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Được gì và mất gì  

khi một linh mục Dòng trở thành giám mục?  
_________________________________________________________________________ 
Gm Paul Bird, DCCT 
 
Mới đây, tôi được mời viết lời bày tỏ cảm nghĩ của một người vừa là sĩ tử Dòng Chúa Cứu 
Thế vừa là Giám mục ở ngoài triều. Nay, tôi xin mạo muội diễn-tả tâm tình mình như sau: 
 
Trước hết, tôi muốn đưa ra nhận xét về câu hỏi: việc trở-thành Giám mục gây ảnh hưởng 
thế nào trong quan-hệ với cộng đoàn Dòng? 
 
Chỉ ít tháng, sau khi tôi được tấn-phong làm Giám mục, một người anh em cùng Dòng với 
tôi có hỏi là:  

Tôi thấy thế nào về sự chuyển thể từ việc sống với cộng-đoàn chuyển sang sống một 
mình qua vai trò của Giám mục?  
Có chăng cảm giác thế nào đó, như mình bị cất ra khỏi cộng đoàn mình đang sinh 
sống không?  

 
Tôi có đưa ra câu trả lời rằng: lâu nay tôi vẫn về thăm cộng đoàn Dòng rất nhiều lần để 
mừng kính các lễ hội của Dòng và tôi thấy mình vẫn như đang sống cùng nhà với anh em.  
 
Tuy nhiên, tôi vẫn nắm chắc một điều là: tôi cũng có cảm giác như bị tách rời khỏi cộng-
đoàn do bởi mình không còn dự các buổi nghị sự trong Dòng và không còn dự-phần thảo-
luận hàng ngày cũng như không có quyết định nào về công việc của Dòng thánh, nữa.  
 
Nói chung, cũng có thể bảo: tôi thấy mình vẫn là sĩ tử Dòng Chúa Cứu Thế như trước, 
nhưng không có trách-vụ đặc-biệt nào trong Dòng hết. Và, người anh em khi ấy bèn nói với 
tôi rằng: “là sĩ tử Dòng Chúa Cứu Thế mà lại không có nghĩa vụ nào đặc biệt hết ư?” điều 
này xem ra cũng giống phần lớn anh em khác thôi!” 
 
Mới đây, tôi lại có tư-duy về tương-quan của mình với cộng đoàn Dòng. Hình ảnh đến trong 
đầu tôi trước tiên, là: ảnh hình của một ông nội hoặc ông ngoại đối với con cháu. Tôi thấy 
mình giống như ông nội hoặc ông ngoại đối với nhà Dòng mình vẫn sống. Tôi thương mến 
nhà Dòng, nên vẫn thích tham-gia các buổi hội của gia-đình-Dòng, nhưng lại không có 
trách-nhiệm nào trực-tiếp để ưu-tư lo lắng cho Dòng hết.  
 
Maurie, người anh ruột của tôi có 9 cháu nội/cháu ngoại cả thảy. Anh là ông nội/ông ngoại 
luôn công-tâm hết mình. Anh vẫn bỏ thì giờ ra với các cháu, nội cũng như ngoại, nhưng Anh 
vẫn nhận ra là mình không có trách-nhiệm nào tiên-quyết với các cháu. Việc này, là tùy 

https://docs.google.com/a/giadinhanphong.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Z2lhZGluaGFucGhvbmcuY29tfHd3d3xneDo0OTE3ZGJmYjQ4M2U4ZTcz
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thuộc vào ba mẹ chúng thôi. Anh chỉ vui chơi/đùa giỡn với các cháu qua tư cách là ông 
nội/ông ngoại của chúng, mà thôi.  
 
Tôi lại cũng có cùng một cảm giác như người Anh của tôi, khi đối-xử với anh em cùng Dòng 
của mình. Các Bề trên trong Dòng hiện nay là những người có trách-nhiệm trực-tiếp với 
Dòng. Còn tôi, lại rất vui với vai-trò ông nội/ông ngoại dễ thương và đáng mến, đồng thời 
vẫn khuyến-khích anh em cùng sống trong cộng-đoàn Dòng qua chức-năng tông-đồ của các 
vị ấy. 
 
Thành thử, đây là cảm giác của một Giám mục gây ảnh-hưởng lên tương-quan với cộng 
đoàn Dòng của tôi. 
 
