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Đakao, 1 tháng 3 năm 2016 

Kính gửi anh chị em trong đại gia đình Phan sinh.  

Anh chị em thân mến,  

Bước vào 

mùa Chay 

thánh, chắc hẳn 

tâm tình gợi lên 

đầu tiên trong 

tâm trí anh chị 

em và tôi như 

một thói quen 

tốt lành, là trở 

về với Thiên Chúa. Ý tưởng đạo đức này không 

mới mẻ gì đối với chúng ta, nhưng mỗi khi xét lại 

mình, tôi có cảm giác điều ấy nhiều lúc vẫn còn rất 

xa lạ. Thánh Phanxicô được biết đến như một con 

người thánh thiện, nhiệt tâm tìm kiếm thánh ý 

Chúa, hết lòng xây dựng huynh đệ đoàn, thế mà 

trước lúc ra đi, ngài đã thú nhận với anh em mình 

rằng: “Nào anh em, chúng ta hãy bắt đầu phục vụ 

Chúa là Thiên Chúa chúng ta, vì cho đến nay 

chúng ta đã làm quá ít” (Đại truyện, 14, 1).  

Sự khiêm hạ của Cha Thánh đã khiến tôi chột 

dạ và tự hỏi: Tôi đang phục vụ Chúa hay đang phục 

vụ cho cái tôi của mình? Nếu thực sự phục vụ 

Chúa, thì tôi phải quên mình đi như chính Chúa đã 

quên chính mình Ngài: “Con Người đến là để phục 

vụ và hiến dâng mạng sống” (Mt 20, 28). Quên 

mình đích thực là dâng trả về cho Chúa mọi ơn 

lành, để cho Chúa chiếm hữu mình và để cho 

Người biến đổi mình. Trong Di chúc, thánh 

Phanxicô đã nói về cái tôi của ngài đã được Chúa 

biến đổi như sau: “Khi còn sống trong tội lỗi, mỗi 

lần thấy người phong, tôi lấy làm cay đắng. Nhưng 

Chúa đã dẫn tôi đến với họ và tôi đã tỏ lòng thương 

xót họ” (Di Chúc, 2). Để minh hoạ cho biến cố này, 

tôi xin trích ra đây sự việc do thánh Bonaventura 

thuật lại như sau: 

“Có một người thuộc vùng lân cận thành 

Spôletô, miệng và má bị một căn bệnh kinh khủng 

ăn đứt. Không có cách nào chữa trị. Ông ta đi hành 

hương để nài xin lời chuyển cầu của các Thánh 

Tông Đồ. Trên đường từ đền thánh của các vị trở 

về, ông tình cờ gặp được người tôi tớ Chúa. Do 

lòng sùng kính, ông ta định hôn các dấu chân của 

Phanxicô nhưng con người khiêm hạ ấy không 

cho. Chính ngài lại hôn lên miệng người định hôn 

chân mình. Khi Phanxicô, kẻ phục vụ người bệnh 

phong cùi, lấy lòng sốt mến lạ lùng đưa miệng linh 

thiêng của mình chạm vào vết thương ghê tởm kia 

thì bệnh tật liền biến mất và người bệnh bỗng chốc 

được lành lặn như lòng mong ước”. (Đại Truyện, 

2, 6)  

Bắt chước thánh Phanxicô, nhiều anh chị em 

trong gia đình Phan sinh chúng ta đang âm thầm 

cố gắng phục vụ những người nghèo, người bất 

hạnh theo đúng tinh thần của Chúa, từ nơi phố xá 

đông người đến chốn thôn quê hẻo lánh, từ đồng 

bằng đến cao nguyên, từ nơi xa xôi về mặt địa lý 

cho đến nỗi cô đơn thất vọng trong chiều kích hiện 

sinh. Dưới con mắt đức tin, nếu thánh Bonaventura 

thán phục như thế nào trước tinh thần phục vụ của 

thánh Phanxicô, thì tôi nghĩ, để khích lệ anh chị 

em Phan sinh, thánh nhân cũng sẽ diễn tả sự xúc 

động của mình trước tinh thần phục vụ của chúng 

ta như vậy: “Tôi không biết chúng ta phải thán 

phục gì hơn: lòng khiêm nhường thẳm sâu của ngài 

hàm chứa trong một nụ hôn nhân ái hay quyền 

năng uy linh của ngài trong một phép lạ quá phi 

thường”.  

Từ gương lành của thánh Phanxicô và những nỗ 

lực chứng tá của anh chị em Phan sinh, tôi tin rằng, 

để đưa mọi người gần lại với nhau, để tìm lại kinh 

nghiệm hoán cải thiêng liêng của Cha Thánh trong 

đời sống của mình, để giữa chúng ta và Chúa 

không còn cái cảm giác xa lạ, một trong những thái 

độ tốt nhất cần phải có là tinh thần phục vụ: phục 

vụ như Chúa đã phục vụ và phục vụ như thánh 

Phanxicô đã phục vụ mọi người.  

Tôi nguyện xin cho tinh thần phục vụ của tất cả 

chúng ta được tinh luyện hơn nữa trong mùa Chay 

này. Nhờ đó, phục vụ là một cuộc vượt qua cái tôi 

ích kỷ của mình và chúng ta là những người lữ 

hành sẽ cùng với Đức Kitô thực hiện cuộc hành 

trình “từ thế gian này về với Chúa Cha”.  

Thân ái chào anh chị em, 

Tu sĩ Inhaxiô Nguyễn Duy Lam, OFM 

Giám tỉnh 

  



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

 

 

 

 

 

 

 

Ngày Đại học Giáo hoàng Antonianum (PUA) gặp gỡ Chưởng ấn của trường. 

 

Vào ngày 

18 tháng 

Giêng năm 

2016, Đại học 

Giáo hoàng 

Antonianum 

đã tổ chức 

ngày gặp gỡ 

Chưởng ấn 

của trường. 

Sự kiện này diễn ra tại Aula Magna của PUA với 

chủ đề “Hướng đến mặt trời: một cuộc gặp gỡ 

Thông điệp Laudato si’”. 

Sau phần giới thiệu của Tổng Thư ký, Anh 

Mark Wach OFM, và lời chào đón từ Hiệu trưởng 

của PUA, Sơ Maria Melone SFA, hai bài thuyết 

trình đã được trình bày. Bài thứ nhất của Giáo sư 

Cristina Simonelli, Chủ tịch Hội Các nhà thần học 

nữ của Ý, nói về “Sự sáng tạo trong - giữa tính cấp 

bách và sự kiên nhẫn" và bài thứ hai của ngài 

Kenneth Hackett, Đại sứ Hoa Kỳ cạnh Tòa Thánh, 

nói về “Phản ứng chính trị đối với Thông điệp 

Laudato si’: thách thức và cơ hội”. 

Kế đến, Anh Michael A. Perry, Tổng Phục vụ 

Dòng Anh em Hèn Mọn, trao “giải thưởng Thánh 

Phanxicô” cho hai học giả. Felice Accrocca, một 

linh mục của Giáo phận Latina và là giáo sư tại Đại 

học Gregorian, đã được trao giải thưởng công nhận 

tác phẩm “A Saint on Paper. Nguồn sử liệu về cuộc 

đời Thánh Phanxicô Assisi”, trong khi đó 

Aleksander Leon Horowski OFMCap được vinh 

danh bởi cuốn sách với tựa đề “Repertorium 

sermonum latinorum medii ævi ad laudem sancti 

Francisci Asssisiensis” - một bản tóm lược các bài 

giảng tiếng Latin thời trung cổ về lời khen ngợi của 

Thánh Phanxicô Assisi. 

Cuối cùng, Anh Michael A. Perry, Chưởng ấn 

của Đại học Giáo hoàng Antonianum, đã có bài nói 

chuyện và kết thúc ngày gặp gỡ. 

Tổng Phục vụ thăm viếng Tỉnh Dòng Thánh Phaolô Tông Đồ ở Colombia 

Tổng Phục vụ, Anh Michael 

Anthony Perry, cùng với Anh 

Tổng Cố vấn Valmir Ramos, 

thăm viếng Tỉnh Dòng Thánh 

Phaolô ở Colombia từ ngày 9-

14/1/2016. Trong suốt thời gian 

này, Tỉnh Dòng cử hành Tu nghị 

giữa nhiệm kỳ Giám tỉnh. Ngày 

9/1, tại Santa Rosa de Cabal, 

Anh Michael, cùng với Anh 

Francisco Gómez Vargas, Giám 

tỉnh, nhận lời khấn trọng thể của 

3 anh em 

và khấn 

lần đầu 

của 5 anh 

em khác. 
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Sau đó, 

Anh Michael 

lắng nghe 

báo cáo về 

tình trạng của 

Tỉnh dòng, 

hiện có 70 

anh em, bao 

gồm 11 anh 

em khấn tạm 

và 3 anh em 

tập sinh. Vào thời điểm Tu 

nghị, Tỉnh Dòng Thánh Phaolô 

có 13 cộng đoàn và tất cả hiện 

diện ở vùng ngoại ô thành phố 

hoặc ở các làng quê nghèo. 

Điều này phù hợp với dự phóng 

của Tỉnh Dòng là nhằm bước 

theo Đức Giêsu Kitô với tinh 

thần của Thánh Phanxicô và 

Thánh Clara trong thể thức sống 

và phục vụ như là những người 

hèn mọn ở giữa người nghèo. 

Kế đến, Tổng Phục vụ có bài 

nói chuyện về hiện trạng của Hội 

Dòng với những thay đổi xảy ra 

trong những năm gần đây. Theo 

đề nghị của Ban Tu nghị, Anh 

Valmir Ramos, Tổng Cố vấn 

trình bày về việc trở nên người 

Phan Sinh hôm nay. 

Anh Michael cùng với anh 

em lượng giá dự phóng Tỉnh 

Dòng và tổ chức buổi huynh đệ 

mừng 5 anh em khấn lại cũng 

như việc lặp lại lời khấn của tất 

cả thành viên trong Tỉnh Dòng. 

Trong thời gian ở Colombia, 

Anh Michael cũng đến thăm Tu 

viện Đức Mẹ Vô Nhiễm thuộc 

Dòng Đức Bà Các Thiên Thần ở 

Cartago, nơi mà anh em OFM 

đang trợ giúp. Cùng ngày, Tổng 

Phục vụ thăm viếng huynh đệ 

các chị em Đan viện Thánh 

Clara ở Monte Negro. Đan viện 

này được các anh em thuộc Tỉnh 

Dòng Thánh Fe trợ giúp tinh 

thần và gần các anh em thuộc 

Tỉnh dòng Thánh Phaolô. 

Cùng với cuộc thăm viếng 

Tỉnh Dòng Thánh Phaolô, vào 

ngày 14/1, Anh Michael cùng 

với Anh Valmir đến Bogotá gặp 

gỡ Anh Hector Eduardo Lugo 

García, Giám tỉnh Tỉnh Dòng 

Thánh Fe và các anh em của Nhà 

Tỉnh Dòng. 

Thư ký Huấn luyện và Học vấn của Các Hội đồng Giám tỉnh có cuộc gặp gỡ tại Nhà Trung 

Ương Dòng 

Từ ngày 25-28/1/2016, Thư ký Huấn Luyện và Học 

vấn của Các Hội đồng Giám tỉnh có cuộc họp tại Nhà 

Trung Ương Dòng OFM. Cuộc họp bắt đầu với Thánh 

lễ do Anh Tổng Phục vụ  Michael A. Perry chủ sự. 

Cuộc họp tiếp tục trong “Aula Duns Scoto” với phát 

biểu khai mạc của Anh Cesare Vaiani, Tổng Thư ký 

Huấn luyện và Học vấn; sau đó là phần thuyết trình 

của các tham dự viên. 

 

Bức thư ngỏ viết cho Anh Sereno Baiardi, OFM vào dịp anh rời khỏi Tu viện Nữ Vương Hòa 

Bình, Burlington, WI, U.S.A. 

Chào Anh Sereno,  

Mỗi khi nói lời chào tạm biêt, 

chúng ta thường nhắc tới những 

kỷ niệm. Và nếu nhắc lại tất cả 

những kỷ niệm giữa chúng ta, tôi 

đoán là đã 45 năm rồi, vì đó là 

thời gian mà anh làm việc tại 

đây, văn phòng… với tất cả công 

việc, dự án mà anh đã tham gia.  
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Chưa tới 30 tuổi, anh đã tới 

đất nước rộng lớn này  với vốn 

tiếng Anh bằng không, ngoài hai 

chữ “cám ơn” và “coca cola”. 

Trong văn phòng hầu như không 

có gì cả ngoài máy đánh chữ và 

một số vật dụng cần thiết, tất cả 

linh mục tới đây đều chán nản, 

trừ anh. 

Những ngày cuối tuần được 

dành cho những chuyến xe, mà 

hành trình nào cũng hơn ngàn 

dặm, đi tới Kansas, Nebraska, 

Minnesota thậm chí tới cả Floria. 

Anh phải ngủ trong xe suốt dọc 

đường, ăn tại những điểm dừng 

cho tới nơi. Sau đó, anh lại phải 

giảng, làm lễ, giải tội và trở về 

nhà muộn vào những tối Chúa 

Nhật, chuẩn bị sẵn sàng bắt đầu 

làm việc vào mỗi sáng thứ Hai: 

thường là tìm và viết ra những 

địa chỉ của những người Ý, Ba 

Lan hay Ai-len để tìm kiếm các 

nhà hảo tâm. 

Và từng chút một, từ một 

trung tâm nhỏ xíu ở hồ Bonher, 

Wisconsin, một chân trời mới 

mở ra liên kết nhiều nơi trên 

khắp thế giới. Anh đi thăm nhiều 

châu lục và mang đến niềm vui, 

hi vọng cho rất nhiều người. 

Những người bị phong hủi 

được nhận những con vật nuôi – 

là niềm an ủi rất lớn đối với họ 

vì họ có cái gì đó để chăm sóc và 

bớt suy nghĩ hơn về sự đau đớn, 

về cái chết mà bệnh tật gây ra. 

Những con vật cũng có thể là dê, 

heo, mèo – giúp đuổi bắt chuột 

vì chúng thường cắn tay chân 

của những người bị phong cùi 

khi họ ngủ. Một số người thì có 

cơ hội được chữa trị tại bệnh 

viện mà anh giúp xây dựng, và 

anh cũng giúp lập một làng dành 

cho người phong hủi khi họ bị 

trả về từ bệnh viện.  

Nhiều trường học bắt đầu 

được xây dựng tại nhiều nơi trên 

thế giới dành cho trẻ em nghèo 

không có cơ hội tới trường và 

mong có một tương lai tươi sáng 

hơn cho bản thân cũng như gia 

đình chúng. Và thật vui biết bao 

khi thấy chúng quy tụ quanh cha 

và nói “Cám ơn cha”. Trong số 

đó, còn có một nhóm trẻ em đặc 

biệt bị nhiễm HIV hay đang 

trong giai đoạn cuối AIDS. 

Chúng bị tách biệt và bỏ rơi bởi 

những người chung quanh đã 

làm chúng cảm thấy cô độc, nên 

bọn trẻ luôn mong được gặp 

những người từ xa tới – vì họ 

thường thương yêu và muốn 

giúp đỡ chúng. 

Sau đó, cha bắt tay vào xây 

dựng vô số ngôi nhà, làng xã cho 

những người cần sự giúp đỡ. Họ 

đã rất xúc động, với những giọt 

nước mắt vui mừng khi nhận 

được chìa khóa cho ngôi nhà 

mới của họ, bởi đó là lần đầu tiên 

họ được sở hữu một ngôi nhà 

khang trang – một ngôi nhà thực 

sự.  

Nhưng điều đáng quý trong 

tất cả điều tốt đã làm cho mọi 

người đó là hàng trăm nhà thờ ở 

những nơi xa xôi trên thế giới 

này được xây dựng nên. Đối với 

tất cả mọi người, kể cả các tu sĩ, 

đó là lần đầu tiên họ có một ngôi 

nhà thờ nhỏ xinh nơi họ có thể 

tới cầu nguyền, tập hợp cùng 

nhau để chia sẻ và lãnh nhận 

Phúc lành từ Thiên Chúa. Nhờ 

điều đó mà họ rất tự hào và tỏ 

lòng biết ơn bởi bây giờ họ đã có 

một nơi thờ phượng tốt hơn để 

mời Chúa đến ở giữa họ.  

Ngoài ra còn có nhiều trường 

dòng, nhà thuốc, phòng khám 

chữa bệnh và hàng trăm thùng 

đầy thuốc, quần áo và thức ăn,… 

Thậm chí những người Mỹ ở 

đây cũng được hưởng lợi từ 

những thành tựu đó. Nên nhiều 

người đã tới và biết về những 

công việc mục vụ thông qua tin 

tức hay phương tiện truyền 

thông của cộng đồng. Hàng ngàn 

gia đình đều có những ảnh tượng 

hay sách về cuộc đời thánh 

Phanxicô trong nhà. Tôi chắc 

chắn một điều là họ đã tới và biết 

về thánh Phanxicô hơn như là 

một người yêu thiên nhiên, và là 

môt vị thánh luôn gửi hàng ngàn 

người theo Ngài để rao giảng tin 

Mừng.  

Làm sao có thể hoàn thành tốt 

tất cả những việc nhân đạo đó? 

Nhờ vào sự chăm chỉ làm việc, 

lòng nhiệt huyết, sự quyết tâm, 

quan sát và làm việc như một 

nhiệm vụ được giao và là một sự 

khám phá. Và tất nhiên là trong 

quá trình phiêu lưu khám phá đó, 

anh sẽ không đi một mình. 

Trước hết, Thiên Chúa luôn là 

nguồn cảm hứng, ban phước 

lành, hướng dẫn cũng như giúp 

đạt được và hoàn thành tốt công 

việc. Sau đó, là những nhà hảo 

tâm từ khắp nơi trên đất Mỹ. Một 

số họ rất quảng đại và đã rất vui 

và tự hào khi được giúp đỡ anh 

em trên toàn thế giới, dù thậm 

chí là những anh em không biết 

tới họ. Cũng có nhiều người đã 

làm việc chăm chỉ và bản thân họ 

trở thành một phần trong chuyến 

phiêu lưu này. Và chúng ta đừng 

quên… bởi họ đã chấp nhận cho 

phép đặt văn phòng Mục vụ 

Phan sinh và đã giúp nhiều lần 

nhiều cách trước nhất là với Lời 

kêu gọi mục vụ. 

Tất cả những thành tựu anh 

đạt được là tài sản mà anh sẽ 

mang cùng tới những nơi anh 

tới, ở một nơi không thể bị hủy 

hoại hay cướp mất như Lời Chúa 

đã nói trong Phúc Âm. 

Boy Scouts trước khi nhổ trại 

trở về nhà, đã hát một bài hát với 

ý nói việc rời đi có chút gì đó 

như chết đi. Nhưng trong Chúa, 

chúng ta vẫn đang sống, trong 
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Ngài chúng ta vẫn tiếp tục càng 

gần nhau hơn. Cuộc phiêu lưu 

luôn nhân danh Ngài và việc 

giúp đỡ vẫn tiếp tục tại bất kỳ 

nơi nào chúng ta tới. 

Tạm biệt, 

Fr. Sante DeAngelis, OFM, 

bạn đồng hành trong 45 năm 

và Fr. Ponciano Macabalo 

OFM, người tham gia phong trào 

12 năm về trước! 

Burlington, WI, October 29th, 

2015 

Huynh đệ đoàn Phan Sinh tại Thổ Nhĩ Kì 

Năm 1995, Anh 

Hermann 

Schalück, Tổng 

Phục vụ của OFM 

vào thời điểm đó, 

đã gặp gỡ Đức 

Thượng phụ 

Constantinople 

Bartholomew I, 

ngài được cảm 

hứng để thành lập 

một huynh đệ đoàn quốc tế nhằm thúc đẩy đối 

thoại đại kết. Trong những năm sau đó, các Tổng 

Phục vụ đã tiếp tục sáng kiến ban đầu này để củng 

cố huynh đệ đoàn hiện tại nhằm mục đích đối thoại 

đại kết và liên tôn. 

Mục tiêu chung của Huynh đệ đoàn tại Istanbul 

là: làm chứng bằng thể thức sống Tin Mừng, thúc 

đẩy đối thoại đại kết và liên tôn, sống trong sự hiệp 

thông với Giáo Hội địa phương và cung ứng một 

dạng thức huấn luyện lâu dài cho Hội Dòng. 

Dự án đã phát triển thành công sau 12 năm và 

vì thế Tổng Phục vụ, Anh Michael A. Perry, và Hội 

Đồng Dòng đã quyết định mở một huynh đệ đoàn 

khác tại Smirne, Thổ Nhĩ Kỳ với các mục tiêu 

tương tự nhưng thêm việc thúc đẩy đối thoại văn 

hóa. 

Từ ngày 25 đến 30 tháng Giêng, các anh em 

của hai huynh đoàn đã tập trung tại Trung Ương 

Dòng để dự Tu nghị đầu tiên của họ. 

Cuộc họp của Hội đồng Quốc tế về Huấn luyện và Học vấn 

Cuộc họp của Hội đồng Quốc 

tế về Huấn luyện và Học vấn 

được tổ chức tại Nhà Trung 

Ương Dòng và kết thúc vào ngày 

28 tháng Hai, 2016. 

Hội đồng đã thảo luận các chủ 

đề khác nhau liên quan đến Huấn 

luyện, chăm sóc mục vụ ơn gọi, 

học hỏi và áp dụng các Văn kiện 

của Dòng, Đại hội Châu lục về 

Huấn luyện, 

Hội nghị về các 

trung tâm học 

vấn thuộc 

OFM, các 

chiều kích liên 

tỉnh dòng, liên 

văn hóa và 

quốc tế và U10. 

Sau buổi thảo 

luận, các đề nghị đã được nêu ra 

và sẽ được 

trình bày với 

Hội Đồng 

Dòng trong kỳ 

họp sắp tới. 

Ngày 26/1, 

các tham dự 

viên đã đến 

thăm Đại học 

Giáo hoàng Antonianum và gặp 

Hiệu trưởng, Sơ Mary Melone. 

Sơ đã báo cáo về học vấn, huấn 

luyện và sứ vụ, đồng thời nhấn 

mạnh rằng việc học phải nhằm 

phục vụ cho việc huấn luyện cá 

nhân cũng như sứ vụ của Dòng 

và của Giáo Hội. Sau buổi nói 

chuyện với Sơ Hiệu trưởng của 

PUA, các tham dự viên cử hành 

thánh lễ với các sinh viên Cộng 



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

 

đoàn Gabriele Allegra nhân dịp 

lễ bổn mạng của họ, tu sĩ 

Gabriele Allegra. Anh Caesar 

Vaiani (SGFS) đã chủ sự thánh 

lễ. Sau thánh lễ, anh em gặp gỡ 

nhau tại phòng ăn sinh viên. 

Ngày cuối của kỳ họp (28/1) 

Ban Điều hành Hội đồng đã 

được bầu chọn, gồm có ba thành 

viên: anh Andreas Brands (Đức), 

anh Marco Antonio Gudiño 

(Mexico) và anh Peter Mughal 

(Pakistan).

Chương trình Trực tuyến của Antonianum 

Mùa thu 

năm 2015, 

đánh dấu sự 

khởi đầu 

chương trình 

học tập trực 

tuyến và huấn 

luyện Kitô 

hữu tại Đại 

học Giáo 

hoàng 

Antonianum với chuyên đề trực 

tuyến đầu tiên được tổ chức 

trong không gian ảo của 

Antonianum tại www.e-pua.eu. 

Chuyên đề về đời sống Linh đạo 

Kitô giáo được dạy bằng tiếng Ý 

của Tu sĩ Gilberto Cavazos-

González, OFM có hai sinh viên 

tham dự thường xuyên và một 

nhóm nhỏ các giáo sư của 

Antonianum là những người mà 

việc tham dự được xem như là 

một phần của việc huấn luyện để 

họ đảm nhận việc giảng dạy trực 

tuyến. Một vài trong số họ bắt 

đầu với các khóa học tại 

Antonianum với web-nâng cao 

và sẽ dạy trực tuyến cho e-PUA 

trong năm học sắp tới. 

Như một sự đóng góp cho 

Dòng tại Antonianum, Anh 

Gilberto sẽ cung cấp chuyên đề 

về đời sống Linh đạo Kitô giáo 

bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban 

Nha bắt đầu từ ngày 15 tháng 2 

năm 2016. Tổng Phục vụ, Anh 

Michael Perry, OFM tham dự 

lớp học bằng tiếng Anh và Phó 

Tổng Phục vụ, Anh Julio César 

Bunader, OFM tham dự lớp học 

bằng tiếng Tây Ban Nha với 

khao khát tiếp tục học tập và 

huấn luyện thường xuyên.  

Khi được hỏi tại sao anh quan 

tâm đến việc đăng ký một khóa 

học trực tuyến về linh đạo, Tổng 

Phục vụ trả lời: “Tôi là người 

đầu tiên trong Dòng cần thường 

huấn. Internet, công tác giáo dục 

và đào tạo trực tuyến là đường 

hướng tương lai cho việc chuyển 

tải truyền thống học thuật và tinh 

thần Phan sinh, và tôi muốn là 

một phần của tương lai đó. Ước 

nguyện của tôi là nhiều thành 

viên khác của phong trào Phan 

sinh, các tu sĩ, chị em Clara 

nghèo khó, chị em Phan sinh, 

Phan Sinh Tại Thế và Giới Trẻ 

Phan Sinh cũng được đón nhận 

nhiệt tình và tìm thấy nơi 

phương pháp mới này những khả 

thể to lớn cho việc huấn luyện.” 

Có hơn 30 tham dự viên đăng 

ký chuyên đề phiên bản tiếng 

Tây Ban Nha và 12 tham dự viên 

đăng ký phiên bản tiếng Anh. 

Không gian trực tuyến của 

Antonianum và chương trình 

không đồng bộ của các chuyên 

đề và các khóa học với nhiều 

ngôn ngữ khác nhau là cách 

chúng tôi giúp Gia đình Phan 

sinh và tất cả các Kitô hữu tiếp 

tục việc huấn luyện và giáo dục 

mà không cần phải rời bỏ nhà 

cửa và công việc mục vụ của họ.

Anh Em Hèn Mọn: Các 

Thừa Sai Của Lòng Thương 

Xót 

Vào ngày thứ Tư Lễ Tro, các 

Thừa Sai Của Lòng Thương Xót 

đã được Đức Giáo Hoàng 

Phanxicô sai đi trong lễ nghi 

được cử hành tại Vương Cung 

Thánh Đường Thánh Phêrô. 

http://www.e-pua.eu/
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Hình ảnh của các Thừa Sai được 

mô tả trong Tông thư 

Misericordiae Vultus (Khuôn 

mặt xót thương), số 18. 

Các Thừa Sai là: 

 dấu chỉ sống 

động của việc Chúa 

Cha tiếp nhận bất cứ 

ai tìm kiếm ơn tha thứ 

của Ngài; 

 những tác nhân 

của cuộc gặp gỡ mang 

tính nhân bản, của suối 

nguồn ơn giải thoát, với 

ý thức trách nhiệm để 

vượt qua các trở ngại và 

để lãnh nhận sự sống mới của bí tích Thánh Tẩy; 

 được dẫn dắt bởi lời Thánh Tông Đồ: “Thiên Chúa đã giam hãm mọi người trong sự bất 

tín, để thương xót mọi người” (Rm 11,32); 

 những người rao giảng đầy thuyết phục về lòng thương xót;   

 trở thành những người loan báo niềm vui của ơn tha thứ; 

 các Cha giải tội sẵn sàng đón tiếp, yêu thương và giàu lòng thương xót các tội nhân, đặc 

biệt lưu tâm đến những hoàn cảnh khó khăn của từng người một. 

Ở giữa các Thừa Sai Của Lòng Thương Xót có một số đến từ Dòng Anh Em Hèn Mọn. 

Anh Rodolfo Medrano, Giám tỉnh Jalisco, Mexico qua đời 

Anh Rodolfo Medrano, Giám tỉnh Tỉnh dòng 

thánh Phanxicô và Giacôbê, Mexico đã qua đời tại 

phòng riêng vào sáng ngày 13 tháng Hai ở Bogota, 

Colombia. Anh đang tham dự kỳ họp Hội đồng 

UCLAF để chuẩn bị cho hội nghị chung sắp tới. 

Anh được bầu vào chức vụ Giám tỉnh từ tháng 

06/2015 để hoàn thành  nhiệm kỳ sáu năm. 

Tổng Phục vụ cùng với Hội đồng Dòng và toàn 

thể Anh em trong Dòng bày tỏ sự gần gũi của tình 

huynh đệ và hiệp thông trong lời cầu nguyện cho 

Anh Rodolfo đến nơi an nghỉ cuối cùng. 

