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Đakao, ngày 14 tháng 8 năm 2012 

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

 
Anh chị em thân mến,  
 

Xin Đức Giêsu ban bình an cho anh chị em! 

Mùa hè đã chấm dứt. Các học sinh đã trở lại trường lớp. Trong Tỉnh 
Dòng, các khấn sinh đi thực tập đang thu xếp trở lại Học viện để khai 
giảng vào đầu tháng 9. Danh sách các em Tìm hiểu, Thỉnh sinh, Tập sinh 
niên khóa mới đã được phổ biến. Các tập sinh năm vừa qua đang chuẩn bị 
cho lời tuyên khấn lần đầu. Các em sắp khấn trọng thể đang chuẩn bị cho 
chọn lựa dứt khoát. Một số anh em sẽ về cộng đoàn mới để tiếp tục sống 
ơn gọi và xây dựng Tỉnh Dòng. Đấy là biết bao sự chuyển mình mới, mà 
sự chuyển mình của những người tin vào Thiên Chúa luôn luôn mang theo 
niềm hy vọng, như thánh Phaolô đã làm chứng: “Thiên Chúa làm cho mọi 
sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người” (Rm 8,28). 

Dưới ánh sáng của tư tưởng này của thánh Tông Đồ, tôi lại nghĩ tới 
những chuyển động khác cũng chan chứa hy vọng, mà tôi vừa được thông 
dự vào.  

Cùng với anh Điều phối viên Thường Huấn Tỉnh Dòng, tôi đồng 
hành với khóa Thường huấn với năm mươi anh em khấn trọng dưới 10 
năm (U10) vừa qua tại Xuân Sơn. Trong ba ngày (31/7-2/8), anh em đã 
nghe thuyết trình và làm việc nghiêm túc với nhau về đề tài Phúc Âm Hóa 
và trao đổi với nhau về đời sống Tỉnh Dòng. Khi anh em tận tình sống cho 
Thiên Chúa và cho nhau, tôi nhận ra anh em là dấu chỉ về niềm hy vọng. 

Ngày 11/8 vừa qua, hai đan viện Clara Q. 9 và Xuân Sơn đã kết thúc 
Năm thánh kỷ niệm 800 năm thánh Clara dâng mình cho Thiên Chúa, tức 
cũng là 800 thành lập Dòng Clara. Đây không phải là một sự kết thúc để 
rồi trở lại an tọa trong những thói quen cố cựu, nhưng là một điểm khởi 
hành mới cho đời sống chiêm niệm Clara. Sau một năm trầm mình trở lại 
trong linh đạo Phan sinh-Clara, chị em lại lên sống ơn gọi chuyên biệt với 
“lòng nhiệt thành mới, sự táo bạo mới, lòng can đảm mới” (Thư Tổng 
Phục Vụ gửi Gia đình Phan Sinh dịp lễ Phục Sinh 2012), qua khung cửa 
Năm Đức Tin và Năm kỷ niệm 50 năm Công Đồng Vatican 2. Sự quyết 
tâm của các chị là dấu chỉ về niềm hy vọng. 

Hôm qua, anh em Đakao đi thăm Bệnh viện Nhân Ái tại Bình 
Phước, nơi anh Tađêô Phạm Văn Hiền, OFM, đang phục vụ trong tư cách 
bác sĩ, cùng với một số tu sĩ chăm sóc các bệnh nhân HIV. Cấu trúc tổ 
chức còn nhiều điểm yếu, nhưng tự nó, sự hiện diện và công việc phục vụ 
tại đây là dấu chỉ về niềm hy vọng, một lời khẳng định rằng Thiên Chúa 
không quên một ai. Đến chiều, chúng tôi về thăm cộng đoàn Sông Bé, nơi 
một số anh em trẻ của Tỉnh Dòng đang hiện diện, để phụ trách nông 
trường cung cấp tài chánh cho Tỉnh Dòng và giúp mục vụ các giáo xứ 
chung quanh. Gặp các anh em trẻ vừa xong buổi lao động mệt nhọc mà 
vẫn tưng bừng tíu tít thăm hỏi nhau rồi rủ nhau ra chơi bóng chuyền, tôi 
có quyền hy vọng vào tương lai của Tỉnh Dòng. 

Trên đường đi, tôi mở quyển Annuario accademico 2012-2013 
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(Danh bạ năm học) của Đại học giáo hoàng Antonianum, Rôma, để xem qua các môn học và danh 
sách các giáo sư. Trong này, có danh mục các môn học: có môn hào hứng, có môn khô khan; có tên 
các giáo sư: có giáo sư trình bày hấp dẫn, có giáo sư dễ làm buồn ngủ. Nhưng tất cả chỉ nhằm một 
điều, là đào tạo ra những người thợ tốt phục vụ Hội Thánh và thế giới, trong đó có những anh em 
thuộc Tỉnh Dòng chúng ta. Chương trình đào tạo còn được nghiên cứu kỹ càng và kết cấu mạch lạc, 
niềm hy vọng còn dâng tràn. 

Về lại nhà Đakao, tôi nhận được Thiệp tang của Tỉnh Dòng FMM báo tin Nữ tu Mátta (trước 
đây là Giuse) Cao Thị Thiên, FMM, vừa an nghỉ trong Chúa tại Qui Hòa, hưởng thọ 97 tuổi. Chúng 
ta biết về chị Mátta như một nữ tu âm thầm, nhẫn nại chu toàn mọi việc trong cộng đoàn, với nụ 
cười luôn phảng phất trên môi. Tôi còn nhớ về chị như một người nhiều năm tháng chăm lo ruộng 
vườn của nhà dòng tại M’Lon, Đơn Dương. Đã sống một đời cho Thiên Chúa và anh chị em, nay 
lên đường về với Thiên Chúa, chị cũng là chứng nhân về niềm hy vọng đích thật. 

Vào ngày 25/8 tới đây, với lễ vua thánh Luy, chắc chắn anh chị em Phan Sinh Tại Thế cũng 
mong muốn noi gương thánh bổn mạng, trở thành dấu chỉ về niềm hy vọng trong thời đại hôm nay, 
với những nhiệm vụ anh chị em đang đảm nhận trong lòng xã hội, những nhiệm vụ đôi khi Thiên 
Chúa để trở thành những thách đố hầu cho thấy đâu là vàng đâu là đá.  

Tuy nhiên, tất cả các dấu chỉ về niềm hy vọng này phải do chỗ mọi anh chị em đều tha thiết 
gắn bó với Đức Kitô, “niềm hy vọng của chúng ta” (1 Tm 1,1). Chính Đức Giêsu là Đấng trung gian 
duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người, Đấng đã tự hiến làm giá chuộc mọi người” (2,5-6), để thực 
hiện mọi lời hứa của Thiên Chúa Cha, hầu “cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý” (2,4). 
Ước mong mọi anh chị em cứ gắn bó với Đức Kitô, để hiểu dần dần tình yêu của Chúa Cha, như lời 
cầu nguyện sau đây của cha K. Rahner:  

“Lạy Thiên Chúa vô biên, xin cho con luôn gắn bó với Đức Giêsu Kitô, Chúa của con, niềm 
hy vọng của con. Ước gì trái tim của Người tỏ cho con thấy Chúa là Đấng nào đối với con. Con 
muốn nhìn vào trái tim Người, khi con ao ước được biết Chúa là ai. Tự nó, sự vô biên của Chúa, 
trong đó Chúa luôn luôn là tất cả, làm cho linh hồn con bị chói lòa và quẳng con vào trong bóng 
tối của hữu thể không biên giới của Chúa, là thứ bóng tối còn khó chịu hơn bất cứ đêm tối nào của 
trái đất này. Chính vì thế, con luôn nhìn vào trái tim nhân loại của Đức Giêsu, lạy Thiên Chúa của 
Chúa con, và khi đó con sẽ thấy được Chúa yêu con đến thế nào. Xin làm cho tim con ra như tim 
của Con Chúa, rộng lớn và phong phú tình yêu để ít ra một trong các anh chị em con hiểu được là 
Chúa yêu thương họ. Lạy Thiên Chúa của Chúa con, là Đức Giêsu Kitô, ước gì con có thể tìm thấy 
Chúa trong trái tim Người”. 

Cầu chúc anh chị em luôn tin vững vào tình yêu của Thiên Chúa, Đấng vẫn đang liên tục mở 
ra cho chúng ta những con đường mới. Cầu chúc anh chị em luôn gắn bó với Đức Kitô, để như ông 
Timôthê, anh chị em “tuân giữ điều răn của Chúa mà sống cho tinh tuyền, không chi đáng trách, 
cho đến ngày Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, xuất hiện” (1 Tm 6,14). Xin chúc mừng lễ Đức Mẹ 
Hồn Xác Lên Trời cho anh chị em. 

Thân ái chào tất cả anh chị em. 

 

ts FX Vũ Phan Long, OFM 
Giám Tỉnh 
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TIN TỈNH DÒNG 

 

KHÓA THƯỜNG HUẤN 
ANH EM KHẤN TRỌNG DƯỚI 10 NĂM 

Sáng ngày 31/07/2012, lúc 8 giờ, tại cộng 
đoàn Xuân Sơn, khóa thường huấn anh em trẻ 
khấn trọn dưới 10 năm (U10) đã khai mạc. Thời 
gian của khóa thường huấn kéo dài 4 ngày từ 
ngày 31/07 đến ngày 3/08/2012. Số anh em trẻ 
U10 tham dự khóa này là 45 anh em. Cùng đồng 
hành với các anh em có anh Giám Tỉnh, anh 
Điều phối viên Thường Huấn và các anh trong 
ban giảng huấn và tổ chức.  

Sau phần thống nhất chương trình cho các 
ngày thường huấn của anh Antôn Nguyễn Ngọc 
Kính, Điều phối viên Thường huấn, anh Giám 
Tỉnh FX. Vũ Phan Long đã trình bày cho anh 
em bài thuyết trình với đề tài: “Một huynh đệ 
đoàn Phúc Âm hóa”. Đây là đề tài đầu tiên triển 
khai chủ đề Phúc Âm hóa của khóa thường huấn 
này. Sau đó, anh em có 1 giờ đồng hồ để trao 
đổi và đặt câu hỏi với anh Giám Tỉnh về các cấn 
đề liên quan 
đến việc 
Phúc Âm hóa 
trong Tỉnh 
Dòng chúng 
ta hôm nay.  

Buổi 
chiều, anh 
Ngô Ngọc 
Khanh chia 
sẻ với anh em 

về đề tài: “Tân Phúc Âm hóa dựa trên nền tảng 
Kinh Thánh”. Qua đề tài này, anh đã giúp cho 
mọi người tham dự hiểu hơn về những khái 
niệm “Tân Phúc Âm hóa” và “Tái Phúc Âm 
hóa”. Các khái niệm này được làm sáng tỏ qua 
minh họa về sứ vụ loan báo Tin Mừng của Chúa 
Giêsu và của thánh Phaolô, là những mô mẫu 
cho mỗi chúng ta bắt chước trong khi thi hành 
sứ vụ người kitô là phúc âm hóa bản thân và 
phúc âm hóa người khác.  

Sau giờ kinh tối, anh em ngồi vòng tròn để 
chia sẻ với nhau trong giờ huynh đệ. Anh em 
cùng ăn uống và ca hát với nhau. Một số anh em 
chia sẻ về kinh nghiệm về công việc truyền giáo 
của anh em. Anh Nguyễn Văn Huyền chia sẻ về 
khóa học tập JPIC tại Rôma mà anh được tham 
dự vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5/2012. Anh 
Nguyễn Đình Phục chia sẻ về một số kinh 
nghiệm rất thực tế và vui vui về công tác truyền 
giáo của anh tại Pleiku. Anh Vũ Văn Mai chia 
sẻ về một số chuyện bên lề qua chuyến anh đi 
dự khóa học “Đối thoại với các tôn giáo” được 
tổ chức tại Philipines. Anh Đậu Quang Luật 
chia sẻ về kinh nghiệm du học của anh suốt 4 
năm vừa qua tại Philipines. 

Sang 
ngày thứ hai 
của khóa 
thường huấn 
(01/08/2012
), anh em 
tiếp tục 
nghe chia sẻ 
hai đề tài: 
“Lý thuyết 
và kinh 

nghiệm 
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truyền giáo” do anh Ya Thu trình bày; và “Linh 
đạo Phúc âm hóa” do anh Đinh Trọng Đệ trình 
bày. Cả hai đề tài này đều rất thiết thực đối với 
anh em, vì các đề tài này ít nhiều có liên hệ đến 
công việc phục vụ của mình. Anh em đã trao đổi 
sôi nổi và đặt nhiều câu hỏi về “Hội nhập văn 
hóa” trong sứ vụ loan báo Tin Mừng cho nhân 
loại ngày hôm nay.  

Vào ngày thứ ba, anh Vũ Liên Minh giúp anh 
em qua bài chia sẻ về: “Phân định – Từ ngữ 
nghĩa đến ý nghĩa”. Tuy đề tài này có hơi khô 
khan về lý thuyết triết học, nhưng qua cách trình 
bày đơn giản của anh Minh đã giúp anh em hiểu 
hơn về ý nghĩa của việc phân định, nhất là việc 
phân định trong đời sống tu trì. Thời gian còn 
lại của ngày thứ ba, anh Giám Tỉnh đã chia sẻ 
một số thông tin về đời sống của Tỉnh Dòng để 
anh em hiểu hơn về những khó khăn của Tỉnh 
Dòng đang phải đối diện. 

Ngày cuối khóa thường huấn (3/08/2012), 
anh em được đi dã ngoại tại bờ biển Bình Châu. 
Mặc dù thời tiết bão, không thể tắm được, anh 
em đã đi dạo và chơi đá bóng với nhau tại bãi 
biển. Sau đó, anh em đi thăm gia đình của anh 
Hoàng Hữu Chi ở gần đó. Đến trưa, anh em về 
Giáo xứ Hòa Hội, anh Vũ Xuân Quế đã đãi anh 
em một bữa trưa thật ngon. Sau đó anh em đi 
thăm các chị Clara tại đan viện Xuân Sơn và 
anh em tại cộng đoàn Bình Giả. Khoảng 15g30, 
anh Giám Tỉnh cùng với một số anh em đã lên 
xe rời cộng đoàn Bình Giả về lại Sài Gòn.  

Kết thúc một khóa thường huấn kéo dài suốt 
4 ngày tại cộng đoàn Xuân Sơn. Anh em cảm 
thấy hài lòng. Có được những ngày thoải mái 
như thế. Chúng ta trước tiên phải cảm tạ Thiên 
Chúa đã cho chúng ta có thời gian ngồi lại với 
nhau. Kế đến, chúng ta cám ơn anh Giám Tỉnh 
và anh Điều phối viên Thường huấn đã đồng 
hành và hướng dẫn anh em suốt khóa học; cám 
ơn các anh em tại chỗ đã phải hy sinh vất vả 

nhiều để chuẩn bị đón tiếp và lo lắng cho anh 
em trong 4 ngày qua có được chỗ nghỉ ngơi và 
ăn uống đầy đủ. Xin cám ơn các anh tại cộng 
đoàn Xuân Sơn và Hòa Hội rất nhiều. Thời gian 
thường huấn là một dịp tốt để anh em sống gần 
nhau, chia sẻ những vui buồn trong đời sống của 
mình, giúp nhau ý thức hơn về ơn gọi và sứ vụ 
của mỗi người để cùng bước lên phía trước. Anh 
em cũng đã biểu quyết cho khóa thường huấn 
năm tới từ ngày 6-8/8/2013 tại Nha Trang.  

KẾT THÚC NĂM THÁNH CLARA, 
800 NĂM 

Mới 7g30 sáng ngày 11/08/2012, các anh chị 
em PSTT, các anh em OFM, các chị FMM, anh 
em CPS và người giáo dân sống gần đan viện đã 

tụ tập về đông đảo tại sân đan viện thánh Clara 
quận 9. Ngoài ra, một số anh em phan sinh tại 
cộng đoàn Thủ Đức đã đi từ sớm xuống đan 
viện Clara Xuân Sơn tham dự mừng lễ với các 
chị em tại đây.  

Sáng nay bầu khí đan viện khác hẳn với các 
ngày bình thường. Cánh cổng chính đan viện 
được mở rộng. Các chị Clara và các em tìm hiểu 
đã sẵn sàng đứng phía bên trong cổng đón chào 
các khách đến tham dự thánh lễ. Hôm nay các 
chị em Thanh bần mừng ngày sinh nhật trên trời 
của mẹ thánh Clara, cũng là ngày kết thúc Năm 
Thánh Clara – nhân ngày mừng kỷ niệm 800 
năm ngày thánh Clara được ơn sống hoán cải, 
dâng hiến cuộc đời của ngài cho Thiên Chúa, và 
cũng là ngày đặt nền móng cho ơn gọi dòng các 
chị em Thanh bần.  

