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Trong sự nhập thể
lòng thương xót đã mang một khuôn mặt
Gửi tất cả Anh Em thuộc Hội Dòng
Các Anh Em thân mến của tôi,
xin Chúa ban bình an của Người cho Anh Em!
Trong khi tôi đang viết lá thư thật rõ ràng
này, thì lễ mừng Năm Thánh không liên quan
ngoại thường Lòng Chúa đến nó, nhưng
Thương Xót cũng đang bắt đầu. lại quá khát
Như Đức Thánh Cha Phanxicô khao nó.
đã viết trong Tông sắc đây là
Vào
đêm
thời gian mà “chúng ta được kêu vọng
Giáng
gọi ngắm nhìn lòng thương xót Sinh, chúng ta
cách chăm chú hơn, để chính ca khen Ơn
chúng ta trở thành dấu chỉ hữu Thương Xót của
hiệu cho hành động của Chúa Chúa Cha, Đấng
Cha trong đời sống của mình” đã và đang xuất
(Tông sắc Dung Mạo Lòng hiện giữa chúng
Thương Xót, số 3).
ta và được mạc
Chúng ta có thể ngắm nhìn khải trong thân
lòng thương xót này cách chăm xác yếu hèn của
chú không, khi mà có quá nhiều chúng ta, thân
bạo lực mù quáng, có quá nhiều xác mà Chúa
dấu hiệu của sự kinh hoàng và Giêsu đã nhận
cái chết tấn công chúng ta, và đi từ Đức Trinh
qua đôi mắt chúng ta vào trong Nữ Maria, Đấng
sự tưởng tượng, cảm xúc và trí đã làm cho Ngài
năng của chúng ta? Chắc chắn trở nên người
rằng không điều nào trong số anh của chúng ta và đã đạt được
này giúp chúng ta hoàn thiện cái cho chúng ta ơn thương xót (x.
nhìn có thể có về lòng thương ĐT 9,3).
xót. Chúng ta cần một sự thay
Thân xác yếu hèn của trẻ thơ
đổi con tim, để có thể thấy một thì như nhau, thân xác đó phải đi
cách mới mẻ và nhận ra những qua những con đường ở
dấu hiệu của lòng thương xót Palestine, âu yếm những người
đến với chúng ta theo nhiều cách nghèo và người bịnh, cuối mình
vào lúc này và trong thế giới này, xuống trước tội nhân, và không
sợ được đụng chạm cách dịu
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dàng bởi trẻ thơ và phụ nữ. Thân
xác đó “đã kinh qua các nỗi khổ
đau của nhân loại” (Thánh
Basiliô Cả, Bài giảng về sự
khiêm nhường, 6) thậm chí đến
độ chết trên thập giá. Quả thật,
khi chúng ta cử hành mầu nhiệm
Giáng Sinh, chúng ta đang cử
hành “Lễ Phục Sinh của Sự
Nhập Thể” (Paul Evdokimov)!
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Thân xác mỏng dòn của mỗi
người nam, người nữ, người trẻ,
người già và người trưởng thành
đã được đụng chạm và thành
hình bởi sự nối kết với lòng
thương xót, vốn ở nơi khuôn mặt
của Đức Giêsu, Đấng được sinh
ra cho chúng ta. Bởi đó, thân xác
của chúng ta đã mang dấu ấn của
huyền nhiệm tình yêu, một tình
yêu ban tặng tất cả, một tình yêu
tha thứ, luôn mở ra, và thậm chí
mở rộng cánh cửa lòng thương
xót cho tất cả những ai đón nhận
tình yêu đó.
Chúng ta không có chọn lựa,
thưa anh em! Lòng thương xót là
ADN của cơ thể con người và dĩ
nhiên là của người tín hữu. Nó
không ở bên ngoài các Kitô hữu,
bởi vì nó không chỉ là một nhân
đức trong số các nhân đức khác
hay bất kỳ thái độ nào của con
người. Đúng hơn nó là trọng tâm
của điều đơn giản là con người.
Chúng ta có thể nói rằng hình
ảnh mà Đấng Sáng Tạo đã ghi
dấu ấn trong chúng ta từ buổi
đầu đã được biểu lộ bởi lòng
thương xót, bởi vì chúng ta được
tạo dựng qua tình yêu và cho tình
yêu, như đã là “ngôi nhà chung”
của chúng ta đó là thụ tạo vốn đã
được trao phó cho chúng ta cho
sự bảo quản.
Theo cách này, bước đi trên
con đường của lòng thương xót
để sống phù hợp với lý trí, nghĩa
là, phù hợp với ý nghĩa sâu xa
của sự hiện hữu của chúng ta
trong thế giới, những chị em và
anh em trong mối liên hệ với
nhau; trong sự hiệp thông với
toàn thể tạo thành.
Nếu lòng thương xót có nhiều
điều để làm tiến triển nhân tính
chúng ta, thì với mầu nhiệm
Nhập Thể nó là nơi chốn của sự
khám phá thành công về nhân
tính của Mầu Nhiệm. Trong thực
tế nơi mà ân sủng của mầu
nhiệm Nhập Thể vỡ òa trong
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thực tại của chúng ta như là tạo
thành, thì nó cũng làm cho chúng
ta thực sự là người! Và đây
không phải là một điều bé nhỏ!
Đây là nơi ơn gọi của mỗi người
được làm đầy (x. MV 19): “nhờ
việc anh em được thông phần
bản tính Thiên Chúa” (2 Pr 1,4)
thì cũng nhận ra rằng “Con
Thiên Chúa khi nhập thể, một
cách nào đó đã kết hợp với tất cả
mọi người” (MV 22).
Chính từ nơi đây mà chúng ta
có thể nhận ra chuyển động
không ngừng làm sống động con
đường của rất nhiều những
người nam và người nữ và của
các quốc gia, những con người
được gọi để trở nên gia đình duy
nhất: lòng thương xót cấu thành
một linh hồn bên trong, vốn
chiếu rọi trong nhiều ngôn ngữ
qua các nền văn hóa và sự truy
tìm của tôn giáo. Những quyền
lực đen tối của sự dữ, mà trong
thời đại chúng ta dường như
đang đi vào trong sự điên cuồng
với những sức mạnh bất thường
như thế mãi cho đến khi chúng
làm chúng ta tê liệt và xoay xở
đụng chạm cách mạnh mẽ đến
“mẹ đất”. Những quyền lực sự
dữ như thế dường như nhận chìm
cùng với tiếng loảng xoảng của
chúng sự tốt lành lớn lên trên
những luống cày sâu của nhân
loại. Và chúng đe dọa chúng ta!
Tuy nhiên, chúng ta có thể nói
rằng chúng không phải là một
thực tại tuyệt đối: “sự dữ không
tồn tại mãi” (Kh 12,12b).
Do đó Giáng Sinh không phải
là một ngày lễ ngọt ngào làm
chúng ta tê cóng với sự bày tỏ
của bi kịch trong lịch sử. Trong
sự hiện diện của hài nhi, yếu
đuối và nghèo hèn, được định để
chết trên thập giá, cho thấy rằng
“mầu nhiệm của sự gian ác đang
hoành hành. Chỉ đợi người cầm
giữ nó bị gạt ra một bên” (2 Th
2,7). Căn tính của người giữ nó

lại vẫn là một huyền nhiệm,
nhưng chúng ta có thể cố gắng
cân nhắc mỗi sự trì hoãn và kiềm
hãm vốn đối nghịch với lòng
thương xót là một sự đồng lõa
trong việc trì hoãn sự đến của
Chúa, bởi vì nó hạn chế không
gian sống và bởi đó, hạn chế ơn
cứu độ mà Chúa Kitô đã và đang
ban tặng cho chúng ta.
Nếu với Giáng Sinh “ân sủng
của Thiên Chúa đã được biểu lộ,
đem ơn cứu độ đến cho mọi
người” (Tt 2,11), thì lòng thương
xót, vốn là hương vị, ánh sáng và
hơi ấm của ân sủng, là thực tại
biểu lộ tính mới lạ của một đời
sống mới trong Chúa Kitô, vốn
là đặc điểm mang tính quyết
định của người môn đệ Chúa
Kitô.
“Trụ cột nâng đỡ đời sống
Giáo Hội chính là lòng thương
xót. Tất cả các hoạt động mục
vụ của Giáo Hội cần
phải được thấm đẫm sự dịu
dàng; không một sứ điệp
và chứng từ nào của Giáo Hội
trước thế giới lại có thể vắng
bóng lòng thương xót. Tình
yêu thương
xót và thông cảm
chính là phương thế để củng cố
tính cách đáng tin của Giáo
Hội.” (Dung Mạo Lòng Thương
Xót, 10).
Thánh Phanxicô nói với
chúng ta rằng lòng thương xót
như là trọng tâm của việc chúng
ta đi theo Đức Giêsu như là
những người anh em: “không
một anh em nào trên đời đã
phạm mọi thứ tội có thể phạm
được, mà sau khi đã gặp mặt anh
để xin thương xót, lại ra đi mà
không được anh tha thứ. Nếu
người ấy không xin, thì phần
anh, anh hãy hỏi người ấy có
muốn được tha thứ không (Thư
gửi anh Phục Vụ, 9-10).
Trong khi chúng ta quan tâm
đến sự dữ trong thế giới, chúng
ta đừng lảng tránh những điều
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đang ở trong chúng ta và ở giữa
chúng ta! Chúng ta trở nên
những anh em hèn mọn trong
mức độ mà lòng thương xót lớn
lên và chữa lành nhiều sự chia rẽ
và thương tích của chúng ta,
chữa lành tội lỗi và sự chối từ
tình thương của Chúa Cha; trong
mức độ mà lòng thương xót chữa
lành sự thiếu kính trọng lẫn nhau
cũng như việc quên đi lợi ích của
anh em mình nơi chúng ta, sự
đáp trả thờ ơ đối với ân ban ơn
gọi của chúng ta, đối với kiểu
sống thoải mái của chúng ta và
sự chiếm đoạt của cải vốn làm
biến dạng chúng ta.
Chúng ta tiến bước như là
những anh em và những người
hèn mọn trong thời đại trong dấu
chỉ của lòng thương xót. Chính
trên con đường này chúng ta sẽ
gặp Đấng “sinh ra cho chúng ta
ở ngoài đường được đặt nằm
trong máng cỏ, vì Người không
có chỗ trong lữ quán” (KVQ
15,7). Người được sinh ra là một
người lạ và lữ hành, bị chối bỏ
và loại ra như bao nhiêu con
người bị ruồng bỏ của lịch sử mà
hôm nay đã và đang là thế, thậm
chí đã thành nhiều đoàn người
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đối với những vùng đất, những
bãi biển và biển khơi, những
tường ngăn và những rào cản của
chúng ta, những người được làm
thành những người nô lệ và
những người tị nạn một lần nữa,
khiến họ chết mà không hy vọng
về một tương lai có thể có.
Chính trên con đường này mà
chúng ta đón nhận một sự khích
lệ mới trong đó nhiều anh em
của chúng ta nỗ lực và khao khát
trao ban sức mạnh và ánh sáng
cho đời sống theo Tin Mừng của
chúng ta như là những người anh
em hèn mọn.
Chính trên con đường này mà
nhân tính của chúng ta có thể
tăng trưởng và trở nên có khả
năng dịu dàng và rơi lệ, có khả
năng gần gũi với những con
người nhỏ bé và có khả năng
hoán cải trong tình bác ái.
Chính trên con đường này mà
niềm vui Tin Mừng có thể trở
nên dễ lây lan trong chứng từ của
đời sống chúng ta, trong việc
không tranh cãi hay chống báng,
nhưng tuân phục mọi người vì
Thiên Chúa (x. Lksd 16,6).
Chính trên con đường này của
lòng thương xót vô biên, tôi chúc

tất cả anh em có một mùa Giáng
Sinh thoải mái, nhờ bởi sự phong
phú của lòng thương xót, chúng
ta sẽ phá vỡ những thói quen của
mình, mang sức mạnh đến trên
mỗi bước chân của chúng ta để
gặp gỡ người khác, khôi phục
chúng ta khỏi mọi dạng thức của
sự mệt mỏi và ngờ vực.
Chính trên nẻo đường của
lòng thương xót mà chúng ta
muốn tiến bước với những người
nam và những người nữ, những
người nhỏ bé và lớn lao, những
người giàu có và nghèo hèn,
những người trẻ trung và già cả,
và với những gia đình của thời
đại chúng ta.
Với thánh Phanxicô, chúng ta
ca khen niềm vui đến với thế giới
bởi vì “Ngày hôm nay Chúa đã
gửi tình thương xuống và đêm
nay vang lên bài ca chúc tụng
Người” (KVQ 15,5).
Chúc mừng Giáng Sinh đến mỗi
một người trong anh em!
Roma ngày 8 tháng 12 năm
2015
Đại Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm
và Khai Mạc Năm Thánh
Michael A. Perry, OFM
Tổng Phục Vụ
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TIN TỈNH DÒNG
Khóa thường huấn cho các tiến chức phó tế, linh mục đợt 3 (12-17/10/2015)
viện cũng được
mời tham dự khóa
thường huấn này.
Phần
Linh
hướng được cha
Giuse Trần Anh
Tuấn, Giáo phận
Đà Lạt, trình bày.
Cha đã chia sẻ với
anh em một số
khái niệm và kỹ
năng linh hướng.
Cha Giuse Ngô Ngọc Khanh,
OFM, hướng dẫn anh em phần
Bài giảng Chúa Nhật năm C.
Song song với lý
thuyết về giảng lễ,
phần thực hành cũng
được đưa vào nhằm
giúp anh em nhận ra
một số điểm cần trau
dồi hơn.

với anh em suốt thời gian thường
huấn. Nhân dịp này, anh Giám
tỉnh Inhaxiô Nguyễn Duy Lam,
OFM cũng đến gặp gỡ và chia sẻ
huynh đệ với các anh em tiến
chức tối thứ Năm, 15/10. Sau
buổi gặp gỡ, đại diện anh em tiến
chức mừng lễ bổn mạng anh
Giám tỉnh (17/10). Buổi tối
trước ngày kết thúc, anh em gặp
gỡ nhau trong giờ huynh đệ.
Khóa thường huấn đợt 3 kết thúc
vào trưa thứ Bảy, 17/10.

Văn phòng Huấn luyện và
Học vấn đã tổ chức Khóa thường
huấn dành cho các anh em tiến
chức phó tế và linh mục đợt 3, từ
ngày 12 đến ngày 17 tháng 10
năm 2015 tại Nhà Tĩnh tâm
Đamianô, Quận 9. Nội dung của
khóa thường huấn đợt 3 gồm 2
phần: Linh hướng và Bài giảng
Chúa Nhật năm C. Các anh em
Anh Đặc trách
chuẩn bị tiến chức đã về tham dự
đồng
hành với các
đầy đủ. Bên cạnh đó, các anh em
chịu chức năm 2015 và các anh anh em tiến chức,
em không linh mục đang giúp Giuse Vũ Liên Minh,
linh hướng cho các anh em Học OFM đã đồng hành
Hội thảo Triết học tại Học viện Phanxicô

Sáng thứ Bảy,
ngày 28/11/215 Học
viện Phanxicô (42.
Đình Phong Phú, P.
Tăng Nhơn Phú B,
Quận 9, TP Hồ Chí
Minh) tổ chức buổi
Hội thảo Triết học.
Đây là lần thứ chín,
kể từ niên khóa 20116

2012, Học viện tổ chức các buổi
hội thảo chuyên đề thần học và
triết học. Ban Giám Đốc Học
viện Phanxicô đã chọn chủ đề
“Từ bi hỷ xả theo Phật giáo” cho
buổi hội thảo triết học năm nay.
Diễn giả là Thượng tọa Thích
Nhật Từ, tiến sĩ Phật học.
Thượng tọa hiện là Phó Viện
trưởng – Tổng Thư ký Viện
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nghiên cứu Phật học Việt Nam,
Hiệu phó Học viện Phật giáo
Việt Nam, Phó Ban Hoằng pháp
TW, Phó Ban Giáo dục TW và
Chủ biên tạp chí online Đạo Phật
Ngày Nay.

viện cũng chào đón
các cha và các thầy
thuộc Cộng đoàn Thủ
Đức và Đakao, các
thầy tháp tùng Thượng
tọa, các tu sĩ nam nữ
đến từ một số Dòng
trong quận 9 và Thủ
Đức cùng các nhân
viên đang công tác tại
Học viện.

Đến dự buổi hội thảo triết học
có Ban Giám đốc Học Viện
Phanxicô, các cha và các thầy
trong Ban Giáo sư và toàn thể
sinh viên tu sĩ của Học viện. Học
Anh Phêrô Nguyễn Hồng Cẩm, OFM nhận bằng Thạc sĩ Luật
Vào lúc 9
giờ sáng ngày
20/11/2015,
Trường
Đại
Học
Luật
TP.HCM đã tổ
chức lễ trao
bằng tốt nghiệp
cho 214 tân
Thạc sĩ gồm 7
khóa (từ khóa
14 đến khóa
20). Trong số
đó có anh Phêrô
Nguyễn Hồng
Cẩm, tu sĩ Dòng
Anh em Hèn
mọn thuộc Tỉnh
dòng thánh Phanxicô Việt Nam, nhận bằng thạc sĩ
với chuyên ngành Luật Kinh tế. Hiện nay, anh
Cẩm đang phục vụ tại Nhà Tỉnh dòng trong Ban

Tài chánh với vai
trò Thủ quỹ và trợ
giúp tư vấn pháp
luật trong Tỉnh
dòng.
Có được thành
quả như hôm nay,
anh đã nỗ lực và
kiên trì học tập
trong suốt ba năm
qua, từ 2011 đến
2014, cùng với sự
trợ giúp và động
viên của anh em
trong Tỉnh dòng.
Anh là người thứ hai trong Tỉnh dòng (sau anh
Giuse Hoàng Hữu Chi) học chuyên ngành Luật; và
là người anh em đầu tiên trong Tỉnh dòng lấy
bằng thạc sĩ Luật. Chúng ta hiệp thông với anh
cảm tạThiên Chúa và chúc mừng anh về thành
quả học tập này.

Anh Giuse Đỗ Đức Vượng, OFM được phong chức phó tế tại Giáo phận Cần Thơ

Vào lúc 10g sáng ngày
07/12/2015, tại Nhà thờ Chánh
tòa, Đức Cha Stêphanô Tri Bửu
Thiên, Giám mục Giáo phận Cần
Thơ đã chủ sự thánh lễ và cử
Chia sẻ 11&12 – 2015 (360)

hành nghi thức
truyền chức phó tế
cho tám thầy. Đồng
tế với Đức Giám
mục Stêphanô có
khoảng tám mươi
linh mục. Tham dự
thánh lễ có các tu sĩ
nam nữ trong Giáo
phận, anh chị em
giáo dân thuộc
Giáo xứ Chánh tòa và thân nhân
của các tân chức. Trong tám thầy
được truyền chức phó tế hôm
nay, có bảy thầy là chủng sinh
thuộc lớp K10 của Giáo phận

Cần Thơ và một thầy Dòng Anh
em Hèn mọn là anh Giuse Đỗ
Đức Vượng.
Thánh lễ được tổ chức trong
tinh thần đơn sơ nhưng mang
bầu khí trang nghiêm và chan
hòa tình huynh đệ. Trong bài
giảng, Đức Cha đã nhắn nhủ các
tiến chức noi gương các phó tế
thời Giáo Hội sơ khai là hãy luôn
phục vụ tận tâm và trở nên là
người mang tiếng tốt. Sau thánh
lễ, cộng đoàn di chuyển đến Hội
trường Giáo xứ để chung vui với
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các tân phó tế trong bữa tiệc
buffet đơn sơ.

Tỉnh dòng đưa về phục vụ tại
Cộng đoàn Cần Thơ và chuẩn bị
cho sứ vụ mới tại vùng đồng
bằng sông Cửu Long. Chúng ta
hiệp lời tạ ơn Chúa với anh và
cầu chúc anh bắt đầu giai đoạn
mới trong bình an.

Sau khi ra trường, anh Giuse
Đỗ Đức Vượng phục vụ và học
tiếng Khmer tại Giáo phận
Phnom Penh, Cambodia trong 5
năm qua. Hiện nay, anh được
Hoạt động JPIC của Anh em Phan sinh Việt Nam

Trong nhiều năm qua, Tỉnh
dòng Thánh Phanxicô Việt Nam
đã nỗ lực phổ biến và thực hiện
công tác JPIC theo lời mời gọi
của Hội dòng. Tuy nhiên, JPIC
vẫn còn là một công tác mới mẻ
đối với phần lớn anh em Phan
Sinh Việt Nam. Hội đồng Tỉnh
dòng được thúc đẩy bởi tinh thần
thông điệp Laudato si của Đức
Giáo hoàng Phanxicô và Tổng
Tu Nghị 2015, cũng như Cuộc
họp JPIC khu vực Đông Á
(EAC) đã quyết định đẩy mạnh
công tác JPIC trong toàn Tỉnh
dòng và nơi mỗi anh em. Một số
hoạt động cụ thể đã được tổ chức
trong phạm vi Gia đình Phan
sinh.
Vào dịp mừng lễ Cha Thánh
năm nay, anh Điều phối viên
JPIC và Văn phòng Phúc Âm
hóa cùng với Văn phòng Tỉnh
dòng đã phát động phong trào cổ
võ tinh thần của thông điệp
Laudato si qua việc thiết kế các
poster. Ban Tổ chức đã chọn ra 4
mẫu trong số hơn 10 mẫu thiết
kế được gửi về từ các đơn vị
trong Gia đình Phan sinh. Sau
đó, Ban Tổ chức đã in và chuyển
8

cho các cộng
đoàn và giáo
xứ trong toàn
Tỉnh
dòng
cũng như các
đơn vị có liên
hệ. Gửi kèm
với các poster
là Tài liệu
“Hướng dẫn
học hỏi thông
điệp Laudato
si” của Ủy ban
Liên Phan sinh về JPIC. Đây là
bước đầu nhằm gây ý thức về
công tác JPIC nơi mỗi thành viên
trong Gia đình Phan sinh.
Sau khi trao đổi với Điều phối
viên JPIC, Hội đồng Tỉnh dòng
thống nhất chương trình hoạt
động JPIC năm 2016 như sau:
Lập một nhóm làm việc về JPIC
của Tỉnh dòng; Học hỏi, thực thi
và truyền bá thông điệp Laudato
si cũng như các tài liệu về JPIC
của Hội dòng cho anh chị em
trong Gia đình Phan sinh; Đưa

việc học hỏi JPIC vào chương
trình huấn luyện khởi đầu: Tìm
hiểu, Thỉnh sinh, Tập sinh và
Học viện; Điểm nhấn cho năm
2016: tập trung vào tinh thần và
hoán cải môi sinh.
Hội đồng Tỉnh dòng đã thành
lập Ban chuyên trách công tác
JPIC trong Tỉnh dòng. Các anh:
Giuse Đỗ Quốc Vượng, OFM,
Phêrô Nguyễn Hồng Cẩm, OFM
và Phaolô Nguyễn Anh Tuấn,
OFM sẽ phối hợp làm việc với
Anh Anselmo Nguyễn Hải
Minh, OFM, Điều phối viên
JPIC
Tỉnh
dòng.
Ngày
24/10/2015, Ban JPIC đã có
cuộc họp đầu tiên tại Tu viện
Phanxicô Thủ Đức để thống nhất
cách thức làm việc và nhiệm vụ
của mỗi thành viên. Trong cuộc
họp này, Ban JPIC nhận định
rằng anh em trong Tỉnh dòng có
thực hiện công tác JPIC nhưng
mới chỉ dừng lại ở một số hoạt
động như: dấn thân cho người
nghèo, những thành phần dễ bị
tổn thương và những người bên
lề xã hội, cổ võ ứng xử và đối
thoại trong tinh thần hòa bình,
quan tâm và bảo vệ môi trường
ở hầu hết mọi cộng đoàn, bảo vệ
sự sống ở một số cộng đoàn đã
thu hút được sự quan tâm, tác
động đến nhận thức của cộng
đồng, thăng tiến đời sống và
quan tâm bảo tồn bản sắc văn
hóa đặc thù các cộng đồng người
thiểu số, giúp mục vụ cho người
công nhân và di dân,….; nhưng
chưa quan tâm đủ đến việc cổ võ
tình “bác ái chính trị”, ơn gọi đặc
biệt của JPIC. Lý do mà Ban
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JPIC đưa ra chính là yếu tố bối
cảnh chính trị tại Việt Nam cũng
như anh em chưa có cái nhìn rõ
ràng về công tác JPIC. Đây là
những chất liệu cụ thể nhằm
giúp cho Ban JPIC bắt đầu thực
hiện chương trình đã được Hội
đồng Tỉnh dòng đề nghị.
Hội đồng Tỉnh dòng cùng với
Ban JPIC mong muốn anh em
trong toàn Tỉnh dòng ý thức thực
sự về tầm quan trọng của của

tinh thần
“Công lý,
Hòa bình
và Bảo vệ
tạo
thành”
(JPIC).
Đây
là
yếu
tố
gắn liền
với căn
tính và sứ mạng của người Anh
em Hèn mọn mà Tổng Tu Nghị

2015 đặc biệt quan tâm và nhấn
mạnh.

Đức Tổng Giám Mục José R. Carballo gặp gỡ các tu sĩ thuộc Gia đình Phan Sinh
Chủ Nhật, ngày 8/11/2015,
Tỉnh dòng Thánh Phanxicô Việt
Nam đã tổ chức ngày gặp gỡ
giữa Đức Tổng Giám Mục José
R. Carballo, OFM với các tu sĩ
trong Gia đình Phan Sinh tại
Việt Nam, gồm các dòng: Clara,
Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ,
Thừa Sai Đức Bà Các Thiên
Thần, Phanxicô Viện Tu
(OFMConv.),
Phanxicô
Capuchinô
(OFMCap.)
và
Phanxicô (OFM). Buổi gặp gỡ
này diễn ra trong tinh thần hân
hoan chào đón Đức Tổng Giám
Mục Thư ký Bộ Đời sống Thánh
hiến & Tu đoàn Tông đồ nhân
dịp ngài đến dự khóa họp với
Liên hiệp các Bề Trên Trượng
Cấp Việt Nam; đồng thời, đây
cũng là dịp tốt để các tu sĩ trong
Gia đình Phan Sinh sống tình
hiệp thông, chia sẻ tình huynh đệ
cách thiết thực hơn trong bối
cảnh của Năm Đời Sống Thánh
Hiến.
Buổi gặp gỡ bắt đầu từ 9 giờ
30 sáng tại nhà thờ giáo xứ
Phanxicô Đakao – số 50 Nguyễn
Đình Chiểu, P. Đakao, Quận 1,
TP. HCM, gồm có các phần
chính:
- Khai mạc – Chào đón Đức
TGM
- Chia sẻ và giới thiệu của 6
dòng Phan Sinh
Chia sẻ 11&12 – 2015 (360)

- Bài nói chuyện và trao đổi
của Đức TGM với các tu sĩ

những hình ảnh cụ thể tạo thêm
sự hứng thú cho người nghe.

- Chia sẻ bữa cơm trưa huynh

Tiếp theo các bài chia sẻ của
các đơn vị, Đức Tổng Giám mục
đã có bài nói chuyện với tất cả
các tu sĩ Phan Sinh đang hiện
diện trong nhà thờ. Ngài nhấn
mạnh đến người tu sĩ ngày nay
phải sống và mang theo mình
dấu chỉ của ngôn sứ, phải ưu tiên
lựa chọn người nghèo, phải sống
vui và tràn đầy niềm hy vọng,…

đệ
Buổi gặp gỡ bắt đầu với tiết
mục vũ điệu sôi động của các
anh em trẻ OFM đến từ Học viện
Phanxicô, kế đến là lời cầu
nguyện khai mạc và lời chào của
anh Giám tỉnh Inhaxiô Nguyễn
Duy Lam, OFM, đại diện các
anh chị em tu sĩ đang hiện diện
gửi đến Đức TGM.
Sau đó, đại diện của sáu đơn
vị dòng đã chia sẻ ngắn gọn về
nhân sự, đời sống tu trì, và sứ vụ
của các dòng đang hiện diện trên
mảnh đất hình chữ S này. Các
bài chia sẻ được minh họa bằng

Kết thúc bài nói chuyện của
Đức TGM, hai đại diện tu sĩ của
Gia đình Phan Sinh cám ơn và
tặng hoa cho Đức Tổng Giám
Mục.
Phần cuối của buổi gặp gỡ,
mọi người tham dự được mời
vào phía trong sân của Tu viện
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Phanxicô Đakao để chia sẻ bữa
ăn trưa huynh đệ với nhau do các
anh em OFM chuẩn bị.

Buổi gặp gỡ đã kết thúc vào
lúc 12 giờ 45, ai nấy trở về nhà
mình trong niềm vui tươi lộ rõ
trên nét mặt mọi người. Hy vọng

trong thời gian tới, các tu sĩ trong
Gia đình Phan Sinh có thêm các
cuộc gặp gỡ, cũng như chia sẻ
các sứ vụ với nhau nhiều hơn.

