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  Konstancin-Jeziorna – Ba Lan, ngày 29 tháng 11 năm 2013 

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

Anh chị em thân mến, 

 Kính chúc anh chị một ngày lễ các Thánh trong Gia đình Phan sinh 
chan hòa niềm vui và ân phúc! 

Chúng ta đang đứng ở bản lề của hai Năm Phụng Vụ. Xin các 
Thánh Tử Đạo Việt Nam và các Thánh trong Gia đình Phan sinh chuyển 
lời tạ ơn lên Thiên Chúa Ba Ngôi cho chúng ta, vì chúng ta vừa kết thúc 
Năm Đức Tin vào tuần trước và nay sắp kết thúc Năm Phụng vụ 2012-
2013 và chuẩn bị bước vào Mùa Vọng. Xin Chúa Kitô, Vua vũ trụ chúng 
ta vừa mừng kính, và là Chúa Hài Đồng chúng ta sẽ đặc biệt tôn vinh 
trong ngày lễ Giáng Sinh sắp tới, ban bình an cho anh chị em!  

Tôi đã có mặt tại thành phố Konstancin-Jeziorna, nước Ba Lan, 
cách trung tâm Varsaw 20 cây số về phía nam, từ ngày 16/11 để tham dự 
Hội Đồng Dòng Mở Rộng (Plenary Council of the Order, HĐDMR) trong 
vòng hai tuần (17-30/11), tại Trung Tâm Linh Hoạt Truyền Giáo 
(Centrum Animacji Misyjnej) của các cha Palottine1. Con số anh em từ 
khắp nơi về tham dự là 69, nhưng con số đại biểu có quyền biểu quyết là 
44 (vào những ngày cuối cùng là 42). Cuộc họp này có chủ đề là Rượu 
mới, bầu da mới (Mt 9,17). HĐDMR 2013 này là một quyết định của 
Tổng Tu Nghị Assisi 2009 (với Nghị quyết 45), nhưng nối tiếp HĐDMR 
Guadalajara (Mexico) 2001, để trao đổi và lấy quyết định về một số điểm 
liên quan đến các cơ cấu trong Dòng, chẳng hạn con số và cách bầu chọn 
các Tổng cố vấn, và chuẩn bị Tổng Tu Nghị 2015. Ba nhóm ngôn ngữ 
chính thức của Dòng đã làm việc cật lực, để có những buổi họp khoáng 
đại kết quả phong phú. Thời gian hai tuần này giống như hai tuần sống 
trong gia đình; chúng tôi chia sẻ với nhau về đời sống của các Tỉnh Dòng; 
đi thăm cộng đoàn Niepokalanow của thánh Maximilianô Kolbe, OFM 
Conv; cùng đi thăm các viện bảo tàng (chẳng hạn, Viện bảo tàng Chân 
phước Jerzy Popieluszko, Viện bảo tàng âm nhạc Fr. Chopin) và đồng tế 
với nhau tại giáo xứ ở đường Modzelewskiego, Varsaw, trong Thánh lễ do 
Sứ thần Tòa Thánh Celestino Migliore chủ tế vào ngày CN lễ Chúa Kitô 
Vua… Được sống một HĐDMR tại một môi trường xã hội, văn hóa nhất 
định, các tham dự viên rất ý thức về đòi hỏi sống tháp nhập vào các môi 
trường Hội Thánh và xã hội địa phương, và như thế là sống mầu nhiệm 
Nhập Thể mà Mùa Vọng nhắc nhở chúng ta.  

Mầu nhiệm Nhập Thề là một trong hai mầu nhiệm mà thánh 
Phanxicô mê say chiêm ngưỡng. Quỳ bên máng cỏ, chúng ta chiêm ngắm 
Hài Nhi Giêsu, Con Thiên Chúa, Ngôi Lời Nhập Thể, nằm trên rơm rạ; 
chúng ta nhìn thấy khoảnh khắc đầu tiên của Người trên trần gian, khoảnh 
khắc đầu tiên của sứ mạng của Người. Người đã đến và sống giữa chúng 
ta (x. Ga 1,14); Người muốn ở lại với chúng ta. Khi chiêm ngưỡng Đức 
Giêsu trong máng cỏ Bêlem, Giáo Hội đã tái khám phá ra chính mình, và 
hiểu ý nghĩa của mình đến từ mầu nhiệm Nhập Thể, mầu nhiệm Chúa Cha 
sai phái Chúa Con, và mầu nhiệm Chúa Thánh Thần, Đấng được Chúa 

                                                 
1 Thánh Vinh sơn Pallotti (1795-1850), người Ý, đã lập ra Hội Tông đồ Công giáo, sau này được gọi là “Hội đạo đức 
Truyền giáo” (Hội thừa sai Pallotines). 
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Cha và Chúa Con sai phái. Con Thiên Chúa được Chúa Cha sai vào thế giới, cho thế giới. Người đi 
vào thế giới và thuộc về loài người; Người thuộc về nhân loại và ở lại với nhân loại. Hội Thánh 
cũng đi vào thế giới, thuộc về nhân loại, và được liên kết chặt chẽ với nhân loại. Là thành phần của 
Hội Thánh, chúng ta chiêm ngắm thế giới hiện đại, vui mừng thấy những tiến bộ và phát triển trong 
lãnh vực khoa học cũng như các lãnh vực khác. Chúng ta cũng lo lắng vì thấy có những dấu chỉ đe 
dọa con người bật ra từ chính những tiến bộ và phát triển ấy. Mối đe dọa lớn nhất là chiến tranh, với 
tất cả các thứ vũ khí hủy diệt mà chính các tiến bộ và phát triển khoa học, của nền văn minh chúng 
ta, đã tạo ra, để giải quyết bằng xung đột, chứ không bằng đối thoại. Ngôi Lời Thiên Chúa đã đến 
để dạy con người đối thoại, biết rằng đối thoại và xung đột là hai từ mâu thuẫn nhau. Nhưng muốn 
đối thoại, thì không thể không tôn trọng sự thật. Khi chúng ta quy tụ lại để sống với nhau cuộc 
giáng sinh của Chúa Giêsu, mầu nhiệm Nhập Thể, ước gì chúng ta sống trong sự thật. Có những 
người chủ trương đối thoại, nhưng ra sức tranh cãi, và khi đã dành được phần thắng bằng mọi kiểu 
bạo động, thì cho rằng sự thật như thế đã sáng tỏ. Đấy không phải là tôn trọng sự thật; đấy không 
phải là đối thoại. Con Thiên Chúa là Lời, và Lời là Sự Thật. Ước gì anh chị em sống trong Đức 
Kitô, trong Sự Thật và trong Tình Yêu đến từ Thiên Chúa.  

Chúng ta có thể cùng cầu nguyện với Hài Nhi Giêsu bằng những lời Chân phước giáo hoàng 
Gioan-Phaolô II đã diễn tả: “Lạy Hài Nhi chí thánh, xin giơ bàn tay nhỏ bé của Ngài lên và chúc 
lành cho quê hương chúng con. Ước gì quê hương chúng con biết đặt sức mạnh của mình trên sức 
mạnh của Ngài, nhờ sống trong sự công chính và bảo toàn sự sống. Vâng, lạy Hài Nhi sơ sinh yếu 
đuối, xin dạy chúng con đặt sức mạnh của mình trên sức mạnh của Ngài!”2 Và như Đức giáo hoàng 
Phanxicô đã dạy mới đây trong Tông huấn Niềm vui Tin Mừng: “Niềm vui của Tin Mừng lấp đầy 
con tim và toàn thể đời sống của những ai gặp được Đức Giêsu. Những ai để cho Người cứu độ thì 
được giải thoát khỏi tội lỗi, khỏi nỗi buồn phiền, khỏi sự trống rỗng nội tâm, khỏi tình trạng cô lập. 
Với Đức Giêsu, niềm vui luôn luôn sinh ra và sinh ra lại” (số 1).  

Không những vào ngày lễ Giáng Sinh, nhưng mỗi ngày của Năm Phụng Vụ mới, và suốt 
đời, cầu chúc anh chị em luôn gặp được Đức Giêsu để cuộc sống anh chị em luôn chan hòa ánh 
sáng và niềm vui.  

 

Thân ái chào anh chị em, 

 

ts FX Vũ Phan Long, OFM 

Giám Tỉnh  

 
                                                 
2 Bài giảng lễ Giáng Sinh 1968. 
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TIN TỈNH DÒNG 
BẢN TIN TỪ VĂN PHÒNG TỈNH DÒNG 
(Vinh sơn Trần Đức Hạnh ghi) 

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ THẦN HỌC 
Sáng 16/11/2013, buổi Hội thảo Thần học đã 

được khai mạc vào lúc 7 giờ 45 phút, tại Hội 
trường thánh Phanxicô – số 42 Đình Phong Phú, 
Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh. 
Đây là lần thứ 5 Học viện Phanxicô tổ chức các 
buổi hội thảo chuyên đề thần học và triết học. 
Hội thảo lần này có chủ đề: “Lời mời gọi tiến 
vào Cung Lòng Thiên Chúa của Đức Khôn 
Ngoan: Sự Khôn Ngoan Kinh Thánh và Hành 
Trình Chiêm Niệm”, do cha Kenvin Schindler, 
một tu sĩ OFM Conv. đến từ Hoa Kỳ. Đến tham 
dự buổi Hội thảo hôm nay có khoảng hơn 200 
người, gồm: các Bề trên các Hội dòng, các giáo 
sư đang giảng dạy tại Học viện, và đông đảo các 
tu sĩ sinh viên đang học tại Học viện Phanxicô.  

Chương trình buổi Hội thảo bắt đầu bằng Lời 
cầu nguyện khai mạc do cha Kevin hướng dẫn, 
kế đến, cha Giám đốc Học viện Giuse Vũ Liên 
Minh có lời chào quý khách và giới thiệu thành 
phần tham dự. Sau đó là phần phát biểu khai 
mạc Hội thảo của cha Phó Chưởng ấn Học viện, 
Phaolô Nguyễn Đình Vịnh. Kế tiếp, cha Giám 
học Học viện, Phanxicô Phó Đức Giang giới 
thiệu đôi nét về cha Kenvin Schindler, thuyết 
trình viên hôm nay. Cha Kenvin sinh năm 1954, 
là một chuyên viên Kinh Thánh Cựu ước. Cha 
biết nhiều ngôn ngữ và giảng dạy ở nhiều 

trường danh tiếng. Đúng 8 giờ 10 phút, cha 
Kevin bắt đầu chia sẻ với mọi người về đề tài 
của ngài. Đây là một đề tài rất hay và hữu ích 
cho mọi người, vì nó đào sâu vào khía cạnh của 
đời sống chiêm niệm và cầu nguyện. Với cách 
trình bày rõ ràng và thực tế, cha Kevin đã giúp 
cho người nghe dễ dàng hiểu và nắm bắt được 
nội dung truyền đạt. Sau phần thuyết trình, mọi 
người có 30 phút nghỉ ngơi, gặp gỡ, trao đổi 
riêng với nhau tại hoa viên tu viện. Sau đó, mọi 
người có khoảng 50 phút để trao đổi và làm 
sáng tỏ các vấn đề với thuyết trình viên. Buổi 
trao đổi diễn ra trong tinh thần học hỏi, chia sẻ 
với tình huynh đê. 

Buổi Hội thảo đã kết thúc lúc 10 giờ 50 bằng 
lời tri ân và trao quà lưu niệm cho thuyết trình 
viên của cha Giám đốc Học viện. 

HƯỚNG VỀ NGÀY LỄ TRUYỀN CHỨC 
LINH MỤC VÀ PHÓ TẾ 

Anh em trong Tỉnh Dòng và thân nhân của 
các tiến chức linh mục và phó tế đang hướng về 
ngày trọng đại, ngày lễ Truyền chức cho 8 anh 
em sẽ nhận chức phó tế và 4 anh em sẽ nhận 
chức linh mục. Thánh lễ truyền chức sẽ được cử 
hành vào lúc 9 giờ 00, ngày 9 tháng 12, nhằm 
ngày Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Bổn 
mạng của Hội Dòng. Từ ngày 29/11 đến ngày 
6/12, các anh em này dự khóa tĩnh tâm và học 
giải tội ở tu viện Du Sinh, do anh Phi Khanh 
Vương Đình Khởi và anh Anphong Nguyễn 
Công Minh hướng dẫn và đồng hành. 
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“GIẢI BÓNG ĐÁ LIÊN HỌC VIỆN”  
HỌC VIỆN PHANXICÔ ĐOẠT GIẢI BA 

Vào thứ Bảy, ngày 23/11/2013, tại Học viện 
Đa Minh, 90 Nguyễn Thái Sơn, P.3, Gò Vấp, đã 
có cuộc hội thao bóng chuyền của liên học viện 
nam, gồm có tất cả 6 đội tuyển, đến từ học viện 
của các dòng trên địa bàn Sài Gòn.  

Các trận đấu đã diễn ra rất quyết liệt nhưng 
cũng đầy tinh thần “fair play”. Khán giả đã 
được chứng kiến những trận đấu bóng với chất 
lượng chuyên môn khá cao, cùng lối chơi cống 
hiến của các sinh viên tu sĩ đến từ các học viện. 
Đội bóng đến từ dòng Thánh Gia (Long Xuyên) 
đã giành được chức vô địch. Đội á quân là đội 
học viện Vinh Sơn và đội bóng học viện Đồng 
Công đồng hạng, hạng ba với đội học viện 
Phanxicô. 

Kể từ 6 năm trở lại đây, đội tuyển bóng 
chuyền học viện Phanxicô mới trở lại được giải 
ba giải bóng chuyền liên Học viện. Trước đó, 
Học viện Phanxicô đã một lần đạt được giải nhì 
giải bóng chuyền của liên Học viện. Kết quả 
hạng 3 năm này là nhờ vào sự nỗ lực tập luyện 
của anh em, dưới sự hướng dẫn hàng tuần của 
thầy Cương, một cựu phan sinh ở Đồng Nai. 

NGÀY GẶP GỠ  
CÁC ANH EM LÀM CÔNG TÁC  
MỤC VỤ VÀ TRUYỀN GIÁO 

Năm nay, Văn phòng Phúc Âm hóa của Tỉnh 
Dòng đã tổ chức ngày gặp gỡ các anh em làm 
công tác mục vụ giáo xứ và truyền giáo từ ngày 
18 đến 22 tháng 11, tại Campuchia, đất nước 
chùa tháp. Số anh em tham dự là 24 đến từ khắp 
các miền của đất nước. Lần gặp gỡ này có ba 
yếu tố nổi bật: nước ngoài, dài ngày và di động. 
Quả thật, đây là lần đầu tiên và cũng là cơ hội 

tốt để anh em thấy thêm được cách đồng lúa của 
Chúa thật bao la bát ngát đang chờ đợi và thúc 
bách mỗi người chúng ta hăng say hơn nữa 
trong việc làm chứng và loan báo Tin Mừng cho 
mọi người. 

TIN THĂM VIẾNG VÀ ĐI HỌP 

+ Trưa ngày 10 tháng 11, anh Sean Cassin, 
OFM, thuộc tỉnh dòng Ireland, đã đến Việt Nam 
để thăm và làm công tác tình nguyện. Anh sẽ đi 
thăm và ở tại một số cộng đoàn Sài Gòn. 

+ Ngày 10 tháng 11, anh Giám tỉnh đã đi 
châu Âu để dự khóa họp Hội Đồng Dòng Mở 
Rộng được tổ chức từ ngày 17 đến 30 tháng 11 
tại Ba Lan. Anh đã trở về Đakao bình an vào 
chiều ngày 1/12. 

TIN HỘI DÒNG 
NHẬT KÝ  
HỌP HỘI ĐỒNG DÒNG MỞ RỘNG 
(HĐDMR) 

+ Ngày khai mạc 
Vào 9 giờ sáng thứ hai ngày 18 tháng 11 năm 

2013, tại trung tâm dành cho Việc Cổ Vũ 
Truyền Giáo Của Các Giáo Phụ Pallottine, 
Konstancin –Jeziorna, anh Michael Perry đã chủ 
sự thánh lễ khai mạc Hội Đồng Dòng Mở Rộng. 

Có 69 anh em đến tham dự Hội Nghị, gồm: 
11 thành viên của Trung Ương Dòng, 26 đại 
diện của các Hội Đồng miền, 7 thành viên do 
Tổng Phục Vụ chọn và 25 nhân viên hỗ trợ Hội 
Đồng lần này. Anh Tổng Phục đã khai mạc Hội 
Nghị bằng lời chào mừng dành cho các tham dự 
viên của Hội Đồng Dòng Mở Rộng (HĐDMR). 
Tiếp đó, anh Rufin Maryika, chủ tịch Hội Đồng 
Miền Bắc Các Nước Nói Tiếng Slavic, chủ nhà 
của Hội Nghị cũng đã có lời chào thăm đến các 
nghị viên.  
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Chương trình nghị sự của ngày hôm nay bao 
gồm việc phê chuẩn những thủ tục pháp lý,  
cách thức bầu chọn chủ tịch cho các phiên họp 
mở rộng, cũng như việc bầu chọn các thành viên 
của Ủy Ban Tài Chính của Hội Đồng Dòng Mở 
Rộng. Anh Michael Perry có bài diễn giải về ý 
tưởng chính của hội nghị lần này: “Rượu mới, 
bầu da mới” (Mt 9,17). Anh tổng phục vụ cũng 
nói về những điểm ưu tiên cho việc cấu trúc và 
sứ vụ của Hội Dòng trong tương lai, đó là việc 
phúc âm hóa tình huynh đệ  cũng như nhấn 
mạnh đến sự cần thiết để có một sự đổi mới  
trong cấu trúc nội tại của Toàn Dòng. 

+ Ngày thứ hai 
Thứ Ba ngày 19/11, Hội Đồng Dòng Mở 

Rộng tiếp tục làm việc. Hôm nay, Hội Nghị 
dành thời gian để trình bày và suy nghĩ dựa trên 
Công Cụ Làm Việc (Instrumentum Laboris), 
hoặc tài liệu làm việc của Hội Đồng Dòng Mở 
Rộng (HĐDMR) là: "Rượu mới, bầu da mới " 
(Mt 9,17). 

Anh Jose María Arregui,  Chủ tịch của Ủy 
Ban Chuẩn Bị, trình bày tài liệu HĐDMR và 
giải thích tiến trình và mục tiêu đằng sau của 
HĐDMR. Anh nhấn mạnh đến mục tiêu của tài 
liệu là để giúp thiết lập cấu trúc cho Hội Dòng 
sao cho phù hợp với hoàn cảnh thực tế mới. Các 
cấu trúc mới chỉ có ý nghĩa nếu chúng cũng 
chứa đựng "rượu mới"; đồng thời, chúng phải 
được xem như điều kiện tạo sự triển nở cho ơn 
gọi của anh em và đoàn sủng phan sinh của 
chúng ta. 

Các nhóm ngôn ngữ đã đón nhận mục tiêu  
đó và dành thời gian thảo luận về các cấu trúc 
hiện tại của Hội Dòng, và làm thế nào để chúng 
đáp ứng được những nhu cầu đang phát sinh. 

Vào tiết họp cuối trong ngày, các nhóm trình 

bày kết quả thảo luận và suy nghĩ của nhóm; tất 
cả các nhóm  tiếp tục chuẩn bị cho việc nghiên 
cứu các đề xuất cụ thể vào ngày mai . “Rượu 
mới" là mong muốn khẳng định ơn gọi của anh 
em, và nó cũng rất hiện thực trong thế giới hôm 
nay. 

+ Ngày thứ ba 
Với sự hiện diện của anh Gabriel Romero 

đến từ Mexicô, anh đã bổ sung đủ số thành viên 
của Hội Đồng Mở Rộng như đã dự kiến. Hôm 
nay là ngày làm việc thứ ba tiếp tục suy tư và 
bầu ra hai ủy ban: một, để soạn thảo các văn 
kiện cuối (chúng sẽ được truyền cảm hứng và có 
tính thần học – linh đạo căn bản), và hai, để 
soạn thảo các đề nghị cuối cùng. 

Các nhóm ngôn ngữ khác nhau đã dành hầu 
hết thời gian trong ngày để làm việc với mục 2.3 
của tài liệu Instrumentum Laboris, trong đó với 
những đề xuất thay đổi hoặc cải thiện cấu trúc 
cho các hình thái sống động của Hội Dòng. Các 
báo cáo của nhóm cho cả Hội Đồng, họ không 
chỉ đưa ra những đề nghị mà còn giải thích 
những nguyên do đằng sau những đề nghị này, 
cũng như gợi ý cách thức thực hiện chúng. 

Người ta có thể nhận ra nơi các bản báo cáo 
một mong muốn thực sự là muốn củng cố và 
làm sinh động đoàn sủng của chúng ta và tìm ra 
cách thế để đối phó với những thách đố mới 
trong thời đại mới. 

+ Ngày thứ tư 
Hôm nay HĐDMR tạm thời ngừng công viêc 

nghiên cứu tài liệu Instrumentum Laboris để 
chuyển sang tập trung phân tích “Tình trạng 
Dòng ngày nay”, đó là chủ đề nghiên cứu mà 
Trung Ương Dòng đã nhờ Viện Xã hội học của 
Đại học Giáo Hoàng Salêdiêng – Rôma giúp 

nghiên cứu. 
Chúng ta đã tham gia 

vào mục đích đó qua 
anh Ambrôsiô Nguyễn 
Văn Sĩ, OFM, Chủ tịch 
của Ủy ban nghiên cứu 
Tình trạng Dòng, và cha 
Renato Mion, SDB, giáo 
sư danh dự thuộc Dòng 
Salêdiêng và một số 
người chủ chốt đứng 
phía sau cuộc nghiên 
cứu. Họ đã trình bày các 
dữ liệu thu thập được từ 
hơn 1.400 anh em đã trả 
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lời các câu hỏi được soạn thảo bởi nhóm khảo 
sát. 

Kết quả trình bày được xem là tác động và 
thách đố lớn liên quan đến tương lai của Dòng 
và sẽ ảnh hưởng tới các đề nghị mà HĐDMR sẽ 
triển khai. Với điều này trong tâm trí và công 
việc của nhóm vào buổi chiều tập trung vào 
cách phân tích thế nào với các dữ liệu này, vì nó 
sẽ ảnh hưởng đến các nghị quyết cuối cùng về 
việc xét lại cơ cấu của Dòng và các hình thái 
hoạt động của Dòng. 

Nhưng đương nhiên sự kiện quan trọng nhất 
trong ngày là tin tức về việc phong chức cho cha 
Bruno Paskalis Syukur, Tổng Cố vấn, và là một 
thành viên trong HĐDMR, làm Giám mục Giáo 
phận Bogor (Indonesia). Xin chân thành chúc 
mừng người anh em của chúng ta là anh 
Paskalis và lời chúc tốt đẹp cho anh trong chức 
vụ Giám mục của anh. 

+ Ngày thứ năm 
Anh Bruno Paskalis Syukur, người hôm qua 

được bổ nhiệm làm Giám Mục Bogor, hôm nay 
đã trở lại Roma, và HĐDMR đã chúc bình an 
cho anh. Sau đó, Hội nghị tiếp tục họp theo nhịp 
độ bình thường. Một lần nữa, các nhóm ngôn 
ngữ khác nhau đã làm việc tại các nơi dành 
riêng cho họ. 

Các nhóm đào sâu nghiên cứu Chương 3 của 
tài liệu Instrumentum Laboris. Phần này giải 
quyết về số lượng và cách thức bầu chọn các 
Tổng Cố vấn, một vấn đề mà Tổng Tu Nghị lần 
trước đã để lại cho HĐDMR thảo luận. 

Hôm nay, Đức Giám mục Tadeusz Pikus, 
Giám mục phụ tá giáo phận Warsaw, đã đến 
thăm nói và chuyện với HĐDMR, ngài cũng 
chuyển lời chào của Đức Hồng Y Kazimierz 
Nycz, Tổng Giám Mục Warsaw đến Hội Đồng. 
Bài nói chuyện của ngài đã giới thiệu cho chúng 
tôi biết về hoàn cảnh hiện tại của Giáo Hội Ba 
Lan. Anh Giám tỉnh Wieslaw Pyzio của Tỉnh 
Dòng OFM Viện Tu ở Warsaw, cũng như các 
Giám tỉnh OFM của Hội Đồng Giám tỉnh vùng 
Bắc – Slav đã tháp tùng với Đức Giám mục Phụ 
tá. 

Có một bữa ăn huynh đệ với các vị khách của 
chúng tôi. Các nhóm đã làm việc riêng thêm 
một lần nữa và báo cáo vào tiết thứ hai của buổi 
chiều. Bây giờ, chúng ta đến với buổi họp cuối 
cùng trong tuần làm việc đầu tiên của HĐDMR. 
Các hoạt động khác nhau đã được sắp xếp cho 
ngày cuối tuần, trong suốt thời gian này chúng 

tôi sẽ trải nghiệm một cái gì đó của Ba Lan và 
Giáo Hội Ba Lan, cũng như có một ít thời gian 
để nghỉ ngơi. 

+ Ngày thứ sáu 
Thứ Hai ngày 25, các nghị viên của HĐDMR 

đã trở lại làm việc, sau những ngày nghỉ cuối 
tuần. Chúng tôi đã hiểu về văn hóa và xã hội Ba 
Lan cách sâu sắc hơn qua hai ngày nghỉ thứ Bảy 
và Chủ Nhật. Chúng tôi được giới thiệu về một 
số sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử gần đây 
của dân tộc Ba Lan và Giáo Hội Ba Lan. Cũng 
như chúng tôi được thăm viếng thành phố cổ 
Warsaw, và thành phố Niepokalanów, "Thành 
phố mang tên Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên tội" 
mà thánh Maximilian Kolbe đã thành lập, và ba 
viện bảo tàng - Bảo tàng Lịch sử Warsaw, Bảo 
tàng Chopin và Bảo tàng dành riêng cho Chân 
phước Jerzy Popieluszko. 

Sáng nay công việc của hai Uỷ ban thuộc 
HĐDMR đã chấm dứt bằng việc soạn thảo các 
đề nghị khác nhau và sau đó được trình bày và 
thảo luận tại Hội nghị vào tiết họp thứ hai của 
buổi chiều. Trong tiết họp đầu tiên buổi chiều 
nay, anh Julio Bunader, Phó Tổng Phục vụ, đã 
báo cáo về "Những anh em ra khỏi Dòng – Việc 
chăm sóc về sự Trung thành và Bền đỗ trong ơn 
gọi”. Bản Báo cáo này dựa trên kết quả của Ủy 
ban chăm sóc về sự Trung thành và Bền đỗ 
trong ơn gọi mà đã được Hội Dòng lập ra dịp 
Tổng Tu Nghị 2009. 

Kết thúc ngày họp, các nghị viên của 
HĐDMR cùng cầu nguyện với nhau trước 
Thánh Thể Chúa. Anh Phó Tổng Phục vụ chủ sự 
và hướng dẫn chúng tôi trong giờ Chầu Thánh 
Thể. Chính nơi Thánh Thể Chúa, chúng tôi gặp 
được Người; chính Người là nguồn sống, là 
trung tâm, và là cùng đích cho những ai hôm 
nay đang vất vả làm việc. 

+ Ngày thứ bảy 
Hôm nay thứ Ba ngày 26 tháng 11, Chương 

trình làm việc của HĐDMR tập trung vào việc 
trình bày các đề nghị chung kết để thông qua 
bằng việc bỏ phiếu. Để đạt được điều này, mỗi 
nhóm ngôn ngữ đã làm việc suốt buổi sáng và 
cố gắng đạt tới sự đồng thuận dựa trên các bản 
báo cáo mà hai Ủy ban của HĐDMR đã chuẩn 
bị và trình bày hôm qua. Các nhóm ngôn ngữ 
được tự do đưa ra những đề nghị hoặc ý tưởng 
mới – các đề nghị và những ý tưởng này sẽ gợi 
hứng cho phần mở đầu của văn kiện chung kết 
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của HĐDMR, cũng như  quy định con số và 
cách thức bầu cử các Tổng Cố Vấn. 

Vào tiết họp thứ nhất của buổi chiều, những 
đề nghị mới đã được trình bày và thảo luận. Sự 
đồng thuận dường như đã được thông qua. Sau 
đó, vào tiết họp thứ hai của buổi chiều, trong khi 
hai Ủy ban tiếp tục công việc thảo luận, 
HĐDMR phải giải quyết ba bản báo cáo như 
trong chương trình. Dựa vào văn kiện được Hội 
Dòng đã xuất bản: “Chúa nói với chúng ta trên 
đường đi” của Tổng Tu Nghị 2009, anh 
Vincenzo Bocanelli đã trình bày các tài liệu này 
đã được Dòng thực hiện suốt bốn năm qua. Sau 
đó, anh Vincente Felipe cũng báo cáo kết quả 
của thực hiện Moratorium. Cuối cùng, anh 
Roger Marchal đưa ra một báo cáo dựa trên các 
Nghị quyết của Tổng Tu Nghị. 

Nhìn lại một ngày làm việc, các nghị viên có 
cảm giác tốc độ làm việc của HĐDMR bắt đầu 
được đẩy nhanh. Thời gian để “vào đất hứa” đã 
khởi sự và điều này mang lại một cảm giác cấp 
bách! 

+ Ngày thứ tám 
HĐDMR đã đi đến những kết luận dứt khoát 

bước đầu. Công việc buổi họp sáng nay được 
dành cho việc suy nghĩ với nhau trong các nhóm 
ngôn ngữ dựa trên phần thứ hai của tài liệu 
chung kết - trong đó với các đề nghị và hướng 
dẫn cho Tổng Tu Nghị 2015. Công việc của 
nhóm đã trình bày trong hội nghị khoáng đại 
vào tiết họp thứ hai buổi sáng, trong khi cùng 
thới gian đó, ủy ban liên quan đã làm việc một 
dự thảo thứ hai của bản văn được gợi hứng. 

Buổi họp chiều, Hội nghị đã bỏ phiếu vòng 
đầu tiên để định số lượng và cách thức bầu các 
Tổng Cố vấn, qua đó chúng ta có một cái nhìn 
tổng quát về hình thái chung về một Hội Đồng 
Dòng mới. Tiếp theo, Ủy ban soạn thảo văn 
kiện chung kết đã trình bày bản dự thảo thứ hai 
mà đã được chuẩn bị trong suốt phiên họp buổi 
sáng. 

Tiết họp sau cùng của buổi chiều, anh 
Giancarlo Lati, (Tổng Quản lý) và anh Nestor 
Schwerz (Tổng Cố vấn), đã báo cáo với hội 
nghị. Các bài báo cáo của họ được xây dựng từ 
phần thứ 3 của các báo cáo của Trung Ương 
Dòng cho HĐDMR liên quan về ‘Hành trình lữa 
hành của Hội Dòng từ Tổng Tu Nghị trước, năm 
2009’. Các đề tài mà thông tin được chia sẻ là 
‘Tài chính’ và ‘Căn tính Phan Sinh’. Cả hai vấn 
đề được quan tâm đặc biệt đối với các ủy viên 

hội nghị và do đó, một cuộc trao đổi sinh động 
xảy đã diễn ra. 

+ Ngày thứ chín 
Ngày bỏ phiếu các nghị quyết! HĐDMR sắp 

hoàn tất và đây là thời gian để quyết định các 
nghị quyết chung kết của HĐDMR. Chúng tôi 
đã dành cả buổi sáng cho việc bỏ phiếu các đề 
nghị được nêu trong phần thứ hai của của văn 
kiện chung kết mà nó sẽ là những Đề Nghị và 
Hướng Dẫn cho Tổng Tu nghị năm 2015. Việc 
bỏ phiếu tiến hành rất nhanh nhờ vào tinh thần 
tích cực của hội đồng, cũng như kỹ thuật lưu giữ 
tuyệt vời . 

Suốt tiết họp đầu tiên vào buổi chiều, bản 
văn gợi hứng cho hội nghị đó chính là phần giới 
thiệu Văn kiện Chung kết đã được hội đồng đề 
nghị và phê chuẩn. Anh em tham gia vào việc 
soạn thảo các văn bản này đã bỏ ra rất nhiều 
thời gian và công sức. HĐDMR đã bày tỏ lòng 
biết ơn đối với những nỗ lực được gợi hứng và 
giao phó cho họ. 

Tiết họp thứ hai của buổi chiều được dành 
cho vòng bỏ phiếu thứ hai đối với những đề 
nghị không đủ tiêu chuẩn chính yếu của ngày 
hôm qua hoặc sáng nay. Những điều được quan 
tâm là cách thức bầu chọn các Tổng Cố vấn 
cũng như các đề nghị cho Tổng Tu Nghị. 

Thật là một ngày bận rộn, nhưng không thể 
không kết thúc với một lễ hội vui chơi mà trong 
suốt thời gian họp ở đây, chúng tôi đã có một ít 
kinh nghiệm với dân ca Ba Lan và khiêu vũ tập 
thể "Mazowsze", những điệu nhảy tuyệt vời và 
các bài hát truyền thống của họ đã làm cho 
chúng tôi say mê. DZIĘKUJĘ ! Xin cám ơn họ 
và tất cả những ai hôm nay đã góp phần làm cho 
ngày họp HĐDMR được diễn ra tốt đẹp. 

+ Ngày bế mạc 
Chúng tôi đã bước vào ngày cuối cùng của 

kỳ họp Hội Đồng Dòng Mở Rộng. Một vài 
thành viên của Hội Đồng đã bắt đầu trở về nhà. 
Đối với những người ở lại là một ngày bận rộn 
cho công việc. 

Các tiết làm việc trong ngày được dành cho 
các công việc thường diễn ra vào cuối mỗi kỳ 
họp, và HĐDMR cũng không ngoại lệ. Sáng 
nay, Hội nghị được dành thời gian cho việc 
lượng giá theo các nhóm ngôn ngữ và sau đó 
chia sẻ trong hội nghị khoáng đại. Có nhiều 
nhận định rất tích cực về việc tổ chức, khâu 
chuẩn bị, nội dung hội nghị, nơi đón tiếp và 
lòng hiếu khách. Các anh em thuộc Hội đồng 
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Giám tỉnh Bắc - Slavic và các Giáo Phụ 
Pallotine được cảm ơn cách đặc biệt về việc đón 
tiếp của họ. 

Biên bản các phiên họp đã được phê duyệt và 
báo cáo tài chính liên quan đến kỳ họp HĐDMR 
cũng được công bố. Buổi thảo luận đã kết thúc 
vào tiết họp buổi chiều. 

Buổi chiều, Hội nghị bế mạc, mỗi thành viên 
của Hội Đồng và các nhân viên được tặng món 
quà kỷ niệm. Điều mà hoàn toàn phải lẽ và tuyệt 
vời nhất là chúng tôi tạ ơn Chúa trong Thánh Lễ 
chiều do anh Tổng Phục vụ Michael Perry chủ 
tế. 

