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Đakao, ngày 14 tháng 12 năm 2011
Kính gửi toàn thể anh chị em trong Đại Gia Đình Phan sinh Việt Nam
Anh chị em thân mến,
Xin Chúa Hài Đồng đến ban bình an cho anh chị em!
Làn gió lành lạnh lúc ban sáng, các cây thông xanh với hình Ông già
Noel mặc y phục màu đỏ và những dây đèn nhấp nháy trên đường phố, các
cánh thiệp tràn ngập Văn Phòng, ấy là những dấu nhắc nhở rằng lễ Giáng
Sinh đã đến gần rồi.
Lễ Giáng Sinh đã đến gần rồi. Nhưng Đấng Cứu Thế đã đến gần
chưa? Chúng ta vừa qua Chúa nhật màu hồng, đánh dấu đã qua nửa chặng
đường Mùa Vọng rồi, nên “hãy vui lên!”, nhưng cũng là tín hiệu bảo rằng
chúng ta chưa thành toàn, vì mới chỉ được một nửa, nên phải cố gắng hơn
nữa. Có để cho Phụng vụ Mùa Vọng uốn nắn, chúng ta mới sẵn sàng đón
Đức Giêsu Đức Kitô, Con Thiên Chúa, đang đến hôm nay.
Chúng ta được mời gọi có được tâm hồn của những người đầu tiên
đón tiếp Đấng Mêsia: ông Dacaria và bà Êlisabét, các mục đồng, đoàn dân
đơn sơ chất phác, và đặc biệt Đức Maria và thánh Giuse. Chúng ta được đề
nghị đọc lại sách ngôn sứ Isaia nói về những dằn vặt day dứt mà lịch sử và
toàn thể tạo thành phải chấp nhận hầu đạt tới một ơn cứu chuộc có thể
cung cấp những năng lực mới và một hướng đi mới cho toàn thể thế giới.
Ơn cứu chuộc ấy, Thiên Chúa sẽ mang đến.
“Chúa là Đấng hiển trị gần đến: Tên Người là Emmanuel, vì Người là
Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta” (Ca nhập lễ 21-12). “Chính Con Thiên
Chúa đã trở nên ‘giống xác thịt tội lỗi’, để kết án tội lỗi và, trục xuất tội lỗi
đã bị kết án ra khỏi xác thịt; đàng khác, để kêu gọi con người trở nên giống
với Người. Như thế là cho con người được bắt chước Thiên Chúa, nâng
con người lên đến tận vương quốc của Chúa Cha và cho con người được
thấy Thiên Chúa và gặp được Chúa Cha” (Irênê, Chống các lạc giáo, III,
20, 2-3). Quả thật, con người không thấy được Thiên Chúa, không thể thấy
được Người, nên đành chịu ở trong bóng tối, không thấy chân lý, không
hiểu về mình. Nhưng con người lại có thể thấy Đức Giêsu, Ngôi Hai Thiên
Chúa. Và như thế, đã được thấy Thiên Chúa, con người bắt đầu thấy chân
lý, và bắt đầu có thể sống cho ra mình. Nhưng bởi vì Thiên Chúa đã đến
gần chúng ta, chúng ta phải tập quen sống với Thiên Chúa. Thánh Irênê
còn nói một ý rất mạnh: Thiên Chúa cũng phải tập quen sống với chúng ta
và trong chúng ta, quen với sự nghèo khó và mỏng dòn của chúng ta. Việc
Chúa đến chỉ có một mục đích duy nhất là dạy chúng ta nhìn xem và yêu
thương tất cả những gì ở trong thế giới, với cặp mắt của chính Thiên Chúa
(Đức Bênêđitô XVI).
Trong đêm đen của thế gian, hãy để cho mình được đánh động và soi
sáng bởi hành vi sau đây của Thiên Chúa, một hành vi hoàn toàn bất ngờ:
Thiên Chúa đã trở nên Hài Nhi. Hãy để cho mình được đánh động và soi
sáng bởi Ngôi Sao đã đổ chan hòa niềm vui trên thế giới, là chính Đức
Giêsu. Hôm nay người ta treo nhiều sao Noel để trang trí cửa hàng, tiệm
ăn, đường phố; người ta cũng tôn nhau là “sao”, để trang hoàng cho những
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dịch vụ làm ăn. Không có sao-Giêsu, người ta biết theo nẻo đường nào, trong muôn dặm đường
đời? Người ta rất có thể rơi vào những nơi đang có những căng thẳng vì đấu tranh quyền lực, như
cung điện Hêrôđê ngày xưa. Cần phải để cho sao-Giêsu dẫn chúng ta đến gặp Hài Nhi Giêsu. Khi
đó, mong rằng Người sẽ không thấy chúng ta thiếu chuẩn bị, vì chỉ đang lo làm cho thực tại trần thế
đẹp hơn. Hôm nay ước gì nỗ lực làm cho đường phố và nhà cửa chúng ta xán lạn hơn cũng thúc đẩy
chúng ta dọn lòng gặp Đức Giêsu, Đấng đến thăm viếng chúng ta, Đấng là vẻ đẹp chân thật và ánh
sáng chân thật. Đây là một thách đố, khi chúng ta đang sống trong một thế giới mà người ta đang cố
gắng đổi tên “Christmas tree” thành “Holiday tree”, đang muốn đẩy Thiên Chúa ra ngoài.
Máng cỏ là một dấu chỉ tiêu biểu của mùa Giáng Sinh. Chỉ có điều hôm nay đi trên các đường
phố, ta thấy nhiều máng cỏ không có Hài Nhi Giêsu. Máng cỏ là cách diễn tả nỗi niềm chờ đợi của
chúng ta, rằng Thiên Chúa đang đến gần chúng ta, rằng Đức Giêsu đang đến gần chúng ta, nhưng
cũng là cách diễn tả tâm tình biết ơn đối với Đấng đã quyết định chia sẻ thân phận con người chúng
ta, trong sự nghèo khó và đơn giản. Nhưng như thế, máng cỏ phải có Hài Nhi Giêsu. Máng cỏ
không Giêsu chỉ là một vật dụng đựng cỏ cho bò lừa. Máng cỏ với Hài Nhi Giêsu cho thấy tình yêu
vô biên của Chúa Cha đối với chúng ta. Để rồi con tim chúng ta lại ngỡ ngàng kinh ngạc khi khám
phá ra lại tình yêu vô biên đó, một tình yêu không thể lý giải bằng bất cứ yếu tố nào nơi loài người.
Ước gì Đức Trinh Nữ Maria và thánh Giuse giúp chúng ta sống Mầu nhiệm Giáng Sinh với
một tâm tình biết ơn thẳm sâu hơn nữa đối với Thiên Chúa chúng ta. Giữa biết bao sinh hoạt xô bồ
của chúng ta, ước gì mùa này đưa lại cho chúng ta một chút an tĩnh và niềm vui và tạo cơ hội cho
chúng ta chạm được ngón tay vào lòng nhân hậu của Thiên Chúa chúng ta, Đấng đã trở thành Hài
Nhi để cứu độ chúng ta, để tiếp tục ban cho chúng ta sự can đảm và một ánh sáng mới trên đường
chúng ta đi.
Cầu chúc anh chị em một đại lễ Giáng Sinh chan hòa ánh sáng và niềm vui. Chúng ta tạ ơn
Chúa cho nhau về Năm 2011 đang qua đi và và cầu chúc cho nhau thêm dồi dào nghị lực và quảng
đại để đi tới. Trong ngày đầu Năm dương lịch 2012, ước gì anh chị em chúng ta có tâm hồn cầu
nguyện như tâm hồn của Đức Maria, “hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy, và suy đi nghĩ lại trong
lòng” (Lc 2,19.51).
Thân ái chào tất cả anh chị em.
ts FX Vũ Phan Long, OFM
Giám Tỉnh
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TIN TỈNH DÒNG
Khánh thành
Đan viện Clara Xuân Sơn
Vào dịp kỷ
niệm 800 năm,
nhờ
tình
thương Chúa,
chị em Clara
Việt Nam vừa
tổ chức lễ
khánh thành
Đan
viện
Clara Xuân Sơn vào ngày 19/11/2011. Đây là
một đan viện được thiết kế theo mô hình Prơto
Monastero Santa Chiara Assisi tại Ý và được
xây dựng thành một tổng thể thống nhất có giá
trị về nghệ thuật và phù hợp với đời sống các
đan sĩ.
Trong ngày lễ khánh thành đan viện, có sự
hiện diện của Đức cha Tôma, cha Giám tỉnh,
các anh em trong Dòng nhất, các tu sĩ nam nữ,
các ân nhân, thân nhân và giáo dân trong giáo
xứ cùng đến tham dự thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa
và chia vui với các chị em của thánh Clara. Đặc
biệt vào ngày hôm đó, Đan viện mở cửa cho tất
cả mọi người có thể đi vào tham quan đan viện
kể cả khu nội vi.
Qua biến cố này, các chị em càng ý thức hơn
về lòng biết ơn sâu xa đối với vị đại ân nhân là
Chúa Cha. Ý thức hơn về sự đáp trả trước tình
yêu bao la của Thiên Chúa qua đời sống hằng
ngày của chị em. Đan viện Clara Xuân Sơn
được xây dựng nên là một kết quả của hồng ân
bao la mà Chúa đã thể hiện tình yêu Ngài qua
bàn tay nối dài của các vị ân nhân, thân nhân xa
gần.

- Phụ trách cộng đoàn Thủ Đức; cha Hạt trưởng
giáo hạt Thủ Thiêm; cha Hạt trưởng giáo hạt
Thủ Đức, cùng khoảng 50 linh mục khác, các tu
sĩ nam nữ thuộc các Hội dòng, các anh chị em
PSTT, các thầy học viện Phanxicô, các em tu
sinh phan sinh, các anh em CPS, các thân nhân
và giáo dân đến từ các giáo xứ Thánh Tâm,
Thánh Linh và Đakao cùng tham dự thánh lễ
cầu nguyện cho cha cố Augustinô.
Lễ tang của cha cố diễn ra trong bầu khí Giáo
Hội đang sống trong những ngày đầu của mùa
Vọng. Qua bài tiểu sử của cha cố Augustinô
được cha Phó Giám tỉnh đọc trước giờ lễ cùng
bài giảng lễ của cha Giám tình; tất cả như một
tác động cụ thể và thực tế làm cho mọi người
tham dự thánh lễ ý thức hơn về tinh thần của
mùa phụng vụ này là sống niềm hy vọng sẵn
sàng chờ đón Chúa đến. Chúa đến trong ngày
chung cục, nhưng cũng là ngày Chúa đến với
mỗi người như Chúa đã đến để đưa cha cố về
với Người sau một hành trình cuộc đời dài 96
năm là người kitô hữu, 69 năm sống đời dâng
hiến và 62 năm trong tác vụ người mục tử của
Chúa. Vì thế, dâng lễ cầu nguyện cho cha cố
Augustinô mau được hưởng Thánh Nhan Chúa,
nhưng cũng cầu nguyện cho mỗi người chúng ta
luôn biết sẵn sàng chờ đón Chúa đến như cha cố
đã chờ đón một ngày mà ngài không được hẹn
trước, nhưng ngài vẫn luôn sẵn sàng và thanh
thản đáp lại lời gọi của Chúa một cách bình an.
Thánh lễ kết thúc với nghi thức tiễn đưa cha
cố Augustinô lên đường đi hỏa táng tại Bình

Lễ An táng cha cố Augustinô
Sáng ngày 29/11/2011, lúc 8 giờ, thánh lễ an
táng cha cố Augustinô đã bắt đầu tại sân Học
viện Phanxicô Thủ Đức.
Chủ tế thánh lễ do cha Giám tỉnh PX. Vũ
Phan Long, cùng đồng tế có cha Phaolô Nguyễn
Đình Vịnh - PGT; cha Giuse Nguyễn Tiến Dũng
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Dương do cha Phó Giám tỉnh chủ sự. Đoàn đưa
tiễn cha cố có hơn 300 người với 7 xe ca lớn 50
chỗ để đưa rước. Cuộc đưa tiễn diễn ra trong
bầu không khí thật buồn. Buồn vì người thân
đang sống bên cạnh nay đã không còn thấy nữa.
Nhưng trong niềm tin và hy vọng, tất cả chúng
ta lại được gặp nhau trên Thiên Quốc.

SƠ LƯỢC TIỂU SỬ
Cha Augustinô Nguyễn
Trinh Phượng sinh ngày:
25/12/1915, tại Văn Giáp –
Thạch Hà – Hà Tĩnh (giáo xứ
Chân Thành: trước đây là họ
đạo Giáp Hạ, nhưng sau đổi
tên thành Chân Thành là tên
hai cha già đã coi sóc giáo họ,
cha già Chân và cha già Thành,
ghép lại). Ông cố là Nguyễn Hưng Long và Bà
cố là Vũ Thị Tú Đàm. Gia đình có tám người
con, bốn trai, bốn gái, cố là con thứ bảy.
Vào ngày 02/01/1916, cậu Nguyễn Trinh
Phượng được lãnh nhận bí tích Rửa tội. Lên 10
tuổi cậu được lãnh nhận bí tích Thêm sức vào
ngày 16/02/1925. Khoảng năm 1930, lúc đó cậu
Phượng được 15, 16 tuổi, được ơn Chúa tác
động, cậu đã xin vào Dòng Phanxicô tại tu viện
Thanh Hóa. Cậu biết dòng Phanxicô là do thầy
Théophane Lê Văn Mão về quê giới thiệu. Cậu
ở nhà học tiếng Pháp hai năm rồi mới vào dòng.
Đến ngày 02/08/1941 cậu được nhận vào giai
đoạn tập viện tại tu viện Vinh cùng với sáu anh
em khác trong đó có cha Bônaventura Trần Văn
Mân và cha M-Antôn Trần Phổ (qua đời), cha
Benoit Trần Minh Phương hiện còn sống. Một
năm sau, vào ngày 03/08/1942, thầy Augustinô
đã tuyên khấn lần đầu trong Dòng Anh em Hèn
mọn tại tu viện Vinh. Tiếp theo đó là những
năm thầy được huấn luyện học triết học và thần
học tại Tu viện Nha Trang. Ba năm sau kể từ
6

ngày khấn lần đầu, vào ngày 03/08/1945, thầy
Augustinô đã tuyên khấn trọng thể trong Dòng
Anh em Hèn mọn tại tu viện Nha Trang. Và bốn
năm sau, ngày 24/08/1949, thầy Augustinô được
lãnh nhận thừa tác vụ linh mục tại tu viện Nha
Trang, trở lành một linh mục trẻ ở tuổi 34.
Trong vai trò của một người tu sĩ linh mục phan
sinh trẻ, cha Augustinô đã hăng say sống và
phục vụ Tỉnh dòng và người nghèo tại các đơn
vị và cộng đoàn mà Bề trên đã gửi cha đến.
Cha đã sống và làm việc tại các cộng đoàn:
Từ năm 1949 – 1950: cha sống và phục vụ
tại một cơ sở của nhà Dòng ở Đồng Hộ, cách
Nha Trang khoảng 25 cây số. Cha đã làm việc
với cha Phanxicô Hoàng Trọng Tiến và một số
anh em không linh mục khác.
Năm 1950 – 1952: Cha sống và làm việc tại
Tu viện Nha Trang
Năm 1952 – 1957: Cha được cử làm Phụ
trách nhà dòng ở Tiểu Cần
Năm 1957 – 1959: Cha sống và làm việc tại
Tu viện Cầu Ông Lãnh
Năm 1959 – 1964: Cha sống và phục vụ tại
Tu viện Nha Trang và đảm nhận chức vụ Bề
trên tu viện từ năm 1958 đến 1961.
Năm 1964 – 1975: Cha sống tại cộng đoàn
Đakao. Từ năm 1972 đến 1975, cha được Hạt
Dòng giao cho công tác làm Trợ úy quốc gia
Dòng PSTT và là thành viên trong Ban tông đồ
xã hội của Hạt Dòng.
Năm 1975 – 1993: Cha sống và phục vụ tại
cộng đoàn Thủ Đức trong các công tác và chức
vụ: Phụ trách cộng đoàn Thủ Đức từ năm 1978
đến 1981, Phó Giám Hạt từ năm 1981 đến 1984,
và Giám sư phụ tá Nhà tập từ 1990 đến 1993.
Năm 1993 – 2002: Cha đã sống và phục vụ
tại Tu viện Cầu Ông Lãnh. Trong nhiệm kỳ
1993 – 1996 cha đã được Tỉnh Dòng cử làm
Phụ trách cộng đoàn Cầu Ông Lãnh.
Năm 2002 – 2005: Cha được chuyển về nghỉ
dưỡng tuổi già tại cộng đoàn Đakao và phụ giúp
cộng đoàn trong các công việc dâng lễ và ngồi
tòa giải tội.
Tháng 03 năm 2005 Cha được chuyển về
sống nghỉ dưỡng tại cộng đoàn Thủ Đức. Cha
rất hăng say trong công việc làm vườn: trồng
cây, làm cỏ,… Cha là một mẫu người lao động
cho anh em trẻ noi theo. Ngoài các giờ lao động,
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cha còn sẵn sàng ngồi tòa giải tội cho những ai
cần đến bí tích Hòa giải.
Vào những ngày đầu tháng 10, cha đã lâm
trọng bệnh vì tuổi già, không thể đi lại được như
trước mà phải nằm trên giường suốt cho đến
đêm ngày 26/11/2011, lúc 22g30 cha đã trút hơi
thở cuối cùng trong sự bình an thanh thản đi
theo Chúa.
Cha hưởng thọ: 96 tuổi, với 69 năm khấn
Dòng và 62 năm Linh mục

Tin thăm viếng:
Giám tỉnh Tỉnh dòng Thánh Tâm - Mỹ
thăm Việt Nam
Đêm ngày 22/11/2011 cha William Bill
Spencer, Giám tỉnh Tỉnh dòng Thánh Tâm - Mỹ
đã đến sân bay Tân Sơn Nhất để bắt đầu chuyến
viếng thăm Tỉnh dòng Việt Nam. Đây là chuyến
viếng thăm lần thứ hai của cha Bill tại Tỉnh
dòng Việt Nam.
Trong chuyến viếng
thăm Việt Nam lần này
ngoài mục đích nhằm thắt
chặt hơn nữa tình huynh
đệ hợp tác giữa hai tỉnh
dòng đang trên đà tiến
triển tốt đẹp; cha Giám
tỉnh Mỹ còn muốn đi thăm
3 người anh em thuộc Tỉnh
dòng của ngài mà đang
phục vụ trên mảnh đất
hình chữ S này.
Trong suốt thời gian thăm Tỉnh dòng Việt
Nam, cha đã đến thăm và ở lại tại các cộng
đoàn: Đa Kao, Thủ Đức, Bình Giã, Du Sinh và
Sông Bé. Cha rất quan tâm đến việc huấn luyện
và các anh em trẻ, vì thế, cha đã dành nhiều thời
gian để ở lại tại các cộng đoàn huấn luyện, nói
chuyện nhiều với các anh em trẻ. Có lẽ một ấn
tượng khó quên của ngài đã lưu lại trong ký ức
của anh em trẻ đó là sự nhiệt tình và vui vẻ của
cha đã làm cho anh em cảm thấy rất dễ gần gũi.
Chuyến viếng thăm rồi cũng đến ngày kết
thúc. Cha Giám tỉnh William Spencer đã rời
Việt Nam trở về Mỹ vào đêm ngày 02/12. Chấm
dứt một chuyến viếng thăm, nhưng nó chắc
chắn sẽ mở ra những niềm hy vọng mới về sự
hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau giữa 2 tỉnh dòng
trong tương lai về các vấn đề nhân sự, huấn
luyện và cả những kinh nghiệm quý báu trong
đời sống phan sinh.
Chia Sẻ 12 - 2011 (319)

Anh Giám Tỉnh đi thăm Tỉnh Dòng
Chúa Thánh Thần (TD CTT) - Australia
30/11 – 8/12/2011
Chiều 30/11, sau khi an táng cố Augustin
Phượng, anh GT chúng ta đã lên đường sang
Australia theo lời mời của anh Paul Smith,
OFM, GT Tỉnh Dòng Chúa Thánh Thần
(Australia), để thăm Tỉnh Dòng này và hai anh
P. Trần Phú Nhuận và G. Nguyễn Đình Trí đang
phục vụ tại đây hơn một năm qua.
Từ trưa 1 đến trưa 2/12, anh ở Sydney, thăm
Văn Phòng Tỉnh Dòng, gặp gỡ Ban Lãnh đạo
TD CTT, và thăm các cộng đoàn ở Sydney.
Trưa 2/12, hai GT bay xuống Melbourne. Anh
PX đã ở tại cộng đoàn Thánh Pascal, rồi đến
thăm anh Nhuận đang ở và phục vụ tại cộng
đoàn Giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê. Chiều
ngày 3/12, tại Nhà thờ Thánh Clara, nhà thờ xứ,
Đức Tổng Giám Mục Dennis đã đến truyền
chức Phó tế cho anh Harry Chan, OFM. Anh
GT PX đã đồng tế và tham dự cuộc tiếp tân sau
đó.
Chiều ngày 4-12, anh bay
lên Brisbane để thăm cộng
đoàn ở tại Kedron, nhưng ở
tại cộng đoàn thánh Têrêsa là
nhà xứ, nơi anh Trí đang làm
việc cùng với cha xứ là
Stephen Bliss.
Chiều ngày 6-12, anh lại
bay về Sydney, gặp lại anh
GT Paul Smith và anh PGT Peter Clifford để
chia sẻ, đúc kết những nhận xét. Hy vọng trong
tương lai, hai Tỉnh Dòng có thể cộng tác với
nhau trong một số ngành hoạt động. Tỉnh Dòng
Australia hiện nay đang gặp khó khăn lớn nhất
là vấn đề nhân sự, - không có người vào tu, và
anh em đa số già cả -, nên được các Tỉnh Dòng
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chị em gửi người đến tăng cường là điều anh em
Australia chờ đợi nhiều.
Tối ngày 7/12, anh GT bay về VN, và đã đến
Tân Sơn Nhất trưa ngày 8/12, kết thúc 9 ngày di
chuyển và làm việc liên tục.

Tin học vấn Tỉnh Dòng:
Nhận bằng Thạc sĩ
Nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, anh
stephen Nguyễn Xuân Dinh đã nhận bằng thạc
sĩ Văn hoá học tại trường đại học Khoa Học Xã
Hội và Nhân Văn TP.HCM vào sáng
18/11/2011. Lễ trao bằng cho các tân thạc sĩ của
Trường được tổ chức đồng thời trong lễ khai
giảng Sau đại học Khoá 2011. Anh Dinh đã
tham dự kỳ thi tuyển sinh vào khoa Văn hoá học
ở bậc đào tạo cao học, hệ chính quy với 2 năm
học và 1 năm viết luận văn. Với kết quả học tập
này, anh đã có thêm hành trang để phục vụ tốt
hơn tại môi trường Học Viện.

Nhận bằng Bác sĩ
Ngày 09/12/2011, lúc 13g 00, tại trường Đại
học y khoa Phạm Ngọc Thạch, Tp Hồ Chí Minh
đã diễn ra lễ trao bằng tốt nghiệp Bác sĩ Đa
khoa cho 383 sinh viên thuộc cả hai hệ: Chính
quy và Liên thông.
Trong số 383 tân bác sĩ mới ra trường hôm
nay có anh Tađêô Phạm Văn Hiền, một người
anh em của Tỉnh Dòng chúng ta đã hoàn thành
tốt chương trình học y khoa trong suốt 4 năm
qua với kết quả học tập cũng rất đáng nể. Anh
đứng thứ hạng 17 trên tổng số 110 sinh viên
trong lớp và đứng thứ 20 trên tổng số 383 sinh
viên nhận bằng tốt nghiệp hôm đó.
Có thể nói rằng anh Hiền có được kết quả
học tập như ngày hôm nay là thành quả được
tích tụ từ bao công lao vất vả, hy sinh của anh
trong học tập. Ở độ tuổi U 50 (năm nay anh 48),
đối với một người bình thường xét về mức độ
nhạy bén trong học tập cũng khó sánh được với
những sinh viên ở tuổi U 20, nhưng đối với anh
Hiền không vì tuổi tác cao mà làm cho khả năng
học tập của anh bị giảm sút. Anh đã chăm chỉ
rèn luyện và trau dồi kiến thức không biết mệt
mỏi và ngừng nghỉ.
Từ trước đến nay, Tỉnh Dòng chúng ta đã có
nhiều anh em học y khoa, nhưng hầu hết chỉ học
đến y sĩ hay trung cấp Điều dưỡng. Nay anh
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Hiền là người anh em đầu tiên trong Tỉnh Dòng
có bằng Bác sĩ. Đây là một thành quả rất đáng
quý và trân trọng không chỉ cho riêng anh Hiền,
nhưng là cho tất cả anh em trong Tỉnh Dòng.
Chúng ta có quyền hãnh diện về anh. Chúng ta
chúc mừng anh trong ngày lễ nhận bằng.
Nguyện xin Thiên Chúa ban cho anh muôn điều
tốt lành và nâng đỡ anh trong công việc phục vụ
cũng như trong đời sống dâng hiến của anh.
Ngày 10/12, anh sẽ trở về trung tâm Nhân Ái
để tiếp tục với công tác mà anh đang phục vụ
với tư cách đại diện Tỉnh Dòng cùng cộng tác
với công việc của Giáo phận Tp Hồ Chí Minh.

Các học sĩ của Tỉnh Dòng
đã tốt nghiệp trong năm 2011
Trong
năm
2011, Tỉnh Dòng
chúng ta vui mừng
có thêm 4 anh em
hoàn thành chương
trình học sau học
viện với các học vị
thạc sĩ, cử nhân.
Chúng ta có 2 anh
đi du học nước
ngoài và 2 anh học
trong nước. Vào
tháng 7 và tháng 9
chúng ta có hai anh đi du học Roma trở về sau
khi đã hoàn thành chương trình học với kết quả
xuất sắc. Anh FX. Đinh Trọng Đệ học xong cử
nhân về chuyên ngành Linh đạo và huấn luyện
Phan sinh. Anh Ngô Ngọc Khanh học lấy bằng
cử nhân Kinh Thánh. Tháng 11, anh Stêphanô
Nguyễn Xuân Dinh bảo vệ thành công luận văn
Thạc sĩ chuyên ngành Văn hóa học. Và mới
đây, ngày 09/12, anh Tađêô Phạm Văn Hiền
nhận bằng Bác sĩ Đa khoa. Giờ đây, bốn anh đã
và đang sẵn sàng phục vụ Tỉnh Dòng rất tích
cực trong công việc chuyên môn cũng như việc
Huấn luyện và học vấn của Tỉnh Dòng. Nguyện
chúc các anh luôn tìm thấy niềm vui trong công
việc và luôn sẵn sàng tiếp tục nghiên cứu để đưa
những tri thức mà các anh đã học được truyền
đạt lại cho các thế hệ đi sau. Và cũng mong
Tỉnh Dòng ngày càng có nhiều anh em trẻ có
khả năng và dấn thân hơn nữa trong công việc
học vấn của Tỉnh Dòng.
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TIN FRATERNITAS -Anh GP. Nguyễn Gia Thịnh chuyển ngữ

Tu nghị Chiếu dành cho
những anh em khấn trọng “Dưới 10”
vào năm 2012
Nhân dịp triệu tập Tu nghị quốc tế dành cho
những anh em khấn trọng “Dưới 10” được tổ
chức tại Mexicô (Guadalajara – Mexicô City
DF) từ ngày 2-10 tháng 6 năm 2012, Ban chuẩn
bị Tu nghị thông báo một số thông tin hữu ích
cho những ai tham dự sự kiện này. Nếu có bầt
kỳ nhu cầu nào, xin quý vị hãy liên hệ với Ban
chuẩn
bị
Tu
nghị
tại
địa
chỉ:
underten2012@ofm.org;
http://www.ofm.org/underten12/.

Những huy chương và giải thưởng
dành cho anh em Phan sinh
Bộ Văn hóa Chính phủ Pháp vừa trao tặng
cho anh Edvard Kovač, thuộc Tỉnh dòng Thánh
Giá ở Slovenia, huy chương Hiệp sĩ Bội tinh về
Nghệ thuật và Văn học vì anh đã có công đóng
góp cho việc truyền bá nghệ thuật và văn học
giữa Pháp và Slovenia.
Vào ngày 27/10/2011, anh Francesco Alfieri,
thuộc Tỉnh dòng Đức Mẹ Hồn xác lên trời – Ý,
đã nhận giải thưởng "Giuseppe Laterza" cho
công trình nghiên cứu và tìm hiểu của anh qua
việc giới thiệu cho mọi người biết các tác phẩm
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của nhà triết học Edith Stein, mà nhờ đó cho
phép nhiều học giả tiếp cận một tư tưởng đa
dạng và phong phú của triết gia này. Giải
thưởng được trao tặng cho anh nhân dịp kỷ
niệm 70 năm ngày qua đời của vị thánh này,
cùng là vị thánh Bổn mạng của châu Âu.

Triển lãm các máng cỏ Giáng sinh
tại Palestrina
Vào buổi chiều lễ trọng kính Đức Maria Vô
Nhiễm Nguyên Tội, cha Tổng Phục vụ José
Rodríguez Carballo, OFM đã khai mạc cuộc
triển lãm phong phú về những máng cỏ do
những nghệ nhân và những người khéo tay làm
ra. Các hang đá này được trưng bày tại các hành
lang và phòng lớn của Tu viện St. Francis of
Palestrina. Sau khi chủ tế thánh lễ trọng thể tại
nhà thờ tu viện, cha Tổng Phục vụ đã ban phép
lành cho các nghệ nhân và đám đông dân chúng
tụ tập tại đây với số lượng khá đông. Một số anh
em ở NhàTrung Ương đã hiện diện cùng với tất
cả các anh em tại Huynh đệ đoàn địa phương;
huynh đệ đoàn này là một phần thuộc Đơn vị
Chân phước Giles, và trực thuộc cha Tổng Phục
vụ. Trước đó, Cha Jose R. Carballo cũng đã
thăm viếng cộng đoàn Chị em Clara tại địa
phương đó.
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Tin Cộng Đoàn Xuân Sơn

C

ộng đoàn Xuân sơn kính chào và chúc
tất cả anh chị em bình an và thiện hảo.
Đúng hẹn lại lên, chúng tôi xin chia
sẻ cùng tất cả anh chị em đôi điều về cộng đoàn
chúng tôi, như một sự tỏ bày tình liên đới.
Xuân sơn là một cộng đoàn, hai nơi chốn
(không kể nhà con Hòa Hội), gồm Nhà vườn và
Nhà xứ. Cộng đoàn có sáu anh em chia đều cho
hai nơi. Tuy là nhà Vườn, nhưng nhân sự không
hề Vườn tí nào. Bởi nhà Vườn là bộ chỉ huy của
cộng đoàn chúng tôi. Theo sự phân công của
cộng đoàn trong nhiệm kỳ mới này, anh em nhà
Vườn phụ trách chăm sóc chị em Clara, Dòng
Ba Phan sinh, Chị em Mến Thánh Giá; đồng
thời cũng chia sẻ đôi chút công việc mục vụ
Giáo xứ. Thỉnh thoảng nhà Vườn cũng đón tiếp
những Nhóm nho nhỏ đến để sinh hoạt hay
thăm viếng anh em, và làm cho bầu khí cộng
đoàn bớt sự đơn điệu.
Nhà xứ gồm ba anh em, kể ra thuộc trẻ của
cộng đoàn. Công việc chính yếu của anh em là
mục vụ giáo xứ. Công việc cũng như mọi giáo
xứ. Chỉ có khác là, cha xứ và phụ tá sức khỏe
không được tốt. Tháng 9/2011 vùa qua, nhà xứ
tiếp nhận thêm người em út của cộng đoàn. Anh
là người mới, trẻ và khỏe nhất của cộng đoàn.