Giáo phận Nha Trang:
Khai mạc Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót và Cung hiến Nhà thờ Khánh Vĩnh

Sáng
thứ
Hai
ngày
14/12/2015, toàn thể Giáo phận
Nha Trang hướng về Nhà thờ
Giáo xứ Khánh Vĩnh để hiệp
thông với Đức Tổng Giám mục
Leopoldo Girelli, Đại diện Đức
Thánh Cha Phanxicô và Tòa
thánh tại Việt Nam, Đức Cha
Giuse Võ Đức Minh, Giám mục
Giáo phận Nha Trang cùng với
hơn 170 linh mục cử hành thánh
lễ Khai mạc Năm thánh Lòng
Chúa Thương Xót và Cung hiến
Nhà thờ Khánh Vĩnh. Anh em
Phanxicô gồm có: Anh Giuse Vũ
Liên Minh, OFM, Phó Giám
tỉnh, đại diện Tỉnh dòng thánh
Phanxicô Việt Nam; anh Giuse
Nguyễn Xuân Quý, OFM, quản
xứ Khánh Vĩnh; anh Giuse
Cupertino Nguyễn Đình Ngọc,
OFM và các anh em thuộc các
Cộng đoàn Phanxicô miền Nha
Trang. Mặc dù Đền thánh tọa lạc
ở vùng núi xa xôi nhưng hàng
ngàn giáo dân và đông đảo tu sĩ
nam nữ đã không quảng ngại
quy tụ về đây để tham dự hai
biến cố quan trọng của Giáo
phận.
Vào lúc 9 giờ, cộng đoàn
chào đón Đức Tổng Giám mục
Leopoldo Girelli và Đức Cha
Giuse tiến vào ngôi nhà thờ mới.
Tại đây, Đức Giám mục Giáo
phận đã chính thức Khai mạc
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Năm thánh Lòng Chúa Thương
Xót tại Giáo phận Nha Trang với
nghi thức Mở Cửa Thánh. Kế
đến là Thánh lễ và Nghi thức
Cung hiến Nhà thờ Khánh Vĩnh.
Bằng Nghi thức thánh hiến và
xức dầu thánh, Nhà thờ Khánh
Vĩnh trở thành Đền thánh với
tước hiệu Đền thánh Mẹ Nhân
Lành (Mater Misericordiae). Sau
lời nguyện mở đầu, Đức Giám
Mục cùng với Đức Tổng và cha
Tổng Đại diện đã cắt băng khánh
thánh Đền thánh trong tiếng vỗ
tay vui mừng của cộng đoàn.
Tiếp theo, Đức Giám mục trao
chìa khóa Đền thánh cho cha
Quản xứ Giuse Nguyễn Xuân
Quý, OFM.
Sau đó, cộng đoàn hân hoan
tiến vào nhà thờ hiệp dâng thánh
lễ do Đức Tổng Giám mục
Leopoldo Girelli chủ tế. Trong
bài giảng, Đức Tổng nhắc lại
lịch sử 60 năm truyền giáo với
công lao của biết bao nhà thừa
sai dấn thân cho công cuộc rao
giảng Tin Mừng tại mảnh đất
vùng núi này. Đức Tổng nhấn
mạnh đến ý nghĩa các biến cố
đang cử hành tại ngôi Đền thánh
mới này. Việc mở Cánh Cửa tại
đây không chỉ đánh dấu Khai
mạc Năm Thánh Lòng Chúa
Thương Xót nhưng còn nói đến
sứ mạng mở ra đi đến với các

anh chị em dân tộc, đến với
người nghèo và người bên lề xã
hội. Sự hiện diện của ngôi Đền
thánh tại vùng đất này là dấu chỉ
của Vị Thiên Chúa muốn gặp gỡ
hết mọi người trong tình yêu
thương và tình bằng hữu. Nơi
đây sẽ đón tiếp tất cả những ai
muốn đến để tìm gặp Thiên
Chúa và nương tựa vào Ngài.
Ngài xác tín những ai để cho
Chúa Kitô bước vào tâm hồn và
thế giới của mình thì chắc hẳn sẽ
cảm nghiệm được tình bạn hữu
và sự chia sẻ thân tình. Kết thúc
bài giảng, Đức Tổng Giám mục
xin Chúa đổ tràn ân sủng và tình
yêu của Ngài trên cộng đoàn.
Sau bài giảng, Đức Tổng Giám
mục đã làm phép và xức dầu bàn
thờ, đàng thánh giá. Thánh lễ
tiếp tục với việc dâng lễ vật của
anh chị em dân tộc.

Sau thánh lễ, đoàn đồng tế
tiến về trước đài tham dự nghi
thức làm phép tượng đài Đức Mẹ
Nhân Lành. Ngày đại lễ kết thúc
với phép lành Toàn xá của Năm
Thánh Lòng Chúa Thương Xót.
Kể từ nay, Đền thánh Đức Mẹ
Nhân Lành Khánh Vĩnh sẽ mở
rộng cửa đón tiếp mọi người đến
cầu nguyện, tĩnh tâm và có thời
gian sống thân mật với Chúa và
Mẹ Maria Nhân Lành.
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Vài nét về Đền Thánh Mẹ Nhân Lành Khánh Vĩnh
Đền Thánh Mẹ Nhân Lành
Khánh Vĩnh là một điểm truyền
giáo đã có từ trước năm 1957
(năm thành lập giáo phận Nha
Trang) để mang Tin Mừng của
Chúa đến với bà con dân tộc ta ̣i
huyện Diên Khánh và Khánh
Viñ h. Khi đó, các cha xứ Giáo
xứ Hà Dừa, Đồ ng Hô ̣, Đồ ng Dài
và Đấ t Sét đã có những tiế p xúc
đầ u tiên với nhóm anh chị em
Raglai trong vùng. Gần gũi với

anh em sắc tộc hơn khi Cố
Donatien Béliard Phước thời ở
Đồ ng Dài mở những trạm chăm
sóc thuốc men và đầ u tư cung
cấ p trâu bò giúp đồ ng bào phát
triể n đời số ng.
Cha Corentin Savary (Dòng
Phanxicô, hiê ̣n còn số ng ta ̣i
Pháp), đã dấ n thân thực sự vào
công cuô ̣c truyề n giáo này, đươ ̣c
Đức Cha Marcel Piquet ủy thác
chính thức bằng văn thư ngày
16/2/1960.

niề m tin cho anh chị em sắ c tô ̣c
qua những sinh hoa ̣t tại Nhà thờ
Đồ ng Dài. Anh chị em đinh
̣ cư
ta ̣i vùng đất huyê ̣n Khánh Viñ h
(mới đươ ̣c thiế t lâ ̣p) vẫn về
Đồ ng Dài dự lễ Chúa Nhâ ̣t, lañ h
nhâ ̣n các bí tích và đươ ̣c nâng đỡ
về y tế và đời số ng.
Ngày 01/01/2006, Đức Cha
Giuse bắ t đầ u thi hành chức vu ̣
Giám Mu ̣c phó Giáo phâ ̣n Nha
Trang. Đêm Giáng Sinh
24/12/2006, Đức Cha
Giuse hiê ̣n diê ̣n và
giảng Lời Chúa trong
thánh lễ đầ u tiên ta ̣i
đấ t ông Chín (đó là
Đức
Cha
Phêrô
Nguyễn Văn Nho)
thuô ̣c xã Sông Cầ u,
huyê ̣n
Khánh
Viñ h.
Trong 4 năm sau
đó, lễ Giáng Sinh
đề u đươ ̣c cử hành
ta ̣i đây.

Cho đế n tháng 04/1975, thời
cuô ̣c có nhiề u biế n đổ i, Cha
Corentin Savary với sự cô ̣ng tác
của Cha Giuse Cupertino
Nguyễn Đình Ngo ̣c (Dòng
Phanxicô) và các tu si ̃ của Dòng
đã có các cơ sở ta ̣i Hà Dừa, Suố i
Dầ u, Cây Cầ y, Phước Lương và
Khánh Dương.

Năm lễ Giáng
Sinh kế tiế p, thánh
lễ đã đươ ̣c cử hành
ta ̣i tổ 3, thi ̣ trấ n
Khánh Viñ h – đây
chính là mảnh đất Giáo phâ ̣n đã
mua để đă ̣t cơ sở tương lai cho
nhà thờ giáo xứ Khánh Viñ h.
Từng bước một trong thời gian
này, các văn bản hành chánh đã
đươ ̣c thực hiê ̣n: Giấ y công nhâ ̣n
giáo xứ Khánh Viñ h về mă ̣t pháp
lý; Giấ y chuyể n đổ i mu ̣c đić h sử
du ̣ng đấ t và cấ p sổ chủ quyề n đấ t
cho giáo xứ Khánh Viñ h
(QĐ770, ngày 31/3/2014); Giấ y
phép xây dựng nhà thờ, nhà xứ,
nhà Hô ̣i và nhà cô ̣ng đoàn nữ tu.

Năm 1975, các cơ sở cũ
không còn, cha Giuse Cupertino
Nguyễn Điǹ h Ngo ̣c giữ vững

Vào ngày 10/03/2015, Đức
Cha Giuse, Giám mu ̣c Giáo phâ ̣n
Nha Trang chủ tế thánh lễ mở
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móng xây dựng nhà thờ Khánh
Viñ h và sau đó, vào ngày
24/04/2015, lễ làm phép viên đá
dấu ấn biế n cố tro ̣ng đa ̣i này của
ơn Chúa đố i với giáo dân vùng
núi Khánh Viñ h.
Hôm nay, bằng nghi thức
thánh hiến và xức dầu thánh,
Nhà thờ Khánh Vĩnh trở thành
Đền thánh với tước hiệu Đền
Thánh Mẹ Nhân Lành. Nhân dịp
này, Đức Cha Giuse công bố
quyết định kể năm 2016, vào
ngày thứ Bảy đầu tháng, từ
16g00 – 20g00 tại Đền Thánh
Mẹ Nhân Lành sẽ có các giờ cầu
nguyện, chầu Thánh Thể, lần
chuỗi Mân Côi, thuyết giảng về
Đức Mẹ, ban Bí tích Hòa giải
cho khách hành hương và đặc

biệt là có Thánh Lễ trọng thể do
chính Đức Giám mục chủ tế.
Dân số toàn huyê ̣n Khánh
Vĩnh là 35.294 người gồ m 15
sắ c dân (anh chị em người Kinh
là 9.092; anh chị em Raglay là
16.327 và anh chị em String là
4.688). Giáo dân công giáo gầ n
3.000 người sắ c tô ̣c và gầ n 1.000
người Kinh. Giáo dân sắ c tô ̣c
gồ m nhóm đa số Raglai và các
nhóm Koho, Rađê và String.
Nguồn:
giaophannhatrang.org
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TIN HỘI DÒNG
Khóa thường huấn cho các anh em phục vụ tại Nhà Trung Ương Dòng (5-9/10/2015)

Từ ngày 5 đến ngày 9 tháng
10, tất cả các anh em của Nhà
Trung Ương Dòng, từ Tổng
Phục Vụ với Ban Cố vấn của

ngài, đến các anh em làm việc
trong các văn phòng khác nhau
(Văn phòng Đại diện liên lạc với
Tòa Thánh, Văn phòng Thư ký,
Văn phòng Cáo thỉnh về án
phong thánh, Văn phòng Đặc
trách Công lý và Hòa bình, Văn
phòng Đặc trách Phan sinh Tại
thế, Văn phòng Đặc trách các nữ
đan sĩ Clara, Văn phòng Nghi lễ,
Văn phòng Truyền thông, Văn
phòng Dịch thuật, Văn phòng
Đặc trách Kinh tế chung, …)
cũng như các anh em phục vụ
12

các công tác
trong nhà (tiếp tân, phòng thánh,
quản lý tu viện) đã trải qua năm
ngày thường huấn vào dịp khởi
đầu nhiệm kỳ phục vụ sáu năm.

Mục đích của tuần thường
huấn, trước tiên là tạo cơ hội cho
các anh em biết nhau hơn bởi vì
nhiều anh em mới đến làm việc
ở Nhà Trung Ương. Mục đích
thứ hai là trau dồi khả năng cộng
tác làm việc. Với mục đích này,
tiến sĩ Mario Becciu, một giáo sư
ngành Khoa học Giáo dục thuộc
Đại học Sales và chuyên gia
trong lãnh vực truyền thông và
quan hệ con người, đã được mời
đến trình bày đề tài về sự năng
động trong cộng tác, dựa trên lý

thuyết lẫn kinh nghiệm. Cuối
cùng, mục đích thứ ba là giúp
mọi người, ít nhất đối với các
anh em đứng đầu các văn phòng,
biết công việc của mỗi anh em
trong Nhà Trung Ương. Từng
anh em đã chia sẻ trách nhiệm,
nhiệm vụ và dự phóng cụ thể để
mỗi người biết thực tế của tất cả
anh em ở Trung Ương. Mặc dù
nhiều công tác đa dạng nhưng tất
cả hợp thành một dự phóng
nhằm phục vụ cho Hội Dòng và
Giáo Hội.
Về phần các giờ kinh nguyện
cộng đoàn, chúng không chỉ hiệp
nhất anh em trong lời cầu
nguyện mỗi ngày mà còn là
khoảng thời gian trải nghiệm đặc
biệt và đa dạng. Kết thúc tuần
thường huấn, theo truyền thống
lành mạnh của Dòng, một bữa
tối khác với thường lệ được tổ
chức nhằm đánh dấu kết thúc
tuần lễ tốt đẹp. Sự tham dự tích
cực của mỗi anh em, bầu khí đầy
tình huynh đệ và sự nghiêm túc
của tuần thường huấn đã mang
lại cho anh em tâm tình tạ ơn
Thiên Chúa vì khóa thường huấn
là một cơ hội tuyệt vời Ngài ban
cho anh em.
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Cuộc gặp gỡ giữa Tổng Phục vụ, Ban Tổng Cố vấn và Các Tổng Kinh Lược 2015
tài liệu khác của Giáo Hội. Tổng Phục vụ đích thân
hoặc nhờ người đại diện thi hành việc kinh lý (x.
SSCV 1). Trong suốt kỳ kinh ly, vị Kinh lý “đại
diện cho Tổng Phục vụ và hành động nhân danh
ngài” (SSCV 8 §1). Mặc dù việc kinh lý mang tính
pháp lý đặc biệt, tuy nhiên, nó phải được thực thi
trong tinh thần mà thánh Phanxicô đã nói đến trong
việc thăm viếng các anh em.

Cuộc gặp gỡ giữa Tổng Phục vụ, Ban Tổng Cố
vấn và Các Tổng Kinh Lược 2015 bắt đầu từ tuần
này tại Nhà Trung Ương Dòng OFM.
Việc thăm viếng theo luật định (Kinh lý) được
thực thi theo Giáo luật, theo Hiến chương và Nội
qui dòng, theo Qui chế dành cho việc Kinh lý và
Chủ tọa Tu nghị Tỉnh dòng, cũng như theo nhiều
Tổng Phục Vụ thăm viếng Tỉnh Dòng Phan Sinh thánh Giêrônimô Croatia

Tổng Phục vụ thăm viếng
Tỉnh Dòng Phan Sinh thánh
Giêrônimô Croatia từ ngày 15
đến ngày 18 tháng Mười năm
2015.
Cuộc thăm viếng của Tổng
Phục Vụ bắt đầu từ Spalato. Tại
đây, anh thăm anh Ivan Sesar,
Tổng Cố vấn, anh Andrija
Bilokapić, Giám tỉnh, anh
Tomislav Šanko, Thư ký Tỉnh
dỏng và huynh đệ đoàn thánh
Antôn Pađôva. Chiều cùng ngày,
Chia sẻ 11&12 – 2015 (360)

anh thăm
viếng
Nhà
Tỉnh
dòng ở
Zara.
Ngày
hôm sau,
anh gặp
các anh
em trong
Tỉnh
dòng.
Buổi gặp
gỡ bắt đầu lúc 9g30 sáng tại Tu
viện thánh Phanxicô ở Zara. Đây
là Tu viện Phan sinh cổ nhất bên
ngoài nước Ý. Có 26 anh em
hiện diện và đã thảo luận về
“tương lai của Tỉnh dỏng thánh
Giêrônimô” trong bầu khí cởi
mở và đầy tình huynh đệ. Anh
Ivan Sesar đã điều hành buổi họp
cũng như chủ tế Thánh lễ. Đồng
tế với anh có anh Tổng Phục vụ,
anh Giám tỉnh cùng với tất cả
anh em hiện diện. Trong bài
giảng, anh Tổng Phục vụ thúc

bách anh em đừng sợ lấy quyết
định nếu điều đó phù hợp với
Thiên Chúa và thánh ý của
Ngài, cho dẫu là khó khăn.
Ngày hôm sau, anh Michael
tiếp tục cuộc thăm viếng ở khu
vực phía nam của Tỉnh dòng.
Cuộc gặp gỡ ở Dubrovnik được
tổ chức cùng cách thức như ngày
trước đó.
Vào buổi chiều, Tổng Phục
vụ, Tổng Cố vấn và Đặc trách
chung về Sự cộng tác Liên Tỉnh
dòng đã gặp gỡ các thành viên
trong ban điều hành Tỉnh dòng
thánh Giêrônimô để phác thảo
chương trình cho Tu nghị Tỉnh
dòng được cử hành đúng vào dịp
lễ Phục sinh năm tới.
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Kết thúc cuộc gặp gỡ các Tổng Kinh lý 2015
Cuộc gặp gỡ các Tổng
Kinh lý 2015 với Tổng Phục
vụ và Ban Tổng Cố vấn đã
kết thúc. Các Tổng Kinh lý
được chính thức sai đi đến
với các anh em thuộc các
thực thể đa dạng của Dòng.
Các anh em này sẽ nắm giữ
việc bầu cử trong Tu nghị
sắp tới của họ.
Phong chức linh mục đầu tiên ở Điểm Truyền giáo thánh Phanxicô tại Nga và Kazakhstan

Lễ Thánh Phanxicô năm nay
mang một ý nghĩa rất lớn đối với
Điểm Truyền giáo tại Nga và
Kazakhastan bởi lần đầu tiên ở
đây có một người anh em được
phong chức linh mục, đó là anh
Vitaly Kostiuk, một người anh
em của chúng ta. Đức Cha Josè
Louis Mumbella Serra, giám
mục của Almaty, Kazakhstan đã
đặt tay phong chức cho anh vào

ngày 4 tháng
Mười. Tham dự
thánh lễ có các anh
em trong Hội đồng
Điểm
Truyền
giáo, hầu hết các
linh mục trong
Giáo phận và đông
đảo các tín hữu,
một vài người
trong số họ đến từ
những nơi rất xa để tham dự biến
cố rất hiếm khi xảy ra và được
chờ đợi rất lâu trong khu vực
này.

Anh Vitaly vào giai đoạn
thỉnh sinh ở Tu viện Almaty. Sau
đó, anh đến học ở Ý. Tại
đây, anh học tiếng Ý và
trải qua giai đoạn tập
viện. Anh bắt đầu học
thần học ở Petersburg và
hoàn tất
việc học
tại
nhà
huấn
luyện
thánh Bênađô ở
Anh em Phan Sinh hiện diện tại Cộng hòa Senegal

Vào ngày 2 tháng Mười năm
2015, Tu viện Phan sinh “La
Porziuncola” ở Dakar được
14

khánh thành và
cũng là thời điểm
khởi đầu sứ vụ
của Huynh Đệ
đoàn này. Đây là
sự hiện diện đầu
tiên của Dòng Anh Em Hèn Mọn
tại Cộng hòa Senegal. Các thành
viên của Huynh Đệ đoàn quốc tế

Verona. Sau đó, anh được phong
chức phó tế. Anh tham gia mục
vụ ở giáo xứ và huynh đệ đoàn
Almaty, nơi mà hiện nay anh
hiện diện như một người trợ giúp
cho cha sở.
Chúng ta tạ ơn Thiên Chúa
bởi món quà lớn lao mang lại
niềm hy vọng cho tất cả chúng ta
và chúng ta mong ước anh Vitaly
sẽ mang lại hoa trái trong việc
phục vụ tại Điểm Truyền giáo ở
Nga và Kazakhastan. Cầu chúc
anh phục vụ như là mẫu gương
cho nhiều người trẻ bước theo
vết chân thánh Phanxicô trong
việc phục vụ Giáo Hội.

này gồm có anh Vincenzo
Brocanelli, anh José và anh
Antonio đến từ Cộng hòa Guinea
Bissau, và anh Celistin đến từ
Cộng hòa dân chủ Congo.
Anh
Mons.
Benjamin
Ndiaye, Tổng Giám mục của
Dakar đã chủ sự nghi thức khánh
thành. Hiện diện trong buổi lễ có
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anh Victor Kematcha, Giám hạt
Hạt dòng thánh Phanxicô thuộc
Cộng hòa Guinea Bissau. Huynh
Đệ đoàn Phan sinh “La
Porziuncola” thuộc Hạt dòng
này. Ngoài ra, còn có Manuel
Corullón, Thư ký Hội đồng
Giám tỉnh và Giám hạt Châu Phi,
cũng như rất đông các linh mục
và bạn hữu. Điều này cho thấy sự
hiện diện đầy sức sống của Gia
đình Phan sinh tại Dakar.

Huynh
Đệ
đoàn mới lấy tên
là Portiuncola, để
nhắc nhớ về nơi
khởi đầu của
Dòng cũng như
đặt sự hiện diện
khởi đầu của Anh
em Hèn mọn tại
Senegal dưới sự
bảo trợ của Đức
Bà Các Thiên
Thần.

Khóa huấn luyện truyền giáo liên Phan sinh 2015 tại Brussels
Cộng đoàn Phan sinh Notre
Dame des Nations ở Brussels
chào đón Tổng Phục Vụ và các
Anh em Đại diện đến từ Trung
Ương Dòng OFM Conv. và
OFM đến thăm các anh em đang
tham dự khóa học về truyền
giáo. Khóa học này kéo dài liên
tục trong 3 tháng nhằm giúp các
anh em chuẩn bị thực hiện sứ vụ
truyền giáo.

Tham dự viên là các anh em
đến từ OFM, OFM Conv. và
OFM Cap. đã đánh giá rất cao
kinh nghiệm sống với nhau như
là một huynh đệ đoàn quốc tế và
vâng phục lẫn nhau. Điều này
mang lại cho anh em nhận thức
sâu sắc về việc chia sẻ ơn gọi
Phan Sinh, và đó là nhiệm vụ
anh em có thể và phải làm trong
bối cảnh Giáo Hội và thế giới
ngày nay.

Các anh em tham dự khóa học
cũng bắt đầu suy nghĩ làm thế
nào để cộng tác rộng lớn hơn
trong Gia đình Phan sinh và
tham gia vào tiến trình hòa giải 3
năm nhằm nối kết giữa
OFM/OFM
Conv./OFM
Cap./TOR với nhau, cố gắng
hiểu nhau hơn và vượt qua sự bất
đồng quan điểm trong lịch sử
giữa các Dòng với nhau.

Đại học Antonianum: Khai giảng năm học mới

Ngày 22 tháng Mười năm
2015, Đại học Giáo hoàng
Antonianum (PUA) khai giảng
năm học mới 2015-2016. Lễ
khai giảng năm nay có một chút
khác biệt. Chương trình được
chia làm hai phần.
Phần thứ nhất được tổ chức ở
Aula Magna. Tại đây, Hiệu
trưởng Đại học Antonianum, sơ
Mary Melone đã đọc bản báo
Chia sẻ 11&12 – 2015 (360)

cáo năm học 2014-2015. Nhà
trường cũng đã dành các phần
thưởng trao tặng cho các sinh
viên có kết quả học tập xứng
đáng (Codazzi Chiara, De
Andrade Cristiane Aparecida,
Perez Rios Angela Yobana,
Giglio
Domenico
Lucio,
Giuliano Cristina, Mercurio
Alessandro, Molina Parra Nestor
Bernardo, Reschiglian Massimo,
Režić Ivan, Vassallo Walter).

Sau đó,
anh
Cesare
Vaiani,
tân Tổng
Thư ký
Huấn
luyện và
Học vấn
có
bài
nói
chuyện
với sinh viên.
Phần thứ hai, chương trình
chuyển sang Vương Cung Thánh
Đường Thánh Antôn. Tại đây,
anh Michael A. Perry, Chưởng
ấn Đại học Antonianum và là
Tổng Phục vụ Dòng Anh em
Hèn mọn đã cử hành Thánh lễ Tạ
ơn.
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Cuộc họp mùa Thu của Hội đồng các nước nói tiếng Anh (ESC) tại Hoa Kỳ

Các Giám tỉnh và Giám hạt
thuộc Hội đồng các nước nói
tiếng Anh đã tổ chức cuộc họp
mùa Thu thường niên tại Nhà
Tỉnh dòng của Tỉnh dòng Đức
Mẹ Vô Nhiễm ở New York từ
ngày 12 đến ngày 16 tháng
Mười.

Anh em cũng chào
đón
anh
James
Gannon, OFM, tân
Giám tỉnh Tỉnh dòng
Đức Mẹ Lên Trời.
Anh Jim được bầu để
hoàn tất nhiệm kỳ
của anh cựu giám
tỉnh
John
Puodziunas, OFM,
người vừa được bầu
vào chức vụ Tổng
Quản lý của Hội dòng. Đây cũng
là cuộc họp cuối
cùng của các
anh Giám tỉnh:
John
Hardin,
OFM
(Tỉnh
dòng
thánh
Barbara), anh
Astijus Kungys,
OFM
(Tỉnh
dòng
thánh
Casimir), và anh
Dennis Vavrek,
OFM
(Tỉnh
dòng Kitô Vua)
sẽ chính thức kết thúc nhiệm kỳ.

Trong thời gian diễn ra cuộc
họp, các Giám tỉnh của Hoa Kỳ
cũng như các Giám tỉnh của
Canada đã gặp gỡ nhau để thảo
luận các vấn đề liên quan đến các
khu vực của họ. Các anh em
Canada thảo luận để để hoàn tất
Tu Nghị Chiếu đã được tổ chức
từ ngày 20 đến 23 tháng Chín
năm 2015 và xem đó như là
thành phần của việc hoán cải
thường xuyên về việc tái cơ cấu.

Cuộc họp lần này được ghi
dấu bởi việc chào đón cũng như
tạm biệt một số thành viên. Các
anh em trong ESC chào đón
Tổng Cố vấn Caoimhin
O’Laoide, OFM, lần đầu tiên
tham dự ESC kể từ khi được bầu
trong Tổng Tu Nghị gần đây.
Diễn đàn về Thánh Mẫu học tại Đại học Antonianum

Vào hai ngày 29 và 30 tháng
Mười năm 2015, Học viện Giáo
hoàng Thánh Mẫu Quốc tế
(PAMI) và Đại học Giáo hoàng
Antonianum (PUA) đã tổ chức
diễn đàn về Thánh Mẫu học.
Diễn đàn tập trung vào nữ tu
dòng Đức Mẹ Vô Nhiễm Phan
Sinh, Sơ Maria di Gesù of
Ágreda, một người phụ nữ vĩ đại
của thế kỷ XVI ở Tây Ban Nha.
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Chị là một nữ tu, một nhà thần bí
và một nhà văn được chú ý bởi
công trình đồ sộ bàn về cuộc đời
của Đức Trinh Nữ Maria, tác
phẩm “La mistica città di Dio”
(Thành đô Mầu nhiệm của Thiên
Chúa).
Sau lời chào của Sơ Mary
Melone, Hiệu trưởng của PUA,
Anh Gianni Califano, Văn
phòng Cáo thỉnh về án phong

thánh OFM, Sơ Maria Vega
Arenzana, Bề trên Tu viện
Ágreda, và lời giới thiệu của
Anh Vincenzo Battaglia, Chủ
tịch PAMI, Anh Antonio M.
Artola Abiza và Anh Giuseppe
Buffon e Rosaria Cabibbo đã lần
lượt trình bày bài thuyết trình
của mình. Anh Pietro Messa
phục vụ diễn đàn trong tư cách là

người điều hành. Đó là diễn tiến
buổi chiều đầu tiên tại diễn đàn.
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Khánh thành Tu viện Đức Bà Các Thiên Thần tại Juba, Nam Sudan

Nghi thức làm phép và mở
cửa chính thức tu viện ở Juba,
Nam Sudan đã đánh dấu một
bước tiến quan trọng trong sứ vụ

của các tu sĩ Phan
Sinh đang hiện diện
ở đây. Tọa lạc trong
phần đất bao gồm
nhà thờ giáo xứ, công
trình được khởi công
từ đầu tháng Hai năm
nay và tiến triển mà
không gặp vấn đề lớn
nào. Ngày 26 tháng
Mười Một năm 2015,
các anh em đã tổ
chức nghi thức làm
phép tu viện. Giáo
dân Giáo xứ Ba
Ngôi, nơi anh em
đang phục vụ và nhiều tu sĩ địa
phương đã đến tham dự. Đức cha
Santo Loku Pio, Giám mục phó
Tổng Giáo phận Juba, chủ sự
Chia sẻ 11&12 – 2015 (360)

nghi thức làm phép. Ngài nói
rằng đối với người dân ở Nam
Sudan, sự hiện diện của các anh
em mang lại một sự phát triển
quan
trọng.
Tinh thần Phan
Sinh của anh
em sẽ làm ngôi
nhà này hiện
diện ở giữa
người dân địa
phương bằng
việc trở nên nơi
chốn để đón
tiếp và mở ra
với mọi người.
Bức họa nhà
thờ Portiuncula

được gắn bên dưới tượng Đức
Maria Vô Nhiễm. Điều này nói
lên ước nguyện Các thiên thần
của Thiên Chúa sẽ đặt chân đến

trong ngôi nhà này và đưa tay
bảo vệ mọi người cư ngụ ở đây.
Sau lời nguyện và bài giảng,
Đức Giám mục Santo được các
anh em hướng dẫn đã rảy nước
thánh làm phép bên trong và bên
ngoài tu viện mới. Tiếp sau nghi
thức này, mọi người tiến vào nhà
thờ giáo xứ để hiệp dâng thánh
lễ Tạ ơn. Hôm nay cũng là Ngày
Giới Trẻ của giáo xứ mừng lễ
Chân phước Contardo Ferrini,
thánh bổn mạng của họ. Sau đó,
mọi người đã chung vui với các
anh em trong bữa ăn trưa và buổi
chiều được dành cho chương
trình văn nghệ.
Ngôi tu viện mới
có tám phòng ngủ và
có khả năng cung cấp
nơi ở không chỉ các
anh em hiện diện
thường xuyên mà còn
có thể đón tiếp khách
và nhận một số giới
hạn các ứng sinh đến
tìm hiểu ơn gọi đời
sống Phan Sinh.
Ngoài ra, tu viện còn
bao gồm văn phòng
Giáo xứ và một
phòng lớn được dùng
làm phòng học và
phòng hội họp cho giáo dân.
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Anh Marcel Bakoma, OFM qua đời.
Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin
anh Marcel Bakoma, Giám tỉnh Tỉnh dòng
Ngôi Lời Nhập Thể đã qua đời trong một
tai nạn xe hơi trên đường đi kinh lý các anh
em. Chúng ta cầu xin Chúa đón nhận anh
vào số những người được Người tuyển
chọn.
Lễ chân phước John Duns Scotus tại Đại học Giáo hoàng Antonianum (PUA)

Lễ chân phước John Duns
Scotus được cử hành tại thính
phòng của Đại học Giáo hoàng
Antonianum vào ngày 10 tháng
Mười Một năm 2015.
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Sau lời chào mừng của Hiệu
trưởng PUA, sơ Mary Melone
SFA, Giáo sư Leonardo Sileo,
OFM đã có bài nói chuyện về
“Các yếu tố của đạo đức kinh tế
trong học thuyết của Duns
Scotus: tái giải thích Ordinatio,
IV, dist. 15, q: 2.” Kết thúc bài
nói chuyện, mọi người có vài
phút giải lao.