Đúng 8g30, thánh lễ mừng kính trọng thể 
thánh Clara đã bắt đầu do cha Giám Tỉnh Tỉnh 
dòng Phanxicô Việt Nam, FX. Vũ Phan Long 
chủ tế, cùng với cha Quản hạt hạt Thủ Thiêm, 
cha Quản hạt hạt Hố Nai, hai cha OFM viện tu, 
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cùng với 8 anh em linh mục khác trong Tỉnh 
Dòng Phanxicô đồng tế .  

Cha Giám Tỉnh đã chia sẻ trong bài giảng 
của ngài về cuộc đời của thánh nữ Clara luôn 
kiên trì xác tín ơn gọi của mình vào Thiên Chúa. 
Chính sự kiên trì và tinh thần vâng phục các 
đấng bề trên của mình trong Hội Thánh mà ngài 
đã thuyết phục được Đức Giáo Hoàng phê 
chuẩn Luật dòng cho các chị em được đặc ân 
sống nghèo. 

Khoảng 10g00 thánh lễ kết thúc với lời tri ân 
của chị Bề Trên đan viện Clara đến cám ơn mọi 

thành phần và mọi người hiện diện trong thánh 
lễ hôm nay. Tất cả đều là hồng ân Thiên Chúa 
ban. Sau thánh lễ, mọi người cùng trò chuyện 
thăm hỏi với nhau thật chân thành và ấm cúng, 
thấm đượm tình huynh đệ trong một đại Gia 
đình Phan Sinh.  

Vào buổi chiều, lúc 16g00 tại đan viện Clara 
quận 9 có thánh lễ do cha Antôn Nguyễn Ngọc 
Kính, Trợ úy chủ tế; cha Têphanô Nguyễn Xuân 
Dinh giảng lễ cùng 6 anh em linh mục khác 
đồng tế. Các anh chị em GTPS từ nhiều nơi như 
Tây Ninh, Sài Gòn, Bình Phước, Phương Lâm, 
Bảo Lộc… đã đến hiệp dâng thánh lễ trọng thể 
này. Đây là Thánh Lễ các chị Clara dành riêng 
cho giới trẻ đặc biệt giới trẻ phan sinh 

Sau Thánh Lễ, các bạn GTPS đã tổ chức một 
buổi giao lưu đối thoại và tìm hiểu về Thánh Nữ 
Clara, cũng như đời sống đan tu với một đan sĩ 
Clara tại khuôn viên đan viện. Buổi đối thoại đã 
đem lại nhiều niềm vui và giúp cho các bạn 
GTPS hiểu rõ hơn về Mẹ Thánh Clara mà mình 
yêu mến.  

Đến 18g00 các bạn GTPS chia tay nhau ra về 
trong niềm vui và “hẹn lần sau nhé!” 
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Lễ trọng kính thánh Clara Átxidi 
Việc cử hành Năm Thánh, kỷ niệm 800 năm 

thánh nữ Clara sống đời hoán cải/dâng hiến và 
cũng là ngày thành lập Dòng Chị Em Thanh 
Bần là một dịp để cảm tạ Chúa Cha giàu lòng 
thương xót đã thương ban quà tặng là thánh 
Clara và Chị Em Thanh Bần. Trên hết, đây là 
thời điểm đưa tới việc vui hưởng ân sủng nguồn 
cội của chúng ta, vui hưởng một biến cố - cho 
dù đã khởi sự cách đây 8 thế kỷ - nhưng vẫn 
tiếp tục là nền tảng và là nguyên lý làm phát 
sinh cả lịch sử cũng như tương lai. Chỉ với một 
thái độ như thế, chúng ta mới có thể mang lại 
hoa trái cho công việc khó nhọc mà chúng ta đã 
bắt đầu một cách tốt đẹp (cf. LErm 14; LOrd 
10), giữ cho mình trung thành với những đòi hỏi 
của Lối sống Phan sinh/Clara (cf. BlCl 15) và 
mới tìm thấy được những cách thức giúp chúng 
ta có thể trung tín với Đức Kitô, với Giáo Hội 
và với nhân loại. (Trích thư TPV mừng Lễ kính 
thánh Clara, 2012). 

Thượng Hội đồng Giám mục  
về Tân Phúc Âm hóa 

Đại hội Thượng Hội đồng Giám mục thường 
niên sắp tới sẽ được tổ chức từ ngày 7-
28/10/2012, với chủ đề: “Tân Phúc âm hóa 
nhằm Loan truyền Đức tin Kitô giáo”. Các cuộc 
thảo luận của Thượng Hội đồng sẽ được thêm 
phong phú nhờ Năm Đức tin sẽ bắt đầu vào 
ngày 11/10/2012 và kết thúc vào ngày 
24/11/2013. Giáo Hội được kêu gọi làm cho các 
hoàn cảnh đa dạng hiện nay được “biến đổi” 
thành những nơi chốn để loan báo Tin Mừng và 
để sống kinh nghiệm của Giáo hội. Đồng thời, 
hy vọng mới có được một sự nhạy bén lớn hơn 
nữa với óc sáng tạo và một sự táo bạo mang tính 
Phúc âm đối với những người đang còn giữ 
khoảng cách với Giáo hội. Mọi kitô hữu đều 
được kêu gọi đóng góp phần của mình. Thật 
vậy, Năm Đức Tin là một lời kêu gọi khẩn thiết 
phải hoán cải, để sao cho mọi kitô hữu và mọi 
cộng đoàn đều sẽ mang lại dồi dào hoa trái. 
Trong số những hoa trái đức tin, đó là: việc dấn 

thân vào công cuộc đại kết, việc tìm kiếm sự 
thật, đối thoại liên tôn và sự can đảm tố cáo 
những bất trung và những cớ vấp phạm trong 
cộng đoàn kitô hữu. 

Học viện Phan Sinh thuộc  
Đại học thánh Bonaventura tại Hoa Kỳ 

Học viện Phan Sinh thuộc Đại học thánh 
Bonaventura tại New York cho biết: những bản 
văn cổ trong truyền thống Kitô giáo nay được 
trực tuyến tại địa chỉ 
www.franciscantradition.org để có thể tự do 
truy cập tất cả mọi bài viết. Hơn nữa, lại còn có 
một nguồn mới với nhan đề là “Ngưởi gìn giữ 
Truyền thống”. Đây là nguồn thông tin chất 
lượng, được viết bằng một thứ ngôn ngữ dễ tiếp 
cận cho các học giả không mấy chuyên môn, 
dưới dạng nhẹ nhàng để giúp cho việc huấn 
luyện khởi đầu và thường huấn, cho việc huấn 
luyện đức tin theo truyền thống trí thức và 
thiêng liêng Phan sinh, cũng như cho việc suy tư 
cá nhân trong các huynh đệ đoàn tại địa phương. 

Lễ Hội Phan Sinh 2012 tại Ý 
Lễ Hội Phan Sinh (The Franciscan Festival) 

sắp được tổ chức tại Rimini từ ngày 28-
30/9/2012 sẽ cống hiến một chương trình phong 
phú các hoạt động mang tính giáo dục học 
đường thuộc mọi trình độ, kể cả trình độ Đại 
học. Bắt chước phong cách thánh Phanxicô, anh 
em Phan sinh Ý sẽ đến các quảng trường để gặp 
gỡ dân chúng, thông qua ngôn ngữ của nghệ 
thuật, âm nhạc và vũ điệu; anh em làm như thế 
là để tạo nên một sự kiện tâm linh nhằm hiện tại 
hóa sứ điệp của Phanxicô và Clara. Sự kiện nổi 
bật trong chương trình sẽ là các hoạt động mang 
tính giáo dục được thiết kế cho 4.000 khách mời 
hy vọng sẽ đến tham dự từ các trường tiểu học 
và trung học. Hai dự án chính và mới lạ được 
đưa lên sân khấu cũng sẽ là niềm kỳ vọng lớn 
lao, đó là: cuộc triễn lãm Clara Khả ái và vở 
nhạc kịch Clara và Phanxicô. Vở Tình yêu Chân 
thật (The Real Love) do Peter Castellacci, 
Giampaolo Belardinelli và Achille Oliva biên 
soạn, lại còn được Oreste Castagna dàn dựng. 
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Trong ba sự kiện Lễ Hội trước đây, được tổ 
chức tại Reggio Emilia, có đến 100,000 người 
tham dự với hàng trăm sự kiện mỗi năm. Để biết 
thêm chi tiết trong chương trình, xin truy cập 
địa chỉ: http://www.festivalfrancescano.it/. 

Hội thảo Nghiên cứu tại  
Đại học Giáo hoàng Antonianum – Roma 

Được Ủy ban Trung ương OFM đặc trách 
nghiên cứu liên ngành về hiện trạng Dòng và 
Đại học Giáo hoàng Antonianum tổ chức, cuộc 
Hội thảo về “ Văn hóa Hậu hiện đại, nền Luân 
lý Cởi mở (Cordial Ethics) và Hành trình Phan 
Sinh” đã bắt đầu từ ngày 11/7 tại Đại học Giáo 
hoàng Antonianum. Cuộc Hội thảo này đã diễn 
ra trong hai giai đoạn: giai đoạn đầu (từ ngày 

11-13/7) nhằm lắng nghe một cách có phê phán 
tình trạng văn hóa mang dấu ấn của thời hậu 
hiện đại và toàn cầu hóa cũng như các gợi ý trên 
bình diện luân lý của nền văn hóa đó. Nhóm 
thuyết trình viên gồm có: Giáo sư Gianni 
Vattimo, Gs. Adela Cortina, Gs. Carmelo 
Dotolo và Gs. Orlando Todisco. Giai đoạn hai 
(từ ngày 29-31/1/2013) sẽ dành cho việc suy tư 
trên bình diện chú giải, dựa vào sự phân biệt các 
viễn tượng do anh em Phan sinh cung cấp. Mục 
đích cuộc hội thảo sẽ nhằm công bố những đóng 
góp trong cuộc hội thảo lại thành một cuốn 
sách, để cuốn sách ấy có thể được dùng như 
lương thực giúp cho việc suy tư của Dòng OFM 
và của Tổng Tu nghị sắp tới vào năm 2015.  
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TIN ĐẤT SÉT 

GB-Phan Duy Hải 
 

Văn phòng Tỉnh Dòng vừa mới công bố một 
số quyết định trong kỳ họp của Hội Đồng Tỉnh 
Dòng cuối tháng bảy vừa qua, trong đó, vấn đề 
về nhân sự có một vài thay đổi, và trong đó, có 
Đất Sét. 

Có thể nói, đây là lần cuối tôi viết báo chia sẻ 
với tư cách là thành viên của cộng đoàn Đất Sét, 
vì theo quyết định mới trong việc điều chỉnh về 
mặt nhân sự, tôi sẽ chuyển lên Du Sinh, và anh 
Minh Sáng sẽ về đây thay tôi, như anh em cũng 
đã biết qua thư của anh Giám Tỉnh. Như vậy, về 
nhân sự, sắp tới cộng đoàn Đất Sét sẽ vẫn là ba 
người, gồm anh Dám, thầy Noel và thầy phó tế 
Minh Sáng. 

Về đời sống cộng đoàn, ba anh em vẫn sống 
vui vẻ và thực hiện nghiêm túc dự phóng mà 
chính anh em đã cùng nhau đề ra. Cho tới nay, 
nhìn chung thì cả ba đều khỏe mạnh, chưa có 
anh nào phải nhập viện hay liệt giường. Tạ ơn 
Chúa! 

Về mục vụ Giáo xứ, trong hai tháng hè vừa 
qua tương đối có nhiều lễ lạc, chỉ xin chia sẻ 
một vài sự kiện nỗi bật. Cuối tháng 6 có Lễ Bế 
Giảng Giáo Lý, sau bài giảng là báo cáo của 
Ban Giáo Lý về sĩ số cũng như kết quả học tập 
của các lớp, sau đó là phần phát thưởng cho các 
em có thành tích giỏi và khá. Kế đến là bài phát 
biểu của đại diện hội phụ huynh học sinh và đại 
diện các em thiếu nhi. 

Sau Lễ Bế Giảng, ngày 6 tháng 7, Ban Giáo 
Lý đã tổ chức trại hè cho các em Khối Căn Bản, 

Kinh Thánh và lớp Vào Đời, tổng số 170 em, 
chia làm 8 trại, bắt đầu từ 6h30 sáng và kết thúc 
lúc 9h tối. Sau khi tập trung điểm danh, phát cờ, 
tập khẩu hiệu, băng reo… ban Giám Khảo chấm 
điểm trại, sau đó là trò chơi lớn. Khoảng 10h 
các trại sinh thi nấu ăn. Đầu giờ chiều, các lớp 
thi rung chuông vàng, tiếp theo là các trò chơi 
thi đua ngoài trời rất hào hứng. Sau giờ cơm 
chiều, từ 6h30 đến 9h là chương trình văn nghệ, 
mỗi lớp gồm hai tiết mục. Sau đó là tổng kết 
phát thưởng và kết thúc. Do một vài lý do nên 
không cho các em cắm trại qua đêm. Nhìn 
chung trại hè năm nay các em tham gia tích cực 
và hào hứng hơn năm trước. 

Ngày 15 tháng 7 vừa rồi, Giáo Xứ mừng Lễ 
thánh Andrê Kim Thông, Bổn mạng Giáo Xứ. 
Cũng trong dịp này, Đức Giám Mục Võ Đức 
Minh đã về ban Bí Tích Thêm Sức cho gần 50 
em. Thánh Lễ diễn ra trang nghiêm sốt sắng. 
Cuối Lễ, đội múa thiếu nhi Giáo Xứ trình diễn 
một bài múa mừng Bổn Mạng và cám ơn Đức 
cha khá ấn tượng. Sau đó là tiệc mừng. 

Ngoài ra, Giáo xứ vẫn đang quy hoạch, làm 
đường, bờ rào, cống thoát nước và trồng cây cho 
nghĩa trang Giáo Xứ, đến nay, công việc vẫn 
đang tiến triển tốt. 

Vài thông tin chia sẻ với anh em, xin Thiên 
Chúa luôn gìn giữ và chúc lành cho đời sống 
cũng như mọi dự định của anh em chúng ta 
trong nỗ lực loan báo Tin Mừng Đức Giêsu với 
tư cách của người Anh Em Hèn Mọn. 
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TIN NHÀ PHÚ GIA – HÀ NỘI  

  
 

Anh em Nhà Phú Gia – Hà Nội kính chào 
anh Giám tỉnh, quý anh chị em Đại gia đình 
Phan Sinh Việt Nam và hải ngoại. 

Hà Nội mùa này đang là cao điểm của hè nên 
cái nóng cũng thật đáng nể. Đây là mùa hè thứ 
hai mà anh em được “thưởng thức” cái nóng xứ 
Bắc. Nhưng dù sao thì cũng có đan xen những 
trận mưa mùa, những ngày mưa phùn, do ảnh 
hưởng của các cơn bão từ xa, nên không khí 
cũng dịu mát hơn.  

Vì chỉ là Nhà con trực thuộc Giám tỉnh nên 
nhân sự vẫn còn khiêm tốn. Hiện Nhà Phú Gia 
trên danh sách là ba, nhưng thực tế chỉ có hai 
anh em (Hữu Lệ – Viết Hưng), còn Anh Tuấn, 
hồn Phú Gia, da (xác) thì mãi tận xứ Lạng 
(Đồng Đăng – Lạng Sơn) cơ! Hai hoặc ba tháng 
anh em gặp mặt tĩnh tâm và tu nghị một buổi rồi 
tan hàng. Công việc mục vụ các anh Linh mục 
vẫn là làm lễ, ban các Bí tích. Anh Lệ còn kiêm 
thêm công tác Trợ úy PSTT, dạy Kinh thánh 
cho các chị Mến Thánh Giá Hà Nội. Anh Tuấn 
ngoài công tác chính là cha xứ Đồng Đăng còn 
kiêm thêm Trợ úy Giới Trẻ Phan Sinh, đặc trách 
Giới Trẻ Giáo phận Lạng Sơn. Còn Hưng thì 
chủ yếu là “giữ chùa” Phú Gia, phụ giúp Phan 
Sinh Tại Thế tí chút, giáo lý cho các trường hợp 
hôn phối có hoàn cảnh “đặc biệt”. Tập hát cho 
ca đoàn gia đình trẻ xứ và giúp các lớp giáo lý 
hôn nhân theo khóa, trao Mình Thánh Chúa cho 
bệnh nhân, điền vào chỗ trống các lớp giáo lý, 
ca đoàn… khi các ma soeur Đức Mẹ Vô Nhiễm 
đi vắng. Tinh thần anh em nói chung là ổn định 
và dần thích nghi với môi trường mới Chúa sai 
đến.  