Hỏi rằng: làm sĩ tử Dòng Chúa Cứu Thế có ảnh hưởng nào trên vai trò Giám mục của tôi 
không? Thì, tôi tin rằng với tư-cách là sĩ tử Dòng Chúa Cứu Thế, việc này đang ảnh-hưởng 
lên thừa-tác-vụ Giám mục của tôi nhiều lắm đấy. 
 
Hiến-chế của Dòng Chúa Cứu Thế có đoạn nói về hình-ảnh của một sĩ tử Dòng Chúa Cứu 
Thế rất lý-tưởng. Đây là lý tưởng đã khiến tôi thấm-nhuần suốt 46 năm làm sĩ tử của Dòng. 
Hiến Chế số 20 mô tả vai trò thừa-sai lý-tưởng của Dòng qua những câu, sau đây:            
 

“Vững mạnh trong niềm tin, cháy bỏng trong lòng mến, có lòng sốt sắng/sủng ái như 
nằm trên lửa, khiêm tốn trong lòng và bền đỗ trong nguyện cầu, sĩ tử Dòng Chúa 
Cứu Thế sống như một tông-đồ và như môn-đệ trung-thực của thánh An-Phong dấn 
bước theo chân Chúa Cứu Thế với lòng tràn đầy niềm vui; từ bỏ chính mình; luôn 
sẵn sàng đảm-nhiệm những gì được yêu cầu, các sĩ tử nay san-sẻ mầu-nhiệm Đức 
Kitô và rao-truyền điều đó bằng tính-mộc-mạc của cuộc sống lẫn ngôn-từ, ngõ hầu 
đem ơn cứu chuộc đến với mọi dân tộc.” 

 
Đây là định-nghĩa diễn-tả vai trò thừa-sai Dòng Chúa Cứu Thế. Tôi coi đây như định-
nghĩa về vai-trò của Giám-mục thừa-sai Dòng Chúa Cứu Thế nữa. 

 
Định nghĩa đây, mang nhiều yếu-tố khả dĩ áp-dụng cho mọi Giám-mục triều. “Vững 
mạnh trong niềm tin, vui mừng trong hy-vọng, bốc cháy trong lòng mến, có lòng sốt 
sắng như đang nằm trên lửa, khiêm-tốn trong lòng và bền-đỗ trong nguyện cầu, các 
Giám mục của ta đang rao truyền Tin Mừng Đức Kitô, theo cách hệt như thế.”    

 
Cùng lúc, nhiều yếu-tố khác lại cũng vang-vọng cách đặc biệt với phương-án của sĩ 
tử Dòng Chúa Cứu Thế khi thực-thi trách-vụ thừa-sai tông-đồ của mình. Tôi qui về 
thánh An-phong-sô coi ngài là mẫu gương của tôi. Nhưng qui về việc sẵn sàng từ bỏ 
chính mình và thực hiện những gì được yêu cầu; đây chính là yếu-tố mà thánh An-
phong muốn nhấn mạnh với những ai muốn trở-thành sĩ-tử Dòng Chúa Cứu Thế.  

 
Qui về việc sẻ san Tin Mừng một cách đơn-giản cuộc sống và ngôn-từ, tức: tìm cách 
sống đơn sơ, ăn nói giản-dị- là điểm trọng-yếu khác cũng được thánh An-phong lưu-
tâm nhấn mạnh. Cuối cùng thì, qui về “ơn cứu chuộc tràn đầy”, câu này còn là thành-
phần trong phương-châm của Dòng như: “Ơn Cứu Chuộc nơi Ngài chan chứa”. 

 
Đoạn Hiến Chế của Dòng tóm gọn nhiều công cuộc thừa-sai tôi thực-hiện qua vai-trò 
sĩ tử của Dòng. Tôi đọc thấy nơi đây, nhiều điều tóm gọn sứ-vụ thừa-sai với tư-cách 
của một Giám mục Dòng Chúa Cứu Thế. Bằng vào ý-nghĩa này, sĩ-tử Dòng Chúa 
Cứu Thế tạo sắc màu đặc-biệt cho cung-cách thực-thi vai-trò Giám mục của tôi. 
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Điểm cuối cùng tôi muốn nêu lên ở đây, là: với tư-cách Giám mục Dòng Chúa Cứu 
Thế lâu nay vẫn giúp ích tôi rất nhiều điều theo nghĩa thực-dụng trong việc sắp xếp 
công-cuộc hợp-tác giữa Giáo-phận Ballarat với sĩ tử Dòng Chúa Cứu Thế. Mới đây, 
chúng tôi vừa nhận thêm 4 sĩ-tử Dòng Chúa Cứu Thế về với Giáo-phận Ballarat. Các 
em vừa thụ-phong linh mục Dòng Chúa Cứu Thế.  