10

Có thể nói anh là người Duy nhất đạt được tiêu
chuẩn sức khỏe để phục vụ như thế.
Với tình trạng “đồng bệnh” nên anh em
chúng tôi “tương lân” trong công việc. Chúng
tôi phân chia và thường xuyên trao đổi công
việc mục vụ với nhau. Nhờ thế mà công việc
cũng tạm giải quyết được ổn thỏa, và giáo xứ
cũng dần đi vào nếp mới của anh em chúng tôi
đề ra.
Ngày 20/11/2011, lễ Chúa Kitô Vua Bổn
mạng của Giáo xứ. Hôm ấy Đức Cha về kinh lý
mục vụ và chia sẻ niềm vui cùng anh em và bà
con xứ đạo. Ngoài sự hiện diện của anh em linh
mục trong hạt, có anh em cộng đoàn Bình Giã
đến để chia sẻ niềm vui chung của giáo xứ.
Niềm vui không dừng lại ở thánh lễ và bữa tiệc
chung vui của toàn dân; mà còn kéo dài với đêm
văn nghệ do Giới trẻ của Giáo xứ trình diễn,
dưới sự chỉ đạo của anh phụ tá và thầy xứ. Tạ
ơn Chúa, mọi việc trải qua tương đối suông sẻ.
Anh chị em thân mến,
Trong mục đưa tin, hẳn nhiên chúng tôi
không thể chia sẻ hết được những thông tin về
cộng đòan chúng tôi. Kính mời anh chị em có
dịp ghé qua, xin dừng lại hàn huyên tâm sự để
chứng kiến và hiểu nhiều hơn về anh em chúng
tôi. (trăm nghe không bằng một lần thấy).
Kính chào và chúc anh chị em Lễ Giáng Sinh
an bình và thiện hảo.
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Tin Cộng Đoàn Vinh

A

nh em cộng đoàn mục vụ Vinh xin
kính chào Anh Giám Tỉnh cùng tất cả
anh chị em. Gần đến lễ Chúa Giáng
Sinh, anh em chúng tôi kính chúc Anh Giám
Tỉnh cùng tất cả anh chị em một mùa vọng
thánh thiện, ngày Chúa Giáng Sinh tràn ngập
niềm vui và một mùa Giáng sinh an bình, thiện
hảo.
Kỳ báo chia sẻ lần nay anh em cộng đoàn
mục vụ Vinh xin được chia sẻ đôi điều với mọi
người về sinh hoạt trong thời gian qua của anh
em trong cộng đoàn. Như một số anh em đã biết
(nhờ khóa họp mặt của các anh em làm công tác
mục vụ và truyền giáo năm nay tại Vinh), cộng
đoàn Vinh hiện nay chưa có nhà cộng đoàn
chính thức. Năm anh em trong cộng đoàn ở 5
nơi xa nhau để đảm trách các công việc mục vụ
tại giáo phận Vinh. Nếu lấy điểm giáo xứ Gia
Hòa làm trung tâm (nơi anh Thanh Hải đang
phụ trách) thì từ Gx Gia Hòa đi vào giáo xứ Tân
Hội (nơi anh Trung Phụng phụ trách) là hơn
80km, đi ra Đền Thánh Antôn Trại Gáo (nơi anh
Sĩ đang tam trú) là 32km, đi ra giáo xứ Lộc
Thủy và giáo xứ Phú Yên (nơi anh Duy An phụ
trách) là 80km, đi ra giáo xứ Sơn Trang (nơi anh
Minh Tuệ phụ trách) là 84km. Khoảng cách
không gian của cộng đoàn quá rộng như vậy nên
việc họp mặt cộng đoàn hàng tháng là một nỗ
lực rất lớn cho mỗi anh em trong cộng đoàn.
Về việc xây nhà cộng đoàn, Anh em cùng với
Tỉnh Dòng, với Đức Giám mục giáo phận và gia
đình ân nhân đang từng bước tiến hành. Xin anh
chị em hỗ trợ thêm, nhất là lời cầu nguyện, cho
anh em chúng tôi, để mọi kế hoạch được tiến
triễn tốt đẹp và sớm hoàn thành.
Công việc cụ thể của anh em chúng tôi hiện
nay:
- Anh Sĩ là phụ trách của cộng đoàn và là trợ
úy của dòng ba PSTT miền Vinh. Anh
thường giúp mục vụ tại đền thánh Antôn
(giải tội cho khách hành hương và cử hành bí
tích), anh còn phụ giúp với anh Thanh Hải
làm một số công tác mục vụ tại giáo xứ Gia
Hòa. Thứ tư và thứ năm hằng tuần anh giúp
giải tội cho các sơ Mến Thánh Giá cộng đoàn
Xã Đoài và các thầy tiền chủng viện của giáo
phận.
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- Anh Thanh Hải là phụ tá toàn quyền tại giáo
xứ Gia Hòa và là trợ úy của PSTT và GTPS
miền Vinh Bắc. Ngoài công tác mục vụ tại
giáo xứ, anh còn giúp giải tội và dạy thêm
cho các em đệ tử viện dòng Mến Thánh Giá,
vì nhà cộng đoàn của đệ tử viện ở sát cạnh
giáo xứ. Công việc làm anh luôn bận rộn suốt
ngày. Tuy mọi việc đều tốt đẹp, nhưng anh
rất cần có thêm anh em để phụ giúp với anh.
- Anh Trung Phụng là chánh xứ giáo xứ Tân
Hội và là trợ úy GTPS miền Vinh. Ngoài
những công tác chính anh còn giúp giải tội,
giảng tỉnh tâm và dạy cho các sơ dòng Bác
Ái đang sinh sống trên địa bàn của giáo xứ.
Tuy bận rộn với công việc, nhưng anh cũng
rất trung tín và nghiêm túc với bổn phận đời
sống thiêng liêng hàng ngày của anh. Anh
cũng rất cần có thêm anh em phụ giúp với
anh nhất là về công tác GTPS.
- Anh Duy An là chánh xứ 2 xứ Lộc Thủy và
Phú Yên. Dù mới ra trường, anh cũng đã thể
hiện được khả năng Chúa ban để từng bước
kiến thiết, tổ chức và xây dựng hai giáo xứ
một cách tốt đẹp. Hiện nay anh đang cùng
với giáo dân tại giáo xứ Lộc Thủy hoàn thiện
hai ngôi nhà nguyện của hai xóm và ngôi nhà
mục vụ đa năng của giáo xứ. Anh cũng rất
cần có thêm anh em phụ giúp với anh.
- Anh Minh Tuệ là chánh xứ giáo xứ Sơn
Trang. Tuy bị bệnh đau cột sống, anh cũng
cố gắng cùng với giáo dân trong giáo xứ ổn
định dần những bất ổn tồn đọng trước khi
anh về nhận xứ, sửa sang lại những hư hại
của ngôi nhà thờ và nhà xứ, hoàn thiện xây
dựng bờ bao đất giáo xứ để chuẩn bị xây nhà
giáo lý của giáo xứ, và đắp sửa các con
đường làng trong giáo xứ.
Đôi nét chia sẻ về tình hình và sinh hoạt của
anh em cộng đoàn mục vụ Vinh. Xin anh Giám
Tỉnh và anh chị em thêm lời cầu nguyện cho
anh em trong cộng đoàn chúng tôi.
Kính chúc anh Giám Tỉnh và anh chị em luôn
được bình an va thiện hảo.
Thay mặt cộng đoàn,
Antôn Đặng Đình Sĩ, ofm.
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TIN NHÀ THỈNH SINH
Anh em Thỉnh sinh
Trong bầu không khí của Mùa
Vọng cùng niềm mong chờ hân
hoan mừng lễ Chúa Giáng Sinh
sắp tới, anh em Thỉnh sinh chúng
con xin gửi đến Cha Giám tỉnh
cùng toàn thể quý anh chị em
trong đại gia đình Phan Sinh lời
chào thăm Sức khỏe và lời chúc
một mùa vọng thánh thiện và đại
lễ Giáng sinh đầy Bình an của
Hài nhi Giêsu. Để cùng hòa nhịp
chung với đời sống sinh hoạt của
Tỉnh dòng, trong tâm tình liên
đới, chúng con xin chia sẻ một
vài thông tin của Cộng đoàn Bình
Giã và anh em Thỉnh sinh trong
thời gian qua.
Những thay đổi rõ rệt của thời tiết dần báo
hiệu một mùa Giáng Sinh đã gần kề, Cộng đoàn
Bình Giã năm nay sống mùa vọng với bầu
không khí mới bởi những con người mới. Vẫn
với những hoạt động của Cộng đoàn, giờ kinh,
việc mục vụ của các Cha, việc lao động của các
Thầy cùng bầu khí huấn luyện năng động của
các Thỉnh sinh; cũng phải kể đến cả vụ mùa bắp
và cà phê, tuy thu hoạch hơi sớm nhưng cũng ổn
cả chỉ trông chờ thêm những đợt nắng để phơi
cho khô. Cộng đoàn Bình Giã tuy sống trong
tiết lạnh của khí hậu mà lòng sao ấm nồng tình
thương mến đến thế.
Về bầu khí huấn luyện của anh em Thỉnh
sinh, trải qua thời gian gần một học kỳ, với
những thăng trầm biến đổi giờ cũng là lúc để
chúng con nhìn lại, lượng giá lại khoảng thời
gian quý giá mà Thiên Chúa đã ban cũng như
mọi điều kiện thuận lợi mà Tỉnh dòng đã tạo
cho chúng con để có thể rèn luyện bản thân hầu
trở nên một anh em Phan sinh tốt ngay từ bây
giờ. Thời gian qua lớp chúng con đã phải nói lời
chia tay với một anh em; anh Nguyễn Thiên Lộc
người anh em dễ mến phải tạm ngưng chặng
đường để về nhà chữa bệnh. Chia tay tuy lưu
luyến nhưng cũng là dịp để chúng con nhắc nhở
mình, những người còn đang trên đường càng
phải cố gắng cầu nguyện, học hành và tu tập cho
nên hơn nữa.
Việc Học nơi nhà Thỉnh sinh được ưu tiên
hàng đầu. Tuy vậy, các mặt khác trong đời sống
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của anh em như việc rèn luyện
thể lý qua các giờ thể thao, rèn
các kỹ năng giao tiếp xã hội qua
các hoạt động dạy Giáo lý, và
các công tác xã hội khác vẫn
được các Anh hướng dẫn quan
tâm và khích lệ cùng tạo mọi
điều kiện tốt nhất để tham gia.
Học nhiều nhưng vẫn giữ
được lòng sốt mến. Bên cạnh
việc học tập, trau dồi tri thức và
các kỹ năng cần thiết, đời sống
cầu nguyện của chúng con vẫn
luôn được sự quan tâm và
hướng dẫn cách trách nhiệm từ
phía Cộng đoàn và Anh hướng
dẫn. Ngoài các giờ tham dự
phụng vụ chung với Cộng đoàn như Thánh lễ,
giờ kinh; đời sống Bí tích; các giờ cầu nguyện
riêng; anh em Thỉnh sinh còn được học hỏi về
Lời Chúa, Phụng vụ, ơn gọi trong Kinh Thánh
hầu có thể sống tương quan với Thiên Chúa
cách sâu sắc hơn và tạo nên một bầu khí Phụng
vụ ý thức hơn.
Bầu khí huynh đệ mà anh em Thỉnh sinh
đang tập sống rất thú vị. Qua những giây phút
học chung với nhau, những lúc tranh luận,
những khi căng thẳng do sự khác biệt giữa anh
em, chúng con tập xây dựng tình huynh đệ. Qua
việc thay nhau đảm trách các nhiệm vụ trong
nhà, chúng con tập chia sẻ huynh đệ. Những lúc
gặp khó khăn trong cuộc sống hay bệnh tật,
chúng con cùng nhau tập sống như những người
huynh đệ với hy vọng những cố gắng nhỏ nhoi
của mình sẽ là bước phát triển tốt trong tương
lai. Nhờ ơn Chúa, qua những giờ chia sẻ, học
hỏi về đời sống Phan sinh chúng con càng thêm
hiểu biết để vững tin hơn mà xây dựng tiếp lý
tưởng huynh đệ và hèn mọn trong mình.
Tiết lạnh càng lạnh hơn vào mỗi sáng báo
hiệu Mùa Vui đã đến gần. Thời gian mong đợi
của mùa vọng đã nhường cho những bài Thánh
ca sôi động của biến cố Giáng sinh, ngày Ngôi
Lời làm người và ở giữa chúng ta.
Một lần nữa cộng đoàn Phanxicô Bình Giã
cùng toàn thể anh em Thỉnh sinh chúng con cầu
chúc một mùa Vọng thật sốt sắng và mùa Giáng
Sinh An lành-Hạnh phúc đến tất cả mọi người.
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C

hị em Clara chúng con xin kính chào cha
giám tỉnh và toàn thể anh chị em trong đại
gia đình Phan Sinh.
Vào dịp kỷ niệm 800 năm. Nhờ tình thương
Chúa, chị em Clara Việt Nam vừa trải qua một
biến cố quan trọng, đó là hồng ân Chúa đã cho
công trình xây dựng đan viện Clara Xuân Sơn,
và một lễ khánh thành hoàn tất tốt đẹp, để tất cả
cùng có thể hiệp lòng dâng lời tạ ơn vì hồng ân
quá bao la Chúa đã thực hiện cho những nữ tỳ
bé nhỏ của Người.
Như Giacaria hân hoan chia sẻ niềm vui cho
bà con vì quý tử Gioan sinh ra, chị em chúng
con cũng muốn chia sẻ niềm hạnh phúc sung
sướng vì một “Bé gái” xinh xắn dễ thương đã
được ra đời. Cộng đoàn Clara Xuân Sơn chính
hiệu là nhà con của đan viện Clara Thủ Đức,
nay thuộc quận 9. Sau lễ khánh thành, đã khép
lại cánh cửa nội vi của Xuân Sơn. Nhưng trong
khuôn khổ một buổi lễ cử hành tại vùng quê, xa
thành phố, (mặc dù có rất đông khách tham dự),
nhiều người cho đến nay vẫn tiếc đã không đến
dự được, tiếc nhất là vuột mất cơ hội hiếm hoi là
được vào tham quan toàn bộ khuôn viên trongngoài của một dòng kín. Giờ đây, điều còn để
lại trong lòng, cho người thì nuối tiếc, cho
người thì nhớ mãi những hình ảnh đẹp, dễ
thương, chuyển tải mơ ước cho chính mình hoặc
con em cũng được sống dưới mái nhà đan viện
như vậy. Để thông cảm với tất cả anh chị em,
quý thân nhân, ân nhân xa gần, một lần nữa trên
trang chia sẻ này, chúng con xin được lược thuật
tiểu sử cho ai chưa lần ghé lại Xuân Sơn:
Nhờ ơn Chúa, dòng kín Clara có mặt tại Việt
nam từ năm 1935, đan viện được xây cất ở
thành phố Vinh cách Hà Nội 319 Km về phía
Nam, với 8 mẹ lập dòng thuộc đan viện Roubaix
nước Pháp thuộc chi nhánh Colettine. Năm
1945, thời thế chiến thứ 2, chị em phải lánh cư
ra Hà nội, rồi năm 1950 từ Hà nội phải trở về
đan viện gốc tại Pháp, trong chuyến di tản này
có 4 chị người Việt nam._ 22 năm xa xứ, vẫn
giữ trong lòng ước nguyện trở về đất nước để
sống Tin Mừng giữa lòng dân tộc. Ngày 27-91972 một nhóm gồm 4 chị Việt nam và 1 chị
người Pháp, được phép trở về tái lập đan viện
tại đất Việt. Lần này vì hoàn cảnh đất nước, đan
viện mới được xây cất tại Thủ Đức, đối diện với
tu viện dòng AEHM. Ngày 30-12- 1994 đan
viện được thiết lập nội vi theo giáo luật, dưới sự
chủ tọa của Đức Cha giám quản Nicôla Huỳnh
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Văn Nghi, và cha giám tỉnh dòng AEHMAlexis Trần Đức Hải.
Chị em ngày một tăng số, trung thành với đặc
tính của dòng, chị em đã tìm được một nơi để có
thể tách đan viện, mà vẫn bảo đảm tính hèn
mọn, và được ở gần anh em dòng nhất, để được
bảo trợ và dìu dắt thiêng liêng, thế là nơi mảnh
đất quê hương này trở thành một mái ấm thứ 2
của chị em thanh bần Clara. Trong ngày khánh
thành cánh cửa nội vi một lần được mở ra để tất
cả mọi người có mặt có thể tham quan nơi sinh
sống của chị em chúng con. Sau đó cánh cửa nội
vi được khép lại. Khi chìm sâu vào sa mạc của
nội tâm trong nội vi, thì nội vi như là một chiếc
thang từ dưới đất vươn lên trời cao. Người đan
sĩ bằng mọi cách phải ra sức cho được trang bị
với 6 cánh thiên thần để tiến vào sâu thẳm của
một lối sống an bình của tình yêu, bắt đầu với
con người và cuối cùng đưa đến Thiên Chúa là
Đấng mà không ai có thể đến được, chỉ trừ khi
qua Đấng chịu đóng đinh trên thập giá.
Đan viện Clara Xuân Sơn được thiết kế và
xây dựng theo mô hình của Prơto Monastero
Santa Chiara Assisi.
Đây là đan viện dòng kín, nên ca triều của
chị em biệt lập với giáo dân. Nhưng có điểm hội
tụ chung là Thánh giá San Đanmianô- Nhà tạmSách Thánh và Bàn thờ.
Bên hông nhà nguyện được nối kết với 3 dãy
nhà theo hình chữ U, khép lại thành hình chữ
nhật, ở giữa l một khuôn viên rộng, thoáng mát.
Có vườn hoa, cây cảnh, hồ nước có cây cầu bắt
qua, bóng mây in mặt hồ, dưới là đàn cá tung
tăng thong dong bơi lượn. Nơi đây, hàng ngày
chị em họp nhau trong giờ thư giản giải trí
chuyện trò, hoặc chơi vũ cầu... cũng là nơi có
những giây phút trầm lắng cầu nguyện bên
tượng đài Đức Mẹ Vô Nhiễm.
Các dãy nhà được sử dụng như sau:
Dãy giữa gồm phòng văn khố, điện thoại,
phòng chị bề trên, nhà cơm, nhà bếp, nhà kho.
+ Dãy bên trái có hai phần: Phía ngoài là
phòng bệnh, Thư viện, phòng hội, nhà may,
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phòng photô, vi tính. Phần thứ hai, phía trong, là
đan phòng của các chị khấn trọn.
+ Dãy bên phải là khu vực của các em thụ
huấn gồm: phòng học, phòng làm việc, phòng
cầu nguyện và các đan phòng
+ Ngoài ra, có một dãy nhà biệt lập nhưng
song song với dãy các em thụ huấn gồm phòng
học của cả cộng đoàn, và các phòng cho các em
tìm hiểu.
+ Khu vực nổi bật nhất đó là các phòng
khách nơi đây chị em được gặp gỡ thân nhân và
ân nhân cùng quý khách đến thăm, trong tâm
tình thân ái. Nối liền với phòng khách là nhà
nguyện nơi tập trung chính yếu của đời sống
đan tu. Chính tại nơi đây, hằng ngày trước Nhan
Chúa Thánh Thể, trong những giờ phút chiêm
ngưỡng, hòa lời kinh, tiếng hát trong âm thầm
hy sinh cầu nguyện, chị em cùng dâng lên Chúa
những nhu cầu của Giáo Hội, và thế giới.
+ Khoảng cách giữa phòng khách và các
phòng tĩnh tâm là khu vườn rộng: có tượng đài
mẹ Thánh Clara và tượng cha Thánh Phanxicô
đang hòa giải với chú chó sói trong khu vườn
nho nhỏ cạnh cổng lớn ra vào đan viện.
+ Ngoài ra, còn có một dãy nhà trong khu
vực tách biệt hoàn toàn gồm một phòng lớn, ba
phòng nhỏ, dành riêng cho gia đình chị em đến
thăm, hay cho những ai muốn ghé lại đan viện
tìm giây phút tĩnh lặng, và hiệp thông với chị
em ca tụng Chúa.
+ Tất cả các dãy nhà đều trong chiều hướng
về thánh giá nhà nguyện, và được liên kết bằng
các đường nét kiến trúc Á Đông, làm toát lên sự
nhẹ nhàng, thanh thoát nhưng kiên vững của
toàn cảnh đan viện.
Năm nay, trong bối cảnh lịch sử kỷ niệm 800
năm thành lập dòng Clara trên thế giới là một
thời điểm thuận lợi cho chúng con nhìn lại ơn
gọi của mình, cũng như trong dịp khánh thành
ngôi nhà mới tại Xuân Sơn, tất cả gợi nhớ lại
“ân huệ thuở ban đầu” của Đấng sáng lập, là
một dịp quý báu để mỗi thành viên trong dòng
xác tín ơn gọi của mình. Ý thức mình cũng được
mời gọi: dứt khoát từ bỏ, làm một cuộc ra đi.
Cuộc ra đi càng sáng rõ ý nghĩa của sự hoàn
toàn đáp trả tiếng gọi, khi động lực của hành vi
từ bỏ càng quyết liệt.
Là những con người mỏng dòn yếu hèn trước
ân huệ cao cả của Đấng yêu mến Chí Thánh,
chúng con càng ý thức rằng trong đời sống hàng
ngày, cần phải luôn có những khoảnh khắc nhắc
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nhớ về ân huệ khởi đầu đó, để với ơn Chúa chúng
con có đủ sức làm mới lại mối tình thánh hiến với
Đức lang quân.
Chúng con cảm nhận lòng biết ơn sâu xa đối
với vị đại ân nhân là Chúa Cha. Ý thức mình quá
bé nhỏ trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa.
Nhà con Xuân Sơn được xây dựng nên là một kết
quả của hồng ân bao la. Chúa đã thể hiện tình yêu
Ngài qua bàn tay nối dài của các vị ân nhân, thân
nhân xa gần, chúng con thật cảm động để mở lòng
đón nhận những món quà tặng quá lớn, vượt lòng
mơ ước, đến sự rung động nhận lấy những đồng
xu bé nhỏ của bà góa. Tất cả đều đã muốn đóng
góp cho chúng con, để chúng con đáp lại ơn kêu
gọi của Chúa, từ những món quà vật chất, đến sự
quan tâm đóng góp tinh thần, cho công trình xây
dựng được hoàn tất tốt đẹp. Chắc chắn “Ông chủ
vườn nho là Thiên Chúa” luôn để mắt nhìn đến
những giọt mồ hôi của tất cả những ai đã đổ xuống
trên mảnh đất của ngôi nhà Chúa, tại vùng Xuân
Sơn này.
Chúng con xin hết lòng cảm tạ Chúa, và chân
thành tri ân:
Cha Tổng phục vụ dòng AEHM
Cha Blanco Tổng trợ úy dòng Clara.
Cha Giám tỉnh Dòng AEHM Việt Nam.
Quý cha, quý thầy dòng nhất.
Quý linh mục tu sĩ.
Chị em Clara trên thế giới.
Quý ACE Phan Sinh tại viện và tại thế.
Quý ân nhân trên thế giới
Quý thân nhân, thân hữu.
Anh kỹ sư và đội ngũ anh chị em trong công
trình xây dựng.
Chúng con xin khắc ghi ân nghĩa này trong các
giờ kinh nguyện hàng ngày. Xin Thiên Chúa nhân
lành thực hiện mọi điều tốt đẹp cho tất cả mọi
người.
Xin thương tiếp tục giúp lời cầu nguyện,
cùng đồng hành, nâng đỡ chị em chúng con trên
con đường thánh hiến sống đời chiêm ngưỡng,
để không phụ tình Chúa và lòng người vẫn đang
bày tỏ sự quan tâm và yêu thương chúng con.
Chúng con xin chân thành ghi ơn.
Xin kính chúc cha giám tỉnh và đại gia đình
Phan Sinh, luôn vui tươi, huynh đệ và thánh
thiện trong mùa vọng, đợi chờ ngày Sinh Nhật
của Chúa Hài Nhi Chí Ai Giêsu.
Kính chào quý anh chị em
Chị em Clara .
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MỪNG 80 NĂM
DÒNG PHAN SINH THỪA SAI ĐỨC MẸ
HIỆN DIỆN TẠI VIỆT NAM (1932 – 2012)
Thời gian trôi
nhanh quá, Mùa
Vọng đã gần kết
thúc để mọi
người nô nức
chờ đón Chúa Giáng Sinh… Những ngày cuối
năm 2011 là một chuỗi nhiều sự kiện quan trọng
cho chị em FMM Tỉnh Dòng VN. Trong đó nổi
bật nhất là thánh lễ khai mạc Năm Hồng Ân
mừng 80 hiện diện tại Việt Nam 1932-2012.
Ống kính FMM xin được tường thuật lại một
vài sự kiện cho anh chị em trong Đại gia đình
Phan Sinh được rõ…
Trước hết là cuộc họp Hội Đồng TD Mở
rộng tại Cộng Đoàn Thánh Tâm từ ngày 10 –
14.11.2011, được cử hành trong niềm tri ân và
tôn vinh Thiên Chúa nhân dịp khai mạc mừng
80 năm Hội Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ
hiện diện và loan báo Tin Mừng tại Việt Nam
(1932 – 2012) và mừng sinh nhật lần thứ 107
trên trời của Mẹ Sáng Lập. Trong những ngày
họp, Hội Đồng Tỉnh Dòng Mở Rộng đã suy
nghĩ về đời sống Tỉnh Dòng của trong một năm
qua với tầm nhìn: “Là Phan Sinh Thừa Sai
Đức Mẹ/ Tỉnh dòng Việt Nam, chúng ta ước
mong Lời Chúa được nhập thể và khuôn mặt
của Thiên Chúa được biểu lộ trong đời sống
hằng ngày và trong toàn thể tạo thành.” Chị
em cùng xin ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần
cho việc lượng giá, trao đổi và qui chiếu vào
Lời Chúa, Hiến Pháp, Văn kiện TTN 2008 và
TNTD 2010 để lấy quyết định cho một giai
đoạn mới trong đời sống Tỉnh Dòng.
Chương trình Hội Đồng TD Mở rộng lần này
cũng có 2 ngày dành cho việc Bồi dưỡng các chị
hữu trách với các chủ đề liên quan đến việc
Thường Huấn nhằm đào sâu việc nhận biết
chính mình, Qui Chế Về Nguồn, và việc Soạn
thảo Đường Hướng xử lý các vấn đề liên quan
đến việc bảo vệ các Trẻ em, Thanh thiếu niên và
Người dễ bị tổn thương theo yêu cầu của Hội
Đồng Trung Ương. Tất cả chị em trong các
cộng đoàn đã tích cực đóng góp cho Hội Đồng
TD Mở rộng những suy tư, lượng giá cùng với
lời cầu nguyện và những hy sinh, để việc cử
hành Hội Đồng Tỉnh Dòng Mở Rộng sẽ là thời
gian của ân sủng cho toàn Tỉnh dòng. Những
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thành quả và chọn lựa của Hội Đồng Tỉnh Dòng
Mở Rộng này sẽ ảnh hưởng trên đời sống của
toàn Tỉnh dòng trong thời gian tới.
Tiếp đến, thánh lễ khai mạc Năm Hồng Ân mừng 80 hiện diện tại VN được long trọng cử
hành nhân dịp lễ kính Chân Phước Marie de la
Passion vào ngày 15.11.2011 tại CĐ Thánh Tâm
do Cha Giám Tỉnh Vũ Phan Long chủ sự. Đây
là cơ hội để chị em kết hợp mừng lễ Bổn mạng
các Hội viên Bảo Trợ ơn gọi và tạ ơn Chúa vì
bắt đầu nhiệm kỳ II của chị Giám tỉnh
AnneMarie Trần thị Lý. Đây là dịp để tất cả chị
em nhắc nhở nhau sống trung tín, sáng tạo trong
hèn mọn và liên đới với thế giới khổ đau mà
Hội Dòng đang mời gọi chị em làm chứng cho
các giá trị của Tin Mừng trên Quê Hương Việt
Nam qua những sứ vụ cụ thể của mỗi người.
Trong bài giảng lễ, cha Giám Tỉnh có nhắc
đến lịch sử Tỉnh dòng với những lời thật khích
lệ: “Cái nhìn về quá khứ không thể nào không
đưa chị em trở lại với dung mạo của những chị
đã có mặt từ năm 1932 đến nay mà đặt nền
móng cho Tỉnh Dòng. Vào năm ấy, để đáp lại
lời mời gọi của Đức Giám mục Giáo phận Qui
Nhơn và của các cha Thừa sai Paris, năm chị
PSTSĐM thuộc Tỉnh Dòng Thánh Tâm Paris,
do chị Marie Gisèle, FMM, làm trưởng đoàn,
đã đến “chiếc nôi” của Tỉnh Dòng là Qui Hòa,
khai sinh ra cộng đoàn thánh Phanxicô, bắt đầu
đời sống tu trì tại VN bằng việc nhận điều hành
trại phong… Sau chiếc nôi của Tỉnh Dòng tại
Qui Hòa, chị em đã mở Tập viện tại Vinh vào
năm 1936 để bắt đầu đào tạo các ơn gọi bản xứ.
Biết bao biến cố thăng trầm đã làm nên con
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hậu của Dân tộc Việt Nam đối với các thừa sai
tiên khởi đến từ những xứ sở khác vào năm
1932”. Chương trình trong năm mừng 80 hiện
diện tại VN được tổ chức với những ngày mừng
trong suốt năm theo những chủ đề chung cho
toàn Tỉnh dòng học hỏi, đào sâu như sau:
LỄ KÍNH HƯỞNG
ƠN ĐẠI XÁ
Lễ kính thánh
Phanxicô 4.10.2011

đường lịch sử đưa Tỉnh Dòng PSTSĐM đến thời
điểm hôm nay, với gần 200 chị em đang phục vụ
trong bảy Giáo phận… Nhưng vẫn không quên
rằng để có thể phục vụ quảng đại, chị em phải
tiếp tục gắn bó với Đức Kitô chịu đóng đinh và
phục sinh, để Đức Kitô dạy chị em sống với
Thiên Chúa Cha, là “Chân, Mỹ, Ái”…
Để kết thúc bài giảng, cha nhắn nhủ chị em
xem lại việc chị em đang liên kết với chị em đi
trước và với nhau thế nào, để làm cho tòa nhà
PSTSĐM VN chẳng những không mất đi những
đường nét riêng, mà còn thêm diễm lệ, làm cho
bản giao hưởng không mất đi những nét đặc
trưng, mà còn dìu dặt duyên dáng hơn… Theo
Cha, tám mươi năm là hai thế hệ Kinh Thánh,
hai thế hệ phải di chuyển nhiều để sống niềm tin
vào Thiên Chúa Ba Ngôi và gieo rắc Tin Mừng
cứu độ. Tất cả những người tin đều phải tiến đi
không ngừng. Đó đã là kinh nghiệm của tổ phụ
Abraham cho đến Đức Maria, nối dài qua các
Tông Đồ, như thánh Phaolô... Cha cũng ước
mong rằng không một thành công nào, không
một xác quyết nào, không một khẳng định nào
có thể làm chị em bị đông cứng, không thể di
chuyển nữa, vì hòn đá còn lăn, thì rong rêu
không bám được. Cần tiếp tục di chuyển để
sống ơn gọi trong sự trung thành sáng tạo, cho
mọi nơi, mọi thời…
Sau thánh lễ là phần Văn nghệ bỏ túi do chị
em thực hiện, và bữa tiệc mừng đơn sơ trong
tình huynh đệ… Đặc biệt, trong suốt năm mừng
kỷ niệm 80 năm Hội Dòng hiện diện và loan
báo Tin Mừng tại Việt Nam này, chị em sẽ cùng
nhau đọc lại hành trình sứ mạng mà Hội Dòng
đã ủy thác cho Tỉnh dòng qua những thăng trầm
của lịch sử Dân tộc Việt Nam như lời cầu chúc
của Bề trên Tổng quyền Suzanne Phillips: “Hội
Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ đã không
bao giờ được thành lập trong đất nước của chị
em, nếu Hội Dòng đã không có sự tiếp đón nồng
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Lễ kính Chân Phước
Marie de la Passion
15.11.2011
Lễ kính Đức Mẹ Vô
Nhiễm Nguyên Tội
8.12.2011, BM/HDòng
Lễ Hiển Linh
6.1.2012, kỷ niện 135
năm thành lập HD.
Lễ Truyền tin
25.3.2012
Lễ kính CP Assunta
7.4.2012
Lễ kính Thánh Tâm
Chúa Giêsu 15.6.2012,
BM TD Thánh Tâm
Lễ kính Thánh
Hermine và các Bạn
Tử Đạo 9.7.2012
Lễ kính Thánh Clara
11.8.2012
Lễ kính Năm Dấu của
T. Phanxico 17.9.2012
Lễ kính thánh
Phanxicô 4.10.2012,
Thánh Lễ Bế mạc tại
Qui Hòa

ĐÀO SÂU CHỦ ĐỀ
« THÁNH PHANXICÔ ÁT-XIDI, CON NGƯỜI CỦA HÒA
BÌNH » tác giả cha Nobertô
Nguyễn Văn Khanh ofm (xem
Báo Chia Sẻ T.8/2011 trang 3642)
« THỊ KIẾN THẦN
LINH CỦA MARIE DE LA
PASSION », tác giả Soeur
Marie Thérèse de Maleisye
fmm.
Tài liệu «Đức Giáo Hoàng nói
Đức Maria là Mẹ của các Nhà
Thừa Sai».
«LINH ĐẠO TRUYỀN
GIÁO của Hội Dòng» trích
CẨM NANG TRUYỀN GIÁO,
Quyển II, chương 11
Tài liệu thường huấn 2010
« MẦU NHIỆM TỰ HẠ CỦA
THIÊN CHÚA»
«DÁM SỐNG HÈN MỌN » tác
giả là Sr, Paola Dal Pra, fmm.
«HÒA GIẢI » THHD 2011
«THÍ MẠNG SỐNG MÌNH »,
Tác giả Sr. Justina Fanego,
fmm.
«15 NGÀY CẦU NGUYỆN
VỚI THÁNH CLARA»
Thường huấn của Hội Dòng
2012
Thánh lễ Bế mạc Lễ mừng 80
năm hiện diện vào sáng thứ bảy
ngày 4.10.2012 tại Quy Hòa do
Đức Cha Mathêu Nguyễn Văn
Khôi chủ tế.

Trong năm Hồng Ân này, mỗi cộng đoàn chị
em được mời gọi đọc lại «hành trình hiện diện»
trong tâm tình tạ ơn, và hướng tới sự canh tân
việc sống ơn gọi FMM của mình. Lễ Bế Mạc dự
kiến sẽ được tổ chức tại Quy Hòa vào tháng
10/2012. Chương trình gồm có «Festival FMM»
do 15 cộng đoàn tham gia đóng góp, cùng với
quý Hội viên Bảo trợ ơn gọi và anh chị em bệnh
nhân Phong. Thời điểm tổ chức là vào dịp Lễ
Cha Thánh Phanxicô: gồm diễn nguyện (tối
3.10), ẩm thực (ngày 4.10) ; văn nghệ giao lưu
văn hóa (tối 4.10.2012). Kính xin quý anh chị
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em trong đại gia đình Phan Sinh hiệp ý cảm tạ
Chúa với chị em trong năm đặc biệt này.
Một chuyện khác cũng nên nhắc đến là vào
lúc Mùa Vọng sắp bắt đầu, anh em OFM ở Lạng
Sơn lại «ới ời» xin chị em ra giúp công tác Mục
Vụ dịp Mùa Vọng và Giáng Sinh. Tỉnh Dòng đã
cử hai chị em Thiên Hương và Thanh Nga lên
đường hỗ trợ vùng sâu vùng xa. Chuyện hiếm
thấy trong lịch sử là ngày nay chị em được đi
truyền giáo vùng xa trong nước bằng «phi cơ»
từ Sàigòn ra Hà Nội, và được anh em ra tận phi
trường Nội Bài đón về… Bản Lìm. Hy vọng chị
Thiên Hương – người đã phải dời chuyến đi
truyền giáo Singapore để tham gia sứ vụ ngắn
hạn này – cùng với em Thanh Nga có những
đóng góp tốt đẹp cho đời sống đức tin của anh
chị em dân tộc tại Bản Lìm thân yêu !
Năm nay một số chị em trong TD được Chúa
mời gọi chia sẻ Thập giá qua bệnh tình thể lý.
Ngoài các Sơ cao niên tại cộng đoàn Quy Hòa
cần chăm sóc đặc biệt thì còn có những Sơ tại
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nhà mẹ lẫn nhà con về thành phố thay nhau vào
bệnh viện «đăng ký tạm trú», để chị em thay
phiên nhau đi «thăm nuôi». Khi có về lại nhà thì
cũng cần được chăm sóc đặc biệt cả ngày lẫn
đêm (Sơ Gabrielle, Sơ Michelle, Sơ Anna
Nghi). Nguyện xin cho các chị được bình an
đón nhận thánh ý Chúa, và xin cho chị em nhà
mẹ có sức để «gồng gánh cho nhau»…
Tin đã dài, chị em FMM chúng em xin được
dừng tại đây ! Và với tâm tình quý mến tri ân,
xin nguyện chúc tất cả mọi thành phần trong
Đại gia đình họ Phan :
- NHỮNG NGÀY MÙA VỌNG SỐT SẮNG
- MỘT MÙA GIÁNG SINH VUI TƯƠI AN BÌNH
- VÀ MỘT NĂM MỚI TRÀN ĐẦY ÂN
PHÚC CỦA HÀI NHI GIÊSU !!!
Ống kính FMM.
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GƯƠNG THÁNH GIÁ
Trang Thường Huấn tiếp tục kính chuyển
đến anh chị em Chương III cuốn sách Clare of
Assisi: a heart full of love (Cincinnati: St.
Anthony Messenger Press, 2007) của Ilia Delio,
osf. Antôn Nguyễn Ngọc Kính chuyển ngữ.

