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    TPHCM, ngày 30 tháng 9 năm 2013 

Kính gửi toàn thể anh chị em trong Đại Gia Đình Phan sinh Việt Nam 

Anh chị em thân mến, 

Xin Chúa Kitô ban bình an cho anh chị em! 

Vừa mừng lễ Suy tôn Thánh Giá và lễ cha thánh Phanxicô được 
năm dấu thánh, nay hướng về lễ Giỗ Tổ 04-10, tôi vẫn muốn mừng lễ cha 
thánh bằng cách kéo dài việc suy gẫm về mầu nhiệm Thánh Giá, dựa theo 
các tư tưởng của thánh Phaolô Tông Đồ. Thật ra, mầu nhiệm này chính là 
chìa khóa giúp hiểu cuộc đời của cha thánh và cuộc đời của chính chúng 
ta.  

“Như tôi đã nói với anh em nhiều lần, và bây giờ tôi phải khóc mà 
nói lại, có nhiều người sống đối nghịch với thập giá Đức Kitô” (Pl 3,18). 
Câu thư này khiến chúng ta phải suy nghĩ, bởi vì thánh Phaolô đang nhìn 
đến cộng đoàn Kitô hữu mà khẳng định rằng những người không hiểu 
mầu nhiệm thập giá thì nhiều. Từ ngữ “sống” đây được hiểu theo nghĩa 
chữ là “bước đi”: đây là một thái độ của nhiều người tự xưng là Kitô hữu, 
nhưng lại tỏ ra thù nghịch đối với thập giá; thái độ này được diễn tả qua 
lối sống hằng ngày.  

Ai là những người sống đối nghịch với thập giá Đức Kitô? Hẳn là 
chúng ta nghĩ ngay đến những người phóng túng, những người tự do, 
những người ham mê lạc thú trần gian. Trong thực tế, bản văn khiến ta 
nghĩ đến những người chia bè chia đảng cứ dâng những hy tế, nhưng lại 
gây những hậu quả nguy hại. Nói cụ thể, các kẻ đối nghịch là những 
người muốn ép các Kitô hữu phải giữ tập tục Do Thái, như ta đọc được ở 
đầu chương 3 của thư Philípphê: “Anh em hãy coi chừng quân chó má! 
Hãy coi chừng bọn thợ xấu! Hãy coi chừng những kẻ giả danh cắt bì!” (c. 
2). Họ xác tín rằng họ cứu độ được chính mình bằng các việc làm riêng, 
bằng những hy lễ riêng, những sự từ bỏ riêng, bằng việc cắt bì và tuân 
giữ Lê Luật, chứ không tin tưởng vào thập giá Đức Giêsu. Những người 
này có ba đặc điểm:  

“Chung cục là họ sẽ phải hư vong. (Bởi vì) Chúa họ thờ là cái bụng 
(= các quy định về thực phẩm sạch và dơ), và cái họ lấy làm vinh quang 
lại là cái đáng hổ thẹn (= phép cắt bì). Họ là những người chỉ nghĩ đến 
những sự thế gian (= những quy định của loài người)” (Pl 3,19).  

Liền tức khắc, ngài thêm: “Còn chúng ta, quê hương chúng ta ở trên 
trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giêsu Kitô từ trời đến cứu 
chúng ta” (Pl 3,20). 

Từ những ghi nhận trên, hôm nay chúng ta có thể phân ra ba loại 
người đối nghịch với thập giá: 

1) Hạng người đầu tiên, mà thánh Phaolô trực tiếp nhắm đến, gồm 
những người muốn tự công chính hóa mình nhờ các việc làm theo Luật, 
và từ chối ơn cứu độ đến từ tình yêu tha thứ của Thiên Chúa. 

2) Ngoài ra, là những người khép mình lại với một vì Thiên Chúa 
chịu đóng đinh, họ không chấp nhận thập giá như là con đường được 
Thiên Chúa chọn để cứu chuộc thế giới, thập giá như là cách giải thích 
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cuộc đời theo chương trình của Thiên Chúa. 

 3) Và những người từ chối mầu nhiệm thập giá của chính mình, họ không muốn nhận lấy 
thập giá mà kết hợp với tình yêu của Đức Giêsu, khác với những gì thánh Phaolô sống: “Tôi vui 
mừng được chịu đau khổ vì anh em. Những gian nan thử thách Đức Kitô còn phải chịu, tôi xin 
mang lấy vào thân cho đủ mức, vì lợi ích cho thân thể Người là Hội Thánh” (Cl 1,24). Hạng thứ ba 
này rất đông, là những người thiếu tinh thần hy sinh, nhất là thiếu niềm tin vào Thiên Chúa, Đấng 
rất yêu thương chúng ta và tha thứ cho chúng ta. 

 Nếu muốn thêm một bản văn bình luận những tư tưởng trên đây của thánh Phaolô, chúng ta 
có thể đọc 1 Cr 1,17 – 2,5. Thánh Tông Đồ mô tả cách ngài rao giảng bằng cách chơi chữ trên sự 
tương phản giữa sự khôn ngoan của thế gian và lời rao giảng về thập giá: “Tôi rao giảng không phải 
bằng lời lẽ khôn khéo, để thập giá Đức Kitô khỏi trở nên vô hiệu” (c. 17). Câu văn này có thể giúp 
chúng ta nhận định về dung mạo của Hội Thánh hôm nay. Thế nhưng tôi chỉ xin dừng lại ở việc 
kiểm điểm cá nhân: bản văn của thánh Phaolô có ý nghĩa gì cho đời sống chúng ta và cho việc làm 
chứng của chúng ta? Nó muốn nói rằng chúng ta cần biết cầu nguyện trước mầu nhiệm thập giá, rồi 
dưới ánh sáng của thập giá, chúng ta biết kiểm chứng những gì chúng ta đã được ban cho trải 
nghiệm về sự yếu đuối của Thiên Chúa; là biết nhìn các chuyện thiếu thoải mái và bất tiện của cuộc 
đời với cặp mắt đức tin; cũng là biết nhìn các vấn đề của Hội Thánh với ý thức về sự phong phú của 
thập giá. 

 Đây là một hành trình ta rảo qua rất chậm. Thật ra, nếu bằng lời nói thì ta rảo qua nhanh 
lắm, nhưng thật sự, thánh Phaolô đã phải dùng rất nhiều thì giờ để đạt tới trực giác phong phú này. 
Cha thánh Phanxicô chúng ta cũng thế, ngài chỉ hiểu mầu nhiệm thập giá, sau biết bao ngày tháng 
chiêm ngắm và thờ phượng tình yêu toàn năng của Thiên Chúa, được diễn tả trên thập giá và trong 
cuộc Phục Sinh của Đức Giêsu. Từ đó, đời sống của ngài cũng như của thánh Clara, “có đặc điểm là 
sự thanh bạch, tìm điều chính yếu, sử dụng đơn giản và điều độ các sự vật, những tương quan chân 
thật dựa trên một đức ái chân thành, những cử chỉ cụ thể diễn tả tình liên đới, chia sẻ và phục vụ, 
bớt đi một lời nói và thêm một chút thinh lặng… Một đời sống khiêm nhường chuộng cái là hơn cái 
làm, cái chân thật hơn vẻ bề ngoài, chấp nhận chờ đợi hơn là có ngay điều mình muốn, biết chiêm 
ngưỡng hơn là đòi hỏi kết quả, biết thinh lặng và tĩnh niệm hơn là để mình bị phân tán, biết xót 
thương hơn là kết án. Chúng ta hãy sống như những lữ hành và khách lạ, không sở hữu điều gì. Hãy 
để cho đời sống chúng ta lên tiếng… ” (Tổng Phục vụ Michael A. Perry, Sứ điệp lễ thánh Clara 
2013). Khi đó, chúng ta mới làm được điều gì đó cho anh chị em chúng ta.  

 Phải coi chừng sự ham mê sống tiện nghi và thói quen, như Đức giáo hoàng Phanxicô đã lưu 
ý: “Nền văn hóa về tiện nghi đưa chúng ta đến chỗ nghĩ trước tiên về mình, khiến chúng ta vô cảm 
trước tiếng kêu la của người khác, làm cho chúng ta sống trong những cái bong bóng xà-bông, 
chúng đẹp, nhưng chẳng là gì cả, chúng là ảo tưởng về điều phù phiếm, điều tạm bợ, đưa đến chỗ 
hờ hững dửng dưng với người khác, và như thế đưa đến hiện tượng toàn cầu hóa của sự dửng dưng. 
Chúng ta quen với đau khổ của người khác. Nó không liên hệ đến chúng ta, không phải là chuyện 
của chúng ta! Hiện tượng toàn cầu hóa của sự dửng dưng làm cho chúng ta thành những kẻ hữu 
trách “không thể gọi tên ra”, vì không có tên và không có mặt (…)” (Bài giảng tại đảo Lampedusa).  

 Kính chúc anh chị em một lễ cha thánh Phanxicô thật vui tươi huynh đệ và thánh thiện. 
Ngày Giỗ Tổ phải là một dịp để chúng ta nhớ lại ơn gọi của người Phan sinh: thực hành tình huynh 
đệ, mặc dù và với các khó khăn. Chúng ta có nhiều dịp để khám phá ra các giới hạn của chúng ta 
trong việc truyền thông, nhưng cũng thấy những phong phú được chia sẻ cách khác.  

 Thân ái chào tất cả anh chị em. 

 

ts FX Vũ Phan Long, OFM 

Giám Tỉnh 
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TIN TỈNH DÒNG 
BẢN TIN TỪ VĂN PHÒNG TỈNH DÒNG 
(Vinh sơn Trần Đức Hạnh ghi) 

HỘI THAO MỪNG LỄ CHA THÁNH 
Nhân dịp mừng Đại lễ thánh Phanxicô, Học 

viện Phanxicô cũng tổ chức ngày Hội thao dành 
cho Quý Bề trên, Quý Giáo sư, Nhân viên và 
toàn thể Anh em Sinh viên, với mục đích: 

 - Rèn luyện sức khỏe  
 - Vui chơi thư giãn  
 - Giao lưu huynh đệ 
Hội thao được tổ chức với bốn môn thi đấu: 

Bóng đá, Bóng chuyền, Cầu lông và Bóng bàn. 
Thời gian: từ 7h00 đến12h00, thứ bảy ngày 
05/10/2013, tại Học viện Phanxicô, số 42 Đình 
Phong Phú, tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp. Hồ 
Chí Minh. 

MỪNG LỄ THÁNH TỔ PHỤ  

Từ tối ngày 3/10, anh chị em trong Gia đình 
Phan Sinh đã cử hành ngày lễ mừng cha thánh 
về trời bằng giờ Tưởng niệm thánh Phanxicô từ 
trần. Đây là giờ phút thiêng liêng, vì thế, hầu hết 
tại các cộng đoàn của anh em Phan sinh tùy 
hoàn cảnh mà cử hành giờ này để tưởng niệm vị 
cha chung của mình. Năm nay, tại vùng Sài 
Gòn, ngoài Học viện Phanxicô Thủ Đức vẫn tổ 
chức long trọng hàng năm cho nhiều người đến 
tham dự, còn có thêm cộng đoàn Đakao phối 
hợp với anh em cộng đoàn Cầu Ông Lãnh, anh 
chị em Giới trẻ Phan sinh, các chị FMM, ca 
đoàn Quê Hương và Hội đồng Mục vụ giáo xứ 
Đakao đã cử hành giờ Tưởng niệm vào lúc 19 
giờ ngày 3/10 tại Nhà thờ giáo xứ Phanxicô 

Đakao thật sốt sắng và cảm động gợi lên cho 
mọi người tham dự sống trong những giây phút 
cuối đời của vị Thánh Tổ Phụ Phanxicô thật 
thiêng liêng.  

Phần chính của dịp mừng lễ Thánh Tổ Phụ là 
vào thánh lễ sáng ngày 4/10. Thánh lễ được cử 
hành long trọng tại nhà thờ giáo xứ Phanxicô 
Đakao lúc 9 giờ, do cha Giám Tỉnh FX. Vũ 
Phan Long chủ tế cùng với khoảng 30 anh em 
linh mục và hơn 800 anh chị em trong Gia đình 
Phan Sinh đến từ nhiều vùng trong và ngoài 
Thành phố.  

Ngày mừng lễ Thánh Phanxicô không chỉ là 
thời gian để mọi người trong Gia đình Phan 
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Sinh tưởng nhớ đến vị Thánh Tổ Phụ của mình, 
nhưng còn là một dịp để tất cả mọi anh chị em 
cùng gặp gỡ và chia sẻ với nhau trong một linh 
đạo Phan Sinh. Khi đó, việc cử hành mừng lễ 
mới có ý nghĩa trọn vẹn. Vì thế, sau thánh lễ 
trọng thể mừng Thánh Tổ Phụ Phanxicô, tất cả 
mọi người cùng được mời ở lại để gặp gỡ, trò 
chuyện và chia sẻ với nhau trong bữa ăn trưa 
huynh đệ. Thật là vui khi mà tất cả mọi thành 
phần trong gia đình Phan sinh có mặt hôm đó 
cùng gặp gỡ, trò chuyện, ăn uống chung với 
nhau. Tất cả những điều đó càng làm rõ hơn tính 
hiệp thông trong một đoàn sủng.  

NGÀY HỘI THẢO  
– ĐỐI THOẠI LIÊN TÔN 

Sáng ngày 28/9/2013, Anh em trong cộng 
đoàn Phanxicô Đakao đã tổ chức buổi Hội thảo 
Đối thoại liên tôn, tại Hội trường giáo xứ thánh 
Phanxicô Đakao, số 50 Nguyễn Đình Chiểu, 
Đakao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, với chủ đề: 
NIỀM VUI theo Cao Đài, Phật giáo và Công 
giáo. Có khoảng hơn 200 người đến tham dự 
Hội thảo gồm các thành phần: Chức Sắc, Đạo 
hữu Cao Đài, các Chư Tăng và Phật tử chùa 
Phước Tường, các dòng tu Công giáo như: Phan 
sinh Thừa sai Đức Mẹ, Nữ tử Bác ái, Chúa 
Quan Phòng, Dòng Thánh Phaolô, các anh em 
tu sĩ Phanxicô thuộc các cộng đoàn Thủ Đức, 
Đakao, Cầu Ông Lãnh, các thầy Học viện Dòng 
Chúa Cứu Thế và Học viện Phanxicô, và đông 
đảo các anh chị em Dòng Phan Sinh Tại Thế - 

Giới trẻ Phan Sinh, bà con giáo dân giáo xứ 
Đakao.  

Có 3 thuyết trình viên đại diện cho ba tôn 
giáo hiện diện hôm nay trình bày về ba đề tài 
“Niềm vui” theo Cao Đài, Phật giáo và Công 
giáo. Bài thuyết trình thứ nhất do Đại Đức 
Thích Nhật An, trụ trì chùa Phước Tường chia 
sẻ. Bài thuyết trình thứ nhì do Hiền Huynh 
Thiện Quang, đạo hữu Cao Đài, và bài thuyết 
trình cuối do cha Têphanô Nguyễn Xuân Dinh, 
OFM trình bày về “Niềm vui” theo Công giáo.  

Sau phần thuyết trình và trao đổi thảo luận 
với các thuyết trình viên. Đại diện của Phật giáo 
và Cao Đài có lời cầu nguyện riêng cầu cho hoà 
bình trên thế giới, cho đất nước và dân tộc Việt 
Nam. Kế đó, mọi người tham dự cùng hát chung 
bài ca: “Kinh Hoà Bình” của thánh Phanxicô để 
cùng hiệp ý cầu nguyện cho Hoà bình trên thế 
giới và tại quê hương Việt Nam. Cầu mong cho 
mọi người được sống trong niềm vui và hạnh 
phúc. 

Bầu khí của buổi Hội thảo diễn ra nhẹ nhàng, 
thân thiện và cởi mở giúp mọi người gặp gỡ và 
chia sẻ với nhau những thao thức dựa trên các 
giá trị nhân văn, những khao khát và mong ước 
một xã hội hoà bình và hạnh phúc. 

Đây là lần đầu tiên cộng đoàn Phanxicô 
Đakao tổ chức Hội thảo Liên tôn, bắt đầu trong 
phạm vi từ một nhóm nhỏ, với hai tôn giáo quen 
thuộc. Hy vọng chúng ta có thể có nhiều dịp gặp 
gỡ, chia sẻ và cộng tác với nhau nhiều hơn nữa. 

LỄ KHẤN TRỌNG THỂ 

Hằng năm cứ vào ngày 17/9, dịp Lễ Thánh 
Phanxicô được in Năm Dấu Thánh, Tỉnh Dòng 
Thánh Phanxicô Việt Nam thường tổ chức lễ 
khấn trọng. Điều đó nói lên đích điểm của các 
lời khấn chính là trở nên đồng hình đồng dạng 
với Chúa Kitô, đặc biệt là Chúa Kitô chịu đóng 
đinh. Vào ngày 17/9/2013, Tỉnh Dòng có bảy 
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anh em tuyên khấn vĩnh viễn, đó là các anh: 
Antôn Trần Văn Biên, Giuse Đinh Ngọc Cảnh, 
Phêrô Trần Quang Danh, Phaolô Đỗ Thanh 
Diệu, Giuse Nguyễn Phú Hảo, Phêrô Phan Văn 
Mười và Phêrô Dương Văn Thiên.  

Đúng 9g00 thánh lễ bắt đầu trong tiếng hát 
của ca đoàn Học Viện với sự cộng tác của các 
em Tìm Hiểu. Sau phần thẩm vấn, cha Giám 
Tỉnh FX Vũ Phan Long đã nhắn nhủ các anh em 
khấn trọng rằng: yếu tố quan trọng giúp sống 
các lời khấn chính là sự xác tín vào Đức Giêsu 
Kitô. Việc tuyên khấn của bảy anh em hôm nay 
nói lên niềm xác tín đó. Niềm xác tín không chỉ 

dừng lại trong thánh lễ hôm nay nhưng là mở ra 
cho các anh một hành trình mới: hành trình 
hoán cải với sự can đảm và xác tín mạnh mẽ vào 
ơn trợ giúp của Thiên Chúa. 

Trong tay anh Giám Tỉnh, lần lượt bảy anh 
em đã long trọng đọc lời tuyên khấn của mình 
với Thiên Chúa. Từ nay, bảy anh em vĩnh viễn 
thuộc về Hội Dòng và bắt đầu hành trình hoán 
cải của mình cách trung tín và phó thác hoàn 
toàn cho Thiên Chúa.  

Thánh lễ tuyên khấn trọng thể năm nay được 
tổ chức trong một Hội trường mới rộng rãi và 
thoáng mát cũng tạo nên bầu khí của thánh lễ 
thêm phần trang trọng và sốt sắng hơn. 

Trước khi kết thúc thánh lễ, một đại diện của 
bảy tân khấn sinh hôm nay nói lên lòng biết ơn 
sâu sắc đối với cha Giám Tỉnh, các Giám sư, 
các ân nhân trong HBTƠG, thân nhân và mọi 
người tham dự thánh lễ hôm nay bằng cách này 
hay cách khác đã giúp đỡ, động viên, hướng dẫn 
để có được thành quả như ngày hôm nay. 

Nguyện xin Chúa Ba Ngôi gìn giữ và thêm 
sức cho các tân khấn sinh hôm nay được vững 
bước và trung tín cho đến cùng. 

TIN HỘI DÒNG 

THƯ ANH TỔNG PHỤC VỤ 

Hãy kiên vững  
trong Đức Tin chân thật 

Anh chị em thân mến, 
Xin Chúa ban bình an cho anh chị em! 
Nhân dịp lễ Th. Phanxicô Assisi chúng tôi 

muốn chia sẻ cuộc sống của chúng tôi với anh 
chị em và cầu chúc anh chị em được những ơn 
lành tốt đẹp nhất trong Chúa là Sự Thiện Cao 
Cả nhất của chúng ta. Chúng ta đang sống trong 
một thời đại thường vẫn được coi là nhiều thay 
đổi. Nay ai cũng thấy các thay đổi diễn ra trong 
Hội Thánh và trong Dòng Anh Em Hèn Mọn. 

“Ánh sáng của đức tin là thứ ánh sáng 
duy nhất vì có khả năng soi sáng mọi 
khía cạnh của cuộc sống con người.” 

(LF 4) 
Cộng đoàn Hội Thánh sống Năm Đức Tin 

trong chính môi trường nhiều biến động ấy. 
Năm Đức Tin được cử hành vào dịp kỷ niệm 
năm mươi năm Công Đồng Vaticanô II. Cộng 
đoàn được mời gọi tự canh tân chính mình qua 
công cuộc Truyền Giáo Mới và qua chứng tá từ 
chính đời sống của các tín hữu. Như Đức Giáo 
Hoàng Phanxicô viết trong Thông Điệp Lumen 
Fidei, “Vì thế có nhu cầu cấp bách, mong được 
thấy lại đức tin là một ánh sáng, vì có một lúc 
ngọn lửa đức tin đã tàn lụi, mọi ánh sáng khác 
cũng bắt đầu tàn lụi. Ánh sáng đức tin là thứ ánh 
sáng duy nhất vì nó có khả năng soi sáng mọi 
khía cạnh của cuộc sống con người” (LF 4). 

Ao ước của chúng ta là noi gương Thánh 
Phanxicô Assisi, tiếp tục chiếu tỏa ánh sáng đức 
tin, vì đấy là nền tảng của ơn gọi chúng ta, niềm 
đam mê truyền giáo, ngọn đèn “mở lối cho 
chúng ta đi và đồng hành theo từng bước chúng 
ta đi qua năm tháng” (LF 8). 

Tin cách chân thành và khiêm tốn 
Trong bản Luật Không Sắc Dụ, Thánh 

Phanxicô kêu gọi anh em hãy trung thành với 
đức tin chân chính. Ngài nhấn mạnh rằng chúng 
ta phải kiên vững giữ đức tin chân chính và 
hoán cải, vì nếu không làm như thế chúng ta sẽ 
không thể nhận ơn cứu rỗi” (Lksd 23,7). Kinh 
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nghiệm đức tin của vị thánh thành Assisi luôn 
soi sáng cho ơn gọi Phan Sinh của chúng ta: 
kinh nghiệm của thánh nhân là một gương sáng 
thúc đẩy chúng ta tiếp nối cảm nghiệm độc đáo 
của ngài về Thiên Chúa Tối Cao, Một Chúa Ba 
Ngôi, cũng như cách ngài tiếp cận với Chúa 
Kitô nghèo khó, khiêm nhường và chịu đóng 
đinh, khi nhận Phúc Âm làm Luật và Đời sống 
của các Anh Em Hèn Mọn.  

Bản Luật Không sắc dụ, ở Chương XXIII, 
cũng để ra cho chúng ta một lời tuyên xưng đức 
tin tuyệt diệu và sâu sắc dưới hình thức một lời 
kinh tạ ơn và ngợi khen. Qua lời kinh ấy, Thánh 
Phanxicô kêu gọi chúng ta kiên vững trong đức 
tin và giữ lòng tin cách chân thành và khiêm hạ, 
biểu lộ qua việc tôn vinh, thờ phượng và liên kết 
cách chặt chẽ với kinh nghiệm không ao ước gì, 
không mong muốn gì và không vui sướng trong 
một điều gì khác ngoài Đấng Tạo Dựng, Chuộc 
Tội và Cứu Độ chúng ta, là Thiên Chúa duy 
nhất chân thật, là sự thiện chân chính và tối cao.  

Đối với vị thánh thành Assisi, nền tảng đức 
tin là Lời của Chúa và Phép Thánh Thể, hai 
cách thức hiện diện của Đấng Phục Sinh. Khi 
Thánh Phanxicô lắng nghe Sách Thánh, ngài 
nhận ra Lời Chúa đang nói với bản thân mình. 
Giống như Origen, người đã nói rằng Phúc Âm 
là Mình Chúa Kitô, Thánh Phanxicô cũng nhận 
thức Lời Chúa như một bí tích. Đối với ngài, 
Lời Chúa đến với chúng ta thông qua các dấu 
hiệu là ngôn từ mỏng dòn của nhân loại. Vì thế, 
trong lá Thư Gửi Toàn Dòng, ngài nhắc nhở 
chúng ta phải tôn trọng và cung kính Mình 
Thánh Chúa cũng như tôn kính Sách Thánh (x. 
Tgtd 1.IV) 

Năm Đức Tin mời gọi chúng ta hãy trở lại 
với các yếu tố căn bản của đức tin và của lối 
sống Phan Sinh, tức là Lời Chúa và Mình Thánh 
Chúa, đồng thời ý thức rằng một cuộc gặp gỡ 
như thế luôn dẫn chúng ta đến “bí tích” là người 
anh em, đặc biệt những người nghèo khổ nhất 
và hướng chúng ta đến công việc Phúc Âm hóa, 
tức là việc loan báo Nước Thiên Chúa bằng 
chứng tá đời sống và bằng lời nói (x. THC 89). 

“chúng ta không tìm niềm vui thỏa ở 
nơi nào khác ngoài Đấng Tạo Thành, 

Chuộc Tội và Cứu Độ chúng ta, là Thiên 
Chúa duy nhất chân thật … là sự thiện 

chân chính và tối cao (LKsd 23) 
Trong linh đạo Thánh Thể, chúng ta được 

kêu gọi hãy nhớ lại thời khởi đầu ơn gọi khi 
chúng ta mới gặp gỡ Đức Giêsu Kitô, và thông 
qua cầu nguyện, thống hối và hoán cải, hãy 
“quay trở lại tình yêu ban đầu, tia lửa gây nguồn 
cảm hứng” cho cuộc sống làm môn đệ Chúa (x. 
SAFC 22).  

Lạy Chúa,  
chúng con biết theo ai? 

Tất cả chúng ta đều biết rằng đức tin Kitô 
giáo không còn là yếu tố trung tâm của nền văn 
hóa đương thời, và “hiện nay không hiếm 
trường hợp người Kitô hữu quan tâm nhiều hơn 
đến việc dấn thân vào các hoàn cảnh xã hội, văn 
hóa, và chính trị, đồng thời tiếp tục nghĩ rằng 
đức tin là một giả định đương nhiên trong cuộc 
sống chung” (PF 2).  

Môi trường của chúng ta chịu ảnh hưởng sâu 
đậm của các hình thức dửng dưng đối với tôn 
giáo, bị quyến rũ bởi cách hiểu những điều linh 
thiêng theo cách con người. Thực tại ấy dẫn đưa 
nhiều người đến chỗ “tin” nhưng không tham 
gia và sống tách biệt trong kinh nghiệm tôn giáo 
của riêng mình. 

Trong đức tin, cùng với sự trông cậy vào 
Chúa và tìm sức mạnh trong Lời của Ngài, việc 
tự bản thân quyết định chấp nhận tiếng gọi đi 
theo Chúa Kitô càng lúc càng thêm quan trọng. 
Đó là điều Phúc Âm theo Thánh Gioan (Ga 
6,60-70) đã nêu rõ khi trình bày các thách đố 
của Lời Chúa và những khó khăn trong việc 
muốn làm môn đệ qua lời tuyên bố của Đức 
Giêsu: “Lời Thầy nói với anh em là thần khí và 
là sự sống. Nhưng trong anh em có những kẻ 
không tin" (Ga 6, 63-64). Giống như bao nhiêu 
anh em và bao nhiêu cộng đoàn, chúng ta đang 
trải qua những khó khăn về đức tin.  

Phúc Âm cho chúng ta biết một số người, tuy 
thuộc về nhóm đi theo Đức Giêsu, nhưng không 
tin thực nơi Ngài, đi ngược lại với tinh thần và 
cách sống của Ngài. Quả thực, khủng hoảng bên 
trong cộng đoàn Kitô hữu liên quan đến câu hỏi: 
Bạn tin hay không tin vào Đức Giêsu? Việc 
“nhiều người trong số các môn đệ của Ngài rút 
lui, không còn đi với Ngài nữa” (Ga 6,66) là 
một cách để phân biệt những người thực tình đi 
theo Đức Giêsu.  

Sự chọn lựa có tính quyết liệt cả với những 
người rút lui cũng như với những người ở lại 
với Ngài, Nhóm môn đệ, lúc đó cũng như ngày 
nay, cứ thưa dần thưa dần. Với những kẻ ở lại, 
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Đức Giêsu hỏi: “Còn các anh, các anh cũng 
muốn bỏ đi hay sao?" (Ga 6.67). Câu ấy Chúa 
cũng hỏi chúng ta là những người còn ở lại 
trong Hội Thánh và trong Dòng: Chúng ta muốn 
gì? Chúng ta có nhất quyết ở lại để đi theo Đức 
Giêsu và sống giống như Ngài không? Tất 
nhiên, không thể sống trong sự mập mờ, và phải 
kiên trì cách dứt khoát.  

Câu trả lời của ông Phêrô có tính mẫu mực: 
“Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết theo ai? 
Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời” 
(Ga 6,68). Những người ở lại, họ chỉ làm như 
thế vì Đức Giêsu và cương quyết bước đi theo 
Ngài. Đấy là lý do duy nhất khiến họ ở lại. 

“Thưa Thầy,  
bỏ Thầy chúng con biết theo ai?  

Thầy mới có những lời ban sự sống đời 
đời” (Ga 6,68)  

Một trong những hình thức phục vụ chúng ta 
có thể cống hiến cho xã hội là giúp cho con 
người ngày nay có cơ hội gặp gỡ con người và 
sứ điệp của Đức Giêsu, giúp họ tiếp xúc càng 
lúc càng nhiều hơn với Lời của Ngài và càng lúc 
càng ít hơn với lời của chúng ta. 

Chúng tôi đã tin 
Anh em thân mến, chúng ta đang ở trong một 

thời khắc ân sủng, thúc đẩy chúng ta đem hết 
lòng ca tụng Thiên Chúa Tối Cao, như Thánh 
Phanxicô đã làm, và nói lên: “Chúa là niềm tin 
của chúng con” (PrG 7). Chúng ta đang ở trong 
một thời buổi thuận tiện, lúc chúng ta có cơ hội 
đào sâu “lòng tin” vào Chúa và phó thác cho 
Ngài cà Đời Sống thánh hiến và Sứ vụ của 
chúng ta, đồng thời chia sẻ sứ vụ ấy với người 
giáo dân trong Hội Thánh để phục vụ thế giới. 
Qua đó sẽ thấy rõ là “chúng con đã tin và nhận 
biết rằng chính Thầy là Ðấng Thánh của Thiên 
Chúa" (Ga 6,69). 

Với tư cách là những người tin và những 
người đã được thánh hiến, mặc cho các khó 
khăn đang gặp phải, chúng ta vẫn phải trả lời 
câu Đức Giêsu hỏi: “Còn các anh, các anh cũng 
muốn bỏ đi hay sao?” (Ga 6.67). Chúng ta 
không thể quen dần với một cách sống đức tin 
sao cho hợp với lợi ích và mong muốn của 
mình. Chúa Giêsu lặp lại lời kêu gọi hãy lên 
đường và tiến bước với lòng trung kiên, “ra đi 
để tìm gặp Đấng mà chúng ta đã không cất công 

tìm kiếm nếu như Ngài đã không đi trước đến 
gặp chúng ta. Đức tin kêu gọi chúng ta đến cuộc 
gặp gỡ này và đức tin làm cho lòng chúng ta 
rộng mở (PF 10)”. 