 
Kế hoạch đặt ra là: các em mỗi người sẽ bỏ ra 12 tháng sắp tới, hoạt-động tại Giáo-
phận Ballarat như thành-phần của việc dẫn-nhập vào với thừa-tác-vụ linh-mục của 
các em. Tôi coi đây như một niềm chúc phúc cho Giáo phận của chúng tôi, đặc biệt 
cho 4 giáo-xứ mà các em đến phục-vụ.  

 
Tôi tin rằng đây là một chúc phúc cho các sĩ-tử Dòng Chúa Cứu Thế coi các thành 
viên trẻ trung của Dòng sẽ phát-triển kỹ-năng của các em với sự trợ giúp của các 
linh-mục và giáo-dân trong các giáo-xứ nói trên. Tôi tin rằng, với tư-cách là sĩ-tử 
Dòng Chúa Cứu Thế, tôi có thể tạo điều kiện thuận-lợi cho công-cuộc hợp-tác giữa 
Dòng Chúa Cứu Thế và Giáo-phận. 

 
Tóm lại, việc tôi trở thành Giám-mục đã thay đổi tương-quan giữa tôi với cộng-đoàn 
Dòng, nhưng tôi cảm thấy mình vẫn là sĩ tử Dòng Chúa Cứu Thế. Việc tôi còn là sĩ tử 
Dòng Chúa Cứu Thế đang tạo ảnh-hưởng lên cung-cách làm việc của một Giám 
mục. Tôi cầu mong sao việc tôi trở-thành Giám mục thừa-sai Dòng Chúa Cứu Thế 
cách thực-thụ, sẽ mang đến cho mọi người đầy tràn ơn cứu chuộc. 

 
Gm Paul Bird, DCCT     

    ___________________ 

 

MẸ LÀ NGUỒN SUỐI TÌNH YÊU 

Lm Giuse Mai Văn Thịnh, DCCT 
________________________________________ 

 
Chúa nhật thứ tư trong mùa Phục sinh hay được gọi là Chúa nhật Chúa Chiên Lành. 

Đây là một hình ảnh vô cùng độc đáo mà Hội Thánh dùng để mời gọi con cái mình nhận ra 
lòng yêu thương, sự bao bọc và bảo vệ của Thiên Chúa như người mục tử nhân hậu sẵn 
sàng làm mọi sự, ngay cả hy sinh mạng sống, để bảo vệ đoàn chiên. Cũng trong ngày hôm 
nay, Hội Thánh cổ võ và cầu nguyện cho ơn gọi; đặc biệt trong ngày của các người mẹ năm 
nay, chúng ta cùng san sẻ cho nhau vài nét suy tư về phẩm chất vô cùng cao quí mà tất cả 
các ơn gọi cần có, đó là bản năng hay lòng của mẹ. 

Trước tiên, chúng ta hãy coi lại cách nhìn và sự hiểu biết của chúng ta về vai trò của 
người mục tử. Chúng ta thường hay gọi Đức Giáo Hoàng, các Đức Giám Mục, và đôi khi 
các Linh Mục là các nhà mục tử. Đây là kiểu nói quá hạn hẹp vì cho rằng chỉ có các Đấng 
bản quyền mới có trách nhiệm chăn dắt con chiên, bổn đạo.  

Ngày xưa, người ta nói rằng việc mở mang Nước Chúa được thực hiện bởi hàng 
Giáo Phẩm. Công đồng Vatican II đã giúp cho chúng ta có được cái nhìn đúng đắn hơn. 
Trách nhiệm đó được trao ban cho tất cả mọi tín hữu, ai ai cũng có bổn phận loan báo Tin 
mừng cho người khác.  