Đối với chúng ta thì thật khó nắm bắt được ý
nghĩa của đức nghèo như con đường sự sống,
nhưng sự nghèo khó mà thánh nữ Clara quý
mến không phải là tình trạng túng thiếu của cải
vật chất hay nhu cầu cơ bản, mà là đức nghèo tỏ
lộ tình yêu Thiên Chúa.
Thánh nữ nhìn thấy sự
nghèo khó ấy nơi khuôn
mặt Đức Kitô chịu đóng
đinh trên thánh giá. Từ khi
thánh nữ sống trong đan
viện kín cổng cao tường,
thì dường như tượng Chúa
Kitô chịu đóng đinh và
vinh quang tại nhà nguyện
San Đamianô là một trong
vài bức ảnh mà thánh nữ
đã nhìn ngắm trong suốt
60 năm trên trần thế. Đó là
một hình ảnh mà thánh nữ
biết rất rõ và ôm ấp tha
thiết trong nội tâm. Qua
tác phẩm của thánh nữ,
chúng ta thấy rằng thánh
giá không phải là một biến cố bất động đối với
Clara, mà là một kinh nghiệm sống động và
năng động với Thiên Chúa. Trong hai lá thư 3
và 4 gởi cho Agnes, thánh nữ đã mô tả thánh giá
như một chiếc gương. Phải gọi là “chiếc gương
thần bí” thì đúng hơn, bởi vì Clara không chỉ
bộc lộ một tình yêu nồng cháy đối với Đức Kitô
và lòng khao khát muốn đi theo Người, mà còn
bày tỏ lòng yêu mến đối với một yếu tố mà
thánh nữ xem là cốt yếu trong chân tính Kitô
hữu, đó là trở nên tấm gương phản chiếu hình
ảnh Đức Kitô.1
Vào thời Trung Cổ, chiếc gương trở thành
một vật dụng hợp thời trang, vừa để chăm sóc
nhan sắc, vừa là một biểu tượng của đời sống
tâm linh. Regis Armstrong nhận định rằng: “Có
hai loại gương xuất hiện trong văn học tu đức

thời Trung Cổ: Gương khuyến thiện và gương
răn đe… Nền văn học tu đức có mục đích
khuyến thiện … giúp chúng ta hiểu biết lý tưởng
và đối chiếu đời sống mình với lý tưởng ấy…
Những tác phẩm có tính “răn đe” trong nền văn
học tu đức… trình bày
những quy phạm hay
quan điểm về bản ngã,
nhằm giúp người ta thanh
luyện đời sống luân lý và
đời sống tâm linh.”2
Ví dụ, nhiều tác giả tu
đức thường dùng biểu
tượng tấm gương để mô
tả linh hồn như tấm
gương phản ánh hình ảnh
Thiên Chúa. Chủ đề chiếc
gương đã được thánh
Phaolô sử dụng trong các
thư của mình. Chẳng hạn,
trong hai lá thư gởi cho
tín hữu Côrintô, người đã
viết: “Bây giờ chúng ta
thấy lờ mờ như trong một
tấm gương, mai sau sẽ được mặt giáp mặt” (1Cr
13,12a) và “Tất cả chúng ta, mặt không che
màn, chúng ta phản chiếu vinh quang của Chúa
như một bức gương; như vậy, chúng ta được
biến đổi nên giống cũng một hình ảnh đó, ngày
càng trở nên rực rỡ hơn, như do bởi tác động
của Chúa là Thần Khí” (2Cr 3,18). Y như một
chiếc gương, tự bản chất trống rỗng, phản chiếu
những gì nó đón nhận, linh hồn đã được thanh
luyện và soi sáng cũng phản ánh sự hiện diện
của Thiên Chúa. Biểu tượng tấm gương cũng
không phải là đề tài hiếm thấy trong tác phẩm
của các nữ tác giả, nhất là các nhà nữ thần bí
Đức quốc và Bêguin.3 Tuy nhiên, thánh nữ
Clara lại sử dụng khái niệm chiếc gương một
2

Sđd., tr. 197.
X. Marguerite Porete, The mirror of simple souls,
Ellen L. Babinsky chuyển ngữ và giới thiệu, Robert E.
Lerner, nhập đề (New York: Paulist, 1998).
3

1

Regis J. Armstrong, “Clare of Assisi: The mirror
mystic,” Cord 35 (1985), tr. 195-202.
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cách độc đáo, không phải để mô tả linh hồn như
biểu tượng của Thiên Chúa, mà để trình bày con
người như hình ảnh của Thiên Chúa. Thánh nữ
đã xem Đức Kitô chịu đóng đinh là hình ảnh
đích thật của Thiên Chúa và Thiên Chúa đã dựa
theo hình ảnh đó mà dựng nên loài người chúng
ta. Clara đã chỉ cho Agnes biết rằng Đức Kitô
chính là hình ảnh mà Agnes phải nhìn ngắm để
tìm ra ý nghĩa đích thật của đời sống mình trong
Thiên Chúa.
Thánh nữ đã khẳng định là chúng ta được tạo
dựng theo hình ảnh Đức Kitô, vậy thì khẳng
định này có ý nghĩa gì? Đâu là mối tương quan
giữa chúng ta với Đức Kitô, giữa “chiếc gương”
và “hình ảnh” đích thực của Thiên Chúa? Trước
khi nói đến hình ảnh là gì, có lẽ chúng ta cần
phải xác định những điều không phải là hình
ảnh. “Là hình ảnh Thiên Chúa,” điều đó không
muốn nói đến quyền điều khiển và thống trị loài
người hay mặt đất như Thiên Chúa. “Hình ảnh”
cũng không muốn ám chỉ việc sử dụng quyền
năng và quyền bính để thao túng người khác vì
lợi ích của mình. Là hình ảnh của Thiên Chúa,
điều đó muốn nói đến tương quan, yêu thương,
chịu đau khổ với người khác và hy sinh mạng
sống vì bạn hữu. Chương thứ nhất sách Sáng
Thế Ký cho chúng ta biết là Thiên Chúa đã
dựng nên con người theo hình ảnh Người:
“Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình
ảnh mình, Thiên Chúa sáng tạo con người
theo hình ảnh Thiên Chúa, Thiên Chúa sáng
tạo con người có nam có nữ” (Stk 1, 27).
Tác giả sách Sáng Thế Ký cho thấy rằng
Thiên Chúa không chỉ dựng nên con người, mà
đã dựng nên con người có nam có nữ. Tại sao
Thiên Chúa không dựng nên một giới tính theo
hình ảnh của Người? Tác giả sách Sáng Thế Ký
không muốn ám chỉ Thiên Chúa thuộc giới tính
nào, hay lưỡng tính, mà chỉ muốn nói rằng
Thiên Chúa là Đấng có tương quan. Là hình ảnh
của Thiên Chúa, con người phải là hữu thể có
tương quan.4 Tương quan là yếu tố xác định
phẩm giá linh thiêng của con người.
Mặc dầu Kinh Thánh Cựu Ước khẳng định là
chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh Thiên
Chúa, hình ảnh Thiên Chúa vẫn còn là khái
niệm mơ hồ, nhất là khi chúng ta nhìn chung
quanh thế giới hiện nay. Làm sao nhận ra được
hình ảnh Thiên Chúa trong một thế giới chiến
tranh, đầy bạo lực và đổ nát? Ở đây, thần học

của thánh Bônaventura có thể giải đáp cho vấn
đề này, bởi vì người cho rằng Ngôi Lời Thiên
Chúa mới là hình ảnh đích thật. Trong tác phẩm
Chú giải các Luận đề của Lombard, thánh nhân
phân biệt hình ảnh Thiên Chúa nơi Con Thiên
Chúa và hình ảnh Thiên Chúa nơi con người.
Người tuyên bố rằng Con Thiên Chúa là hình
ảnh của Chúa Cha, bởi vì Con nhiệm sinh từ
Cha là do bản tính tốt lành của Cha. Vì Con từ
Cha mà ra (a quo), cho nên Con là hình ảnh trọn
hảo và thể hiện trọn vẹn dung nhan của Cha, bởi
vì Con có cùng một bản thể với với Cha và vì
thế mà Con bày tỏ Cha một cách trọn vẹn và
đầy đủ. Trong tác phẩm Hexaemeron, thánh
nhân đã khẳng định: “Từ thuở đời đời, Cha sinh
ra Con giống như mình, đồng thời Người biểu
hiện chính mình qua một hình ảnh giống như
đúc với mình, và khi Cha hành động như thế,
Người biểu lộ tất cả uy lực của Người.”5 Qua
Ngôi Lời, Chúa Cha tự biểu hiện một cách đầy
đủ và trọn hảo như là Hữu Thể Tối Cao và đầy
lòng yêu thương, nguồn mạch của mọi hữu thể
hiện có hay sẽ có. Trong khi Ngôi Hai là Hình
Ảnh của Chúa Cha trên bình diện đời sống nội
tại của Thiên Chúa, thì trong thế giới thụ tạo
cũng có một hình ảnh của Thiên Chúa, đó là con
người. Bao lâu con người hướng về hình ảnh
đích thật của mình là ở trong Thiên Chúa, thì
bấy giờ họ cũng hướng về Chúa Con, bởi vì
Chúa Con tự bản chất là hình ảnh của Chúa
Cha. Thánh Bônaventura nhìn thấy mối tương
quan đồng dạng giữa Thiên Chúa và nhân loại,
nhất là trong mối tương quan giữa Ngôi Lời và
nhân loại. Con người là một hình ảnh của Thiên
Chúa, không phải theo nghĩa tổng quát là “giống
như” Thiên Chúa, nhưng theo nghĩa đặc thù là
“giống như” Chúa Con. Đó là lý do tại sao Chúa
Giêsu Kitô, Ngôi Lời Nhập Thể, chỉ cho chúng
ta biết ý nghĩa của “hình ảnh Thiên Chúa” đối
với nhân loại. Con người được dựng nên theo
Hình Ảnh Thiên Chúa và hình ảnh đó chính là
Chúa Giêsu Kitô.
Con người được tạo dựng “theo hình ảnh”
của Thiên Chúa chứ không phải “như hình ảnh”
Thiên Chúa, đó là một ý tưởng quan trọng giúp
chúng ta hiểu thần học về hình ảnh của thánh nữ
Clara. Thuật ngữ “theo hình ảnh” nhấn mạnh
mối tương quan đồng dạng giữa nhân loại và
Ngôi Lời, đó chính là quan niệm độc đáo của
5

4

Himes, “The sacrament of creation,” tr. 43.
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Bonaventure, Hexaemeron 1, 13. “Collations on six
days,” volume V.
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thánh nữ. Khi nói rằng con người được tạo dựng
“theo hình ảnh” (ad imaginem), thì lời khẳng
định ấy vừa muốn nói đến cơ cấu vừa muốn nói
đến mục tiêu, bởi vì Ngôi Lời là hình ảnh thực
thụ và trọn hảo mà Thiên Chúa dựa vào đó để
dựng nên con người. Đối với thánh
Bônaventura, mầu nhiệm Nhập Thể là khởi
điểm giúp chúng ta hiểu được sự thật sâu xa
nhất về con người và tương quan giữa con
người với Thiên Chúa. Thần học về hình ảnh
của Bônaventura bó buộc chúng ta phải chấp
nhận rằng chúng ta là “Dân của Lời” và được
kêu gọi làm cho Lời hiện diện trong thời đại và
nơi chúng ta đang sống.
Trong khi hình ảnh Thiên Chúa là một tiềm
thể nơi hết mọi người, nhưng chỉ có ít người thể
hiện đầy đủ hình ảnh ấy, có lẽ bởi vì chúng ta
chưa hiểu rõ ý nghĩa của khái niệm “hình ảnh
Thiên Chúa.” Thế nhưng, thánh nữ Clara đã
nhìn hình ảnh ấy được thể hiện một cách hữu
hình nơi Đức Kitô chịu đóng đinh. Thánh nữ
cho rằng Đức Kitô chịu đóng đinh là tấm
gương, bởi vì khi chúng ta nhìn ngắm tấm
gương ấy, chúng ta thấy con người – hình ảnh
đích thật của mình được phản ánh rõ ràng qua
tấm gương ấy. Nhờ sự phản hồi qua tấm gương
Đức Kitô, chúng ta biết được thực chất của
mình trong cuộc sống. Tấm gương tỏ cho chúng
ta biết mình là ai trong tương quan với Thiên
Chúa; đó quả là một ý niệm sâu sắc, bởi vì
những tấm gương như thế là thành phần không
thể thiếu trong cuộc sống mỗi ngày của chúng
ta. Tấm gương cho chúng ta biết được dung
nhan của mình. Chúng ta thấy mình trẻ trung và
dễ thương, hay già cỗi và ốm yếu? Chúng ta
thấy mình quá mập? Quá ốm? Quá cao? Quá
lùn? Tấm gương tỏ cho chúng ta biết phải xuất
hiện trước mặt người khác như thế nào, và tại
sao người khác thấy chúng ta dễ thương, hay
đáng ghét, hay bình thường. Nếu không có
gương, chúng ta sẽ không biết phải xuất hiện
trước mặt người khác như thế nào. Nhiều người
mang theo mình những chiếc gương xinh xắn,
để thỉnh thoảng kiểm tra lại nhan sắc của mình.
Trong một thế giới theo đuổi sự phù hoa, chiếc
gương chiếu hậu của xe hơi hẳn trở thành vật
dụng cố định của thẩm mỹ viện lưu động!
Trong khi những chiếc gương mà chúng săm
soi mỗi ngày để nhìn ngắm bản thân chỉ giúp
chúng ta thấy được ngoại hình của mình, thì
hình ảnh mà chúng ta thấy được quả chưa trọn
vẹn. Sẽ như thế nào, nếu chúng ta có được
20

những tấm gương cho phép chúng ta nhìn vào
con người nội tâm chúng ta? Sẽ như thế nào,
nếu chúng ta biết nhìn vào tấm gương phản ánh
con tim, trí tuệ hay linh hồn chúng ta? Chúng ta
sẽ thấy gì, và chúng ta có thích điều chúng ta
thấy không? Clara yêu cầu chị Agnes thành
Prague hãy nhìn vào tấm gương Đức Kitô chịu
đóng đinh, để khám phá con người nội tâm của
mình và hình ảnh mà chị phải chiếu tỏa ra bên
ngoài. Thánh nữ Clara xác tín rằng gương thánh
giá là tấm gương duy nhất giúp chúng ta thấy
được con người đích thật của mình và thấy được
mục tiêu mà Thiên Chúa kêu gọi chúng ta
hướng tới, bằng cách để cho mình được biến đổi
theo hình ảnh Đức Kitô. Agnes phải nhìn vào
gương thánh giá thì mới có thể nhìn thấy hình
ảnh của mình, một hình ảnh mà Clara đồng hóa
với tâm trí và linh hồn. Thánh nữ đã viết cho
Agnes:
“Em hãy đặt tâm trí trước tấm gương vĩnh
cửu!
Hãy để tâm hồn em chìm trong ánh vinh quang
huy hoàng! (Dt 1,3)
Hãy đặt trái tim em trước hình ảnh của bản
thể Thiên Chúa! (Dt 1,3)
Và nhờ chiêm niệm, em hãy biến đổi trọn con
người em thành hình ảnh của chính Thiên
Chúa! (2Cr 3,18)6
Lời lẽ của thánh nữ nhắc chúng ta nhớ lại
lệnh truyền của Chúa Giêsu: “Ngươi phải yêu
mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng,
hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn ngươi,
và yêu mến người thân cận như chính mình” (Lc
10,27). Điều thánh nữ muốn nhắn nhủ Agnes là:
Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, và
hết trí khôn là chiêm ngưỡng Thiên Chúa, và
chiêm niệm không thể tách rời với biến đổi. Vì
thế mà Agnes phải đặt tâm trí và linh hồn trước
“tấm gương vĩnh cửu.” Tôi tự hỏi có mấy người
trong chúng ta đã nhìn thánh giá như “tấm
gương vĩnh cửu” – Đấng vĩnh cửu được phản
ánh qua Đức Kitô chịu đóng đinh. Chúng ta ít
khi nghĩ đến Đấng vĩnh cửu chịu treo trên thánh
giá, dĩ nhiên là trừ phi chúng ta hiểu rằng Đấng
vĩnh cửu là Thiên Chúa, Thiên Chúa là tình yêu
và tình yêu Thiên Chúa được tỏ lộ qua Đức Kitô
chịu đóng đinh. Đây là điều thánh nữ Clara
muốn nói: Tấm gương vĩnh cửu chính là Đức
Kitô chịu đóng đinh. Thiên Chúa được mạc khải
như là tình yêu dạt dào ấp ủ mọi người qua dung
6

Thánh Clara, Thư thứ ba gởi chị Agnes, 12-13.
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mạo của Đức Kitô chịu đóng đinh, vẻ huy hoàng
của vinh quang vĩnh cửu, sự rạng rỡ của ánh
sáng thường hằng và gương soi không bao giờ
vẩn đục. Qua gương thánh giá mà chúng ta thấy
được Thiên Chúa vĩnh cửu là tình yêu viên mãn.
Trong thư thứ tư gởi cho chị Agnes, thánh nữ
khuyên chị hãy soi gương thánh giá mỗi ngày.
Đâu là ý nghĩa của việc soi gương thánh giá? Có
những kẻ miệt mài nhìn ngắm các vì sao (chiêm
tinh gia), có những kẻ phải trông nom trẻ con
(giữ trẻ), có những kẻ thích ngắm nhìn người
yêu, nhưng liệu có ai nhìn ngắm Đức Kitô chịu
đóng đinh chăng? Nhìn ngắm không chỉ là thấy,
mà là bị thu hút bởi đối tượng mà chúng ta thấy.
Chúng ta có thể ví việc ngắm nhìn như kinh
nghiệm ôm hôn bằng đôi mắt. Để giúp chúng ta
hiểu được sức mạnh của việc ngắm nhìn,
Miroslav Volf mô tả việc ngắm nhìn như một
“hiện tượng ôm hôn.” Ông nói rằng trước khi
ôm hôn một ai đó, thì việc đầu tiên là chúng ta
phải mở rộng đôi tay.
“Mở rộng đôi tay là một cử chỉ của thân xác
muốn vươn ra với người khác. Đó là một dấu
hiệu bày tỏ thái độ không hài lòng với căn tính
khép kín của mình, một mật mã của lòng khao
khát người khác. Tôi không muốn sống cô độc
một mình, nhưng muốn đón nhận người khác
như một phần của tôi và cũng muốn trở nên một
phần của người khác.”7
Một cái tôi “tự mãn” thì không thể đón nhận
người khác, và cũng không thể di chuyển mà
đến với người khác được.8 Mở rộng đôi tay có
nghĩa là tạo nên một không gian nơi mình để
cho người khác có thể đi vào, và tôi di chuyển
ra khỏi mình để đi vào không gian mà người
khác đã dọn sẵn.9 Thế nhưng người ta không thể
ôm hôn như vậy mãi, bởi vì ôm hôn không có
mục đích làm cho hai thân xác nên một và hòa
tan trong nhau. Đôi tay lại phải mở ra để cho
mỗi người trở về với chân tính đích thực của
mình.10 Chúng ta không nên ra sức tìm hiểu
người khác, nếu chúng ta muốn trân trọng căn
tính chân thực của họ. Nếu chúng ta cố tìm hiểu
họ dựa theo tiêu chuẩn của chúng ta, chúng ta sẽ
biến họ thành đối tượng để chúng ta phóng
chiếu bản thân, hay lôi cuốn họ quan tâm đến
7

Miroslav Volf, Exclusion and embrace: a
theological exploration of identity, otherness, and
reconciliation (Nashville: Abington, 1996), tr. 141.
8
Nt., tr. 141.
9
Nt., tr. 142.
10
Nt., tr. 144.
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chúng ta. Để ôm hôn người khác một cách chân
thành, chúng ta phải loại bỏ nỗ lực tìm hiểu
người khác, mà chấp nhận họ trong vòng tay và
buông bỏ mọi thắc mắc mà họ có thể gây ra,
bằng cách để cho họ mãi mãi là một mầu
nhiệm.11
Nhìn ngắm Chúa Kitô chịu đóng đinh là mở
rộng con tim để đón nhận và khao khát để cho
những người mà Thiên Chúa yêu thương đi vào
cuộc sống của mình. Do đó, nhìn ngắm Chúa
Kitô chịu đóng đinh không bao giờ là một thị
kiến trực tiếp, mà là những cuộc gặp gỡ mỗi
ngày với Thiên Chúa yêu thương và khiêm hạ
ẩn mình nơi nhân loại yếu hèn. Nhìn ngắm
không phải là một cảm nhận đơn thuần bằng thị
giác như mọi giác quan khác nhằm giúp chúng
ta định vị trong môi trường. Đúng hơn, nhìn
ngắm là cảm nhận bằng con tim, qua đó con tim
“mở rộng đôi tay” để cho Thần Khí tình yêu của
Thiên Chúa đi vào. Để ngắm nhìn, chúng ta cần
phải có một không gian trong trái tim để đón
nhận những gì chúng ta thấy và “ôm vào lòng”
những gì chúng ta thấy. Đức nghèo có thể giúp
chúng ta tạo nên không gian ấy, bởi vì khi
chúng ta không bị trói buộc bởi những sự vật
mà chúng ta sở hữu, hay chiếm hữu chúng ta,
bấy giờ chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng hơn và
đón nhận những gì chúng ta thấy được trong
tâm hồn chúng ta.
Như một cách gặp gỡ Thiên Chúa, việc nhìn
ngắm Đức Kitô chịu đóng đinh có thể gây khó
khăn cho chúng ta, bởi vì chúng ta cảm thấy
thân xác chịu đóng đinh hay con người đau khổ
chẳng có gì lôi cuốn. Chúng ta thường phủ nhận
đau khổ và xa lánh những khuôn mặt biến dạng,
bị bỏ rơi và hấp hối. Chúng ta xóa bỏ sự hiện
diện của họ, bằng cách phớt lờ và xem họ như
những con người không hiện hữu, ngõ hầu
chúng ta có thể tập trung sự chú ý vào vẻ đẹp,
sự sung túc và mạnh khỏe. Thế nhưng, theo
thánh nữ Clara thì Thiên Chúa được tỏ lộ qua
thân xác mỏng giòn, yếu ớt và chịu đóng đinh.
Qua khuôn mặt kinh tởm của Đấng Chịu Đóng
Đinh, chúng ta bắt gặp được sức mạnh của tình
yêu Thiên Chúa. Thánh nữ Clara hướng dẫn
chúng ta biết cách cảm nếm sự dịu ngọt ẩn
khuất của Thiên Chúa nơi thân xác chịu đóng
đinh của Chúa Giêsu bị treo trên thánh giá. Bởi
11

Miroslav Volf đã giải thích việc ôm người khác
trong vòng tay mà không cố sức tìm hiểu họ ở trang 144156.
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vì ngắm nhìn là một cuộc gặp gỡ thiết thân với
người khác, cho nên ngắm nhìn cũng là một trải
nghiệm với tha nhân và để cho họ đi vào cuộc
đời mình mà không làm cho họ bị tiêu tan. Do
đó, ngắm nhìn đòi buộc chúng ta phải mở lòng
đón nhận ân sủng, tức là mở lòng ra với Thần
Khí Chúa, bởi vì Thần Khí ở trong chúng ta mới
thật sự là Đấng ngắm nhìn, và “ôm lấy” Thiên
Chúa yêu thương và khiêm hạ.12 Là Đấng ngự
nơi đáy lòng con người, Thần Khí dò thấu cõi
lòng thâm sâu của Thiên Chúa được biểu lộ qua
thân xác chịu đóng đinh của Chúa Giêsu và kêu
lên “Abba!” Chính Thần Khí liên kết chúng ta
với Đức Kitô và đưa chúng ta đi vào vòng tay
yêu thương và khiêm hạ của Thiên Chúa.
Người ta đã chưa nhấn mạnh đến tầm quan
trọng của việc ngắm nhìn gương thánh giá cho
đủ, bởi lẽ chúng ta đang sống trong một thời đại
mà việc đóng đinh tha nhân trở thành một trò
chơi tương tự việc người ta đã tra tấn các thánh
tử đạo tiên khởi để mua vui cho dân chúng
Rôma. Trong một bài báo gần đây viết về việc
tra tấn, tác giả kể lại việc một chàng trai
Afghanistan 22 tuổi làm nghề lái xe taxi đã bị
kết án bất công và bị tống giam như thế nào.
Khi vào tù, anh đã bị xiềng lơ lửng trên trần nhà
suốt ba ngày. Chân anh bị đánh lòi xương và
cánh tay thì rụng rời khỏi khớp. Tác giả kể lại
rằng: “Khi người ta lôi anh đi thẩm vấn, họ đã
đánh dập cánh tay anh tựa như một con chim
gẫy cánh, chẳng khác gì đôi tay bầm dập của
Chúa Giêsu khi người bị treo trên thánh giá.”13
Trong khi bị tra tấn, anh không ngớt kêu xin
Allah thương xót anh, nhưng anh cảm thấy bị bỏ
mặc trong đêm đen của đau khổ tương tự như
Chúa Giêsu. Mỗi khi anh kêu cầu Allah, đám
binh sĩ tra tấn anh lại cười cợt và chế nhạo anh
nhiều hơn. Tứ chi anh bị đánh dập nát và bỏng
nặng đến nỗi anh đã trút hơi thở cuối cùng. Anh
12

Thánh Phanxicô, Huấn ngôn 1. Qua huấn ngôn này,
thánh nhân mô tả Chúa Thánh Thần là Đấng tiếp nhận sự
thật của Đức Kitô. Thánh nhân đã viết: “Chúa Cha ngự
trong ánh sáng siêu phàm và Thiên Chúa là Thánh Khí, và
không ai đã thấy Thiên Chúa bao giờ. Vì thế, người ta chỉ
có thể thấy được Người trong Thánh Khí, vì Thánh Khí
mới ban sự sống, chứ con người tự nhiên chẳng làm được
gì…Do đó, tất cả những ai chỉ nhìn Chúa Giêsu như một
con người, chứ không theo Thánh Khí mà nhìn và tin rằng
Người có Thần tính, nghĩa là Người là Con thật của Thiên
Chúa, đều bị luận phạt.”
13
David Townsend, “The passion of Dilawar of
Yakubi,” National Catholic Reporter (12 tháng 8 năm
2005), tr. 22.
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để lại vợ và đứa con thơ, chắc hẳn là họ đang
chờ đợi anh về nhà sau cái đêm oan nghiệt ấy,
khi anh lái taxi để kiếm sống, nhưng lại chở
nhầm một kẻ đang bị chính quyền tình nghi.
Khi kể lại câu chuyện ấy, tuy tác giả chỉ có
mục đích làm cho chúng ta thấy ác tâm của loài
người, nhưng câu chuyện ấy cũng cho chúng ta
thấy rằng nếu vắng bóng Thiên Chúa, thì con
tim nhân loại sẽ trở nên thô bạo, không biết đâu
là giới hạn. Khi ngắm nhìn gương thánh giá,
thánh nữ Clara không chỉ xem đó là một phương
tiện để biến đổi bản thân, mà còn là phương tiện
để phục hồi công lý và phẩm giá cho con người,
bằng cách để cho sự hiện diện của Thiên Chúa
được tỏ lộ nơi người khác hơn là nơi bản thân
mình. Bởi vì chúng ta khó chấp nhận tha nhân
như một con người khác với chúng ta mà không
sử dụng cơ chế phóng chiếu, cho nên việc ngắm
nhìn gương thánh giá đòi hỏi chúng ta phải nhìn
với đôi mắt người nghèo. Hễ ai biết mình hoàn
toàn lệ thuộc Thiên Chúa, kẻ ấy phải dành một
chỗ trong con tim để cho Thiên Chúa đi vào.
Người nghèo thì cởi mở và tự do nhìn ngắm với
đôi mắt tâm hồn, và đôi mắt sắc bén ấy có thể
chạm tới và cảm nghiệm hình ảnh Thiên Chúa
trên thánh giá. Thánh nữ Clara mời gọi Agnes
hãy nhìn xem vẻ đẹp của Đức Kitô bị bầm tím
và xúc phạm, ôm Người vào lòng, chạm đến
Người, hít lấy hương thơm của Người, nghe
tiếng nói của Người và cảm nếm sự dịu ngọt mà
chỉ bạn hữu của Người mới có thể cảm nghiệm
được. Việc ngắm nhìn là một hình thức “đọc”
trong mức độ chúng ta để cho Lời Thiên Chúa
mặc lấy xác phàm chất vấn chúng ta. Chúng ta
phải lấy đôi mắt tinh anh mà ngắm nhìn để học
hỏi Lời, và nội tâm chúng ta phải làm quen với
hình ảnh mà chúng ta đã được dựng nên.
Đối với thánh nữ Clara, tấm gương được sử
dụng trong đời sống tâm linh thì cũng giống như
Kinh Thánh mà truyền thống đan tu đã sử dụng.
Tấm gương giúp thánh nữ suy tư, ngẫm nghĩ và
xem xét đời sống của người môn đệ đi theo và
bắt chước Đức Kitô một cách sâu sát hơn. Như
các đan sĩ đọc Kinh Thánh trong tâm tình cầu
nguyện, bằng cách nhai đi nhai lại Lời Thiên
Chúa một cách thong thả (lectio divina), thánh
nữ Clara cũng yêu cầu Agnes “đọc” Lời đã trở
thành xác phàm một cách như vậy, tức là không
ngừng ngắm nhìn gương thánh giá. Agnes phải
“đọc” với đôi mắt tâm hồn, đào sâu ý nghĩa của
hình ảnh mà chị đang nhìn, như một kẻ đi tìm
viên ngọc quý. Thánh nữ Clara nói rằng hình
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thức ngắm nhìn xuyên thấu ấy là con đường
chiêm niệm. Đời sống chiệm niệm không bắt
đầu với việc đào bới con người của mình để
khám phá lỗi lầm và khiếm khuyết, nhưng là đi
ra khỏi mình mà nhìn ngắm những đau khổ của
tha nhân. Theo quan niệm của thánh nữ Clara,
không ai có thể chiêm ngưỡng Thiên Chúa, trừ
phi họ biết nhìn ngắm. Trong chiều hướng đó,
thánh Bônaventura đã viết: “Đức Kitô sẽ bỏ đi,
khi trí tuệ con người nỗ lực sử dụng đôi mắt tri
thức mà nắm bắt sự khôn ngoan, bởi vì con tim
mới có thể đi vào lãnh vực đó chứ không phải
trí tuệ.”14 Đối với anh chị em Phan Sinh, Thiên
Chúa là tình yêu và chỉ những ai sống trong tình
yêu mới có thể nhìn thấy và chiêm ngắm Thiên
Chúa được.
Với thánh nữ Clara thì nhìn ngắm gương
thánh giá mỗi ngày không chỉ là một chuyển
động hướng ngoại, mà còn là một hành vi phản
tỉnh, bởi vì gương thánh giá không chỉ là hình
ảnh Thiên Chúa, mà còn là hình ảnh con người
chúng ta. Thánh nữ nhắc cho chúng ta biết rằng,
nếu chúng ta chưa hiểu rõ hình ảnh của Thiên
Chúa, thì hình ảnh con người chúng ta sẽ gặp
trở ngại khi phải đương đầu với hình ảnh Đức
Kitô giang tay chịu đóng đinh trên thánh giá.
Hình ảnh con người chúng ta được tỏ lộ qua
hình ảnh Đấng chịu đóng đinh, một hình ảnh có
thể gây buồn phiền cho chúng ta.
Thánh nữ nhìn nhận rằng con người là một
thụ tạo hữu hạn, được tạo dựng và bất tất, khó
tránh khỏi những khó khăn vì giới hạn, kể cả sự
phân mảnh do tội lỗi gây ra. Tuy vậy, con người
có khả năng siêu việt, ra khỏi chính mình để
quan tâm và yêu thương tha nhân. Khi chúng ta
nhìn ngắm gương thánh giá mà có được một
hình ảnh đích thực về con người chúng ta, bấy
giờ chúng ta đang bước đi trên con đường chiêm
niệm và biến đổi trong Thiên Chúa. Thánh nữ
Clara khuyên bảo Agnes hãy chiêm ngưỡng
hình ảnh của mình bằng cách nghiền ngẫm
khuôn mặt của Đấng chịu đóng đinh. Thánh nữ
đã viết:
“Hãy nhìn xem phần trên tấm gương: Đó là
sự nghèo khó của Đấng được đặt nằm trong
máng cỏ, mình bọc tã thô hèn. Ôi sự khiêm
nhường thật kỳ diệu! Sự nghèo khó thật lạ lùng!
Đức vua của các thiên thần, Chúa tể trời đất, mà
lại nằm trong một máng cỏ! Ở phần giữa tấm
gương, chị hãy nhìn xem lòng khiêm nhường,
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sự nghèo khó hồng phúc, bao nỗi nhọc nhằn và
khổ nhục mà Người đã chịu để cứu chuộc loài
người. Ở phần dưới tấm gương, chị hãy chiêm
ngưỡng tình yêu khôn tả khiến Người chịu khổ
hình thập giá và chịu chết một cách hết sức nhục
nhã.”15
Thánh giá San Đamianô mà thánh nữ Clara
chiêm ngắm không mô tả chân dung của Đức
Kitô cô đơn và bị bỏ rơi, nhưng là chân dung
của Đức Kitô chịu đóng đinh và được tôn vinh,
có cộng đoàn môn đệ quy tụ chung quanh.
Michael Guinan đưa ra giả thuyết cho rằng
thánh giá San Đamianô là biểu thị của Tin
Mừng Gioan, trong đó Chúa Giêsu được trình
bày như một tư tế. Và qua tác phẩm của thánh
Phanxicô, chúng ta cũng biết rằng hình ảnh
Chúa Giêsu “thượng tế” cầu nguyện cho mọi
người được nên một tại bữa tiệc ly (Ga 17) là
một hình ảnh đặc biệt quan trọng đối với thánh
nhân.16 Trong Chúa Giêsu, vinh quang Thiên
Chúa được tỏ hiện và Chúa Giêsu đã hiến dâng
mạng sống mình để làm vinh danh Chúa Cha.
Đức Kitô là trung tâm hiệp nhất giữa Thiên
Chúa và tạo thành, bởi vì Người là Ngôi Lời,
nhờ Người mà Thiên Chúa được nhận biết và
trong Người mà mọi người được hiệp nhất trong
tình yêu Thiên Chúa. Mặc dầu thánh nữ khám
phá được mầu nhiệm Thiên Chúa như là tình
yêu thể hiện trên thánh giá, thánh nữ cũng thấy
được mầu nhiệm con người được biểu lộ qua sự
nghèo khó, khiêm hạ và bác ái của Đức Kitô
chịu đóng đinh. Thánh nữ gọi các dấu ấn nghèo
khó, khiêm hạ và bác ái là những “dấu vết,” bởi
vì qua những dấu ấn ấy mà chúng ta không chỉ
nhận ra sự hiện diện của Đức Kitô bên ngoài
chúng ta, mà có thể nhận ra sự hiện diện của
Người ngay trong lòng chúng ta. Đó là những
dấu vết của hình ảnh Thiên Chúa mà theo đó
chúng ta đã được dựng nên. Bất cứ điều gì
chúng ta nói về Chúa Giêsu qua gương thánh
giá, chúng ta cũng có thể áp dụng cho mình.
Bởi vì nhân tính của Chúa Giêsu là nhân tính
của chúng ta và nhân tính chúng ta là nơi Thiên
Chúa đến gặp con người, cho nên thánh giá tỏ
cho chúng ta biết sự thật của chúng ta. Linh đạo
của thánh nữ Clara quả sâu sắc, bởi vì đời sống
của Đức Kitô chịu đóng đinh, xét như một tấm
15
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gương và hình ảnh, cũng là đời sống của chúng
ta; sự nghèo khó của Người cũng là sự nghèo
khó của chúng ta; sự khiêm hạ của Người cũng
là sự khiêm hạ của chúng ta; và khả năng yêu
thương của Người cũng là khả năng yêu thương
của chúng ta. Do đó, thánh nữ Clara đã mời gọi
Agnes hãy “nhìn ngắm gương thánh giá mỗi
ngày.”17 Qua lời mời gọi đó, thánh nữ cũng
muốn mời gọi chúng ta hãy nhìn ngắm gương
thánh giá thật kỹ để biết chúng ta là ai. Khi
chúng ta nhìn ngắm gương thánh giá, chúng ta
thấy gì? Chúng ta có thấy được sự nghèo khó
của mình, sự nghèo khó của con người và sự
nghèo khó của cuộc sống mình không? Chúng
ta có thấy cuộc sống của chúng ta phát xuất từ
Thiên Chúa và lệ thuộc vào Người không?
Chúng ta có nhận thấy rằng chúng ta lệ thuộc
Thiên Chúa không chỉ vì Người “lớn hơn và tốt
lành hơn” chúng ta, mà bởi vì chúng ta là những
thụ tạo hữu hạn không? Chúng ta có thấy rằng
sức mạnh của tình yêu Thiên Chúa có thể đưa
chúng ta đi từ cõi chết mà vào cõi sống không?
Chúng ta có chấp nhận mình là thụ tạo độc đáo,
tốt lành và đáng yêu mà Thiên Chúa đã dự định
từ ngàn xưa trong Đức Kitô không? Chúng ta có
thấy rằng Thiên Chúa cũng lệ thuộc chúng ta
khi làm cho Đức Kitô hiện diện một cách cụ thể
và sống động trong thế giới này không? Nếu
chúng ta nhìn ngắm chu vi chung quanh đời
sống và bề mặt của đời sống mà nhận thấy rằng
đó không chỉ là một sự hiện hữu đơn thuần hay
đơn điệu, và nếu chúng ta nhận thấy mỗi đường
viền và bề mặt của đời sống đều có đầy đủ ý
nghĩa, bấy giờ chúng ta có thể nhìn vào phạm vi
dưới bề mặt, nhìn vào trái tim của mình, một
trái tim phản ánh trái tim của Thiên Chúa, là
Đấng hết lòng yêu thương tạo thành.
Chúng ta có yêu thương tạo thành không?
Thần học tấm gương của thánh nữ Clara không
chỉ là một phương tiện khám phá bản thân, mà
chắc chắn còn cho thấy cứu cánh của việc Thiên
Chúa dựng nên chúng ta, ý nghĩa và mục đích
của đời sống chúng ta, như đã được phản ánh
qua khuôn mặt của Đức Kitô chịu đóng đinh. Tư
tưởng của thánh nữ có một điểm tương đồng với
Meister Eckhart, một nhà thần bí nước Đức, khi
ông diễn tả việc Thiên Chúa sai phái người Con
bằng hình ảnh tấm gương. Tấm gương tự bản
chất thì trống rỗng và chỉ có chức năng phản
chiếu, cho nên nếu không ai nhìn vào tấm