Xin lòng thương xót của Chúa Cha an ủi, soi 

sáng và gia tăng sức mạnh cho các Anh em trong 

Tỉnh dòng trên hành trình ơn gọi, thi hành sứ vụ và 

làm chứng tá. 
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Hợp tác giữa ba nhánh Dòng Nhất ở Lusaka, Phi Châu 

Từ ngày 31/1 đến ngày 

6/2/2016, ba Thư ký Huấn 

luyện của ba nhánh Dòng 

Nhất (Anh Cesare Vaiani 

OFM, Anh Roberto Carboni 

OFMConv, Anh Charles 

Alphonse OFMCap) đã đến 

Lusaka (Zambia) trong 

chuyến thăm viếng Trường 

Đại học Thánh Bonaventure 

và các nhà huấn luyện của từng 

nhánh. Một trung tâm học vấn 

chuyên ngành Triết học đã tồn 

tại ở Lusaka 24 năm như là một 

chi nhánh của Đại học Giáo 

hoàng Antonianum. Ở đây có 

chương trình ba năm đào tạo Cử 

nhân triết học. Tham gia điều 

hành nhà trường của ba nhánh là 

kinh nghiệm rất tốt về sự hợp 

tác. Hiện tại, có khoảng 140 sinh 

viên tu sĩ của ba nhánh cũng như 

các sinh viên đến từ các học viện 

tôn giáo khác, bao gồm cả giáo 

dân đang theo học tại đây. Ngoài 

khu giảng đường, khuôn viên 

trường còn có ba nhà huấn 

luyện. Nhà huấn luyện OFM 

hiện tại có 42 sinh viên và 3 tu sĩ 

năm cuối. Các Thư ký Huấn 

luyện gặp gỡ riêng các anh em 

thuộc nhánh của mình và cùng 

nhau cầu nguyện trong buổi bế 

mạc Năm Đời Sống Thánh Hiến 

được cử hành chung vào ngày 

2/2. 

Cở sở ở Lusaka là một chứng 

từ rất đẹp về sự hợp tác giữa ba 

nhánh của Dòng Nhất, nuôi 

dưỡng sự hiện diện Phan Sinh 

đầy triển vọng tại Phi Châu. 

Tổng Phục vụ thăm viếng anh em ở Papua New Guinea 

Tổng Phục vụ, Anh Michael 

Perry, OFM cùng với Cố vấn 

Châu Á, Úc và Châu Đại Dương, 

Anh Greg Redoblado, OFM, đã 

thăm viếng Hạt dòng Thánh 

Phanxicô Assisi ở Papua New 

Guinea (PNG) từ ngày 5-

14/2/2016. Dưới sự dẫn dắt của 

Giám hạt, Anh Gianni Gattei, 

OFM, Phan Sinh Tại Thế (OFS) 

cũng với các anh em của PNG đã 

chào đón Anh Tổng Phục vụ và 

Anh Tổng Cố vấn bằng màn biểu 

diễn âm nhạc bàn địa và múa 

truyền thống. 

Điểm nhấn của dịp thăm 

viếng này là hai ngày gặp gỡ 

dành cho cầu nguyện, suy tư và 

đối thoại với tất cả anh em trong 

Hạt dòng để chuẩn bị Tu nghị 

Hạt dòng sẽ diễn ra từ ngày 15-

19/2/2016. Tổng cộng có 35 anh 

em bao gồm các tập sinh đã đến 

tham dự cuộc gặp gỡ nói trên. 

Cùng có mặt trong chuyến thăm 

viếng này, có Tổng Đại diện của 

Hạt dòng, Anh Boby Vadakkal, 

OFM, và Giám hạt của Hạt dòng 

Sứ giả Hòa bình, Tây Papua, 

Anh Gonsa Saur, OFM. 

Anh Tổng Phục vụ cũng đã 

gặp Giám mục Otto Separy của 

Aitape, Sứ thần Tòa thánh, Tổng 

Giám mục Michael Balazs, chị 

em Clara và các thành viên khác 

của gia đình Phan sinh. 

Cách đây mười bốn năm, năm 

2002, Tổng Phục vụ lúc bấy giờ 

Anh Giacomo Bini, OFM cũng 

đã thăm viếng anh em Papua 

New Guinea. 
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Cha Carlos Alberto Breis Pereira, OFM được bổ nhiệm làm giám mục phó với quyền kế vị Giáo 

phận Juazeiro, Brazil 

Ngày 17 tháng Hai 

năm 2016, Đức 

Thánh Cha đã bổ 

nhiệm Cha Carlos 

Alberto Breis 

Pereira, OFM, làm 

giám mục phó với 

quyền kế vị Giáo 

phận Juazeiro, 

Brazil. Ngài sinh 

năm 1965 tại San 

Francisco do Sul, 

Brazil, khấn dòng năm 1987 và chịu chức linh mục năm 1994. Ngài có bằng cử nhân thần học 

tại Đại học Giáo hoàng Antonianum, phục vụ trong vai trò quản xứ và nhiều chức vụ khác trong 

Dòng Phanxicô. Hiện tại, ngài là Giám tỉnh Tỉnh dòng thánh Antôn tại Recife, Brazil. 

Anh em Phan Sinh Canada đổi mới, tái cấu trúc và sẵn sàng lên đường 

Cochrane, AB, 15-19/2 – Công việc tái cấu 

trúc các Tỉnh Dòng Phan Sinh làm nên một 

bước tiến quan trọng tại Tu nghị chung kết gần 

đây của Tỉnh Dòng Kitô Vua Tây Canada. Hai 

mươi sáu anh em, ngoài trừ Anh Ambrose Van 

Si (Tổng Kinh Lược), Anh Richard McManus 

(Trợ giúp Tu nghị) và Anh Caoimhín Ó Laoide 

(Cố vấn ESC), cùng hiện diện có Anh Marc Le 

Goanvec và Anh Pierre Charland, Giám tỉnh 

và Phó Giám tỉnh Tỉnh Dòng Thánh Giuse 

(Quebec) và Anh Rohwin Pais đến từ Điểm 

Truyền Giáo Thánh Phanxicô (Ontario). Tu 

nghị diễn ra trong bầu khí cầu nguyện cùng với 

các cuộc thảo luận đã đưa ra các nghị quyết 

chung nhằm giúp cho công việc tái cấu trúc sự 

hiện diện Phan Sinh tại Canada. Tu nghị đã bầu 

chọn Anh Robert (Bob) Mokry vào chức vụ 

Giám tỉnh. Anh Bob vừa trở về từ vùng truyền 

giáo ở Morocco. 

Anh em kết thúc Tu nghị với tinh thần hăng 

hái và hy vọng tiếp tục thực hiện việc đổi mới, 

tái cấu trúc và sẵn sàng lên đường hầu tìm ra 

cách thức hiện diện Tin Mừng tại Canada. 
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CỘNG ĐOÀN CỒN ÉN 
Người đưa tin: Pet. Đức Hoàng 

 

Hai anh em cộng đoàn Cồn Én xin kính chào anh Giám tỉnh, anh Phó Giám tỉnh cùng quý anh chị 

em trong đại gia đình Phan Sinh.   

hững ngày này Cồn 

Én vẫn đang sống 

trong bầu không khí 

Giáng Sinh, có cái se lạnh của 

gió heo may, có hơi ấm của 

những tia nắng óng ánh xuyên 

thấu từng tán cây. Đâu đó vẫn 

vang võng tiếng vui đùa ca hát 

của các em thiếu nhi vào mỗi 

buổi sáng chiều, xen lẫn với 

tiếng chim hót một vài nơi. Tất 

cả đều nằm dưới bầu trời trong 

xanh, cao vút, như có sự quan 

phòng của Đấng 

Tạo Hóa Tình 

yêu. Trong bầu 

không khí an lành 

vẫn còn dư âm 

của mùa Giáng 

Sinh cùng 

với sự nôn 

nao đón chào 

năm mới, tiểu đệ xin gửi tới quý 

anh chị em gần xa một vài thông 

tin về cộng đoàn Cồn Én thân 

thương. 

Trước tiên, tiểu đệ xin nói về 

một số sinh hoạt tiêu biểu trong 

giáo xứ thời gian gần đây. Như 

quý anh chị em đã biết, Cồn Én 

luôn là nơi được sự quan tâm đặc 

biệt từ phía Tỉnh Dòng và các 

anh chị em ân nhân gần xa. Bởi 

N 
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thế, trong một thời gian ngắn, 

khu vực nhà xứ đã có thêm hậu 

viện, rộng rãi, sạch đẹp khang 

trang, còn gọi là công viên thánh 

Giuse. Bức tượng do điêu khắc 

gia Quang Vinh, OFM thực hiện. 

Những ngày này, anh Ba Thuân 

đang ráo riết xây dựng tường bao 

rào chắn xung quanh công viên 

cũng như phần đất phía sau cộng 

đoàn, song song vào đó là 14 

chẳng đàng thánh giá. Công 

trình này vừa đáp ứng nhu cầu 

sạch đẹp, ngăn nắp, nơi vui chơi, 

cầu nguyện, nơi ngắm cảnh thiên 

nhiên, vừa đáp ứng một nhu cầu 

không kém phần quan trọng là 

an ninh. Một vài đêm hai anh em 

giấc ngủ không lành vì phải tiếp 

một vài anh trộm ghé thăm. Bên 

cạnh khuôn viên, khu vực nhà 

thờ cũng được xây dựng, tu bổ 

một vài nơi. Cầu thang bằng bê 

tông cốt thép được xây mới để sử 

dụng căn phòng trên lầu, biến nó 

thành văn phòng giáo xứ, lưu giữ 

sách vở, hồ sơ, các tài liệu liên 

quan đến cộng đoàn và giáo xứ. 

Hai mái tôn phía sau nhà thờ 

cũng được làm thêm vuông vắn 

để che nắng mưa cũng như thêm 

phần thẩm mỹ. Bên cạnh nhà thờ 

và cộng đoàn, nhà trẻ, nhà y tế 

do giáo xứ đảm trách cũng được 

tu bổ, sơn phết sạch đẹp khang 

trang hơn. Các cháu được gửi 

vào nhà trẻ đông và ổn định hơn. 

Tổ y tế vẫn khám bệnh và phát 

thuốc đều đặn vào mỗi sáng chủ 

nhật. 

Bên cạnh cơ sở vật chất, giáo 

xứ đã tổ chức hai đợt khám chữa 

bệnh, phát thuốc, phát quà cho 

hơn một ngàn bệnh nhân lương 

giáo do các đoàn y bác sỹ từ 

thành phố Hồ Chí Minh về. Dịp 

lễ Giáng Sinh, giáo xứ cũng gửi 

tới khoảng 200 phần quà cho các 

gia đình nghèo từ nhóm cầu 

nguyện Lòng Chúa Thương Xót. 

Giáng Sinh năm nay, giáo xứ 

không tổ chức quy mô đình đám, 

nhưng đẹp, hay và nhiều ý nghĩa, 

thu hút đông đảo bà con giáo dân 

và lương dân tham dự. Các công 

việc tổ chức Giáng Sinh cũng có 

sự cộng tác của nhiều người, đặc 

biệt là các em thiếu nhi và giới 

trẻ.  

Kế đến là đời sống thiêng 

liêng, tình hình sức khỏe của anh 

em trong cộng đoàn. Thời gian 

qua, tình hình sức khỏe của anh 

Ba không được tốt lắm. Tuy vẫn 

có thể chơi banh vào mỗi buổi 

chiều, nhưng anh thường hay 

đau đầu chóng mặt, đau thần 

kinh tọa. Anh đã có dịp nằm tại 

bệnh viện đa khoa Thanh Bình 

một ngày một đêm. Nay sức 

khỏe anh đã khá hơn và đang 

thực hiện chế độ bớt ăn để giảm 

cân. Riêng tiểu đệ thì nhờ ơn 

Chúa, sức khỏe vẫn ổn đinh, có 

thể thực hiện tốt các công việc, 

từ tập hát đánh đàn, dạy đàn, dạy 

nhạc, dạy giáo lý đến mọi sinh 

hoạt trong giáo xứ và cộng đoàn. 

Tuy bận công việc mục vụ giáo 

xứ nhưng hai anh em vẫn đều 

đặn các thánh lễ và giờ kinh. 

Buổi sáng sau thánh lễ, hai anh 

em đọc kinh sáng chung với anh 

chị em Phan Sinh Tại Thế. Kinh 

sách thì chúng em đọc với nhau 

sau đó. Buổi trưa, chúng em 

chầu Thánh Thể với các em thiếu 

nhi. Buổi chiều, hai anh em cũng 

đọc kinh chiều và kinh tối, kính 

Đức Mẹ với các em. Những hôm 

có thánh lễ chiều hay vì một lý 

do nào đó thì anh em tự đọc. 

Trên đây là một vài thông tin 

liên quan đến các sinh hoạt trong 

giáo xứ cũng như cộng đoàn Cồn 

Én. Với ý thức thuộc về, tiểu đệ 

xin được đưa tin để trong sự liên 

đới huynh đệ Phan Sinh, chúng 

ta cùng hiệp thông và cầu 

nguyện cho nhau, giúp nhau 

sống đời hoán cải theo cách thức 

của cha thánh Phanxicô.  

Sau cùng, năm mới Bính 

Thân đang ngấp nghé bên thềm, 

tiểu đệ xin kính chúc anh Giảm 

tỉnh, anh Phó Giám tỉnh cùng 

quý anh chị em trong đại gia 

đình Phan Sinh một năm mới dồi 

dào sức khỏe, nhiều niềm vui, sự 

bình an thiện hảo và luôn tràn 

đầy tình yêu của Chúa Xuân. 
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rước hết, xin được 

nhắc lại nhân sự hiện 

nay:  

+ Cộng đoàn Phú Gia gồm có 

anh Alexis Trần Đức Hải, anh 

Phêrô Trần Phú Nhuận và Anh 

Phanxicô X. Tạ Viết Hưng. Ba 

anh em chúng tôi sống và phục 

vụ những nhu cầu mục vụ trong 

giáo xứ sở tại, một vài giáo xứ 

nội thành, Dòng Phan Sinh Tại 

Thế và Giới Trẻ Phan Sinh.  

Trong thời gian qua, anh Phụ 

trách bận đi công tác xa và lâu 

ngày, do đó anh Nhuận vất vả 

hơn trong các công việc mục vụ: 

dâng lễ, giải tội, xức dầu… Với 

chất giọng Cần Thơ ngọt ngào 

ấm áp, anh Phú Nhuận được bà 

con “Bắc kỳ” đón nhận rất ư là 

thân tình. Hồi đầu tháng 

01/2016, trong thời gian anh 

Nhuận về quê thăm gia đình, anh 

Phêrô Nguyễn Văn Ánh, thuộc 

cộng đoàn Sông Bé, ra giúp anh 

em ba tuần,. Anh Ánh đã để lại 

nơi bà con giáo dân trong xứ, 

một ấn tượng rất tốt. Nhiều anh 

em Học viện khi về quê nghỉ Tết, 

cũng đã ghé thăm cộng đoàn; do 

đó, tuy nhà chỉ có hai anh em, 

song cộng đoàn vẫn thấy ấm áp 

tình huynh đệ. Phần Hưng thì 

“giữ chùa” là chính, vài việc lặt 

vặt như giáo lý, tập hát, Dòng 

PSTT, GTPS một chút… vẫn cứ 

đều đều. 

Về phía xã hội, anh em không 

gặp trở ngại nào. Dịp lễ Giáng 

sinh, chính quyền đến thăm chúc 

mừng lễ và bày tỏ mối giao hảo 

thân tình. Đáp lại, anh em cùng 

với cha xứ đến thăm chính quyền 

Phường, Quận và được đón tiếp 

thân thiện. 

Cộng đoàn đang giúp 07 

“chú” Tìm hiểu Dòng. Các em 

đến sinh hoạt mỗi tháng một lần, 

vào ngày Chủ nhật và vào các 

dịp họp mặt đặc biệt. Các em là 

những sinh viên ở nội và ngoại 

thành, cùng các tỉnh thành khác 

như Nam Định, Hà Nam, Vĩnh 

Phúc, Bắc Giang. Lịch sinh hoạt 

của các em như sau: 08 giờ sáng, 

tập họp; sau đó,đọc kinh phụng 

vụ chung, lao động 30 phút, học 

tập nhân bản, giới thiệu tinh thần 

và lối sống Phan sinh, đọc và 

chia sẻ Lời Chúa. Các em ăn trưa 

và giải tán lúc 16 giờ 30. Cộng 

đoàn hy vọng, dù chỉ với sinh 

hoạt ít ỏi như trên, cũng phần 

nào giúp các em nuôi dưỡng ơn 

thiên triệu và khi có thể thì sẵn 

sàng dấn thân cho Chúa. 

Cộng đoàn vừa có buổi họp 

mặt tất niên vui vẻ, gồm các anh 

em ở Trung Hiếu, Lạng Sơn (chỉ 

vắng anh Phụ Trách Alexis Trần 

Đức Hải); anh chị em PSTT 

đoàn Thượng Thụy, 07 chú Tìm 

hiểu Dòng, Ban mục vụ xứ 

Trung Hiếu. Sau thánh lễ tạ ơn, 

mọi người chúc tết nhau và chia 

vui bữa ăn thân mật thắm tình 

gia đình Phan Sinh. 

Và tiếp đến là hai điểm thuộc 

cộng đoàn: 

+ Điểm Trung Hiếu gồm có 

anh Giuse Trần Trung Phụng 

(Quản xứ) và em Toma Aq. 

Đặng Tiến Vãng (thực tập 1 

năm). Anh Trung Phụng đang 

chuẩn bị tu sửa lại nhà thờ xứ, 

chủ yếu là phần mái đã xuống 

cấp vì mỗi trận mưa là một thảm 

họa! 

+ Điểm Lạng Sơn đã có dự án 

từ khá lâu, nhưng vẫn đang trong 

thời kỳ thử nghiệm, nay đã có 

chút tia sáng. Hôm lễ Đức Mẹ 

Vô Nhiễm Nguyên Tội (08-12-

2015), Đức Giám Mục Giáo 

phận Lạng Sơn đã dâng thánh lễ 

tạ ơn, chính thức thành lập giáo 

xứ Vũ Lễ (Ngã Hai, Vũ Lễ, Bắc 

Sơn, Lạng Sơn). Anh Gioan B. 

Nguyễn Anh Tuấn được trao phó 

nhiệm vụ tìm đất và xây dựng 

nhà thờ. Xin mọi người cầu 

nguyện cho công việc được 

thuận buồm xuôi gió để bà con 

xứ Vũ Lễ sớm có được ngôi nhà 

thờ như lòng mơ ước. 

 

Anh em Hà Nội vẫn cứ bình 

bình như thế (ở Hà Nội có thành 

ngữ: Hà Nội không vội được 

đâu!) Và như thế thì anh em Hà 

Nội xin được… Cứ từ từ! Trong 

tinh thần mùa chay thánh, anh 

em Hà Nội kính chúc Anh Giám 

tỉnh, quí Anh trong Hội Đồng 

TD và quí Anh chị em trong đại 

gia đình Phan Sinh được nhiều 

ơn phúc của Chúa Ba Ngôi và 

sống đại lễ Vượt Qua sốt sắng 

thánh thiện.  

Anh em Hà Nội

T 

TIN CỘNG ĐOÀN 

PHÚ GIA – HÀ NỘI 

Kính chào Anh Giám Tỉnh, quí Anh trong 

Hội Đồng Tỉnh Dòng, và quí Anh chị em trong 

Đại gia đình Phan Sinh. 

Anh em Hà Nội xin chia sẻ vài nét sinh hoạt 

của cộng đoàn trong thời gian gần đây với Đại 

gia đình Phan sinh chúng ta. 
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Vai trò lý tưởng không thiết thực 

Có một vài lăng kính bất biến 

thường gắn liền với vai trò linh 

mục và tu sĩ của chúng ta hơn. 

Những lăng kính ấy thường 

được hình thành qua một quá 

trình huấn luyện đời sống tâm 

linh không hoàn toàn lành mạnh 

về phương diện tâm lý. Vì thiện 

ý, các nhà huấn luyện trong 

chủng viện và tập viện đã cổ vũ 

người thụ huấn vươn tới những 

lý tưởng có tính cầu toàn. Họ là 

những nhà huấn luyện chân 

thành, tận tụy và có ý hướng 

ngay lành. Tuy nhiên, họ đâu 

biết rằng mình đã tạo nên một hệ 

thống cảm xúc có lỗi, và chính 

hệ thống ấy kéo theo một chuỗi 

những đau đớn tinh thần. 

Có lẽ chúng ta chỉ cần tìm 

hiểu một vài “lý tưởng” thôi, là 

chúng ta có thể nhận ra những 

lăng kính ấy. Làm việc thật hoàn 

hảo là một lý tưởng rất phổ biến. 

Bằng cách này hay bằng cách 

khác, người ta dạy chúng ta phải 

“loại trừ mọi giây phút nhàn 

rỗi.” Quả là điều không hứng 

thú, khi người ta phải nỗ lực hết 

sức ngay cả trong giờ rảnh rỗi! 

Thời gian rảnh rỗi trở thành điều 

lãng phí và không cần thiết. 

Người ta không thể không cảm 

thấy có lỗi, khi “phung phí thời 

giờ” vào việc nghỉ ngơi. Chỉ khi 

nào chúng ta sử dụng thời giờ 

nhàn rỗi vào hoạt động văn hóa, 

đọc sách, nghe nhạc cổ điển, 

may vá hay thêu thùa, bấy giờ 

chúng ta thấy thời giờ rảnh rỗi 

mới có giá trị.  

Quảng đại là một “lý tưởng” 

khác. Bắt đầu với giáo huấn của 

thánh Phaolô là hãy trở nên “mọi 

sự cho mọi người,” nhiều người 

chúng ta đã bóp méo lý tưởng 

“quảng đại với mọi người” thành 

một thứ trách nhiệm nặng nề 

theo kiểu biệt phái. Thử tưởng 

tượng chúng ta phải luôn luôn 

sẵn sàng và quan tâm đến hết 

mọi người mà xem! Luôn sẵn 

sàng tùng phục mọi người mà 

chẳng hề quan tâm đến nhu cầu 

riêng của chúng ta, cuộc sống 

riêng tư và yên tĩnh của chúng ta. 

Một lý tưởng bất khả thi! Ngay 

cả người mẹ tận tụy nhất cũng 

không thể sẵn sàng với con cái 

một trăm phần trăm như thế. Vậy 

mà khi chúng dành thời giờ cần 

thiết cho riêng mình, chúng ta lại 

cảm thấy ích kỷ và có lỗi, chúng 

ta cảm thấy mình xa cách với 

người “tông đồ lý tưởng”! 

Cách đây vài năm, cha Tony, 

một linh mục trẻ phục vụ tại một 

giáo xứ cổ trong thành phố. Cha 

đến xin tham vấn, vì cha sắp kiệt 

quệ. Vì muốn thể hiện lòng 

quảng đại, nên cha và các linh 

mục phụ tá đã hấp tấp quyết định 

mở cửa nhà xứ thường trực để 

đón tiếp giáo dân, bất kể ngày 

đêm. Các ngài muốn cho giáo 

dân biết rằng, các ngài ở đấy là 

để phục vụ họ và chia sẻ sự 

nghèo khó của họ. Ngay cả 

phòng ăn và phòng ngủ cũng 

không bị giới hạn!  

Hậu quả là ngày cũng như 

đêm, chẳng mấy khi mà không 

có giáo dân đi qua đi lại trong 

nhà xứ, ghé vào nhà bếp kiếm 

thức ăn, vào văn phòng và phòng 

ngủ để chia sẻ những khó khăn 

của họ.  

Tôi để cha Tony bộc lộ sự kiệt 

quệ hoàn toàn của mình và cảm 

xúc “có tội” khi cha bắt đầu làm 

phật lòng giáo dân. Dần dần, tôi 

mới có thể chất vấn cái “lý 

tưởng” của cha. “Này cha Tony, 

ngay cả người nghèo nhất cũng 

có một nơi riêng tư trong nhà 

mình, có giờ ăn và giờ ngủ.” 

Cảm xúc có tội tâm căn của cha 

dần dần suy giảm, và cha có thể 

cho phép mình đáp ứng những 

nhu cầu cơ bản của mình. 

Nhiều người trong chúng ta 

mang theo lý tưởng này: Người 

độc thân phải là kẻ không còn 

cảm thấy ham muốn tình dục. 

Chúng ta phải chấp nhận rằng, 

những kẻ độc thân cũng là con 

người, và do đó, họ khó tránh 

khỏi những cảm xúc và tưởng 

tượng tình dục. Thậm chí, chúng 

ta còn phải chấp nhận rằng, nếu 

chúng ta bị dồn vào chân tường, 

thì đôi khi người độc thân có thể 

cần phải giải tỏa sự căng thẳng 

Lời giới thiệu: Trang Thường Huấn tiếp 

tục gởi đến quý Độc Giả chương IV trong 

tác phẩm Hành Trình Tự Do của cha 

James E. Sullivan, dịch giả Nguyễn Ngoc 

Kính, OFM, tr. 140-200. 

HỆ THỐNG NHẬN THỨC 
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tính dục... Tuy nhiên, khi bất cứ 

cảm xúc và tưởng tượng tình dục 

nào xâm chiếm chúng ta, thì việc 

nhìn nhận trên bình diện tri thức 

rất khó giúp chúng ta giảm bớt 

nỗi đau tinh thần, hay nỗi lo âu 

và cảm xúc có tội. Lăng kính vô 

thức vẫn còn đó, và truyền dạy 

rằng, người độc thân phải thuộc 

giống trung. 

Thậm chí, nhiều người còn 

nghĩ rằng, kẻ độc thân không nên 

có bạn bè. Họ phải dễ thương, 

nhưng phải dễ thương một cách 

chung chung với hết mọi người. 

Không có ai đặc biệt trong cảm 

xúc của người độc thân đích thật. 

Tình bạn riêng tư chỉ làm cho họ 

không còn yêu mến Thiên Chúa 

nữa. Hiện nay, lăng kính này 

không mấy hữu hiệu nữa, vì đã 

có nhiều tác phẩm viết về lợi ích 

tâm lý và tâm linh của tình bạn 

thân thiết giữa người với người. 

Tuy nhiên, nhiều năm trước 

Công đồng Vaticanô II, rất nhiều 

tu sĩ không bao giờ cho phép 

mình có bạn thân khác phái. 

Tuỳ theo đặc tính của giai 

đoạn thụ huấn, và tâm lý tương 

đối lành mạnh của các nhà 

hướng dẫn đời sống tâm linh, có 

một số vai trò lý tưởng không 

thiết thực và khá phổ biến như: 

Các linh mục không bao giờ 

được phép uống rượu. Cả linh 

mục và tu sĩ phải chấp nhận tình 

trạng nghèo khổ, nếu không thì 

họ thiếu tinh thần nghèo khó. Họ 

không bao giờ được biểu cảm, 

nhưng phải chịu đựng và tùng 

phục. Nếu họ lên tiếng, nhất là 

để đòi hỏi quyền lợi cho mình, 

thì rõ ràng là họ thiếu tinh thần 

khiêm hạ và nhu mì. 

Một trong những vai trò lý 

tưởng thiếu thiết thực nhất và tệ 

hại nhất, có lẽ là “lý tưởng” này: 

Các linh mục và tu sĩ không nên 

có bạn thân khác phái, bất chấp 

những lợi ích tuyệt vời phát sinh 

từ mối tương giao ấy. Dưới lăng 

kính ấy thì người linh mục/tu sĩ 

độc thân không thể có một tương 

quan thân thiết với người khác 

phái, và ai mưu toan thiết lập 

mối tương giao ấy thì chỉ làm trò 

hề cho người khác và gây ra 

nhiều tai tiếng mà thôi! 

Dĩ nhiên là có những mối 

nguy hiểm khi người linh mục/tu 

sĩ độc thân kết nghĩa tình bạn 

thân mật với người khác phái, và 

thật ngây ngô, nếu chúng ta 

không nhìn nhận sự thật đó. Mối 

nguy hiểm ấy liên quan đến hoạt 

động tình dục và độc chiếm. Có 

thể là nguy cơ mất ơn gọi và gây 

tai tiếng. 

Nếu người độc thân chân 

thành nhìn nhận và muốn tránh 

xa những mối nguy hiểm ấy, thì 

họ thực sự có thể tránh được 

những nguy hiểm dại dột. Họ 

không độc chiếm; họ chân thành 

trao đổi với linh hướng hay nhà 

tư vấn về mối tương giao đó, và 

họ thận trọng không bộc lộ cảm 

xúc với nhau khi có mặt những 

người khác.  

Một khi họ có những biện 

pháp đề phòng như vậy, mối 

tương giao của họ chắc chắn sẽ 

mang lại những kết quả thú vị. 

Hiệu quả đầu tiên là gia tăng 

lòng tự trọng. Họ cảm thấy vui 

sướng, vì biết rằng có một người 

đang yêu thương họ thật sự, và 

vì thế mà họ cảm thấy mình cao 

đẹp và tốt lành. Họ thường có 

một đời sống cầu nguyện nhiệt 

tình và tinh tuyền hơn, họ có một 

ý thức mới về lòng biết ơn và 

quý trọng sự thiện hảo và vẻ đẹp 

của Thiên Chúa. Sự thường thì 

họ cảm thấy vui tươi hơn, một 

niềm vui tỏa lan trong hết mọi 

việc họ làm và tỏa chiếu Tin 

Mừng Chúa Giêsu cho những 

người chung quanh. Cuối cùng, 

cả hai đều cảm thấy hoàn toàn 

thoải mái với những người khác 

phái, một sự thoải mái khá hữu 

ích cho họ khi hoạt động tông 

đồ.  