Chúa đến gặp chúng ta để giúp chúng ta vượt 
qua nỗi cay đắng, vượt qua cơn cám dỗ trốn 
chạy và rời bỏ cộng đoàn anh em vì chúng ta 
cảm thấy mệt mỏi và chán nản trước các vấn đề 
trong Dòng, trong cộng đoàn hay trong bản 
thân. Chúng ta xác tín rằng “Đức tin là con 
đường Thiên Chúa chạm đến chúng ta, chữa 
lành các bệnh hoạn tật nguyền cùng những gánh 
nặng chúng ta phải kế thừa. Đức tin giải hòa 
chúng ta và đảm bảo là có thực những điều 
chúng ta trông đợi mà Chúa gửi đến cho chúng 
ta. Đời sống đức tin là nguồn mạch tuyệt đối 
đem lại cho chúng ta niềm vui và niềm hy vọng, 
nguồn mạch tuyệt đối giúp chúng ta làm môn đệ 
Chúa Giêsu Kitô và làm chứng cho thế giới” (x. 
LSR 18). 

Roma, ngày 17 tháng 9 năm 2013 
Lễ Năm Dấu Thánh Phanxicô  

Nhờ sự giúp đỡ và lời chuyển cầu của Đức 
Maria, Nữ Vương của Dòng chúng ta, xin cho 
chúng ta mỗi ngày đều gặp được Thiên Chúa là 
Đấng yêu mến chúng ta và Đấng làm nền tảng 
cho cuộc đời chúng ta! Trong ngày lễ Thánh 
Phanxicô Assisi, chúng tôi kêu gọi anh chị em 
hãy canh tân đức tin của mình qua lời thưa với 
Chúa: “Lạy Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết 
đến với ai? (Ga 6,68). “Thầy là niềm tin của 
chúng con (PrG 7). 

Các anh em trong Tổng Hội Đồng Dòng Anh 
Em Hèn Mọn: 

ts. MichaelAnthony Perry, ofm (TPV) 
ts. Julio César Bunader, ofm (Phó TPV) 

ts.. Vincenzo Brocanelli, ofm (TCV) 
ts. Vicente-Emilio FelipeTapia, ofm (TCV) 

ts. Nestor Inácio Schwerz, ofm (TCV) 
ts. Francis William Walter, ofm (TCV) 

ts. Roger Marchal, ofm (TCV) 
ts. Ernest Karol Siekierka, ofm (TCV.) 
ts. Paskalis Bruno Syukur, ofm (TCV.) 

ts. Vincent Mduduzi Zungu, ofm (TCV) 
 

ts. Aidan McGrath, ofm (Tổng Thư Ký) 
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CỘNG ĐOÀN SÔNG BÉ 
         

 
 Cộng đoàn Sông Bé kính chào Anh Chị Em 

trong đại gia đình Phan Sinh. Nguyện xin Thiên 
Chúa Ba Ngôi ban Bình An và Thiện Hảo cho 
Anh Chị Em. 

 Kính thưa Anh Chị Em, Cộng Đoàn Sông 
Bé xin chia sẻ đôi điều về cuộc sống và công 
việc của anh em nơi nông trường hẻo lánh.  

 Sau gần ba năm cho một nhiệm kỳ, anh em 
sống ở cộng đoàn vẫn duy trì được sĩ số là mười 
một người. Anh em vẫn sống an mạnh trong 
tình thương của Chúa Ba ngôi, Mẹ Maria và 
Cha Thánh Phanxicô.  

 Sau kỳ tĩnh tâm năm, cộng đoàn đã được 
đón tiếp bốn em học viện đến chia sẻ đời sống 
và công việc. Anh em học viện đến, mang theo 
một luồng gió mới của tuổi trẻ, và nhờ thế cộng 
đoàn có thêm những giây phút tươi trẻ hơn, 
công việc cũng trôi chảy hơn, nhờ sự cộng tác 
tích cực của anh em. Sau hai tháng anh em đến 
ở và khi đã đến hạn thì phải về để tiếp tục 
chương trình của học viện. Tạ ơn Chúa và cám 
ơn anh em. 

 Từ ngày 03-05.9 cha Tổng Kinh Lược đã 
đến với cộng đoàn Sông Bé để chia sẻ và cảm 
nhận cuộc sống tại nông trường với anh em, để 
nghe anh em giải bày tâm sự và ước muốn, để 
giúp anh em có cuộc sống và tương quan tốt 
hơn... nhằm làm chứng cho Chúa cách sống 
động hơn. Trong thánh lễ ngày 04, cha đã chia 
sẻ: "anh em đã nhận lãnh Tin Mừng từ Chúa thì 
anh em cũng phải đem Tin Mừng đó đến cho 

người khác. Anh em hãy tin tưởng vào Chúa và 
tự tin vào bản thân để đến với người khác". Sau 
khi gặp riêng từng anh em để nghe anh em chia 
sẻ, cha Tổng Kinh Lược đã gặp chung anh em 
để nhận định một vài điểm. Ngài khuyến khích 
những việc tốt đồng thời giúp anh em khắc phục 
những điểm chưa tốt để anh em có một hướng đi 
Huynh Đệ Phan Sinh hơn. 

 Về mục vụ, sau một thời gian anh phụ trách 
giúp dâng lễ ở Trọng Điểm thì bây giờ anh đã 
không giúp nữa vì anh em Phanxicô rút khỏi 
cộng đoàn trọng điểm. Anh tiếp tục giúp mục vụ 
ở giáo xứ Long Hòa cùng với anh Từ và anh 
Hải. Cha xứ Long Hòa đã chuyển đến xứ Dầu 
Tiếng theo sự phân công của Đức Cha, các anh 
cũng đã ngưng. Khi về Dầu Tiếng cha lại tiếp 
tục mời gọi các anh cộng tác, và các anh đã 
nhận lời. Giáo xứ này cách cộng đoàn khoảng 
25 km, chính vì thế các anh di chuyển vất vả 
hơn. 

 Nông trường Sông Bé bây giờ chủ yếu là 
cao su, chỉ còn lại một ít cây ăn trai mới trồng. 
Chính vì thế mà công việc cũng nhẹ nhàng hơn. 
Nhờ thế anh em có nhiều thời gian nghỉ ngơi và 
cầu nguyện. Cho đến thời điểm này giá mủ cao 
su vẫn chỉ khoảng 400vnd một độ, khoảng 
15000vnd một kg mủ.  

 Đôi dòng chia sẻ cùng Anh Chị Em, xin tạm 
dừng ở đây. Hẹn gặp lại bản tin sau. Một lần 
nữa, nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi ban Bình 
An và Thiện Hảo cho Anh Chị Em. 
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Lễ thánh Phanxicô tại Họ Phú Gia,  
Giáo xứ Thượng Thuỵ Hà Nội 

Người Đưa Tin Phú Gia 
 

Trong tâm tình hiệp thông, anh em Phanxicô 
Phúc gia góp phần chia sẻ với anh em xa gần lễ tổ 
Phụ Phanxicô tại Hà Nội  

Năm nay anh em Phanxicô tại giáo họ Phú Gia, 
giáo xứ Thượng Thuỵ quyết định tổ chức lễ mừng 
thánh tổ ngay tại nhà thờ họ nơi anh em đang hiện 
diện là nhà thờ giáo họ Phú Gia. Thực ra quyết 
định này cũng là để cho anh chị em 10 Huynh đệ 
đoàn PSTT miền Hà Nội có dịp đến gặp gỡ anh em 
ngay tại nhà của Dòng Nhất. 

Để chuẩn bị cho thánh lễ ngày 4-10 được đậm 
đà nét Phan Sinh thì ngay từ tối 3-10 anh em đã cử 
hành giờ ‘Transitus’, tưởng niệm giờ lâm chung 
của cha thánh Phanxicô, có diễn nguyện thật sốt 
sắng, lôi kéo đông đảo bà con giáo dân Phú Gia 
tham dự giờ tưởng niệm này, và để tăng thêm sự 
hiểu biết về thánh Phanxicô. Với đà ‘thừa thắng 
xông lên’ Ban Mục Vụ giáo họ đã đề nghị chiếu bộ 
phim “Clara và Phanxicô” ngay tối hôm ấy. 

Sáng 4-10, mãi 9g30 mới bắt đầu thánh lễ 
nhưng nhiều anh chị em PSTT đã có mặt từ 7g30. 
Đúng là tình huynh đệ Phan Sinh được thể hiện 
cách cụ thể: anh chị em tay bắt mặt mừng như lâu 
ngày mới gặp nhau. Tám giờ Anh chị em PSTT qui 
tụ lại với nhau trước sân nhà thờ để ‘giao lưu’ – 
giới thiệu, làm quen nhau và thực hiện cuộc đố vui 
‘bỏ túi’ về cuộc đời thánh Phanxicô – 9giờ anh chị 
em giải lao và sau đó đi vào nhà thờ để tập hát và 
9g30 thì bắt đầu thánh lễ. Hiện diện với anh em có 
cha xứ Giuse Nguyễn Văn Liên, Anh Phaolô Trần 
Văn Tiềm (Anh GB Tuấn vắng mặt vì tham dự tĩnh 
tâm năm của giáo phận Lạng Sơn). Thầy Hưng dĩ 
nhiên tất bật với ca đoàn Vô Nhiễm Nguyên Tội 
của giáo xứ đảm nhận hát lễ. 

Đầu lễ cha xứ đã chúc mừng lễ thánh tổ cho anh 
em Phanxicô, cho anh chị em PSTT. Ngài cám ơn 
về sự hiện diện rất năng động của Anh em 
Phanxicô trong công việc mục vụ tại hai giáo xứ 
Cửa Bắc và Thượng Thuỵ…. 

Trong phần cám ơn cuối lễ, anh Phaolô Nguyễn 
Bá Sơn, Trưởng Miền Hà Nội đã nói lên tâm tình 
hoán cải của anh chị PSTT khi ý thức mình thuộc 
về Dòng của những “Người Đền Tội thành Assisi” 
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như tên gọi ban đầu của Dòng, để hoán cải bản 
thân cũng như bày tỏ sự vâng phục trọn vẹn Giáo 
quyền….Và qua đó cũng nói lên lời cám ơn về sự 
hiện diện của các cha/thầy trợ uý OFM…  

Sau thánh lễ anh chị em PSTT chia sẻ với nhau 
bữa ăn huynh đệ theo kiểu buffet –gọi là ăn đứng 
tuỳ ý nhưng anh chị em cũng tìm được chỗ ngồi 
với bàn ghế đầy đủ!!!- bữa ăn với xôi thương hiệu 
Phú Gia, đã nổi tiếng tại Hà Nôi, cùng với giò, thịt 

nguội…Anh chị em ra về với niềm vui được gặp 
nhau, thấy mình vẫn là anh chị em trong đại gia 
đình Phan Sinh.  

Được biết năm nay số lượng anh chị em PSTT 
cũng như anh chị em giáo dân đến tham dự thánh 
lễ đông đảo hơn năm ngoái. Dường như trên khuôn 
mặt của mỗi người rộn lên niềm vui về tình huynh 
đệ của vị thánh được mệnh danh là ‘anh em của 
mọi người’. 

 
Tưởng Niệm Cha Thánh Từ Trần  

“Phanxicô Sứ Giả Hòa Bình” 
Người đưa tin: Cát Biển 

 
Truyền thống ở cộng đoàn Thủ Đức mỗi năm 

mừng lễ Cha Thánh Phanxico, đều có giờ Transitus 
để tưởng niệm Giờ Cha Thánh được Chúa gọi về 
trời. Năm nay giờ đạo đức này được lớp khấn 2011 
chịu trách nhiệm tổ chức giờ với chủ đề “Phanxico 
Sứ Giả Hòa Bình”. Một sự khác biệt giờ Transitus 
năm nay với chủ đề sống động và được tổ chức 
trọng thể trong không gian của Hội trường 
Phanxico rộng rãi thoáng mát, bên cạnh đó thời tiết 
lại rất thuận lợi, đã thu hút được hơn 400 người về 
tham dự: thành phấn là các Chị em Dòng Nhì, 

PSTT, GTPS, sinh 
viên, công nhân và 
những người dân lân 
cận. Đặc biệt đến tham 
dự buổi tưởng niệm 
Cha Thánh lâm chung 
còn có Thích Đại An 
là Phật tử của Chùa 
Phức Tường, Q 9. 
Điều này cũng nói lên 
tình thần và cuộc đời 
của vị thánh nghèo 
Assidi đã đi vào các 
tôn giáo bạn và gợi lên 

cho họ một cảm thức về sự hòa giải, về sự tương 
quan giữa tha nhân và vạn vật. Chính vì thế, thế 
giới luôn trân trọng tinh thần sống của vị Thánh 
nghèo Assidi này và cho rằng ngài thực sự đã đóng 
góp rất lớn cho nền hòa bình của nhân loại bằng lối 
sống đợm Tin Mừng. 

Năm nay, giờ tưởng Cha Thánh lâm chung, anh 
em Học Viện đã cố gắng diễn lại những sự kiện 
quan trọng mà thánh Phanxico đã đặt dấu ấn trong 
cuộc đời của Ngài bằng một lối sống Tin Mừng 
triệt để, đó là các tiểu phẩm: “Phanxico hòa giải 
Chú sói với dân làng Gubio”, “Phan xico hòa giải 

về bụ bất hòa giữa vị 
Giám mục Assidi với 
ông Thị Trưởng” 
“Phanxico với Chị 
Chết”. Qua đó, mời 
gọi mọi người suy 
niệm về nền hòa bình 
của nhân loại hôm nay 
và đâu giá trị căn bản 
của nên hòa bình thực 
sự? Có thể nói đây là 
một lối sống mà vị 
Thánh nghèo Assidi 
đã dành trọn cuộc đời để xây dựng, vì lòng mến 
Thiên Chúa và yêu tha nhân cũng như muôn thọ 
tạo (Ga 10,10). Với Phanxico, ngài không chỉ dừng 
lại ở tương quan giữa người với người, giữa người 
với Tạo Hóa mà ngài còn thể hiện khá rõ nét mối 
tương quan với muôn thú cỏ cây; cho nên, ngài đã 
gọi các thọ tạo như là anh là chị; thậm chí là khi 
đối diện với cái chết, vị thánh nghèo Assidi chẳng 
những không lấy làm sợ hãi mà ngài còn vinh hạnh 
được đón nhận và ngài đã gọi sự chết là “Chị 
Chết”, qua đó cho thấy ngài có một niềm xác tín 
rất mạnh liệt vào Thiên Chúa là Đấng dựng nên cả 
đất trời và muôn thú vật cỏ cây. 
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Thật vậy, giữa một 
thế giới mà nền hòa 
bình đang bị đe dọa bởi 
chiến tranh, khủng bố, 
băng nhóm, đảng phái 
hay chủ nghĩa cá 
nhân... hơn bao giờ hết 
tinh thần của Cha 
Thánh Phanxico luôn 
gọi mời nhân loại xây 
dựng nền hòa bình chân 
chính đích thực; hòa 
bình ấy phải lấy Tin 

Mừng làm nền tảng và phải luôn quy chiếu về mối 
hiệp thông với Thiên Chúa Ba Ngôi; đó là điều mà 
thánh Phanxico đã thể trong suốt cuộc đời của 
ngài. Là con cái thánh Phanxico chúng ta cũng 
không quên cách thức xây dựng hòa bình của một 
người Phan Sinh mà được Cha thánh nói trong 
Huấn ngôn 15: “ Phúc thay ai xây dựng hòa bình, 
vì họ được gọi là con Thiên Chúa. Những ai chịu 
đựng mọi gian khổ trên đời này vì lòng yêu mến 
Chúa Giêsu Kitô, mà vẫn giữ được tâm hồn và 
thân xác bình an, họ mới thật là người xây dựng 
hòa bình ”. 

 

Mừng Lễ Thánh Phanxicô  
tại Du Sinh - Đalat 

Tiểu tử Anphong 
Lễ Phanxicô năm nay, 4-10-2013, rơi vào ngày 

thứ sáu, khiến ai đó liên tưởng tới câu chuyện mà 
Tôma Xêlanô kể lại : Một năm kia, lễ Giáng Sinh 
nhằm ngày Thứ Sáu; anh em tranh luận về việc 
kiêng thịt. Phanxicô trả lời anh Môricô: “Anh ơi, 
ngày một Hài Nhi được sinh ra cho chúng ta,1 mà 
anh gọi là Ngày của Thần Venus thì quả là có tội 
(thứ sáu, theo tiếng latinh phổ thông bấy giờ là 
Dies Veneris : ngày của thần Venus, Kim Tinh). 
Trong ngày lễ trọng này, tôi muốn cả những bức 
tường cũng ăn thịt. Nếu chúng không ăn được thì ít 
ra cũng lấy mỡ mà xoa lên mặt tường !” (1Celano 
199). 

Số là có một linh mục ngoài Dòng đến dự lễ 
Phanxicô tại Du Sinh Đalat, đến hơi sớm, nên vắng 
bóng cha, bèn lên tiếng, “có lẽ các cha biết hôm 
nay là thứ sáu, dòng Phan Sinh khó khăn thế nào 
cũng kiêng thịt, nên không muốn đến dự tiệc mà 
không có ‘nhục’ !”  

Nhưng mà hôm lễ Phanxicô, thứ sáu 4-10-2013, 
có “nhục” thật. Trư nhục trong món khai vị, kê 
nhục trong món xôi gà, và ngưu nhục trong món 

                                                 
1 x. Is 9,6. 

lẩu bò hải sản. Âu 
cũng là thể hiện 
“tinh thần” vượt 
luật của Phanxicô 
xưa. 

Năm nay tại Nhà Thờ Du Sinh, ĐGM Đalat đã 
đến chủ tế cùng với mười bảy linh mục. Bởi cái ho 
còn dai dẳng, nên ĐGM ban phép cho cha xứ Du 
Sinh, dòng Phan Sinh cất giọng trong bài chia sẻ 
Lời Chúa. Cha xứ Du Sinh, anh Công Minh, đã 
nương theo Di Chúc của Phanxicô để liệt kê 3 “ơn 
tin” của vị thánh khó nghèo : ơn tin Mình và Máu 
Chúa, ơn tin các linh mục, người làm ra và phân 
phát Mình Máu Chúa, và ơn tin nhà thờ, nơi cử 
hành Thánh Thể (tức Tiệc Mình Máu Chúa). Tuy 
là ba ơn tin, nhưng quy về một, là tin Chúa hiện 
diện trong ba. Đề tài “ơn tin” này được gợi ý từ 
Kinh Năm Đức Tin : “Chúng con cảm tạ Chúa đã 
ban cho chúng con Ơn đức tin.” Quả, tin là một ơn. 
Đặc biệt nơi Phanxicô là “ơn” tin các linh mục, 
những con người thời đó đa số khá tầm thường, thế 
mà ngài kính trọng hết sức, cũng vì các vị là người 
“làm nên” và phân phát Mình Máu Chúa. 

Sau “tiệc” Mình Máu Chúa, mọi người lục tục 
kéo nhau xuống Hội Trường (nằm dưới sàn Nhà 
Thờ) để chung vui “nhục” tiệc. Hơn năm trăm 
phần ăn dọn sẵn chờ đợi. Các đoàn, nhóm Phan 
Sinh Tại Thế (quen gọi là dòng Ba) thay nhau giúp 
vui trong bữa ăn.  

Trời mưa đang khi ăn và tạm tạnh để mọi người 
ra về không ướt áo.  

Hẹn gặp lại. 
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Bài Ca Mặt Trời: 
Phản ảnh tình yêu liên kết,  
hiệp nhất giữa “Trời” và “Đất” 

Hồng ân Chúa như mưa tuôn xuống miên man nên Cỏ dại phát triển xanh tươi và bò sang 
vườn nhà anh cả OFM. Như nai rừng ngơ ngác lạc vào giữa rừng hoa: đầy kỳ hoa dị thảo. Cỏ bổng 
thấy mình càng thêm nhỏ bé: “liệu bác giữ vườn có túm cổ mình ném vào lửa không? Còn chị 
FMM, chị Clara và các anh khác nữa thì sao?” Nhưng cảm hứng từ “Bài ca Mặt Trời” của Thánh 
Phanxico Assisis về tình yêu liên kết, hiệp nhất giữa Anh Mặt Trời và Chị, Mẹ Đất nối tiếp trào 
dâng, không thể ngăn được. Cỏ cứ chia sẻ cảm nhận nầy với các anh, chị như là quà tặng nhân 
ngày giổ Cha Thánh. Cùng lắm là bị các anh chị mắng và thông cảm cho út ít “vì bản chất tại thế 
nên bụi đời ăn nói cũng tục hóa”. 

Ông Mặt Trời sáng lóng lánh ẩn chứa những 
điều tuyệt vời vô tận. Anh là hình ảnh người Cha 
chung độc nhất của chúng ta. Dĩ nhiên, chúng ta 
cũng chỉ có một Mẹ Đất duy nhất. Dưới ánh sáng 
rạng ngời của Anh Mặt Trời, mặt đất đón nhận và 
tạo thành chiếc nôi giúp sự sống phát triển. Nơi mà 
Cha Thánh chúng ta trân trọng gọi là Mẹ Đất ấy, 
chính là quê hương trần thế, là mái nhà chung của 
nhân loại. Trong đó sự kết hợp của Cha và Mẹ tạo 
thành bản tình ca diễm lệ, một nguồn sinh lực 
dưỡng nuôi con người. 

Mẹ Đất! Đã là Mẹ sao còn là chị nhỉ! Có lẻ sự 
cao quý, đáng kính trọng nơi người mẹ tạo một 
khoảng cách khó 
tiếp cận hơn một 
người chị. Bằng trái 
tim nhạy cảm, sâu 
sắc, Thánh Phanxico 
đã cảm nhận trọn 
vẹn mối quan hệ liên 
kết yêu thương mà 
Thiên Chúa đã ký 
thác nơi Mẹ và 
không ngăn được 
lòng cảm mến dâng 
tràn nên cất cao lời:  

“Ngợi khen Chúa, lạy Chúa tôi,  
vì Chị chúng tôi, là Mẹ Đất,  
Chị đỡ nâng, Chị dìu dắt 
Chị sinh ra bao thứ trái, hoa muôn màu 
giữa ngàn cỏ dại.” (BCMT 9) 
Ôi hạnh phúc dường bao! Cỏ bé nhỏ thế mà lại 

được Cha Thánh yêu thương và nhớ đến đầu tiên. 
Chỉ bằng những lời đơn sơ nhưng Thánh Phanxico 
đã diễn tả được tấm lòng sâu sắc của người mẹ, sự 
gần gũi của người chị, khéo léo nhắc nhở 
chúng ta “phải” biết trân trọng và luôn ghi nhớ 
tình thương của Mẹ Đất. Tình thương của Mẹ 
được thể hiện rõ ràng qua ba đặc tính: đỡ nâng, 

dìu dắt và sinh ra để dưỡng nuôi và duy trì sự 
sống vạn vật. Dường như nơi mỗi tính chất nầy 
đều phản ánh một yêu cầu tương tác chặt chẽ 
và hàm chứa một lời cảnh báo con người một 
cách nhẹ nhàng. Nhất là trong bối cảnh xã hội 
đương đại, thời đại văn minh của sự chết, đang 
phải đối diện với hệ quả tất yếu của sự biến đổi 
khí hậu, của môi trường sống bị ô nhiễm trầm 
trọng, lời cảnh báo nầy càng trở nên ngày càng 
rõ ràng hơn. 
1. Mẹ Đất nâng đỡ chúng ta  

Tất cả mọi hoạt động của con người đều có ảnh 
hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến trái đất và 

ngược lại. Điều nầy đã quá rõ ràng, chúng cũng 
đã được các nhà khoa học kiểm chứng, công bố 
và cảnh báo. Nhưng, không phải con người ai 
cũng nhận biết điều nầy. Vì con người vốn vô 
tư, vô tâm lẫn vô cảm trước sự hy sinh cao quý 
của Đức Giêsu, bởi thế vô số tội nên “không 
biết” và tiếp tục làm tổn hại dẫn đến sự biến đổi 
hệ sinh thái toàn cầu, thậm chí đe dọa sự sống 
của chính mình. Phải chăng môi trường sống 
của chúng ta ngày càng bị đô thị hóa, bị cô lập, 
công nghiệp hóa và hiện đại hóa khiến chúng ta 
mất dần cảm nhận mối quan hệ giữa chúng ta 

với thế giới tự nhiên? Có lẻ chúng ta quên rằng sự 
sống của mỗi một 
người chúng ta đều có 
ảnh hưởng đến các 
hoạt động của mọi tạo 
vật khác trên hành 
tinh chúng ta đang cư 
ngụ.  

Thánh Phanxico 
đã cảm nhận được sự 
sáng tạo tuyệt vời của 
Đấng Tạo Dựng qua 
viễn cảnh tương tác 
mật thiết giữa các tạo 
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vật. Ngài đã chứng minh cho thế hệ kế thừa thấy 
qua bài Thánh Ca Anh Mặt Trời. Rõ ràng nhất đó 
là sự 'nâng đỡ' tuyệt vời của Mẹ Đất. Một sự 
nâng đỡ, dịu dàng nhưng cũng vô cùng nghiêm 
khắc. Điều nầy chỉ có thể tìm thấy nơi tâm hồn của 
một người mẹ đơn sơ, khiêm tốn và giàu lòng 
khoan dung. Mẹ chăm sóc nâng đỡ, hướng dẫn 
con người tìm kiếm tri thức xã hội để phát triển 
vững vàng điều mà Mẹ Đất có thể nâng đỡ để Mẹ 
có thể tiếp tục nâng đỡ mọi hình thức hoạt động 
của tạo vật khác tạo nên một hệ sinh thái hoàn 
chỉnh.  

Sự nâng đỡ của Mẹ Đất quả là trừu tượng. Thật 
khó để diễn tả chính xác bằng bất cứ một ngôn 
ngữ nào của loài người. Cỏ nghĩ chắc chỉ có Cha 
Thánh, Người đã sống trọn vẹn cho Chúa Kitô 
mới cảm nhận đầy đủ ý nghĩa sự nâng đỡ của Mẹ 
Đất. Qua trích đoạn nầy, Cỏ đã cảm nhận được ý 
nghĩa tiến trình tạo dựng của Thiên Chúa và hiểu 
tại sao Thiên Chúa lại tạo dựng Trời- Đất trước khi 
tạo dựng muôn loài muôn vật. Nói theo ngôn ngữ 
thế gian, đây là một quy trình công nghệ vô cùng 
hoàn hảo để tạo nên một sản phẩm theo đúng tiêu 
chuẩn thế gian. Có một loài thụ tạo nào mà không 
cần dinh dưỡng (đất, nước, không khí) để sống? 
Cả ba yếu tố nầy liên kết, tương tác hình thành 
nguồn dinh dưỡng cần thiết của muôn loài không 
chỉ dành riêng cho con người. “mặt Đất” không 
thể duy trì và phát triển sự sống, nếu thiếu tia nắng 
mặt trời. Điều nầy đã phản ánh rõ nét tình yêu bao 
la vô bờ bến của Đấng Tạo Hóa. Thật quá hoàn 
chỉnh. Thiên Chúa đã chuẩn bị sẳn những gì cần 
thiết cho sự sống trước khi tạo thành muôn loài. 
Do đó, cho dù bất cứ ai, bất cứ tôn giáo nào cũng 
không thể phủ nhận sự hiện diện của “Anh Mặt 
Trời”. Đây là yếu tố khẳng định vai trò quan trọng 
không thể thiếu của “Anh Mặt Trời”, Đấng tối cao, 
Đấng tạo dựng vạn vật.  

‘Ngợi khen Chúa, lạy Chúa tôi,  
với muôn loài thọ tạo,  
đặc biệt nhất Ông Anh Mặt Trời,  
Anh là ánh sáng ban ngày,  
nhờ Anh, Ngài soi chiếu chúng tôi, 
Anh đẹp và tỏa ánh rạng ngời,  
Anh tượng trưng Ngài, lạy Đấng tối cao.' 
(BCMT 3-4) 
Vì hạnh phúc và sự sống nhân loại, Mẹ Đất đã 

kiên nhẫn, kiên trì gánh chịu sự ương ngạnh của 
con người và luôn sẳn sàng đón nhận mọi tác động 
do con người gây ra và hòa hợp với mọi môi 
trường mà con người mang đến. Tuy nhiên, sức 

nâng đỡ của Mẹ đã bị tham vọng của con người 
làm suy yếu đến hao mòn sinh lực: đất bón nhiều 
phân vô cơ sẽ trở nên bạc mầu; con người đào xới, 
bới tung nhằm phục vụ cho nhu cầu nào đó làm 
mặt đất loang lỡ không san lấp cẩn thận dẫn đến 
lún sụp; sự khai phá bừa bải làm núi long đất lở, 
nước lũ tuôn tràn như thác vỡ bờ… Vốn dĩ năng 
lực của muôn loài thụ tạo hữu hạn, vì thế dù kiên 
cường đến đâu cũng đi đến cạn kiệt dẫn đến những 
hệ quả đau lòng. Dịu dàng là thế, nhưng Mẹ cũng 
đã nghiêm khắc cảnh báo nguy cơ sẽ đến qua các 
hiện tượng tự nhiên bất thường, nếu con người 
vượt qua ngưỡng giới hạn. Có lẽ đây là thông điệp 
mà Thánh Phanxico muốn gửi đến con người hôm 
nay: Dù là da trắng, da vàng hay da đen, chúng ta 
cũng chỉ có một Mẹ Đất duy nhất nâng đỡ. Hãy 
trân trọng giữ gìn để mặt đất luôn mầu mỡ. Vì trái 
đất nầy là mái nhà chung của nhân lọai.  
2. Mẹ Đất ‘dìu dắt chúng ta'  

Ôi! bao la tình Chúa yêu con người. Điều 
nầy đã được Người thể hiện qua việc chuẩn bị 
trước cho con người một mái nhà dựng trên nền 
tảng vững chắc (mặt đất), điều kiện cơ bản để 
tạo dựng cuộc sống hạnh phúc. Đồng thời TC 
cũng gián tiếp khẳng định quyền thống trị của 
“Mẹ Đất” mà con người phải phục tùng. Nói 
như Thánh Phanxico: Mẹ Đất ‘dìu dắt chúng 
ta'. Nhưng, Thiên Chúa lại trao cho con người 
quyền cai quản mặt đất và tất cả những gì Mẹ 
đất có. Vấn nạn là đây. Con người “nhân chi sơ 
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tính bản thiện”, nhưng chưa hoàn thiện nên cứ 
nhầm lẫn “quyền cai quản mặt đất” với việc 
độc chiếm dẫn đến lạm quyền.  

