôn quê ra thành thị, để tìm 

một sự tự do rộng lớn hơn so với 

hiện trạng, thoát ra khỏi những 

hình thức nô lệ khác nhau. Những 

thành phần của xã hội này đồng 

hóa Giáo hội với các giai cấp thống 

trị vốn là những giai cấp mà họ 

muốn thoát ra. Vì lẽ đó mà họ sẵn 

http://www.yeucahat.com/
http://www.yeucahat.com/
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lòng đứng về phía những ai đối lập 

và chống lại phe thống trị này. 

Trong thực tế, “họ” ở đây là những 

ngƣời lạc giáo, những phong trào 

cực đoan và các nhóm rao giảng sự 

nghèo khó. Họ có cảm tình với 

hàng giáo sĩ cấp thấp là thành phần 

mà, trên bình diện trí thức, thƣờng 

không bằng các giáo sĩ cấp cao, 

nhƣng lại gần gũi với đại chúng. 

Chính vì thế mà đã có những 

tình trạng căng thẳng mạnh, trong 

đó ai cũng muốn tìm kiếm lợi thế 

cho phần mình. Giáo quyền tìm 

cách đối phó các căng thẳng này 

bằng việc cải thiện tổ chức và loại 

trừ các lạm dụng, cả ở bên trong 

nội bộ (chống lại việc “buôn thần 

bán thánh” và tình trạng sống 

chung bất hợp pháp với nữ giới của 

các linh mục), lẫn bên ngoài nó, 

trong xã hội. Ngƣợc lại, các nhóm 

thù nghịch lại tìm cách làm cho 

căng thẳng dâng cao bằng cách triệt 

để khai thác sự đối kháng với hàng 

giáo phẩm và khai sinh ra các 

phong trào ít nhiều mang tính ly 

khai. Tất cả bọn họ đều sử dụng lý 

tƣởng của đức nghèo khó Phúc Âm 

và tính đơn sơ để chống lại Giáo 

hội, biến nó thành một vũ khí tranh 

luận hơn là một lý tƣởng tinh thần 

để sống trong sự khiêm hạ, đi cả 

đến chỗ đặt lại vấn đề thừa tác vụ 

chức thánh của Giáo hội, linh mục 

và giáo chủ. 

Chúng ta quen với việc xem 

Phanxicô nhƣ ngƣời đƣợc sai đến 

một cách quan phòng để lắng nghe 

và thu nhận những tiếng kêu mời 

canh tân của đại chúng, để làm dịu 

đi tình trạng căng thẳng giữa các 

xung đột, đƣa chúng về lại trong 

lòng Giáo hội, và thực hiện các 

canh tân này trong hiệp thông sâu 

đậm và trong tuân phục với Giáo 

hội. Với lối nhìn này, Phanxicô là 

một loại trung gian giữa các ngƣời 

lạc giáo nổi loạn và Giáo hội định 

chế. Đây là cách mà sứ mạng của 

ngài đƣợc trình bày trong một cuốn 

sách giáo khoa nổi tiếng về lịch sử 

Giáo hội: 

“Cho rằng sự giàu có và quyền 

lực của Giáo hội thƣờng đƣợc xem 

nhƣ là một nguồn gốc của tệ nạn 

nghiêm trọng, và chúng cung cấp 

cho các ngƣời lạc giáo thời kỳ đó 

những bằng chứng chủ yếu buộc tội 

và chống lại Giáo hội, đã nảy sinh 

ra, nơi một số tâm hồn đạo đức, 

lòng ƣớc muốn cao quý làm sống 

lại cuộc đời nghèo khó của Đức 

Kitô và của Giáo hội sơ khai, và 

nhƣ thế, có thể ảnh hƣởng đến mọi 

ngƣời một cách hiệu quả hơn bằng 

lời nói và gƣơng sáng.”9 

Và, ngƣời ta đã đặt một cách rất 

tự nhiên, giữa những tâm hồn này, 

Phanxicô đứng ở hàng đầu, cùng 

với thánh Đa Minh. Ngay nhà sử 

học Tin Lành, Paul Sabatier, cho 

dù là ngƣời có một vị trí danh dự 

xứng đáng trong lĩnh vực nghiên 

cứu Phan sinh, --cùng với nhiều 

nhà sử học khác, và không những 

chỉ giữa các nhà viết sử không 

chuyên và Tin Lành--  đã hầu nhƣ 

“phong thánh” luận điểm, theo đó 

Đức Hồng y Ugôlinô (Giáo hoàng 

Grêgôriô tƣơng lai) có ý định bắt 

Phanxicô đƣa về giáo triều để 

khống chế sự công kích mang tính 

phê phán và cách mạng của phong 

trào của ngài.10 Trong thực tiễn, 

đây là một nỗ lực hành động biến 

Phanxicô thành tiền thân của 

Luther; nói cách khác, một nhà cải 

cách bằng con đƣờng chỉ trích phê 

bình  hơn là bằng sự thánh thiện. 