Nếu có được những hiệu quả 

đầy tính sáng tạo và tuyệt vời 

như thế, thì tình bạn với người 

khác phái quả là điều đáng giá và 

đáng ao ước đối với người linh 

mục/tu sĩ độc thân. Đó là một 

tương quan đầy rủi ro, nhưng 

không phải là một sự rủi ro dại 

khờ. Một khi người độc thân biết 

thận trọng và tỉnh táo trước 

những mối nguy hiểm ấy, thì đó 

là một sự mạo hiểm có cân nhắc 

để đạt được những lợi ích tích 

cực phát xuất từ mối tương quan 

ấy. Đó là một cuộc mạo hiểm 

đáng thực hiện, vì những lợi ích 

gặt hái được thì có giá trị hơn 

những nguy hiểm. 

Tất cả những lý tưởng thiếu 

thực tế ấy có thể gây ra đau khổ 

tinh thần. Chúng hình thành 

những mệnh lệnh “phải thế này” 

và “đừng thế nọ” trong hệ thống 

nhận thức của chúng ta, khiến 

chúng ta cảm thấy mình tồi tệ, 

khi chúng ta không sống theo 

những mệnh lệnh ấy.  

Những ước mơ lành mạnh 
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Tôi không muốn ngụ ý rằng, 

mọi lý tưởng là nguyên nhân gây 

nên đau khổ tinh thần. Một số lý 

tưởng có khả năng mang lại sức 

sống và cảm hứng. Đó là những 

lý tưởng cao đẹp mà thiết thực, 

và nằm trong phạm vi những tài 

năng và khả năng của chúng ta. 

Những lý tưởng ấy quả là một 

khích lệ và động lực êm ái thúc 

đẩy chúng ta vươn tới một cuộc 

sống tươi đẹp. 

Những bậc làm cha mẹ và các 

nhà giáo dục có khả năng là 

những người biết khơi gợi những 

lý tưởng lành mạnh nơi con cái 

và học sinh. Chẳng hạn như lòng 

tôn kính, nhờ đó con cái được 

thúc đẩy phải tôn trọng mọi 

người và chăm sóc mọi vật cho 

phải lẽ. Hay sự trung thực – ngay 

thẳng trong lời nói và việc làm, 

chân thành, minh bạch, cởi mở. 

Hay sự thanh lịch, hòa nhã và 

công bằng. Tất cả những lý 

tưởng ấy nằm trong tầm tay của 

mọi người, và nhờ những lý 

tưởng mà họ đạt được, nhân cách 

họ sẽ được trang điểm bằng sự 

nhân từ của Chúa Giêsu. 

Lòng thương cảm là một lý 

tưởng đích thật và cao đẹp. Đó là 

khả năng đồng cảm với nỗi đau 

của người khác và tỏ cho họ thấy 

chúng ta quan tâm đến họ. 

Thông cảm với mình và thông 

cảm với tha nhân. Hòa nhã với 

chính mình, khi chúng ta không 

đòi hỏi mình thực hiện những 

điều thiếu thực tế và tha thứ cho 

mình. Có lòng trắc ẩn với người 

khác, khi chúng ta không phê 

phán hay lên án họ. Đồng cảm 

với nỗi đau của họ, thông cảm, 

quan tâm, hiện diện bên cạnh để 

nâng đỡ mỗi khi họ cần đến 

chúng ta. 

Ông John là một ví dụ cảm 

động về lòng trắc ẩn. Ông là thân 

phụ của cha Matthêu, một linh 

mục trẻ đến tham vấn với tôi. Vì 

cha là con một, nên cha được cha 

mẹ chăm sóc rất chu đáo. Sau 

khi làm linh mục được ít năm, thì 

thân mẫu của cha qua đời, và đó 

là một trong những nỗi đau đớn 

nhất mà cha đã cảm nghiệm. Rồi 

khi thân phụ cha tái hôn, thì cha 

lại càng cảm thấy đau đớn vì mất 

mẹ, khiến cha không sao chịu 

nổi. Cha không thích bà kế mẫu, 

thậm chí cha bực tức với bà, khi 

bà cố chu toàn vai trò làm mẹ đối 

với cha. Do đó, càng ngày cha 

càng ít về nhà ghé thăm gia đình. 

Ông John, thân phụ cha, cảm 

nhận được nỗi đau của cha. Ông 

cũng cảm thấy đau lòng, vì ông 

không còn gặp cha Matthêu một 

cách thường xuyên như trước 

nữa. Bởi đó, ông dự định tổ chức 

một kỳ nghỉ gia đình tại khu tĩnh 

dưỡng, mà trước đây họ thường 

đến nghỉ ngơi, khi thân mẫu cha 

Matthêu còn sống. Ông hy vọng 

rằng, qua thời gian sống chung 

với nhau tại khu tĩnh dưỡng đáng 

yêu này, cả ba sẽ xích lại gần 

nhau hơn.  

Cha Matthêu chấp thuận kế 

hoạch ấy, chỉ vì cha muốn làm 

vui lòng thân phụ. Tuy nhiên, 

khi họ vừa đến khu tĩnh dưỡng, 

thì một làn sóng hoài niệm bao 

trùm lấy cha. Cha cáo lỗi và lững 

thững đi đến túp lều mà trước 

đây gia đình cha thường quây 

quần ở đó. Cha ngồi xuống bậc 

cấp, hai tay ôm đầu, trong khi 

những kỷ niệm dĩ vãng cứ tuôn 

về như nước lũ.  

Khoảng hai mưới phút sau, 

thân phụ cha cũng đến túp lều. 

Thoạt tiên, ông chẳng nói nửa 

lời. Ông thinh lặng ngồi bên 

cạnh cha Matthêu gần nửa giờ. 

Sau đó, ông choàng tay qua vai 

cha Mathhêu và nói: “Matthêu! 

Bố biết những điều con đang 

cảm nghiệm. Bố rất thông cảm 

với con. Bố cũng yêu mẹ con!” 

Cả hai ngồi đó và khóc, mà 

chẳng hề cảm thấy ngượng 

ngùng!  

Về sau, cha Matthêu nói với 

tôi rằng, trong suốt cuộc đời cha 

chưa bao giờ cảm thấy xúc động, 

được thông cảm và chấp nhận 

như lúc ấy. 

Khi nghe cha kể lại câu 

chuyện đó, tôi cũng cảm thấy rất 

xúc động. Bố cha là một người 

nhạy bén, có khả năng lắng nghe 

những cảm xúc của cha và thật 

sự đồng cảm với cha, đó là một 

trong những đức tính cao đẹp 

nhất mà loài người chúng ta có 

thể có. Nếu thiếu lòng trắc ẩn, 

người cha có thể phá hoại cuộc 

đời con mình bằng những nhận 

xét như: “Cố lên nào! Đừng than 

thân trách phận như thế nữa!” 

Thân phụ của cha Matthêu thì 

không phải như thế. Ông có lòng 

trắc ẩn. Cha Matthêu đã tâm sự 

với tôi: “Chưa khi nào tôi cảm 

thấy ông đáng quý mến hơn lúc 

ấy.” 

Một lý tưởng cao đẹp khác là 

khiêm tốn, một đức tính lành 

mạnh và đáng quý, nhờ đó mà 

người ta hoàn toàn trung thực 

với chính mình. Họ biết mình, họ 

biết những phẩm chất, cũng như 

những hạn chế của mình, và cảm 

thấy hạnh phúc vì mình như thế. 

Họ không bao giờ nỗ lực trở nên 

một ai khác! Họ muốn trở nên 

một người – người đó là chính 

mình, cái tôi tốt đẹp nhất của 

mình, nhưng vẫn là chính mình! 
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Trong giới hạn của những tài 

năng và khả năng của mình, họ 

muốn trở nên một con người tốt 

đẹp nhất. 

Để khơi lên loại ước mơ đó 

cho người trẻ, chúng ta cần thúc 

đẩy họ thể hiện lòng nhiệt huyết 

và niềm vui trong cuộc sống 

mình. Làm như thế là trao cho họ 

một ước mơ khả thi! 

Như vậy, những lý tưởng cao 

đẹp và khả thi là những lý tưởng 

rất lành mạnh. Những lý tưởng 

gây ra nhiều đau đớn tinh thần là 

những lý tưởng không thể đạt 

được. “Ước mơ bất khả thi” là 

một bài hát rất hấp dẫn, nhưng 

lại rất nghèo nàn trên bình diện 

tâm lý. “Những ánh sao không 

thể vươn tới” chỉ đưa chúng ta 

đến thất vọng, tự than trách, cảm 

xúc bất xứng và bất lực mà thôi.

Tóm tắt 

Lòng tự trọng là “viên ngọc 

quý vô giá.” Đó là cảm xúc toàn 

vẹn và vui sướng về chính mình, 

làm cho chúng ta được tự do và 

có khả năng khai mở những kho 

báu trong hệ thống thế giới của 

chúng ta, ngõ hầu chúng ta thể 

hiện một cuộc sống mỹ mãn và 

đầy yêu thương.  

Chúng ta không thể có một 

lòng tự trọng lành mạnh, trừ phi 

chúng ta cũng có một hệ thống 

nhận thức lành mạnh và thiết 

thực. Hệ thống nhận thức của 

chúng ta phải được giải thoát 

khỏi những lăng kính méo mó, 

ngõ hầu chúng ta có thể nhìn 

thấy vẻ đẹp, sự tốt lành, và khả 

năng đích thật của mình.  

Chỉ cần tìm hiểu hệ thống 

nhận thức một chút, là chúng ta 

có thể nhận ra nhiều lăng kính 

cản trở nhận thức của chúng ta. 

Đó là những lăng kính bất biến, 

lăng kính lưu động, kể cả những 

hiểu lầm và hiểu sai trong đời 

sống mỗi ngày. Vì thế, chúng ta 

rất dễ chán nản khi thấy rằng, 

khao khát lòng tự trọng hầu như 

là một “ước mơ bất khả thi.” 

Cảm xúc của chúng ta luôn 

luôn phát sinh từ nhận thức. Và 

nhận thức của chúng ta thì mang 

theo khá nhiều rác thải từ quá 

khứ, khiến cho thực tại nội giới 

và ngoại giới bị xuyên tạc và bóp 

méo. Làm sao chúng ta có thể di 

dời hàng núi lăng kính méo mó, 

nhất là những lăng kính cố hữu 

và khó thay đổi? Làm sao chúng 

ta nhìn ra sự thật, một sự thật làm 

cho chúng ta được tự do?  

Sự thật là điều chúng ta đã bắt 

đầu tìm thấy! Khi chúng ta ý 

thức rằng, phần lớn nhận thức 

của chúng ta phát xuất từ chúng 

ta, chứ không phát xuất từ thực 

tại khách quan, thì đó là bước đi 

quan trọng và đúng hướng. Có 

thể là một nửa những điều chúng 

ta nhận thức và diễn giải phản 

ánh đúng thực tại bên ngoài, còn 

nửa kia chính là rác rưởi và hành 

lý chúng ta mang theo từ quá 

khứ. 

Nên biết rằng, sự thật đó là 

một sự trợ giúp quý báu, vì nhờ 

đó mà chúng ta không vội vàng 

phê phán người khác, nhưng 

chúng ta biết chất vấn nhận thức 

của mình và nghi ngờ thành kiến 

của mình. Chúng ta cần làm sáng 

tỏ, làm sáng tỏ, làm sáng tỏ, cho 

đến khi chúng ta hiểu được 

những điều người khác muốn 

nói và thật sự yêu thích. 

 Trong chương 7, chúng ta sẽ 

tìm hiểu những biện pháp tích 

cực để có thể đạt tới sự thật đó. 

Tuy nhiên, đó vẫn là những biện 

pháp thứ yếu. Biện pháp đầu tiên 

và thiết yếu là phải nhận thức 

rằng, những điều thoạt tiên có vẻ 

rõ ràng và hiển nhiên thì chưa 

hẳn là sự thật toàn diện! Sự thật 

ấy đã bị tô màu, bóp méo và 

xuyên tạc bởi mớ hành lý hỗn tạp 

của chúng ta. Nhờ nhận thức ấy 

mà chúng ta biết khiêm tốn. Một 

khi có lòng khiêm tốn, chúng ta 

đã đi được một nửa chặng đường 

tới sự thật. 
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MỘT KHỔ THƠ BỊ THẤT TRUYỀN 

 Vài lời thưa trước 

ôi đang làm việc ở 

Đagon, bỗng một hôm 

nhận được điện thư 

của một người môn đệ Thánh 

Phanxicô tôi có quen biết ít 

nhiều. Đính kèm theo thư là một 

câu chuyện anh ta mới sáng tác, 

bắt chước theo lối hành văn của 

Những Cánh Hoa Đơn. Anh ấy 

biết tôi đã dịch một số sách thuộc 

bộ Tư Liệu Nguồn và nhờ tôi 

xem và sửa lại sao càng giống 

văn xưa càng tốt. 

Tôi đọc xong chưng hửng vì 

thấy anh này bạo gan thật. Trong 

thư hồi âm tôi hỏi: Anh ăn phải 

thứ gì mà dám làm việc điên rồ, 

không những sáng tác ngụy thư, 

mà còn mạo danh Thánh 

Phanxicô viết tiếp một khổ thơ 

cho Bài Ca Anh Mặt Trời của 

ngài.  

Anh ta trả lời: Đúng là mình 

làm chuyện điên rồ. Nhưng 

không phải vì mình “phê” do ăn 

phải thứ gì gây ảo giác. Ý định 

này nảy sinh khi mình học tập 

thông điệp Laudato Si’ của ĐGH 

Phanxicô. Đọc đến số 155, mình 

bị đánh động vì những gì ngài 

viết về “human ecology”, “sinh 

thái học trong lãnh vực con 

người”. 

Chấp nhận thân thể của 

chúng ta như là quà tặng của 

Thiên Chúa là việc thiết yếu nếu 

muốn đón tiếp và chấp nhận 

toàn thế giới như là một quà 

tặng từ Chúa Cha… Cần thấy 

được giá trị của thân thể mình 

trong bản chất nữ tính hay nam 

tính của nó nếu muốn nhận ra 

được mình khi gặp gỡ một con 

người khác. Bởi nhờ đó chúng ta 

sẽ có khả năng tiếp nhận cách 

hân hoan các quà tặng đặc thù 

đến từ một người nam hay một 

người nữ khác, vốn là tác phẩm 

của Thiên Chúa, và cùng làm 

cho nhau thêm phong phú.  

Mình bỗng nghĩ nếu những gì 

Đức Giáo Hoàng viết là đúng thì 

Thánh Phanxicô đã có một thiếu 

sót lớn khi thánh nhân “quên” 

không ngợi khen Chúa vì đã 

dựng nên người Nữ. Vì thế mình 

mới có ý tưởng điên rồ viết thêm 

đoạn thánh nhân đã “quên”.  

Đúng là điên rồ vì làm gì có 

ai đủ nhân đức để hiểu được lòng 

Thánh Phanxicô ra sao khi ngài 

đã làm hòa với thân thể mình, 

khi không còn phải canh chừng 

hoặc cảnh giác trước những thúc 

dục bản năng của anh Lừa, khi 

cho phép mở cửa nội cấm để đón 

tiếp “anh Giacoba”.  

Nhân đã đánh liều viết thêm 

một đoạn cho Bài Ca Anh Mặt 

Trời, mình cũng mạo danh viết 

luôn một chuyện thuộc thể loại 

Những Cánh Hoa Đơn để kể về 

tiểu khúc ngợi khen Chúa vì đã 

dựng người Nữ.  

Tôi hỏi anh ta có thấy gì ngăn 

trở nếu tôi gửi truyện của anh để 

chia sẻ với các anh em ở Việt 

Nam hay không. Anh ta đáp: Gửi 

thì cứ gửi, nếu đăng, chắc mình 

sẽ bị đánh tơi bời. 

Vậy tôi cứ gửi cho Chia Sẻ. 

Hy vọng câu chuyện truyền kỳ 

của anh bạn, đến tay người đọc, 

ít ra 

Mua vui cũng được một vài 

trống canh. 

Nguyễn Gia Thịnh

 

hời ấy có một người 

tuổi trẻ được nhận vào 

cộng đoàn tu trì của 

các anh em Hèn Mọn. Ý đã 

quyết đi tìm cõi phúc nhưng lòng 

trần còn vương vấn, nên vẫn hay 

thắc mắc. Anh rất vui khi được 

các anh em ở bên cạnh đấng vinh 

phúc Phanxicô dạy cho bài thánh 

ca ngài vừa sáng tác trên giường 

bệnh. Trước đây anh ngưỡng mộ 

đời sống khắc khổ của ngài bao 

nhiêu thì nay cảm phục niềm vui 

trào dâng trong những vần thơ và 

điệu nhạc của ngài bấy nhiêu. 

Anh tự nhủ: không hiểu làm sao 

cha thánh sống khắc khổ, từ bỏ 

mọi thú vui thế trần mà vẫn sáng 

tác được bài thơ ngợi khen Chúa 

vì muôn vẻ đẹp của đất trời. Anh 

còn thắc mắc trong bài thánh ca 

ấy hình như đấng vinh phúc đã 

quên một điều. 

Khi được anh quản viện cho 

phép tháp tùng một nhóm anh 

em khác đến địa điểm Đức Bà 

T 

T 
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Portiuncula để thay phiên nhau 

giúp đỡ đấng vinh phúc 

Phanxicô, lòng anh sung sướng 

biết bao. Anh sẽ có cơ hội để 

thấy tận mắt vị thầy anh hằng 

thán phục. Biết đâu anh lại chẳng 

có dịp để hỏi ngài. 

Một hôm đến phiên anh được 

cắt cử trông nom người bệnh. 

Anh im lặng ngồi bên giường 

đấng vinh phúc, nhìn con người 

dù chỉ còn vướng xác phàm một 

chút nhỏ nhoi nhưng vẫn phải 

đau đớn vì nó. Anh cảm nhận 

như mình đang nhìn một con 

nhộng phá vỏ kén để thành 

bướm. 

Đấng vinh phúc sắp thoát 

khỏi cái vỏ phận hèn bụi đất để 

về với cội nguồn của mình là 

Thiên Chúa chí thánh. Có lúc 

ngài thiếp đi vì mệt lả, phần lớn 

thời giờ ngài chìm đắm trong cầu 

nguyện. Thỉnh thoảng ngài mới 

nhờ anh đưa cho ngụm nước 

hoặc giúp ngài xoay trở hoặc 

ngồi dậy. 

Đêm đã khuya, anh vẫn 

không thấy buồn ngủ. Anh im 

lặng ngồi đấy, chăm chú để xem 

đấng vinh phúc cần gì, đồng thời 

cũng chờ dịp để hỏi câu hỏi anh 

biết là cắc cớ nhưng vẫn muốn 

biết câu trả lời. 

Rồi bỗng nhiên anh thấy ngài 

đưa tay vẫy anh lại. Khi anh đến 

bên giường đấng vinh phúc Ngài 

nói với anh: “Anh ngồi xuống 

đây. Tôi thấy anh cứ thấp thỏm. 

Hình như anh muốn nói điều gì 

phải không?” Anh đáp: “Dạ thưa 

phải, con có điều này muốn hỏi 

cha.” Đấng vinh phúc nói: “Thế 

anh muốn hỏi tôi điều gì?” 

Người tu sĩ trẻ ngập ngừng 

giây lát rồi thưa: “Thưa cha, con 

đã được các anh em đồng hành 

của cha dạy cho hát bài ca Ngợi 

Khen Thiên Chúa mà cha mới 

làm hồi gần đây. Con thích lắm 

và hát mãi cho mình và cho 

người khác nữa. Nhưng xin cha 

cho con hỏi: cha đã bỏ mọi sự đi 

theo Chúa, cha đã sống nhiệm 

nhặt khắc khổ, nay mắt cha đã 

lòa, toàn thân cha đau đớn, làm 

sao cha vẫn có thể sáng tác bài 

ca Ngợi Khen Chúa vì vẻ đẹp 

của vạn vật?” 

Giọng đấng vinh phúc rất 

yếu. Ngài chỉ có thể nói hai ba 

chữ rồi ngừng, nhưng người tu sĩ 

trẻ vẫn nghe rõ: “Tôi đã nguyện 

từ bỏ mọi sự để đi theo Chúa. 

Nhưng Chúa đã ban lại cho tôi 

tất cả. Tôi có cả trời đất muôn 

vật là bằng hữu và anh chị em. 

Không cần phải nắm trong hai 

tay, tôi vẫn có. Không cần phải 

mở mắt nhìn tôi vẫn thấy.” 

Đánh bạo, người tu sĩ trẻ hỏi 

tiếp. Anh thưa: “Xin cha bỏ qua 

cho con nếu con nói điều không 

phải. Con thấy hình như trong 

bài ca ấy cha còn bỏ sót một 

điều. Còn một vẻ đẹp khác, một 

vẻ đẹp cao quí và lớn lao khác 

mà cha đã không nhắc đến. Con 

chắc là cha làm thế do cố ý chứ 

không phải vì vô tình.” 

Trên khuôn mặt hom hem của 

đấng vinh phúc nở một nụ cười 

hóm hỉnh. “Thế anh nghĩ là tôi 

đã bỏ qua không ngợi khen Chúa 

vì vẻ đẹp lớn lao nào vậy?” 

Được lời như cởi tấm lòng, 

người tu sĩ trẻ nói luôn một hồi 

về thắc mắc của mình: “Con biết 

là từ khi rời bỏ thế gian, cha rất 

nghiêm khắc với bản thân. Bản 

thân cha và cha cũng dạy anh em 

chúng con đặc biệt không được 

để mắt nhìn người phụ nữ vì sợ 

lòng tà của mình có thể xúc 

phạm đến các hiền thê của Chúa 

Kitô. Nhưng gần đây con được 

nghe rằng cha cho mở cửa tu 

viện đón bà Giacôba và cha còn 

gắng nếm món bánh bà làm 

riêng cho ngài để cho bà được 

vui lòng. Con là người vụng tu 

nên nghĩ ngay: Phải thế chứ. Một 

người xưa kia vốn rất hào 

hoa như cha không lẽ đã giết 

chết hẳn tính Trời cho rồi hay 

sao? Cha được Chúa ban 

cho tâm hồn nghệ sĩ để rung 

động trước mọi vẻ đẹp. Trong 

bài ca Ngợi Khen Thiên Chúa, 

con thấy tâm hồn cha đã được vẻ 

đẹp muôn màu muôn sắc trong 

trời đất cuốn hút tâm hồn mình 

lên cõi thanh cao. Lẽ nào cha lại 

không nhận ra vẻ đẹp của người 

Phụ Nữ? Ông Adam đã vui 

mừng sung sướng biết bao nhiêu 

khi có được bà Eva, vui mừng 

hơn rất nhiều so với khi được 

Chúa trao cho tất cả vạn vật tốt 

lành khác. Tại sao cha không 

làm một khổ thơ để Ngợi Khen 

Chúa vì đã dựng nên Người Nữ 

với bao đức tính và vẻ đẹp cha 

đã thấy nơi mẹ của cha, nơi bà 

Clara, nơi bà Giacoba?” 

 Nụ cười hóm hỉnh vẫn chưa 

tắt trên khuôn mặt hom hem của 

đấng vinh phúc. Ngài nói với 

người tu sĩ trẻ: “Này người anh 

em và người con rất thân mến 

của tôi, xin Chúa tha tội cho anh 

vì anh đã nghi oan cho tôi dám 

bỏ qua không khen ngợi Chúa vì 

một thụ tạo cao quí và đẹp đẽ 

như người Phụ Nữ? Làm sao tôi 

dám quên Đức Trinh Nữ Maria? 

Làm sao tôi quên được mẹ của 

tôi, bà Pica? Làm sao tôi quên 

được những người phụ nữ Chúa 

đã ban để khuyến khích và nâng 

đỡ tôi trên con đường phục vụ 

Người? Có chứ, có chứ, tôi có 

soạn một khổ thơ để ngợi khen 

Chúa vì người Nữ là chị và mẹ 

chúng ta.” 

Người anh em trẻ liền hỏi: 

“Thưa cha, vì sao cha không dạy 

cho các bạn đồng hành của cha 

đoạn này?” Đấng vinh phúc đáp: 

“Ấy, tại vì tôi không muốn làm 

anh em vấp phạm. Tôi mà hát 
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đoạn này thì có người sẽ bảo: 

ông ấy tu gần hết đời rồi mà đến 

chết vẫn còn ca với hát, mà lại 

hát về phụ nữ nữa cơ chứ.” Nghe 

vậy, người anh em trẻ lấy hết can 

đảm liều thưa với đấng vinh 

phúc: “Thưa cha, thế con có thể 

biết cha đã ca ngợi Chúa như thế 

nào vì tặng phẩm tuyệt vời Chúa 

đã ban cho ông Adam hay 

không?” 

Đấng vinh phúc trầm ngâm 

một lúc rồi nói: “Thôi được, tôi 

biết anh cũng như tôi, anh muốn 

đi tìm Chúa và anh yêu các vẻ 

đẹp đất trời. Rồi đến một ngày, 

lòng anh sẽ thanh, trí anh sẽ sạch 

và nhận ra Chúa trong mọi vẻ 

đẹp. Nhưng nghe xong rồi để 

bụng, chớ có truyền rao cho 

người khác. Họ mà vấp phạm là 

lỗi tại anh đấy.” 

Căn dặn xong, ngài lấy chút 

hơi tàn nhỏ nhẹ hát đoạn sau: 

“Lạy Chúa tôi, mong sao 

Chúa được ngợi khen  

vì người Nữ là chị chúng tôi, 

chị duyên dáng và ân cần, 

tình yêu của chị đốt nóng và 

nâng cao tâm hồn người Nam; 

cùng chàng chị làm nên gia 

đình loài người chúng tôi.” 

Người tu sĩ trẻ năm ấy đã 

nghe được những lời này từ 

miệng cha thánh, nhưng theo lời 

ngài căn dặn đã giữ kín trong 

lòng, không nói cho ai biết. 

Người viết những dòng này 

đã có may mắn gặp người tu sĩ 

trẻ trong một giấc mộng và được 

anh thuật cho nghe câu chuyện 

của mình. Vì ghi lại một chuyện 

nghe trong mộng nên chắc hẳn 

phần thực thì ít mà phần hư thì 

nhiều. Nhưng cũng xin viết ra 

đây vì có kẻ vẫn cho rằng đấng 

vinh phúc Phanxicô đã có một 

quên sót lớn khi viết bài ca Ngợi 

Khen Chúa vì các thụ tạo. 

Để tôn vinh Chúa Giêsu Kitô và 

con người nghèo nhỏ bé 

Phanxicô. 

 

 

FX Long, ofm 

1.- Những chặng đường 

“Đây là những chặng đường 

con cái Ít-ra-en đã đi qua…” 

Chương 33 của sách Dân số bắt 

đầu như thế. Chương này nhìn 

lại các chuyến đi của con cái 

Israel kể từ khi rời Ai Cập đến 

điểm họ đang đóng trại, mà mục 

tiêu là đi vào Đất Hứa. Từ lâu 

các nhà chú giải đã rất quan tâm 

đến lộ trình chi tiết và giọng điệu 

nhàm chán của bản văn. Dân 

chúng lên đường đi vào hoang 

địa, và tiến đi từ điểm A đến 

điểm B, từ điểm B đến điểm C, 

từ điểm C đến điểm Đ, từ điểm 

Đ đến điểm E, và cứ thế.... Đó là 

cái khung cho khoảng 50 câu 

văn! Chúng ta thử đọc một đoạn:  

“… Họ lên đường rời Kíp-rốt 

Ha Ta-a-va và đóng trại ở Kha-

xê-rốt. Họ lên đường rời Kha-

xê-rốt và đóng trại ở Rít-ma. Họ 

lên đường rời Rít-ma và đóng 

trại ở Rim-môn Pe-rét. Họ lên 

đường rời Rim-môn Pe-rét và 

đóng trại ở Líp-na. Họ lên 

đường rời Líp-na và đóng trại ở 

Rít-xa. Họ lên đường rời Rít-xa 

và đóng trại ở Cơ-hê-la-tha. Họ 

lên đường rời Cơ-hê-la-tha và 

đóng trại ở núi Se-phe. Họ lên 

đường rời núi Se-phe và đóng 

trại ở Kha-ra-đa. Họ lên đường 

rời Kha-ra-đa và đóng trại ở 

Mác-hê-lốt. Họ lên đường rời 

Mác-hê-lốt và đóng trại ở Ta-

khát. Họ lên đường rời Ta-khát 

và đóng trại ở Te-rác. Họ lên 

đường rời Te-rác và đóng trại ở 

Mít-ca. Họ lên đường rời Mít-ca 

và đóng trại ở Khát-mô-na. Họ 

lên đường rời Khát-mô-na và 

đóng trại ở Mô-xê-rốt. Họ lên 

đường rời Mô-xê-rốt và đóng 

trại ở Bơ-nê Gia-a-can. Họ lên 

đường rời Bơ-nê Gia-a-can và 

đóng trại ở Kho Ha Ghít-gát. Họ 

lên đường rời Kho Ha Ghít-gát 

và đóng trại ở Giót-va-tha. Họ 

lên đường rời Giót-va-tha và 

đóng trại ở Áp-rô-na. Họ lên 

đường rời Áp-rô-na và đóng trại 

ở E-xi-ôn Ghe-ve. Họ lên đường 

rời E-xi-ôn Ghe-ve và đóng trại 

trong sa mạc Xin, nghĩa là Ca-

đê. Họ lên đường rời Ca-đê và 

đóng trại ở núi Ho, cuối xứ Ê-

đôm…” (Ds 33,17-37).  