Yêu con, Mẹ dìu dắt, nâng đỡ chăm chút 
từng đứa con một: những cánh rừng nguyên 
sinh với thảm thực vật đa dạng, xanh ngan ngát 
không ngừng lớn mạnh bạt ngàn tạo thành 
khoảng không gian thanh sạch, một lá chắn 
ngăn chặn dông to, bão lớn, xoa dịu sự điên 
cuồng của dòng lũ để con người có được cuộc 
sống an bình cả xác hồn. Nhưng con người lại 
không nhận biết ngưỡng giới hạn, chỉ biết đào 
bới xới tung tận thu, tận hưởng, tận dụng và hệ 
quả tất yếu là tận cùng và tận diệt. Thậm chí 
gây tổn hại mặt đất và sự tồn tại của mọi thụ 
tạo khác dẫn đến tai họa thương tâm. Thậm chí 
dẫn đến thảm họa sinh thái mà vẫn “vô tư, vô 
tâm” quy trách nhiệm cho là do, bởi, tại vì…..  

Người PSTT chúng ta đi theo Thánh 
Phanxico để học nơi Người cách phục tùng 
quyền thống trị của Mẹ Đất, cách nhận biết 
điều kỳ diệu trong tiến trình sáng tạo của Thiên 
Chúa: Ngài không vô tình tạo dựng muôn loại 
với những đặc tính khác nhau mà có dụng ý để 
các loại liên kết khả năng riêng tạo nên sự cân 
bằng hệ sinh thái. Thánh Phanxico đã giúp 
chúng ta nhận biết rằng cuộc sống của con 
người hoàn toàn phụ thuộc vào hệ sinh thái 
mỏng manh của trái đất. Có nghĩa là chúng ta 
phải biết tôn trọng Mẹ Đất, phải xem xét những 
hậu quả lâu dài trước khi thay đổi sự cân bằng 
hệ thống tự nhiên vì lợi ích trước mắt. Chẳng 
hạn như vấn đề nhỏ nhặt nhất (nhưng không 
nhỏ) như rác thải sinh hoạt. Có thể nói đời sống 
xã hội ngày càng cao thì lượng rác thải cũng 
gia tăng theo tỷ lệ thuận. Nếu như lượng rác 
hữu cơ xử lý tốt thì sẽ có nguồn dinh dưỡng bổ 
sung phong phú hóa chất lượng của đất. Nhưng 
số lượng rác quá nhiều không xử lý kịp cộng 
với lượng chất thải vô cơ cao chẳng những gây 
biến đổi chất lượng của đất mà còn gây ô 

nhiễm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường 
sống. Kể cả việc hủy diệt các sinh vật có lợi 
khác đang hiện hữu. Chưa kể một số loài vi 
sinh vật bị biến đổi gien.  

Trong sinh hoạt hằng ngày, thông thường 
con người chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân nên 
chọn lựa cách nào thuận tiện cho mình (Chẳng 
hạn như sử dụng thức ăn nhanh, đựng trong 
hộp xốp hoặc bao nylon vừa tiết kiệm được 
thời gian vừa gọn nhẹ) và quên đi chính mình 
cũng góp phần gây tổn hại môi trường sinh 
thái, có thể tạo nên sự bất toàn thực phẩm. Hiện 
nay mức độ an toàn vệ sinh thực phẩm ngày 
càng nghiêm trọng khiến cho trở thành một vấn 
nạn mang tính quốc tế. Trong khi đó chúng ta 
không ngần ngại lên án người sản xuất về mức 
độ không an toàn của các loại hộp xốp, bao 
nylon… “Một con sâu cũng làm sầu nồi canh” 
vì vậy, mỗi một PSTT chúng ta có thể chọn tìm 
cách xác định lại phong cách sống về nhu cầu 
sinh hoạt của chúng ta để giảm thiểu sự phá 
hủy môi trường tự nhiên. Quyết định cách sống 
như vậy cũng là cách góp phần giúp bảo vệ sự 
toàn vẹn cho Trái đất, gia tăng sức nâng đỡ và 
dìu dắt của Mẹ Đất chúng ta.  

Tôn trọng mặt đất cũng là vấn đề có liên 
quan đến ý tưởng chịu đựng trong an hòa của 
Thánh Phanxico như là chấp nhận sự khác biệt 
của những người khác. Điều nầy có nghĩa là 
kính trọng và tôn trọng những hình thức sống 
khác nhau cùng với những gì chúng ta chia sẽ 
cho hành tinh của chúng ta, Cho dù họ có phù 
hợp với chúng ta hay không.  
3. Mẹ Đất ‘sinh ra bao thứ trái,  

hoa muôn màu giữa ngàn cỏ dại.'  
Thiên Chúa tạo dựng vạn vật với tính đa 

dạng sinh học phong phú. Mẹ Đất nuôi dưỡng, 
dìu dắt từng loài để chúng phát triển theo đúng 
khả năng Chúa đã trao ban cho từng chủng loại. 
Rừng xanh bạt ngàn với những cây cao bóng 
cả, bên cạnh những loài thực vật nhỏ bé: hoa 
đồng, cỏ dại. Nhưng chúng không bị bỏ quên. 
Sự tinh tế của Mẹ Đất đã được Thánh Phanxico 
cảm nhận và phản ảnh trong bài Thánh Ca: các 
loại hoa quả tuy chỉ là loài thực vật nhỏ bé 
phục vụ cho nhu cầu dinh dưỡng của con người 
và cỏ dại chỉ tô điểm làm tăng vẻ đẹp thiên 
nhiên. Nhưng chúng cũng cần được quan tâm 
yêu thương. Mẹ đã chăm chút, giữ gìn để các 
loại nhỏ bé đó có thể phát huy tiềm năng: nở 
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hoa muôn màu giữa ngàn cỏ dại góp phần làm 
đẹp ngôi nhà nhân loại. 

“… Chị sinh ra bao thứ trái,  
hoa muôn màu giữa ngàn cỏ dại.” 
Tuy nhiên, lòng tham của con người quả 

không có điểm dừng. Cho dù các nhà khoa học 
đã và đang cảnh báo thế giới chúng ta ngày nay 
đang phải đối diện với sự khủng hoảng trầm 
trọng của hệ sinh thái: có một số loài đang ở 
ngưỡng diệt chủng, một số khác có sự biến đổi 
gien đột biến để chống chịu điều kiện khắc 
nghiệt của môi trường đang sống. Nói chung, 
tất cả mọi tạo vật (kể cả con người) đều có bản 
năng sinh tồn: khả năng tự biến đổi để thích 
nghi với sự biến đổi môi trường sống. Sự đa 
dạng chủng loài đang bị suy yếu ở mức độ cao 
hơn rất nhiều trong lịch sử của trái đất do tác 
động của con người. Chẳng hạn như nhằm tăng 
năng suất, có vụ mùa bội thu mang lại hiệu quả 
kinh tế cao, con người đã lạm dụng thuốc trừ 
sâu và phân bón kể cả chất kích thích tăng 
trưởng. Hoặc nhằm thỏa mãn nhu cầu du lịch, 
nhiều tổ chức đã tận dụng thiên nhiên bằng 
cách chiếm dụng, ngăn chặn một khúc/ đoạn 
sông và xử lý làm hồ bơi hay một hình thức vui 
chơi nào đó.... Điều nầy dẫn đến hệ quả tất yếu 
là dòng chảy bị thay đổi, gây hiện tượng xâm 
thực ngầm, hiện tượng đột biến gen nơi vi sinh 
vật hiện hữu do sự biến đổi môi trường và ảnh 
hưởng của chất dẫn xuất từ hóa chất đã sử dụng 
xử lý nguồn nước chiếm dụng. Chắc chắn là 
Mẹ Đất phải gánh chịu sự tổn hại ngấm ngầm, 
gây ảnh hưởng đến hiệu suất ‘sinh ra bao thứ 
trái, hoa muôn màu giữa ngàn cỏ dại.'  

Theo Liên đoàn động vật hoang dã Hoa Kỳ 
gần đây, mỗi ngày, ước tính có 100 loài thực và 
động vật bị mất đi do nạn phá rừng và săn bắt . 
. . Ước tính hằng năm trung bình mức độ tuyệt 
chủng hiện nay cho thấy có khoảng 27,000 
chủng loại bị tuyệt chủng'. Sự phụ thuộc lẫn 
nhau của các loài có nghĩa là nếu có một loài 
nào bị biến mất, tình trạng tàn phá có thể gia 
tăng nhanh chóng, gây ra sự cạn kiệt toàn bộ hệ 
sinh thái, sau cùng chúng bị nguy cơ mất nhiều 
khả năng nâng đỡ sự sống. Mọi hậu quả đã thể 
hiện rõ nét qua quan sát trong thiên nhiên dựa 
vào tính đa dạng sinh học, về năng suất cây 
trồng, sự ổn định và khả năng phục hồi của 
toàn bộ hệ sinh thái. Điều này cho thấy những 
sai lầm nguy hiểm của việc phá hủy toàn bộ các 
loài chỉ vì lợi ích cá nhân chúng ta.  
4. Kết luận  

Như đã phân tích ở trên, ba chức năng, ba 
tính chất của “Chị chúng ta, là Mẹ Đất”: Duy 
trì, quản lý và sản sinh nhiều thứ chỉ cho chúng 
ta thấy sự biến đổi của hệ sinh thái và định 
hướng cho chúng ta thực hiện những điều cần 
thiết nhằm bảo vệ môi trường sống của chính 
mình. Điều quan trọng là Mẹ Đất chỉ thực hiện 
trọn vẹn các chức năng nầy nhờ liên kết chặt 
chẽ với Anh Mặt Trời . Vì vậy: 

“Hãy ngợi khen và chúc tụng Chúa tôi,  
hãy tạ ơn và phụng sự Người 
với trọn lòng khiêm hạ.” 
“Khiêm hạ” là tên nhân đức mà Cha Thánh 

nêu trong khổ thơ cuối cùng của bài Thánh Ca 
mà nhờ nó chúng ta có thể thực hiện sự thay 
đổi nầy. Vâng, “với lòng khiêm hạ” chúng ta 
phục vụ Thiên Chúa, phục vụ tha nhân. Sự 
khiêm hạ hay khiêm nhường giúp chúng ta 
nhận thức rõ sự kết nối của chúng ta với sự phụ 
thuộc hoàn toàn vào Mẹ Đất. Sách Sáng Thế 
(St 5:1) gọi một trong những cha mẹ đầu tiên 
của chúng ta là 'Adam', một tên có nghĩa là ‘từ 
đất đai mầu mỡ'. Đất nâng đỡ sự sống của 
chúng ta, như Thánh Phanxico đã viết trong bài 
Thánh Ca. Và Lời khuyên trong ngày Thứ Tư 
lễ Tro nhắc nhớ chúng ta, thân xác chúng ta 
chắc chắn sẽ trở về đất nơi cội nguồn của 
chúng ta và những sinh vật khác. Tương tự, 
nhân đức khiêm nhường có thể loại trừ lòng 
kiêu hảnh hảo huyền ra khỏi quan điểm đánh 
giá các tạo vật khác theo cách chúng phục vụ 
chúng ta tốt như thế nào. Đồng thời nhân đức 
khiêm nhường cũng giúp chúng ta nhìn thấy 
bản thân chúng ta thật sự là. Ba tính chất của 
Mẹ Đất bổ sung cho nhau và hiệp nhất trong 
quan hệ với tha nhân. Đây là một phần thiết kế 
đầy sáng tạo của Thiên Chúa. Một công trình 
phản ảnh tình yêu liên kết, hiệp nhất giữa “Anh 
Mặt Trời” và “Mẹ Đất”. 

Thuở sinh thời, Thánh Phanxico yêu mến 
thiên nhiên và thường dâng lời ngợi khen Thiên 
Chúa. Điều này cho thấy một cách tiếp cận với 
thiên nhiên không thực dụng. Đối với Thánh 
Phanxico, tất cả mọi tạo vật đều biết ca ngợi 
TC đơn giản bằng sự hiện diện của chúng. 
Người đánh giá cao tính đa dạng của cuộc 
sống, cho phép nó phát triển. Tình yêu thiên 
nhiên của thánh Phanxico giúp chúng ta chọn 
lựa cách sống trong cuộc khủng hoảng sinh thái 
ngày nay để hài hòa hơn với tính đa dạng sinh 
học của trái đất. Qua đây có thể cảm nhận được 
lời nhắn nhủ của Cha Thánh: mỗi người PSTT 
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hãy bằng khả năng của mình cần góp phần bảo 
vệ môi trường sống, ít nhất tại địa phương của 
mình. Vì trái đất nầy là của chúng mình. 

Mối tương quan có với nhau, và với mọi 
người chỉ quan trọng và đáng trân trọng, khi 
tương quan ấy là tương quan trong phục vụ lẫn 
nhau, đem lại lợi ích cho người khác, chứ 
không phải cho cá nhân mình. Chính đó là lời 
mời/gọi làm người PSTT và làm người con 
toàn thiện của Thiên Chúa dù có ở chức năng 
nào, hoặc mang danh xưng nào, đi nữa.  

vì Chị Nước, thật lợi ích và khiêm nhu,  
quí hóa và trinh trong. 

vì Anh Lửa, nhờ Anh,  
Chúa sáng soi đêm,  
Anh đẹp và vui tươi,  
hùng tráng và mạnh mẽ. (BCMT 5- 8) 

 Ngày 2.10.2012 
Maria Đặng Đức Phương, ofs 

 

 

TÔI MƠ....  
Tôi mơ Mùng sáu Tháng Mười 

Về như trẩy Hội , người người hân hoan ! 
Tôi mơ đón tiếp từng đoàn 

TRONG,NGOÀI... nườm nượp hỏi han chuyện trò ! 
SÀI GÒN nắng gắt,mưa to ? 

Mặc cho mưa nắng, hẹn hò nhau đi. 
NHA TRANG nào có sá gì !  

Một Năm gặp gỡ mấy khi đâu mà ! 
HỐ NAI,LONG KHÁNH chẳng xa 

Ngọn cờ nhiệt huyết đậm đà bấy nay ! 
Chỉ mong mau đến dịp này 

Nối dây BA NÚT chung xây TÌNH NGHÈO ! 
HÀM TÂN,BÌNH GIẢ...hò reo 

Phen này quyết chí bồng đèo vợ ,con ! 
Đường mòn,Tình cũ chẳng mòn 

Hành hương một chuyến hưởng ƠN AN LÀNH ! 
KÝ THÚC XÁ,(CPS) TRẺ càng nhanh 

Nhịp chân rộn rã ,núi ngàn vẫy nhau 
Phen này các Vị bạc đầu 

Khó lòng theo nổi lớp sau trùng trùng !!! 
BẢO LỘC,DAKLAK...hòa chung 

Trắng,xanh,vàng,đỏ ...,nhập cùng màu NÂU ! 
Thầy-Trò,Huynh-Đệ tâm đầu 

CHA THÁNH vui chuyển xiết bao Lộc Trời ! 
An tâm 4/10/2013. 

 

CỰU PHAN SINH VIỆT NAM 



 

Chia Sẻ 10 - 2013 (341)  
19

CHUYỆN VỀ  
"TÌNH PHAN SINH BẤT DIỆT!"  

 

(Hình minh họa những ngày sống chung 
trong một Đại Gia đình)  

 
Chúng ta có 03 nhân vật CPS trong câu chuyện 
này: 

A. CUNG và A. DƯƠNG (thời trước Cha 
NGUYỄN HỒNG GIÁO và A. GIÁP đều đã ở 
tuổi 80...thời chủng viện ở Thanh hóa, trước 
khi chia đôi đất nước). 

A. ĐA Lớp 59 (lớp đầu tiên ở chủng viện 
PHANXICÔ Thủ đức.) 

Qua câu chuyện của các Anh, chúng ta sẽ rất 
ngạc nhiên về Tình Phan Sinh, không phai tàn 
qua năm tháng và khoảnh cách về không gian. 

A. CUNG hiện ở Pháp là người mở đầu: 
"Kính chào Anh Đa,  

Tôi đây là Nguyễn Trọng Cung, anh ruột 
của Nguyễn Đức Thu (Tân Thiện, Lagi), xin có 
lời cảm ơn anh đã cho dịp đọc tập Hồi ký của 
Anh Nguyễn Khắc Dương qua mạng CPS. 

Từ hồi năm 2006, tôi mất liên lạc với anh 
Nguyễn Khắc Dương. Lúc đó về Saigon, tôi có 
ghé Tu Hội Bác Ái, Bình Triệu, hỏi thăm 
Anh ấy mà mấy Chị bảo Anh Dương đã về Huế. 

Không biết hiện nay Anh Dương còn sống 
chết, nếu anh biết ngày Anh Dương mất, xin 
anh vui lòng cho tôi biết nha. Nếu Chúa còn để 
Anh sống thì năm nay Anh đã 96 tuổi đời. 

Thành thật cảm ơn anh nha. 
Cung." 
 
"Gặp nhau mừng như bão cát !", A. ĐA ở 

SG đã nhanh chóng có những hàng sau đây để  

(A.DƯƠNG, A. 
ĐA, ngày 4-9-2013 
ở ĐCV Vinh 
Thanh ) 

 
Hồi âm: 
" Anh Cung quý mến, 
Lần đầu tiên nhận được mail của anh, em 

mừng lắm. 
Em mới gặp anh Dương đó, anh ạ. Nên 

anh hỏi về anh Dương là em nói được ngay, 
và còn gửi ảnh cho anh Cung xem nữa đó. 

Ngày 2-9, em ra Vinh để ngày 4-9 tham dự 
lễ tấn phong GM của ĐC Nguyễn Văn Viên. 

Em ở tại ĐCV Vinh Thanh, nên may mắn 
gặp anh Dương ở đó. 

Hiện nay anh Dương khỏe mạnh, đi đứng 
mạnh bạo nhưng hơi chậm, chì bị nặng tai, em 
phải nói to hoặc nói sát bên tai thì anh Dương 
mới nghe được. Anh Dương đang dạy triết học 
ở ĐCV, nên ăn ở ngay tại ĐCV luôn. Tuy nặng 
tai, nhưng lại thích nó đùa lắm. Gặp em, anh 
Dương thật mừng (hai người ở sát phòng 
nhau), nên hai anh em nói chuyện liên tục. Khi 
đi tham dự lễ hoặc ăn uống, hai anh em cũng 
ngồi bên nhau. 

Anh Dương cũng kể cho em nghe chuyện 
quá khứ của anh. Trí nhớ anh còn tốt, nhớ 
được nhiều chuyện xưa, kể cả ngày tháng và 
tên người này người nọ. 

Giám mục nào thấy anh Dương cũng đến 
chào hỏi rất trân trọng. Chẳng hạn TGM 
Nhơn, TGM Hà Nội, thấy anh Dương liền nói 
đùa là hãy quỳ xuống hôn nhẫn. Anh Dương 
chưa kịp nói gì thì TGM Nhơn ôm choàng anh 
Dương rồi, và hai người nói chuyện ngay. 

Em hỏi anh Dương là còn nhớ người yêu 
xưa nữa không, anh trả lời là đã có gì với nhau 
đâu mà nhớ. 

Em thấy anh Dương sống hồn nhiên, vô tư, 
và phó thác cho Chúa. Anh nói mấy lần rước lễ 
trong thời gian học tập cải tạo sau năm 75 là 
đáng nhớ nhất và xúc động nhất, vì là rước lễ 
lén lút trong nhà tắm cùng với vài người khác 
nữa. Một cha tuyên úy cũng bị vào tù chung với 



 

Nội San Thông Tin Tỉnh Dòng Thánh Phanxicô Việt Nam. Bình An và Thiện Hảo – Pax et Bonum 
20

anh, lâu lâu ai muốn xưng tội với cha thì xưng 
trong khi cũng tắm sông với nhau, vừa bơi vừa 
xưng tội. 

Vài lời đưa tin với anh như thế về anh 
Dương. Thật ra chúng em còn quá nhỏ so với 
anh Cung, anh Giáp, huống gì là so với anh 
Dương. Chúng em biết anh Dương qua hồi ký, 
và qua cuốn tiểu thuyết "Biết đâu địa ngục 
thiên đàng" của nhà văn Nguyễn Khắc Phê (em 
ruột anh Dương, chủ tịch hội nhà văn Thừa 
Thiên Huế hiện nay) viết về cuộc đời anh 
Dương (trong tiểu thuyết anh Dương tên là 
Tâm). Nên nhớ anh Dương có bút danh là Thế 
Tâm. 

Kính chúc anh Cung và gia quyến bình an 
hồn xác trong Chúa luôn nhé. 

Cầu nguyện cho nhau. 
Kính mến anh, 
Nguyễn Trọng Đa, lớp 59, lớp đầu tiên của 

Chủng viện Phanxicô Thủ Đức" 
 

Được tin tức cụ thể về người "ANH EM" xa xưa 
của mình, A. CUNG biểu lộ niềm vui lớn lao: 

"Kính anh Đa, 
Được mail anh tôi mừng quá. Ngợi khen và 

cảm tạ Chúa! Anh Dương vẫn còn khỏe để 
truyền lại cho lớp trẻ những tài năng, kinh 
nghiệm Chúa ban cho Anh. Thế là tôi sẽ có thể 
bắt lại giây liên lạc với Anh Dương với điạ 
chỉ: Đại chủng viện Xã đoài, Nghi Lộc, Nghệ 
An. 

Tôi xin thành thật cảm ơn anh Đa. 
Cung."  
 
Chúng ta, những ANH EM CPS khác, chắc 

cũng phải lên tiếng như A. CUNG "Ngợi khen 
và Cảm tạ Chúa!" đã ban phát đầy dư và nuôi 
dưỡng mối tình kỳ diệu này: TÌNH CPS. Chắc 
chẳng ai trong chúng ta muốn đánh mất nó !? 

Antôn Nguyễn Văn Phiên 



 

Chia Sẻ 10 - 2013 (341)  
21

Thiên Chúa: ý tưởng chỉ đạo  
 trong hệ thống tư duy của Duns Scotus. 

Alexis Trần Đức Hải ofm 
 

 Đa phần các tư tưởng gia, khi xây dựng hệ 
thống tư tưởng của họ, thường khởi đi từ một trực 
giác căn bản. Trực giác này –được ví như “viên đá 
góc”của ngôi nhà- chi phối toàn bộ cấu trúc của hệ 
thống, hoặc toàn cấu tứ của tư duy. Trong hướng 
đó, trực giác căn bản đem lại cho tư tưởng của 
Scotus một tính mạch lạc- một thế giới của tư 
tưởng xét như toàn bộ- là trực giác về Thiên 
Chúa. Như đại đa số các tư tưởng gia thời kỳ 
Trung Cổ, Scotus không đắm chìm trong thế giới 
cảm xúc, nhưng luôn nhìn thế giới trong qui chiếu 
với một trật tự hữu thể cao hơn, và không những 
thế, còn quan niệm rằng thế giới này lệ thuộc vào 
Hữu thể cao nhất trong trật tự này.2 Tuy nhiên, 
không chỉ quy chiếu về Thiên Chúa như bao nhà 
tư tưởng thời kỳ Trung Cổ khác, Duns Scotus, với 
tư cách là một tu sĩ Phan sinh, đã đẩy mạnh nền 
triết lý của các tu sĩ Phan sinh thời ban đầu và đưa 
nó vào một hệ thống tư tưởng mạch lạc. Đây là 
một yếu tố quan trọng trong quá trình tìm hiểu vị 
“Tiến sĩ tinh vi,” hầu tránh hiểu sai, hoặc không 
hiểu ngài. Chuyên gia hàng đầu hiện nay về Duns 
Scotus, Mary E. Ingham đã quả quyết như sau: 

 “Tôi khám phá ra rằng sở dĩ các học giả hiểu 
sai, hoặc hiểu lầm Scotus, lý do là vì họ không 
chiếu cố đủ đến tầm nhìn thiêng liêng của ngài 

                                                 
 2 John D. Caputo, Heidegger and Aquinas. An Essay on 

Overcoming Metaphysics (New York: Fordham University 
Press, 1982), trang 43-44. Camille Berubé làm rõ đặc điểm 
này bằng cách so sánh nó với đặc điểm của con người hiện 
đại như sau:“Hình ảnh mà con người Trung cổ có về chính 
mình được tập trung vào Chúa… Trái lại, hình ảnh mà con 
người hiện đại có về nó là kết quả của ý thức của nó về sức 
mạnh mới và hầu như vô hạn của nó trong việc chế ngự các 
lực lượng của thiên nhiên. Một hình ảnh như thế sẽ lấy con 
người làm tâm điểm, bởi vì con người, chủ của vũ trụ, mới 
có thể đem lại cho nó ý nghĩa thật sự của nó … Các thần học 
gia Trung cổ đã dùng triết học cổ đại để cổ vũ việc hiểu biết 
đức tin Kitô giáo, trong khi các triết gia hiện đại, hoặc không 
biết, hoặc không muốn quan tâm đến việc nhận biết Chúa và 
sự việc thiêng liêng, theo những con đường song song với sự 
tiến hóa của các khoa học.” “Dialogue of Scotus with 
Modern Culture,” trong Regnum Hominis et Regnum Dei, 
Vol.I (Romae, 1978), trang 5. 

như một tu sĩ phan sinh.”3 Và Alexander Broadie 
mạnh dạn thêm vào: 

 “Vì lý do là không ai nói chuyện triết học 
trong một khoảng trống không (vacuum) văn hóa, 
và rõ ràng là sự hiểu biết về bối cảnh văn hóa của 
một triết gia giúp chúng ta hiểu được triết gia ấy; 
nó không thể che giấu chúng ta được, do đó, tôi 
nhấn mạnh sự việc là Scotus không chỉ viết như 
một Kitô hữu, nhưng như một tu sĩ Phan sinh. 
Dòng tu của ngài xác định tính chất đức tin của 
ngài, và chính xác là chính trên tình yêu mà đức 
tin này nhắm vào. Đức tin là không gian của triết 
học Scotus.”4 

A. Thiên Chúa, cùng đích cuộc sống  
và tâm điểm của tư tưởng của Scotus: 
 Nhân dịp hội nghị lần thứ hai về học thuyết 

Kinh viện, được tổ chức tại Oxford và Edinburg, 
Đức Giáo hoàng Phaolô VI đã gửi sứ điệp cho 
hàng Giám mục nước Anh, khẳng định nỗ lực sau 
đây của Scotus :  

 «Vị Tiến sĩ tinh vi xây dựng thần lý học của 
mình bằng cách dựa vào các nguyên tắc và lý lẽ 
rút ra từ Kinh thánh: “Ta là Đấng hiện hữu” (Xh 
3,14); và “Thiên Chúa là tình yêu” (I Ga 4,16); 
các nguyên tắc và lý lẽ mà ngài giải thích và triển 
khai để xây dựng học thuyết của mình dựa trên 
Đấng là «sự Chân và sự Thiện vô biên », «nguyên 
nhân đệ nhất », «cùng đích của mọi sự », «Đấng 
tuyệt đối đệ nhất siêu vượt », «đại dương của mọi 
toàn hảo » và «tình yêu bởi yếu tính ”5  

 Là mẫu người Phan sinh tiêu biểu, Scotus đã 
dùng cả cuộc đời mình chỉ để cố gắng thực hiện 
mục tiêu là hiểu biết Thiên Chúa và yêu mến 
Người như Người là Đấng phải được yêu: “Deus 

                                                 
3 Ingham, Scotus for Dunces, (New York: St. Bonaventure 

University, 2003), 145. 
4 Alexander Broadie, The Shadow of Scotus. Philosophy 

and Faith in Pre-reformation Scotland (Edinburgh, Scotland: 
T&T Clark, 1995), trang 8. 

5 Acta Apostolicae Sedis 58 (1966), 609-614. 
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diligendus est.”6 Thiên Chúa phải được yêu bởi 
vì: “Thiên Chúa là vị Chúa cao cả và tuyệt hảo 
nhất, một nguyên tắc luân lý tuyệt đối: Thiên 
Chúa phải được mến yêu, chỉ có Thiên Chúa là 
Đấng đáng được yêu thương trên mọi sự.”7 Gần 
đây, Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI cũng khẳng 
định lại: 

 “Scotus là người chuyên rao giảng về Chúa 
như là Tình Yêu, đây là một chân lý cần được 
nghiên cứu và giảng dạy cách đặc biệt trong thời 
đại chúng ta.”8  

 Chuyên gia nghiên cứu triết học thời Trung cổ, 
Etienne Gilson, đã đúc kết kết quả nghiên cứu của 
ông về Scotus trong câu nói xúc tích sau:  

 “Tất cả nền thần học của Duns Scotus được 
ghi dấu bởi luận đề rất quan trọng này, đó là hành 
động tự do đầu tiên diễn ra trong toàn bộ hữu thể, 
là một hành động của tình yêu.[…] Do đó, chỉ vì 
Chúa là ý chí theo dạng thức, Chúa là tình yêu 
theo yếu tính : Deus caritas est (Chúa là tình 
yêu).”9 

 Vì Thiên Chúa là Tình Yêu, nên Người phải 
được yêu: “Deus diligendus est”. Đây là sự thật 
đầu tiên của lý luận thực tiễn, một mệnh đề tất 
yếu, minh nhiên (per se nota) cho tất cả mọi tác 
nhân có lý trí. Mọi mệnh đề luân lý, mọi quy tắc 
của luật tự nhiên, cũng được chứa đựng trong 
Thập giới, đều tương quan hài hòa với nguyên tắc 
đầu tiên, cần thiết, và mang tính thực hành này. 
Thiên Chúa phải được yêu vì Người là sự tự do, là 
ý chí tự do nhất, không có giới hạn nào ngoài 
những luật của luận lý và hai giới răn của thập 
giới.10  

 Trong thực tế, trước khi trở thành một triết gia 
và thần học gia, Scotus được sinh ra và lớn lên 
trong một gia đình công giáo đạo đức, và do từ 
quan hệ có người bác là linh mục dòng Phanxicô, 
-Elia Duns,- Scotus đã đón nhận một nền giáo dục 
Phan sinh, nhấn mạnh nhiều đến yếu tố thực hành 
trong đời sống tu đức.11 Do đó, thiết nghĩ, nên đi 

                                                 
6 cf. Ord. III, d. 37, q. un., n.5 “Si Deus est deus, amandus 

est ut Deus.” 
7 Ingham, Scotus for Dunces, (New York: St. Bonaventure 

University, 2003), 144 
8 Zenit. 081222 
 9 Etienne Gilson, Jean Duns Scot. Introduction à ses 

positions fondamentales. (Paris : Librairie philosophique 
J.Vrin, 2005), 577-78. 

10 Xem Friedrich Heer, L’univers du Moyen Age, (Fayard, 
1970),285 ; Ingham &Dreyer, The philosophical vision of 
Duns Scotus. An introduction (Washington D.C.: The 
Catholic University of America Press, 2004),119. 