Một bữa tiệc liên hoan buổi tối đã đặt dấu 
chấm hết cho những ngày làm việc căng thẳng, 
các buổi hội họp, và giờ đây trên hết là sống 
tình huynh đệ. Chúng tôi tạ ơn Chúa và xin 
Người ban phúc lành và hướng dẫn chúng ta để 
những thành quả của những ngày này có thể 
được nhân rộng. 

TÂN GIÁM MỤC – DÒNG OFM 
Chiếu theo Điều 401 § 1 của Bộ Giáo Luật, 

Đức Thánh Cha đã chấp nhận đơn xin từ chức 
của Giám mục Cosmas Michael Angkur, OFM , 
giáo phận Bogor (Indonesia). 

Đồng thời, Đức Giáo hoàng đã bổ nhiệm cha 
Paskalis Bruno Syukur, OFM, hiện đang phục 
vụ tại Roma trong vai trò Tổng Cố vấn Dòng 
Anh Em Hèn Mọn, sẽ làm Giám mục Giáo phận 
Bogor (Indonesia).  

Tiểu sử cha Paskalis Bruno Syukur, O.F.M. 
Cha Paskalis Bruno 

Syukur, OFM, sinh ngày 
17 tháng 5 năm 1962 tại 
Ranggu, thuộc giáo phận 
Ruteng, đảo Flores 
(Indonesia). Sau khi học 
xong tiểu học, cha đã xin 
vào tiểu chủng viện Giáo 
hoàng Piô X tại Kisol. Cha 

học triết học tại khoa triết học Driyakara, 
Jakarta; sau đó, học thần học tại khoa thần học 
Yogyakarta, Jakarta. 

Cha đã khấn trọng thể trong Dòng Anh Em 
Hèn Mọn ngày 22 tháng 1 năm 1989 và được 
thụ phong linh mục vào ngày 2 tháng 2 năm 
1991 . 

Cha đã được giao các chức vụ sau: từ năm 
1991-1993: Làm mục vụ tại giáo xứ 
Moanemani, giáo phận Jayapura (Tây Papua), từ 

năm 1993-1996: Du học lấy bằng cử nhân về 
Linh đạo tại Đại học thánh Antôn, Roma; từ 
năm 1996-2001: Làm Giám sư tập viện tại 
Depok; từ năm 1998-2001: Làm Phụ trách cộng 
đoàn Anh Em Hèn Mọn tại Depok và là thành 
viên của Hội Đồng Tỉnh Dòng; từ năm 2001-
2009: Làm Giám tỉnh Tỉnh Dòng Indonesia; và 
từ  năm 2009 cho đến nay: Tổng Cố vấn Dòng 
Anh Em Hèn Mọn tại Roma đại diện cho khu 
vực Châu Á và Châu Đại Dương. 
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CỘNG ĐOÀN ĐAKAO 
“CÓ HAY KHÔNG  

VIỆC THAY ĐỔI TÍNH NĂNG NHÀ ĐAKAO” 
 Người đưa tin.: Tu sĩ Phạm Xuân Thanh 

 
Vài tháng trở lại đây, có một vài biến động 

trong cộng đoàn khiến anh em phải suy nghĩ, 
"phải chăng đã đến lúc nhà Đakao có một 
hướng hoạt động mới". 

Vài tháng trước, có một em sinh viên ở quê 
lên và gia nhập nhà Văn Thánh, một người anh 
em trong Cộng đoàn đang phụ trách tại đây. Em 
đến học và tìm hiểu Dòng Phan Sinh, em cũng 
không quên mang theo một cặp gà để làm quà 
cho Cộng đoàn. Sáng hôm sau, một quả trứng 
gà được tìm thấy trong lồng, nơi nhốt gà. Thấy 
vậy, anh em không làm thịt cặp gà ấy ngay mà 
kéo dài tuổi thọ để kiếm thêm chục trứng. Cũng 
trong thời gian này, một người anh em được 
chuyển đến Cộng đoàn, anh mang theo một con 
gà mẹ và một đàn gà con để biếu Cộng đoàn. 
Chưa hết, một số anh em trẻ rất yêu quý bồ câu 
nên đã nhận nuôi một bầy bồ câu của một giáo 
dân cho. Vậy là số gia cầm đột nhiên dồi dào 
trong Cộng đoàn. Mỗi buổi sáng, lúc trời còn 
tối, chuông nhà thờ còn chưa đổ thì tiếng gà đã 
gáy oang oang làm rộn ràng cả một khu phố. 
Ban ngày, đám cỏ nơi vườn lan chưa được ai 
làm thì gà đã đào bới lên hết, nên không cần 
phải cuốc cỏ nữa. Những chậu bông cũng được 
gà xới lại cho đất tơi lên, rồi còn phơi đất ngoài 
sân cho mau khô. Bồ câu cũng đua nhau gáy 
trên nóc những toà nhà gần tu viện. Thấy thế, 
một người anh em thốt lên, "nhà mình bắt đầu 
tập trung nuôi gà nuôi chim". Dĩ nhiên điều này 
được nói "bên ngoài tu nghị". Không lâu sau, gà 
bay ra đường và người dưng bắt đi, bồ câu bị 

mèo vờn nên không con nào dám xuống nữa, và 
mỗi con đi mỗi hướng. 

Chuyện gia cầm chấm dứt và không ảnh 
hưởng đến sinh hoạt của cộng đoàn, nhưng rồi, 
một người anh em trong Tỉnh dòng từ Nha 
Trang chuyển vào Sài Gòn để chữa bệnh, vì 
bệnh tình của anh khá nặng, nên đã ở lại Cộng 
đoàn Đakao để chữa trị lâu dài. 

Khởi đầu, anh còn khập khiễng chống gậy đi 
ăn cơm chung với cộng đoàn được, cho đến một 
ngày trung tuần tháng 10, sau bao nhiêu hướng 
điều trị được đề ra của nhiều bác sĩ quen biết, 
cũng như những bác sĩ của bệnh viện, các bác sĩ 
bệnh viện Chợ Rẫy đã mổ để lấy mẫu khối u và 
làm sinh thiết. Sau đợt phẫu thuật lần đầu, anh 
rất đau đớn nhưng lại cam chịu trong tinh thần 
vui vẻ, và niềm nở trò chuyện với bất cứ ai đến 
thăm anh. 

Người anh em nằm bệnh lâu dài, cần phải có 
người chăm nuôi thường xuyên, điều này đã ảnh 
hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của cộng đoàn. Vì 
vậy, anh Phụ trách đã triệu tập một Tu nghị bất 
thường của cộng đoàn, có sự hiện diện của anh 
Giám tỉnh, để tìm hướng tốt nhất trong việc 
phục vụ người đau ốm mà ít ảnh hưởng đến 
công việc của từng anh em. Trong Tu nghị này, 
anh em cũng nhắc đến việc Cộng đoàn thường 
xuyên đón tiếp nhiều anh em đau ốm từ các nơi 
về để chữa trị. Việc đón tiếp là dự phóng của 
Cộng đoàn. Có nhiều ý kiến xoay quanh đề tài 
chăm soc người bệnh, anh Giám tỉnh bộc phát 
nói rằng "Phải chăng, Cộng đoàn chúng ta đây 
đã đến lúc có tính năng mới trong công tác mục 
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vụ". Cộng đoàn nhận thấy nhu cầu chữa trị bệnh 
của anh em ngày một tăng, nên đã đề nghị Tỉnh 
dòng cử ra một vài anh em có chuyên môn y tế 
về sống tại Đakao. Những anh em này sẽ không 
được giao thêm một chức vụ hay một công việc 
nào khác ngoài việc lo cho các anh đến chữa 
bệnh. Còn việc chăm sóc người bệnh, những 
anh em khác vẫn thay nhau làm để bớt gánh 
nặng cho người anh em đó, và vì tình huynh đệ 
đối với người đau ốm. 

Đến nay, anh Bình đã phẫu thuật lần thứ 2, 
cuộc phẫu thuật kéo dài 6 giờ đồng hồ. Bác sĩ đã 
cắt bỏ khối u và lấy thêm mẫu để tiếp tục làm 
sinh thiết. Anh đang nghỉ tại Cộng đoàn Đakao 
để chờ ngày đi xạ trị hoặc hoá trị. 

Xin anh chị em cầu nguyện cho anh Thanh 
Bình mau chóng bình phục và xin giúp sức suy 
nghĩ cho Cộng đoàn, để anh em tìm ra hướng 
phục vụ tốt nhất cho từng anh em nói riêng cũng 
như cho Tỉnh dòng nói chung. 

. 

TIN NHÀ BÌNH GIÃ 
 Giuse Lê Hoàng Minh Nhật 

 
      Đến hẹn lại lên, cộng đoàn Thỉnh viện Bình 
Giã xin kính chào toàn thể anh chị em trong đại 
gia đình Phan Sinh. Xin gửi đến anh chị em lời 
chúc bình an và thiện hảo của tinh thần hiệp 
nhất và yêu thương trong Chúa Kitô. 

Kính thưa anh chị em, khi không khí bắt đầu 
se lạnh và cảnh vật đất trời dường như trầm 
buồn hơn, ấy chính là dấu hiệu cho thấy một 

năm  nữa lại sắp qua đi. Thời gian cuối năm 
cũng chính là lúc để cho mỗi người nhìn lại bản 
thân, nhìn lại cuộc sống, nhìn lại những gì mình 
đã, đang và sẽ thực hiện. Trong tâm tình đó, 
cộng đoàn Thỉnh viện Bình Gĩa trong lần đưa 
tin này, xin được điểm lại một số công việc và 
kết quả trong thời gian qua. 

1/ Một số sự kiện trong tháng 
Trong bầu không khí mừng đại lễ Cha thánh 

Phanxicô, cộng đoàn Thỉnh viện đã có buổi diễn 
nguyện tưởng niệm giờ lâm chung của Cha 
thánh vào tối ngày 3/10. Buổi diễn nguyện 
Transitus năm nay đã mang lại nhiều xúc cảm 
và tâm tình cho những người tham dự. Anh em 
thỉnh sinh với nhiều cố gắng trong diễn xuất 
dường như đã làm nổi bật sự hấp hối nhưng 
thanh thản, đau đớn nhưng hân hoan của Cha 
thánh Phanxicô khi đón nhận chị Chết. Kết hợp 
giữa cách diễn lồng tiếng và hiệu ứng nhạc nền, 
buổi diễn nguyện cũng thực sự đưa cộng đoàn 
cầu nguyện  hồi tưởng về ”Người của Chúa, 
Đấng được chúc phúc”. 

Vào lúc 10 giờ sáng ngày 4/10, các cha trong 
cộng đoàn, cùng với sự hiện diện của cha Guy 
Maria Nguyễn Hồng Giáo, đã cử hành thánh lễ 
đồng tế, trước là để mừng kính Thánh Tổ phụ 
vinh hiển trên quê trời, hai là để cầu nguyện cho 
mọi thành phần trong đại gia đình Phan Sinh 
cũng như các vị ân nhân xa gần đã và đang giúp 
đỡ cho các ơn gọi của Tỉnh dòng.  Sau thánh lễ, 
mọi người dùng cơm trưa với sự tham dự của 
cha Quản hạt, các cha của giáo xứ Vinh Châu, 
trong tình thân ái và huynh đệ. 

Tháng 11, tháng các thánh và cũng là tháng 
cầu nguyện cho các đẳng linh hồn, là dịp để 



 

Chia Sẻ 12 - 2013 (343)  
13

những người còn sống nhớ đến những người đã 
khuất và dành thời gian suy nghĩ dù chỉ là 
thoáng qua về cái chung hạn của kiếp người: cái 
chết. Hiểu được cảnh “nay người mai ta” nên 
anh em thỉnh sinh, được sự cho phép của cha 
giám sư, đã dành các buổi chiều sau giờ học của 
các ngày thứ hai và ngày thứ sáu trong suốt 
tháng 11 này, để cùng nhau đi viếng nghĩa trang 
các họ đạo gần cộng đoàn. Có lẽ vì sợ rằng trong 
tương lai không có ai nhớ đến mình, nên anh em  
không những hiệp dâng kinh hạt, mà còn lo 
nhang khói và làm vệ sinh các khu mộ cách tự 
giác và vui vẻ. 

Tháng 11 cũng là tháng có nhiều sự kiện đối 
với anh em thỉnh sinh. Ngày 5/11 vừa qua là 
phiên tĩnh tâm tháng của các cha, các thầy thuộc 
miền Bà Rịa tại cộng đoàn Bình Gĩa. Trong lần 
tĩnh tâm này, anh em thỉnh sinh có dịp được làm 
quen với anh Bổng và anh Bảo, hiện đang ở 
giáo xứ Hòa Hội. Bên cạnh những anh này, còn 
có anh Niên, người anh mà anh em thỉnh sinh đã 
quen biết, bởi vì anh là giáo sư môn Việt văn 
của anh em. Sau đó một tuần, ngày 12/11, là 
ngày tĩnh tâm của anh em thỉnh sinh tại đan viện 
Clara Xuân Sơn do cha Khôi hướng dẫn. Vì là 
lần đầu tiên đặt chân đến đan viện của các chị 
Clara tại đây, nên anh em không khỏi ngạc 
nhiên và thích thú trước vẻ đẹp và sự yên tĩnh 
của đan viện. Với sự đón tiếp chân thành và 
niềm nở của các chị, anh em đã có một ngày 
tĩnh tâm đầy ý nghĩa và sâu lắng. 

2/ Nghiệm thu các kết quả 

Nhờ ơn Chúa, cùng với sự cộng tác của mọi 
người trong cộng đoàn, thì công trình dãy nhà 
khách mới đã kịp hoàn thành tốt đẹp trước ngày 
lễ Cha thánh. Trước giờ tưởng niệm Cha thánh 
ly trần, cha phụ trách cộng đoàn đã ủy nhiệm 
cho cha giám sư  làm phép ngôi nhà. Cả cộng 
đoàn đều cảm tạ về hông ân mà Thiên Chúa đã 
ban từ “lúc khởi sự cho đến hoàn thành”, và vui 

mừng vì những ưu tư trăn trở, những lo toan về 
nơi chốn cho khách nghỉ ngơi giờ đã qua. Dãy 
nhà khách gồm một phòng khách lớn và ba 
phòng nghỉ nối tiếp nhau, được thiết kế đơn sơ 
nhưng cũng không kém phần “ nghệ thuật”. Về 
nội thất, thầy quản lý đã chịu khó lên sáng kiến 
cho việc mua sắm và bài trí các vật dụng cần 
thiết sao cho các vị khách  mỗi khi lưu lại, đều 
cảm thấy thoải mái và ấm cúng. Tượng đài 
thánh Antôn trước kia đặt trong khuôn viên nội 
vi của cộng đoàn, nay với sáng kiến của cha phụ 
trách, đã được dời ra phía trước dãy nhà khách, 
gần sát cổng của tu viện. Không dừng lại ở dó, 
cha phụ trách còn cho xây thêm một hồ cá dưới 
chân tượng đài với hàng cỏ hoa được trồng xung 
quanh; tất cả đều  được che mát dưới tán cây si 
xanh um. Hình ảnh này làm cho anh em nào 
cũng liên tưởng tới câu chuyện mà thánh Antôn  
giảng cho cá lừng danh.  Ngoài ra, cộng đoàn 
còn cho sửa lại phòng khách cũ, lắp đặt thêm 
mái hiên che, sơn chống ẩm cho tường. Khoảng 
đất phía sau nhà nguyện được trồng thêm cây 
xanh, hoa cúc Đà Lạt, xây thêm bồn trồng hoa 
súng... làm cho quang cảnh của Thỉnh viện thêm 
xanh mát và thơ mộng. 

Thời gian cuối năm cũng chính là thời điểm 
thu hoạch đặc sản của vùng: cà phê “Bình Gĩa”.  
Mùa cà phê năm nay thu hoạch tương đối ổn 
định, tuy giá không được cao như những năm 
trước.  Cây cho trái nhiều, nên anh em thỉnh 
sinh mặc sức “mà tuốt” trái trên cành, “lượm lặt 
nhặt nhạnh” những trái đã chín rục,  rơi vương 
vãi dưới đất.  Thầy Charles , “nhà nông chính 
hiệu” của cộng đoàn, dù tuổi cao nhưng sức làm 
việc thì anh em thỉnh sinh không thể bì kịp. 
Thầy thường hay đùa với anh em khi bảo rằng 
số lượng cà phê mà thầy đi nhặt lại còn gấp mấy 
lần số lượng mà anh em đi hái. Thầy còn bảo 
anh em hãy chuẩn bị tinh thần cho đợt thu hoạch 
tiêu sắp tới, vì hái tiêu vừa mệt vừa lâu hơn hái 
cà phê. 

Sau hơn hai năm thử sức với giống mít Thái, 
năm nay cộng đoàn cũng chính thức cho “trình 
làng” những trái mít to tròn và ngọt ngào. 
Thưởng thức những múi mít thơm ngon gợi nhớ 
trong anh em công khó của bao người đã vất vả 
vun trồng và chăm sóc, để anh em có ngày 
hưởng dùng như hôm nay. 
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3/ Đời sống và sức khỏe của anh em  
tại cộng đoàn Thỉnh viện 

Tạ ơn Chúa vì các cha, các thầy và anh em 
thỉnh sinh trong cộng đoàn đều khỏe mạnh, 
ngoại trừ chỉ có đợt cúm vào cuối tháng 9 là làm 
cho một số anh em bị ”chao đảo” bởi những cơn 
ho dai dẳng đeo bám, những cơn nhức đầu hoặc 
sốt nóng lạnh... và riêng cha phụ trách suốt một 
tuần lễ đã không thể tham dự được các giờ cử 
hành phụng vụ chung của cộng đoàn được. Thế 
nhưng đây lại là dịp để cho mọi người trong 
cộng đoàn thể hiện tình huynh đệ cách sâu đậm 
qua những lời động viên, chia sẻ và giúp đỡ lẫn 
nhau.   

Ngoài công tác giảng dạy, vào những tháng 
cuối năm này, cha phụ trách và cha giám sư còn 
phải bận rộn hơn nhiều với công việc mục vụ 
như giải tội, dâng lễ ở nhà thờ xứ.... Thầy quản 
lý cũng không chịu thua khi phải “bận tay bận 
chân” lo lắng cho “nhà khách mới” với việc tiếp 
khách thường xuyên, rồi loay hoay với những 
“công trình nhỏ” từ trong nhà đến ngoài vườn. 
Bên cạnh đó, thầy cũng không quên công việc 
chuyên môn là chăm sóc sức khỏe định kì của 
anh em trong cộng đoàn. Thầy Charles thì vẫn 
nhiệt tâm và tận tụy với công việc làm vườn như 
muốn trở nên dấu chỉ của sự kiên trì, cần cù và 
nhiệt thành trong việc sống ơn gọi cho anh em 
thỉnh sinh.  Không những thế, thầy còn thể hiện 
“nghề ruột” của mình trong việc chế biến thực 
phẩm. Món “chuối khô” do thầy tự tay làm đã 
giúp cho anh em có cơ hội học hỏi “tay nghề” 
tuy lâu năm nhưng vẫn “đáng nể” của thầy. 

Mọi sinh hoạt tại cộng đoàn Thỉnh viện vẫn 
nhộn nhịp và tươi tắn vì có “sức trẻ” là các “chú 
thỉnh”. Hơn bốn tháng hiện diện tại Thỉnh viện, 

các chú giờ đây có vẻ trưởng thành và tự tin hơn 
trong việc dấn thân cho ơn gọi dâng hiến của 
mình. Mong rằng ngày từng ngày, mỗi anh em 
thỉnh sinh sẽ xác tín hơn, cảm thấy vững vàng 
hơn nữa trong những gì mà họ đã khởi sự. 

Đôi dòng chia sẻ và thông tin trên đây chắc 
cũng chưa đủ để giúp tất cả anh chị em trong đại 
gia đình Phan Sinh thấy rõ về cuộc sống hiện tại 
của cộng đoàn Bình Gĩa, nhưng em tin chắc 
rằng bấy nhiêu điều cũng gọi là tạm để anh chị 
em dâng lời cầu nguyện và tạ ơn Thiên Chúa 
cho những cố gắng và lo toan, những thành quả 
và ước mong của anh em tại  nơi đây. Nguyện 
xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ 
Maria, Cha thánh Phanxicô, thánh  Maximilianô 
Kolbe, ban cho anh chị em ơn Bình an và mọi 
điều Thiện hảo trong cuộc sống. Kính chúc anh 
chị em mùa Giáng Sinh 2013 với thật nhiều ý 
nghĩa và muôn hồng ân của Chúa Hài Đồng. 
Cộng đoàn Thỉnh viện Bình Gĩa xin kính chào 
và hẹn gặp lại./. 
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Lời giới thiệu: Trang Thường Huấn tiếp tục gởi đến quý Độc Giả một 
phần chương II của tác phẩm Hành Trình Tự Do của cha 
James E. Sullivan, dịch giả Nguyễn Ngoc Kính, OFM.  

HỆ THỐNG THẾ GIỚI CỦA TÔI(*):  
NHỮNG NHU CẦU CẦN ĐÁP ỨNG 

Chú thích: (* )My world-system -Tác giả sử dụng thuật ngữ này để ám 
chỉ mối tương quan hỗ tương giữa tôi và thế giới bên ngoài, qua đó tôi đóng 
góp phần mình cho thế giới và thế giới đáp ứng các nhu cầu của tôi (ND).   

 
Trái tim nhân loại của tôi luôn khao khát – 

khao khát được thông cảm và yêu thương, ít nữa 
là bởi một người nào đó. Chỉ cần một ai đó hiểu 
được những tâm tư và cảm xúc riêng của tôi, và 
nhìn thế giới bên ngoài với đôi mắt của tôi, mà 
nói rằng: “Vâng, tôi hiểu cảm xúc của bạn. Tôi 
không chỉ trích bạn vì bạn đã có những cảm 
nghĩ như thế. Bạn đâu có tệ vì đã cảm nghĩ như 
vậy. Bạn là một con người, thế thôi!” 

Chỉ cần một ai đó lấy lòng an ủi mà hiện diện 
trong thế giới cảm xúc của tôi, là tôi cảm thấy 
hết sức mãn nguyện, ngay cả khi họ không thể 
làm cho tôi bớt đau đớn, không thể cất đi những 
trở ngại khiến tôi thất vọng, hay không thể chữa 
trị khối ung thư đang ăn dần ăn mòn cơ thể tôi. 
Nguyên chỉ việc họ cảm thông với những gì tôi 
đang trải qua, quan tâm và đồng cảm với tôi, thì 
tôi đã cảm thấy bớt cô đơn, bớt ngu xuẩn, bớt 
bối rối và bớt xấu hổ. Toàn thể con người tôi 
khao khát hình thức thông cảm ấy.  

Và khi con người đặc biệt ấy không chỉ 
thông cảm và quan tâm đến tôi như một ngôi vị, 
mà còn nhìn tôi như một ngôi vị duy nhất, nhìn 
thấy nơi tôi những phẩm chất đã lôi kéo họ đến 
với tôi và muốn làm bạn với tôi, bấy giờ niềm 
vui của tôi được nên trọn vẹn. Không những tôi 
đã được thông cảm, mà còn được quý mến. Tôi 
được yêu thương. Một trong những nhu cầu 
thâm sâu nhất của tôi đã được đáp ứng.  

Khi người ấy hiện diện với tôi và thấu hiểu 
những cảm xúc của tôi, họ đem tình yêu bác ái 
đến cho tôi và cho tôi thấy họ là người tốt lành. 
Khi họ thấy được những đức tính đặc biệt nơi 
tôi và muốn làm bạn với tôi, họ cho tôi thấy 
rằng tôi là người tốt. 

Người ấy và tôi bắt đầu tiến trình thiết lập 
một tương quan mới. Bây giờ, giữa chúng tôi có 
một sự quan tâm mới, một sự hiểu biết hỗ tương 
và mới mẻ, một quan hệ mới và một cách phản 
ứng mới. Tại những nơi mà trước đây cả hai 
chúng tôi đều bị mất hút trong biển người, thì 

nay chúng tôi lại chú ý đến nhau – như thể 
những ngọn đèn bỗng nhiên chiếu rọi vào mặt 
nhau. Bấy giờ, chúng tôi làm cho nhau nổi bật 
giữa đám đông. Tôi có được một niềm vui mới 
khi nghe thấy bước chân của người ấy; chúng 
tôi có một triển vọng mới, một sự trao đổi mới, 
một khả năng đặc biệt bén nhạy trong việc thấu 
hiểu cảm xúc và ý nghĩa của nhau. Có một sự 
ấm áp và thận thiện mới mang lại niềm vui dạt 
dào cho cả hai chúng tôi. Một chiếc cầu đã được 
thiết lập, một tương giao đã được khai sinh! 

Sự mãn nguyện chính là niềm hạnh phục đặc 
biệt mà tôi vui hưởng, khi những nhu cầu cơ 
bản của con người tôi được đáp ứng. Mắt tôi 
được sáng lên, khi tôi có thể nhìn thấy màu sắc 
và hình dáng. Tai tôi được hạnh phúc, khi tai tôi 
có thể nghe, bởi vì tai tôi được dựng nên là để 
nghe. Nếu chiếc đồng hồ có cảm xúc, thì nó 
cũng sẽ hạnh phúc khi nó cho biết giờ giấc một 
cách chính xác. Tôi cũng có thể nói như vậy về 
mình, xét như một ngôi vị. Mãn nguyện chính là 
cùng đích hành trình cuộc sống của tôi, là phát 
huy trọn vẹn tiềm năng của con người mình, là 
niềm vui khôn tả khi tôi cảm thấy đầy đủ và 
trọn vẹn như tôi được dựng nên! 

Dĩ nhiên, tôi chỉ có được sự mãn nguyện 
tuyệt đối và trọn vẹn, khi tôi được hưởng phúc 
kiến3 mà chiếm được chính Thiên Chúa. Bấy 
giờ, mọi nhu cầu của tôi sẽ được thỏa mãn trọn 
vẹn, khi tôi chỉ còn ao ước mỗi một điều, là 
được đắm mình muôn đời trong vẻ đẹp là chính 
Thiên Chúa.  

Sự mãn nguyện ở đời này là một sự mãn 
nguyện có giới hạn và tương đối. Tôi không bao 
giờ có thể được an nghỉ hoàn toàn trong thế giới 
này, không bao giờ mãn nguyện hoàn toàn. Một 
công việc thú vị nhất vẫn luôn thiếu một điều gì 

                                                 
3 Phúc kiến: Tình trạng hạnh phúc trên thiên đàng. x. 
Thuật ngữ thần học Anh-Việt (Học viện Đa Minh, 2002), 
tr. 276. 
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đó; mối tương giao thân mật và có ý nghĩa nhất 
cũng không bao giờ hoàn toàn trọn vẹn. Sự mãn 
nguyện trong cuộc đời này luôn luôn là một 
hành trình. Tôi không bao giờ có thể đạt tới mục 
tiêu, cho đến khi tôi chiếm được Thiên Chúa 
trên thiên đàng. 

Mặc dầu tôi không thể đạt tới mục tiêu cuối 
cùng trong cõi đời này, nhưng tôi phải bắt đầu 
cuộc hành trình ngay trong cuộc sống hiện nay 
của tôi. Tôi không bao giờ đạt tới mục tiêu cho 
đến khi tôi chiếm lấy Thiên Chúa trên thiên 
đàng, nhưng tôi có thể đạt tới sự mãn nguyện 
tương đối, trong mức độ tôi đáp ứng những nhu 
cầu của mình, những nhu cầu trong thế giới bên 
ngoài và những nhu cầu trong thế giới nội tâm. 

Hệ thống thế giới của tôi 
 Hệ thống thế giới của tôi có thể được định 

nghĩa như toàn bộ nhu cầu của tôi, trong tương 
quan với thế giới và những người chung quanh. 
Thế giới của tôi bao gồm tất cả những gì tôi cần 
trao ban cho người khác và tất cả những gì tôi 
cần đón nhận từ những người chung quanh. Sự 
mãn nguyện và hạnh phúc của tôi phần lớn lệ 
thuộc cách thức tôi trao ban và đón nhận từ 
người khác một cách tự do. 

Các nhu cầu đầu tiên hẳn là các nhu cầu thể 
lý, tức là những yếu tố giúp tôi duy trì sự sống 
thể lý. Đó là những nhu cầu cơ bản, vì nếu các 
nhu cầu ấy không được đáp ứng ngay cả trong 
một thời gian ngắn, thì tôi sẽ chết – và sau đó 
thì không có khả năng thực hiện bất cứ hoạt 
động nào khác.  

Tôi cần không khí trong lành và oxy cần thiết 
cho sự sống. Nếu thiếu không khí, thì chỉ trong 
một thời gian ngắn chừng năm sáu phút, tôi sẽ 
chết hay não bộ sẽ bị tác hại.  

Tôi cũng rất cần ngủ nghỉ. Tôi có thể sống 
mà không cần ăn uống trong một thời gian dài, 
chứ tôi không thể sống mà thiếu ngủ trong một 
thời gian dài như vậy. Ngủ là một nhu cầu thiết 
yếu đến mức, nếu tôi cố thức hai ba đêm liền, 
tôi sẽ có ảo giác. Tôi sẽ bị loạn thần,4 nghe thấy 
những âm thanh và hình ảnh không có thật. 

Kế đến, tôi cần nước là một nhu cầu thiết yếu 
khác, tôi cần ăn và sa thải những chất dư thừa, 
và tôi cần chống lại sự nhiễm trùng.  
                                                 
4 Psychotic break: Một chứng loạn thần cấp tính, khi chủ 
thể phải chịu đựng tình trạng căng thẳng như mất ngủ 
nhiều ngày, sốt, chấn thương sọ não, kể cả khi bị thôi 
miên. Hậu quả là chủ thể bị rối loạn cảm giác cấp tính 
(ND). 

Cuối cùng, tôi cần một không gian riêng tư 
và yên tĩnh. Chắc hẳn là mỗi người cần đáp ứng 
nhu cầu này tùy theo những mức độ khác nhau. 
Tuy nhiên, mọi người đều cần có một không 
gian yên tĩnh nhất định. Tôi cũng sẽ bị loạn 
thần, nếu tôi hoàn toàn thiếu sự yên tĩnh trong 
một thời gian dài. 

Khi bị giam cầm trong thời Diễu Hành Đòi 
Tự Do5 tại Alabama, một số nữ tu nói rằng, việc 
thiếu yên tĩnh là nỗi đau lớn nhất. Họ không bao 
giờ được ở một mình trong suốt thời gian ngồi 
tù, họ luôn luôn bị tra tấn bởi tiếng ồn, chỉ trừ 
một vài giờ nghỉ ngơi ban đêm. 

Những nhu cầu thể lý ấy hẳn là những nhu 
cầu cơ bản mà không gì có thể thay thế được. 
Cho dù ông Mahatma Gandhi cảm thấy rất hài 
lòng khi tuyệt thực nhằm chấm dứt tình trạng 
xung đột giai cấp tại Ấn Độ, cơ thể ông đã hết 
sức suy sụp vì tuyệt thực. Nếu ông không ngưng 
tuyệt thực, thì có lẽ ông đã chết.  

Trong khi nhu cầu thể lý là những nhu cầu cơ 
bản mà tôi phải đáp ứng ngay lập tức, nhưng đó 
lại là những nhu cầu dễ đáp ứng nhất, ít nữa là 
tại đất nước Hoa Kỳ của chúng ta. Đất nước 
chúng ta được vui hưởng sự thịnh vượng và tự 
do ngoại giới. Chúng ta không thiếu không khí 
trong lành, lương thực hay nước sạch. Đa số 
chúng ta không bị ức chế trầm trọng vì không 
đủ miếng ăn nước uống, nghỉ ngơi hay yên tĩnh. 

Nhu cầu biểu cảm  
Đáng tiếc là các nhu cầu biểu cảm của chúng 

ta chưa được đáp ứng tưong tự như các nhu cầu 
thể lý. Nhiều người trong chúng ta, nhất là các 
tu sĩ và linh mục, đã đau khổ vì một số ức chế 
trầm trọng trong lãnh vực này.  

Tiên vàn, nhu cầu biểu cảm của tôi bao gồm 
nhu cầu bộc lộ những cảm xúc mạnh mẽ với 
một người thật sự biết lắng nghe và quan tâm. 
Đó là cảm xúc tức giận, thất vọng, chán nản. Đó 
là cảm xúc vui sướng vì hân hoan, phấn khích 
và nhiệt tình. Đó là cảm xúc buồn bã vì thất bại, 
đau đớn, bị tổn thương và bị loại trừ. Tất cả 
những cảm xúc ấy đều chất chứa năng lượng, 
tương tự như điện lực phát sinh từ máy phát 
điện. Những cảm xúc ấy cần phải được phóng 
thích ra ngoài. 

                                                 
5 Freedom Marche: Một phong trào diễu hành đòi quyền 
công dân cho người Mỹ gốc Phi Châu trong những năm 
1963-1965 (ND). 
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Kìm nén những cảm xúc như thế thì cũng 
giống như việc đóng nắp nồi nước sôi thật chặt, 
không để cho hơi nước thoát ra. Áp lực bên 
trong nồi ngày càng mạnh, cho đến khi cả nồi 
vỡ tung thành từng mảnh! 

Nếu tôi tích trữ những cảm xúc mãnh liệt ấy 
trong thân xác mình, thì thân xác tôi cũng vỡ 
tung như thế. Năng lực của những cảm xúc ấy, 
vốn là loại năng lực có tính giãn nở và gây nổ, 
cần phải được phóng thích một cách nào đó. 
Nếu tôi không bộc lộ những cảm xúc ấy ra 
ngoài bằng những lời lẽ và hành động thích hợp, 
thì năng lực của những cảm xúc ấy thường quay 
vào bên trong mà tấn công cơ thể tôi. Chúng 
gây ra những hình thức rối loạn tâm thể lý, đưa 
đến những triệu chứng như loét, áp huyết cao, 
đột quỵ; và tình trạng suy nhược như viêm ruột 
thừa, viêm đường ruột, hen suyễn và viêm khớp. 
Tất cả những chứng bệnh ấy là hậu quả của việc 
dồn nén cảm xúc, khiến cho năng lực cảm xúc 
không được giải tỏa. Những năng lực bị kiềm 
tỏa cũng tấn công cơ thể tôi  theo cách đó, bằng 
cách gây ra những cơn đau thể lý, hay tìm cách 
“tẩu thoát” qua những hành vi rối nhiễu thần 
kinh và chủ bại như ăn uống thái quá, manh 
động tình dục. Đôi khi, năng lực cảm xúc ấy ẩn 
núp dưới kiểu nói châm biếm và tác phong tiêu 
cực có thể làm phương hại và hủy hoại các mối 
tương quan của tôi.  