Kể từ sau ngày anh em tĩnh tâm năm (Thủ 
Đức) trở về đến nay có vài sự kiện xin được 
chia sẻ như sau : 

Ba ngày tập huấn cho anh chị em Phan Sinh 
Tại Thế Miền Vinh và Miền Hà Nội tại Đan 
viện Dòng Châu Sơn (15-17/ 5). Về tham dư, 
Quốc gia có Anh Đặng Minh Tuấn, Trợ úy. Anh 
Phan Thanh Lâm (Phục vụ), chị Nguyễn Hoàng 
Mỹ (Phó Phục vụ), anh Nguyễn Văn Hoa (Huấn 
luyện. Miền Vinh có các anh Trợ úy : Đặng 
Đình Sĩ và Nguyễn Thanh Hải; Miền Hà Nội có 
anh Vũ Hữu Lệ, Tạ Viết Hưng và Trợ Úy GTPS 
Miền Hà Nội Anh Tuấn.  

Ban tổ chức đã mời các Trợ úy địa phương 
cùng đóng góp một bài thuyết trình để thể hiện 
tinh thần đồng trách nhiệm trong công tác huấn 
luyện. Dịp này, anh chị em được gặp gỡ thân 
tình với Đức giám mục Ngô Quang Kiệt. Ngài 
cũng dành một giờ chia sẻ với toàn HĐĐ và 
cùng tham dự bữa cơm chia tay ngày bế mạc 
khóa tập huấn.  

Tiếp theo là ngày tập huấn cho các anh chị 
em làm công tác Giới Trẻ Phan Sinh tại Giáo xứ 
Thạch Bích-Hà Nội. Thời gian từ 13 giờ 30 
ngày 16 đến 14 giờ 00 ngày 17 tháng 7. Có sự 
hiện diện của anh Ngọc Phú (Trợ úy GTPS QG) 
và anh Anh Tuấn (Trợ úy GTPS Miền Hà Nội). 
Anh em trong ban tổ chức đến chào thăm cha 
quản xứ Thạch Bích và được ngài đón tiếp thân 
tình và cởi mở. Tại Thạch Bích hiện có một 
Huynh Đệ Đoàn Phan Sinh Tại Thế với hơn bốn 
mươi anh chị em và một Đoàn GTPS khoảng 20 
em.  

Trong tháng 7 vừa qua, Nhà Phú Gia hân 
hạnh đón tiếp hai anh Cựu Phan Sinh Sài Gòn 
(anh Phiên và anh Trúc) ra thăm thú Hà Nội và 
ở lại nhiều ngày với anh em. Các anh đi thăm 
chùa Bãi Đính, vịnh Hạ Long và lên cả Giáo xứ 
Đồng Đăng – Lạng Sơn thăm Anh Tuấn rồi 
khiêng luôn một thùng bia Trung Quốc về Hà 
Nội cho anh em uống chơi.  

Còn mảng giáo xứ xin được ghi nhận sự kiện 
sau :  

Giáo phận Hà Nội vừa tổ chức học giáo lý 
trong các nhà thờ. Nội dung giáo lý là những 
điều cơ bản được ban soạn thảo đúc kết thành 
những câu hỏi-thưa. Đây là cơ hội để mọi người 
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trưởng thành ôn lại, bổ túc kiến thức giáo lý cơ 
bản. Có tổ chức thi cấp giáo xứ và giáo hạt. 

Giáo xứ Thượng Thụy xây nhà giáo lý một 
trệt hai lầu khá bề thế. Hy vọng sẽ khánh thành 
vào dịp lễ Đức Mẹ vỗ nhiễm là bổn mạng giáo 
xứ.  

 

Một vài tâm tình xin được chia sẻ với quý 
Anh Chị Em và ước mong được Anh Chị Em 
trong Đại gia đình cầu nguyện cho anh em Phú 
Gia được ơn thi hành trọn vẹn thánh ý Chúa nơi 
vùng đất mới.  

Anh em Phú Gia 

 
Những người muôn năm cũ …. 

Tản mạn từ Paris. 
 EnVêHát 

 
Hai anh em chúng tôi đặt chân lên đất Pháp 

thấm thoát thế mà đã hơn một năm. Nhân đây 
xin viết ít hàng trước hết là kính thăm sức khỏe 
A Giám tỉnh cùng toàn thể anh em, xin chúc 
mọi người bình an trong ơn phúc được làm con 
và làm anh em của Thánh Nghèo, và sau cũng là 
để tản mạn đôi điều về cuộc sống anh em nơi 

phương trời này. 
Để nói cho oai, hai anh em chúng tôi ở đây 

chia sẻ sứ mệnh là làm “gạch nối hiện diện giữa 
hai bờ vui”, một của TD VN hân hoan vì đã 
được đón nhận ơn gọi Phan sinh và một của TD 
Paris tự hào về một chặng đường phát triển 
truyền giáo và khởi đầu truyền bá linh đạo Phan 
sinh đáng ghi nhớ tại VN. Còn nhớ trong dịp lễ 
Mẹ Vô Nhiễm năm qua (2011), Anh GT tỉnh 
dòng Paris đã khôn khéo gợi ra cho mọi người 
nhớ ngày này là ngày mừng kỷ niệm đúng 80 
năm khánh thành tu viện đầu tiên do TD Paris, 
qua Cha M Bertin, xây dựng tại VN, đúng vào 
ngày bổn mạng toàn Dòng, tức ngày Lễ Đức 
Maria Vô Nhiễm 8.12.1931 ở Vinh. 

Và chuyện mới đây, trong một dịp gặp nhau 
ban sáng trong giờ điểm tâm, Anh thư ký TD 

Paris, Vlatco MARIC, có lẽ mới đọc được 
nguồn tin tổng kết nào đó đã oang oang trong 
nhà cơm tu viện, nói cho mọi người biết TD 
Phan sinh VN hiện nay theo thống kê là TD có 
mức phát triển nhân sự thuộc loại có hạng trong 
toàn dòng. Tin vui đó đến như gợi nhớ thành 
quả của cả một quá trình xây đắp, nhưng cạnh 
đó cũng không khỏi làm chạnh lòng nhiều anh 
em trong cộng đoàn nơi đây khi nhìn đến hiện 
trạng của toàn châu Âu, đặc biệt TD Pháp hiện 
nay. Đầu tháng 7 vừa qua, một tu nghị chiếu đã 
qui tụ hầu hết các anh em thuộc hai TD ở Pháp 
đến tại Strasbourg, thực hiện một tu nghị chiếu 
nhằm chuẩn bị từng bước cho tu nghị năm tới 
2013, mà mục tiêu nhắm tới không gì khác hơn 
thực hiện việc sát nhập hai TD lại làm một. Để 
hiểu lý do sát nhập không khó vì hiện trạng bao 
năm qua đã cho thấy bước đi này rồi thế nào 
cũng sẽ phải đến. Một trong 2 TD hiện tại , TD 
Ba Người Bạn, bao gồm phía đông nước Pháp 
và Bỉ, trong suốt 25 năm qua đã không có một 
ơn gọi nào mới. Trong khi anh em hiện tại thì 
già đi và cứ lần lượt… 

Ngày nay, bất cứ ai khi nhìn vào hiện tình 
anh em theo tháp tuổi được công bố của cả hai 
TD, cũng đều như bật lên câu hỏi: liệu tình 
trạng này rồi sẽ dẫn đến đâu. Xin lược ghi lại 
đây con số thống kê vào đầu năm nay: Cả hai 
TD tại Pháp hiện có cả thảy 208 anh em. Trong 
số đó số anh em trên 80 tuổi chiếm 43%, tức 
khoảng 91 anh em, số anh em từ 70 đến 79 tuổi 
chiếm 24,52%, gồm 51 anh em, từ 65 tuổi trở 
xuống chiếm 32 % tức là khoảng 66 anh em, 
nhưng trong số này số anh em dưới 45 tuổi chỉ 
có…4 người. Vấn đề tuổi cao đi liền với sức 
yếu và …giã từ thế trần. Trong vòng 6 năm từ 
năm 2005 đến 2011, cả hai TD đã có cả thảy 82 
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anh em qua đời, chiếm tỉ lệ 35%, và theo đà này 
thì dự kiến trong vòng 6 năm nữa số anh em tại 
đây sẽ còn khoảng 150 hay 140 anh em mà thôi. 
Từ đó cũng đặt ra vấn đề nhà cửa, nhiều cơ ngơi 
trở thành quá rộng lớn nên cần thu hẹp lại cho 
hợp với lượng người, rồi số nhà hưu dưỡng phải 
tăng lên (hiện là ở Nantes và Avignon), tiếp đến 
việc thu nhập cần tính sao cho cân bằng với việc 
tốn phí bảo trì cơ sở và những tốn phí cần thiết 
khác như chăm sóc cho anh em đang ở tuổi hưu 
với con số hiện rất cao…. Rồi còn không thiếu 
những câu hỏi khác nữa như với tình trạng này 
thì việc phục vụ trong đời sống anh em là gì, 
làm sao để tăng tiến sức sống Phúc âm và tình 
huynh đệ khi số anh em càng ít đi và giảm 
xuống nhanh ? 

Trong tình hình đó, tâm tình của hai anh em, 
rất tự nhiên như muốn hướng về những người 
“muôn năm cũ”. Đó là những anh em có ít 
nhiều liên hệ đến quê hương, đến Tỉnh Dòng, đã 
từng có tháng năm đồng hành chia sẻ, trao tặng 
công sức cho việc xây dựng ơn gọi Phan sinh 
trên mảnh đất Việt. Đơn giản chỉ là đến thăm, 
ghi lại một bức hình về thể trạng hiện tại cho 
anh em ở xa có dịp thấy lại một khuôn mặt cũ 
thân quen, ôn lại một kỷ niệm với tháng ngày 
nhiều khi đã thành như lu mờ trong dĩ vãng hay 
cùng nhau lật giở lại xem những tấm hình chụp 
năm xưa in dấu nhiều kỷ niệm, nhiều khuôn mặt 
anh em nay vẫn còn hay không còn hiện diện 
nữa… 

Chúng tôi cùng một anh cựu Phan sinh (cùng 
lớp với Cha Norbert Khanh) từ Paris đã đến 
thăm Nantes là nơi có nhà hưu dưỡng dành cho 
các anh em lớn tuổi. Ở đây có sự hiện diện của 
Cha Corentin và Cha Rémy cùng với khoảng 
trên một chục anh em khác. Được A. Bùi Ri Cư 

là cựu Phan sinh, người bạn đã từng trải qua 8 
năm cùng nhau chung sống, dùi mài dưới mái 
trường CV Thủ Đức và cũng đã từng ở và làm 
việc tại Nantes trên dưới 30 năm, tận tình đón 
tiếp, bao cho mọi chuyện, kể cả việc quan trọng 
là đến được tu viện và sẵn sàng hầu bao cho 
việc đón tiếp hai Cha Corentin và Rémy đến tại 
nhà hàng VN của gia đình trong bữa tiệc hội 
ngộ, thân tình sau thánh lễ Chúa nhật. Cha 
Rémy nhìn còn rất khỏe, nhưng đôi mắt đã mờ, 
hiện thường xuyên phải lo chạy chữa, không 
còn mấy khả năng đọc chữ. Còn Cha Corentin, 
sau khi rời VN, đã sang Togo tiếp tục truyền 
giáo 10 năm nữa, hiện nay đã về hưu, tuy bệnh 
buộc phải kiêng cữ cả ngọt lẫn mặn, vẫn còn 
khỏe, giọng nói còn rộn ràng, rất vui vẻ khi có 
dịp gặp lại anh em VN. Trong bữa tiệc vui Ngài 
còn kể lại chuyện tếu do nói tiếng Việt sai giọng 
khi còn hoạt động tại Nha Trang : trong một lần 
thăm viếng giáo dân Đồng Hộ, Ngài đã nói với 
mọi người ý là : “tôi mới đến Nha trang được 
tám ngày”, nhưng mọi người nghe giọng cố tây 
lại hiểu là : “Tôi mới đến Nha trang ‘để tán 

gái’” và sau đó còn hào hứng cất lên bài hát có 
lẽ đã từ rất lâu ẩn sâu trong ký ức : “Đèo cao, dô 
ta, thì mặc đèo cao…nhưng lòng ta quyết, dô 
ta…” 

Trở về Paris, tại cộng đoàn Marie Rose, ngay 
từ khi chúng tôi đến Pháp cho đến nay, Cha 
Luc-Mathieu vẫn là thành viên trong cộng đoàn, 
tuy tuổi giờ cũng là khá cao, 87 tuổi, ngoài việc 
chịu đựng những cơn đau lưng, nhức khớp hông 
thường xuyên, sức làm việc còn tương đối khỏe, 
hiện lo thư viện và thu thập tài liệu. Cha Luc-
Mathieu thua một người anh em khác của chúng 
ta một tuổi là Anh Samuel Trương đình Hòe, và 
là người anh em rất hay thường xuyên đến thăm 
viếng Anh Hòe đang hưu dưỡng tại nhà hưu 

Tại khuôn viên nhà hưu dưỡng ở Nantes, 
Từ trái qua Cha Corentin và Cha Rémy (ngồi),  

Anh Trứ (Cựu PS) và A Charles Lý. 

Cha Luc‐Mathieu trong ngày đi dạo cùng 
cộng đoàn tại Château Fontainebleau.
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Marie Thérèse. Trong thời gian qua, Anh Hòe 
phải nhập viện và Anh em trong TD đều đã biết 
và cùng cầu nguyện cho Anh. Có lẽ nhờ vậy, 
nay Anh đã đỡ hơn, trong lần đầu đến thăm, 
Anh thều thào rất yếu nhưng nay nói lại được rõ 
ràng, cho thấy khí lực còn tốt. Hi vọng sau cuộc 
giải phẫu - các bác sĩ đã phải lấy mạch máu 
dưới chân để thay cho các mạch máu vùng cổ và 
ngực như anh sau này kể cho biết - và sau thời 
gian dưỡng sức tại bệnh viện G.Pompidou chưa 
biết cho đến bao giờ - Anh có thể dần dần làm 
việc lại được để hoàn thành cho xong tác phẩm 
về Lão tử mà Anh đã chuẩn bị cũng như ấp ủ và 
muốn viết cho xong trước khi nhắm mắt… 

EnVêHát 

 
 
  
 
 
 
 

 
TIN THỦ ĐỨC  

Sự ra đi và trở về. 
 Phêrô Lê Duy Lượng 

 
Anh em Cộng đoàn Thủ Đức xin có lời chào 

Bình An và Thiện hảo đến quý anh chị em trong 
gia đình Phan Sinh. 

Cứ mỗi hè sang, người ta thường nghĩ đến 
tiếng ve rộn ràng với những giấc trưa oi ả, 
những cơn mưa tầm tả cuối ngày với nỗi tất bật 
mùa vụ hay những kỷ niệm tuổi học trò với 
những bận rộn thi cử. Năm nay, hè lại đến như 
những lần hẹn trước nhưng cuộc sống sinh hoạt 
nơi Cộng đoàn Thủ Đức lại có những khác biệt. 

Trước hết xin được thông tin đến anh chị em 
về tình hình nhân sự, những câu chuyện của sự 
RA ĐI và TRỞ VỀ. 

Sự ra đi của một người anh em luôn luôn để 
lại trong lòng người ở lại những cảm xúc đôi khi 
thật khó gọi tên. Đó là sự ra đi của Thầy Giê-ra-
đô Trần Văn Liên. Vào lúc 0h30 ngày 9/7, Thầy 
đã được Chúa gọi về khi đang chữa bệnh ở 
Bệnh viện Đa Khoa Thủ Đức. Thầy được đưa về 
Cộng đoàn một giờ sau đó. Lúc 9h ngày 11/7, 
Thánh lễ an táng được cử hành tại nhà nguyện 

lớn với sự chủ tế của cha Giám tỉnh và có khá 
đông các anh em trong dòng cũng như thân 
nhân của Thầy đến tham dự và cầu nguyện. Sau 
thánh lễ, mọi người đưa Thầy đi hỏa táng tại 
nhà hỏa táng Bình Dương. Thầy đã ra đi, xa nếp 
sống Cộng đoàn, xa những con người thân yêu, 
xa những anh em ngày ngày vẫn gần gũi chăm 
sóc Thầy, khi đau ốm, xa những kỷ niệm vui 
buồn với anh em học viện và cả những “ván cờ 
tiến lên” mà chưa khi nào Thầy về thứ hai. Còn 
đối với người ở lại, những ngày sau đó lại là 
thời gian để anh em được nghĩ về Thầy nhiều 
hơn, thương Thầy nhiều hơn và để ghi nhớ hình 
ảnh một người anh, một người thầy đã sống trọn 
vẹn ơn gọi của mình một cách chu đáo. 

Bên cạnh sự ra đi của Thầy Giê-ra-đô là 
những chuyến ra đi của một số anh em khác. Tất 
nhiên, những chuyến đi không khởi đầu bằng 
cái chết. 