11 Formation: đón nhận một “dạng thức” (a form). Giữa 
những năm 1277 và 1278, cha Elia Duns đã đưa cháu ngài là 
John Scotus vào học trong tu viện ở Dumfries (cf. Registrum 

từ quan điểm: “Tôi tin nên tôi nói,” để có thể thấy 
Scotus đã vận dụng đời sống trí thức như thế nào 
vào việc thực hiện mục đích của đời ngài, thực 
hiện lời khuyên dạy của Thánh Sáng lập Dòng.12  

 « Là một tu sĩ, Scotus chu toàn kinh nguyện và 
thói quen đạo đức hàng ngày […] các việc đạo 
đức này ảnh hưởng đến quan niệm của ngài về thế 
giới này. Chúng cũng đã ảnh hưởng đến cách thức 
tiếp cận các vấn đề căn bản của triết học, mà ngài 
cho là rất quan trọng để hiểu sâu sắc đời tu trì. »13 
Nói cách khác, đối với Scotus, triết học là một 
phương tiện, một dụng cụ giúp con người đi sâu 
hơn vào mầu nhiện Thiên Chúa, Nguyên lý tối 
thượng của mọi vật.(x. De Primo Principio). 
Chuyên gia lịch sử triết học phương Tây, 
Copleston, đưa ra nhận xét: “Triết học của Scotus 
có một cảm hứng tôn giáo, như người ta có thể 
nhận thấy điều này từ các lời cầu dâng lên Chúa 
đôi khi xuất hiện trong các bài viết của ngài, và 
người ta không thể đơn thuần bác bỏ nó với lý do 
nó chỉ như là một qui ước văn chương mà thôi.”14  

 Nơi Scotus, -chúng ta có thể quả quyết,- đức 
tin và lý trí, lý thuyết và thực hành, đầu óc và con 
tim cùng phát huy sức lực tìm hiểu cùng một đối 
tượng, cùng hướng về cùng một hướng, cùng truy 
tìm và yêu mến một Tình Yêu duy nhất..  

 “Với John Duns, lý thuyết và đời sống, đầu óc 
và con tim đều hướng về cùng một hướng […] 
Khi ngài viết về hy vọng, tình yêu và đức tin, ngài 
hầu như phác họa đời sống đức tin cá nhân của 
ngài. Danh xưng trung lập đại danh từ ở ngôi thứ 
ba được đổi thành đại danh từ ngôi thứ nhất “tôi”, 
và “cái tôi” chủ thể này biểu lộ ước muốn riêng tư 
là đi tìm Thiên Chúa. Đức cậy chính là sự ước 
muốn này, một ước muốn đầy chờ mong được 
trực tiếp hiện thực ở chính nơi Thiên Chúa. Thiên 
Chúa trao ban chính mình Người, và Duns Scotus 
nói với chúng ta rằng: Tôi mong chờ Chúa, tôi 
không mong chờ Chúa vì điều gì khác, nhưng chỉ 
vì chính bản thân Người mà thôi. “Tôi ước ao 
rằng sự thiện này (tức là Chúa) là của tôi” 

                                                                               
9219 – Callibaut, “A propos p. 317), để sau đó, Scotus trở 
thành một thành viên của dòng tu này cho đến khi qua đời ở 
tuổi 42 (+ 1308) 

12 X. Thánh Phanxicô Atxisi: Huấn ngôn 7: ‘Kiến thức 
phải đi đôi với việc làm”; Thư gởi thánh Antôn: “Tôi bằng 
lòng để anh giảng dạy thánh khoa thần học, miễn là trong 
việc học hành, người ta đừng dập tắt tinh thần cầu nguyện và 
sốt mến, như được ghi trong Luật Dòng.”; x. Luật 1223 ch.5. 
”… qc. “Chữ viết thì giết chết, còn Thánh Khí mới ban sự 
sống” (2 Cr 3: 6) 

13 Ingham, Scotus for Dunces, 29 
 14 Copleston, A History of Philosophy, A history of 

Philosophy. Mediaeval Philosophy. Augustine to Scotus. Vol. 
2. (Westminster: The Newman Press, 1950), 484 
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(Lectura III 26.19). Chúa là mục đích của tôi và 
“tôi không ngừng ao ước Người, ao ước Chúa” 
(Lectura III 26.14). “Non recedo”. Đây là bầu khí 
tư duy của thánh Augustinô: Cor nostrum est 
inquietum, donec requiescat in Te (Tâm hồn con 
vẫn luôn giao động, cho đến khi được nghỉ yên 
bên Cha).” Sự kết hiệp này với Chúa, con đường 
dẫn đến sự hòa nhập này là một hệ quả tự nhiên 
đối với Scotus, vì với ngài “lý thuyết và cuộc 
sống, cái đầu và con tim đều qui về một 
hướng."”15 

 Nói vắn gọn, Scotus đã không tách rời đức tin 
ra khỏi đời sống thường nhật, nghĩa là đưa Thiên 
Chúa vào trong mỗi sự kiện của cuộc sống, vào 
trong giòng suy tư triết lý. Bởi vì, “Không có 
Thiên Chúa, con người không biết đi đâu, cũng 
không tài nào hiểu được mình là ai”16 Không tin ở 
sự hiện hữu của Thiên Chúa, và thấy tất cả mọi 
giá trị nhân bản và đạo đức, tinh thần và thiêng 
liêng đều chỉ tương đối: đó là chủ nghĩa hoài nghi 
và thuyết tương đối, kết quả của chủ nghĩa thế tục. 
Chủ nghĩa thế tục này- sự sai biệt giữa đức tin, lý 
trí, hoặc thực nghiệm-, thật ra, đã manh nha trong 
thế kỷ 13 và dẫn đến việc giáo quyền Paris ra “ 
Bản kết án năm 1277.”17 Trong bối cảnh của một 
trào lưu tư tưởng như thế, Scotus cố gắng “« đưa 
ra một cấu trúc thực tại sâu xa hơn, dựa vào tình 
yêu hợp lý của Chúa, một thực tại hoàn toàn phù 
hợp với Kinh thánh, nhất là phần Kinh thánh mô 
tả Chúa như một Chúa Ngôi vị của sách Xuất 
hành, mầu nhiệm Nhập thể và việc Chúa Sống lại, 
một Chúa Ba Ngôi khát mong tự mặc khải cho 
chúng ta, và trong việc mặc khải ấy, Chúa thiết lập 
một mối quan hệ giao ước với chúng ta.18  

B. Thực tại Thiên Chúa:  
nguồn mạch của tư tưởng của Scotus. 
 1. “Tâm điểm hiện sinh của tư tưởng của 

Scotus là sự chú tâm của ngài vào Thiên Chúa 
trong Đức Kitô ở trong toàn bộ thực tại đức tin.”19 
Điều này giúp chúng ta hiểu, tại sao điểm nhấn 
của trường phái Phan sinh là học thuyết về tính ưu 
việt của Đức Kitô, trong đó hai bản văn Kinh 
Thánh nền tảng là Col. 1: 13-20 và Eph. 1: 3-14. 
                                                 

15 Vos, The philosophy of John Duns Scotus, (Edinburg: 
Edinburg University Press, 2006),463-64. 

16 Caritas in Veritate, § 78 
17 Leff, Gordon, The Dissolution of the Medieval Outlook. 

An essay on Intellectual and Spiritual Change in the 
Fourteenth Century. (New York: Harper & Row, Publishers, 
1976), 25. 

 18 Ingham, M. B. and Dreyer, M. The philosophical vision 
of John Duns Scotus. An introduction. (Washington D.C.: 
The Catholic University of America Press, 2004), 8.  

19 Antonie Vos, The philosophy of John Duns Scotus, 
(Edinburg: Edinburg University, 2006), 423. 

Chính ở trong học thuyết này mà chúng ta nắm bắt 
được cái nhìn sâu sắc về linh đạo của ngài, một 
linh đạo bám rễ sâu vào trong truyền thống Kinh 
Thánh và trong tinh thần của thánh Phanxicô 
Atxisi.20 Nói cách cụ thể như Ingham: “Thiên 
Chúa của Scotus là Thiên Chúa của Gioan 3:16, 
Đấng đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một của 
Người; là Thiên Chúa của Phaolô trong thư gởi tín 
hữu Êphêsô 1: 4-6, Đấng tiền định cho tất cả vào 
hưởng vinh quang của Người; là Thiên Chúa của 
Matthêu 20, ông Chủ thưởng cho các người làm 
công vượt xa những gì họ đáng được, và tự hỏi tại 
sao một số người lại phàn nàn Ông vì Ông quảng 
đại”21 

 Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã khẳng định 
lại học thuyết của Scotus như sau:  

 "Ngài chủ trương rằng mầu nhiệm Nhập Thể 
không phải là kết quả trực tiếp của tội lỗi Ađam, 
nhưng là một phần của kế hoạch sáng tạo ban đầu 
của Thiên Chúa, trong đó mọi tạo vật, trong và 
qua Chúa Kitô, được mời gọi trở nên hoàn thiện 
trong ân sủng, và để tôn vinh Thiên Chúa mãi mãi. 
Trong cái nhìn quy tâm Kitô cao cả này, Ngôi Lời 
Nhập Thể xuất hiện như là trung tâm của lịch sử 
và vũ trụ."22  

 Vị Thiên Chúa từ muôn đời đã có “một kế 
hoạch sáng tạo ban đầu” vĩ đại và diệu kỳ như thế 
là một Vị Chúa hoàn toàn tự do trong các hoạt 
động ngoại tại của Người , không một hữu thể hữu 
hạn nào có thể bắt ý chí Người hành động cách 
này hoặc cách khác - ví như một nghệ nhân hoàn 
toàn tự do sáng tạo những gì anh/chị ta muốn-, 
nghĩa là một Thiên Chúa toàn năng (potentia 
absoluta), toàn hảo (pure perfections, simplicity), 
là nguyên lý của mọi nguyên lý, nguyên lý tối 
thượng, nguyên lý đầu tiên của mọi sự. (DDP). Và 
Scotus đã đặt học thuyết luân lý của Ngài trên sự 
tự do này của Thiên Chúa. Thiên Chúa là một Hữu 
thể hoàn toàn không bị điều kiện hóa (wholly 
unconditioned), nghĩa là một Hữu thể mà không 
có gì có thể ảnh hưởng, tác động trên Người.23 
Thánh Tôma và các nhà kinh viện khác diễn tả 
cùng một ý tưởng trên, bằng cách nói: nơi Thiên 
Chúa không có những tính năng bị động (passive 
                                                 

20 Qc. “Chỗ đứng của Đức Kitô trong chương trình của 
Thiên Chúa Cha, theo Duns Scotus. (Chia sẻ tháng 04/ 2012) 
và “Các lần trao đổi với Teilhard De Chardin về tính ưu việt 
của Đức Kitô” Bắc Kinh, 1942-1945. Tác giả : Gabriel M. 
Allegra, ofm (Chia sẻ tháng 4, 5, 6, 7 /2013)  

20. Qui chiếu Cuộc nói chuyện của ĐTC Biển Đức XVI ở 
đại thính đường Phaolô VI, Zenith. Org. ngày 7-7-2010 

21 Ingham, Scotus for Dunces, 145. 
21 Oxon. IV d. 46, q. 1, n.8  
22 Xem Richard Cross, Duns Scotus,( New York: Oxford 

University Press, 1999), 154-5, n. 6  
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capacities)24 và “Scotus dùng niềm tin này để biện 
minh cho một học thuyết luân lý đặt nền tảng trên 
mệnh lệnh của Thiên Chúa: nếu các mệnh lệnh 
của Thiên Chúa bị giới hạn, bằng cách này hay 
bằng cách khác, bởi các bản tính của các sự vật 
mà Người tạo nên, như thế Người sẽ không là 
“hoàn toàn không bị điều kiện hóa”: một cái gì đó 
bên ngoài Thiên Chúa có thể có một tác động trên 
Người, hạn chế sự tự do tuyệt đối của Người.”25 
Chính từ đây mà một khái niệm về sự công nghĩa 
thần linh được hình thành, một sự công nghĩa 
được giải thích bằng những hạn từ như lòng 
thương xót của Chúa, tính quảng đại, chứ không 
phải bằng những từ ngữ nặng phần pháp lý nhân 
loại như “cho cái phải cho”!26  

 Ngoài ra, khi nghiên cứu các khái niệm như 
tính khả thể luận lý (logical possibility) và tính 
ngẫu nhiên đồng thời (synchronic contingency), 
vốn là những khái niệm cần thiết để Scotus trình 
bày học thuyết mới mẻ của ngài về ý chí và về 
thực tại, học giả Antonie Vos nhận định:  

 “Tất cả các khái niệm đó đều bắt nguồn từ cốt 
lõi của khái niệm về Thiên Chúa của Kitô giáo. 
Học thuyết của Scotus về Thiên Chúa có thể được 
xem như đỉnh cao nhất và như nét hoàn hảo cho 
toàn bộ nền thần học của ngài, tuy nhiên chính 
khái niệm cơ bản về Thiên Chúa là kết quả của 
một cách suy tư, xuất phát từ những thực tại cụ thể 
như sự thống hối, tinh thần tu đức và đời sống bí 
tích.”27  

 2. Khi đề cập đến Vị Thiên Chúa làm tâm 
điểm và nguồn mạch cho Scotus xây dựng hệ 
thống tư tưởng của ngài, có một điểm quan trọng 
cần nói đến đó là Thiên Chúa của Mạc khải: Xh 
                                                 

24 Nhắc lại ở đây là: khái niệm Thiên Chúa không có 
những tính năng bị động này của Tôma đi liền với cái nhìn 
của Ngài, đó là nơi Thiên Chúa, không có sự phân biệt giữa 
bản tính (essentia) và hiện hữu (existentia), esse và existentia 
là một (ST 1.3.4 c (I/1, 16a-17b): Thánh Tôma lý luận rằng 
vì bản tính được hiện thực hóa (actualized by) bởi tác động 
hiện hữu (esse), do đó, nơi Thiên Chúa, không có sự phân 
biệt giữa bản tính và hiện hữu: bản tính không thể bị hiện 
thực hóa bởi hiện hữu.  

25 Richard Cross, Duns Scotus on God,(Oxford: Ashgate, 
2005), 10. 

26 X. bài “Sự chấp nhận của Thiên Chúa” ( Chia sẻ tháng 
12/ 2012) 

27 Vos: “ The new concepts of logical possibility and true 
(synchronic) contingency, which were required, the new 
theories of will and of reality, all originate from the heart of 
the Christian notion of God. Duns Scotus’ doctrine of God 
may be seen as the pinnacle and the crowning of the whole 
of his theology, but the underlying notion of God is the fruit 
of a way of thought that originates from the existential 
realities of penance, spirituality and the life of sacremanet.” 
The philosophy of John Duns Scotus, (Edinburg: Edinburg 
University, 2006), 466. 

3:14 (cf. DPP 2.3; 4.84): Thiên Chúa ngôi vị 
(personal)28, Thiên Chúa mà bản chất là tương 
quan (persons in relationship)29  

 Đặc điểm « Ngôi Vị » là đặc điểm nền tảng 
cho mọi quan niệm về Thiên Chúa của bất cứ 
người Kitô hữu nào. Điều căn bản được diễn tả 
qua cụm từ “Một Thiên Chúa ngôi vị” là ý tưởng 
về một Thiên Chúa mà chúng ta có thể có một 
tương giao, một liên lạc với Người tương tự như 
tương giao, liên lạc mà chúng ta có với bất cứ một 
người nào khác. Đối với các tác giả Kitô giáo thời 
kỳ đầu, chữ “ngôi vị” (person) dùng để chỉ tính cá 
vị (individuality) của con người, như nó được nhìn 
thấy qua các lời nói, hoặc hành vi của nó. Tuy 
nhiên, trên hết, từ ngữ này nhấn mạnh đến ý tưởng 
“các mối dây liên lạc xã hội”. Một ngôi vị là một 
người đóng một vai trò trong vỡ tuồng xã hội, có 
tương quan với các người khác. Nói cách khác, 
trong khi “cá vị” không bao hàm khía cạnh tương 
quan xã hội, “ngôi vị”, trái lại, liên quan đến vai 
trò mà một cá nhân diễn xuất trong một mạng lưới 
liên lạc xã hội, vai trò mà qua đó cá nhân này 
được các người khác biết đến. 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. Một trong những chủ đề chính ở 
Cựu ước là giao ước giữa Thiên Chúa và dân 
Israel, qua đó cả hai có những ràng buộc lẫn nhau. 
“Ta sẽ là Thiên Chúa của các ngươi và các ngươi 
sẽ là dân của Ta.”(Giêrêmia 31; 33): Thiên Chúa 
dấn thân với, và cho dân của Người, và dân của 
Người dấn thân cho Người. 

 Những phân tích sau đây của một tác giả 
người Do thái, Martin Buber (1878-1965), có thể 
giúp chúng ta hiểu rõ hơn về “ngôi vị” khi chúng 
ta nói về Thiên Chúa: 

 Trước tiên Buber cung cấp cho chúng ta một 
phân biệt nền tảng giữa hai loại tương quan: tương 
quan “Tôi – Anh”(I-Thou) là một tương quan ngôi 
vị; tương quan “Tôi – Vật” (I-It) là một tương 
quan phi ngôi vị (impersonal). 

a. Tương quan “Tôi-Vật” 
 Tương quan loại này là tương quan giữa chủ 

thể (subject) và đối tượng sự vật (object), ví dụ: 
tương quan giữa một người với một cây bút chì. 
Con người thì chủ động, tích cực, trong khi cây 

                                                 
28 Xem Alister E. MacGrath, Theology. The basics, second 

edition, Oxford; Blackwell Publishing, 2008, ch. 2. trg. 20 tt.  
 29 xem Scotus for Dunces, 111 . Thiên Chúa Ba Ngôi là 

một khía cạnh khác của Thiên Chúa là Tình Yêu, xem 
Wolter, Allan B. and Blane O’Neill. John Duns Scotus, 
Mary’s architect. (Illinois : Franciscan Press, 1993), 34.  
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bút chì thì thụ động. Như thế, theo Buber, chủ thể 
hành động như một “Tôi” (I), và đối tượng như 
một “sự vật’ (It). Tương quan giữa con người và 
cây bút chì là tương quan “Tôi-Sự vật”. 

b. Tương quan “Tôi-Anh” 
 Tương quan này là tương quan giữa hai chủ 

thể chủ động, giữa hai ngôi vị, mang tính chất qua 
lại, hỗ tương. “Chữ “Tôi” của nhóm từ đầu tiên 
“Tôi-Anh” xuất hiện như một nhân vật, và có ý 
thức về chính bản thân mình.” Nói cách khác, 
Buber gợi ý cho thấy là tương quan liên vị minh 
họa những nét chính yếu của một tương quan 
“Tôi-Anh”. Đó là chính mối dây liên lạc 
(relationship itself), một sợi dây vô hình, không 
thể đụng chạm đến, nối kết hai con người lại với 
nhau, và đây chính là trọng tâm của quan điểm 
của Buber. 

 Triết lý trên của Buber giúp chúng ta hiểu và 
khám phá ý tưởng Thiên Chúa là một ngôi vị như 
thế nào? (Ghi chú: Từ mà Buber thích dùng trong 
tác phẩm “I and Thou” (1927) của ông là: “The 
absolute Thou” “Đấng Tuyệt Đối”) 

1. Cách tiếp cận của Buber muốn khẳng định 
rằng chúng ta không thể xem, hoặc giản lược 
Thiên Chúa thành một khái niệm, hoặc như một 
loại công thức rõ ràng mang tính khái niệm 
(conceptual). Chỉ có “Nó, Cái đó” (It) mới có thể 
bị xem như thế. Thiên Chúa là “Anh”(Thou) là 
Hữu thể mà do bản tính, không bao giờ có thể trở 
thành “vật”. Điều này có nghĩa Thiên Chúa là một 
Hữu thể tránh được mọi nỗ lực nhằm khách quan 
hóa và là Hữu thể vượt qua mọi mô tả của con 
người. Như thế, thần học sẽ có nhiệm vụ nhận biết 
và vật lộn với sự hiện diện của Thiên Chúa, ý thức 
rằng sự hiện diện này không thể bị giản lược vào 
trong một “gói (bịch) nội dung” (pack of contents) 

2. Cách tiếp cận này cũng giúp chúng ta có 
nhiều cái nhìn đột phá có giá trị đối với sự mạc 
khải. Đối với thần học Kitô giáo, mạc khải của 
Thiên Chúa không đơn giản chỉ là mạc khải về 
những sự kiện liên can đến Thiên Chúa mà còn là 
một mạc khải của Thiên Chúa về chính mình 
Người (self-revelation). Mạc khải về thông tin liên 
can đến Thiên Chúa phải được bổ túc bởi mạc 
khải của Thiên Chúa như một ngôi vị, nghĩa là 
Thiên Chúa xét như là một hiện diện bên cạnh 
Thiên Chúa xét như là một nội dung. Có thể sẽ dễ 
hiểu hơn khi nói mạc khải bao gồm sự hiểu biết về 
Thiên Chúa như cả hai: “It” và “Thou”. Chúng ta 
biết các sự việc về Thiên Chúa, và chúng ta cũng 
biết chính Thiên Chúa. Biết Thiên Chúa vì thế 
không chỉ đơn giản là biết một số dữ kiện về 
Người mà còn là một ‘tương quan liên vị.” 

3. “Đối thoại liên vị” của Buber còn cho phép 
thần học phân biệt rõ ý tưởng về Thiên Chúa như 
một “sự vật”, nghĩa là Thiên Chúa chỉ là một vật 
thụ động, chờ để được các thần học gia khám phá, 
những người được xem như đóng vai trò chủ thể 
chủ động. Trái lại, Thiên Chúa phải được xem như 
một ‘chủ thể tích cực chủ động”, không thụ động 
chờ con người đến khám phá, nhưng chủ động 
mạc khải chính Người và muốn được biết đến 
trong dạng thức một ngôi vị lịch sử -cụ thể là Đức 
Giêsu Kitô- Thần học phải trở thành một sự đáp 
trả của con người với vị Thiên Chúa tự tỏ mình ra 
này, hơn là một sự tìm kiếm Thiên Chúa của con 
người. 

Kết:  
 Cũng như thánh Phanxicô30, trải nghiệm căn 

bản của Scotus là trải nghiệm về bản thân ngài 
như một hữu thể tương quan (a relational being) 
trong đó tương quan nền tảng là tương quan với 
Thiên Chúa như Nguyên Lý Đầu Tiên của mọi sự, 
là sự toàn mãn, là sự toàn chân, toàn thiện, nói tắt 
một lời, là Đấng Tuyệt Đối. Vì thế, tương quan 
giữa Thiên Chúa và Scotus là thuộc loại tương 
quan giữa những hữu thể “tuyệt đối - tương đối”, 
“tất yếu - ngẫu nhiên” 31 Chính từ ý thức căn bản 
này mà Scotus xây dựng hệ thống tư tưởng của 
ngài, hoặc sự khảo sát tri thức của ngài, mà trong 
thực tế, đó vốn là hành trình tinh thần của một con 
người dâng hiến toàn bộ đời sống mình như “một 
người bước theo chân Đức Giêsu Kitô”. Trừ khi 
người ta luôn ghi nhớ điều căn bản trên như “viên 
đá góc”, như “ cột 
trụ” của tư duy của 
Scotus, người ta có 
thể “dễ dàng hiểu sai 
các khẳng định của 
ngài đối với bản chất 
của thế giới được tạo 
dựng, việc thực thi 
sự tự do của con 
người, và sự hiện 
diện của Thiên Chúa 
như nguyên nhân 
chống đỡ cho tất cả 
những gì hiện hữu.”32 
                                                 

30 Kể từ sau khi nghe Thiên Chúa hỏi: “Ai có thể làm được 
nhiều cho ngươi, Ông Chủ hay người đầy tớ?” (x. Francis of 
Assisi: Early Documents. The Founder 36.71), Phanxicô 
không ngừng suy nghĩ mối tương quan giữa Thiên Chúa và 
bản thân ngài. Trong những lần cầu nguyện, ngài thường thốt 
lên câu hỏi; “Lạy Chúa, Người là ai, và con là ai?” (qc. St. 
Francis of Assisi. Omnibus of Sources (Chicago, Illinois: 
Franciscan Herald Press, 1973), 144. 

31 Ingham, Scotus for Dunces, 133. 
32 Ingham, Scotus for Dunces, 133 
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Thánh Phanxicô  
và Thánh Đôminicô 

Phan Tấn Thành 
Tu viện Mân côi Gò vấp, ngày 4 tháng 10 năm 2013 

 
Hôm nay là lễ thánh Phanxicô Assisi. Vị giáo 

hoàng tiên khởi của dòng Tên đã nhận danh 
hiệu là Phanxicô (chứ không phải là Inhaxiô), 
và muốn dành trọn ngày hôm nay để hành 
hương Assisi. Chúng ta hãy tháp tùng ngài bằng 
cách khác, đó là tìm hiểu mối tương quan giữa 
thánh Phanxicô với thánh Đôminicô, đặc biệt 
trong thời gian chuẩn bị kỷ niệm 800 trăm năm 
châu phê dòng Anh em Giảng thuyết. 

Thánh Phanxicô và thánh Đôminicô. Khi 
nghe hát kinh cầu các thánh vào dịp lễ khấn 
dòng, chúng ta nhận thấy rằng trong hàng ngũ 
các thánh không tử đạo, chỉ có một trường hợp 
duy nhất liên kết hai vị thánh với nhau, đó là 
“thánh Phanxicô và thánh Đôminicô” (đang khi 
thánh Inhaxiô Loyola và Phanxicô Xavier thì lại 
tách riêng). Tại sao vậy? Hẳn là phải có lý do gì 
khác thường, khiến cho nhiều họa sĩ đã cảm 
hứng vẽ lại cảnh hai vị thánh tổ phụ gặp nhau, 
ôm nhau. Thế nhưng ngày nay có người đặt lại 
vấn đề: thực sự hai vị có bao giờ gặp nhau lúc 
sinh thời hay không? Phải chăng là một chuyện 
bịa đặt? Câu hỏi được đặt lên bởi vì tác phẩm 
đầu tiên về tiểu sử thánh Đôminicô (do cha 
Giorđanô viết) không hề nhắc tới biến cố này.  

Chúng ta hãy cố gắng tìm hiểu vấn đề, với 
bốn điểm:  

1/ Trước tiên, chúng ta hãy ôn lại vài mốc 
điểm lịch sử của hai vị, để có dịp đối chiếu. 

 2/ Kế đó, chúng ta đi tìm hiểu những cơ sở 
của câu chuyện hai vị tổ phụ gặp nhau.  

3/ Mở rộng vấn đề: hai vị khác nhau ở chỗ 
nào và gặp nhau ở chỗ nào?  

4/ Để kết luận, chúng ta hãy trưng dẫn vài 
đoạn văn nổi tiếng về mối tình keo sơn giữa hai 
vị, mà Đạo Kười không thể nào bỏ qua. (Lưu ý: 
trong bài này, tên hai vị tổ phụ là Phanxicô và 
Đôminicô; còn tên hai dòng là Phansinh và 
Đaminh, hoặc Hèn mọn và Giảng thuyết). 
I. Niên biểu 

Để mở đầu chúng ta hãy ôn lại niên biểu của 
những giai đoạn quan trọng nhất trong cuộc đời 
và sự nghiệp của hai vị thánh. 

Niên biểu tiểu sử 
Năm Dominico Phanxico 
1170 Sinh tại Caleruega  
1181
  

 Sinh tại Assisi 

1202
  

 Bị tù ở Perugia 

1205 Phái bộ Đan-mạch Tiếng gọi San Damiano. 
Từ bỏ tài sản 

1206 Đan viện Prouilhe  
1209  Tòa thánh châu phê 

Forma vitae anh em hèn 
mọn 

1212  Lập dòng nữ (cho chị 
Clara) 

1215 Lập cộng đoàn 
Toulouse. Dự 
Lateranô IV 

Có mặt tại công đồng 
Laterano IV? 

1216 Đức Honoriô III 
châu phê dòng

 

1217 Phân tán anh em Tổng hội lần I ở 
Porziuncula 

1220 Tổng hội Bologna  
1221 Qua đời tại Bologna 

(ngày 6/8) 
Viết Regula I; rồi Regula 
II (châu phê 1223) 

1224  Lãnh 5 dấu thánh ở La 
Verna 

1226
  

 Qua đời tại Assisi (ngày 
3/10) 

1228  Được Grêgoriô IX  phong 
thánh (16/7) 

1234 Được Gregorio IX  
phong thánh (3/7) 

 

Chúng ta nên ghi nhận một điều quan trọng: 
thánh Đôminicô chào đời và qua đời trước thánh 
Phanxicô, nhưng thánh Phanxicô được phong 
thánh trước, vì thế Kinh cầu các thánh đặt thánh 
Phanxicô trước thánh Đôminicô. 

Vừa rồi là niên biểu của những biến cố chính 
của cuộc đời hai vị thánh. Trước khi đi vào chi 
tiết, chúng ta cũng cần biết niên biểu của các 
nguồn tiểu sử của hai vị. 

Niên biểu tài liệu 
Năm Đôminicô Phanxicô 
1228  Vita s. Francisci I 

(Thomas de Celano) 
1233 Acta 

canonizationis 
 

1234 Libellus de 
principiis 
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(Iordanus) 
1235 Legenda (Petrus 

Ferrandi) 
 

1236 Legenda 
(Constantinus 
Orvieto) 

 

1246  Vita s. Francisci II 
(Thomas de Celano) 

1254 Legenda 
(Humbertus) 

 

1259 Vitae fratrum 
(Gerald Frachet) 

 

1260  Legenda maior 
(Bonaventura) 

 
Nên ghi nhận là tiểu sử đầu tiên của thánh 

Phanxicô được viết 2 năm sau khi ngài qua đời 
(do lệnh của đức giáo hoàng Gregôriô IX). 
Cuốn tiểu sử đầu tiên của thánh Đôminicô được 
viết 12 năm sau khi tổ phụ qua đời, do lời yêu 
cầu của anh em. Trên đây là những văn bản 
chính thức. Bên cạnh đó còn nhiều lưu truyền 
khác, nhất là bên dòng Phansinh, khiến cho tổng 
hội 1266 phải truyền tiêu hủy tất cả các tài liệu 
viết về tổ phụ, sau khi thánh Bonaventura đã 
xuất bản “chính sử”. 
II. Cuộc gặp gỡ hai thánh tổ phụ: 

 nguồn tài liệu 
Bây giờ chúng ta đi vào vấn đề: hai vị tổ phụ 

có bao giờ gặp nhau không? Nếu có, thì dựa vào 
đâu mà quả quyết? 

Cha Guy Bedouelle33 cho chúng ta biết rằng 
các tài liệu đã đặt các cuộc gặp gỡ giữa hai vị 
diễn ra vào ba thời điểm khác nhau (chứ không 
hẳn là ba lần): năm 1217; 1218; 1221. Điều 
đáng nói là các tài liệu này đều phát xuất từ 
dòng Phansinh chứ không phải của dòng 
Đaminh34. 