gương, thì tấm gương chẳng có ích gì. Chính
việc nhìn ngắm làm cho tấm gương hiện hữu.
Tuy nhiên, người ta sẽ không còn nhìn thấy tấm
gương, nếu họ chỉ mải mê quan tâm đến điều họ
nhìn thấy trong tấm gương. Barbara Fiand giải
thích tư tưởng của Eckhart như sau: “Do đó,
thực tại hiện hữu trong tấm gương chính là thực
tại được phản chiếu. Điều làm nên hình ảnh
trong tấm gương chính là khuôn mặt được phản
chiếu qua tấm gương, chứ tấm gương không tự
phản chiếu hình ảnh của mình.”18 Tư tưởng này
rất giống với quan niệm của thánh nữ Clara:
Hình ảnh tấm gương và hình ảnh được phản
chiếu qua tấm gương cũng là một. Fiand đã viết:
“Hình ảnh tấm gương được biểu lộ cho ai nhìn
vào tấm gương và soi mình qua tấm gương.
Hình ảnh tấm gương không chỉ phát sinh từ một
thực tại “khác,” tiếp nhận hình ảnh của mình từ
một “thực tại khác,” nhưng cũng hướng tới một
thực tại “khác” và là mẫu mực cho thực tại
“khác.”19 Sự nghèo khó của tấm gương là ở chỗ
nếu không có “thực tại khác” mà tấm gương
phản ánh, thì tấm gương không còn là tấm
gương nữa. Cũng vậy, gương thánh giá không
phải là một sự vật khách quan “ở đâu đó bên
ngoài,” nhưng chỉ tìm thấy ý nghĩa qua tầm nhìn
của những những nhìn ngắm gương thánh giá và
nhìn thấy mình được phản ánh qua tấm gương.
Bởi vì gương thánh giá là yếu tố trung gian
nối kết sự trống rỗng và viên mãn là hai thái cực
đối lập, cho nên gương thánh giá là nơi thánh nữ
Clara chiệm niệm. Chính nơi gương thánh giá
mà chúng ta học biết chiêm niệm nhiều hơn là
khi ở một mình với Thiên Chúa hay ý thức được
khai sáng. Chiêm niệm là nhìn thấy với đôi mắt
của trái tim, cảm nhận với trái tim, và lĩnh hội
được những điều mà con người không thể giải
thích bằng phương pháp phân tích mà thôi.
Chiêm niệm là nhìn thấy và nhận ra đức mến ẩn
dấu trong sự đau khổ. Nhiều người đã nhìn thấy,
nhưng ít người có thể hiểu rằng con người là
hình ảnh của Thiên Chúa. Cần phải suy tư về
mình một cách sâu xa để nhìn thấy tình yêu
Thiên Chúa trong đời sống của mình, thì mới có
thể nhìn thấy tình yêu sâu thẳm của Thiên Chúa
qua cuộc sống mong manh và lắm khi đầy đau
khổ của người khác. Chỉ những ai đạt tới đức
nghèo sâu thẳm trong nội tâm thì mới có thể dò
thấu trái tim sâu thẳm của Thiên Chúa, ngay cả
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khi Thiên Chúa ẩn mình trong một thân xác
bình thường của con người. Chỉ những ai dò
thấu chiều sâu của Thiên Chúa thì mới có thể
trở nên hình ảnh trung thực của Người, bởi vì họ
có thể nhìn thấy cõi lòng thâm sâu của mình.
Chúng ta thấy, nên chúng ta yêu, và chúng ta
yêu, nên chúng ta được biến đổi trong tình yêu.
Gương thánh giá nói với chúng ta rằng: Đây là
thực chất của bạn: Một con người bị tổn
thương, đổ vỡ hoàn toàn và lệ thuộc Thiên
Chúa. Còn đây là điều bạn được mời gọi hướng
tới: Một chiếc bình trao ban tình yêu. Hình ảnh
mà chúng ta thấy trong gương thánh giá - tức là
thân xác dập nát của Đức Kitô ví như một chiếc
bình tan vỡ tuôn đổ quà tặng tình yêu Thiên
Chúa - là hình ảnh Thiên Chúa mà chúng ta phải
đạt tới.
Mặc dầu chúng ta khó nhìn thấy hình ảnh
Thiên Chúa bên trong nội tâm chúng ta, chúng
ta có thể nhìn thấy hình ảnh Đức Kitô chịu đóng
đinh nơi người khác, họ thực là những người
phản chiếu hình ảnh Thiên Chúa khi trút bỏ
mạng sống mình vì tha nhân. Khi đi thăm bệnh
nhân nằm viện, người ta tỏ lộ hình ảnh Thiên
Chúa. Khi nhường chỗ cho người khác trên một
chuyến xe buýt chặt như nêm, người ta tỏ lộ
hình ảnh Thiên Chúa. Người binh sĩ xông ra
chiến trường để bảo vệ đồng bào của mình là
hình ảnh của Thiên Chúa, và một đứa trẻ hái
hoa tặng cho ông bà cụ hàng xóm là hình ảnh
của Thiên Chúa. Chúng ta không nhìn thấy
gương Đấng chịu đóng đinh treo trên tường, mà
nơi những con người đang sống. Con người
Đấng chịu đóng đinh được phản ánh nơi những
người láng giềng, cha mẹ, anh chị em chúng ta,
và nơi những người chúng ta gặp thấy trên
đường. Chúng ta biết Thiên Chúa, và trong
Thiên Chúa mà chúng ta biết mình, khi chúng ta
biết nhau và nhờ người khác mà chúng ta biết
mình. Mỗi người chúng ta được dựng nên theo
hình ảnh Đức Kitô, hình ảnh đó là cách thức
Thiên Chúa hiện diện và tái hiện diện trong thế
giới chúng ta. Mỗi người chúng ta đều có nhiệm
vụ trở nên tấm gương phản chiếu dung nhan của
Thiên Chúa vĩnh cửu.
Tuy nhiên, đâu là yếu tố cốt lõi làm cho
chúng ta trở nên hình ảnh của Thiên Chúa? Đó
có phải là yếu tố bẩm sinh không? Hay chúng ta
phải lớn lên theo hình ảnh ấy? Đó có phải là
nhân tố bất khả xâm phạm của con người, hay là
khả năng mà mỗi người được phú ban, mà khi
họ dựa vào đó mà hành động thì sẽ có thể mô
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phỏng tình yêu của Thiên Chúa? Yếu tố ấy hoàn
toàn bắt rễ trong sự kiện chúng ta được tạo
dựng, hay trong sự kiện chúng ta được tạo dựng
như những hữu thể có tương quan? Thánh nữ đã
trả lời cho những câu hỏi đó theo cách riêng của
mình, khi thánh nữ khẳng định rằng trở nên hình
ảnh Thiên Chúa là thiết lập tương giao – không
phải là bất cứ mối tương quan nào -, nhưng là
một loại tương giao phản ánh tình yêu trọn hảo.
Cõi lòng thâm sâu mỗi người, tức là linh hồn,
phải thấm nhuần (một hoạt động của trí năng)
tình yêu. Khi chúng ta đã biết mình, chúng ta sẽ
biết Thiên Chúa, và khi chúng ta biết Thiên
Chúa, chúng ta sẽ có được một trái tim yêu
thương lâu dài.
Thánh nữ Clara nhận thức rằng con người,
xét như hình ảnh của Thiên Chúa, thì có một
tiềm năng bao la, và người đã viết: “Thật vậy,
điều hiển nhiên là nhờ ơn Thiên Chúa mà linh
hồn một tín hữu, vốn là thụ tạo xứng đáng nhất
giữa muôn loài thụ tạo, còn lớn hơn cả bầu
trời.”20 Thế nhưng, thánh nữ còn biết rằng con
người cũng có thể làm lu mờ Thiên Chúa bằng
những chọn lựa sai trái, như người đã viết cho
Agnes: “…Bởi vì các tầng trời và mọi thụ tạo
khác không thể chứa đựng nổi Đấng Tạo Thành,
mà chỉ linh hồn của kẻ tin mới có thể làm nơi cư
ngụ và ngai tòa của Người nhờ đức ái mà kẻ vô
đạo không hề có được.”21 Đàng khác, thánh nữ
còn làm chúng ta kinh ngạc khi tuyên bố rằng,
con người có thể chiếm hữu Đấng Tạo Thành,
bởi vì “linh hồn của kẻ tin là nơi cư ngụ và ngai
tòa của Người,” và đức ái là cách thức để trở
nên “nơi cư ngụ và ngai tòa của Người.” Như
vậy, nhờ tình yêu mà chúng ta “chiếm hữu
Thiên Chúa” hay làm cho chúng ta giống như
Thiên Chúa, bởi vì Thiên Chúa là tình yêu và
chỉ có tình yêu mới có thể chiếm hữu tình yêu.
Trong khi mọi người đều có khả năng yêu
thương, nhưng không phải ai ai cũng hành động
vì yêu thương. Đối với thánh nữ Clara, rõ ràng
là kẻ vô đạo không hành động vì tình yêu, như
người đã viết cho Agnes: “Biết bao người… đã
để mình bị lừa gạt! Bởi vì, cho dầu lòng kiêu
ngạo của họ chạm đến trời xanh và đầu họ chạm
đến tầng mây, rốt cuộc họ sẽ bị lãng quên như
đống phân tro.”22 Và kẻ vô đạo là ai? Chúng ta
có thuộc số những kẻ vô đạo không? Kẻ vô đạo
20

Thánh nữ Clara, Thư thứ 3 gởi Agnes, câu 21.
Sđd., câu 22.
22
Sđd., câu 27-28.
21

25

là người làm điều ác hay là người không yêu
thương? Với thánh nữ Clara, chúng ta có thể nói
rằng kẻ vô đạo thì không thể yêu thương, bởi vì
họ quan tâm đến mình quá mức, đến nỗi họ tự
lừa dối bằng cách soi mình trong những tấm
gương không chính xác, tức là những tấm
gương làm cho hình ảnh của họ trở nên méo mó,
khiến họ tưởng rằng họ khác với hình ảnh đích
thật của mình. Theo kiểu nói của thánh nữ
Clara, rốt cuộc họ sẽ trở thành “đống phân tro.”
Chúng ta có thể gặt hái được những thành công
lẫy lừng, nhưng nếu chúng ta không biết yêu
thương, thì chúng ta đánh mất trọng tâm của đời
sống.
Nhìn ngắm gương thánh giá là nhận thức
rằng chúng ta được kêu gọi là để trở nên hình
ảnh của Thiên Chúa, và để trở nên hình ảnh
Thiên Chúa, chúng ta được mời gọi đi vào
tương quan tình yêu. Làm sao có được một cuộc
sống, trong đó chúng ta siêu việt những mối bận
tâm về mình và tính quy ngã, vươn ra với người
khác mà không nghĩ đến lợi ích của mình? Làm
sao có được một cuộc sống, trong đó nếu cần
thiết thì chúng ta tự do hy sinh mạng sống mình
cho người khác vì yêu thương? Theo thánh nữ
Clara thì chúng ta phải nhìn ngắm gương thánh
giá mỗi ngày, bởi vì gương thánh giá phản ánh
nhân tính của chúng ta: Chúng ta là ai và chúng
ta được mời gọi đi về đâu? Thoạt tiên có thể
chúng ta chẳng thấy được mình, bởi vì gương
mặt mà chúng ta trông thấy trong gương thánh
giá hoàn toàn khác với chúng ta. Tuy nhiên, khi
chúng ta lấy con mắt của trái tim mà “nhìn
ngắm” gương thánh giá, thì hình ảnh mà chúng
ta thấy chẳng có gì khác so với gương mặt của
người nhìn ngắm. Thánh nữ Clara mời gọi
chúng ta suy tư thật sâu sắc về mình và hình ảnh
Đức Kitô chịu đóng đinh sẽ giúp chúng ta thấy
rõ chúng ta là ai. Nếu chúng ta thấy được sự thật
của mình qua việc chiêm miệm, nếu chúng ta
thấy được sự nghèo khó, khiêm hạ và lòng mến
của mình, bấy giờ chúng ta có thể chiêm ngắm
sự hiện diện của Thiên Chúa nơi người thân cận,
nơi anh chị em và nơi những kẻ mà Thiên Chúa
ẩn mình trong họ. Khi chiêm ngắm tình yêu
Thiên Chúa dành cho chúng ta và những giới
hạn của thân phận con người chúng ta, chúng ta
được thanh luyện và giải thoát khỏi những hình
ảnh lầm lạc, để có thể yêu thương một cách vô
hạn.
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Thánh nữ Clara cho rằng người nghèo, nhất
là những ai có tinh thần nghèo khó, ắt là những
người có tự do để nhìn ngắm tình yêu của một
vị Thiên Chúa chịu đóng đinh, và tìm thấy niềm
vui ở nơi mà người khác chỉ thấy toàn là đau
buồn. Họ có thể thấy được điều cốt yếu của thực
tại với đôi mắt của con tim, bởi vì họ mở lòng ra
với những ý nghĩa thâm sâu mà Thiên Chúa
muốn tỏ lộ qua bản tính mỏng dòn và hữu hạn
của con người. Bởi vì họ thấy được những điều
mà kẻ khác không thể thấy với trái tim đui mù,
cho nên họ yêu thương theo một cách khác, yêu
thương với tất cả con người của mình mà không
hề tính toán. Theo “Hồ sơ phong thánh,” thánh
nữ Clara là một ví dụ điển hình của loại người
nghèo ấy và là hình ảnh phản chiếu tấm gương
Đức Kitô cho chị em. Qua sử liệu ấy, chúng ta
còn biết rằng thánh nữ đã rửa chân cho chị em,
quan tâm đến nhu cầu của họ và phấn đấu thể
hiện mối dây bác ái nhằm biến cộng đoàn chị
em thành Nhiệm Thể Đức Kitô. Thánh nữ ước
mong cho Agnes được biến đổi trong Đức Kitô,
ngõ hầu chị có thể chiêm ngắm sự hiện diện
khiêm hạ của Thiên Chúa nơi những người
chung quanh và nhờ đó mà chị có thể yêu
thương theo một cách mới, giống như người
Con yêu dấu. Giáo huấn của thánh nữ thật đơn
giản: Bạn hãy nhìn ngắm gương thánh giá mỗi
ngày và để cho mình được biến đổi. Hãy chân
thành và ngay thẳng. Đừng sợ nhìn ngắm hình
ảnh của bạn. Khi bạn soi gương, bạn thấy gì
nào?
Suy tư
1. “Được tạo dựng theo hình ảnh Thiên
Chúa.” Khẳng định này có ý nghĩa gì đối
với bạn? Làm sao bạn có thể lớn lên theo
“hình ảnh Thiên Chúa”?
2. Làm sao thánh giá có thể giúp bạn chấp
nhận chính mình và tha nhân? Bằng cách
nào mà gương thánh giá có thể trở nên
phương tiện hữu hiệu giúp Kitô hữu
trưởng thành?
3. Làm sao thánh giá mạc khải cho chúng ta
biết nhân tính đích thật của chúng ta? Khi
chúng ta đi tìm nhân tính đích thực của
mình, thì đâu là những phương thế mà
chúng ta có thể sử dụng để nuôi dưỡng
mối tương quan của chúng ta với Đức
Kitô chịu đóng đinh?
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BỤI CHUỐI NHỎ
Pet.Thaihoangofm
Tôi bước ra vườn sau.
Đầu tháng 12, khí trời mát lạnh, trong lành.
Những tàn cây rung rinh trong ánh ban mai và
trong làn gió sớm. Những đám cỏ dại chen lấn,
xô nhau vào chân tường. Những đốm hoa trắng
nhỏ xíu cũng tìm được những khoảng trống nhỏ
nhoi để vươn lên... Cuối vườn, một bụi chuối
nhỏ còn sót lại đang đung đưa những tàu lá
mềm oặt, yếu ớt...
Tôi thả bước trên những lối nhỏ quen thuộc.
Sau đám tang của Cố Âu-tinh, tôi cảm thấy mệt
mỏi, không thể tập trung vào các bài học trên
lớp cũng như những lời kinh trong Nhà nguyện.
Không phải vì tôi đã làm việc quá sức hay vì
thiếu ngủ. Một điều gì đó xảy ra trong tôi mà tôi
chưa thể gọi tên hay định hình được. Nhớ lại
những gì vừa trải qua, tôi tự hỏi phải chăng sự
ra đi của Cố là nguyên nhân?
...Tới phiên trực trong phòng bệnh của Cố,
biết Cố mệt nên tôi tranh thủ một khoảng thời
gian ít ỏi để trò chuyện với Cố. Thấy Cố nằm
yên thin thít, tôi hỏi Cố thấy trong người thế
nào. Cố bảo: “Mệt lắm! Chết đi cho rồi! Con ạ!”
Kéo chiếc ghế nhựa ghé lại sát hơn, tôi nhìn vào
đôi mắt đã đục màu và trũng sâu của Cố: “Sao
vậy Cố?” Yên lặng một lát, Cố nhắm nghiền
mắt. Tôi ráng nghe và đoán những gì thoát ra từ
cổ họng của Cố qua hơi thở nặng nhọc: “Nằm
đây một chỗ, không làm chi được... Chỉ làm
phiền anh em thôi! Chết sớm cho rồi chứ cứ
nằm như vầy khổ tâm lắm!!!” Tôi hỏi: “Cố đi tu
trong dòng được bao nhiêu năm rồi?” “Khoảng
hơn sáu mươi năm gì đó. Lâu lắm rồi!” “Như
vậy là Cố đã làm vườn nho cho Chúa cũng đã
được mấy chục năm rồi nhỉ?” Cố ừ hử và khẽ
gật đầu. “Hơn sáu mươi năm Cố làm việc cho
Chúa rồi. Bây giờ Cố chịu khó nằm nghỉ ngơi,
chờ ngày Chúa gọi tên để thưởng công nhé.
Đừng nghĩ ngợi gì hết! Còn tụi con chỉ có ít thời
gian bên Cố thôi, cũng không phiền hà gì đâu!”
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Cố không trả lời. Một lát sau, Cố bảo tôi đi ra
ngoài cho Cố nghỉ ngơi...
Năm nay tuổi đã ngoài chín mươi nhưng
trông Cố còn khỏe mạnh với dáng gầy và nhanh
nhẹ. Cách nay chỉ hơn một tháng, Cố vẫn đi lại
để làm vườn, để ngồi tòa giải tội, để đi đọc kinh
và dùng bữa chung với cộng đoàn... Chỉ cần
nghe: “Cố ơi, có người đến xin giải tội” là Cố
bỏ hết mọi việc, không chần chừ nghĩ ngợi.
Nhiều lần tôi thấy Cố vội vàng đi lên Nhà
nguyện mỗi khi nghe chuông báo giờ kinh. Cố
bám vào tay vịn, tuy chậm chạm nhưng đôi chân
vững chắc lần từng bước lên cầu thang. Đôi khi
tôi xuống cầu thang và dìu Cố lên. Đôi tay gầy
gân guốc nắm chặt vào cánh tay tôi...
Bây giờ, Cố nằm đây, đôi tay buông xuôi,
mắt ngước nhìn trần nhà sơn màu trắng toát.
Hình như Cố đang đếm từng bước chân qua lại
bên ngoài hành lang và chờ đợi một điều gì đó...
Khoảng mười giờ sáng, tôi trao Mình Thánh
Chúa cho Cố. Cố nhận cách khó nhọc. Cố ho
sặc sụa sau khi uống ngụm nước. Cơ thể khô
gầy của Cố co giật từng cơn. Tôi hoảng quá, sợ
Cố có chuyện gì. Nhưng sau đó, Cố lại nằm
yên... Thỉnh thoảng, tôi lại ghé vào để quan sát.
Thấy Cố mở mắt, tôi lại gần. Cố bảo: “Sáng nay
mình nghĩ quẩn quá... Bây giờ không muốn chết
nữa... Cứ nằm đây thôi. Khi nào Chúa gọi thì
đi... Cầu nguyện cho Cố nghe con!” Tôi nắm lấy
bàn tay với những ngón tay dài gân guốc của
Cố. Nhìn dòng nước nhỏ rỉ ra từ hai khóe mắt
của Cố, tôi nghĩ chắc là Cố buồn tủi lắm. Tôi tự
hỏi mấy mươi năm phục vụ Hội Thánh và Tỉnh
Dòng trong đời dâng hiến, có khi nào Cố nghĩ
một ngày nào đó mình sẽ nằm một chỗ và chờ
đợi sự quan tâm, chăm sóc của anh em?...
Sau một ngày dã ngoại ở Vũng Tàu, trước
khi về phòng riêng, tôi ghé qua phòng y tế. Cố
đang nằm nghỉ, miệng mở to, thở từng chập lớn
tiếng, trên tay vẫn cắm ống kim tiêm truyền
dịch...
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Tiếng chuông báo tử vang lên khi tôi đang
say giấc. Kim đồng hồ chỉ 11 giờ kém. Tiếng
chuông thường mời gọi Cố lên Nhà nguyện nay
vang lên từng chập tiễn Cố đi xa...
Chiếc quan tài đã đóng chặt nắp. Tôi vẫn
thấy nụ cười móm mém đôn hậu đầy bao dung
của Cố qua bức di ảnh đặt phía trước. Vậy là Cố
đã ra đi. Nhẹ nhàng và thanh thảnh như những
bước chân ra vườn vào mỗi buổi sớm mai! Tôi
ngồi đối diện với chiếc quan tài. Lặng lẽ. Đây
không phải là lần đầu tiên tôi khoác trên vai
mình chiếc khăn tang màu trắng nhưng sao thấy
hồn mình nặng trĩu. Có điều gì đó làm tôi day
dứt, muốn khóc mà cứ phải dằn lòng... Phải
chăng đó là cảm giác có lỗi khi chưa làm tròn

bổn phận với Cố? Hay phải chăng trong những
tiếng bước chân vô tình bước vội vàng ngoài
hành lang mà Cố nghe được có tiếng bước chân
mình?
Bụi chuối nhỏ còn sót lại cuối vườn vẫn đung
đưa những tàu lá mềm oặt, yếu ớt. Nó đứng chơi
vơi lạc lõng như chờ đợi đôi bàn tay với những
ngón dài gân guốc quen thuộc đến vuốt ve và
chăm sóc vào mỗi buổi sớm mai... Tôi nghe có
tiếng con cu gáy nhẫn nại từ xa vọng đến như
muốn nói: “Cúc cu..u... Đừng chờ đợi nữa,
Chuối ơi! Cố đã đi rồi!!!”
Học viện, ngày 02 tháng 12 năm 2011

Điểm sách:
Ấn bản phê binh mới về
TÁC PHẨM CỦA THÁNH PHAN-XI-CÔ ÁT-XI-DI
Norberto NGUYỄN VĂN KHANH,ofm
Thanh-hải ngày 8-12-2011.
Năm 2009 cha Carlo Paolazzi đã xuất bản một ấn bản phê bình về “Tác
phẩm của Thánh Phan-xi-cô Át-xi-di”, theo yêu cầu của Cha Tổng Phục-vụ José
Rodriguez Carballo, nhân dịp kỷ niệm 800 năm thành lập Dòng Anh Em Hèn Mọn
(1209-2009). Xin giới thiệu với anh, chị, em trong đại gia đình Phan-sinh đôi điều về
ấn bản phê bình mới này, nhất là nêu ra những khác biệt quan trọng với ấn bản của
cha Kajetan Esser (Opuscula Sancti Francisci Assisiensis, xuất bản năm 1978, đã
được dịch sang Việt-ngữ dưới đầu đề: “Tác phẩm của Thánh Phan-xi-cô Assisi”)

I.Đầu đề:
Ấn bản của cha Carlo Paolazzi mang đầu đề
là “Francisci Assisiensis SCRIPTA” (Các văn
phẩm của Thánh Phan-xi-cô ).
Cha C. Paolazzi nhấn mạnh đây là những bản
văn viết, vì thế lấy đầu đề là “Scripta”. Tác giả
cho rằng đầu đề “Opuscula” áp dụng cho các
bản văn viết của Thánh Phan-xi-cô thì không
thích hợp, vì các tác phẩm của Thánh Phan-xicô quá khác biệt nhau về thể văn, nội dung và
độ vắn, dài.
Về điểm này thì chúng tôi không hoàn toàn
đồng ý với tác giả , vì “Scripta” quả thực chỉ
nhắm tới những bản văn viết. Trong thực tế
nhiều điều từ Thánh Phan-xi-cô nay được viết ra
đó, nhưng trước hết là những câu nói (ví dụ
:Các Huấn ngôn) hay các lời kinh (ví dụ :Kinh
Vượt Qua…) và lời ca (ví dụ :Bài ca Anh Mặt
trời). Chúng tôi thiển nghĩ đầu đề cổ truyền
“Opuscula” (các tiểu tác, các tiểu phẩm) bao
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gồm được nhiều hình thái văn chương hơn là
“Scripta”.
II.Cách sắp xếp:
Quyển “Sripta” dày 504 trang (24cmx
17cm): trang bên trái in bản văn La-ngữ, còn
trang bên phải là bản dịch tiếng Ý của tác giả.
Các bản văn (vẫn được viết tắt theo kiểu của
Cha Kajetan Esser) không còn được sắp xếp
theo vần A,B,C…23, nhưng được xếp theo các
phần như sau:
- Kinh nguyện;
- Các Thư;
- Các bản luật và các lời khuyên bảo : gồm
các bản luật, các Huấn ngôn, Di-chúc v.v.;
23

Trong ấn bản Việt-ngữ, chúng tôi cũng đã không
theo thứ tự này, nhưng theo thứ tự ý tưởng; vì thế cách
sắp xếp của chúng tôi cũng gần giống với cách của cha
Carlo Paolazzi. Có điều đáng lưu ý là cha C.P. đã đặt
phần Kinh nguyện lên hàng đầu!.
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- Phụ trương : phần này tương ứng với
Chương XXVIII trong ấn phẩm của cha K.Esser
(Opuscula dictata), nhưng được chia ra thành 2
mục nhỏ:
1.Những điều thánh Phan-xi-cô đã nói
(Detti);
2.Các thư đã bị mất hoặc khả nghi (Epistole
perdute o dubie).
Trong mỗi phần, tác giả lại trình bày các văn
phẩm theo thứ tự thời gian.
III.Nội dung:
Năm 1978, khi cha K.Esser xuất bản quyển
“Opuscula Sancti Francisci Assisiensis” (Tác
phẩm của Thánh Phan-xi-cô Át-xi-di), thì người
ta thấy ngay những đóng góp rất quan trọng của
ấn bản phê bình này so với hai ấn bản phê bình
ra đời năm 1904: của cha Leonhard Lemmens24
và của giáo sư Heinrich Boehmer25. Những
đóng góp ấy là:
- thiết lập một danh sách gần như đầy đủ
các chứng từ về các tác phẩm của Thánh
Phan-xi-cô, được chép tay hoặc được in
ấn;
- ấn định danh sách các tác phẩm đích thực,
các tác phẩm khả nghi và các tác phẩm
không đích thực;
- phát hiện một số tác phẩm đích thực của
Thánh Phan-xi-cô trước đây chưa được
biết tới như : “Lời mời gọi ngợi khen
Thiên Chúa” (Exhortatio ad laudem Dei),
bản gốc đầu tiên của Thư gửi các giáo sĩ,
bản văn ngắn của Thư gửi các tín hữu;
ngoài ra còn có Những đoạn văn ngắn của
một bản luật không sắc chỉ khác.
- nêu ra gần như đầy đủ các nguồn Kinh
Thánh, giáo phụ và phụng vụ.
Các đóng góp này của Cha K. Esser đều
được cha Carlo Paolazzi ghi nhận lại. Như vậy
danh sách các tác phẩm đích thực của Thánh
Phan-xi-cô vẫn được giữ nguyên như cũ.
Theo cha C. Paolazzi thì giới hạn quan trọng
nhất nơi ấn bản của cha K.Esser là không thiết
lập gia-phả các bản sao của các tác phẩm, vì thế
người ta khó mà biết được các dị-bản xuất hiện
ở đâu và khi nào. Công trình chính yếu của cha
Carlo Paolazzi là thiết lập gia phả các bản sao,
24