Kết thúc đợt tĩnh tâm năm của Tỉnh dòng, 
hầu hết các anh em học viện đều ra đi đến các 

Anh Samuel hiện đang trong giai đoạn 
tỉnh dưỡng tại bệnh viện G. Pompidou. 
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Cộng đoàn khác để phục vụ và tham gia sinh 
hoạt hè. Các anh ra trường ở lại học viện để tiếp 
tục làm luận văn cho đến ngày 15.8. Sau hai 
tuần tĩnh tâm tại Cộng đoàn, ngày 30/7, bốn anh 
em chuẩn bị khấn trọn đời năm nay đã chính 
thức đi Philippines tham dự khóa tĩnh tâm dành 
cho khối EAC. Anh Nguyễn Văn Quang đã ra 
khỏi dòng để tìm một ơn gọi mới. Anh đã quyết 
định không tiếp tục sống ơn gọi Phan sinh ở 
trong nhà dòng nữa. Anh đã chính thức chào 
tạm biệt và rời Cộng đoàn sáng ngày 13.8. 

Kẻ đi, người ở lại, người khác thì trở về như 
những giao động điều hòa của cuộc sống con 
người. Trong mùa hè này, ngoài việc trở về của 
bốn anh em thực tập năm vào đầu tháng 7, ngày 
1.8, Cộng đoàn được đón tiếp sự trở lại của cha 
Ken từ Mỹ. Hiện nay ngài ở Cộng đoàn Thủ 
Đức ngày thứ bảy và chủ nhật mỗi tuần. Còn 
những ngày khác, ngài ở tại Đakao để học tiếng 
Việt. Cũng trong dịp hè này, Cộng đoàn vui 
mừng đón tiếp 68 em đến tham gia khóa khám 
phá ơn gọi tại nhà Tìm hiểu diễn ra từ ngày 6 
đến 11.8. Đây là một niềm vui lớn khi trong xã 
hội hôm nay còn có nhiều bạn trẻ muốn dấn 
thân cho Nước Chúa trong ơn gọi Phan sinh. 

Công việc tiếp sức mùa thi đợt 2 và 3 của anh 
em học viện diễn ra khá tốt đẹp và đã giúp ích 
cho được nhiều người trong dịp tuyển sinh Đại 
học vừa qua. 

Kế đến là những thông tin về những sinh 
hoạt thường nhật của Cộng đoàn. Nhìn chung tất 
cả mọi sinh hoạt đều diễn ra như mọi khi về 
phụng vụ cũng như công việc lao động hằng 
ngày. Ngoài ra Cộng đoàn đang thực hiện tu 
chỉnh lại một số công trình. Trong nhà, một số 
phòng học được sửa lại sạch sẽ và khang trang 
hơn để chuẩn bị cho năm học mới. Chung quanh 
nhà, một số con mương được gia cố lại và làm 
thêm hệ thống mương mới để thoát nước. Ngoài 
vườn, một số con đường cũng được sửa lại cho 
sạch sẽ và đẹp hơn. Các công trình đến nay đã 
gần xong. Chính vì vậy mà mùa hè ở học viện 
thay vì tiếng ve là tiếng kêu của máy khoan, 
máy cắt gạch, máy trộn bê tông cứ hùng hục đua 
nhau kêu inh ỏi.  

Cuối cùng, mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên 
Trời, xin Thiên Chúa ban cho quý cha, thầy và 
tất cả anh chị em trong đại gia đình Phan sinh 
niềm vui và ân sủng của Người nhờ lời chuyển 
cầu của Đức Trinh Nữ Ma-ri-a diễm phúc. 

 

CPS GẶP GỠ 
An Tâm 
 

 

“GẶP GỠ” theo Triết gia G.MARCEL là 
một “LỜI MỜI GỌI KHÔNG THỂ CƯỠNG 
LẠI” (“appel irrésistible” hiểu là “ƠN GỌI” 
cũng hay hay ! ) hoặc “MỘT CUỘC ĐỔI 
MỚI”(“renuovelle”). Tháng 6 & 7 vừa qua, 
ACE.CPS có khá nhiều những “LỜI MỜI GỌI” 
và những “CUỘC ĐỔI MỚI” xin được phép 
trình LÀNG như sau: 

GẶP GỠ AE.CPS NGOÀI NƯỚC: 
A. “CHÍN LỤI” (L.60,sau này học Triết 

chung với L.60) từ Mỹ về,A.LINH (L.59 Thủ 
đức cùng Lớp A.ĐA và Cha MẬU (L.68) từ 
Thụy sĩ. Tin tức chuyền nhanh ,nhất là trong AE 
cùng Lớp. CPS trong Nước lên kế hoạch tổ chức 
những cuộc GẶP. 

22 /6 là cuộc GẶP GỠ tại LONG THÀNH. 
“Chín LỤI” và Cha già NGUYÊN (Anh ruột 

“Chín Lụi”) vui tưng bừng. “Chín LỤI” trẻ hẳn 
lại và luôn miệng nhắc những kỷ niệm xưa, 
cũng như tên và các “thói hư tật xấu” của từng 
Anh Em thời Chủng viện. Cha NGUYÊN thì 
khỏi nói : Đường đường là một cựu Cha Sở triều 
mà đích thân vào bếp chế biến các món ngon, 
vật lạ đãi khách. 

Sau cuộc GẶP “long trời” này , “Chín LỤI” 
và Cha NGUYÊN còn hân hoan “đáp lễ” bằng 
hai cuộc GẶP tại Thủ đức. Cuộc GẶP tại nhà 
A.PHIÊN (23/6) có vẻ “mê ly rung rợn” nhất, 
có cả Cha Giám Tỉnh VŨ PHAN LONG (cùng 
Lớp) nữa cơ mà ! Cha GT tâm sự: “Thật là hên, 
sao mà hôm nay mình lại được rãnh, cũng lạ!” 
HÊN mà XUI. Số là hôm đó, Cha GT ngồi cạnh 
tên “sống lại từ cõi chết” Lê Tấn BỀN, bị “hắn 
khủng bố” (quá vui!) từ đầu đến cuối bằng môn 
học Lịch sử Giáo hội… 

Kế đến là các cuộc GẶP “dziêc kiều” Thụy 
Sỹ. 

CỰU PHAN SINH VIỆT NAM
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Cha MÂU năm nay về VN tổ chức kỷ niệm 
25 năm Linh mục. A.LINH thì về thăm quê đều 
đặn hàng năm. Hai CPS này chưa hề gặp nhau 
tại quê người, nên CPS trong nước tổ chức cho 
GẶP GỠ. Lần này là tại THIẾT MỘC LAN, 
cảnh đẹp và nhiều món cây nhà lá vườn “độc” 
(bánh xèo, bánh bèo, chả mực, lẩu …tha hồ 
thưởng thức!). Cha Phó GT và Cha KÍNH hiện 
diện với Anh Chị Em. Cuộc GẶP GỠ thật xôm 
tụ, vui hơn Tết, đầy đủ đại diện có Anh có Chị 
của các Lớp 59, 61, 66, 68, 71, 72…và thân hữu 
CPS nữa đó, uống rượu tây của A. LINH à nha! 
A. LINH phấn khởi đề nghị : “NOEL này mình 
về nữa, CPS mình tổ chức LỄ ở Nhà Thủ Đức 
nha ! Chơi OVER NIGHT luôn ! “Cha Phó GT 
và Cha KÍNH duyệt cái …..rooooc !!! 

GẶP GỠ DÒNG NHẤT 
“VÙNG SÂU VÙNG XA”: 

“APPEL IRRESISTIBLE” !.... A.TRÚC 
Bình thạnh có công tác họp hành ở “HÀ LỘI”, 
thế là mình liều mạng bám theo. Hai người bàn : 
“Hà Nội có nhà PHANXICÔ rồi, phải tìm ra 
cho biết !” Hai tên ngu ngơ cứ dấu đường mà 
lấn tới. Số phone của Cha LỆ thủ sẵn, bí thì A-
NÔ xin chỉ đường… 

TUYỆT ! CHÚA an bài kỳ diệu. “Xe bít” 
vừa đến “điếm canh màu vàng” là có một “thiên 
thần” mập ú ụ U.40 đi bán ở chợ về áp tải đến 
tận cổng “Nhà Cha LỆ”. Niềm vui cứ thế tuôn 
tràn; Cha LỆ, Thầy HƯNG, Em tìm hiểu cũng 
HƯNG, Cha TIỀM…ôi thôi tha hồ chuyện trò 
… Đúng đây là “nhà mình” ! Đúng đây là 
“ANH EM trong nhà !” Niềm vui còn lan ra hai 
chị nuôi và Bà Con làng xóm nữa đó nha (“Các 
Thầy có buồn ra nhà em uống chè nhá!!!” Cha 
LỆ sắp xếp cho ở phòng lớn nhất (02 người mà 
04 toilette cơ đấy !) Ăn uống được tăng cường 
bằng cá chép, cá lóc, xôi…cả một mâm đám 
cưới….Chúa khiến giáo dân mang biếu ! 

Từ “bàn đạp nhà giàu” (Xứ đạo PHÚ GIA 
mà !) chúng tôi được tạo điều kiện viếng thăm 
nhiều nhà thờ cổ kính của HÀ NỘI (Nhà thờ 
KITO, CỬA BẮC, CHÍNH TÒA, HÀM LONG 
(rất Phan sinh: Cha Thánh PHANXICO, Thánh 
Clara,Thánh Anton đều hiện diện… hoa văn 
trang trí là những sợi dây ba nút khắp nơi…!, 
và…THÁI HÀ nữa nha !Mỗi nơi đều đọc một 
kinh và dâng một ý nguyện cho mọi gia đình 
CPS mình, tin là được Chúa nhậm lời ! 

Cha LỆ và Thầy HƯNG còn tạo điều kiện 
cho chúng tôi ra đến ĐỒNG ĐĂNG, LẠNG 
SƠN, nơi Cha TUẤN (mập!) Phanxicô trụ trì ! 
WOA ….tới Nhà thờ ĐỒNG ĐĂNG, thấy Cha 
TUẤN đang lau nhà chuẩn bị phòng cho hai anh 
em; đứng tim thật đó! Ngoài Cha TUẤN, còn 
GẶP Thầy MINH (Học viện) (?), Thầy HIỀN 
(GP.Lạng sơn) đang giúp xứ trong kỳ hè và Bà 
AN…hết sức nhiệt tình ! Méc cả nhà là: Cha 
TUẤN và Thầy MINH đã bỏ công bỏ việc lái 
“xe Ôm” chở chúng tôi đến thăm những địa 
danh nổi tiếng (Nhà thờ LẠNG SON, Tòa Giám 
mục, phố Kỳ lừa, Sông Kỳ Cùng, Nàng Tô Thị, 
Chùa Tam Thanh và cả GX. Bản LÌM (nơi Cha 
TUẤN ở 03 năm trước, hiện có Cha Xứ khác và 
02 Xơ Franciscaines ). Cũng xin nói nhỏ: Có 
các Anh CPS. TRUNG (Thiết Mộc Lan ) TÌNH 
và THỊNH (Hố nai), TRỌNG (KTX)…nghe 
chúng tôi nhắc phone tường thuật tại chỗ, đã 
nhiệt tình yêu cầu : “Anh ứng tiền gửi quà cho 
Cha TUẤN dùm Em !” 

Vậy thì kết sao đây ?! Thôi thì xin mọi người 
cùng đồng thanh theo BÀI CA MẶT TRỜI : 
“Cảm tạ Chúa ! Chúa ơi ! 
Anh Em chúng con đang bôn ba khắp nơi nơi ! 
Mang Chúa trong tim và Quý nhau cách tuyệt 
vời. Cảm tạ Chúa! Chúa ơi ! 
Vinh Danh Chúa hôm nay và luôn mãi không 
thôi ! AMEN !” 

Tái bút cho "TIN CPS" : 
Nghe kể rằng: 
-Ngày 28/7/2012 , Lớp 66 còn GẶP GỠ ì xèo 

tại Đám cưới Con trai AC.LONG cùng lớp 
-Ngày 29/7/2012 : Cha MẬU tổ chức mừng 

25 năm Linh mục có sự tham dự hùng hậu của 
các Cha,Thầy Nhà Tìm hiểu, AE.CPS cùng và 
khác Lớp (có cả A.LINH Thụy sỹ) 
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Trang giới thiệu John Duns Scotus  

  

Ý Chí  (II) 
Alexis Trần Đức Hải ofm 

  
 Việc Duns Scotus phân tích chi tiết các cách 

thức hành động khác nhau của ý chí, -nghĩa là 
các dạng của tự do,- có ứng dụng cụ thể gì liên 
quan đến ý chí, hoặc sự tự do của Thiên Chúa 
không? 

 Như đã nói ở lần trước, nền tảng của học 
thuyết của Scotus là bảo vệ sự tự do của Thiên 
Chúa: Thiên Chúa thì hoàn toàn tự do, tự do 
trong các hoạt động ra bên ngoài (ad extra), mà 
bước căn bản khởi đầu là tạo dựng “Libere 
causat Deus omnia’ “Thiên Chúa tạo dựng mọi 
sự cách tự do” (Lectura, prol. III, n. 22). Chính 
vì thế mà Scotus đã đề ra cách sáng tạo những 
luận cứ bảo vệ lập trường trên của ngài, nhất là 
khi ở trong bối cảnh của thế kỷ thứ 13, có 
những triết gia Công giáo lẫn Hồi giáo, chủ 
trương thuyết tất định (determinism) khi quảng 
giải học thuyết của Aristôte, cho rằng, do bản 
tính của Người, Thiên Chúa bó buộc tạo dựng; 
vũ trụ này được dựng nên cách tất yếu.1 

                                                 
1 Các nhà tư tưởng Á-rập, theo khuynh hướng Aristôte, 
như Averroes, nghiêng về lập trường cho rằng hành vi tạo 
dựng của Thiên Chúa là một hành vi tất yếu, không phải 
là một hành vi ngẫu nhiên. Thiên Chúa không thể không 
tạo dựng. Nói cách khác, yếu tính của Thiên Chúa đòi 
buộc phải có hành vi này: những gì Thiên Chúa đã tạo 
dựng, và việc Thiên chúa tạo dựng là những kết luận tất 
yếu xuất phát từ bản chất của Người. Hệ luận là: mạc khải 
thì không cần thiết, trừ khi người ta không thông minh đủ 
để hiểu và theo các luận chứng triết học! Cả Thánh kinh 
lẫn triết lý đều có cùng những kết luận như nhau về Thiên 
Chúa. Chính vì thế mà vào năm 1277, Giám mục Paris, 
Stephen Tempier, ra bản kết án 219 mệnh đề, đặc biệt 
trong đó có mệnh đề 53 khẳng định rằng “Thiên Chúa bó 
buộc phải tạo dựng”, và mệnh đề 21, nói rằng “mọi vật 
hiện hữu trong thế giới hiện nay đều hiện hữu cách tất 
yếu, và tất cả những sự vật sẽ hiện hữu trong tương lai 
cũng sẽ tất yếu hiện hữu, và không thể có những sự vật 
không hiện hữu, và không có gì xảy ra cách ngẫu nhiên 
nếu tất cả các nguyên nhân đều được xem xét.” Xem R. 
Hissette, Enquête sur les 219 articles condamnés à Paris 
le 7 Mars 1277,(Louvain, Paris 1977); Ingham, Scotus for 

 Việc Scotus đề cao và bảo vệ tối đa ý chí tự 
do của Thiên Chúa và sự tạo dựng của Người là 
một đóng góp to lớn cho thần học công giáo. 
Tuy nhiên, do tự bản chất, vấn đề vốn nan giải, 
phức tạp và tinh vi -- chẳng hạn làm sao giải 
thích trong Thiên Chúa vừa có tính tất yếu, 
không thay đổi, vừa có sự tự do trong tạo dựng? 
Nếu trong Thiên Chúa có sự chuyển động, tức là 
có thay đổi, như vậy Thiên Chúa thì bất toàn, vì 
cái gì chuyển động, thay đổi thì bị coi như 
không toàn hảo! ?—thiết nghĩ giản đơn phác 
họa lại các phân tích, lý luận của Scotus liên can 
đến vấn đề trên sẽ giúp chúng ta hiểu hơn cái 
nhìn có thể nói là độc đáo của ngài.  