1. Người ta có thể dễ hình dung rằng hai 
thánh tổ phụ gặp nhau lần đầu tiên tại Roma, 
nhân dịp công đồng Laterano IV. Hồi ấy cha 
Đôminicô đến xin đức giáo hoàng Innocentê III 
châu phê dòng của mình. Có lẽ Phanxicô cũng 
có mặt ở đó. Tuy nhiên, đây chỉ là giả thiết bởi 

                                                 
33 Guy-Thomas Bedouelle, Saint Francois et saint 

Dominique, Conference 4 Octobre 2010, đăng trên mạng: 
http://www.freres-capucins.fr/Notre-pere-saint-Francois-et-
notre.html 

34 Theo cha Pietro Lippini O.P., cha Pietro Calò (+1348) 
ghi lại một cuộc gặp gỡ vào khoảng năm 1220 tại Cremona. 
Cha Đaminh chúc lành cho một giếng nước của anh em Hèn 
mọn, Storie e leggende medievali, Edizioni Studio 
Domenicano Bologna 1988, p.24. Như vậy là có bốn lần gặp 
gỡ. 

vì không có bằng chứng cụ thể nào hết. Cuộc 
gặp gỡ đầu tiên được nói đến là vào năm 1217, 
nghĩa là hồi thánh Đaminh trở lại Roma lần thứ 
hai để xin châu phê Dòng, sau khi đã họp bàn 
với anh em để chọn bản luật thánh Augustinô. 
Phanxicô cũng đến Rôma với ý định tương tự. 
(Trước đây đức thánh cha đã châu phê luật sống 
của Phanxico rồi, nhưng theo ý nguyện của 
công đồng Laterano IV, cần phải chọn một bản 
luật cổ). 

Cuộc gặp gỡ lần này bắt nguồn từ anh em 
Phansinh và được Gerard de Frachet ghi trong 
Vitae Fratrum (bản dịch Việt ngữ: “Đời sống 
anh em”, trang 32-33). Chúng ta hãy đọc lại câu 
chuyện:  

Một tu sĩ danh giá của dòng Phansinh, là 
người tháp tùng lâu năm của thánh Phanxicô, đã 
kể một câu chuyện sau đây cho một số anh em 
của chúng ta, và một trong số họ đã gửi câu 
chuyện này tới cha tổng quyền Giorđanô - rằng 
khi cha Đôminicô đang ở Rôma để xin Thiên 
Chúa và Đức Giáo hoàng châu phê Dòng của 
mình, thì một đêm kia người đang cầu nguyện 
trong nhà thờ như thường lệ, người đã thấy một 
thị kiến: Chúa Giêsu Kitô hiện ra, tay cầm ba 
lưỡi đòng toan phóng xuống thế gian. Cùng lúc 
đó Đức Mẹ quì gối xin Người tỏ lòng thương xót 
nhân loại mà Người đã cứu chuộc và làm dịu 
công bình bằng lòng thương xót. Nhưng Đức 
Giesu thưa với Đức Mẹ rằng: Chẳng lẽ Mẹ 
không biết rằng thế gian đã phạm biết bao nhiều 
lỗi phạm đến Con đó sao? Sự công bình của Con 
không cho phép để cho sự dữ tiếp tục diễn ra mà 
không bị trừng trị”. Bấy giờ Đức Mẹ đáp lại với 
Con của mình rằng: “Con ơi, Con biết hết mọi 
sự, Con biết có một phương thế để chế ngự sự 
cứng lòng của họ: Mẹ có một người tôi tớ trung 
tín. Hãy gửi người này đến thế gian để công bố 
Lời của Con. Nhờ đó thế gian sẽ trở về và tìm 
kiếm Con, Đấng Cứu độ trần gian. Mẹ cũng phái 
một người tôi tớ khác đến để chung sức làm công 
tác đó”. Nghe vậy Chúa Con thưa với Mẹ của 
mình rằng: “Vâng, con sẵn sàng chấp thuận kế 
hoạch của Mẹ, nhưng xin Mẹ cho con thấy người 
mà Mẹ đã tuyển chọn vào sứ vụ quan trọng này”. 
Bấy giờ Đức Mẹ dâng cha Đôminicô cho Chúa 
Kitô. Chúa đã thưa với Mẹ rằng: Người này sẽ 
tận tình làm tốt những điều con đã nói”. Rồi Đức 
Mẹ cũng đưa Phanxicô tới, và Chúa cũng nói 
những lời tương tự. Trong thị kiến đó, cha 
Đôminicô quan sát kỹ lưỡng người đồng hành mà 
mình chưa hề quen biết. Hôm sau, khi cha 
Đôminicô gặp thấy con người ấy tại nhà thờ, 
người nhận ra ngay và chạy đến ôm hôn thân 
tình rồi nói: “Anh chính là người đồng bạn của 
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tôi, chúng ta sẽ chung lưng sát cánh với nhau và 
sẽ chẳng thu địch nào thắng được chúng ta”. Rồi 
thánh Đôminicô kể lại thị kiến của mình, và từ đó 
hai người trở nên “một trái tim một linh hồn 
trong Chúa” (Cv 4,32), đồng thời hai ngài cũng 
truyền dạy các con cái của mình giữ tinh thần 
huynh đệ với nhau mãi mãi. 
Chúng ta nên lưu ý: chuyện này do cha 

Gerard de Frachet viết lại theo lời thuật của một 
cha dòng Phansinh35. Biến cố xảy ra vào năm 
1217, nhưng mãi đến 40 năm sau mới công bố. 
Các nguồn sử đầu tiên của dòng Đaminh không 
đả động đến chuyện này. Mặt khác, biến cố 
cũng được kể lại trong một nguồn Phansinh, đó 
là bài giảng của Federico Visconti, tổng giám 
mục Pisa (1200-1277). Nhân tiện, xin lưu ý là 
đừng lẫn lộn các giấc mơ. Chúng ta đang nói 
đến giấc mơ thấy Đức Mẹ can thiệp với Chúa để 
phái hai tổ phụ đến thế gian; nó khác với giấc 
mơ của đức giáo hoàng Innocente III thấy đền 
thờ Latêranô (nhà thờ chánh tòa Rôma) lung lay 
và có người đứng ra đỡ. Nguồn Đaminh 
(Legenda của Constantino Orvieto, năm 1245, 
cap. 17) thì nói người ấy là thánh Đôminicô, và 
giấc mơ xảy ra năm 1215; còn nguồn Phansinh 
(Legenda maior của Bonaventura, năm 1260, 
cap.3, n.10) thì nói người ấy là Phanxicô, và 
giấc mơ xảy ra năm 1205. Nghi vấn: nguồn 
Đaminh ra đời trước, phải chăng nguồn 
Phansinh chép lại? 

2. Một cơ hội gặp gỡ thứ hai diễn ra ở tổng 
hội dòng Phansinh, ngày 3 tháng 6 năm 1218 
(quy tụ 5 ngàn tu sĩ) tại Assisi. Biến cố này 
được thuật lại trong sách Fioretti (chương 53). 
Thánh Đôminicô cùng với 7 anh em của dòng 
Giảng thuyết tham dự buổi họp, và ngài đã chịu 
ấn tượng lớn bởi yêu sách khó nghèo của thánh 
Phan-sinh. Từ sau cuộc gặp gỡ này, cha Đaminh 
đã xét lại việc giữ đức thanh bần trong dòng của 
mình, nghĩa là siết chặt hơn nữa, khước từ triệt 
để mọi sở hữu. Tiếc một điều là sách Fioretti do 
một tác giả vô danh viết ra, có lẽ vào giữa thế 
kỷ XIV (nghĩa là một thế kỷ sau sự kiện). Tuy 
nhiên, một nguồn khác của cha Pier di Giovanni 
Olivi ghi lại lời cha Raymond Barrau kể rằng 
chính cha Đôminicô đã cho biết Dòng anh em 
giảng thuyết chấp nhận khước từ sở hữu tài sản 

                                                 
35 Cha Bedouelle cho biết rằng câu chuyện cũng được 

thuật lại trong một bài giảng của Federico Visconti, tổng 
giám mục Pisa (1200-1277), một người đã quen biết thánh 
Phanxicô từ năm 1222. Xc. François d’Assise, Écrits, Vies, 
témoignages, Cerf Paris 2010, p. 3099. 

sau khi chứng kiến tấm gương phó thác vào 
Chúa Quan phòng của thánh Phanxicô khi họp 
anh em ở Assisi36. 

3. Thời điểm gặp gỡ thứ ba là tại Roma, ở 
dinh của hồng y Hugolino (tức là vị giáo hoàng 
tương lai Grêgôriô IX), vào khoảng năm 1221. 
Câu chuyện này do cha Tôma Celano kể lại 
(Vita secunda, chương 109-110). Đề tài cuộc 
trao đổi là các tu sĩ của hai dòng hành khất có 
nên nhận chức giám mục không. Cả hai vị tổ 
phụ đều khiêm tốn từ chối. Chúng ta hãy nghe 
tác giả đề cao đức khiêm nhường của hai 
đấng:37 

(Về sự khiêm hạ của ngài đối với Thánh Đa 
Minh và thái độ tương ứng của Thánh Đa Minh, 
về lòng mến của hai đấng đối với nhau). 

148. Thánh Đa Minh và thánh Phanxicô, hai 
ngọn minh đăng của thế giới, ngày kia có mặt ở 
Rôma cùng lúc với Đức Giám Mục giáo phận 
Ostia, đấng sau này sẽ trở thành Giáo Hoàng. 
Hai đấng đang nói cho nhau nghe những lời ngọt 
ngào về Chúa, thì Đức Giám Mục lên tiếng: 
"Trong thời Hội Thánh sơ khai, các chủ chăn của 
Hội Thánh đều là những người nghèo, và đầy 
lòng bác ái yêu thương, chứ không háo hức lửa 
tham lam. Vậy sao ta không lựa trong hàng ngũ 
các anh em của hai vị những người trổi vượt về 
học thuyết và đạo hạnh để nâng lên làm giám 
mục và giáo sĩ cao cấp?" Lúc ấy giữa hai thánh 
nẩy sinh bất đồng về việc trả lời, không ai muốn 
nói trước, người nào cũng muốn nhường cho 
người kia, thậm chí ép buộc người kia lên tiếng. 
Cả hai đều hơn nhau vì cả hai đều hết lòng cung 
kính nhau. Sau cùng, đức khiêm hạ chiếm được 
Phanxicô vì ngài không lên tiếng trước, nhưng 
đức khiêm hạ cũng chiếm được Đa Minh, vì sở dĩ 
ngài lên tiếng trước là do khiêm hạ vâng lời. 

Vậy đấng vinh phúc Đa Minh trình Đức Giám 
Mục: "Kính thưa Đức Cha, nếu hiểu đúng thì các 
anh em của con đã được nâng lên một địa vị khá 
cao quý rồi, và trong mức độ thẩm quyền của 
con, con sẽ không cho phép họ nhận lấy một chức 
vụ cao trọng nào khác."  

Sau lời đáp ngắn gọn ấy, đấng vinh phúc 
Phanxicô nghiêng mình trước đức giám mục, 
thưa rằng: "Kính thưa Đức Cha, sở dĩ các anh 
em của con mang danh là 'hèn mọn' chính là để 
ngăn ngừa họ đừng có tham vọng trở thành 'chức 
sắc cao cấp'. Tên gọi dạy cho họ ở lại chỗ đất 
bằng mà đi theo vết chân Chúa Kitô [x.1Pr 2,21] 

                                                 
36 Xem Fonti Francescane, Padova 1997, số 2706 
37 Bản dịch tiếng Việt lấy từ mạng của tỉnh dòng Phanxicô 

http://ofmvn.org/linh-dao/tai-lieu-nguon/53-tac-pham-ve-
thanh-Phanxicô-assisi/647-hanh-thanh-Phanxicô-ii-celano 
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khiêm hạ. Việc này lại cho họ được nên cao trọng 
hơn nhiều kẻ khác trước mặt các thánh.[x. Kn 
3,13] Nếu như Đức Cha muốn họ sinh nhiều hoa 
trái trong Hội Thánh của Chúa, xin Đức Cha giữ 
họ lại trong địa vị y như khi họ mới được gọi. Xin 
Đức Cha kéo họ trở về đất bằng, ngay cả khi họ 
không muốn. Vì vậy con nài xin Đức Cha đừng 
bao giờ cho phép nâng họ lên chức vụ giáo 
phẩm, nếu không họ chỉ càng cao ngạo vì đã 
nghèo hơn, và do đó mà tỏ ra khinh mạn người 
khác." Đấy là lời hai vị thánh thưa lại. 

149. Hỡi con cái của các thánh nhân, quí vị 
nói gì đây? Lòng ganh tị ghen ghét là bằng 
chứng cho thấy quí vị đã thoái hóa, lòng ham 
muốn chức tước vinh hoa chứng tỏ quí vị là 
những đứa con hoang. Anh em cắn xé nhau,[x. 
Gl 5,15] và xảy ra giành giật và tranh chấp xảy 
chỉ vì anh em nhiều tham vọng. Lẽ ra các anh 
phải chiến đấu chống lại các thế lực của bóng 
tối, một cuộc chiến gian khổ chống lại các đạo 
binh của ma quỉ, thế mà anh em đã quay khí giới 
chống lại nhau. Các đấng tổ phụ đầy ơn thông 
hiểu đã nhìn nhau trong tình thân ái, mặt hướng 
về nắp Xá Tội38.[354] Trái lại, con cái của hai 
đấng lại đầy lòng đố kỵ, nhìn mặt nhau cũng thấy 
khó. Xin hỏi, thân thể sẽ làm gì khi trái tim bị 
phân chia? Chắc chắn lời dạy đạo đức sẽ sinh 
hoa trái dồi dào hơn trên khắp hoàn vũ nếu như 
sợi dây bác ái liên kết chặt chẽ hơn lời giảng của 
các tôi tớ Chúa. Tất cả những gì chúng ta nói 
hoặc giảng dạy đều trở thành hết sức khả nghi, vì 
có những dấu hiệu hiển nhiên cho thấy có men 
hận thù bên trong chúng ta. Tôi biết điều này 
không liên can đến những người tốt ở cả hai bên, 
nhưng liên quan đến những thành phần bất hảo 
là những kẻ, theo thiển ý tôi, cần được loại trừ 
kẻo người thánh thiện bị lây nhiễm. 

Cuối cùng thì tôi phải nói gì về những người 
ao ước những chuyện cao sang? Các vị tổ phụ đã 
đạt tới Nước Trời bằng con đường khiêm hạ, chứ 
không phải bằng con đường cao vọng, nhưng con 
cái thì lại luẩn quẩn trong cái vòng danh lợi và 
không chịu tìm đường về chốn thành thị dân 
cư.[x. Tv 107,4] Chúng ta mong được gì? Nếu 
không đi theo con đường các thánh tổ phụ, chúng 
ta sẽ không đạt tới vinh quang của các ngài! Xin 
Chúa chữa chúng con cho khỏi sự ấy! Xin Chúa 
làm cho các môn đệ trở nên khiêm hạ dưới cánh 
các vị thầy khiêm hạ của họ. Xin làm cho những 
người anh em trong tinh thần biết đối xử thân ái 
với nhau, và nguyện xin Chúa cho bạn được thấy 

                                                 
38 Câu này lấy điển từ sách Xuất Hành 21,20. Thánh 

Phanxicô và Thánh Đa Minh được ví như hai thần Hộ giá đặt 
hai bên Hòm Giao Ước. Nắp Xá Tội là biểu tượng của Chúa 
Kitô. (Lời chú của người dịch). 

đàn con lũ cháu. Nguyện chúc Israel vui hưởng 
thái bình! [x.Tv 128,6] 

(Chương 110. Cách hai đấng thánh xin người 
kia nhớ đến mình) 

150. Nghe hai vị tôi tớ của Chúa trả lời, như 
đã tường thuật ở trên, Đức Giám Mục giáo phận 
Ostia cảm thấy thêm lòng sốt sắng rất nhiều và 
khi hai vị dứt lời thì ngài không ngớt dâng lời 
cảm tạ Thiên Chúa. Lúc hai vị rời khỏi nơi ấy, 
đấng vinh phúc Đa Minh ngỏ lời xin Thánh 
Phanxicô vui lòng cho mình sợi dây thừng mà vị 
thánh nghèo đang thắt ngang lưng. Phanxicô do 
dự; vì lòng khiêm hạ, ngài từ chối không trao 
điều mà vị kia xin vì lòng yêu mến. Cuối cùng 
nhiệt tình hân hoan của người xin đã thắng, và 
Thánh Đa Minh sùng kính mang sợi dây được 
tặng vào bên dưới áo trong của mình. Hai ngài 
nắm tay nhau, và người này thắm thiết xin người 
kia nhớ đến mình. Vị thánh này nói với với vị 
thánh kia: "Anh Phanxicô, tôi mong ước sao Hội 
Dòng anh và Hội Dòng tôi có thể sáp nhập làm 
một, ngõ hầu chúng ta cùng chung một lối sống 
trong Hội Thánh." Khi hai ngài đã mỗi người 
một ngả, Thánh Đa Minh nói với những người 
đang có mặt ở đó: "Tôi nói thật với anh em, hết 
thảy các tu sĩ khác phải noi gương con người 
thánh thiện Phanxicô này, vì sự thánh thiện nơi 
ngài thật là hoàn hảo." 
Nên ghi nhận là đoạn văn này kể lại một 

chuyện xảy ra hồi năm 1221, nhưng có lẽ đã 
được biến báo cho hợp với tình hình vào lúc 
xuất bản cuốn sách (1246). Giữa hai dòng đang 
có những cuộc tranh chấp, và các cấp lãnh đạo 
cố gắng tìm cách tạo bầu khí hòa giải. Tổng 
quyền Gioan Teutonicus đã viết cho anh em 
giảng thuyết như sau: "Hãy tỏ lòng thân ái đặc 
biệt với các Anh em Hèn Mọn. Hãy tỏ ra hòa 
nhã với họ, vì Hội Thánh đã cưu mang trong 
lòng cùng lúc hai đứa con và đã cho chào đời 
hai đứa con sinh đôi trong ánh sáng của muôn 
dân. Hãy cẩn thận hơn để tránh mọi cử chỉ gây 
hấn, hãy cất đi mọi cớ gây giận dữ. Nếu có điều 
gì có thể gây khó chịu, nếu không trái với các 
luật lệ của Dòng chúng ta, anh em hãy lưu tâm 
gạt bỏ đi."39  

Trong giờ kinh Sách ngày 4/10, phụng vụ 
dòng Đaminh cho đọc lại thư chung của hai vị 
tổng quyền Humberto de Romans OP và Gioan 
de Parma OFM khuyến khích các tu sĩ hai dòng 
hãy duy trì hòa khí với nhau. Lá thư này viết 
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Monumenta Ordinis Fratrum Praedicatorum Historica V, 
Roma, 1900, 7-9. 
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năm 1255. 
III. Những tương đồng và dị biệt 

Không rõ vì ý đồ gì mà các trình thuật về 
cuộc gặp gỡ giữa thánh Phanxicô và thanh 
Đôminicô đều phát xuất từ nguồn Phansinh. 
Xem ra dòng Đaminh coi nhẹ chuyện này. Nên 
ghi nhận là các nguồn bàn về chuyện này được 
xuất bản khá lâu năm sau biến cố. Phải chăng 
câu chuyện được dựng lên vào một thời điểm 
xảy ra nhiều chuyện tranh chấp giữa hai dòng, 
nhằm khuyến khích các con cái của hai dòng 
hãy cố gắng giữ hòa khí theo gương của các 
đấng tổ phụ? Chúng tôi không muốn đi sâu vào 
giả thiết này, nhưng xin đặt câu hỏi cách khác: 
cuộc gặp gỡ này có ảnh hưởng gì đến hướng đi 
của mỗi vị không? hay là sau đó “anh đi đường 
anh, tôi đi đường tôi”, và chỉ nhớ nhau trong lời 
cầu nguyện? Thiết tưởng có thể trả lời như thế 
này: giữa hai bên có sự chia sẻ lý tưởng, đến độ 
có lúc xem ra khó phân biệt đặc sủng của mỗi 
dòng; có lẽ đó là sự gặp gỡ mà các bản văn 
muốn nói tới. Để chứng minh, chúng ta hãy đi 
từ khởi điểm khác biệt của mỗi vị tổ phụ, rồi sau 
đó xét đến điểm đồng quy vào lúc cuối đời. 

A. Những nét cá biệt của mỗi vị tổ phụ 
Hai vị sống trong môi trường xã hội khác 

biệt40: 
1. Thánh Phanxicô.  
- Phanxicô sống ở thành thị, vào một thời 

buổi mà xã hội đang chuyển mình: sự phát triển 
của giới tư sản và thương gia tại Italia. Phanxicô 
phản đối một xã hội làm giàu nhờ buôn bán. 

- Phanxicô là một giáo dân; mãi sau này mới 
làm phó tế. 

- Phanxicô là con người ít đi lại (ngoại trừ 
một lần đi truyền giáo ở đất thánh) 

- Phanxicô có tâm hồn nghệ sĩ, gần gũi với 
thiên nhiên 

- Phanxicô đã để lại nhiều bài thi ca, cũng 
như nhiều bức thư 

2. Thánh Đôminicô 
- Đôminicô sống trong một xã hội nông 

nghiệp cổ truyền. Tuy thuộc gia đình quý tộc, 
nhưng Người sống kham khổ. 

- Đôminicô là một giáo sĩ, và được huấn 
luyện thần học tại Palencia và Osma. 

- Đôminicô đi lại nhiều nơi lên tới miền Bắc 

                                                 
40 Tư tưởng này lấy lại của cha Bedouelle. 

Âu, và nuôi dưỡng tinh thần truyền giáo. 
- Đôminicô có đầu óc tổ chức, tinh thần pháp 

luật 
- Đôminicô không để lại bút tích nào, ngoại 

trừ bản hiến pháp cùng soạn với anh em, (và 
một lá thư gửi cho các nữ đan sĩ ở Madrid). 

B. Những nét tương đồng  
và ảnh hưởng hỗ tương 

 Mặc dù sinh ra và lớn lên trong những môi 
trường khác nhau, và đã chọn những lãnh vực 
hoạt động khác nhau, nhưng người ta vẫn nhận 
thấy nhiều nét chung trong cuộc đời của hai vị 
tổ phụ: sự khó nghèo; tinh thần đền tội; tinh 
thần phục vụ Giáo hội; lòng sùng kính Đức Mẹ 
Maria (dòng Giảng thuyết được khai sinh tại 
nhà thờ kính Đức Mẹ ở Prouilhe, dòng Hèn mọn 
được khai sinh tại nhà thờ Đức Mẹ các thiên 
thần ở Assisi). 

Những điểm tương đồng này có thể giải thích 
là do cả hai vị thánh đã nắm bắt những “dấu chỉ 
thời đại” của thế kỷ XIII: lòng khát khao trở về 
với Tin mừng, được biểu lộ nơi nhiều phong 
trào giáo dân, nhưng vì không được hướng dẫn 
cho nên dễ rơi vào lạc giáo. Điều mà tôi muốn 
lưu ý là mỗi vị đã đưa vào dòng của mình điều 
hay điều tốt mà mình khám phá nơi dòng anh 
em. Xin tạm gọi là thánh Đominicô được 
Phansinh-hóa về tinh thần khó nghèo; và thánh 
Phanxicô được Đaminh-hóa khi chú trọng đến 
việc học. 

1/ Thánh Đôminicô được Phansinh-hóa 
Thánh Đôminicô lập dòng giảng thuyết. Sự 

khó nghèo chỉ là một điều kiện cho việc rao 
giảng Lời Chúa hữu hiệu, chứ không phải là 
mục tiêu. Thánh Tôma sẽ nói rõ điều này: sự 
trọn lành hệ tại đức ái chứ không hệ tại sự khó 
nghèo. Vì thế dòng Đaminh không gặp những 
cuộc tranh chấp nội bộ như dòng Phansinh bắt 
nguồn từ việc giải thích nếp sống khó nghèo. 
Tuy vậy, khi đọc di chúc của thánh Đominicô, 
ta không khỏi ngạc nhiên vì thấy giọng điệu sao 
mà giống thánh Phanxicô đến thế: “Anh em rất 
thân mến, đây là những điều cha trối lại như gia 
sản cho con cái: hãy có lòng bác ái, hãy giữ đức 
khiêm nhường, hãy chiếm hữu sự khó nghèo tình 
nguyện”. Rồi ngài còn nghiêm khắc ngăn cấm 
không được du nhập quyền sở hữu tài sản vào 
dòng, cũng như ngài chúc dữ cho bất cứ ai lấy 
bụi bặm tài sản mà làm lu mờ vẻ sáng ngời của 
Dòng. Lạ thật, thánh Đôminicô chẳng khuyến 
khích anh em chuyên cần học hành, sốt sắng cầu 
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nguyện, nhiệt thành rao giảng gì cả! Tôi không 
muốn bình luận điều này, bởi vì đã viết trong 
sách Tìm hiểu dòng Đaminh rồi (chương 15)! 

2/ Thánh Phanxicô được Đaminh-hóa 
Chắc hẳn sự thay đổi căn tính quan trọng 

nhất của dòng Hèn mọn là chuyển từ dòng giáo 
dân sang dòng giáo sĩ, từ chỗ giảng thuyết bình 
dân sang giảng thuyết hàn lâm; nói cách khác, 
từ dòng nông dân sang dòng trí thức. Nhiều 
nhân tố đã góp phần vào việc biến hình đổi dạng 
ấy, đứng đầu là các giáo sĩ và giáo sư gia nhập 
dòng (được gọi là sapientes), chẳng hạn như 
thánh Anton Padova, và cách riêng là do ảnh 
hưởng của đức hồng y Hugolinô, đấng bảo trợ 
của dòng và là giáo hoàng tương lai Grêgôriô 
IX. Việc học được đưa vào đời sống của anh em 
hèn mọn. Như chúng ta đã biết, từ năm 1236, 
Alexander de Hales, giáo sư thần học tại Paris 
gia nhập dòng Hèn mọn, và nhờ vậy mà dòng 
Hèn mọn có một ghế dạy học ở Paris, rồi sau 
đó, nhường lại cho Jean la Rochelle (1238-44), 
và 10 năm sau Bonaventura giữ ghế này (1254-
57). Dòng Đaminh thì đã giữ hai ghế từ năm 
1229. Tại đây hai dòng đã hợp lực để đương đầu 
với sự chống đối của hàng giáo sĩ triều, nhưng 
sau đó lại bất hòa vì dòng Đaminh thiên về triết 
học Aristote, còn dòng Phansinh vẫn giữ triết 
học Platon 
IV. Kết luận 

Đã đến lúc phải kết luận. Đã có nhiều trang 
đẹp ca ngợi sự đóng góp của hai vị thánh này 
cho Giáo hội. Chỉ cần trưng dẫn chương 158 
trong sách Đối thoại của thánh Catarina Siena, 
viết vào thế kỷ XIV. Gần hơn nữa là bài huấn 
dụ của đức thánh cha Bênêđictô XVI vào dịp 
tiếp kiến chung ngày thứ tư 13/1/2010. Đó là 
những trang đáng nghiền ngẫm. 

Tình huynh đệ giữa hai dòng được biểu lộ 
đặc biệt trong phụng vụ. Vào lễ thánh 
Đôminicô, vị bề trên (tu viện, tỉnh dòng, toàn 
dòng) của anh em Hèn mọn chủ sự thánh lễ tại 
nhà thờ dòng giảng thuyết và ngược lại. (Ở Việt 
Nam chưa có tục lệ này). Bản văn phụng vụ lễ 
kính thánh Phanxicô được lấy lại trong phần 
riêng của anh em giảng thuyết, và ngược lại. 
Vào dịp lễ của hai thánh tổ phụ, đôi bên cùng 
xướng bài hát: Seraphicus Pater Franciscus et 
apostolicus Pater Dominicus, ipsi nos 
docuerunt legem tuam, Domine. 

Dĩ nhiên, giữa hai dòng không thể nào thiếu 
những chuyện châm chọc của Đạo Kười. Tôi chỉ 

xin chọn một bản văn thuật lại cuộc đối thoại 
giữa hai vị thánh diễn ra tại Roma. Đôminicô 
nói trước, Phanxicô đáp lại. 

Đôminicô. Chào anh. Tôi là người nước Tây-
ban-nha. Từ thuở bé, tôi đã theo đuổi việc học 
hành. Tại đại học Palencia, tôi đã khám phá 
những chân lý sâu xa của thần học, vẻ đẹp của 
triết học. Tôi đã đi ngang qua miền nam nước 
Pháp, và đã chứng kiến những lạc giáo. Tôi 
nghiệm thấy rằng sự dữ của thời đại này là tội 
kiêu ngạo và dốt nát, khiến cho lý trí ra mù 
quáng và nô lệ. Duy chỉ có chân lý mới mang lại 
tự do đích thực. Còn anh thì sao? 

Phanxicô. Tôi là một thương gia, một con 
người mê thế gian, và một người tội lỗi. Tôi 
chẳng học hành cao siêu gì cả. Mấy cuốn sách 
tôi đọc toàn là chuyện kiếm hiệp và các bài ca 
trữ tình. Thế rồi một ngày kia Chúa nhân từ đã 
gọi tôi, và dạy tôi hãy đọc cuốn sách là Thánh 
giá. Tôi chưa gặp người lạc giáo nào, nhưng tôi 
đã gặp nhiều người phong cùi. Thế rồi Chúa đã 
giao cho tôi các tu sĩ. Chẳng ai chỉ dẫn cho tôi 
cách thức phải điều hành cộng đoàn ấy ra sao, 
nhưng chính Đấng Tối cao đã mạc khải cho tôi 
biết rằng cần phải sống theo Tin mừng. 

Đôminicô. Các anh em tôi cũng sống theo 
Tin mừng. Họ cầu nguyện và học hành để hiểu 
biết các mưu mô thế gian mà chống trả.  

Phanxicô. Các anh em tôi thì dốt nát mù chữ, 
và họ chẳng có cuốn sách nào ngoài cây thánh 
giá. 

Đôminicô. Các anh em tôi không sở hữu gì 
khác, ngoài cái nhà cộng đoàn và căn phòng mà 
hôm nay họ đang ở nhưng ngày mai có thể đã 
chuyển đi chỗ khác. 

Phanxicô. Các anh em tôi chẳng có lấy một 
nơi gối đầu; trái tim của tôi trở thành căn phòng 
của họ. 

Đôminicô. Anh Phanxicô ơi, làm thế nào mà 
một cộng đoàn có thể đứng vững nếu chẳng ai 
chăm lo những nhu cầu tối thiểu của thân xác? 

Phanxicô. Anh Đôminicô à, Chúa đã mặc 
khải cho tôi biết rằng nếu mình ôm ấp Bà Chúa 
Nghèo, thì thế gian sẽ chu cấp những điều cần 
thiết cho chúng ta, bởi Chúa đã đặt một hợp 
đồng giữa chúng tôi với thế gian: chúng tôi lo 
làm gương sáng cho thế gian, và Thiên Chúa sẽ 
lo liệu những sự cần thiết cho chúng tôi. 

Đôminicô. Chúng tôi cũng sống nghèo đấy 
chứ. Chúng tôi là những con chó của Chúa, 
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miệng ngậm bó đuốc đức tin, xông vào đàn sói 
lạc giáo để xua đuổi chúng. 