Nữ tu Mercedes là một ví dụ về cách thức 
chuyển đổi năng lực ấy. Chị đến xin tư vấn, khi 
tất cả các cơ trong thân thể bị căng cứng. Chị có 
cảm tưởng mình sẽ mất người bạn cuối cùng 
trên thế gian này, và viễn tượng đó làm cho chị 
cảm thấy lo âu và căng thẳng. 

Qua những cuộc gặp gỡ và tư vấn buổi đầu, 
người ta thấy chị là một phụ nữ giàu cảm xúc, 
nhưng chị không biết phải biểu lộ thế nào cho 
phù hợp. Vì chị yêu chuộng công lý và công 
bằng, nên chị cảm thấy rất tức giận trước những 
tình trạng bất công. Tuy nhiên, tức giận không 
phải là cảm xúc “thích hợp” đối với nữ tu, nên 
chị phải không ngừng kiềm chế cảm xúc ấy. 
Tuy vậy, chị không thể kiềm chế cảm xúc ấy lâu 
dài hơn được nữa. Do áp lực ngày càng cao, 
cảm xúc ấy đã bùng nổ một cách dữ dội. 

Đôi khi, sự bùng nổ ấy mặc hình thức thủ 
dâm cưỡng bức.6 Mỗi khi hành động như thế, 

                                                 
6 Compulsive masturbation: Thủ dâm cưỡng bức không 
phải là một hành vi tìm kiếm sự thỏa mãn, nhưng là hành 

chị cảm thấy khiếp sợ bản thân mình. Chị trải 
nghiệm những cảm xúc chán nản và thiếu lòng 
tự trọng. 

Thỉnh thoảng, sự bùng nổ ấy mặc hình thức 
những cơn giận bộc phát, mà sự tức giận đó 
không tương ứng với sự kiện làm cho chị tức 
giận. Áp lực tức giận mà chị tích lũy cao đến 
mức, mỗi khi chị tìm cách giải tỏa một chút áp 
lực tức giận, thì tất cả những sự tức giận trong 
quá khứ cũng bùng nổ theo. Sự tức giận ấy thỉnh 
thoảng mới bùng nổ, bởi vì ngay sau đó thì chị 
cảm thấy rất hối hận và chị lại cố gắng hết sức 
để kìm nén những cảm xúc tức giận mới xuất 
hiện. Tuy nhiên, những sự bùng nổ cảm xúc tức 
giận ấy dù không xảy ra thường xuyên, nhưng 
cũng đủ làm cho hầu hết mọi nữ tu khác đều 
phải e dè đối với chị, và giữ một khoảng cách 
tình cảm đối với chị. 

Nữ tu Mercedes chỉ có một chị bạn thân, và 
chị bạn này trung thành gắn bó với Mercedes 
cho đến khi Mercedes bùng nổ tức giận đối với 
chị. Chị bạn cảm thấy sợ hãi và rất đau đớn vì bị 
xúc phạm. Chị nói với Mercedes rằng, nếu xảy 
ra tình trạng ấy một lần nữa, thì tình bạn coi như 
chấm dứt. Chị không thể nào chấp nhận một sự 
ngược đãi như vậy!  

Khi chị Mercedes kể lại điều đó với tôi, thì 
hai dòng nước mắt lăn dài trên gò má chị. Chị là 
một phụ nữ nhạy cảm và đáng yêu, thế nhưng 
chị đã không biết tìm ra những lối thoát thích 
hợp để phóng thích những cảm xúc căng thẳng! 

Trong khi tham vấn, chị có thể nhận thấy 
rằng, khi chị xử lý những cảm xúc của mình, thì 
chị bị hạn chế trong hai thái cực mà thôi: Một 
đàng thì chị hết sức kìm nén cảm xúc của mình, 
đàng khác thì chị để cho những cảm xúc ấy 
bùng phát dữ dội và gây nguy hiểm cho người 
khác. Trên thực tế, chị biết mình có nhiều chọn 
lựa và nhiều lối thoát thích hợp, nhờ đó mà chị 
có thể biểu lộ cảm xúc một cách thích đáng và 
rõ ràng. Qua những lối thoát ấy, chị có thể cảm 
thấy mình được thông cảm và chấp nhận, thậm 
chí còn được yêu thương vì sự trung thực và 
chân thật của mình. 

Một khi chị biểu lộ cảm xúc đau đớn vì bị 
xúc phạm, mà không công kích người khác, chị 
cảm thấy nhẹ nhõm, một cảm xúc mà trước đây 
chị chưa bao giờ cảm nghiệm. Chị làm cho các 
nữ tu khác hiểu được cảm xúc của mình và tại 
                                                                               
vi mà chủ thể không thể kiểm soát vì áp lực của xung 
động vô thức (ND).  
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sao chị lại có những cảm xúc như thế. Những 
triệu chứng thủ dâm cưỡng bức, căng cơ và 
những cơn tức giận bùng nổ thô bạo đã biến mất 
tựa như một ngôi nhà bằng giấy.  

Vấn đề là ở chỗ tôi không biết chọn lựa khi 
phóng thích năng lực cảm xúc mạnh mẽ của 
mình. Năng lực cần phải được giải tỏa! Năng 
lực cảm xúc cần được phóng thích một cách 
lành mạnh qua những lời nói và biểu cảm thích 
hợp, hay nó sẽ quay về với nội tâm và được 
phóng ra một cách tai hại. 

Liên quan đến nhu cầu biểu cảm, thì nhu cầu 
sâu xa nhất của tôi là được tự do giải tỏa năng 
lực cảm xúc mạnh mẽ của mình, tự do bộc lộ và 
phóng thích năng lực ấy một cách lành mạnh, 
nhờ vậy mà tôi có thể giảm thiểu áp lực bùng nổ 
bên trong con người của mình. 

Nhu cầu muốn được lắng nghe 
Để tôi cảm thấy tự do biểu lộ những cảm xúc 

ấy một cách thích hợp, nghĩa là có đủ khả năng 
giảm thiểu áp lực nơi thân thể mình, tôi cần có 
một ai đó hiện diện cách đặc biệt để tiếp nhận 
cảm xúc của tôi, chứ không từ chối cảm xúc của 
tôi. Tôi có thể giải tỏa cảm xúc của mình, khi 
chẳng có ai ở chung quanh tôi, nhưng làm như 
thế thì chẳng ích lợi bao nhiêu. Tôi có thể kêu 
la, gào thét, và đấm vào gối, nhưng làm như thế 
thì năng lực chẳng giải tỏa được bao nhiêu. Tôi 
có thể lau chùi nhà cửa một cách nhanh chóng 
để giải tỏa năng lực như một tu sĩ khổ hạnh; tôi 
có thể đi bộ với những bước chân giận dữ và 
tâm niệm rằng: “Tôi sẽ loại bỏ năng lực tức 
giận!” Nếu tôi là một người trẻ vị thành niên, tôi 
có thể mở máy phát thanh ồn ào đến mức làm 
rung chuyển cửa sổ. Tất cả những hành động ấy 
chỉ phóng thích một chút năng lực bị dồn nén, 
chứ không làm cho tôi khuây khỏa, hay đáp ứng 
nhu cầu mà tôi đang cần.  

Tôi cần sự thông cảm. Tôi cần được quan 
tâm. Tôi cần một ai đó biết tôn trọng nhu cầu 
nói chuyện của tôi, một người biết lắng nghe mà 
không ngắt lời, không phê phán hay phát biểu 
những lời rập khuôn – một ai đó biết đem lòng 
trân trọng mà chấp nhận cảm xúc của tôi, một ai 
đó biết thông cảm và quan tâm! Đó là lối thoát 
duy nhất có khả năng phóng thích năng lực gây 
nổ, khiến tôi cảm thấy lắng dịu và mãn nguyện. 

Nếu cuộc đời tôi không có một ai như thế, thì 
chỉ nghĩ đến việc bộc lộ cảm xúc của mình ra 
ngoài mà thôi, thì cũng đủ làm cho tôi kinh hãi. 
Khi tôi có những cảm xúc sôi sùng sục, tôi hoàn 

toàn không thể nghe khi một ai đó bảo tôi không 
nên có những cảm xúc như vậy. Điều đó chỉ làm 
cho tôi cảm thấy tồi tệ hơn mà thôi! 

Một trong những biến cố đau đớn nhất trong 
đời, là khi tôi cảm thấy bị một người bạn phản 
bội. Bấy giờ tôi thấy cần phải bộc lộ nỗi đau của 
mình với một linh mục bạn. Tôi đau nhức tựa 
như đau răng và tôi chỉ cần có người linh mục 
bạn thông cảm và đồng cảm với tôi. Đáng tiếc là 
tôi đã chọn một người bạn không biết lắng nghe. 
Hình như anh linh mục bạn tôi cố ý tỏ ra trung 
lập, nên anh cứ lặp đi lặp lại rằng, anh bạn kia 
thật sự là một người tốt, và anh tin rằng anh bạn 
kia không cố ý xúc phạm tôi và chắc chắn là tôi 
đã không hiểu đúng toàn bộ câu chuyện. Tôi tin 
là anh có ý ngay lành, nhưng trong lúc này thì 
những điều anh nói là những điều tôi không cần 
nghe. Tôi càng cảm thấy đau khổ, bởi vì tôi 
không thể làm cho anh hiểu là tim tôi đang rỉ 
máu. Tôi phải dừng cuộc nói chuyện và kìm nén 
những cảm xúc ấy trong lòng. Cuộc nói chuyện 
ấy giống như một cơn ác mộng.  

Tôi cũng cảm thấy rất đau đớn, khi mình bộc 
lộ những cảm xúc thâm sâu, tức là phần thánh 
thiêng của mình, mà chỉ nghe được những lời 
như thế này: “Bạn thật ngớ ngẩn! Bạn không 
nên có những cảm nghĩ như vậy!” Quả là một 
nỗi đau khôn xiết! Nếu tôi nghĩ bạn sẽ nói 
những lời ấy với tôi, ắt tôi sẽ không để bạn biết 
được những cảm xúc của tôi. Tôi sẽ kìm nén 
cảm xúc của mình, bất chấp áp lực mà cảm xúc 
ấy có thể tạo ra.  

Khi tôi bị tổn thương như vậy, tôi không cần 
nghe thuyết giảng, khuyên bảo hay bình luận. 
Tôi cần một người biết lắng nghe! Tôi cần một 
người bạn cùng đi vào thế giới của tôi, biết lắng 
nghe, lắng nghe và lắng nghe; lắng nghe với đôi 
tai, đôi mắt và trái tim của mình! Tôi cần một 
người bạn hiểu được những cảm xúc khủng 
khiếp của tôi và tỏ cho tôi biết là anh đã hiểu. 
Tôi cần một người bạn bảo đảm với tôi rằng, tôi 
chẳng hề xấu xa vì những cảm xúc mãnh liệt ấy. 
Tôi là một con người, thế thôi! 

Thổ lộ cảm xúc là yếu tố rất quan trọng đối 
với sức khỏe thể chất và tinh thần của tôi. Thế 
nhưng, sự thường thì tôi không thể bộc lộ cảm 
xúc của mình, cho đến khi tôi được giải thoát 
nhờ một con người dịu dàng và biết thông cảm. 
Tôi thường cảm thấy hổ thẹn vì cảm xúc dạt dào 
của mình, nhất là những cảm xúc mà tôi thấy là 
tiêu cực; những cảm xúc khiến tôi lo sợ rằng, 
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nếu tôi để cho bạn biết, ắt bạn sẽ khinh bỉ tôi, 
hay tệ hơn nữa, là bạn sẽ cho tôi một bài giáo 
huấn! 

Khi tôi nghiệm thấy bạn có khả năng đi vào 
thế giới của tôi, không muốn xét đoán và gay 
gắt với tôi; khi tôi nghiệm thấy bạn kính trọng 
tôi, mà để cho tôi được là chính mình và có 
những cảm xúc riêng của mình, không thốt ra 
những nhận định và khuyên bảo mà tôi không 
cần nghe, thì bạn đang làm cho tôi được tự do, 
theo nghĩa chính xác nhất của từ “tự do.” Bấy 
giờ, tôi có thể để cho những cảm xúc chất chứa 
trong lòng được tuôn ra! Tôi không cần phải dè 
dặt và tự vệ, tôi không cần phải giữ gìn lời nói, 
tôi không cần phải kìm nén nước mắt, bởi vì bạn 
đón nhận tất cả những điều ấy với lòng kính 
trọng. Áp lực sôi sục đã được giải tỏa.  

Ngay cả khi tôi có những cảm xúc hạnh phúc 
và hân hoan, tôi vẫn cần có một người bạn biết 
lắng nghe và chấp nhận. Cảm xúc hân hoan 
cũng có thể làm cho tôi đau khổ, khi tôi không 
có một ai đó để chia sẻ. Khi tôi được ban 
thưởng một huân chương cao cả khiến tôi sung 
sướng như đi trên mây, niềm vui ấy có thể biến 
thành bụi đất, trừ phi có một ai đó quan tâm mà 
chia sẻ niềm hạnh phúc ấy với tôi. Một người 
hiểu được giá trị của huân chương ấy, và có thể 
quý mến huân chương ấy như tôi quý mến. 

Nếu tôi tôn vinh bản thân, mà thưởng cho 
mình một ly rượu hay một bữa ăn ngon, và để 
cho mình cứ suy đi nghĩ lại trong lòng  mà cảm 
thấy thích thú, thì những điều ấy vẫn chưa đủ. 
Những cảm xúc hân hoan có tính bùng nổ và tỏa 
lan, tương tự như cảm xúc đau khổ, cho nên tôi 
cần bộc lộ những cảm xúc ấy với một người 
đáng yêu, nhiệt tình và quan tâm. 

Cảm xúc tức giận 
Một trong những cảm xúc mạnh mẽ và bùng 

nổ nhất có lẽ là cảm xúc tức giận. Tức giận là 
một cảm xúc rất khó bộc lộ cho đúng, chắc hẳn 
vì tức giận là một cảm xúc đáng ghét. Tức giận 
là một xung lực7 thôi thúc tôi làm cho bạn bị tổn 
thương một cách nào đó – ít nữa là xô đẩy bạn 
xa cách tôi – bởi vì tôi cảm thấy bạn xúc phạm 
đến tôi.  

Có lẽ những điều xúc phạm ấy chẳng có chi 
quan trọng. Có thể là một sự lăng mạ, có thật 
hay chỉ tưởng tượng. Có thể là vì tôi nhận thấy 
bạn không để ý hay lắng nghe khi tôi phát biểu. 

                                                 
7 Xem bảng chú dẫn (ND). 

Có thể là vì bối rối hay thất vọng. Có thể là vì 
bạn làm cho thân thể tôi đau đớn. Cũng có thể là 
vì tôi cảm thấy đau đớn vì mất mát, khi tôi cảm 
thấy bạn hắt hủi tôi. Bất luận tôi đau đớn vì lý 
do nào đi nữa, nhưng khi tôi cảm thấy đau đớn, 
thì tôi liền phản ứng ngay lập tức – tôi bị thôi 
thúc phải trả đũa.  

Vì tức giận là một phản ứng tức thời, nhằm 
đối phó với mọi cảm xúc đau đớn hay khó chịu, 
cho nên tức giận hẳn là cảm xúc mà tôi cảm 
nghiệm thường xuyên hơn cả. Mỗi ngày tôi đều 
phải chịu đựng nhiều sự bực bội như kẹt xe, 
những điều khiếm nhã và những áp lực đủ loại. 
Tôi bị hiểu lầm, châm chọc và mỉa mai. Trời 
quá nóng hay quá lạnh, trời đổ mưa hay đổ 
tuyết, pin hết điện, giao thông ùn tắc, cầu dao 
điện bị cháy. Tôi là nạn nhân hứng chịu hậu quả 
của những thất bại, những đòi hỏi và nhục nhã. 
Mỗi sự bực bội ấy đều làm cho tôi tức giận với 
một cường độ nào đó. Có thể là một phản ứng 
nhẹ nhàng hay là một phản ứng rất gay gắt – 
nhưng mọi sự đau đớn hay bực bội đều gây ra 
một sự tức giận nhất định. Sự thật là tôi phải 
thường xuyên đối phó với sự tức giận của mình, 
nếu không nói là rất thường xuyên! 

Tức giận cũng là một cảm xúc mà tôi rất khó 
biểu lộ một cách lành mạnh, vì tức giận là ước 
muốn đấm vào mặt bạn và làm cho bạn phải đau 
đớn, ít nữa là xô đẩy bạn xa tôi, khiến bạn 
không thể tiếp tục làm tôi bị tổn thương.  

Phần lớn chúng ta – nhất là các tu sĩ và linh 
mục – không cảm thấy thoải mái với loại cảm 
xúc này. Tôi không thích nghĩ đến mình như 
một kẻ muốn làm hại người khác. Chỉ cảm thấy 
bị thôi thúc như thế mà thôi, thì tôi đã có cảm 
tưởng mình là một Kitô hữu bất xứng, xấu xa và 
tội lỗi. Chính vì sự hổ thẹn mà cảm xúc khó 
chịu gây ra, nên tức giận trở thành một cảm xúc 
khó xử lý nhất. Thế nhưng, tức giận là một cảm 
xúc giống như những cảm xúc mạnh mẽ khác, 
mà tôi phải tống ra ngoài, hay nó sẽ mưng mủ 
trong lòng tôi. 

Cảm xúc tức giận ngụy trang  
dưới nhiều hình thức 
Có một bằng chứng rõ rệt nhất về việc đa số 

chúng ta khó đối phó với sự tức giận, đó là việc 
sự tức giận mặc lấy trăm loại mặt nạ khác nhau 
– tất cả những mặt nạ ấy có mục đích che đậy, 
không để người khác thấy được sự tức giận của 
tôi, thậm chí chính tôi cũng không thấy được sự 
tức giận của mình. Im lặng thường là một sự tức 
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giận: Sự im lặng lạnh lùng và rầu rĩ là từ chối 
nói chuyện với kẻ xúc phạm đến tôi, thậm chí 
không muốn bàn luận cho ra lẽ phải trái. 

Một mặt nạ khác là tôi không muốn nhìn bạn 
– vì tức giận hay vì sợ hãi. Nhìn vào mắt bạn là 
mời gọi, cởi mở, sẵn sàng chia sẻ, thậm chí còn 
là khao khát sự thân mật. Khi tôi tức giận với 
bạn và không sẵn sàng trao đổi với bạn như hai 
người trưởng thành, bấy giờ tôi cảm thấy bị 
ngăn cấm nhìn vào mắt bạn. Tôi không muốn 
chúng ta cởi mở với nhau. Tôi không muốn 
tương tác. Tôi muốn khép kín. Tôi muốn giữ 
khoảng cách. 

Sự tức giận thường ẩn núp dưới cái nhìn hủy 
diệt. Đôi mắt trừng trừng giận dữ, cặp môi bặm 
chặt, và cơ mặt co cứng – tất cả những điều ấy 
có mục đích làm cho bạn biết mình có tội, xấu 
xa và rất đáng hổ thẹn. Đó là cách tôi làm cho 
bạn bị tổn thương, để trả đũa bạn. 

Đôi khi sự tức giận ẩn núp dưới mặt nạ châm 
biếm – những lời nhận xét gay gắt và chua cay; 
đôi khi lại núp dưới cái nhìn lãnh đạm – một cái 
nhìn muốn hét lên rằng: “Tôi chẳng muốn quan 
tâm đến những điều bạn nghĩ, những điều bạn 
nói hay những điều bạn làm!” Tôi hy vọng bạn 
hiểu được thông điệp mà tôi muốn nói. Tôi hy 
vọng thông điệp ấy sẽ làm cho bạn phải đau 
khổ. 

Thậm chí sự tức giận còn có thể ngụy trang 
dưới đôi mắt ngờ nghệch, hay dưới một cái nhìn 
bỡn cợt. Hát, rồi bỗng dưng im lặng cũng có thể 
là tức giận. Cử chỉ đó muốn nói rằng: “Tôi sẽ 
cho thấy là bạn không thể hạ tôi được đâu!” Hay 
có thể ẩn núp dưới cử chỉ lịch sự và tán thành: 
“Phải rồi! Bạn rất có lý. Bạn hoàn toàn và hoàn 
toàn có lý!” Điều đó muốn nói: “Xin bạn câm 
mồm cho thiên hạ được nhờ!” Điều đó cũng 
giống như thái độ lịch sự thái quá của một tân 
binh bực tức với cấp trên, khi anh chào viên 
trung sĩ như thế này: “Vâng thưa ngài trung sĩ, 
vâng thưa ngài!” Với kiểu nhấn mạnh ấy, thì 
dường như anh muốn đâm lưỡi lê vào tim viên 
trung sĩ. 

Cảm xúc tức giận phải được giải tỏa 
Nếu tôi che đậy cảm xúc tức giận dưới những 

loại mặt nạ ấy, ấy là vì tôi cố tránh né cảm xúc 
“hổ thẹn” vì sự tức giận của mình. Tuy nhiên, 
che đậy không phải là cách thức làm cho tôi thật 
sự nguôi giận. Phần lớn những sự tức giận của 
tôi vẫn lưu lại trong lòng, giống như tôi uống 
một ly cà phê nóng hổi, khiến thân thể tôi có 

những triệu chứng khó chịu. Tôi cảm thấy nhức 
đầu. Tôi cảm thấy “huênh hoang.” Tôi cảm thấy 
mệt mỏi và thiếu hứng thú. Áp huyết bắt đầu 
tăng cao, dạ dày tiết ra chất acid, ngay cả khi 
chẳng có gì trong dạ dày. Chất acid lại tác động 
đến dạ dày và tôi bắt đầu bị loét dạ dày. 

Dù tôi có cảm thấy hổ thẹn vì sự tức giận của 
mình đến mấy đi nữa, tôi cần phải phóng thích 
sự tức giận ra khỏi bản thân một cách lành 
mạnh, nếu không thì tôi phải chịu những hậu 
quả thảm khốc trên đây. 

Làm sao tôi có thể phóng thích sự tức giận 
của mình? Tôi chỉ có ba cách thức để giải tỏa 
những cảm xúc bùng nổ, mà hai trong ba cách 
thức ấy lại không thích hợp và thất sách.  

Cách thứ nhất là tìm cách tấn công kẻ khác, 
đó là con đường gây hấn. Bạn làm tôi đau khổ – 
hay tôi có cảm tưởng bạn làm tôi đau khổ – cho 
nên tôi sẽ trả đũa mà làm cho bạn phải đau khổ. 
Tôi không hành động với sự bình tĩnh và tự chủ, 
mà tôi chỉ phản công! Tôi bất ngờ tấn công bạn, 
đánh đấm bạn một cách nào đó – bằng hành 
động hay bằng lời nói; tôi bắt bạn phải “giữ 
đúng kỹ cương,” tôi “la mắng” bạn. Tôi thực 
hiện những điều đó, trước cả khi tôi biết chắc 
bạn thật sự cố ý xúc phạm tôi hay không; trước 
cả khi tôi biết chắc mình thật sự đã hiểu những 
việc bạn làm và những lời bạn nói hay chưa. 

Hình thức phản công là một lối thoát tạm 
thời, nhằm giải tỏa sự tức giận bùng nổ của tôi, 
nhưng đó không phải là một lối thoát lành mạnh 
hay bền vững – Vì không ai muốn bị tấn công! 
Khi tôi tấn công bạn, tất nhiên bạn sẽ tức tối và 
muốn phản công. Nếu bạn và tôi đều nhượng bộ 
sự thôi thúc của mình, thì cuối cùng chúng ta sẽ 
lớn tiếng lăng mạ lẫn nhau mà thôi. Thay vì làm 
cho sự tức giận của chúng ta được nguôi ngoai, 
chúng ta lại biến sự tức giận thành cơn phẫn nộ. 
Bộc lộ sự tức giận theo cách đó, thì hầu như tôi 
sẽ luôn luôn chuốc lấy thất bại và luôn luôn gây 
tổn thương cho bạn. Trong những chương sau, 
chúng ta sẽ tìm hiểu những sự tấn công như thế 
gây tác hại khôn lường cho lòng tự trọng như 
thế nào. Dù tôi bộc lộ sự tức giận của mình bằng 
hình thức tấn công trực tiếp như lăng mạ, chế 
nhạo, nhìn một cách hằn học, hay bằng hình 
thức tấn công gián tiếp như lãnh đạm, lạnh nhạt, 
từ chối nói chuyện với bạn, thì tất cả những điều 
ấy đều nhắm tới mục tiêu này: Tôi xem thường 
nhân vị của bạn. Đó là một sự xúc phạm thậm 
tệ, khiến bạn chỉ muốn phản công để trả đũa tôi. 
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Khi tôi tấn công bạn, thì sự tức giận của tôi 
được giải tỏa trong chốc lát, nhưng sau đó chắc 
chắn sẽ làm cho tôi cảm thấy đau đớn hơn và 
làm cho bạn cảm thấy bị tổn thương nặng nề 
hơn. 

Giam giữ sự tức giận trong lòng 
Phần lớn các tu sĩ và linh mục đều hiểu rằng, 

bộc lộ sự tức giận theo cách đó không phải là 
cách hành động giống như Chúa Kitô, và cũng 
không mang lại sự khuây khỏa hay giải hòa đích 
thật. Những khi chúng ta lỡ lời mà tấn công hay 
lăng mạ người khác, chúng ta càng thêm đau 
buồn và hối tiếc. Chúng ta có thể xa cách những 
người thân yêu mãi mãi.  

Do vậy, đa số chúng ta thường bị cám dỗ ngả 
theo thái cực khác, tức là kìm nén sự tức giận 
của mình, giữ kín và hướng sự tức giận vào bên 
trong. Sự tức giận không bùng nổ bên ngoài, 
nhưng sẽ bùng nổ bên trong! Năng lực bùng nổ 
của sự tức giận sẽ tìm cách giải tỏa, bằng cách 
tấn công các cơ quan nội tạng, như thể tôi nuốt 
một cây pháo và để cho nó bùng nổ trong bụng 
mình. 

Tôi sớm cảm nhận tác động của sự bùng nổ 
ấy nơi thân thể và cảm xúc của mình. Hậu quả 
đầu tiên và trực tiếp là tôi cảm thấy chán nản – 
lòng tự trọng bị suy giảm. Đôi khi tôi cảm thấy 
thấp kém. Hầu như tôi chẳng quan tâm đến sự 
gì. Tôi muốn ngủ nhiều, thế nhưng giấc ngủ của 
tôi lại chập chờn và thao thức. Thức ăn trở nên 
vô vị và thiếu hấp dẫn. Tôi không ăn cho hết 
bữa, mà chỉ nhấm nháp một chút mà thôi. Ngay 
cả ham muốn tính dục cũng trở nên nguội lạnh. 
Chẳng có gì hào hứng hay thú vị.  

Dĩ nhiên, mức độ suy nhược còn tùy thuộc 
cường độ cảm xúc tức giận mà tôi kìm nén. Sự 
tức giận càng dữ dội, thì sự suy nhược càng 
trầm trọng. Sự tức giận càng ít mãnh liệt, thì sự 
suy nhược càng ít trầm trọng. Tuy nhiên, khi tôi 
kìm nén sự tức giận trong lòng, thì luôn luôn 
đưa đến một sự trầm cảm nào đó. Có thể nói 
rằng, sự trầm cảm chẳng khác việc nuốt giận 
bao nhiêu!8 

                                                 
8 Trong những trường hợp rất hiếm hoi, sự trầm cảm 
không do bởi sự tức giận ức chế, mà do sự mất quân bình 
hóa chất trong cơ thể. Những bệnh nhân đó cần phải dùng 
thuốc chống trầm cảm và hầu chắc là phải sử dụng trong 
một thời gian dài, tương tự như bệnh nhân tiểu đường 
phải dùng insulin. Tuy nhiên, ngoài những trường hợp 
suy nhược kinh niên như thế, phần lớn những sự trầm cảm 
đều có tính chất phản ứng – hậu quả của việc nuốt giận.     

Ngay cả khi sự trầm cảm bắt nguồn từ cảm 
xúc có tội, thì cũng một năng động ấy đang hoạt 
động. Cảm xúc có tội chính là sự tức giận chĩa 
vào bên trong, chống lại chính tôi.  Khi tôi cảm 
thấy có tội, tôi tức mình, tôi thất vọng về mình. 
Tôi khiển trách chính mình. Khi cảm xúc có tội 
trở nên mãnh liệt, tôi cảm thấy mình hoàn toàn 
đáng ghét! Tất cả những cảm xúc ấy đều là biểu 
hiện của tức giận. Chúng là những phương tiện 
mang theo năng lực bộc phá, nhưng mục tiêu 
bây giờ không phải là người khác, mà chính là 
tôi. Lòng tự trọng của tôi bị tấn công trực tiếp, 
mà hậu quả chính là trầm cảm. 

Những triệu chứng tâm thể lý9 
Khi tôi không biết quản lý cảm xúc tức giận 

của mình, thì sự trầm cảm không chỉ là một sự 
“trừng phạt” đối với bản thân, nhưng còn tác 
động trên cơ thể và tâm thần của tôi. Hậu qua 
thứ hai của việc nuốt giận là những triệu chứng 
tâm thể lý. Vì sự tức giận sử dụng tất cả năng 
lực để bộc phá các cơ quan nội tạng của tôi, cho 
nên tôi cảm thấy rất khó chịu và bị tổn hại từ 
bên trong. Tôi thường nhức đầu vì “sự bùng nổ 
ngấm ngầm” ấy. Nhức đầu vì ung bướu hay vì 
rối loạn hữu cơ là chuyện tương đối hiếm. Trên 
90% trường hợp nhức đầu là do sự tức giận nội 
tại. 

Có những triệu chứng tâm thể lý khác như 
loét, viêm ruột thừa, viêm đại tràng, rối loạn hệ 
thống tiêu hóa. Đôi khi, năng lực bùng nổ tấn 
công trước tiên vào “yếu” điểm của tôi, tức là hệ 
thống tim mạch. Tôi bị cao huyết áp; đó là một 
tình trạng nghiêm trọng, vì nếu tình trạng ấy kéo 
dài, nó sẽ làm cho tim tôi nở lớn và trong một 
vài trường hợp, nó sẽ làm vỡ mạch máu não và 
dẫn đến đột quỵ. 

Đôi khi sự tức giận dồn nén là nguyên nhân 
khiến tôi nói cà lăm hay lắp bắp. Tôi muốn xổ 
sự tức giận ra ngoài, nhưng tôi lại sợ bộc lộ sự 
tức giận của mình. Cách phát biểu của tôi giống 
như một chiếc xe hơi có nhiều bu-gi, nhưng có 
cái thì đánh lửa, có cái thì không. Chiếc xe chạy 
một cách ì ạch, chứ không thể chạy một cách 
êm ả được.  

Đôi khi hệ thống hô hấp là mắt xích yếu nhất 
trước sự tấn công của năng lực dồn nén do tức 
giận, khiến tôi nhiễm những chứng bệnh liên 
quan đến đường hô hấp như hen suyễn. Đó là 
tình trạng đáng quan ngại. Đôi khi, dường như 
                                                 
9 Psychosomatic: Những chứng bệnh có liên hệ mật thiết 
với tình trạng tâm lý của chủ thể (ND). 
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tôi không thể hít thở được – mặc dù tôi cố gắng 
hít thật nhiều không khí, mà chẳng được bao 
nhiêu. 

Thậm chí, sự tức giận dồn nén còn đảo lộn 
tình trạng quân bình hóa học trong cơ thể tôi, 
đưa tới chứng bệnh viêm khớp hết sức đau 
nhức. Có thể viêm khớp ngón tay, cổ tay, khuỷu 
tay, hay một khớp xương nào đó. Vì các khớp 
xương ấy đỏ ửng và sưng tấy, nên bất cứ cử 
động nào cũng khiến tôi rất đau đớn. Trong các 
loại viêm khớp, thì viêm khớp xương sống chắc 
hẳn là chứng bệnh làm cho tôi đau nhức hơn cả. 
Nếu khớp xương sống bị viêm, thì bất cứ cử 
động nào hầu như cũng gây ra một cơn đau 
khủng khiếp. 

Quỹ đen cảm xúc10 
Nuốt giận không chỉ gây ra những triệu 

chứng thể lý, nhưng còn tạo nên một thứ quỹ 
đen cảm xúc đáng sợ, một thứ kho lẫm chất 
chứa những cảm xúc khó chịu như oán giận, u 
buồn, cay đắng. Tôi cảm thấy chua cay và cáu 
kỉnh, ngay cả khi những chuyện quá khứ đã trôi 
vào dĩ vãng và tôi không còn nhớ nguyên nhân 
đầu tiên đã khiến tôi tức giận! Năng lực chưa 
được giải tỏa vẫn con sôi sục trong tôi và đang 
tìm lối thoát mà tuôn ra ngoài. Đáng tiếc là năng 
lực ấy tẩu thoát ra ngoài bằng những con đường 
lệch lạc, tức là qua những lời nhận xét và phê 
bình ác ý. Tôi trở nên người thích châm biếm và 
chua cay. Vẻ mặt của tôi trở nên cứng cỏi và 
lạnh lùng, giọng nói thì chói tai và chua chát, 
ngôn ngữ cơ thể thì tiêu cực và dè dặt. 

Tôi không bao giờ quên loại nhân cách chua 
cay đặc trưng ấy nơi một linh mục mà tôi biết 
cách đây đã lâu. Nhóm chúng tôi đi nghỉ tại khu 
nghỉ mát dành cho các linh mục. Chúng tôi yêu 
chuộng thời tiết nắng ấm hơn vàng, vì tất cả 
chúng tôi đều thích chơi gôn. Tuy nhiên, thời 
tiết năm ấy thật kỳ lạ, cứ mưa tám ngày liên tục. 
Rồi khi mặt trời ló dạng, tinh thần mọi người 
bừng sáng như cây thông Giáng Sinh. Một linh 
mục cao niên người Đức sung sướng vung tay 
lên trời vào nói: “Chao ôi! Thế giới sẽ như thế 
nào, nếu không có mặt trời!” Đó là cảm xúc của 
tất cả chúng tôi, chỉ trừ cha Walt, một con người 
chua cay. Ông cố nói thật lớn: “Ối giời! Ngay cả 
khi có mặt trời thì thế giới này cũng chỉ là hỏa 
ngục!” Tôi không tin nổi điều tai mình vừa 
nghe! Sau tám ngày mưa ròng rã, ông đã không 
biết thưởng thức ánh nắng mặt trời.  
                                                 
10 Xem bảng chú dẫn (ND). 

Đó là hậu quả của quỹ đen cảm xúc! Cha 
Walt thất vọng và chua cay vì những nhiệm vụ 
mà mình đã được bổ nhiệm trước đây, và cha đã 
không bao giờ đối phó với sự tức giận ấy. Rồi 
sự tức giận ấy được tích lũy dần dần trong lòng 
cha, tựa như bùn tuyết bị giày đạp bên vệ 
đường. Cha luôn luôn tỏ vẻ bực dọc. Giọng nói 
thì luôn luôn gay gắt và chua cay. Gặp mặt cha 
là cảm thấy đau khổ. Chỉ cần gặp một người 
như cha Walt là mọi người có thể xác tín rằng, 
nuốt giận là cách thức ít thích hợp nhất trong 
việc xử lý cảm xúc tức giận. 