1/ Đi từ phân tích cách cụ thể sự hành xử tự 
do của con người trong các lựa chọn của nó, 
cũng như đi từ thực tại hiện hữu của tính ngẫu 
nhiên, tạm bợ của thân phận con người, Scotus 
khẳng định rằng sự tự do của con người đặt 
nền tảng trên sự tự do của Thiên Chúa. Sở dĩ 
con người có tự do, đó là bởi vì Thiên Chúa tự 
do trong hành vi tạo dựng, nghĩa là Người tạo 
dựng một cách ngẫu nhiên (Deus contingenter 
causans), bằng một hành vi của ý chí của 
Người: 

 “Tương quan của Thiên Chúa với thế giới 
thì không tất yếu giống như tương quan của 
Người với tư tưởng của Người, nhưng nó thông 
qua một hành vi của ý chí của Người: tất cả các 
biến cố ngẫu nhiên, bắt đầu bằng tạo dựng, đều 
lệ thuộc vào một hành động ngẫu nhiên đầu tiên 
của ý chí của Thiên Chúa. Có những loạt các 
biến cố ngẫu nhiên phát xuất từ sự ngẫu nhiên 
đầu tiên mà người ta không thể nói gì về chúng, 

                                                                               
Dunces, (Saint Bonaventure, New York: The Franciscan 
Institute, 2003) 47-48 
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ngoài việc nói rằng: chính Chúa muốn như thế, 
và mọi ước muốn thì không có lý do.” 2  

 Thế giới này hiện hữu, nhưng sự hiện hữu 
của nó thì ngẫu nhiên.3 Nó là kết quả của một 
hành vi lựa chọn tự do về phía Đấng Tạo dựng 
đối với hành động ra bên ngoài của Người. 
Nguyên do đầu tiên của tính ngẫu nhiên phải 
được nhìn thấy như phát xuất đầu tiên từ ý chí 
của Thiên Chúa, như Scotus khẳng định cách 
cương quyết trong tác phẩn Lectura của ngài: 

“Mọi nguyên nhân sẽ hành động cách tất yếu, 
nếu Nguyên nhân Đầu tiên hành động cách tất 
yếu. Do đó, nguồn gốc của tính ngẫu nhiên của 
mọi hiện hữu phát xuất từ sự kiện Nguyên nhân 
Đầu Tiên hành động cách ngẫu nhiên, và không 
tất yếu. Chính vì thế mà vấn đề đầu tiên trở nên 
rõ ràng: làm sao có sự ngẫu nhiên ở nơi các sự 
vật, bởi vì nó đến từ Thiên Chúa, và cái gì ở nơi 
Thiên Chúa là nguyên do của sự ngẫu nhiên 
này, bởi vì đó là ý muốn của Người.” 4 

 Nói tóm, Scotus cho rằng ngẫu tính của hoạt 
động nhân quả của Thiên Chúa trong tương 
quan với các tạo vật là một điều kiện cần thiết 
cho sự tự do của con người.  

 Vấn đề mấu chốt sẽ là làm sao giải thích bên 
trong Thiên Chúa có hành vi tự do. Bởi vì nếu 
chủ trương như thế thì sẽ đụng đến thuộc tính 
nền tảng của Thiên Chúa là tính bất biến, nghĩa 
là, nếu nói theo một cách khác, Thiên Chúa vốn 

                                                 
2 Olivier Boulnois, Duns Scot. La rigueur de la charité 
(Paris: Ed. du Cerf, 1998), 107-08 
3 Học giả Ingham gợi lên một lối nhìn “nhập thể” về thế 
giới này để thấy được nét đẹp và tầm quan trong có một 
không hai của nó. Trong lối nhìn này, vai trò chủ yếu của 
“tính ngẫu nhiên’ được làm nổi bật cách đặc biệt trong 
nhiều cấp độ: cấp độ của sự hiện hữu của tạo dựng, cấp 
độ của mỗi hữu thể bên trong trật tự được tạo dựng, và 
cấp độ của hành vi của con người. Xem Ingham, Scotus 
for Dunces, 38. 
4 Lectura I 39. 41. 61; Rep. I A, d. 39-40, nn. 31-38. 
Oxon. I. d. 39, q. un., no. 14; X, p. 626a. Bởi vì nếu Tác 
nhân đầu tiên chuyển động một cách tất yếu, con người sẽ 
phải chọn lựa cách tất yếu, “bởi vì nếu hoặc Thiên Chúa 
tác động trên ý chí của chúng ta cách trực tiếp và tất yếu, 
hoặc Người tác động trước tiên trên một vật gì khác cách 
tất yếu, và đến lượt cái này tác động trên ý chí của chúng 
ta cách tất yếu…” John Duns Scotus. A Treatise on God 
as First Principle (De Primo Principio), Translated and 
edited with Commentary by Allan B. Wolter, 
ofm.,(Chicago, Illinois: Franciscan Herald Press, 1966), 
274-277. 

không có những khả năng thụ động. (passive 
capacities)5 

 2/ “Để chống lại ý kiến của các triết gia chủ 
trương tính tất yếu của vũ trụ, Scotus, trong tác 
phẩm Opus oxoniense của ngài, khởi đi từ tính 
ngẫu nhiên có trong vũ trụ, để từ đó suy luận ra 
« một tính ngẫu nhiên đầu tiên » trong nguyên 
lý của vũ trụ; chính tính ngẫu nhiên đầu tiên này 
biện minh cho sự tồn tại của tính ngẫu nhiên của 
vũ trụ.»6  

 Tính ngẫu nhiên đầu tiên chính là ý chí của 
Thiên Chúa, là sự tự do của Người. Sự tự do 
này nằm ở ngay trong chính mầu nhiệm 
Thiên Chúa Ba Ngôi. Thiên Chúa Ba Ngôi là 
Thiên Chúa của mạc khải, Thiên Chúa Tình 
yêu. Và, dưới con mắt của Scotus, yêu là hành 
vi tối thượng, là hành vi cao quý nhất. Etienne 
Gilson, một chuyên gia hàng đầu về triết học 
thời Trung cổ và là một người theo trường phái 
Tô-ma khẳng định như sau : 

« Tất cả nền thần học của Duns Scotus được 
ghi dấu bởi luận đề rất quan trọng này, đó là 
hành vi tự do đầu tiên diễn ra trong toàn bộ hữu 
thể là một hành vi của tình yêu... Xét theo dạng 
thức, Thiên Chúa là ý chí, xét theo yếu tính, 
Người là Tình yêu. »7 

 Con người chỉ hiểu được điều trên khi tin 
vào mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Bởi vì, nếu 
không có niềm tin này8, con người sẽ không 
                                                 
5 Richard Cross, một học giả đương thời chuyên nghiên 
cứu về Duns Scotus, cho rằng khái niệm “hữu thề Thiên 
Chúa hoàn toàn không bị điều kiện nào ràng buộc (wholly 
unconditioned), một hữu thể mà không có cái gì có thể tác 
động lên nó,” là chìa khóa trong việc hiểu được quan 
niệm mà Scotus có về Thiên Chúa.” Richard Cross, Duns 
Scotus on God, (England: Ashgate, 2005), 10. Thiết nghĩ 
sẽ hữu ích khi nhắc lại ở đây quan điểm của thánh Tôma 
trong việc diễn tả ở trong Thiên Chúa không có những 
khả năng thụ động: bởi vì, trong Thiên Chúa, bản tính và 
hiện hữu (essence and existence) là một, Ipsum esse 
subsistens. 
6 Paul Vignaux, Philosophie au Moyen Age, (Paris: J. 
Vrin, 2004), 218 
7 Etienne Gilson, Jean Duns Scot, Introduction à ses 
positions fondamentales, ( Paris: Vrin, 2005),577. 
8 Các triết gia, khi chỉ dựa vào lý trí để đi tìm hạnh phúc 
tối thượng, tìm cùng đích cuối cùng của con người, sẽ chỉ 
tìm được một hữu thể vô cùng, một sự thiện toàn hảo mà 
không khám phá ra được bản tính thông hiệp bên trong 
hữu thể đó, không khám phá ra được một hữu thể mà qua 
các hành vi nhận thức và yêu thương của nó, biểu hiện ra 
như một Thiên Chúa sống động, tạo dựng và cứu độ các 
hữu thể khác. Đây là sự khác biệt căn bản giữa Thiên 
Chúa của mạc khải và Thiên chúa của các triết gia. Lập 



 

Chia Sẻ 08 - 2012 (327)  
19

khám phá ra sự tự do của Thiên Chúa trong tạo 
dựng Deus contingenter causans, cũng như 
không khám phá ra « yêu là đáp trả lại với 
Essentia communicabilis tribus, với tính thông 
hiệp, với sự quảng đại mà thần học đặt vào 
trong bản tính tối cao »9  

 Thiên Chúa là Đấng tự đủ cho chính Người -
Người không thể không yêu chính Người là sự 
toàn hảo thuần túy 10- và vì thế Người không bị 
bó buộc phải mạc khải Người cho loài người.11 
Scotus khẳng định là : « Ý chí vô cùng chỉ được 
coi như nguyên lý tất yếu của yêu thương khi nó 
liên can đến đối tượng vô cùng, bởi vì nếu 
không Thiên Chúa sẽ yêu cách tất yếu mọi thụ 
tạo, hoặc yêu những cái gì dễ yêu. »12 Nghĩa là, 
khi yêu chính bản thân Người, Thiên Chúa yêu 
cách tất yếu, và khi yêu đối tượng hữu hạn là 
các thụ tạo, Thiên Chúa yêu cách tự do. 

 Thiên Chúa như thế là một Thiên Chúa sống 
động. Trong Người tồn tại hai chuyển động : tất 
yếu và ngẫu nhiên. Đây là điều mà Scotus muốn 
nói đến khi ngàì khẳng định rằng : « ý chí của 
Thiên Chúa muốn một cách tất yếu sự thiện toàn 
của Người, và đồng thời [ý chí này] vẫn tự do 
khi muốn điều đó. »13  

 Chuyển động đầu tiên của Thiên Chúa -
chuyển động tất yếu, chuyển động hướng về 
chính Người, -14 là một hành động chủ tâm của 

                                                                               
trường này là lập trường rõ ràng của thánh Bonaventura 
khi ngài khẳng định: “Sẽ là hai chuyện khác xa nhau khi 
có một người, dựa vào lý trí suy luận của nó, biết được 
rằng có một vị Thiên Chúa hiện hữu, và rồi, trong ánh 
sáng của đức tin, người đó tiếp tục biết được tính duy 
nhất của vị Chúa này là duy nhất tính bản thể của Một 
Chúa Ba Ngôi, trong khi có một người cũng dùng lý trí, 
nhưng chỉ biết dừng lại ở duy nhất tính của Thiên Chúa 
mà thôi. Xem Copleston, A History of Philosophy, Vol. II, 
(Westminster, Maryland: The Newman Press, 1960), 246. 
9 Paul Vignaux, Philosophie au Moyen Age , 218. Thiên 
phước (Beatitudo) chính yếu hệ tại trong tình yêu. Nó là 
việc đạt được sự thiện tuyệt đỉnh, hệ tại cách chính thức 
và cuối cùng trong hành vi của ý chí. x. Oxon. IV, d.49, 
q.4, no.9; Rep. Par. IV, d.49, q. 2; XXIV, pp. 620-31. 
10 « Thiên Chúa thì tất yếu hạnh phúc, và do đó Người 
nhìn ngắm và yêu đối tượng hạnh phúc (nghĩa là yêu 
chính Người). Không có một sự toàn hảo nào loại trừ một 
sự toàn hảo khác. » Wolter, “Duns Scotus on the Natural 
Desire for the Supernatural,” in New Scholaticism 23 
(1949), 167. 
11 Oxon. IV, d. 49, q. 6, no. 9; XXI, pp. 187b-188a 
12 Ord. I, d. 10, no. 41; IV, p. 357 
13 Quodl., q. 16, no. 8; XXVI 
14 Normore phân biệt hai loại trật tự trong tư tưởng của 
Scotus: trật tự của những khoảnh khắc của thời gian và 
trật tự của bản tính. Vậy, từ việc chủ trương rằng có thể 

tình yêu. Ví dụ: trong sự sinh ra của Chúa Con 
(Ngôi Con sinh bởi Ngôi Cha) và sự phát sinh 
của Thánh Thần (Thánh Thần do Chúa Cha và 
Chúa Con phát sinh), Thiên Chúa hành động và 
yêu mến cách tất yếu, bởi vì chỉ có Người là đối 
tượng tương xứng với tình yêu của Người.  

Chuyển động thứ hai của ý chí của Thiên 
Chúa [–nên nhớ là trong học thuyết của Scotus, 
nói đến tự do tức là nói đến một hành vi của ý 
chí, là ngẫu nhiên, đối nghịch với tự nhiên NV.] 
thì hướng về việc tạo dựng các con người có 
khả năng yêu mến Người tùy theo cấp độ của 
chúng. Đây là đối tượng thứ hai của ý chí của 
Người. Nó bao gồm không chỉ tất cả những hữu 
thể khác không phải là Thiên Chúa, những hữu 
thể được Người mến yêu trong mức độ chúng 
biểu lộ chính sự thiện hảo của Người,15 mà còn 
các phương tiện mà những con người này sẽ cần 
đến. 16 

 Sẽ hữu ích khi nhắc lại ở đây sự phân biệt 
của Scotus về thần học tất yếu -(theologia 
necessaria, còn được gọi là thần học hướng nội 
(theologia ad intra), thần học tự tại (theologia 
in se)- là thần học gồm những sự thật tất yếu, 
như Ba Ngôi Nhất Thể, bản tính của Thiên 
Chúa; tất yếu tính như gắn liền với hoạt động 
nội tại của Thiên Chúa, vì chỉ có Thiên Chúa 
mới biết được chính Người ‘Solus Deus est sibi 
naturaliter notus.”17 và thần học ngẫu nhiên 
(theologia contingentia, còn được gọi là thần 
học hướng ngoại (theologia ad extra), gồm 
những chân lý ngẫu nhiên (# tất yếu), là thực tại 
bên ngoài bản tính của Thiên Chúa. Hạn từ “tất 
yếu” (necessary) ở đây, có nghĩa cách chính xác 
là “ cái gì không có nguyên nhân, cái gì tự tại,” 
và vì thế, hạn từ phản nghĩa với nó sẽ là “ngẫu 

                                                                               
phân biệt những thời khắc khác nhau trong các nhiệm 
sinh “phi thời gian”, ví dụ hoạt động vĩnh hằng ở trong 
Thiên Chúa, Scotus phân biệt nhiều thời khắc trong hoạt 
động của Người. Xem Calvin G. Normore, “Scotus, 
Modality, Instants of nature and the contingency of the 
present” in John Duns Scotus. Metaphysis & Ethics, 
edited by Ludger Honnefelder, Rega Wood & Mechthild 
Dreyer (New York: E.J. Brill, 1996), 167-9. 
15 Oxon. IV, d. 46, q.1, no.7 p. 425a 
16 Ord. I, 2, q. 1- 4, n.352, Vat. Vol. II, 335. 8-12. Khuyng 
hướng bảo vệ tính siêu vượt của Thiên Chúa ở trong 
Scotus thật ra là “kết quả chín muồi” của tư tưởng của 
trường phái Âutinh- Phansinh. qc. Longpré, La 
philosophie du Bienheureux Duns Scot.( Paris: Societe et 
Librairie S. Francois d’Assise, 1924.), 54. 
17 Ord. Prol. p. 3. q. 3. n. 152 (ed. Vat. I, p. 103) 
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nhiên.”18 Không có vật được tạo thành nào là tất 
yếu tự nó cả (in itself) –bởi vì tất cả các vật 
được tạo thành đều là đối tượng của ý chí của 
Thiên Chúa, mà ý chí ad extra, chỉ hoạt động 
một cách ngẫu nhiên mà thôi.  

 Sự tự do hành động này của ý chí của Thiên 
Chúa (qc. Loại tự do thứ hai: đối tượng đối 
nghịch trong bài Ý Chí I) làm Người dững dưng 
(vô tư) với các sự vật khác nhau, là chứng cứ 
cho thấy sự tự do của ý chí hệ tại ở việc nó 
không hề bị đối tượng khống chế. Sự dững dưng 
vô tư này chính là nét tiêu biểu riêng biệt của sự 
thiện toàn (perfection)19.  

 Và bởi vì Thiên Chúa tự do và vô tư trước 
các đối tượng khác nhau, Người có những 
phương cách hành động khác nhau. 

 “Thiên Chúa có thể chọn lựa rất nhiều cách 
thức có thể để cứu nhân loại. Cách thức được 
chọn thì ngẫu nhiên. Người có thể thay đổi nó; 
sự chọn lựa này có thể đem lại hiệu quả tốt hơn, 
bởi vì Thiên Chúa luôn hành động cho lợi ích 
của tất cả và cho vinh quang của Người. Sự vật 
đã được chọn thì tốt trong mức độ Người đã 
chọn nó: hành vi được coi là tốt bởi vì chúng 
làm đẹp lòng Người và được Người chấp nhận. 
Cái gì hợp với ý muốn của Thiên Chúa thì 
đúng.”20 

 Nói tóm lại, chính chuyển động của ý chí tự 
do trong Thiên Chúa Ba Ngôi là nguồn gốc tạo 
nên sự tự do cho con người. 