Khi gặp bản văn này, độc giả 

muốn click cái “nút” chạy tới 

cho nhanh, cho qua đi, vì chẳng 

thấy các câu văn này ích lợi gì 

cả, vì chỉ là những câu tường 

trình khô khan. Tuy nhiên, các 

học giả Do Thái từ xa xưa, với 

những lối tiếp cận Kinh Thánh 

đầy sáng tạo và đã quen với các 

TỪNG BƯỚC TIẾN ĐI 

TRONG SỰ QUAN 

PHÒNG 
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truyền thống truyền khẩu áp 

dụng vào việc kể truyện, thì nhận 

ra được những ánh sáng và dạy 

chúng ta nghĩ đến những chuyện 

khác. Phải tìm nguồn giải khát ở 

đâu để làm thuyên giảm tình 

trạng “khô khan” của một đoạn 

văn như thế? Các học giả khuyên 

cứ kiên nhẫn khi đọc đoạn văn 

dài với những câu lặp đi lặp lại 

như thế. Hãy thư giãn. Hãy đọc 

to tiếng, có khi nên cùng đọc với 

một người bạn. Hãy lắng nghe 

nhịp điệu. Hãy đưa nhịp điệu đó 

vào bên trong bạn, để rồi dần dà 

bạn được đưa vào trong chuyến 

đi. Hãy ghi nhận bản văn nói với 

bạn như thế nào xuyên qua chuỗi 

các địa danh dài lê thê mà rất xa 

lạ đó. Có nữ độc giả đã chia sẻ 

kinh nghiệm như sau: “Tôi cứ 

đọc, và tôi thấy mình đi vào 

trong nhịp điệu của “hành 

trình”,… tôi như được đưa vào 

trong một thứ kinh nghiệm 

chiêm ngưỡng. Đối với con cái 

Israel, đây là một chuyến đi có 

tính anh hùng ca – tiến về Đất 

Hứa – gồm nhiều đoạn đường 

ngắn. Cuộc đời cũng như thế! 

Tôi có những mục tiêu cao quý – 

nuôi dưỡng một gia đình, làm 

những việc quan trọng – tuy 

nhiên, sống những mục tiêu ấy 

cũng gồm có đủ thứ bước thông 

thường, nhàm chán: tôi dậy lúc 

6g sáng… Sau đó, đưa mấy đứa 

lớn đến trường. Kế đó, tôi chạy 

đến siêu thị. Lúc này tìm chỗ đậu 

xe không phải là dễ. Mua bán 

xong, tôi đến chỗ làm… Quá 

nhàm chán chăng? Có lẽ thế. 

Nhưng đó đều là những bước rất 

thật trong hành trình cuộc đời”. 

Thế còn bạn? Bạn có những suy 

nghĩ gì khi đọc bản văn ấy? Nhịp 

điệu của cuộc tiến bước của con 

cái Israel có hòa với nhịp điệu 

của đời sống bạn không? Nhà 

chú giải nào đã cân nhắc đoạn 

                                                           
1 Midrash Tanchuma, 3. 

văn này thì thường ghi nhận giá 

trị của nó nằm ở chỗ giúp nhìn 

lại đời sống mình. Để có thể đi 

tới, ta phải có một ý tưởng rõ 

ràng về nơi xuất phát và về cách 

thức các biến cố trong cuộc đời 

đã khuôn đúc chúng ta. Tương 

lai tùy thuộc vào một quá khứ 

được hiểu đúng. Trong một bản 

midrash (các truyền thống kể 

truyện của Do Thái), có một 

truyện về một ông vua với một 

đứa con đau ốm, ông đưa nó đi 

đến một nơi xa để chữa bệnh cho 

nó. Trên đường về, người cha kể 

cho đứa con từng chặng của 

chuyến đi đầu tiên: “Đây là nơi 

chúng ta ngủ. Đây là nơi chúng 

ta cảm thấy lạnh. Đây là nơi con 

bị nhức đầu, v.v.”1. Đôi khi 

chúng ta chỉ thích một chặng nào 

đó trong đời, vì tại chặng đó có 

sự giúp đỡ của một ai đó yêu 

thương mình đã đi đường với 

mình. Trong một bản midrash 

khác2, các nơi hoang mạc phải 

được coi như là những nơi thánh 

vì đã đón tiếp dân con Israel, và 

một ngày nào đó sẽ được Thiên 

Chúa ban thưởng cho nên trù 

phú và đầy cư dân.  

 Có lẽ câu truyện này giúp 

ta nhớ lại những nơi đã được 

chúc phúc do sự hiện diện của 

chúng ta. Chúng ta có thể thấy 

được điều đó chăng? Chúng ta 

nêu ra những địa danh đó và 

thậm chí nhận ra được một số 

hoa trái đã tỏ hiện chăng? Cứ 

tiếp tục cân nhắc đoạn văn này. 

Bạn có nghĩ là tại sao sách Dân 

số nói rằng tại mỗi chặng con cái 

Israel vừa “lên đường” vừa 

“đóng trại”? Đâu là ý nghĩa của 

những “những chuyến đi đến” và 

“những chuyến ra đi”?  

2.- Đám mây trong hành 

trình 

2 Midrash Rabbah, xxiii, 4. 

Sách Dân số (9,15-23) ghi 

nhận: 

Trong ngày dựng Nhà Tạm, 

có mây che phủ Nhà Tạm và Lều 

Chứng Ước, nhưng đêm đến thì 

trông như lửa trên Nhà Tạm cho 

tới sáng. Cứ xảy ra liên tục như 

thế: mây che phủ Nhà Tạm ban 

ngày, đêm thì trông như lửa. Mỗi 

lần mây bốc lên cao khỏi Lều, thì 

con cái Ít-ra-en nhổ trại, và nơi 

nào mây đậu lại, thì ở đó con cái 

Ít-ra-en đóng trại.  Cứ lệnh Đức 

Chúa mà con cái Ít-ra-en lên 

đường, và cứ lệnh Đức Chúa mà 

họ đóng trại; bao lâu mây đậu 

lại trên Nhà Tạm, thì họ tiếp tục 

đóng trại.  Khi mây đậu trên Nhà 

Tạm lâu ngày, thì con cái Ít-ra-

en giữ y như điều Đức Chúa 

truyền và không nhổ trại lên 

đường.  Có khi mây chỉ đậu ít 

ngày trên Nhà Tạm, thì họ cũng 

cứ lệnh Đức Chúa mà đóng trại, 

và cứ lệnh Đức Chúa mà nhổ 

trại lên đường. Có khi mây đậu 

lại từ chiều tối tới sáng, và ban 

sáng khi mây bốc lên, thì lúc đó 

họ nhổ trại lên đường. Nếu mây 

lưu lại trên Nhà Tạm hai ngày, 

hoặc một tháng hay mấy ngày 

thôi, thì con cái Ít-ra-en cũng cứ 

theo đó mà đóng trại, chứ không 

nhổ trại lên đường; rồi khi mây 

bốc lên, họ mới nhổ trại lên 

đường. Cứ lệnh Đức Chúa họ 

đóng trại, và cứ lệnh Đức Chúa 

họ nhổ trại; Đức Chúa buộc giữ 

thế nào, thì họ tuân giữ như thế, 

theo lệnh Đức Chúa truyền qua 

ông Mô-sê. 

Chúng ta phải tiến đi, phải 

băng qua. Nhưng chúng ta 

không phải là chủ đời mình. 

Những thách đố nào được đặt ra 

cho chúng ta? 

Đám mây. 



23 Chia sẻ 1&2 – 2016 (361) 

Sự hiện diện, sự trợ giúp, sự 

hướng dẫn của Thiên Chúa. 

Sự điều khiển của Thiên 

Chúa. Người cho biết đi đến nơi 

nào, và ra lệnh dừng chân bao 

lâu. 

Israel sẽ không di chuyển bao 

lâu đám mây còn đậu lại, rồi họ 

sẽ nhổ trại lên đường, đi qua 

những vùng cát chẳng có đường 

mòn. 

Dân chúng đi theo đám mây. 

Đó là chúng ta. Bốn mươi năm. 

Đó là thời gian một đời người. 

Băng qua sa mạc. Đó là cuộc 

đời. 

Bước vào mùa Chay, chính là 

phải hoán cải thường xuyên các 

thái độ của chúng ta, cách thức 

và kiểu sống của chúng ta, vì biết 

rằng “cứ lệnh Đức Chúa… cứ 

lệnh Đức Chúa”, ta tiến đi. Vì ý 

thức và muốn là “con cái Israel”, 

là đoàn dân Thiên Chúa, bạn 

phải hiểu: “bốn mươi năm”, suốt 

đời, “Đức Chúa buộc giữ thế 

nào, thì họ tuân giữ như thế, theo 

lệnh Đức Chúa truyền qua ông 

Môsê”, người lãnh đạo. Bạn có 

thể sẽ đi qua những vùng cát 

chẳng có đường mòn, nên phải 

thông minh tìm ra lộ trình mà 

tiến đi. 

* 

Đám mây rất tự do, dân Chúa 

không đoán trước được, đám 

mây luôn hứa hẹn nhiều chuyện 

ngạc nhiên. 

Không ai biết được con 

đường đám mây sẽ theo hoặc 

biết được đám mây sẽ dừng lại 

hạ trại bao lâu. Lộ trình của đám 

mây không phải là xa lộ thẳng 

tắp có tên; các con đường ngoằn 

ngoèo đám mây dẫn đi không 

được ghi trên bản đồ.  

Khởi hành và tiến đi. Chuyển 

dịch và bước theo. Cả một đoàn 

dân. Và lịch sử của nhân loại 

cùng với họ. 

Đám mây đã đậu lại. 

Đoàn dân dừng chân. 

Họ không hề chọn địa điểm, 

họ chỉ việc đón lấy và chấp 

nhận, họ khảo sát vùng chung 

quanh và tìm những nguồn tài 

nguyên. Có nước gần đây 

chăng? Có cây cối gì không? Có 

cỏ cho các đàn vật chăng? Có 

thú rừng làm thức ăn không? 

Vùng đất này như thế nào, đặt 

các trạm gác ở đâu, tránh các 

trận càn quét của kẻ địch bằng 

cách nào? Bây giờ họ đã rất giỏi 

xoay xở để tồn tại, có thể tìm ra 

bất cứ tài nguyên nào và tận 

dụng mọi hoàn cảnh. Họ có thể 

biến mọi thứ rễ cây thành lương 

thực và bất cứ mương rãnh nào 

thành chiến hào. Thậm chí họ có 

thể rút nước ra từ một tảng đá, 

như ông Môsê đã làm. 

Đôi khi dân chúng càm ràm. 

Chúng ta cũng có lúc làm như 

thế. Tại sao lại là nơi này, tại sao 

lại là thứ lương thực này, tại sao 

lại là con đường này? Tại sao? 

Một câu hỏi đưa tới hình phạt.  

Bất an, than trách, nổi loạn. 

Dịch hạch tàn sát, mặt đất mở ra 

và các thầy Lêvi rút gươm.  

Chầm chậm, dần dà, Israel 

học biết những nẻo đường của 

Thiên Chúa. Chúng ta cũng thế. 

Và họ thờ phượng Thiên 

Chúa trong sa mạc. Chúng ta 

cũng thế. 

Bước vào mùa Chay, chính là 

có trái tim chiêm ngưỡng để 

nhận ra ý Thiên Chúa muốn về 

mình khi mình ở đây, trong hoàn 

cảnh và thời điểm nhất định này. 

Khi đó bạn vận dụng trí tuệ mà 

tìm ra tài nguyên, nguồn sống 

cho mình và anh chị em mình.  

Đôi khi chúng ta càm ràm: Vì 

tôi bị chuyển về nơi này, nên 

việc phục vụ của tôi mới bị giới 

hạn như thế! Vì tôi bị “trù dập”, 

nên tôi bị đưa đến nơi đây, và thế 

là tôi đã chẳng làm được gì! Bạn 

không hiểu rằng tất cả mọi 

người, từ một em bé sơ sinh đến 

Môsê người lãnh đạo, đều đang 

đi dưới “đám mây”, và mỗi 

người phải học “thờ phượng 

Thiên Chúa ngay trong sa mạc”. 

Có những câu hỏi thật ra đã đưa 

lại tai họa cho “con cái Israel”, 

nhưng để “Israel học biết những 

nẻo đường của Thiên Chúa”, 

Thiên Chúa chấp nhận để xảy ra 

như vậy.    

* 

Dân chúng đóng trại và tự 

hỏi. Đám mây không di chuyển. 

Ở tại đây cho đến bao giờ? Đây 

không phải là nơi nghỉ dưỡng 

mùa hè, thế mà chúng ta dường 

như bị đóng cứng ở đây. Tháng 

này tháng nọ đã trôi qua. Bao 

nhiêu tháng rồi nhỉ, có ai nhớ 

chăng? Chúng ta đã hạ trại từ 

khi nào thế? Dường như đã bao 

thời đại rồi? Nhưng đám mây 

vẫn không nhúc nhích. Phải 

chăng chúng ta sẽ tới một đất 

hứa? Nhưng có đến đó được 

không khi mà chúng ta chẳng di 

chuyển gì cả? Nhưng dường như 

đám mây chẳng bận tâm gì cả. 

Nó đã đâm rễ xuống đất y như 

cây cối rồi. 

Nhiều người đã được cưu 

mang và đã được sinh ra đời. 

Đám mây vẫn không di 

chuyển. Bốn mùa đã qua đi. Mỗi 

ngày, người ta cứ nghĩ là ngày 

cuối cùng. Mỗi sáng, người ta ao 

ước đám mây bốc lên. Nhưng nó 

không bốc lên. Nó cứ ở yên. Thế 

là dân chúng cũng ở yên với đám 

mây. Đã có những người qua đời 

tại đây. Và được chôn cất trong 

vùng đất tạm. 
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Bước vào mùa Chay, chính là 

kiên nhẫn chờ đợi để hiểu biết ý 

muốn của Thiên Chúa. Nhưng 

đây là một thách đố lớn trong đời 

chúng ta.  

“Cứ lệnh Đức Chúa mà đóng 

trại, và cứ lệnh Đức Chúa mà 

nhổ trại lên đường”. Đó là bài 

học con cái Israel đã khám phá 

ra. Còn chúng ta, phải chăng 

chúng ta nhổ trại khi phải đóng 

trại, và chúng ta đóng trại khi lẽ 

ra phải nhổ trại lên đường? 

Thiên Chúa đã phải kéo dài thời 

gian hành trình, chờ có những 

con người mới sinh ra, để thay 

thế một thế hệ đã quen càm ràm, 

chỉ quen hưởng thụ, không quen 

chịu khó. Hóa ra vâng phục 

Thiên Chúa mà tiến đi đã là cộng 

tác rất tốt vào những chương 

trình của Thiên Chúa rồi, chứ 

chẳng phải là đã làm được công 

trình này, kế hoạch kia! 

* 

Thế rồi một hôm… 

Một tiếng reo vang trời lở 

đất, rền vang trong sa mạc. Đám 

mây đã cất lên!  

Mọi người nhảy cẫng lên để 

ngó. Mọi cặp mắt hướng về trời 

cao. Người ta sẽ nói với nhau 

ngày này qua ngày khác, rằng ai 

là người đầu tiên thấy chuyện 

đó.  

Mọi người được thấy phép lạ 

đã từng bị quên mất. Đám mây 

di chuyển rồi! Đám mây đang di 

chuyển. Và dân chúng di chuyển 

với đám mây. 

Một năm trời là một thời gian 

dài. Giếng đã được đào; các mái 

nhà đã được dựng. Và biên giới 

đã được đánh dấu. Trong phút 

chốc, mọi sự bị bỏ lại. Đám mây 

đã di chuyển, và Israel cũng sẵn 

sàng bước đi. Vâng phục tức 

khắc. Hoàn toàn sẵn sàng. 

Mỗi ngày sẵn sàng để di 

chuyển.  

Mỗi ngày sẵn sàng để dừng 

chân. 

Đó là đời sống trong Thánh 

Thần. 

Đó là niềm tự hào của Israel. 

Và toàn thể dân chúng từ giã 

những người đã chết và bồng 

theo những trẻ sơ sinh, để di 

chuyển theo hướng mới với một 

niềm hy vọng mới. 

Bước vào mùa Chay, chính là 

chấp nhận từ bỏ mọi sự, luôn 

luôn sẵn sàng lên đường. “Chúa 

trồng tôi ở đâu, tôi sẽ nở một 

bông hoa ở đó”. Nếu Chúa 

không bảo ra đi, tôi sẽ sống tại 

đó, như sẽ không bao giờ di 

chuyển. Nếu Chúa gọi lên 

đường, tôi sẽ ra đi, y như thế 

chưa bao giờ gắn bó với miền đất 

ấy. Tôi có quyền gì mà cật vấn 

Chúa bằng những câu hỏi “tại 

sao?”? Cuộc đời của một con 

người trong Thánh Thần, “muốn 

thổi đâu thì thổi” (Ga 38), sao có 

thể đông cứng và nặng nề?  

* 

Lại dừng bước. 

Bao lâu? 

Hãy sẵn sàng cho một năm 

nữa, người ta bảo thế. Hãy đào 

các đường hầm và xây các công 

sự. Đây là một chuyến đi chậm. 

Chúng ta đã có kinh nghiệm rồi. 

Chúng ta phải đảm bảo là lần 

này chúng ta có một doanh trại 

chắc chắn. Chúng ta sẽ bắt đầu 

làm việc ngày mai. 

Ngày mai? 

Trước khi mặt trời mọc, lại có 

tiếng hô. Đám mây!!! Đám mây 

lại bốc lên rồi! 

Làm sao mà như thế được 

chứ? Chúng ta chỉ vừa mới dựng 

trại ở đây thôi mà. Mới chỉ có 

một đêm thôi mà. Làm sao mà 

đám mây lại bốc lên vậy chứ? 

Chơi chúng ta sao? Đùa hả? 

Thích vậy à? Nó không thể nhạy 

cảm, đoán trước, ổn định sao?  

Đôi khi là một năm, đôi khi là 

một ngày. Không ai nói được. Kể 

cả ông Môsê cũng chẳng có thể 

giải thích được.  

Và mọi người phải vâng theo. 

Đi lên với tất cả mọi sự. Bỏ đi 

những chương trình. Xua sự lười 

biếng đi. Thắt lại những gì đã 

nới lỏng đêm qua. Và bước tới 

trước mau đi. Đám mây đã đi xa 

nhiều rồi. Chúng ta không được 

để mất bóng. Chúng ta lệ thuộc 

vào nó, cả những chuyện thất 

thường, và chúng ta muốn có nó 

và chúng ta yêu mến nó. 

Bước vào mùa Chay, chính là 

không tự hào về những kinh 

nghiệm mình đã có được. Bởi vì 

Thiên Chúa vẫn luôn là Chúa Tể 

của mọi điều mới, của những 

ngạc nhiên. Tôi tớ Thiên Chúa là 

Môsê không hề than thở sao 

Chúa không cho con biết trước 

kế hoạch hành động, sao Chúa 

không hỏi ý kiến con về tuyến 

đường này? Hôm nay thì không 

thế. Phải tham khảo ý kiến. Phải 

đưa ra những chứng cớ. Phải 

biện luận. Bởi vì con người hôm 

nay có óc khoa học, muốn sống 

tinh thần trách nhiệm, đồng trách 

nhiệm! Nhưng không lẽ óc khoa 

học, tinh thần trách nhiệm, đồng 

trách nhiệm, lại làm suy giảm sự 

tin tưởng, phó thác, và sự liên 

đới huynh đệ chân thành?   

* 

Nhưng có một điều. 

Bạn có để ý hướng di của đám 

mây không? 

Dường như nó đi lại đường 

cũ. 
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Chúng ta đã đi đến đường 

này. Và bây giờ đám mây lại đi 

ngược lại con đường nó đã đến. 

Trong chuyện này, có ý nghĩa 

gì không? 

Đừng dừng lại mà hỏi, nếu 

không bạn sẽ không thấy nó nữa. 

Đứng dậy, bắt đầu bước đi và 

đừng hỏi nữa. Bổn phận duy 

nhất của bạn là bước theo. Bước 

tới đi, và đừng bao giờ bận tâm 

là khi nào bạn đạt tới, và đạt tới 

đâu. 

Cái đám mây điên khùng kia. 

Nó khởi hành, nó dừng lại, nó 

đứng yên, nó di chuyển. 

Nó đi tới, nó lui lại, nó đi 

vòng tròn, nó đi ngược con 

đường. 

Đó phải chăng là một cách để 

đạt tới nơi nào? 

Trong vòng bốn mươi năm sa 

mạc, không một ai biết điều gì sẽ 

làm tiếp. Hẳn là họ đã trò 

chuyện với nhau nhiều, những 

người Israel ấy, về đám mây. 

Hoặc chẳng nói gì cả. Bởi vì họ 

biết mầu nhiệm và cảm nhận sự 

hiện diện. Và họ đi theo và chấp 

nhận và vâng phục. Sẵn sàng 

khởi hành. Sẵn sàng dừng lại. 

Mắt nhìn lên đám mây. Thân thể 

họ đã quen gần gũi đám mây. 

Chân họ nôn nóng bước theo sự 

dẫn dắt của đám mây. 

Bước vào mùa Chay, chính là 

sẵn sàng chiến đấu cho có tự do 

và việc “sống chung” cho dù 

chung quanh chúng ta, mọi sự rất 

khập khiễng, rất bấp bênh. Bởi vì 

xác tín rằng Chúa yêu cầu chúng 

ta thực thi công lý, yêu thích sự 

tốt lành, và khiêm tốn bước đi 

với Thiên Chúa của chúng ta (x. 

Mk 6,8). 

* 

Đám mây. 

Thánh Thần.  

Sự trung thành, sự chân thật 

và thái độ ngoan ngoãn. 

Biểu tượng và thực tại; lời 

hứa và sự thật; lịch sử và thực 

tại. 

Chúng ta là dân chúng của 

đám mây. 

Phân định, quyết định, chọn 

lựa, tuyển chọn. 

Thách đố, thanh luyện, dấn 

thân, xác nhận. 

Hình ảnh và sự kiện. Truyền 

thống và kinh nghiệm. Sấm ngôn 

và hoàn thành. 

Để học biết các nẻo đường 

của Thánh Thần, và đi theo 

những nẻo vô định của đám mây. 

Mỗi nhà thần bí sẽ nói về nó. 

Mỗi Kitô hữu sẽ hiểu nó. Mỗi 

con người thiêng liêng sẽ sống 

nó. Chúng ta là đoàn dân đi theo 

đám mây.   

Niềm tin và hy vọng. Lãnh 

đạm và thanh thoát. 

Cân bằng và viễn tượng. Thử 

thách và hoài nghi và chiến 

thắng. 

Mọi sự qua cuộc sống, ngày 

và đêm, trong kiên nhẫn dài và 

niềm vui từng ngày. Hát các 

thánh vịnh, thổi kèn, đi qua các 

dòng sông và chiến đấu trong 

các cuộc chiến. Với kiếp nô lệ bỏ 

lại đàng sau, tự do đã chinh 

phục được, một sa mạc đã nên 

thân hữu, và một chân trời nhìn 

tới với hy vọng. 

Bởi vì bên kia các rặng núi là 

Đất Hứa. 

Bước vào mùa Chay, chính là 

hành động, tin tưởng vào sức 

mạnh của Thánh Thần đang hiện 

diện trong Hội Thánh, đang tỏ 

mình ra qua những thời điềm. 

Chính là tháp tùng chuyển động 

thường hằng của sự sống và của 

lịch sử, mà không rơi vào chủ 

trương chủ bại có thể làm tê liệt 

mọi sự, khi khẳng định rằng mọi 

sự thuộc quá khứ thì tốt đẹp hơn. 

Cần cấp bách nghĩ đến điều mới, 

mang lại điều mới, sáng tạo ra 

cái mới, nhào trộn đời sống với 

men mới của công lý và sự thánh 

thiện (x. 1 Cr 5,8).   

* 

Sách Xuất hành kết thúc 

(40,36-38): 

“Ở mỗi chặng đường của họ, 

khi nào đám mây bay lên khỏi 

Nhà Tạm, thì con cái Ít-ra-en 

nhổ trại. Nếu mây không bay lên, 

thì họ không nhổ trại cho đến 

ngày mây lại bay lên. Quả vậy, 

đám mây của Đức Chúa đậu trên 

Nhà Tạm ban ngày, còn ban đêm 

thì có lửa trong mây, trước mắt 

toàn thể con cái Ít-ra-en, ở mỗi 

chặng đường họ đi”. 

Đó là hành trình của chúng ta. 

Đó là cuộc sống của chúng ta.
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Alexis Trần Đức Hải, OFM 

ức Giáo hoàng Phanxicô đương 

kim đã xem thánh Phanxicô Assisi 

không chỉ là nguồn cảm hứng, mà 

còn là một gương mẫu tuyệt hảo: “Ngài chính 

là vị Thánh cho tất cả những ai tìm hiểu và làm 

việc trong lãnh vực sinh thái.” (Laudato Si # 

10)3 Do đó, chúng ta không lấy làm lạ khi Đức 

Giáo hoàng đã lấy lại cụm từ “Laudato Si” 

trong “Bài ca các thọ tạo” của Người Nghèo 

thành Assisi làm đề tài cho thông điệp về việc 

bảo vệ môi trường của mình. Thông điệp này 

mở ra cho chúng ta nhiều hướng suy nghĩ: về 

Thiên Chúa Tình Yêu, nguồn mạch của linh đạo 

Phan sinh, về tạo thành nói chung như một huynh đệ đoàn phổ quát, về giá trị của từng thọ tạo nói riêng, 

của từng hành vi nhỏ nhặt trong cuộc sống mỗi người, về trách nhiệm của mỗi người và mọi người phải 

bảo vệ "ngôi nhà chung", về "cái tâm" của con người... 

Suy nghĩ 1: Quan niệm của 

Thánh Phanxicô về Thiên 

Chúa 

                                                           
3 Trong thông điệp, Đức Giáo hoàng dành ba số 10, 11, 12 để nói về thánh Phanxicô. 
4 Dùng chữ ngôi vị (person) thay cho danh từ thường được dùng: “nhân vật,” hầu tránh việc Thiên Chúa bị “nhân hóa” 
5 Có thể quy chiếu về trường hợp của ông Môsê khi ông quay qua hỏi danh tánh của Chúa, trước khi ông biết được và nhận 

sứ mạng Chúa sai đi đến với con cái Israen, nghĩa là xác nhận các mối tương quan giữa Chúa, ông và dân Israel.(x. Xh 3) 
6 E. Gilson, Jean Duns Scot. Introduction à ses positions fondamentales (Paris: Librairie philosophique J Vrin, 2005), 646 
7 Anh em Phan sinh có một cái nhìn về vũ trụ và sự hiện diện sáng tạo của Thiên Chúa theo một cách thức đặc biệt. Việc 

chúng ta hiểu điều này như thế nào, tương quan của chúng ta với Thiên Chúa ra làm sao: đây là tâm điểm của cái mà chúng 

ta gọi là linh đạo Phan sinh. Nói cách khác, chúng ta hiểu Thiên Chúa như thế nào, đó là nền thần học phan sinh, và hậu quả 

là, chúng ta tương quan với Thiên Chúa làm sao, đây là nền linh đạo phan sinh. x. Joe Schwab ofm, Franciscan Theology, 

Tradition and Spirituality – 3-23-2011), p. 16  

Trước hết thông điệp của Đức 

Giáo hoàng gợi hứng cho tôi suy 

nghĩ về cái nhìn của thánh 

Phanxicô về Thiên Chúa: 

Điểm căn bản 

thâm sâu trong “Bài 

ca các thọ tạo” và 

thông điệp Laudato 

Si, là mối tương 

quan giữa hai “ngôi 

vị”4: Thiên Chúa và 

Phanxicô, hoặc nói 

đúng hơn, những 

cảm nghiệm của 

thánh Phanxicô về 

Thiên Chúa, và từ 

đó, tương quan của 

ngài với tạo thành.   

Thật vậy, Phanxicô chỉ tìm 

thấy con đường mình đi sau khi 

đã trả lời được câu hỏi do chính 

ngài đặt ra: “Lạy Chúa, Người là 

ai và con là ai?”5 Câu trả lời sau 

đó sẽ quyết định mọi hình thái 

tương quan và đời sống của ngài 

với Chúa: “Lạy Chúa của con, 

Người là tất cả.” (“Deus meus et 

omnia”). “Đề ra Thiên Chúa như 

một Hữu thể vô hạn và tự do, đây  
là luận điểm của nhà thần học, là 

nguyên tắc của mọi nguyên tắc, 

và nó quyết định tất cả,”6 Scotus, 

một môn đồ hậu bối của 

Phanxicô  đã xác quyết như thế 

về linh đạo của ngài.7 

Đ 

nhân đọc Thông điệp  

“Laudato Si” 
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a/ Phanxicô quan niệm Thiên 

Chúa như một ngôi vị, một 

Đấng, tuy vô hình, nhưng có thể 

“đối thoại” cách cụ thể và chân 

tình như trong bất cứ cuộc đối 

thoại nào giữa hai con người.8 

Trong Kinh Thánh, những danh 

từ như tình yêu, sự tín nhiệm, 

lòng trung thành...diễn tả một 

tương quan liên vị, một khía 

cạnh hỗ tương giữa hai ngôi vị:  
Thiên Chúa và con người. Và 

một trong những chủ đề chính 

của Cựu ước là giao ước giữa 

Thiên Chúa và dân Ít-raen, qua 

đó cả hai có những ràng buộc với 

nhau: “Ta sẽ là Thiên Chúa của 

các ngươi và các ngươi sẽ là dân 

của Ta.” (Giêrêmia 31:33). Con 

người có thể trao đổi tâm tư, lập 

trường, quan điểm với Thiên 

Chúa, Đấng Sáng tạo, và nó 

hoàn toàn tự do yêu mến hoặc 

khước từ Người.   