Hãy bộc lộ tức giận một cách hòa nhã 
Để xoa dịu sự tức giận của mình, thì tôi chỉ 

có một cách thức lành mạnh mà thôi: Đó là nói 
lên sự tức giận của mình, bộc lộ nỗi đau của 
mình với người đã làm cho tôi bị tổn thương. 
Tôi cần bộc lộ một cách sáng sủa và thích hợp, 
sao cho bạn hiểu được tôi cảm thấy đau đớn như 
thế nào. Tôi cần sử dụng giọng nói và nét mặt 
khả dĩ biểu lộ nỗi đau đớn mà tôi đang cảm 
nghiệm, để giúp bạn hiểu rõ tôi bị tổn thương 
như thế nào và tại sao tôi cảm thấy đau đớn như 
vậy.  

Bạn làm cho tôi đau đớn vì những lời bạn 
nói, vì những việc bạn làm và những điều mà 
bạn không làm cho tôi. Bạn làm cho tôi bị đổ 
máu. Tôi cần chỉ cho bạn thấy máu. Tôi cần làm 
cho bạn nhận ra những hậu quả mà cử chỉ hay 
sự thiếu sót của bạn đã gây ra cho tôi. Đó là 
điều rất quan trọng. Để tôi được giải tỏa khỏi 
năng lực bộc phá của tức giận, tôi phải biết là 
bạn đã hiểu được nỗi đau mà tôi phải chịu.  

Tôi không được tấn công bạn! Tôi không 
được khiển trách bạn, hay chửi rủa bạn – cho dù 
tôi cảm thấy bị thôi thúc phải làm như thế. Khi 
tôi bị xúc phạm, tôi liền bị thôi thúc phải chửi 
mắng như tát nước vào mặt bạn và trả đũa bạn. 
Tôi không thể không có cảm xúc ấy, nhưng tôi 
không nhượng bộ cảm xúc ấy. Thứ nhất, nếu tôi 
tấn công bạn, thì hành động ấy chỉ làm cho bạn 
tức tối, khiến cho sự khó khăn giữa chúng ta 
càng thêm phức tạp. 

Thứ hai, tôi không được tấn công bạn, ấy là 
vì tôi không biết chắc bạn có cố ý xúc phạm tôi 
hay không. Có thể là tôi hoàn toàn hiểu sai lời 
nói và hành động của bạn. Chỉ có một điều mà 
tôi biết rõ, đó là tôi cảm thấy đau đớn và tức 
giận. Vì thế, đó là cảm xúc mà tôi phải tỏ cho 
bạn biết. “Này bạn! Bạn có thật sự muốn nói là 
tôi ngu đần không? Bạn làm tôi tức giận!” Vì tôi 
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không biết chắc bạn có ý nói như thế hay không, 
nên tôi không có quyền tấn công bạn. Tất cả 
những gì tôi biết, là lời nói của bạn đã để lại nơi 
tôi một cảm xúc, nên tôi nói cho bạn biết tôi đã 
hiểu lời đó như thế nào và tôi đã cảm thấy như 
thế nào khi nghe bạn thốt lên lời ấy.  

Bấy giờ, bạn có thể đối phó với cảm xúc của 
tôi. Nếu bạn không có ý bảo tôi là kẻ ngu đần, 
bạn có thể giải thích cho rõ. Bạn có thể nói: 
“Tôi lấy làm tiếc vì bạn hiểu lầm lời tôi… Tôi 
chẳng hề có ý nói như vậy. Tôi chỉ muốn nói là 
có một từ viết sai chính tả mà thôi, chứ không 
có ý gì khác!” Một khi tôi nghe bạn giải thích 
điều bạn muốn nói, tôi không còn cảm thấy bị sỉ 
nhục nữa và tôi không còn tức giận nữa. 

Khi tôi bộc lộ cảm xúc của mình một cách 
hòa nhã như thế, bạn không cảm thấy bị đe dọa 
hay tức giận. Bạn chỉ cảm thấy tiếc, vì tôi đã 
hiểu sai ý của bạn và lời của bạn đã làm cho tôi 
đau đớn. Rồi bạn sẽ mau mắn cam đoan với tôi 
là bạn không có ý làm cho tôi bị tổn thương. Đó 
là phương cách khá dễ dàng để chúng ta giải 
quyết sự tức giận, và cảm thấy gần gũi với nhau. 

Không ai muốn xúc phạm người khác 
Chẳng ai trong chúng ta muốn người khác 

xúc phạm đến mình. Đó là một điều gần như 
hiển nhiên. Tuy nhiên, nếu có một vài người 
trong chúng ta muốn xúc phạm người khác, thì 
có thể đó không phải là điều hiển nhiên. Sự 
thường, chúng ta muốn đả kích người khác, ấy 
là vì chúng ta bị tổn thương trước. Rất ít người 
có tâm địa độc ác đến mức, họ làm tổn thương 
người khác mà tuyệt đối không có lý do gì. 

Vậy mà chúng ta đã bị tổn thương và tức 
giận         nhiều lần trong cuộc sống. Chúng ta 
cần ý thức rằng, đó thường là hậu quả của hiểu 
lầm, chứ không do người khác chủ tâm xúc 
phạm chúng ta. Vì tôi luôn mang theo “bao sâu” 
của mình khi đến gặp bạn, cho nên tôi có 
khuynh hướng hiểu lời của bạn theo cách của 
tôi, hơn là hiểu lời của bạn như bạn muốn nói! 
Vì tôi hiểu lầm bạn, nên tôi cảm thấy bị tổn 
thương, chứ bạn không khởi hấn mà xúc phạm 
tôi!  

Ví dụ, khi bạn nói tôi đã tăng cân – ngụ ý là 
tôi có vẻ mạnh khỏe và tươi tắn - nhưng nếu tôi 
quá nhạy cảm về trọng lượng của mình (bao sâu 
của tôi), tôi sẽ nghĩ là bạn chê tôi béo phì và 
phốp pháp – đó là điều làm cho tôi cảm thấy bị 
xúc phạm - thế nên tôi tức giận. Thế nhưng, đó 
không phải là điều bạn muốn nói. Trong khi bạn 

có ý chúc mừng sức khỏe của tôi, tôi lại xem lời 
bạn nói như một sự chê bai và sỉ nhục.  

Đó là lý do khiến chúng ta phải bộc lộ sự tức 
giận của mình ra, vì đó là một cách lành mạnh 
để đối phó với sự tức giận. Khi tôi nói: “Ối giời! 
Đau quá!” thì bạn có thể biết là tôi hiểu lời bạn 
nói như thế nào, và bạn có thể giải thích để giúp 
tôi xua tan nhận thức của mình ngay. Bạn có thể 
nói: “Ồ, tôi xin lỗi! Tôi không cố ý nói như thế! 
Tôi nghĩ bạn có lên cân một chút! Như thế bạn 
trông thật tuyệt vời!” 

Khi tôi biết bộc lộ cảm xúc tức giận của tôi 
một cách hòa nhã, thì đó là bí quyết để đối phó 
với một trong những cảm xúc bùng nổ nhất của 
tôi. Nhiều cuộc hôn nhân có thể được cứu vãn, 
nếu các đôi vợ chồng biết cách bộc lộ sự thất 
vọng và tổn thương của mình một cách hòa nhã 
như vậy. Nhiều người cũng sẽ duy trì tình bạn 
một cách bền vững, nếu họ biết bộc lộ cảm xúc 
theo cách ấy. 

Nhu cầu muốn tìm kiếm ý nghĩa 
Nhu cầu thứ hai của tôi trong việc biểu cảm 

là một nhu cầu bắt rễ sâu xa trong bản tính nhân 
loại. Tôi cần làm cho đời sống mình có ý nghĩa. 
Tôi muốn biết ý nghĩa cuộc sống của mình: Ý 
nghĩa cuộc đời hiện tại, và ý nghĩa tối hậu của 
đời sống vĩnh cửu.  

Nếu chân thực với chính mình, tôi nhận thấy 
mình khao khát sao cho được uy tín. Tôi cần 
biết rằng, những người hiện diện trong thế giới 
của tôi, đang nhìn nhận tôi là một người có giá 
trị, vì đời sống tôi có ảnh hưởng đối với họ. Tôi 
cảm thấy đau khổ vì mình bị “mất hút” giữa 
đám đông, khi mình bị nhầm lẫn với một người 
khác. Khi tôi nghĩ người ta đang nhìn tôi như 
thế, thì tôi cảm thấy hết sức trống rỗng. Tôi 
muốn những người chung quanh đánh giá tôi 
như một người đặc biệt. Tôi ao ước những 
người láng giềng và các đồng nghiệp nhìn nhận 
tôi là một con người có giá trị, một người thật 
sự đóng góp cho thế giới của họ.  

Tôi khó đáp ứng nhu cầu này, nếu tôi không 
thật sự mãn nguyện với nghề nghiệp của mình. 
Nếu tôi cảm thấy vai trò hiện nay của mình 
chẳng mấy quan trọng, mà chỉ muốn cổ võ công 
bằng xã hội như “hoạt động đích thật” của mình, 
bấy giờ tôi cảm thấy tội nghiệp cho bản thân – 
dẫu rằng, nói một khách quan thì tôi đã dạy cho 
nhiều người trẻ biết quý chuộng lý tưởng công 
bình. Cũng vậy, nếu tôi cảm thấy vai trò phụ tá 
quản xứ của mình chỉ như “cặn bã dưới đáy 
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thùng,” tất nhiên tôi sẽ không cảm thấy mình là 
người đặc biệt, mà chỉ là bùn đất. 

Bằng cách đó mà một số linh mục và tu sĩ 
cảm thấy chưa toại nguyện. Họ cảm thấy mình 
chưa bao giờ được trân trọng – chưa bao giờ 
được đức giám mục gọi đến, hay ít khi được 
cộng đoàn tỏ lòng biết ơn vì tài năng của họ, 
chưa bao giờ được chọn làm bề trên một cộng 
đoàn địa phương hay người đứng đầu một ban 
ngành nào đó. Loại đau đớn ấy thì ăn sâu vào 
lòng họ!  

Trước Công Đồng Vaticanô II, các linh mục 
và tu sĩ thật sự cảm thấy có uy thế, bởi vì họ 
thuộc về một giai cấp được ngưỡng mộ và quý 
trọng một cách đặc biệt – bởi mọi người Công 
Giáo, ngay cả phần lớn những người ngoài 
Công Giáo cũng trân trọng họ. Chúng ta là 
những người có thẩm quyền trong lãnh vực tôn 
giáo, luân lý và nhân quyền. Chúng ta là những 
kẻ ưu tú. 

Điều đáng tiếc là khi Công Đồng Vaticanô II 
đề cao vai trò giáo dân và phẩm giá hôn nhân 
gia đình, thì vai trò của linh mục và tu sĩ hình 
như bị suy giảm, không chỉ trong mắt người 
giáo dân, mà cả trong mắt của linh mục và tu sĩ. 
Hiện nay, nhiều linh mục và tu sĩ cảm thấy mất 
uy thế và tự hỏi: “Chúng tôi còn có ý nghĩa gì 
trong thế giới hôm nay?” 

Nhiều tu sĩ hưu trí cũng cảm thấy đau đớn 
tương tự như vậy. Điều đáng buồn là hình như 
họ xây dựng hình ảnh bản thân dựa trên những 
công việc họ làm và những thành tích mà họ gặt 
hái được. Cho nên, khi họ về hưu và bị “hạn 
chế,” họ không còn cảm thấy mình là một người 
đặc biệt nữa. “Làm sao tôi có thể trở nên người 
có giá trị, nếu tôi chẳng “làm” gì hữu ích để 
giúp đỡ người khác?” 

Cảm xúc ấy một phần bắt nguồn từ một quan 
niệm sai lầm cho rằng, giá trị của chúng ta cốt 
tại những việc mình làm hơn là chính tại con 
người của mình. Đàng khác, cảm xúc ấy cũng 
bắt nguồn từ việc họ không tìm thấy một “công 
việc” có ý nghĩa và thích hợp với tuổi già hưu 
dưỡng.  

Chúng ta có thể phục vụ các linh mục và tu sĩ 
cao niên một cách thiết thực, bằng cách giúp họ 
hiểu rõ giá trị của biết bao kinh nghiệm mà họ 
đóng góp cho chúng ta. Sự hiện diện và quan 
tâm của họ làm cho chúng ta nên phong phú hơn 
bất cứ hoạt động nào khác mà họ có thể thực 
hiện.  

Tôi cần có một công việc và một vai trò làm 
cho tôi toại nguyện. Tôi cần cảm nghiệm rằng, 
tôi được trân trọng và đời sống tôi có ý nghĩa 
cho thế giới này. 

Thứ đến, tôi cần cảm nhận rằng đời sống 
mình có một ý nghĩa tối hậu. Tôi cần cảm nhận 
rằng, tôi sống trong cuộc đời này vì một mục 
đích vượt quá bản thân mình. Tôi cần thả neo 
đời mình trong vĩnh cửu! 

Nếu tôi nghĩ cuộc sống này chỉ có thế thôi, ắt 
hẳn tôi sẽ cảm thấy đau đớn khôn tả, vì cuộc đời 
này có quá nhiều bất công và tàn ác – có quá 
nhiều đau khổ vô nghĩa hay chẳng có mục đích 
gì. Sống trong thế giới này mà không có đức tin, 
thì cuộc sống dường như chỉ là một cuộc chiến 
“cấu xé lẫn nhau,” như thể tất cả chúng ta nằm 
trong tay một thế lực vô hình – như một cơn lốc 
chụp xuống trên chúng ta, hất chúng ta lên trời, 
rồi liệng chúng ta xuống đất mà chẳng có mục 
đích hay ý nghĩa gì. Nếu tất cả cuộc đời chỉ có 
như vậy, thì chúng ta phải chịu đựng đau khổ 
quá nhiều! 

Đó chính là cảm nghĩ của ông Jacques và 
Raissa Maritain, hai triết gia người Pháp đầu 
Thế kỷ XX. Sau khi chứng kiến cảnh tàn sát 
trong Đại thế Chiến thứ hai, hai ông đã không 
còn tha thiết với cuộc sống dưới trần thế này, 
nên hai ông có ý định tự sát. Nếu họ không tìm 
thấy ý nghĩa tối hậu của cuộc đời mình, chắc 
chắn là họ đã muốn kết liễu cuộc đời cho xong.  

Rất may cho hai triết gia ấy và cho hàng 
ngàn người được tác động bởi đời sống gương 
mẫu và tác phẩm của họ, vì chính lúc đó họ đã 
gặp được cha Garrigou-Legrange, một thần học 
gia nổi tiếng Dòng Đa Minh. Cha giới thiệu cho 
họ biết thánh Tôma Aquinô và Tổng Luận Thần 
Học của người. Cái nhìn của thánh nhân về tình 
yêu và chương trình cứu chuộc của Thiên Chúa 
đã mang lại cho họ niềm hy vọng và ý nghĩa, và 
đã biến đổi toàn thể cuộc đời của họ.  

Vững tin vào Thiên Chúa không chỉ là một 
ân phúc cho chúng ta, mà còn là một lợi ích tâm 
lý. Các linh mục và tu sĩ chúng ta có thể gặp 
những khó khăn liên quan đến các nhu cầu khác, 
nhưng ít nữa đa số chúng ta chẳng gặp khó khăn 
nào nghiêm trọng liên quan đến nhu cầu này. 
Chúng ta biết mình được dựng nên là để hưởng 
sự sống đời đời. Có thể chúng ta có cảm tưởng 
đức giám mục hay bề trên không hề biết chúng 
ta đang hiện hữu, nhưng Chúa Giêsu thì biết 
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chúng ta đang hiện hữu và đang chăm sóc chúng 
ta. Điều đó rất có ý nghĩa đối với chúng ta! 

Nhu cầu yêu thương 
Loại nhu cầu thứ ba của tôi là nhu cầu tính 

dục – nhu cầu yêu thương. Hầu chắc là không 
có nhu cầu nào khác trong thế giới của tôi có ý 
nghĩa hơn những nhu cầu này. Khi những nhu 
cầu này được đáp ứng, tôi sẽ có được một cảm 
nghiệm tuyệt vời về sự thân mật và niềm vui. 
Trái lại, nếu không được đáp ứng, tôi sẽ cảm 
thấy hết sức cô đơn và trống rỗng. 

Thiên Chúa ban cho tôi tặng quà tặng tính 
dục là để tôi chấm dứt tình trạng cô đơn của 
mình. “Con người ở một mình thì không tốt. 
Chúng ta hãy dựng nên cho nó một người trợ tá 
giống như nó” (Stk 2,18). 

Khi dựng nên tôi như một con người có giới 
tính, Thiên Chúa vừa làm cho tôi có nhu cầu, 
vừa cho tôi có khả năng chấm dứt sự cô đơn của 
mình, bằng cách tương giao với bạn trong tình 
yêu. Tự thâm tâm, tôi có khả năng trao ban 
chính mình, đó là quà tặng hoàn hảo hơn mọi 
quà tặng. Trao ban chính mình là trung tâm và 
cốt lõi của mọi tình yêu. 

Tôi biểu lộ nhu cầu yêu thương của mình 
trên ba cấp bậc, và mỗi cấp bậc đều liên quan 
đến việc trao ban chính mình. Sự khác biệt giữa 
các cấp bậc yêu thương chính là mức độ tôi trao 
ban chính mình. Đi từ cấp bậc này đến cấp bậc 
kia, tôi buộc phải dấn thân một cách sâu xa hơn. 
Và khi tôi dấn thân một cách sâu xa hơn, tôi 
cũng sẽ cảm thấy mãn nguyện và vui sướng 
hơn.  

Bác ái 
Cấp bậc thứ nhất là bác ái. Đó là tình yêu mà 

tôi dành cho tất cả mọi người – bất kể họ có dễ 
thương đối với tôi hay không. Khi Chúa Giêsu 
truyền dạy chúng ta phải yêu thương mọi người, 
thì đó chính là tình bác ái mà chúng ta đang nói 
ở đây.  

Trên cấp bậc này, tôi trao ban cho bạn một 
phần bản ngã ngoại giới cái tôi. Tôi trao ban sự 
chăm sóc, sự bén nhạy, sự quan tâm và lo lắng. 
Tôi lắng nghe bạn. Tôi đi vào thế giới của bạn 
và cho bạn thấy là tôi quan tâm đến bạn. Tôi 
đáp ứng các nhu cầu của bạn với tất cả khả năng 
của mình. 

Động lực thúc đẩy tôi yêu thương không phải 
là vẻ đẹp hay sự tốt lành của bạn. Có thể là tôi 
thấy bạn chẳng có chi duyên dáng. Có thể bạn là 

người hay hờn dỗi, cáu kỉnh và lạnh nhạt. Động 
lực thúc đẩy tôi yêu thương bạn chính là phẩm 
giá và giá trị của bạn, xét như một con người – 
chính Chúa Giêsu đã chết cho con người của 
bạn. Vì tôi nhận ra phẩm giá và giá trị của bạn, 
nên tôi lấy sự nhạy bén và quan tâm mà đến với 
bạn. Tôi trao ban cho bạn bản ngã ngoại giới 
của tôi. 

Trên cấp bậc bác ái, tôi không chia sẻ với 
bạn bản ngã nội giới của mình - những tâm tình 
bên trong nội tâm của tôi. Cái phần linh thiêng 
ấy được dành cho hai cấp bậc kế tiếp của tình 
yêu – tình bạn. 

Trên cấp bậc tình yêu bác ái, nhu cầu tính 
dục của tôi được đáp ứng qua vai trò phụ mẫu 
của mình. Thiên Chúa dựng nên tôi là để tôi 
truyền sinh, nuôi dưỡng, bao bọc và giúp người 
khác lớn lên. Tôi không thể cảm thấy mình là 
một con người trọn vẹn, trừ phi tôi hoàn thành 
vai trò ấy bằng một cách nào đó. Điều đó cũng 
tương tự như việc đôi mắt tôi chưa được mãn 
nguyện, trừ phi đôi mắt tôi nhìn thấy và hiểu 
được màu sắc cũng như chiều sâu của thế giới 
chung quanh. Cũng vậy, tôi không thể cảm nhận 
mình như một con người viên mãn, nếu tôi 
không trao ban sự sống và lương thực nuôi 
dưỡng người khác – nếu tôi không giúp bạn tìm 
thấy chính mình và trở nên chính mình.  

Cách đây ít lâu, tôi tư vấn cho ông Charles, 
một thân chủ mới, và mời ông tham gia với một 
nhóm thân chủ hàng tuần sinh hoạt tại Trung 
Tâm Tư vấn Tôn giáo của Giáo phận Brooklyn. 
Thoạt tiên, ông từ chối; bởi lẽ ông cảm thấy quá 
chán nản, nên ông không thể nào lắng nghe bất 
cứ ai bộc lộ nỗi đau của họ. Tôi đã nói với ông: 
“Này anh Charles, tôi biết anh đang cảm thấy 
hết sức đau đớn. Chắc chắn là tôi tôn trọng ý 
muốn của anh, và chờ đến khi anh cảm thấy khá 
hơn. Nhưng cuối cùng thì anh phải lắng nghe 
người khác và quan tâm đến họ! Nếu không thì 
anh không bao giờ có thể tìm thấy được tài năng 
của mình!” 

Ông có vẻ lúng túng. Tôi tiếp tục giải thích: 
“Anh được dựng nên là để giao tiếp với người 
khác một cách trân trọng và yêu thương. Anh sẽ 
không bao giờ thật sự tìm thấy chính mình hay 
trở nên chính mình, trừ phi anh biết quan tâm 
đến người khác!” Ông muốn chờ đợi một thời 
gian, nhưng dù sao đi nữa thì ông đã hiểu điều 
tôi muốn nói. 
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Các linh mục và tu sĩ chúng ta thường đáp 
ứng nhu cầu này rất tốt. Nếu chúng ta nhận thức 
rằng, sự nhạy cảm và quan tâm của mình có khả 
năng lay động và thoa dịu nỗi đau của người 
khác, thì nhận thức ấy hẳn là một động lực đáng 
kể. Vấn đề của chúng ta là ở chỗ, chúng ta 
thường hiến thân cho người khác đến mức 
chúng ta sao lãng chính mình. Chúng ta quên lời 
Chúa Giêsu đã nói: “Hãy yêu thương tha nhân 
như chính mình!” chứ không bảo chúng ta “yêu 
thương tha nhân thay vì yêu thương chính 
mình!” 

Đôi khi các linh mục và tu sĩ phải đương đầu 
với một vấn đề khác, liên quan đến đời sống bác 
ái. Trong một thời đại phức tạp, khi việc tư vấn 
trở thành một chuyên ngành đòi hỏi những kiến 
thức và kỹ năng chuyên môn, một số linh mục 
cảm thấy thiếu khả năng thi hành nhiệm vụ tư 
vấn cho những giáo dân xao xuyến và suy 
nhược. Họ thấy mình chưa được đào tạo đầy đủ 
để hiểu được những vấn đề của người khác, hay 
để trợ giúp những kẻ buồn phiền. Họ không 
thiếu thiện chí, mà chỉ cảm thấy thua kém, nên 
họ ngập ngừng không dám tư vấn cho người 
khác. 

Hậu quả là họ không chỉ cảm thấy khó đến 
với người khác với sự nhạy cảm và quan tâm, 
mà họ còn phải chịu một số nỗi đau tinh thần. 
Họ coi thường chính mình. Họ xem mình là 
những Kitô hữu khiếm khuyết. Đặc biệt, các 
linh mục và tu sĩ chúng ta không thể cảm thấy 
toại nguyện, nếu chúng ta không giúp đỡ những 
người túng thiếu. 

Tình bạn 
Tình bạn là cấp bậc thứ hai của tình yêu – 

chính loại tình yêu đầy cảm xúc ấy là một kinh 
nghiệm mang lại sự mãn nguyện nhất. Tình bạn 
là tình yêu hỗ tương giữa bạn bè. Trong tình 
bạn, tôi không chỉ trao ban bản ngã ngoại giới, 
mà còn trao ban cả bản ngã nội giới của mình – 
những ý tưởng và cảm xúc thâm sâu nhất của 
mình. Trong tình bạn, tôi chia sẻ với bạn con 
người đích thật của mình.  

Trong tình bạn, động lực thúc đẩy tôi trao 
ban chính mình một cách quảng đại như thế, 
chính là phản ứng cảm xúc của tôi đối với vẻ 
đẹp và sự tốt lành của bạn. Tôi thích bạn. Tôi 
thích cách bạn suy nghĩ và phát biểu. Tôi thích 
thái độ thân thiện của bạn, sự chân thành và 
quảng đại của bạn. Tôi thấy được nhiều điều 
khác nơi bạn, chứ không chỉ thấy phẩm giá và 

giá trị của con người bạn. Tôi thấy được vẻ đẹp 
và sự tốt lành nơi con người độc đáo của bạn. 
Vì tôi bị bạn thu hút, nên tôi cũng muốn thu hút 
bạn. Bởi đó, không những tôi lắng nghe bạn với 
sự nhạy cảm và quan tâm, mà còn muốn tỏ cho 
bạn biết tôi là ai và tôi thật sự là gì. Tôi bắt đầu 
bộc lộ cái tôi nội tâm cho bạn. Và nếu bạn đáp 
lại những tâm tình của tôi, như tôi đã đáp lại 
những tâm tình của bạn, bấy giờ sẽ nẩy sinh một 
điều gì đó thật tuyệt vời – đó chính là mối tương 
quan-tình yêu rất đặc biệt của tình bạn.  

Kinh nghiệm về tình bạn đích thật là một 
trong những kinh nghiệm hạnh phúc nhất, mà 
tôi có thể cảm nghiệm được trong cuộc đời này, 
khi một trong những nhu cầu thâm sâu nhất của 
tôi đã được đáp ứng. Quả không cường điệu khi 
nói rằng, tình bạn là một yếu tố tuyệt đối cần 
thiết của một đời sống hạnh phúc và có phẩm 
chất. Có người đã nói một cách súc tích như thế 
này: “Sẽ không có sự sống, cho đến khi người ta 
thật sự được yêu thương và đã yêu thương, bấy 
giờ sẽ không còn sự chết nữa!” Tôi có thể hiện 
hữu mà không có tình bạn. Tôi có thể đi tới đi 
lui và làm việc, nhưng tôi không thể cảm nhận 
mình thật sự đang sống! 

Thế mà rất nhiều linh mục và tu sĩ không 
cảm thấy tự do để có được một người bạn tâm 
giao! Nhiều giáo dân cũng thế. Đối với tôi, điều 
ấy có vẻ mỉa mai và đáng buồn hơn đối các linh 
mục và tu sĩ, bởi vì tất cả cuộc đời của họ có 
mục đích tận hiến cho tình yêu. Họ trao ban và 
hiến thân cho người khác, thế mà họ ít khi nhận 
lãnh được những đáp ứng cảm xúc trong cuộc 
đời của mình. Thỉnh thoảng, các học sinh và 
giáo dân bày tỏ lòng biết ơn đối với họ, nhưng 
họ không cảm thấy an tâm và sung sướng, khi 
biết rằng họ là những người rất đặc biệt trong 
mắt một ai đó. Họ không bao giờ cảm thấy mình 
được yêu quý! Vì thế, trong đời sống nội tâm 
của mình, họ cảm thấy cô đơn và trống rỗng – 
đau đớn như thể nhức răng!  

Mục đích của tình bạn là đáp ứng vai trò thứ 
hai của tính dục – vai trò bạn đường. Vì chúng 
ta là những con người có giới tính, chúng ta có 
nhu cầu và khả năng thiết lập tương giao thân 
thiết với một người mà chúng ta yêu thương tha 
thiết. Chúng ta có khả năng kết bạn tâm giao, 
nhưng điều đáng tiếc là nhiều người trong 
chúng ta không có sự tự do nội tâm để kết bạn 
với người khác. Khi chúng ta yêu thích một ai 
đó, và nếu kẻ ấy đến với chúng ta, chúng ta có 
thể đáp lại với niềm vui khôn tả, và trở thành 
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bạn hữu trung thành và đáng tin. Thế nhưng, 
chúng ta lại bị trói buộc trong sự e thẹn và sợ 
hãi, khiến chúng ta không dám thiết lập tương 
giao với họ. 

Chẳng hạn, nếu tôi thích một ai đó, thì tôi 
muốn người ấy gọi điện thoại và mời tôi đi ăn 
cơm, nhưng tôi lại không thể gọi cho người ấy. 
Dường như tôi có cảm nghĩ là những người 
khác không muốn đi ăn cơm với tôi. Họ có thể 
chấp thuận vì phép lịch sự, nhưng trong thâm 
tâm thì họ cảm thấy khó chịu. Họ thấy tôi nhạt 
nhẽo và muốn kết thúc bữa ăn cho nhanh! Quả 
là một nỗi đau ghê gớm, nếu tôi có cảm nghĩ 
như thế! Sự hắt hủi được tiên đoán hẳn là một 
gánh nặng mà tôi phải vác. Vì thế, tôi do dự. Tôi 
không muốn đến với người khác. Tôi bỏ mặc 
mình cho sự cô đơn và đau thương! 

Cha Gioan, một linh mục trẻ, đã kể lại rằng: 
Sau hai năm tương giao thân thiện với một vài 
người bạn linh mục tốt lành, cha thao thức tìm 
cách phát triển mối tương quan thân thiện như 
thế trong hàng linh mục cùng lứa tuổi với mình. 
Cha tiếp xúc với hơn một trăm linh mục và mời 
các ngài đi dã ngoại một ngày, hay đi ăn tối với 
nhau. Cha chia sẻ với họ những suy tư và cảm 
nghĩ của mình về đời linh mục, về Giáo Hội, và 
mời họ cùng chia sẻ, hy vọng sẽ khám phá được 
những điểm chung, những mối quan tâm hỗ 
tương và những điểm khiến họ lôi cuốn lẫn 
nhau. 

Kết quả hết sức nản lòng. Trong số gần một 
trăm linh mục, chỉ có hai linh mục quan tâm đến 
việc thiết lập một mối tương quan sâu xa hơn, 
và một trong hai linh mục ấy đã có một người 
bạn thân, nên cha chẳng thể dành nhiều thời giờ 
cho cha Gioan được. Cha Gioan nói với tôi: 
“Tôi không bao giờ biết có bao nhiêu linh mục 
bị tổn thương và cô đơn.” Cha khám phá được 
rằng, phần lớn các linh mục mà cha tiếp xúc là 
những người đàn ông cô đơn. Các ngài là những 
linh mục làm việc chăm chỉ và đa số đều nỗ lực 
hết mình để trở nên những linh mục tốt lành.  

Trên cấp bậc bái ái, phần lớn các linh mục là 
những người gương mẫu. Các ngài hiến mình 
cho thừa tác vụ, nhưng các ngài vẫn cô đơn và 
thiếu tự do. Các ngài khao khát sự thân mật, 
nhưng các ngài sợ rủi ro! 

Ngay cả việc tổ chức một ngày dã ngoại cũng 
gặp không ít trở ngại. Mỗi tuần, cha Gioan phải 
gọi đến 22 cuộc điện thoại để mời các linh mục 
đi dã ngoại. Trong số đó, có ba linh mục không 

sao gọi được và ba linh mục chỉ có thể đi dã 
ngoại trong vòng hai giờ. Ấy không phải vì cha 
Gioan là loại người khó tính mà người khác 
muốn tránh mặt. Trái lại, cha là một người hết 
sức lôi cuốn, có óc hài hước và hết mực chân 
thành mà người ta khó tìm thấy. Với một nhân 
cách thân thiện như vậy, thế mà cha Gioan cũng 
cảm thấy rất khó khăn khi tìm kiếm một ai đó 
đáp ứng nhu cầu biểu cảm của mình. Các bạn 
linh mục của cha quá bận tâm đến chương trình 
làm việc cuồng nhiệt của mình, hay bị cản trở 
bởi sợ hãi và ức chế. 

Tình yêu sinh dục11 
Cấp bậc thứ ba của tình yêu là tình yêu sinh 

dục. Khi một người nam và một người nữ thể 
hiện tình yêu trên cấp bậc tình bạn, thì cả hai 
cảm thấy bị thôi thúc mãnh liệt bởi nhu cầu thỏa 
mãn tính dục. Họ không chỉ trao ban cho nhau 
bản ngã ngoại giới và bản ngã nội giới, nhưng 
còn muốn hiến thân trọn vẹn cho nhau – kể cả 
thân xác.  

Đối với nhu cầu cấp bách và thèm muốn thoả 
mãn sinh dục trong tình bạn nam nữ, thì các linh 
mục và tu sĩ không phải là những trường hợp 
ngoại lệ. Do lời khấn độc thân, chúng ta cam kết 
và quyết chí không tìm kiếm sự thỏa mãn sinh 
dục. Tuy nhiên, sự quyết tâm ấy không đương 
nhiên có khả năng ngăn chặn sức mạnh của 
năng lượng tinh thần, thúc ép họ giải tỏa năng 
lực ấy qua những hành vi sinh dục.  

Nơi một số linh mục và tu sĩ, nhất là những 
người vô cùng hạnh phúc và được yêu thương 
trong thời thơ ấu, thì trong vô thức, năng lực 
sinh dục ấy đã được thay thế bằng hai lối thoát 
khác của tình yêu. Nếu được như vậy, thì các 
linh mục và tu sĩ hẳn là những người may mắn 
và hạnh phúc. Họ rất dễ kiểm soát sự thúc bách 
tính dục, không phải vì sợ hãi mà ức chế, nhưng 
vì họ thăng hoa12 và đáp ứng sự thúc bách ấy 
qua tình yêu bác ái và tình bạn. Họ thực hiện vai 
trò phụ mẫu và bạn đường một cách trọn vẹn và 
hân hoan, mà không cảm thấy bị cám dỗ quá 
mức về nhục dục.  