Phanxicô. Chúng tôi là những nhóm du ca, 
với khuôn mặt luôn hớn hở vui tươi kể cả lúc 
gặp gian truân. Chúng tôi muốn loan báo cho 
người đời biết rằng phụng sự Thiên Chúa là cai 
quản, và phải phụng sự ngài trong hân hoan. 

Đôminicô. Chúng tôi đập tan các thứ cỏ lạc 
giáo, và bứng cả hết các cỏ dại làm ô nhiễm đất 
đai. 

Phanxicô. Chúng tôi không có sức mạnh để 
nhổ cỏ, nhưng có can đảm để chịu chết vì đạo, 
bởi vì nếu hạt giống mà không chết đi thì sẽ 
không mang lại hoa trái. 

Đôminicô. Thiên Chúa là chân lý; do sự u 
mê dốt nát mà sinh ra tội lỗi. 

Phanxicô. Thiên Chúa là tình yêu; bởi thiếu 
tình yêu cho nên đâm ra u mê dốt nát. 

Đôminicô. Anh Phanxicô ơi, tôi ước mong 
sao cho hai dòng chúng ta nhập làm một, và 
mong sao cả hai cùng giữ một luật lệ như nhau. 

Phanxicô. Không được đâu, anh Đôminicô 
à! Chúng ta là hai cái bánh xe của một cỗ xe; 
bánh xe của chúng em mãi mãi vẫn là nhỏ bé 
hèn mọn! 

Khỏi nói ai cũng đoán được xuất xứ của đoạn 
văn này. 

 

Dâng trả mọi sự tốt lành  
về cho Thiên Chúa (L ksc 17,17) 

Lễ khấn trọng tại Thủ Đức 17-9-2013 
Is 43,16-21; 1 Ga 4,14-19; Lc 17,7-10 

FX Long, ofm 
 

Hướng về lễ khấn trọng thể của 7 anh em 
hôm nay, tôi đã nghĩ đến lời Thiên Chúa mà 
chúng ta vừa nghe: “Này Ta sắp làm một việc 
mới, việc đó manh nha rồi” (Is 43,19). Việc 
mới, đó là 7 anh em sắp tuyên khấn trọng thể 
trong Dòng AEHM. Quả thật, anh em là những 
con người mới. Sau những tháng năm học hỏi, 
suy tư, cầu nguyện, và luyện tập, hôm nay khi 
tuyên khấn trọng thể, anh em nói lên rằng anh 
em sẽ ra sức sống lời cam kết trong bí tích rửa 
tội một cách mới mẻ, anh em sẽ cố gắng trở 
thành một Phanxicô cho thời đại này, vị thánh 
đã từng được coi là con người mới vào thời của 
ngài. Tương lai đang mở ra sẽ chứng thực tính 
mới mẻ của anh em, khi anh em sống và hoạt 
động giữa lòng thế giới, tại quê hương chúng ta, 
một thế giới, một quê hương không hề là cái nôi 
êm ấm để anh em nằm vào mà sống yên thân.  

Thế giới chúng ta đang trải qua những cuộc 
biến động về văn hóa, và chứng kiến cuộc khai 
sinh những nền văn hóa mới, những biểu tượng 
mới và những lối sống mới. Thế giới đang 
chứng kiến việc tháo gỡ và tan rã những giá trị 
lớn, do những nền triết học cạnh tranh nhau, do 
một thứ chủ nghĩa tân tự do, và chủ nghĩa cá 
nhân… Hôm nay có người nói: “Mọi sự đều có 
thể, nhưng không có gì chắc chắn”. Còn tại đất 
nước chúng ta, những giá trị truyền thống đang 

mất dần: hơn bao giờ hết, sự ích kỷ và kiêu ngạo 
khiến coi rẻ cả mạng sống người khác, sự tham 
lam khiến người ta chà đạp lên công lý. Anh em 
đừng nói: Ghê quá, anh ơi! Em không dám đâu! 
Thật buồn cười khi một vận động viên được 
đánh giá là có khả năng, được đầu tư để tập 
luyện chuẩn bị cho một cuộc thi đấu, rồi vừa đặt 
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chân vào điểm xuất phát, thì co rúm người lại, 
run lẩy bẩy… Mong rằng anh em không hề như 
thế! 

Đúng là có người nói: “Mọi sự đều có thể, 
nhưng không có gì chắc chắn”, nhưng anh em sẽ 
cho thấy rằng: “Mọi sự đều có thể, vì có những 
điều chắc chắn”. Một điều chắc chắn, đó là niềm 
tin vào Thiên Chúa Tình Yêu: “Chúng ta đã biết 
tình yêu của Thiên Chúa nơi chúng ta, và đã tin 
vào tình yêu đó” (1 Ga 4,16); đó là niềm tin vào 
Đức Kitô Tử nạn và Phục sinh, niềm vinh dự 
của chúng ta. Một điều chắc chắn khác, đó là sự 
hiệp thông trong Giáo Hội. Di sản thiêng liêng 
của Gia đình Phan sinh chúng ta cũng là một 
điều chắc chắn. Di sản thiêng liêng trong Dòng 
sẽ giúp sống cụ thể niềm tin vào Thiên Chúa Ba 
Ngôi, nếp sống Hội Thánh, và đáp lại các thách 
đố của thế giới. Do đó, trước khi khấn và nhìn 
tới thời gian sau khi khấn, cũng nên tự hỏi để 
xem ta đã có di sản đó chưa: Gia đình Phan 
sinh, chứ không phải một nơi nào khác, có phải 
là nơi anh em đang sống một kinh nghiệm 
thiêng liêng sâu xa, trong đó anh em khám phá 
ra Thiên Chúa là ai và con người là ai chăng? 
Đây có phải là nơi anh em sống một tương quan 
huynh đệ trung thực đối với từng người chăng? 
Anh em đã sống thế nào để từng huynh đệ đoàn 
cụ thể trong đó anh em hiện diện, có mặt giữa 
lòng xã hội mà phục vụ mọi người, đặc biệt 
những người nghèo, trong sự an hòa, khiêm tốn 
và vui tươi?  

Một điều rất chắc chắn nữa, đó là trong Linh 
đạo Phan sinh, để dám nhìn thẳng vào con 
đường trước mặt với niềm hy vọng và sự lạc 
quan, thì cần mở ra với Thánh 
Thần và tác động thánh của 
Người, như thánh Phanxicô đã 
nói: “Trên hết mọi sự, anh em 
hãy ao ước được Thần Linh 
Chúa hiện diện và tác động nơi 
mình…” (L 10,8-10). Đây là 
Thần Khí đang duy trì sự sống 
cho Hội Thánh và cho thế giới, 
cho cả tạo thành và vũ trụ nữa, 
đang canh tân mọi sự và hướng 
dẫn mọi sự tiến về thời đại 
mới. Thật ra, để hiểu được và 
sống được hiện tại, chúng ta 
phải học cái nhìn của Đức Kitô 
Phục Sinh, mà thấy rằng thời 
đại chúng ta cũng chẳng tệ hơn 
những thời đại trước. Chúng ta tiến đi trong 

chương trình của Chúa Cha, trên con đường 
Giêsu Kitô, trong quyền lực Thánh Thần. Thần 
Khí là thực tại sống động của Thiên Chúa ở 
trong chúng ta, là nguồn suối chúng ta uống, là 
tia sáng chiếu soi chúng ta và quyền bính duy 
nhất đưa chúng ta vào trong sự thật vẹn toàn của 
đời sống chúng ta. Ngoài ra còn phải chắc chắn 
có một tâm thế, đó là sự đánh liều, lòng can 
đảm, sự kiên nhẫn. Phải can đảm, phải đánh liều 
tiếp tục trung thành bước theo Đức Kitô. Phải 
kiên nhẫn nữa, phải chấp nhận thân phận bị 
đóng đinh, -như cha thánh Phanxicô, trước khi 
và sau khi “được” đóng đinh trên thân xác, thì 
đã và sẽ liên tục “bị” đóng đinh trong tâm hồn -, 
khi gặp sự vô ơn, khi bị bôi nhọ và dèm pha, khi 
bị xử tệ và sỉ nhục. Như Đgh Phanxicô đã dạy: 
“Phải vác lên vai tất cả những khó khăn của đời 
sống hằng ngày, tất cả những khó khăn của việc 
rao giảng Tin Mừng, tất cả những khó khăn từ 
những kẻ thù của thập giá Đức Kitô như thánh 
Phaolô đã gọi”41 (tr. 142). Còn có một mối nguy 
khiến anh em có thể phản bội ơn gọi mà không 
biết, đó là “thói quen”. Vẫn là Đức Giáo Hoàng 
dạy: “Chúng ta quen thức dậy mọi ngày y như 
thể chúng ta không thể làm khác, chúng ta quen 
với bạo lực như đó là một điều không thể tránh 
được với các thông tin, chúng ta quen với khung 
cảnh quen thuộc là sự nghèo khó và bần cùng 
khi chúng ta rảo qua các con đường trong thành 
phố… Thói quen gây mê trái tim”. Phải ra khỏi 
“thói quen và sự lười biếng của nếp cũ” (tr. 152-
153), để có thể sống sự trung thành một cách 
sáng tạo. 

Tuy nhiên, chúng ta vẫn chỉ là những tôi tớ 
vô dụng (x. Lc 17,10). Mãi mãi 
là tôi tớ vô dụng, nhưng luôn 
luôn tin vào tình yêu Thiên 
Chúa để phục vụ trong các hoàn 
cảnh đầy những bất ngờ, nên 
chẳng bao giờ chúng ta cảm 
thấy thỏa mản. Vì là vô dụng, 
những điều tốt lành ta có chắc 
chắn từ Thiên Chúa mà đến, 
nên cứ dâng trả về cho Người 
bằng tâm tình tạ ơn (x. L ksc 
17,17). Vì mãi mãi vô dụng, 
chúng ta cứ lên kế hoạch trong 
ánh sáng của Thiên Chúa, và lại 
thanh thoát tiến đi… 

                                                 
41 Seul l’amour nous sauvera, Ed. Parole et Silence, 2013. 
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Đức Thánh Cha Phanxicô  
hành hương tại Assisi 

LM. Trần Đức Anh OP ngày 04/10/2013 
Nguồn: Vietcatholic 

ASSISI. Hôm 4-10-2013, ĐTC Phanxicô đã 
dành 13 tiếng đồng hồ, từ 7 giờ sáng cho đến 8 
giờ tối, để viếng thăm Assisi cách Roma 200 
cây số, quê hương vị Thánh ngài đã chọn làm 
bổn mạng và là vị hướng đạo cho triều đại Giáo 
Hoàng của ngài. 

Đức Phanxicô là vị giáo hoàng thứ 19 đến 
viếng thăm Assisi nhưng ngài là vị Giáo Hoàng 
đầu tiên mang tên vị thánh nghèo. 

Máy bay trực thăng của không lực Italia chở 
ĐTC đã đáp xuống sân vận động gần Viện 
Seraphicum lúc 7 giờ rưỡi sáng và đã được Chủ 
tịch Thượng viện Italia, Ông Piero Grasso, Đức 
GM sở tại và ông thị trưởng Assisi cùng với 
nhiều quan chức đạo đời và đông đảo tín hữu 
tiếp đón. Tháp tùng ĐTC trong chuyến viếng 
thăm này đặc biệt có 8 Hồng Y thuộc Hội đồng 
cố vấn, giúp ngài trong việc cai quản Giáo Hội 
hoàn vũ và cải tổ các cơ quan trung ương Tòa 
Thánh. Trong số 8 vị có ĐHY Sean O'Malley, 
dòng Phanxicô Capuchino TGM giáo phận 
Boston, Hoa kỳ. 

Thăm các trẻ em khuyết tật 
Seraphicum là một viện săn sóc các trẻ em 

khuyết tật do cha Ludovico da Casoria dòng 
Phanxicô thành lập ngày 17-9-1871 đúng ngày 
kỷ niệm thánh tổ phụ chịu 5 dấu thánh và hiện 
có 60 em. 

ĐTC đã vào nhà nguyện của Viện để cầu 
nguyện ít phút trước khi gặp gỡ các em khuyết 
tật, cũng với những người săn sóc và một số 
bệnh nhân khác. Ngài thân ái chào thăm mọi 
người, hôn các em bé bệnh nhân trong bầu khí 
thật cảm động. 

Lên tiếng sau lời chào mừng của Ông thị 
trưởng và bà giám đốc Viện Seraphicum, ĐTC 
bỏ qua bài diễn văn dọn sẵn, và ứng khẩu nói 
với mọi người: 

”Chúng ta đang ở giữa những vết thương của 
Chúa Giêsu: những vết thương này đang được 
lắng nghe, và nhìn nhận.. Chúa Giêsu ẩn trong 
các trẻ em, các thiếu niên này. Trên bàn thờ 
chúng ta thờ lại Mình Chúa Giêsu, nơi các em 
này, chúng ta thấy những vết thương của Chúa.. 
Các em cần được những người nói mình là Kitô 
hữu lắng nghe và đón nhận”. 

ĐTC nhận xét rằng ”rất tiếc là xã hội bị ô 
nhiễm vì văn hóa gạt tỏ, trái ngược với văn hóa 
tiếp đón. Nạn nhân của thứ văn hóa gạt bỏ chính 
là những người yếu thế, mong mang nhất. Trong 
bối cảnh đó, ngài kêu gọi các vị lãnh đạo chính 
trị và chính quyền đặt những người bị thiệt thòi 
nơi trung tâm những quan tâm về chính trị và xã 
hội. 

Sau bài huấn dụ, ĐTC còn dừng lại chào 
thăm từng em khuyết tật và các bác sĩ, y tá, thân 
nhân và những người săn sóc các em. 

Gặp gỡ người nghèo 
Liền đó, ngài đến viếng Đền thánh Damiano, 

trước khi đến tòa GM Assisi để gặp những 
người nghèo được Caritas trợ giúp. Cuộc gặp gỡ 
diễn ra tại phòng gọi là ”cởi bỏ”, nơi thánh 
Phanxicô đã cởi bỏ y phục trả lại cho thân phụ 
và những gì mình có thể hoàn toàn sống theo lý 
tưởng thanh bần. 
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Trong lời chào ĐTC, Đức TGM Sorrentino 
của giáo phận Assisi nhận xét rằng đây là lần 
đầu tiên từ 800 năm nay một vị giáo hoàng đến 
viếng phòng ”cởi bỏ” này.. ”Chúng con cũng 
xin ĐTC giúp chúng con hiểu làm sao chúng 
con phải cởi bỏ chính mình để luôn được tự do 
hầu có thể phục vụ”. 

Trong dịp này, ĐTC cũng ứng khẩu và nói 
“đây là cơ hội để mời gọi Giáo Hội cởi bỏ. 
Nhưng Giáo Hội là tất cả chúng ta, từ người đầu 
tiên chịu phép rửa. Tất cả chúng ta đều phải đi 
theo con đường của Chúa Giêsu, Đấng đã đi 
trên con đường cởi bỏ, đã trở thành người tôi tớ, 
người phục vụ, đã muốn hạ mình cho đến thập 
giá. Nếu chúng ta muốn là Kitô hữu, thì không 
có con đường nào khác. Nhưng có người nói: 
Chúng ta không thể làm một Kitô giáo nhân bản 
hơn, không có thánh giá, không có Chúa Giêsu, 
không có sự cởi bỏ sao? Nhưng làm như thế, 
chúng ta sẽ trở thành những Kitô hữu của tiệm 
bánh ngọt, như những chiếc bánh ngọt thật đẹp, 
nhưng không phải là Kitô hữu đích thực.” 

”Nhưng chúng ta phải cởi bỏ cái gì? Thưa 
ngày nay Giáo Hội phải cởi bỏ một nguy hiểm 
rất trầm trọng đe dọa mỗi ngừơi trong Giáo Hội, 
đó là nguy hiểm tinh thần thế gian. Kitô hữu 
không thể sống với tinh thần của thế gian. Tinh 
thần này đưa chúng ta đến chỗ háo danh, quyền 
lực, hà hiếp, kiêu ngạo. Đó là một thứ ngẫu 
tượng chứ không phải là Thiên Chúa, và tội thờ 
thần tược là tội nặng nhất! Tất cả chúng ta đều 
phải cởi bỏ tinh thần thế tục, trái ngược với tinh 
thần các Mối Phúc, tinh thần của Chúa Giêsu. 

Thánh lễ 
Giã từ những người nghèo tại tòa GM Assisi, 

ĐTC đã đến Vương cung thánh đường thánh 
Phanxicô lúc 10 giờ 20. Tại đây ngài được cha 
Tổng quyền dòng Phanxicô Viện tu cùng với 
cha Bề trên thánh tu viện tiếp đón. ĐTC đã chào 
thăm đông đảo các tu sĩ của dòng trong Thánh 
đường trên, trước khi đi xuống hầm đền thờ để 
quì cầu nguyện trước mộ của thánh Phanxicô. 

Sau đó, ngài bắt đầu cử hành thánh lễ tại 
Quảng trước đền thờ, cùng với các HY tháp 
tùng, tất cả các GM miền Umbria, và hàng trăm 
linh mục triều và dòng. Trong số các giới chức 
chính quyền hiện diện, đặc biệt có Chủ tịch Hội 
đồng Bộ trưởng Italia, Ông Nicola Letta. Các tín 
hữu ngồi hết mọi chỗ trong quảng trường trước 
Đền thờ. 

Bài giảng của Đức Thánh Cha 
Trong bài giảng, ĐTC mời gọi các tín hữu 

noi gương thánh Phanxicô mặc lấy Chúa Giêsu, 
gắn bó với Chúa, tìm an bình đích thực bắt 
nguồn từ Chúa, và tôn trọng thiên nhiên, nhất là 
con người. Ngài nói: 

”Lạy Cha, là Chúa Trời Đất, con chúc tụng 
Cha vì Cha đã giấu những điều ấy với những 
người khôn ngoan và thông thái, và đã tỏ lộ cho 
những người bé nhỏ” (Mt 11,25) 

”An bình và thiện hảo cho tất cả anh chị em! 
Với lời chào Phanxicô này tôi cám ơn anh chị 
em đã đến đây, tại Quảng trường này, đầy lịch 
sử và đức tin, để cùng cầu nguyện. 

”Hôm nay, như bao tín hữu hành hương 
khác, tôi đến đây để chúc tụng Chúa Cha vì tất 
cả những gì ngài muốn tỏ lộ cho một trong 
những người bé mọn mà Tin Mừng nói với 
chúng ta, đó là Phanxicô, con của một thương 
gia giàu có ở Assisi. Cuộc gặp gỡ với Chúa 
Giêsu đưa Phanxicô đến chỗ cởi bỏ một đời 
sống thoải mái và phóng túng, để kết hôn với 
”Bà Chúa Nghèo” và sống như người con đích 
thực của Cha ở trên trời. Sự chọn lựa này của 
Phanxicô, diễn tả một cách quyết liệt sự noi 
gương Chúa Kitô, mặc lấy Đấng giàu sang đã 
trở nên nghèo để làm cho chúng ta trở nên giàu 
nhờ cái nghèo của Ngài (Xc 2 Cr 8,9). Trong 
trọn cuộc đời của Phanxicô, lòng yêu mến người 
nghèo và noi gương Chúa Kitô nghèo là hai yếu 
tố gắn liền với nhau không thể tách rời được, 
hai mặt của cùng một mề đai. 

Thánh Phanxicô chứng tỏ điều gì cho chúng 
ta ngày nay? Ngài nói với gì chúng ta, không 
phải bằng lời nói, vốn là điều dễ dàng, nhưng 
bằng chính cuộc sống? 

1. Điều thứ I, điều cơ bản mà thánh Phanxicô 
chứng tỏ cho chúng ta là: sống như Kitô hữu có 
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nghĩa là có một quan hệ sinh tử với Con người 
của Chúa Giêsu, là mặc lấy Chúa, là đồng hóa 
với Chúa. 

”Đâu là điểm khởi hành con đường của 
Thánh Phanxicô hướng về Chúa Kitô? Thưa từ 
cái nhìn của Chúa Giêsu trên Thánh Giá. Để cho 
mình được Chúa ngắm nhìn trong lúc Chúa ban 
sự sống cho chúng ta và lôi kéo chúng ta về với 
Ngài. Phanxicô đã trải qua kinh nghiệm này một 
cách đặc biệt trong ngôi thánh đường Thánh 
Damiano nhỏ bé, khi cầu nguyện trước tượng 
Chúa Chịu Đóng Đanh, mà hôm nay tôi được 
kính viếng. Trong tượng Đóng Đanh ấy, Chúa 
không xuất hiện như người chết, nhưng như 
người sống! Máu chảy xuống từ vết thương nơi 
bàn tay, chân và cạnh sườn Chúa, nhưng máu ấy 
biểu lộ sự sống. Chúa Giêsu không có đôi mắt 
khép lại, nhưng mở toang: một cái nhìn nói với 
con tim. Và Chúa Chịu Đóng Đanh không nói 
với chúng ta về sự thất bại; trái lại nói với chúng 
ta về một cái chết cũng là sự sống, sinh ra sự 
sống, vì nói với chúng ta về tình thương, vì 
Ngài là Tình Thương của Thiên Chúa nhập thể, 
và Tình Thương không chết, trái lại, đánh bại sự 
ác và sự chết. Ai để cho mình được Chúa Giêsu 
Chịu Đóng Đanh ngắm nhìn thì được tái tạo trở 
thành một ”thụ tạo mới”. Đây là điểm khởi hành 
của mọi sự: đó là kinh nghiệm về Ơn Thánh 
biến đổi, được yêu mến mà không có công trạng 
gì, dù là ngừơi tội lỗi. Vì thế thánh Phanxicô có 
thể nói như thánh Phaolô: ”Về phần tôi, tôi 
không hãnh diện về điều nào khác ngoài thập 
giá của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta”(Gl 
6,14) 

Lạy thánh Phanxicô, chúng con hướng về 
ngài và cầu xin: xin dạy chúng con ở lại trước 
Thánh Giá Chúa chịu đóng đanh, để cho Chúa 
nhìn, để Chúa tha thứ và được tình thương Chúa 
tái tạo. 

2. Trong Tin Mừng chúng ta đã nghe những 
lời này: ”Hỡi tất cả những ai mệt mỏi và gánh 
nặng, hãy đến cùng tôi và tôi sẽ bổ sức cho. Hãy 
mang lấy ách của tôi và học cùng tôi vì tôi hiền 
lành và khiêm nhường trong lòng” (Mt 11,28-
29) 

Đây là điều thứ hai mà thánh Phanxicô làm 
chứng cho chúng ta: Ai theo Chúa Giêsu, thì 
nhận được an bình đích thực. Thánh Phanxicô 
được nhiều người gắn liền với hòa bình, nhưng 
ít người đi vào chiều sâu. Đâu là hòa bình mà 
thánh Phanxicô đã lãnh nhận, đã sống và thông 

truyền cho chúng ta? Thưa đó là hòa bình của 
Chúa Kitô, được trải qua tình yêu lớn nhất, tình 
yêu của Thập Giá. Đó là hòa bình mà Chúa 
Giêsu Phục Sinh đã ban cho các môn để khi 
Ngài hiện ra giữa họ và nói: ”Bình an cho các 
con!” và Ngài nói điều đó, tỏ cho họ đôi tay bị 
vết thương và cạnh sườn bị đâm thâu qua (Xc 
Ga 20,19.20) 

An bình theo tinh thần Phanxicô không phải 
là một tình cảm ủy mị. Xin lưu ý điều này: 
không hề có thánh Phanxicô như thế! Và hòa 
bình ấy cũng không phải là một sự hòa hợp 
phiếm thần với những năng lượng của vũ trụ.. 
Cả điều này cũng không phải là tinh thần 
Phanxicô, nhưng là một ý tưởng mà vài người 
đã tạo ra! Hòa bình của thánh Phanxicô là hòa 
bình của Chúa Kitô, và thánh nhân tìm được khi 
mang lấy ách của Chúa, nghĩa là giới răn của 
Chúa: Các con hãy yêu thương nhau như Thầy 
đã yêu thương các con (Xc Ga 13,34; 15,12). Và 
cái ách này không thể mang với sự kiêu hãnh, tự 
phụ, kiêu ngạo, nhưng chỉ có thể mang được với 
sự hiền lành và khiêm nhường trong lòng. 

Lạy Thánh Phanxicô, chúng con hướng về 
ngài, và cầu xin: Xin dạy chúng con trở nên 
”khí cụ hòa bình”, thứ hòa bình có nguồn mạch 
nơi Thiên Chúa, hòa bình mà Chúa Giêsu đã 
ban cho chúng ta. 

3. ”Lạy Đấng Tối Cao, toàn năng, Chúa nhân 
từ, chúc tụng Chúa.. cùng với tất cả các thụ tạo 
của Chúa” (FF 1820). Bài ca của thánh 
Phanxicô bắt đầu với những lời như thế. Lòng 
yêu mến của thánh nhân đối với toàn thể công 
trình sáng tạo, sự hòa hợp của công trình này. 
Vị Thánh thành Assisi chứng tỏ lòng tôn trọng 
đối với tất cả những gì Thiên Chúa đã tạo dựng 
và con người được mời gọi giữ gìn và bảo vệ, 
nhưng nhất là ngài chứng tỏ lòng tôn trọng và 
yêu mến đối với mỗi người. Thiên Chúa đã sáng 
tạo thế giới để nó trở thành nơi tăng trưởng 
trong hòa hợp và an bình. Hòa hợp và an bình! 
Thánh Phanxicô là một người hài hòa và an 
bình. Từ thành phố hòa bình này, tôi lập lại một 
cách mạnh mẽ và dịu dàng rằng: chúng ta hãy 
tôn trọng thiên nhiên, chúng ta đừng trở thành 
những dụng cụ phá hoại! Chúng ta hãy tôn trọng 
mỗi người: hãy chấm dứt các cuộc xung đột võ 
trang đang làm trái đất đẫm máu, khí giới hãy 
im tiếng và oán thù ở mọi nơi hãy nhường chỗ 
cho tình thương, xúc phạm nhường chỗ cho tha 
thứ, và bất hòa nhường chỗ cho đoàn kết. Chúng 
ta hãy nghe tiếng kêu của những người đang 
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khóc lóc, đau khổ và chết vì bao lực, vì khủng 
bố hoặc chiến tranh, tại Thánh Địa, vốn được 
thánh Phanxicô rất yêu mến, tại Siria, toàn vùng 
Trung Đông và trên thế giới. 

Lạy thánh Phanxicô chúng con hướng về 
ngài, và cầu xin: xin thánh nhân cầu xin Thiên 
Chúa ban ơn này: xin cho thế giới chúng con 
được hòa hợp và an bình. 

Sau cùng, chúng ta không thể quên rằng hôm 
nay Italia mừng kính thánh Phanxicô bổn mạng. 
Tôi cũng biểu lộ cử chỉ truyền thống tặng dầu 
cho đèn chầu, năm nay đến lượt miền Umbria 
cung cấp. Chúng ta hãy cầu nguyện cho quốc 
dân Italia, để mỗi người luôn hoạt động cho 
công ích, để ý đến những gì liên kết hơn là tới 
những gì gây chia rẽ. 

”Tôi lập lại lời kinh của thánh Phanxicô cho 
Assisi, cho Italia và thế giới: 'Vì vậy lạy Chúa 
Giêsu Kitô, là Cha từ bi, con cầu xin Chúa đừng 
nhìn đến sự vô ơn của chúng con, nhưng luôn 
nhớ lại lòng thương xốt dồi dào Chúa đã chứng 
tỏ tạoi thành này, để nơi ấy luôn là địa điểm và 
là nơi ở của những người thực sự biết Cha và 
tôn vinh danh Chúa được chúc tụng và vinh 
hiển đến muôn đời. Amen” (Specchio di 
perfezione, 124, FF 1824). 

Cuối thánh lễ, có nghi thức tặng dầu cho đèn 
được đốt tại mộ thánh Phanxicô bổn mạng 
Italia. ĐTC đã làm phép dầu này, và Ông thị 
trưởng thành Assisi đã mang đến đổ vào đèn và 
thắp lên. 

Sau đó, ĐTC đã đến dùng bữa trưa với 
những người nghèo tại Trung tâm tiếp đón đầu 
tiên của Caritas, gần Nhà ga xe lửa Đức Mẹ các 
Thiên Thần. 

Lúc 2 giờ 15 phút chiều, ngài tiếp tục cuộc 
thăm viếng tại Đan viện Carceri nơi sườn núi 
Subasio. Đan viện này được kiến thiết trên 
những hang đá nơi thánh Phanxicô đến cầu 
nguyện. Theo truyền thống thánh nhân đã nói 
chuyện với chim chóc tại đây. 

Gặp gỡ linh mục, tu sĩ  
và giáo dân dấn thân 
Sau đó, ĐTC đến nhà thờ chính tòa thánh 

Rufino của giáo phận Assisi, để gặp gỡ hàng 
giáo sĩ, tu sĩ nam nữ và các thành viên Hội đồng 
mục vụ của giáo phận. 

Trong bài huấn dụ nhân dịp này, nhắc nhở 
mọi người về 3 điểm: 

1. Trước tiên là lắng nghe Lời Chúa. Giáo 
Hội là cộng đồng lắng nghe trong tinh thần tin 
yêu những gì Chúa nói. Kế hoạch mục vụ mà 
anh chị em đang sống nhấn mạnh đặc biệt về 
chiều kích cơ bản này... Tôi nghĩ tất cả chúng ta 
đều có thể cải tiến khía cạnh này: đó là ngày 
càng trở nên người lắng nghe Lời Chúa, để bớt 
giầu lời nói của chúng ta đồng thời giầu hơn 
nhờ Lời Chúa nói. Tôi nghĩ đến linh mục có 
nhiệm vụ rao giảng. Làm sao LM có thể giảng 
nếu trước đó không lắng nghe tiếng Chúa trong 
thinh lặng, trong con tim của mình? Tôi nghĩ 
đến các cha mẹ là những nhà giáo dục đầu tiên: 
làm sao họ có thể giáo dục nếu lương tâm họ 
không được Lời Chúa soi sáng, nếu cách thức 
suy tư và hành động của họ khôgn được Lời 
Chúa hướng dẫn? Họ nêu gương nào cho con 
cái?... 

2. Thứ hai là bước đi. Đây là lời tôi thích 
khi nghĩ đến Kitô hữu và Giáo Hội. Nhưng đối 
với anh chị em, lời này có một nghĩa đặc biệt: 
anh chị em đang bước vào Công nghị giáo phận, 
và công nghị ở đây, Sinodo, có nghĩa là đồng 
hành với nhau. Đây thực là một kinh nghiệm 
đẹp nhất mà chúng ta sống: được là thành phần 
của dân đang tiến bước trong lịch sử, cùng với 
Chúa, Đấng đi giữa chúng ta. 

Tôi cũng nghĩ đến các linh mục. Có gì đẹp 
hơn đối với chúng ta nếu không phải là đồng 
hành với dân của chúng ta, khích lệ, nâng đỡ 
dân, cộng tác, giúp đỡ lẫn nhau, tha thứ cho 
nhau, cùng tiến bước trong sự đoàn kết, không 
chạy trốn về đằng trước, cũng chẳng nhớ nhung 
quá khứ. 