                                                 
18 Chính vì thế mà người ta có thể hiểu được làm sao lại 
có thể có “những sự thật ngẫu nhiên.” Học giả Sondag 
giải thích như sau: “Điều này không có nghĩa là những 
chân lý thì có thể khác nhau, nhưng những chân lý mà đối 
tượng của chúng thì tự chúng ngẫu nhiên, bởi vì ngẫu tính 
là bản chất của chúng, hoặc sự hiện hữu của chúng là do 
chúng được ban cho. Ví dụ, “tôi hiện hữu” là một sự thật 
ngẫu nhiên, điều này không ngăn cấm nó không là một sự 
thật chắc chắn! Thậm chí, theo Scotus, đó là “ngẫu tính 
đầu tiên”. Tôi hiện hữu, nhưng rõ ràng như ban ngày là 
nguyên nhân tạo ra sự hiện hữu của tôi không ở trong 
chính tôi.” Gerard Sondag, Duns Scot, (Paris: J. Vrin, 
2005), 163.  
19 “Sciendum est igitur, quod voluntas nostra est 
indifferens ad actus diversos, et etiam per actus ad objecta 
diversa, et ad effectus diversos, et prima et tertia 
indifferentia est imperfectionis, secunda vero est 
perfectionis, et est in Deo.” Rep. I, 40, n. 9, Vives XXII, 
475b. 
20 Ingham, Ethics and Freedom, (Lanham, MD 
:University Press of America, 1989),81; Rep. IV, 46, q. 4, 
n. 8, Vives XXIV, 584b. 

 3/ Trong quá trình chứng minh sự hiện hữu 
của Thiên Chúa, Scotus đã đi đến kết luận có 
một Đấng Tác thành đầu tiên, và “Đấng này”, 
“Nguyên nhân này” thì có lý trí và có ý chí. 
Thật vậy, trong tác phẩm thuần túy triết học nổi 
tiếng của ngài: De Primo Principio, việc gán 
cho Nguyên Nhân Đầu Tiên có một ý chí là một 
ý nghĩ tuyệt vời lóe ra trong trí Scotus. Bởi vì 
trong quá trình chứng minh sự hiện hữu của 
Thiên Chúa, Scotus đã dựa vào các nguyên tắc 
của luận lý để tuần tự đạt đến những kết luận 
hợp lô-gít, mà kết luận cuối cùng là sự hiện hữu 
của một hữu thể vô hạn (the existence of an 
infinite being).21 Trước đó, ở chương 4, kết luận 
thứ 4 mà Scotus đạt được là: “Primum efficiens 
est intelligens et volens” “Nguyên Nhân Tác 
Thành đầu tiên thì có lý trí và có ý chí.” Theo 
hướng này, sự tự do của Thiên Chúa không xuất 
hiện một cách riêng lẽ, hoặc như một yếu tố tùy 
tiện của Mạc Khải, nhưng như một hệ quả hữu 
lý của sự suy niệm trên bản tính của Nguyên 
Nhân Đầu Tiên, dựa vào bối cảnh (văn mạch) 
tính dơn nghĩa của hữu thể và trật tự bản 
thể.22 Ở đây, rõ ràng là Scotus muốn nối kết sự 
tự do của con người lại với một hành vi khởi 
đầu có tính ngẫu nhiên của Nguyên Lý Đầu 
Tiên. Ý chí, cho dù là của Thiên Chúa hoặc của 
con người, thì có tính chất tự do. Sự tự do này –
cốt yếu đối với học thuyết luân lý của Scotus- 
không phải là không có nền tảng siêu hình, hoặc 
tri thức luận. Nó cũng không phải tùy tiện, cũng 
như không phải bị định bởi tính nhân quả tự 
nhiên (tất yếu), nhưng, nó là một sự tự do tự 
định (a freedom for self-determination). Do đó, 
sự tự do của Thiên Chúa thiết yếu là sự do mang 
tính chất sáng tạo, nghĩa là có khả năng biến đổi 
sự hỗn mang thành trật tự. 

Để tóm kết:  
Quan điểm của Scotus là :  

                                                 
21 Theo quan điểm của Scotus, Thiên Chúa vô hạn, do đó 
Người hiện hữu, chớ không phải Thiên Chúa hiện hữu, do 
đó Người vô hạn. Và Scotus mô tả và chứng minh cách 
chi tiết các đặc tính của Hữu thể vô hạn này như sau (ở 
kết luận cuối cùng, kết luận thứ 11): “(1) xét về số lượng 
(numerically), chỉ có duy một lý trí vô hạn; (2) xét về số 
lượng, chỉ có duy một ý chí vô hạn; (3) xét về số lượng, 
chỉ có duy một quyền năng vô hạn; (4) xét về số lượng, 
chỉ có duy một hữu thể tất yếu; (5) chỉ có duy một sự 
thiện vô cùng.” DPP 4.88 
22 Khi có dịp nói cách chuyên đề về tác phẩm De Primo 
Principio của Duns Scotus, sẽ đề cập đến hai đề tài này. 
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 Khi Nguyên Nhân Đầu Tiên, bằng một hành 
vi của ý chí của nó, gây nên một cái gì (cause), 
thì hành vi đó là một hành vi tự do. Bởi vì, nếu 
nó không tự do, sẽ phát sinh một mâu thuẫn 
luận lý, đó là: Nguyên Nhân Đầu Tiên gây nên 
cái gì một cách tất yếu bằng ước muốn, trong 
khi, do định nghĩa, ước muốn (willing) phải tự 
nó là một hành vi tự do. Như thế, ý muốn của 
Thiên Chúa can thiệp vào để nối kết khoảng 
cách siêu hình hiện có giữa sự hiện hữu tất yếu 
của Hữu thể vô cùng và sự hiện hữu khả thể của 
các hữu thể có giới hạn. Nói cách khác, ý chí, ý 
muốn của Thiên Chúa là nhịp cầu23 nối kết 
Thiên Chúa với con người, với tạo dựng. Xét 
như nguyên nhân đầu tiên của tính ngẫu 
nhiên, nó làm cho mối tương quan, hoặc một 
sự hiệp thông giữa Thiên Chúa và con người, 
có thể xảy ra. 

 Không những ý chí của Thiên Chúa và hành 
động của Người có một tầm quan trọng đối với 
Scotus, ngài còn nhấn mạnh đến tác động hỗ 
tương giữa hoạt động thần linh và nhân loại của 
chức năng này, dựa theo quan điểm con người là 
hình ảnh của Thiên Chúa, imago Dei, là đối 
tượng của sự lựa chọn tự do của Người nhằm để 
trở nên đối tác của Người qua giao ước. 

 “Phạm vi của sáng kiến tự do của Thiên 
Chúa…mời gọi con người suy ngẫm và mô 
phỏng. Sự mô phỏng này xác định lĩnh vực luân 
lý như lĩnh vực của sự đáp trả của con người đối 
với lòng tốt của Thiên Chúa.”24 

Ghi Chú: Có độc giả phản ánh là bài viết có 
quá nhiều cước chú, chú thích, đọc mệt quá! Xin 
trả lời như sau: Mục đích của các bài viết là 
nhằm giới thiệu cho anh chị em trong đại gia 
đình Phan sinh, về chân phước John Duns 
Scotus. Vì “thư bất tận ngôn”, từ ngữ không 
diễn tả hết được ý tưởng, cũng như vì “muốn 
chia sẻ tối đa”, nhất là hy vọng trong tương lai 
có nhiều anh chị em muốn nghiên cứu thêm về 
Ngài, tôi “tìm cách chèn vào tối đa” các ghi 
chú,-- những gì mà hiện nay tôi có thể biết 
được, bên cạnh vô số điều liên quan đến học 
thuyết của Ngài mả tôi còn cần có thời gian để 
tìm hiểu và học hỏi thêm-- để biết đâu sau này 
có thể có ích cho các anh chị em này –(Một ví 
dụ cụ thể: kinh nghiệm cho thấy, trong nghiên 

                                                 
23 Ngoài ra, còn có một nhịp cầu khác, đó là khái niệm 
hữu thể (ens, being) được hiểu một cách đơn nghĩa 
(univocally). 
24 Ingham, Scotus for Dunces, 99. 

cứu, có nhiều khi đi tìm một câu trích dẫn mà 
mình không biết chắc xuất xứ chính xác, cũng 
có thể mất đi cả tiếng đồng hồ!-) 
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Tính hợp thời của đoàn sủng Phan Sinh/Clara,  
sau 800 năm hiện diện 

Roma 2012 
CHÀO THĂM, CHÚC MỪNG VÀ TẠ ƠN  

1. Kính chúc toàn thể Chị em Thanh bần và 
Anh em Hèn mọn dồi dào sức khỏe và bình an 
thánh trong Chúa (2Tpv, 1; x. 5TCl 1). 

Chúng ta đang chuẩn bị kết thúc Năm Thánh 
Clara, kỷ niệm 800 năm ngày thánh nữ hoán 
cải/thánh hiến tại nhà nguyện Portiuncula 
(1211/12), và 800 năm ngày thành lập Dòng 
Thánh Clara. Kính thưa Chị em, trong dịp rất 
đặc biệt đối với tất cả gia đình Phan Sinh chúng 
ta, tôi cảm thấy cần gởi đến các chị lời chúc 
mừng của riêng tôi và của toàn thể Anh em Hèn 
mọn. 

Với lá thư này, tôi muốn cam đoan với Chị 
em rằng, chúng tôi luôn luôn hiệp thông với Chị 
em mà tạ ơn Chúa, nhất là trong Năm Thánh 
Phan Sinh/Clara, vì Người đã ban một đoàn 
sủng cho thánh Phanxicô và thánh nữ Clara cách 
đây 800 năm, và tiếp tục gìn giữ đoàn sủng ấy 
cho đến hôm nay. 

Đồng thời, tôi cũng muốn bày tỏ lòng biết ơn 
của tôi và của toàn thể Anh em đối với Chị em, 
vì sự hiện diện thầm lặng của Chị em trong đời 
sống chúng tôi, vì lời cầu nguyện và tình cảm 
sâu xa của Chị em đối với chúng tôi, cũng như 
đối với Giáo Hội và thế giới. Chị em đích thật là 
kho báu đối với chúng tôi, vì qua cuộc sống 
thầm lặng trong Chúa Kitô (x. Cl 3,3), Chị em 
phúc âm hóa chúng tôi, bằng cách nhắc cho 
chúng tôi nhớ rằng, chúng tôi thuộc về Chúa và 
sống cho Chúa, và chỉ dựa trên nền tảng đó mà 
chúng tôi mới có thể sống cho người khác. Xin 
cám ơn Chị em! Xin chúc mừng Chị em!  
KHỞI ĐẦU 

2. Trong thời gian này, chúng ta liên tục 
được mời gọi từ nhiều phía khác nhau, nhất là từ 
chính Giáo Hội, là hãy nghiêm túc quan tâm đến 
lời yêu cầu sau đây của thánh nữ Clara: Hãy 
hiểu biết ơn gọi của Chị em (DC 4), và đừng 

quên khởi điểm của chúng ta, tức là cội nguồn 
của mình (2TCl 11). Tất cả những lời mời gọi 
đó nhắm đến mục tiêu chính yếu này: Tận dụng 
thời gian hồng ân này, kairos, để tìm hiểu Thể 
thức Sống Phan Sinh/Clara một cách sâu xa 
hơn, bằng cách ôn lại những yếu tố thiết yếu của 
đoàn sủng ấy, một đoàn sủng vẫn còn rất hợp 
thời, dù đã trải qua 800 năm, như Đức giáo 
hoàng Benedictô XVI đã khẳng định: “Dù 
chúng ta sống trong một thời đại xa cách với 
cuộc phiêu lưu của hai thánh Phanxicô và thánh 
nữ Clara, nét lôi cuốn của các ngài vẫn không 
hề suy giảm…”  

Dù thánh Phanxicô và thánh nữ Clara là con 
cái của thời đại mình, nói ngôn ngữ của thời đại 
mình, suy nghĩ như thời đại mình và đồng cảm 
với thời đại mình, các ngài vẫn rất phù hợp với 
thời đại chúng ta. Thánh Phanxicô và thánh nữ 
Clara sống hòa hợp với thời đại mình, ấy là vì 
các ngài biết khám phá các nhu cầu thâm sâu 
nhất của thời đại mình, diễn giải các nhu cầu ấy 
như những dấu chỉ thời đại và như tiếng gọi của 
Thần Khí, và đề nghị một cách thức hội nhập 
Tin Mừng có khả năng đáp ứng các nhu cầu ấy 
một cách trọn vẹn. Đó là lý do khiến cho thánh 
Phanxicô và thánh nữ Clara vừa không xa lạ với 
thời đại mình, vừa là những người mà chúng ta 
có cảm tưởng là phù hợp với thời đại chúng ta. 
Bí quyết của đặc điểm ấy là ở chỗ này: “Thánh 
Phanxicô và thánh nữ Clara đã tìm về mạch 
nước hằng sống.”  

Chăm chú lắng nghe Tin Mừng, các ngài gìn 
giữ Tin Mừng trong lòng (x. Lc 2,51), mau mắn 
tuân theo Lời (1Cel 22) và bằng cách đó, các 
ngài để cho mình được biến đổi từ trong ra 
ngoài, thành những hình tượng sống động của 
Chúa Con, Ngôi Lời hằng hữu của Chúa Cha (x. 
3Thư Cl 13), và trở thành “sách chú giải” Tin 
Mừng một cách sống động. Dẫu đã 800 năm, 
Mạch nước hằng sống (Ga 4,10tt) mà các ngài 
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đã tìm thấy, vẫn tiếp tục tuôn tràn, đáp ứng trọn 
vẹn nỗi khao khát của rất nhiều người trong thời 
đại chúng ta, và giải đáp cho nhiều vấn nạn 
trong cuộc sống nhiều người nam ngưỡi nữ hiện 
nay.  

3. Dù lịch sử có lãnh đạm đi nữa, lịch sử vẫn 
đòi hỏi mọi người thánh hiến phải đưa ra lý lẽ 
biện minh cho ơn gọi mà họ chọn lựa, nhất là 
những người chọn lựa ơn gọi chiêm niệm. 
Trong bối cảnh kỷ niệm 800 năm hiện diện của 
ơn gọi này, lịch sử chất vấn Chị em Thanh bần 
một cách đặc biệt. Vì thế, điều cấp bách là Chị 
em Thanh bần cần phải say mê ôn lại những giá 
trị cấu thành bản chất của đoàn sủng Phan 
Sinh/Clara, không những để nhìn lại quá khứ 
với lòng tri ân các Chị em Thanh bần và Anh 
em Hèn mọn đã quảng đại cộng tác với Chúa 
Thánh Thần mà viết nên một trang sử hào hùng, 
một trang sử mà chúng ta có trách nhiệm truyền 
đạt và thuật lại cho hậu thế, nhưng tiên vàn là để 
sống giây phút hiện tại với lòng say mê, ôm ấp 
tương lai với niềm hy vọng, và bằng cách đó, 
chúng ta tiếp tục xây dựng một trang sử hào 
hùng trong tương lai.”  

Khi chúng ta cử hành một Lễ mừng như Năm 
Thánh kỷ niệm 800 năm ngày thánh nữ Clara 
hoán cải/thánh hiến và lập dòng Chị em Thanh 
bần, thì đó là một cơ hội tạ ơn Chúa Chúa giàu 
lòng thương xót đã tặng ban cho thánh nữ Clara 
và Chị em Thanh bần. Tuy nhiên, tiên vàn đó là 
cơ hội thuận tiện để tiếp tục sống ân ban cội 
nguồn một cách nghiêm túc, và say mê một biến 
cố tuy đã xảy ra cách đây khoảng tám thế kỷ, 
mà nay vẫn là nền tảng và nguyên lý làm tuôn 
chảy dòng lịch sử và tương lai. 

 Chỉ với thái độ ấy, chúng ta mới có thể hoàn 
thành công trình mà chúng ta đã tận tâm khởi sự 
(x. 5TCl 14; TTd 10), trung tín với những đòi 
hỏi của Thể thức sống Phan Sinh/Clara (Chúc 
lành Clara 15) và tìm thấy những nẻo đường mà 
hôm nay chúng ta phải đi theo, sao cho mình có 
thể trung thành với Chúa Kitô, Giáo Hội và con 
người hôm nay. Chị em thân mến, trong khi Chị 
em cùng nhau tạo nên “những viên đá sống 
động và tinh tế” (2Cel 204) và sẵn sàng đón 
nhận những điều bất ngờ của Thiên Chúa, Chị 
em sẽ là tiếng khóc báo tin sự sống mới cho thời 
đại chúng ta, “gương sáng soi chiếu” cho nhau 
và chiếu soi mọi người (x. DCCl 19). 

Trong bối cảnh chúng ta đang sống, tất cả 
những điều ấy đòi hỏi chúng ta phải sẵn sàng và 

ngoan ngoãn đối với tác động của Thần Khí. 
Chỉ mình Người mới có thể làm cho cội nguồn 
chúng ta được nên mới và đáng tin, đồng thời 
phú ban cho chúng ta dũng khí sáng tạo để đáp 
lại các dấu chỉ thời đại một cách tốt hơn. 