                                                 
11 Xem bảng chú dẫn (ND). 
12 Sublimation: Thăng hoa là “một tiến trình, qua đó chủ 
thể hướng xung động mà họ không thể chấp nhận, đến 
những mục tiêu cao đẹp hơn, mà họ và xã hội có thể chấp 
nhận, nhờ vậy mà những xung động ấy được thỏa mãn.” 
X. A. Cencini và Manenti, Tâm lý và Huấn Luyện, dg. 
Nguyễn Ngọc Kính (Tp. Hồ Chí Minh: Nhà Xuất Bản 
Phương Đông, 2011), tr. 467-473 (ND). 
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Những cám dỗ nhục dục không phải là những 
cám dỗ khủng khiếp đối với những ai được ơn 
thăng hoa. Họ trải qua những cơn cám dỗ ấy 
trong một chừng mực, mà họ có thể kiềm chế và 
không phải nỗ lực quá sức. 

Đó là không phải là sự trấn áp (cố ý loại bỏ 
ra khỏi vùng ý thức những suy nghĩ và cảm xúc, 
mà mình không muốn) hay ức chế (loại bỏ 
những điều mình kinh sợ ra khỏi vùng ý thức, 
nhưng hành động ấy được thực hiện một cách 
vô thức). Đó cũng không phải là sự lãnh đạm 
hay bơ phờ. Trái lại, họ thật sự sống động và 
chân thành yêu thương. Không phải là vì họ đã 
loại bỏ hoàn toàn năng lực sinh dục ra khỏi ý 
thức, mà họ đã thăng hoa và tìm được lối thoát 
để biểu lộ năng lực tính dục ấy một cách trọn 
vẹn, đó là lối thoát của bác ái và tình bạn.  

Tuy nhiên, đối với phần lớn chúng ta, khước 
từ việc thỏa mãn nhu cầu sinh dục quả là nhiệm 
vụ khó khăn nhất. Đối với nhiều người độc thân, 
nếu sự thúc bách sinh dục không được thăng 
hoa một cách ý thức, thì họ chỉ có thể kiểm soát 
sự thúc bách ấy bằng một cuộc chiến đấu tự 
kiềm chế những triệu chứng gây khó chịu mà 
thôi. 

Trong quá khứ, khi những nhu cầu khác của 
người độc thân chúng ta được đáp ứng khá dễ 
dàng, thì kiểm soát nhu cầu sinh dục dường như 

không phải là chuyện quá khó khăn. Lúc ấy, 
chúng ta cảm thấy an toàn trong cuộc đời tận 
hiến, cảm thấy mình là những người thật sự đặc 
biệt, và tất cả những việc chúng ta làm đều có ý 
nghĩa vĩnh cửu. Nói chung, chúng ta rất được 
trân trọng và tôn kính. 

Tuy nhiên, hiện nay thì nhiều người trong 
chúng ta lại bị cám dỗ mà tự hỏi: Liệu đời sống 
linh mục và thánh hiến còn có ý nghĩa gì đối với 
thời đại hôm nay nữa không? Chúng ta thường 
ít cảm thấy, hay không cảm thấy mình có uy 
thế. Chúng ta ít khi cảm thấy mình được trân 
trọng. Đồng thời chúng ta phải thi hành nhiệm 
vụ của mình, mà không được nâng đỡ bởi tình 
bạn, và chúng ta phải sống trong một nền văn 
hóa, mà việc kiểm soát hành vi tính dục được 
coi như một kỳ công siêu phàm.  

Tóm lại, đây là những nhu cầu cơ bản trong 
thế giới của tôi: Tôi cần không khí và nước 
uống, thức ăn và giấc ngủ để đáp ứng các nhu 
cầu thể lý; tôi có nhu cầu biểu cảm, để bộc lộ 
cảm xúc của mình với một người biết lắng nghe 
và thông hiểu nhu cầu tìm kiếm ý nghĩa của tôi; 
tôi có các nhu cầu yêu thương: bác ái, tình bạn 
và truyền sinh. Khi tôi cảm thấy tự do mà đáp 
ứng tất cả những nhu cầu ấy, tôi đích thật là một 
con người thể hiện chính mình, hạnh phúc và 
mãn nguyện. 
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 Chúng con - chị em Clara, những "cây nhỏ 
của Cha thánh Phanxicô " tại Xuân Sơn, xin 
kính chào cha Giám tỉnh, quí Cha, quí Thầy, quí 
ACE trong đại gia đình PS. 

 Vào những ngày giữa tháng 11, tháng mà 
Giáo Hội dành đặc biệt để cầu nguyện cho các 
đẳng linh hồn, tiết trời cũng có lúc đã bắt đầu se 
lạnh, bầu không khí của những ngày vào đông 
làm cho lòng người cũng cảm thấy như trầm 
lắng hơn, suy nghĩ về sự "Sống-Chết" nhiều 
hơn. 

 Khí trời thay đổi, có những ngày gió giật 
mạnh và hú dữ dội (dù không phải bão), khiến 
chị em liên tưởng đến cơn bão Hải Yến đang 
làm tan thương đất nước Phi-lip-pin và làm đau 
lòng hàng tỉ người trên thế giới, trong đó có 
những con cái của Đấng Thánh Nghèo.Cùng với 
Giáo hội và Xã hội, chị em cũng có những tin 
tức cập nhật kịp thời để hòa với thế giới 
trong lời kinh nguyện dâng lên TC,(trong Đan 
viện,có một chị lấy tin tức và chia sẻ cho chị em 
những tin tức cần thiết cho đời sống và ơn gọi 
cầu nguyện) 

 Qua "Chia Sẻ", chúng con xin được sẻ chia 
chút ít về đời sống của Đan viện còn non trẻ: 

 Nhân sự hiện nay vừa chẵn 20 chị em (gồm: 
6 khấn trọng, 6 khấn tạm, 1 tập sinh năm I, 4 
thỉnh sinh, 3 tìm hiểu) 

 Tạ ơn Chúa đã ban cho Đan viện được hiện 
diện nơi một vùng đất mà thiên nhiên đang ưu 
đãi, đặc biệt là về khí hậu chưa bị ô nhiễm, vì 
còn là miền đồng quê, yên tĩnh, và vị trí tọa lạc 
của ĐAN VIỆN có thể phóng tầm mắt ra một 
cánh đồng lúa rộng lớn, mát mẻ. 

 Sau lễ Các Thánh (1/11), chúng con cùng 
các chị em Clara trên thế giới bắt đầu bước vào 
Mùa Vọng theo Luật dòng, với bầu khí yên tĩnh 
hơn (vì không có giờ giải trí trừ Chúa nhật và 
đại lễ) để chuẩn bị bước vào Mùa Vọng của 
Giáo hội. Dầu vậy, có một ngày đã khuấy động 
sự yên tĩnh đó, vì đó là ngày "3 trong 1". Ngày 

19/11, lễ nhớ Thánh Anê trinh nữ dòng II, ngài 
là em ruột của Mẹ Thánh Clara, và cũng để nhắc 
nhớ Đan Viện Xuân Sơn nay là nhà em của Đan 
Viện Q9, nên chúng con đã nhận Thánh 
Anê làm bổn mạng. 

 "3 trong 1": ba niềm vui trong cùng một 
ngày: Thứ nhất là Bổn mạng cộng đoàn. Thứ hai 
là Bổn mạng chị Anê Assisi Đoàn Thị Huệ, Bề 
trên Đan Viện. Thứ ba là kỷ niệm 2 năm khánh 
thành Đan Viện Xuân Sơn. 

 Phải nói hôm ấy là một ngày tưng bừng, với 
những cánh én mầu nâu, lượn đi lượn lại từ 
trong nhà ra ngoài vườn, rồi từ ngoài vườn vào 
trong nhà để chuẩn bị quà mừng Bề trên và 
chuẩn bị cho buổi văn nghệ "trọng thể" sẽ diễn 
ra vào ban tối.Những món quà mà chị em gom 
góp để mừng Bề trên thật đơn sơ, mộc mạc với 
đủ thứ "cay, đắng, ngọt, bùi" trong vườn nhà, 
tượng trưng cho cay đắng ngọt bùi đời sống, nay 
dâng về cho Bề trên để tỏ lòng yêu mến, nhưng 
cũng ngụ ý nhờ Bề trên gánh vác thay cho. 

 Đắng như những trái khổ qua 
 Cay như trái ớt xuýt xoa ăn vào 

 Cóc chua từng thúng đón chào  
 Ngọt thì đủ cả: nào là sơ-ri 

 Nào là đu đủ xuân thì 
 Mít cùng mía ngọt sánh bì khóm thơm 

 Bùi thì quả thật nặng hơn 
 Đậu xanh đậu trắng lừng thơm (khi) nấu chè 

 Hoa thì đủ loại hoa hòe 
 Hoa trang hoa sứ lắng nghe chúc mừng. 

 Niềm vui kéo dài với đỉnh cao là đêm văn 
nghệ với 14 tiết mục, mà diễn viên cũng là khán 
giả, và khán giả cũng là diễn viên, cứ thay nhau 
vỗ tay tán thưởng. Các em trẻ đã trổ hết tài ba 
diễn xuất, mang về những trận cười với nhiều 
ngạc nhiên thích thú bất ngờ, khiến cho cuối 
buổi văn nghệ, một em tìm hiểu nhận xét: bây 
giờ em mới "biết" dòng kín, còn có chị thì bị 
đau khắp toàn thân vì ....cười. Đời sống chị em 
trong dòng kín tuy âm thầm, trầm lặng, nhưng 
cũng có những dịp như vậy để thêm chút gia vị 
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vào niềm vui thiêng liêng trong đời sống cộng 
đoàn. 

 Khép lại niềm vui của những ngày đại lễ 
Kitô Vua và các Thánh Tử đạo VN, cũng như 
khép lại năm Đức tin, bắt đầu một mùa phụng 
vụ mới và cũng bắt đầu mùa vọng để chuẩn bị 
đón Chúa Giáng Sinh,cũng như mừng đại lễ Mẹ 
Vô Nhiễm, bổn mạng Dòng PS, chúng con xin 
được mượn lời của mẹ thánh Clara gởi cho 
thánh nữ Anê Praha, như lời cầu chúc Giáng 
Sinh gởi đến cha Giám tỉnh và quí ACE trong 
gia đình Phan Sinh cùng với niềm vui, bình an 
thiện hảo. 

 "Một khi đã dứt bỏ tất cả những gì mà 
thế gian giả dối và thất thường dùng để 
ràng buộc những người bạn tình mù quáng, 
xin Bà hãy yêu mến trọn vẹn Đấng đã hiến 
trọn vẹn vì yêu thương Bà, Đấng mà mặt 
trời, mặt trăng tán dương vẻ xinh đẹp, 
Đấng ban phát phần thưởng khôn kể xiết, 
quí báu và lớn lao vô cùng. Tôi muốn nói 
đến Con của Đấng Tối Cao mà Đức Trinh 
Nữ đã hạ sinh và vẫn còn luôn trinh khiết 
vẹn tuyền, Hãy bám chặt vào Mẹ rất dịu 
dàng của Người, Đấng đã hạ sinh một 
người con cao trọng đến nỗi trời không 
chứa nổi, thế mà Ngài đã cưu mang trong 
dạ mẹ nhỏ bé và thánh thiện, và nâng niu 
Người trong lòng trinh khiết của mình." 

 Xin gia đình PS cũng luôn nhớ và hiệp thông 
với chúng con trong lời cầu nguyện. 

 Chị em Clara Xuân Sơn. 
 Nhân dịp lễ GS sắp tới, chị em chúng con 

kính mừng lễ ACE bằng một bài vè "Sinh nhật": 
Nghe vẻ nghè ve 
Nghe vè Sinh Nhật 
Chuyện này có thật 
Bên tiểu Á Đông 
Trên một cánh đồng 
Be-lem lạnh giá 
Vì thương người quá 
Thiên Chúa hóa thân 
Mặc xác phàm nhân 
Trở nên bé nhỏ 
Nằm trong máng cỏ 
Máng của bò lừa 
Khăn tã chỉ vừa 
Che sương buốt lạnh 
Đồng không mông quạnh 
Ai biết ai thương 

Đèn nến hoa hương 
Ai nào dâng tiến 
Chỉ có mẹ hiền 
Cùng với cha nuôi 
Đem lại niềm vui 
Cho con thơ bé 
Chiên bò lại ghé 
Phả ấm làn hơi 
Lòng mẹ làm nôi 
Cho con an giấc 
Giu-se nhân đức 
Thinh lặng gẫm suy 
Dù chẳng hiểu chi 
Chương trình của Chúa 
Ai ngờ lời hứa 
Đã mấy ngàn năm 
"Thiên Chúa viếng thăm" 
Nay đà thực hiện 
Người nghèo lương thiện 
Được phúc bình an 
Ơn trời đã ban 
Nào ai biết nhận? 
Mấy người lận đận 
Sống kiếp chăn chiên 
Được phúc ân thiêng 
Hiểu điều trọng đại 
Họ đã không ngại 
Đi tới Bê-lem 
Tìm hiểu để xem 
Điềm trời tiên báo 
Đến nơi họ vào 
Thờ lạy Hài nhi 
Giê-su yêu vì 
Nằm trong máng cỏ 
Ơn trời soi tỏ 
Cho kẻ hiền lương 
Đã biết lên đường 
Thờ Vua cao cả 
Không hoa không quả 
Chỉ có tình yêu 
Mầu nhiệm cao siêu 
Chỉ người hèn mọn 
Hay người Chúa chọn 
Được phúc hiểu thôi 
Xin người mọi nơi 
Nghe vè Sinh Nhật 
Chuyện này có thật 
Bên tiểu Á Đông...... 
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LINH ĐẠO PHAN SINH 

MỘT SỰ CHỌN LỰA 

 
Nghị định quan trọng13 của Toà Thánh đã 

ban hành cho Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức 
Mẹ (PSTSĐM – FMM: Franciscan Missionaries 
of Mary) vào ngày 21 tháng 11 năm 1985, qua 
Thánh Bộ Phúc Âm Hoá Các Dân Tộc còn gọi 
là Thánh Bộ Truyền Bá Đức Tin. Trong Nghị 
định ghi: “Hội Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức 
Mẹ, có trụ sở chính tọa lạc tại Roma, do Mẹ 
Marie de la Passion thành lập ngày 6 tháng 1 
năm 1877 và được nâng lên hàng Hội Dòng 
thuộc quyền Toà Thánh, do Nghị Định của 
Thánh Bộ Truyền Bá Đức Tin ngày 12 tháng 8 
năm 1885. Hội Dòng này là thành viên của 
Dòng Ba Thánh Phanxicô14…” 

Những dòng trên phần nào xác định tinh thần 
của Vị Thánh Nghèo Assisi trong đời sống hiến 
dâng và phục vụ của các nữ tu PSTSĐM. Chính 
trong Hiến Pháp (HP) của Dòng đã khẳng định: 
“Chúng ta thể hiện ơn gọi của mình trong con 
đường Phan Sinh15, bằng cách sống Phúc Âm 
giữa lòng thế giới, và bước theo Đức Kitô khiêm 
nhường, nghèo khó16 trong đơn sơ, bình an và 
vui tươi17.” Linh đạo Phan Sinh luôn bàng bạc 
trong khắp luật sống 
của Dòng PSTSĐM, 
ngay trong lời khấn 
của từng chị em “Tôi 
hiến mình trọn vẹn 
cho Chúa Cha theo 
gương Mẹ Maria và 
Thánh Phanxicô18.”  

Vậy cội rễ Phan 
Sinh của PSTSĐM 
phát xuất từ đâu và 

                                                 
13 Nghị định - Prot. 5149/85  
14 Hiến Pháp Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ tr. 7 
15 Hiến Pháp Cũ (C) 2.3 
16 1 L 9,1 
17 Hiến Pháp Dòng PSTSĐM, đ. 5 
18 Hiến Pháp Dòng PSTSĐM, đ. 88 

hình thành như thế nào? Điều gì đã mời gọi chị 
em chọn trở thành con cái Thánh Phanxicô 
Nghèo Khó? Làm thế nào để đào sâu và nhuần 
thấm tinh thần Phan Sinh? Mời gọi chúng ta 
hôm nay sống thế nào? 

I. Trực giác của Marie de la Passion 
Từ lúc Dòng được 

thành lập, Marie de la 
Passion đã định hướng 
con đường đi cho Dòng, 
chọn lối sống theo tinh 
thần con thảo trong Hội 
Thánh. Chúng ta cùng 

ngược dòng thời gian, 
về lại với những quyết 
định, chọn lựa quan 
trọng đã làm nên sắc 
màu cho cuộc sống 
của hằng ngàn chị em 
PSTSĐM hôm qua, 
hôm nay và ngày mai. 

1. Ơn gọi trong Dòng thánh Clara:  
Trước lời mời gọi sống đời hiến dâng của 

Thiên Chúa, tâm hồn Hélène de Chappotin nhận 
thấy một ước muốn được chìm đắm trong tình 
yêu Thiên Chúa qua kinh nguyện chiêm niệm 
hơn là hoạt động. Dù thế, Hélène luôn tín thác 
vào sự hướng dẫn của Thiên Chúa qua các vị 
linh hướng, các ngài giới thiệu với Hélène một 
số Dòng đang hiện diện tại Nantes. Trong khi 
đó, tâm hồn Hélène từ lúc đọc được những cuốn 
sách truyện Thánh Phanxicô và “Những Bông 
Hoa Nhỏ”, luôn cảm thấy bị thu hút bởi đời 
sống đơn sơ và ơn gọi khó nghèo.  

Đến năm 1860, Hélène de Chappotin 21 tuổi, 
chị đã chọn vào Dòng Clara nghèo khó tại 
Nantes, Dòng vừa đến thành lập tại đây. Dù 
chưa bao giờ thấy bóng dáng của con cái vị 
Thánh Nghèo thành Assisi, khi vào Dòng chị 
cảm nhận những ngày được sống trong đan viện 
dường như đã lấp đầy nỗi khát khao sống tinh 
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thần khó nghèo của chị. Chị như ngụp lặn trong 
bầu khí đơn sơ, vui tươi luôn bao quanh. Việc 
chiêm ngưỡng Chúa Giêsu Kitô khiêm nhường, 
nghèo khó, chịu đóng đinh theo tinh thần Phúc 
âm của Thánh Phanxicô và Thánh Clara đã thu 
hút chị cách sâu đậm. Trong chị, một khao khát 
được hiến dâng tình yêu cho Tình Yêu trong 
lòng Giáo Hội19. 

2. Thời gian trong Dòng Phạt Tạ:  
Vì muốn sống và yêu mến đức nghèo khó 

hơn những điều luật dòng đòi hỏi, Marie de la 
Passion đã dâng lời khấn đơn vào ngày 17 tháng 
9 năm 1870. Có lần Mẹ đã viết: “Cho đến lúc 
này, chưa bao giờ tôi có thể nói: Dòng này 
thích hợp với tôi, dòng kia không thích hợp với 
tôi. Nhưng lúc ấy ơn gọi được xác định, ngoài 
sự cảm biết của tôi. Đức Nghèo chiếm hữu lòng 
tôi. Tôi trở thành con cái Thánh Phanxicô và 
không bao giờ thôi làm con cái của Ngài. Khi bị 
đẩy đưa một thời gian vào con đường khác và 
tiếng Chúa gọi trong lòng bị xao động, phá rối, 
không bao giờ tôi cầm lòng được một phút mà 
không xúc động nếu tai tôi nghe nói đến tên 
Dòng Chí Ái20.” 

Từ 1876 – 1877, khi rời Dòng Phạt Tạ, giữa 
bao ngả đường để chọn lựa, Mẹ và một số chị 
em muốn gia nhập Dòng Ba Phan Sinh vì khi 
rời Ấn Độ, Mẹ gặp các vị Tông Toà thuộc Dòng 
Ba Phan Sinh tại Giáo phận Tông Toà 
Coimbatour, các ngài đã tặng cho Mẹ cuốn Cẩm 
nang về Dòng Ba Phan Sinh21. 

3. Gặp gỡ cha Raphael d’ Aurillac:  
Khi Mẹ và hai Chị Marie de Sainte 

Véronique và Marie de Sainte Esprit đến Roma, 
muốn tìm gặp cha Tổng Phục Vụ Dòng Anh Em 
Hèn Mọn (TPV AEHM- OFM), nhưng một lần 
nữa, Chúa Quan Phòng sắp đặt Mẹ lại gặp cha 
Raphael và cha đã nhận làm vị linh hướng giúp 
đỡ Mẹ từ năm 1882 – 1904. Cha là người đã 
hướng dẫn Mẹ nhìn ra hình ảnh rõ nét của 
Thánh Phanxicô. 

4. Một vài lý do khác mà Marie de la 
Passion nhận ra như là những dấu chỉ Chúa ban 
giúp Mẹ thêm xác tín vào sự chọn lựa linh đạo 
Phan Sinh cho Dòng Thừa Sai Đức Mẹ, đưa con 
thuyền của Hội Dòng cột chặt vào cây đại thụ 
Phan Sinh:  
                                                 
19 Trích bài chia sẻ của Marie Thérèse de Maleissye 
20 Lm. Antôn Trần Phổ (ofm), Marie de la Passion, Đấng 
Sáng lập Dòng PSTSĐM, tr. 42 
21 Tài liệu Về Nguồn của Hội Dòng FMM 

 Đức Giáo Hoàng (ĐGH) Léo XIII đã 
ban hành Thông điệp “Auspicato Concessum” 
vào ngày 17 tháng 9 năm 1882 (lễ thánh 
Phanxicô in Năm Dấu), nhân dịp sinh nhật 700 
năm của Cha Thánh; Ngài giới thiệu về Dòng 
Phanxicô và mời gọi toàn thể Giáo Hội gia nhập 
Dòng Ba Phan Sinh để sống tinh thần từ bỏ của 
Phúc Âm. Đức Thánh Cha (ĐTC) nói rằng: Đây 
là ân huệ lớn lao cho thế giới, với sức mạnh của 
tinh thần Phan Sinh, Thiên Chúa có thể canh tân 
xã hội, đổi mới các tâm hồn… và các giá trị 
Phan sinh sẽ giúp hoán cải tinh thần thế tục.  

 Đúng vào ngày ĐGH viết thông điệp 
(17/9/1882, lễ Thánh Phanxicô được in Năm 
Dấu) cũng là ngày Mẹ viết thư cho cha Raphael 
để xin gia nhập Dòng Ba Phan Sinh. 

 Marie de la Passion xin cha TPV 
Bernadino de Portogruaro, ba điều đều được cha 
chấp thuận: 

+ Xin được gia nhập Dòng Ba Phan Sinh 
trong ngày kỷ niệm 700 năm sinh nhật Cha 
Thánh Phanxicô. 

+ Xin được cha TPV và các cha Phanxicô 
hướng dẫn chị em, giúp chị em thấm nhuần linh 
đạo Phan Sinh; đồng thời xin cha Raphael tiếp 
tục làm linh hướng cho Mẹ. 

+ Xin được giữ lại tên “Marie de la Passion” 
(Maria Hy Lễ của Chúa Giêsu chịu đóng đinh) 
khi gia nhập Dòng Ba Phan Sinh. 

Ngày 4 tháng 10 năm 1882, Marie de la 
Passion và Marie de Ste Véronique chính thức 
gia nhập Dòng Ba Phan Sinh tại nhà nguyện 
Santo Bambino ở Aracoeli. Tuy nhiên, Mẹ vẫn 
còn một khao khát mà Mẹ hằng tha thiết, Mẹ đã 
mạnh dạn thưa cùng cha TPV, “xin cha đón 
nhận tất cả chị em của con hiện nay và tương lai 
vào gia đình Phan Sinh nữa…” Khi đó cha TPV 
đã nhân danh Thánh Phanxicô sẵn sàng nhận tất 
cả chị em hiện tại và tương lai. Ngài còn thêm: 
“Xin Chúa chúc lành cho tất cả các con22.”  

Điều mơ ước của Mẹ Marie de la Passion đã 
được Chúa Quan Phòng an bài, sắp xếp. Theo 
sự hướng dẫn của cha TPV, Mẹ đến gặp giáo 
quyền, được sự đồng thuận của các ngài và 
khuyên Mẹ nên viết thư trình ĐTC. Thư được 
đệ trình lên ĐGH Léo XIII qua trung gian cha 

                                                 
22 Bút Ký của Marie de la Passion, tr. 36 
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Bernadino de Portogruaro, TPV Dòng AEHM 
lúc bấy giờ23.” 

Sau đó, ngày 19 tháng 11 năm 1882, ngày lễ 
nhớ Thánh Elisabeth de Hungary, Mẹ đã gởi 
cho chị em toàn Dòng một thư chung. Trong thư 
Mẹ kêu gọi, song vẫn luôn tôn trọng tự do của 
từng chị em: “… Cách đây hai mươi hai năm, 
Thiên Chúa khấng ban cho mẹ thấy vẻ đẹp của 
đức nghèo khó Phúc âm và sự đơn sơ của Thánh 
Phanxicô Assisi… Sở dĩ mẹ đã trì hoãn khá lâu 
trong việc chọn lựa một gia đình dòng tu là vì 
mẹ muốn tìm kiếm Thánh Ý Chúa cách chắc 
chắn rõ ràng hơn… Điều đã giúp mẹ mạnh dạn 
đi đến quyết định cuối cùng này là qua thông 
điệp của Đức Giáo Hoàng Léo XIII mời gọi 
toàn thế giới, các đấng chủ chăn cũng như các 
tín hữu gia nhập vào hàng ngũ của người Nghèo 
thành Assisi, vì lúc này hơn bao giờ hết, thế giới 
đang cần đến tinh thần bác ái và tinh thần từ bỏ 
Phúc âm để được đổi mới24.  

Trong kỳ tĩnh tâm ngày 24 tháng 8 năm 
1882, Mẹ viết: “…Tôi càng tiến tới trong việc 
tập luyện tinh thần Phan Sinh, tôi càng nhận 
biết Thiên Chúa muốn tôi là một Phan Sinh. 
Thiên Chúa Quan Phòng thấy rõ lòng tôi luôn 
yêu mến đức vâng lời nên đã buột tôi đi theo 
một con đường mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến. 
Tôi đã từng muốn trở thành một nữ tu Dòng 
Thánh Clara Nghèo Khó, và bây giờ, sau hai 
mươi hai năm, với kinh nghiệm truyền giáo, 
trong tự do, không những tôi tự đặt mình bên 
chấn song sắt của con cái Thánh Clara mà còn 
phủ phục trước Thánh Phanxicô và các vị đại 
diện của Ngài để thưa: “Nầy con đây với tất cả 
chị em con…”. Ngày từng ngày tôi càng xác tín 
mãnh liệt hơn, đây quả thật là Thánh ý Chúa25.”  

Ngày 15 tháng 8 năm 1885, Mẹ Marie de la 
Passion nhận một sắc lệnh từ Toà Thánh ban 
phép Dòng Thừa sai Đức Mẹ đặt dưới sự hướng 
dẫn của Cha TPV Dòng AEHM với tên gọi 
Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ26. Sau khi 
Giáo Hội chính thức công nhận, cha TPV đã ra 
một chiếu thư ngày 30 tháng 8 năm 1885 chấp 
nhận hướng dẫn Dòng PSTSĐM27. Từ đó các 
BTTQ của Hội Dòng được các vị TPV hướng 
dẫn trực tiếp và Mẹ Sáng Lập đã chuyển đạt đến 
                                                 
23 Bút Ký Marie de la Passion, tr. 41. Thư này được đệ 
trình lên ĐTC Léo XIII vào ngày 15/10/1882. 
24 Bút Ký của Marie de la Passion, tr. 41 
25 Bút Ký của Marie de la Passion, tr. 30 
26 Bút Ký của Marie de la Passion tr. 165. 
27 Bút Ký của Marie de la Passion tr. 166 

chị em trong cả Hội Dòng sứ điệp và tinh thần 
của Cha Thánh Phanxicô. Nền linh đạo Phan 
Sinh trở thành một trong những căn tính cốt yếu 
của Đoàn sủng Hội Dòng.  

II. Linh Đạo Phan Sinh  
trong Đoàn sủng PSTSĐM 

Đọc lại trang sử của Hội Dòng suốt những 
chặng đường từ thời Mẹ Sáng Lập đến về sau, 
căn tính Phan Sinh đã làm nên những nét nổi bật 
trong cuộc sống và sứ vụ của chị em PSTSĐM.  

Những năm cuối thập niên 1950, thế giới 
đang còn phải tái thiết sau cuộc chiến tranh Thế 
giới lần II; trong lúc những cuộc nghiên cứu 
việc canh tân đời sống theo Tin Mừng trong 
Giáo Hội đã bắt đầu toả sáng và những nguồn tư 
liệu Phan sinh mới cũng đang được dần dần 
khai phá rất phong phú. 

Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII kêu gọi Giáo 
Hội bước vào một cuộc canh tân cho phù hợp 
với thời đại, Ngài khai mở Công Đồng Vatican 
II năm 1962 và kết thúc vào năm 1965, bắt đầu 
một cuộc đổi mới tận căn với 16 Sắc lệnh được 
ban hành. 

Trong đó Sắc lệnh Đức Ái Hoàn Hảo đã kêu 
gọi tất cả các Dòng tu triệu tập một Tổng Tu 
Nghị sau khi Công Đồng kết thúc, trở về với gợi 
hứng nguyên thủy của đấng sáng lập. 

Trong cùng nhịp bước chung, Dòng 
PSTSĐM đã mở một Tổng Tu Nghị ngoại 
thường được tổ chức tại Roma năm 1966 do Mẹ 
Marie du saint Agnes chủ toạ đã nhấn mạnh đến 
mục đích riêng biệt của Hội Dòng: “Mẹ Sáng 
Lập đặt chúng ta vào trong gia đình Phan Sinh 
với sứ mạng chuyên biệt. Cha Thánh Phanxicô, 
khi chiêm ngắm về tình yêu sâu thẳm của Chúa 
Kitô, Đấng Cứu Chuộc loài người, ngài khao 
khát biết bao được mang lấy mầu nhiệm cứu 
chuộc của Chúa Kitô trên thân xác; ngài đã 
muốn hiến dâng trọn vẹn tình yêu cho Đức Kitô, 
noi gương Chúa Kitô khiêm hạ, đau khổ, chết vì 
sự khát khao các linh hồn28.” 

Tiếp đến, ba Tổng Tu Nghị 1972 – 1978 – 
1984 – đưa ra những thay đổi cơ bản trong Hội 
Dòng theo hướng dẫn của Giáo Hội mong 
muốn. Mỗi kỳ Tổng Tu Nghị là những ngày chị 
em miệt mài trong suy nghĩ, kiếm tìm Ý Chúa 
sao cho những Nghị quyết của Dòng luôn theo 
sát với ước nguyện ban đầu của Đấng Sáng Lập, 

                                                 
28 Bản thuyết trình ngày 22 tháng 5 năm 1966 của Mẹ 
Marie du saint Agnes, BTTQ 
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và ngày càng đào sâu hơn để ơn gọi Phan Sinh 
càng thêm tăng trưởng.  

Tổng Tu Nghị 1972 – 1973 bắt đầu tiến trình 
viết lại Hiến Pháp theo mệnh lệnh của Công 
đồng Vatican II. Tổng Tu Nghị đã xác định rõ 
căn tính của PSTSĐM: “Là những phụ nữ Tin 
Mừng, như Thánh Phanxicô, chúng ta sống sự 
đơn sơ, bình an và vui tươi trong sứ mạng giữa 
lòng thế giới, nơi mà những cộng đoàn huynh đệ 
đặt trọng tâm vào sự hiện diện của Chúa Kitô ở 
giữa chúng ta trong Lời Chúa và Thánh Thể, là 
những dấu chỉ hữu hình về tình yêu của Thiên 
Chúa và sự hiện diện của Đức Kitô29.”  

Tổng Tu Nghị 1978 – 1979 ban hành Hiến 
Pháp mới được Giáo Hội phê chuẩn ngày 2 
tháng 9 năm 1979. Trong đó, Hiến Pháp điều 5 
đã khẳng định: “Chúng ta thể hiện ơn gọi của 
mình trong con đường Phan Sinh, bằng cách 
sống Phúc âm giữa lòng thế giới, và bước theo 
vết chân Chúa Kitô khiêm nhường, nghèo khó 
trong đơn sơ, bình an và vui tươi.”  

Tổng Tu Nghị 1984, là giai đoạn cập nhật 
Hiến Pháp mà Bộ Giáo Luật (1983) yêu cầu cần 
có thêm phần Quy Tắc Bổ Túc. Một trong 
những quyết định quan trọng được TTN thêm 
vào nhằm giúp chị em đào sâu, thấm nhuần hơn 
linh đạo Phan Sinh: “Là những người của sự 
bình an vì công lý và hoà giải, chúng ta ưu tiên 
chọn sống nghèo khó vì một tình yêu lớn lao 
hơn.30”  

TTN 1990 tiếp tục đào sâu ơn gọi Phan Sinh 
trong thái độ hèn mọn và phục vụ theo gương 
Thầy Chí Thánh trong Tin mừng của Thánh 
Gioan. (Ga 13, 1-4).  

Tiếp đến TTN 1996, những định hướng của 
TTN này nêu bật các khía cạnh của Đoàn sủng 
Phan Sinh: Như Thánh Phanxicô, chúng ta: 

- Sống công bằng như những người kiến 
tạo hoà bình. 

- Thái độ hoán cải thường hằng 
- Tích cực tham gia sự bất bạo động và sự 

hoà giải trong tinh thần hèn mọn  
- Đến với những anh chị em đang sống 

trong tình trạng bị loại trừ. 
TTN 2002, Là dấu chỉ ngôn sứ trong tinh 

thần của Cha Thánh Phanxicô. Nếu Chị nhận 
biết ân huệ của Thiên Chúa…Từ đó chị em 

                                                 
29 Tài liệu TTN 1972, tr. 15 
30 Hiến Pháp (1984) đ. 50  

chọn chủ đề: “Những Phụ Nữ của Tin Mừng, 
làm sống lại các ân ban của Thiên Chúa cho một 
thế giới mới” 

TTN 2008 với chủ đề “Là Phan Sinh, chúng 
ta được kêu gọi sống sự tự huỷ của Đức Kitô 
trong sự trung tín, sáng tạo và liên đới với thế 
giới khổ đau”. Điểm quy chiếu để triển khai chủ 
đề này là Kinh Thánh, Bút tích của Cha Thánh 
và Mẹ Sáng Lập. 

TTN 2014 sắp tới, Hội Dòng lại tiếp tục đào 
sâu những thách đố mới trong thế giới hôm nay, 
để căn tính Phan Sinh ngày càng biểu tỏ sâu sắc 
hơn. “Như thánh Phanxicô, chiêm ngưỡng mầu 
nhiệm Nhập Thể của Chúa Giêsu để đáp trả 
tiếng kêu cứu của người nghèo và của hành 
tinh.” 