3. Thứ ba là loan báo cho đến tận những 
vùng ven bờ, vùng ngoại ô của cuộc sống. 
Điều quan trọng là ra ngoài, để gặp gỡ tha nhân 
trong các khu ngoại ô, nhất là những con người, 
trong những hoàn cảnh khác nhau. 

Đây là những khu ”ngoại ô” của anh chị em? 
Đó là những vùng có nguy cơ ở ngoài lề, không 
được ánh đèn chiếu vào. Đó là những ngừơi, 
những thực tại con người bị gạt ra ngoài lề, bị 
coi rẻ. Đó là những người tuy ở trung tâm, 
nhưng tinh thần thì xa xăm. 

Anh chị em đừng sợ ra ngoại và gặp gỡ 
những ngừơi ấy, những hoàn cảnh ấy. Đừng để 
mình bị ngăn chặn vì những thành kiến, thói 
quen, sự cứng nhắc về não trạng hoặc về mục 
vụ.. 
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Sau cuộc gặp gỡ tại Nhà thờ chính tòa Assisi, 
lúc quá 4 giờ chiều, ĐTC đến viếng thăm 
Vương cung thánh đường thánh nữ Clara, viếng 
mộ của thánh nữ và cầu nguyện tại Nhà nguyện 
trước Thánh giá thánh Damiano, chào thăm các 
nữ Đan sĩ tại đây. 

Cuộc viếng thăm của ĐTC được tiếp tục tại 
Vương cung thánh đường Đức Mẹ các thiên 
thần của dòng Anh em Hèn Mọn Phanxicô, cách 

đó 4 cây số, rồi gặp gỡ 12 ngàn người trẻ miền 
Umbria vào lúc gần 6 giờ chiều tại quảng 
trường trước Đền thánh và ngài trả lời các câu 
hỏi do 4 bạn trẻ nêu lên. Tiếp đến ĐTC viếng 
Đền thánh Rivotorto trước khi đáp trực thăng 
trở về Vatican, dự kiến vào lúc 8 giờ tối. 
Rivotorto là nơi có những căn nhà nhỏ thánh 
Phanxicô và các bạn đồng hành đầu tiên của 
ngài cư ngụ. 

 
Ngài tựa sao mai ngời sáng 

Ngày 29-09-2013 - Giáo xứ Đakao 
FX Vũ Phan Long, ofm 

 
Trong những ngày này, thánh Phanxicô lại đến 

hiện diện sống động hơn bao giờ hết trong TP này, 
tại Giáo xứ này, giữa chúng ta.  

Con người được coi như là người trùng tu, 
người canh tân, người cộng tác, người thúc đẩy 
Hội Thánh, và cả xã hội thời ngài, con người mà 
phụng vụ đã mượn lời sách Huấn ca công bố: 
“Ông tựa sao mai ngời sáng, như vầng nguyệt vào 
những đêm rằm, như thái dương chói lọi trên Đền 
Thờ, như cầu vồng rực rỡ giữa đám mây huy 
hoàng” (Hc 50,5-7), có tỏa sáng rực rỡ được như 
thế chăng nếu ngài sống giữa một thành phố giao 
thông vô trật tự, khói bụi mịt mù? Khi ngài phải 
lội bì bõm trong những con suối trên các trục lộ 
quan trọng vào những ngày mưa? Giữa những con 
người đã trở nên thô lỗ dễ gây hấn từ khi nào? 
Giữa những người trẻ đã bán tuổi trẻ cho những 
kẻ buôn bán sự chết? Giữa những con người chỉ 
biết co lại, vô cảm, để thủ thân? Giữa những con 
người bóc lột kẻ khác, dù kẻ khác phải trả giá là 
mạng sống họ? Giữa những con người lợi dụng 
địa vị để trục lợi? Giữa những con người liên tục 
nói về người nghèo, nhưng lại sử dụng những 
người túng thiếu để làm lợi cho cá nhân mình, để 
trang điểm cho chính mình? Những con người ấy, 
có khi không phải chỉ là những người ngoài Hội 
Thánh! Phanxicô sẽ còn tỏa sáng được không?  

Chắc chắn ngài vẫn tỏa sáng! Bởi vì ánh sáng 
làm cho ngài trở thành “sao mai, vầng nguyệt, thái 
dương, cầu vồng” không do ngài, mà là do Đức 
Kitô, là chính Đức Kitô, “ánh sáng thật”, sao mai 
thật, thái dương thật. Ngài đã tha thiết gắn kết 
cuộc đời ngài mỗi ngày mỗi hơn với Đức Kitô, là 
nguồn ánh sáng, từ khi ngài khám phá ra Đức Kitô 
khiêm nhường và nghèo khó. Vào ngày Chủa nhật 
22-9 tuần trước, trong chuyến Viếng thăm mục vụ 
thành phố Cagliari, tại đảo Sardinia, ĐTC 
Phanxicô đã nói với Giới Trẻ tại Largo Carlo 

Felice một điều mà chắc chắn thánh Phanxicô rất 
tâm đắc: “Hãy tin tưởng vào Chúa Giêsu… Con 
đường là Chúa Giêsu!”. Chính sự liên kết sống 
động với Đức Kitô, một sự liên kết được trau dồi 
liên tục, rất mê say, đã giúp Phanxicô khám phá ra 
Thiên Chúa không phải là vì Thiên Chúa của các 
cuộc chiến tranh giữa các giai cấp phong kiến 
hoặc của các cuộc thập tự chinh; Đức Giêsu đã và 
vẫn là Ngôi Lời đang bước đi giữa chúng ta, 
không có bất cứ thứ dấu hiệu quyền lực nào, như 
người khiêm nhường nhất và yêu thương mọi 
người nhất: “vị Thiên Chúa uy hùng đã trở thành 
anh của ngài” (2 Cel 198). 

Từ khám phá đó về Thiên Chúa, Phanxicô 
khám phá ra kiểu communio, kiểu sống với người 
khác ở tại nguồn của Hội Thánh, trong đó không 
có những địa vị thống trị, trong đó, trái lại, “ai 
muốn làm lớn, thì phải làm người phục vụ và đầy 
tớ anh em” (L ksc 5,11). Cuộc trở về nguồn lấy 
với Tin Mừng làm nền tảng và cốt lõi ấy lại là một 
cuộc cách mạng thiêng liêng và là một thách đố 
đối với Hội Thánh thời đó, vì phải “trở nên mới”, 
để có thể sống niềm tin trung thành và phong phú; 
“trở nên mới”, như thánh Phaolô đã viết cho 
người Galát: “Điều quan trọng là trở nên một thọ 
tạo mới. Chúc tất cả những ai sống theo quy tắc ấy 
được hưởng bình an và lòng thương xót của 
[Thiên Chúa]” (Gl 6,15-16). Phanxicô đã tỏa sáng, 
thì hôm nay cũng thế, nhưng với cái giá là biết 
bao đau khổ, trăn trở, chiến đấu. 

Hôm nay, vào thời điểm này, lúc mà chúng ta 
đang nghe biết và xem được nhiều hình ảnh về các 
cuộc chiến tranh, nghe mãi rồi rất có thể thành bớt 
nhạy cảm với bạo lực, thù hận, thấy mãi rồi rất có 
thể nên quen với sự tham lam đang làm hư hỏng 
không những thành phố mà cả đất nước chúng ta, 
lúc mà chúng ta đang vô tình hay hữu ý làm ô 
nhiễm và bóc lột Chị Mẹ Đất chúng ta, chúng ta 
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cần phải để cho Tin Mừng “làm cho nên mới”, 
nhờ tương quan yêu thương với Đức Kitô. Chính 
sự gắn kết tha thiết say mê với Đức Kitô sẽ giúp 
chúng ta nhạy cảm với tình trạng tiêu cực, và tìm 
ra cách thế chế giảm dần các tiêu cực đó theo 
cung cách của chúng ta, những người Phan sinh. 

Hôm nay, chúng ta bị thách đố “đánh liều” đi 
vào con đường thánh Phanxicô đã theo, mà làm 
người trùng tu, người canh tân, người cộng tác, 
người thúc đẩy Hội Thánh và xã hội thời đại 

chúng ta, tức là “tỏa sáng”, không phải để được nể 
trọng, nhưng để phục vụ. Phanxicô đã lại đến mà 
thách đố chúng ta, bởi vì ai cũng chờ người khác 
làm thì ai sẽ làm? “Cho đến nay chúng ta chưa 
làm được bao nhiêu. Anh chị em ạ, chúng ta hãy 
thật sự bắt đầu phụng sự Đức Chúa, Thiên Chúa 
chúng ta”. Câu nói này của ngài sau 8 thế kỷ vẫn 
còn nguyên tính thời sự!  

Chúng ta có dám sống tận tình sự hiểu biết và 
niềm tin của chúng ta chăng?  

 

Giải đáp thắc mắc Cựu Ước 
Lm Roland E. Murphy, O. Carm. (Dòng Cát Minh) 
Nguyễn Trọng Đa dịch theo “Responses to 101 questions on 
the Biblical Torah”, Manila, St Pauls, 1999, trang 13-17) 

 
Hỏi: Liệu “câu chuyện” sáng tạo trong 

Sách Sáng thế là giống như thuyết sáng tạo 
không? 

Đáp: Không, hoàn toàn không. Trước tiên 
chúng ta hãy xem xét cách mô tả việc sáng tạo 
trong St 1. Đó thực sự là một chương gây ấn 
tượng, được gán cho truyền thống tư tế. Có một 
sự tuyệt diệu thật sự trong cách thức lời nói và 
việc làm phối hợp với nhau. Chúa phán và việc 
gì đó xảy ra ngay. Rồi đến lời phán quyết “thế là 
tốt đẹp” đi theo sau. Cần lưu ý rằng St 1 có thể 
diễn dịch trong nhiều cách. Sự biểu hiệu thời 
gian đi theo cách hiểu của sách Bảy Mươi, “Lúc 
khởi đầu…”. Nhưng cũng có thể biểu hiện cách 
khác như các phiên bản hiện đại làm “Khi Chúa 
bắt đầu tạo thành…trái đất liền có…”. Điều đi 
tiếp theo được mô tả tùy theo sự hiểu biết thế 
giới, như tác giả (và độc giả) hiểu nó phải xảy ra 
vào lúc ấy. Không trung xanh trải dài từ chân 
trời này đến chân trời kia được đặt ra để phân 
chia nước ở trên (nơi Chúa trú ngụ cùng với 
triều thần thiên quốc của Ngài) và nước bên 
dưới. Công việc phân chia các loài đã bắt đầu, 
và có sự lặp đi lặp lại của lời phán quyết “thế là 
tốt đẹp”. Hơn nữa, nó đi sau chuỗi sự việc của 
ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba…Tất 
cả được mô tả như một công việc không cần cố 
gắng của Thiên Chúa, vì Ngài chỉ phán, mà các 
việc diễn ra ngay. Sau ba ngày đầu tiên (và mỗi 
ngày hình như được hiểu như là diễn ra cho cảm 
nghiệm của con người, với một buổi chiều và 
một buổi sáng), việc trổ sinh hoa trái của các 
thảo mộc đã bắt đầu – đây là một sự sắp xếp 
nhân tạo, vốn đã được ghi nhận từ lâu, chẳng 
hạn nơi thánh Tôma Aquinas. Mọi sự tiếp diễn 

cho đến khi Chúa đi đến một đỉnh điểm (St 1, 
26), khi Ngài tham khảo ý kiến của triều thần 
thiên quốc, “các con cái của Chúa”, các vị chúc 
tụng và phục vụ Ngài (xem Tv 29; Is 6): 
“Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh 
chúng ta” – hình ảnh chúng ta, đó là giống như 
Chúa: “Thiên Chúa sáng tạo con người có nam 
có nữ”. Con người được sáng tạo theo hình ảnh 
của Chúa, nghĩa là, con người phần nào chia sẻ 
trong sự bá chủ của Chúa trên mọi loài, và con 
người được chúc phúc với “việc sinh sôi nảy nở 
thật nhiều” (1, 28). Toàn thể việc tạo thành được 
tuyên bố là tốt đẹp, và Chúa nghỉ ngơi ngày thứ 
bảy, ngày sabbath thánh thiện. 

 Trình thuật sôi nổi này bị người ta nhạo 
báng là rẻ tiền, chẳng hạn làm sao có ánh sáng 
vào ngày thứ nhất, trong khi mặt trời chỉ được 
sáng tạo vào ngày thứ bốn – một câu hỏi được 
đặt ra ít là vào thời ông Origen (qua đời khỏng 
năm 254). Câu hỏi này và các câu hỏi tương tự 
không được nhắm tới, bởi vì chúng không nhìn 
nhận văn thể đặc biệt được tác giả sử dụng. Đây 
không phải là một trình thuật mắt thấy tai nghe 
của dạng thức tạo thành; nói đúng hơn, nó ghi 
nhận sự kiện sáng tạo, và tất cả được xếp đặt 
theo cách thức mà trong đó người Israel thực 
hiện trong thế giới cổ xưa; họ làm việc sáu ngày 
và nghỉ ngơi ngày thứ bảy, tuân theo lệnh truyền 
của Chúa. 

 Như thể không lẫn lộn bất cứ sự giải thích 
văn chương nào của St 1, có một quan niệm 
khác về sáng tạo trong St 2 (thường được gán 
cho nguồn tài liệu Gia-vít Yahwist hoặc J), vốn 
đặt sáng tạo vào một ánh sáng khác. Trình thuật 
này được tập trung nhiều hơn vào con người. 
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Trái đất mới được dựng nên, chưa được trồng 
trọt gì, thì Chúa dựng nên người nam từ bụi đất 
(adam phát sinh từ chữ adamah trong tiếng Do 
thái cổ), và thổi hơi cho nó để nó trở nên một 
sinh vật. Hãy ghi nhận rằng lúc ấy chưa có khái 
niệm về thân xác/linh hồn, như chúng ta dùng 
hiện nay; một con người là vật chất có hơi thở. 
Chúa quyết định cung cấp cho người nam một 
trợ tá (“con người ở một mình thì không tốt”). 
Nhưng mọi động vật Chúa đã dựng nên không 
thể làm trợ tá cho con người, vì thế Chúa dựng 
nên người nữ - làm sao để cho người nữ có cùng 
bản tính như người nam? – từ một xương sườn 
của người nam. Sự khám phá hân hoan của 
người nam – “xương bởi xương tôi,…” – cho 
thấy sự thán phục về kỳ công Chúa làm. Cũng 
thật quan trọng để ghi nhận làm thế nào hai 
trình thuật sáng tạo đã được đặt cạnh nhau một 
cách tự do bởi một người (người biên tập sau đó 
chăng?), vì người này không thấy có lý do để 
đặt trình thuật này cao hơn trình thuật kia. Cả 
hai đều là “thật” cả. Không có sự bắt buộc để 
nói “vâng, đó là cách thức chuyện đã xảy ra!”. 
Có một khả năng thích hợp trong các sách cổ để 
sống với điều không biết về cách thức diễn tả, 
miễn là các việc quan trọng đã được mô tả rõ 
ràng: sự can thiệp của Chúa, việc sáng tạo muôn 
loài, và nỗ lực đặc biệt tiếp theo trong việc tạo 
dựng người nam và người nữ.  

 Thuyết sáng tạo, và có nhiều hình thức của 
thuyết này, không có một thái độ thoải mái như 
thế đối với việc sáng tạo muôn loài như Kinh 
thánh trình bày. Sách Sáng thế cho chúng ta hai 
sự trình bày tưởng tượng, nhưng thuyết sáng tạo 
được hiểu theo nghĩa đen không thể hài lòng, 
cho đến khi nó chụp được một hình ảnh của sự 
hoạt động của Chúa, mà nó đòi hỏi để thấy điều 
được mô tả trong bản văn. Về cơ bản, người ta 
có thể tóm tắt trường hợp (ngay cả nếu có nhiều 
luận lý được đưa ra) trong hai câu. (1) Trong 
Kinh thánh, không có một sự mô tả đơn nhất 
của hoạt động sáng tạo của Chúa. Thật ra, có 
nhiều trình bày trong các sách khác của Kinh 
Thánh, vốn khác với các trình thuật Sáng thế (ví 
dụ, Tv 89, 5-11). (2) Từ điều này, người đọc có 
bổn phận bỏ qua các xác tín có trước, nếu cần, 
và tự cho phép đặt mình vào cấp độ của bản 
văn, vừa đơn giản vừa phức tạp.  

Hỏi: Liệu có các câu chuyện sáng tạo khác 
ở miền Cận Đông cổ có thể so sánh với trình 
thuật sách Sáng thế không? 

Đáp: Có đấy. Đặc biệt có ba tác phẩm để đọc 
như là nền tảng cho trình thuật trong Sáng thế 1-
11. Có lẽ tác phẩm nổi tiếng nhất trong ba là 
Enuma Elish (Khi ở trên cao), vốn được gọi là 
sử thi của việc tạo dựng ở Babylone, và có niên 
đại là khoảng năm 1200 trước Công nguyên. 
Tuy nhiên, thật sự nó không liên quan đến việc 
tạo dựng; nó là chuyện kể về cách thức thần 
Marduk trở thành thần chính yếu của đền thờ 
Babylone. Trong sự thăng tiến của mình, thần 
Marduk đánh bại nữ thần Tiamat (Hải vương) 
trong cuộc chiến lớn và tạo nên vũ trụ với xác 
của nữ thần. Vì một thần nhỏ khác là Kingu đã 
giúp cho nữ thần, do đó Marduk thấy cần phải 
giết chết thần này và tạo nên con người từ máu 
của thần ấy. Chức năng của con người là phục 
vụ các thần. Khi tác phẩm này được xuất bản 
lần đầu tiên vào năm 1876, nó tạo nên một sự 
xôn xao lớn do sự tương đồng bề ngoài với St. 
Nó cần được đọc và được hiểu vì lợi ích của nó 
(bản dịch trong ANET, 60-72). Truyện này 
mượn yếu tố của nhiều tác phẩm khác. 

 Một trong các tác phẩm này là thẩn thoại 
Atrahasis; nó nổi tiếng vì có một trình thuật về 
cơn lụt lớn, và các khám phá trong thế kỷ ấy đã 
biến nó thành một trình thuật đầy đủ hơn. Đó là 
câu chuyện về mối tương quan của các thần với 
nhau và với con người. Lúc đầu, có sự chia rẽ 
giữa các thần: có các vị thần nghỉ ngơi và có các 
vị thần kém hơn phải làm việc để cung cấp cho 
các thần kia những gì họ cần. Điều này dẫn đến 
một cuộc nổi loạn và kết quả là một sự thỏa 
hiệp. Vị thần cầm đầu nhóm nổi loạn bị giết 
chết và máu thần này được trộn với đất bùn, và 
loài người được xuất hiện: có bảy người nam và 
bảy người nữ. Công việc của họ là trồng trọt để 
nuôi sống các vị thần. Tuy nhiên, giải pháp này 
không kéo dài. Các con người nầy la hét om 
sòm và khóc than lớn tiếng đến nỗi Enlil, thần 
chúa tể, không thể ngủ được. Các biện pháp 
trừng phạt (dịch bệnh, đói khát…) không có tác 
dụng. Các thần quyết định làm trận lụt lớn, 
nhưng một trong các thần báo tin này cho 
Atrahasis (có nghĩa là “Đấng rất khôn ngoan”), 
và gợi ý cho ông này làm một con tàu để tự cứu 
mình, gia đình và súc vật của mình. Sau trận lụt, 
các của cúng được dâng cho các thần (xem St 8, 
20-21). Kết quả sau cùng là không rõ ràng trong 
bản văn, nhưng nếu người ta có thể nhận định từ 
phần song song trong sử thi Gilgamesh, 
Atrahasis và vợ ông trở thành bất tử, nhưng con 
cái cháu chắt của họ thì không. Tuy nhiên, 
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“tiếng ồn”, vốn gây ra bao xáo trộn trong phần 
thứ nhất, đã được cất đi. Nhiều giải thích của 
câu chuyện Atrahasis được đưa ra, chẳng hạn, 
sự lo lắng về nạn nhân mãn trên trái đất. Việc 
này có thể là có, nó chắc chắn giải quyết với sự 
trừng phạt (bằng trận lụt) loài người, và câu 
chuyện trận lụt lớn được đưa vào trong tác 
phẩm cổ đại ở Lưỡng Hà Địa, sử thi Gilgamesh. 

 Thiên sử thi này là sự chắp vá của các truyện 
thời đầu của truyền thuyết Lưỡng Hà Địa về 
một vị vua có thật của vùng Uruk trong nửa đầu 
của thiên niên kỷ thứ nhất trước Công nguyên. 
Nó là văn học cổ điển và đáng được đọc vì lợi 
ích của nó (trong ANET, trang 72-79). Ở đây 
chúng ta chỉ muốn đề cao một số điểm song 
song mà nó chia sẻ với sách St. Trong hình thức 
cuối cùng của nó (một bản văn bằng tiếng 
Assyria khoảng thế kỷ thứ 7), chúng ta có thể 
đọc truyện Gilgamesh đi tìm kiếm sự bất tử. 
Đây là một lo âu quan trọng sau cái chết của 
Enkidu, mà ông cùng chia sẻ nhiều cuộc mạo 
hiểm. Ông đi tìm kiếm ông Utnapishtim và vợ 
ông ấy, ông này được biết đến dưới tên Ziusudra 
(trong phiên bản Sumeria về trận lụt lớn), và 
ông đã trở thành bất tử sau trận lụt – giống ông 
Noê trong Kinh Thánh. Ông Gilgamesh được 
một đầy tớ gái nói rằng việc tìm kiếm của ông là 
vô ích, rằng các thần phân chia cái chết như là 
số phận con người – do đó ông nên hưởng các 
điều đơn giản của cuộc sống, như nhảy múa, vui 
chơi, ca hát, và niềm vui của đời sống gia đình. 
Nhưng lời khuyên thực tế này không được ông 
lắng nghe, và ông tiếp tục đi tìm cho đến khi 
ông gặp các người sống sót sau trận lụt. Ông 
nghe họ kể chuyện trận lụt và ân ban sự bất tử. 
Nhưng lời cảnh báo của đầy tớ gái đã trở thành 
sự thật: Gilgamesh không thể thức cả ngày lẫn 
đêm được; giấc ngủ (biểu tượng của sự chết) 
thắng ông, và buộc ông ngủ hoài. Cuối cùng 
Utnapishtim nói cho ông biết một cây giúp bất 
tử. Tiếc thay, khi Gilgamesh ngưng tắm trong 
một cái hồ, một con rắn đã đánh cắp cây thuốc 
ấy! 

 Một sự giống nhau rộng lớn giữa các sự nổi 
bật của truyền thuyết Lưỡng Hà Địa và thời tiền 
sử trong St 1-11 là rõ ràng. Nhưng người ta nên 
thận trọng khi cố gắng giải thích vì sao truyền 
thống Kinh Thánh lại đưa thế giới ấy vào trong 
sự hiểu biết của truyền thống. Không chắc rằng 
các người viết Kinh thánh có các bản sao của 
nhiều bản văn trên lá hình nêm (cuneiform), và 
chỉ đơn giản chuyển chúng vào trong trình thuật 
Kinh Thánh. Không, dường như các thần thoại 
ấy được lưu truyền truyền khẩu khá phổ biến 
trong nền văn hóa của Vùng Trăng Lưỡi Liềm 
(tức Trung Đông) trù phú, và chúng được người 
Do Thái biết đến. Khi người Do Thái muốn diễn 
tả sự hiểu biết của mình về sự tạo thành và tình 
trạng của con ngưởi, họ đã chịu ảnh hưởng bởi 
các câu chuyện ấy. Họ nhận thấy chúng là hữu 
ích cho việc phản ảnh của mình về thực tại, và 
họ diễn tả thực tại theo tài năng và niềm tin của 
họ.  

 Chỉ có một lỗi để hạn chế phong cách thần 
thoại về suy tư trong các chương đầu của sách 
St. Chủ yếu là trong thi ca Kinh Thánh. Chẳng 
hạn, việc tạo dựng được mô tả như một trận 
đánh với quyền lực của hỗn mang, được nhân 
cách hóa trong Biển, Thuồng luồng, Giao long, 
trong nhiều đoạn khác nhau. Do đó chúng ta đọc 
trong TV 74, 13-14: “Chính ngài đã ra oai xé 
đôi lòng biển, trên làn nước biếc, Ngài đập vỡ 
sọ thuồng luồng; chính Ngài đã nghiền nát bảy 
đầu con giao long, vứt nó làm mồi cho thủy 
quái” (xem thêm Tv 89, 9-12). 

 Trong Is 27,1 chúng ta biết rằng giao long là 
một thủy quái có bảy đầu, và trong Tv 104, 26 
chúng ta thấy việc tạo dựng thủy quái là một trò 
tiêu khiển của Chúa, và biều lộ quyền uy của 
Ngài, khi chơi với chúng, cho con ngưởi biết. 
Các học giả đã tìm được một từ ngữ tiếng Đức 
thích hợp cho chủ đề này: Chaoskampf – Chúa 
chiến đấu với hỗn mang. Quyền uy của Chúa 
tiêu diệt hỗn mang trong khi tạo dựng và gìn giữ 
tạo thành. 

Cái nhìn đức tin và yêu thương 
Ngày 4-10-2013 tại Đakao (Lễ Bổn Mạng Tỉnh Dòng) 

 
Một cụ già mù ngồi trên vỉa hè, bên cạnh có 

một tấm biển nhỏ, với hàng chữ: “Tôi bị mù, xin 
vui lòng giúp đỡ”. Thỉnh thoảng vài đồng xu rơi 
xuống. Một thiếu nữ đi qua, một tình nguyện 
viên công tác xã hội, sửa lại câu văn; các đồng 

xu rơi như mưa. Cô đã viết gì? “Hôm nay là một 
ngày đẹp trời, thế mà tôi không thấy được”. Bài 
học: Than thở để xin chú ý đến ta, thì không 
được chiếu cố; Hiệp thông vào niềm vui với 
người ta, thì được chiếu cố. Trên bình diện xã 
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hội đã như thế; trên bình diện đức tin, điều này 
càng rõ hơn.     

Vào những năm tháng cuối đời, với cặp mắt 
gần như mù và lại nhức buốt dai dẳng, trên 
người mang nhiều chứng bệnh, nếu thánh 
Phanxicô đã để lại cho chúng ta những lời kể lể 
lê thê, những câu than thở thống thiết, thì không 
biết là có chúng ta hôm nay chăng? Đàng này, 
vào buổi sáng một ngày trong thời gian từ tháng 
3 đến tháng 5/1225, sau thời gian bệnh tật triền 
miên và sau một đêm đau đớn cùng cực, ngài lại 
mời muôn loài muôn người nhìn lên Thiên Chúa 
và ca tụng Người bằng Bài Ca Anh Mặt Trời. 
Kể cũng lạ, con người rất ý thức và luôn cố 
gắng sống thân phận hèn mọn, lại mời cả vũ trụ 
ca tụng Thiên Chúa như thế. Ngài cũng đã xử sự 
như vậy, khi viết thư cho mọi tín hữu, khi viết 
thư cho các nhà Lãnh đạo nhân dân, khi ở trong 
chương 23 Lksc, kêu gọi mọi phẩm trật trong 
Hội Thánh, mọi dân nước (Lksc 23,7-8) yêu 
mến phụng sự Thiên Chúa. Chỉ là vì ngài không 
khép lại trên chính mình, và bắt mọi người nhìn 
ngài, nhưng ngài mở ra với mọi người, để cùng 
hướng tới Thiên Chúa. 

BCAMT là chứng từ về việc Phanxicô thay 
đổi thế giới nhỏ bé là bản thân ngài, rồi vận 
dụng những ngôn từ đơn giản42 mà nói với thế 
giới, cuối cùng lại đưa thế giới đến chỗ thay đổi. 
Quả thật, BCAMT là bản đúc kết một hành trình 
phân định, chọn lựa và phấn đấu sống niềm tin 
đơn sơ và tinh trong vào tình yêu Thiên Chúa 
mà Phanxicô khám phá ra trong vũ trụ, trong 
cuộc sống con người và trong cái chết. Chính vì 
thế, ngài đã trở lại với Bài ca đức tin này để tìm 
ra giải pháp cho cuộc xung đột giữa Đức cha 
Ghiđô và ông thị trường Oportulus Bernardi vào 
tháng 6/1225, mà không tỏ ra trịch thượng. Ngài 
cũng đã trở lại với Bài ca đức tin này để giải 
quyết biến cố bi đát nhất sắp xảy ra, đó là cái 
chết của chính ngài, vào mùa thu 1226, không 
một chút bi quan. Rồi cũng chính BCAMT này 
đưa tiễn ngài vào vòng tay Chị Chết để về với 
Thiên Chúa.  

Thánh Phanxicô không than thở về mình hay 
về người khác, không dùng lời nói chỉ trích tiêu 
cực để gây chia rẽ, gây hoang mang; ngài dùng 
lời nói để diễn tả niềm tin yêu và phó thác vào 
Thiên Chúa, diễn tả tình liên đới huynh đệ và 
tinh thần trách nhiệm đối với mọi người. Cái 
                                                 
42 BCAMT được diễn tả bằng ngôn ngữ bình dân xứ 
Umbria.  

nhìn đức tin của Phanxicô là cái nhìn của một 
con người đang sống, đang tập trung vào những 
thực tại sống động, trong đó Thiên Chúa cũng 
đang hiện diện và hoạt động. Cái nhìn đó cứ lớn 
lên với thời gian, càng lạc quan và tin tưởng 
hơn, nhờ những hành vi đức tin ngài thực hiện. 
Cái nhìn đó giúp Phanxicô sống tận tình tại nơi 
ngài đang có mặt, làm cho người khác nên tốt 
hơn và môi trường nên đẹp hơn. Có một cách 
nhìn khác, Đức giáo hoàng Phanxicô gọi là “cái-
không-[phải-là-]nhìn”, khi từ chối khiêm tốn 
lắng nghe để hiệp thông với người khác, khi cho 
rằng chỉ cái gì họ đã cho ý kiến mới có giá trị; 
đây là cái nhìn đi tìm thống trị, cái nhìn phản-
Tin Mừng, phản-Phan sinh.  

Cái nhìn đức tin đưa Phanxicô mỗi ngày đến 
gần với Đức Giêsu là đối tượng để thêm yêu 
mến say mê và đến gặp gỡ anh chị em sống gần 
gũi với mình, để yêu thương và phục vụ. Do dó, 
cái nhìn đức tin của ngài đưa tới lòng trông cậy 
và thúc đẩy tình yêu thương. Quả thật, cái nhìn 
đức tin giúp ta thấy từng con người cụ thể, chứ 
không thấy chung chung, thấy từng vấn để cụ 
thể, chứ không chỉ thấy lý thuyết. Cái nhìn đức 
tin giúp yêu thương không phân biệt kỳ thị, 
cũng không tương đối hóa chuyện gì, viện cớ là 
phải tôn trọng mọi khác biệt, mọi quan điểm, 
nhưng thật ra là mị dân, để rồi cứ theo ý mình. 
Phân biệt kỳ thị và tương đối hóa là lừa đảo, chỉ 
là phản bội trá hình.  