Tiếp tục chương trình, anh
Josip Percan đã cập nhật thông
tin về Hội nghị đang diễn ra của
Ủy ban Scotus Quốc tế mà anh
hiện là Chủ tịch.
Anh Friar Michael A. Perry
Tổng Phục vụ OFM và là
Chưởng ấn của PUA đã bế mạc
buổi cử hành nhằm tôn vinh
chân phước John Duns Scotus.

Nội San Thông Tin Tỉnh Dòng Thánh Phanxicô Việt Nam. Binh An & Hạnh Phúc - Pax et

Bonum

CỘNG ĐOÀN THỦ ĐỨC
Người đưa tin: Hà Thành Nguyễn
nh em cộng đoàn Thủ Đức xin kính chào anh Giám tỉnh, anh phó Giám tỉnh cùng quý anh chị
em trong đại gia đình Phan sinh.

A

Về thăm cộng đoàn Thủ Đức
những ngày này, quý anh chị em
sẽ không ngừng ngạc nhiên khi
nhận thấy sức sống phan sinh
tràn trề tựa như rừng hương bá ly
băng (x.Tv 104,16). Những “cây
ly băng” đang được vun trồng
chờ ngày đủ sức vươn mình ra để
ủ ấp, để trở che và để trở thành
bóng mát cho đời. Số lượng anh
em trẻ tại cộng đoàn mỗi ngày
mỗi gia tăng, điều đó cho chúng
ta một niềm hy vọng sáng ngời
trong tương lai hướng về cánh
đồng của Chúa, có lẽ đây cũng là
dấu chỉ được Thiên Chúa chúc
lành. Song song đó là những dãy
nhà theo năm tháng đã ngả màu
thì nay đã được tân trang lại bằng
một lớp sơn nhẹ, vừa mới nhưng
không hề đánh mất đi tính hèn
mọn và nét đơn sơ.

dục của thế hệ các cha anh. Đời
sống của các anh em tại cộng
đoàn Thủ Đức rất sinh động,
mặc dù có thiều thế hệ, nhiều sở
thích, nhiều hoạt động mục vụ và
nhiều lý tưởng sống linh đạo
thánh khác nhau, nhưng lại có
chung một nhịp đập của tình yêu
và sự phục vụ không ngưng
nghỉ. Nhìn những khoảnh khắc
thầm lặng ngồi bên chân Chúa
trong nhà nguyện của Thầy
Clement Dung, sự âm thầm phục
vụ người cùi của thầy Fidel

Nhung, hay sự hy sinh trên
giường bệnh của cha Phêrô
Khoa Tâm, tất cả đều là những
tấm gương sinh động cho thế hệ
trẻ chúng con. Đây là những bài
học không cần đứng trên bục
giảng, lớp học, không cần bút
sách, cũng chẳng cần bất cứ một
tư tưởng tổng luận thần học nào,
nhưng là một chuỗi những hy
sinh âm thầm để kết hợp với
Chúa Kitô, những nỗ lực sống
căn tính Phan sinh và quả thật
đây là phương thế để trở nên

Khoảnh khắc của những ngày
cuối thu, khi mà những chiếc lá
vàng còn sót lại đang uốn mình
theo những làn gió trên những
cành cây sau nhà, làm cho tâm
hồn mỗi anh em không khỏi thổn
thức khi nghĩ về công ơn dưỡng
Chia sẻ 11&12 – 2015 (360)
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những người anh em Hèn Mọn
đích thật. Nói như thế không
phải là để tán dương nhưng là
những phút hồi tưởng về những
người đi trước, những người anh
em Phan sinh Việt Nam đã cố
công gầy dựng để cho thế hệ đàn
em có được nền tảng sống như
ngày hôm nay.
Tháng 11, tháng để tri ân,
cộng đoàn đã tổ chức cầu
nguyện cách rất sốt sắng nhằm
hướng về cha anh. Những quyết
tâm nho nhỏ trong cuộc sống của
mỗi anh em vào những ngày này
tựa như những bông hóa, những
nén hương lòng dâng lên Chúa
để cầu nguyện cho những người
anh đã an giấc trong Chúa Kitô.
Bên cạnh những cử chỉ lành
thánh dâng lên bậc tổ tiên, anh
em trẻ cũng nhân dịp 20/11 đã tổ
chức một buổi tối văn nghệ
nhằm tri ân quý cha, quý thầy
trong cộng đoàn. Những tiết mục
văn nghệ, những món quà tuy
đơn sơ bé nhỏ nhưng cũng phần
nào bày tỏ lòng biết ơn dưỡng
dục của quý cha, quý thầy.
Những giờ phút linh thiêng được
xum họp bên quý anh, những lời
chúc tốt đẹp, những nụ cười thân
thương trao cho nhau cùng
những bản hòa nhạc tự phát, bỏ
túi tạo nên một mối tương giao
gia đình hạnh phúc và an vui.
Nhớ về cội nguồn và ghi nhớ
công ơn dưỡng dục luôn là
những hành động mang đậm nét
nhân văn, qua đó nhắc nhở
chúng con tiếp nối sứ mạng cao
cả của tiền nhân và nỗ lực chung
tay xây dựng ngôi nhà tỉnh dòng
bằng cách sống tròn đầy những
giây phút hiên tại. Cộng đoàn là
ngôi nhà thân yêu mà mỗi anh
em trẻ cảm thấy được lớn lên
20

trên bình
diện nhân
bản cũng
như
đời
sống tâm
linh
và
hạnh phúc
khi
cảm
nhận được
sự ân cần
chăm sóc
của
quý
cha,
quý
thầy, được
hướng dẫn để trở nên là người
anh em Phan sinh. Cho dù mỗi
anh em có những khác biệt, là
những hữu thể huyền nhiệm
nhưng lại mang trong mình một
hình ảnh duy nhất đó chính là
khuôn mặt của Chúa Kitô. Hơn
nữa tất cả anh em là những món
quá cho nhau khi dám chấp nhận
nhau như họ Là để gia đình thêm
phong phú và bổ túc những thiếu
sót cho nhau.

Cũng dịp này, anh Giám tỉnh
Tỉnh dòng Thánh Tâm tại Mỹ đã
viếng thăm anh em, anh tha thiết
được ở với các anh em trẻ để lấy
lại tinh thần sau nhiều năm phục
vụ cho tỉnh dòng, khơi lên nghị
lực vượt thắng tuổi già đang đe
dọa tỉnh dòng của anh. Anh đã
dâng thánh lễ giữa anh em để tạ

ơn Chúa đã ưu đãi cho anh được
hiện diện nơi đây, cũng như cảm
ơn tỉnh dòng Việt Nam đã quảng
đại đón nhận các anh em thuộc
tỉnh dòng của anh (Cha Ken, cha
Tân). Anh đã sống với anh em
một tuần trong vui tươi và hạnh
phúc. Tuy nhiên, qua cuộc viếng
thăm này, tỉnh dòng Việt Nam
cũng bày tỏ lòng biết ơn những
trợ giúp mà tỉnh dòng của anh đã
và đang cộng tác để đào tạo nhân
sự huấn luyện cho tỉnh dòng
chúng ta.
Những tâm
tình đơn sơ của
chúng em xin
gởi tới quý anh
chị em trong
đại gia đình
như một cách
hiệp thông trọn
vẹn và ý thức
thuộc về, đồng
thời kính xin
quý anh chị hiệp ý cầu nguyện
cho chúng đệ được luôn hăng
say và mau mắn đáp trả thánh ý
Chúa trong từng giây phút của
cuộc sống. Kính chúc anh Giám
tỉnh, anh phó Giám tỉnh, quý anh
chị em trong đại gia đình một
mùa Giáng Sinh An lành và
Thiện hảo.
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ời đầu tiên cộng đoàn Bình Giã kính chào cha Giám Tỉnh, quý cha, quý thầy và toàn thể anh chị em
trong đại gia đình Phan Sinh một Năm Phụng vụ mới nhiều ân sủng và bình an của Thiên Chúa Ba
Ngôi. Chúng con xin chia sẻ một số thông tin của cộng đoàn trong thời gian vừa qua.

Một mùa Giáng Sinh nữa lại
sắp về trên mảnh đất Bình Giã
thân yêu, cách riêng trên cộng
đoàn chúng con. Trong tiết trời
se lạnh của buổi sớm mai, trong
cái nắng nhẹ nhàng của buổi trưa
chiều, những mầm non đang
đâm chồi nảy lộc đón chào một
mùa xuân mới sắp trở về. Trong
bầu khí đón chào biến cố Ngôi
Lời Nhập Thể làm người, anh
em cộng đoàn Bình Giã đang
chuẩn bị tất cả những gì cần
thiết, từ bên trong cũng như bên
ngoài để có một mùa Giáng Sinh
đầy ắp ân sủng và tình yêu của
Chúa Hài Đồng.
Sự kiện đầu tiên là ngày
1/8/2015, 20 anh em sau khi đã
kết thúc giai đoạn Tìm Hiểu đã
tề tựu về nơi ở mới. Thời gian
đầu, anh em tập làm quen với đời
sống cộng đoàn. Như thế, cộng
đoàn hiện có tất cả 25 anh em, 3
cha, 2 thầy và 20 anh em Thỉnh
Sinh, tất cả đều đang sống bình
an và hạnh phúc trong Chúa. Và
ngày 5/9/2015 Anh Phu ̣ Trách đã
cử hành thánh lễ khai giảng năm
học mới. Ý thức rằng đây là giai
đoạn anh em cầ n tập sống và
tháp nhập với đời sống cộng
đoàn, hầu ngày một thêm xác tín
hơn trong ơn gọi bước theo Đức
Kitô Nghèo Khó và Chịu Đóng
Đinh theo cách thức của một
người Anh Em Hèn Mọn.
Tiếp đến, ngày 27/9/2015
cộng đoàn tổ chức Tết Trung
Thu cho các em thiếu nhi vùng
dân tộc Bầu Chinh. Anh em cùng
vui chơi múa hát với các em.
Buổi vui chơi kết thúc với những
món quà là những chiếc đèn
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lồng, những
chiếc bánh
trung thu đầy
ắp tình yêu
thương của
các ân nhân
gửi
tặng.
Điều đó đã
mang lại cho
các em nhiều
niềm vui và
tiếng
cười
cùng
với
niềm
hạnh
phúc được thể hiện trên khuôn
mặt trẻ thơ của các em vùng dân
tộc. Đây còn là dịp anh em hiểu
thêm về đời sống cũng như sự
khó khăn của những anh chị em
dân tộc. Và đó chính là cách anh
em mang tình thương của Chúa
đến với những
người chung quanh.
Hòa chung với
tầng tầ ng lớp lớp
các học sinh, sinh
viên tri ân công ơn
các thầy cô giáo
nhân ngày 20/11,
anh em Thỉnh Sinh
cũng đã nói lên tâm
tình tri ân các cha,
các thầy trong cộng
đoàn. Các cha các thầy không
chỉ là những người thầy truyề n
thu ̣ về mă ̣t kiế n thức, nhưng còn
là người cha, người mẹ và trên
hết là những người anh em hèn
mọn đã đi trước, nêu gương
sáng, hướng dẫn, chỉ bảo cho thế
hệ anh em tiếp sau về cách sống,
cách làm người và nhất là cách
trở nên những người anh em hèn
mọn đích thực trong tương lai.

Đời sống thiêng liêng luôn là
trọng tâm và ưu tiên trên hết của
của anh em. Cộng đoàn có kế
hoạch rất chi tiết và thực hành
cách đều đặn các buổ i cử hành
phu ̣ng vu ̣ như Thánh lễ, Giờ
Kinh Phu ̣ng vu ̣, chầu Thánh Thể,

suy gẫm Lời Chúa, tĩnh tâm và
cầu nguyện, đọc tác phẩm thánh
Phanxicô, lần chuỗi kính Đức
Mẹ hàng tuần. Đặc biệt là trong
tháng 11, tháng cầu nguyện cho
các tín hữu đã qua đời, từ ngày
1/11-8/11/2015 anh em đi đến
các nghĩa trang các giáo xứ như:
Vinh Châu, Vinh Hà, Vinh
Trung… để đọc kinh và cầu
nguyện cho các linh hồn. Đây
thực sự là dịp đặc biệt giúp anh
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em thêm niềm xác tín hơn nữa về
sự sống đời sau của người Kitô
hữu. Một đời sống thiêng liêng
như thế giúp cho anh em luôn kết
hiệp và gắn bó với Thiên Chúa
trong đời sống của mình. Bên
cạnh đó, các cha các thầy trong
cộng đoàn còn giúp mu ̣c vu ̣ như
dâng lễ, giải tội, giảng tĩnh tâm,
Phan Sinh Ta ̣i Thế ... ở các giáo
xứ Vinh Châu, Vinh Hà, Vinh
Trung…. Với các anh em Thỉnh
Sinh thì giúp dạy văn hóa, giáo
lý, đàn nhạc… cho các em vùng
lân cận cộng đoàn vào các ngày
trong tuần.

động. Công việc chính yếu hiện
nay của cộng đoàn là chăm sóc
tiêu và cà phê. Với vườn cà phê
đã đến mùa thu hoạch, một vườn
tiêu lớn cũng sắp chuẩ n bi ̣ tới
mùa thu hoa ̣ch. Hai vườn tiêu
con đươ ̣c trồ ng vào tháng 6 đang
lớn vùn vụt, dự tính năm tới sẽ
có trái. Cùng với những trái cây
trong vườn như: mit́ , xabuchê,
mãng cầu… đang làm phong phú
thêm cho món tráng miệng của
anh em.

Về đời sống huynh đệ, tất cả
mọi thành viên trong cộng đoàn
đang cùng nhau vun trồng và xây
đắp tình huynh đệ chân thành,
yêu thương và cởi mở. Anh em
cùng nhau gánh vác và san sẻ
trách nhiệm với nhau trong công
việc chung của cộng đoàn, cùng
nhau đưa ra các kế hoạch và sáng
kiến, giúp cho tình anh em ngày
một khăng khít và đằm thắm
hơn. Từ đó giúp tình huynh đệ
của anh em được triển nở thêm
và lan tỏa đến những nơi mà anh
em hiện diện.

Song song với đó, các chú
heo, chị gà, anh thỏ, bác dê ngày
một không ngừng tăng lên về số
lượng. Và điều đặc
biệt là các chú, các
bác ấy luôn sẵn
sàng cung cấp thực
phẩm cho cộng
đoàn trong các dịp
lễ nghỉ. Khuôn
viên cộng đoàn
cũng đang ngày
một thay da đổi thịt
nhờ được bởi
những nét chấm
phá từ những bông
hoa lan, hoa giấy đua nhau khoe
sắc. Những
anh non bộ
ngày một
thêm phong
phú và đa
dạng. Tất cả
mang lại sự
hài hòa, gần
gũi và thân
thiện
với
môi trường
cho những
ai đến với
cô ̣ng đoàn.

Đời sống lao động và học tập
của anh em chiếm một thời
lượng khá lớn trong ngày của
cộng đoàn. Đối với anh em
Thỉnh Sinh, buổi sáng dành cho
việc học tập và buổi chiều lao

Sau
cùng, ngày 1/12/2015 Anh Phu ̣
Trách đã cử hành thánh lễ Tạ Ơn
kết thúc một Năm Phụng vụ. Với
muôn vàn hồng ân mà Thiên
Chúa đã ban xuống trên cộng
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đoàn qua các ân nhân, thân nhân
trong một năm vừa qua. Cùng
với đó là những ước nguyện, dự
định trong Năm Phụng vụ mới
dâng lên Thiên Chúa, để Người
chúc lành và thánh hóa cho
những ước nguyện đó.
Cảm tạ Chúa đã yêu thương
và gìn giữ tất cả anh em trong
cộng đoàn chúng con luôn bình
an về phần hồn cũng như phần
xác. Xin Chúa tiếp tục đồng
hành và biến cộng đoàn chúng
con trở thành nơi nuôi dưỡng
tình huynh đệ hèn mọn đích
thực, giữa các thành viên trong
cộng đoàn.
Trên đây là một vài thông tin
chia sẻ cùng anh chi em
̣ trong đại
gia đình Phan Sinh, với ước
mong anh chi ̣ em ghé mắt đoái
nhìn và hiệp thông trong lời cầu
nguyện cho những công việc
cộng đoàn đang làm. Kính chúc
toàn thể anh chị em một mùa
Giáng Sinh an lành và một Năm
Mới an khang thánh đức trong ân
sủng và tình yêu của Thiên Chúa
Ba Ngôi. Và xin anh chị em tiếp
tục cầ u nguyện cho chúng tôi để

chúng tôi cũng được hưởng
những ơn lành đó nữa. Xin kính
chào và hẹn gặp lại.
Người đưa tin
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TIN CỘNG ĐOÀN ĐAKAO
Người đưa tin: Antôn
Cộng đoàn Phan-xi-cô Đakao
đã trải qua tháng Mười và tháng
Mười Một với nhiều sự kiện
quan trọng: từ việc mừng lễ Cha
thánh Phan-xi-cô cho cả miền
Sài Gòn; đến những hoạt động
đón mừng Đức Tổng Giám mục
José Carballo, Tổng thư ký Bộ
Đời sống Thánh hiến và Các Hội
đời sống Tông đồ, nguyên Tổng

Phục vụ dòng Anh Em Hèn Mọn,
nhân dịp ngài có chuyến thăm
Việt Nam và nghỉ tại cộng đoàn;
bên cạnh đó, cộng đoàn còn có
dịp tiếp đón một số vị khách
quan trọng khác của Tỉnh dòng.
Tuy nhiên, trong khuôn khổ bài
chia sẻ nhỏ này, cộng đoàn xin
được thông tin tới anh chị em về
tình hình đời sống cộng đoàn
hiện nay.
Sau những sự kiện quan
trọng, anh em trở lại nếp sống
tu trì thường ngày, bình lặng
nhưng cũng đầy nhiệt thành
phục vụ trong khiêm tốn. Niềm
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vui đến với cộng đoàn không chỉ
ở những sự kiện bên ngoài
nhưng hơn thế chính lại được
khởi phát từ bên trong đời sống
huynh đệ.
Đầu tháng Mười Một, anh
Phụ trách F.X. Vũ Phan Long đã
trở lại cộng đoàn sau một thời
gian dài dưỡng bệnh. Sức khỏe
của anh đã tốt hơn và anh
thường xuyên đảm nhận công
việc giảng lễ cho anh em. Dáng
người hao gầy hơn trước đây,
nhưng lời giảng của anh vẫn sâu
sắc và đầy ý lực sống.
Cha cố Gentil, hơn một năm
qua đôi mắt đã lòa và hầu như
không nhìn thấy gì, vẫn luôn thể
hiện niềm vui và sự dí dỏm với
mọi người. Anh em trong cộng
đoàn vẫn thay phiên nhau chăm
sóc cha và không quên đón nhận
từ cha tinh thần đơn sơ, vui vẻ
của người Phan sinh thế hệ
trước.
Cũng trong tháng Mười Một,
sức khỏe của anh Bosco Nguyễn
Văn Đình bỗng bất ổn. Anh
thường xuyên phải nhập viện để
điều trị. Các bác sĩ Bệnh viện
Chợ Rẫy Tp. HCM đã phát hiện
khối u nhỏ nằm ở hạ vị bao tử và
đã tiến hành phẫu thuật thành

công cho anh. Hiện nay, anh đã
về lại cộng đoàn và đang trong
thời kỳ an dưỡng.
Cộng đoàn Đakao, năm nay,
có thêm 3 thành viên mới tháp
nhập. Đó là các anh Huy, anh
Diệu (vừa mới hoàn tất giai
đoạn Học viện) và em Thượng
(thực tập năm). Như thế, số
lượng anh em trẻ đã chiếm hơn
một nửa cộng đoàn. Đakao giờ
đây như một gia đình Tam Đại
Đồng Đường, vừa có chất trầm
lắng, sâu sắc của các anh lớn,
vừa có lửa nhiệt tình của tuổi
trẻ. Mỗi ngày, dù bận bịu với
những công việc phục vụ khác
nhau, anh em vẫn cố gắng tham
dự các giờ sinh hoạt chung và
chia sẻ cho nhau niềm vui đời
thánh hiến. Tạ ơn Chúa vì chính
Ngài là niềm vui đích thực của
chúng con!
Trên đây là những chia sẻ tin tức
của cộng đoàn Đakao. Xin hiệp
thông với đại gia đình Phan sinh
Việt Nam trong niềm vui và sự
bình an của Đức Giê-su Ki-tô.
Mến chúc tất cả anh chị em Mùa
Vọng và Mùa Giáng Sinh tràn
đầy ân sủng Chúa.

23

Cộng đoàn Hòa Hội kính chào tất cả các anh chị em trong
đại gia đình Phan sinh. Kính chúc anh chị em luôn đầy
tràn hồng ân, niềm vui và hạnh phúc trong tình yêu của
Thiên Chúa Ba Ngôi cùng với lời chúc lành của Cha thánh
Phanxicô. Sau đây, xin được chia sẻ với toàn thể anh chi
em một vài thông tin về đời sống Cộng đoàn Hòa Hội.

Hiệp thông
huynh đệ
Thực tập sinh đưa tin

1. Các hoạt động trong Giáo
xứ

N

hững ngày tháng của
mùa hè đã trôi qua vội
vã, tiếng trống tựu trường đã
ngân nga, báo hiệu một năm học
mới đã bắt đầu. Các em học sinh
đang chuẩn bị hành trang để cấp
sách đến trường. Trong chương
trình khuyến khích tinh thần học
tập của các em, Anh Phụ trách đã
đón nhận các nhóm từ thiện từ
Vũng Tàu về phát quà cho các
em học sinh có hoàn cảnh khó
khăn, không phân biệt tôn giáo.
Bên cạnh, nhóm Thiện Nguyện
này, một niềm tự hào của Giáo
xứ là có những người con trưởng
thành đã tham gia nhóm “Người
Hòa Hội” cũng đã trao học bổng
cho một số em hiếu học trong xứ.
So với những nơi giàu có, thì
những phần quà và học bổng ở
đây không sánh bì. Nhưng đó
chính là món quà tinh thần giúp
các em cố gắng nỗ lực hơn nữa
trong học tập.

Để ngày Tết Trung Thu của
các em thiếu nhi trong Giáo xứ
trở nên có ý nghĩa hơn, Cha xứ
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đã tổ chức Thánh lễ cầu nguyện
cho các em. Cha xứ đã chuẩn bị
hơn 1.200 phần quà cho các em,
dù là lương dân hay giáo dân, em
nào cũng đều được
chung hưởng niềm
vui Tết Trung Thu,
ngày tết của các em.
Giáo xứ, đang
trong giai đoạn sửa
lại Nhà Thờ xứ, ngày
30.09 quả chuông lớn
nhất được vận chuyển
từ Kiên Lao vào Hòa
Hội.
Bộ
chuông
Nhà
Thờ nay đã
được
hoàn
chỉnh với hợp
âm sol – si – rế.
Tiếng chuông
điện tử phát qua
loa ngày nào,
nay được thay
thế vào bằng
tiếng chuông ngân vang theo
cung đàn, của bà con trong Giáo

xứ. Hiện tại Giáo xứ vẫn đang
trong tiến trình hoàn thiện,
chuẩn bị cho lễ Thánh Hiến, dự
tính sẽ vào ngày 24/01/2016.

Một Cõi Đi Về của Giáo xứ
ngày càng có nhiều người biết
đến như là một Linh Địa, hiện tại
nơi đây đã tiếp nhận hơn 25.000
em thai nhi từ nhiều nơi trở về.
Nhờ công sức của ban bảo vệ sự
sống (BVSS), mà Anh Phụ
trách, vừa là Cha xứ đang đảm
nhiệm, cùng với sự ân cần góp
sức chung tay cộng tác của các
ân nhân xa gần, đã tạo nên một
không gian khang trang và sạch
đẹp và ấm áp tình người. Nơi
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đây là một bằng chứng xoa dịu
những mảnh đời bất hạnh.
Để Năm Thánh Lòng Thương
Xót mang lại nhiều kết quả tốt
đẹp cho các gia đình, Giáo xứ đã
tổ chức tuần Đại Phúc do quí cha
Dòng Chúa Cứu Thế đảm
nhiệm. Tuần Đại Phúc là thời
gian nhằm giúp cộng đoàn dân
Chúa hối cải và canh tân. Việc
cử hành một kỳ Đại Phúc gồm ba
giai đoạn: Tiền phúc – Đại Phúc
- Hậu Phúc. Đây là thời gian của
ân sủng Thiên Chúa ban cách
đăc biệt cho mỗi người, mỗi gia
đình qua các vị thừa sai, nhờ đó
đời sống đức tin được bén rễ sâu
trong cuộc sống.
Ngày 5-7/10/2015 hai cha
Dòng Chúa Cứu Thế đã đến trợ
giúp cho Anh Phụ Trách để
chuẩn bị cho thời gian tiền phúc.
Tiền Phúc là thời gian giúp mỗi
giáo dân và toàn thể giáo xứ
chuẩn bị cách tốt nhất để đón
hồng ân Đại Phúc. Thời gian này
khá quan trọng với việc rước
Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Đấng
Quan Thầy Tuần Đại Phúc, đến
từng gia đình chuẩn bị tâm hồn
mọi người đón nhận Ơn Thánh.
Khi mở cửa đón Đức Mẹ Hằng
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Cứu Giúp đến gia đình mình,
chính Mẹ hiện diện với tình mẫu
tử, sẽ gìn giữ, chở che, nâng đỡ,
soi sáng và đồng hành cùng gia
đình, giúp mỗi người và mỗi gia
đình biết đón nhận hồng ân
Chúa.
Những ngày 06-13/12/2015,
Giáo xứ hân hoan chào đón 9
Cha và 1 Thầy sáu thuộc Tỉnh
Dòng Chúa Cứu Thế về làm
Tuần Đại Phúc. Buổi sáng Quý
Cha đi thăm từng gia đình,
14h00 Chầu Thánh Thể; 14h30
quý Cha lại tiếp tục thăm Giáo
dân. Từ 18h30 cho đến 21h30,
gồm có hành hương kính Đức
Mẹ Hằng Cứu Giúp, Đoản huấn
và Thánh lễ với phần Đại Giảng;
Sau lễ có gặp gỡ các Giới và
ngồi tòa cho mọi người giao hòa
cùng Chúa. Giáo dân tham dự
thật đông đảo, như những ngày
hội. Tạ ơn Chúa cách đặc biệt, vì
qua dịp Đại Phúc này thửa đất
tâm hồn của mọi thành phần Dân
Chúa được đào xới lên tất cả, cho
hạt giống đức tin co cơ hội phát
triển và đem lại nhiều hoa trái.
2. Đời sống cộng đoàn
Hiện tại Cộng đoàn Hòa Hội
có 3 anh em, Anh phụ
trách, Anh phụ tá và
một Thầy giúp xứ.
Tình hình sức khỏe
của Anh Phụ Trách
không được tốt lắm;
thời gian qua Anh bị
viêm chu vi khớp vai
trái, Anh được giới
thiệu và điều trị bằng
một phương pháp Giải
Độc Cổ Truyền, kèm
theo việc kiêng khem
nhiệm nhắt các món
thịt, cá, tôm, cua.... Vì
phải kiêng khem lâu
ngày, nên sức đề

kháng yếu, dễ nhiễm bệnh.
Chính vì thế, gần đây Anh phải
cấp cứu do bị nhồi máu cơ tim
cục bộ. Hiện nay, anh đang điều
trị chứng thiếu máu cơ tim theo
phác đồ điều trị của các chuyên
khoa thuộc Bệnh viện Đại Học Y
Dược. Nhưng cũng tạ ơn Chúa,
vì Ngài đã gởi đến cho Cộng
đoàn Anh phụ tá để hỗ trợ cho
Anh Phụ trách dâng lễ đó đây và
các việc khác ngoài Giáo xứ.
Ngoài những công tác mục vụ
giáo xứ, anh em trong Cộng
đoàn Hòa Hội cũng tăng gia
chăn nuôi, trồng trọt và “bán
nước”. Cộng đoàn vừa mới làm
một mái nhà khang trang choh
các anh chị gà, nên chúng không
còn phải leo lên cây ngắm chị
Hằng nữa. Từ ngày có nhà đẹp,
các chị thi nhau đẻ trứng, nhờ đó
mà thầy xứ có nguồn cung cấp
trứng gà sạch để bổ sung dinh
dưỡng cho mỗi bữa ăn sáng. Ai
có nhu cầu ăn trứng sạch, thì xin
liên hệ với thầy xứ. Ngoài ra,
cộng đoàn còn có một vườn tiêu
hơn 300 gốc, được Anh Phụ tá ra
công chăm sóc tận tình, đang
hứa hẹn mùa bội thu. Một niềm
vui của cộng đoàn là cơ sở hoạt
động của nhà máy nước lọc tinh
khiết đang trên đà phát triển, với
tinh thần phục vụ Phan sinh cùng
với chất lượng của sản phẩm,
danh hiệu “nước tinh khiết
Phanxicô” ngày càng được bà
con xa gần tin dùng và rỉ tai nhau
“nước của các Cha ngon thật”!
Trên đây là một vài thông tin
xin được chia sẻ cùng anh chị em
trong đại gia đình Phan Sinh.
Kính chúc anh Giám Tỉnh và toàn
thể anh chị em Bình An và Thiện
Hảo trong Chúa Kitô.
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TIN CỘNG ĐOÀN
XUÂN SƠN
ộng đoàn Xuân sơn hiện
nay với bốn anh em gồm
một thầy lão niên, hai cha và một
thầy trẻ. Cộng đoàn vẫn đang là
một đất rộng và người thưa.