III. Tương quan giữa Dòng FMM và OFM 
  

 
Từ năm 1883, Mẹ Marie de la Passion mong 

muốn Hội Dòng trở thành Phan Sinh thực thụ, 
nên ngỏ ý với cha Raphael, Mẹ muốn gia đình 
nhỏ này được hưởng đặc ân Năm Dấu Thánh và 
Mẹ đã xin ĐTC ban cho Dòng ân huệ này 31. 
Với đặc ân các Dấu Thánh, Bề Trên Tổng 
Quyền (BTTQ) của Dòng được cha TPV 
AEHM trực tiếp hướng dẫn, nhờ đó tinh thần 
Phanxicô sẽ lớn lên trong Dòng. Cha TPV là 
người có nhiều trọng trách, nên ngài sẽ đặt một 
cha đại diện ngài ở một tu viện Dòng AEHM 
nào đó thay thế ngài hướng dẫn BTTQ. Vị đó sẽ 
là người khôn ngoan, thận trọng để BTTQ được 
soi sáng trong các vấn đề của Dòng, vì thế khi 
có vấn đề gì chị em có thể trực tiếp xin ý kiến 
cha TPV nhờ đặc ân này. Hơn nữa là một Hội 
dòng Thừa Sai đi đến các miền truyền giáo xa 
xôi, Mẹ muốn chị em được các cha Phanxicô 
                                                 
31 Ngày 16/5/1856, ĐTC Piô IX đã ban đặc ân này cho 
dòng các nữ tử của Cha Thánh Phanxicô Năm Dấu, gọi là 
Stigmatine Sisters được thành lập tại Ý, mục đích chăm 
sóc các trẻ em nghèo.  
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đến dâng thánh lễ, giúp giải tội, giảng tĩnh tâm, 
v.v… 

Những mối tương quan giữa chị em và Dòng 
Phanxicô từ đó được tiếp nối … Các Vị TPV 
luôn giúp chị em trong nhiều quyết định lớn liên 
quan đến toàn Hội Dòng. Thời Mẹ Maie de St. 
Marguerite làm BTTQ, TTN được tổ chức năm 
1956, bình thường TTN tiếp theo sẽ vào năm 
1962, nhưng Mẹ thấy sức khoẻ không được tốt, 
cần chuyển giao trách nhiệm cho một chị em 
khác nên đến xin ý kiến cha TPV AEHM, cha 
đồng ý và TTN đã được tiến hành năm 1960 để 
bầu Mẹ Marie du Sacré Coeur là BTTQ mới cho 
Hội Dòng. Như thế, các Ngài không là người 
giải quyết vấn đề nhưng là người tư vấn giúp 
cho chị em có những quyết định quan trọng. 

Một ví dụ khác liên quan đến Việt Nam 
(VN), sau 1975 Tỉnh Dòng FMM VN không 
liên lạc được với Trung Ương, có nhiều khó 
khăn nên vấn đề đặt ra là ai có quyền quyết định 
cho những người trẻ tuyên khấn? Lúc đó BTTQ 
Alma Dufault đã đến xin ý kiến cha TPV để giải 
quyết vấn đề này. 

Hoặc để có thể bổ túc một điều trong Hiến 
Pháp (HP) Dòng, hoặc nhiều vấn đề quan trọng 
khác, chị em luôn đến xin ý kiến cha TPV đế có 
sự cố vấn, hướng dẫn trực tiếp của Ngài. 

Trong HP điều 172 có một đoạn liên quan 
đến việc bầu cử BTTQ của Hội Dòng: “Cha 
TPV Dòng AEHM chủ toạ cuộc bầu cử BTTQ; 
BTTQ chủ toạ cuộc bầu cử các tổng cố vấn”. 
Chúng ta biết rằng, không có một Dòng Phan 
Sinh nào đưa vào HP những điều liên quan trực 
tiếp đến cha TPV Dòng Phanxicô như thế; và 
theo HP của PSTSĐM, việc bầu cử BTTQ sẽ 
không có hiệu lực nếu không có sự hiện diện 
của cha TPV. Trong thực tế, Ngài không chỉ 
hiện diện trong buổi bầu cử mà thôi, Ngài luôn 
đến đó trước 2 hoặc 3 ngày, để dâng thánh lễ, 
cùng cầu nguyện chia sẻ với chị em, giúp chị 

em trong một số đề tài, đơn sơ tham gia các sinh 
hoạt đời sống với các chị đại biểu của TTN và 
sẵn sàng lắng nghe chị em khi các chị cần gặp 
Ngài để xin ý kiến.  

Sau khi chị em đã bầu phiếu, chỉ mình cha 
TPV được hiện diện với hai chị có trách nhiệm 
kiểm phiếu, còn tất cả chị em ngay cả BTTQ 
cũng không được ở đó. Giây phút sau kiểm 
phiếu là giây phút cảm động nhất vì ai cũng 
đang nóng lòng chờ đợi kết quả cho biết BTTQ 
mới. Chính cha TPV là người công bố kết quả 
bầu cử, tất cả chị em hân hoan vỗ tay reo mừng. 
Chị trúng cử sẽ tiến lên và quỳ xuống trước mặt 
cha TPV và Ngài đặt câu hỏi cho chị: “Con có 
sẵn sàng đón nhận sứ vụ này không?” Khi vị 
BTTQ mới trả lời xong, Ngài chúc lành cho vị 
Tân BTTQ. Chị em nhìn thấy đó như chính Cha 
Thánh Phanxicô chúc lành cho BTTQ mới của 
Dòng. Chiếc nhẫn BTTQ từ thời Mẹ Sáng Lập 
truyền lại cho các BTTQ được đặt gần đó, sau 
khi chúc lành Ngài là người đeo nhẫn BTTQ 
cho BTTQ mới và chị chính thức nhận nhiệm vụ 
đối với Hội Dòng.  

Sau đó chị em tiến lên chào BTTQ mới và 
cũng chào cha TPV, Ngài chúc lành cho từng 
chị em. Đó là mối thân tình mà đặc ân Năm Dấu 
Thánh đem lại cho Dòng PSTSĐM trong số các 
Dòng Phan Sinh. 

Tương quan thân thiết đó hôm nay vẫn tiếp 
nối và còn biểu lộ bằng nhiều cách khác nữa. 
Mỗi năm ít nhất là 3 đến 4 lần cha TPV và Ban 
TCV của ngài gặp gỡ BTTQ và các chị TCV 
của PSTSĐM để chia sẻ, cầu nguyện chung, có 
thể cùng học hỏi một chủ đề nào đó, cùng 
nghiên cứu trao đổi với nhau và có bữa cơm 
chung, lần bên nhà PSTSĐM, lần bên nhà 
AEHM. “Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, anh em 
được sống vui vầy bên nhau.” (TV 133, 1) 

Viết theo tài liệu “Về Nguồn của FMM” 
Maria, fmm 

 

TRANG TIN FMM 
 
Chị em Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ chúng 

con xin kính chào quý anh chị em trong đại gia 
đình Phan Sinh Việt Nam. Thời gian trôi nhanh 
quá… mới đó mà chúng con lại nhận được 
thông báo nộp bài cho Chia Sẻ rồi ! Thôi thì cứ 
đến hẹn lại gặp, lần này chị em FMM xin sẻ 
chia với tất cả Đại gia đình những tin tức trong 

tháng 11 này, trước khi một năm Phụng vụ khép 
lại.  

Ngay từ đầu tháng 1/11/2013 đã có một biến 
cố long trọng và đáng ghi nhớ, đó là việc Đức 
Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli, đại diện 
không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam, 
đến thăm Giáo xứ Phanxicô Qui Hòa và cộng 
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đoàn chị em Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ hiện 
diện tại đây. Ngài muốn xuống thăm nhà An 
dưỡng nơi có các ông bà cụ già và các bệnh 
nhân đã ở lâu năm nhưng không được phép của 
Ban Giám Đốc Bệnh viện, vì thế cuộc viếng 
thăm của Đức Tổng Giám Mục chỉ diễn tiến 
trong Nhà Thờ và tu viện mà thôi.  

Nghi thức tiếp đón tuy không có kèn trống, 
cũng chẳng có lọng che như các giáo xứ khác, 
nhưng hàng ngàn người trong trại phong Qui 
Hòa, từ thiếu nhi đến ông già bà lão đều vui 
mừng ra dàn hàng đón tiếp Đức TGM Leopoldo 
Girelli, Vị Đại diện Tòa Thánh và Đức Giám 
Mục Matthêu Nguyễn Văn Khôi thật hoành 
tráng và trang nghiêm. Tất cả tụ tập trong thánh 

đường để chào mừng và lắng nghe lời giáo huấn 
của Vị Đại diện Tòa Thánh, cuộc tiếp đón này 
đã để lại sự khích lệ và nhiều ấn tượng tốt đẹp 
cho các anh chị em bệnh nhân cũng như cho chị 
em FMM đang phục vụ tại Qui Hòa. Sau lời 
chúc mừng của giáo xứ và của anh chị em bệnh 
nhân phong, Chị Giám Tỉnh FMM đại diện tất 
cả chị em chào mừng Đức Tổng Giám Mục và 
trình bày về sứ mạng của chị em tại Qui Hòa 
theo dòng lịch sử. Tạ ơn Chúa về hồng ân cao 
cả mà Người đã an bài mọi sự tốt đẹp cho anh 
chị em bệnh nhân và chị em Phan sinh Thừa Sai 
Đức Mẹ tại Qui Hòa trong ngày lịch sử này !  

Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli đã 
trao quà cho các bệnh nhân phong và chia sẻ với 
cộng đoàn Giáo xứ Qui Hòa niềm vui mừng của 
ngài được hiện diện trong ngôi nhà thờ mang 
tên cha thánh Phanxicô. Ngài nói rằng ngày 
hôm nay thánh Phanxicô dạy chúng ta về 4 thứ 
tình yêu : 

- Thứ nhất là tình yêu đối với người nghèo : 
vì tình yêu này mà thánh Phanxicô đã gặp 
gỡ ôm hôn người cùi để biểu lộ tình yêu 
đối với người bị gạt ngoài lề xã hội. Cha 
thánh Phanxicô là người dành tình yêu 
thương đặc biệt đối với người nghèo, nhất 
là những người phong cùi. 

- Thứ hai là tình yêu dành cho Giáo Hội : 
Cha thánh Phanxicô cũng yêu mến Đức 
Giám mục của ngài. Các con biết đó, tên 
của Đức Giám Mục Assisi vào thời cha 
thánh Phanxicô là Đức cha Guido, Ngài 
đã đón tiếp thánh Phanxicô như một người 
bạn. Vì thế thánh Phanxicô cũng yêu mến 
Đức Giám mục Guido và luôn vâng lời 
ngài. Đó là tình yêu đối với Giáo Hội. 

- Thứ ba là tình yêu dành cho toàn thể nhân 
loại và cho mọi người : Một ngày kia 
thánh Phanxicô đã rời Assisi, rời nước Ý 
để đi đến vùng Phi châu gặp vị Quốc 
vương Hồi Giáo. Cha thánh Phanxicô 
muốn biểu lộ tình yêu đối với những 
người khác quốc tịch với mình, đặc biệt cả 
những người khác tôn giáo với mình nữa. 
Vì vậy mà các anh chị em Phan Sinh hôm 
nay cũng sẵn sàng đi đến những vùng đất 
khác để truyền giáo cho những người khác 
quốc tịch với mình. 

- Thứ tư là tình yêu đối với Đức Giáo 
Hoàng : Một ngày kia thánh Phanxicô đã 
đến Roma gặp Đức Giáo Hoàng, Ngài 
muốn biểu lộ tình yêu dành cho Đức Giáo 
Hoàng, cho sự duy nhất của Giáo Hội.  
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Như vậy có 4 loại tình yêu : tình yêu dành 
cho người nghèo, tình yêu dành cho Giáo Hội, 
tình yêu dành cho toàn nhân loại và tình yêu 
dành cho Đức Giáo Hoàng. Từ đó, Đức Tổng 
Giám Mục nối kết với lời tuyên xưng về một 
Giáo Hội Duy nhất, Thánh thiện, Công Giáo, và 
Tông truyền trong kinh Tin Kính. Cha thánh 
Phanxicô cũng muốn dạy chúng ta yêu mến 
Giáo Hội với tất cả những đặc tính đó. Tình yêu 
của ngài đối với Đức Giáo Hoàng chính là tình 
yêu hướng đến tính duy nhất - sự hiệp nhất của 
Giáo Hội. Tình yêu của ngài đối với người 
nghèo chính là tình yêu đối với một Giáo Hội 
Thánh thiện được biểu lộ qua lòng bác ái. Và 
tình yêu của Ngài đối với những người ngoại 
quốc - khác tôn giáo, chính là tình yêu đối với 
một Giáo Hội Công giáo, đại đồng, đến với mọi 
người. Rồi tình yêu 
của ngài dành cho 
Đức Giám Mục Assisi 
chính là tình yêu đối 
với một Giáo Hội 
Tông truyền, vì mỗi vị 
Giám mục trong Giáo 
Hội là người tiếp nối 
vai trò của các thánh 
Tông đồ.  

Ngày hôm nay 
chúng ta muốn học 
hỏi những giáo huấn của Cha thánh Phanxicô và 
bắt chước ngài để sống tình yêu dành cho Đức 
Giáo Hoàng, dành cho Đức Giám mục, dành 
cho những người nghèo và dành cho toàn thể 
nhân loại… 

Và với tất cả anh chị em hiện diện trong nhà 
thờ thánh Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục 
Leopoldo công bố rằng Ngài đem đến đây cho 
mỗi người lời chào mừng của chính Đức Giáo 
Hoàng Phanxicô, Ngài nói : “Đức Giáo Hoàng 
rất gần gũi với anh chị em, và hôm nay một 
cách rất đặc biệt qua sự hiện diện của tôi là vị 
Đại diện của Ngài, Đức Giáo Hoàng muốn biểu 
lộ sự gần gũi thân tình với tất cả anh chị em 
thuộc giáo xứ thánh Phanxicô Qui Hòa 
này. ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ YÊU 
MẾN ANH CHỊ EM… Và thay mặt cho Đức 
Giáo Hoàng tôi chúc lành cho tất cả anh chị 
em”. Những tràng pháo tay vang lên và ai ai 
cũng vui sướng cảm động khi nghe Ngài chia 
sẻ.  

Sau đó, Đức Tổng Giám Mục vào thăm tu 
viện với những lời hỏi han về sứ vụ của chị em 

tại Qui Hòa. Ngài chào thăm và chúc lành cho 
các chị cao niên, ngài ghi vào sổ vàng của Tu 
viện những tâm tình như sau:  

“Chị em Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ 
tại Qui Nhơn thân mến, tôi rất biết ơn sự hiếu 
khách của Chị em. Thay mặt cho Đức Thánh 
Cha Phanxicô, tôi cảm ơn tất cả Chị em vì công 
việc phục vụ của Chị em cho Giáo Hội tại Qui 
Hòa và tình yêu của Chị em dành cho những 
người phong cùi. 

Nguyện xin Thánh Phanxicô Assisi và tất cả 
các thánh bảo vệ Chị em. 

Ngày 1 tháng 11 năm 2013 - Lễ Các Thánh. 
+ Leopoldo Girelli 
Đại diện Đức Giáo Hoàng tại Việt Nam”. 
Sau bữa cơm trưa cùng với Đức Cha 

Matthêu, quý cha, 
quý tu sĩ và quan 
khách, ngài còn lên 
lầu I để ngắm nhìn 
tượng Đức Mẹ Qui 
Hòa và Thánh Giá 
trên ngọn núi cao 
hơn 1000m, mà nay 
là một điểm hành 
hương đã được khá 
nhiều người biết 
đến.  

 Tiếp đến, chúng con xin chia sẻ về ngày lễ 
mừng kính Chân Phước Marie de la Passion - 
Đấng Sáng Lập Dòng và cũng là ngày Lễ Bổn 
Mạng của Hội Bảo Trợ Ơn Gọi FMM. Để tổ 
chức mừng lễ chị em đã có một buổi tối tưởng 
niệm chung trước ngày lễ (tối 14/11). Nhân dịp 
này, chị em có niềm vui lớn lao là nhận được sứ 
điệp của Soeur Suzanne Phillips - Bề Trên Tổng 
Quyền gởi đến chị em nhân dịp Lễ Mẹ Sáng 
Lập. Thật là ngạc nhiên và thú vị khi Trung 
ương Dòng có sáng kiến làm một clip video để 
chị em trên khắp thế giới tận mắt nhìn thấy Bề 
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Trên Tổng Quyền sau gần 1 
năm Soeur phải ngưng mọi 
công việc để điều trị căn bệnh 
ung thư bạch cầu và nay kết 
quả cho thấy tế bào ung thư 
không còn nữa. Tạ ơn Chúa ! 
Kính mời anh chị em nếu 
muốn thì vào mạng để “xem 
ké” video này tại địa chỉ sau: 
http://fmmvn.net/video-
clip/c2/i323/trang-1/Su-diep-
cua-BTTQ-goi-den-chi-em-
nhan-dip-Le-MSL-15-11-
2013.html)... 

Tại nhà Tỉnh Dòng, ngày 
15/11 là ngày Lễ cho nội bộ 
chị em, còn ngày 16/11 mới là 
ngày tổ chức chung cho quý 
Hội viên Hội Bảo Trợ Ơn Gọi FMM mừng Lễ 
Bổn Mạng. Dù đang bề bộn trong việc xây 
dựng, chị em đã có dịp đón tiếp khoảng hơn 300 
anh chị em hội viên miền Sàigòn, Xuyên Mộc, 
Hố Nai, Xóm Mới tề tựu về mừng ngày Lễ Bổn 
Mạng thật đầm ấm. Đây cũng là dịp để anh chị 
em được nghe giới thiệu về cuộc đời Mẹ Sáng 
lập và hiểu biết thêm về đời sống cùng với 
những hoạt động của chị em tại Việt Nam. Các 
Hội viên cũng có dịp chia sẻ những suy tư cảm 
nhận của mình, khi có cơ hội tham gia vào công 
việc cổ võ, trợ giúp cho việc đào tạo các ơn gọi 
trẻ…  

Tiếp đến, cộng đoàn cùng tham dự thánh lễ 
Tạ Ơn do cha Gioan Thiên Chúa Nguyễn Phước 
chủ tế. Sau Thánh lễ, các hội viên chia sẻ bữa 
tiệc đơn sơ với nhà dòng. Quà mừng trong dịp 

này được 
Tỉnh Dòng 
góp lại để 
chia sẻ với 
các nạn 
nhân bão 
lụt tại 
Philippines 
và tại 

Miền 
Trung.  

Tại các 
miền Lâm 
Đồng, Nha 
Trang, Cà 
Mau… chị 
em chúng 

con cũng tổ chức ngày lễ mừng kính Chân 
Phước Marie de la Passion cho các Hội viên 
Bảo Trợ Ơn Gọi FMM. Đó là dịp để chị em 
FMM, đặc biệt là các em trẻ trong các giai đoạn 
đào tạo, nói lên tâm tình tri ân cảm tạ sự quan 
phòng của Thiên Chúa và lòng biết ơn sâu sắc 
đối với quý ân nhân và quý thành viên Hội Bảo 
Trợ Ơn Gọi, vì biết bao hy sinh, những lời cầu 
nguyện và sự quảng đại đóng góp cả vật chất và 
tinh thần, để chung tay góp sức vun trồng các ơn 
gọi trẻ…  
 Cuối cùng chúng con cũng xin “trình làng” 
chuyện xây cất nhà thờ và tu viện Thánh Tâm, 
vì ai gặp chị em cũng hỏi nhà mẹ xây xong 
chưa… Số là khi xin giấy tờ làm nhà chị em 
phải chờ đợi quá lâu, đến khi có giấy tờ thì giá 
vật liệu cũng tăng giá ! Kinh phí cao mà thời 
gian cũng hạn hẹp, khi khởi công chị em cứ 
nghĩ trong cuối năm 2013 sẽ khánh thành nhưng 
bây giờ thì dự kiến phải dời đến sau Tết Giáp 
Ngọ 22/2/2014… Tuy chưa xong nhưng vừa rồi 
ngày Lễ Bổn Mạng Hội Bảo Trợ Ơn gọi, phòng 
cơm đã được tạm sử dụng làm nơi tiếp đón các 
hội viên, còn thánh lễ vẫn phải cử hành tại nhà 
thờ cũ vừa chật vừa nóng!  

Là nhà Mẹ của Tỉnh Dòng nhưng vì diện tích 
đất rất hạn hẹp nên không gian xung quanh 
không có. Thế nhưng khi đã hình thành thì nhìn 
dáng vẻ ngôi Thánh đường cũng rất khang trang 
bề thế. Cám ơn Chúa vì nhờ quý ân nhân xa gần 
đã quảng đại đóng góp…và ngày Chúa Nhật 
17/11 vừa qua, các cha Phanxicô cũng đã cho 
phép chị em qua nhà thờ Đa Kao bưng giỏ… 
nên chúng con lại có thêm nhiều ân nhân khác. 
Hiện chúng con đang trong giai đoạn hoàn thiện 
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và trang trí nội thất còn nhiều bề bộn. Kính xin 
anh chị em trong đại gia đình Phan Sinh cầu 
nguyện cho chị em có thêm những ân nhân 
quảng đại rộng tay chia sẻ để công trình sớm 
hoàn tất, nhờ đó chúng con có nơi thờ phượng 
Chúa và sinh hoạt mục vụ.  

Bước vào Mùa Vọng, chúng con kính chúc 
Quý anh chị em trong đại gia đình Phan Sinh 

việt Nam một Mùa Vọng thật sốt sắng thánh 
thiện để chào đón Đấng Emmanuel đến trong 
thế giới và nơi từng mỗi tâm hồn.  

Nguyện xin Cha Thánh Phanxicô chúc lành 
và chuyển cầu cho mỗi người… 

Chị em Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ 

 
 
TÂM TÌNH NGÀY HỌP 
MẶT CỰU PHAN SINH 

 Long Vân CPS 66 

 ‘‘Em đã quyết định năm nay sẽ về họp mặt 
CPS. Mai lễ mấy giờ?”. Tôi bấm máy nhắn tin 
trả lời anh Đa ngay sau khi nhận được tin nhắn 
của anh: “Năm nay Vân cố gắng về họp mặt 
nghe, vì năm nay số anh chị em tham dự khá 

đông đấy. Gặp lại các cha các thầy chắc là vui 
nhiều”. Tôi nói lại với vợ, bàn chuyện ngày mai 
đi Thủ Đức (tên gọi cũ của quận 9 bây giờ). 

Đêm đó tôi khó ngủ, lòng nao nao ngày mai 
sẽ về trường cũ, mái trường chủng viện từng 
bao năm ấp ủ, ươm mầm cho tôi mai này lớn lên 
trở thành một linh mục, tu sĩ theo linh đạo 
Thánh tổ phụ Phanxicô. Hoặc như không được 
ơn thiên triệu linh mục, thì ra đời tôi cũng đã 
được trang bị đầy đủ kiến thức và đạo đức để 
sống có ích cho Giáo hội, cho xã hội và gia 
đình. Thế mà! Ôi thế mà! Tôi đã làm được gì? 
đã qua hơn nửa đời người, ta vẫn là ta, hai bàn 
tay trắng, phụ công ơn cha me, phụ tình nghĩa 
cha thầy. 

 Sáng hôm sau, vợ chồng dậy sớm, lội bộ 
ra đường Cộng hòa, bắt xe búyt, xuống ngã 4 
Thủ Đức, đi bộ vào Chợ Nhỏ, rẽ vào trường 
xưa. Vợ có vẻ bỡ ngỡ, vì là lần đầu tiên theo 
chồng đến nơi trước kia chồng “đi tu”. Vào 
trong sân, tôi thấy Long ‘Suzuki’ đang đứng lớ 
ngớ một mình. Đức, lớp sau (dạy Anh văn cho 
các thầy) bước đến chào. Cha Vịnh, phó giám 
tỉnh, phụ trách CPS, đến. Tóc cha bạc trắng, khá 
dài. Mình nói đùa: “Cha để dài chút nữa giống 
nghệ sĩ đó’’. Cha Dũng, phụ trách cộng đòan, 
đến chào. Lúc này anh em CPS lục tục đến. 
Thành và Kiên, cùng lớp; Công Bình, sau một 
lớp; tiến sĩ Giáp, huynh trưởng, cùng quây quần 
trò chuyện. Vợ chồng bác sĩ Thực; vợ chồng 
Trung (nhà hàng Thiết Mộc Lan) xuống xe đến 
chào các đàn anh. Trung buột miệng: “Lâu lắm 
mới gặp anh Long Vân”. Vợ Trung thêm: “Anh 
kỳ này mập”. Thế đó tình huynh đệ CPS – 
những đứa con của Cha Thánh - thật tuyệt vời, 
thế mà lâu nay ta để vuột mất, chỉ biết lao vào 
những mối quan hệ vô bổ, phù phiếm. Dáo dác 
nhìn vợ, Nga đang ngồi trò chuyện với một phụ 
nữ trên băng ghế bên ngoài mái hiên phòng 
étude lớn. 

Khoảng 8g30, nghe tiếng hô hào mời anh em 
vào hội trường. Tôi gọi vợ tới, và mới biết 
người phụ nữ kia là vợ của Mai văn Hùng, 
người bạn cùng lớp đã qua đời cách đây hai năm 
ở quê vợ Pleiku. Hai mẹ con từ cao nguyên xa 
xôi xuống hôm qua theo tin báo của Tài. Mọi 

CỰU PHAN SINH VIỆT NAM 
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người đi hai hàng vào hội trường. Anh Phiên, 
đại diện CPS VN, đứng đón, nói vọng: “Năm 
nay có Long Vân!”. Bên trong hội trường, các 
thầy học viện đã ngồi các hàng ghế trên. Anh 
em CPS và thân nhân ngồi tiếp theo. Hội trường 
mới xây trên phần đất năm xưa là một sân chơi 
bóng chuyền, gọi là sân hai. Tôi đọc được dòng 
chữ trên một phông gắn phía trước: NGÀY 
TRUYỀN THỐNG GIA ĐÌNH CỰU PHAN 
SINH VIỆT NAM 06.10.2013. Tôi nhận tập 
san, bìa trước in dòng chữ LỂ GIỖ TỔ 2013, 
tình HUYNH ĐỆ & nghĩa ÂN SƯ. Chương 
trình bắt đầu khỏang 9g30 theo như dự kiến ghi 
trong tập san. Tôi ngóai nhìn phía sau. Đã có 
thêm nhiều CPS đến; cùng lớp có: Nhi, Tài, 
Xuyên, vợ chồng Đạt. Nhoáng thấy anh Hà Tôn 
Vinh bước lên ngồi trên cùng, bên phải. Anh 
Vinh là CPS ở Mỹ về VN công tác cho Ngân 
hàng Thế Giới. Vinh lớp cha Vịnh, xưa là đòan 
trưởng thiếu đòan hướng đạo Nam Hải, mình là 
đội trưởng đội Đại Bàng. 

Sau huấn từ của cha phụ trách, đến tiết mục 
hoạt cảnh do các thầy học viện trình diễn về 
cuộc đời Cha Thánh Phanxicô. Mình hờ hững 
theo dõi. Chủ yếu mở tập san đọc tin tức CPS 
hải ngọai. Chợt có người dìu cha Savio Chức 
lên ngồi hàng ghế trước mình. Cha bị xe đụng ở 
Xuân Sơn, về Saigon chữa và ghé vào dự họp 
mặt CPS. Cha Savio xưa là giám học ở chủng 
viện, nay là cha linh hướng cho các xơ Clara ở 
Xuân Sơn. 

Gần 10g, anh em CPS và thân nhân rời hội 
trường, đi hai hàng, tay cầm nhang, nến và cành 
hoa cúc vàng ra nghĩa trang viếng mộ các cha 
thầy. Chợt nhớ đến bài thơ mình sáng tác năm 
1992 khi lần đầu tiên về họp mặt CPS, có đọan : 
“Trường còn đây mà người xưa đã mất. Tôi 
ngậm ngùi nguyện xin trước mộ phần. Những 
cha thầy đã một thời tất bật. Lo cho tôi từng nét 

chữ, chén cơm”. Sau đó mọi người tuần tự quay 
lại, bước lên lầu một vào nhà nguyện. Thánh lễ 
đồng tế do cha Long, Giám tỉnh, chủ tế. Mình 
kéo vợ lên ngồi bên.  

 Cuối lễ, mọi người lên nhận lộc của cha 
Giám tỉnh: một xâu chuỗi tràng hạt và một ảnh 
thánh Phanxicô, cùng chụp hình lưu niệm. 
Khoảng 11g, tiệc liên hoan. Vợ chồng ngồi 
chung bàn với các bạn cùng lớp: Thành, Tài, vợ 
chồng Đạt, vợ Hùng và một anh lớp cha Vịnh. 
Lâu lắm mới dự một cuộc vui như vậy với anh 
em CPS, gần đây nhất là sau khi lấy vợ năm 
2006. Thật đầm ấm, tràn đầy phấn khởi, thắm 
thiết tình huynh đệ Phan sinh. Xen lẫn văn nghệ, 
mình lên đọc thơ, cuống quýt để quên mất mấy 
đoạn. Quê thật! Đọc tới đọc lui vẫn quên, đọc đi 
đọc lại đọan cuối: “18 năm nay trở về họp mặt. 
Cuộc vui rồi tàn để lại lặng thinh. Còn trong tôi 
những lời cha nhở nhắc. Sống làm sao cho trọn 
nét Phan sinh”.  

Cuộc vui rồi tàn. Mọi người tạm biệt nhau, 
túm lại từng nhóm ngoài sân hoặc dưới hàng 
hiên mái trường thân yêu năm nào. Người về 
trước, kẻ quyến luyến chưa về. Mình tìm anh 
Tấn chào, gọi đùa anh là “ân sư”. Tấn là người 
20 năm về trước đã đưa mình vào cộng tác báo 
Tuổi Trẻ, để rồi từ đó cuộc đời mình gắn liền 
với nghiệp dịch sách báo ở đất Sàigòn. Cho đến 
giờ dù vinh, dù nhục, thì đời mình cũng đã nếm 
trải biết bao mùi vị ngon ngọt hoặc cay đắng 
của nghề viết báo tự do. 

Quay lại hiên nhà ăn, một số bạn cùng lớp 
đang trò chuyện với cha Kính. Kính là bạn cùng 
làng, cùng lớp thời tiểu học Văn Tứ, Tân Bình, 
Cam Ranh. Hai đứa cùng ra Nha Trang học Ký 
túc xá Phanxicô, cùng được chọn vào chủng 
viện Thủ Đức. Nhưng Chúa chọn Kính, không 
chọn mình, làm linh mục. Mọi người gọi “cha 
Kính”, còn mình “thằng Long Vân”. Âu cũng là 
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định mệnh, cũng đành vâng theo số phận Chúa 
đã an bài. Đến giờ lớp tạm biệt nhau. Hẹn gặp 
lại nhau. Gọi vợ về. Nga đang nói chuyện với 
vợ Hùng và o Dong (bà Nam). Mình lên xe 
Thành, vợ quá giang xe Nhi ra ngã 4 Thủ Đức, 
chờ đón xe búyt về lại Sàigòn. 

Hai vợ chồng lội bộ một khúc. Đến nhà 
khoảng 4g chiều. Bé “Nị”, con Tâm-Lai, thấy từ 
xa lên tiếng: “Ông bà ‘Báo’ tình quá a!”. Vợ có 
vẻ thích thú chuyến đi này. Hẹn năm sau nữa. 
Văng vẳng giọng ai hát bài “Về thăm chủng 
viện” (nhạc và lời của Nguyễn Thành Thống, 
sau một lớp), từ loa máy vi tính. “Con về thăm 
chủng viện Phanxicô… thăm cha thầy anh em 
cũ mới…kỷ niệm xưa nay đã xa rồi, mà trong 
tôi vấn vương bồi hồi. Ôi kỷ niệm tuổi thơ còn 
đâu...”.  

 Chợt nhớ lại bài thơ sáng tác năm nào:  
“Xin trả lại đời tu niềm mơ ước.  
Quãng thời gian ôm ấp mộng cao vời. 
Những năm mang hành trang đời tận hiến.  
Bước chưa quen trên sỏi đá chập chùng… 
Xin trả lại sân trường chiều xế bóng.  
Bước tung tăng vui thỏa tuổi hồn nhiên.  
Trả hàng cây phượng vỹ chiều mơ mộng. 
Lúc hè về rộn rả giọng ve sầu… 
Rồi mai đây trên nẻo đường muôn lối.  
Biết tìm đâu những kỷ niệm êm đềm.  
Hẹn một mai có tình cờ gặp lại.  
Sẽ cùng nhau ôn kỷ niệm ngày xưa”. 
    Sàigòn, 23.10.2013 
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 Tuổi trẻ lý tưởng 
Ts Trần Mừng ofm  

Tuổi trẻ, đó không phải là một quãng đời, 
tính từ mười lăm, hoặc hai mươi đến ba mươi 
tuổi. Nó chính là ý niệm, là tinh thần.Tuổi trẻ 
không phải là những đôi má hồng, những đôi 
môi đỏ, hay những đôi chân dẻo dai. Tuổi trẻ 
chính là ý chí, là khả năng sáng tạo, là cảm xúc 
mãnh liệt và sôi nổi. Tuổi trẻ, đó là mùa xuân 
tươi đẹp và vĩnh cửu của cuộc đời. 

 Tuổi trẻ nghĩa là lòng can đảm thắng được 
sự nhút nhát, nhu nhược; là lòng khát khao mạo 
hiểm, kỳ thú, vượt lên trên cuộc sống phẳng 
lặng và đơn điệu. Nhiều khi, tuổi trẻ ở người 
đàn ông sáu mươi lại nhiều hơn chàng trai hai 
mươi. Không ai tính sự trưởng thành chỉ bằng 
tuổi tác. Chúng ta già nua bởi sự thiếu vắng lý 
tưởng trong cuộc đời. 

 Năm tháng có thể làm nhăn nheo làn da. 
Nhưng không tất yếu đánh mất lửa nhiệt thành; 
không đương nhiên làm cho tâm hồn trở nên già 
cỗi. Sự lo lắng, nỗi sợ hãi, sự thiếu tự tin làm 
tổn thương trái tim và gây suy sụp tinh thần. 

 Dù sáu mươi hay mười sáu tuổi, trong trái 
tim của mỗi người đều chứa đựng những điều 
kỳ diệu, những khát khao vô tận tình yêu đối với 
cuộc sống và những điều tốt đẹp sẽ đến. Trong 
trái tim của tôi và của các bạn có một “trạm 

truyền thông”- mà nhờ nó- chúng ta có thể nhận 
biết được những thông điệp về tình yêu, cái đẹp, 
niềm hy vọng, niềm tin, lòng can đảm và sức 
mạnh từ con người và thế giới. Sự nhận biết đó 
càng nhiều, bạn càng trẻ trung và yêu đời. 