Cái nhìn đức tin cũng là cái nhìn yêu thương 
thì từ bi thương xót. Lòng từ bi thương xót đưa 
ta tới thật gần kẻ khác. Cái nhìn này sẵn sàng 
kiến tạo những cấu trúc ân cần tiếp đón.  

Cái nhìn đức tin cũng là cái nhìn yêu thương 
thì có tình bằng hữu. Người ta chấp nhận các 
bạn hữu trong tình trạng cụ thể của họ, và nói 
thật với họ, sẵn sàng đồng hành. 

Cái nhìn đức tin cũng là cái nhìn yêu thương 
thì sáng tạo. Tình yêu là một chất men có sức 
thúc đẩy và sửa chữa để mọi sự được tốt, và 
biến sự dữ thành điều lành. 

Giống như thánh Phanxicô, chúng ta có được 
cái nhìn này khi, ngày qua ngày, chúng ta chiêm 
ngưỡng và nên đồng hình đồng dạng với Đức 
Kitô. Như Đức Kitô và như thánh Phanxicô, 
chúng ta ra khỏi mình để gặp gỡ và phục vụ vì 
mình luôn cảm thấy gần gũi mọi người. Như 
Đức Kitô và như thánh Phanxicô, chúng ta ra 
khỏi mình để xây dựng vì mình mang một sứ 
điệp cần làm chứng. Như Đức Kitô và như 
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thánh Phanxicô, chúng ta ra khỏi mình để tạo 
niềm vui, bởi vì mình sẵn sàng chấp nhận mọi 

chuyện với lòng kiên nhẫn 

 
ĐTC Phanxicô Trả Lời Giới Trẻ  

trong Chuyên Viếng Thăm Mục Vụ tại Assisi 
Phaolô Phạm Xuân Khôi 05/10/2013 
Nguồn: Vietcatholic 

“Cha không có vàng hay bạc để tặng các con, nhưng cha có một điều giá trị hơn 
nhiều, là Tin Mừng của Chúa Giêsu. Các con hãy ra đi với lòng can đảm! Với Tin Mừng 
trong quả tim và trong tay mình, hãy làm chứng cho đức tin bằng cuộc sống của các con: 
hãy mang Đức Kitô vào trong nhà các con, hãy rao giảng Người giữa các bạn bè các con, 
hãy chào đón và phục vụ những người nghèo!” 

Dưới đây là bản dịch bài huấn từ của ĐTC Phanxicô trong buổi gặp gỡ giới trẻ của 
Umbria tại Công Trường của Vương Cung Thánh Đường Santa Maria degli Angeli, Assisi hôm 
thứ sáu ngày 4 tháng 10, 2013. 

 
NHỮNG CÂU HỎI CỦA GIỚI TRẺ  
ĐỆ TRÌNH Đức Thánh Cha 

1. Gia Đình: Chiara và Nicola Volpi (Perugia - 
Città della Pieve) 

Chúng con là những người trẻ đang sống 
trong một xã hội đặt trọng tâm vào cảm giác 
hạnh phúc, thú vui, nghĩ đến mình. Sống đời 
hôn nhân của các Kitô hữu trẻ thật phức tạp, sẵn 
sàng đón nhận sự sống là một thách thức và một 
lo sợ thường xuyên. Như một cặp vợ chồng trẻ, 
chúng con cảm nhận được niềm vui của cuộc 
sống hôn nhân, nhưng cũng trải qua những mệt 
mỏi và thách đố hàng ngày. Làm sao Hội Thánh 
có thể giúp chúng con, các mục tử của chúng 
con có thể giúp chúng con điều gì, và chúng con 
được mời gọi để đi những bước gì? 

2. Việc Làm: Danilo Zampolini (Spoleto - 
Norcia) và David Girolami (Foligno) 

Ngay cả Umbria trong cuộc khủng hoảng 
kinh tế chung của những năm gần đây đã đưa 
đến những tình cảnh khó khăn và nghèo đói. 
Tương lai không chắc chắn và đe dọa. Nguy cơ 
là mất thậm chí cả hy vọng cùng với sự an toàn 
kinh tế. Một Kitô hữu trẻ phải nhìn về tương lai 
như thế nào? Phải dấn thân vào con đường nào 
để xây dựng một xã hội xứng đáng với Thiên 
Chúa và xứng đáng với con người? 

3. Ơn Gọi: Benedict Fattorini (Orvieto - Todi) 
và Chiaroli Maria (Terni - Narni - Amelia) 

Phải làm gì trong cuộc sống? Phải xử dụng 
những tài năng mà Chúa đã ban cho con thế nào 
và ở đâu? 

Đôi khi có bị thu hút bởi ý tưởng về thiên 
chức linh mục hay đời sống thánh hiến. Nhưng 
giờ dây chúng con thấy sợ hãi. Rồi sau đó, tự 
hỏi về một cam kết như thế này: “suốt đời”? 
Làm sao để nhận ra lời mời gọi của Thiên 
Chúa? ĐTC khuyên hững người muốn dâng 
hiến cuộc đời của mình để phục vụ Thiên Chúa 
và tha nhân những gì? 

4. Truyền Giáo: Luca Nassuato (Assisi - 
Nocera Umbra - Gualdo Tadino), Mirko Pierli 
(Città di Castello) và Petra Sannipoli (Gubbio) 

Thật là tốt đẹp cho chúng con được ở đây với 
ĐTC và được nghe những lời của ĐTC khuyến 
khích và sưởi ấm tâm hồn chúng con. Năm Đức 
Tin, được kết thúc trong vòng vài tuần nữa, tái 
đề nghị với tất cả các tín hữu tính cấp bách của 
việc công bố Tin Mừng. Chúng con cũng muốn 
tham gia vào cuộc phiêu lưu thú vị này. Nhưng 
làm thế nào? Chúng con có thể đóng góp được 
những gì? Chúng con nên làm gì? 
CÂU TRẢ LỜI CỦA Đức Thánh Cha 

Các bạn trẻ của Umbria thân mến, 
 chào các con! 
Cảm ơn các con đã đến, cảm ơn các con vì lễ 

hội này! Thực sự, đây là một lễ hội! Và cảm ơn 
các con vì những câu hỏi của các con. 

Cha rất vui vì câu hỏi thứ nhất đến từ một 
cặp vợ chồng trẻ. Một chứng từ đẹp! Hai người 
trẻ, đã chọn, đã quyết định, để bắt đầu một gia 
đình với niềm vui và lòng can đảm. Phải, đó là 
sự thật, cần phải có can đảm để bắt đầu một gia 
đình! Phải có can đảm! Và câu hỏi các con, cặp 
vợ chồng trẻ, cũng liên quan đến câu hỏi về ơn 
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gọi. Hôn nhân là gì? Hôn nhân là một ơn gọi 
đích thực, cũng như ơn gọi linh mục và đời sống 
tu trì. Hai người Kitô hữu kết hôn với nhau đã 
nhận ra trong chuyện tình của họ ơn gọi của 
Chúa, ơn gọi kết hợp hai người, nam và nữ, 
thành một thân xác, một đời sống. Và bí tích 
Hôn Phối bao bọc tình yêu này bằng ân sủng 
của Thiên Chúa, bắt nguồn từ Chính Thiên 
Chúa. Với hồng ân này, với sự chắc chắn của ơn 
gọi này, các con có thể bắt đầu cách an toàn, 
không sợ bất cứ điều gì, các con có thể cùng 
nhau đương đầu với tất cả mọi sự! 

Chúng ta hãy nghĩ đến cha mẹ, ông bà của 
chúng ta hoặc ông các cụ cố của chúng ta: các 
ngài đã kết hôn trong những điều kiện khó khăn 
hơn nhiều so với chúng ta, một số trong thời 
chiến tranh, hoặc trong chiến tranh, một số là di 
dân, như cha mẹ của cha. Đâu là sức mạnh của 
các ngài? Các ngài đã tìm thấy sức mạnh trong 
niềm xác tín rằng Chúa ở cùng các ngài, rằng 
gia đình đã được Chúa chúc phúc trong Bí Tích 
Hôn Phối, và sứ vụ sinh sản cùng dạy dỗ con cái 
cũng được chúc phúc. Với những xác tín này 
các ngài đã vượt trên ngay cả những thử thách 
nghiêm trọng nhất. Đó là những xác tín đơn 
giản, nhưng thực tế, hình thành những cột trụ 
nâng đỡ tình yêu của các ngài. Cuộc sống của 
các ngài thật không dễ dàng, và đã có những 
vấn đề, nhiều vấn đề. Nhưng những xác tín đơn 
giản này đã giúp các ngài tiến về phía trước. Và 
các ngài đã cố gằng để tạo nên cho một gia đình 
tốt đẹp, để trao ban sự sống và để dưỡng dục 
con cái. 

Các bạn thân mến, chúng ta muốn có nền 
tảng luân lý và tinh thần này để xây dựng tốt và 
vững chắc! Ngày nay, nền tảng này không còn 
được đảm bảo bởi các gia đình và truyền thống 
xã hội nữa. Thực ra, xã hội mà trong đó các con 
được sinh ra ưu đãi những quyền của cá nhân 
hơn những quyền của gia đình - những quyền cá 
nhân này - ưa thích những mối liên hệ chỉ tồn 
tại cho đến khi khó khăn xảy ra, và vì lý do này 
mà đôi khi người ta nói về mối liên hệ vợ 
chồng, gia đình và hôn nhân một cách quá phiến 
diện và giả trá. Chỉ cần xem một vài chương 
trình truyền hình là đủ để các con thấy những 
giá trị này! Bao nhiêu lần các linh mục - chính 
cha cũng đã đôi khi nghe được điều này – có lần 
cha nói với một cặp sắp sửa kết hôn: “Các con 
có biết rằng hôn nhân là việc suốt đời không?” 
“À, chúng con yêu nhau rất nhiều, nhưng... 
chúng con sẽ tiếp tục ở cùng nhau bao lâu còn 

tình yêu. Khi hết tình yêu, thì đường ai nấy đi.” 
Và tính ích kỷ: khi tôi không còn cảm thấy yêu 
thì tôi cắt đứt hôn nhân và tôi quên rằng đó là 
“một thân xác duy nhất” không thể phân chia. 
Và lập gia đình là điều nguy hiểm; điều nguy 
hiểm là tính ích kỷ đe dọa chúng ta, bởi vì nó 
nằm ở trong tất cả chúng ta, chúng ta có khả 
năng của một cá tính nhị phân: một cá tính nói: 
”Tôi, tự do, tôi muốn điều này...”, và cá tính kia 
nói, “ôi, tôi, cho tôi, với tôi, đối với tôi...”. Ích 
kỷ luôn luôn, nó quay trở lại với mình và không 
thể mở lòng ra cho người khác. Khó khăn khác 
là nền văn hóa này là nền văn hóa của tạm bợ: 
có vẻ như không có gì là dứt khoát. Tất cả mọi 
sự chỉ là tạm thời. Như cha đã nói trước đây: 
Tốt, tình yêu, bao lâu nó còn tồn tại. Tốt, cha đã 
từng nghe một chủng sinh nói: “Con muốn trở 
thành một linh mục, nhưng chỉ mười năm thôi. 
Sau đó con phải nghĩ lại.” Và đó là nền văn hóa 
tạm bợ. Chúa Giêsu không cứu chúng ta cách 
tạm thời: Người cứu chúng ta cách dứt khoát! 

Nhưng Chúa Thánh Thần luôn luôn gợi lên 
những giải pháp mới cho những nhu cầu khẩn 
cấp mới! Vì thế trong Hội Thánh đã có gấp bội 
những lớp học cho những cặp đính hôn, những 
khóa dự bị hôn nhân, những nhóm phu thê trẻ 
trong các giáo xứ, những phong trào gia đình... 
Đó là một sự phong phú bao la! Đó là những 
điểm tham chiếu cho tất cả mọi người: những 
người trẻ đang tìm kiếm, các cặp vợ chồng đang 
gặp khủng hoảng, những cha mẹ đang đau khổ 
vì con cái và ngược lại. Rồi còn có những hình 
thức đón nhận khác nhau: chăm nuôi, nhận con 
nuôi, nhà nuôi dưỡng đủ loại... Óc tưởng tượng 
– cho phép cha nói điều này – óc tưởng tượng 
của Chúa Thánh Thần thật là vô hạn, nhưng 
cũng rất thực tế! Sau đó, cha khuyên các con 
đừng sợ bước những bước dứt khoát: Đừng sợ 
chúng. Đã bao nhiêu lần cha nghe các bà mẹ nói 
với cha: “Nhưng, thưa cha, con có một đứa con 
trai 30 tuổi mà chưa lập gia đình, con không biết 
phải làm gì! Nó có một bạn gái xinh đẹp, nhưng 
nó không quyết định.” Nhưng, bà ơi, đừng kéo 
dãn thêm áo nữa! Đời là thế! Các con đừng sợ 
bước những bước dứt khoát, chẳng hạn như 
bước hôn nhân: hãy đào sâu tình yêu của các 
con, qua việc tôn trọng thời giờ và những cách 
diễn tả, cầu nguyện và chuẩn bị tốt, nhưng sau 
đó hãy tin tưởng rằng Chúa sẽ không bỏ các con 
một mình! Hãy mời Người vào trong nhà các 
con như một người trong gia đình, Người sẽ 
luôn luôn nâng đỡ các con. 
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Gia đình chính là ơn gọi mà Thiên Chúa đã 
viết trong bản tính của người nam và người nữ, 
nhưng có một ơn gọi bổ sung cho hôn nhân: ơn 
gọi sống đời độc thân và khiết tịnh vì Nước 
Trời. Đó là ơn gọi mà chính Chúa Giêsu đã 
sống. Làm sao để nhận ra nó? Làm sao để theo 
nó? Đó là câu hỏi thứ ba mà các con đã đặt ra. 
Nhưng một số trong các con có thể nghĩ, hoan 
hô (bravo) vị giám mục này! Chúng con hỏi 
những câu hỏi và ngài đã sẵn sàng trả lời tất cả, 
bằng văn bản! Cha đã nhận được những câu hỏi 
này một vài ngày trước đây. Vì thế mà cha biết. 
Và cha trả lời các con với hai yếu tố quan trọng 
về việc làm thế nào để nhận ra ơn gọi làm linh 
mục hay đời sống thánh hiến. Hãy cầu nguyện 
và bước đi trong Hội Thánh. Hai điều này đi 
cùng nhau, chúng gắn bó với nhau. Ở nguồn gốc 
của mọi ơn gọi sống đời thánh hiến luôn luôn là 
một kinh nghiệm mạnh mẽ về Thiên Chúa, một 
kinh nghiệm mà các con sẽ không bao giờ quên, 
tức là các con sẽ nhớ suốt đời! Và đó là kinh 
nghiệm mà Thánh Phanxicô đã có. Và điều này 
chúng ta không thể tính toán hay đặt chương 
trình trước. Thiên Chúa luôn luôn làm cho 
chúng ta ngạc nhiên! Chính Thiên Chúa là Đấng 
mời gọi, nhưng điều quan trọng là phải có một 
mối liên hệ hàng ngày với Ngài, lắng nghe Ngài 
trong thinh lặng trước Nhà Tạm và trong tận đáy 
lòng mình, trò truyện với Ngài, đến gần các Bí 
Tích. Có mối liên hệ gia đình này với Chúa 
giống như giữ cho cửa sổ của cuộc đời mình mở 
ra để Ngài làm cho chúng ta nghe thấy tiếng nói 
của Ngài, những gì Ngài muốn nơi chúng ta. 
Thật tốt đẹp khi nghe các con, nghe các linh 
mục tham dự, các nữ tu... Thật là tuyệt đẹp bởi 
vì mỗi câu chuyện đều độc đáo, nhưng tất cả 
đều khởi đầu từ một cuộc gặp gỡ, là cuộc gặp 
gỡ chiếu soi tận đáy lòng, chạm đến con tim và 
liên hệ đến toàn thể con người: tình cảm, trí tuệ, 
giác quan, tất cả mọi sự. Mối liên hệ của chúng 
ta với Thiên Chúa không chỉ là một phần của 
chính mình, nhưng liên quan đến tất cả mọi sự. 
Đó là một tình yêu quá cao cả, quá đẹp, quá 
thật, đáng được tất cả và xứng đáng với sự tin 
tưởng của chúng ta. Và một điều cha muốn nói 
hết sức, đặc biệt là hôm nay: trinh tiết vì Nước 
Thiên Chúa không phải là “không” mà là “có”! 
Tất nhiên, điều ấy ngụ ý là từ bỏ một mối liên 
hệ hôn nhân và gia đình của mình, nhưng nền 
tảng là “xin vâng” như một đáp trả lời “có” của 
Đức Kitô dành cho chúng ta, và lời “có” này 
làm cho nó sinh hoa trái. 

Nhưng tại đây, ở Assisi chúng ta không cần 
những lời nói! Có Thánh Phanxicô, có Thánh 
Clara ở đây, các con hãy thưa chuyện với các 
ngài! Đặc sủng của các ngài là tiếp tục trò 
truyện với nhiều người trẻ trên toàn thế giới: là 
những thanh niên thiếu nữ bỏ lại tất cả mọi sự 
để đi theo Chúa Giêsu trên con đường của Tin 
Mừng. 

Đây, Tin Mừng. Cha muốn dùng từ “Tin 
Mừng” để trả lời hai câu hỏi khác mà các con đã 
đặt ra cho cha, câu hỏi thứ hai và thứ tư. Một 
câu hỏi liên quan đến việc dấn thân phục vụ xã 
hội, trong giai đoạn khủng hoảng này, là khủng 
hoảng đe dọa niềm hy vọng; và câu hỏi kia liên 
quan đến việc truyền giáo, việc đem sứ điệp của 
Chúa Giêsu đến cho tha nhân. Các con hỏi cha: 
chúng con có thể làm gì? Chúng con có thể 
đóng góp gì? 

Ở đây, tại Assisi, gần Portiuncula, cha dường 
như nghe tiếng của Thánh Phanxicô nhắc lại cho 
chúng ta: “Tin Mừng, Tin Mừng!” Ngài cũng 
nói với cha, thực ra, trước hết cho cha: ĐTC 
Phanxicô, hãy là một tôi tớ của Tin Mừng! Nếu 
cha có vẻ không thể là một tôi tớ của Tin Mừng, 
cuộc đời của cha không có giá trị gì cả! 

Nhưng Tin Mừng, các bạn thân mến, không 
chỉ về tôn giáo, mà còn về con người, toàn thể 
con người, về thế giới, xã hội và nền văn minh 
của nhân loại. Tin Mừng là sứ điệp cứu rỗi của 
Thiên Chúa cho nhân loại. Nhưng khi chúng ta 
nói “sứ điệp cứu rỗi,” đây không phải là một 
cách nói bóng gió, không phải chỉ là những 
ngôn từ hoặc lời nói trống rỗng như có rất nhiều 
ngày nay! Nhân loại thực sự cần được cứu rỗi! 
Chúng ta thấy điều này mỗi ngày khi lật qua báo 
chí, hoặc nghe tin tức trên các đài truyền hình, 
nhưng chúng ta cũng nhìn thấy điều này chung 
quanh chúng ta, trong những con người, những 
hoàn cảnh, và chúng ta nhìn thấy điều này trong 
chính mình chúng ta! Mỗi người chúng ta cần 
ơn cứu rỗi! Chúng ta không thể tự mình làm 
điều ấy! Chúng tôi cần ơn cứu rỗi! Cứu khỏi cái 
gì? Khỏi sự dữ. Sự dữ tác hành, nó làm công 
việc của nó. Nhưng sự dữ không phải là điều 
không thể thắng nổi và người Kitô hữu không 
rút lui khi phải đương đầu với sự dữ. Còn các 
con, những người trẻ, các con có muốn rút lui 
trước sự dữ, những bất công và những khó khăn 
hay không? Các con có muốn hay không? 
[Những người trẻ thưa: Không!] À, tốt. Như thế 
này! Bí mật của chúng ta là Thiên Chúa lớn hơn 
sự dữ: nhưng điều này là sự thật! Thiên Chúa 
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lớn hơn sự dữ. Thiên Chúa là Tình Yêu vô hạn, 
lòng thương xót vô biên, và Tình Yêu đó đã 
chinh phục sự dữ tận gốc rễ của nó trong Cái 
Chết và sự Phục Sinh của Đức Kitô. Đây là Tin 
Mừng, Tin Mừng: Tình Yêu Thiên Chúa đã 
chiến thắng! Đức Kitô đã chết trên Thánh Giá vì 
tội lỗi chúng ta và đã sống lại. Với Người chúng 
ta có thể chống lại sự dữ và thắng nó mỗi ngày. 
Các con có tin điều ấy hay không? [Những 
người trẻ thưa: Có!] Nhưng lời thưa 'có' phải đi 
vào cuộc sống! Nếu tôi tin rằng Chúa Giêsu đã 
chiến thắng sự dữ và cứu tôi, tôi phải đi theo 
Chúa Giêsu, tôi phải đi trên con đường dẫn đến 
cùng Chúa Giêsu suốt đời tôi. 

Như vậy, Tin Mừng, sứ điệp cứu độ này, có 
hai mục tiêu liên hệ với nhau: mục tiêu thứ nhất 
là khơi dậy đức tin, đó là rao giảng Tin Mừng, 
và mục tiêu thứ nhì là biến đổi thế gian theo kế 
hoạch của Thiên Chúa, đó là việc sinh động hóa 
xã hội của các Kitô hữu. Nhưng chúng không 
phải là hai mục tiêu riêng biệt, chúng là một sứ 
vụ duy nhất: đem Tin Mừng qua việc làm nhân 
chứng bằng cuộc sống có sức biến đổi thế gian 
của chúng ta! Đây là phương thế: đem Tin 
Mừng qua việc làm nhân chứng bằng đời sống 
của chúng ta. 

Chúng ta hãy nhìn lên Thánh Phanxicô: Ngài 
đã làm tất cả những việc này, với sức mạnh của 
một Tin Mừng duy nhất. Thánh Phanxicô đã 

làm tăng trưởng đức tin, đã đổi mới Hội Thánh, 
và đồng thời đổi mới xã hội, đã làm cho nó 
thêm huynh đệ, nhưng luôn luôn với Tin Mừng, 
bằng việc làm nhân chứng. Các con có biết điều 
mà Thánh Phanxicô đã từng nói với anh em của 
Ngài không? “Hãy luôn luôn rao giảng Tin 
Mừng và nếu cần, cũng bằng lời nói.” Nhưng, 
làm thế nào? Các con có thể rao giảng Tin 
Mừng mà không cần lời nói không? Có thể! 
Bằng việc làm chứng! Làm chứng đi trước, lời 
nói đi theo sau! Nhưng làm nhân chứng! 

Người trẻ Umbria: các con cũng hãy làm 
điều đó! Hôm nay, nhân danh Thánh Phanxicô, 
cha nói với các con, cha không có vàng hay bạc 
để tặng các con, nhưng cha có một điều giá trị 
hơn nhiều, là Tin Mừng của Chúa Giêsu. Các 
con hãy ra đi với lòng can đảm! Với Tin Mừng 
trong quả tim và trong tay của mình, hãy làm 
chứng cho đức tin bằng đời sống của các con: 
hãy mang Đức Kitô vào trong nhà các con, hãy 
rao giảng Người giữa các bạn bè các con, hãy 
chào đón và phục vụ những người nghèo. 
Những người trẻ, các con hãy đem đến cho 
Umbria một sứ điệp sự sống, bình an và hy 
vọng! Các con có thể làm điều ấy! 
Đọc Kinh lạy Cha và Phép Lành  
Và xin vui lòng, cha xin các con hãy cầu 

nguyện cho cha! 

 
Đức Thánh Cha tại Assisi:  

Các Kitô hữu phải trút bỏ tính thế tục 
Phaolô Phạm Xuân Khôi 05/10/2013 
Nguồn Vietcatholic 

Vatican Radio ngày 4/10/2013 - Các Kitô và Hội Thánh phải trút bỏ tính thế tục, 
ĐTC Phanxicô nói khi ngỏ lời với một số người nghèo ở Assisi nước Ý sáng hôm nay. 
Ngài đưa ra sứ điệp này trong cùng một căn phòng mà Thánh Phanxicô, khoảng 800 
năm trước đây đã cởi bỏ y phục của mình và đặt dưới chân thân phụ giàu có của ngài, 
khi từ bỏ đời sống sang giàu và gia tài của mình để hiến thân cho Thiên Chúa trong một 
cuộc sống khó nghèo. 

 
ĐTC nói rằng hôm nay là một dịp tốt để mời 

Hội Thánh cởi bỏ những gì là thế tục. Hội 
Thánh bao gồm tất cả mọi người đã được rửa 
tội, và tất cả đều phải theo Chúa Giêsu, là Đấng 
tự trút bỏ chính mình, chọn trở thành một người 
tôi tớ và chịu sỉ nhục trên đường Thập Giá của 
Người. “Nếu chúng ta muốn trở thành những 

Kitô hữu, thì chung ta cũng không có cách nào 
khác.” 

Nếu không có Thánh Giá, không có Chúa 
Giêsu và không tự trút bỏ những gì thế tục, thì 
“chúng ta trở thành những Kitô hữu ở tiệm bánh 
ngọt.. . thích những gì ngọt ngào tốt đẹp, nhưng 
không phải là những Kitô hữu đích thực.” 
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Ngài nói, “Chúng ta cần phải trút [bỏ tính thế 
tục khỏi] Hội Thánh, chúng ta đang có nguy cơ 
rất trầm trọng. Chúng ta đang có nguy cơ sống 
theo thế tục.” 

Ngài tiếp tục rằng các Kitô hữu không thể 
sống theo tinh thần của thế gian, là tinh thần dẫn 
đến hư danh, kiêu căng và tự đắc. Và những 
điều ấy đưa đến việc thờ ngẫu tượng, là tội nặng 
nhất. 

Ngài nhấn mạnh: Hội Thánh không chỉ là 
hàng giáo sĩ, hàng giáo phẩm và các tu sĩ, “Hội 
Thánh là tất cả chúng ta và tất cả chúng ta phải 
trút bỏ tính thế tục này. Tính thế tục làm hại 
chúng ta. Thật quá buồn khi thấy một Kitô hữu 
bị tục hóa.” 

Ngài cảnh cáo: “Chúa bảo chúng ta rằng 
chúng ta không thể làm tôi hai chủ: hoặc phục 
vụ tiền bạc hoặc phục vụ Thiên Chúa.... Chúng 
ta không thể bắt cá hai tay (lấy một tay xóa điều 
tay kia viết). Tin Mừng là Tin Mừng.” 

Khi thừa nhận những người nghèo địa 
phương đang tụ tập quanh ngài, ĐTC nói: 
“Nhiều người trong anh chị em đang bị tước 
đoạt bởi cái thế giới dã man này, là thế giới 

không cung cấp việc làm, không giúp đỡ, không 
quan tâm dù các trẻ em bị chết đói..., không 
quan tâm dù nhiều gia đình không có gì để ăn 
hay không có tiền bạc để mua bánh mang về 
nhà.” 

Khi đề cập đến hàng trăm người tị nạn đã 
chết trong một vụ đắm tàu ngoài khơi đảo 
Lampedusa của Ý hôm thứ năm, ĐTC thương 
khóc cho một số lớn những người đã chết vì cố 
gằng chạy trốn điều kiện cực kỳ khẩn trương ở 
đất nước của họ. 

Ngài tiếp tục rằng thật là trớ trêu khi một 
Kitô hữu muốn đi theo con đường thế tục. “Tinh 
thế tục giết chết; nó giết người, nó tiêu diệt Hội 
Thánh.” 

Sau đó ĐTC cầu xin Chúa ban cho các Kitô 
hữu can đảm để trút bỏ tinh thần thế tục, mà 
ngài gọi là “bệnh phong hủi, bệnh ung thư của 
xã hội và bệnh ung thư của Mặc Khải của Thiên 
Chúa và là kẻ thù của Chúa Giêsu.” 

Ngài kết luận: “Tôi cầu xin Chúa ban cho 
chúng ta mọi ân sủng cần thiết để tự trút bỏ 
chính mình.” 

 
THƠ … THƠ 

HAI TÊ MIỆT VƯỜN 
 

Linh Đạo Phan Sinh 
Đơn sơ, Nghèo khó, Đệ huynh, 

Chính là Linh đạo Phan Sinh sáng ngời. 
Điều này đem lại cho đời, 

Nhận ra giá trị Nước Trời là đây. 
Nghĩa tình luôn được tràn đầy, 

Đúng như lời dạy của Thầy Giêsu. 
Đó là biết sống nhân từ, 

Yêu thương nhân thế chẳng trừ một ai. 
Chẳng ai còn gặp họa tai, 

Cùng nhau hướng đến ngày mai huy hoàng. 
Mọi người luôn biết tặng ban, 

Điều lành việc tốt cho ngàn thọ sinh. 
Muôn loài cất tiếng tôn vinh, 

Tấu lên bản nhạc Đệ Huynh thắm nồng. 
Thế là đạt được ước mong, 

Mọi loài thọ tạo sống trong an bình. 

Hòa Bình Công Lý 
Hòa bình, Công lý giao duyên 

Giúp hoa nhân ái nở trên địa cầu 
Tình người chôn chặt vùi sâu 

Ở trong Đức mến nhiệm mầu Ba Ngôi. 
Mọi người vui hưởng cuộc đời, 

An bình, thư thái của thời hồng ân. 
Chính nhờ luôn biết đấu tranh, 

Loại trừ gian ác, thực hành ý Cha. 
Cùng nhau cất tiếng hoan ca, 

Bài ca Đức ái vang xa mọi miền. 
Nghĩa tình Huynh đệ kết liên, 

Mọi người nên một ở trên đường đời. 
Giúp nhau sống trọn kiếp người, 

Ở trên trần thế tuyệt vời tín trung. 
Dắt nhau vào cõi thiên cung, 

Sau khi đã sống thủy chung nghĩa tình.
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CÁC NGÀY GHI NHỚ 

 

 
 

 

THÁNG 11 
 
 
 

MỪNG BỔN MẠNG ANH EM 
 
 

Ngày Tên Thánh Họ Tên Cộng Đoàn 
03/11 Máctinô Vũ Văn Thành Korea 
04/11 Carôlô Phan Châu Lý Paris 
11/11 Máctinô Nguyễn Văn Thành Cư Thịnh 
23/11 Clementê Trần Thế Minh Cầu Ông Lãnh 
23/11 Clementê Nguyễn Văn Dung Thủ Đức 
24/11 Phi Khanh Vương Đình Khởi Du Sinh 
24/11 Phêrô Khoa Ngô Công Tâm Thủ Đức 
30/11 Anrê Trần Hữu Phương Thủ Đức 
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26/11/2011 Âu tinh Nguyễn Trinh Phượng

 
 