Chính vì thế, danh từ ‘mục tử’ được dùng để nói đến trách nhiệm của chúng ta là 
những kẻ được đặt để chăm sóc, quan tâm và nhất là để trao ban tình yêu cho người khác 
tùy theo ơn gọi mà Chúa đã mời. Thật ra, chính Chúa Giêsu mới là Đấng chăn chiên nhân 
hậu, còn chúng ta tuy được ban tặng cho danh hiệu đó; nhưng chúng ta vẫn là người thừa 
hành tác vụ từ Chúa. Căn bản, mỗi người chúng ta luôn là những con chiên trong ràn chiên 
của Chúa. 
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Hình ảnh ‘người chăn chiên’ đã được các ngôn sứ của thời cựu ước dùng để ám chỉ 
đến các vị lãnh đạo của dân Do Thái. Ngôn sứ Ezekiel xuất hiện trong thời dân bị lưu đầy 
bên Babylon. Trong bối cảnh lịch sử như thế, khi mà dân Do thái đã mất tất cả: văn hóa, 
quê hương, đền thờ,... thì ngôn sứ đã khơi lên niềm hy vọng cho dân bằng cách trình bầy 
Thiên Chúa là Người chăn chiên tốt lành, là Mục tử nhân hậu, là Đấng dẫn đường để dẫn 
dắt đoàn chiên, tìm chỗ cho chiên ăn, dẫn lại về ràn các con chiên lạc đường và cứu chiên 
thoát khỏi các cạm bẫy, các hiểm nguy của các thợ săn và thú dữ. (Ed 34: 11 – 16) 

Trong thời Chúa Giêsu, mỗi ràn chiên khoảng chừng vài ngàn con; vì thế nhiệm vụ 
của người chăn chiên thì vô cùng vất vả. Vào mùa nắng, ông phải dẫn chiên đi đến những 
đồng cỏ tốt; và khi mùa đông đến ông phải tìm chỗ cho chiên trú ẩn; ông còn phải học để 
săn sóc cho các con chiên bị thương tích.  

Vì chức năng của công việc, nên người chăn chiên thường có nhiều đụng chạm với 
chủ của các đồng cỏ; và đôi khi còn bị lên án như là kẻ trộm hoa mầu của họ. Thực tế, 
người chăn chiên thường được mướn để làm việc này; chiên không thuộc về tài sản của họ.  

Tuy vậy, cũng còn một số rất ít người vừa là chủ vừa là người chăn chiên. Hơn nữa, 
vì nhiệm vụ nên người chăn chiên thường không thể tham dự các nghi lễ theo luật của 
người Do thái. Họ thường bị liệt vào ‘hạng công dân thứ hai’ của Do thái giáo. Giống như 
các nhân viên thu thuế, những ai làm nghề chăn chiên thường không được làm nhân chứng 
của tòa án và cũng chẳng được trao một nhiệm vụ công quyền nào. 

Dựa vào những suy tư của dân Do thái, hoàn cảnh thực tế của nghề chăn chiên và 
nhất là các kinh nghiệm về sự sống mà Chúa Giêsu đã trao ban cho các tín hữu thời giáo 
hội sơ khai, tác giả của Tin mừng thứ tư Phục Sinh năm C trình bầy Chúa Giêsu không chỉ 
là người chăn chiên; nhưng là Đấng chăn chiên tốt lành, đã hy sinh mạng sống để đem tất 
cả con chiên, dù lạc ràn hay không, về lại ràn và ban cho chúng sự sống đời đời và không 
một ai có quyền tước mất sự sống này được.  

Và ai ở trong ràn chiên của Ngài thì không bao giờ bị diệt vong. (Kinh nghiệm về vị 
mục tử nhân hậu hiến mạng sống vì đoàn chiên hoàn toàn mới mẻ và vượt xa kinh nghiệm 
mà ngôn sứ Ezekiel đã loan báo).  

Qua ý nghĩa của bài Tin mừng về người chăn chiên tốt lành mà Phụng vụ dùng vào 
các Chúa Nhật thứ tư trong Mùa Phục Sinh, và cũng là ngày mà chúng ta cầu nguyện cho 
ơn gọi. Và theo tôi, một trong những ơn gọi cao quí nhất đó là ơn gọi làm mẹ. Mẹ ở đây 
không phải là nhiệm vụ dành riêng cho các phụ nữ mà thôi.  

Nhưng trong vai trò lãnh đạo, hình ảnh của Đấng Chăn Chiên được thể hiện qua 
cách cư xử của các bà mẹ. Vì thế tinh thần, phẩm chất và bản năng của người mẹ cần thiết 
vô cùng cho những ai được gọi trong vai trò lãnh đạo để phục vụ.  

Giờ đây chúng ta dành vài phút chia sẻ vài cảm nghĩ, đôi dòng suy tư về ơn gọi của 
những người mẹ Việt Nam cũng như tất cả các bà mẹ trên toàn thế giới. 