Opuscula sancti patris Francisci Assisiensis,
Quaracchi 1904.
25
Analekten zur Geschicte des Franziskus von Assisi,
Tuebingen-Leipzig 1904.
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để xem xét chúng lệ thuộc vào nhau như thế
nào. Hậu quả là ấn bản của Cha Carlo Paolazzi
và ấn bản của cha K.Esser khác nhau chủ yếu về
mặt ngôn ngữ, vì trong một số trường hợp mỗi
tác giả dựa trên một bản sao để cung cấp bản
văn. Sau đây xin nêu vài ví dụ .
Kinh đọc trước Thánh giá (Oratio ante
Crucifixum dicta) được cha K.Esser cống hiến
theo 2 bản: bản La-ngữ (đặt trước) và bản tiếng
Ý (đặt sau), mặc dầu ngài đã ghi trong lời dẫn
nhập: “ Các bản sao cho thấy lúc đầu kinh này
được đọc bằng thứ tiếng bình dân (tiếng Ý)... “.
Còn cha Carlo Paolazzi cho 2 bản văn bằng
tiếng Ý (thực sự rất giống nhau)!
Bài Ca Anh Mặt trời cũng được cha K.Esser
cống hiến theo 2 bản: bản tiếng Ý (đặt trước) và
bản La-ngữ ( đặt sau), còn cha Carlo Paolazzi
chỉ cống hiến bản tiếng Ý. Nếu so sánh bản
tiếng Ý của cha K.Esser và bản tiếng Ý của cha
Carlo Paolazzi , thì chúng ta chỉ thấy một số chi
tiết khác nhau nơi cách viết tiếng Ý thời xưa, ví
dụ :
-K.Esser : Laudato sie, mi signore, cun tucte
le tue creature;
-C.Paolazzi: Laudato sie, mi Signore, cum
tutte le Tue creature.
Về bản “Luật sống trong ẩn viện”, theo bản
văn Của cha K.Esser, ta thường gặp kiểu nói
“Isti fratres” (các anh em này), còn theo cha
Carlo Paolazzi ta lại thường gặp “Illi fratres”.
29

Những khác biệt loại
này (như ba ví dụ trên) thì
không thể nhận ra được
trong một bản dịch Việt
ngữ.
Huấn ngôn XIII (về
đức kiên nhẫn), trong ấn
bản của cha K.Esser, được
bắt đầu bằng câu Phúc âm:
Phúc thay ai xây dựng hòa
bình , vì họ sẽ được gọi à
con Thiên Chúa”, nhưng
trong ấn bản của cha Carlo
Paolazzi thì không có câu
Phúc âm này.
Trong ấn bản của cha
K.Esser có một phần đã
gây bàn cãi nhiều nhất cho
các chuyên viên về sau, đó
là
chương
XXVIII:
Opuscula dictata (Những
tác phẩm đã được đọc cho
viết) 26. Đầu đề không
thích hợp, vì phần lớn các
tác phẩm của Thánh Phanxi-cô đều do Người đọc
cho thư ký viết, chứ không
phải chỉ vài tác phẩm
được nêu danh trong mục
này. Đàng khác khi đề cập
đến các lời nói của Thánh
Phan-xi-cô thì nhiều vấn
đề nảy sinh mà chưa được giải quyết:
- Các lời nói bao hàm đủ loại: các huấn ngôn,
các câu đàm thoại, các lời kinh, các dụ ngôn v.v.
do các tác giả của các truyện ký ghi lại;
- Các lời nói ấy đích thực là của Thánh Phanxi-cô và đã được ghi chép lại một cách trung
thực như thế, hay đó chỉ là bút pháp văn chương
của các tác giả viết truyện ký ? Vấn đề này rất
phức tạp. Để trả lời cho những câu hỏi ấy, thì
trước hết phải đánh giá tính khả tín lịch sử của
từng truyện ký và thói quen suy nghĩ và nói
năng của Thánh Phan-xi-cô !
Trong mục này, cha K.Esser còn để lẫn lộn (
vì tác giả vẫn theo thứ tự A,B,C…) các câu nói
26

Chúng tôi đã dịch đầu đề này trong quyển “Tác
phẩm của Thánh Phan-xi-cô Assisi” là “Những tác phẩm
được nhắc tới”: tuy không sát với đầu đề la-ngữ mà cha
K.Esser đã dùng, nhưng xem ra thích hợp hơn với nội
dung của chương này.
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được cho là của Thánh Phanxi-cô và những chứng từ về
một số thư đã bị mất, nhưng
được nhắc tới trong các
truyện ký thời xưa.
Vì những lý do nêu trên,
cha Carlo Paolazzi đã xếp
chương XXVIII của cha
K.Esser vào phần Phụtrương, xem như là không
quan trọng, nhưng vẫn chia
ra thành 2 mục: mục 1 gồm
một số câu nói của Thánh
Phan-xi-cô ( Niềm vui đích
thực, Di chúc Xiena 27, Lời
chúc lành cho Anh Bênađô);
mục 2 gồm những bức thư
đã bị mất hoặc khả
nghi.Trong mục 2 này, tác
giả còn thêm một lá thư gửi
cho Đức Hồng Y Hugolino.
Chúng ta cũng cần biết
thêm rằng cha Carlo
Paolazzi là một người Ý, lại
vừa là một nhà ngữ học 28,
nên ấn bản của ngài có cơ
may cống hiến cho ta một
bản văn gần với nguyên bản
hơn, nhất là khi đề cập tới
những kiểu nói quen thuộc
của
Thánh
Phan-xi-cô.
Nhưng về phương diện nội
dung tư tưởng, thì ấn bản mới này không thêm
gì mới mẻ quan trọng, so với ấn bản của cha
Kajetan Esser. Vì thế khi chưa có bản dịch Việt
ngữ mới, chúng ta cũng không thiệt thòi gì, khi
dùng bản dịch cũ dựa trên ấn bản của cha
K.Esser để nghiên cứu linh đạo của Thánh
Phan-xi-cô .

27

Về bản văn này thì trong bộ tài liệu nguồn toàn tập
bằng Pháp-ngữ ( “Francois d’Assise: Ecrits, Vies,
Témoignages”, Paris 2010), các dịch giả Pháp đã không
theo bản văn của Esser-Paolazzi, nhưng đã theo một bản
văn khác, được lưu lại trong quyển “Gương toàn thiện Bản ngắn” theo đó ở câu 3 ta có chữ “mysterium” thay vì
“testamentum”. Câu văn sẽ như sau : “… để anh em
tưởng nhớ đến chúc lành của cha và đến mầu nhiệm”.
Theo Jacques Delarun, thì đó là mầu nhiệm Thánh Thể và
Nhập thể : Xem: Sách đã dẫn, quyển I, trang 396.
28
Tác giả sinh năm 1938 tại Trento, đã theo học văn
chương tại Đại học Công giáo Sacro Cuore, rồi sau đó trở
thành nhà nghiên cứu và giảng sư.

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

Đóng góp của John Duns Scotus
cho triết học Kinh viện
Chân phước John Duns Scotus (1266-1308)
là một nhà triết học Kinh viện chính hiệu, đã
khởi đi từ các ý tưởng của triết gia Aristote,
thánh Augustinô, và các nhà kinh viện thời
trước ngài, để xây nên một hệ thống triết học
cho riêng mình. Thật vậy, sống trong một thời
kỳ ở đó người ta nghiêm túc phê bình các trào
lưu triết học mới và những khả năng ứng dụng
của chúng vào các lĩnh vực khác nhau của hoạt
động con người, Scotus nỗ lực suy nghĩ lại mối
tương quan giữa triết học và thần học, một mặt
nhằm để bảo vệ các yếu tố chính của mạc khải
Kitô giáo, mặt khác nhằm để đào sâu hơn sự
hiểu biết về triết học Aristote.
Ngài đã từng khẳng định: “Trong quá trình
phát triển của nhân loại, kiến thức về chân lý
luôn luôn gia tăng.” Với một quan điểm khoáng
đạt, một tâm trí cởi mở như thế, ngài đã trở
thành một gương mặt dễ thương của đối thoại,
không chỉ đối với các người trí thức thời đại của
ngài, mà còn với những người của thời hiện đại
vốn là những người quan niệm rằng sự hiểu biết
về thực tại thì luôn tiến hóa, năng động và đột
phá. Và xem ra, ngày nay, thế giới dường như
cần có một nền nhân học mới, nghĩa là một
quan niệm mới về cái gì làm thành con người.
Trong phạm vi này, quan niệm của Scotus về
thế giới như một tổng thể nhất quán có thể cung
cấp cho chúng ta những nguyên tắc giúp dung
hợp khoa học với tôn giáo, lý trí và tâm linh.
Các từ căn bản: Kinh viện, thời trung cổ,
hội nhập văn hóa, thần học và triết học, nhân
chủng học, tổng thể nhất quán, Duns Scotus,
dòng Phanxicô.
******
Copleston, một sử gia triết học có thẩm
quyền, giới thiệu Duns Scotus như sau: "Triết
học của Scotus nhìn về phía sau cũng như nhìn
về phía trước. Xét như một hệ thống tích cực và
xây dựng, nó thuộc về thế kỷ mười ba ..., tuy
nhiên, nếu xét đến các yếu tố phê bình mà hệ
thống này hàm chứa trong nó, cũng như đến các
yếu tố duy ý chí của nó, - mặc dù các yếu tố duy
ý chí này gắn liền với truyền thống AugustinôPhanxicô,- nó nhìn về thế kỷ mười bốn. Là một
thành tựu của kỹ năng biện chứng và của một
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Alexis Trần Đức Hải ofm
Nguyễn Trọng Đa chuyển ngữ
suy tư thận trọng và kiên nhẫn, triết học của
Scotus
là
công trình của
một tư tưởng
gia mạnh mẽ,
kiên định và
độc đáo, -mặc
dù sống trong
bầu khí thấm
nhuần truyền
thống,Do
đó, Scotus là
một
con
người thực sự
thuộc về kỷ
nguyên
kết
thúc của “triết
học tín điều",
nhưng đồng thời là người tiên phong cho một
phong trào mới”29.
Nhà khoa học và triết gia người Mỹ, Charles
Sanders Peirce, xem Scotus là nhà tư tưởng lớn
nhất thời Trung Cổ và là một trong các “nhà
siêu hình học sâu sắc nhất từ trước đến nay"30.
Do đó, Scotus "gây nguồn hứng trong nhiều thế
kỷ sau khi ngài qua đời"31, đến nỗi ảnh hưởng
của ngài trên thời hiện đại sâu đậm hơn người ta
nghĩ tưởng nhiều32.
29

Frederich Copleston sj., A history of philosophy, tập II,
(Westmister, Maryland: The Newman Press, 1960),.485;
cũng xem: Stephen D. Dumont, “John Duns Scotus” trong
A Companion to Philosophy in the Middle Ages, được
biên tập bởi Jorge J. E Gracia và Timothy B. Noone,
(Oxford: Blackwell Publishing, 2006,) 353: “Scotus là
một khuôn mặt then chốt trong triết học kinh viện, đại
diện cho một sự chuyển đổi xảy ra giữa dự phóng tiêu hóa
các nguồn Hy lạp và Á rập của thế kỷ thứ 13, mà tiêu biểu
là Albertus Magnus, Bonaventure, and Aquinas, và lối
nhìn đương đại của thế kỷ thứ 14, được thấy rõ nơi
Ockham.”
30
Collected Papers of Charles Sanders Peirce, NXB C.
Hartshorne and P. Weiss (Cambridge, Mass., 1960), Tập
I, trang 10, phần 1. 29.
31
Richard Cross, Duns Scotus ,(New York-Oxford 1999),
3.
32
Qui chiếu Andre de Muralt, L’enjeu de la philosophie
medievale. Etudes thomistes, scotistes, occamiennes et
gregoriennes, (Leiden-New York-Kobenhavn-Koln,
1991) ; Olivier Boulnois, Etre et representation. Une
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Bên cạnh các đánh giá cao nói trên, trong
khi nghiên cứu một người thời Trung cổ, người
ta nên lưu tâm đến các đặc điểm vốn tạo sự khác
biệt giữa người thời Trung cổ và người thời hiện
đại33. Heidegger đưa ra một nhận định xác thực
và hữu ích về sự khác biệt này như sau:
“Triết lý Trung cổ khái niệm hóa những gì
mà con người thời kỳ Trung cổ trải nghiệm, và
kinh nghiệm ở thời kỳ Trung cổ thì bám chặt
vào “một giây tương quan siêu nghiệm và căn
bản của linh hồn với Thiên Chúa.” Con người ở
thời Trung cổ không đắm chìm trong thế giới
khả giác, nhưng nó luôn nhìn thế giới này trong
quan hệ với, và như lệ thuộc vào, một trật tự cao
hơn của hữu thể. Ngược lại, con người hiện đại
bị vướng vào trong một giòng chảy của “bất an
và mất định hướng.” (FS 2 409).34
Sử gia Bérubé càng mô tả chi tiết hơn:
“Hình ảnh mà con người của thời kỳ Trung cổ
có về chính mình thì được đặt trên nền tảng
trung tâm là Thiên Chúa…Ngược lại, hình ảnh
hiện đại của con người bây giờ là kết quả của
năng lực mới và không giới hạn của nó trong
chế ngự các sức mạnh của thiên nhiên. Một hình
ảnh như thế lấy chính con người làm trung tâm,
bởi vì con người đem lại cho vũ trụ ý nghĩa thật
của nó khi làm chủ nó, thống trị nó…Các thần
học gia thời kỳ Trung cổ sử dụng cách rộng rãi
nền triết học cổ đại để đẩy mạnh sự hiểu biết
đức tin Kitô giáo, trong khi các triết gia ngày
nay, do không ý thức, hoặc không màng quan
tâm đến sự nhận thức về Thiên Chúa và giá trị
tâm linh, đi theo những con đường song song
với sự tiến hóa của các khoa học.”35
Nhận thức được phần đóng góp của Scotus
trong lịch sử triết học, và được tông thư của
Đức Thánh Cha Phaolô VI nhắc nhở36, chúng
tôi cố gắng trình bày một số đặc điểm của
Scotus, cũng như các đóng góp của ngài cho sự
phát triển của triết học kinh viện.
genealogie de la metaphysique moderne a l’epoque de
Duns Scotus (XIIIe-XIVe siecle),(Paris 1999).
33
Xem C.F.J.Martin, An Introduction to Medieval
Philosophy, (Edinburg: Edinburg University Press, 1996),
2-9.
34
Qui chiếu John D. Caputo, Heidegger and Aquinas. An
Essay on Overcoming Metaphysics, (New York: Fordham
University Press, 1982), 43-4.
35
Camille Berubé, “Dialogue of Scotus with Modern
Culture,” trong Regnum Hominis et Regnum Dei, Tập I
(Romae, 1978), 5.
36
ĐTC Phaolô VI, Tông thư « Alma Parens » trong AAS
58 (1966), 609-614.
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I. Tinh thần cởi mở
Người ta có thể tìm thấy thái độ tinh thần
của Scotus qua nguyên tắc được ngài diễn tả
trong tác phẩm “Ordinatio” như sau: “Trong
quá trình phát triển của nhân loại, kiến thức về
chân lý luôn luôn gia tăng.”37
Quan niệm của ngài về sự thật thì rất năng
động: sự thật luôn như nhau, không thay đổi,
tuy nhiên “tri thức về sự thật” (notitia veritatis),
nghĩa là, sự cảm nhận và nắm bắt sự thật của
con người thì có thể biến động, hoặc tăng hoặc
giảm. Con người có thể mắc sai lầm (qui chiếu
"errare humanum est"), và trong thực tế, như
thánh Augustinô đã khẳng định, không hiếm
xảy ra nhiều trường hợp các triết gia nói sai, kể
cả Aristote38. Do đó, thẩm quyền, uy tín của họ
được đánh giá tùy theo giá trị của lập luận mà
họ chứng minh được.39
Ngoài ra, Scotus còn đưa ra nhiều lý do khác
làm cho con người không có khả năng nắm bắt
toàn bộ các vấn nạn: sự lười biếng, "Fuga
questionis"40 (tránh câu hỏi), hoặc thậm chí sự
thiếu khả năng, làm cho con người không có thể
thông minh trong tất cả mọi chuyện41.
Có thể lập trường trên đây của Scotus về sự
thật đã bị ảnh hưởng bởi thí dụ mà Aristote đưa
ra: chỉ có một khoa học bàn về sức khỏe, và tất
cả những gì là sức khỏe.42 Tuy nhiên, người ta
có thể tiếp cận sự thật về nó từ nhiều quan điểm
khác nhau, hầu có được một khái niệm bao quát
hơn về nội dung viên mãn của nó. Đây chính là
tinh thần khiêm nhượng43 cần có cho bất cứ ai
37

Ord. IV d. 1 q. 3 n. 8 (ed. Vives XVI 136)
Ibid. n. 66. 41. 67 (I 41. 24-25. 41-42)
39
Qui chiếu Titus Cranny, “Duns Scotus and Christian
Unity”, trong De Doctrina Ioannis Duns Scoti, tập III,
(Romae 1968), 726-56.
40
Ord. I d. 11 n. 28 (V 11)
41
Ord II d. 12 q. 2 n.8 (ed. Vives XII 603b)
42
Ord. Prol. n. 139 (I 94); Aristotle, Metaph. IV c.1. Liên
can đến điểm này, người ta có thể nêu thêm một yếu tố
quan trọng khác ảnh hưởng trên lập trường của Scotus: đó
là quan niệm của ngài về thần học như một khoa học với
những vấn đề về các sự thật ngẫu nhiên, về sự hiểu biết
các tạo vật trong thần học. Qui chiếu Edward D.
O’Connor, “The Scientific Character of Theology,” trong
De Doctrina Ioannis Duns Scoti, Tập III, (Romae 1968),
1-50.
43
Qui chiếu Anthony De Mello,sj. “Sư phụ nói với một
khách vãng lai tự coi mình như một người đi tìm kiếm Sự
Thật: “Nếu điều mà bạn tìm là Sự Thật, thì có một việc
mà bạn cần phải có trên hết mọi sự khác.” “Tôi biết –vị
khách trả lời- Đó là một niềm đam mê mãnh liệt sự thật.”“Không –sư phụ trả lời- Nhưng, là một sự sẵn sàng
38
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chân thành muốn tìm kiếm sự
tiến bộ trong sự thật.
Scotus nêu ra nguyên tắc
đẹp này trong cuốn Ordinatio
của ngài:
"Thật là nguy hiểm khi đưa
ra những trích dẫn cách nguỵ
biện (để bảo vệ đức tin), bởi vì
việc này sẽ dẫn đến việc đem
đức tin ra làm trò cho sự chế
nhạo ... thật ra, tốt hơn hết là
nên ý thức và nhìn nhận sự vô
tri hoặc sự thiếu hiểu biết của
chính mình, hơn là tự lừa dối mình, cho rằng
mình biết điều gì đó qua sự ngụy biện do mình
đưa ra.”44 Bởi vì sự khôn ngoan của con người
bắt đầu với việc nhìn nhận sự thiếu hiểu biết của
mình45, Scotus ý thức sâu sắc các giới hạn của
lý trí con người, và do đó, tôn trọng một số sự
thật nhất định (các sự thật được mạc khải... sự
bất tử của linh hồn).
Hơn nữa, ngài giải thích một cách thiện cảm
và đầy hiểu biết các triết gia cổ đại, bằng cách
đọc các văn bản gốc, cố gắng khởi đi từ đó, tìm
được ý nghĩa hợp lý nhất: "Người ta không nên
gán một ý kiến sai, hoặc vô lý cho một tác giả
nào đó, ngoại trừ trong trường hợp khi các mâu
thuẫn phát sinh hoặc đi theo một cách rõ ràng từ
những gì người ấy nói.”46 Điều này làm cho
Bettoni, một chuyên viên về thuyết Duns
Scotus, nhận xét: "Người đọc sẽ tìm thấy nơi
Duns Scotus một nhà nghiên cứu kiên trì, không
dễ dàng cảm thấy thỏa mãn, tuy nhiên ngài luôn
giữ lòng tôn trọng người khác, kể cả khi các giải
pháp mới được họ đề ra, đi theo một con đường
mới và khác biệt.”47
Bên cạnh đó, trong quá trình tìm kiếm chân
lý, Scotus không để cho bản thân bị các nhận
định phê bình ảnh hưởng: "Scotus chắc chắn đã
không chỉ trích chỉ vì chỉ trích ... ngài chỉ làm
như vậy để bảo vệ, như ngài tin, sự khách quan

thường xuyên, chấp nhận rằng bạn có thể sai lầm.” One
minute wisdom, (India Gujarat Sahitya Prakash, 1985),
78.
44
Ord. II d. 1 q. 3 n. 10 (ed. Vives XI 76b-77a)
45
Qui chiếu Socrates: “scio me nihil scire” or “ scio me
nescire” (Tôi biết là tôi không biết gì cả)
46
Quodl. q. 7 n. 38 (ed. Vives XXV 313b-314a)
47
Efrem Bettoni, Duns Scotus: The basic principles of his
philosophy, (Washington D.C. : The Catholic University
of America Press, 1961),188.
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của kiến thức”48, hoặc bởi tinh
thần phe phái: chẳng hạn, nếu xét
theo truyền thống gia đình
(thiêng liêng –nd-), ngài đáng lý
phải đi theo trường phái PlôtinAugustinô, giống như người anh
cả của ngài là Bônaventura đã
làm, tuy nhiên, ngược lại, ngài đã
có một lập trường khác với vị
huynh trưởng này.”49.
Thái độ tâm hồn này của
Scotus cho thấy ngài thực sự sở
hữu tinh thần mạnh mẽ của một
nhà nghiên cứu, tìm tòi50, mở lòng ra hơn với
các giá trị nhân bản như tính cao thượng và
phẩm giá của con người, do đó, phù hợp với đối
thoại đại kết, cũng như với đối thoại giữa nền
văn hóa hiện đại và thần học Trung cổ51. Những
cái nhìn sâu sắc của ngài về sự thật "đưa ngài
vào thế giới hiện đại, và là bằng chứng cho thấy
rằng trong quá trình đi tìm kiếm chân lý, con
người, cho dù ở vào các thời đại khác nhau, vẫn
có một tính nhất thống.”52

48

Copleston, op..cit. , 484
Qui chiếu Leon Veuthey, Jean Duns Scot, (Paris:
Editions Franciscaines, 1967),20-21. Duns Scotus lấy một
lập trường trái ngược lại với hai đại sư, thánh Tôma và
Bônaventura, -cho dù các vị này là những người có uy tín
lớn,- liên can đến mục đích đầu tiên của Nhập thể, mà
theo hai vị này, đó là sự Cứu chuộc, cũng giống như ngài
đã làm tương tự liên can đến vấn đề Đức Mẹ Vô Nhiểm
Thai. Cũng xem: Eric Doyle: « Scotus nhấn mạnh trên
nhiều điểm giáo lý của truyền thống Augustinô, tuy nhiên,
ngài cũng đã không ngần ngại rời bỏ thái độ này khi nào
ngài nhận thấy rằng –theo như ý của ngài- sự thật đòi
buộc ngài làm như thế, chẳng hạn về vấn đề đối tượng
đầu tiên của lý trí con người.» My heart’s quest,
(England, 2005), 259.
50
“Chúng ta đang đứng trước một nhà tìm kiếm, nhà
nghiên cứu. » Paul Vignaux, “Lire Duns Scot
aujourd’hui,” trong Regnum Hominis et Regnum Dei, Tập
I, 34. Người ta có thể thấy tính kiên định và can trường
của ngài khi ngài đối diện với một nguy hiểm lớn có thể
xảy ra, trong dịp ngài bảo vệ tín điều Đức Maria Vô
Nhiễm Thai ở Paris.
51
Qui chiếu Hiến chế Lumen Gentium số 57.
52
Eric Doyle, “Duns Scotus and ecumenism”, trong De
doctrina Ioannis Duns Scoti, tập III, Problemata
Theologica (Romae 1968), 637. Gilson: “Bản thân sự
thật, cả ở trong trật tự lý thuyết lẫn thực hành, không phải
chỉ đúng, thật, cho một nền văn minh nào đó, hoặc cho
một quốc gia nà đó, nhưng nó thuộc về nhân loại xét như
một toàn thể.” E. Gilson, Medieval universalism, (New
York: Sheed and Ward, 1937), 1. 22.
49
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II. Tính duy nhất của cá nhân
Đặc điểm rõ ràng nhất của Scotus là lý
thuyết của ngài về nguyên lý cá nhân hoá: mỗi
cá nhân có đặc tính riêng biệt của nó, không thể
trùng lặp với bất cứ ai khác, là yếu tố quyết định
cho riêng cá nhân đó, điều này có nghĩa là mỗi
cá nhân là duy nhất và không thể có bản sao53,
được gọi là “sở ngã tính, haecceitas."54 Nói
cách khác, đây là tính duy nhất, là sự hoàn hảo
tích cực, tính độc đáo55, đem lại cho mỗi vật,
mỗi người giá trị nội tại và vĩnh cửu của nó.
Điều này làm cho mỗi người trở thành đối tượng
của sự nhận biết và yêu thương của người khác
trên thế giới này.
Đặt trong bối cảnh của thời Trung cổ, việc
Scotus nhấn mạnh đến tính ưu việt của cá nhân
như thế có nghĩa là đi ngược lại xu hướng chung
của thời đại ngài, là chống lại việc Aristotle
nhấn mạnh quá mức về thiên nhiên và tri thức
phổ quát. "Con người thời Trung cổ nghĩ và
sống trong quỹ đạo của một ý thức tập thể sâu
sắc; nó bị cuốn hút vào trong một cấu trúc xã
hội mạnh mẽ, ở đó nó dễ dàng đánh mất đi sự
53

“Sử dụng mô hình nhân bản vô tính, chúng ta có thể nói
rằng yêu sách của Scotus đến từ điều này. Thiên Chúa,
chí ít, cũng có thể tạo bất kỳ bản tính cá biệt nào, xét như
bản tính, tuy nhiên, Người không thể tạo tính cá biệt duy
nhất của nó.” A. Wolter, The philosophical theology of
John Duns Scotus. Được biên tập bởi Marilyn McCord
Adams. Ithaca, (New York: Cornell University Press,
1990), 76. Ingham giải thích thêm: ‘Thật ra, nhân bản vô
tính không bao giờ tạo được một bản sao con người; nó
chỉ có thể tạo ra những đặc tính vật lý thuộc về con người
đó mà thôi. Tinh cá vị duy nhất của mỗi một người, cái
làm chúng là chính chúng, không thể nhân giống. Chỉ có
một của mỗi một người…Điều này có thể giải thích –
Scotus có thể nói thế!- tại sao không thể có hai bông tuyết
như nhau.” Mary Beth Ingham, Scotus for Dunces, An
Introduction to the Subtle Doctor, (New York: St.
Bonaventure University, 2003),54.
54
“Phêrô, chẳng han, sở hữu bản tính thiết yếu của con
người, cộng thêm một yếu tố duy nhất và riêng cho nó,
mà chúng ta tạm gọi là “Phêrô tính.” (Petrinity.) Phêrô
tính chủ yếu là cá nhân, hoặc là một, xét theo số lượng;
Phêrô, xét như là “người này,” trên bình diện số lượng là
một, vì tính nhân loại của nó được cá nhân hóa, chứa
đựng mô thức, hoặc “sở ngã tính” hoặc Phêrô tính. Như
thế, haecceitas làm cho một vật là cái mà nó là, và khác
biệt với tất cả các vật khác (có cùng bản tính). Wolter,
The Philosophical Theology, 95. “Ở tâm điểm của thực
tại, nơi thánh Tôma, có hành vi hiện hữu; ở nơi Duns
Scotus, có haecceitas.” Etienne Gilson, Jean Duns Scot,
Introduction à ses positions fondamentales (Paris:
Librairie philosophique J.Vrin, 2005), 466. Qc. Ord. III d.
1 q. 1 n. 9 (ed. Vives XIV 26b).
55
Ord. II d.3 q. 6 n. 12. 15. (ed. Vives XII 144b): “là thực
tại tối hậu của hữu thể” (est ultima realitas entis)
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nhận thức về tính cá nhân, và trách nhiệm cá
nhân của nó."56 Chính cá nhân là hữu thể thật sự
và duy nhất57. Điều này có nghĩa là việc nhấn
mạnh đến phẩm giá của con người xét như một
cá vị thì rất cần thiết, nhằm tránh xu hướng tư
duy theo nhóm, theo loại, tránh thứ tâm lý học
đám đông. Triết gia Gabriel Marcel có lý khi
nói: "Điều tồn tại và đáng kể tới, chính là cá
nhân này, cá nhân thực sự là chính tôi."58
Hơn nữa, theo Garcia, khái niệm haecceity
(sở ngã tính) của Scotus, nhờ Leibniz chuyển
tải, đã được một số lớn các triết gia hiện đại59
chú ý tới, trong số đó có Heidegger là người đã
xem việc Scotus lưu tâm tới tính trực giác của
sở ngã tính (haecceitas) như một nỗ lực phục
hồi khả năng hiểu biết ban sơ của lịch sử tính,
chống lại sự nhai đi nhai lại các công thức cũ60,
đến nỗi ông gọi là “haecceitas” của Scotus là
“tính duy nhất và dịp duy nhất có thể hiểu
được” (the understandable oneness and
onceness) 61 của sự sống trong lịch sử. Cá thể
hóa là một chức năng của thời gian tính;
haecceitas cho thấy sự hiện hữu tại một thời
điểm đặc biệt62. Ngay cả nhà thơ dòng Tên nổi
tiếng, Gerard Manley Hopkins (1844-1889), đã
bị nguyên tắc cá thể hoá này của Scotus ảnh
hưởng mạnh mẽ, đến nỗi trong thi ca của ngài,

56

Cardinale, “The significance of the Apostolic Letter
“Alma Parens” of Pope Paul VI”, trong Doctrina I.Duns
Scoti, tập I (Romae: 1968),55.
57
Trong Metaph. VII q. 13 n. 17 (ed. Vives, VII 417ab)
58
Jeanne Delhomme, “Témoignage et Dialectique,” trong
Existentialisme Chrétien : Gabriel Marcel, (Paris, 1947),
La Réflexion Primaire, 120-27.
59
Qui chiếu Early Oxford lecture, vii.; “Duns Scotus là
một trong số ít các nhà thần học, triết học thời Trung cổ,
mà cái nhìn về nguyên lý cá biệt hóa xem ra thu hút cách
đặc biệt sự chú ý của các triết gia trong thế kỷ này.” Jorge
J.E. Gracia, “Individuality and the individuating Entity in
Scotus‘s Ordinatio: An ontological characterization,”
trong Metaphysics and Ethics, được biên tập bởi Ludger
Honnefelder và các người khác (New York: E.J. Brill,
1996), 229.
60
Caputo:“Thực ra đây là lý do giải thích tại sao
Heidegger ưa thích Duns Scotus” (FS2 203). Op.cit. 43.
61
Heidegger,
“Der
Zeitbegriff
in
der
Geschichtswissenschaft,” Gesamtaugabe ( abbrev. GA) 1:
427.
62
GA 1: 125. Người ta có thể tìm thấy một sự giống nhau
nào đó giữa Haecceitas của Scotus và Dasein (Hiện tính
thể) của Heidegger. Thật ra, qua hai khái niệm đó, cả
Heidegger lẫn Duns Scotus đều muốn nhấn mạnh trên
tính cá biệt, tính độc nhất, tính cao quý và phẩm giá của
con người. Cũng xem Scotus, Quaestiones subtilissimae
super libros Metaphysicorum, lib.4, q. 10, n. 76.
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‘sở ngã tính’ trở thành ‘nội dạng’ (inscape),
hoặc tính đặc biệt và khác biệt của sự vật63.
Hơn nữa, trong bối cảnh của niềm tin vào
Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa, quan niệm này về
cá nhân tính của Scotus làm nổi bật tình yêu
sáng tạo của Chúa, Đấng muốn con người này,
hoặc thụ tạo này hiện hữu. Do đó, phẩm giá của
mỗi người và mọi người phát sinh từ tính độc
nhất mà con người có như là quà tặng tình yêu
của Chúa: "Một cá nhân thì có giá trị hơn tất cả
các điều phổ quát trên thế giới ... Thiên Chúa đã
không tạo ra thế giới vì lợi ích của con người
phổ quát, nhưng vì lợi ích của từng cá nhân."64
Theo cách này, Thiên Chúa muốn tình yêu duy
nhất của mỗi người, và chỉ có mỗi người mới có
thể trao ban tình yêu của mình, không ai khác có
thể thay thế được. Do đó, giá trị của tự do và
trách nhiệm của mỗi người hệ tại ở sự đáp trả
của nó với Chúa.
Sự hiểu biết cơ bản này về giá trị của bản
tính con người và của mỗi người rõ ràng loại trừ
bất cứ hệ thống độc tài toàn trị nào, và đồng
thời cung cấp một sự xác đáng đặc biệt cho việc
thảo luận về đạo đức ngày nay. Thật thế, tính ưu
việt của cá nhân và quyền tự quyết cá nhân thực
sự là những vấn đề trọng yếu trong bối cảnh xã
hội và chính trị đương đại65.
“Không có ai có "quyền thần thánh" để
cai trị bất kỳ người nào khác, cho dù địa
vị xã hội của người đó như thế nào đi
nữa… Càng không thể có chuyện một cá
nhân có quyền khai thác người khác, hoặc
một quốc gia gồm nhiều cá nhân có quyền
63
Qui chiếu “Duns Scotus’ Oxford” là bài số 44 trong tập
The Poems of Gerard Manley Hopkins, được biên tập bởi
W.H. Gardner và N.H. MacKenzie (xuất bản lần thứ 4,
London: Oxford university Press, 1967). Cũng xem
W.A.M. Peters, Gerard Manley Hopkins. A Critical Essay
Towards the Understanding of his Poetry, (Oxford 1948,
21-18).
64
J.W. Thompson, The Middle Ages, ( New York : Alfred
A. Knopf, 1931), 776. Cũng xem Ingham: “Cái Haec của
mỗi một người là một mầu nhiệm linh thiệng mà chỉ có
một mình Thiên Chúa biết…Haecceitas nói lên cái không
thể diễn tả bên trong mỗi một hữu thể…” Scotus for
Dunces. An Introduction to the Subtle Doctor, (New
York: St. Bonaventure University, 2003) 53. 54-5. Qui
chiếu Ord. II, d.3, n. 188 (VII: 484) trong Allan B.Wolter
và William Frank, Duns Scotus, Metaphysician,(West
Lafayette: Purdue University Press, 1995), 187
65
Xem Alasdaire MacIntyre, After Virtue (Notre Dame,
1986). Mary Ann Glendon, Rights Talk: The
Impoverishment of Political Discourse (New York:
MacMillan, 1991).
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khai thác một quốc gia khác kém phát
triển, để mở rộng lãnh thổ của mình.”66
Có lẽ sẽ thích hợp khi lưu ý ở đây là: trong
quan điểm nền tảng của Scotus, “mỗi người là
một cá nhân trong mối quan hệ. Sở ngã tính
(Haecceitas) không phải là một thực tại độc lập,
nếu độc lập được hiểu là hoàn toàn tách rời khỏi
những người khác."67 Đối với Scotus, con người
không thể là một hòn đảo, theo như kiểu diễn tả
một cách tuyệt vọng và cay đắng của triết gia
Jean-Paul Sartre "Hỏa ngục là tha nhân”
(L’enfer, c’est les autres). Sự “cô đơn tối hậu”,
mầu nhiệm của mỗi cá nhân không phải là sự cô
lập; tính duy nhất không thể nhầm lẫn với tính
ích kỷ, tính duy ngã (egocentricity), hoặc chủ
nghĩa biệt lập. Không cá nhân nào có thể là một
người đầy đủ mà không có những người khác.
Đó là sự mở lòng ra đến với người khác, để cho
đi, hoặc tùng phục. "Chỉ ở trong sự tự hiến, một
tự hiến phát sinh từ tình yêu tự do trọn hảo, mà
tính độc nhất của mỗi người được thể hiện cách
trọn vẹn nhất."68
III. Một sự hiểu biết thích đáng về thực tại
Thiên Chúa tạo dựng một cách ngẫu nhiên,
nghĩa là Chúa tạo dựng bằng một hành vi ý chí.
Đây là điểm khởi đầu cơ bản của Scotus trong
việc hiểu biết thực tại được tạo dựng. Bởi vì sự
tự do của Thiên Chúa trong việc tạo dựng là một
hành động của lựa chọn tự nguyện, do đó sự
hiện hữu và cấu trúc của thế giới thì ngẫu nhiên,
trong ý nghĩa là chúng đã có thể không hiện
hữu. Tính ngẫu nhiên như thế của mọi vật hiện
hữu mở ra khả năng cho một sự giải thích mới
về thế giới, bởi vì thế giới đã có thể được sắp
xếp một cách khác hơn cách hiện nay69. Cách
66