C

Sau đây anh em chúng tôi xin
chia sẻ một vài thông tin mà
cộng đoàn đã trải qua.
Trước tiên nói đến ngày lễ
Cha Thánh 4/10 là ngày lễ đánh
dấu nhiều sự kiện quan trọng
trong năm nay. Về thánh lễ
chúng tôi tổ chức theo một ngày
kỉ niệm 30 năm ngày hiện diện
của anh em Phan Sinh trên mảnh
đất Xuân Sơn. Thánh lễ với sự
hiện diện của khoảng 300 giáo
dân chủ yếu là những anh chị em
Dòng Ba Phan Sinh thuộc vùng
đất này, giáo dân gần gũi với
cộng đoàn, các bạn giới Trẻ
Phan Sinh Miền. Thánh lễ được
diễn ra long trọng, ấm cúng nhắc
lại cho mọi người những bước
đầu hiện diện của anh em tại đây
với nhiều khó khăn nhưng ý
nghĩa. Sau thánh lễ là nghi thức
làm phép đài Đức Mẹ mới được
xây với diện tích rộng hơn trong
khuôn viên nhà cộng đoàn. Đây
là một công trình mới và tâm
huyết của anh em. Tượng đài có
núi, có dòng suối chảy quanh
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Anh em cộng đoàn Xuân sơn xin kính chào lời chào bình
anh và thiện hảo đến tất cả các anh chị em trong gia đình
Phan Sinh. Nguyện chúc các anh chị em một mùa Vọng và
mùa Giáng Sinh sắp đến trong an bình và hạnh phúc.
uốn lượn dưới chân tượng Đức
Mẹ, có dòng thác từ trên cao đổ
xuống, có tượng thánh Phanxico
và anh sói, chú cừu, cỏ xanh,
nước trong, cá tung tăng bơi
lượn, có thêm một mái chòi nghỉ
ở cuối dòng chảy của con suối
làm cho cảnh quan thêm thi vị.
Tượng đài được thực hiện với sự
tài trợ của bà con giáo dân quanh
cộng đoàn. Sau nghi thức làm
phép tượng đài chúng tôi có một
bữa ăn huynh đệ nho nhỏ tại
khuôn viên cộng đoàn. Không
khí thật đầm ấm trong tình thân
hữu phan sinh
Vườn tiêu của cộng đoàn năm
nay cũng cho thấy một nguồn
thu nhập đáng kể khi những cây
tiêu non lên mơn mởn, tiêu trẻ
thì lớn vùn vụt, trong khi tiêu
trưởng thành thì cho khá nhiều
trái. Nhờ công sức chăm bón của
cha trẻ mà anh em có quyền hy
vọng một mùa tiêu khá hơn.
Trong những ngày này, vì trời
không mưa, nên để cây tiêu có
thể cho trái tốt thì anh em vẫn
phải tưới nước cho cây tiêu đều
đều, mong rằng cây trái sẽ không
phụ công sức chăm bón của anh
em.

Cuộc sống của anh em trong
cộng đoàn cũng trôi qua lặng lẽ
vì nhà thì rộng nhưng chỉ có 4
anh em. Tuy vậy mỗi ngày anh
em cũng đó nhiều lượt khách tới
thăm viếng hay tham dự thánh
lễ. Mỗi sáng anh em có dâng
thánh lễ cho khoảng 40 giáo dân
thuộc giáo họ Phanxicô. Tiếng
hát, lời kinh, bài giảng được cất
lên từ lúc 5 giờ sáng làm xua tan
cái lạnh của mùa đông, hay làm
sinh động thêm bầu không khí
của một cộng đoàn ít người.
Trong ngày, nhiều lượt người
đến để xin xưng tội, xin lễ, giúp
làm vườn, giúp quét dọn nhà
nguyện, hay chỉ là để cho các
cha các thầy cái bánh, hộp chè,
buồng chuối, quả mít…. Cuộc
sống cứ thế trôi qua với những lo
toan hay những quan tâm sẻ chia
với nhau làm cho mái gia đình
Phan Sinh thêm ý nghĩa, thêm
niềm vui và thiện hảo.
Nhân dịp Noel sắp đến anh
em Xuân Sơn xin gởi lời chúc
mừng Giáng Sinh đến từng anh
em trong đại gia đình Phan Sinh
một mùa Noel và đón mừng
ngày Chúa sinh đầy bình an và
niềm vui của Chúa Hài Nhi.
Người đưa tin

Nội San Thông Tin Tỉnh Dòng Thánh Phanxicô Việt Nam. Binh An & Hạnh Phúc - Pax et

Bonum

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 (Phần tiếp theo)

NHỮNG NHẬN THỨC VỀ THẾ GIỚI NỘI TÂM CỦA TÔI:
CÁI TÔI LÝ TƯỞNG VIỂN VÔNG
ếu những lăng kính bất
biến có thể làm cho mối
tương quan của tôi với thế giới
bên ngoài bị xáo trộn, thì chúng
cũng có thể gây ra những đau
khổ tinh thần khôn tả cho thế
giới nội tâm của tôi.

N

Hầu chắc là những lăng kính
thông dụng nhất thường bao
quanh cái tôi lý tưởng. Đó là
những thái độ mà tôi đã hấp thụ
qua năm tháng, liên quan đến
loại người mà tôi nghĩ mình phải
là như thế. Nếu lý tưởng ấy cao
cả mà không thiết thực, bấy giờ
tôi đã có sẵn một nguồn suối đau
khổ tinh thần, cảm xúc có tội và
những cảm xúc không thích
đáng, khiến tôi khiển trách bản
thân vì mình đã không là một
siêu nhân.
Một trong những lăng kính
méo mó ấy là lý tưởng cầu toàn.
“Nếu có một việc gì đáng phải
làm, thì phải làm cho hoàn hảo.”
Khi lý tưởng này kết hợp với thái
độ “được ăn cả, ngã về không”
như thường xảy ra, thì tôi sẽ hết
sức lo lắng. Ngoại trừ Chúa
Giêsu, thì trên đời này ai có thể
làm mọi việc hoàn hảo được?
Không một ai! Tuy nhiên, qua
lăng kính trên đây thì tôi không
nhận ra điều đó. Lăng kính cầu
toàn chờ đợi tôi trở nên người
hoàn hảo. Và khi tôi không hoàn
hảo, tôi sẽ xem mình chỉ là một
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kẻ thất bại. Không phải thất bại
một phần, mà thất bại hoàn
toàn! Quả là một điều không thể
chịu đựng nổi!
Tôi có thể là một giáo viên
thông minh, tôi tổ chức lớp học
chu đáo, tôi trình bày bài học
một cách sống động và sáng sủa,
tôi sẵn sàng giải đáp bất cứ thắc
mắc nào của học sinh và giúp đỡ
riêng từng người. Thế nhưng, bất
chấp các nỗ lực của tôi, một vài
học sinh làm bài kiểm tra không
đạt điểm chuẩn và một số khác
lại bị rớt. Đó là hiện tượng bình
thường trong bất cứ lớp học nào!
Tuy nhiên, nếu tôi là nạn
nhân của lăng kính cầu toàn, tôi
sẽ nhìn hiện tượng bình thường
ấy như thế nào? Tôi xem đó là
một điều tồi tệ phản ánh khả
năng dạy học của tôi. Tôi không
chỉ cảm thấy mình là một giáo
viên kém cỏi, mà còn cảm thấy
thất bại hoàn toàn! Tôi không tự
hào vì những học sinh đã thi đậu
với điểm số xuất sắc. Thậm chí,
tôi không nhận thấy rằng, các
học sinh ấy mới thật sự là thước
đo khả năng dạy học của tôi! Tôi
không thể thấy! “Nếu có việc gì
đáng làm, thì phải làm cho hoàn
hảo!” Lớp học của tôi không thể
hoàn hảo, vì thế tôi hẳn là kẻ thất
bại!

Tôi càng cảm thấy đau khổ
hơn, khi tôi xem lý tưởng ấy là
tiêu chuẩn đánh giá hạnh kiểm
của mình. Bấy giờ, cảm xúc có
tội sẽ tra tấn tôi! Có thể là tôi đã
chiến thắng cám dỗ đến mười
lần, nhưng tôi vẫn thấy mình đã
không thành công. Những chiến
thắng ấy chẳng có giá trị gì! Tất
cả những gì tôi thấy chỉ là thất
bại. Tôi không thấy mình chỉ hơi
xấu xa vì một lần thất bại, mà tôi
thấy mình hoàn toàn xấu! Tôi
không tốt! Tôi mất lòng tự trọng,
vì tôi không đạt tới sự hoàn hảo
tuyệt đối – cái tôi lý tưởng là
điều không thể đạt được, ngay cả
đối với người tốt lành, vì bản
chất nhân loại của chúng ta đã bị
tổn thương do nguyên tội.
Thiên Chúa không nhìn
chúng ta qua những lăng kính
như vậy. Bằng nhiều cách,
Người đã tỏ cho tôi biết rằng,
Người cảm thấy hài lòng vì sự
phấn đấu của tôi. Người thông
cảm với sự thất bại của tôi.
Người tỏ lòng thương xót vô
biên mà tha thứ cho tôi, và nói:
“Này con, con đã bị thất lạc, nay
con lại được tìm thấy!” Thế
nhưng, tôi vẫn không nhìn thấy
Thiên Chúa hay lòng thương xót
của Người. Vì nhận thức lệch
lạc, tôi chỉ thấy được những thất
bại thảm thương của mình, và tôi
đắm mình trong đầm lầy của sự
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thương hại và tự khiển trách, bị
tra tấn bởi nỗi đau tinh thần!
Hẳn sẽ phù hợp với tinh thần
Kitô giáo và lành mạnh hơn, nếu
tôi nghĩ như thế này: “Nếu có
việc gì đáng làm, thì tôi sẽ làm
với tinh thần nghèo khó!” Thực
hiện một điều gì đó với tất cả bản
tính nhân loại và giới hạn của
mình, thì tốt hơn là không làm gì
cả.
Có một lăng kính khác
thường bóp méo nhận thức của
tôi về bản thân, đó là thái độ
muốn xem mình chỉ là trẻ con
chứ không phải người trưởng
thành. Nhận thức ấy lập tức làm
cho tôi cảm thấy thiếu khả năng
và bất lực.
Chị Agnes, một tập sinh
khỏang 25 tuổi, bị cảm lạnh khá
nặng. Chị cảm thấy khổ sở. Thế
nhưng, khi chị giám sư quan tâm
đến chị và cho chị một ít thuốc
trị cảm, chị tỏ vẻ khó chịu, rồi
gạt sang một bên và nói: “Chẳng
có gì ghê gớm lắm đâu! Em ổn
mà!” Trong nhận thức của chị,
đón nhận giúp đỡ là biến mình
thành trẻ con, cho nên chị không
thể chấp nhận sự ân cần và quan
tâm của chị giám sư. Chị Agnes
đã không thể hiểu đúng hành
động của chị giám sư, vì chị đã
không thấy đó là một cử chỉ yêu
thương đối với một người trưởng
thành, mà chỉ là một sự thương
hại đối với trẻ con.
Dĩ nhiên là có một loại lệ
thuộc mang tính ấu trĩ, sự lệ
thuộc ấy muốn nói như thế này:
“Hãy cho con ăn! Hãy chăm lo
cho con! Hãy giải quyết mọi vấn
đề thay cho con, vì con không
thể làm gì được.” Sự lệ thuộc ấy
chỉ thích hợp với tuổi thơ, chứ
không thích hợp với người
trưởng thành và cũng không lành
mạnh trên bình diện tâm lý.
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Tuy nhiên, cũng có một loại
lệ thuộc khác, không chỉ lành
mạnh đối với người trưởng
thành, mà còn là một yếu tố cần
thiết giúp người trưởng thành có
khả năng yêu thương. Đó là sự lệ
thuộc của người trưởng thành,
khi họ nói với kẻ mình yêu mến:
“Bạn rất có ý nghĩa đối với tôi.
Cuộc đời tôi hẳn sẽ trống vắng,
nếu không có sự quan tâm và
tình cảm của bạn!” Loại lệ thuộc
này là một quà tặng tuyệt vời cho
người chúng ta quý mến. Lệ
thuộc như vậy không phải là ấu
trĩ, mà là rất trưởng thành.
Nhận thức của chúng ta bị
lệch lạc, khi chúng ta mang theo
một lăng kính bất biến mà xem
mọi hình thức lệ thuộc đều là ấu
trĩ. Một khi chúng ta mắc sai lầm
đó, thì cơ chế tự vệ của chúng ta
không để cho chúng ta lệ thuộc
người khác, lệ thuộc một cách
trưởng thành cũng không.
Chúng ta làm ra vẻ cương quyết
độc lập, như thể chúng ta chẳng
cần đến ai hay bất cứ điều gì! Có
một bài hát đã nói lên điều đó
một cách sắc sảo như sau:
“Chúng ta trở nên ấu trĩ hơn cả
trẻ con!” Sự thật là “những ai
cần đến người khác, họ mới là
những kẻ may mắn nhất thế
gian.”
Vì thái độ lệch lạc ấy, mà rất
nhiều linh mục và tu sĩ đã không
thể tương giao thân thiện với
người khác. Họ nhầm lẫn sự lệ
thuộc trưởng thành với lệ thuộc
ấu trĩ. Do đó, khi họ phấn đấu trở
nên người trưởng thành, họ đã
loại bỏ cả hai. Họ không bao giờ
cần đến người khác. Họ không
tiếp nhận ân huệ, họ không muốn
xin người khác giúp đỡ và họ
không thể vươn ra để đón nhận
tình cảm của người khác. Họ chỉ
chấp nhận những cảm xúc tích
cực mà thôi. Trong mọi sự, họ
luôn luôn nói như thế này: “Ồ!

Tôi mạnh khỏe mà! Cám ơn!”
“Cám ơn! Tôi tự lo liệu được!
Cám ơn bạn có nhã ý giúp tôi!”
Thật đáng buồn! Họ không để
cho tình yêu chạm đến mình, bởi
vì họ nghĩ rằng “chỉ có trẻ con
mới cần giúp đỡ!”
Những quan niệm lệch lạc về
sắc đẹp thể lý cũng gây ra vô vàn
đau đớn cho nhiều người. Thậm
chí, các linh mục và tu sĩ cũng
không phải là những người
ngoại lệ. Quan niệm đó tạo nên
nhiều lăng kính như: Đàn ông
đẹp trai phải cao ráo, có tóc, vạm
vỡ mà không béo phì, nét mặt dễ
coi nhưng không quá “xinh
xắn.” Phụ nữ đẹp phải có vòng
một và vòng ba đầy đặn, nhưng
vòng hai phải thon; khuôn mặt
phải sắc sảo, tóc phải dày và
mềm mại; không quá cao mà
cũng không quá thấp; phải biết
ăn mặc và trang điểm hợp thời
trang.
Những lăng kính ấy là “quà
tặng” tự nhiên của nền văn hóa
chúng ta. Đáng tiếc là thế giới
nhận thức của tôi đã tuân theo
những tiêu chuẩn ấy, để kiểm tra
cơ thể tôi, phê phán cơ thể tôi và
thường lên án cơ thể tôi, và vì thế
mà tôi lên án chính mình. Nếu cơ
thể tôi không đáp ứng những tiêu
chuẩn nói trên, thì tôi dễ xem
mình là người thiếu lôi cuốn,
tầm thường và vô duyên – thậm
chí là đáng ghét và xấu xí. Vẻ
đẹp và giá trị đích thật của tôi
không chi phối cảm xúc của
mình. Tôi chỉ đáp lại những lăng
kính nhận thức méo mó của
mình mà thôi!
Những tiêu chuẩn “đẹp” của
văn hóa chúng ta càng gây nhiều
ảnh hưởng đối với tôi, khi những
lăng kính ấy được tán thành bởi
những người quan trọng trong
thời thơ ấu của tôi.
Anh Paul là một thanh niên
khá lùn, trong khi tất cả anh chị
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em trong gia đình đều tương đối
cao ráo. Anh cảm thấy buồn bực
vì mình là người thấp bé nhất
trong gia đình và thấp hơn cả
những bạn học. Thế nhưng, anh
là một vận động viên giỏi và có
khả năng lãnh đạo, bù lại cho
chiều cao khiêm tốn của anh.
Anh hăng hái tham gia thể thao
và các sinh hoạt trong trường,
nhất là tiệc tùng và khiêu vũ.
Anh là một nhà diễn thuyết đầy
sức thuyết phục trong nhóm
tranh luận của nhà trường và đã
đoạt huy chương bạc trong cuộc
thi hùng biện. Nói chung thì anh
được bạn bè ngưỡng mộ.
Tuy nhiên, một ngày nọ anh
đã bộc lộ tức giận với anh trai
mình. Mẹ anh thoáng nghe hai
anh em cãi vã, bà tỏ vẻ khinh bỉ
và nói với anh: “Anh chỉ cao
bằng chó con thôi!” Anh cảm
thấy choáng váng vì lời khiển
trách của mẹ, khiến anh không
nói được lời nào. Anh cảm thấy
hết sức đau đớn! Anh rất quý
mến mẹ, nhưng với câu nói ấy
thì bà đã sỉ nhục anh vì cơn nóng
giận và cơ thể của anh.
Sau đó, nhân cách anh thay
đổi một cách bất ngờ và quyết
liệt. Anh kìm nén mọi hình thức
biểu lộ cảm xúc, nhất là cảm xúc
tức giận. Thậm chí anh không
muốn bày tỏ ý kiến và bộc lộ sở
trường của mình. Theo lăng kính
mới này, mọi hình thức biểu cảm
đều xấu và làm cho anh trở thành
“chó con,” nên từ đó trở đi, anh
không muốn thể hiện chính mình
nữa! Thầy cô giáo thắc mắc:
“Paul, anh sao vậy?” Sau khi
nghe bài phát biểu trong lễ bế
giảng, giáo sư Anh Văn than
phiền: “Paul! Anh ăn nói chẳng
giống mình tí nào! Bài phát biểu
thật tẻ nhạt! Gắng lên nào! Hãy
cho vào đó một chút cảm xúc!”
Anh đã làm một điều gì đó để
“sửa chữa” sự tức giận mà mẹ
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anh không thể chấp nhận. Nhưng
với chiều cao thì anh chẳng thể
làm gì được! Hình ảnh cơ thể
thấp bé, cùng với việc đánh mất
lòng tự trọng đã tồn tại mãi cho
đến khi anh đi trị liệu tâm lý.
Nhờ trị liệu tâm lý, anh khám
phá được những tiêu chuẩn mới
về vẻ đẹp, và vì thế mà anh có
thể chấp nhận chính mình.
Những tiêu chuẩn lệch lạc về
vẻ đẹp gây ra nhiều bất lợi cho
sức khỏe tâm lý và hạnh phúc.
Khi tôi có một hình ảnh đúng
đắn hay lệch lạc về cơ thể, thì đó
là một phần quan trọng đối với
hình ảnh bản thân. Do đó, khi tôi
không cảm thấy mình đẹp theo
những tiêu chuẩn lệch lạc ấy,
hình ảnh bản thân của tôi sẽ chịu
một cú đấm đau đớn. Điều bi
thảm là người ta có thể trở thành
những con người hoàn toàn đẹp
đẽ dựa trên những chuẩn mực
đích thật và vững chắc, thế mà
họ cứ cảm thấy mình tầm thường
hay hoàn toàn xấu xí, chỉ vì
những lăng kính méo mó ấy!
Cuối cùng, có một quan niệm
viển vông khác cũng gây ra cho
tôi nhiều đau đớn tinh thần, đó là
quan niệm cho rằng, có những
cảm xúc nhất định tự động làm
cho tôi nên xấu, vì những cảm
xúc ấy tự thân là xấu và vì tôi
cảm thấy như thế. Đó là những
cảm xúc tức giận, sợ hãi, ghen tị,
ham muốn tình dục và thất vọng.
Quan niệm này không quan tâm
đến việc tôi không phải là kẻ gây
ra những cảm xúc ấy. Những
cảm xúc ấy là phản ứng, chứ đâu
phải hành động! Tôi đâu phải là
nguyên nhân gây ra những cảm
xúc ấy. Tôi không chọn những
cảm xúc ấy. Tôi không muốn.
Tuy nhiên, những điều đó chẳng
có ý nghĩa gì đối với nhận thức
lệch lạc của tôi, một nhận thức
luôn luôn khẳng định rằng, vì tôi

có những cảm xúc “xấu” ấy, nên
tôi là người xấu xí!
Đó là một quan niệm hoàn
toàn viển vông. Thiên Chúa để
cho tôi có những cảm xúc như
vậy, không những để tôi chống
lại những thế lực thù địch, mà
còn là động lực làm cho cuộc
sống tôi tăng thêm màu sắc và
hương vị. Cảm xúc của tôi - tất
cả cảm xúc của tôi – là một phần
quan trọng, đến mức tôi có thể
nói: “Tôi cảm nhận, nên tôi hiện
hữu,” chứ không chỉ là “tôi suy
tư, nên tôi hiện hữu,” hay “tôi
hoạt động, nên tôi hiện hữu.” Tôi
có những cảm xúc thích thú và
chán ghét, hân hoan, hy vọng và
lo sợ, khát vọng và yêu thương.
Tự bản chất, những cảm xúc
không thể được gọi là “xấu” hay
“tốt,” bởi vì thông thường thì tôi
không phải là kẻ gây ra những
cảm xúc ấy. Cảm xúc của tôi là
những phản ứng đáp lại những
tác nhân kích thích và sinh ra từ
nhận thức. Xấu hay tốt là do cách
tôi quản lý những cảm xúc ấy.
Nếu tôi để những cảm xúc ấy
thôi thúc tôi thực hiện những
hành vi phá hoại, bấy giờ tôi
đáng phải cảm thấy có tội, vì
việc phá hoại vốn là một hành vi
xấu trên bình diện luân lý.
Chẳng hạn, nếu tôi để cho
cảm xúc ghen tị thôi thúc tôi phát
biểu những lời lẽ bôi nhọ bạn và
làm mất thanh danh của bạn; hay
nếu tôi để cho sự tức giận bộc lộ
qua những lời châm biếm và
lăng nhục bạn, khiến bạn cảm
thấy ngớ ngẩn và thấp kém, bấy
giờ tôi đã làm một điều xấu về
mặt đạo đức. Tôi phải cảm thấy
mình có lỗi.
Tuy nhiên, nếu tôi thừa nhận
và biểu lộ cảm xúc ấy một lành
mạnh chứ không “manh động”
như thế; nếu tôi chuyển tải cảm
xúc ấy bằng những hành vi yêu
thương và xây dựng, bấy giờ
29

hạnh kiểm của tôi được coi là tốt.
Tắt một lời, hành động của tôi có
thể xấu hay tốt, còn cảm xúc của
tôi thì không!

mình kẻ xấu xa. Phản ứng ấy thì
không tương thích, xét về biệt
loại và mức độ. Tôi tự than trách,
chỉ vì mình là một phàm nhân!

Cảm xúc chỉ có thể là tương
thích hay không tương thích,
nghĩa là cảm xúc của tôi có phản
ứng một cách chính xác hay
không chính xác với thực tại
khách quan, xét về cách thức và
mức độ. Giả sử bạn muốn khen
ngợi tôi, vì tôi đã kiên quyết bảo
vệ xác tín của mình, nên bạn nói:
“Anh Jim! Anh quả thực là
người giữ vững lập trường!” Đó
là một lời khen chính xác. Nếu
tôi cảm thấy hài lòng vì mình
được tán dương, thì đó là một
phản ứng tương thích.

Nên lưu ý là tôi đang đề cập
đến hai loại cảm xúc. Tôi có thể
gọi loại thứ nhất là cảm xúc
hướng ngoại (mặc dù tôi cảm
nhận trong lòng), vì những cảm
xúc ấy là những phản ứng đối
với con người và sự vật trong thế
giới bên ngoài. Loại thứ hai là
cảm xúc hướng nội,1 vì chúng
phản ứng lại thế giới nội tâm của
tôi, phản ứng lại những khuynh
hướng cảm xúc đầu tiên của tôi.

Trái lại, nếu tôi hiểu sai lời
bạn và nếu tôi nghĩ bạn muốn nói
như thế này: “Này anh Jim! Anh
quả là người cứng đầu cứng cổ!”
ắt tôi sẽ cảm thấy đau đớn và tức
giận. Phản ứng này thì không
tương thích, bởi vì nó không
phản ánh đúng điều bạn muốn
nói. Nên lưu ý rằng, cảm xúc đau
đớn của tôi thì không xấu mà
cũng chẳng tốt, vì tôi không cố ý
cảm nhận như thế. Tuy nhiên,
cảm xúc ấy là loại cảm xúc
không tương thích.
Cảm xúc cũng có thể không
tương thích xét theo mức độ,
hoặc không đủ mạnh, hoặc quá
mạnh. Chẳng hạn, bạn làm tôi
bực tức trong mức độ khoảng 50
xu, thế nhưng tôi phản ứng với
mức độ giận dữ đến 5 mỹ kim,
như vậy sự tức giận của tôi đã
tăng thêm 4 mỹ kim và 50 xu!
Vâng! Đó là tình huống liên
quan đến cái tôi lý tưởng thiếu
thực tế của tôi. Chúng khiến tôi
coi thường bản thân, và khi tôi
tức giận và ghen tị, thì những
cảm xúc ấy làm cho tôi nghĩ

1

Nói cách khác, khi bạn xúc
phạm tôi, thì tôi không chỉ có
những cảm xúc tức giận với bạn
(cảm xúc hướng ngoại), mà hầu
như ngay tức khắc, tôi cũng có
những cảm xúc hướng nội, tức là
cảm xúc về việc tôi tức giận.
Cảm xúc hướng nội thường là
cảm xúc có lỗi hay hổ thẹn, bởi
vì trong thời thơ ấu, đa số chúng
ta đều được dạy rằng, sự tức giận
là điều xấu. Cảm xúc thứ nhất
hướng về bạn trong thế giới bên
ngoài. Cảm xúc thứ hai là cảm
xúc đau buồn về chính mình. Tôi
bực mình, vì tôi cảm thấy mình
tức giận bạn!
Biểu đồ 6 dưới đây sẽ minh
họa mối tương tác giữa hai loại
cảm xúc. Loại thứ nhất là những
cảm xúc phản ứng lại tác nhân
kích thích bên ngoài; loại thứ hai
là những cảm xúc phản ứng lại
tác nhân kích thích đến từ thế
giới nội tâm.
Nên lưu ý rằng, loại cảm xúc
thứ nhất phát sinh bởi tác nhân
kích thích ở bên ngoài bản thân
tôi, như sự xúc phạm, nguy
hiểm, vẻ đẹp và tài năng của
người khác. Những tác nhân ấy
là nguyên nhân khiến tôi phản

ứng với cảm xúc tức giận, sợ hãi
hay ghen tị. Đó là những phản
ứng hoàn toàn bình thường.
Tuy nhiên, những cảm xúc ấy
lại trở nên một loại tác nhân kích
thích mới. Tôi không chỉ có
những cảm xúc liên quan đến thế
giới bên ngoài, mà tôi còn có
những cảm xúc liên quan đến
những cảm xúc của tôi đối với
thế giới bên ngoài. Khi tôi xem
xét những cảm xúc thứ nhất qua
lăng kính của những lý tưởng
viển vông, mà cho là xấu hay sai
trái, bấy giờ loại cảm xúc thứ hai
sẽ trở nên rất tiêu cực và nguy
hại.

Những cảm xúc trong thế giới
nội tâm của tôi là những cảm xúc
đau đớn nhất, vì đó là những cảm
xúc liên quan đến tôi. Chúng tàn
phá lòng tự trọng của tôi. Tôi
cảm thấy có tội và xấu xa, bất lực
và ngớ ngẩn! Điều bi thảm là
những cảm xúc ấy thì không
tương thích! Tôi đâu có xấu xa
hay sai trái, khi mình cảm thấy
ghen tị hay ham muốn tình dục!
Tôi đâu có hèn nhát, khi mình
cảm thấy sợ sệt trước mối nguy
hiểm! Thiên Chúa làm cho tôi
phản ứng như thế. Loại cảm xúc
thứ nhất giúp tôi biết đối phó với
những nguy hiểm trong đời. Loại
cảm xúc thứ nhất thì thiết thực.
Chỉ có loại thứ hai mới không
tương thích!

Outer feelings, inner feelings.
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Biểu đồ 6
Tôi chỉ thực sự xấu xa và sai trái, khi tôi để
cho những cảm xúc sơ phát thúc đẩy tôi thực
hiện những hành vi tiêu cực. Ví dụ, nếu tôi để
cho cảm xúc ghen tị thúc đẩy tôi từ chối mở
lòng ra với bạn, hay ngược đãi bạn, bấy giờ
hành động ấy là một hành động xấu, chứ cảm
xúc của tôi thì không xấu.
Theo tôi biết, các đôi vợ chồng cũng như
các linh mục và tu sĩ rất thường trải qua loại
đau khổ tinh thần ấy. Anh Bob và chị Sandra
đến xin tư vấn, vì tương quan giữa hai vợ
chồng đang gặp nhiều đau buồn. Anh Bob là
một người chồng lực lưỡng, nhưng hết sức dè
dặt trong việc biểu lộ cảm xúc của mình, nhất
là cảm xúc âu yếm và dịu dàng. Anh không có
khiếu ăn nói khi diễn đạt. Hầu như anh không
bao giờ nói những lời ngọt ngào với Sandra và
con cái. Khi anh nói, thì hình như anh chỉ có
mỗi một cách là than phiền và chê bai.
Sandra yêu anh, do đó những lời chê bai liên
miên của anh càng làm cho cô đau khổ. Đáng
tiếc là cô trả đũa bằng cách thốt ra những lời
nhận xét xúc phạm đến gia đình và con người
anh. Mặc dầu cô có khả năng ăn nói hơn anh
rất nhiều, cô cũng không biết sử dụng ngôn từ
để diễn tả nỗi đau của mình, nhưng cô lại sử
dụng lời nói để tấn công anh và miệt thị anh.
Cả hai đều rất đau khổ. Thế
mà không ai nói cho người kia
biết mình đau khổ như thế nào.
Đặc biệt, anh Bob cảm thấy xấu
hổ vì cảm xúc đau đớn của mình.
Anh cảm thấy không xứng đáng
là bậc nam nhi, bởi vì những lời
phê bình của cô làm cho anh hết
sức bị tổn thương. Làm sao anh
có thể bộc lộ cảm xúc của mình
với cô, trong khi anh cảm thấy có
lỗi vì những cảm xúc ấy! Mặc
dầu nền văn hóa chúng ta chấp
nhận cho phụ nữ được biểu lộ
cảm xúc đau đớn của mình một
cách dễ dàng hơn đàn ông, cô
Sandra vẫn cảm thấy xấu hổ vì
cảm xúc của mình, nhất là cảm
xúc ghen tị với gia đình của anh.

cảm thấy rất đau đớn, nếu cô
Sandra là vợ tôi mà dám nói
những lời như thế với tôi. Tôi
không biết mình có thể chịu
đựng được không!” Khuôn mặt
anh bộc lộ một sự khuây khỏa
khó tin. Anh đã chấp nhận “để
cho mình” bị tổn thương! Đó là
một điều nhu nhược! Đó là một
điều không thể hiểu được!
“Vâng! Tôi bị tổn thương! Rất
đau đớn!” Anh nói lên cảm xúc
chân thật của mình và tuôn trào
nước mắt. Thấy vậy, cô Sandra
hết sức xúc động và nói: “Em
không hề biết anh đau đớn như
thế! Em không hề biết!” Rồi cô
lớn tiếng khóc lóc. Đó là khởi
đầu của sự hòa giải.