4. Trong khi gởi lá thư này đến toàn thể Chị 
em Thanh bần, mà chính thánh Phanxicô ủy 
thác trách nhiệm cho tôi (x. LCl 6,3-4) và Anh 
em Hèn mọn, tôi muốn quay lại những yếu tố cơ 
bản của Thể thức Sống mà chúng ta cùng chia 
sẻ, đặc biệt nhắc đến thánh nữ Clara và Chị em, 
không những để chúng ta phải quan tâm đến 
Thể Thức Sống mà chúng ta đã tuyên hứa tuân 
giữ, mà còn phải đào sâu và phát triển, vì chúng 
ta ý thức rằng những yếu tố cơ bản ấy sẽ giúp 
chúng ta tìm thấy sự hiện diện đầy ý nghĩa của 
mình trong Giáo Hội và cho thế giới. Vì Thể 
thức Sống của Chị em Thanh Bần và Anh em 
Hèn mọn cũng như nhau, và cũng một Thánh 
Thần đã lôi kéo Anh em và Chị em ra khỏi thế 
gian (2Cel 204), cho nên tôi dùng lá thư này để 
kêu gọi tất cả Anh Chị em hãy lắng nghe lời 
thánh nữ Clara, bởi thánh nữ đã trung thành 
diễn giải Thể thức Sống mà Đấng Tối Cao đã 
mạc khải cho thánh Phanxicô, bằng chính đời 
sống và qua tác phẩm của người (DC 14). Trong 
khi tôi yêu cầu Chị em hãy uống nước tinh 
tuyền nơi linh đạo thánh nữ Clara, tôi cũng xin 
Anh em hãy ra sức tìm hiểu thánh nữ để có thể 
quý mến thánh nữ hơn nữa. Điều đó sẽ giúp 
chúng ta sống theo Thể thức Sống mà chúng ta 
đã tuyên khấn một cách tốt hơn. Anh Chị em 
thân mến, vì chúng ta là hai mặt của một đồng 
tiền, cho nên chúng ta đều có trách nhiệm làm 
cho nguồn cảm hứng sống theo Thể thức Thánh 
Phúc âm mà Thánh Thần ủy thác cho thánh 
Phanxicô, được hình thành trong thời đại chúng 
ta.  

II 
Trong lịch sử những người nam nữ hôm nay 

5. Tôi biết rõ những nhọc nhằn và yếu đuối 
mà chúng ta chúng ta phải chịu đựng khi sống 
trong thời đại này. Một đàng, tôi cũng như Anh 
Chị em đang đứng trước lời mời gọi của thánh 
nữ Clara là hãy bước theo Chúa Kitô với “đôi 
chân nhanh nhẹn, nhẹ nhàng và vững chãi,” ngõ 
hầu chúng ta có thể “vững tin, vui vẻ và nhanh 
nhẹn” mà hăm hở bước đi trên “con đường hạnh 
phúc” (2TCl 12-13); điều đó mời gọi chúng ta 
hãy luôn luôn nhớ đến những điều chúng ta đã 
cam kết, bằng cách nhìn lại cội nguồn của mình 



 
 

Nội San Thông Tin Tỉnh Dòng Thánh Phanxicô Việt Nam. Bình An và Thiện Hảo – Pax et Bonum 
24

(2TCl 11). Chúng ta đều nhận thấy thánh 
Phanxicô không ngừng mời gọi chúng ta bước 
theo vết chân Chúa Kitô (TTd 51), “bền chí 
trong kỷ luật và thánh đức vâng lời,” và chu 
toàn “những gì chúng ta đã hứa cùng Con Thiên 
Chúa với lòng quảng đại và kiên trì” (TTD 10). 
Đàng khác, chúng ta phải đối diện với mối nguy 
hiểm của sự tầm thường, thói quen và thái độ 
chủ bại khiến chúng ta nên mù quáng, và không 
ít lần đã đặt những chướng ngại vật trên đường 
đi của chúng ta (x. 2TCl 13), và cản trở chúng ta 
“tiến bước trên con đường huấn lệnh Chúa” và 
“con đường trọn lành mà chúng ta đã đi theo” 
(2TCl 15.17). 

Ngoài những khó khăn mà chúng ta trải 
nghiệm khi bước theo Chúa Kitô, còn có những 
khó khăn khác phát xuất từ môi trường chung 
quanh chúng ta. Trong khi thế giới yêu cầu 
chúng ta phải thể hiện phẩm chất Tin Mừng qua 
đời sống của mình, thì dường như thế giới đang 
sống như thể không có Thiên Chúa. Nếu xem 
xét não trạng của nhiều người nam nữ trong thời 
đại hôm nay, chúng ta thấy rằng, hình như nhiều 
người đã loại bỏ những điểm quy chiếu quan 
trọng, và thường chỉ quan tâm đến việc đáp ứng 
các nhu cầu của mình. Dựa trên cái lô-gíc ấy, 
chúng ta có thể thấy rằng, những điều có giá trị 
trong mắt Thiên Chúa không phải lúc nào cũng 
có giá trị trong mắt loài người. Chính Tiểu Tử 
Thanh Bần đã ý thức rất rõ về điều đó, khi 
người viết trong thư gởi cho các vị phục vụ như 
sau: “Xin các anh hãy biết cho rằng, có những 
điều cao cả và trọng đại trước mặt Thiên Chúa, 
mà đôi khi loài người cho là thấp hèn và vô giá 
trị; có những điều loài người cho là quý báu và 
đẹp đẽ, Thiên Chúa lại cho là ô uế và xấu xa.” 
(2TcPv 2).  

Dưới quan điểm thế gian, hình như Tin 
Mừng là một trong những điều mà người ta phải 
giữ một khoảng cách nào đó, nếu họ muốn giữ 
cho cuộc sống mình khỏi bị rắc rối. Sở dĩ họ 
làm như thế, ấy là vì họ quan niệm và trình bày 
Tin Mừng như một mớ quy tắc phải tuân giữ, và 
trên thực tế thì những quy tắc ấy cố bóp nghẹt tự 
do cá nhân và cản trở con người thể hiện chính 
mình. Hậu quả là càng ngày càng có nhiều 
người nghĩ rằng, mỗi người là quy luật cho 
chính mình. Khi người ta loại trừ những điểm 
quy chiếu ấy, họ cảm thấy thuận lợi để trải 
nghiệm một cuộc sống rộng mở bao la, trong đó 

họ không gặp phải bất cứ ranh giới nào và cũng 
không gặp thấy bất cứ nền tảng nào. 

Chẳng có gì lạ, nếu xã hội chúng ta xem kế 
hoạch Tin Mừng đã lỗi thời, vì kế hoạch ấy 
không ăn khớp với những tiêu chuẩn của não 
trạng tiêu thụ và không ngừng thay đổi do xã 
hội chúng ta áp đặt, và đã thu hẹp phạm vi linh 
đạo, là nơi mà con người gặp được ý nghĩa của 
cuộc sống, vào lãnh vực thuần túy cá nhân. 

6. Chính trong bối cảnh đó mà chúng ta phải 
sống ơn gọi của mình, trong tư cách là Chị em 
Thanh bần và Anh em Hèn mọn, và trong tư 
cách là người thánh hiến. Chị em thân mến, mặc 
dầu Chị em sống tách biệt với thế giới chúng 
tôi, Chị em không thể xem mình là những người 
cách ly với những gì thế giới đang sống và hít 
thở, và ngay cả khi Chị em sống trong nội vi, 
Chị em cũng không thể xem mình như những 
người không thể bị ảnh hưởng bởi thế giới bên 
ngoài, vốn là một thế giới không hề giúp đỡ 
chúng tôi tuân giữ những điều chúng tôi đã 
tuyên khấn. Đồng thời, Chị em cũng không thể 
loại trừ khả năng (kinh nghiệm hằng ngày dạy 
cho Chị em như thế) là môi trường sống của 
chúng ta có thể bị chi phối bởi não trạng xem 
Thiên Chúa như không hiện hữu. 

Trong khi chúng ta không rời mắt khỏi 
những điều chúng ta đã tuyên khấn, nhưng luôn 
luôn nhìn ngắm điểm khởi đầu của mình (x. 
2TCL 11), để làm cho nguồn cội chúng ta trở 
nên một kỷ niệm cho hiện tại và động lực hướng 
về tương lai, thì đây là lúc chúng ta được mời 
gọi ôn lại những yêu sách của việc đi theo Chúa 
Kitô trong Thể thức Sống Phan Sinh/Clara. 
Trong khi chúng ta duyệt lại căn tính của mình, 
thì điều cần thiết là cả Chị em Thánh Bần và 
Anh em Hèn mọn phải để cho mình bị chất vấn 
và tự chất vấn về những điểm này: Tại sao 
huynh đệ đoàn chúng ta có lúc quan tâm đến 
những điểm quy chiếu, có lúc lại hoàn toàn 
không biết hay lãng quên những điểm quy chiếu 
ấy? Tại sao một số người thì có ơn gọi, một số 
khác thì phải trải qua kinh nghiệm sa mạc trong 
hành trình ơn gọi? Đây là lúc chúng ta phải tiến 
hành một sự phân định sâu xa, để nhận biết đâu 
là điều chúng ta phải kiên định giữ gìn, đâu là 
những điều chúng ta phải buông bỏ, đâu là 
những điều chúng ta phải duyệt lại và thay đổi, 
ngõ hầu chúng ta có thể làm cho vẻ đẹp của Thể 
thức Sống được chiếu tỏa trong huynh đệ đoàn, 
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một huynh đệ đoàn đang được uốn nắn nhờ Tin 
Mừng. 

Một đàng, rõ ràng là chúng ta nhận được 
nhiều lời tán thành; đàng khác, cả Chị em và 
chúng tôi đều gặp nhiều khó khăn khi làm cho 
người khác hiểu được ơn gọi mà chúng ta đã 
chọn lựa. Điều cấp bách là chúng ta phải tự hỏi: 
Khi một người đến với chúng ta, thì đâu là điều 
họ đang muốn tìm kiếm? Đời sống chúng ta có 
ý nghĩa gì đối với Giáo Hội và thế giới? Hơn 
nữa, đâu là những dấu chỉ của sự sống mà chúng 
ta cung cấp cho những người nam nữ hôm nay, 
để giúp họ nhận biết mầu nhiệm Chúa Cha được 
mạc khải trong Chúa Kitô? Chúng tôi và Chị em 
phải đưa ra những câu trả lời mới mẻ, chứ 
không phải là những câu trả lời mà chúng ta đã 
học được. Những câu trả lời ấy phải mới mẻ đến 
mức buộc mỗi người chúng ta, trong phạm vi cá 
nhân và cộng đoàn, phải thảo luận về mình, như 
khi chúng ta sôi nổi tìm kiếm nhan thánh Thiên 
Chúa. 

7. Đành rằng chúng ta không muốn phá vỡ 
giao ước với quá khứ sống động, vì nếu chúng 
ta di chuyển mà không bám vào gốc rễ, thì đó 
quả là một hành trình thiếu khôn ngoan và thiếu 
tầm nhìn. Tuy nhiên, điều cần thiết là chúng ta 
phải dừng chân, dành thời giờ thinh lặng để suy 
tư và phân định trên bình diện cá nhân và cộng 
đoàn, hầu khám phá đâu là mảnh đất sỏi đá 
trong lòng chúng ta (Lksc 22, 10), thậm chí là 
trong đan viện: Não trạng duy hoạt động, chủ 
nghĩa cá nhân, chiếm hữu, định kiến, luyến tiếc 
quá khứ, lo âu, chia trí, tìm an toàn…; và để quý 
trọng Anh em và Chị em chúng ta như những 
người bạn đồng hành: Sự tự do và niềm vui 
Phúc âm, cảm thức thuộc về, sự cởi mở và lối 
sống không có của riêng…của họ. 

Trong khi thăm viếng các đan viện Dòng 
Thánh Clara và các đơn vị trong Dòng Anh em 
Hèn mọn, người ta thường hỏi tôi đâu là phương 
tiện và phương pháp mới để làm cho đời sống 
chúng ta hợp thời và lôi cuốn hơn. Tôi tự hỏi và 
xin hỏi Anh Chị em: Vấn đề ấy chỉ liên quan 
đến phương pháp và chiến thuật mới, hay liên 
quan đến việc duyệt xét lại những yếu tố cơ bản 
của đời sống chúng ta và những chọn lựa triệt 
để của chúng ta?  

Ngày hôm nay, nếu chúng ta thấy người ta 
dửng dưng với đời sống thánh hiến và đời sống 
Phan Sinh/Clara, có lẽ là vì chúng ta đã không 
còn có khả năng trở nên dấu chỉ ngôn sứ. 

Khi Chị em kỷ niệm ngày thành lập Dòng 
thánh Clara, như chúng tôi đã kỷ niệm ngày 
thành lập Dòng Anh em Hèn mọn cách đây ba 
năm, thì hôm nay chúng ta được yêu cầu phải 
sống theo Thể thức Sống của mình và đáp lại 
những dấu chỉ của thời đại hôm nay, bằng cách 
trung thành với điều mà Thần Khí đã dùng 
thánh Phanxicô và thánh nữ Clara mà ban cho 
Anh em và Chị em như một quà tặng, và qua 
Anh Chị em, Thần Khí cũng ban cho Giáo Hội 
và thế giới. Điều đó không muốn nói là chúng ta 
phải thích nghi Thể thức Sống của mình sao cho 
hợp thời – Một châm ngôn Phương Đông đã 
nói: Chạy theo thời trang, thì chúng ta sớm bị 
lỗi thời – nhưng là đáp ứng những yêu cầu của 
thế giới, một thế giới đang đòi hỏi chúng ta phải 
thể hiện Tin Mừng, và những yêu cầu phát xuất 
từ kinh nghiêm về Thiên Chúa, thể hiện qua 
hình thức truất hữu hóa và hoàn toàn tự do – 
sống không có của riêng như chúng ta đã tuyên 
khấn, và thể hiện tình huynh đệ đại đồng.  

(Còn tiếp) 
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Lễ thánh Clara bên Philippines  
Xin chia sẻ với anh một ít thông tin  

về ngày lễ thánh Clara tại đan viện Katipunan, Manila. 
Nguyễn Hải Minh 

 
Sau hơn một tuần mưa bão, chiều thứ sáu 

vừa qua, trời tạnh ráo, quang đãng. Ngày thứ 
bảy và chủ nhật nắng ráo. Tối chủ nhật trời trở 
gió và mưa trở lại. Đài khí tượng thông báo một 
cơn bão mới chuẩn bị đổ bộ, người dân lại 
chuẩn bị chạy lụt. Các chị trong đan viện tin 
tưởng Mẹ thánh Clara đã bầu cử cho họ có một 
ngày thứ bảy mừng lễ vui vẻ, cho khách hành 
hương tham dự bình an. 

Ngày lễ thánh Clara tại Phi thật đặc biệt ! 
Mười ngày trước đại lễ có tuần cửu nhật 
(novena) kính thánh Clara. Tuần cửu nhật giống 
như những ngày tĩnh tâm dọn lòng mừng lễ bên 
ta : có thánh lễ sáng, chiều với bài giảng dài 
(khoảng từ 30-45p), với kinh cầu và đủ thứ ý 
nguyện, với nghi thức rước kiệu và chúc lành. 
Dù những ngày mưa bão, bà con vẫn tham dự 
đông. Họ đến viết thư xin khấn, xin đan viện 
cầu nguyện rất nhiều (mỗi ngày cả một bao tải 
thư xin cầu nguyện). 

Chính ngày lễ, trong nhà nguyện đan viện 
liên tục có thánh lễ (13 thánh lễ, từ 5g sáng đến 
7 giờ tối; hai thánh lễ do giám mục chủ tế; có cả 
giám tỉnh của OFMCap và OFMConv đến dâng 
lễ). Lượng khách hành hương liên tục đổ về, có 
những người từ tỉnh xa xôi phía bắc. Khu vực 
chung quanh đan viện nhiều dịch vụ “ăn theo” 
của người dân : quán ăn, giải khát, giữ xe, bán 
hoa và quà lưu niệm. Thành phố điều  động 
cảnh sát đến giúp giữ trật tự và phân luồng giao 
thông. Tuyến xe điện về đan viện tăng thêm 
chuyến buổi tối để thuận lợi cho khách hành 
hương. Một bầu khí lễ hội tưng bừng ! (cuối 
ngày lễ, theo thống kê của nhân viên bảo vệ  có 
khoảng 11 ngàn khách hành hương. Chị lo 
phòng thánh cho biết số bánh lễ được truyền 
phép và rước lễ là 7,300).  

Các chị thay phiên nhau hiện diện và ca hát 
trong thánh lễ (một số thánh lễ có những ca 
đoàn giáo xứ đến phụ trách). Họ toàn tâm toàn ý 
cho phụng vụ và ở trong nội vi. Các công việc 
tổ chức bên ngoài các chị hoàn toàn trao phó 
cho nhân viên bảo vệ (họ có được những người 
giúp việc đóng vai trò quản gia rất tốt) và những 
anh chị em dòng ba. Ở đây nhân viên bảo vệ 
được tuyển lựa và đào tạo bài bản nên hướng 
dẫn khách hành hương rất lịch thiệp, niềm nở và 
tận tình. 