Tôi không biết việc gán ý định 

trên cho bất cứ ai trong số các 

ngƣời bảo trợ lớn và những ngƣời 

bạn nghĩa thiết của Phanxicô là một 

điều hợp lý hoặc khả thi hay không. 

Tuy nhiên xem ra rất khó mà quy 

nó cho Đức Hồng y Ugôlinô, 

huống hồ là cho Đức Innôcentê III, 

vốn là vị Giáo hoàng đƣợc ngƣời ta 

biết đến nhƣ một nhà cải cách và là 

ngƣời ủng hộ các dạng thức mới 

mẻ và khác nhau của đời sống 

thiêng liêng phát sinh trong thời đại 

của ngài, mà trong thực tế, bao 

                                                           
9 K. Bihlmeyer – H. Tuchle, Storia 
della Chiesa, II, Brescia 2009, trg. 
239 
10 Qc. P. Sabatier, Life of St. 
Francis of Assisi, New York, 1927. 

gồm các Anh em hèn mọn, Anh em 

Đa minh, và những Ngƣời khiêm 

hạ thành Milan. Dù sao đi nữa, có 

một điều chắc chắn là: một ý định 

nhƣ thế không bao giờ chợt nảy ra 

trong đầu của Phanxicô. Ngài 

không bao giờ nghĩ rằng bản thân 

ngài đƣợc kêu gọi để cải cách Giáo 

hội.  

Chúng ta nên cẩn thận đừng có 

rút ra những kết luận sai từ các lời 

nổi tiếng của cây thập giá Thánh 

Đamianô, “Phanxicô, hãy đi và sửa 

nhà Thờ của Ta, mà nhƣ ngƣơi thấy 

đó, đang đổ nát.”( Celano, Vita 
Secunda, VI, 10 (ED, II, trg. 249) 
Chính các tài liệu nguồn bảo đảm 

cho chúng ta rằng ngài đã hiểu các 

lời nói này trong một nghĩa khiêm 

tốn hơn, tức là đi sửa lại một cách 

vật chất ngôi nhà thờ nhỏ thánh 

Đamianô đang xuống cấp nghiêm 

trọng.  

Chính các môn đệ của ngài và 

các nhà viết sử về ngài đã giải thích 

các lời nói này – và nhƣ thế cũng 

hợp lý thôi, chúng ta phải nói nhƣ 

vậy- nhƣ quy chiếu về Giáo hội 

định chế, chớ không chỉ về việc 

xây dựng nhà thờ. 

Phần ngài, ngài luôn duy trì lối 

giải thích theo mặt chữ, và trong 

thực tế, ngài tiếp tục sửa các nhà 

thờ đổ nát nhỏ khác ở vùng ngoại ô 

Assisi. Kể cả giấc mơ của Đức 

Innôcentê III, trong đó nghe nói là 

ngài đã thấy ngƣời nghèo bé nhỏ, 

Poverello, ghé vai đỡ Nhà Thờ 

Latêranô đang nghiêng lệch, cũng 

không nói với chúng ta thêm đƣợc 

cái gì. Giả sử biến cố này là một 

biến cố lịch sử (hiện nay ngƣời ta 

cũng thuật lại một biến cố tƣơng tự 

dành cho thánh Đa Minh), thì nó là 

của Đức Giáo hoàng, chớ không 

phải là của Phanxicô! Ngài không 

bao giờ nhìn thấy chính ngài theo 

cách chúng ta thấy ngài nhƣ hiện 

nay trong các bức bích họa của 

Giotto. Đây là cái nói lên thế nào là 

một nhà cải cách bằng con đƣờng 

thánh thiện: là nhƣ thế mà không 

hề biết nó nhƣ thế 

 



60  Chia Sẻ 11 & 12 - 2014 (354) 

 

 

 

 

 

Chờ mong Chúa đến 

 Sống trong Mùa Vọng con mong, 

Làm sao Chúa đến ở trong cuộc đời. 

 Giúp con trở lại làm người, 

Đúng theo bản chất Chúa Trời dựng nên. 

 Đó là biết sống trung kiên, 

Bước theo Đức Chúa suốt trên đường trần. 