Wolter, John Duns Scotus. Mary’s Architect, (Illinois:
Franciscan Press, Quincy University, 1993), 30.
67
Ingham, The Harmony of Goodness, Mutuality and
Moral Living according to John Duns Scotus, (Quincy
Illinois; Franciscan Press, 1966),45.
68
E. Doyle, “Duns Scotus and Ecumenism”, 643
69
Thêm vào quan niệm về khả thể có những thế giới khác
với thế giới hiện nay đã được Leibniz khai triển trước kia,
và gần đây, lý thuyết về các vũ trụ song song của David
Deutsch (qui chiếu The Fabric of Reality, New York;
Penguin Books, 1997), cái nhìn này của Scotus hiện nay
làm dậy lên vấn đề ở giữa các nhà khoa học cũng như các
nhà thần học, có hoặc không có sự sống ở các hành tinh
khác, sự hiện hữu của các người ngoài trái đất. Đa số các
nhà khoa học nghiêng về giả thuyết có thể có sự sống
thông minh trên những hành tinh gần trái đất của chúng
ta: “Điều này không nghịch lại với đức tin của chúng ta
bởi vì chúng ta không thể đặt ra những giới hạn trên sự tự
do sáng tạo của Thiên Chúa.” Đây là phát biểu của cha

35

Scotus quan niệm về tính sáng tạo của Thiên
Chúa phản ánh quan niệm của ngài về tính sáng
tạo của con người, nghĩa là, trong cấu trúc của ý
chí của con người, cũng có một khả năng chọn
lựa điều ngược lại với điều đã chọn, và đây là
cái làm cho con người đầy năng lực trong sáng
tạo. “Lối nhìn này là một lối nhìn mang tính
quyết định cho việc hiểu biết bản chất của vũ trụ
và lịch sử của nó…”70 Diễn tả cách khác, lý
thuyết "cấu trúc luận lý học-hữu thể học của các
khả thể" này cung cấp một cơ hội cho sự đối
thoại với "khoa học," dựa trên một sự hiểu biết
chính xác hơn về thực tại vật lý, như David
Deutsch tuyên bố: "Thuộc tính có giá trị nhất
của một học thuyết là thuộc tính giải thích được
cơ cấu của chính thực tại."71
Ngày nay, cái nhìn về thế giới đã thay đổi:
chúng ta đang chứng kiến một nhận thức khoa
học mới về một vũ trụ đang còn hình thành72,
Jose Gabriel Funes, người đứng đầu đài thiên văn của
Vatican và hiện là một cố vấn về khoa học cho ĐTC Biển
Đức XVI. Qui chiếu báo Taiwan News, Thứ năm 15-52008, trang 13. Qui chiếu Ian G. Barbour, Religion and
Science, Historical and Contemporary Issues,( Harper
San Francisco, 1997),215.- Trong thực tế, khả thể có
những hữu thể thông minh, kể cả trỗi vượt hơn chúng ta
trên bình diện văn hóa, trí thức, và thiêng liêng, tự nó
không làm dấy lên những vấn đề nghiêm trọng liên can
đến tương quan giữa chúng với Thiên Chúa Đấng Tạo
Hóa…Chúng ta thuộc về một thế giới mà chúng ta biết đó
chỉ là một hành tinh nhỏ bé trong một vũ trụ có những
chiều kích không gian và thời gian khổng lồ, đến từ bàn
tay của cùng một Thiên Chúa Đấng Tạo hóa. Khi chúng ta
dùng chữ “tạo thành,” như trong khẳng định “Đức Kitô là
Đầu của mọi tạo thành,” chúng ta đang quy chiếu về toàn
thể vũ trụ mà chúng ta biết, với tất cả mọi khả thể mà nó
có thể chứa đựng trong đó.”E. Doyle, My heart’s quest,
305-06.
70
Vos Jaczn và người khác Contingency and
Freedom,(Dordrecht: Kluwer Academic Publishers,1994)
6. 27.
71
David Deutsch, The Fabric of Reality, 3.
72
Teilhard De Chardin đã từ lâu nhận xét rằng: “Cho đến
nay, chúng ta nhìn thế giới một cách tĩnh lặng, qui tâm
Thiên Chúa, cũng như qui tâm con người. Tuy nhiên,
ngày nay, con người đã chọn một thái độ năng nổ và dứt
khoát, lấy con người làm trung tâm để nhìn thế giới, và kể
cả việc có nhiều nhà khoa học không còn nhìn thấy trong
tạo dựng dấu chỉ vĩ đại của Thiên Chúa. Chúng ta phải
thay thế cách nhìn tỉnh lặng bằng tính năng động của sự
khởi sinh vũ trụ, và con người, một năng động trong đó
con người, đăc biệt người Kitô hữu, được mời gọi tham
gia.” 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), 80.

36

một suy tư trong bối cảnh của cái mà khoa học
đã chứng minh như là tình trạng chưa hoàn
thành của vũ trụ vật lý. Cách giải thích mới về
vật chất trong “mô hình thông tin”73 nêu lên một
một vấn đề quan trọng của phương pháp luận:
tương quan giữa tri thức luận và hữu thể học.
Điều này phát sinh do
“tính không thể tiên đoán, -vốn là một
thuộc tính của tri thức luận-; tính không
thể tiên đoán này đơn giản nói với chúng
ta rằng chúng ta không thể biết cách chi
tiết sự vận hành của lượng tử, hoặc của
hỗn độn […] Trên bình diện luận lý,
không có con đường đi từ tri thức luận
đến hữu thể học, từ những gì chúng ta biết
về các thực thể đến những gì mà các thực
thể này là. Tuy nhiên, trừ khi chúng ta tin
rằng chúng ta lạc mất trong đám sương
mù của Kant, chúng ta phải giả thiết có
một tương quan nào đó giữa hai cái. Bản
chất tương quan này là gì? đây phải là
một câu hỏi trọng yếu cho triết học và có
lẽ, là vấn đề quan yếu cho triết lý về khoa
học.”74
Điều này là để nói rằng quan điểm của
Scotus về chiều kích ngẫu nhiên của trật tự vũ
trụ không chỉ phù hợp với trọng tâm của tư duy
khoa học đương đại75, nhưng cũng còn đề xuất
một sự giải thích về tính ngẫu nhiên của tất cả
những gì hiện hữu, trong tất cả các đặc thù của
chúng, bởi vì cho đến nay, “lý thuyết về sự hỗn
mang”76 hướng sự chú ý cả về những điều kiện
giáp ranh ngẫu nhiên, lẫn các luật ngẫu nhiên
73

John Polkinghorne, Belief in God in an Age of Science,
(New Haven and London; Yale University, 1998), 50. Từ
“Thông tin”(Information) ở đây được dùng theo nghĩa có
liên quan đến cấu trúc năng động.(dynamic)
74
Polkinghorne, nt, 52-3.
75
Nói về tính ngẫu nhiên ở trong học thuyết của Scotus,
Hannah Arendt viết như sau: “Sự thật đơn giản là, liên
can đến điểm then chốt của tư tưởng của ngài,- tính ngẫu
nhiên, cái giá mà người ta trả một cách vui vẻ để có sự tự
do – trước ngài không có ai, và sau ngài cũng không có
ai.” Arendt, La vie de l’esprit, 2, le vouloir, (P.U.F., Paris,
1983),157. “Ngày nay, vai trò quyết định mà Scotus đóng
để thiết lập một nền triết học về ngẫu nhiên đã được nhìn
nhận, nhờ vào các nghiên cứu được thưc hiện trong những
thập niên gần đây.(Tôi nghĩ cách đăc biệt đến những công
trình của Simo Knuuttila, Antonie Vos và de Ludger
Honnefelder).” Soder, “La doctrine scotiste de la
contingence,”, 376-7.
76
Học thuyết này mô tả một lãnh vực của tính không thể
tiên đoán nội tại, và động thái không mang tính cơ giới.
Xem J. Gleick, Chaos (Heinemann, 1988); I.M. Stewart,
Does God play Dice? (Blackwell, 1989).
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như là phần của cấu trúc thực tại…Các định luật
của vật lý không thể cung cấp một sự giải thích
khoa học đầy đủ cho giây phút hiện hữu ngẫu
nhiên đầu tiên của vũ trụ xét như một tổng thể.
Chúng giải thích những gì xảy ra bên trong tổng
thể, nhưng không giải thích chính sự hiện hữu
của tổng thể. Cũng tương tự như thế, các định
luật ngẫu nhiên bên trong tổng thể chỉ cho thấy
sự kiện có những luật hay thay đổi trong vũ trụ,
nhưng cho đến nay, chưa có một lý thuyết nào
giải thích đầy đủ sự kiện này.”77
Hơn nữa, nhận thức này rất phù hợp với
nguyên lý về sự tiến hoá của Scotus: Thiên
Chúa Đấng sắp xếp mọi sự trong trật tự, đi từ
bất toàn đến hoàn hảo. (Deus ordinate agens
procedit de imperfecto ad perfectum)
Thật vậy,
“Ngày nay, thiên nhiên được hiểu là tiến
hóa, năng động và đột phá... Tính lịch sử là
một đặc tính cơ bản của thiên nhiên, và bản
thân khoa học cũng lệ thuộc vào các điều kiện
trong lịch sử. Thay vì tin vào thuyết tất định
như trước kia, người ta nhìn nhận một kết hợp
phức tạp của các định luật và may rủi, trong
nhiều lãnh vực khác nhau như vật lý lượng tử,
nhiệt động lực học, lý thuyết hỗn mang, vũ trụ
học, và sự tiến hóa sinh học. Đặc trưng của
thiên nhiên hệ tại ở cả cấu trúc, lẫn ở tính khai
mở của nó. Tương lai không thể được dự báo
cách chi tiết từ quá khứ, hoặc trên nguyên tắc,
hoặc trong thực tế78.

Một quan niệm như thế về thiên nhiên, nghĩa là một thiên nhiên đạt đến cùng đích của
nó, hoặc sự hoàn thiện của nó một cách tiệm
tiến và bởi một cơ cấu nội tại79 ,- xem ra không
xa lạ, hoặc không phù hợp với quan niệm về
Thiên Chúa của Scotus.80
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Ingham, Scotus for Dunces, 40.
Barbour, Religion and Science, 283.
79
Ở đây liên can đến vấn đề “quyền năng có sắp xếp” của
Thiên Chúa (“potentia ordinata.) “Vấn đề ở đây là Thiên
Chúa, khi đối phó với thế giới của chúng ta theo cách mà
Người đã tạo nên nó, tôn trọng các yêu cầu của thế giới
này xét như chúng diễn tả ý hướng tạo dựng của Người;
nói cách khác, một khi Thiên Chúa đã tạo ra một trật tự
tạo dựng, bất kể nó có thể như thế nào, trật tự này có
những ràng buộc nội tại của riêng nó mà Thiên Chúa tôn
trọng. Các ràng buộc nội tại của một trật tự nhất định, rất
đơn giản, đó là cái cách mà các sự vật là.” Ingham, Scotus
for Dunces, 51.
80
Wolter, “Native Freedom of the Will as a Key to the
Ethics of Scotus,” trong Deus et Homo ad mentem I. Duns
Scoti, (Romae, 1972), 370.
78
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“Ngài có thể đồng ý với các nhà khoa
học đương đại là: lý thuyết về hỗn mang
(chaos theory) có thể là một mô tả thực tại
thích hợp hơn so với các cách giải thích
khác, tuy nhiên ngài đồng thời vẫn biện hộ
cho một trật tự của những gì hiện hữu.
Thật vậy, Scotus lập luận rằng không có
gì tồn tại cách không không; mỗi một sự
vật được sắp xếp trong tương quan với
các sự vật khác. Mọi thực tại đều có tương
quan với nhau, và mối tương quan này thì
do Thiên Chúa thiết kế”81.
Đây là một lý do giải thích tại sao nền thần
học hiện nay ngày càng ý thức rằng tất cả
những gì xảy ra trong thế giới hôm nay nên
được đặt trong bối cảnh lời hứa của Thiên Chúa
về một sự hoàn tất viên mãn trong tương lai,
bên trong một cái nhìn về tình yêu của Thiên
Chúa và sự tự do của nghệ thuật.
“Một nền thần học toàn bộ, nghĩa là hòa
hợp với tinh thần Thánh Kinh về lời hứa, cũng
như với khoa vật lý thiên văn, địa chất học,
sinh học tiến hóa và sinh thái học, đòi hỏi
chúng ta, giờ đây, cần nhìn xem toàn bộ vũ
trụ, từ lúc nó mới bắt đầu cho đến bất kỳ kết
thúc nào đang chờ đợi nó.”82

Do đó, một cái nhìn toàn bộ về vũ trụ và sự
phát triển của con người, sẽ giúp tránh hoặc chủ
nghĩa duy vật khoa học, hoặc thuyết nhị nguyên
tôn giáo83. Cách tiếp cận đầy sáng tạo của
81

Ingham, ibid. 144. “Khoa học hiện đại, nếu hiểu cho
chính xác, thì không bao giờ, trong điều kiện tốt nhất,
buộc Thiên Chúa vào vai trò của một vị thần địa chủ luôn
đi vắng, nhưng nó cho phép chúng ta quan niệm hoạt
động quan phòng liên tục của Đấng Tạo Thành và một
mực thương yêu quan tâm đến tạo dựng.” Polkinghorne,
nt. 75.
82
Haught, Theology, Ecology and Cosmology: A
trialogue, Woodstock Report, tháng 6-1994, số 38,
trang.3-10.
http://woodstock.georgetown.edu/publications/reprot/r.fe
a38.htm
83
Bởi vì thuyết duy vật khoa học xem thiên nhiên như là
vật chất không có sự sống và không có tâm trí, do đó,
trong một thế giới hoàn toàn không hồn, không trí như
thế, sự sống và ý thức được coi như những sự kiện tạm
bợ, chóng qua, và hậu quả là tinh thần của con người khó
mà cảm thấy như đang ở trong nhà mình! Còn đối với
thuyết nhị nguyên tôn giáo, nó dễ dàng đưa đến việc xem
lý tưởng của số mệnh của con người như một sự rút lui
khỏi thế giới này. Mục đích của đời sống của chúng ta, vì
thế, là tìm một con đường thoát khỏi cuộc sống hiện nay
để đi vào sự vĩnh cữu vượt lên trên thời gian. Theo
Haught, cả hai đều “làm tồn tại mãi ý tưởng Ngộ đạo cổ
xưa là chúng ta “bị thất lạc trong vũ trụ”, nt.
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Scotus về thực tại dường như nhận được sự cảm
thông đáng kể từ các nhà khoa học vật lý, và
sinh vật, là những người "tập trung sự chú ý của
họ trên tiến trình của thế giới (đặc biệt là quá
trình tiến hóa của sự phát triển sự sống trên trái
đất), và ít quan tâm đến các vật lý cơ bản nằm
bên dưới tiến trình này"84.
IV. Tầm nhìn đầy đủ về thế giới
Là nhà tư tưởng tôn giáo và thiêng liêng,
Scotus nhìn thế giới mà ngài đang sống trong
đó, như một tổng thể đẹp và cố kết mạch lạc,
một thế giới mà người ta có thể dùng lý trí truy
cập và hiểu được các bí mật của nó, tuy nhiên,
một cách không thấu đáo, không tường tận.
Chính đức tin Công giáo giúp Scotus “biết cách
đọc thế giới vật chất, một thế giới chứa đựng
trong đó những tín hiệu của ý định chủa Thiên
Chúa."85
Nói một cách cụ thể hơn, trong truyền thống
Phan sinh, Scotus chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi
các thư của thánh Gioan và Thánh Phaolô: Ga
1: 1-18, và Ep 1: 3-14; Cl 1: 15-20, trong đó
thánh Tông đồ nhấn mạnh đến sự Tiền định của
Chúa Kitô, tính Ưu việt Tuyệt đối của Ngài, và,
như một hệ luận của các điều trên, đó là động cơ
của mầu nhiệm Nhập Thể bắt nguồn từ quyết
định yêu thương và tự do của Thiên Chúa. Đức
Thánh Cha Biển Đức XVI tóm lược học thuyết
của Scotus như sau:
"Ngài chủ trương rằng mầu nhiệm Nhập Thể
không phải là kết quả trực tiếp của tội lỗi Ađam,
nhưng là một 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."86

định của Chúa Cha, là nguyên thủy, là trung tâm
và cùng đích của toàn vũ trụ. Chính vì thế mà
người ta không thể nào quan niệm tạo dựng mà
không có Đức Kitô, là đỉnh cao và là sự hoàn tất
của nó: Ngài là Alpha và là Omega (Kh 1:8).
Thật ra, vũ trụ và tất cả các hữu thể có lý trí
đang tồn tại trong đó, đều được liên kết với Đức
Kitô, bởi vì chúng được tạo dựng cho Ngài, và
đều lệ thuộc vào Ngài, như Thánh Phaolô nói
một cách dứt khoát: "Trong Ngài, mọi vật được
tạo thành".
Tương tự như thế, một nhà cổ sinh vật học
nổi tiếng thế giới của thế kỷ trước, linh mục
Teilhard de Chardin, Dòng Tên (SJ), tin rằng,
theo quan điểm của ngài, sự tiến hóa là hướng
tới Đức Kitô. Vũ trụ được sắp xếp vì Đức Kitô,
“Đức Kitô vĩ đại, le Grand Christ ", Đức Kitô
hoàn vũ. Học giả Wildiers thấy rằng thật là thú
vị khi các văn bản mà Teilhard trích dẫn, để
chứng thực quan điểm của ngài về Đức Kitô, thì
rất phù hợp với các văn bản được trích dẫn bởi
các người biên soạn về chủ đề tính ưu việt của
Đức Kitô của Scotus87. Trong thực tế, qua các
cuộc trao đổi với cha Allegra (ofm), cha
Teilhard khẳng định rằng: "Mặc dù tôi đã khởi
đầu từ các tiền đề khác, các tiền đề của khoa
học, tôi vẫn có thể đạt đến các kết luận tương tự
như Cha, về "Tính ưu việt của Đức Kitô". Điểm
dị biệt duy nhất, đó là tôi diễn bày suy nghĩ của
tôi bằng một từ vựng khác với Cha.”88. Do đó,
tôn giáo và khoa học, thay vì xung khắc với
nhau, lại bổ sung cho nhau; đường lối của Thiên
Chúa, như chúng ta biết chúng qua sách Khải
Huyền (Kh), và các đường lối của con người,
được biết đến với chúng ta qua các ngành khoa
học, phải gặp nhau. Nhà triết học người Ý,
Carmelo Ottaviano, minh họa như sau nguyên
tắc của Scotus: "Summum bonum non potest
esse occasionatum” (Sự Thiện trọn hảo không
thể tùy tiện, ngẫu nhiên) :

Từ một nhận định về tình yêu của Thiên
Chúa, Scotus đi đến kết luận rằng Chúa Kitô là
người được tiền định đầu tiên như là "summum
opus Dei" (tác phẩm tối ưu của Thiên Chúa).
Do sự ưu việt tuyệt hảo và mang tính cứu cánh
của Ngài, Đức Kitô là đối tượng đầu tiên trong ý

"Nếu chúng ta đi tìm mục đích cuối cùng
của thiên nhiên và đi sâu vào trong chính
thiên nhiên để tìm kiếm, chúng ta không thể
không khám phá ra siêu nhiên, trong đó thiên
nhiên trọn vẹn là chính nó như trong nguyên
nhân tác thành của nó, và chỉ như thế mà thôi,

84

Polkinghorne, Belief in God, 11. Xem R. Dawkins, The
Blind Watchmaker (Longman, 1986); River out of Eden
(Weidenfeld and Nicolson, 1995).
85
Polkinghorne, Belief in God, 10.
86
Qui chiếu Cuộc nói chuyện của ĐTC Biển Đức XVI ở
đại thính đường Phaolô VI, Zenith. Org. ngày 7-7-2010
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Wildiers N.M., Teilhard de Chardin (Paris: Editions
Universitaires, 1960), 94-95.
88
Allegra, My Conversations, 39.
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bởi vì đó là do chính bản chất của hữu thể của
nó.” 89

Về phần mình, Teilhard nói rằng:
“Sự nghiên cứu khoa học, xét như một mạc
khải của Đấng Tạo Hóa, là sự ý thức rằng: có
mối quan hệ thiết yếu giữa sự khởi đầu vũ trụ
(cosmogenesis), sự khởi đầu sự sống
(biogenesis), và sự trỗi sinh tâm trí
(noogenesis); rằng: giữa chúng có sự tương
thuộc lẫn nhau và có cùng cứu cánh; và rằng:
vì thế, chúng ta có thể nói về sự phát triển có
định hướng (orthogenesis)…Với trí quyển
(noosphere), một thời đại mới bắt đầu trên trái
đất. Đó là thời đại của homo sapiens (con
người thông minh), có khả năng khái quát
hoá, tiên đoán và dự phòng. Con người lớn lên
và phát triển trong một quá trình thăng tiến
hướng về một sự tổng hợp hóa (totalization)
…Đến lượt nó, sự tổng hợp hóa này sẽ dẫn tới
sự "nhất thống hoá"(unanimization), cũng
giống như hàng triệu năm trước, các yếu tố
địa chất dẫn đến “nhân hoá” (homonization).
Trong tiến trình đi lên này, con người vừa là
trục của bánh xe, vừa là nan bánh xe, và trong
cả hai chức năng đó, con người hướng tiến về
điểm Omega, là Đức Kitô, “ĐứcKitô vĩ đại” 90

Nói tóm, đối với Teilhard, sự khởi đầu vũ
trụ (cosmogenesis), sự trực sinh (orthogenesis),
sự khởi đầu của con người (anthropogenesis),
tất cả đều hướng về “Kitô hoá” (Christification)
Sự tương đồng, hoặc nói đúng hơn, sự hội tụ
quan điểm giữa một nhà thần học thời trung cổ
và một khoa học gia hiện đại, Scotus và
Teilhard 91, chứng tỏ rằng sự hòa hợp giữa khoa
học với tôn giáo, trí thức và thiêng liêng là điều
có thể được. Nó ngăn chặn một sự ly khai giữa
con người với thiên nhiên, tránh được sự độc lập
khỏi một trật tự được tạo dựng.
Chúng ta đang sống trong một nền văn hóa,
cùng với Teilhard, tin vào sức mạnh tinh thần

của vật chất. Nền văn hóa này cũng là nền văn
hóa, cùng với Scotus, rất coi trọng các giá trị
nhân bản như tính cá thể, sự tự do, phẩm giá con
người. Loài người là phần của thiên nhiên, con
người là một tạo vật mà bản chất của nó là cởi
mở và có tính lịch sử. Như thế,
“Học thuyết Scotus về sự Uu việt tuyệt
đối của Đức Kitô chính là sự khẳng định bản
chất tốt đẹp của vật chất, giá trị của lao động,
và ý nghĩa của lịch sử nhân loại và lịch sử vũ
trụ ... Vật chất, lịch sử và toàn bộ tạo dựng
không bao giờ được xem như là cái gì phụ
thuộc cho tinh thần, cho sự vĩnh cửu và sự tồn
tại trên trời, hoặc chỉ được coi như là một
phông nền không hơn không kém, trong đó
chúng ta sống cuộc sống của chúng ta như
một sự chuẩn bị cho vĩnh cữu. Cuộc sống của
chúng ta trong thế giới không phải là một cái
gì đó đơn thuần được chấp nhận, y như thể
chúng ta thuộc về thế giới này mà không hề
có liên can gì đến Thiên Chúa. Đức Kitô là sự
kết hiệp của Thiên Chúa và Con Người, một
kết hợp được Thiên Chúa muốn cách tuyệt đối
trong một hiện tại tự do và vĩnh cữu.”92

Kết luận:
Như các nhà tư tưởng khác của thời đại ngài,
sự đóng góp của Scotus cho trào lưu kinh viện
hệ tại ở nỗ lực cơ bản hòa hợp giáo lý mạc khải
và triết học thế tục, 93 "liên kết lòng đạo đức với
nghiên cứu khoa học, với sự khéo léo tinh tế và
sâu sắc của ngài trong thâm nhập vào các bí mật
của những chân lý tự nhiên và mạc khải."94 Tuy
nhiên, chính quan điểm lấy Đức Kitô làm trung
tâm95 là nền tảng cho toàn bộ học thuyết của
ngài. Thật vậy,
"một trong những đặc điểm thiết yếu làm
cho ngài có một chỗ đứng riêng, và làm cho
ngài nổi bật, đó là sự khẳng định dứt khoát về
điều có thể được gọi là tính chất lịch sử của
quan điểm Kitô giáo về vũ trụ. Tạo dựng,
nhập thể, công nghiệp của Đức Kitô, đây là ba
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Qui chiếu Allegra, My Conversations, 96. “Tất cả các
chứng cớ có giá trị trong các khoa sinh học đều ủng hộ
lập trường này…là vũ trụ là một toàn bộ được đặc biệt
thiết kế, trong đó sự sống và nhân loại là mục đích nền
tảng của nó, một toàn bộ trong đó tất cả các mặt của thực
tại có ý nghĩa và sự giải thích của nó trong sự kiện trung
tâm này.” Michael Denton, Nature’s destiny: How the
laws of Biology reveal Purpose in the universe (New
York: Free Press,1998), 339.
90
Allegra, My conversations, 59-60.
91
“Từ những vũ trụ quan hoàn toàn khác nhau, và từ
những khởi điểm hoàn toàn khác nhau, nhà thần học và
nhà khoa học đều đạt đến cùng một kết luận: Đức Kitô là
trung tâm của vũ trụ.” Doyle, Duns Scotus and
Ecumenism, 650
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Eric Doyle, My heart’s quest, 302.
“Tổng hợp triết học của Scotus bây giờ được xếp ở giữa
những hệ thống lớn, ngang hàng với các tổng hợp của
thánh Tôma và Bônaventura…Nếu chúng ta xem xét triết
học của Scotus trong chính nó, chúng ta bó buộc nhận
rằng đó là một hệ thống siêu hình như bất cứ hệ thống lớn
nào khác trong thế kỷ thứ 13.” Copleston, sđd. 476-551.
566.
94
Benedict XVI Zenit Org. 081222.
95
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 Đức Mẹ vô nhiễm thai, vấn đề tự do của con
người.” Zenit Org. 2010/07/07
93
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hành vi tự do về phía của Thiên Chúa, trong ý
nghĩa đầy đủ nhất của từ ngữ, nghĩa là: chúng
là những hành vi có thể đã không xảy ra, và là
những hành vi lệ thuộc vào sáng kiến của
Thiên Chúa, 96 Đấng không có lý do hành
động nào khác ngoài chính ý muốn của
Người.”97

Quan điểm này của Emile Bréhier đã được
Paul Vignaux, một sử gia triết học và là một
chuyên viên thời Trung cổ, mãnh liệt ủng hộ.
Ông này tìm thấy trong học thuyết của Scotus
“đặc tính lịch sử của cái nhìn về vũ trụ như là
đặc tính căn bản”98, và bên dưới “trật tự học
thuyết” (ordo doctrinae) có sự hiện diện của
một yếu tố được coi như là căn bản: “ trật tự
lịch sử”( ordo historiae).
Điều này nhằm để nói rằng một cái nhìn về
vũ trụ được tạo dựng, trong đó các tương quan
giữa đức tin và lý trí phải được xem xét dưới
góc độ lịch sử, là điều cần thiết. Trong thực tế,
"Scotus tìm cách đưa các quan điểm chính của
ngài vào một cái nhìn toàn bộ về lịch sử, về
hành động của Thiên Chúa và cuộc sống của
con người bên trong lịch sử ngẫu nhiên."99 Đặc
tính lịch sử của quan điểm Kitô giáo về vũ trụ
của Scotus, với cái nhìn lạc quan của nó100, có
thể dọn đường cho đối thoại, không chỉ với các
triết gia hiện đại, nhưng còn với các nhà khoa
học nữa101.
96

Antonie Vos gọi cái này là “tính ngẫu nhiên đồng thời”
(“the synchronic contingency), một ý tưởng nòng cốt của
học thuyết của Scotus.” Qui chiếu A. Vos, The
Philosophy of John Duns Scotus, (Edinburg: Edinburg
University Press, 2006), viii.
97
Emile Brehier, The History of Philosophy, Tập III: The
Middle Ages and the Renaissance, (Paris: Presses
Universitaires de France, 1965), 183-84.
98
Paul Vignaux, Philosophie au Moyen Age, (Paris:
Librairie philosophique J, Vrin, 2004), 47.(lưu ý: Paul
Vignaux là người kế vị Etienne Gilson, trong những
năm1933-1935, trong vai trò điều hành, hướng dẫn các
nghiên cứu “các học thuyết và tín điều” của Trường Thực
hành Cao đẳng, Sorbonne, Paris.)
99
H. Schaluck, The relevance of Duns Scotus for Today.
(Bài thuyết trình chưa xuất bản)
100
“Vị tu sĩ Phan-sinh này kiên định bảo vệ một lập
trường, -trong đó sự toàn hảo viên mãn của con người như
một hữu thể có lý trí-, bao hàm việc yêu Thiên Chúa theo
cách Người yêu…ở bên trong truyền thống phan sinh, là
truyền thống nhấn mạnh đến ý chí và khuynh hướng chiều
về cái đẹp, tình yêu và tính giản đơn.” M.Ingham và M.
Dreyer, The philosophical vision of John Duns Scotus,
(Washington, D.C.: The Catholic University of America
Press, 2004), 8.
101
Đan cử vài nhân vật, ví dụ Peirce: “Các tác phẩm của
Scotus đã ảnh hưởng mạnh trên tôi….Nếu nền luận lý học
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Nói tóm, người ta có thể nói: Đóng góp lớn
lao của Scotus cho triết học kinh viện là làm
chứng rằng trào lưu triết học thời Trung cổ này,
-mặc cho các thiên kiến của các nhà nhân văn
thời Phục hưng và các học giả đương đại khác
về nó-, đã và đang là một trào lưu triết học tinh
hoa, đến nỗi một sử gia triết học hiện đại, Jorge
J.E. Gracia, đã phát biểu như sau: "Xét về
cường độ, tính chất tinh tế, và thành tựu, thì nền
triết học trong thế kỷ thứ mười ba,- công bằng
mà nói-, có thể được so sánh với thời vàng son
của triết học Hi Lạp ở thế kỷ thứ tư trước Công
nguyên”102.
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Bài giảng Lễ an táng
cha Augustin Nguyễn Trinh Phượng, OFM,
ngày 29-11-2011, tại cộng đoàn Thủ Đức
(Is 25,6-10a; 1 Ga 3,18-22; Mt 11,25-30)
Cái chết của một người anh chị em luôn để
lại một sứ điệp. Cuộc ra đi của cố Augustin
Nguyễn Trinh Phượng nói với chúng ta điều gì?
Cố qua đời khi Hội Thánh vừa bắt đầu năm
Phụng vụ mới với Mùa Vọng. Sự ra đi của cố
trở thành một sứ điệp Mùa Vọng: sống cuộc
sống như một sự vươn tới tương lai. Nhưng
không phải chỉ cái chết, mà chính cuộc đời của
cố đã làm cho sứ điệp Mùa Vọng nên hiện thực.
Tuy tuổi đời đã cao, 96 tuổi, cố không ngồi
đó mà nhắc lại các chuyện ngày xưa dưới một
lớp sơn mới, và nuối tiếc quá khứ. Nguyên việc
ngày ngày cố ra vườn trồng cây ăn trái, cho đến
khi không thể bước đi nữa, đủ chứng tỏ cố tin
vào giá trị của hiện tại và tương lai.
Và cố vẫn viết, viết những bài suy niệm nho
nhỏ, viết ra những ưu tư về đời sống phụng vụ,
về linh đạo Phan sinh. Những tư tưởng không
phức tạp, cho thấy lòng cố đơn sơ chân thành
đang tìm cách sống niềm tin và giúp sống niềm
tin. Chẳng hạn lược đồ tu đức của cố: ngày
Chúa nhật: kính Chúa Phục sinh; thứ hai: kính
Chúa Thánh Thần; thứ ba: kính Chúa Quan
Phòng (Chúa Cha); thứ tư: kính Đức Mẹ và các
thánh; thứ năm: kính Mình Thánh Chúa; thứ
sáu: kính cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu;
thứ bảy: Tạ ơn Chúa. Sống cùng nhịp với Hội
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Thánh và trung thành với linh đạo Phan sinh, cố
khuyên anh em gia tăng lòng kính mến Chúa
Thánh Thần và ký thác đời sống cùng mọi sinh
hoạt cho Người.
Một điều không thể nghi ngờ, đó là cố trung
tín với nếp sống Phan sinh trong cái ăn, cái mặc
đơn giản, nghèo khó, cố sống niềm vui và tạo
niềm vui cho người khác, qua những câu bông
đùa dí dỏm.
Vì gắn bó với Đức Kitô Tôi tớ, cố Augustin
luôn sẵn sàng phục vụ, dù là trong việc cao
trọng như ngồi tòa, dâng thánh lễ, hay trong
những việc nhỏ bé, xếp lại tờ báo, tìm cho đàn
em một bài viết… Sẵn sàng, mà không tỏ ra
quan trọng. Sẵn sàng, mà không ra vẻ nặng nề.
Những trung tín này giúp cho cố giữ được
đời sống chung: khi tâm trí đã quên nhiều, cố
vẫn cứ đi đọc kinh với anh em, tuy chẳng mấy
khi rở đúng trang sách; vẫn cứ đi đồng tế với
anh em, tuy chẳng còn ý thức là lễ gì; vẫn cứ cố
gắng để không trở thành gánh nặng cho anh em.
Khi cố đã nằm liệt tại phòng bệnh, tôi đến thăm,
cố bảo: Xin cha Giám Tỉnh cho về lại phòng
trệt, chứ ở phòng này cứ phải leo lên leo xuống
cầu thang bất tiện, rồi anh em cứ phải giúp,
không tự đi ra nhà cơm một mình! Tôi khuyên
cố dâng mọi sự cho Chúa, cố gật đầu. Trung tín
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và sẵn sàng. Đấy là tỉnh thức. Dù mắt ngủ,
nhưng lòng vẫn thức! Thật ra, cố cũng có những
bất toàn kiểu của cố, mà đã nhiều lần chúng ta
phản ứng lại, nhưng cố là một tu sĩ mà Bề trên
có thể yên tâm về nếp sống, có thể dễ dàng bố
trí công tác và nhờ việc. Sẵn sàng lao tới. Một
tâm hồn Mùa Vọng.
Hôm nay, ra đi về với Thiên Chúa mà cố đã
kính yêu suốt cuộc đời chất chồng năm tháng,
dường như cố Augustin vẫn đang nhắc lại lời
của thánh bổn mạng: “Lạy Chúa, con yêu Chúa
quá muộn”, con yêu Chúa quá ít, lẽ ra con phải
cố gắng hơn. Sống hơn 90 tuổi, thì cũng vẫn
thấy yêu Chúa quá ít. Từ cuộc ra đi của cố, tôi
hiểu rằng: Đã chọn gì, thì hãy tài bồi cho điều
đó, và quay về đó để mà điều chỉnh hướng đi.
Tôi cũng phải tự hỏi: Xem lại đi anh, Thiên

Chúa thật sự có vị trí nào trong kinh nghiệm
thường ngày của anh? Kiểm chứng lại đi, Tin
Mừng có ảnh hưởng gì trên những chọn lựa mỗi
ngày của anh? Hôm nay, chúng ta có thể thưa:
“Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen
Cha”, vì Cha đã ban cho chúng con một người
anh đã sống và chết không gây phiền hà, không
gây vấn đề cho chúng con. Còn cố, đã sống đời
mình như một Mùa Vọng, hôm nay cố đã mừng
Sinh Nhật của Con Thiên Chúa trước rồi, và
đang mừng sinh nhật của mình vì cố vừa sinh ra
vĩnh viễn làm con Thiên Chúa. Hẳn là cố đang
nhắc lại lời của Đức Kitô, vì cố đang sống trong
tình yêu dịu dàng của Người: “Tất cả những ai
đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng
tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,28).