Để trợ giúp họ, tôi cố gắng
bộc lộ nỗi đau của họ thay cho
họ. Tôi nói: “Này anh Bob! Tôi

Họ đã che giấu những cảm
xúc thầm kín của mình, chỉ vì họ
xem những cảm xúc ấy là những
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điều đáng hổ thẹn, trong khi đó,
những cảm xúc ấy có thể chữa trị
và cứu nguy cho mối tương quan
của họ!
Tôi cần hiểu rõ điều đó! Tôi
cần biết rằng, những cảm xúc hổ
thẹn và có tội bên trong nội tâm
là những cảm xúc không chính
đáng! Bấy giờ, tôi sẽ không còn
cảm thấy hổ thẹn và có tội nữa.
Cảm xúc hổ thẹn không còn cản
trở tôi nữa. Tôi có thể đối phó
với những cảm xúc bên ngoài
một cách lành mạnh và tích cực
hơn. Tôi có thể thừa nhận những
cảm xúc ấy; tôi có thể biểu lộ
những cảm xúc ấy một cách hòa
nhã, tự tin và thích hợp; cuối
cùng thì tôi có thể buông bỏ
những cảm xúc ấy. (còn tiếp)
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XUẤT HÀNH:
MỘT CUỘC ĐẤU TRANH SINH TỒN

Mùa Vọng – Hướng tới công cuộc cứu chuộc
của Đức Kitô, thì lại nhớ tới cuộc giải phóng
dân Ít-ra-en khỏi ách nô lệ Ai Cập.
FX Long, ofm

uất hành: đây là một
truyện làm nền nói về
việc Thiên Chúa giải phóng con
cái Israel khỏi kiếp nô lệ và thiết
lập họ thành một quốc gia. Sách
Xuất hành mở ra với tình cảnh
hậu duệ của ông Gia-cóp rên siết
dưới ách áp bức. Thời gian dài
họ sống kiếp nô lệ bên Ai Cập
không bao giờ được giải thích rõ
ràng trong Ngũ Thư, nên chúng
ta có thể tự hỏi tại sao có hoàn
cảnh đau thương kéo dài như thế.
Lại không phải là chính tiếng nói
của Thiên Chúa thúc bách họ vội
vã rời bỏ Ai Câp (x. Xh 12,11)
sao? Sự thinh lặng của Ngũ Thư
về chuyện này thật lạ lùng…

X

Nhưng chúng ta có thể thăm
dò hướng đi của sách Xh bằng
cách bắt đầu với chương 1,
chúng ta cố gắng đào sâu vào
trong bản văn thánh để tìm
những hạt ngọc của sự khôn
ngoan cổ xưa.
Khi chúng ta đọc chương 1
chầm chậm, kỹ lưỡng, chúng ta
ghi nhận một số chi tiết như:
- có những đề tài trở đi trở lại,
- có những liên kết với các
truyện trong sách Sáng thế,
- cách dùng các tên (và việc
bỏ đi một số tên),
- những yếu tố gây ngạc nhiên
trong bản văn.
Bên dưới bề mặt của bài
tường thuật, Lời Chúa “nói” gì
với bạn? Các bản văn cổ xưa và
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linh thánh này nói thế nào
với đời sống bạn, với
niềm tin của bạn?
Hẳn là bạn đã ghi nhận
rằng chương này thấm
đẫm một chủ đề là sự
phong nhiêu/phồn vinh,
sự chào đời, cuộc sống
phong phú, sự tăng
trưởng vô phương ngăn
chặn. Chương này mở ra bằng
việc liệt kê dòng dõi ông Giacóp. Chương tiếp tục bằng cách
mô tả các cháu chắt của Ít-ra-en,
với ngôn ngữ rút từ bài tường
thuật về tạo dựng trong sách St
1: “sinh sôi nảy nở, nên đông
đúc, và ngày càng hùng mạnh:
họ lan tràn khắp xứ” (Xh 1,7;
xem: “sinh sôi nảy nở thật
nhiều”, “sinh sản cho nhiều”, St
1,22.28). Chúng ta cũng ghi
nhận những quy chiếu minh
nhiên về việc sinh con ở các câu
16 và 19. Một điều rất đáng ngạc
nhiên là gương mặt ở tại trung
tâm trong chương này lại không
phải là người có quyền lực nhất
tại Ai Cập (vua Ai Cập, “Pha-raô”, không được nêu tên!), mà là
hai “bà đỡ Híp-ri” anh hùng (họ
được nêu tên ở c. 15: bà Síp-ra
và bà Pu-a). Vai trò của họ là đỡ
cho các sản phụ Híp-ri, nhưng đã
thành công trong việc phá hỏng
kế hoạch sát nhân của Pharaô.
Thế là các bà đã được ca ngợi hai
lần là “có lòng kính sợ Thiên
Chúa” (cc. 17.21). Chính những
con người thấp kém trong xã hội
này, nhưng “có lòng kính sợ

Thiên Chúa”, đã được Người
dùng để làm hỏng “những biện
pháp khôn ngoan” của vua Ai
Cập. Đúng là khôi hài!
Chúng ta nhớ lại lệnh Thiên
Chúa truyền cho A-đam và E-và
(St 1,28), cũng như cho ông Nôê (St 9,7), “Hãy sinh sôi nảy nở
thật nhiều”. Chúng ta cũng nhớ
lại lời Thiên Chúa hứa cho các tổ
phụ là dòng dõi các ngài sẽ đông
như sao trời (St 15,5) và nhiều
như bụi trên mặt đất (St 13,16).
Sách Xuất hành không chỉ kể
truyện về một giống nòi tăng
trưởng, nhưng còn nói về việc
triển khai một tương quan giao
ước. Thiên Chúa chúc phúc cho
dân Người và ban lời hứa đề ra
một tương lai tuyệt đẹp.
Quả thật, họ sống, lớn lên và
phát triển, cứ như thế giữa những
tình cảnh bị đè nén và mặc dù
những cố gắng có hệ thống của
Pha-ra-ô nhằm tiêu diệt những
người trẻ phái nam. Chúng ta có
thể kết luận thế nào? Ngay từ
đầu, sách Xh trình bày một cuộc
đối đầu đầy kịch tính giữa các
sức mạnh của sự sống và sự chết,
giữa Thiên Chúa hằng sống của
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con cái Ít-ra-en và chứng hoang
tưởng đưa đến chết chóc của một
ông vua trần thế. Đấy chính là
tấm phông để Mô-sê, một bé sơ
sinh không phương tự vệ, đi vào
sân khấu thế giới (Xh 2), em vẫn
sống sót dù gặp đủ thứ bất lợi, và

được nhắm trở thành vị cứu tinh,
nhà giải phóng dân tộc.
Thiển nghĩ chúng ta có thể
nhớ đến một khoảng thời gian
đau thương nào đó trong đời
sống mình, và thấy rằng mặc dù

có những khốn khó, chúng ta vẫn
nhận ra được sự hiện diện bền bỉ,
chan hòa sức sống của Thiên
Chúa, dù âm thầm, trong đời
sống mình. Kinh nghiệm này
uốn nắn chúng ta thế nào?

ĐỨC KITÔ, TUYỆT TÁC CỦA THIÊN CHÚA,
“SUMMUM OPUS DEI”
Alexis Trần Đức Hải
“Điều nghịch lý dễ thương nhất của phong trào Phan sinh là: những học thuyết sâu sa của nền thần
học của nó và các kho tàng phong phú của nền linh đạo của nó đều phát xuất từ đức tin đơn sơ, và sự
thánh thiện trong suốt của người nghèo và khiêm hạ thành Assisi: Phanxicô. Thật đáng kinh ngạc khi
người ta nghĩ đến sự kiện hầu như chắc chắn này là: trong đời ngài, Phanxicô chưa bao giờ đọc một
tác phẩm thần học nào, và càng chắc chắn hơn nữa, đó là ngài không để lại một hệ thống linh đạo khai
triển nào. Thế nhưng, Phanxicô đã là nguồn gợi hứng cho một số tư tưởng và học thuyết uyên thâm
trong lịch sử thần học, cho những tác phẩm thần bí đầy hấp lực nhất, cũng như cho những việc thực
hành đạo đức trong lịch sử tôn giáo.”2
ột trong những gợi
hứng quan trọng mà
Phanxicô để lại cho con cái ngài
như một di sản tinh thần, đó là vị
trí ưu đẳng của Đức Kitô trong
chương trình của Thiên Chúa,
mà hệ quả của cái nhìn thần học
này là: giá trị được nâng cao của
con người, nghĩa là: được “tạo
dựng và nắn đúc theo hình ảnh
Con yêu dấu của Người về phần
xác, và theo sự tương đồng với
Con của Người về phần hồn.”
(Huấn ngôn V)

M

Đối với truyền thống Phan
sinh, khi Chúa nói: “Chúng ta
hãy làm ra con người theo hình
ảnh chúng ta,” thì Chúa Cha đã
có Chúa Kitô trong tâm trí
Người. Nói cách khác, sự kiện

Nhập thể đã được Chúa Cha nhìn
thấy trước từ thuở đời đời, do đó
chúng ta đã được Chúa Cha yêu
thương từ thuở ban sơ, mỗi
người chúng ta (linh hồn chúng
ta) được xếp đặt kết hiệp với
Chúa trước khi có tình trạng tội
lỗi của chúng ta. Nói cách khác:
cốt yếu của linh đạo Phan sinh hệ
tại chỗ cho rằng có một chương
trình được sắp xếp rất tốt đẹp của
Chúa nhằm để chia sẻ tình yêu
của Người cho các thụ tạo. Tình
yêu này đã có sẵn trước khi
Người sáng tạo thế giới. Tất cả
được tiền định để chia sẻ trong
tình yêu bất diệt này. Đây là
chiều sâu của linh đạo Scotus,
linh đạo mà ngài học được từ

thánh Phanxicô, một con người
đam mê đi tìm Chúa Kitô.
Vị trí ưu đẳng của Đức Kitô
a. Vấn đề
Để làm sáng tỏ chỗ đứng và
vai trò của Đức Kitô, Scotus đã
tiếp cận vấn đề bằng cách dựa
vào câu nói của thánh Phaolô
trong thư gởi tín hữu Rôma:
“Đức Kitô đã được đặt làm Con
Thiên Chúa,” 3 và đặt câu hỏi:
“Có phải Đức Kitô đã được đặt
làm Con Thiên Chúa không?”4
Thật ra, khẳng định trên của
thánh Phaolô là một trong những
trường hợp thú vị và khó nhất,
liên can đến sự thông chuyển các

2

St. Francis of Assisi and the Christocentric character of Franciscan life and doctrine, Doyle & McElrath, trong Franciscan
Christology, (New York: The Franciscan Institute, 1980. p.1ff.)
3
“Factus est ex semine David qui praedestinatus est esse Filius Dei in virtute.” (Rm 1: 3-4) Chữ “praedestinatus” được dùng
để chuyển ý chữ horistheuos của Hy lạp. Tuy nhiên, horistheuos không nhắm chỉ ‘tiền định, định trước”xét theo thời gian,
như lối nghĩ thông thường của đa số, nhưng nó nhắm diễn tả: chọn lựa, chỉ định để làm một công việc gì, bố trí hoặc được
tuyên bố là...
4
“Utrum Christus praedestinatus fuerit esse Filius Dei?” Ordinatio. III d. 7, q. 3 (ed. Vives XIV 348-9, 354-5); “Utrum
Christus sit praedestinatus esse Filius Dei?” Reportata parisiensia III d. 7, q. 4 (ed. Vives XXIII 301-4)
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đặc tính.5 Duns Scotus đã bàn
luận nhiều về vấn đề này, và ngài
cho rằng khẳng định trên của
thánh Phaolô là đúng, dựa trên
cơ sở sau: bản tính nhân loại
của Đức Kitô được “tiền định”
(sắp xếp trước) để kết hợp với
Ngôi thứ Hai của Ba Ngôi.
Vấn đề này lại được kết nối
với cuộc tranh cãi về lý do của
sự tiền định này.
Phải chăng là do sự sa ngã của
Ađam mà bản tính nhân loại của
Đức Kitô được tiền định kết hợp
với Con của Thiên Chúa, và điều
này thì tất nhiên cần thiết cho sự
cứu rỗi? Hoặc, sự sa ngã của
Ađam không phải là lý do đưa
đến việc bản tính nhân loại của
Đức Kitô được tiền định kết hợp
với Con của Thiên Chúa?
Vấn đề nêu trên còn được gọi
là vấn đề về lý do đầu tiên của sự
Nhập thể, và câu trả lời cho vấn
đề này sẽ là câu trả lời cho câu
hỏi nền tảng nhất: “Tại sao Đức
Kitô hiện hữu?”
b. Các ý kiến
Bởi vì Giáo hội đã không có
một tuyên bố dứt khoát nào về
vấn đề được nêu trên - (lưu ý là
Đức Giáo hoàng Bênêđictô, xét
trong tư cách cá nhân ngài như
một nhà thần học, ủng hộ lập
trường của chân phước Duns
Scotus về sự Nhập thể 6)- do đó,
có nhiều ý kiến khác nhau, mà
5

Nguồn gốc của “Chuyển thông các
đặc tính” (communicatio idiomatum)
nằm nơi biến cố nhập thể ở đó Ngôi
Lời trở thành “Nhục thể” trong con
người Đức Kitô (Gio 1:1,14). Điều
này có nghĩa là nơi con người Giêsu
có hai bản thể khác biệt: bản thể nhân
loại và bản thể thần linh. Người ta gọi
đó là Ngôi hiệp (Hypostatic
Union).Trong Kinh Thánh chúng ta
thấy các thuộc tính của cả hai bản thể
được gán cho một người là Đức Kitô.
Nói cách khác, các thuộc tính của cả
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tiêu biểu là học thuyết của
trường phái Tôma. Thánh Tôma
cho rằng: nhập thể là một kết quả
của sự sa ngã, và việc suy đoán
trên cái gì có thể xảy ra nếu
Ađam không sa ngã là điều vô
nghĩa (lạc lõng), bởi vì “chúng ta
chỉ có thể biết về những sự việc
đến từ ý muốn của Thiên Chúa
[(mà ý muốn này vốn vượt quá
khả năng hiểu biết của con
người)] nếu chúng được nói
(bàn) đến trong Kinh Thánh, qua
đó ý muốn thần linh làm chúng
được nhận biết.”(ST 3.1.3c,
3[1]:5b)
Tuy nhiên, có một nhóm ít
người, bắt đầu từ Rupert of
Deutz (c. 1075-1129, hoặc
1130), lại thiên về ý kiến cho
rằng Đức Kitô cũng sẽ nhập thể
bất chấp sự sa ngã. Lối nhìn cho
rằng nhân tính của Đức Kitô là
điểm cao của tạo dựng này, thì ít
là có căn bản trong Kinh Thánh.
Ngoài ra, các tác giả trên còn dựa
vào nguyên tắc mang màu sắc
trường phái Dionysius, được đề
ra trong bộ Summa7 : sự thiện,
cái tốt thì khuyếch tán
(diffusive), và nhập thể là hình
thái biểu lộ cao nhất của sự tự
khuyếch tán sự thiện.
c. Tầm quan trọng của học
thuyết về vị thế ưu đẳng của
Đức Kitô
Học thuyết Phan sinh về vị
thế ưu đẳng của Đức Kitô (-

6

thiên tính lẫn nhân tính được gán cho
Đức Giêsu. Chính vì thế mà
“communicatio idiomatum” có nghĩa
là “các thuộc tính của cả hai, bản thể
thần linh và bản thể nhân loại, bây giờ
là các thuộc tính của ngôi vi., và vì
thế được qui về cho ngôi vị.”
(Berkhof, L., Systematic Theology,
WM. B. Eerdmans Publishing Co.,
Grand Rapids, Michigan, 1988, p.
324.)
“Scotus chủ trương rằng mầu nhiệm
Nhập Thể không phải là kết quả trực
tiếp của tội lỗi Ađam, nhưng là một

ngược lại với cái được gọi là học
thuyết Tôma-), bao hàm nhiều
điểm có thể tạo nên thú vị cho
bất cứ người nào bước theo chân
Đức Kitô.
Khám phá lý do đầu tiên của
Nhập thể sẽ ảnh hưởng trên:
1/ cái nhìn của chúng ta về
Thiên Chúa. Phải chăng Người
đã muốn (=lên kế hoạch) công
cuộc tạo dựng và lịch sử cứu độ
trong một cách thức thông minh
và có sắp xếp cách trật tự, với
Đức Kitô như là viên đá góc
chính? Hoặc Người đã muốn
(=lên kế hoạch) một chương
trình ân sủng dành cho các thiên
thần và cho các tổ tông của
chúng ta, và tiếp theo đó, một
chương trình ân sũng tốt hơn
trong Đức Kitô dành cho con
người như một phương dược cho
tội lỗi?
2/ cái nhìn của chúng ta về
Đức Giêsu và Mẹ Ngài. Phải
chăng hai tác phẩm vĩ đại hơn
hết của Thiên Chúa được Người
muốn trước tiên, trước bất kỳ vật
nào được Người nghĩ tới? Chúng
được muốn vì chính chúng?
Chúng có chăng chỗ đứng ưu
tiên trong sự sắp xếp các sự vật
một cách có hệ thống của Thiên
Chúa? Hoặc phải chăng những
tuyệt tác này của Thiên Chúa, sở
dĩ hiện hữu là do bởi sự việc
Ađam sa ngã?

phần của kế hoạch sáng tạo ban đầu
của Thiên Chúa, trong đó mọi tạo vật,
trong và qua Chúa Kitô, được mời gọi
trở nên hoàn thiện trong ân sủng, và
để tôn vinh Thiên Chúa mãi mãi.
Trong cái nhìn quy tâm Kitô cao cả
này, Ngôi Lời Nhập Thể xuất hiện
như là trung tâm của lịch sử và vũ trụ”
x. Cuộc nói chuyện của ĐGH Biển
Đức XVI ở đại thính đường Phaolô
VI, Zenith. Org. ngày 7-7-2010.
7
Tác phẩm thường được cho là của
Alexander of Hales
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3/ cái nhìn của chúng ta về
các thiên thần và ma quỷ. Phải
chăng Thiên Chúa, từ muôn
thưở, “tiền định”(=sắp xếp
trước) các thiên thần tốt trong,
qua và nhờ Ngôi Lời nhập thể Vị Trung gian ân sũng và vinh
quang của họ, và kết án các thiên
thần xấu bởi vì họ đã từ chối
phục vụ mầu nhiệm của Đức
Kitô? Hoặc các thiên thần được
tạo nên tách rời khỏi mầu nhiệm
Nhập thể và, vì thế, không ở
dưới quyền thủ lãnh của Đức
Kitô như Thần-Nhân?
4/ cái nhìn của chúng ta về
con người. Phải chăng nhân
phẩm nguyên thủy và ơn gọi cao
quý của con người (bao gồm cả
Ađam và Eva) là được nâng lên
cao (=thăng hoa) trong Đức Kitô
Giêsu –một tiên liệu được chọn
làm dưỡng tử của Thiên Chúa
trong Ngài, một sắp xếp ưu tiên
so với bất kỳ mối quan tâm nào
liên quan đến tội. Hoặc, nhân
phẩm và sự tiên liệu được chọn
trong Đức Kitô Giêsu đơn giản
chỉ là một hệ quả của nguyên
tội?
5/ quan điểm thiêng liêng của
chúng ta. Phải chăng từ muôn
thưở Thiên Chúa muốn rằng
hành trình thiêng liêng của con
người đặt trọng tâm nơi Thánh
Tâm của Đức Giêsu và của Mẹ
Maria, bất kể có tội hay không
có tội? Hoặc, phải chăng hành
trình ngọt ngào của các thánh đi
về Chúa qua Đức Giêsu và Mẹ

8

Lưu ý: Những tước vị như Đức Giêsu,
Ngôi Lời nhập thể, Đức Kitô, Thánh
Tâm Chúa, Ngôi Lời trở thành nhục
thể, nhân tính thánh thiêng, ThầnNhân đều qui chiếu về mầu nhiệm
Nhập Thể và sự kết hiệp Ngôi vị, -sự
kết hiệp của hai bản tính của Đức
Kitô (nhân tính và thiên tính) trong
cùng một Ngôi vị của Ngôi Lời. Các
tước vị này luôn qui chiếu về Ngôi
Lời như Thiên Chúa thật và người

Chia sẻ 11&12 – 2015 (360)

Maria là kết quả của sự cần thiết
để được cứu rỗi của con người?8

Đức Kitô hướng về quang vinh
(i.e. về hưởng thiên kiến)

d. Lập luận của Scotus:

(2) Thiên Chúa an bài bản
tính con người của Đức Kitô lệ
thuộc vào Ngôi Lời

Scotus đồng ý kiến với truyền
thống của “nhóm ít người”9, mặc
dù các lý do khác mà ngài đưa ra
gây nhiều ấn tượng hơn10. Ngài
lý luận rằng:
a/ Lý trí tự nhiên cho phép
chúng ta có được một vài hiểu
biết về quá trình hoạt động của
Thiên Chúa trong quyết định của
Người,
b/ Đức Kitô cũng vẫn nhập
thế bất chấp sự sa ngã của con
người.
Scotus đã sử dụng hai nguyên
tắc sau, tuy khác nhau, nhưng có
liên hệ với nhau trong việc xác
lập kết luận của ngài:
(a) trong bất cứ hành vi nào
được suy nghĩ và sắp xếp kỹ
càng, mục đích (thì) được
muốn trước phương tiện. =
(mục đích > phương tiện)
(b) trong bất cứ hành vi nào
được suy nghĩ và sắp xếp kỹ
càng, cái tốt lớn hơn (thì) được
muốn trước cái tốt kém hơn. =
(đại hảo > tiểu hảo)
Sử dụng hai nguyên tắc này,
Scotus thiết lập trật tự sau đây
trong các hành động của Thiên
Chúa:
(1) Thiên Chúa nghĩ trước
(sắp xếp đầu tiên, “tiền định”
(predestine) việc linh hồn của

thật. Trong khi đó, các tước vị như
Ngôi Lời vĩnh cữu và Ngôi Lời không
được tạo thành thì chỉ về Ngôi thứ hai
của Thiên Chúa Ba Ngôi , Thiên
Chúa bởi Thiên Chúa, Ánh sáng bởi
ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên
Chúa thật – không liên hệ với mầu
nhiệm
Nhập
thể.
x.
http://absoluteprimacyofchrist.org.d
uns-scotus

(3) Thiên Chúa an bài một số
tạo vật hưởng quang vinh
(4) Thiên Chúa thấy trước sự
sa ngã của Ađam
(5) Thiên Chúa an bài cho
Đức Kitô cứu độ nhân loại sa
ngã.11
Thiên Chúa phải quyết định
“nghĩ trước tiên” (“predestine”)
đến bản tính nhân loại của Đức
Kitô trước bất cứ tạo vật nào, bởi
vì vinh quang của bản tính của
Đức Kitô là một cái tốt lớn hơn
vinh quang của bất cứ tạo vật
nào khác, và do đó, bởi (b: đại
hảo>tiểu hảo) nó được muốn
trước.
Cũng vậy, việc sắp xếp trước
linh hồn Đức Kitô hưởng quang
vinh thì đi trước (prior) việc sắp
xếp bản tính nhân loại của Đức
Kitô hướng về sự lệ thuộc ngôi
vị (hypostatic dependence), bởi
vì sự lệ thuộc ngôi vị là phương
tiện mà Thiên Chúa chọn để
hoàn thành mục đích của Người
là quang vinh linh hồn của Đức
Kitô; và do đó, bởi (a: mục đích
> phương tiện) cùng đích được
muốn trước phương tiện.
Nhưng, sự lệ thuộc ngôi vị là
một cái tốt lớn hơn sự vinh
quang của các tạo vật khác; do
đó, bởi (b: đại hảo>tiểu hảo),
x. ở trên: Rupert of Deutz
Ở đây, liên can đến sự khác biệt giữa
Scotus và Thomas trong vấn đề tiếp
cận của tri thức của chúng ta với ý chí
của Thiên Chúa.
11
Toàn bộ luận chứng trên được lượm
lặt từ nhiều đoạn trong các tác phẩm
của ngài và được góp lại.
9

10
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việc sắp xếp bản tính nhân loại
của Đức Kitô về sự lệ thuộc ngôi
vị thì đi trước việc Người muốn
các tạo vật khác vinh quang.
(Lưu ý: Ở đây, Scotus không hề
có gợi ý là sự kết hợp ngôi vị là
điều cần thiết để các tạo vật khác
được vinh quang)
Cả việc “tiền định” (=sắp xếp
trước của) bản tính nhân loại của
Đức Kitô lẫn việc tiền định cho
bất kỳ tạo vật nào khác được
vinh quang đều không lệ thuộc
vào sự sa ngã của Ađam, bởi vì
điều này sẽ vi phạm (b: đại
hảo>tiểu hảo)
[Lưu ý là Scotus chỉ cần lý
luận đến đây để chứng minh lý
luận của ngài là: Đức Kitô nhập
thể mà không lệ thuộc gì vào sự
sa ngã của Ađam] Cũng thế,
quyết định của Thiên Chúa cứu
chuộc nhân loại tội lỗi thì tiếp
theo (nghĩa là: sau) quyết định
của Người là “tiền định”các tạo
vật hưởng vinh quang, bởi vì sự
cứu chuộc là -căn cứ vào sự sa
ngã- phương tiện mà Thiên Chúa
chọn để đến quang vinh, và vì
thế, bởi (a: mục đích > phương
tiện), nó được muốn sau mục
đích.12
“Tôi (= Scotus) nói rằng sự
nhập thể của Đức Kitô đã không
được nhìn thấy trước như một sự
việc được sinh ra do bởi tội,
nhưng đã được Thiên Chúa nhìn
thấy trước, một cách trực tiếp, từ
muôn thuở như là một điều tốt
gần với cùng đích hơn. Như thế,

12

x. Richard Cross, Duns Scotus
(Oxford:University Press, 1999),
127-129
13
Ordinatio III, d. 19
14
ĐTC Biển Đức XVI: “Hiện nay,
Duns Scotus được biết đến nhiều do
sự đóng góp của ngài vào sự phát
triển tư tưởng Kitô giáo trong ba lãnh
vực: cái nhìn quy tâm Kitô, tín điều
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Đức Kitô, trong bản tính nhân
loại của Ngài, đã được nhìn thấy
trước như gần hơn với cùng đích
[mà Thiên Chúa có trong trí
Người khi tạo dựng] hơn các
người khác – nói đến những ai đã
được tiền định, bởi vì mỗi một
người trong họ đã được sắp xếp
trước hưởng ân sũng và vinh
quang trước khi nhìn thấy sự sa
ngã của nó.”13
Kết luận
Như vậy, theo Scotus, Thiên
Chúa muốn tôn vinh bản tính
nhân loại, và Người thực hiện
điều này qua Nhập thể. Việc bản
tính nhân loại của Đức Kitô
được tiền định kết hiệp với Con
Thiên Chúa không liên can gì
đến sự sa ngã của Ađam. Đức
Kitô là ý định yêu thương đầu
tiên của Thiên Chúa. Thiên Chúa
trở thành người trong Đức Giêsu
vì do tình yêu (hơn là vì do tội),
bởi vì Thiên Chúa muốn diễn tả
chính bản thân Người trong một
thụ tạo kiệt xuất, và có khả năng
yêu đáp trả Người cách tuyệt
hảo. Chính vì thế mà
Đức Kitô là tác phẩm
tình yêu tuyệt vời
của Thiên Chúa,
“summum
opus
Dei,” và Nhập thể là
cách thức hay nhất
mà nghệ nhân thần
linh đã nghĩ ra từ
muôn thưở và một
cách tự do, trong đó
sự viên mãn của vinh
quang của Người

Đức Mẹ vô nhiễm thai, vấn đề tự do
của con người.” Zenit Org.
2010/07/07
15
Học giả Paul Vignaux tìm thấy trong
học thuyết của Scotus “đặc tính lịch
sử của cái nhìn về vũ trụ như là đặc
tính căn bản” Philosophie au Moyen
Age, (Paris: Librairie philosophique
J, Vrin, 2004), 47

được chia sẻ: thông qua nhân
tính của Đức Giêsu, Thiên Chúa
diễn tả, một cách tuyệt đối tự do,
ước muốn của Người là thông
ban tình yêu thần linh ở trong
một thế giới ngẫu nhiên và hữu
hạn. Diễn tả cách khác, cái mà
Thiên Chúa nhắm đến đầu tiên là
nhân tính của Đức Giêsu, là việc
kết hiệp với Người, là vinh
quang của thân phận con người
sau cuộc đời trần thế, là sự chia
sẻ hạnh phúc vào đời sống bên
trong của các Ngôi vị thần linh.
Và đây là một quà tặng nhưng
không từ phía Thiên Chúa.
Và chính quan điểm lấy Đức
Kitô làm trung tâm14 -nền tảng
cho toàn bộ học thuyết của Duns
Scotus- đã làm nổi bật tính chất
lịch sử của quan điểm Kitô giáo
về vũ trụ,15 và đã làm cho nhà cổ
sinh vật học nổi tiếng của thế kỷ
thứ 20 – Teilhard de Chardinthốt lên đầy thán phục: “Đây là
nền thần học vũ trụ, nền thần học
của tương lai!”16

16

Voilà la théologie cosmique, la
théologie de l’avenir!” x. Allegra,
Gabriel M. ofm., My conversations
with Teilhard De Chardin on the
Primacy of Christ, Bản dịch tiếng
Anh, lời giới thiệu và ghi chú của Lm
Bernardino M. Bonansea ofm.,
(Chicago, Illinois: Franciscan Herald
Press,1971),92.
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Giải đáp phụng vụ
Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh
Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư
phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương
các Thánh Tông Đồ), Rôma.