 Khi chiếc anten của hệ thống truyền thông bị 
hạ xuống, nghĩa là khi tâm hồn bạn bị che phủ 
bởi lớp băng giá của sự thờ ơ, ích kỷ và bi quan, 
khi đó bạn đang già đi, thậm chí ở tuổi hai 
mươi! Nhưng khi chiếc anten của bạn được cất 
lên, vươn cao để bắt sóng tín hiệu của sự lạc 
quan, tin tưởng, khi đó hy vọng rằng: bạn có thể 
chết trẻ ở độ tuổi hai mươi. 

 Trong Nhiệm thể của Đức Kitô, các bạn và 
tôi, không ai là không được mời gọi lớn lên và 
trưởng thành đến mức “hoàn thiện như Thiên 
Chúa Cha”(x Mt 5,48). Con đường hoàn thiện 
Kitô giáo đòi hỏi mỗi chi thể của Nhiệm thể 
phải thực hiện sứ vụ “trẻ hóa” con tim và cuộc 
đời mình bằng những phương thức của Tin 
Mừng và Giaó Huấn của Hội thánh. Như vậy, sứ 
vụ “trẻ hóa” là một điều kiện cần để được cứu 
độ, như Lời dạy của Chúa Giê-su: Không ai 
được vào Nước Trời, nếu không có tâm hồn trẻ 
thơ (x Mc 10,14-15). 

 
NẮNG CHIỀU 

Phê-rô Trần Ngọc Niên 

Trong số báo chia sẻ tháng 11 vừa qua, Ban 
biên tập đã đăng một bài viết với tựa đề “Xin 
đừng quên tôi!” như một lời nhắc nhớ và mời 
gọi các tín hữu lữ hành cầu nguyện cho các tín 
hữu đã qua đời. Khi đọc bài viết này, tôi chợt 
nhớ đến một Anh trong Dòng hiện nay đang yên 
nghỉ ở nghĩa trang giáo xứ Xuân Sơn qua lời kể 
của Anh phụ trách cộng đoàn.  

Vào một buổi chiều ngày cuối cùng của 
tháng mười, tôi vào nghĩa trang Xuân Sơn mang 

theo hai chậu bông vàng thọ để đặt trên mộ 
người Anh quá mà tôi chưa một lần đến đây. 
Tôi vừa đi vừa hỏi bà con lối xóm về ngôi mộ 
của Anh. Thế rồi, người ta đã chỉ cho tôi ngôi 
mộ ấy nằm ở phía tay trái, dãy đầu tiên từ ngoài 
đường vào cổng nghĩa trang. Khi đến nơi, tôi 
đứng nhìn chung quanh vòng đai đất thánh rộng 
lớn với biết bao nấm mồ san sát, được lát bằng 
những loại đá hoa cương, hay những viên gạch 
men bóng loáng, bỗng nhiên có một ngôi mộ 
trắng xóa vừa được bao phủ một lớp vôi trắng, 
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lọt thỏm giữa những ngôi mộ bề thế với những 
dòng chữ Tu sĩ Pascal Nguyễn Văn Lụy sinh 
ngày 18.12.1914 tại Lưu Mỹ, Nghệ An, khấn 
Dòng ngày 20.6.1937 tại Vinh, qua đời ngày 
23.4.2004 tại Thủ Đức. Lúc này, cũng là lúc ánh 
nắng chiều tắt dần khỏi những ngọn cây cao và 
đất thánh bắt đầu trở về lặng lẽ, yên tĩnh. Dòng 
thời gian thấm thoát đã gần 9 năm rồi, Anh vẫn 
yên nghỉ ở đây giữa những người không quen 
biết. Nhưng có lẽ người dân ở đây thì biết Anh 
vì các anh em của Anh đang phục vụ ở đây nên 
họ đã thắp hương, đặt hoa trên mộ của Anh khá 
nhiều. 

Đứng trước ngôi mộ Anh, tôi đang cố gắng 
nhớ lại hình ảnh của Anh và lắng nghe những 
lời trăn trối của Anh nhưng không tài nào có 
được, vì Anh nằm xuống khi tôi mới bước chân 
vào giai đoạn Thỉnh sinh. Chính vì thế, giờ đây 
tôi chỉ có thể nhớ đến Anh khi nhớ lại lời của 
thánh nữ Mô-ni-ca đã ngỏ lời với hai người con 
của bà lúc nằm trên giường hấp hối: “Mẹ chỉ xin 
hai con một điều, là dù chúng con ở đâu, thì 
cũng nhớ tới mẹ, trước bàn thờ Chúa”32.  

Rồi tôi liên tưởng đến anh Phao-lô Đinh 
Huỳnh Hoa và anh Đa-mi-en Đoàn Văn Lữ đã 
bày tỏ lòng biết ơn đối với Chúa, với Giáo hội, 
với Hội dòng, với Tỉnh dòng, và với mọi người 
trong niềm tin yêu và hy vọng được Chúa nhân 
từ, bao dung, huệ ái, ghé nhìn, mỉm cười và nói 
với mình: “Đây là thế giới mới của con!”33, hay 
“Nếu đẹp lòng Chúa thì xin cho con được 
chết”34.  

Khi nhớ lại những lời trăn trối của các Anh, 
tôi nghiệm thấy lời của thánh Phao-lô nói: “Vì 
đối với tôi, sống là Đức Ki-tô, và chết là một 
mối lợi” (Pl 1,21) rất phù hợp với ước muốn của 
các Anh. Vì thế, việc tưởng nhớ những Anh đã 
qua đời có lẽ không phải bằng cỗ bàn, nhưng 
bằng lời cầu nguyện. Cũng không phải bằng 
hương nến trên mộ phần, mà là bằng hương 
lòng trên bàn thờ. Tuy nhiên, anh em trong cộng 
đoàn Xuân Sơn và Bình Giã muốn kết hợp cả 
hương lòng trên bàn thờ và hương hoa trên mộ 
phần nên trong dịp tĩnh tâm tháng 11, anh em đã 
nhất trí với nhau lập mộ cho Anh Pascal theo 
mô hình nghĩa trang của giáo xứ. 

                                                 
32 Âu-gút-ti-nô, Tự thuật. 
33 Đinh Huỳnh Hoa, Di chúc. 
34 Đoàn Văn Lữ, Lời cầu nguyện trên giường bệnh. 

Có thể nói đây là một việc làm lành thánh, vì 
trong Hiến chế tín lý về Giáo hội của Công đồng 
Va-ti-ca-nô II viết: “Giáo hội lữ hành hết lòng 
kính nhớ, dâng lời cầu nguyện cho những người 
đã chết, vì cầu nguyện cho họ được giải thoát 
khỏi tội lỗi, là một việc lành thánh”35. Cho nên, 
lời cầu nguyện và những hành động cụ thể cho 
những người đã khuất, đặc biệt cho những Anh 
trong Dòng không những tạo nhịp cầu giữa 
người sống và người chết, mà còn là một đầu tư 
công phúc cho chính người sống, vì các thánh 
không bị cắt đứt liên lạc với cộng đoàn những 
tín hữu chưa đạt tới hạnh phúc vĩnh hằng. Điều 
này đã được khẳng định trong tài liệu Hiến chế 
tín lý về Giáo hội: “Bởi được kết hợp mật thiết 
hơn với Đức Ki-tô, các vị ở trên trời càng củng 
cố Giáo hội trong sự thánh thiện một cách bền 
vững hơn nữa, gia tăng nét trang trọng cho việc 
thờ phượng mà Giáo hội ở dưới đất này dâng 
lên Thiên Chúa, và bằng nhiều cách giúp vào 
việc xây dựng Giáo hội cho rộng lớn thêm hơn. 
Một khi đã được rước về trời và được ở bên 
Chúa, thì nhờ Người và với Người và trong 
Người, các ngài không ngừng cầu thay cho 
chúng ta với Chúa Cha, trong khi dâng tiến các 
công trạng đã lập nên nơi trần thế, nhờ vị trung 
gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người là 
Đức Ki-tô Giê-su”36. 

 Vì thế, sự trao nhận hỗ tương này, vừa là 
một hành vi bác ái, vừa là một bổn phận thảo 
hiếu. Đồng thời, cũng góp phần củng cố Giáo 
hội, ngày một vững bền trong sự thánh thiện. 
“Vì tất cả chúng ta đều là con cái Thiên Chúa và 
hợp thành một gia đình trong Chúa Ki-tô, nên 
khi hiệp thông với nhau trong tình yêu qua lời 
đồng thanh ca tụng Chúa Ba Ngôi chí thánh, 
chúng ta cùng đáp lại lời mời gọi thân tình của 
Giáo hội và được tham dự, cảm nếm trước 
phụng vụ vinh hiển toàn hảo”37. 

 

 

 

                                                 
35 Vat II, Hiến chế tín lý về Giáo hội, s. 50. 
36 Công đồng Va-ti-ca-nô II, Hiến chế tín lý về Giáo hội, 
s. 49. 
37 Công đồng Va-ti-ca-nô II, Hiến chế tín lý về Giáo hội, 
s. 51. 
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HỌP MẶT ANH EM PHAN SINH  
LÀM MỤC VỤ & TRUYỀN GIÁO 

  
 

Năm nay, năm 2013, với số đuôi của năm là 
con số 13 có vẻ không may mắn đối với người 
thường, thì lại trở thành vận may đối với người 
tu sĩ phan sinh làm mục vụ (21 quản xứ) và 
truyền giáo (4 điểm, trong đó 2 ở nước ngoài). 2 
không 13 (2013), trở thành 2 nhân 13 ra con số 
26 người ghi danh tham dự “tuần” họp mặt. Giờ 
chót thì hai người không dự được, một là anh 
Phú, công tác đột xuất, hai là anh Quế, Suối 
Dầu, ra sân bay trễ chuyến Nha Trang – Saigon, 
nên còn lại đúng hai tá tông đồ, gồm các anh : 
John Phước (trưởng đoàn), Xuân Quý (Truyền 
giáo), Công Minh (Mục vụ) ; Hữu Lệ (Hà Nội) ; 
Đình Sĩ, Thanh Hải, Duy An, Trung Phụng 
(Vinh) ; Thành Trung, Văn Long, Hữu Chi, Ya 
Thu, Đình Phục, Khánh Thông, Văn Liên 
(Kontum) ; Đình Ngọc, Văn Huân, Văn Dám, 
Văn Mai (Nhatrang) ; Văn Bình, Văn Sang 
(Saigon) ; Xuân Quế (Bà Rịa) ; Văn Đình, Đình 
Tài (Long Xuyên). Lần họp mặt này có ba đặc 
điểm : 

1. Nước ngoài : Chưa lần nào cuộc họp mặt 
được tổ chức ngoài Nước, dẫu rằng đối với một 

số anh em họp mặt tại Vinh năm nào phải vượt 
cây số ngàn nhiều hơn lần này. Kampuchia là 
nơi được chọn làm địa điểm gặp gỡ cho năm 
nay. Đất nước này sát ranh với Việt Nam, và 
Tỉnh dòng Phanxicô Việt Nam đã có một cộng 
đoàn Tua Krosong, cách thủ đô Pnompenh 18 
cây số, có 4 anh em (Dũng, Vượng, Biên, Duy), 
với nhiều chân rết tại đó.  

Chưa đi chưa biết Cam-bô 
Đi rồi mới biết Kampu hơn mình 
Họ hơn mình vì nếp sống văn minh hiện tại 

và họ hơn mình vì quá khứ lẫy lừng chưa từng 
nghe đến. Văn hoá hiện tại (tức văn minh) thể 
hiện nơi các công trình kiến trúc có nét riêng, 
nhìn là biết văn minh Khmer. Cách chào khách 
và cám ơn khách có nét riêng không lẫn vào đâu 
được, và nhất là xe chạy ngoài đường dẫu kẹt 
cứng cũng không bóp còi inh ỏi “như ta” ! Họ 
tự do hơn ta vì đa đảng và không thấy tường lửa 
(firewall) ở đâu cả. Còn quá khứ, thì từ thế kỷ 
12, họ đã xây dựng quần thể Angkor to lớn mà 
đặc biệt là toàn bằng đá xếp lên nhau, không xi 
măng kết dính. Cột đá, tường đá, lan can đá, và 
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ngói cũng bằng đá uốn cong mái nhà ! Cung 
đình Huế nếu còn nguyên vẹn so với quần thể 
Angkor, cũng may lắm chiếm được một góc nhỏ 
! Lại nữa Vương quốc Khmer thời trước là rất 
rộng lớn, trải dài từ Thanh Hoá cho tới Hà Tiên 
Rạch Giá, trừ một giải hẹp sát biển cho Vương 
quốc Chăm-pa mà thôi. Việt Nam thời đó chưa 
có tên, mà chỉ là một Đại Việt nhỏ bé chưa bằng 
Bắc Bộ ngày nay ! 

2. Dài ngày : Vì đi nước ngoài mà lại trải dài 
và rộng trên đất nước này, nên thời gian đương 
nhiên cũng phải kéo dài, 4 ngày 5 đêm, tức gần 
trọn tuần lễ. Đi sáng sớm thứ hai 18-11 từ 
Đakao và về đến Saigon chiều tối thứ sáu 22-
11-13. Một thời gian dài kỷ lục tương đương với 
thời gian của trọn tuần tĩnh tâm năm (xem chi 
tiết cuối bài này).  

3. Di động : Đây là sáng kiến hay, bày cho 
anh em sau này bắt chước. Số là thời gian anh 
em ngồi trên xe khá nhiều, nhất là có những 
chặng đường dài hun hút, nên theo sáng kiến 
của anh Phước, anh em đã biến nhà xe thành 
phòng họp di động có máy lạnh. Với chiêc 
micrô trên tay, anh em chia sẻ kinh nghiệm mục 
vụ và truyền giáo tại địa bàn mình. Anh em 
khác chỉ cần mở tai nghe, còn mắt có thể nhắm 
lại hoặc hé ra ngắm đường. Buổi họp trong 
phòng cố định chỉ có hơn một tiếng trước giờ lễ 
tại nhà trẻ mới xây thuộc cộng đoàn anh em ở 
Tua Krosong. Còn lại toàn là “họp” di động. 

Trong suốt nhiều giờ của hai ngày ngồi xe, 
anh em đã thổ lộ nhiều điều mà nếu ngồi họp cố 
định có khi không đủ can đảm để kể lể. Qua đây 

anh em biết được nhiều 
điều hữu ích, nhất là 
những bước đường gian 
nan để hình thành chương 
trình truyền giáo mục vụ 
tại đất Chùa Tháp và nước 
Vạn Voi (Lào). Tại xứ 
Chùa Tháp (Kampuchia) 
thì xã hội rất dễ cho hoạt 
động Đạo, nhưng giáo 
quyền lại rất khó cho linh 
mục Việt đến. Lý do, đa số 
công giáo tại đây là người 
Việt, nếu linh mục cũng là 
người Việt, làm lễ tiếng 
Việt, thì số người Khmer 
công giáo ít ỏi kia sẽ bị lạc 
lõng, và mang tiếng là theo 
Đạo Việt. Các giám mục 

tại đây buộc các linh mục phải làm lễ bằng tiếng 
Khmer dẫu giáo dân dự lễ có khi chỉ toàn là 
người Việt. Bốn giám mục (trong đó có một vị 
hưu) đều là ngoại quốc. Linh mục thì hầu hết 
cũng là ngoại quốc, trừ Việt Nam (cũng có một 
vài vị Việt, nhưng phải rất thông thạo tiếng 
Khmer). Trái lại, ở Lào, giáo quyền rất dễ chấp 
nhận linh mục Việt đến làm việc, nhưng phía xã 
hội lại không dễ dàng cho các hoạt động Đạo. 
Hiện nay tại Lào, tỉnh dòng cũng đã cắm một 
anh em bên đó (Quang Huyền). 

Cái “di động” thứ hai là không có chỗ nào 
dâng lễ đến hai lần. Năm ngày là di động đến 
năm nơi cách xa nhau. Hai nơi được xem như 
“nhà thờ chính toà” (Kampong Cham và Pnom-
Penh), hai nơi là nhà thờ công giáo duy nhất 
thành phố (Siem Reap) và nhà thờ nơi anh em 
Phan sinh đóng đô Tua Krosong, một nơi là nhà 
thờ có 2 tượng Đức Mẹ vớt lên từ dòng sông 
Mêkông, nên được xem như một trung tâm hành 
hương, mà người Việt từ Đất Việt đến rất đông. 
Có nơi chính giám mục (người Indonesia) ra 
dọn đồ lễ cho anh em, có nơi lễ ngoài giờ mà trẻ 
em con người Việt và người lớn đầy nửa nhà 
thờ…. Giờ giấc dâng lễ cũng di động : lúc 12g 
trưa, khi 3g chiều, lúc 6g sáng hơn, khi lại 
10g30 trưa, lúc 5g chiều mà trời đã gần như tối. 

  Về giờ kinh : giờ nào không đọc chung 
được, thì anh em đọc riêng, nhưng vẫn giữ đủ 
những gợi ý và lời cầu cho Hội Đồng Dòng Mở 
Rộng đang diễn ra tại Ba Lan mà anh Phục Vụ 
Tỉnh nhà là một thành viên được bầu chọn tham 
dự. 
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Thật là một kỳ họp mặt đáng ghi nhớ, có một 
không hai ! Có người thừa thắng xông lên đòi 
sang năm đi xa hơn nữa ! 

Sau đây chi tiết hành trình, dựa trên phác 
thảo sẵn trong thư mời, và thực thi gần như trọn 
vẹn : 

Ngày 1 (18/11/2013):  
TP.HCM – SIEMREAP  (550 Km) 
* 05h00: Khởi hành từ Đakao, Saigon 
* Làm thủ tục nhập cảnh tại cửa khẩu MỘC 

BÀI – BAVET 
* Ăn sáng trên đất Kamp : hủ tíu Nam Vang 
* Đoàn tiếp tục khởi hành đi SIEMREAP, 

qua các tỉnh SVAY RIENG. PEYVENG. 
* DÂNG LỄ,  và ăn trưa tại thị xã Kampong 

Cham (nơi giám mục ở) 
* Tiếp tục hành trình qua các tỉnh Kampong 

Thom, tham quan cầu đá ong – được xây 
dựng từ thời kỳ tiền ANGKOR.  

* Đoàn nhận phòng KS – ăn tối – nghỉ đêm 
tại SIEMREAP. 

Ngày 2 (19/11/2013): SIEMREAP quần 
thể ANGKOR  

* 06h: -Đi chứng kiến anh Mặt Trời mọc trên 
nền Angkor Wat, nhưng trời mây mù, nên 
không thấy được dung nhân anh, đành quay về 
ăn sáng. Sau đó tham quan : 

1/ TAPROHM: được xây dựng từ thế kỷ 
thứ XII, nơi HOLLYWOOD chọn làm bối cảnh 
quay bộ phim “Bí mật ngôi mộ cổ” với rừng 
cây K’nia và cây tùng có bộ rễ bao phủ xuống 
Tường Thành độc đáo. 

2/ ANGKOR THOM được xây dựng từ thế 
kỷ thứ XII, ANGKOR THOM là quần Thể 
Hoàng cung và các đền BAYON với 54 tượng 
Thần 4 mặt cao từ 12m trở lên, được tạc theo 

Phật thoại mỗi khuôn mặt một vẻ “hỉ, nộ, ái, 
ố” mang nét độc đáo riêng và cổng Nam 
ANGKOR THOM. Có thể dừng lại chụp ảnh 
các điểm ven đường, đền PRERUP, 
BANTEAY, KDEI, TAKEO, hồ SRANG, 
SÂN VOI, SÂN VUA HỦI, ĐỀN BAPHOUN 
và HOÀNG CUNG  

* Ăn trưa về KS nghỉ ngơi. 
* 14g dậy đi DÂNG LỄ tại nhà thờ SIEM 

REAP 
* 15g: Tham quan ANGKOR WAT được 

xây dựng từ đầu thế kỷ thứ XII, chu vi 5,6 km 
với 5 Tháp, Tháp cao nhất cao 65m, ngắm 
toàn cảnh ANGKOR WAT và hoàng hôn 

SIEM REAP từ độ cao 65m.  
* Dự tiệc BUFFET, thưởng thức chương 

trình nghệ thuật đặc biệt ca múa nhạc Cung 
Đình KHMER – nghỉ đêm tại SIEM REAP. 

Ngày 3 (20/11/2013): SIEM REAP – 
PHNOM PENH (314km) 

* 5h30: Đoàn trả phòng, khởi hành về 
PHNOM PENH – qua các tỉnh KAMPONG 
THOM, KAMPONG CHAM. Ăn sáng dọc 
đường. 
* Đoàn ghé điểm bán các loại côn trùng, trái 
cây, đường Thốt Nốt 

* Ăn trưa buffet hải sản, và nhận phòng KS 
tại PHNOM PENH.  

* 14h: Đoàn tham quan Cung Điện Hoàng 
Gia, và Chùa Vàng – Chùa Bạc nơi có tượng 
Phật bằng vàng nặng 90kg, dát 2086 viên kim 
cương, tượng Phật bằng Ngọc Bích cao gân 1m, 
nền Chùa được lát bởi 5.329 viên gạch bằng bạc 
ròng, mỗi viên nặng 1,125 kg bạc.  

* 16h: đoàn đi đến với Mẹ MÊKÔNG – 
DÂNG LỄ. 

* Viếng Mẹ xong, đoàn ăn tối, tiếp sau là 
tham quan Casino lớn nhất Phnom Penh, sau đó 
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đoàn về lại KS, tự do đi chợ đêm và ngủ.  
Ngày 4 (21/11/2013): ĐẾN CỘNG ĐOÀN 

PHANXICÔ TẠI TUA KROSONG 
* 6h: lên xe – đi ăn sáng tại một quán phở 

người Việt. 
* Tham quan họ đạo Bungchuk nơi anh 

Dũng vừa xây gần xong ngôi nhà thờ. 
* Đến cộng đoàn Tua Krosong. Họp Mục Vụ và 
Truyền Giáo. 

* 10h30: DÂNG LỄ tại nhà thờ cạnh cộng 
đoàn, nơi đa phần công giáo là người Việt (từ 
Suối Nghệ đến lập cư)  

* 11h30 Ăn trưa – Sau đó lên đường về lại 
Pnom Penh nghỉ ngơi. 

* 15h: đi chợ chính Phnom Penh 4 cửa (như 
chợ Bến Thành), mua sắm.  

* Kẹt xe, và còn sớm, nên ghé lại Casino hơn 
nửa tiếng trước khi ăn cơm chiều. 

* 19h45 về lại KS nghỉ ngơi. 
Ngày 5 (22/11/2013): PHNOMPENH – 

TP.HCM (235km) 
* 5h30: Trả phòng   
* 6h15: DÂNG LỄ tại nhà Thờ Chánh Tòa 

PHNOMPENH (thực ra là nhà nguyện ĐCV 
Nam Vang. Đức giám mục dùng một tầng của 
Chủng viện làm nhà thờ chính toà tạm, khác với 
nhà nguyện)  

* Tham quan bên ngoài cung điện hoàng gia, 
nơi tiếp giáp với mặt nước sông Mêkông mênh 
mông, và xem đàn bồ câu rợp trời bay lượn. 
* Ăn sáng tại Phnom Penh 

* sau đó khởi hành hướng về Sài Thánh. Khi 
qua Phà, ghé điểm mua giầy dép Thái, Lào. 

* Ăn trưa tại cửa khẩu Bavet, phía 
Kampuchia. 

* Qua cửa khẩu Mộc Bài, ghé Siêu Thị mua 
hàng không thuế và ôm hết lên xe trực chỉ 
Saigon. Về đến Đakao gần 5 giờ chiều, giờ Việt 
Nam ! 

An-Phong ghi lại 
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Giải đáp thắc mắc Cựu Ước 
Lm Roland E. Murphy, O. Carm. (Dòng Cát Minh) 
Nguyễn Trọng Đa dịch theo “Responses to 101 questions on 
the Biblical Torah”, Manila, St Pauls, 1999, trang 22-25) 

 
 Hỏi: Thiên Chúa lập mấy giao ước với Áp-
ra-ham? 

 
Đáp: Thực ra chỉ có một giao ước, với Áp-

ra-ham và con cháu ông mà thôi. Tôi nghĩ rằng 
câu hỏi của bạn là do hai chương giống nhau, 
chương 15 và chương 17 của sách Sáng thế (St), 
và từ ngữ giao ước (berith) xuất hiện 13 lần 
trong chương 17. Chương 15 nói về lời hứa, vốn 
tất nhiên thuộc về tương quan giao ước sẽ được 
ký trong chương 17. Từ ngữ “giao ước” chỉ một 
thỏa thuận hoặc một giao kèo giữa hai bên, hoặc 
chính trị hoặc tôn giáo. Do mục đích của chúng 
ta, chúng ta ghi nhận hai loại: giao ước lời hứa 
của Chúa (Chúa tự ràng buộc), và giao ước của 
nghĩa vụ con người (chẳng hạn, các nghĩa vụ 
của giao ước Môsê). Chương 15 mô tả hai lời 
hứa: lời hứa về hậu duệ và lời hứa về đất đai, và 
cả hai trở về với các lời đầu tiên của Chúa nói 
với Áp-ram (Abram) trong 12, 1-3. Áp-ram than 
phiền rằng mình vẫn chưa có con cái, và triển 
vọng tương lai dường như sẽ thuộc về gia nhân 
của ông, Ê-li-e-de (Eliezer) người Đa-mát 
(Damascus), người sẽ là thừa tự của ông. Chúa 
trả lời bằng cách bảo đảm với ông rằng, người 

thừa tự sẽ là người do vợ chồng ông sinh ra, và 
dòng dõi ông sẽ đông như sao trên trời. Áp-ram 
chịu thua kế hoạch của Chúa; đổi lại, Chúa xem 
lòng tin và sự tín thác của ông như là sự công 
chính. Sự công chính được diễn tả như sau: là 
một quan hệ, một sự cởi mở tâm hồn với Chúa, 
vốn ghi dấu thái độ của Áp-ram; ông chỉ tin vào 
lời Chúa mà thôi. Câu 6 (“Ông tin Ðức Chúa, và 
vì thế, Ðức Chúa kể ông là người công chính”) 
là một trong các câu nổi tiếng được trích dẫn 
nhiều nhất, bởi vì nó được thánh Phaolô nhắc lại 

trong Rm 4, 9.22, và mở rộng cho niềm tin vào 
Đấng Duy Nhất đã cho Chúa Giêsu sống lại từ 
kẻ chết. Trong 15, 7-21, chủ đề của lời hứa là 
“đất này”, vùng đất phì nhiêu hình lưỡi liềm từ 
sông Ai Cập (wadi El-Arish, miền nam Gaza) 
đến sông Cả, tức sông Êu-phơ-rát (Euphrates). 
Áp-ram xin Chúa một dấu chỉ (15, 8), và trong 
một nghi thức tỉ mỉ và bí nhiệm, Đức Chúa “lập 
giao ước” (câu 18) với Áp-ram, như thế thực 
hiện nghĩa vụ chu toàn lời hứa về đất đai.  
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 Trong chương 17, thường được gán cho 
nguồn tài liệu Tư tế, chúng ta có một sự mô tả 
khác của giao ước, và cũng là sự xuất hiện việc 
đổi tên mới. Đức Chúa hiện ra với Áp-ra-ham 
như là “Thiên Chúa Toàn Năng” (El Shaddai, 
nghĩa đen có lẽ là “Thiên Chúa, Đấng Duy Nhất 
của Núi”) và thay đổi tên của Áp-ram. Tên này 
có nghĩa là “Ab (cha) là cao cả”. Còn tên Áp-ra-
ham được giải nghĩa là “cha của vô số dân tộc”. 
Tên vợ của Áp-ram là Xa-rai (Sarai) cũng được 
đổi thành Xa-ra (Sarah, “công chúa”, câu 15). 
Giao ước bắt đầu với lời hứa về một dòng dõi, 
và trở thành một giao ước “muôn đời” cho họ: 
họ sẽ chiếm được miền đất hứa. Dấu hiệu của 
giao ước là việc cắt bì, một tập tục được biết 
đến trong thế giới cổ (nhưng không phải mọi 
dân đều chọn tập tục này). Chỉ trong thời hậu 
lưu đày mà việc cắt bì trở thành một dấu hiệu có 
tầm quan trọng của giao ước; theo nguồn tài liệu 
Tư tế, việc cắt bì được thực hiện cho tất cả 
người nam, kể cả “người cha” của dân tộc. Sự 
phản ứng của Áp-ra-ham đối với việc chúc phúc 
(về việc bà Xa-ra sẽ thụ thai và sinh con trai) là 
khá ngạc nhiên lúc ban đầu: trong khi ông vâng 
phục, ông vẫn cười trước ý tưởng vợ ông mang 
thai trong tuổi già. Thay cho kế hoạch của Đức 
Chúa, ông đề nghị chọn Ít-ma-ên (Ishmael) làm 
con của lời hứa (con trai của bà Ha-ga ‘Hagar’, 
chứ không phải con của bà Xa-ra), nhưng vô 
ích; chương trình của Chúa sẽ được thực hiện. 
Ít-ma-ên không được đưa vào kế họach này, 
nhưng ông không bị loại trừ khỏi sự quan tâm 
của Chúa. Ông cũng được chúc phúc với một 
dòng dõi. Nhưng giao ước phải được chuyển 
qua cho I-xa-ác (Isaac).  

Hỏi: Đâu là vai trò của ông Lót (Lot) trong 
câu chuyện Áp-ra-ham?  

Đáp: Tôi cần phải nói rằng vai trò của ông 
Lót (Lot) là vượt ra ngoải tỉ lệ cho tầm quan 
trọng của ông. Chúng ta nên nhắc lại rằng ông 
Lót là cháu của ông Áp-ra-ham (St 11, 31) và đi 
đến Canaan với ông. Khi có cuộc tranh chấp xảy 
ra giữa các người chăn súc vật của ông Áp-ra-
ham và người chăn súc vật của ông Lót (chương 
13), Áp-ra-ham giải quyết vấn đề một cách rộng 
lượng nhất. Lót có thể ra đi và ở đâu tùy ý. Ông 
chọn vùng Gio-đan (Jordan) trù phú. Còn Áp-
ra-ham đi đến Khép-rôn (Hebron). Áp-ra-ham 
đến cứu ông Lót khi ông Lót bị các người xâm 
lăng vùng đất bắt giữ (chương 14), và Áp-ra-
ham đã giải thoát ông. Người ta có cảm tưởng 
rằng ông Lót là như một người trái ngược với 

ông Ap-ra-ham cao thượng và hào hiệp. Sau khi 
ông Lót đã định cư “trong các thành Vùng sông 
Gio-đan” (St 13, 12), cuộc đời ông xuống dốc. 
Câu chuyện người Xơ-đôm (Sodom) tìm cách 
làm nhục hai người khách của ông (hai thiên 
thần, 19, 1), khi hai vị đến nhà ông và được ông 
tiếp đải thật tử tế. Ông Lót phải đưa cho người 
Xơ-đôm hai con gái thay cho hai vị khách, và 
sau đó hai thiên thần này đã cứu ông khỏi bị bắt 
đi, và hai thiên thần kháng cự không cho họ vào 
nhà, cùng đánh bại họ. Việc hủy diệt thành Xơ-
đôm được loan báo, và ông Lót được khuyên 
hãy cảnh báo cho các con rể của ông, vì họ hình 
như cũng thiếu khôn ngoan như ông. Cuối cùng, 
các thiên thần đưa ông Lót, vợ ông và hai con 
gái của họ - đây là một gia đình chậm chạp lề 
mề – và thúc giục họ chạy trốn lên núi. Ngay cả 
lúc cấp bách như thế, ông Lót còn xin chạy trốn 
vào một “thành nhỏ” (ý nghĩa của tên thành Xô-
a ‘Zoar’), chứ không chạy lên núi. Ông được 
cứu, nhưng như bạn còn nhớ, vợ ông “ngoái lại 
đằng sau và hoá thành cột muối” (St 19, 26). 
Câu chuyện của gia đình này có một chương 
xấu xa khác: sự việc ông Lót bị hai con gái 
chuốc rượu đến say, rồi ăn nằm với họ để sinh 
ra Moab (Mô-áp) và Ammon (Am-mon), là hai 
ông tổ của người Mô-áp và người Am-mon. 
Hỏi: Người ta phải hiểu thế nào về bữa ăn 
của Áp-ra-ham với ba vị khách bí mật? (St 
18) 

Đáp: Đây là một 
câu chuyện quan 
trọng. Người ta nên 
đọc cẩn thận sự mô 
tả ông Áp-ra-ham 
như một người chủ 
nhà rộng lượng và 
dễ thương, lo toan 
nhu cầu của khách, 
chọn thức ăn, phục 
vụ khách và đứng 
chờ khách dưới 
bóng cây. Một trong ba vị khách được nhận 
dạng là Đức Chúa (yhwh, câu 1), và vai trò của 
Ngài là đưa tin rằng bà Xa-ra (Sarah) sẽ sinh 
con “độ rày sang năm”. Lại một chuyện cười 
nữa! Nghe trộm câu chuyện này, bà Xa-ra cười 
thầm. I-xa-ác (Isaac) có nghĩa là “Chúa làm cho 
cười” (xem 21, 6). Bà cố gắng phủ nhận là mình 
cười, và việc Đức Chúa (yhwh) khẳng định điều 
này là một cú chủ lực trong trình thuật. Bữa ăn 
kết thúc, và Áp-ra-ham tiễn các vị lên đường. 
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“Hai người kia bỏ nơi đó mà đi về phía Xơ-đôm 
(Sodom), nhưng Ðức Chúa còn đứng lại với ông 
Áp-ra-ham” (18, 22). Và đây là một dịp cho 
cuộc đàm thoại thân tình giữa Đức Chúa và Áp-
ra-ham (18, 17-33) diễn ra.  