CÁCH MẠNG, CANH TÂN
VÀ GIÁO HỘI CÔNG GIÁO RÔMA:
VÀI SUY TƯ LỊCH SỬ
Ken Capalbo, OFM.
FX. Phó Đức Giang, ofm chuyển ngữ
Linh mục Ken Capalb sinh năm 1957 tại Mỹ và là chuyên viên về lịch sử Giáo Hội Trung Cổ.
Ngài có bằng tiến sĩ văn chương và cao học giáo sử. Hiện nay cha Ken đang tham gia giảng dạy thần học
tại Mỹ và Việt Nam. Bài nói chuyện sau đây được trình bày trong cuộc hội thảo nhân ngày lễ chân phước
Dons Scottus vào ngày 12/11/2011 tại Học Viện Phanxicô Thủ Đức cho sinh viên triết học và thần học.
Bản văn gốc của bài nói chuyện này bằng Anh ngữ. Vì thế, các chú thích sẽ giữ nguyên gốc để trung
thành với tư tưởng của tác giả.

CÁCH MẠNG VÀ CANH TÂN TRONG
LỊCH SỬ CŨNG NHƯ LÝ THUYẾT
Hôm nay tôi chia sẻ vài suy tư về sự khác biệt
giữa cách mạng và canh tân,103 xét như là tiến
trình lịch sử, qua những quy chiếu lịch sử và lý
thuyết. Đặc biệt, tôi chú ý đến mối quan hệ và
ảnh hưởng của chúng trên Giáo Hội. Nền tảng
103

The word revolution (Latin revolutio) appears in the
work of Copernicus, De revolutionibus orbium
coelestium (On the Revolutions of the Heavenly
Spheres) 1543 – a cornerstone of the Scientific
Revolution – in which revolution connotes movement
full circle. Using this original meaning of revolution, a
long term historical process of revolutionary change
returns to a starting point; e.g., the fall and eventual
restoration of the Bourbon monarchy in 1815 after
twenty-five years of revolution in France. The promise
of revolution in history can result in greater tyranny and
poverty; e.g., Stalin was arguably more brutal than any
Czar. The word reform (Latin reformare) is rooted in
the Christian tradition of repentance and conversion; in
other words, a change to improve.
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của suy tư này dựa trên phương pháp sử học Mỹ,
Anh, Pháp và Đức. Mặc dầu được huấn luyện để
làm sử gia về Giáo Hội Trung Cổ, tôi phải đương
đầu rất nhiều về hai tiến trình lịch sử này trong
suốt nhiều năm dạy học và viết lách.
Qua nhiều cách thức khác nhau, canh tân và
cách mạng đều là các thuật ngữ mô tả hệ quả
những sự kiện của quá khứ mà chúng ta gọi là
lịch sử. Cả hai diễn tả sự thay đổi đầy ý nghĩa
về những biến động lịch sử lớn lao để đáp trả
cho các cơn khủng hoảng nghiêm trọng với
nhiều hệ quả khôn lường. Sự khác biệt của
chúng nằm ở bản chất của việc đáp trả và thực
tại của những thay đổi này.
CÁCH MẠNG
Có một điển tích về cách mạng Pháp minh
họa cho nhu cầu mô tả biến động lịch sử cách
chính xác. Vào ngày 14/7/1789, vua Louis XVI
chất vấn cận thần: “Có một cuộc nổi dậy sao?”
Le Duc de Liancourt trả lời: “Không phải, thưa
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điện hạ. Nó là một cuộc cách
mạng!” 104 Câu chuyện nhỏ này
cho thấy nổi dậy có thể là một
phần nhưng chưa đạt đến mức
trọn vẹn của cách mạng. Có
những tình huống hoặc kết quả
mang tính biến động như nổi
dậy hoặc thiết lập chính phủ
mới, nhưng không nhất thiết là
cách mạng, hiểu theo nghĩa
hẹp.
Các định nghĩa từ nguyên
của ‘cách mạng’ diễn tả sự lật
đổ thể chế cách bất ngờ và bạo
lực, chuyển giao quyền bính và
sụp đổ trật tự kinh tế-chính trị.
Bạo lực thường mang hình
thức chống phá cách mạng
hoặc chiến tranh trong và
ngoài nước. 105 Các thay đổi
trong văn hóa, văn minh và
bách hại tôn giáo đặc trưng cho
tiến trình này. Thuật ngữ ‘cách mạng’ cũng có
thể được dùng cho những thay đổi lớn trong
khoa học, nông nghiệp, công nghiệp, kỹ thuật,
tư tưởng và văn hóa. Có những biến đổi cách
mạng rất lớn lao nhưng lại tiến triển từ từ trong
trường hợp của công nghiệp và văn hóa. Alexis
de Tocqueville đã gọi nó là ‘cách mạng tiệm
tiến.106
Các học giả Maxít đã đóng góp rất lớn cho lý
thuyết về cách mạng. Có lẽ khía cạnh táo bạo
nhất của trường phái này là việc chú ý đến yếu
tố kinh tế và chấp nhận sự phong phú của các
hình thái cách mạng.107 Nhiều sử gia Tây
Phương hiện nay cho rằng phân tích Maxít đang
bị thay thế bởi các triết thuyết mới và đã lỗi thời
bởi vì nó dựa trên thuyết tất định cũng như
những dữ kiện lịch sử hiển nhiên. Cả hai điều
này đều giả định những kiến thức mà chúng ta
không có cũng như cuộc đấu tranh giai cấp, một
yếu tố trong muôn vàn điều làm nên tiến trình
cách mạng. Các sử gia này đề nghị các mẫu
104

Le Roi: “Mais, c'est une révolte ?" Le Duc: "Non Sire,
c'est une révolution !"
105
The motto of the French Revolution, in full, is
rendered: Liberté, égalité, fraternité, ou la mort!
106
Roger Boesche, Tocqueville's Road Map:
Methodology, Liberalism, Revolution, and Despotism
2006
107
For a stimulating consideration of Marx, consult Sir
Owen Chadwick, The Secularization of the European
Mind in the Nineteenth Century 1975
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thức kinh nghiệm lịch
sử và hầu hết chúng
không chuẩn nhận cho
lý thuyết về sự tái diễn
lịch sử.
Bắt đầu từ thời của
Marx, các học giả đã
sáng tạo rất nhiều lời
giải thích và cấu trúc về
kiểu mẫu, lý thuyết của
cách mạng. 108 Vào cuối
thế kỷ 20, sử gia sử
dụng các thuật ngữ tâm
lý như rối loạn chức
năng và não trạng để
giải thích nguyên nhân
cũng như động lực đằng
sau các cuộc nổi dậy
trong chính phủ hoặc xã
hội. Thậm chí hình ảnh
kẹt xe cũng được dùng
để tìm hiểu các hành vi
bất ngờ, đôi khi vô lý có liên quan đến động lực
cách mạng.
Tôi ý thức việc sử dụng cách giới hạn thuật
ngữ cách mạng, tuy nhiên các thực hành thông
dụng lại thường hay gán hạn từ này cho bất cứ
thay đổi nào. Đối với sử gia, thực tại cách mạng
đích thực tương đối hiếm hoi trong lịch sử nhân
sinh. Hầu hết các học giả đều đồng ý rằng thuật
ngữ này chỉ áp dụng cách đúng đắn tới sự biến
đổi hoàn toàn về mặt kinh tế, chính trị và xã hội
trong xã hội đương đại. Chẳng hạn, Pháp vào
năm 1789, Nga (1917), Trung Quốc (1949), Việt
Nam (1975) và Iran (1979). 109 Thuật ngữ cách
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Jack Goldstone, "Towards a Fourth Generation of
Revolutionary Theory," Annual Review of Political
Science 4, 2001:139-187. This survey of historians,
economists, sociologists, and political scientists is
especially valuable. I would also highlight Crane
Brinton, The Anatomy of Revolution 1965; William
Doyle, Origins of the French Revolution 1988; Alfred
Cobban, The Social Interpretation of the French
Revolution 1999; François Furet. Penser la Révolution
française 1978; and Theda Skocpol, States and Social
Revolutions: A Comparative Analysis of France, Russia,
and China, 1979. Skocpol represents something of a
revised Marxist outlook against which Cobban and
Furet argue for a “revisionist” critique of the Marxist
school.
109
Some events, such as the American Revolution of
1776, may not fully qualify as true revolutions. The
situation in the US may have been more properly an
insurrection and civil war within the British Empire.
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mạng cũng mô tả chính xác các cuộc thay đổi về
nông nghiệp, khoa học, công nghiệp ở Châu Âu.
Nó cũng được áp dụng vào những biến đổi lớn
trong tư tưởng và văn hóa cũng như kỹ thuật
hoặc toàn cầu hóa trong thời gian gần đây.
Kiến thức học thuật của tôi về cách mạng
thuộc về trường phái Annales trong lãnh vực sử
học, xuất hiện ở Pháp vào thế kỷ 20. 110 Danh
hiệu Annales đến từ tạp chí Annales d'histoire
économique et sociale do sử gia hàng đầu của
trường phái này đồng sáng lập, Lucien Febvre
and Marc Bloch vào năm 1929. Họ tách biệt bản
thân ra khỏi phương pháp phân tích giai cấp của
sử học Marxít. Trường phái Annales loại bỏ sự
nhấn mạnh quá đáng của chính trị, ngoại giao và
chiến tranh mà sử gia của thế kỷ 19 và đầu 20
thường sử dụng. Thay vào đó, họ đề nghị nghiên
cứu những yếu tố lâu đời đang tiềm ẩn dưới cấu
trúc lịch sử (la longue durée) hơn là các biến cố
thay đổi chính trị chóng qua. 111 Họ phân biệt
tính liên tục qua dòng lịch sử, đặc biệt các phát
triển xã hội và kinh tế. Các học giả Annales gọi
vị trí địa lý, xã hội, văn hóa là não trạng. Các
yếu tố này cùng với nhân sinh quan và tâm lý
của quần chúng đóng vai trò thiết yếu cho dự
đoán của sử gia.
Francois Furet đã thành công ngoạn mục khi
áp dụng quan điểm Annales vào cách mạng
Pháp. Một trong những thành tựu lớn nhất của
ông là lý thuyết về giáo lý cách mạng. 112 Ông
vượt ra ngoài quan điểm Annales để nghiên cứu
lại nguồn gốc chính trị của cách mạng Pháp.
Ông ca ngợi công trình của các sử gia Anh và
Mỹ, một điều bất thường tại Pháp vào lúc đó. 113
Tôi đã gặp ông tại đại học Chicago khi đang nói
chuyện ở đó vào những năm 80.
Trong lúc không một trường phái nào có thể
giải thích tính phức tạp của lịch sử nhân sinh,
nhóm Annales đề nghị một lối nhìn rất hấp dẫn
The English Civil War of the 17th century may actually
have been a revolution.
110
For a reliable introduction, consult Peter Burke, The
French Historical Revolution: The Annales School 1990
111
L’histoire événementielle, "event-centered history"—
the short-term run of events rather than the long haul.
112
Furet coined this term to describe the Marxist and neoMarxist account of France’s revolution as the model and
forerunner of bourgeois revolutions everywhere, based
on an interpretation of the years 1789-1794 as the
classic instance of class conflict.; cf. Furet, Penser
113
For example, Sir Owen Chadwick, The Popes and the
European Revolution 1981, and Secularization; also
Cobban, Social Interpretation
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sử gia. Quan điểm này cho rằng cách mạng
chuẩn nhận tính liên tục cũng như sự thay đổi
của thế giới nhân sinh. Các yếu tố thường hằng
như cấu trúc cũng như não trạng như văn hóa và
tôn giáo rất quan trọng, nếu không nói là vượt
qua những thay đổi chóng qua trên bề mặt.
Hình ảnh sân khấu minh họa sự khác biệt
giữa chiều kích lâu bền của lịch sử và những sự
kiện tương đối hiếm hoi mà người ta gọi là cách
mạng. Xin trích dẫn lời của một nhà thơ và viết
kịch của Anh quốc William Shakespeare:
Toàn thể thế giới là sân khấu. Tất cả
mọi người chỉ là diễn viên. Họ hiện hữu
và xuất hiện. Một người lại có thể xuất
hiện trong nhiều phân cảnh…114
Hình ảnh về lịch sử nhân loại cho thấy một
chuỗi những vở kịch dài ngắn khác nhau trên
sân khấu. Các diễn viên đảm nhận nhiều phần
khác biệt trong vở kịch nhưng trên cùng một sân
khấu. Rất ít khi người ta thay đổi sân khấu. Sự
khai mở câu chuyện nhân sinh trên sân khấu có
liên hệ tới la longue durée trong lúc sự thay đổi
của sân khấu lại chính là cách mạng. Mặc dù rất
hệ quả của nó rất quan trọng, cách mạng không
thể hoàn toàn xóa bỏ sự liên tục khai mở của
câu chuyện nhân sinh. Vở kịch và diễn viên với
nền văn hóa cũng như não trạng tôn giáo vững
bền của họ vẫn tiếp tục trên nền sân khấu mới.
Mặc dù không có sự giải thích tương đồng
nào hoàn toàn thỏa đáng, hình ảnh này đề nghị
một kết nối thiết yếu giữa tính năng động lịch sử
của tính liên tục và sự thay đổi. Rõ ràng, cách
mạng và biến động thay đổi lịch sử cũng như
cuộc sống nhân sinh. Tuy nhiên, sử gia Tây
Phương đã chú trọng quá lâu trên sự thay đổi
này đến nỗi quên mất tầm quan trọng của tính
liên tục. Tính bền vững và liên tục của những
giá trị văn hóa-tôn giáo không thể bị xóa bỏ bởi
chính phủ hoặc các nhà cách mạng. Owen
Chadwick đã lưu ý rằng nhà cách mạng có thể
chặt đầu nhà vua và tuyên bố một kỷ nguyên
mới nhưng sau khi mọi sự đã được ổn định, cái
gọi là mới lại mang dáng dấp của cái cũ. 115 Plus
ça change!
114

William Shakespeare, As You Like It
Chadwick, Secularization, final chapter; in this book
Chadwick includes an engraving of a speaker exhorting
a group from the pulpit of a church in Paris. This
engraving actually depicts a meeting of a Communist
Club. The not-so-hidden agenda of a surrogate religion
is imaged.
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Một tiến trình lịch sử khác, canh tân, sẽ cung
cấp cho chúng ta một chọn lựa thay thế cho cách
mạng. Tôi đồng ý với các sử gia của Giáo Hội
rằng tôn giáo và Giáo Hội thường chịu đau khổ
dưới bàn tay của các nhà cách mạng. Tôi cho
rằng canh tân là những nỗ lực cách mạng lâu dài
được khai sinh bởi những giá trị tôn giáo và đạo
đức của tín hữu nhằm đáp trả cho khủng hoảng
mặc dù nó có thể áp dụng vào các thể chế cũng
như xã hội trần thế. Không như cách mạng,
canh tân là hình thức biến đổi đặc sắc mà thông
thường không cần đến vũ lực. Không như
những nhà cách mạng tìm cách hủy diệt và thay
thế ‘sân khấu’ của lịch sử tôn giáo nhân sinh,
các nhà canh tân tìm cách xây dựng nó. Việc tái
xây dựng này mang tính cơ chế cũng như cá
nhân. Chúng ta sẽ khảo sát việc canh tân dưới
quan điểm Kitô giáo.
CANH TÂN
Canh tân có vai trò quan trọng ngay từ nguồn
gốc của truyền thống Kitô giáo. 116 Lời mời gọi
hoán cải trong sứ vụ giảng dạy của Gioan Tẩy
Giả và Đức Giêsu đã nhắm đến ý tưởng canh
tân. Việc canh tân Kitô giáo làm sống động các
công đồng từ Nicéa cho đến Calcedonia,
Laterian IV, Constance, Trento, Vatican I và II.
Canh tân Kitô giáo thúc đẩy các phong trào tu
trì từ Biển Đức cho đến Phan Sinh, Đaminh và
Dòng Tên. Canh tân đưa dẫn cá nhân vào nẻo
đường thánh thiện mà Phaxicô Assisi là một
trong những vị thánh đã đổi mới cũng gợi hứng
cho nhiều người làm theo.
Học giả người Đức, Gerhart Ladner, đã khám
phá ra gốc rể của ý tưởng canh tân từ tư tưởng
của thánh Phaolô, các giáo phụ và tác giả Trung
Cổ. Ông định nghĩa như sau:
… ý tưởng về nỗ lực tự do, chủ ý, toàn
hảo, đa diện, liên tục và lập đi lập lại bởi
con người nhằm tái khẳng định và tăng
cường những giá trị tiền hữu trong phức
hợp tinh thần và vật chất của thế giới.117
116

For a recent survey, see Christopher Bellitto, Renewing
Christianity: A History of Church Reform from Day One
to Vatican II 2002; I rely on the magisterial work of
Gerhart Ladner, The Idea of Reform: Its Impact on
Christian Thought and Action in the Age of the Fathers
2004; and his “Reformatio,” in Ecumenical Dialogue at
Harvard, 1964. As well as “Terms and Ideas of
Renewal,” in Renaissance and Renewal in the Twelfth
Century 1982, which treat the reform impetus of the
Middle Ages.
117
Ladner, Idea, 35
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Ladner cho rằng ý tưởng về canh tân này
diễn tả một hiện tượng hoàn toàn Kitô giáo
trong nguồn gốc và sự phát triển của nó. Đối với
ông, Kitô giáo là một kết quả của một chuỗi
những khởi đầu. 118 Quan điểm này vang vọng ý
tưởng của Bêđa Khả Kính về “mỗi ngày Giáo
Hội lại sinh hạ Giáo Hội.” 119
Với chủ ý của buổi nói chuyện, tôi sẽ thích
ứng quan điểm Ladner về canh tân vào một
thuật ngữ giản dị: “nỗ lực tái khẳng định và tăng
cường các giá trị tiền hữu.” Mặc dù cách hiểu
này có thể được áp dụng vào nhiều chiều kích
xã hội sâu rộng, tôi dùng ý tưởng canh tân theo
nghĩa tôn giáo. Đối với cộng đoàn tín hữu
(ecclesia) và đối với từng Kitô hữu (fidelis), tiến
trình này là sự hoán cải thường xuyên
(renovatio và reformatio). Canh tân đưa đến
novitas vitae.
Trong lúc Ladner ý thức rất rõ rệt về bối
cảnh mà cuộc canh tân khai mở, tôi tin rằng
công trình của các học giả Anh quốc như Janet
Nelson đã chiếu soi một ánh sáng mới vào bối
cảnh đó. 120 Nelson mặc nhiên nhìn nhận định
nghĩa của Ladner nhưng sẽ giải thích xa hơn
động lực canh tân Trung Cổ vào thời thánh
Phanxicô Assisi. Mặc dù gán cho các yếu tố xã
hội việc sản sinh sơ khai phong trào canh tân
tôn giáo, bà luôn ý thức về tầm quan trọng của
giáo lý trong sự hình thành hệ thống đức tin. Bà
khẳng định:
… ngay cả trường hợp của những tôn
giáo phổ quát được thiết lập và tổ chức
chặt chẽ như Kitô giáo Trung Cổ, với
năng lực và khuynh hướng nội tại nhắm
đến việc tiến hóa bên trong, các thay đổi
chính yếu được thiết định biến chuyển nhờ
bởi nhiều yếu tố thúc đẩy của xã hội xung
quanh nó. 121
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Ibid.
Patrologia cursus completus: Series Latina ed. Migne,
93: 166d
120
Janet Nelson, “Society, Theodicy, and the Origins of
Heresy: Towards a Reassessment of the Medieval
Evidence,” Studies in Church History 9, 1972: 65-77
121
Nelson, ‘Society,” 77; at the time of St. Francis
urbanization and trade led to the rise of a new social
stratum of the poor and a new misery for the ordinary
believer; cf. Michael Cusato, O.F.M. “Alms-Asking and
Alms-Giving as Social Commentary and Social
Remedy,” in The Rule of the Friars Minor: Historical
Perspectives, Lived Realities Spirit and Life 14 2010:
59-80
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Nelson giả định một cách đáp trả cho những
khủng hoảng về việc an cư lập nghiệp, sự sụp
đổ chính trị và bất ổn xã hội (x. Durkheim) khi
hệ thống đức tin không còn thích ứng cũng như
giải thích được kinh nghiệm cá nhân về những
biến động để mang lại bình an tâm trí. Cơn
khủng hoảng này có thể là hệ quả của cuộc cách
mạng trong trật tự chính trị xã hội. Lời đáp trả
mang tính tâm lý và đạo đức của cá nhân hoặc
nhóm người nào đó trước khủng hoảng này sẽ
mang hai khía cạnh: tái sáng tạo lại trong truyền
thống – tái khẳng định và tăng cường các giá trị
tiền hữu; hoặc chọn lựa nẻo đường lạc giáo hay
hệ thống giá trị mới. Chắc chắn là khá liều lĩnh
khi đơn giản hóa bằng việc lý luận như vậy
nhưng nó lại hàm ý những áp dụng khá hữu ích.
Canh tân xuất hiện như là đáp trả cho những
khủng hoảng cá nhân cũng như cơ chế đạt tới
đỉnh điểm nơi các biến động xã hội nhân sinh.
Đối với Kitô hữu Công Giáo Rôma thì những
giá trị này là gì? Chắc chắn cụm từ ‘Thánh Kinh
và Thánh Truyền’ sẽ là điều thiết yếu cho hệ
thống giá trị Công Giáo. Tái khẳng định và tái
công bố Lời Thần Hứng cũng như giáo huấn
đức tin của các giáo phụ hoặc khai mở huấn
quyền chính là cốt lõi của mọi hình thức canh
tân Kitô giáo. Không có bất cứ bảo đảm nào cho
việc áp dụng tinh thần canh tân cá nhân và cơ
chế đó sẽ thành công mà lại vắng bóng hoán cải.
Tôi cho rằng canh tân có giá trị hơn cách
mạng bởi vì những hệ quả tích cực của nó như tự
do, tiến hóa, nỗ lực lâu bền (theo ý nghĩa của
trường phái Annales) sẽ phát triển mà thông
thường không cần đến vũ lực. Nhiều học giả cho
thấy sự chia cắt Kitô giáo trong thời Cải Cách
vào thế kỷ 16 bị đánh dấu bởi các cuộc chiến
tranh và tàn sát tàn khốc. Mặc dù nhìn nhận thảm
kịch của các xung đột này trong thế kỷ của
những nỗ lực canh tân, tôi cho rằng các cuộc
chiến đó là kết quả của nhiều nhà lãnh đạo dân sự
tìm cách chính trị hóa cũng như tuyên truyền
động lực canh tân. Hơn nữa, tôi không xem Cải
Cách là cuộc cách mạng mà anh em Thệ Phản
nổi loạn chống lại ách thống trị Công Giáo Rôma
như nhiều học giả đã từng nói như thế.122
Quan điểm này sẽ giảm trừ phong trào canh
tân xuống mức độ đấu tranh giai cấp. Luôn luôn
có những chứng cứ về tính liên tục lâu bền vượt
trên sự đứt đoạn. Một học giả đã khẳng định rất
122

Harold Berman, Law and Revolution: The Formation
of the Western Legal Tradition 1983
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chính xác rằng, hệ quả đích thực của Cải Cách
là việc xây dựng lại Giáo Hội. 123
Ý tưởng canh tân như là việc xây dựng Giáo
Hội vang vọng truyền thống Phan Sinh. Sau khi
nghe tiếng nói từ thánh giá San Damiano,
Phanxicô Assisi đã hiểu sứ mạng của ngài là trở
thành người canh tân đầu tiên qua việc hoán cải
cá nhân. Mặc dầu lúc đầu tiên không có ý định
canh tân Giáo Hội, ngài lại trở nên đấng sáng
lập một phong trào canh tân tôn giáo. Nỗ lực
canh tân của ngài đã tái khẳng định và tăng
cường giá trị cốt yếu của Thánh Kinh và Thánh
Truyền vào lúc Giáo Hội cũng như xã hội khủng
hoảng. Như Celanô đã nói, Phanxicô tìm kiếm
‘sự mới mẻ thánh thiêng,’ cuộc tìm kiếm mà
những người khác sẽ tham gia cùng với ngài.
Phong trào Phan Sinh được ca ngợi như là
renovatio như được diễn tả trong thành ngữ
“novus ordo, nova vita, mundo surgit
inaudita.”124
Lộ trình canh tân mà Phanxicô đã thiết lập
xảy ra đồng thời với chương trình đổi mới của
đức giáo hoàng Inocente và công đồng Laterano
IV. Tuy nhiên, Ladner mô tả Phanxicô và đức
giáo hoàng Gregory VII là “hai khuôn mặt vĩ
đại và hoàn thiện nhất của cuộc Canh Tân Trung
Cổ.”125 Cuộc canh tân của Đức Gregory vào thế
kỷ 11 và phong trào Phan Sinh của thế kỷ 13 bổ
túc cho nhau như là việc xây dựng Giáo Hội
trong tư cách thể chế cũng như cá nhân.
Có cách hiểu nào để phong trào canh tân
cũng như các vị lãnh đạo của nó thực sự là nhà
cách mạng không? Nhiều học giả cho rằng
Gregory VII đã gợi hứng cho cách mạng. 126
123

Euan Cameron, The European Reformation 1991; also
essential for uncovering the medieval roots of the
sixteenth-century Reformation is Steven Ozment, The
Age of Reform 1250-1550 An Intellectual and Religious
History of Late Medieval and Reformation Europe
1980; Ozment is attentive to continuity from medieval
to early modern.
124
From a sequence of St. Francis ascribed to Celano,
Analecta Franciscana 10, 402; cited in Beryl Smalley,
“Ecclesiastical Attitudes to Novelty 1100-1250,”
Studies in Church History 12, 1975 113-131, at 114.
125
Ladner, “Reformatio,” 190
126
Berman, Law and Revolution; Berman maintains that
the Gregorian Reform was not only the first but the
most radical and pervasive of Western revolutions. Far
more compelling is I. S. Robinson, The Papacy 10731198 Continuity and Innovation 1990; see my “Clare
and the Movement of Reform in the Thirteenth Century:
Tradition and Innovation,” Clare Centenary Series VIII,
1996 85-96, at 86-88
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Một chuyên viên người Mỹ về Trung Cổ,
Caroline Walker Bynum, đã mô tả Phanxicô
như là nhà cách mạng qua ngôn từ sau:
Mẫu gương và lời nói của ngài hoàn
toàn đồng nhất với nhau: ngài hoán cải
theo như điều ngài rao giảng. Trong
Phanxicô, như các tác giả truyện ký đã mô
tả và như ngài nghĩ về bản thân, con người
làm cách mạng chống lại thế giới cũng
chính là khuôn mẫu cho thế giới. 127
Bynum rất ngưỡng mộ đặc sủng của
Phanxicô nhưng cảm thức về tính cách mạng có
thể dẫn đến sai lầm. Tôi tin rằng bà đang nhắc
đến Di Chúc mà Phanxicô khẳng định trong đó
rằng ngài đã lìa bỏ thế giới. Theo nghĩa này,
Bynum xem việc Phanxicô hoán cải như là
khuôn mẫu canh tân cho người khác. Tôi ủng hộ
quan điểm của Ladner khi nói rằng Gregory VII
và Phanxicô rất triệt để và tận căn. Tuy vậy, cả
Đức Giáo Hoàng và thánh nhân đều trung tín
với truyền thống và quyền bính của Giáo Hội
trong việc xây dựng cũng như canh tân con
người lẫn cộng đoàn. 128

1. Ý tưởng cách mạng và canh tân tiếp tục
ảnh hưởng cách hiểu của chúng ta trên
lịch sử.
2. Quan điểm lịch sử phải bao gồm sự phát
triển dài hạn cũng như ngắn hạn với sự
xem xét cách thích hợp về tính liên tục và
đổi thay.
3. Canh tân liên quan đến những biến đổi
nhưng nó ít bạo lực và thường có ảnh
hưởng lâu dài hơn cách mạng.
4. Nền tảng Kitô giáo của canh tân là nỗ lực
tái khẳng định và tăng cường các giá trị
tiền hữu ngang qua sự hoán cải cá nhân và
cơ chế.
5. Trong cơn khủng hoảng của thời hậu hiện
đại, người ta cần đến việc canh tân và
hoán cải thường xuyên. Khi kêu gọi sứ vụ
tái Phúc Âm Hóa, Đức Biển Đức XVI
đang nói trong tư cách là nhà canh tân
đích thực.

KẾT LUẬN
Chương trình của Vatican II chính là nỗ lực
canh tân của Giáo Hội trong thời đại chúng ta.
Đức Gioan XXIII đã gọi lịch sử là ‘thầy dậy
cuộc sống’ trong diễn văn khai mạc vào ngày
11/10/1962. 129 Ngài tuyên bố:
Giáo Hội nói với gia đình nhân loại,
những ai bị áp bức bởi muôn vàn khó
khăn, như thánh Phêrô đã nói với người
nghèo đang xin ngài của bố thí, “Tôi
không có vàng cũng chẳng có bạc nhưng
tôi có một điều để trao tặng anh. Nhân
danh Đức Giêsu Kitô Nazareth, anh hãy
chỗi dậy và bước đi.”130
Qua những lời đó, chúng ta nghe thấy tiếng
gọi canh tân từ lịch sử hiện tại. Nó mời gọi
mang cuộc sống mới vào giữa cơn khủng hoảng,
không chỉ cho Giáo Hội nhưng là cho cả thế
giới.
Tôi đề nghị những kết luận tạm thời như sau:
127

Caroline Walker Bynum, Jesus as Mother 1982, 106.
David D’Avray, “Papal Authority and Religious
Sentiment in the Late Middle Ages,” Studies in Church
History Subsidia 9, 1991 393-408
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John XXIII. “Opening Address of the Second Vatican
Council.” English translation in Jared Wicks, S.J.,
Doing Theology 2009 141-151 at 144
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Rượu Mới, Evà Mới
Trong bài này, giáo sư Edward P. Sri giúp chúng ta chiêm ngắm
Đức Maria trong Mầu nhiệm thứ hai của Sự Sáng: Chúa Giêsu dự
tiệc cưới tại làng Cana (Ga 2,1-11) khi suy ngắm Năm Sự Sáng.