CUNG ĐIỆU BÀI GIẢNG LỄ LÀ
NHƯ THẾ NÀO?
Hỏi: Thưa cha, liệu việc nghe
bài giảng chủ nhật là cần thiết để
chu toàn luật giữ ngày Chúa nhật
không? Đôi khi, vì lý do cá nhân,
con không cảm thấy thích nghe
bài giảng của một linh mục nào
đó, vì con mạnh mẽ nhận thấy sự
không chân thật của ngài, và bởi
vì ngài không thực hành điều
ngài giảng. - R. C., Mumbai, Ấn
Độ.
Đáp: Giáo luật buộc chủ tế
chuẩn bị bài giảng và giảng
trong mỗi thánh lễ Chúa Nhật,
hoặc ít nhất ủy thác cho thầy phó
tế hoặc một linh mục khác giảng.
Xin mời đọc:
"767 §1. Trong những hình
thức giảng thuyết, nổi bật nhất là
bài giảng giải thánh lễ vì là phần
chính của phụng vụ và dành
riêng cho Linh Mục hay Phó Tế.
Trong bài giảng ấy, phải làm sao
để suốt một năm phụng vụ có thể
trình bày các mầu nhiệm đức Tin
và khuôn khổ đời sống Kitô giáo
dựa vào bản văn Thánh Kinh.
“§2. Trong mọi thánh lễ ngày
Chúa Nhật và ngày lễ buộc, khi
có dân chúng họp lại, thì buộc
phải giảng lễ, trừ khi có lý do
quan trọng mới được bỏ qua.
"§3. Trong các thánh lễ trong
tuần, nhất là trong mùa Vọng và
mùa chay, hoặc khi có lễ lớn hay
tang chế, khuyến khích nên
giảng lễ khi có số đông dân
chúng tham dự.
Chia sẻ 11&12 – 2015 (360)

Nguyễn Trọng Đa phiên dịch

"§4. Cha Sở hay Linh Mục
quản đốc nhà thờ phải lo liệu để
những quy luật trên được tuân
giữ chu đáo.

dạy, chừng nào nó phù hợp với
chân lý Công giáo, mà chúng tôi
đoán là đúng trong trường hợp
trên.

“Ðiều 768 §1. Những người
giảng Lời Chúa, trước hết hãy
trình bày những điều cần phải tin
và phải làm nhằm vinh danh
Chúa và cứu rỗi nhân loại.

Vì các điều 768-769 nói rất rõ
ràng, vấn đề đề tài của bài giảng
là giảng giải giáo lý của Chúa
Kitô và áp dụng nó trong giáo
huấn. Đây không nói về các
phẩm chất của người giảng, mặc
dù rõ ràng là chúng có tác dụng
nào đó đến hiệu quả của bài
giảng.

"§2. Cũng phải trình bày cho
tín hữu giáo thuyết Hội Thánh
dạy về nhân phẩm và tự do của
con người, về sự duy nhất và sự
vững bền cùng những trách vụ
của gia đình, về những bổn phận
của những người công dân sống
trong xã hội, và cả về việc điều
hành những việc trần thế theo
trật tự Chúa đã ấn định.
“Ðiều 769. Giáo lý Kitô giáo
phải được trình bày thích hợp
với điều kiện của thính giả và
nhu cầu của thời đại. (Bản dịch
Việt ngữ của các Linh Mục
Nguyễn Văn Phương, Phan Tấn
Thành, Vũ Văn Thiện, Mai Ðức
Vinh).
Do đó, ngoại trừ một nguyên
nhân nghiêm trọng, bài giảng
không thể được bỏ qua vào lễ
Chúa nhật. Vì, như giáo luật nói,
nó là một phần của phụng vụ,
nên trách nhiệm của người giảng
là phải chuẩn bị bài giảng và
giảng trong mức độ tốt nhất có
thể. Đối với các tín hữu, bổn
phận tôn giáo của họ là cố gắng
tốt nhất để hiểu và nắm lấy lời

Tôi không đứng ở vị trí làm
người phán đoán liệu cha giảng
thuyết ở Mumbai có thực hành
những gì ngài giảng không, và
thực sự chỉ Thiên Chúa mới có
thể phán đoán tâm hồn người ta.
Tôi biết chắc chắn rằng, với tư
cách một linh mục, tôi không
bao giờ thực hành hoàn toàn
những gì tôi rao giảng. Thật vậy,
mỗi khi tôi đứng trên bục giảng,
hoặc đưa ra lời khuyên trong tòa
giải tội, tôi nhận thức sâu sắc về
các bất cập và thất bại của mình,
để sống đúng với thách thức của
Tin Mừng. Tôi tin vào sự thật
của sứ điệp, và phấn đấu để
truyền đạt nó trong khả năng tốt
nhất của tôi. Tôi chỉ có thể đoán
rằng hầu hết các linh mục đều
chia sẻ kinh nghiệm này.
Nhà thơ Anh và mục sư Anh
giáo George Herbert, trong bài
thơ "Hiên nhà thờ" (The Church
Porch) có một suy tư thú vị về
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bài giảng: "Xin đừng xét đoán
người giảng thuyết; vì ngài là
Thẩm phán của bạn: Nếu bạn
không ưa thích ngài, bạn sẽ
không hiểu ngài. Thiên Chúa
kêu rao giảng điên rồ. Bạn đừng
đay nghiến / Để lấy ra kho báu từ
một bình đất. Người rao giảng tệ
nhất cũng nói ra một điều gì tốt:
nếu mọi người muốn cảm giác,
Thiên Chúa cầm một bản văn, và
giảng sự kiên nhẫn".
Nói cách khác, chính nội
dung của bài giảng, cho dù có
khiếm khuyết, là quan trọng, chứ
không phải người giảng. Một
người thông dịch bài thơ trên đã
giải thích nó như sau:
"Phương tiện truyền thông
không phải là sứ điệp. Hãy tìm
viên ngọc quý. Bình đất [...]
không là vấn đề. Hãy xem điều
gì là quan trọng. Hãy chấp nhận
nó. Chúa sử dụng tất cả cho mục
đích của Ngài. Sự đáp trả của
bạn với người giảng sẽ xét đoán
bạn, chứ không phải sứ điệp của
ngài. Người giảng là Thẩm phán

của bạn, là trắc nghiệm mà qua
đó bạn được xét đoán. Nếu bạn
không thích ngài, bạn sẽ không
nghe hoặc hiểu sứ điệp của
Chúa. Ngay cả một kẻ khờ dại
cũng có thể nói một tri thức cho
người khôn ngoan. Bạn bác bỏ
sự hiểu biết Chúa ra khỏi thành
kiến. Đó cũng là một sự xét
đoán. Ngay cả người giảng tồi tệ
nhất, như một người bình
thường, sinh viên và diễn giả,
đều có một bài học để dạy. Dù
bản văn cho ngày ấy, mà người
giảng có thể làm hỏng, là ra sao
chăng nữa, Chúa sẽ chọn bản
văn riêng của Ngài, và giảng sự
kiên nhẫn để cứu các kẻ tin, bất
kể người giảng là như thế nào".

được chỉ định để lo bênh vực Tin
Mừng. Còn những người kia thì
loan báo Đức Kitô vì tính ưa
tranh giành, họ không có lòng
ngay, tưởng làm như thế là gây
thêm khổ cho tôi, trong lúc tôi bị
xiềng xích. Nhưng không sao
đâu! Dù thế nào đi nữa với ý lành
hay ý xấu, cuối cùng Đức Kitô
được rao giảng là tôi mừng. Và
tôi sẽ còn mừng nữa” (Bản dịch
Việt ngữ của nhóm Phiên dịch
Các Giờ Kinh Phụng Vụ).
Tôi chỉ có thể khuyên người
nêu câu hỏi trên đây rằng bạn
nên vui mừng như Thánh
Phaolô.
(Zenit.org 3-11-2015)

Thánh Phaolô có một ý tưởng
tương tự trong thư gửi tín hữu
Philípphê 1, 15-18:
"Đã hẳn, có những kẻ rao
giảng về Đức Kitô vì lòng ganh
tị và tranh chấp, song những
người khác lại làm công việc đó
vì ý ngay lành. Những người này
làm vì bác ái, bởi họ biết rằng tôi

Phụng vụ Thánh Thể bao gồm bốn hành động: [Đức Kitô] cầm lấy [1] bánh và rượu; tạ
ơn[2]; bẻ ra [3]; và trao cho [4] các môn đệ. Phần Chuẩn bị Lễ vật là hành động đầu tiên
và tương ứng với động tác “cầm lấy”. Trong phần này, chúng ta chuẩn bị bàn thờ với những
lễ vật được mang lên bàn thờ. Trước đây, bánh và rượu đã từng được các tín hữu mang từ
nhà của họ tới chỗ cử hành. Hiện nay, nghi thức mang theo những lễ vật vẫn tiếp tục với
cùng giá trị và ý nghĩa thiêng liêng như vậy. Đó là những lễ vật được dâng dành cho Giáo
hội và người nghèo. Đi kèm theo việc rước kiệu lễ vật, có thể hát bài Ca tiến lễ.1

THAY ĐỔI CÁCH NHÌ N
VÀ THỰC HÀ NH LIÊN QUANG ĐẾN
DÂNG LỄ - BÀ I CA TIẾN LỄ
Chuẩn bị Lễ vật thay cho
“Dâng lễ”
Các tài liệu của Giáo hội hiện
nay như Quy chế Tổng quát
Sách lễ Roma [2002] và sách
Giáo lý Công giáo gọi phần
chuẩn bị các yếu tố vật chất để
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dâng lễ là Chuẩn bị Lễ vật
(praeparatio
donorum)2 hay Trình bày Lễ
vật (praesentatio donorum)3 tha
y cho hạn từ “dâng lễ”
(offertorium) trước đây vì muốn
dành từ ngữ “dâng lễ” cho việc
hiến dâng Mình và Máu Đức
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Giêsu diễn ra trong phần Kinh
nguyện Thánh Thể.4 Bởi vậy,
nên tránh nói tiếng “dâng lễ”
cho phần Chuẩn bị Lễ vật.5
Dâng thì đúng, vì có nghĩa là
đem lên, nhưng ở đây mới chỉ
đem lên mà thôi chứ không có gì
khác nữa. Còn “dâng lễ” lại có
nghĩa khác, nói một cách chuyên
môn hơn, chính là hiến tế. Nội
hàm của hiến tế là sát tế. Đối
tượng của sát tế phải là một sinh
vật. Nhưng lúc này, trong phần
Chuẩn bị Lễ vật, chưa diễn ra
hiến tế, vì không thể sát tế bánh
và rượu. Chúng ta chỉ hiến tế lễ
vật là chính Đức Kitô, Chiên
Thiên Chúa bị sát tế chứ không
phải bánh rượu chưa truyền phép
là vật để tế lễ.6 Bởi thế, việc
“dâng lễ” thực sự chỉ diễn ra
trong Kinh nguyện Thánh Thể,
tức là sau phần Tường thuật
Thiết lập và Tung hô Tưởng
niệm.7 Quy chế Tổng quát Sách
lễ Roma hiện nay gọi phần Dâng
lễ hay Tiểu Lễ quy trước đây là
Chuẩn bị Lễ vật với việc chuẩn
bị bàn thờ và lễ phẩm nhằm phân
biệt với phần Lễ quy chính, hay
Dâng lễ chính thức, tức là Kinh
nguyện Thánh Thể. Chỉ sau khi
bánh và rượu đã trở thành Mình
và Máu Chúa Kitô, lúc ấy chúng
ta mới chính thức tiến dâng lên
Chúa Cha Của Lễ là chính Chúa
Kitô.8 Hiểu như vậy, chúng ta
mới nghiệm ra không nên sử
dụng bài “Con chỉ là tạo vật” để
hát Ca tiến lễ vì bài ca này có câu
“Con xin dâng lên chính là
Chiên Thiên Chúa”, trong khi
thời điểm Chuẩn bị Lễ vật mới
chỉ có bánh và rượu mà thôi.
Dâng gì cho Chúa?
Bánh và rượu là sản phẩm của
trái đất và do đó tượng trưng cho
thế giới và đời sống của chúng
ta. Bánh và rượu cũng tượng
trưng cho lao công của con
người, “dâng lên” Chúa bánh Chia sẻ 11&12 – 2015 (360)

rượu để bánh - rượu sẽ trở nên
lương thực thiêng liêng nuôi
sống chúng ta. Của lễ chúng ta
“dâng lên” Chúa trong phần
Chuẩn bị Lễ vật không giới hạn
theo nghĩa là chỉ có bánh và
rượu, chúng ta còn phải “vượt
qua những sự vật hữu hình mà
say mến những sự vô hình”.
Theo Đức Bênêđictô XVI:
Chúng ta dâng lên bàn thờ
mọi thọ tạo đều được Đức Kitô,
Đấng Cứu Độ đón nhận để được
biến đổi và dâng lên Thiên Chúa
Cha. Trong cách nhìn này chúng
ta cũng đưa lên bàn thờ tất cả
những đau khổ và khốn cùng của
thế giới, trong niềm xác tín rằng
tất cả đều đáng quý trọng trước
mặt Thiên Chúa.9
Như đã nói, dâng thì đúng, vì
có nghĩa là đem lên, nhưng ở đây
mới chỉ đem lên hay đưa qua thôi
chứ không có gì khác nữa. Khi
dùng từ “dâng lễ” là có ý muốn
chỉ trước (anticiper) những của
lễ sẽ được truyền phép và dâng
lên Chúa Cha trong hồi hiến tế
sau này.10 Rõ ràng, Giáo Hội đã
thay đổi động từ fiat (là)
thành fiet (sẽ) trong hai lời chúc
tụng trên bánh và rượu: “để
bánh sẽ (fiet) trở nên Bánh
trường sinh cho chúng con” và
“để rượu này sẽ (fiet) trở nên của
uống thiêng liêng cho chúng
con”11 hầu tránh cho người ta
khỏi quan niệm sai lầm các yếu
tố của việc Chuẩn bị Lễ vật đã
được thánh hiến (truyền phép)
rồi.

Chủ đề của Bài Ca tiến lễ
Thực chất, bài ca trong phần
Chuẩn bị Lễ vật không phải luôn
luôn cần thiết hay đáng ước
mong, và khi sử dụng cũng
không cần chúng phải đề cập
đến bánh và rượu hay việc
dâng tiến.12 Thật vậy, hát là để
nâng cao tầm quan trọng của
nghi thức nhưng Chuẩn bị lễ vật
không phải là nghi thức quan
trọng trong thánh lễ. Chính vì
vậy, Sách lễ đã dọn sẵn phần đọc
đối đáp giữa chủ tế và cộng đoàn
để sử dụng trong những dịp bình
thường. Còn nếu muốn hát,
chẳng hạn trong những dịp lễ
kính hay lễ trọng, nhất là khi có
rước kiệu lễ vật, thì bắt đầu trong
khi chuẩn bị bàn thờ13 và tiếp tục
ít là cho đến khi lễ phẩm đã được
đặt trên bàn thờ, tức là có thể hát
cho đến Lời nguyện Tiến
lễ.14 Lúc đó, theo hướng dẫn của
Giáo Hội, chúng ta “có thể dùng
điệp ca cùng với Thánh vịnh, ghi
trong
sách Graduale
Romanum hay
trong
sách Graduale simplex; hoặc
dùng bài hát nào khác phù hợp
với cử hành phụng vụ, với tính
chất của ngày lễ, hay mùa phụng
vụ. Bản văn bài hát này phải
được Hội đồng Giám mục chuẩn
nhận”15. Việc cải cách phụng vụ
của Công đồng Vatican II nhấn
mạnh vào sự tham dự của dân
chúng và muốn đơn giản hóa
nghi thức Chuẩn bị Lễ vật, cho
nên đã rút các bản văn dùng để
hát Ca tiến lễ ra khỏi Sách lễ mặc
dầu vẫn có thể tìm thấy chúng
trong Gradulae
Romanum - tức
bộ sưu tầm các
bài ca cho thánh
lễ, hoặc trong
một phiên bản
đơn giản hơn là
cuốn Graduale
simplex. Sách lễ
hiện nay chỉ còn
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chứa đựng duy nhất một bản văn
để hát Ca tiến lễ vào ngày thứ
Năm Tuần Thánh (lễ Tiệc
Ly).16 Đó là bài “Đâu có tình yêu
thương, ở đấy có Đức Chúa
Trời…”. Rất tiếc là tại Việt
Nam, rất hiếm có cộng đoàn nào
chịu chọn bài này làm bài Ca tiến
lễ trong Thánh Lễ Tiệc Ly.
Nói chung, chúng ta không
bao giờ tìm thấy những từ như
bánh - rượu hay việc dâng tiến
nằm trong bài Ca tiến lễ của
sách Graduale Romanum hay
sách Graduale simplex. Chẳng
hạn, trong Thánh Lễ Tiệc Ly thứ
Năm thánh, Giáo hội đề nghị
chúng ta hát bài: “Ubi cáritas et
amor, Deus ibi est…” (“Đâu có
tình yêu thương, ở đấy có Đức
Chúa Trời…”). Bài ca này
không hề có từ ngữ bánh rượu
hay dâng tiến. Vì vậy, bản
Hướng dẫn về “Âm nhạc trong
Phụng tự Công giáo” (phần
“Chuẩn bị Lễ phẩm”) của Hoa
Kỳ (1982) xác định: “Bản văn có
thể để ngợi ca dùng theo mùa
hoặc lấy từ Ca tiến cấp của Sách
lễ Rôma (Gradulae Romanum)
có các câu Thánh vịnh. Không
cần nói về bánh rượu hay việc
dâng của lễ” (số 71). Còn tại
Việt Nam, theo thông cáo số
3/94 của Ủy ban Thánh nhạc:
“…Tập quán thay Ca dâng lễ
bằng những bài hát có ý nghĩa
dâng bánh rượu, dâng hồn xác
lên Chúa vẫn có thể được duy trì,
vì đang khi ca đoàn, cộng đoàn
hát như thế, chủ tế vẫn đọc trọn
vẹn bản văn theo quy định”17.
Những gì vừa trình bày ở trên
cho thấy, Ca dâng lễ trong
sách Graduale Romanum hay
sách Graduale
simplex phải
được chọn lựa ưu tiên hơn. Lấy
vài ví dụ, trong sách Graduale
Romanum, Ca tiến lễ của Lễ Mẹ
Thiên Chúa là: “Ôi Đức Trinh
Nữ Maria, Mẹ thật diễm phúc và
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xứng muôn lời ca tụng, vì từ nơi
Mẹ đã phát sinh ra mặt trời công
chính là Đức Giêsu Kitô, Chúa
chúng con”. Ca tiến lễ của lễ
Vọng Giáng sinh được trích từ
Tv 24, 7: “Hỡi cửa đền, hãy cất
cao lên, cao lên nữa, hỡi cửa đền
cổ kính, để Đức Vua vinh hiển
ngự vào”. Ca tiến lễ của ngày lễ
Thăng Thiên được trích từ Tv
47, 6: “Thiên Chúa ngự lên, rộn
rã tiếng hò reo, Chúa ngự lên,
vang dội tiếng tù và”... Nếu
không thể hát được những bài
này, chúng ta mới thay bằng
những bài có ý nghĩa “dâng bánh
rượu, dâng hồn xác lên Chúa”.
Điều này có nghĩa là trong nghi
thức Chuẩn bị Lễ vật, chúng ta
nên hát những bài có nội dung
hay chủ đề theo bài Phúc Âm,
về ngày lễ, mùa lễ, về niềm vui,
về cộng đoàn hay đơn giản là
Thánh ca chúc tụng Thiên
Chúa chứ không nhất nhất
phải có bánh rượu hay dâng
tiến.18
Tham dự vào phần Chuẩn
bị Lễ vật

Thứ nhất, chúng ta có thể hát
bài Ca tiến lễ trong những dịp lễ
Chúa nhật, lễ kính hay lễ trọng,
nhất là khi có cuộc rước lễ phẩm
rõ rệt, vì chức năng thích hợp
của bài hát này là đi kèm và “cử
hành những khía cạnh cộng đồng
của cuộc rước”. Trong trường
hợp đó, một bài thánh ca nhẹ
nhàng sẽ do lĩnh xướng viên hay
chỉ riêng ca đoàn hát nhằm hỗ
trợ cho việc suy niệm, đưa người

tham dự vào hành động phụng
vụ đang diễn ra hơn là lôi kéo sự
chú tâm của người ta vào bài hát.
Các thành viên của cộng đồng
cần có đôi tay rảnh rang để
chuẩn bị tiền dâng cúng hay
những lễ phẩm khác cho người
nghèo, nhất là tại những giáo xứ
mà giỏ tiền được truyền từ tay
này qua tay kia. Nếu cả cộng
đoàn hát, nên chọn lựa kiểu hát
Taize, trong đó ca đoàn chỉ giữ
vai trò dẫn đầu, không loại trừ
hay lấn át cộng đoàn với nội
dung của bài Ca tiến lễ dựa trên
chính bản văn Tin Mừng của
ngày lễ hôm ấy (Điều này là thực
tế khi chúng ta chưa có bản dịch
cuốn Graduale
Romanum hay Graduale
simplex ra tiếng Việt).19 Chẳng
hạn, câu một và hai được hát bởi
riêng ca đoàn. Sau đó, cả cộng
đoàn hát câu ba và bốn. Đến câu
bốn và câu cuối, lĩnh xướng viên
ra hiệu cho cả cộng đoàn đứng
lên. Hành động này sẽ đánh động
dân chúng nhận ra bài Ca tiến lễ
không chỉ đơn giản là một hoạt
động chèn vào nghi thức đang
khi thu tiền lạc quyên và Chuẩn
bị Lễ vật trên bàn thờ, mà còn là
phần không thể tách rời khỏi
việc chuẩn bị tâm hồn họ khi sắp
bước vào Kinh nguyện Thánh
Thể. Lúc này, chính mọi người
cũng là của lễ đang được chuẩn
bị. 20 Thứ hai, nếu không hát Ca
tiến lễ, nhất là trong những dịp
không có cuộc rước dâng của lễ
thì hoặc là chủ tế và cộng đoàn
sẽ đối đáp theo bản văn của Sách
lễ,21 hoặc là dạo đàn phong cầm
(quản cầm) mà không hát hay
thinh lặng hoàn toàn. Lý do là vì
Chuẩn bị Lễ vật diễn ra sau
nhiều lời từ ba Bài đọc Kinh
Thánh (và Thánh vịnh), bài
giảng, kinh Tin kính và Lời
nguyện Tín hữu, cho nên phần
phụng vụ này (Chuẩn bị Lễ vật)
có thể là một thời khắc thích hợp
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cho việc thinh lặng nhằm chuẩn
bị cho việc tham dự vào Kinh
nguyện Thánh Thể.

Thể.22 Đức
Giáo
hoàng
Bênêđictô XVI viết: “Để được
sống đúng ý nghĩa của cử chỉ
này, không cần nhấn mạnh thêm
bằng những hình thức rườm rà
không thích hợp.”23 Còn linh
mục Đỗ Xuân Quế góp ý kiến
như sau:

Chuẩn bị Lễ vật là sự khai
mào cho việc thánh hóa và thánh
hiến lễ phẩm sẽ diễn ra trong
phần Kinh nguyện Thánh Thể và
bản chất thứ yếu (ít quan trọng)
này phải được suy nghĩ đến khi
có bất cứ sự chọn lựa nào về âm
nhạc. Do đó, không nên hát Ca
tiến lễ trong mọi thánh lễ như tại
Việt Nam đang thực hành mà chỉ
sử dụng trong thánh lễ Chúa nhật
hay những thánh lễ thuộc bậc lễ
kính trở lên. Mặt khác, sẽ thiếu
khôn ngoan nếu ca đoàn chọn
hát Ca tiến lễ thật nhiều bè hay
phức tạp trong khi chẳng mảy
may để ý đến việc hát những
phần quan trọng hơn Ca tiến lễ
rất nhiều, như: Tung hô Tin
Mừng, Tung hô Tưởng niệm,
Thánh Thánh Thánh và Amen
long trọng sau Vinh tụng ca kết
thúc Kinh nguyện Thánh
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“TỪ ĐỘNG LỰC HÓA ĐẾN ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN”
Ts. Phạm Huy Thông
Mấy trao đổi về tiểu luận
“Từ động lực hóa đến động lực phát triển”của nhà nghiên cứu Đặng Hữu Hưng
Kính thưa các nhà nghiên
cứu và toàn thể Quý vị đáng
kính!
Tôi thật sự bối rối khi GS.TS
Tô Duy Hợp- Giám đốc Trung
tâm Khoa học Tư duy (CTS) mời
tôi phản biện cho tiểu luận khoa
học “Từ động lực hóa đến động
lực phát triển” của Nhà nghiên
cứu Đặng Hữu Hưng. Bối rối vì
tôi là người nghiên cứu tôn giáo
có chuyên môn hẹp là nghiên
cứu văn hóa của đạo Công Giáo.
Còn vấn đề của nhà nghiên cứu
Đặng Hữu Hưng thì đụng chạm
đến nhiều ngành khoa học tự
nhiên như Vật lý, Toán học, Tự
động hóa, Sinh học, Điều khiển
học… và lại còn quá “nhạy cảm”
nữa, mà đây là những vấn đề mà
tôi thực sự ít có am hiểu. Nhưng
để không phụ lòng tin của GS Tô
Duy Hợp nên tôi cũng xin có
mấy trao đổi cùng tác giả tiểu
luận.
Tiểu luận khoa học của nhà
nghiên cứu Đặng Hữu Hưng
ngắn chỉ có 7 trang A4 nhưng
hàm chứa nhiều nội dung lớn.
- Tác giả “bác bỏ luận
thuyết đấu tranh giai cấp là
động lực phát triển của xã hội”
mà động lực tiến hóa của một
nền kinh tế, xã hội là do độ
chênh entropy giữa sức sản
xuất và quan hệ sản xuất trong
một phương thức sản xuất cụ
thể”.
-Thứ hai, tác giả dẫn ra lời
bình luận của GS Nguyễn
Đăng Hưng phê phán sự lạm
dụng thuyết tiến hóa của
Charlos Darwin. Mặc dù khi
trình bày về học thuyết này, tác
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giả có nêu ưu điểm và khuyết
điểm nhất là sai lầm khi đưa áp
dụng học thuyết tiến hóa vào
lĩnh vực xã hội.
Trước hết, tôi cho rằng, trong
khoa học không có vấn đề gì là
chân lý vĩnh viễn nên các nhà
nghiên cứu luôn đặt cho mình
nhiệm vụ phải bắt đầu từ số 0,
tức phải xem xét lại cả những
vấn đề mà người trước đã khẳng
định. Vì thế, khoa học luôn có
những thành quả mới phủ định
những kết quả trước đó. Đúng
như F. Engel viết trong cuốn
“Phép biện chứng của tự nhiên”:
“Lịch sử khoa học là sự thay thế
cái ngu dốt này bằng cái ngu dốt
khác nhưng ngu dốt sau ít ngu
dốt hơn”. Vì thế, tôi tán đồng
việc tác giả xem xét, đánh giá lại
những điều mà trước đây chúng
ta tưởng là chân lý.
Tôi bắt đầu từ thuyết tiến
hóa của Charles Darwin.
Trong các cuốn sách triết học
Mác Lênin vẫn luôn coi học
thuyết này là phát minh vĩ đại trở
thành một trong các phát kiến
khoa học làm tiền đề khoa học
cho sự ra đời của chủ nghĩa Mác.
Nó cũng là một luận cứ rất vững
chắc để các nhà vô thần bác bỏ
thuyết Sáng tạo của tôn giáo. Bởi
vậy, không có sách báo nào ở
nước ta nói tới chuyện học
thuyết của Darwin có vấn đề
không chuẩn xác. Học thuyết
này dựa vào nghiên cứu so sánh
về phôi thai học của Ernest
Haeckel năm 1868 nói rằng các
phôi thai cá, khỉ, chó và người
giống hệt nhau thời kỳ đầu.
Những hình ảnh này hiện vẫn in
trong sách giáo khoa ở Việt Nam

năm 2015. (Ví dụ sách Sinh học
lớp 12, ấn bản 2015, tr.105).
Nhưng thật ra chúng rất khác
nhau, vì E Haeckel đã giả mạo
chuyện này và năm 1901, ông
đã phải thú nhận. Các nhà
nghiên cứu duy vật cứ mải mê
chứng minh sự giống nhau của
thai người với các động vật khác,
ví dụ bộ phận giống mang cá,
hay cái đuôi động vật… Thực tế
đó là cổ họng và xương sống của
em bé. Tạp chí khoa học nổi
tiếng Science ra ngày 5-9-1997
đã viết bài: “Những cái phôi
của Haeckel: Vụ lừa đảo thế
kỷ”. Các nhà khoa học đã liên
tiếp đưa ra luận chứng để bác
bỏ thuyết tiến hóa. Về khảo cổ,
theo thuyết tiến hóa, người văn
minh mới có 10.000 năm nhưng
các hóa thạch như đế dép tìm
thấy ở Uta năm 1908 có niên đại
260-600 triệu năm. Hay miếng
sa thạch có chiếc móng sắt tìm
thấy ở Inchya, Anh năm 1844 có
niên đại 40 triệu năm tuổi. Rồi
chiếc dây chuyền vàng trong
viên than tìm thấy ở Illinois năm
1891 có niên đại 300 triệu năm.
Ngành cổ sinh học không thể
tìm thấy dấu vết khỉ ở người,
không tìm thấy bộ xương hóa
thạch nào của người- khỉ cả.
Cấu trúc máu của người và khỉ
hoàn toàn khác nhau và y học
không thể truyền máu của khỉ
cho người trong khi người da
màu gì cũng truyền máu cho
nhau được. Nguyên tắc sinh sản
cũng bác bỏ thuyết tiến hóa.
Người và khỉ có thể giao hợp
nhưng không thể sinh con, trong
khi con ngựa và con lừa có thể
giao phối cho ra con la, dù con la
không thể sinh sản. Mỗi loài có

Nội San Thông Tin Tỉnh Dòng Thánh Phanxicô Việt Nam. Binh An & Hạnh Phúc - Pax et