Tập tục của người Phi, “lễ” phải đi đôi với 
“lạc” (fiesta phải có agape), khách hành hương 
có nước ngọt giải khát và bánh nếp. Khách đặc 
biệt hơn thì có thức ăn buffet dọn sẵn, có điều là 
xếp hàng dài chờ đợi rất lâu, từ giám mục cho 
đến các linh mục thì cũng xếp hàng để đến bàn 
lấy thức ăn, bầu khí bình đẳng, huynh đệ và tự 
do thoải mái (nhưng không lộn xộn cho lắm). 
Mỗi khách đến dự lễ được nhận một tượng nhỏ 
thánh Clara và tấm hình có lời kinh cầu. Bà con 
hoan hỷ với quà tặng, sau mỗi thánh lễ là xếp 
hàng dài để nhận quà thánh, có điều họ không 
nôn nóng như ta, cứ đủng đỉnh xếp hàng và chờ 
đợi, nhiều khi cả tiếng đồng hồ để nhận món 
quà nhỏ. 

Quan sát cử chỉ của khách hành hương, tôi 
thấy họ yêu mến thánh Clara nhiều lắm, có lẽ vì 
nhờ lời thánh nữ chuyển cầu, họ đã đón nhận 
được nhiều ơn lành của Chúa. Nhưng còn còn lẽ 
vì nơi đây họ gặp được một ốc đảo bình yên 
trong cuộc đời sôi động. Nếp sống thầm lặng, 
bình dị, thân tình và phụng vụ trang trọng của 
đan viện đã nói lên được nhiều điều mà ngôn từ 
phải dừng chân nhường bước cho trái tim cảm 
nhận. 
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LẮNG NGHE VÀ ĐÓN NHẬN BẰNG CON TIM 

Philipin ngày 14.08.2012, Peter Binh 

 
Theo truyền thống tốt đẹp của các tỉnh dòng 

Phan sinh vùng Đông Á trong những năm gần 
đây, năm nay chương trình hòa nhập chung 
dành cho các anh em sắp khấn trọng cũng được 
tổ chức tại Philipin từ ngày 01/08 – 04/09/2012. 
Thành phần tham dự gồm có: một anh người 
Nhật Bản; ba anh em người Hàn Quốc, bốn anh 
em Việt Nam và chín anh em chủ nhà. 

Đây là chương trình của các tỉnh dòng Phan 
Sinh vùng Đông Á với  ba mục đích chính:  Thứ 
nhất là đáp lại lời kêu gọi tại hội nghị 2006 của 
các Thư Ký huấn luyện và học vấn về vấn đề 
hợp tác trong công việc; Thứ hai là để anh em 
trải nghiệm tính quốc tế của Hội Dòng cũng như 
kinh nghiệm về sự hiệp thông huynh đệ với các 
anh em thuộc nền văn hóa khác. Thứ ba là để 
chuẩn bị cho cho các ứng sinh khấn trọng cũng 
như sứ vụ của họ trong tương lai bằng việc đào 
sâu linh đạo kitô hữu và phan sinh trong bối 
cảnh khác biệt về văn hóa và tôn giáo của Châu 
Á. 

Với mục đích như thế nên chương trình hòa 
nhập chung này có một ý nghĩa hết sức đặc biệt, 
cách riêng cho các anh em tham dự. Thật vậy, 
các anh em tham dự, tuy khác biệt nhau về quốc 
gia, ngôn ngữ, văn hóa và lối sống, nhưng đã 
đến chia sẻ đời sống với nhau, cùng học tập và 
đồng thời đón nhận những thực tại khác biệt của 
nhau. Khi làm như thế, một nghĩa nào đó, anh 
em đã để cho Chúa Thánh Thần dẫn đưa vào 
mầu nhiệm đa dạng của Thiên Chúa Ba Ngôi. 
Bởi lẽ Thiên Chúa luôn lên tiếng nói qua bất cứ 
ai và với bất kỳ thực tại nào. Dịp gặp gỡ này có 
thể được xem là một cơ hội hiếm hoi để mỗi anh 
em tham dự lắng nghe tiếng nói của Chúa qua 
những anh em thuộc nền văn hóa khác mình. 
Dẫu rằng nhiều anh em gặp khó khăn trong vấn 
đề ngôn ngữ. Tuy nhiên có thể nói rằng, ngôn 
ngữ không phải là phương tiện duy nhất đưa đến 
sự gặp gỡ và hợp nhất. Bởi lẽ trong gặp gỡ và 
hiệp nhất còn có nhiều yếu tố khác quan trọng 
hơn không thể bỏ qua, đặc biệt là những yếu tố 
thiêng liêng. Do vậy, có thể nói rằng, điều thiết 
yếu không đến từ khả năng ngôn ngữ cho bằng 
khả năng lắng nghe và đón nhận bằng con tim. 
Chính khi mở lòng của mình với tình yêu và sự 

chân thành, thì Thánh Thần sẽ mở trí, mở lòng 
và dẫn đưa anh em vào chân trời mới, nơi diễn 
ra cuộc gặp gỡ đích thực giữa Thiên Chúa với 
con người và giữa con người với nhau. 

Ý thức điều này, bốn anh em Việt Nam, dẫu 
rằng đây là lần đầu tiên  xuất ngoại và cũng là 
lần đầu tiên tham gia chương trình hòa nhập 
chung, cũng cảm thấy nhẹ nhàng và tự tin. Bởi 
vì đây là một cơ hội quý giá để mỗi anh em mở 
rộng cái nhìn của mình và đồng thời là cơ hội 
học hỏi, mở mang sự hiểu biết khi được tiếp xúc 
với một môi trường mới, cụ thể là đất nước và 
con người Philipin. Điều mà có lẽ cả bốn anh 
em đều cảm nhận được khi đến nơi đây là một 
bầu khí tự do, thoải mái cùng với những con 
người hiền lành, thân thiện và tốt bụng. Ở Phi, 
hầu hết mọi người thể hiện mình một cách tự 
nhiên. 

Trong những ngày đầu, bốn anh em tháp 
nhập vào OLAS, một Học viện Triết của anh em 
Phan sinh Philipin. Nơi đây, anh em được chia 
sẻ một bầu khí vui tươi và trẻ trung của các anh 
em trong cộng đoàn OLAS cũng như của các 
sinh viên theo học. Bên cạnh đó, anh em bắt đầu 
được khám phá về đất nước và con người 
Philipin qua tour du lich đầu tiên ở Intramuros, 
nơi mang nhiều dấu ấn về lịch sử cũng như văn 
hóa của Phi. Tiếp sau tour du lịch này, anh em 
có ba ngày tháp nhập vào cộng đồng người 
nghèo ở Navotas. Anh em đến cộng đồng này 
ngay trong bối cảnh lũ lụt. Do đó, có thể cảm 
nhận được cách tường tận sự khó khăn cũng như 
những thách đố mà những người nghèo hèn và 
bé nhỏ nhất trong xã hội Phi phải trải qua. Cũng 
chính trong bối cảnh này mà anh em có thể hiểu 
rõ tinh thần và thái độ của họ. Cho dù phải 
đương đầu với biết bao khó khăn, nhưng hầu hết 
người nghèo nơi đây vẫn giữ được sự bình tĩnh 
và  lạc quan. Cách hành xử đó chắc hẳn đọng lại 
trong anh em nhiều ấn tượng và đồng thời là 
chất liệu để mỗi anh tham dự chương trình tháp 
nhập chung, có thể suy gẫm, đào sâu tinh thần 
phan sinh, đó là luôn biết tín thác vào Chúa 
quan phòng. 
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Qua những ngày đầu tháp nhập vào đời sống 
của người Phi, có nhiều điều mới mẻ cũng như 
những kinh nghiệm phong phú đến với anh em. 
Mỗi con người, mỗi hoàn cảnh đều là cơ hội để 
anh em lắng nghe Chúa nói về một điều gì đó 

cần thiết, thậm chí mới mẻ. Chỉ cần mở lòng để 
lắng nghe và đón nhận, thì biết bao điều thú vị 
của cuộc sống cũng như kinh nghiêm thiêng 
liêng sẽ ngập tràn tâm hồn mỗi người. 

    

 
CẦN HÀNH ĐỘNG  

HƠN LỜI NÓI SUÔNG 
Lm Nguyễn Hồng Giáo. 

 
Đài BBC trong cùng một ngày 24.7 vừa qua 

đã đưa hai tin sau đây nghe có vẻ như đối chọi 
nhau. 

 Trước hết là tin về việc Trung Quốc, ngày 
23.7, đã ngang nhiên bầu Thị trưởng Thành phố 
Tam Sa mà họ đã dựng lên trước đó. Tp Tam Sa 
“quản lý” ba quần đảo trong đó bao gồm cả 
Hoàng Sa và Trường Sa mà chủ quyền là của 
Việt Nam như lịch sử chứng minh thật rõ ràng 
và quốc tế xưa nay vẫn nhìn nhận. Ngày hôm 
sau, Việt Nam đã lập tức lên tiếng phản đối. 
Người phát ngôn  Bộ Ngoại giao tuyên bố: 
“Việc TQ thành lập cái gọi là Tp Tam Sa và 
triển khai các hoạt động nói trên đã vi phạm luật 
pháp quốc tế, xâm phạm nghiêm trọng chủ 
quyền của VN đối với hai quần đảo Hoàng Sa 
và Trường Sa, và là vô giá trị. VN kiên quyết 
phản đối các hoạt động nói trên của TQ, đồng 
thời yêu cầu TQ tôn trọng chủ quyền của VN, 
chấm dứt và huỷ bỏ ngay các hành động sai trái 
đó, đóng góp thiết thực vào việc phát triển quan 
hệ hữu nghị và hợp tác giữa VN và TQ, cũng 
như duy trì hoà bình và ổn định ở trên Biển 
Đông”. Đài BBC nhận định thêm rằng 
Philippines, tuy không có tranh chấp gì với TQ 
tại quần đảo Hoàng Sa, nhưng đã phản ứng 
mạnh mẽ hơn VN, bằng cách triệu tập Đại sứ 
TQ ở nước này để phản đối việc TQ đặt bộ chỉ 
huy quân sự trên quần đảo ấy. 

Bản tin thứ hai cùng ngày của BBC cho biết 
báo chí Việt Nam tiếp tục chỉ trích những người 
biểu tình phản đối TQ hoạt động xâm chiếm 
trên Biển Đông. Cụ thể: từ 1.7 đến 24.7, ở Hà 
Nội đã xảy ra ba cuộc tuần hành vào các ngày 
Chúa nhật; và sau cuộc biểu tình lần thứ hai 
ngày 8.7, truyền thông Hà Nội đã đồng loạt có 

những bài phê phán… Nên biết, trong thời gian 
trên, ở Tp Hồ Chí Minh cũng xảy ra những cuộc 
biểu tình tương tự và cũng bị giải tán nhưng 
không thấy truyền thông lên tiếng. Ở Hà Nội thì 
khác, bởi một vị lãnh đạo cấp cao của Thành 
phố đã công khai “đề nghị các cấp, ngành cần 
làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động 
để người dân hiểu rõ, không bị các phần tử xấu, 
cơ hội lợi dụng xúi giục xuống đường, tụ tập 
biểu tình gây mất trật tự an ninh thủ đô” ( báo 
LPTP 14-7-2012).  

Sở dĩ tôi nói hai bản tin có vẻ đối chọi nhau 
là vì, bình thường mà nói và theo lôgic, sau khi 
nghe TQ xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền 
VN, người ta sẽ coi là khó hiểu và “ngược đời” 
cái thái độ cảnh giác, đề phòng và hơn nữa, cấm 
cách của nhà chức trách đối với những người 
công dân VN bày tỏ lập trường và thái độ của 
mình bằng những cuộc biểu tình chống TQ. 
Làm như thể họ đương nhiên là những công dân 
xấu hay chỉ hành động vì bị kẻ xấu xúi dục. 
Đảng và Nhà Nước “kiên trì sử dụng các biện 
pháp hoà bình, sử dụng tổng hợp các biện pháp 
đấu tranh chính trị, ngoại giao, pháp lý” để “duy 
trì, thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác với Trung 
Quốc”(LPTP, sđd). Đó là một chủ trương đúng 
đắn và có thể nói là không thể tránh. Nhưng 
cũng phải nói thêm rằng người dân rất sốt ruột 
và bức xúc khi những kết quả cụ thể của chủ 
trương đường lối thì không thấy, còn những 
hành động xâm chiếm của Trung Quốc trên 
biển, đảo của ta thì lại không ngừng gia tăng và 
càng ngày càng “ngang ngược” hơn (kiểu nói 
của Tuổi Trẻ 29-6-2012), bất chấp những phản 
đối mạnh mẽ của Việt Nam ta. Chỉ trong một 
thời gian tương đối ngắn gần đây, họ thành lập 
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đơn vị hành chánh gọi là Tam Sa với thủ phủ 
đặt trên đảo Phú Lâm quần đảo Hoàng Sa của 
Việt Nam; họ mời thầu đối với 9 lô dầu khí 
thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa 
Việt Nam, tiếp theo đó là việc họ triển khai bốn 
tàu hải giám đến tuần tra ở bãi Châu Viên thuộc 
quần đảo Trường Sa của ta, rồi giữa tháng 7 
năm 2012 này, 30 chiếc cá Trung Quốc lũ lượt 
kéo tới khu vực gần đảo Đá Chữ Thập thuộc 
quần đảo Trường Sa để đánh bắt dài ngày. Còn 
chuyện ngư dân ta đánh bắt trên vùng biển của 
mình bị tàu hải giám Trung Quốc xua đuổi hay 
bắt giữ là chuyện “bình thường” ! Trung Quốc 
không giấu tham vọng của mình là độc chiếm 
hoàn toàn vùng biển Đông. Theo TS Trần Công 
Trục, nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ, 
những hành động trên của TQ là nhằm hiện thực 
hoá cái gọi là “đường lưỡi bò” (x. Tuổi Trẻ, 
ngày 14.7.2012, tr. 3) mà họ đã có “cao kiến” vẽ 
ra ôm trọn tới 80% biển Đông bao gồm cả các 
quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Họ hành 
động bất chấp lẽ phải, bất chấp luật pháp ngay 
cả luật pháp quốc tế. Giáo sư Karl Thayer của 
Học viện Quốc phòng Úc tóm tắt chính sách 
biển Đông của Trung Quốc trong một câu: 
“Trung Quốc đang theo đuổi chính sách sức 
mạnh là chân lý” (x. báo LPTP 14-7-2012).  

Vì thế, không có gì lạ khi TQ từ chối ngồi 
vào bàn đàm phán về Bộ quy tắc ứng xử của các 
bên trên biển Đông (gọi tắt là COC) dù trước đó 
họ luôn nói sẵng sàng ngồi vào bàn đàm phán. 
Việc trì hoãn này, theo TS Trần Công Trục là có 
ý đồ: họ muốn tăng cường các hoạt động thực tế 
để lấn áp đàm phán ngoại giao, cũng như để tạo 
lợi thế cho mình khi cần phải chấp nhận đàm 
phán. Thiển nghĩ, tuy phải duy trì và phát triển 
quan hệ hoà bình và hợp tác, nhưng cũng cần 
phải có những hành động cụ thể như ông Trục 
đã gợi ý: “Với một quốc gia có Luật biển như 
Việt Nam thì ta phải thể hiện sức mạnh trên 
thực tế. Nếu họ xâm phạm vùng biển của mình, 
mình phải ngăn chặn, bắt giữ và đưa ra xét xử. 
Ta sẽ bắt giữ đàng hoàng, đưa ra các cơ quan tài 
phán quốc tế với những bằng chứng pháp lý cụ 
thể.” (Tuổi Trẻ, 14.7.2012, tr. 3). Chúng ta đang 
cần hành động hơn lời nói, hơn cả việc lặp đi 
lặp lại những chủ trương, những nguyên tắc mà 
phía Trung Quốc chẳng hề tôn trọng. Chính 
những hành động cụ thể “đàng hoàng” như ông 
Trục nói, sẽ chứng tỏ rõ hơn rằng VN có chính 
nghĩa, có cơ sở pháp lý; đồng thời nhờ đó chúng 
ta mới được kính nể và chủ trương đường lối 
hoà bình hữu nghị của ta với TQ mới đáng tin 
trước mặt mọi người.  

26.7.2012 
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05/09 Gentil Trần Anh Thi Đa kao 
18/09 Giuse Cupertinô Nguyễn Đình Ngọc Đồng Dài 
21/09 Tôma Thiện Nguyễn Văn Triều Thủ Đức 
21/09 Mátthêu Nguyễn Vinh Phúc Vĩnh Phước 
26/09 Cốtma Vũ Văn Thu Thủ Đức 
27/09 Vinh sơn Nguyễn Thành Trung Pleiku 
29/09 Micaen Nguyễn Xuân Đức Thủ Đức 
29/09 Micae Ya Thu Pleiku 
30/09 Giêrônimô Nguyễn Tấn Hoàng Phúc Vinh 
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22/09/1994 Luy Nguyễn Bình Yên 
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