Edward P. Sri
Trong tạp chí Lay Witness Magazine, Jul/Aug 2007
Antôn Vũ Hữu Lệ OFM
(những ngày Tĩnh tâm LM đoàn Hà Nội 2011)

Để cạn kiệt đồ ăn thức uống tại bữa tiệc hay
không đủ bánh cho bữa ăn ngoài trời có thể đó
là khoảnh khắc gây bối rối cho người chủ tiệc
hôm nay. Tuy nhiên, để hết rượu tại tiệc cưới
của người Do-thái cổ sẽ là một thảm hoạ về mặt
xã hội vì điều ấy gây ra sự tổn hại tai tiếng
nghiêm trọng cho gia đình trong nhiều năm
trời.
Theo tập tục thời ấy, một đám cưới Do-thái
vào thế kỷ đầu không phải là một cử hành riêng
tư của gia đình, nhưng là một sự kiện công khai
nhìn nhận sự hiệp nhất của cô dâu và chú rể
cũng như việc liên kết hai gia đình. Việc cử
hành đã diễn ra cách đặc trưng trong tư gia của
chú rể, được tổ chức nhiều ngày cho thực khách
và như thế việc này không giới hạn sự soi mói
công khai.
Vì thế trách nhiệm của gia đình chú rể là phải
bảo đảm có đủ thức ăn thức uống cho tất cả
khách dự tiệc. Để hoàn tất vai trò xã hội công
cộng này, phần lớn các gia đình cần tập kết
không chỉ trên các nguồn lợi riêng của gia đình
mình, mà còn cần nhờ sự trợ giúp của các đồng
nghiệp từ nhóm làm việc của họ. Ngày lễ được
tổ chức tốt đã cho cho các khách dự tiệc biết về
tình trạng xã hội và tôn vinh gia đình biết bao.
Vì thế, hết rượu vào dịp lễ cưới sẽ giáng một
đòn rất bẽ mặt trên gia đình chú rể, đó là dấu chỉ
cho thấy họ không thể chu toàn vai trò cách đầy

48

đủ và rằng họ thiếu các mối liên hệ xã hội nhằm
duy trì danh dự của họ.
Bối cảnh xã hội này dọi xuống trên sự khủng
hoảng đối mặt cô dâu và chú rể tại tiệc cưới
Cana. Nhưng điều ấy cũng cho chúng ta thấy vai
trò nổi bật của Đức Maria trong hoạt cảnh này.
Đức Maria là người đầu tiên lưu ý tới thảm hoạ
đang đến trước mắt. Một mình người biết điều
gì sắp lộ diện, và người đem sự khủng hoảng
này đến cho một người mà người ấy có thể giải
quyết vấn đề: Đức Giêsu.

Sự trung gian của Đức Maria
Truyền thống Công giáo cho thấy làm thế
nào mà hoạt cảnh này lại diễn tả lòng thương
xót và mối bận tâm của Đức Maria đối với nhu
cầu của kẻ khác. Hiến chế Ánh sáng muôn dân Lumen Gentium- mô tả Đức Maria tại tiệc cưới
Cana là đang bị “thôi thúc do lòng thương cảm.”
Chân phước giáo hoàng Gioan-Phaolô II nói
rằng Đức Maria đã bị ‘thôi thúc bởi tấm lòng
nhân từ của người’ nhằm giúp đỡ gia đình này
bằng cách đưa mối bận tâm của người vì họ đến
với Đức Giêsu: "Khi cảm nhận được sự thất
vọng tột cùng của đôi tân hôn và các thực khách
do thiếu rượu, Đức Maria với tấm lòng thương
cảm đề nghị với Đức Giêsu can thiệp bằng
quyền năng cứu thế."
Hoạt cảnh này cũng biểu lộ như một mẫu
mực về sự chuyển cầu của Đức Maria. Y như tại
Cana, mẹ Maria đã lưu tâm đến các nhu cầu của
gia đình trước bất cứ một ai khác. Cũng thế trên
trời Đức Maria tiếp tục quan tâm đến nhu cầu
của chúng ta trước cả chúng ta nữa. Và như Đức
Maria tại Cana đã chuyển các nhu cầu này đến
cho Đức Kitô, cũng vậy người tiếp tục chuyển
các nhu cầu của chúng ta đến cho Con của
người nhờ sự chuyển cầu của người cho chúng
ta. Trong Thông điệp Redemptoris Mater, chân
phước Gioan-Phaolô II viết rằng hoạt cảnh này
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tại Cana minh hoạ sự “quan tâm của Đức Maria
đối với con người, người đến với họ trong sự đa
dạng của những ước vọng và nhu cầu của họ."
Đức giáo hoàng tiếp: Tại Cana xứ Galilê, người
ta thấy được sự tỏ lộ khía cạnh cụ thể độc đáo
về nhu cầu của con người, rõ ràng một chuyện
nhỏ có tầm ít quan trọng ("họ hết rượu rồi ")
nhưng nó có một giá trị biểu tượng: điều này
đưa đến sự trợ giúp những nhu cầu của con
người nghĩa là, đồng thời, đem những nhu cầu
này vào trong phạm vi sứ mạng cứu thế của Đức
Kitô và quyền năng cứu độ.... Đức Maria đặt
mình vào giữa Con của người và nhân loại trong
thực tại của những ước vọng, nhu cầu và đau
khổ của họ.

Rượu Cạn, nhưng Đức tin Đầy tràn
Lời của Đức Maria với Đức Giêsu – “Họ hết
rượu rồi” (Ga 2,3)—cũng cho thấy đức tin lớn
lao của người. Đức Giêsu chỉ là khách mời tại
đám cưới. Người không có trách nhiệm gì đối
với tiệc cưới này, và Ngươi không dự trù thứ
rượu nào theo ý Người. Vì thế, từ viễn tượng
con người, Đức Giêsu không phải là người để từ
đó qui tới sự trợ giúp. Một chọn lựa bình thường
hơn sẽ là người quản tiệc chịu trách nhiệm bữa
tiệc, các gia nhân, cô dâu và gia đình của chú rể.
Tuy nhiên, bản năng của Đức Maria là phải
qui hướng về Đức Giêsu trong tình huống khó
xử này. Trong khoảnh khắc khủng hoảng này,
Đức Maria tìm tới Đức Giêsu và nói với Người,
"Họ hết rượu rồi." Điều này cho thấy rằng Đức
Maria tin Đức Giêsu có thể thực hiện điều gì đó
đối với thảm hoạ kề bên. Và vì Đức Giêsu
không chịu trách nhiệm về bữa tiệc và Người
cũng không có một khối lượng lớn rượu mang
theo, Đức Maria dường như đang phải nài xin
hơn là một sự giúp đỡ bình thường. Người hy
vọng Đức Giêsu sẽ thực hiện một số loại hành
động ngoại thường để giải quyết vấn đề.
Những gì làm cho đức tin của Đức Maria vào
Đức Giêsu thậm chí đánh động nhiều hơn cả vì
sự kiện cho đến lúc này trong các trình thuật
TM, Đức Giêsu vẫn chưa thực hiện một phép lạ
công khai nào. Mặc dù Đức Maria đã không
chứng kiến Đức Giêsu làm những việc lạ lùng
nào trước đây, mẹ vẫn tin vào quyền năng siêu
phàm của Người và tin Người có thể trợ giúp.
Theo cách này, Đức Maria dự phần vào đức tin
cao cả mà Đức Giêsu đã nói với ông Tôma, kẻ
Nghi ngờ: “Phúc cho những ai không thấy mà
vẫn tin” (Ga 20,29). Như một nhà chú giải đã
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nhấn mạnh: "những lời của Chúa chúng ta nói
với Tôma áp dụng cách chính xác cho thái độ
Đức Maria tại tiệc cưới Cana; Đức Maria chưa
từng thấy một phép lạ, nhưng mẹ đã tin."
Và như Đức giáo hoàng Gioan-Phaolô II chỉ
ra cho thấy, ở đây Đức Maria cũng dự phần vào
đức tin của các môn đệ là những người sẽ đến
và tin vào Đức Giêsu chỉ sau khi họ đã chứng
kiến phép lạ nước hoá thành rượu (Ga 2,11).
Trái lại, Đức Maria đã tin vào quyền năng siêu
phàm của Đức Giêsu trước khi mẹ thấy điều ấy
được thể hiện.

Gọi Mẹ của Bạn là “Đàn Bà”
Kế đến, chúng ta đi đến một trong những câu
gây khó hiểu nhất qui cho Đức Maria trong
Kinh thánh. Sau khi Mẹ Maria nói với Đức
Giêsu, "Họ hết rượu rồi," Đức Giêsu trả lời,
"Thưa Bà, điều đó can gì đến bà và tôi? Giờ của
tôi chưa đến" (Ga 2,4).
Thoạt nhìn thì những lời này dường như quá
chói tai—y như thể Đức Giêsu muốn xua đuổi
mẹ Người. Cứ tưởng tượng một người mẹ gọi
đứa con trai 14 tuổi đến ăn tối, và đứa con trả
lời mẹ, "Thưa Bà, điều đó can gì đến bà và tôi?
Giờ của Tôi chưa đến!" Đối với đôi tai bình
thường của chúng ta, những lời này nghe giống
như những lời của bọn thanh thiếu niên nổi loạn
hơn là của người Con chí thánh của Thiên
Chúa!
Tuy nhiên, nếu chúng ta nhìn xem câu này
dưới ánh sáng của nền văn hoá cổ xưa của
người Do-thái và trong bối cảnh rộng lớn hơn
của câu chuyện tiệc cưới Cana, thì điều ấy trở
nên rất rõ ràng rằng những lời này cho thấy
không có sự đối kháng nào giữa Đức Giêsu và
Mẹ Maria, nhưng đúng hơn là có điều gi đó tích
cực, quả thật, điều đó thật đẹp về mối tương
quan của các Ngài.

Đẩy Đức Maria đi khỏi?
Trước hết, trong Tin Mừng Gioan, Đức
Giêsu dùng danh hiệu “đàn bà” để gọi cách lịch
sự những phụ nữ khác mà với các người ấy
Người có một tương quan tích cực. Chẳng hạn,
chúng ta thấy điều này khi Đức Giêsu tế nhị
hiện ra cho cô Maria Macđala vào Chúa nhật
Phục Sinh (Ga 20,15), khi Người tha tội cho
người phụ nữ phạm tội ngoại tình (Ga 8,10), và
khi Người đưa người phụ nữ Samaria đến việc
tin vào Đấng Mêsia (Ga 4,21). Dựa vào hướng
tích cực lời này xuất hiện trong Tin Mừng
Gioan, việc Đức Giêsu gọi Đức Maria là “đàn
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bà” không biểu thị một sự trách cứ hay thiếu
cảm tình.
Kế đến, vào thời đại Kinh thánh một người
đàn ông có thể gọi người phụ nữ là ‘đàn bà’,
nhưng không có nơi nào trong thế giới La-Hi cổ
xưa hay nơi những người Israen cổ chúng ta
thực sự có được một thí dụ được biết đến về một
người con trai gọi mẹ mình bằng danh xưng
này. Đức Giêsu gọi mẹ mình là “đàn bà” là nét
độc đáo trong tất cả các nền văn hoá cổ xưa.
Điều này gợi ý rằng Đức Giêsu có một mục đích
đặc biệt trong việc gọi mẹ Người là “đàn bà”một mục đích vượt qua bên kia con cách thức
thích hợp, thông thường. Khi áp dụng cho Đức
Maria, danh xưng này rất có thể có một số mục
đích quan trọng mang tính biểu tượng.
Thứ ba, cần xem xét làm thế nào mà bản thân
Đức Maria giải thích các lời của Đức Giêsu:
phải chăng người thoát ra khỏi hoạt cảnh cảm
xúc buồn sầu, tổn thương, hay bị từ khước trong
bất kỳ cách nào? Đúng ra là ngược lại: người
nghe thấy những lời của Đức Giêsu và ngay tức
khắc nói với các gia nhân, “hãy làm bất cứ điều
gì Người bảo” (Ga 2,5). Đức Maria hiểu câu trả
lời của Đức Giêsu cách tích cực đến nỗi người
tin Đức Giêsu sẽ chấp thuận lời thỉnh cầu của
người, và thế là người bảo với các gia nhân sẵn
sàng thực hiện bất cứ điều gì Người Con của mẹ
yêu cầu.
Sau hết, các hành động của bản thân Đức
Giêsu cho thấy rằng Người ủng hộ yêu cầu của
Đức Maria. Và Người cung cấp rượu nhiều hơn
Đức Maria hay bất cứ ai khác tại bữa tiệc có thể
tưởng tượng ra được. Sáu vại bằng đá được
dùng cho nghi thức thanh tẩy (Ga 2,6) mỗi cái
chứa được từ 15–24 ga-lông (1 ga-lông = 4,54
lít) nước. Như thế, khi Đức Giêsu có được
những chum này đầy rồi và biến tất cả nước
thành rượu, Người kết thúc việc cung cấp giá trị
chừng 120 ga-lông cho tiệc cưới. Giờ đây, nếu
lượng thừa quá lớn thì điều đó có nghĩa là để
được một một sự bác bỏ lời yêu cầu của Đức
Maria, thì thật khó để nghĩ đến sự hoàn tất sẽ ra
như thế nào ! Chẳng những không từ chối đề
nghị của Đức Maria, Đức Giêsu còn cung cấp
theo cách thức vượt quá mọi sự mong đợi.

Một Tuần Lễ Tạo Thành Mới
Vì vậy, dù bất cứ lời nói của Đức Giêsu thế
nào “này bà, điều đó can gì đến bà với tôi …”
có thể có nghĩa là chúng không ám chỉ tới mối
liên hệ tiêu cực giữa Đức Giêsu và Mẹ Maria.
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Bây giờ chúng ta hãy xem xét ý nghĩa tích cực
mà danh hiệu “đàn bà” đối với Đức Maria dưới
ánh sáng của hai chương mở đầu trong Tin
Mừng Gioan.
Tin Mừng Gioan bắt đầu bằng những lời
“Lúc khởi đầu ….," dội vang lại lời trong sách
Sáng thế 1,1: "Lúc khởi đầu, Thiên Chúa đã tạo
dựng trời và đất.” Trong bốn câu kế tiếp, Gioan
tiếp tục viết về ánh sáng, sự sống, tạo dựng, và
ánh sáng chiếu soi bóng tối—lại một lần nữa,
những hình ảnh lại được đưa ra đúng theo cu
chuyện tạo dựng (Ga 1,2–5). Bằng việc đưa
những chủ để này từ sách Sáng thế, Gioan giới
thiệu câu chuyện của Đức Giêsu ngược với nền
tảng của cu chuyện tạo dựng, mà nhấn mạnh lm
thế nào dẫn đến việc Đức Giêsu canh tân tạo
thành.
Một số học giả đã lưu ý là cách thức Tin
Mừng Gioan tiếp tục chủ đề công cuộc tạo dựng
này bằng việc hình thành nên một loạt những
ngày tạo nên một tuần tạo thành mới. Chuỗi này
bắt đầu trong 1,1 bằng cụm từ "lúc khởi đầu."
Thế rồi Gioan phân chia ranh giới ngày thứ hai
trong 1,29 với những từ "Ngày kế tiếp (hôm
sau) . . . "Rồi ngài dùng cùng một cụm từ để lưu
ý ngày thứ ba trong 1,35 và ngày thứ tư trong
1,43. Cuối cùng, sau sự nối tiếp nhau của bốn
ngày đầu, câu chuyện Tiệc Cưới Cana được giới
thiệu như đang diễn ra sau ngày thứ tư: "Ngày
thứ ba có tiệc cưới tại Cana . . . " (2,1). Ngày
thứ ba sau ngày thứ tư sẽ là thể hiện của ngày
thứ bảy trong Tin Mừng Gioan. Do đó, tiệc cưới
Cana đến vào đỉnh điểm của tuần lễ tạo thành
mới, ngày thứ bảy.
EVA MỚI
Bây giờ chúng ta chuẩn bị để hiểu ý nghĩ
thâm sâu trong việc Đức Giêsu gọi Mẹ Người là
“đàn bà” tại tiệc cưới Cana. Đang khi nhấn
mạnh cách thức hoạt cảnh này xảy ra vào ngày
thứ bảy của Tuần lễ Tạo Thành mới, Tin Mừng
Gioan đưa chúng ta nhìn vào Đức Giêsu và Mẹ
Maria dưới ánh sáng của câu chuyện tạo dựng.
Và trong bối cảnh này, Đức Giêsu gọi Mẹ Maria
là “đàn bà." Với các chủ đề của sách Sáng Thế
trong bối cảnh này, danh hiệu này gợi nhớ tới
người “đàn bà” của sách Sáng thế là Eva (St
2,23; 3,20).
Người đàn bà này trong sách Sáng thế giữ
một phần quan trọng trong lời ngôn sứ đầu tiên
được ban cho nhân loại. Sau khi sa ngã, Thiên
Chúa đã nguyền rủa con rắn và loan báo sự thất
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bại sau cùng của nó, rằng: " Ta sẽ gây mối thù
giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và
dòng giống người ấy ; dòng giống đó sẽ đánh
vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó." (St 3,15)
Được ban cho vào bình minh của công cuộc
tạo dựng, những lời này được biết đến dưới cái
tên Protoevangelium ("Tiền Tin Mừng"), lời
tiên báo làm thế nào người đàn bà vào một ngày
sẽ có một dòng giống, một người con, Đấng sẽ
đạp dập đầu con rắn (sách GLGHCG, số 410).
Những thế kỷ sau, tại tiệc cưới Cana, lời ngôn
sứ này bắt đầu được hoàn tất. Bằng việc gọi
Đức Maria là “đàn bà” với bối cảnh câu chuyện
sáng tạo, trong trình thuật của Tin Mừng Gioan,

Đức Giêsu không những tế nhị nói với mẹ
Người như Người làm điều ấy với cô Maria
Macđala hay với người phụ nữ Samari. Đúng
hơn, Người đang xác định Đức Maria là người
đàn bà của Sáng thế 3,15.
Chẳng những không trách mẹ mình hay giữ
thái độ cách biệt với mẹ, đang khi gọi Đức
Maria là “đàn bà”, Đức Giêsu còn tôn vinh
người trong mức độ là không có người phụ nữ
nào trước đây đã từng được tôn vinh như thế.
Mẹ là Eva Mới, người phụ nữ có người Con
được chờ đợi đã lâu, sẽ đánh bại ma quỉ và hoàn
tất lời ngôn sứ của sách Sáng thế.

Tản mạn về việc dịch các Nguồn Phan Sinh (2)
Một số điều tâm đắc khi tham khảo
bản dịch Nguồn Phan Sinh mới xuất bản bằng tiếng Pháp
Gioan-Phanxicô Nguyễn Gia Thịnh
Một bản dịch sát nguyên bản
Khi tiến hành một công việc như dịch các các
Nguồn Phan Sinh, tức là các tư liệu được hình
thành vào thời đâu của Dòng, trước hết cần phải
có một bản gốc đáng tin cậy. Các tác phẩm được
kể vào số các nguồn Phan Sinh được hình thành
vào các thế kỷ XIII và XIV, đều viết bằng tiếng
La-tinh và đều chép tay. Vì chép tay nên không
thoát được nạn “tam sao thất bổn”. Để khôi
phục lại nguyên trạng, các nhà nghiên cứu nhờ
đến khoa khảo sát bản văn. Về các Nguồn Phan
Sinh, hiện có bản Fontes Franciscani, do nhà
xuất bản Porziuncula phát hành, là bản dựa trên
kết quả “phê bình văn bản” và được coi như
cung cấp những tư liệu đáng tin cậy nhất.
Ban Tu Thư Tỉnh Dòng 2003 đã dựa trên bộ
này để thực hiện công việc dịch thuật. Nhưng
trong bất cứ một công việc dịch thuật nào, nếu
có một bản dịch khác để đối chiếu sẽ giúp cho
công việc được chuẩn xác hơn. Khi nhận công
tác và bắt tay vào việc, tôi có tham khảo một số
bản tiếng Việt, tiếng Pháp, tiếng Anh. Trong số
đó tôi thấy có bản tiếng Anh do Franciscan
Institute of St. Bonaventure (Học Viện
Bonaventura) ấn hành năm 1999, dưới tựa đề
Francis of Assisi: Early Documents, vol.II, The
Founder, là tương đối theo sát nguyên bản. Anh
Phi Khanh Vương Đình Khởi tham khảo các
Chia Sẻ 12 - 2011 (319)

bản dịch sang tiếng Ý và tiếng Đức để kiểm
chứng và góp ý.
Mới đây giới Phan Sinh học ở Pháp đã hoàn
thành việc dịch lại các Nguồn Phan Sinh. Tỉnh
Dòng chúng ta được các anh em ở Pháp tặng
cho mấy bộ. Bản dịch mới mang tựa đề là
François d’Assise – Ėcrits, Vies, témoignages –
Ėdition du VIIIe Centenaire (Phanxicô Assisi –
Văn phẩm, Tiểu Sử, chứng từ - Ấn bản kỷ niệm
800 năm) xuất bản năm 2011. Bộ sách gồm 2
tập. Mỗi tập trên dưới 1800 trang, in trên giấy
lụa, giống như thứ giấy in Thánh Kinh. Cầm bộ
sách đồ sộ trong tay, tôi nửa nghi ngại nửa tò
mò. Nghi ngại vì, nhiều bản dịch sang tiếng
Pháp trước đây họ dịch theo kiểu các giáo sư
của chúng tôi gọi là “bon français”, nghĩa là
tiếng Pháp “văn chương”. Lần này tôi ngại mấy
ông Tây lại dịch theo kiểu “văn chương” thì
mình chẳng trông mong được gì vì rất khó dựa
vào đó để tìm hiểu nghĩa nguyên thủy. Nhưng tò
mò vì thấy ở các trang đầu có ghi: bộ sách được
thực hiện với sự cộng tác của nhiều tác giả tôi
chưa quen tên, nhưng dưới sự điều hành của nhà
sử học có danh tiếng là Jacques Dalarun. Thấy
có tên Dalarun tôi mừng thầm vì chắc chắn có
một bản tiếng Pháp “nghiêm túc” để tham khảo.
Thật ra tôi mới chỉ nghe nói đến Jacques
Dalarun, khi “học ké” một số khóa học về lịch
sử linh đạo Phan Sinh. Gọi là “học ké” vì lúc ấy
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tôi làm việc tại Cộng đoàn Phan Sinh Quốc tế
tại Bruxelles, Bỉ. Ba nhánh Anh Em Hèn Mọn,
Capucino và Viện Tu hợp tác lập cộng đoàn này
để làm nơi tập huấn cho các anh em đi truyền
giáo. Tôi lo việc chạy ngoài. Việc học do ban
huấn luyện phụ trách. Anh phối hợp chương
trình học lúc ấy là chuyên viên về linh đạo Phan
Sinh và quen biết rộng trong giới học thuật. Anh
đã mời được nhiều giáo sư ở khắp nơi đến dạy.
Tôi tranh thủ những lúc không bận việc, vào lớp
học chung với các anh em trẻ. Nhờ đó tôi nghe
nói tên của Jacques Dalarun.
Vì từ lâu không cập nhật hóa hiểu biết về
Phan Sinh học, tôi hoàn toàn không biết ông ấy
là ai. Không biết gì nhưng cứ gật gù làm ra vẻ
không xa lạ gì. Ra vẻ thế nhưng trong bụng lại
rất xấu hổ. Cũng may, như trong chương trình
Ai Muốn Làm Triệu Phú, tôi nhớ lại mình được
nhờ sự trợ giúp của người quen, nên vội lên
Internet, hỏi thăm ông bạn Google. Nhờ đó
được biết đại khái: Jacques Dalarun sinh năm
1952, là một sử gia người Pháp, chuyên nghiên
cứu lịch sử thời Trung Cổ. Từng giữ các chức
vụ : giám đốc ban nghiên cứu thời Trung Cổ tại
Học viện Pháp ở Rôma (École française de
Rome) , giám đốc Học viện khảo cứu lịch sử
các bản văn. Đã xuất bản một số tác phẩm về
phong trào ẩn tu tại miền Tây nước Pháp,sau đó
chuyển sang nghiên cứu kinh nghiệm tôn giáo
của một số nhân vật nữ giới tại Italia vào thế kỷ
XIII và XIV, rồi tập trung vào Phanxicô và
Clara người Assisi.
Đó là nói về thế giá. Khi mở ra đối chiếu một
số đoạn trong Sưu Tập Assisi và trong 2Cel, tôi
thấy các bản dịch mới này theo rất sát nguyên
bản tiếng La-tinh. Các dịch giả còn ghi rõ : cố
tình giữ lại những kiểu nói trúc trắc, để độc giả
có cơ hội tiếp xúc với văn phong của các tác
giả. Tôma Celano là người có học và sành văn
chương. Lời văn trau chuốt . Còn tác giả Sưu
Tập Assisi có lối diễn tả thật thà chất phác, đôi
chỗ “quê mùa”.
Như các anh lớp trên và cùng lớp, tôi được
học tiếng Pháp nhiều năm. Có bản tiếng Pháp
theo sát nguyên bản để tham khảo, phải nhận là
một điều thật là thích thú. Càng thích thú hơn
khi thấy các ông Pháp “nhà ta”, sau bao nhiêu
năm lẹt đẹt, nay đã có vẻ bắt kịp đà nghiên cứu
Phan Sinh học của các ông bạn Italia, Đức,
Mỹ… Tuy nay phải dùng tiếng Anh thường
xuyên, ít nhiều gì, tôi vẫn cứ thấy mình là gần
với các ông Pháp.
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Danh tính người viết tác phẩm
“Khuyết Danh Perugia”.
Tác phẩm từ trước đến nay vẫn được biết đến
dưới tên “Khuyết Danh Pêrugia” thực ra có tựa
đề là “Thời Khởi Đầu Của Dòng”. Vì tác giả
không cho biết tên, nhưng vì bản chép tay cổ
nhất của tác phẩm đã tìm thấy tại một thư viện
của thành phố Pêrugia, nên người ta vẫn gọi tác
phẩm là “Khuyết Danh Perugia”.
Bộ
Fontes
Franciscani,
Edizioni
Porziuncula, 1995, cũng đề tên tác giả của tác
phẩm “Thời Khởi Đầu Của Dòng” là Anonymus
Perusinus131 (Khuyết Danh Perugia). Tuy nhiên
trong bộ François d’Assise, Ecrits, Vies,
témoignages, Edition du VIIIe Centenaire, ghi
hẳn tựa đề là “Thời Khởi Đầu của Dòng” và tác
giả là Huynh132 Gioan. Về cứ liệu lịch sử,
Jacques Dalarun trình bày như sau:
“Ông [tác giả Thời Khởi Đầu Của Dòng]
không nêu tên mình … chỉ tự giới thiệu như một
người chứng trực tiếp, không phải trong những
việc liên quan đến Thánh Phanxicô, nhưng trong
những việc liên quan đến những người bạn
đường của ngài: ‘tôi là môn đệ của các vị, là
người đã thấy những việc các vị ấy làm, đã nghe
những lời các vị ấy nói’”.
Nhưng sử gia tìm thấy một số chứng tích cho
thấy người viết tác phẩm là Huynh Gioan.
Thứ nhất, trong Sách Hạnh Tích Các Anh Em
Hèn Mọn, một tuyển tập những mẩu chuyện
được soạn trước năm 1276, có một giai thoại
giống hệt một giai thoại được tác giả Khuyết
Danh Pêrugia thu thập. Giai thoại ấy được dẫn
nhập như sau:
“Huynh Gioan, một người rất đạo đức, đã
từng là bạn đồng hành chính thức và linh mục
131

Anonymi Perusini, De Inceptione vel Fundamento
Ordinis, Fontes Franciscani Vol.2, Ed. Porziuncula, 1995,
tr.1298-1325.
132
Từ “frater” trong tiếng La-tinh Trung Cổ, đặc biệt
trong các văn bản tôn giáo, ngoài nghĩa thông thường là
“anh/em” còn được dùng để chỉ một “tu sĩ thuộc các
Dòng Khất Thực”. Bản tiếng Việt của Sắc Dụ công bố
Luật Dòng 1223 đã dịch từ “fratro Franciscano” là “gửi
đến tu sĩ Phanxicô”. Nay đề nghị dùng từ “huynh” để diễn
ý từ “frater”. Từ “huynh” là một từ phổ biến trong nhà
Phật, các tăng dùng để gọi nhau. Từ này diễn được cả hai
nghĩa: một tu sĩ, một người anh em. Nhà văn Nguyễn Yến
Anh đã dùng từ “huynh” để gọi Phanxicô và các anh em
ngài trong bản dịch tác phẩm “Thánh Phanxicô” của
Nikos Kazantzakis, dưới tựa tiếng Việt là “ Xin Chọn
Người Yêu Là Thượng Đế.”( (NXB Kinh Thi, Saigon.
1974).
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giải tội của huynh Êgiđiô cho đến khi huynh này
qua đời. Huynh Gioan kể rằng huynh Êgiđiô
vốn là huynh thứ tư nhập Dòng, có thuật lại cho
minh những điều sau…133”
Thứ hai, ba người bạn Lêô, Rufinô và
Angiêlô có gửi đến Tổng Phục Vụ Crescentio
người Jesi, một lá thư đề ngày 11 tháng 8 năm
1246. Thư này được viết tại ẩn viện Greccio,
nên được biết đến với tên gọi là Lá Thư
Greccio. Lá Thư thường được chép trong phần
mở đầu của Truyện Ba Người Bạn. Nội dung
như sau:
“Theo chỉ thị của Tổng Tu Nghị vừa qua,
cũng như theo chỉ thị của chính Cha, các anh em
trong Dòng có bổn phận phải trình lên Cha các
dấu lạ điềm thiêng của Cha Thánh Phanxicô mà
họ có thể biết hoặc thu thập được. Chúng con,
tuy không xứng đáng, đã được sống khá lâu bên
ngài, vì vậy chúng con nghĩ là nên tường trình
cách chân thật cho Cha là Tổng Phục Vụ thánh
thiện, một số trong rất nhiều công trạng của
ngài. Chính bản thân chúng con đã thấy hoặc đã
nghe những anh em thánh thiện khác thuật lại
những việc này, cách đặc biệt là huynh Philiphê,
vị Kinh Lý của các Nữ Đan Tu Nghèo, anh
Illuminato người Arce, huynh Masseo người
Marignano, và huynh Gioan, bạn đồng hành của
huynh Egidio, vị linh mục đáng kính. Huynh
Gioan đã có được nhiều thông tin từ chính
huynh Egidio thánh thiện và từ huynh Benado,
người để lại danh thơm thánh thiện và là bạn
đồng hành tiên khởi của đấng vinh phúc
Phanxicô.”134
Sử gia Jacques Dalarun kết luận:
“Khi biết thêm rằng trong số các nhân vật có
mặt trong Thời Khởi Đầu Của Dòng, Bênađô và
Êgiđiô là những người được trích dẫn nhiều
nhất, vượt xa những người khác, không còn có
thể nghi ngờ gì nữa về danh tính của tác giả
“Khuyết Danh Pêrugia”: đó là huynh Gioan,
linh mục, thuộc Dòng Anh Em Hèn Mọn. Con
người này đã có thời gian dài sống cạnh huynh
Êgiđiô, nhưng hình như không được biết Thánh
Phanxicô trực tiếp.”135

Không phải đợi đến các nghiên cứu của
Jacques Dalarun người ta mới nêu giả thuyết
huynh Gioan là tác giả của “Khuyết Danh
Perugia”. Nhưng trong ấn bản tiếng Pháp lần
này, điều ấy không còn là một giả thuyết, nhưng
là một khằng định. Không riêng gì tác phẩm
Khuyết Danh Perugia phải được gọi đúng tên là
Thời Khởi Đầu Của Dòng mà còn một số tác
phẩm khác trong bộ Nguồn Phan Sinh phải sửa
lại tên gọi cho chính danh. Chẳng hạn như tác
phẩm trước kia vẫn được biết đến dưới tên gọi
là Legenda Antiqua (Cổ Truyện) hay Légende
de Pérouse, nay được giới học giả nhất trí gọi là
Sưu Tập Assisi.
Biết được danh tánh những ai viết về Thánh
Phanxicô trong thời kỳ đầu của Dòng, phỏng có
ích lợi gì cho việc tìm hiểu thân thế và sự
nghiệp của thánh nhân? Đối với những ai yêu
quí Thánh Phanxicô, hẳn rất cần biết rõ danh
tánh những người viết về ngài để biết những gì
những ấy thuật lại có đáng tin không, có phản
ánh trung thực khuôn mặt của thánh nhân hay
không. Trong lịch sử Dòng, anh em đã dành
nhau để xác định Thánh Phanxicô của mình mới
là Thánh Phanxicô chân thực. Do đó đã có lệnh
“đốt sách”. Về việc này sẽ bàn đến ở hồi sau:
“Những truyện tích mang tính khuynh đảo hay
kiếp nạn của các tư liệu nguồn”.
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Liber exemplorum fratrum minorum saeculi XIII, 110,
ed. L. Oliger, Antonianum, 2, 1927, tr. 258.
134
Legenda Trium Sociorum 1,2-5 in Fontes Franciscani,
Vol.2, Ed. Porziuncula, 1995, tr.1373-1374.
135
François d’Assise, Ecrits, Vies, témoignages, Edition
du VIIIe Centenaire, Editions du Cerf- Editions
Franciscaines, Paris, 2010, tr. 976.
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CÁC NGÀY GHI NHỚ

THÁNG 01
MỪNG BỔN MẠNG ANH EM

Ngày

Tên Thánh

Họ Tên

Cộng Đoàn

07/01

Charles

Nguyễn Thành Triệu

Bình Giã

31/01

Gioan Bốtcô

Nguyễn Văn Đình

Cù Lao Giêng

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
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Họ Tên
Julien Dujardin
Rémi Leprêtre
Phaolô Nguyễn Văn Hiếu
Giuse Nguyễn Văn Am
Micae Trần Văn Nghi
Vinh sơn Hoàng Văn Lư
Jean Marie Couden
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