 "Ta có nên giấu Áp-ra-ham điều Ta sắp làm 
chăng? (18, 16). Câu hỏi đáng chú ý này và độc 
thoại của Chúa chứng minh tầm cở của Áp-ra-
ham và công tác mà ông sẽ làm – chứng tỏ cho 
hậu thế thấy rằng họ cần đi theo Chúa “trong sự 
công minh chính trực” (18, 19). Sự chính trực ư! 
Gần như là đọc được ý nghĩ của Chúa, Áp-ra-
ham nêu lên vấn đề khi Chúa đang tìm cách xác 
định tình trạng luân lý cùa các thành Xơ-đôm và 
Gô-mô-ra (Gomorrah) (một công tác đã được 
giao cho hai vị khách kia). Sự mặc cả nổi tiếng 
của Áp-ra-ham và Chúa bắt đầu, và vấn đề là sự 
chính trực của việc Chúa hành động. “Chẳng lẽ 
Ngài tiêu diệt người lành một trật với kẻ dữ 
sao?” (18, 23), Giả thiết trong cuộc đối thoại 
này là quyền của người vô tội, người lành. Sự 
hiện diện của họ, một khi được chu toàn, có thể 
cứu được kẻ dữ - điều tốt hơn là Chúa tha cho 
người dữ hơn là làm hại người lành. Cảm thức 
này về trách nhiệm cá nhân và tập thể hình như 
xa lạ với chúng ta. Nhưng quyền lợi của người 
chính trực để cứu cộng đồng được Áp-ra-ham 
nêu ra, và cũng được Chúa chấp nhận. Khi cuộc 
nói chuyện tiếp tục, số người chính trực thực sự 

gây dồn ép lên Áp-ra-ham, và con số này giảm 
từ 50 xuống 10 người chính trực. “Ðấng xét xử 
cả trần gian lại không xét xử công minh sao?” 
(18, 25). Kết cục cuộc đối thoại được viết khá bí 
mật trong câu 33 (“Sau khi phán với ông Áp-ra-
ham, Ðức Chúa đi, còn ông Áp-ra-ham thì trở 
về nhà”). Chính Thiên Chúa rời đi một cách đột 
ngột nào đó. Vấn đề đã xuống đến 10 người, và 
Áp-ra-ham không có thêm cơ hội nào để nói 
nữa. Tuy nhiên, có một loạt việc tiếp diễn sau 
đó nữa. Sau khi hai thành phố này bị hủy diệt, 
chúng ta đọc trong 19, 27-28 rằng “sáng hôm 
sau ông Áp-ra-ham dậy sớm, đến chỗ ông đã 
đứng trước mặt Ðức Chúa, nhìn xuống phía Xơ-
đôm, Gô-mô-ra và cả Vùng, ông thấy khói từ 
đất bốc lên như khói một lò lửa!”. Nếu ông có 
thể xin con số dưới 10 người thì sao! Trình thuật 
không chỉ là đáng chú ý vì tính sống động của 
nó và sự can đảm của Áp-ra-ham; nó còn nhấn 
mạnh một vấn đề trung tâm của tư tưởng Kinh 
Thánh: sự công minh của Chúa. Ở cấp độ cá 
nhân, chủ đề này xuất hiện trong hình thức 
thống khổ nhất trong sách Gióp (G) và trong 
nhiều Thánh vịnh. Ở cấp độ tập thể, nó được 
nêu lên bởi ngôn sứ Kha-ba-cúc (Habakkuk, 
Kb) và các vị khác (xem Ed 14, 12-20), và cân 
nhắc hình ảnh trong sách Đệ nhị luật (Đnl) của 
việc Chúa hành động trong lịch sử). Đây vẫn là 
một mầu nhiệm.  

 
THƯƠNG TIẾC CHA HOA 

Long Vân CPS 66 
 

      *NHẬN TIN BUỒN. 
8g46, tôi nhận cuộc điện thoại của anh Đa: 

“Em đang ở đâu?”. Tôi trả lời: “Em đang ở 
ngoài đường. Có gì không?’’. Anh Đa nói tiếp: 
“Cha Hoa qua đời rồi. Sáng nay CPS viếng”. 
Tôi bàng hoàng hỏi lại: “Cha Hoa qua đời ra 
sao? Ở đâu?”. Giọng anh Đa chùng xuống như 
đang xúc động: “Ở Đakao, có lẽ do đột quỵ”. 
Hôm đó là thứ ba, ngày 09-11-2010. 

Tôi cố ra khỏi cơn bàng hoàng, chạy xe về 
nhà, báo cho vợ, uống cạn ly cà phê dang dở, 
lấy lại bình tĩnh, phóng xe về phía nhà thờ 
Đakao. Đến nơi thấy lố nhố một số anh em CPS 
trên sân nhà thờ, họ mới tập trung viếng xác cha 
Hoa, đặt trong nhà Phục sinh, mới khánh thành 
ngày 01-11 qua. Cha Hoa “khai trương” nằm 
đây trong tháng linh hồn. Anh em kéo nhau ra 
quán nước bên kia đường. Tôi trách nhẹ anh Đa 

báo trể. Nhận diện có: anh Đa, sếp Phiên, “cu” 
Bầu, Sơn Thạch, Nhi, Sự, Thành Thống, Trạch 
và Bắc (từ Bảo Lộc), Minh và Tiền Phong đã 
cáo về trước. 

Vòng trở lại nhà thờ, cùng nhau đứng chụp 
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hình, có thêm cha Bình (chính xứ Đakao), dưới 
tấm băng rôn to, dài, ghi hàng chữ: GIA ĐÌNH 
PHAN SINH VIỆT NAM VÔ CÙNG 
THƯƠNG TIẾC CHA PHAO LÔ ĐINH 
HUỲNH HOA OFM. Tạm biệt anh em, tôi 
bước vào trong nhà Phục sinh, đứng trước di 
ảnh gắn trên linh cửu cha, thắp nhang, làm dấu 
đọc kinh. Tôi muốn cầu nguyện, nhưng rối bời 
đầu óc. Biết cầu gì đây, cho cha và cho tôi?. 
Trên đường về nhà, lòng vòng đường phố Sài 
gòn, các bóng hồng không được tôi ngắm nghía 
như mọi khi. 

*ĐÊM THỨC TRẮNG. Đầu óc tôi bần  thần 
suốt buổi chiều. Công việc còn nhiều, những bài 
báo viết dở cho các tòa soạn. Nhưng giờ đây tất 
cả như vô nghĩa. Lòng tôi bồn chồn. Từ trong 
sâu thẳm trổi dậy niềm thôi thúc: đêm nay hãy 
đến thức với cha. 7g30 tối, tôi đóng đồ, xỏ giày, 
lên xe về hướng nhà thờ Đakao. Tôi không cho 
xúc cảm của mình là bốc đồng mà phát xuất từ 
lòng mến mộ cha. Tôi luẩn quẩn trong khuôn 
viên đặt cha nằm, loanh quanh ngoài sân nhà 
thờ. Chẳng gặp ai quen. Chỉ có cha Hoa, nhưng 
đã bất động nằm đó, im lìm mãi mãi. Khoảng 
10g đêm, một bàn thờ được dọn đến. Thánh lễ 
do một cha cháu từ Phan Thiết vào chủ sự. Tôi 
tham dự cùng với những người thân của cha 
Hoa. Trong bài giảng cha cháu nhắc lại đức tính 
đơn sơ, khiêm hạ và thương người của cậu Hoa. 

Trong số người thân ngồi uống trà thức đêm, 
tôi làm quen Hân, em trai cha. Tôi khơi chuyện: 
tháng 10-2006, mới cưới vợ xong, tôi lên Đà lạt 
thăm cha bác Paul Hồ ở cộng đoàn Phanxicô Du 
sinh, và đã gặp cha Hoa, lúc đó đang lo xây mới 
nhà thờ giáo xứ Du sinh. Hân kể những câu 
chuyện mà tôi tin là phép lạ Chúa đã an bài cho 
cha: lễ đặt viên đá đầu tiên rồi mà đá cứ nằm đó, 
bởi không có tiền xây tiếp. Thế rồi có một người 
chủ vật liệu đến thưa chuyện sẵn sàng cung cấp 
thiếu nợ cho cha. Điều đặc biệt người chủ vật 
liệu là một lương dân. Trong thời gian thi công, 
những lúc cần nước thì trời mưa, lúc đổ bê tông 
trời lại nắng. Lễ khánh thành đã định trước lại 
nghe dự báo sẽ gặp bão, nhưng hôm đó trời 
nắng đẹp… 

*NƯỚC MẮT NGƯỜI NỮ GIÁO DÂN. 
Ngày mới ló dạng. Khoảng 2g sáng, năm phụ 
nữ đến bàn tôi ngồi. Họ trong đoàn giáo dân Du 
sinh từ Đà lạt xuống, đã vào thắp nhang, bái lạy, 
đọc kinh cho cha. Một chị lên tiếng: “Nghe tin 
cha mất, bao nhiêu người đòi đi, cả xứ Du sinh 
muốn đưa cha về trên đó”. Nước mắt người nữ 

giáo dân lăn trên khóe mắt khiến lòng tôi xót xa. 
Tôi mặc nhiên bày tỏ nôm na: “Cha là người 
của nhà dòng nên nằm đây theo ý nhà dòng, nếu 
không cũng đem về xứ nhà Vinh Trung-Bình 
Giã”. Câu nói tôi như chạm vào tâm sự của Hân, 
em cha. Hân ôn tồn: “Anh Hoa đã là người của 
nhà dòng, nên mỗi lần về nhà anh cứ đòi trả 
tiền. Những năm về tết ai cho đồng nào anh lại 
dốc hết túi cho người nghèo”. Tôi lắng nghe 
nhưng cố tránh đôi mắt đang muốn bật khóc của 
Hân. 

*GIỜ TIẼN BIỆT. Trời chưa ửng sáng đã có 
nhiều người đến tiễn biệt cha. Tôi nhác thấy 
những người quen: anh Du, Bá (CPS Bình giã), 
anh Thọ, Khanh (hai người bà con của cha ở 
Xuân sơn), Ông Thuận (đoàn viên Phan sinh tại 
thế Xuân sơn)…Tôi đến nói chuyện với Thọ. 
Anh là bạn tâm giao những năm tôi lưu vong ở 
Xuân sơn từ 1982 đến 1990. Thọ an phận lấy cô 
vợ đồng hương sau bao phen “bôn ba không qua 
thời vận”, và quyết định an cư ở đây. Không 
như tôi, bao năm lông bông nơi miền rừng núi 

này với những cuộc tình chẳng đi đến đâu. 
Người đến tiễn biệt cha mỗi lúc một đông. 

CPS có thêm anh Vui và vợ, anh “cu’’ 
Bầu…Đoàn viên Phan sinh tại thế các giáo xứ, 
hẳn họ phải đến tiễn biệt người cha trợ úy thân 
thương. Chen lẫn là giáo dân Đa kao và bao 
người thương mến cha. Khoảng 6g sáng, linh 
cửu được di quan lên nhà nguyện. Những người 
đến dự lễ an táng giờ đã đứng chật bên trong và 
chung quanh hành lang nhà nguyện, số đông 
khác đứng dưới sân, hiệp thông qua màn 
ảnh.Tôi nghe tiếng khóc nức nở những người 
thân đi theo linh cửu cha, tiếng sụt sùi các giáo 
dân, nhoáng thấy những giọt lệ lăn nhẹ trên đôi 
má một nữ tu. Thánh lễ đồng tế do cha Long, 
giám tỉnh, chủ sự. Trong bài giảng, cha Giám 
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tỉnh nói đến điều mà ngài gọi là “triết lý” sống 
của cha Hoa: khiêm nhường và thương yêu mọi 
sinh vật. Sau thánh lễ, cha Minh, phụ trách cộng 
đoàn Đa kao, đọc bức thư, được xem như là di 
ngôn của cha Hoa. Ngoài bì thơ đề chữ latinh 
“post mortem” (mở sau khi chết). Cha Hoa như 
đã được Chúa mặc khải báo trước ngày giờ về 
với Ngài nên đã viết để lại bức thơ này. 

Vì lý do chẳng đặng đừng tôi không tiễn đưa 
cha đến nơi an nghỉ cuối cùng, đành ngậm ngùi 
nhìn dòng xe nối đuôi nhau lăn bánh theo chiếc 
xe tang đặt linh cửu cha di chuyển về hướng lò 
thiêu Bình Hưng Hòa. 

THƯƠNG CHA TRỜI CŨNG KHÓC ÒA. 
Xế chiều trời bổng đổ mưa tầm tả. Tưởng chừng 
như xót thương sự ra đi đột ngột của cha trời 
cũng khóc òa. Chợt nhớ câu chuyện trao đổi 

giữa hai nữ giáo dân mặc áo đen cùng ngồi 
chung bàn uống trà với tôi đêm qua. Người nữ 
giáo dân Du Sinh bộc bạch: “Mấy ngày nay trời 
Đà Lạt trở nên u ám như thương nhớ cha”. Nữ 
giáo dân Đa Kao thêm vào: “Sài Gòn đang mùa 
mưa nhưng mấy ngày nay trời nắng như muốn 
lo cho cha xong đã”. Thế đó những phụ nữ mến 
mộ cha Hoa có cách bày tỏ nỗi niềm riêng tư 
của họ: đơn sơ, mộc mạc, nhưng nặng trĩu tình 
thương mến khôn chừng. 

Trời mưa da diết, tôi buồn mênh mang. Mỗi 
lần buồn tôi làm dấu đọc kinh cầu nguyện. Lần 
này tôi cầu xin cha sống linh, chết thiêng phù hộ 
cho tôi được sống như cha: đơn sơ, khiêm 
nhường và thương người. 

                  Sài Gòn tối ngày 09. 11.2010 

 
LTS. Năm Đức Tin đã kết thúc, Chia Sẻ đăng lại bài giảng lễ Phanxicô  

tại Du Sinh, với chủ đề : Chúa đã ban cho Phanxicô 3 ơn tin nào ? 

Chúa đã ban cho tôi, 
 tu sĩ Phanxicô, ơn tin rất mạnh mẽ … 

 
Năm nay là Năm Đức Tin. Lời mở đầu của 

Kinh Năm Đức Tin, có một chữ rất đẹp, liên hệ 
tới Phanxicô. “Lạy Chúa là Cha chí thánh, là 
Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con 
cảm tạ Cha đã ban cho chúng con ƠN đức tin.” 
Câu kinh nếu là “đã ban cho chúng con đức tin,” 
hay “đã ban đức tin cho chúng con,” cũng đã đủ 
nghĩa, nhưng thêm chữ ƠN vào quả là tuyệt vời 
: ƠN đức tin. Đức tin không phải do học giỏi mà 
có, tìm kiếm nhiều là được, giữ luật khắt khe là 
đạt… mà là một “ơn” Chúa ban tặng.  Phanxicô 
đã được những ơn đức tin nào.  

Chúng ta sẽ nương theo di chúc của Phanxicô 
để tìm xem Chúa đã ban cho Phanxicô những 
ơn tin nào. Có thể trả lời ngay, 3 ơn tin này : Ơn 
tin Thánh Thể, ơn tin linh mục, và ơn tin nhà 
thờ. (1) Phanxicô được ơn tin rất mạnh mẽ vào 
sự hiện diện thật sự của Chúa trong Thánh Thể 
(và trong Lời của Chúa). (2) Từ đó Phanxicô 
được ơn tin rất mạnh mẽ các linh mục, là người 
làm ra Thánh Thể, và ban phát Lời Chúa, rồi (3) 
Phanxicô tin rất mạnh mẽ vào các nhà thờ là nơi 
cử hành Thánh Thể. Tin vào ba, nhưng ba cũng 
chỉ là một, tin Chúa ngự trong ba. 

1) Ơn tin Thánh Thể, hay ơn tin Chúa ngự 
trong Thánh Thể 

Năm tôi ở Nhà Tập 1974, cha giáo chia cho 
lớp làm bài về Phanxicô. Một anh bạn của tôi 
nhận đề tài về thánh thể. Lúc thuyết trình, anh 
đặt tựa thật kêu: Thánh Thể, đề tài đệ nhất của 
Phanxicô. Lúc đó tuổi đôi mươi, tôi thầm bảo 
anh bạn này thích “kêu” mới đặt tựa như vậy, 
chứ Thánh Thể với Phanxicô nào có liên hệ gì 
nhiều. Phanxicô đâu có lập ra dòng Thánh Thể 
như thánh Eymard đâu. Nhưng tôi đã lầm. Đúng 
thật Thánh Thể là đề tài đệ nhất của Phanxicô. 

Lý do cũng dễ hiểu. Vào thời đó, có 2 thái 
cực khiến người ta xa rời việc Rước Chúa. Một 
là tôn kính quá, nên chẳng ai dám đến gần, cứ 
kính nhi viễn chi thôi. Kính xa xa, như ta nhìn 
Vua từ xa không dám đến gần, sợ chết. Và dĩ 
nhiên không đến gần thì làm sao lãnh nhận hoặc 
rước Chúa38.  

Thái cực hai mới tai hoạ: khinh thường. 
Không xem mẩu bánh đó là Mình Chúa, nên có 
xá gì để cất công đi nhận một mẩu bánh bột mì 
nhỏ nhoi kia. Thái độ này lan toả trong hàng 
ngũ anh em Phan Sinh đi theo ngài, khiến 
Phanxicô không sao không lên tiếng, lên tiếng 

                                                 
38 CĐ Lateranô IV (1215) ra luật phải rước lễ trong mùa 
Phục Sinh 
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thống thiết : “Bởi thế, thưa anh em, tôi xin hôn 
chân anh em và tha thiết khẩn nài anh em hãy 
hết lòng kính trọng và tôn sùng Mình và Máu 
cực thánh của Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa chúng 
ta.” (Thư Toàn Dòng, 12).  

Phanxicô ý thức rất rõ đó chính là Mình Máu 
Chúa thật. Và Phanxicô xem mỗi thánh lễ là 
một đại lễ giáng sinh. 

Về điểm một, tin chắc bánh và rượu thành 
Mình Máu Chúa thật, Phanxicô nói rất nhiều và 
cũng vẫn trích dẫn Tin Mừng và Phaolô để minh 
chứng. Ta không cần nói lại ở đây vì các lập 
luận tương tự. 

Về điểm hai, mối thánh lễ là một đại lễ giáng 
sinh, thì là nét độc đáo của Phanxicô.  

Có một năm, đi lễ nhà thờ Vĩnh phước, 
Nhatrang, quãng năm 82, 83. Mùa Noel thấy 2 
đèn hộp khoét chữ: Vinh danh Thiên Chúa trên 
các tầng trời,và Bình an dưới thế cho người 
thiện tâm… 4 tháng sau, 6 tháng sau, đi lễ lại tại 
Vĩnh Phước, lại thấy cũng hai đèn hộp đó còn 
ngự trị tại gian cung thánh. Tôi chợt nghĩ, ông 
cha xứ này lười dọn dẹp. Noel qua lâu rồi mà 
vẫn để y nguyên cái đèn giáng sinh. Nghĩ ông 
ấy lười là nghĩ xấu cho ông. Nghĩ ít xấu hơn, thì 
cho rằng có lẽ đèn đẹp, làm công phu, nên để 
lâu cho người ta ngắm. Nhưng cả hai cách nghĩ 
đều không đúng. Sau này đọc lại tư tưởng của 
Phanxicô, tôi mới thấy để nguyên hai đèn hộp 
đó có cái lý cao sâu như sau: mối thánh lễ là 
một cuộc giáng sinh, vinh danh Thiên Chúa trên 
trời. Tay hãy nghe Phanxicô nói trong Huấn 
Ngôn 1:  

Này đây hằng ngày Người hạ mình xuống (x. 
Pl 2,8) như xưa Người rời ngai vàng (x. Kn 
18,15) mà đến trong lòng Đức Trinh Nữ. Hằng 
ngày Người đến với chúng ta một cách khiêm 
nhường. Hằng ngày Người rời cung lòng Chúa 
Cha (x. Ga 1.18) để ngự xuống trên bàn thờ, 
trong tay linh mục. (Hn 1, 16-18). 

Phanxicô lập luận : “19 Xưa kia Người tỏ 
mình ra cho các thánh Tông đồ trong một thân 
xác đích thực thế nào, thì ngày nay, Người cũng 
tỏ mình ra cho chúng ta trong Bánh thánh như 
thế. 20 Và như xưa, con mắt xác thịt của các 
thánh Tông đồ chỉ trông thấy thân xác của 
Người, nhưng các ngài tin rằng Người là Thiên 
Chúa, vì các ngài chiêm ngắm Người với con 
mắt được Thánh Khí soi dẫn. 21 Ngày nay cũng 
thế, khi con mắt xác thịt của chúng ta trông thấy 
bánh và rượu, chúng ta hãy biết nhìn ra và tin 

vững đó là Mình và Máu cực thánh, hằng sống 
và chân thật của Người 39.” (Hn 1) 

Ơn tin mạnh mẽ Chúa ngự thật trong Thánh 
Thể và trong Lời của Ngài, được Phanxicô nói 
rất mạnh mẽ trong Huấn Ngôn 1, trong Thư gửi 
toàn dòng, trong Thư gửi giáo sĩ, Thư gửi các 
tín hữu, trong Luật không sắc chỉ…, chúng ta 
không đi sâu vào đó, bởi chúng ta chỉ nương 
theo Di Chúc của Phanxicô để khai triển. Mà vì 
đã nói nhiều trước đó, nên trong di chúc 
Phanxicô không nói nhiều về Thánh Thể nữa, 
mà chỉ nhắc lại nhân nói đến ơn tin thứ hai này : 
ơn tin các linh mục. 

2. Ơn tin các linh mục, hay ơn tin Chúa 
trong linh mục. 

Vì tôn kính Thánh Thể, nên Phanxicô trọng 
kính người làm ra Thánh Thể, cụ thể các linh 
mục : Di chúc ghi lại tâm tình này: “6 Sau đó, 
Chúa đã ban và vẫn còn ban cho tôi ơn tin 
mạnh mẽ vào các linh mục sống theo qui luật 
Hội Thánh Rôma vì thánh chức của các ngài, 
nên dầu các ngài có bách hại tôi, tôi vẫn chạy 
đến với các ngài. 7 Dù tôi có khôn ngoan như 
vua Sa-lô-mon, nếu tôi gặp các linh mục thấp 
kém ở thế gian này, tôi cũng không muốn giảng 
dạy trong giáo xứ của các ngài, nếu các ngài 
không chấp thuận. 8 Tôi muốn kính sợ, yêu mến 
và quí trọng các ngài cũng như tất cả các linh 
mục khác như là tôn chủ của tôi. 9 Tôi không 
muốn xem xét tội lỗi của các ngài, vì tôi nhìn 
thấy Con Thiên Chúa hiện diện nơi các ngài và 
vì các ngài là tôn chủ của tôi. 10 Tôi hành động 
như thế vì tôi không thấy có gì cụ thể trong thế 
gian này về Người Con chí thánh của Thiên 
Chúa, ngoài Mình và Máu rất thánh của Người, 
mà chính các ngài nhận lấy và chỉ các ngài mới 
được ban phát cho kẻ khác.”  

Nếu Phanxicô đi đường, gặp một vị thánh từ 
trời hiện xuống và một linh mục tội lỗi đáng 
thương. Phanxicô sẽ chào ai trước. Hỏi đố là đã 
lộ trả lời. Phanxicô chào linh mục trước. “Tôi sẽ 
sấp mình chào linh mục trước và hôn tay của 
ngài, trong khi nói : ‘Lau-ren-sô, (phó tế) chờ 
một chút, vì bàn tay ông linh mục này cầm và 
biến bánh thành Mình Chúa, quyền ông vô 
song’” (2 Cel 152). 

                                                 
39 Trong hai câu trên thánh Phan-xi-cô đối lập con mắt 
xác thịt (intuitu carnis, oculis corporeis) ,tức là con mắt 
thể lý tự nhiên với  con mắt thiêng liêng (oculis 
spiritualibus),  nghĩa là con mắt được Chúa Thánh-thần 
soi  dẫn. 
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Phanxicô có ơn tin rất mạnh mẽ vào các linh 
mục, không chỉ vì các vị làm ra và ban phát 
Thánh Thể, mà còn vì các vị ban phát Lời Chúa. 
Di chúc câu 13 ghi : “Còn đối với tất cả các nhà 
thần học và những người ban phát lời chí thánh 
của Chúa, chúng ta phải quí mến và tôn kính : 
chúng ta phải xem các ngài như là những người 
thông ban cho chúng ta Thánh Khí và sự sống 
(x. Ga 6,63).” Chẳng khác nào Phanxicô xem 
linh mục như Chúa, vì Chúa Giêsu nói : Lời Ta 
là thần khí và là sự sống, thì Phanxicô cũng nói 
các vị này “thông ban cho chúng ta thần khí và 
sự sống.” 

Quả thật, phải có một ơn rất lớn lao mới có 
thể tin mạnh mẽ vào các linh mục. Thời đó chưa 
có chủng viện đào tạo (350 năm sau mới có 
chủng viện, năm 1563 sau cđ Trento, mới có 
chủng viện đầu tiên), nên đa số các linh mục 
thời đó, và nhiều vị thời nay nữa, cũng là những 
con người tầm thường. Vậy mà Phanxicô đã tin 
mạnh mẽ: Chúa đã ban và vẫn còn ban cho tôi 
ơn tin mạnh mẽ vào các linh mục sống theo qui 
luật Hội Thánh Rôma vì thánh chức của các 
ngài, nên dầu các ngài có bách hại tôi, tôi vẫn 
chạy đến với các ngài. 7 Dù tôi có khôn ngoan 
như vua Sa-lô-mon, nếu tôi gặp các linh mục 
thấp kém ở thế gian này, tôi cũng không muốn 
giảng dạy trong giáo xứ của các ngài, nếu các 
ngài không chấp thuận. 8 Tôi muốn kính sợ, yêu 
mến và quí trọng các ngài cũng như tất cả các 
linh mục khác như là tôn chủ của tôi. 9 Tôi 
không muốn xem xét tội lỗi của các ngài, vì tôi 
nhìn thấy Con Thiên Chúa hiện diện nơi các 
ngài và vì các ngài là tôn chủ của tôi.  

Truyện Ba người bạn, 57, ghi, cũng vì chính 
linh mục cử hành bí tích rất thánh, nên Phanxicô 
ra lệnh cho anh em khi gặp bất cứ linh mục nào, 
luôn phải cúi đầu, hôn tay. Còn khi các vị này đi 
ngựa, còn phải hôn cả càng yên, nơi người đặt 
chân để bước lên ngựa.  (Nếu bây giờ Lm đi 
Honda, chắc phải hôn bàn đạp thắng, cần sang 
số, chỗ đặt chân…) 

3. Ơn tin các nhà thờ, hay là ơn tin Chúa ở 
trong các Nhà Thờ. 

Ơn này Phanxicô ghi đầu tiên trong Di Chúc: 
“4 Chúa đã ban cho tôi ơn tin mạnh mẽ vào sự 

hiện diện của Chúa trong các nhà thờ, đến nỗi 
tôi cầu nguyện một cách đơn sơ rằng : 5 “Lạy 
Chúa Giêsu Kitô, chúng con thờ lạy Chúa trong 
hết mọi nhà thờ của Chúa  trên khắp hoàn cầu. 

Chúng con chúc tụng Chúa, vì Chúa đã dùng 
thánh giá mà cứu chuộc thiên hạ” 40. 

Phanxicô tin các nhà thờ, vì Chúa hiện diện ở 
Nhà Thờ. Mà Chúa hiện diện rõ nhất là qua cử 
hành Thánh Thể tại Nhà thờ và Nhà thờ là nơi 
lưu giữ Thánh Thể (thời đó nơi chốn cử hành 
thánh lễ và nơi lưu giữ Mình Thánh không dễ 
dãi như bây giờ, phải ở Nhà Thờ !). Mà Nhà thờ 
là nơi Chúa ngự, cho nên phải sạch sẽ xứng 
đáng. 

Khi Dòng chưa mấy người vào, Phanxicô ở 
Portiuncula, đi giảng chung quanh Assisi, khi đi 
giảng Phanxicô luôn mang theo một cái… chổi. 
Phanxicô không thể chịu nổi (không phải vì tức 
giận mà thương cảm) khi vào nhà thờ nào mà 
thấy Nhà Chúa, nơi cử hành Thánh Thể dơ bẩn, 
không được chăm sóc. Giảng xong, Phanxicô 
kính mời các linh mục lại, đưa ra xa khỏi giáo 
dân, và khuyên các linh mục, vì phần rỗi của họ 
hãy chăm sóc nhà thờ bàn thờ, nơi diễn ra mầu 
nhiệm thánh. (LP 18-19) 

Bởi thế Phanxicô không thể chịu được cảnh 
người ta, nhất là các linh mục (ngoài Dòng, chứ 
trong Dòng ngài ra lệnh) lơ là với bí tích rất 
thánh này: Tôi tha thiết đối với điều sau đây hơn 
là đối với chính bản thân tôi: đó là xin anh em, 
mỗi khi thấy là hợp lý và cần thiết, hãy khiêm 
nhường xin các giáo sĩ trên hết mọi sự, phải tôn 
kính Mình và Máu cực thánh của Đức Giê-su 
Ki-tô, Chúa chúng ta, cùng các danh hiệu và 
các lời thánh thiêng của Người, đã được ghi 
chép để làm cho Mình Người hiện diện.  Xin các 
ngài hãy coi trọng các chén thánh, khăn thánh, 
các đồ trang hoàng bàn thờ và tất cả những gì 
liên hệ đến việc tế lễ. Nếu Mình cực thánh Chúa 
để ở nơi nào tồi tàn thì, theo như Hội Thánh 
truyền dạy, xin các ngài hãy cất vào chỗ quí báu 
và khóa lại cẩn thận; khi mang Mình thánh đi 
đâu, phải hết lòng cung kính và khi ban phát 
cho kẻ khác, phải hết sức thận trọng . (T Pv) 

                                                 
40 Kinh này được lấy lại từ phụng-vụ ngày thứ sáu tuần 
thánh để tôn vinh  Thánh giá: “ Adoramus te, Christe, et 
benedicimus tibi, quia per crucem tuam redemisti 
mundum”. So với công thức phụng-vụ thì thánh Phan-xi-
cô đã thêm vào ba chi tiết: a) tên:Giê-su; b) câu: trong 
mọi nhà thờ của Chúa trên khắp hoàn cầu; c) tính-từ 
“thánh” để miêu tả thập giá. Câu được thêm ở mục b) cho 
thấy lúc đầu thánh Phan-xi-cô đọc kinh này để tôn thờ 
Chúa Ki-tô hiện diện trong Bí tích thánh - thể được cất 
giữ trong các nhà thờ. Về sau anh em đọc kinh này khi bắt 
gặp một tượng thánh giá (x.1 Celanô 45). 
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Có lần Phanxicô đưa ra sáng kiến này, không 
biết sẽ thực hiện ra sao, đó là Phanxicô muốn 
sai anh em đi khắp thế gian, cầm một bình 
ciboire quí giá, để gặp nơi nào Mình Thánh 
Chúa  không được đặt để cách tôn kính thì cất 
giữ vào bình quí giá và lưu vào nơi quí giá. 
(2Cel 152). 

Chúa đã ban cho Phanxicô 3 ơn tin : tin 
Thánh Thể, tin linh mục và tin nhà thờ, tức là 
tin Chúa ngự trong Thánh Thể, tin Chúa ở trong 
con người linh mục, và tin Chúa ngự tại nhà thờ. 
Tức là tin Chúa ngự trong ba : hình bánh, linh 
mục, nhà thờ. Đây là ơn. Ơn tin. Chúa ban với 

một nỗ lực nhỏ của con người. Chúng ta đang ở 
trong nhà thờ, đó là một nỗ lực, một cố gắng. 
Chúng ta thấy có các linh mục, cả giám mục 
nữa. Chúng ta sắp tham dự cử hành Thánh Thể. 
Xin Chúa, nhờ lời chuyển cầu của thánh 
Phanxicô, cho chúng ta cũng được 3 ơn tin như 
người, là ơn tin Chúa ngự thật trong hình bánh, 
tin Chúa ở trong con người linh mục và tin 
Chúa ngự giữa Nhà Người, là ngôi nhà thờ 
chúng ta đang cùng các linh mục cử hành Thánh 
Thể đây. Amen.  

tu sĩ Anphong, ofm 

 
 
 
 
 

THƠ … THƠ 
 

HAI TÊ MIỆT VƯỜN 
 
 
 

Thời Kỳ Hồng Ân 

Thời kỳ của Đấng Thên sai, 
Mọi người vui sống, chẳng ai sầu buồn. 

Bởi nhờ gặp Đấng chí tôn, 
Chính là Thiên Chúa cội nguồi phúc ân. 

Nhờ Ngài đổi mới canh tân, 
Xác hồn nhân thế trở thành đẹp xinh. 

Vũ hoàn khỏi cảnh chiến chinh, 
Chẳng còn thù hận, Đệ huynh tương tàn. 

Mọi người hưởng được bình an, 
Cõi lòng chan chứa đầy tràn tình thương. 

Cùng nhau đi đúng con đường, 
Giêsu Đức Chúa luôn thường giảng khuyên. 

Nghĩa tình nối kết gắn liền, 
Muôn người dương thế suốt trên đường đời. 

Cuối đời tất cả về trời, 
Nghìn thu vui sống bên người Cha yêu. 

Hãy Tỉnh Thức 

Hãy tỉnh thức chờ mong Chúa đến, 
Ngài giúp ta hoàn thiện bản thân. 
Chính nhờ cương quyết đấu tranh, 
Loại trừ tội ác, thực hành yêu thương. 
Ta thề hứa theo đường công chính, 
Nhờ bỏ đi toan tính thấp hèn. 
Cõi lòng khỏi bị bôi đen, 
Bởi bao đó kỵ , ghét ghen giận hờn. 
Ta nhận lãnh nguồn ơn cứu độ, 
Nhờ thánh ân hỗ trợ đời ta. 
Từ nay sống thật sâu xa, 
Mối tình con thảo với Cha nhân lành. 
Cuối đời được vào thành thiên quốc, 
Chính đây là cõi phúc vô biên. 
Sau khi ta sống trung kiên, 
Theo Thầy Chí Thánh suốt trên đường đời. 
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CÁC NGÀY GHI NHỚ 

 

 

 

THÁNG 1 & 2 
 
 

MỪNG BỔN MẠNG ANH EM 
 
 

Ngày Tên Thánh Họ Tên Cộng Đoàn 
07/01 Carôlô Nguyễn Thành Triệu Bình Giã 
28/01 Tôma Aquinô Đặng Tiến Vãng Thủ Đức 
31/01 Gioan Bốtcô Nguyễn Vân Đình Cù Lao Giêng 
06/02 Antôn Nguyễn Văn Chúc Vĩnh Phước 

 
 

LỄ GIỖ ANH EM QUA ĐỜI 
 

 
Ngày Qua Đời Họ Tên 

03/01/1979 Julien Dujardin 
11/01/1961 Rémi Leprêtre 
13/01/1955 Phaolô Nguyễn Văn Hiếu 
13/01/2004 Giuse Nguyễn Văn Am 
16/01/1982 Micae Trần Văn Nghi 
20/01/1998 Vinh sơn Hoàng Văn Lư 
30/01/1980 Jean Marie Couden 
01/02/1992 Marie Francois Aubry 
01/02/2004 Angiêlô Nguyễn Sĩ Thư 
02/02/1954 Jean Bernard Ramon 
20/02/1981 Joel Cotty 
26/02/1970 Léonard Ramon 
28/02/1997 Anphong Trần Phước Đức 

 