Bonum

cấu trúc riêng không thể biến
ra loài khác. Mèo không thể
thành chó, chó không thể thành
gà, cây mơ không thể thành cây
táo và cây táo không thể ra cây
mận được. Hóa thạch con cá
vây tay, hay con gián có niên
đại từ 50 triệu năm đến 400
triệu năm vẫn y chang như con
cá vây tay hay con gián ngày
nay. Đặc tính sau khi sinh không
thể di truyền. Con gái Trung
Quốc thường có tục bó chân để
chân nhỏ nhưng thế hệ sau, con
gái tộc này vẫn chẳng nhỏ chân
hơn. Ngày 12-8-2005, tại
Helssinki, Phần Lan, hơn 100
nhà khoa học quốc tế trong đó
có nhiều người được giải Nobel
đã ra tuyên bố: “Thuyết tiến
hóa không có cơ sở khoa học vì
dựa trên quá nhiều định đề và
càng ngày với đà tiến triển của
khoa học, càng được chứng tỏ
là sai lầm”. Một nhà khoa học
Việt Nam là TS Vật lý Phan
Như Ngọc tham dự hội nghị
này, khi về đã gia nhập Kitô
giáo thuộc Giáo Hội Tin Lành1
vì thấy chính Darwin vẫn là tín
đồ Kitô giáo. Darwin viết trong
lời tựa cuốn “The orgins of
species” rằng “người ta đã sử
dụng tác phẩm của ông vì mục
đích riêng của mình, đã cắt xén
lời xác tín của ông: chỉ có
Thiên Chúa mới ban cho tạo
vật có hồn, tức có sự sống, nhất
là con người có lý trí”2. Rất tiếc
những điều này, không được
đề cập rộng rãi ở Việt Nam
(miền Bắc và miền Nam sau
năm 1975).
Tôi tán đồng với nhận định
của GS Nguyễn Đăng Hưng:
“Thuyết tiến hóa của Darwin
đã bị lạm dụng, đánh tráo chứ
không phải phát triển, hoàn
thiện theo hướng khoa học
chính danh”.
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Về luận điểm chính, tác giả
tiểu luận viết: “Động lực tiến
hóa là quy luật phổ quát vận
hành cả trong tự nhiên và cả
trong quá trình phát triển của
lịch sử nhân loại, nó cũng cung
cấp cơ sở để bác bỏ sự ngộ nhận
học thuyết đấu tranh giai cấp là
động lực phát triển của xã hội”.
Vấn đề này, cũng như học thuyết
tiến hóa, người ta đã tốn quá
nhiều giấy mực để tranh luận với
nhau hàng thế kỷ nay rồi, nên
vấn đề không mới với diễn đàn
khoa học quốc tế nhưng có lẽ
mới với chúng ta. Vì nay có một
nhà nghiên cứu nghiêm túc đưa
ra cơ sở khoa học chứ không chỉ
nói suông theo cảm tính.
Vấn đề giai cấp và đấu tranh
giai cấp là một nguyên lý của
chủ nghĩa duy vật lịch sử trong
triết học Mác. Tôi không có kiến
thức về khoa học tự nhiên nên
không dám lạm bàn về luận cứ
của tác giả là đúng hay sai nhưng
có những vấn đề về giai cấp ngày
nay không còn như hồi Lênin
định nghĩa nữa. Vì theo Lênin:
“Giai cấp là những tập đoàn
người mà tập đoàn này có thể
chiếm đoạt lao động của tập
đoàn khác, do chỗ các tập đoàn
đó có địa vị khác nhau trong một
chế độ kinh tế nhất định”3. Ngay
trong một xã hội chưa phát triển
như ở nước ta, ngày nay cũng
khó chỉ ra giai cấp công nhân,
nông dân vì công nhân, nông dân
ngày xưa làm thuê, bây giờ theo
lý thuyết họ đều là chủ đất nước,
chẳng ai bóc lột ai, chẳng ai
chiếm đoạt sức lao động của ai.
Hơn nữa ranh giới giữa các giai
tầng người lao động chân tay và
trí óc cũng mờ nhạt. Người công
nhân có thể chế tạo máy bay, tàu
ngầm, anh nông dân Hai Lúa chế
tạo ra nhiều máy móc tinh xảo
mà các nhà khoa học phải nể
phục. Đã không rõ ràng về giai
cấp thì làm gì còn đấu tranh giai

cấp. Các nhà lý luận hiện nay
đưa nhận xét của Đặng Tiểu
Bình cho rằng trong CNXH vẫn
tồn tại giai cấp và những phong
trào như chống tham nhũng, xây
dựng chủ nghĩa xã hội…cũng
đều là đấu tranh giai cấp cả4.
Phải chăng vì muốn tạo ra các
cuộc đấu tranh giai cấp làm động
lực cho sự phát triển xã hội nên
người ta phải tạo ra các cuộc
cách mạng văn hóa ở Trung
Quốc những thập kỷ 60 của thế
kỷ XX?
Trong giáo trình Triết học
Mác- Lênin ở ta đều viết rằng,
triết học Mác- Lênin là cơ sở thế
giới quan và phương pháp luận
duy nhất đúng đắn đưa đến chân
lý khách quan. Thời của tôi chưa
có mã TS Tôn giáo học nên dù
làm luận án về tôn giáo, tôi vẫn
được cấp bằng TS Triết học
nhưng tôi không dám dạy môn
Triết học vì sợ lỡ có sinh viên
giơ tay hỏi: Thưa thày, vậy
phương Tây, Mỹ không học
Triết học Mác Lênin, họ đi ra
ngoài đường đều đâm vào ô tô cả
sao? Trong khi đó họ có rất
nhiều thành tựu mà riêng giải
Nobel đâu có mặt những người
học Triết học Mác Lênin? Một
giáo viên dạy Triết bảo tôi: Có
cho ăn kẹo, sinh viên cũng
không dám hỏi những câu cắc cớ
thế. Nhưng tôi buồn vì sinh viên
bảo nhau: Những đứa đạt điểm 7
môn Triết là đầu óc có vấn đề.
Rồi sau môn thi Triết là sách vở
Triết vứt đầy lớp ngay. Hôm hội
thảo khoa học về “Triết lý- Triết
học - Minh Triết” ngày 1-112014 do Trung tâm Minh Triết
và Trung tâm Khoa học tư duy tổ
chức, tôi có hỏi GS.TS Nguyễn
Trọng Chuẩn- người đã 13 năm
là Viện trưởng Viện Triết học
rằng: cuốn giáo trình “Những
nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác Lênin” là khoa học gì? GS
Chuẩn trả lời, GS đã đi hỏi Bộ
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Giáo dục đào tạo. Bộ nói có lẽ do
Ban Tuyên giáo Trung ương. GS
lại đi hỏi Ban Tuyên giáo thì
nhận được câu trả lời: Chắc do
mấy nhà triết học soạn. GS nói,
chúng tôi là những nhà Triết học
đây, có ai biết gì đâu. Vậy đấy là
maphia, là mớ thập cẩm. GS
Chuẩn cũng nhắc lại lời của GS
Bùi Thanh Quất- nguyên chủ
nhiệm khoa Triết học của
Trường ĐHKHXH&NV Hà Nội
rằng: người soạn cuốn sách trên
chỉ là học sinh trung bình của
khoa và không biết ngoại ngữ.
Vậy mà cuốn sách đó bây giờ
hành hạ không biết bao nhiêu
thày và trò ở Việt Nam. Bây giờ
môn này đã giảm tải không còn
chiếm 19 học trình như trước
nhưng lại đưa vào thi điều kiện
tốt nghiệp đại học nên lại tiếp tục
làm khổ sinh viên trong khi sinh

viên rất thiếu thời lượng thực
hành. Tôi đề nghị nếu bộ môn
này thực sự quan trọng để làm
việc thì tất cả những ai đi học ở
nước ngoài về đều buộc phải học
môn này mới được phân công
công tác, còn nếu không cần
thiết thì đừng làm khổ sinh viên
Việt Nam nữa.
Hiện đã có không ít những
nhà lãnh đạo, nhà nghiên cứu lên
tiếng xem xét lại nội dung và kết
cấu chương trình giảng dạy bộ
môn Triết học Mác Lênin nói
riêng và lý luận chủ nghĩa Mác
nói chung. Nhân buổi trao đổi
hôm nay, tôi thấy đây là việc làm
cần thiết, cấp bách khi chúng ta
bước vào hội nhập với thế giới.
Xin cảm ơn Quý vị đã lắng
nghe.

Đó là tên quyển sách của Norbert Maillet,
triết gia và chuyên viên quản trị, giao tiếp và
phát triển nhân cách, thành thạo ứng dụng kỹ
thuật Chín Vực (hay là ChínĐiểmennéagramme), Le développement personnel
du chrétien,nxb Salvator, Paris 2013.

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm
2015
________
Chú thích:
- GM Nguyễn Văn Sang: Đối thoại tôn
giáo, tập 2, Nxb Tôn giáo 2007, tr.342
1

2

- Theo Vietcatholic.News ngày 26-82015
- Theo Những nguyên lý của chủ nghĩa
Mác- Lênin, Nxb Kinh tế quốc dân
2008, tr.171
3

- Những nguyên lý của…sđ d, tr.180
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Pasted from
<http://vietcatholic.org/News/H
tml/164003.htm>

SỰ PHÁT TRIỂN BIỆT VỊ
CON NGƯỜI KI-TÔ HỮU

TS Nguyễn Hồng Giáp chuyển ngữ
DẪN NHẬP (Từ trang 9-14)
iểu thức “phát triển biệt
vị con người” gây nên
một cuộc tranh luận khá sôi nổi
trong các giới ki-tô hữu. Bao
nhiêu sự đề phòng được tung ra
khi xuất hiện một nhà thuyết
pháp, khi phát hành một cuốn
sách, khi có sự quảng cáo cho
một sự vận động nào đó. Hàng
giáo phẩm ban bố những sự cẩn
trọng chống lại một số công cụ
mà các ngài cho rằng có vẻ
chống lại hoặc trái nghịch với
Đức Tin. Sự phát triển biệt vị
con người gây ra cho rất nhiều

B
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người trong hàng giáo phẩm có
quyền quyết định một sự lo lắng
xem ra hợp lý: bị cho là bí
truyền, dụ dỗ, thủ thuật, đối với
nhiều người sự phát triển biệt vị
con người là cách biểu thị chủ
nghĩa cá nhân hiện đại ngược lại
với ơn thiên triệu của ki-tô giáo.
Tuy nhiên, rất nhiều người kitô hữu lại sử dụng các công cụ
đó và làm chứng rằng chúng có
ích, giúp sống Đức Tin mạnh
hơn trong Chúa Giê-su Ki-tô,
bằng cách hết sức cẩn thận

không để tạo ra một sự lầm lẫn
giữa những điều đến từ sứ điệp
cứu rỗi của Phúc Âm và bình
diện nhân loại về các thứ vận
động kiểu đó.
Thật ra, mặc dù người ta
thường quá tin như vậy, nhưng
sự phát triển biệt vị con người
không phải là một điều mới lạ.
Những cuộc vận động như thế có
từ thời Cổ Đại, dưới các danh
xưng khác nhau, chắc thế, các từ
như các lời khuyên, các lời
khuyến cáo cho cá nhân con

Nội San Thông Tin Tỉnh Dòng Thánh Phanxicô Việt Nam. Binh An & Hạnh Phúc - Pax et

Bonum

người, trong lịch sử của chúng,
với các mặt mạnh các mặt yếu để
giúp con người hoàn tất trong
mình sứ mệnh tìm được sự hoàn
thiện đạo đức hoặc sự thánh
thiện đến từ Chúa Ki-tô.
Vậy có cần cùng nhau đồng ý
về ý nghĩa và phạm vi của biểu
thức phát triển biệt vị con người
không? Thực ra, các sự vận động
loại này đa dạng và khác nhau:
đôi khi không cần phải phân loại,
chúng là các kỹ thuật xoa bóp,
luyện tập trí nhớ, quản trị các
cuộc xung đột hoặc các cảm xúc,
ăn chay, suy niệm… Nói đến
phát triển biệt vị con người là nói
đến một loạt kho chứa ngổn
ngang mà ở trong đó có rất nhiều
kỹ thuật không hề có mấy liên hệ
với nhau. Tuy nhiên, chúng có
ba mẫu số chung.
Trước hết, chúng có một cái
nhìn tích cực về con người được
xem như là có khả năng tự phát
triển, tiến bộ, tự hoàn thiện, di
chuyển, thoát khỏi các ngõ cụt…
Để đạt được điều đó, có các kênh
rất khác nhau, nhưng tất cả qui
về một sự tiến bộ căn bản, dựa
trên các năng lực liên quan mật
thiết với con người, dựa trên sự
cấu tạo thâm sâu của con người.
Từ nhận thức thành tâm về các
thương tích của mình, các khó
khăn, các sự phong tỏa, các bức
bách, con người có khả năng tự
bản thân biến đổi một phần rất
lớn cuộc sống của mình và sự
nhận thức của mình về thế giới:
sự biến đổi ấy là một sự tăng
trưởng chính bản thân để được
chính mình hơn, duy chỉ biệt vị
cho bản thân mình.
Ngoài ra, sự phát triển ấy có
tính cá nhân, theo nghĩa mỗi
người được xem như là độc nhất
và dòng đời của họ cũng vậy.
Mỗi người nam, mỗi người nữ sẽ
được mời gọi theo dòng sự vận
động ấy mà đặt vấn đề, ý thức
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được các giới hạn của mình hoặc
các thái độ quán tính của mình,
thu nhận các lời khuyên và ý
kiến được người linh hướng đề
xuất, người đó là huấn luyện
viên hay là người thuyết pháp,
và làm lợi cho mình với các
người xung quanh trong cuộc
vận động đó.
Cuối cùng, tất cả nhắm tới
một cuộc sống tổng thể tốt đẹp
nhất, một cuộc sống nhân bản có
ý thức và tự do hơn, một sự
thăng hoa bản thân, và kể cả một
hình thức hòa giải với chính bản
thân mình: lịch sử của mình,
thân thể của mình, các cảm xúc
của mình v.v… Chúng được
phân biệt thực tình với các liệu
pháp tìm cách chữa trị các bệnh
lý, như phân tâm học hay tâm lý
học. Sự phát triền biệt vị con
người đề xuất một thứ tâm lý học
của những người khỏe mạnh để
giúp họ được “khỏe mạnh hơn”.
Tất cả vấn đề là ở việc biết
rằng các cuộc vận động như thế
có tương thích với đức tin ki-tô
giáo, với sự hiện diện của Thiên
Chúa, Chúa Cha, Chúa Con và
Chúa Thánh Thần trong đời sống
của mỗi người không. Như vậy
chúng ta có thể đặt ra một loạt
các câu hỏi liên quan đến sự
không tương thích khả dĩ, kể cả
các tiền giả định của một số
người chống đối. Danh sách sau
đây cũng chưa phải là đầy đủ:

mình hơn là sự giúp đỡ của ân
sủng và của Giáo Hội chăng?
Những cuộc vận động ấy phải
chăng đã không phải thường do
các môn phái?
Các cuộc vận động ấy phải
chăng đã không cho thấy ấn
tượng củng cố trong con người
tính kiêu căng, sự tự mãn, sự tự
tôn tự đại của nó?
Vì nói quá nhiều đến hạnh
phúc và thăng hoa bản thân,
phải chăng sẽ làm lu mờ mầu
nhiệm Thánh Giá và ý nghĩa sự
thương khó ki-tô giáo trong suốt
cuộc sống của mình?
Nhưng vượt ra ngoài tính
tương thích, thì chính vấn đề ích
lợi lại được đặt ra ở đây. Đối với
một tín hữu ki-tô, sự hỗ trợ của
một công cụ, của một cuộc vận
động phát triển biệt vị có thể
giúp mình trở thành ki-tô hữu
hơn không?
Những câu hỏi khác nhau như
thế đều có lý. Chúng có lý đến
mức đáng được chúng ta nghiên
cứu một cách thâm sâu, với sự
bao dung trung hòa để có thể
nghe được các quan điểm đối
nghịch nhau. Đó là đề án của
cuốn sách này, trong phần đầu
chúng tôi sẽ đề xuất bình luận về
các chỗ hổng khả dĩ của phát
triển biệt vị con người đối với
Đức Tin ki-tô giáo.

Vì quá quan tâm đến cá nhân
và các sự khao khát của cá nhân,
còn có chỗ nào cho sứ mệnh phổ
quát của con người, dưới mắt
Thiên Chúa nữa chăng?

Sau đó, chúng tôi cung cấp
một cuộc khảo cứu lịch sử, để
chứng minh qua các thời đại, dù
là trong truyền thống triết học cổ
đại hoặc còn là truyền thống triết
học giáo triều, sự linh hướng biệt
vị con người giúp họ trong việc
tìm được hằng tính của mình và
tìm được sứ mệnh thâm sâu của
mình là một điều bất biến.

Một ki-tô hữu bắt đầu một
cuộc vận động như thế có nguy
cơ tin tưởng vào công cụ của

Rồi chúng tôi sẽ thiết lập một
cách tu chính hơn các nền tảng
thần học, nhân chủng học, đạo

Nếu con người tiến bộ bằng
chính các sức lực của chính
mình, Chúa Ki-tô và ân sủng có
nguy cơ trở nên vô ích chăng?
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đức học và tâm lý học cho phép
công nhận sự hợp pháp của một
cuộc vận động phát riển biệt vị
con người theo quan điểm ki-tô
giáo, trước khi chứng minh sự
ích lợi thực tế cho người tín hữu.
Tư duy đó giúp thiết lập một số
điểm bình luận để công nhận sự
hợp pháp của một cuộc vận động
như vậy.
Cuối cùng chúng tôi không
trình bày hết mà chỉ trình bày
một số công cụ đã được thử
nghiệm giúp cho người ki-tô hữu
được thuận lợi trong bước đường
thánh thiện của mình.
Trong quá trình suy nghĩ của
chúng tôi, các sự khó khăn liên
quan đến sự phát triển biệt vị con
người sẽ không bị che dấu, mà
ngược lại sẽ được trình bày một
cách minh bạch. Sự tắc nghẽn
đương đại đối với các sự vận
động ấy đến nỗi làm chúng ta
không thể không biết đến chúng.
Tham vọng của cuốn sách này là
muốn tham gia tích cực vào cuộc
tranh luận đó.
Để tạo thuận lợi cho độc giả,
trọng tâm lý luận của mỗi
chương và kết luận thực tế của
nó sẽ được tóm lược một cách
minh bạch…
[Từ trang 15-196, tác giả
trình bày tám nội dung gồm:
1) Các nghi vấn đối với sự
phát triển biệt vị con người
(New Age, thuyết Pélage, bệnh
lý hay là tội lỗi…);
2) Truyền thống cổ đại (Tự
biết mình, Biết Thiên Chúa để
biết mình của Platon, Aristote);
3) Hoán cải biệt vị trong
tuyền thống giáo triều (Các đam
mê theo các Giáo phụ, khuynh
hướng tự nhiên theo thánh Tôma Aquino, cá nhân tính trong
mục vụ, linh hướng);
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4) Thuyết nhân vị ki-tô hữu và
sự phát triển con người (Đối
thoại với thần học, Thiên Chúa
xuống làm người…);
5) Tính năng động của hoán
cải biệt vị con người (Dụ ngôn
người trẻ tuổi giàu có, người đầy
tớ tài ba, người cha có hai đứa
con trai và thương người như thể
thương thân);
6) Đạo đức hay là phát triển
biệt vị? (Hãy hành động đúng
như chúng ta là, hãy tự giải
phóng để trở thành con Cha…);
7) Những ích lợi nào cho
người ki-tô hữu (Phát triển và
sinh sôi nảy nở, phát triển tài
năng, nhập thể đức tin và sống sự
sống lại của mình, tự biết mình
để yêu thương hơn);
8) Cụ thể, cần phải chọn lựa
các cuộc vận động nào? (Làm
sao biết nhận thức, tự đào tạo ở
đâu, lắng nghe trong quan hệ với
tha nhân, giao tiếp bất bạo động,
phân tích Hòa Giải, phương
pháp Vittoz, kỹ thuật Chín Vực)]
Rồi tác giả
KẾT LUẬN (Từ trang 197200)
Đến cuối tác phẩm này, khá
rõ rằng sự phát triển biệt vị con
người ki-tô hữu được ghi ấn cho
mình lịch sử cá nhân của mình
trong lịch sử Cứu Rỗi.
Đối với người ki-tô hữu
không còn việc tìm trong mình
các nguồn lực để tỏa sáng mà
không có Thiên Chúa, qua các
công cụ này người ki-tô hữu phát
hiện mình được tạo dựng nên bởi
cách nào và mình là con người
nào được mời gọi ngày này qua
ngày khác phải từ bỏ các của cải
chồng chất lên mình, biết làm
phong phú các thiên tài được phú
thác của mình, biết ra khỏi sự

nghèo nàn của mình để vào
phòng yến tiệc và tìm được các
phương tiện sửa chữa cách nhìn
của mình để cuối cùng thấy và
nhận biết Con của Con Người.
Mục đích cuối cùng nhận biết
bản thân, không phải là chính
bản thân mình mà là bản thân
mình trong Thiên Chúa. Bởi vì
chính trong Thiên Chúa mà
chúng ta mới có thể nhận biết
bản thân mình một cách đầy đủ:
chúng ta là những người con yêu
dấu của Cha. Sự tăng trưởng của
mọi con người cho phép đồng
thời đâm sâu rễ nhân tính trong
một mụn đất và trong một lịch sử
làm cứng cáp con người và cho
nó tỏa cành lá lên trời.
Biết bao người không phải là
ki-tô hữu thực hành các công cụ
phát triển biệt vị con người
không chia sẻ sự xác tín này,
nhưng không được làm chúng ta
quay lưng với các trung gian và
công cụ hiệu nghiệm để tiến
triển trong việc nhận biết bản
thân ấy, tạo thuận lợi cho sự
hoán cải.
Rất nhiều người vô thần chắc
chắn sản xuất các viên gạch và xi
măng, mài dũa các viên đá và
nung các viên ngói… Có phải
như vậy mà từ chối xây dựng các
thánh đường? Cũng vậy với các
vật liệu dùng để xây các công
trình trần tục, kể cả chống tôn
giáo? Các công cụ là… công cụ!
Nếu rõ ràng chúng có ích lợi thì
vì sao lại vất bỏ?
Quả vậy, nguy cơ là quá ngây
ngất với chất lượng của công cụ
nào đó mà người ki-tô hữu quên
mất công cụ được mời gọi mình
sử dụng. Bấy giờ cần thiết người
ki-tô hữu phải nhớ thánh vịnh
127:
“Ví như Chúa chẳng xây nhà,
thợ nề vất vả cũng là uổng công.
Thành kia mà Chúa không gìn
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giữ, uổng công người trấn thủ
canh đêm. Bạn có thức khuya
hay dậy sớm, khó nhọc làm ăn
cũng hoài công. Còn kẻ được
Chúa thương dầu có ngủ,
Người vẫn ban cho đủ tiêu
dùng. Này con cái là hồng ân
của Chúa, con mình sinh hạ
là phần thưởng Chúa ban.
Bầy con sinh hạ thời son trẻ
tựa nắm tên người dũng sĩ
cầm trong tay. Hạnh phúc
thay người nào đeo ống đầy
loại tên như thế!Họ sẽ không
bị nhục nhã khi phải đến cửa
công tranh tụng với địch
thù”(*).

Coi chừng về các viên đá
thực sự cần mài dũa có thể
vừa hữu ích cho người thợ
vừa hữu ích cho công cụ, để
người ki-tô hữu tìm được dễ
dàng vị trí của nình trong lời
mời gọi của Thiên Chúa,
được an bình trong sứ mệnh
của mình, được hạnh phúc
chia sẻ với người khác cùng
một tình thương của Cha
Chung, thèm khát được theo
gót các anh em của mình vào
phòng yến tiệc, mà các bước
gồ ghề cuối cùng chỉ là tạm
thời không làm ngăn trở cảnh
bài trí an bình của bác ái.

Quả vậy, thật là khó nhọc
và vô ích xây dựng khi Chúa
không có ở đó…Nhưng sự
hiện diện của Chúa không cản
ngăn các nhà xây dựng làm
việc phải xây nhà.

Coi chừng về sứ điệp hy
vọng, đức tin và bác ái được
tỏa sáng bởi đạo đức của con
người, quan tâm đến con
người bị tổn thương và được
chữa lành ấy trên con đường
chấp nhận mình được tạo
dựng và được cứu chuộc.

Vâng, bấy giờ việc quan
trọng là phải coi chừng…
Coi chừng về chất lượng
của các công cụ để không làm
hư hỏng các viên đá, đụng tới
con người, hủy hoại chúng,
biến dạng chúng, làm tan vỡ
chúng, điều mà sau đó làm
cho chúng không thể hài hòa
với các viên gạch sống động
khác, với toàn thể cộng đoàn
ki-tô hữu.
Coi chừng về việc các thợ
được đào tạo có làm chủ được
các công cụ của mình, họ
không điều khiển con người
theo ý thích của mình, công
việc của họ phải hài hòa với
tổng thể nhân loại được Thiên
Chúa tạo dựng và kết hợp với
các thợ khác trong cùng lãnh
vực.

Chia sẻ 11&12 – 2015 (360)

Coi chừng về mọi bình
diện của con người quy về sự
đẹp đẽ của lâu đài, như cửa sổ
khảm kiếng (vitrail) tìm được
sự hoa mỹ của nó trong sự đa
dạng các màu sắc.
Đúng vậy, cửa sổ khảm
kiếng… Hình ảnh này cho
phép còn xác định cụ thể công
việc khả dĩ của phát triển biệt
vị con người. Chắc rồi, ánh
sáng chỉ đến từ Thiên Chúa.
Chắc rồi, kính được cấu tạo
cửa sổ khảm kiếng là vô vàn
con người lóe sáng bởi vì họ
để mình được tỏa sáng bởi
Thiên Chúa Ánh Sáng…
Nhưng cửa sổ khảm kiếng
sẽ càng lộng lẫy hơn với ánh
sáng Thiên Chúa nếu bụi bặm

tụ lại qua năm tháng của cuộc
đời con người được nhẹ
nhàng phủi đi… Đó là công
trình của người thợ phát triển
biệt vị con người. Ông tham gia
vào việc phủi bụi mà không làm
hủy hoại ánh sáng cũng như cửa
sổ khảm kiếng.
Con tự nhủ: “Ước gì bóng tối
bao phủ con
và ánh sáng quanh con thành
đêm tối!
Nhưng đối với Ngài, tối tăm
chẳng có chi mù mịt,
và đêm đen sáng tỏ như ban
ngày,
bóng tối và ánh sáng cũng
như nhau.
Tạng phủ con chính Ngài đã
cấu tạo,
dệt tấm hình hài trong dạ mẫu
thân con.
Tạ ơn Chúa đã dựng nên con
cách lạ lùng,
công trình Ngài xiết bao kỳ
diệu!
Hồn con đây biết rõ mười
mươi.
Xương cốt con, Ngài không lạ
lẫm gì,
khi con được thành hình trong
nơi bí ẩn,
được thêu dệt trong lòng đất
thẳm sâu”(*).
(Tv 138, 11-15)
(*) Sao lại theo Kinh Thánh, ấn
bản 2011, bản dịch của Nhóm
phiên dịch các giờ kinh phụng
vụ.
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GIỚI THIỆU NĂM THÁNH
LÒNG THƯƠNG XÓT
Chúng tôi tóm bài giới thiệu logo Năm Thánh
Lòng Chúa thương xót, lịch các cuộc cử hành
Năm Thánh (8/12/2015 – 20/11/2016) của Đức
GM Fisichella, chủ tịch Hội đồng giáo hoàng Tân
Phúc Âm hóa. Và chúng tôi thêm phần giới thiệu
nội dung Tông sắc Misericordiae Vultus.
rong Tông huấn
Evangelii Gaudium
được coi như chương
trình phục vụ của Đức giáo
hoàng Phanxicô, có một câu có
thể giúp nắm được ý nghĩa của
Năm thánh ngoại thường đã
được công bố vào ngày 11/4 vừa
rồi: “(Hội Thánh) rất muốn bày
tỏ lòng xót thương, thành quả
kinh nghiệm của chính mình về
lòng thương xót vô hạn của Chúa
Cha” (NVTM, s. 24). Chính là
khởi đi từ nguyện vọng này mà
ta phải đọc lại Tông sắc
Misericordiae Vultus trong đó
Đức giáo hoàng phác ra các mục
tiêu của Năm Thánh.