 Hăng say tích cực góp phần, 

Dựng xây xã hội ngàn lần đẹp hơn. 

 Mọi người tin Đấng Chí Tôn, 

Chính là Thiên Chúa cội nguồn tình thương. 

 Lòng người sạch hết ghen tương, 

Đâu còn thù oán vấn vương gian tà. 

 Vũ hoàn đầy ắp tiếng ca, 

Trên môi nhân thế dâng Cha nhân lành. 

 Cuối đời tất cả chung phần, 

Vinh quang phúc lộc trong thành thiên cung. 

 

“Anh em phải là những người tốt 

dường nào, phải sống đạo đức và 

thánh thiện biết bao.” (1 Pr 3,11) 

 

CN 2 MV B 07.11.2014 

Hai Tê Miệt Vườn 

 

 

Kêu mời sám hối 
  

Gioan lên tiếng kêu mời, 

Mọi người sám hối, đổi đời tận căn. 

 Bỏ đi lòng dạ kêu căng, 

Chẳng cho tội ác bao năm đọa đày. 

 Thế nhân lại được đổi thay, 

Trở nên hoàn thiện đẹp hay mọi đàng. 

 Chính nhờ luôn biết trao ban, 

Bản thân cuộc sống cho ngàn thế nhân. 

 Mọi người lại được trở thành, 

Con Cha chí ái, công dân Nước Trời. 

 Từ nay vui hưởng cuộc đời, 

Bình an thiện hảo của thời hồng ân. 

 Vũ hoàn khỏi cảnh chiến tranh, 

Cuộc đời nhân thế tốt lành đẹp xinh. 

 Dắt nhau về cõi thiên đình, 

Muôn đời hưởng trọn mối tình của Cha. 

 

“Ông Gioan Tẩy Giả đã xuất hiện 

trong hoang địa, rao giảng kêu gọi 

người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám 

hối để được ơn tha tội.” (Mc 1,4) 

 

CN 2 MV B 07.11.2014 

Hai Tê Miệt Vườn 
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KỶ NIỆM BA MƢỜI NĂM  

( 1984 – 2014 ) 

HỒNG ÂN ĐƢỢC NHẬN TU PHỤC  

DÒNG ANH EM HÈN MỌN 

Lòng con tràn ngập TRI ÂN, 

Tình yêu Thiên Chúa lân lân cõi lòng. 

Ba mươi năm mặc ÁO DÒNG, 

Cuộc đời theo Chúa long đong những ngày. 

Hương đời đôi lúc mê say, 

Tình đời chao đảo có tay Chúa dìu. 

Áo Dòng nâu sẫm khiêm nhu, 

Là lời mời gọi muôn thu tín thành. 

Xin mưa ÂN THÁNH tháng năm, 

Miệt mài theo Chúa, bền tâm phụng thờ. 

Con mong là một  bài thơ, 

Gieo vui trần thế, dệt mơ cho đời: 

Vinh Danh Thiên Chúa trên trời, 

Bình an thiện hảo người người hoan ca. 

Con mong Tình Chúa thứ tha, 

Cuộc đời hoen bẩn- ố nhòa đã qua. 

Con mong  chiếc áo ngày xưa, 

Mãi màu nâu sẫm, nắng mưa không sờn. 

Màu nâu –màu CHỊ THANH BẦN, 

Một niềm yêu mến, tục trần lánh xa. 

Cho con hèn mọn thiết tha , 

Áo Dòng theo mãi, mặn mà tháng năm 

Tu sĩ GIUSE TRẦN THẾ MỪNG ofm 

 

 

Xin Chúa đổi mới 
 Nhận ra tội lỗi của mình, 

Đồng thời tha thiết cầu xin Chúa Trời. 

 Mong Ngài đổi mới cuộc đời, 

Cho ta trở lại làm người thiện chân. 

 Chính nhờ luôn biết thi hành, 

Giới răn đức ái nhiệt thành hăng say. 

 Đời ta chắc chắn từ nay, 

Chẳng còn man trá, thẳng ngay mọi đàng. 

 Lòng ta sẽ được đầy tràn, 

Tình thương cứu độ, muôn ngàn hồng ân. 

 Để rồi tích cực góp phần, 

Làm cho Nước Chúa lan dần khắp nơi. 

 Mọi người được sống cuộc đời, 

Toàn chân thiện mỹ, tuyệt vời bình an. 

 Dắt nhau về cõi thiên đàng, 

Muôn đời vui sống trước nhan Cha lành. 