Như thế, đối với Phanxicô, 

Thiên Chúa không phải là một 

khái niệm mông lung, hoặc một 

“mớ nội dung.”9 Nhưng, con 

người vừa phải tiếp đón Thiên 

Chúa như là một sự hiện diện, 

vừa tiếp thu Người như một nội 

dung, nghĩa là, "biết" Thiên 

Chúa không chỉ đơn giản như 

một đối tượng của trí thức mà 

còn như một chủ thể  trong 

“tương quan giữa hai chủ thể”. 

Thiên Chúa phải được xem như 

một “chủ thể tích cực chủ động”, 

không thụ động chờ đợi con 

người đến khám phá. Hậu quả sẽ 

là: thần học (đời sống thiêng 

                                                           
8 Đó là Thiên Chúa của mạc khải: Xh 

3:14 (qc. DDP 2.3; 4.84): Thiên Chúa 

ngôi vị, Thiên Chúa mà bản chất là 

tương quan x. Alister E. MacGrath, 

Theology. The basics, second edition, 

(Oxford; Blackwell Publishing, 2008) 

20. 
9 “A pack of contents”, xem Martin 

Buber (1987-1965), “I and Thou” 

1927, (New York: Charles Scribner’s 

Sons, 1972) 

liêng) phải ưu tiên trở thành một 

sự đáp trả của con người với vị 

Thiên Chúa tự tỏ mình ra, hơn là 

một sự tìm kiếm Thiên Chúa của 

con người. 

b/ Thiên Chúa là Tình Yêu 

(1Gio 4:16) nên Người là Thiên 

Chúa tốt lành.10 Tạo thành hiện 

hữu là do lòng tốt của Người; tất 

cả đều phản ánh sự tốt lành, 

thánh thiện của Người.  

Phanxicô đã bị đánh động bởi lời 

quả quyết trong Phúc âm: “Chỉ 

mình Thiên Chúa là tốt lành”. 

Ngài luôn nhắc đi nhắc lại điều 

đó trong các bản văn của ngài 

(LKsc 17,18; 23,8; KLC 2). Đối 

với ngài, tất cả đều là ân huệ, tất 

cả đều là quà tặng của Thiên 

Chúa bởi vì, “dầu bất xứng hay 

xứng đáng, mọi vật đều lệ thuộc 

lòng nhân từ hào hiệp của vị Ân 

nhân cao cả của chúng ta” (2Cel 

77). Vì thế, lời cầu nguyện của 

ngài trước tiên là một lời hiến 

dâng, ca ngợi, một sự dâng trả về 

lại cho là Đấng sở hữu mọi sự tốt 

lành: “Chúng ta hãy dâng trả 

mọi sự tốt lành về cho Chúa là 

Thiên Chúa tối cao và chí tôn. 

Chúng ta hãy biết rằng mọi sự 

tốt lành là của Chúa và hãy tạ ơn 

Người về tất cả mọi sự; Người là 

nguồn mạch mọi sự tốt lành” 

(LKsc 17, 17). Trong các kinh 

mà ngài sáng tác, ngài không 

ngớt mời gọi các tạo thành cũng 

như hiệp ý với mọi tạo thành ca 

ngợi Chúa: “Hỡi muôn loài tạo 

thành, hãy chúc tụng Chúa. Hết 

mọi giống chim trời, hãy ca ngợi 

10 Chúng ta thấy rõ điều này qua các 

kinh nguyện và thi ca của thánh 

Phanxicô (x. Phần IV trong Tác phẩm 

của thánh Phanxicô, (Tỉnh Dòng Aehm 

Việt Nam, 2008); và đây cũng là tiền đề 

cho thần học của Thánh Bonaventura 

về Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. 
11 John Michael Talbot, Steve Rabey, 

“The lessons of St. Francis” (“Các bài 

học từ thánh Phanxicô”), Trịnh Minh 

Chúa. Hỡi các em bé, nào ca 

ngợi Chúa đi. Hỡi nam thanh nữ 

tú, nào ca ngợi Chúa đi” (KMg 

11-14). 

Như vậy, “chìa khóa để hiểu 

sự độc đáo khác thường của 

Phanxicô đối với vũ trụ là: TC 

đã tạo dựng nên cái gì thì 

Phanxicô yêu quí cái đó. Mọi 

thọ tạo đều là thành phần trong 

một đại gia đình, và qua việc yêu 

quí những gì Thiên Chúa tạo 

nên, Phanxicô cảm thấy một 

niềm phấn khích vừa sâu lắng và 

bay bổng, vừa trần thế vừa 

thiêng liêng.”11 Diễn tả cách 

khác: Thọ tạo không phải là một 

thực tại bất động, ù lì, nhưng là 

một thế giới sống động, luôn 

mặc khải Thiên Chúa cho con 

người. Ngài đã ca ngợi anh Mặt 

trời: “Anh đẹp và tỏa ánh rạng 

ngời, anh tượng trưng Ngài, ôi 

Đấng Tối cao” (BcMt 4). 

Nền linh đạo này của 

Phanxicô đã được các môn đệ 

của ngài phát huy. Chẳng hạn:  

Thánh Bônaventura diễn giảng 

rằng: tạo thành là quyển Kinh 

Thánh đầu tiên qua đó Thiên 

Chúa đã mạc khải bản thân 

mình.12 Chân phước Duns 

Scotus thì lại biểu cảm bằng lời 

kinh tán tụng: “Chúa đáng chúc 

tụng muôn muôn ngàn đời, vì 

Chúa là Chúa chân thiện mà từ 

Chúa, trong Chúa và qua Chúa, 

mọi loài mới được hiện 

hữu. Amen.”13 

Trí ofm chuyển ngữ, NXB Tôn giáo, 

2015, trg 193-194. 
12 Thánh Bônaventura, Lộ trình tâm 

linh lên cùng Thiên Chúa, 2007, ch.I, 

số 14-15.  

13 John Duns Scotus: A treatise on 

God as First Principle. Dịch và xuất 

bản với chú giải bởi Allan B. Wolter, 

O.F.M (Chicago: Franciscan Herald 

Press, 1966). 
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Đáng lưu ý là trong vô vàn 

người chia sẻ lối nhìn Phan sinh 

này14, có cha Teilhard de 

Chardin, một nhà khoa học nổi 

tiếng và là một Linh mục Dòng 

Tên như Đức Giáo hoàng 

Phanxicô hiện nay: “Tôi cảm 

thấy sự nghiên cứu khoa học như 

là một mạc khải của Đấng Tạo 

Thành.... Đối với những ai biết 

nhìn thì, do hậu quả của công 

trình Sáng tạo, và hơn nữa, do 

hậu quả của việc Nhập thể, 

không có gì là trần tục dưới trần 

gian này cả. Trái lại tất cả đều là 

thánh thiêng đối với những ai 

biết phân biệt, nơi mỗi một thụ 

tạo, một thực tại nhỏ bé được 

tuyển chọn và được Đức Kitô lôi 

kéo tới chỗ hoàn tất.” 15 

Suy nghĩ 2: Cá nhân và tập 

thể. 

a/ Trong Luật Dòng, 

Phanxicô tỏ ra như một con 

người rất trân trọng nhân phẩm 

của mỗi cá nhân anh em, vì ngài 

ý thức tới ơn Chúa linh hứng và 

dẫn dắt từng người. Chính cá 

nhân là quan trọng nhất cho vũ 

trụ trật tự của Chúa và là một giá 

trị không thể chuyển nhượng 

được trong cái nhìn của Người.16 

Trong tạo dựng, con người 

chúng ta cũng ngang bằng với 

các loài thọ tạo khác, bởi vì tất 

cả mọi loài thọ tạo đều diễn tả sự 

Chân, Thiện, Mỹ của Thiên 

                                                           
14 Nếu nhìn trong ánh sáng đức tin 

vào sự quan phòng của Thiên Chúa, 

phải chăng đây là một sự chuẩn bị cho 

cuộc “gặp gỡ, đối thoại” giữa một bên 

là thánh Phanxicô Assisi, một bên là 

một vị Giáo hoàng xuất thân từ Dòng 

Tên, cùng Dòng với cha Teilhard de 

Chardin!? 

15 “Cảnh vực thần linh,” được trích 

dẫn bởi: Claude Tresmontant, 

Introduction à la pensée de Teilhard de 

Chardin, (Paris, Seuil, 1956),107. Qua 

câu nói đơn giản “tất cả đều là thánh 

thiêng” (Tout est sacré), cha Teilhard 

nhìn thấy tác động của Thiên Chúa ở 

Chúa. Thật vậy, khi nhìn thế 

giới, thánh Phanxicô yêu thương 

mọi loài thọ tạo, loài động thực 

vật cũng như loài bất động, bởi 

vì trong Giao ước, Thiên Chúa 

đã có sự cam kết không chỉ với 

loài người mà còn với mọi loài 

Người đã dựng nên (xem St 9: 

12-13) Do đó, Phanxicô gọi 

“mọi vật là anh, chị; trực giác 

sâu sắc của tâm hồn ngài đi đến 

khám phá từ người khác, một 

cách lạ lùng và khó diễn tả, mầu 

nhiệm mọi thọ tạo, bởi vì ngài đã 

hưởng sự tự do vinh hiển của con 

cái Chúa.”17 

Nói cách khác, Phanxicô tôn 

trọng mỗi một cá nhân, 

sự vật, vì tất cả đều do 

Chúa dựng nên: “Một 

cá nhân thì có giá trị 

hơn mọi vật phổ quát 

trên thế giới...Thiên 

Chúa không dựng nên 

thế giới vì lợi ích của 

con người phổ quát, 

nhưng vì lợi ích của 

từng cá nhân một.”18 

Bởi vì “mỗi tạo vật đều 

có sự thiện và toàn vẹn 

riêng của mình [...] Các 

thọ tạo khác nhau phản 

ánh ngay trong sự hiện 

hữu của riêng chúng 

như Thiên Chúa muốn, 

mỗi thứ một cách, ánh 

quang của sự khôn 

ngoan vô tận và sự thiện hảo của 

khắp mọi nơi, nên không có sự phân 

biệt giữa lãnh vực tự nhiên và lãnh vực 

siêu nhiên.” Xem Norbertô Nguyễn 

Văn Khanh, “Đối thoại giữa một nhà 

khoa học với một chuyên viên Kinh 

Thánh” (Bài thuyết trình ở Học viện 

Phan sinh, Thủ Đức, chưa xuất bản) 
16 “Mỗi người là hoa trái suy tư của 

Thiên Chúa. Mỗi người được Thiên 

Chúa muốn như thế, mỗi người được 

yêu và mỗi người thật cần thiết.” x. 

Giáo hoàng Benêđictô XVI, bài giảng 

ngày 24.04.2005 
17 E. Doyle, O.F.M. “The Canticle of 

Brother Sun and the Value of 

Thiên Chúa. Chính vì thế, con 

người phải tôn trọng bản chất tự 

nhiên đặc thù của chúng để tránh 

sử dụng chúng một cách vô trật 

tự.” (Laudato Si #70) 

b/ “Hiện tượng xã hội hóa”, 

hay “toàn cầu hóa” của thế giới 

hiện nay đã tác động lên mối 

tương quan giữa con người với 

nhau, giữa các dân tộc với nhau. 

Bài hát trứ danh của Michael 

Jackson: “Chúng ta là thế giới” 

(“We are the world”) có thể diễn 

tả một cái gì đó đang xảy ra 

trong ý thức của loài người: 

“một sự tỉnh dậy tập thể” mời 

gọi các Kitô hữu sống đức tin 

của mình một cách có ý thức và 

Creation,” trong Nothwehr, ed., 

Franciscan Theology of Environment: 

An introductory Reader, 155-74. 1 

Celano 81. Thánh Bonaventura cũng 

đã thuật lại như sau: “Khi nghiệm thấy 

rằng tất cả thọ tạo đều có chung một 

nguồn gốc cuối cùng nơi Thiên Chúa, 

Phanxicô cảm thấy tràn đầy sự âu yếm 

với tất cả. Vì thế, ngài đã gọi các tạo 

vật bé nhỏ nhất là anh em, là chị em.” 

(Legenda Major) 
18 J.W, Thompson, The Middle Ages, 

(New York: Alfred A. Knopf, 1931. X. 

Lc 15:1-32 
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trách nhiệm19: cộng tác vào công 

trình sáng tạo của Thiên Chúa, 

trong sự hiệp thông với mọi chi 

thể của Toàn Nhiệm thể. Muốn 

vậy, người Kitô hữu phải biết 

nhìn trong các thực tại và bên kia 

các thực tại trần thế sự hiện diện 

của Thiên Chúa đang hoạt động 

để dẫn đưa thế giới tới cuộc gặp 

gỡ cuối cùng với Đức Kitô vinh 

quang.” 20  

Nhân loại đang sống trong  
một ngôi nhà chung, ngôi nhà 

được ví như một chiếc thuyền, 

“con tàu vũ trụ xinh đẹp của 

chúng ta, tài sản chung của nhân 

loại.”21 Hình ảnh con thuyền 

giúp chúng ta thấy rõ hơn sự gắn 

bó mật thiết với nhau, nhất là 

trong định mệnh sống còn: 

thuyền chìm, tất cả đều chìm! 

Như thế, hơn bao giờ hết, con 

người không chỉ cần ý thức sự 

liên đới trong vận mệnh chung, 

mà còn cần biểu lộ ý thức trách 

nhiệm trong những hoạt động 

riêng lẽ thường ngày, trong 

những ứng xử có văn hóa để gìn 

giữ tài sản chung. Chẳng hạn, 

khi đi trên cùng chung một chiếc 

máy bay, nhiều người, hoặc do 

vô ý thức, thiếu hiểu biết, hoặc 

vì chỉ nghĩ đến bản thân mình, 

tìm lợi ích cho riêng mình, mà 

phát lờ các lời cảnh báo là không 

được sử dụng các thiết bị điện tử, 

điện thoại di động.... khi máy 

bay cất và hạ cánh. Nếu vì lỗi 

này mà máy bay gặp sự cố, hỏi 

                                                           
19 “Cần có một ý thức chung về 

nguồn gốc chung, về sự thuộc về nhau 

cách hỗ tương và một tương lai được 

chia sẻ cho mọi người.” (Laudato Si # 

202) 
20 x. Nguyễn Văn Khanh, -nt-; x. 

Laudato Si  # 12 
21 A. Wolter và B. O’Neil, “John 

Duns Scotus, Mary’s Architect”, 

(Illinois: Franciscan Press, 1993), 84-

85. 
22 Cách đây gần một tháng, lần đầu 

tiên máy bay của hảng Hàng không 

rằng họ sẽ là những người không 

bị ảnh hưởng đến tính mạng 

sao?22 Nói cách khác, điều mà xã 

hội của chúng ta hôm nay cần 

làm để nâng cao dân trí, đó là 

giáo dục ý thức trách nhiệm liên 

đới. Giờ cao điểm, xe cộ nối đuôi 

nhau “tiến từng bước.” Chỉ cần 

một chiếc xe gắn máy, điều 

khiển bởi một người thiếu ý thức 

luật lệ, thiếu cảm nhận lợi ích 

chung, thì sẽ xảy ra một cảnh 

tượng kẹt xe hãi hùng! Cuộc 

sống đòi mỗi người phải biết 

mình thuộc về một nhóm, một 

đoàn thể, một xã hội! 23 Không 

ai có thể chỉ biết sống cho bản 

thân mình. Một hành vi “thiện” 

của một cá nhân sẽ gieo “điều 

lành, năng lượng tốt” cho nhiều 

người; ngược lại, một hành vi 

“xấu” sẽ gieo “quả hư, khí dữ” 

cho môi trường chung quanh. 

Bình an trong ta là bình an của 

những người ở chung quanh ta. 

Con người liên đới trong tội lỗi 

(x. Ađam thứ nhất) cũng như 

liên đới trong ân sũng (x. Ađam 

Mới) 

Suy nghĩ 3: Tầm quan trọng 

của những việc nhỏ trong cuộc 

đời. 

Trách nhiệm liên đới cần 

được thể hiện không chỉ trong 

những việc lớn lao, mà cả trong 

những việc nhỏ nhặt hàng ngày. 

Dụ ngôn sau đây có thể giúp ta 

suy nghĩ. Có một con cú24 tự hào 

đậu trên cành cây cao đầy bông 

Việt Nam phải quay đầu trở lại sân đổ 

là phi trường Nội Bài, làm chậm trễ 

chuyến bay hơn một giờ, vì có một 

hành khác ngồi ở số ghế 5A đã không 

tuân thủ qui luật, vẫn ngang nhiên sử 

dụng điện thoại di động, bất chấp lời 

khuyến cáo của nhân viên phục vụ. 

Hành khách nầy sau đó bị phạt hơn ba 

triệu đồng. Đây là một tin rất vui cho 

bà con đi trên các chuyến bay của hảng 

Hàng không Việt Nam, vì cảm thấy 

được tôn trọng tính mạng, bảo vệ an 

toàn hơn! 

tuyết trong mùa đông, và chê bai 

những con chim khác là nhút 

nhác không dám đậu trên cành, 

chỉ biết chui rúc trong bụi cây, vì 

lo sợ cành gãy. Nó nói: “Các bạn 

đừng sợ, tớ đã đếm được gần 

một ngàn bông tuyết rơi trên 

cành cây này rồi, nhưng có sao 

đâu, xem tớ đứng này, có gì phải 

lo sợ!” Và để chứng minh điều 

nó nói, nó đếm từng bông tuyết 

rơi... “Nè, tớ sắp đếm đến ngàn 

rồi nhé...998, 999...1000”. Vừa 

mới đếm đến con số ngàn, cành 

cây gãy kêu rắt rắt, cụ cú ngã 

nhào xuống đất, trong sự cười 

nhạo của các con chim khác! 

Một câu chuyên ngụ ngôn nói 

về giá trị của cái ít. Chỉ cần thêm 

một đơn vị là mọi chuyện sẽ có 

thể đổi thay. Trong cuộc sống 

hằng ngày, nhiều người coi 

thường giá trị của một việc nhỏ, 

ví dụ: xả một tí rác có sao đâu; 

hoặc, không tin rằng một chén 

nước lã có giá trị của một phần 

thưởng to lớn trên trời... Tuy 

nhiên, mỗi người vài gam rác, 

triệu người vài triệu gam rác,25 

và rồi... nói như trong thông điệp 

Laudato Si: “Hàng trăm triệu tấn 

rác được thải ra hằng năm, đa số 

là các chất độc hại, nhiễm xạ và 

các chất mà vi khuẩn không thể 

phân hủy, đó là một dạng thức 

khác của ô nhiễm, và do vậy, trái 

đất, ngôi nhà của chúng ta bắt 

đầu trông giống một đống rác 

khổng lồ... Những vấn đề này 

23 “Duy chỉ sự kiện làm người, cũng 

thúc đẩy con người phải chăm sóc thiên 

nhiên mà chúng ta là thành phần của 

chúng.” (Laudato Si #64) 
24 Ở nhiều dân tộc, con cú tượng 

trưng cho người khôn ngoan. 
25 Bản thân ông Thang Đức Thắng, 

Tổng biên tập báo VnExpress nhận 

thấy rằng khó khăn nhất là đối mặt và 

thay đổi một thói quen nhiều năm của 

con người: vứt rác bừa bãi khắp mọi 

nơi (Vnexpress 22/9/2015) 



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

 

liên hệ mật thiết với nền văn hóa 

loại thải chúng ta đang sống, nó 

ảnh hưởng đến những kẻ bị loại 

trừ, khi biến sự vật thành rác 

rưởi”. (Laudato Si # 21)  

Nếu người người gom rác, 

nhà nhà không xả rác...thì con 

người đang góp phần rất hiệu 

năng –dù bằng những hành vi 

nhỏ nhặt- vào việc góp phần xây 

dựng, bảo vệ ngôi nhà chung: 

“Ba cây chụm lại nên hòn núi 

cao!” 26 

Suy nghĩ 4: Ô nhiễm môi 

trường và ô nhiễm tâm hồn. 

Đức Giáo hoàng tuyên bố: 

“nhiều điều cần thay đổi, nhưng 

trên hết, chính con người cần 

thay đổi. (Laudato Si # 202). Sẽ 

không có sự đổi mới trong tương 

quan với thiên nhiên nếu không 

có sự đổi mới của chính nhân 

loại. Bởi vì“một mối tương quan 

lành mạnh với tạo thành là một 

chiều kích của sự hoán cải toàn 

diện cá nhân” (Laudato Si #218) 

Thiết nghĩ đây là một điểm  

then chốt trong sứ điệp mà Đức 

Giáo hoàng Phanxicô gởi đến 

cho thế giới: Muốn điều chỉnh 

cách sống và hành động, việc 

trước tiên cần làm là thay đổi 

tâm tư. Ô nhiễm môi trường bên 

ngoài phản ánh ô nhiễm trong 

tâm hồn: Đức Giêsu đã giảng và 

Thánh Phanxicô cũng đã thường 

nhắc lại (x.Mc 7:14-23; TTh II 

37.69). Thượng phụ giáo chủ 

Bartholomêô đã đặc biệt nói về 

sự cần thiết phải sám hối, vì mỗi 

người theo cách của mình đã hủy 

hoại hành tinh, “trong mức độ 

chúng ta đã gây nên những thiệt 

hại nhỏ bé cho sinh thái”, chúng 

ta cũng phải nhận ra “những 

cộng tác dù nhỏ bé hay lớn lao 

tạo nên những hủy hoại hay tàn 

phá sáng tạo” (Laudato Si #8). 

Người ngoài Kitô giáo cũng xem 

đây như một chân lý. Chẳng hạn, 

Đức Pháp Vương Gyalwang 

Drukpa, người đứng đầu Truyền 

thừa Drukpa, trong buổi tọa đàm 

Thiên nhiên, con người, một thế 

giới, được tổ chức tại sân nhà 

Thái học trong Văn Miếu - Quốc 

Tử Giám (Hà Nội) chiều 

22/9/2015, chỉ ra rằng, mọi tai 

họa không phải do trời tạo mà do 

chính hành động của con người. 

Theo Pháp Vương: “Ô nhiễm 

môi trường bắt đầu từ trong 

tâm”27  

Người ta có thể liệt kê ra 

nhiều điều cần thay đổi, nhưng 

điều căn bản cần thay đổi chính 

là điều chỉnh lại tương quan 

giữa con người với Thiên 

Chúa. Đây là mấu chốt của vấn 

đề khủng hoảng môi trường hiện 

nay. Nói cách khác, nguồn gốc, 

căn 

nguyên 

của 

khủng 

hoảng 

môi 

sinh là 

sự đổ 

vỡ mối 

tương 

quan 

hòa hợp 

giữa 

con 

người 

với 

Thiên Chúa, “qua hành động 

[của con người] muốn thay thế vị 

trí của Thiên Chúa, khi từ chối 

công nhận chúng ta là những thụ 

tạo hữu hạn. Hành động này đã 

làm sai lệch mệnh lệnh “cai 

quản” trái đất (x. St 1:28) “xây 

dựng” và “che chở” trái đất (x. St 

2:15) (Laudato Si #66) Nói theo 

kiểu Nho giáo, con người đánh 

mất đi thuyết “Chính Danh”: vua 

ra vua, tôi ra tôi; cha ra cha, con 

ra con; thầy ra thầy, trò ra trò; 

chồng ra chồng, vợ ra vợ! Nói 

vắn gọn: con người muốn tiếm 

quyền của Thiên Chúa, muốn là 

Thiên Chúa. Đây là cơn cám dỗ 

đầu tiên của nhân loại, và là cám 

dỗ muôn đời của con người “khi 

chúng ta cảm thấy mình làm chủ 

lấy mình, khi chúng ta loại Thiên 

Chúa ra khỏi cuộc đời chúng ta. 

Và cái tôi của chúng ta sẽ nắm 

lấy vị trí của Người, nếu chúng 

ta tin rằng chúng ta chính là chủ 

thể có quyền xác định điều gì 

lành điều gì xấu.” (Laudato Si 

#224). 

  

                                                           
26 Đức Giáo hoàng cũng khai triển 

“giá trị của cái ít” dưới góc độ phẩm 

chất của cuộc sống: “vui với số ít,” ít 

lại hóa nhiều- weineger mehr ist – 

moins est plus”; việc trở về với sự đơn 

sơ cho phép chúng ta dừng lại để đánh 

giá điều thật nhỏ...” (Laudato Si #222) 

27 Xem VnExpress Thư tư 

22/09/2015  
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1. Đầu năm mới này, tôi 

mong được gửi các lời chúc hoà 

bình sốt sắng nhất đến toàn thể 

cộng đồng Kitô hữu, các nhà 

chức trách các dân tộc, những 

người nam và những người nữ 

thiện chí trên toàn thế giới. Tôi 

chọn chủ đề cho Ngày thứ XLIII 

thế giới hoà bình: Nếu bạn 

muốn xây dựng hoà bình, bạn 

hãy bảo vệ thụ tạo. Sự tôn trọng 

thụ tạo có một tầm quan trọng 

lớn, bởi vì “việc tạo dựng là khởi 

đầu và là nền tảng của mọi công 

trình của Thiên Chúa28” và, ngày 

nay, sự bảo vệ nó trở thành cốt 

yếu cho nhân loại chung sống 

hoà bình. Bởi lẽ, vì sự độc ác của 

con người đối với con người, cần 

lưu ý đến nhiều mối đe doạ làm 

tổn thương nền hoà bình và sự 

phát triển đích thực con người 

toàn diện – chiến tranh, xung đột 

quốc tế và khu vực, hành động 

khủng bố và xâm phạm quyền 

con người – các đe doạ phát sinh 

do thiếu quan tâm – kể cả lạm 

dụng – đối với trái đất và của cải 

tự nhiên, là một ơn huệ của 

Thiên Chúa. Chính vì lý do đó 

mà buộc nhân loại phải canh tân 

và củng cố “giao ước giữa con 

người và môi trường, là gương 

soi tình yêu sáng tạo của Thiên 

Chúa, từ Người chúng ta đến và 

hướng tới Người chúng ta đi29”. 

Trong thông điệp Deus 

caritas est, tôi đã nhấn mạnh 

                                                           
28 Sách Giáo lý Giáo Hội Công giáo, 

số 198. 

phát triển con 

người toàn 

diện phải 

liên hệ chặt 

chẽ với các 

nhiệm vụ 

phát sinh do 

quan hệ con 

người với 

môi trường 

tự nhiên, 

được xem 

như ơn huệ 

của Thiên 

Chúa cho mọi người, mà sự khai 

thác phải có trách nhiệm chung 

đối với toàn thể nhân loại, đặc 

biệt với những người nghèo và 

các thế hệ tương lai. Ngoài ra, tôi 

lưu ý khi thiên nhiên và, đứng 

đầu là con người, bị xem đơn 

giản như là kết quả của ngẫu 

nhiên hoặc định mệnh tiến hoá, 

ý thức về trách nhiệm đó có nguy 

cơ thuyên giảm trong các tâm 

thức30. Ngược lại, xem thụ tạo 

như ơn huệ của Thiên Chúa ban 

cho nhân loại giúp chúng ta hiểu 

được sứ mạng và giá trị con 

người. Với Thánh Vịnh gia, lòng 

tràn đầy sự kính phục, chúng ta 

có thể tuyên xưng: “Ngắm tầng 

trời tay Chúa sáng tạo, muôn 

trăng sao Chúa đã an bài, thì con 

người là chi mà Chúa hằng nhớ 

đến, phàm nhân là gì mà Chúa 

phải bận tâm?” (Tv 8, 4-5). 

Chiêm ngắm sắc đẹp của thụ tạo 

giúp chúng ta nhận biết tình yêu 

29 Đức thánh cha Biển Đức XVI, Sứ 

điệp Ngày thế giới hoà bình 2008, 7. 
30 Xem số 48. 

của Đấng Tạo Hoá, Tình Yêu, 

như Dante Alighieri đã viết, 

“vốn làm xúc động mặt trời và 

các vì tinh tú khác31”. 

3. Đã hai mươi năm, bằng  

cách dành Sứ điệp Ngày thế giới 

hoà binh với chủ đề Hoà bình 

với Thiên Chúa tạo hoá, hoà 

bình với mọi thụ tạo, Thánh Giáo 

hoàng Gioan Phaolô II đã lôi kéo 

chúng ta quan tâm về quan hệ, 

như là thụ tạo của Thiên Chúa, 

với vũ trụ bao quanh chúng ta. 