T

Như ta biết, hai thời điểm đầy
ý nghĩa là ngày 8/12/2015, kính
trọng thể Đức Mẹ Vô Nhiễm
Nguyên Tội, ghi dấu biến cố mở
Cửa Thánh tại Vương cung
thánh đường Thánh Phêrô, và
ngày 20/11/2016, kính trọng thể
Đức Giêsu Kitô, Vua vũ trụ,
ngày kết thúc Năm Thánh. Cần
phải khẳng định ngay là Năm
Thánh Lòng thương xót không là
và không muốn Ià Đại Năm
Thánh năm 2000. Thật ra mỗi
Năm Thánh có những đặc điểm
và mục tiêu riêng.
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Đức giáo hoàng muốn rằng
Năm Thánh này diễn tiến tại
Rôma cũng như tại các Hội
Thánh địa phương, điều này đòi
hỏi phải quan tâm đặc biệt đến
mọi Hội Thánh, cũng như các
nhu cầu của họ, để các sáng kiến
không có chồng lên nhau trong
lịch, nhưng ngược lại, bổ sung
cho nhau. Hơn nữa, đây là lần
đầu tiên trong lịch sử các Năm
Thánh, cũng có thể mở Cửa
Thánh – Cửa của Lòng thương
xót – trong mỗi Giáo phận, đặc
biệt trong Nhà thờ chính tòa,
hoặc trong một Nhà Thờ nào có
ý nghĩa đặc biệt, cũng như trong
một Đền Thánh quan trọng đối
với các khách hành hương.
Trong Tông sắc, ta cũng có thể
ghi những đặc điểm khác làm
cho Năm Thánh này là duy nhất.
Một Năm Thánh theo chủ
đề
Trước tiên, tiếng gọi sống
lòng thương xót phá vỡ các lược
đồ truyền thống. Lịch sử các
Năm Thánh mang đặc điểm là
các khoảng thời gian 50 năm và
25 năm. Hai Năm Thánh ngoại
thường đã tôn trọng thời gian kỷ
niệm công cuộc cứu chuộc do
Đức Kitô thực hiện (1933-1983).
Ngược lại, Năm Thánh này là

một Năm Thánh theo chủ đề.
Năm Thánh này chứng tỏ sức
mạnh của mình do nội dung
trung tâm của đức tin, khi một
lần nữa mời gọi Hội Thánh trở
lại với sứ mạng ưu tiên của
mình, đó là làm dấu chỉ và nêu
chứng tá về Lòng thương xót về
mọi phương diện trong đời sống
mục vụ của mình.
Chúng ta cũng có thể nghĩ
đến việc Đức giáo hoàng
Phanxicô kêu gọi Do Thái giáo
và Hồi giáo cũng dựa trên chủ đề
Lòng thương xót mà tìm lại con
đường đối thoại và con đường
vượt qua các khó khăn nổi bật.
Cũng không được quên một nét
độc đáo được cống hiến từ phía
các Thừa sai Lòng thương xót:
Đức giáo hoàng Phanxicô sẽ ban
bài sai cho họ vào thứ Tư Lễ
Tro [10/02/2016] trong khi cử
hành tại Đền thờ thánh Phêrô.
Các Thừa sai phải là những linh
mục kiên nhẫn, có khả năng hiểu
các giới hạn của con người,
nhưng sẵn sàng diễn tả làn hơi
của vị Mục Tử nhân lành, trong
việc giảng dạy cũng như trong
việc ngồi tòa giải tội.
Một logo mang chữ ký
Rupnik
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Chúng ta bắt đầu từ logo diễn
tả một tổng luận thần học về lòng
thương xót, cũng như từ câu
khẩu hiệu. Trong câu khẩu hiệu
này, lấy từ Lc 6,36, Anh em hãy
có lòng nhân từ, như Cha anh em
là Đấng nhân từ, chúng ta được
đề nghị sống nhân từ (thương
xót) theo gương Chúa Cha, Đấng
không muốn xét đoán hay lên án,
nhưng tha thứ và ban tặng tình
yêu và sự tha thứ không giới hạn
(x. Lc 6,37-38). Logo là tác
phẩm của cha Marko Ivan
Rupnick, S.J. Hình ảnh này rất
quen thuộc với Hội Thánh cổ
xưa: cảm hứng từ một suy ngẫm
của thánh Ephrem, tiến sĩ Hội
Thánh, về việc Đức Kitô xuống
ngục tổ tông và vác trên vai con
chiên lạc “là nhân loại, Ađam, và
tất cả dòng dõi của ông”. Bức
hình này muốn làm nổi rõ ý này
là Vị Mục Tử nhân lành chạm tới
xác thịt con người tận chiều sâu,
với một tình yêu sâu xa đến nỗi
Người thay đổi được đời sống
của họ. Ngoài ra, có một chi tiết
không được bỏ qua: Vị Mục Tử
nhân lành, với một lòng thương
xót bao la, vác nhân loại trên vai
nhưng cặp mắt của Người trùng
khớp với cặp mắt của con người.
Đức Kitô nhìn bằng cặp mắt của
Ađam và Ađam nhìn bằng cặp
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mắt của Đức Kitô. Đây là hình
ảnh cảm hứng từ thánh
Athanasiô: “Trong Đức Kitô,
Thiên Chúa đã học sống trong tư
cách con người, để chúng ta có
thể học sống theo Thiên Chúa”.
Như thế mỗi người khám phá ra
trong Đức Kitô, Ađam mới,
nhân tính của mình và tương lai
đang chờ đợi mình. Cảnh này
nằm trong hình trái hạnh nhân
(bầu dục), cũng là một biểu
tượng rất thân quen với khoa
thánh tượng cổ xưa và thời
Trung Cổ, nhắc đến sự hiện diện
của hai bản tính, thần tính và
nhân tính, trong Đức Kitô. Ba
hình trái xoan đồng tâm, có màu
sắc càng ra phía ngoài càng nhạt
hơn gợi đến chuyển động của
Đức Kitô mang con người ra
khỏi đêm đen của tội lỗi và sự
chết. Đàng khác, chiều sâu của
màu sắc đậm hơn cũng gợi đến
đặc tính bất khả xuyên thấu của
tình yêu của Chúa Cha, tha thứ
mọi sự. Cha Rupnik nhấn mạnh:
“Vấn đề không phải là dạy dỗ mà
là làm cho thấy”. Đối với ngài,
“lòng thương xót không đòi hỏi
gì cả, làm cho sống, đưa vào, rửa
sạch, cho mặc, đặt bạn vào bàn
tiệc: thật là phi thường!”.
Tổng hợp bản Tông sắc
Trong bản Tông sắc công bố
Năm Thánh ngoại thường Lòng
thương xót, Misericordiae
Vultus, gồm 25 chương, Đức
giáo hoàng rảo qua những nét
nổi bật của Lòng thương xót
Thiên Chúa, bắt đầu bằng dung
mạo sáng ngời của Đức Kitô.
Lòng thương xót không phải là
một khái niệm trừu tượng,
nhưng là một thực tại phải khám
phá, chiêm ngắm và phục vụ.
Bản văn được triển khai theo
một dạng Ba Ngôi để mô tả Hội
Thánh như một dấu chỉ khả tín
về Lòng thương xót. Đời sống

của Hội Thánh lại không dựa
trên Lòng thương xót đó sao?
Kế đó, Đức Thánh Cha mô tả
các chặng của Năm Thánh, với
ngày khai mạc (8/12) trùng với
kỷ niệm 50 năm kết thúc Công
Đồng Vatican II: Hội Thánh cảm
thấy cần phải giữ cho sống động
một biến cố đã đánh dấu một
chặng mới trong lịch sử của
mình. Các nghị phụ Công Đồng
đã cảm nhận mạnh mẽ làn hơi
của Thánh Thần, sự đòi buộc
phải nói về Thiên Chúa cho
những người đương thời một
cách dễ hiểu hơn. Nay đã bị triệt
hạ các bức tường đã quá lâu rồi
làm cho Hội Thánh trở thành
một pháo đài khép kín, đã đến
lúc phải loan báo Tin Mừng một
cách mới mẻ. Ngày kết thúc
Năm Thánh ngoại thường được
xác định là ngày 20/11/2016,
kính trọng thể Chúa Kitô Vua.
Việc đóng Cửa Thánh lại sẽ là
dịp tạ ơn Chúa Ba Ngôi về thời
gian ân sủng này, cũng là dịp để
ký thác Hội Thánh, nhân loại và
vũ trụ cho quyền tối thượng của
Đức Kitô, để Người ban Lòng
thương xót của Người như
sương mai nhằm giúp đi tới một
lịch sử phong phú xây dựng
chung với nhau.
Một trong những đặc điểm
của Năm Thánh này là có thể
được cử hành trong mọi giáo
phận. Tại Rôma, Cửa Thánh của
Vương cung thánh đường thánh
Phêrô sẽ được Đức giáo hoàng
mở vào ngày 8/12/2015, và chúa
nhật kế tiếp trong tất cả các nhà
thờ trên thế giới được quy định
cho mục tiêu này, các nhà thờ
chính tòa hoặc các đền thánh
được các khách hành hương đến
thăm viếng thường xuyên. Lấy
lại giáo huấn của Thánh Gioan
XXIII, đã nói về phương dược là
Lòng thương xót, và giáo huấn
của Đức Phaolô VI, đã đồng hóa
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linh đạo của Vatican II với linh
đạo của người Samari, tông sắc
của Đức giáo hoàng Phanxicô
xác định các điểm nổi bật của
Năm Thánh ngoại thường này: Ý
nghĩa của công thức Nhân từ như
Chúa Cha là Đấng nhân từ, ý
nghĩa của việc hành hương và
trước hết đòi hỏi phải tha thứ mà
Đức giáo hoàng rất tha thiết. Còn
về các việc bác ái về vật chất
cũng như thiêng liêng, chúng sẽ
phải thức tỉnh một lương tâm cá
nhân thường đã mê ngủ trước bi
kịch sự nghèo khó, phải giúp
chúng ta đi vào sâu hơn trong
trọng tâm Tin Mừng trong đó
những người nghèo là những
người được Thiên Chúa thương
xót ưu ái. Mùa Chay sẽ là dịp gửi
các tác nhân của Lòng thương
xót đi sứ vụ, đây là một sáng
kiến độc đáo Đức giáo hoàng
muốn dùng mà nhấn mạnh sự
chú tâm mục vụ của Hội Thánh.
Kế đó, Đức giáo hoàng
Phanxicô bàn đến tương quan
giữa công bình và lòng thương
xót, để tránh một cái nhìn pháp
lý, mà tỏ bày một tình yêu nhân
ái. Rồi ngài tung ra một lời kêu
gọi chống lại bạo động có tổ
chức, nhưng cũng chống lại cả
các người tham nhũng và các kẻ
đồng lõa. Như thế ngài tố giác
cái vết thương bị nhiễm độc khi
nhấn mạnh để cho Năm Thánh
Lòng thương xót là một hành
trình hoán cải, một dịp để thay
đổi đời sống, một thời gian để
sống lòng thương cảm từ con
tim. Đứng trước sự dữ, những tội
ác nặng nề, phải lắng nghe tiếng
kêu than của những người vô tội,
bị tước mất của cải, phẩm giá,
những tình thương mến, và đôi
khi chính mạng sống họ. Sự dữ
chỉ tạo ra ảo tưởng và sự buồn
rầu, trong khi sự sống chân chính
là chuyện hoàn toàn khác. Thiên
Chúa không ngừng chìa tay ra
cho chúng ta. Đức giáo hoàng
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nói: Người luôn luôn sẵn sàng
lắng nghe, như tôi sẵn sàng lắng
nghe các anh em giám mục và
linh mục của tôi vậy.
Khi nhắc lại ân xá như đặc
tính căn bản của mọi Năm
Thánh, Đức giáo hoàng có dịp
nhấn mạnh rằng Lòng thương
xót của Thiên Chúa là chung cho
các Kitô hữu, các người Hồi giáo
và Do Thái: Ước gì Năm Thánh
này, được sống theo Lòng
thương xót, cổ võ việc đối thoại
với các tôn giáo ấy và các truyền
thống tu đức khác. Ước gì năm
nay làm cho chúng ta có khả
năng mở ra và thông cảm hơn,
loại trừ trong ta mọi hình thái
thành kiến hoặc khinh bỉ, đẩy xa
đi mọi thứ bạo động hoặc kỳ thị.
Đức Thánh Cha hy vọng rằng
Năm Thánh này, được sống hòa
vào Lòng thương xót của Thiên
Chúa, sẽ là một cơ hội sống hằng
ngày ân sủng mà Chúa Cha luôn
luôn ban cho chúng ta. Hãy để
cho Thiên Chúa bắt chợt chúng
ta trong Năm Thánh ngoại
thường này bởi vì Người không
ngừng mở trái tim Người ra cho
chúng ta, nói với chúng ta về tình
yêu của Người và ý muốn của
Người là cho chúng ta được
thông phần vào sự sống của
Người. Chúng ta hãy làm tiếng
vọng của Lời Chúa đang vang
lên để tha thứ, giúp đỡ và yêu
thương chúng ta. Người kiên
nhẫn trong việc an ủi và tha thứ.
Đức giáo hoàng Phanxicô kết
luận, Hội Thánh phải là người
thông ngôn cho mỗi người nam
hay nữ để không ngừng lặp lại:
“Lạy Chúa, xin nhớ lại lòng
thương xót và tình yêu vĩnh cửu
của Ngài”.
Lịch các cuộc cử hành
Phải đọc Lịch các cuộc Cử
hành theo ba cái nhìn. Một đàng,
có những biến cố được tổ chức
tiên liệu là sẽ quy tụ một số

người rất đông. Chúng tôi muốn
dành biến cố đầu tiên cho tất cả
những ai làm việc phục vụ hành
hương, từ ngày 19 đến ngày
21/1/2016. Đây là một dấu chỉ
chúng tôi muốn công hiến để nêu
bật rằng Năm Thánh là một cuộc
hành hương thật sự và phải được
sống trong chiều hướng ấy.
Chúng tôi sẽ xin các khách hành
hương đi chân không để chuẩn bị
bước qua Cửa Thánh, trong một
tinh thần đức tin và sốt mến.
Điều hệ trọng là chuẩn bị những
người làm việc trong lãnh vực
này để vượt quá tâm trạng du
lịch, và chắc chắn khi biết mình
là những khách hành hương đầu
tiên, họ sẽ sống điều này thật sâu
sắc.
Chúng tôi đã nghĩ rằng rất
nên quy tụ các tín hữu lại để họ
sống cách đặc biệt kinh nghiệm
về lòng thương xót. Chính vì thế
vào ngày 3/4/2016, sẽ có một
cuộc cử hành cho tất cả những ai
đang sống trong thế giới muôn
màu muôn sắc của linh đạo Lòng
thương xót (các phong trào, các
hiệp hội, các tu hội).
Rồi thế giới những tình
nguyện viên sẽ được triệu tập
vào ngày 4/9/2016. Tổ chức
thiện nguyện trong tư cách là
dấu chỉ cụ thể về những người
đang thực thi các việc nhân ái
trong các dạng khác nhau, đáng
có một cử hành riêng.
Cũng thế, chúng tôi đã nghĩ
đến thế giới linh đạo Đức Maria;
họ sẽ có ngày của họ
là 9/10/2016 để mừng lễ Mẹ của
Lòng thương xót.
Cũng có những biến cố dành
riêng cho người trẻ, vì sau Mùa
Chay, họ được mời gọi tuyên
xưng đức tin. Chúng tôi đã nghĩ
đến ngày 24/4/2016 cho họ, vì
các Ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại
Cracovie
(Ba
Lan,
2631/7/2016) được dành cho giới
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trẻ thì khó mà tìm được một chỗ
trong mục vụ cho lứa tuổi này.
Một biến cố khác sẽ dành cho
các phó tế, là những người do ơn
gọi và thừa tác vụ, được kêu gọi
chủ sự hoạt động bác ái trong
cộng đoàn Kitô hữu. Họ được
dành cho ngày 29/5/2016.
Vào dịp kỷ niệm 160 năm Lễ
Thánh Tâm Chúa Giêsu
ngày 3/6/2016, sẽ có cử hành
Năm Thánh các Linh mục.
Ngày 25/9/2016, sẽ có ngày
cho các giáo lý viên, là những
người nam người nữ do dấn thân
truyền đạt đức tin, đang nâng đỡ
đời sống của các cộng đoàn Kitô
hữu, đặc biệt trong các giáo xứ
chúng ta.
Ngày 12/6/2016, sẽ có một
lời kêu gọi gửi đến tất cả các
bệnh nhân và những người
khuyết tật, cũng như những
người đang săn sóc họ với lòng
yêu thương và tận tụy.
Ngày 6/11/2016, sẽ có ngày
Năm Thánh cho những người
đang bị giam giữ. Ngày này
không chỉ được cử hành trong

Chia sẻ 11&12 – 2015 (360)

các nhà giam, nhưng chúng tôi
đang nghĩ đến khả năng cử hành
với Đức giáo hoàng tại Đền Thờ
thánh Phêrô.
Cùng một dấu chỉ biểu
tượng, trong sự hiệp thông với
Đức giáo hoàng
Một hướng nhìn thứ hai sẽ
được thức hiện với một vài dấu
chỉ mà Đức giáo hoàng Phanxicô
sẽ làm cách biểu tượng bằng
cách đi đến các « vùng ngoại
biên » hiện sinh để nêu một
chứng tá riêng về sự quan tâm và
sự gấn gũi của ngài với những
người nghèo, những người đau
khổ, những người bên lề và tất cả
những ai đang cần một dấu chỉ
về sự dịu dàng. Các khoảnh khắc
này sẽ có một giá trị biểu tượng,
nhưng chúng sẽ yêu cầu các
Giám mục và các Linh mục
trong các Giáo phận cũng làm
dấu chỉ ấy trong sự hiệp thông
với Đức giáo hoàng, để cho mọi
người có thể đi đến một dấu chỉ
về lòng thương xót và sự gần gũi
của Hội Thánh. Trong tư cách là
dấu chỉ cụ thể về lòng bác ái của
Đức giáo hoàng, nhằm ghi nhớ
Năm Thánh này, người ta sẽ làm

một cử chỉ đầy ý nghĩa khi đi gặp
một thực tại trong thế giới đang
cần được giúp đỡ, để diễn tả lòng
thương xót bằng một sự giúp đỡ
cụ thể và hữu hiệu.
Đối với các khách hành
hương tại Rôma
Một hướng thứ ba được dành
cho tất cả các người hành hương
sẽ về Rôma một mình, không có
một tổ chức nâng đỡ. Chúng tôi
sẽ quy định một vài nhà thờ ở
trung tâm thành phố làm nơi đón
tiếp họ và nơi họ có thể sống
những giờ phút cầu nguyện để
bước qua Cửa Thánh nhờ được
chuẩn bị thích đáng. Dù sao, tất
cả các khách hành hương đi về
Rôma sẽ có một đường dành
riêng mà bước qua Cửa Thánh.
Điều này là cần thiết để biến cố
ấy được sống trong một tinh thần
đạo đức, an toàn và tránh khỏi
mọi kiểu thực hành bất hợp pháp
có thể gây nguy hiểm cho hàng
triệu người trong các nơi thánh
của Hội Thánh.
FX st
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VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI
Xác hồn của Mẹ trinh trong,
Chứa đầy ơn thánh nên không tội truyền.
Cõi lòng của Mẹ trinh nguyên,
Trở thành đền thánh Hoàng Thiên ngự vào.
Bởi vì nhờ Mẹ hiến trao,
Bản thân cuộc sống khác nào lễ dâng.
Chính qua hai tiếng xin vâng,
Giúp cho Mẹ sống tín trung hoàn toàn.
Dù cho gặp lắm gian nan,
Thế nhưng Mẹ vẫn vững vàng cậy tin.
Miễn sao giữ trọn mối tình,
Với Cha từ ái, đệ huynh mọi người.
Vũ hoàn đầy ắp tiếng cười,
Chính nhờ nhân thế sống đời thiện chân.
Vững tin sẽ được chung phần,
Vinh quang phúc lộc trong thành thiên cung.
“Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: ‘Mừng vui
lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng
bà’”(Lc 1,18).
Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, 08-12-2015.
Hai Tê Miệt Vườn

NGƯỜI ẤY Ở ĐÂU?

Đời con chất chứa lỗi lầm,
Với bao tội ác giam cầm lương tri.
Thế nên con chẳng thực thi,
Bao điều tốt đẹp, bỏ đi sự lành.
Chạy theo đường lối quỷ thần,
Để rồi hành động bất nhân hại người.
Nay con nhất quyết đổi đời,
Cải tà quy chánh, thành người đẹp xinh.
Đây là một cuộc tái sinh,
Chính bằng ân sủng Thánh Linh Chúa Trời.
Và con đáp lại lời mời,
Đi theo Đức Chúa giảng lời Phúc Âm.
Giúp người đang bị giam cầm,
Ở trong tội ác thật lòng ăn năn.
Bỏ đi quá khứ tối tăm,
Đồng thời cương quyết chuyên chăm làm lành.
Chờ ngày từ giã cõi trần,
Đến quê thiên quốc chung phần vinh quang.
(Rm 5,12).
Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, 08-12-2015.
Hai Tê Miệt Vườn

(Phỏng dịch thơ của Rainer Maria Rilke)

Người ấy ở đâu,
Biến khó nghèo cùng cực thành quyền lực vô song,
chấp thời gian, chấp giàu sang bạc vàng.
Người dám khỏa thân nơi công cộng,
Chẳng ngại trần truồng trước mặt Giám mục uy phong?
Tìm đâu ra người nhân ái hơn hết mọi con người?
Ngài khác hẳn những ai thẩn thờ, mệt mỏi
ngày lại ngày đánh mất niềm vui.
Ngài ra giữa đồng nội,
chuyện trò cùng hoa lá, thân thiết nghĩa anh em.
Ngài nói về Đấng ấy và về điều Ngài đã thấy,
để mọi người cùng vui thỏa ngất ngây.
Trái tim Ngài tỏa sáng xuyên biên giới,
Chẳng còn gì quá hèn để Ngài không chiếu tới,
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yêu thương. Ngài đã đến từ ánh sáng,
và thẳng tiến về Ánh sáng chói ngời hơn mãi.
Căn phòng nhỏ tràn ngập niềm hoan lạc đắm say!
Tia sáng tình thương ấy đã về đâu?
Để giờ đây những ai nghèo khó khốn cùng,
mãi ngóng tìm đường, chờ tia hy vọng,
chẳng thấy ánh đèn, giữa đêm tối mênh mông?
Ngài ơi! Người ơi! Người có còn xuất hiện giữa hoàng
hôn,
Ôi ánh sao hôm rất nghèo nhưng vĩ đại?
Rainer Maria Rilke (Thi sĩ Áo 1875-1926)
(Trích: Tình âu yếm nhân loại)
AN-TÂM
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Cậy các Đệ, các Muội Phan Sinh
Hồng Giáp
Cậy em em có chịu lời
Ngồi lên cho chị lạy rồi sẽ thưa
(Nguyễn Du, Truyện KIỀU, câu 723-724)
Có cái thằng nhóc quê an-na-mít
Dân mất nước đời trẻ thơ mù mịt
Giã xóm làng theo cánh với thầy tu
Áo nâu phật bà ba nút cà lu
Còn quá nhỏ để hiểu Lời Thiên Triệu
Nó là thằng con có tình có hiếu
Nghe rằng tu là cõi phúc tự hào
Có ăn có mặc có cả hầu bao
Cha mẹ còn được vinh danh làng
xóm
Chuyện ngày xưa thật ra là chuyện
dỏm
Cha mẹ đâu bỏ được với ruộng đồng
Tu là thế các Đệ, Muội phải không?

Thằng nhóc vẫn suốt ngày đêm tất
tả
Dúi đầu vào sách vở nợ chong đèn
Cứ nghĩ rằng học giỏi sẽ làm nên
Ông linh mục tài ba thiên hạ kính
Nó còn mơ có bao nhiêu quyền bính
Xắn tay lên thay đổi cả trời mây
Cho bạn bè gần xa gọi bằng thầy
Văn cũng giỏi mà võ càng giỏi nữa
Nó ru mình trong mộng mơ chất
chứa
Tuổi lớn lên bao nhiêu chuyện bất
ngờ
Nó cảm thấy đường tu càng mập
mờ
Rồi đưa bước vào chôn chân chủng Nó băn khoăn sợ mai sau lắm
chuyện…
viện
Mới hiểu ra con đường đây tận hiến
Sống suốt đời thanh khiết tịnh tâm Công danh đường tu dần dà tan
can
biến
Ba nút ấy là ba niềm hân hoan
Mỗi ngày qua thêm mỗi lọ mặc sầu
Là không tiền không danh không Nó ngần ngại rồi không biết về đâu
quyền thế
Mặc dầu cha thầy thương yêu thằng
Có cha thầy chăm sóc mình như thể nhóc
Sinh ra mình trong ngọn lửa yêu Ngày đêm hết lòng vỗ về chăm sóc
thương
Chuyện đường tu còn ngày tháng
Chẳng khác nào cha mẹ của đời dài lâu
thường
Đã nếm gì đâu mà phải đau đầu…
Lao động cầu kinh đầu tắt mặt tối
Theo chân Thánh Nhân ăn năn hối
lỗi
Ngợi khen Chúa Cả ngàn vạn lời kinh
Cùng muôn loài cùng vạn vật thân
tình
Chung lời chúc tụng Chúa Trời Cao
Cả!
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Đã quyết rồi khó mấy cũng mà đi
Chuyện đời nếm đủ thứ cũng tại vì
Nó tưởng đâu cũng là ngà là ngọc
Thế mới biết khôn ngoan bằng sợi
tóc
Hiểu được đâu cũng có đắng có cay
Song với sức chịu cực của giống cày
Như cha mẹ nó phơi lưng nắng gió
Qua năm tháng cùng gian lao khốn
khó
Thằng nhóc chớm lên với tuổi
trưởng thành…
Chuyện còn dài kể hết mấy năm
canh
Thôi mặc kệ mây trôi luồn gió hú…!

Mỗi lần mang thân trở về trường cũ
Thằng nhóc nhớ bạn vội vả đi tìm
Thấy nao nao xôn xao cả trong tim
Những chấm nâu hiện trên làn cỏ
biếc
Những mảnh đời chân tu ôi gia giết!
Với tuổi đời nở rộ vẻ xuân xanh
Mà thâm sâu dáng bao bọc hiền
lành
Ngày đêm trau dồi hiến thân mời
gọi
Từ trên cao tỏa sáng mà chói lọi
Đáp Lời Cha Cao Cả sáng như sao
Thằng nhóc ra đi một lòng cầu tiến Thay thằng nhóc ngày kia đã nhảy
Tính làm sao giữa biển rộng trời cao rào
Hai bàn tay trắng không một xu hào Mong ước lắm được đàn em bước
Giữa chốn ba đào xa quê xa xứ
tới
Vốn cho mình là đại bàng sư tử
Cho thỏa ước lòng thằng nhóc chờ
Đội trời đạp đất vượt núi băng ngàn đợi…
Quyết không thể gian nan mà tiêu
tan
Nao nao cỏ xanh ve vãn làn mưa
Bàn tay bố mẹ sinh mà công dụng
“Ngồi lên cho chị lạy rồi sẽ thưa…!”
Có trời đất nào không cơ dung túng
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Linh mục dòng quê
Hồng Giáp
Sáng loáng tỏa hình Chúa lửng lơ
Hai tay giang ngàn trùng rộng mở
Gọi tên con linh mục dòng quê
Nặng trĩu cõi lòng ơn cứu độ

Chiêu về hòa vào thanh thiếu niên
Con linh mục cầu lông bóng đá
Mồ hôi ướt dầm lưng mát lạ
Trẻ đùa vui làng xóm bình yên

Mỗi ngày khi mặt trời vừa rạng
Con chưa vào tế lễ…trần gian
Đã thất thanh kêu gào đói khát
Nôn nao gan ruột thắt bàng hoàng

Có người bảo linh mục sao thế
Không xe hơi không áo lượt là
Không ăn uống đám đình xa hoa
Lảm gí có thời nay vời vẽ

Giây phút thiêng liêng con thành tâm
Năm miếng bánh khô thành ngàn vạn
Thoa dịu dân lành qua hoạn nạn
Dâng cao tay vui sướng hốt cầm

Thế mới biết có trong thiên hạ
Từ đâu mọc ra loại người kia
Con linh mục dòng quê đấy mà
Ơn khó nghèo không quen món lạ

Mỗi ngày con theo đời linh mục
Cận người nghèo gieo hết tâm linh
Đây có cặp vợ chồng bất bình
Ngồi xích lại khơi trong gợn đục

Linh mục dòng quê linh mục triều
Kẻ chăn người dỗ biết bao nhiêu
Chuông reo thánh giá rưng rưng lạ
Dân Chúa ca vang cả sáng chiều

Kia hai cụ ông bà neo đơn
Giờ kinh chiều mới vừa chấm dứt
Mang bánh mì con vội thay cơm
Sum vầy mà lòng bao thổn thức

Bạn bảo rằng đấy ước mơ vương
Lấy gì có được người trong mộng
Trần tục loang loang ngõ giáo đường
Không đâu bạn ạ… Chúa Tình Thương!

SỐNG ĐỜI HOÁN CẢI
Gio-an lên tiếng kêu mời,
Mọi người dương thế đổi đời tận căn.
Bỏ đi lòng dạ kiêu căng,
Với bao hành động hung hăng hại người.
Từ nay biết sống cuộc đời,
Toàn chân thiện mỹ sáng ngời tình thương.
Trở thành như một tấm gương,
Vừa trong lại sáng con đường Giê-su.
Cõi lòng chan chứa nhân từ,
Để yêu nhân thế chẳng trừ một ai.
Quyết tâm xây dựng tương lai,
Thật là tươi đẹp, trái sai chẳng còn.
Tình người vẫn cứ sắt son,
Ở trong tình Chúa mãi còn muôn năm.
Bởi nhờ luôn biết chuyên chăm,
Sống đời hoán cải, gia tăng làm lành.

Niềm vui chỉ có nơi ta,
Khi ta biết sống sâu xa chữ tình.
Điều này đòi hỏi hy sinh,
Chết cho người cũ, tiền tình dối gian.
Đồng thời luôn biết trao ban,
Những gì tốt đẹp cho ngàn chúng sinh.
Suốt đời kiến tạo hòa bình,
Loại trừ khủng bố, chiến chinh hận thù.
Lòng người khỏi bị mây mù,
Chính là tội ác cầm tù lương tri.
Tự do để biết thực thi,
Giới răn đức ái chỉ vì yêu thương.
Vậy là đi đúng con đường,
Giê-su Đức Chúa nêu gương cho đời.
Mọi người chắc chắn về Trời,
Sau khi đã sống một đời yêu thương.

(Lc 3,12-14).

(Pl 4,4-5).

Chúa Nhật III Mùa Vọng năm C, 13-12-2015.

Chúa Nhật III Mùa Vọng năm C,13-12-2015.
Hai Tê Miệt Vườn

Hai Tê Miệt Vườn
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MỪNG BỔN MẠNG ANH EM
Ngày
07/01
28/01
31/01
06/02

Tên Thánh
Carôlô
Tôma Aquinô
Gioan Bốtcô
Antôn

Họ Tên
̃
Nguyên Thà nh Triệu
Đặng Tiến Vãng
Nguyễn Văn Đình
Nguyễn Văn Chúc

Cộng Đoàn
Bình Giã
Hà Nội
Đakao
Vĩnh Phước

Mùng bổn mạng cộng đoàn
Ngày
01/01
03/01

Thánh Bổn mạng

Cộng Đoàn

Đức Ma-Ri-A, Mẹ Thiên Chúa
Danh Cực Thánh Chúa Giê-Su

Pleiku
Thanh Hải

LỄ GIỖ ANH EM QUA ĐỜI
Ngày Qua Đời

03/01/1979
11/01/1961
13/01/1955
13/01/2004
16/01/1982
20/01/1998
30/01/1980
04/02/1992
01/02/2004
02/02/1954
12/02/2014
20/02/1981
26/02/1970
28/02/1997
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Họ Tên

Julien Dujardin
Rémi Leprêtre
Phaolô Nguyễn Văn Hiếu
Giuse Nguyễn Văn Am
Micae Trần Văn Nghi
Vinh sơn Hoà ng Văn Lư
Jean Marie Couden
Marie Francois Aubry
Angiêlô Nguyễn Si ̃ Thư
Jean Bernard Ramon
Tôma Huỳnh Thông

Joel Cotty
Léonard Ramon
Anphong Trần Phướ c Đứ c
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