Người ta thường nói mẹ là hình ảnh của tình yêu. Nhưng theo thiển ý của tôi thì mẹ 
chính là tình yêu, là sức sống, là hạnh phúc và là nơi nương tựa của đoàn con. Mẹ đã 
không vì mẹ mà sống, nhưng cuộc sống của các ngài là vì chồng và cho con cái. Chúng ta ít 
nghe thấy mẹ nói về những ngày nghỉ, trái lại mẹ thường dùng những ngày đó như là các 
cơ hội để phục vụ chồng và tụ họp con cái quây quần bên bàn cơm do mẹ dọn sẵn. Mẹ tần 
tảo trong công việc. Mẹ hy sinh và chấp nhận mọi khó khăn để bầy tỏ tình yêu của mẹ.  

Tình yêu của mẹ như dòng suối chảy một chiều: cho đi mà không đòi lấy lại. Chúng 
ta thường được nghe rằng: “nước mắt chảy xuôi ...” Thật vậy, cho dù con cái đã khôn lớn, 
cho dù vì vô tình hay cố ý mà một số người con đã không cư xử tốt với mẹ, thì mẹ vẫn yêu 
thương các con; vì đó là lẽ sống của mẹ. 

Như người chăn chiên tốt, biết từng sở thích, từng nhu cầu của mỗi con chiên; thì 
mẹ của chúng ta cũng lần mò từng bước để học và biết từng sở thích, từng nhu cầu của 
mỗi người con. Trên tiến trình này, mẹ nhận biết rằng mỗi người con của mẹ đều là quà 
tặng thật cá biệt mà Thiên Chúa đã ban cho mẹ, đó chính là những khu vườn mà Thiên 
Chúa muốn mẹ gieo trồng, chăm bón và thu hoạch một hạt giống quí giá nhất mà mẹ đã 
lãnh nhận: Tình yêu và sự sống. 
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Trang 5 |  

 

Khi nói mẹ là sự sống thì tôi nhớ lại đoản truyện ngắn vô cùng thương tâm mà tôi đã 
đọc được trong nguyệt san ‘Reader’s digest’. Đó là một sự kiện có thật đã xẩy ra tại Việt 
Nam vào đầu thập niên 1970.  

Trong cuộc di tản dân chúng khỏi vùng hỏa tuyến tại miền Trung, phái đoàn y tế Hoa 
kỳ đã chứng kiến cảnh một cháu bé khoảng chừng 9 tháng đang cố gắng nuốt những giọt 
sữa hòa chung với dòng máu trên thân xác tuy đã chết nhưng vẫn còn hơi ấm của mẹ em.  

Và mới đây, vào năm 1995, sau vụ động đất tại Thành Phố Kô-bê, bên Nhật, người 
ta đào bới và khám phá dưới đống gạch vụn của một tòa nhà đã đổ nát là hai mẹ con. 
Người mẹ, tuy còn sống nhưng đã bất tỉnh; còn đứa cháu gái đang cố gắng ngậm chặt ngón 
tay của người mẹ và cố hút nguồn sống bằng máu phát xuất từ thân thể của mẹ cháu.  

Sau khi phục hồi sức khỏe cho hai mẹ con. Người ta nghe bà mẹ kể lại rằng. Tuy bị 
chôn vùi ở dưới đống gạch đổ nát của tòa cao ốc.  

Nhưng hai mẹ con chúng tôi quả thật đã gặp vận may. Có một cái đà thay vì đổ 
suống đập vào chúng tôi thì lại bị ngăn lại bởi bức tường vụn và trở thành vật chắn giúp hai 
mẹ con chúng tôi không bị đè chết. Sau đó, đứa con vài tháng tuổi của chị đói quá khóc thét 
lên. Bà mẹ không biết phải làm gì! Dòng sữa thì khô quặn vì đã mất mấy ngày họ đâu có gì 
để ăn và để uống. Bà mẹ mò mẫm trong bóng tối và tay bà đã chạm vào một vật sắc và 
nhọn.  

Với bản năng yêu thương của một người mẹ, bà không kịp suy nghĩ, lập tức dùng 
ngay vật nhọn đó cắt vào ngón tay của mình và đặt vào miệng cháu. Cứ thế mỗi lần con của 
bà khóc thét lên là một vết cắt của yêu thương được xuất phát từ thân thể của bà. Cứ thế 
cho đến khi bà ngất đi vì bât tỉnh và không hề biết những chuyện xẩy ra sau này. 

Người ta hỏi bà là khi cắt da thịt mình để lấy máu thay sữa cho con, bà không sợ 
chết sao? Bà trả lời rằng với bản năng của người mẹ, tôi không có thời gian để suy nghĩ. Sự 
sống còn của con tôi là tất cả những gì mà tôi có thể làm được; cho dù giờ này biết làm thế 
rồi chết, tôi vẫn làm. 