“Giờ đây, người ta nhận thấy – 

ngài viết – một ý thức mạnh mẽ 

về các đe doạ đè nặng lên hoà 

bình thế giới […] vì những vi 

phạm sự tôn trọng đối với thiên 

nhiên.” Và ngài thêm rằng ý 

thức sinh thái không được chận 

lại, mà còn phải ưu ái, “đến mức 

được phát triển và chín muồi với 

cách diễn đạt thích hợp trong các 

chương trình và thể chế cụ 

31 Dante, Comédie divine, Thiên 

đường, XXXIII, 145. 

ĐỨC THÁNH CHA BIỂN ĐỨC XVI 

“POUR UNE ÉCOLOGIE DE L’HOMME”,  
NXB PAROLE ET SILENCE, PARIS 2012 

MUỐN XÂY DỰNG 

HOÀ BÌNH, HÃY 

BẢO VỆ THỤ TẠO 

(Trang 125-136) 

TS Nguyễn Hồng Giáp chuyển ngữ 
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thể32”. Trước kia, một số vị khác 

trong những người tiền nhiệm 

của tôi đã ám chỉ quan hệ giữa 

con người và môi trường. Ví dụ, 

năm 1971, nhân dịp kỷ niệm tám 

mươi năm thông điệp Rerum 

novarum của Đức thánh cha Lêô 

XIII, Đức thánh cha Phaolô VI 

đã nhấn mạnh “bởi khai thác 

thiên nhiên thiếu suy nghĩ, (con 

người) có nguy cơ, đến lượt 

mình, phá hủy và là nạn nhân 

của sự xuống cấp đó”. Và ngài 

thêm, như vậy “không chỉ môi 

trường vật chất trở thành mối đe 

doạ thường trực: ô nhiễm và chất 

thải, các bệnh tật mới, năng lực 

phá huỷ tuyệt đối, nhưng chính 

khung nhân loại mà con người 

không làm chủ được nữa, như 

thế, tạo cho mai sau một môi 

trường không thể được con 

người chấp nhận: vấn đề xã hội 

mở rộng bao trùm lên toàn bộ gia 

đình nhân loại33”. 

4. Mặc dù, tránh đi vào các 

giải pháp kỹ thuật đặc thù, Giáo 

Hội, “chuyên viên về tình nhân 

loại”, nóng lòng quan tâm nhắc 

nhở mạnh mẽ về quan hệ giữa 

Đấng Tạo Hoá, con người và thụ 

tạo. Năm 1990, Đức thánh cha 

Gioan-Phaolô II đề cập đến 

“khủng hoảng sinh thái” và, 

nhấn mạnh rằng khủng hoảng ấy 

có tính chất cơ bản luân lý, ngài 

đã nói đến “sự cần thiết luân lý 

khẩn trương về một liên đới 

mới34”. Lời kêu gọi đó ngày nay 

còn cấp bách hơn nữa, đối diện 

với các biểu hiện gia tăng về một 

cuộc khủng hoảng vô trách 

nhiệm nếu không nghiêm túc 

được xem xét. Làm sao lại bàng 

quan đối diện với những vấn đề 

phát sinh từ các hiện tượng như 

thay đổi khí hậu, sa mạc hóa, 

                                                           
32 Sứ điệp Ngày thế giới hoà bình 

1990, 1. 
33 Tông Thư Octogesima adveniens, 

số 21. 

xuống cấp và mất năng suất trên 

các vùng nông nghiệp rộng lớn, 

ô nhiễm sông suối và mạch nước 

ngầm, nghèo hoá tính đa sinh, 

tăng trưởng các hiện tượng tự 

nhiên cực đoan, sự phá rừng 

những vùng xích đạo và nhiệt 

đới? Làm sao lại coi thường hiện 

tượng ngày càng gia tăng cái mà 

ta gọi là “tị nạn môi trường”: 

những người này, vì sự xuống 

cấp môi trường nơi họ đang sống 

mà phải bỏ đi – thường bỏ luôn 

cả của cải của mình – để đương 

đầu với các nguy hiểm và không 

lường trước do bắt buộc phải di 

chuyển? Làm sao lại không phản 

ứng đối với các tranh chấp thực 

sự và tiềm năng liên quan đến 

nguồn tài nguyên thiên nhiên? 

Tất cả những vấn đề đó ảnh 

hưởng sâu xa lên sự thực hiện 

các quyền con người, ví dụ như 

quyền được sống, được nuôi 

dưỡng, được chăm sóc sức khoẻ, 

được phát triển. 

5. Tuy nhiên, cần phải xem 

xét khủng hoảng sinh thái không 

thể đề cập tách rời với các vấn đề 

liên quan, liên quan mật thiết với 

chính quan niệm phát triển và 

hanh kiến con người và các mối 

quan hệ với đồng loại và với thụ 

tạo. Vậy cần khôn ngoan chế tác 

một sự tu chính sâu sắc và sáng 

suốt mô hình phát triển, và 

đồng thời suy nghĩ về ý nghĩa 

của nền kinh tế và các mục tiêu 

của nó, nhằm sửa chữa những 

trục trặc và bất quân bình. Tình 

trạng sức khoẻ sinh thái của 

hành tinh đòi hỏi; khủng hoảng 

văn hoá và luân lý của con người 

cũng đòi hỏi và hơn nữa, khủng 

hoảng mà các triệu chứng quả rõ 

ràng từ một thời gian nào đó trên 

khắp thế giới35. Nhân loại cần 

34 Sứ điệp Ngày thế giới hoà bình, 10. 
35 Xem Đức thánh cha Biển Đức 

XVI, Thông điệp Caritas in veritate, 

32. 

một sự canh tân văn hoá sâu 

sắc; cần tìm lại giá trị làm nền 

tảng vững chắc trên đó xây 

dựng một tương lai tốt hơn cho 

mọi người. Tình trạng khủng 

hoảng mà nhân loại đang trải qua 

hiện nay – có tính chất kinh tế, 

lương thực, môi trường hay xã 

hội – sâu xa vẫn là khủng hoảng 

luân lý liên quan với nhau. 

Chúng buộc phải nghĩ lại con 

đường chung của loài nguời. 

Đặc biệt chúng buộc phải chọn 

một cách sống dựa trên sự tiết độ 

và liên đới, với các qui định và 

hình thức dấn thân, với lòng tin 

tưởng và can đảm, dựa trên các 

trải nghiệm tích cực quá khứ và 

vất bỏ không do dự các trải 

nghiệm tiêu cực. Như vậy phải 

chăng cuộc khủng hoảng hiện 

nay trở thành dịp nhận thức và 

hoạch định mới. 

6. Có đúng không từ đầu của 

cái mà chúng ta gọi là “thiên 

nhiên” theo nghĩa vũ trụ, có “kế 

hoạch tình yêu và chân lý”? 

“Trần gian không phải là sản 

phẩm của bất cứ một luật tất yếu 

nào, một định mệnh mù quáng 

hoặc một sự ngẫu nhiên nào. 

Chúng ta tin rằng trần gian xuất 

phát từ ý muốn tự do của Thiên 

Chúa, Đấng đã muốn cho các thụ 

tạo được tham dự vào hữu thể, sự 

khôn ngoan và sự thiện của 

Ngài36”. Trong các trang đầu, 

Sách Sáng Thế đã dẫn chúng ta 

vào dự án khôn ngoan của vũ trụ, 

sản phẩm của tư duy Thiên 

Chúa, mà cao nhất là người nam 

và người nữ, được tạo dựng với 

hình ảnh và giống với Đấng Tạo 

Hoá để “sinh sôi nảy nở thật 

nhiều, cho đầy mặt đất” và 

“thống trị trái đất” như các 

“quản đốc” của chính Thiên 

36  Sách Giáo lý Giáo Hội Công giáo, 

295. 
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Chúa (Xem St 1,28). Sự hài hoà 

giữa Đấng Tạo Hoá, nhân loại và 

thụ tạo, mà Kinh Thánh mô tả, 

đã bị phá vỡ bởi tội Adam và 

Evà, của người nam và người nữ, 

đã muốn chiếm vị trí của Thiên 

Chúa, từ chối nhận biết mình là 

thụ tạo. Cho nên, nhiệm vụ “cai 

trị” trái đất, “nuôi dưỡng và gìn 

giữ nó” bị biến chất, và làm phát 

sinh đụng độ giữa chúng với 

phần còn lại của thụ tạo (Xem St 

3, 17-19). Con người để cho sự 

ích kỷ thống trị, làm mất ý nghĩa 

sự uỷ thác linh thiêng, và trong 

quan hệ với thụ tạo, con người tự 

cư xử như một người khai thác, 

muốn thống trị tuyệt đối lên nó. 

Tuy nhiên, ý nghĩa thực sự điều 

răn thứ nhất của Thiên Chúa, 

viết rõ ràng trong Sách Sáng 

Thế, không phải là sự giao phó 

quyền hành đơn giản, mà là sự 

mời gọi về trách nhiệm. Tóm lại, 

sự khôn ngoan của tổ tiên nhận 

biết thiên nhiên thuộc sử dụng 

của chúng ta, không phải như 

“một đống sự vật hỗn độn ngẫu 

nhiên37”, trong khi Mạc Khải 

Thánh Kinh làm cho chúng ta 

hiểu rằng thiên nhiên là một ơn 

huệ của Đấng Tạo Hoá, đã chỉ ra 

các luật lệ ẩn chứa, để con người 

có thể rút ra được các định 

hướng cần thiết nhằm “cày cấy 

và canh giữ đất đai” (Xem St 2, 

15)38. Tất cả mọi hữu thể thuộc 

về Thiên Chúa, đã giao phó cho 

con người, nhưng không phải để 

sử dụng một cách tuỳ tiện. Khi, 

thay vì hoàn tất vai trò cộng tác 

với Thiên Chúa, con người tự 

mình thay thế Thiên Chúa, kết 

                                                           
37 Héraclite d’Éphèse (535 trước 

Công nguyên khoảng -475 trước Công 

nguyên) Đoạn 22B124, trong H. Diels-

W.Kranz, Die Fragmente der 

Vorsokratiker, Weidmann, Berlin 

1952. 
38  Xem Đức thánh cha Biển Đức 

XVI, thông điệp Caritas in veritate, 48. 

quả là làm trỗi dậy sự phản đối 

của thiên nhiên “bị áp bức hơn là 

được cai quản bởi con người39”. 

Vậy con người có nhiệm vụ cai 

quản thụ tạo với trách nhiệm, 

bằng cách bảo vệ và nuôi dưỡng 

nó40. 

7. Tiếc thay, chúng ta thấy rất 

nhiều người, trong nhiều nước 

và khu vực của hành tinh, gặp 

các khó khăn ngày càng lớn vì sự 

coi thường hoặc từ chối trông 

nom môi trường một cách có 

trách nhiệm. Công đồng chung 

Vatican II đã nhắc lại “Thiên 

Chúa đã đặt định trái đất và mọi 

vật trên trái đất thuộc quyền xử 

dụng của mọi người và mọi dân 

tộc41”. Vậy di sản thụ tạo thuộc 

về toàn thể nhân loại. Ngược lại, 

nhịp độ khai thác hiện nay làm 

nguy hại nghiêm trọng sự sẵn có 

một số tài nguyên thiên nhiên 

không chỉ cho thế hệ hiện tại, mà 

nhất là cho các thế hệ tương lai42. 

Lúc ấy chẳng có gì khó khăn 

nhận thấy rằng sự xuống cấp của 

môi trường thường là hết quả do 

thiếu các dự án chính trị dài hạn 

hoặc do theo đuổi các lợi ích 

kinh tế mù quáng, đã chuyển 

biến, bất hạnh thay, thành một 

mối đe doạ nghiêm trọng đối với 

thụ tạo. Để chống lại hiện tượng 

này, dựa trên sự kiện “mọi quyết 

định kinh tế có kết quả mang tính 

đạo đức43”, cũng cần một hoạt 

động kinh tế tôn trọng môi 

trường nhiều hơn. Khi chúng ta 

sử dụng tài nguyên thiên nhiên, 

cần quan tâm bảo vệ chúng, cần 

dự tính chi phí – theo môi trường 

39  Xem Đức thánh cha Biển Đức 

XVI, thông điệp Centesimus annus, 37. 
40  Xem Đức thánh cha Biển Đức 

XVI, thông điệp Caritas in veritate, 50. 
41 Hiến chế mục vụ Gaudium et Spes, 

số 69. 
42 Xem Thánh Giáo hoàng Gioan 

Phaolô II, thông điệp Sollicitudo rei 

socialis, số 34. 

và xã hội – được đánh giá như 

một khía cạnh cốt lõi chính chi 

phí hoạt động kinh tế. Cộng 

đồng quốc tế, chính phủ mỗi 

nước cần đưa ra các định hướng 

đúng đắn để chống lại một cách 

hiệu quả các phương thức khai 

thác môi trường gây nguy hại. 

Để bảo vệ môi trường, để bảo 

toàn tài nguyên và khí hậu, cần 

phải, một mặt hành động trong 

sự tôn trọng các qui tắc được xác 

định nghiêm túc, kể cả phương 

diện kinh tế lẫn pháp lý, và mặt 

khác lưu ý đến sự liên đới với 

những người sống trong các 

vùng nghèo nhất và với các thế 

hệ tương lai. 

8. Cho nên, cấp bách cần thực 

thi một sự liên đới liên chính 

phủ trung thực. Các chi phí do 

sử dụng tài nguyên môi trường 

chung không được bổ lên các thế 

hệ tương lai: “Là kế thừa các thế 

hệ đã qua và hưởng lao động của 

những người đương thời, chúng 

ta có trách nhiệm với mọi người, 

và không thể không quan tâm 

đến những người sẽ đến làm lớn 

mạnh vòng đời của gia đình nhân 

loại sau chúng ta. Sự liên đới phổ 

quát là một sự thật, và một lợi ích 

cho chúng ta cũng là một nhiệm 

vụ. Đó là trách nhiệm của các 

thế hệ hiện tại cho các thế hệ 

tương lai, trách nhiệm cho bản 

thân các nước và cho Cộng đồng 

quốc tế44.” Sử dụng tài nguyên 

thiên nhiên không được để các 

lợi ích tức thời có hậu quả tiêu 

cực đối với sinh vật, con người 

và các vật khác, hiện tại và tương 

43 Xem Đức thánh cha Biển Đức 

XVI, thông điệp Caritas in veritate, 37. 
44 Hội đồng Tòa thánh về Công lý và 

Hoà bình, Tóm lược Học thuyết xã hội 

của Giáo Hội, số 467. Xem Đức thánh 

cha Phaolô VI, thông điệp Populorum 

progressio, số17. 



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

 

lai; bảo vệ tư hữu không được 

làm ngăn cản sự phân bố phổ 

quát của cải45; sự can thiệp của 

con người không được vi phạm 

sự phong phú của trái đất, cho 

hạnh phúc hôm nay và hạnh 

phúc ngày mai. Xa hơn sự liên 

đới liên thế hệ, cấp bách cần thiết 

về mặt luân lý làm phát sinh một 

sự liên đới nội thế hệ canh tân 

cần được xác định lại, đặc biệt 

trong quan hệ giữa các nước 

đang phát triển và các nước đã 

công nghiệp hoá cao: “cộng 

đồng quốc tế có nhiệm vụ tiên 

quyết tìm ra các con đường thể 

chế nhằm quy định khai thác tài 

nguyên không tái sinh” với sự 

đồng tình của các nước nghèo, 

để cùng nhau hoạch định tương 

lai46”. Khủng hoảng sinh thái 

cho thấy cấp bách cần có sự 

liên đới toả rộng trong không 

gian và thời gian. Bởi lẽ, trong 

các nguyên nhân khủng hoảng 

sinh thái hiện nay, cần thiết phải 

nhận thấy trách nhiệm lịch sử 

của các nước đã công nghiệp 

hoá. Các nước kém phát triển, và 

nhất là các nước mới nổi lên, tuy 

nhiên cũng không được miễn 

trách nhiệm của họ đối với thụ 

tạo, bởi vì tất cả phải có nhiệm 

vụ từng bước chọn các biện pháp 

và chính sách môi trường hiệu 

quả. Điều đó có thể thực hiện 

được dễ dàng hơn nếu có các 

tính toán ít vị lợi trong viện trợ, 

chuyển giao tri thức và sử dụng 

công nghệ biết tôn trọng môi 

trường hơn. 

9. Rõ ràng một trong các 

điểm chính mà cộng đồng quốc 

tế phải đương đầu, là tìm ra các 

chiến lược chung và bền vững về 

                                                           
45 Xem Thánh Giáo hoàng Gioan 

Phaolô II, thông điệp Centesimus 

annus, số 30-31, 43. 
46 Đức thánh cha Biển Đức XVI, 

thông điệp Caritas in veritate, số 49. 

nguồn năng lượng để thoả mãn 

các nhu cầu năng lượng của thế 

hệ này và các thế hệ tương lai. Vì 

mục đích đó, các xã hội công 

nghệ hoá tiên tiến cần sẵn sàng 

ưu ái những cách ứng xử tiết độ 

hơn, giảm bớt nhu cầu năng 

lượng và cải tiến các điều kiện sử 

dụng của mình. Đồng thời, cần 

phát động nghiên cứu và áp dụng 

năng lượng ít ảnh hưởng đến môi 

trường và “sự tái phân bổ toàn 

cầu về nguồn năng lượng… để 

các nước không có có thể tiếp 

cận được47”. Khủng hoảng sinh 

thái đem đến cơ hội lịch sử để 

thiết chế một đáp ứng tập thể 

nhằm thay đổi phương thức phát 

triển tổng thể theo chiều hướng 

tôn trọng thụ tạo hơn và vì phát 

triển con người toàn diện, cảm 

nhận từ những giá trị riêng của 

bác ái trong chân lý. Vậy tôi cầu 

mong sự chọn lựa một mô hình 

phát triển dựa trên tính chất cốt 

lõi của con người, trên sự phát 

động và chia sẻ của cải chung, 

trên trách nhiệm, trên ý thức thay 

đổi cần thiết phong cách sống và 

trên sự khôn ngoan, đức tính chỉ 

ra các hành động cần thực hiện 

ngày nay trong dự kiến cái gì sẽ 

đến ngày mai48. 

10. Để dẫn nhân loại đến một 

sự quản lý tổng thể bền vững hơn 

về môi trường và các tài nguyên 

của hành tinh, con người được 

mời gọi sử dụng thông minh của 

mình vào lãnh vực nghiên cứu 

khoa học và công nghệ, vào áp 

dụng các phát minh do nghiên 

cứu mà ra. “Sự liên đới mới” mà 

Sứ điệp Ngày thế giới hoà bình 

199049, và “liên đới thế giới” mà 

tôi đã kêu gọi trong Sứ điệp 

47 Như trên 
48 Xem thánh Tôma Aquinô, S.Th, 

II.II, q. 49, 5. 
49 Xem số 9. 
50 Xem số 8. 

Ngày thế giới hoà bình 200950 là 

những thái độ chủ yếu để định 

hướng các nỗ lực nhằm bảo toàn 

thụ tạo, bởi một hệ thống quản lý 

tài nguyên trái đất được phối hợp 

tốt nhất ở tầm quốc tế, nhất là tại 

thời điểm xuất hiện, một cách 

luôn rõ ràng hơn, quan hệ mạnh 

mẽ giữa chống lại sự xuống cấp 

môi trường và sự cổ vũ phát triển 

con người toàn diện. Đó là một 

động lực không thể quay lại, bởi 

vì “sự phát triển con người toàn 

diện không thể tiến triển mà 

không có sự phát triển liên đới 

của nhân loại51”. Ngày nay có rất 

nhiều khả năng khoa học và con 

đường phát minh tiềm năng, nhờ 

đó có thể cung cấp các giải pháp 

thoả đáng và hài hoà về quan hệ 

con người với môi trường. Ví dụ, 

cần khuyến khích các nghiên 

cứu hướng về phát minh những 

phương thức hiệu quả hơn nhằm 

sử dụng các tiềm lực to lớn của 

năng lượng mặt trời. Một sự chú 

ý khác cũng cần hỗ trợ liên quan 

đến vấn đề hiện nay có tính toàn 

cầu là nước và nói chung hệ 

thống địa lý nước, mà chu kỳ của 

chúng rất quan trọng cho sự sống 

trên trái đất và sự ổn định đang 

có nguy cơ bị đe doạ lớn bởi thay 

đổi khí hậu. Cũng thế, cần điều 

chỉnh các chiến lược phát triển 

nông thôn, tập trung vào các tiểu 

nông và gia đình họ, được khai 

thác, đồng thời cũng cần soạn 

thảo các chính sách phù hợp cho 

việc quản lý rừng, để đào thải 

cặn bã, để làm tăng giá trị các lực 

cộng sinh hiện hữu giữa chống 

lại thay đổi khí hậu và cuộc 

chiến chống nghèo đói. Cần có 

các chính sách quốc gia tầm cỡ, 

kèm theo sự cam kết quốc tế, hầu 

51 Đức thánh cha Phaolô VI, thông 

điệp Populorum progressio, số 43. 
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mang đến những thắng lợi quan 

trọng, nhất là trong trung hạn và 

dài hạn. Cuối cùng, cần phải ra 

khỏi cái hữu lý của một sự tiêu 

thụ độc tôn, để cổ vũ các phương 

thức sản xuất nông nghiệp và 

công nghiệp biết tôn trọng trật tự 

thụ tạo và thoả mãn nhu cầu cơ 

bản của mọi người. Vấn đề sinh 

thái không thể phải được đương 

đầu chỉ vì lý do các viễn tượng 

hãi hùng mà sự xuống cấp môi 

trường hiện ra nơi chân trời; cần 

khởi động tìm kiếm sự liên đới 

đích thực ở mức toàn cầu, được 

cảm phát từ các giá trị của bác ái, 

công lý và hạnh phúc chung. 

Hơn nữa, như tôi đã có dịp nhắc 

nhở, “kỹ thuật không bao giờ 

đơn thuần là kỹ thuật. Nó biểu 

thị con người và các mong ước 

của nó về phát triển, nó diễn đạt 

xu hướng con người muốn vượt 

tiệm tiến khỏi một số điều kiện 

vật chất điều khiển. Kỹ thuật, 

vậy là, được ghi lại trong sứ 

mạng “cày cấy và canh giữ đất 

đai”  (Xem St 2, 15), mà Thiên 

Chúa đã giao phó cho con người, 

và nó phải hướng đến tăng 

cường giao ước giữa con người 

và môi trường được mời gọi là 

phản ánh tình yêu sáng tạo của 

Thiên Chúa52”. 

11. Hình như ngày càng rõ 

ràng hơn vấn đề xuống cấp môi 

trường là do cách ứng xử của 

mỗi chúng ta, phong cách sống, 

các mô hình tiêu thụ và sản xuất 

chính hiện nay, thường không 

bảo vệ được về phương diện xã 

hội, liên quan đến môi trường và 

kể cả kinh tế. Từ nay, cần thiết 

phải thay đổi thực sự não trạng 

để mỗi người chọn phong cách 

sống mới, theo đó “các yếu tố 

xác định sự lựa chọn tiêu thụ, tiết 

kiệm và đầu tư phải dựa vào 

                                                           
52 Thông điệp Caritas in veritate, số 

69. 

chân, thiện, mỹ, cũng như hiệp 

thông với những người khác vì 

tăng trưởng chung53”. Chúng ta 

luôn luôn phải giáo dục nhiều 

hơn nhằm xây dựng hoà bình từ 

các sự lựa chọn có tầm cỡ ở mức 

cá nhân, gia đình, cộng đồng và 

chính trị. Tất cả chúng ta phải có 

trách nhiệm bảo vệ và chăm sóc 

thụ tạo. Trách nhiệm ấy không 

có biên giới. Theo nguyên tắc bổ 

trợ, điều quan trọng là mỗi 

chúng ta cam kết ở tầm mức của 

mình, làm việc để vượt qua sự 

lấn át của các quyền lợi riêng tư. 

Đặc biệt mỗi thành viên của xã 

hội dân sự và Tổ chức phi chính 

phủ cần đóng vai trò cảm thông 

và đào tạo nhằm cương quyết và 

rộng rãi chi tiêu cho tăng trưởng 

trách nhiệm sinh thái, luôn gắn 

chặt hơn với sự tôn trọng “sinh 

thái con người”. Ngoài ra, cần 

nhắc lại trách nhiệm của truyền 

thông đại chúng trong lãnh vực 

này, bằng cách đề xuất các mô 

hình tích cực do đó mà ra. Cho 

nên, chăm sóc môi trường yêu 

cầu một tầm nhìn rộng và tổng 

thể của thế giới; một nỗ lực 

chung và có trách nhiệm để vượt 

qua thứ hữu lý tập trung vào 

quyền lợi quốc gia ích kỷ, với 

tầm nhìn luôn bao trùm mọi nhu 

cầu của tất cả các dân tộc. Chúng 

ta không thể bàng quan với 

những gì đang xảy ra xung 

quanh chúng ta, bởi vì sự huỷ 

hoại bất cứ một phần nào của 

hành tinh sẽ rơi xuống tất cả mọi 

người. Những quan hệ giữa các 

cá nhân, các nhóm xã hội và 

quốc gia, cũng như giữa con 

người và môi trường phải được 

kêu gọi có phong cách tôn trọng 

và “bác ái trong công lý”. Trong 

bối cảnh rộng lớn này, hơn bao 

giờ hết mong muốn cụ thể hoá và 

53 Đức thánh cha Gioan-Phaolô II, 

thông điệp Centesimus annus, số 36. 

đồng thuận các nỗ lực của cộng 

đồng quốc tế để nhằm từ từ giải 

trừ vũ khí và một thế giới không 

có vũ khí hạt nhân – mà chỉ một 

sự hiện diện của nó đủ đe doạ đời 

sống cả hành tinh và tiến trình 

phát triển toàn diện nhân loại 

hiện tại và tương lai. 

12. Giáo Hội có trách nhiệm 

đối với thụ tạo và nghĩ rằng 

mình phải thực hiện trách nhiệm 

đó cả trong lãnh vực công cộng, 

để bảo vệ đất, nước và không 

khí, ơn huệ của Thiên Chúa Tạo 

Hoá cho mọi người, và, trước 

hết, để bảo vệ con người khỏi 

nguy cơ tự diệt vong. Bởi lẽ, sự 

xuống cấp của thiên nhiên liên 

quan chặt chẽ với văn hoá tạo tác 

cộng đồng nhân loại, cho nên 

“khi ‘sinh thái con người’ được 

tôn trọng trong xã hội, sinh thái 

đích thực cũng được lợi54”. 

Chúng ta không thể đòi hỏi các 

người trẻ tôn trọng môi trường, 

nếu chúng ta không giúp họ, 

trong gia đình và trong xã hội, tự 

họ phải tự tôn trọng chính mình: 

sách thiên nhiên chỉ có một, đối 

với môi trường cũng như đạo 

đức cá nhân, gia đình và xã hội55. 

Những nhiệm vụ đối với môi 

trường xuất phát từ các nhiệm vụ 

đối với chính bản thân của con 

người, và quan hệ với các người 

khác. Cho nên, tôi thực tình 

khuyến khích giáo dục trách 

nhiệm sinh thái, như tôi đã nói 

trong thông điệp Caritas in 

veritate, bảo vệ “sinh thái con 

người” đích thực, và sau đó quả 

quyết với một sự xác tín mới tính 

bất khả xâm phạm sự sống con 

người trong mọi giai đoạn và bất 

kể hoàn cảnh nào, phẩm giá con 

người và sứ mạng không thể 

thay thế của gia đình, ở đó người 

ta được giáo dục yêu thương tha 

54 Đức thánh cha Biển Đức XVI, 

thông điệp Caritas in veritae, số 51. 
55 Xem Như trên, số15,51. 
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nhân và tôn trọng thiên nhiên56. 

Cần phải bảo toàn tài sản con 

người của xã hội. Tài sản giá trị 

đó có nguồn gốc và ghi tạc trong 

luật luân lý tự nhiên, là căn bản 

sự tôn trọng con người và thụ 

tạo. 

13. Cuối cùng, một sự thật có 

ý nghĩa cao mà không được quên 

là nhiều người sống thanh thản 

và bình an, cảm nhận được canh 

tân và cường mạnh thêm, khi họ 

tiếp xúc gần gũi với vẻ đẹp và sự 

hài hoà của thiên nhiên. Vậy có 

một thứ tương giao: nếu chúng ta 

chăm sóc thụ tạo, chúng ta nhận 

thấy Thiên Chúa, qua trung gian 

thụ tạo, chăm sóc chúng ta. 

Ngoài ra, quan niệm đúng đắn về 

liên hệ giữa con người và môi 

trường không đưa đến tuyệt đối 

hoá thiên nhiên cũng như xem 

nó quan trọng hơn chính bản 

thân con người. Nếu Huấn 

Quyền Giáo Hội tỏ ra phân vân 

đối diện với quan niệm môi 

trường xuất phát từ chủ nghĩa tập 

trung kinh tế và chủ nghĩa tập 

trung sinh học, bởi vì quan niệm 

ấy loại bỏ sự khác biệt bản thể 

học và nhân phẩm học giữa con 

người và các sinh vật khác. Theo 

cách đó, dẫn đến loại bỏ bản thể 

và sứ mạng thượng đẳng của con 

người, bằng cách ưu tiên nhìn 

theo chủ nghĩa bình đẳng về 

“phẩm giá” của tất cả mọi sinh 

vật. Như thế người ta sẵn sàng 

cho một vạn vật hữu thần mới 

với luận điệu của các tân lương 

dân cho rằng sự cứu rỗi của con 

người là chỉ do thiên nhiên mà 

ra, với nghĩa hoàn toàn thiên 

nhiên chủ nghĩa. Ngược lại, 

Giáo Hội mời gọi đề cập vấn đề 

một cách quân bình, trong sự tôn 

trọng “qui phạm” mà Đấng Tạo 

Hoá đã khắc ghi trong công trình 

của Người, giao cho con người 

vai trò bảo vệ và cai quản có 

trách nhiệm đối với thụ tạo, vai 

trò mà chắc chắn không được 

lạm quyền, mà cũng không thể 

trốn tránh. Bởi thế, lập trường 

đối nghịch tuyệt đối hoá kỹ thuật 

và quyền năng con người cuối 

cùng sẽ vi phạm không chỉ thiên 

nhiên, mà còn vi phạm chính 

phẩm giá con người57. 