 

“Ngài phẫn nộ vì tội lỗi chúng con, 

nhưng khi mãi đi theo các đường lối 

của Ngài, chúng con sẽ được cứu 

thoát.” (Is 63,4) 

 

 CN I MV B 30.11.2014 

 Hai Tê Miệt Vườn
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Vắng bóng hòa bình 

 Giáng Sinh ngày lễ hòa bình, 

Nhưng trên trái đất chiến chinh vẫn còn. 

 Khiến lòng nhân thế héo hon, 

Như cây tàn úa chẳng còn quả hoa. 

 Bom đạn tàn phá cửa nhà, 

Nghĩa tình huynh đệ đi xa lòng người. 

 Nụ cười tắt hẳn trên môi, 

Chỉ toàn dòng lệ tuôn rơi ngập tràn. 

 Thế nhân chất chứa bạo tàn, 

Tay cầm vũ khí tặng ban cho người. 

 Xác thân tan nát, đầu rơi, 

Cuộc đời nhân thế hết thời an vui. 

 Lòng nhân đã bị chôn vùi, 

Ở trong sự ác nặng mùi chiến tranh. 

 Dân lành luôn bị bạo hành, 

Bởi bao hình khổ bất nhân hại người. 

 

“Bước ra đồng nội: này kẻ chết vì gươm. 

Quay trở lại đô thành: nọ bao người đói 

lả.” (Gr 14, 18) 

(Liên tưởng đến nhà nước Hồi 
Giáo cực đoan IS ở bên Trung 

Đông) 
 

 Đại lễ Chúa Giáng Sinh 

 Hai Tê Miệt Vườn 

 

Hòa bình chớm nở 
 Cuba, nước Mỹ bắt tay, 

Khiến cho thù oán xưa nay chẳng còn. 

 Tình người lại được sắt son, 

Ở trong tình Chúa mãi còn thiên thu. 

 Cùng nhau loại bỏ thói hư, 

Chẳng là thù địch, loại trừ lẫn nhau. 

 Lòng người sạch hết thương đau, 

Vết thương nghi kỵ được mau chữa lành. 

 Từ nay tích cực góp phần, 

Dựng xây thế giới ngàn lần đẹp xinh. 

 Giúp cho tình nghĩa Đệ Huynh, 

Đậm đà thắm thiết trong tình của Cha. 

 Ngày đêm vui sống trong nhà, 

Hưởng bầu Thần Khí sâu xa Nghĩa Tình. 

 Bởi nhờ Con Chúa Giáng Sinh, 

Ngài là Thái Tử Hòa Bình tình thương. 

 

 (Ý thơ từ sự kiện lịch sử: hai 
nhà lãnh đạo Mỹ và Cuba 
tuyên bố bình thường hóa 
quan hệ giữa hai quốc gia 

ngày 17.12.2014, trước 1 tuần 
lễ mừng Chúa Giáng Sinh) 

 

  

 Hai Tê Miệt Vườn 
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THÁNG 1&2 NĂM 2015 

Mưng bổn mạng anh em 

Ngày Tên Thánh Họ Tên Cộng Đoàn 
07/01 Carôlô Nguy n Thành Triệu Bình Giã 
28/01 Tôma Aquinô Đặng Tiến Vãng Thủ Đức 
31/01 Gioan Bốtcô Nguy n Văn Đình Đakao 
06/02 Antôn Nguy n Văn Chúc Vĩnh Phước 

 

Mùng bổn mạng cộng đoàn 

Ngày  Thánh Bổn mạng Cộng Đoàn 
01/01 Thánh Ma-Ri-A, Mẹ Thiên Chúa Pleiku 

03/01 Danh Cực Thánh Chúa Giê-Su Thanh Hải 

 

LỄ GIỖ ANH EM QUA ĐỜI 

 
Ngày Qua Đời Họ Tên 

03/01/1979 Julien Dujardin 

11/01/1961 Rémi Leprêtre 

13/01/1955 Phaolô Nguy n Văn Hiếu 

13/01/2004  iuse Nguy n Văn  m 

16/01/1982  icae Trần Văn Nghi 

20/01/1998 Vinh sơn Hoàng Văn  ư 

30/01/1980 Jean Marie Couden 

01/02/1992 Marie Francois Aubry 

01/02/2004  ngiêlô Nguy n  ĩ Thư 

02/02/1954 Jean Bernard Ramon 

12/02/2014 Tôma Huỳnh Thông 

20/02/1981 Joel Cotty 

26/02/1970 Léonard Ramon 

28/02/1997  nphong Trần Phước Đức 
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