14. Nếu bạn muốn xây dựng 

hoà bình, hãy bảo vệ thụ tạo. Sự 

tìm kiếm hoà bình của tất cả 

những người thiện chí chắc chắn 

sẽ được thuận lợi nhờ nhận thức 

chung quan hệ không thể triệt 

tiêu giữa Thiên Chúa, loài người 

và toàn bộ các thụ tạo. Những 

người Kitô hữu, được soi sáng 

bởi Mặc Khải thiêng liêng và 

theo Truyền Thống của Giáo 

Hội, cung hiến sự tham gia đóng 

góp của mình. Họ xem vũ trụ và 

các điều kỳ diệu của nó với ánh 

sáng của công trình sáng tạo của 

Chúa Cha và cứu rỗi của Chúa 

Kitô, đã chết và sống lại, đã “hoà 

giải […] cho mọi 

loài dưới đất và 

muôn vật trên trời” 

(Cl 1, 20) với Thiên 

Chúa. Chúa Kitô, 

chịu đóng đinh và 

sống lại, đã ban ơn 

cho nhân loại Thần 

Khí thánh hoá dẫn 

dắt dòng lịch sử, 

trong sự chờ đợi 

ngày trở lại vinh 

hiển của Chúa khai 

trương “một trời 

mới đất mới” (2 Pr 

3, 13) ở đó mãi mãi 

ngự trị công lý và hoà bình. Cho 

nên mọi người có nhiệm vụ bảo 

vệ môi trường tự nhiên để xây 

dựng một thế giới an bình. Đó là 

một thách thức cấp thiết phải 

giải trừ bằng một sự cam kết 

canh tân chung. Đó cũng là một 

cơ hội quan phòng để cung hiến 

cho các thế hệ mới viễn tượng 

một tương lai tốt hơn cho mọi 

người. Chớ gì những người chức 

quyền của các dân tộc và tất cả 

những ai, ở mọi mức độ, quan 

tâm vận mệnh của nhân loại ý 

thức được điều này: bảo toàn thụ 

tạo và thực hiện hoà bình là các 

thực thể liên kết chặt chẽ với 

nhau! Vì thế, tôi mời gọi tất cả 

các tín hữu hãy dâng lời nguyện 

cầu sốt sắng lên Thiên Chúa, 

Đấng Tạo Hoá toàn năng và Cha 

nhân ái, trong trái tim của mọi 

người nam và mọi người nữ 

vang lên, tức là đón nhận và sống 

lời kêu gọi khẩn thiết này: Nếu 

bạn muốn xây dựng hoà bình,  
hãy bảo vệ thụ tạo. 

Sứ điệp ngày thế giới hoà 

bình 2010,  

ngày 8 tháng 12 năm 2009. 

  

                                                           
56 Xem Như trên, số 28, 51,6; Thánh 

Giáo hoàng Gioan Phaolô II, thông 

điệp Centesimus annus, số 38,39. 

57 Xem Đức thánh cha Biển Đức 

XVI, thông điệp Caritas in veritate, 70. 
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NHỮNG PHẦN NÊN HÁT  

TRONG MỌI THÁNH LỄ 

Dẫn nhập 

Trong Hiến chế Phụng vụ 

Thánh (PV), Công đồng 

Vaticanô II đã nhấn mạnh và đề 

cao thánh ca như sau: “Hoạt 

động phụng vụ mang hình thức 

cao quý hơn khi các việc phụng 

tự được cử hành một cách long 

trọng, với tiếng hát do các thừa 

tác viên có chức thánh chủ sự và 

giáo dân tích cực tham gia.” (PV 

113). Còn theo Huấn thị Thánh 

nhạc (Về Âm nhạc trong Phụng 

vụ): 

Lễ nghi phụng vụ sẽ mang 

hình thức cao quý hơn, khi được 

cử hành kèm theo ca hát, mỗi khi 

thừa tác viên chu toàn đúng 

nhiệm vụ của mình, và khi có 

dân chúng tham gia. Thật vậy, 

dưới hình thức đó, lời cầu 

nguyện được diễn tả thâm thúy 

hơn; mầu nhiệm phụng vụ với 

những đặc điểm có tính cấp bậc 

và cộng đồng được biểu lộ rõ 

ràng hơn; lòng người hợp nhất 

với nhau hơn nhờ cùng hát 

chung một giọng hơn, nhờ được 

nhìn ngắm vẻ đẹp của sự vật 

thánh mà vươn tới những thực 

tại vô hình.1 

Huấn thị còn này cho biết 

thêm: “Thật không có gì tưng 

bừng và vui vẻ hơn trong một 

buổi cử hành phụng vụ mà toàn 

thể cộng đoàn biểu lộ đức tin và 

lòng đạo đức của mình ra bằng 

lời ca tiếng hát”2.  Rõ ràng là 

Giáo hội khuyến khích và đề cao 

âm nhạc trong Thánh lễ. Tuy 

nhiên, không phải thích phần 

nào thì tùy tiện chọn lựa ca hát 

rồi bỏ qua những phần khác. 

Quy chế Tổng quát Sách Lễ 

Rôma (QCSL) số 40 chỉ dẫn 

rằng: “...khi chọn lựa những 

phần để hát thực sự thì 

hãy dành ưu tiên cho 

những phần quan trọng 

hơn, nhất là những phần 

do vị tư tế hoặc phó tế 

hay người giúp lễ hát, 

giáo dân thưa, hoặc 

những phần mà cả vị tư tế 

lẫn giáo dân cùng hát”. 

Như chúng ta biết, 

ngoài phần đối đáp3,  còn 

có những phần cộng đoàn 

có thể tham gia ca hát 

trong một thánh lễ như 

sau: 1] Ca Nhập lễ; 2] 

Kinh Thương xót; 3] 

Kinh Vinh danh; 4] Đáp 

ca giữa hai Bài đọc 

(Thánh vịnh); 5] Tung hô 

Tin Mừng (Halleluia + câu 

xướng trước Tin Mừng); 6] Kinh 

Tin kính; 7] Bài ca Chuẩn bị Lễ 

vật; 8] Bài ‘Thánh Thánh 

Thánh’; 9] Tung hô tưởng 

niệm (Đây là... - Lạy Chúa 

chúng con...); 10] Amen long 

trọng (sau Vinh tụng ca kết thúc 

Kinh nguyện Thánh Thể); 11] 

Bài ‘Lạy Chiên Thiên Chúa’; 12] 

Kinh Lạy Cha; 13] Ca Hiệp lễ; 

14] Bài ca sau rước lễ (Thánh 

vịnh hay thánh ca có chủ đề chúc 

tụng - tạ ơn)4;  15] Kết lễ (Bài 

hát kết thúc). 

Trong tất cả những phần đó, 

những nghiên cứu mới về lịch sử 

và thần học phụng vụ cho thấy, 

trước đây, những yếu tố trong 

thánh lễ tương đối ít quan trọng 

về thần học nghi thức đã được 

gán cho một sự nổi bật thái quá 

trong những phần hát của cộng 

đoàn, chẳng hạn như bài ca tiến 

lễ và bài ca kết lễ. Trái lại, những 

thành phần quan trọng hơn của 

cử hành phụng vụ Thánh lễ như: 

Tung hô Tin Mừng; Thánh, 

Thánh, Thánh (Sanctus); Tung 

hô tưởng niệm; Amen long 

trọng (great Amen); bài ca nhập 

lễ và bài ca hiệp lễ; Thánh vịnh 

đáp ca... lại chỉ được đọc. 

Trong thực tế tại Việt Nam, 

đã và đang xảy ra đúng như vậy. 

Bởi vì hầu hết các giáo xứ và 

cộng đoàn tu vẫn theo thói quen 

chỉ lo hát 4 bài cho mọi Thánh 

lễ: nhập lễ; tiến lễ; hiệp lễ; và kết 

lễ.  

Bài ca nhập lễ và bài ca hiệp 

lễ có thể chấp nhận được vì có 

tầm quan trọng hơn nhiều so với 

bài ca tiến lễ và bài ca kết lễ. Bởi 

vậy, chúng có thể được thường 

xuyên hát hơn ngay cả trong 

những ngày thường nếu như 

cộng đoàn phụng vụ có đủ sức 

hát, bằng không mới đọc ca nhập 

lễ hay ca hiệp lễ như được ghi 

trong Sách lễ Rôma. 

Còn đối với bài ca tiến lễ và 

bài ca kết lễ, chỉ nên hát trong 

những dịp trọng thể, trong các 
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dịp lễ trọng, lễ Chúa nhật và 

thỉnh thoảng trong các lễ kính, 

không nên hát thường xuyên cho 

mọi ngày. Tại sao? 

Phải nói ngay rằng bài ca tiến 

lễ hầu như không quan trọng và 

có bản chất thứ yếu vì thuộc về 

phần chuẩn bị lễ vật, tức chỉ khai 

mào cho việc thánh hóa và thánh 

hiến lễ phẩm sẽ diễn ra trong 

phần Kinh nguyện Thánh Thể. 

Do đó, tốt nhất, chỉ nên hát bài 

ca tiến lễ (chuẩn bị lễ vật) trong 

những dịp như vừa nói trên, nhất 

là khi có tổ chức đoàn rước tiến 

lễ. Còn những ngày khác thì nên 

áp dụng những hình thức sau 

đây: 1] Chủ tế đọc lớn tiếng 

“Lạy Chúa là Chúa Cả trời đất, 

Chúc tụng Chúa đã rộng ban cho 

chúng con bánh này là hoa màu 

ruộng đất và công lao của con 

người, chúng con dâng lên Chúa 

để trở nên bánh trường sinh cho 

chúng con” - Cộng đoàn đáp lại 

“Chúc tụng Thiên Chúa đến 

muôn đời”. Chủ tế đọc lớn tiếng 

“Lạy Chúa là Chúa Cả trời đất, 

chúc tụng Chúa đã rộng ban cho 

chúng con rượu này là sản phẩm 

từ cây nho và công lao của con 

người, chúng con dâng lên Chúa 

để trở nên của uống thiêng liêng 

cho chúng con” - Cộng đoàn đáp 

lại “Chúc tụng Thiên Chúa đến 

muôn đời”; 2] Chủ tế đọc thầm 

những lời trên trong nền nhạc 

dạo phong cầm; 3] Chủ tế đọc 

thầm những lời trên trong khi 

cộng đoàn thinh lặng. 

Bài ca kết lễ còn kém quan 

trọng hơn cả bài ca tiến lễ vì bài 

ca này thực sự không phải là 

thành phần của chính thánh lễ. 

Thánh lễ đã thực sự kết thúc với 

những lời “Lễ xong, chúc anh 

chị em đi bình an” và cộng đoàn 

đáp lại “Tạ ơn Chúa”5. Nghi 

thức Thánh lễ và Quy chế Tổng 

quát Sách Lễ Rôma đều không 

đề cập đến việc ca hát vào lúc kết 

lễ. Hát kết lễ là thói quen đạo 

đức và là thực hành còn lại từ 

thời thánh lễ được cử hành bằng 

tiếng La-tinh. Trong thánh lễ bấy 

giờ, chỉ vào lúc kết lễ, dân chúng 

mới được hát bằng tiếng mẹ đẻ 

của mình6. Như vậy, cũng giống 

như trường hợp bài ca tiến lễ, tốt 

nhất, chỉ nên hát bài ca kết lễ 

trong những dịp trọng thể, lễ 

Chúa nhật và thỉnh thoảng trong 

các lễ kính, còn những ngày 

khác thì có thể hoặc là dạo đàn, 

hay thậm chí, trong vài trường 

hợp, cộng đoàn thinh lặng. Ủy 

ban Thánh nhạc Việt Nam đề 

nghị rõ ràng rằng “riêng trong 

mùa Chay thì không hát kết lễ 

mà nên thinh lặng ra về” 

(MVTN 188). 

Để điều chỉnh thói quen chỉ lo 

hát 4 bài [nhập lễ; tiến lễ; hiệp lễ; 

và kết lễ] cho mọi Thánh lễ, dựa 

trên những nghiên cứu về lịch 

sử, thần học phụng vụ và thánh 

nhạc, đồng thời căn cứ vào 

những hướng dẫn của Quy chế 

Tổng quát Sách Lễ Rôma 

[2002], Ủy ban Thánh nhạc trực 

thuộc Hội đồng Giám mục Việt 

Nam mới đây đã biên soạn và 

phát hành tài liệu Hướng dẫn 

Mục vụ Thánh nhạc (MVTN)7 

trong đó mong muốn rằng phần 

ưu tiên chọn hát nhất chính là đối 

đáp và tung hô (MVTN 103): 

Phần đối đáp bao gồm cả 

những lời đối đáp như “Lạy 

Chúa Trời, xin tới giúp con. 

Muôn lạy Chúa, xin mau phù 

trợ” trong Các Giờ kinh Phụng 

vụ hoặc “Chúa ở cùng anh chị 

em” trong Thánh lễ; 

Phần tung hô bao gồm: Tung 

hô Tin Mừng (Halleluia và câu 

tung hô đi kèm); Các lời tung hô 

nằm trong Kinh nguyện Thánh 

Thể như: Thánh, Thánh, Thánh; 

Tung hô tưởng niệm; Amen long 

trọng. 

Tài liệu Hướng dẫn Mục vụ 

Thánh nhạc đã thực sự đáp ứng 

được mục tiêu chủ yếu của cuộc 

cải cách thánh nhạc hiện nay là 

nhằm làm cho các tín hữu ưu tiên 

hát những bản văn quan trọng 

của Thánh lễ hơn bất cứ một bài 

ca nào khác được thêm vào trong 

phụng vụ. 

Bài viết này sẽ lý giải thêm lý 

do tại sao phần tung hô vừa nêu 

được coi là ưu tiên hát hơn tất cả 

những phần khác trong Thánh lễ, 

nghĩa là nên ưu tiên hát 4 phần 

sau đây trong mọi Thánh lễ: 

I.  Tung hô Tin 

Mừng (Halleluia + câu xướng 

trước Tin Mừng) 

Liên hệ đến phần hát 

Halleluia, Quy chế Tổng quát 

Sách Lễ Rôma chỉ dẫn như sau: 

- Sau Bài đọc đi liền trước bài 

Tin Mừng thì hát Halleluia, hay 

bài hát khác, theo luật chữ đỏ, 

như mùa phụng vụ đòi hỏi. Lời 

tung hô này được thực hiện ở tư 

thế đứng, vì cộng đoàn tín hữu 

chào đón Chúa sẽ nói với mình 

trong Tin Mừng và biểu lộ đức 

tin bằng bài ca. Mọi người đứng 

cùng hát, được ca đoàn hoặc 

một ca xướng viên, hoặc lặp lại 

câu ca đoàn hay một ca xướng 

viên đã hát. a] Halleluia được 

hát trong các mùa ngoài mùa 

Chay. Câu thì lấy ở sách Bài 

đọc, hay sách 

Graduale. b] Trong mùa Chay, 

thay vì Halleluia, hát câu xướng 

trước Tin Mừng ghi trong sách 

Bài đọc. Cũng có thể hát một 

Thánh vịnh khác cũng gọi là ca 

liên tục (tractus), như có trong 

sách hát Graduale. c] Halleluia 

hay câu xướng trước Tin Mừng, 

nếu không hát thì có thể bỏ 

(QCSL 62). 
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- Khi chỉ có một Bài đọc 

trước Tin Mừng thì: a] Trong 

mùa phải hát Halleluia, có thể 

hát hoặc bài Thánh vịnh có chữ 

Halleluia, hoặc Thánh vịnh và 

Halleluia với câu tung 

hô. b] Trong mùa không phải 

đọc Halleluia, có thể hát Thánh 

vịnh với câu xướng trước Tin 

Mừng, hoặc chỉ Thánh vịnh 

thôi; c] Halleluia hay câu xướng 

trước Tin Mừng, nếu không hát 

thì có thể bỏ (QCSL 63). 

Tung hô Tin Mừng có một số 

chức năng: một là đi kèm với 

cuộc rước; hai là cộng đoàn chào 

đón Chúa Kitô; ba là thiết lập, 

dẫn nhập hay chuẩn bị cho việc 

công bố Tin Mừng theo sau đó.8 

Lý do phải hát Tung hô Tin 

Mừng là vì: 

● Thứ nhất, theo tập tục của 

Hội Thánh, cuộc rước luôn đi 

kèm với bài hát. Việc di chuyển 

của thừa tác viên công bố Tin 

Mừng từ ghế của mình sang 

giảng đài thực sự là một cuộc 

rước. Cuộc rước được thể hiện rõ 

ràng hơn và trọng thể hơn khi 

thừa tác viên đi đến bàn thờ, cầm 

lấy cuốn Sách Phúc Âm đã được 

đặt trên bàn thờ ngay từ đầu lễ và 

giơ cao lên cho mọi người thấy, 

rồi cùng với những người giúp lễ 

tháp tùng mang theo hương và 

nến tiến đến giảng đài nhằm tôn 

vinh Chúa Kitô. Trong cuộc 

rước tỏ tường như vậy thì thật 

khập khiễng nếu chỉ đọc 

Halleluia.9 

 

● Thứ hai, Halleluia là một 

dạng tung hô, mà thường phải 

hát mới phù hợp với thái độ hoan 

hô.10 Nói cách khác, đúng nghĩa 

của từ Halleluia là một lời tung 

hô vui mừng, là bài ca của con 

người trên trần gian và cũng là 

bài hat hân hoan của các thiên 

thần cũng như các thánh trên 

trời.11 Bởi thế, phải hát Halleluia 

sao cho phần này thực sự báo 

trước Tin Mừng và diễn tả đức 

tin của các tín hữu hân hoan chào 

đón Chúa Kitô, Đấng đang đến 

(adventus Christi) và sắp nói với 

họ qua Tin Mừng. Ngài cũng là 

Đấng sẽ đến lần cuối cùng trong 

vinh quang mà nghi thức rước 

Sách Tin Mừng là một biểu 

tượng.12 Một bộ tộc ở Gabon 

(châu Phi) còn làm hơn thế nữa, 

họ đứng lên vỗ tay chào đón 

Chúa và lặp lại điệp khúc “Hoan 

hô Chúa Giêsu, Ngài nói với 

chúng con thật tuyệt vời”. Có lẽ 

do vô thức, người ta đã giảm 

thiểu phần này thành ra đơn 

giản, chỉ như việc đọc Tin Mừng 

thay vì la cử hành biến cố Chúa 

Kitô nói với cộng đoàn.13 

Nếu chỉ đọc phần Halleluia, 

chúng ta đánh mất đặc tính thực 

sự của Halleluia và cũng làm 

tiêu tan mục đích của Halleluia. 

Đồng ý kiến với Lawrence Mick 

trong cuốn Worshiping Well14, 

cha Erasto Fernando SSS, đã ví 

von trường hợp này giống như 

khi chúng ta tụ tập trong một 

buổi họp mặt mừng sinh nhật 

của ai đó, khi nhân vật chính của 

lễ kỷ niệm đang cắt bánh, những 

người còn lại trong nhóm tụ tập 

long trọng đọc lên: “Happy 

birthday to you; Happy birthday 

to you” (Chúc mừng sinh nhật 

của bạn... Chúc mừng sinh nhật 

của bạn). Về ý nghĩa, điều này 

không sai, bởi vì đang diễn tả 

tình cảm đúng đắn, thích ứng với 

diễn tiến. Tuy nhiên, không cần 

phải có một trí thông minh vĩ đại 

mới có thể nhận ra điều gì đó 

quan trọng đã bị thiếu mất - và 

chỉ có thể giành lại được bằng 

cách hát lên bài “Happy 

birthday to you” ma thôi! Giống 

như bai “Happy birthday to 

you” được sáng tác ra không 

phải để đọc nhưng để hát, thì 

phần Tung hô Tin Mừng cũng 

vậy. Nói cách khác, lời Tung hô 

Tin Mừng không chỉ là một nghi 

thức để tuân giữ. Ý nghĩa của 

phần Tung hô Tin Mừng 

(Halleluia) chứa đựng những từ 

phải được nói lên hoặc đưa vào. 

Nói đúng hơn, đây là điều tôn 

cao và làm phong phú sứ điệp 

Tin Mừng.15 

Chính vì thế, Quy chế Tổng 

quát Sách Lễ Rôma số 63c nhấn 

mạnh rằng: “Halleluia hay câu 

trước Tin Mừng, nếu không hát 

thì nên bỏ,” bản văn gốc của nó 

là “Tung hô Tin Mừng nếu không 

hát thì có thể bỏ.”16 Điều này 

ngụ ý rằng theo ý định của Hội 

Thánh, Halleluia là một bài ca 

được cất lên trong hân hoan để 

chúc tụng Thiên Chúa và bất cứ 

khi nào có thể thì luôn luôn phải 

hát phần Halleluia (còn câu 

xướng đi kèm có thể đọc theo 

kiểu ngâm tụng trong những 

ngày thường).17 Đã có nhiều 

giáo xứ tuân theo quy định này, 

họ thực sự đã bỏ phần này khi 

không thể hát.18 Tuy nhiên, việc 

“không thể” hát Halleluia chỉ 

quy chiếu đến ngày lễ thường 

chứ không áp dụng cho Chúa 

nhật hay lễ trọng. Nghĩa là, phải 

hát Halleluia và câu tung hô 

trước Tin Mừng trong mọi Chúa 

nhật và lễ trọng. Sách Dẫn nhập 

các Bài đọc trong Thánh lễ nói 

mạnh hơn ở số 23: “Halleluia 

hay câu tung hô trước Tin Mừng 

phải được hát và mọi người 

đứng trong khi hát. Không chỉ ca 

xướng viên hay ca đoàn hát mà 

được hát bởi toàn thể mọi 

người.” 

Để nhấn mạnh việc hát phần 

Tung hô Tin Mừng, MVTN 

153b chỉ dẫn: 

Trong mùa không được đọc 

Halleluia, có thể hát hoặc đọc 

Thánh vịnh, hoặc lời Tung hô 

Tin Mừng. Không hát Halleluia, 

có thể thay thế bằng những câu 



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

 

tung hô như sau, (hát trước và 

sau câu xướng) 1. Lạy Chúa 

Kitô là Ngôi lời Thiên Chúa, 

chúng con xin ngợi khen Ngài. 

Hoặc: 2. Lạy Chúa Kitô ngàn 

đời vinh hiển, xin chúc tụng và 

tôn vinh Ngài.    

II. Kinh ‘Thánh, Thánh, 

Thánh’ (Sanctus) 

Sanctus là lời kinh kết hợp 

giữa lời tung hô của các thiên 

thần Seraphim: “Thánh! 

Thánh! Chí Thánh! ĐỨC 

CHÚA các đạo binh là Đấng 

Thánh! Cả mặt đất rạng ngời 

vinh quang Chúa!” (Is 6,3) và lời 

reo hò của dân chúng khi Chúa 

Giêsu tiến vào Giêrusalem: 

“Hoan hô Con vua Đavit! Chúc 

tụng Đấng ngự đến nhân danh 

Đức Chúa! Hoan hô trên các 

tầng trời” (Mt 21,9; Mc 11,9; Lc 

19,38). 

Khi cất lên bài 

ca Sanctus trong thánh lễ, không 

những chúng ta cầu nguyện và 

chúc tụng Thiên Chúa cùng với 

toàn thể Giáo hội trên khắp hoàn 

cầu mà còn như Ngôn sứ Isaia và 

Tông đồ Gioan (x. Is 6,3; Kh 

1,10. 17; 4,8), chúng ta hòa nhập 

vào phụng vụ của Giáo hội thiên 

quốc (caeli et terra gloria tua), 

nơi các thiên thần và các thánh 

không ngừng cất tiếng tung hô 

Thiên Chúa (x. Is 6,3), hát khen 

chúc tụng Con Chiên bị sát tế (x. 

Kh 5,12).19 

Theo Quy chế Tổng quát 

Sách Lễ Rôma hiện nay, toàn thể 

cộng đoàn hợp cùng các thần 

thánh trên trời, hát “Thánh, 

Thánh, Thánh”. Lời tung hô này 

là thành phần của chính Kinh Tạ 

Ơn, nên cả giáo dân và vị tư tế 

cùng hát (QCSL 79b). 

Chúng ta nên hát Sanctus 

trong mọi Thánh lễ vì: 

● Thứ nhất, tự 

bản chất, đây là bài 

ca tung hô và chuc 

tụng Chúa Kitô; 

● Thứ hai, trong 

việc tung hô chúc 

tụng nay, cộng 

đoàn dưới thế hợp 

với lời ca tiếng hát 

của các thiên thần 

trên trời như vẫn 

được nhắc đến 

trong hầu hết các kinh Tiền tụng: 

“Vì thế cùng với các Thiên thần 

và tổng lãnh thiên thần, cac Bệ 

thần và Quan thần, cùng toàn 

thể đạo binh thiên quốc, chúng 

con không ngừng hát bài ca chúc 

tụng vinh quang Chúa 

rằng;”20 “Vì thế, cùng với toàn 

thể Thiên thần va các thánh, 

chúng con hát bài ca chúc tụng 

Chúa va không ngừng tung hô 

rằng;”21 “Vì thế, với niềm hân 

hoan chứa chan trong lễ Phục 

sinh, toàn thể nhân loại trên 

khắp địa cầu đều nhảy mừng. 

Cũng vậy, các Dũng thần và các 

Quyền thần không ngừng hát bài 

ca chúc tụng vinh quang Chúa 

rằng.”22 

● Thứ ba, theo dòng lịch sử, 

vào ngày lễ Lều, dân Do Thái 

làm thành đoàn rước lá, họ vừa 

đi vừa hát hosana. Đối với 

phụng vụ Do Thái, từ khoảng 

năm 200, Sanctus được hát 

trong giờ phụng vụ ban sáng 

(Kedusha) trong hội đường. Còn 

trong phụng vụ Công giáo, ngay 

từ ban đầu, kinh Sanctus được 

toàn thể cộng đoàn hát. Nếu 

dành riêng cho ca đoàn thể hiện 

như xảy ra vào đầu thời kỳ Trung 

cổ, thì ca đoàn cũng hát chứ 

không đọc.  

Trong thực hành, sau những 

lời cuối cùng của kinh Tiền tụng, 

nhạc công chỉ nên bắt nốt nhạc 

bài Sanctus thật ngắn và thật nhỏ 

để làm cho lời tung hô này bùng 

lên lập tức và đúng lúc.23  

III. Tung hô tưởng niệm 

Sau khi vị tư tế mời gọi “Đây 

là mầu nhiệm đức tin” thì dân 

chúng đáp lại bằng cách tung hô. 

Nghi lễ La-tinh đưa ra 3 công 

thức tung hô sau: 

1] Lạy Chúa, chúng con loan 

truyền Chúa chịu chết, và tuyên 

xưng Chúa sống lại, cho tới khi 

Chúa đến (x. 1Cr 11,26; Cv 

2,32; 1Pr 1,19; Kh 5,9). 

 2] Lạy Chúa, mỗi lần ăn 

bánh và uống chén này chúng 

con loan truyền Chúa chịu chết, 

cho tới khi Chúa đến (x. 1Cr 

11,26). 

 3] Lạy Chúa Cứu Thế, Chúa 

đã dùng Thánh giá và sự phục 

sinh của Chúa để giải thoát 

chúng con, xin cứu độ chúng 

con (x. Ga 4,42; 8,32; 2Tm 4,18; 

Dt 9,28; Kn 5,9; 14,7; 1Cr 1,18; 

Gl 5,1; 6,14; Cl 1,20; Rm 4,25). 

Chúng ta nên hát Tung hô 

tưởng niệm trong mọi Thánh lễ, 

bởi vì: 

*Thứ nhất, việc tuyên xưng 

“Chúa chịu chết, và tuyên xưng 

Chúa sống lại” chính là công bố 

Tin Mừng. Đây là sứ vụ thường 

xuyên của Hội Thánh. Một trong 

những cách thế để Hội Thánh thi 

hành sứ vụ này là cử hành Thánh 

Thể. Nơi đây, các tín hữu gặp gỡ 

được Tin Mừng. Nhưng cuộc 
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gặp gỡ này không kết thúc khi 

Thánh lễ chấm dứt mà còn tiếp 

tục sau thánh lễ khi các tín hữu 

được sai đi để tham gia vào sứ vụ 

của Hội Thánh.    

*Thứ hai, đây là một trong 

những lời tung hô quan trọng của 

thánh lễ và bên Đông phương, từ 

lâu người ta đã có thói quen hát 

Amen sau mỗi câu truyền phép. 

Lời dân chúng tung hô sau 

truyền phép là một sự đổi mới 

của phụng vụ Roma. Thực sự, 

việc tung hô này mới được đem 

vào phụng vụ La-tinh gần đây và 

được đặt ở phần giữa của Kinh 

Tạ Ơn, biểu lộ cách tốt đẹp việc 

tham gia tích cực của giáo dân 

vào việc cử hành mầu nhiệm 

Vượt qua: cuộc khổ nạn, cái 

chết, phục sinh của Chúa Giêsu - 

và cũng là một cách biểu lộ chức 

tư tế họ đã lãnh nhận trong Bí 

tích Rửa tội. 

Thứ ba, cũng như chúng ta 

hát Halleluia để tung hô và chào 

đón Chúa Kitô sẽ đến để nói với 

chúng ta Lời của Người thì qua 

việc hát Tung hô tưởng niệm, 

chúng ta cũng chào đón Chúa 

hiện diện cách bí tích nơi bánh 

và rượu đã trở thành Mình Máu 

Chúa Kitô (24). Việc hát Tung hô 

tưởng niệm sẽ bày tỏ một cách 

mạnh mẽ hơn là đọc về sự thán 

phục và cung kính thẳm sâu của 

vị tư tế trước mầu nhiệm đang 

diễn ra và niềm tin của các tín 

hữu chân nhận rằng: 1] Bánh-

rượu đã trở nên Mình-Máu Chúa 

Giêsu, Ngài đang hiện diện trong 

Thánh Thể mà chúng ta không 

thể kiểm chứng bằng giác quan 

nhưng dựa vào sức mạnh và uy 

quyền của Lời Chúa cũng như 

dựa vào niềm tin sống động của 

Giáo hội đã được truyền thống 

bảo tồn như một kho báu (1Tm 

3,9). Trong thông điệp 

Mysterium Fidei được công bố 

ngày 3 tháng 9 năm 1965, Đức 

Phaolô khẳng định rõ: “Thánh 

Thể là mầu nhiệm đức tin cao 

cả” (số 15)(25).  Chính ở đây và 

lúc này, nhờ quyền năng cao cả 

của Thiên Chúa mà cái chết và 

sự phục sinh của Đức Kitô - một 

biến cố của lịch sử - trở thành 

thực tại cho chúng ta trên bàn 

thờ; 2] Trong Bí tích Thánh Thể, 

toàn thể mầu nhiệm đức tin được 

thực hiện, được nhắc lại đầy đủ, 

được trao ban cho tín hữu hiệp 

thông. Đó là tất cả chương trình 

cứu độ, tất cả kế hoạch của Chúa 

thể hiện nơi tình thương cứu độ 

của Chúa Giêsu đang hiện diện 

trước mặt chúng ta, và mời gọi 

chúng ta tham gia vào (26).  

IV. Amen long trọng 

Tiếng Amen long trọng được 

nhìn ra như một yếu tố song song 

với kinh Tin kính vì sau khi lắng 

nghe Lời Chúa mặc khải cho 

chúng biết về giáo huấn, về kế 

hoạch cứu độ của Thiên Chúa 

cũng như những kỳ công Thiên 

Chúa đã ra tay thực hiện cho dân 

Ngài, chúng ta liền tuyên xưng 

đức tin bằng kinh Tin kính nhằm 

thể hiện sự đồng thuận và mở 

lòng ra đón nhận tất cả những 

quà tặng ấy được Chúa Cha trao 

ban qua Đấng trung gian là Đức 

Kitô. Tiếng Amen long trọng 

cũng vậy. Đây đúng là tiếng 

đồng thuận của dân chúng, 

không phải nhằm đáp lại Vinh 

tụng ca trước đó [như nhiều 

người lầm tưởng] bởi vì Vinh 

tụng ca “Chính nhờ Người...” 

chỉ là những lời cuối cùng nằm 

trong một lời nguyện dài hay lời 

nguyện long trọng (great 

prayer), tức là Kinh nguyện 

Thánh Thể.  Tiếng Amen long 

trọng là lời đáp bày tỏ sự tán 

đồng trước toàn bộ Kinh nguyện 

Thánh Thể mà vị chủ tế nhân 

danh họ mà thưa lên Thiên Chúa, 

là tuyên xưng đức tin về tất cả 

những gì chúng ta đã cầu nguyện 

và về tất cả những gì Thiên Chúa 

đã làm cũng như sẽ làm cho 

chúng ta như được diễn tả trong 

Kinh nguyện Thánh Thể. Mặt 

khác, trong tiếng Amen, tất cả 

những người tham gia thánh lễ 

cùng hòa nhập với tất cả những 

vị anh hùng trong lịch sử cứu độ: 

các thầy Lêvi, ông Etra, thánh 

Phaolô; cũng như với tất cả các 

thiên thần và các thánh trên trời, 

mà tôn vinh Thiên Chúa trong 

bài ca chúc tụng muôn đời (27).   

 

Tóm lại, Vinh tụng ca “Chính 

nhờ Người...” tóm kết toàn bộ ý 

nghĩa của Kinh nguyện Thánh 

Thể mà có mục đích là tôn vinh, 

chúc tụng, ngợi khen và tán 

dương vinh quang Chúa Cha, 

qua Chúa Kitô và trong Chúa 

Thánh Thần với lời tung hô vui 

mừng của mọi người vì vô số 

những ân huệ Ngài thương ban: 

những hồng ân của hôm qua, của 

hôm nay và ngay cả của ngày 

mai. Tung hô Amen long trọng 

của dân chúng đáp lại sau Vinh 

tụng ca này là một từ quan trọng 

nhất trong toàn bộ phụng vụ 

thánh lễ và gây ấn tượng mạnh 

mẽ nhất trong tất cả những lời 

tung hô. Lời Amen là sự xác 

nhận của Dân Chúa đối với toàn 

bộ Kinh Tạ Ơn (28). 

Như đã được dẫn giải ở phần 

trên, quả thật Amen sau Vinh 

tụng ca kết thúc Kinh nguyện 

Thánh Thể thật xứng được gọi là 

“Amen long trọng” (great 

Amen). Một mặt, Amen long 

trọng có tầm mức quan trọng 

hơn tất cả những lời Amen đáp 

lại khác trong Thánh lễ như tung 

hô Amen sau các lời nguyện 

(nhập lễ; tiến lễ; hiệp lễ) vừa 

được cất lên trước đó làm cho lời 

nguyện này thành của mình 

(QCSL 54; 89; 127; 146; 165; 

259), hoặc Amen đáp lại các lời 

chúc phúc của chủ tế (QCSL 
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154; 167), hoặc Amen của 

những người lên rước lễ đáp lại 

câu “Mình (Máu) Thánh Chúa 

Kitô” của thừa tác viên cho rước 

lễ (QCSL 161; 286).  Mặc dầu 

Quy chế Tổng quát Sách Lễ 

Rôma không bắt buộc phải hát 

Amen này. Nhưng hết sức bao 

nhiêu có thể, nên thực hành theo 

tài liệu Hướng dẫn Mục vụ 

Thánh nhạc (MVTN) của Ủy 

ban Thánh nhạc, trực thuộc Hội 

đồng Giám mục Việt Nam tại số 

103a : 

Những câu tung hô này (Tung 

hô Tin Mừng; Các lời tung hô 

trong Kinh nguyện Thánh Thể: 

Thánh, Thánh, Thánh; Tung hô 

tưởng niệm; Amen long trọng) 

thật thích hợp khi được hát lên 

trong bất cứ thánh lễ nào, cả 

trong lễ ngày thường hoặc thánh 

lễ cho những cộng đoàn nhỏ 

hơn. Thật lý tưởng khi cộng đoàn 

thuộc lòng những câu tung hô 

này và sẵn sàng hát ngay cả khi 

không có nhạc cụ kèm theo. 

Theo Fernando Erasto, sss, 

phải cẩn thận để không hạ thấp 

lời thưa “Amen long trọng” kết 

thúc Vinh tụng ca. Đây là lời đáp 

tối hảo của mọi người. Quả thật, 

Amen long trọng ở đây được 

biểu lộ ra bên ngoài bằng cách 

sắp xếp nằm trong cấp độ ưu tiên 

thứ I phải hát trong Thánh lễ như 

vừa nói trên [Tung hô Tin Mừng; 

Các lời tung hô trong Kinh 

nguyện Thánh Thể: Thánh, 

Thánh, Thánh; Tung hô tưởng 

niệm; Amen long trọng (MVTN 

103a), nghĩa là, trong mọi Thánh 

lễ, nên luôn luôn hát Amen long 

trọng. Trong Thánh lễ, nên làm 

cho phần tung hô này thật nổi bật 

và tưng bừng với tiếng hát mạnh 

mẽ của toàn thể cộng đồng Dân 

Chúa, với âm thanh hòa vào của 

toàn bộ các loại nhạc cụ có thể 

được, với việc kéo dài hay nhắc 

lại tiếng Amen nhiều lần... Ngay 

từ thời xa xưa nhất, lời thưa 

Amen vẫn được dành cho tầm 

quan trọng lớn lao. Thật vậy, lời 

này đã từng được gọi là “Amen 

long trọng”, được hát lên một 

cách rất trang trọng và hùng vĩ 

như muốn thưa lên với Chúa 

Giêsu rằng: “Vâng, đúng như 

vậy, Ngài quả là Đấng cứu 

chuộc chúng con”. 

Nhiều người cứ nghĩ rằng nếu 

chủ tế không hát “Chính nhờ 

Người...” thì không thể hát 

Amen long trọng. Đây là một 

suy nghĩ sai lầm. Vì như trên đã 

nói, Amen long lọng không phải 

đáp lại câu “Chính nhờ Người...” 

mà là đáp lại toàn bộ Kinh 

nguyện Thánh Thể. Hơn nữa, 

không bắt buộc chủ tế phải hát 

“Chính nhờ Người...” trong mọi 

Thánh lễ mà Vinh tụng ca này có 

thể được đọc trong mọi Thánh 

lễ. Do vậy, dù chủ tế hát hay 

không hát “Chính nhờ Người...” 

thì cộng đoàn phụng vụ vẫn cứ 

hát Amen. Dĩ nhiên, trong những 

dịp long trọng, chủ tế nên hát cả 

Vinh tụng ca “Chính nhờ 

Người...” trước tiếng Amen vì sẽ 

làm cho cộng đoàn dễ dàng đáp 

tiếng Amen bằng ca hát hơn. 

Còn hàng ngày, trong bất cứ cứ 

Thánh lễ nào, hay khi không biết 

cung nhạc Vinh tụng ca “Chính 

nhờ Người...” của cộng đoàn 

phụng vụ ở đó, chủ tế có thể đọc 

Vinh tụng ca “Chính nhờ 

Người...” nhưng cộng đoàn 

phụng vụ vẫn luôn luôn hát 

Amen long trọng.               

Kết luận 

Lý do cơ bản sở dĩ 4 phần này 

ưu tiên được hát nhiều nhất là vì 

chúng thuộc về Thánh lễ tự bản 

chất và âm nhạc nhằm nhấn 

mạnh tầm quan trọng này. Đặc 

biệt điều đó lại càng đúng hơn 

nữa đối với những lời tung hô 

vốn nằm trong Kinh nguyện 

Thánh Thể. Một trong những nét 

chính yếu của Sách lễ hiện nay 

là phục hồi Kinh nguyện Thánh 

Thể và đưa Kinh nguyện này lên 

tầm mức nổi bật hàng đầu bằng 

việc vị tư tế công bố hay hát 

Kinh nguyện này lớn tiếng và 

toàn thể cộng đoàn cùng tham 

gia vào 3 lời tung hô đặc biệt 

trong đó: Thánh, Thánh, Thánh - 

Tung hô tưởng niệm - Amen 

long trọng. Ở Việt Nam, những 

lời dành cho chủ tế và tư tế trong 

Kinh nguyện Thánh Thể chưa 

được dệt nhạc nên chủ tế có thể 

sử dụng cách “ngâm tụng” 

(cantillation) như trong phụng 

vụ Latinh đã từng làm trước đây, 

nghĩa là trang trọng hoá giọng 

đọc của mình bằng “cao giọng, 

lớn tiếng và khoan thai”. Tuy 

nhiên phần dành cho cộng đồng 

thì nên hát trong mọi Thánh lễ vì 

đã có nhạc đi kèm, bản văn thuộc 

về nghi thức Thánh lễ và cũng 

thật dễ thuộc, dễ hát đối với mọi 

người. 

Phải ưu tiên hát 4 phần này 

nhiều nhất (1/ Halleluia - Tung 

hô Tin Mừng; 2-3-4/ Các lời 

tung hô trong Kinh nguyện 

Thánh Thể) bởi vì đó là những 

thời khắc long trọng nhất cho 

phép chúng ta tung hô sự hiện 

diện của Đức Kitô nơi Tin Mừng 

(Hát Halleluia1 - câu Tung hô 

Tin Mừng để chào đón Chúa 

Kitô đến nói với chúng ta trong 

Lời của Ngài) và tung hô sự hiện 

diện của Đức Kitô trên Bàn thờ 

sau khi bánh và rượu đã trở nên 

Mình Máu Chúa Kitô.2 

Tài liệu Hướng dẫn Mục vụ 

Thánh nhạc số 103a dạy rằng: 

Những câu tung hô này (Tung 

hô Tin Mừng; Các lời tung hô 

trong Kinh nguyện Thánh Thể: 

Thánh, Thánh, Thánh; Tung hô 

tưởng niệm; Amen long trọng) 

thật thích hợp khi được hát lên 

trong bất cứ Thánh lễ nào, cả 

trong lễ ngày thường hoặc 
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Thánh lễ cho những cộng đoàn 

nhỏ hơn. Thật lý tưởng khi cộng 

đoàn thuộc lòng những câu tung 

hô này và sẵn sàng hát ngay cả 

khi không có nhạc cụ kèm theo. 

Như vậy, thay vì theo thói 

quen thực hành lâu nay là hát 4 

bài cho mọi thánh lễ: nhập lễ; 

tiến lễ; hiệp lễ; và kết lễ, nên bỏ 

bớt bài ca tiến lễ và bài ca kết lễ 

đi. Các ngày thường hay lễ nhớ, 

có thể hát những phần sau: bài ca 

nhập lễ; bài ca hiệp lễ cùng với 4 

chỗ như đã nêu: Tung hô Tin 

Mừng; Thánh, Thánh, Thánh; 

Tung hô tưởng niệm; Amen long 

trọng. Chỉ trong những dịp trọng 

thể, lễ trọng, lễ Chúa nhật hay 

thỉnh thoảng trong lễ kính, mới 

hát thêm bài ca tiến lễ và bài ca 

kết lễ. 

Lm. Giuse Phạm Đình Ái, 

SSS 

Nguồn: cgvdt.vn
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21 Kinh Tiền tụng [Chúa nhật Thường niên IV; Các 
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22 Kinh Tiền tụng [Phục sinh I + II+ III+ IV+ V; Thăng 
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25 Vinh sơn Nguyễn Thế Thủ, Phụng vụ Thánh Thể 
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26 A.M. Roguet, Table Ouverte - La Messe d’ aujourd’ 
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29 Halleluia nếu không hát thì có thể bỏ (QCSL 63); 

Trong mùa không sử dụng Halleluia, chúng ta có thể thay 

bằng những câu tung hô như sau: 1/ Lạy Chúa Kitô là Ngôi 

Lời thiên Chúa, chúng con xin ngợi khen Ngài; 2/ Lạy Chúa 

Kitô ngàn đời vinh hiển, xin chúc tụng và tôn vinh Ngài 

(MVTN 153b). 
30 Xc. Kathleen Harmon, The Ministry of 
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44 Nội San Thông Tin Tỉnh Dòng Thánh Phanxicô Việt Nam.  Binh An & Hạnh Phúc - Pax et  Bonum 

 

 

 

 

 

NGUYÊN LÝ HIỆP THÔNG 

Thánh Thần nguyên lý hiệp thông, 

Mọi người nên một ở trong ân tình. 

Giúp cho tình nghĩa đệ huynh, 

Đậm đà thắm thiết trong tình của Cha. 

Mọi người vui sống trong nhà, 

Hưởng bầu Thần Khí chan hòa mến thương. 

Nơi đây sạch hết tai ương, 

Chính là tội ác, ghen tương oán hờn. 

Xác hồn nhận được muôn ơn, 

Từ Cha nhân ái, cội nguồn hiệp thông. 

Cành nho lắm trái, nhiều bông, 

Chính là chân thiện ở trong mỗi người. 

Cùng nhau vui sống cuộc đời, 

Bình an thiện hảo của thời cánh chung. 

Dắt nhau về cõi thiên cung, 

Sau khi đã sống thủy chung nghĩa tình. 

“Nhưng chính Thần Khí duy nhất ấy làm ra tất 

cả những điều đó và phân chia cho mỗi người 

mỗi cách, tuỳ theo ý của Người” (1Cr 12,11).  

Chúa Nhật II TN năm C, 17-01-2016. 

Hai Tê Miệt Vườn 

RƯỢU NỒNG TÌNH YÊU 

Tình yêu là thứ rượu nồng, 

Tạo nên phấn khởi ở trong mọi người. 

Thế nhân vui sống cuộc đời, 

Toàn chân thiện mỹ của thời hồng ân. 

Chính nhờ tích cực dấn thân, 

Chung tay góp sức đấu tranh loại trừ. 

Bỏ đi thói xấu, tật hư, 

Chính là chia rẽ, đến từ do đâu. 

Nghĩa tình đạt được chiều sâu, 

Ở trong đức mến nhiệm mầu Ba Ngôi. 

Để rồi trở lại làm người, 

Đúng theo tiêu chuẩn Ngôi Lời đề ra. 

Đó là đích thực con Cha, 

Mang danh nghĩa tử cùng là tôi trung. 

Cuối đời về chốn thiên cung, 

Nơi đây được sống vô cùng sướng vui. 

Với tình thương và đầy quyền năng, Chúa 

Giêsu đã giải quyết sự cố “họ hết rượu rồi” cho 

đôi tân hôn tại tiệc cưới Cana. (x.Ga 2,1-11) 

Chúa Nhật II TN năm C, 17-01-2016. 

Hai Tê Miệt Vườn 
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Vàng trắng chen đen 

Kính dâng ĐTC Phanxicô 

Vàng trắng tung bay ngợp trời đen 

Đại bác thoi đưa rộn trống kèn 

Chào mừng thượng đỉnh trời cao rộng 

Hòa với đàn chiên giục ngợi khen 

Bốn phương trời hù dọa thất thần 

Đối đầu đối địch vẽ vời chân 

Đến đó làm chi nơi xiềng xích 

Đầu rơi máu đổ nhuốm chùng thâm 

Ba nước Châu Phi náo động rần 

Trẻ già trai gái cạnh người thân 

Vàng trắng chen đen lồng lộng gió 

Nào phải giao tranh mới khải hoàn 

Bóng ai trắng loáng thương thương quá 

Nụ cười đôn hậu giữa màn mưa 

Hiền dịu ôi đôi mắt sáng quắc 

Nói mấy xem ra cũng chẳng thừa 

Nai-rô-bi Kam-pa-la bình  

Ban-gui chờ đợi đấng cứu tinh 

Rằn ri xe thép nghênh ngang quá 

Giây phút đăm chiêu rợ chiến chinh 

Màn hình rúng động lòng tôi tớ 

Đức tin chao nao phút nguyện cầu 

Thấp thỏm trông mau giờ đại lễ 

Cha Già kêu gọi bắt tay nhau 

Cảnh ấy từ xưa chẳng vẽ trình 

Giáo Hoàng La Mã thậm chân tình 

Cúi đầu vào chốn dân Hồi ấy 

Do Thái Tin Lành hội ngộ nghinh 

Diệu huyền! diệu huyền! ôi diệu huyền! 

Năm Thánh từ đâu bắt đầu nhỉ 

Rô-ma ai ấy đợi giờ thiêng 

THƯƠNG XÓT Ban-gui mở cổng thiên! 

Lệ dân rơi lụy thấm giáo đường 

Năm rồi khủng bố triệt tình thương 

Năm Thánh từ đây vui hội ngộ 

Ba bên bốn phía dập chiến trường 

Ôi phút linh thiêng! ôi huyền kỳ! 

Lời ca tiếng hát dậy trời Phi 

Cảnh ấy nao nao lòng dạ quá 

Một trời vàng trắng! một trời phi! 

   Hồng Giáp 30.11.2015 

Nếu 
Nếu nhìn vào thiên hạ lao nhao 

Hấp tấp vội vã như cào cào 

Ngựa xe nhốn náo như giặc đuổi 

Ta ngẩn ngơ không biết tính sao! 

Nếu trẻ thơ không được đến trường 

Lết sau động vật với ruộng nương 

Bồng bế nhóc nheo chưa khôn lớn 

Ta thấy băn khoăn cảnh thảm thương! 

Nếu đám trai gái chạy theo tiền 

Đong tình không màng đến thiên duyên 

Chưa già đã lao vào hấp hối 

Ta sợ rồi đây sẽ phát điên! 

Nếu ngáp phải ruồi mà chuyên quyền 

Vơ vét của dân khoác áo chiên 

Vui trên đau khổ và thiên hạ 

Ta thấy nao nao khớp nhãn tiền! 

Nếu cứ chạy theo chó sói đàn  

Giữa chốn mung lung đống cỏ hoang 

Đạp lên thây chết mà ca hát 

Ta càng luống cuống tội chết oan! 

Nếu nhìn thiên hạ học theo nhau 

Tô vẻ bề ngoài quên nguyện cầu 

Có mấy ai qua màn bất tử 

Ta biết làm sao chặn nỗi đau! 

Nếu trần gian từ khước Tin Mừng 

Dồn tài lực cho vọng thế trần 

Toàn Năng Thiên Chúa Lòng Thương Xót 

Ta biết làm sao thoát bận tâm! 

Nếu ngàn cái nếu vẫn chưa mòn 

Loài người lại mất hết trí khôn 

Hay là khôn quá thành ngu dại 

Ta biết làm sao cứu lấy hồn! 

Nếu mọi người gái trai trẻ già 

Tìm ra CHÂN LÝ sống nhân hòa 

Không còn nặng nợ đời trần thế 

Ta cùng thiên hạ vạn lời ca! 

 Hồng Giáp, Đêm 30 Tết Bính Thìn 2016. 
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Mưng bổn mạng anh em 

Ngày 
Tên 

Thánh 
Họ Tên 

Cộng 
Đoàn 

Ngày 
Tên 

Thánh 
Họ Tên 

Cộng 
Đoàn 

08/03 G. TC Nguyễn Phước Đakao 19/03 Giuse Biện Văn Linh Thủ Đức 

09/03 Xaviô Nguyễn Chí Chức Thanh Hải 19/03 Giuse Đào Trọng Huân Thủ Đức 

19/03 Giuse Chu Văn Liên Sathầy 19/03 Giuse Nguyễn Điǹh Tâm Linh Thủ Đức 

19/03 Giuse Đinh Quốc Trụ SaThầy 19/03 Giuse Võ Văn Từ Thủ Đức 

19/03 Giuse Phạm Văn Thái SaThầy 19/03 Giuse Nguyễn Tiến Dũng Thủ Đức 

19/03 Giuse Chu Quang Hải Gia Hòa 19/03 Giuse Doãn Văn Lý Thủ Đức 

19/03 Giuse Trần Đức Thuân Cồn Én 19/03 Giuse Lê Hoàng Minh Nhật Thủ Đức 

19/03 Giuse Nguyễn Văn Huấn CLG 19/03 Giuse Nguyễn Văn Quảng Thủ Đức 

19/03 Giuse Chu Quang Vượng CLG 19/03 Giuse Nguyễn Hữu Thái Thủ Đức 

19/03 Giuse Nguyễn Xuân Quy ́ V.Phước 19/03 Giuse Trần Văn Bổng Thủ Đức 

19/03 Giuse Trần Hữu Khôi Đakao 19/03 Giuse Đỗ viết thường  Thủ Đức 

19/03 Giuse Nguyễn Văn Huân Đakao 19/03 Giuse Nguyễn anh tuấn Thủ Đức 

19/03 Giuse Đỗ Văn Hoài Đakao 19/03 Giuse Nguyễn ngọc châu Thủ Đức 

19/03 Giuse Nguyễn Đoàn Tân Đakao 19/03 Giuse Phan Quốc Huy Thủ Đức 

19/03 Giuse Vũ Liên Minh Đakao 19/03 Giuse Hoàng Văn Quảng Thủ Đức 

19/03 Giuse Nguyễn Xuân Thảo Đa kao 19/03 Giuse Hoàng Văn Tuấn Thủ Đức 

19/03 Giuse Trần Quang Vinh Đa kao 19/03 Giuse Ngô Ngọc Khanh Thủ Đức 

19/03 Giuse Đỗ Đức Vượng Cần Thơ 19/03 Giuse Lê Bá Tịnh Thủ Đức 

19/03 Giuse Đoàn Hùng Tiến Cần Thơ 19/03 Giuse Phạm Điǹh Tài Thủ Đức 

19/03 Giuse Đinh Thế Hoài Pleiku 19/03 Giuse Đỗ Viết Thường Thủ Đức 

19/03 Giuse Hoàng Hữu Chi Pleiku 19/03 Giuse Nguyễn Văn Thắng (B) Thủ Đức 

19/03 Giuse Nguyễn Văn Thắng (A) Pleiku 19/03 Giuse Nguyễn Văn Thuyên Thủ Đức 

19/03 Giuse Trần Văn Long Pleiku 19/03 Giuse Trần Minh Trường Thủ Đức 

19/03 Giuse Nguyễn Khánh Thông Pleiku 19/03 Giuse Đinh Ngọc Cảnh Thủ Đức 

19/03 Giuse Nguyễn Phú Hảo Du Sinh 19/03 G.Maria Nguyễn Quốc Duy Thủ Đức 

19/03 Giuse Lê Thanh Đề Du Sinh 19/03 Giuse Hoàng Văn Tuấn Thủ Đức 

19/03 Giuse Trần Trung Phụng Hà Nội 19/03 Giuse Phạm Đình Phụng Thủ Đức 

19/03 Giuse Hoàng Trung Quân Binh giã 19/03 Giuse Trương Văn Tińh Thủ Đức 

19/03 Giuse Lê Minh Chuyển Bình Giã 19/03 Giuse Nguyễn Trường Nguyên Thủ Đức 

19/03 Giuse Trần Hữu Từ Hòa Hội 19/03 Giuse Hoàng Ngọc Thành Thủ Đức 

19/03 Giuse Nguyễn Hồng Quang Gia Hòa 19/03 Giuse Nguyễn Minh Trực Thủ Đức 

19/03 Giuse Trần Đức Tri ́ Sông Bé 19/03 Giuse Hoàng Văn Thiện Thủ Đức 

19/03 Giuse Nguyễn Công Thành Sông Bé 19/03 Giuse Trần Thế Mừng Thủ Đức 

19/03 Giuse Phạm Như Duy C. Thịnh 19/03 Giuse K’Tâm Thủ Đức 

19/03 Giuse Phạm Văn Biǹh CÔL 19/03 Giuse Bùi Đức Tú Thủ Đức 

19/03 Giuse Lưu Văn Thưởng CÔL 19/03 Giuse Đinh Chỉ Lam Thủ Đức 

19/03 Giuse Nguyễn Anh Tuấn Thái Lan 19/03 Giuse Nguyễn Ngọc Châu Thủ Đức 

19/03 Giuse Nguyễn Văn Huyền Lào 19/03 Giuse Trần Văn Tiệp Thủ Đức 

19/03 Giuse Nguyễn Điǹh Tri ́ Úc 19/03 Giuse Bùi Đình Tuyên Thủ Đức 

19/03 Giuse Nguyễn Văn Cương Thủ Đức 19/03 Giuse Võ Văn Từ Thủ Đức 
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Mưng bổn mạng anh em 

Ngày Tên Thánh Họ Tên Cộng Đoàn 

05/04 Vinh sơn Trần Đức Hạnh Đakao 

05/04 Vinh sơn Vũ Anh Tuấn Thủ Đức 

05/04 Vinh sơn Nguyễn Quốc Vương Thủ Đức 

21/04 Axenmô Nguyễn Hải Minh Thủ Đức 

24/04 Phiđen Lê Trọng  Nhung  Thủ Đức 

 

MỪng bổn mạng cộng đoàn 

Ngày  Thánh Bổn mạng Cộng Đoàn 
25/03 Lễ Truyền Tin Hà Nội 

 

LỄ GIỖ ANH EM QUA ĐỜI 

 

Ngày Qua Đời Họ Tên  
 

 

02/03/1990 Đanien Trần Văn Trinh 

07/03/1969 Phanxicô Xaviê Nguyễn Thế Ky ̉

10/03/1975 Roger Boussion 

13/03/1997 Benoit Brun 

14/03/2001 Mac xen Hoàng Văn Khoát 

16/03/1997 Phêrô Ngô Xuân Phú 

19/03/2000 Achille Gérard Degeest  

26/03/1967 Rufin Arbault  

31/03/1985 Pascal  Van Caemerbeke  

 

Ngày Qua Đời Họ Tên 

06/04/2015 GM. Nguyễn Hồng Giáo 

10/04/1991 Phanxicô Trần Văn Tuâń 

11/04/1977 Hugolin Lemesre 

20/04/1992 Constant Despierre 

23/04/2004 Pát can Nguyễn Văn Lụy 
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