Và để minh họa cho nhiệm vụ của người chăn chiên qua hình ảnh của người mẹ, xin 
mời anh chị em cùng theo dõi câu chuyện sau đây:   

Người ta nói rằng: Nếu Chúa Kitô còn sống bằng xương bằng thịt ở trên đời ngày 
hôm nay, chúng ta tự hỏi không biết Chúa còn dùng hình ảnh con chiên và người mục tử 
không? Có lẽ Chúa sẽ dùng hình ảnh ‘mẹ và con’ hơn.  

Thật êm đềm và đầm ấm khi chúng ta được chứng kiến cảnh hai mẹ con sánh bước 
bên nhau, tay trong tay. Rồi thì em bé chợt buông tay mẹ ra và bị bỏ rơi đằng sau, đang 
chăm chú nhìn vào gian hang đồ chơi, nhìn cái nầy sang cái khác mãi mà không biết chán. 
Người mẹ dừng lại và chờ đợi.  

Mẹ ra hiệu cho con chạy tới trước. Em bé chạy tới và hai mẹ con lại sánh bước bên 
nhau nhưng chẳng bao lâu, em bé lại buông tay ra và lần nầy chạy tuôn về phía trước. Mẹ 
gọi em hãy đợi, coi chừng nguy hiểm.  

Đến ngã tư đường, đèn xanh đèn đỏ, xe cộ chạy qua chạy lại. Em bé nghe tiếng mẹ 
gọi, đứng dừng lại đợi. Mẹ nắm tay em, ngó trước ngó sau rồi băng qua đường an toàn và 
tiếp tục cuộc hành trình. Chẳng bao lâu em bé trở nên mệt nhọc, rã rời và gục xuống. Người 
mẹ đỡ và bế con trong tay trên đoạn đường còn lại để đi về nhà.  

Đó đúng là một sự mô tả đầy thi vị cuộc hành trình của Kitô hữu. Giống như một 
người mẹ âu yếm con, Chúa Giêsu - người Mục Tử Nhân Lành và Từ Bi- luôn để mắt đến 
chúng ta. Ngài luôn ở bên cạnh chúng ta. Ngài không bao giờ rời mắt khỏi chúng ta. Niềm 
tin thâm sâu của chúng ta là, nhờ vào sự hiện diện âu yếm của Ngài, chúng ta sẽ bình an 
đạt tới đích trong sự bao bọc của Thiên Chúa. 

Như vậy, bản năng và ơn gọi mà Thiên Chúa đã mời mẹ chúng ta lãnh nhận thật cao 
quí. Vì thế, để hoàn thành sứ mạng này, mẹ chúng ta có một cuộc sống tuy giản dị và âm 
thầm nhưng lại vô cùng kiên trung. Mẹ đặt trọn niềm tin và sự cậy trông nơi Đấng đã mời 
gọi mẹ. Mẹ đáp nhận bằng cả con tim yêu thương của mẹ để làm chứng cho tình yêu của 
Thiên Chúa.  



Duc in Altum 106 Quí 2-2019 
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Mẹ thật đáng tôn vinh như những vị anh hùng vô danh mà chúng ta thường tưởng 
nhớ, hoặc như những vị thánh âm thầm mà không cần tuyên phong. Cuộc sống của các 
Ngài như những lời mời gọi, như những động lực giúp chúng ta tiếp tục sứ mạng làm chứng 
nhân tình yêu của Thiên Chúa.  

Vậy, giờ đây chúng ta hãy cùng nhau tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho chúng ta một 
người mẹ, đã ban cho nhân loại ‘ơn gọi làm mẹ’. Ước gì những ai được mời gọi thừa kế 
quyền lãnh đạo của Chúa Giê-su, hãy có con tim của người mẹ, luôn yêu thương và sống 
trọn vẹn cho những ai mà Chúa ban cho họ chăm sóc.  

 
Lm Giuse Mai Văn Thịnh, DCCT 
 
 

 

Tuyển Tập Tản Văn “Về Thu Xếp Lại...”  
________________________________________________________ 

Bs Đỗ Hồng Ngọc  
 
 

Theo Bác sĩ chỉ trị được bệnh đau, không trị được bệnh khổ, còn đạo Phật thì 
chữa được bệnh khổ và hoạn nạn. Ông coi đức Phật là một Y vương (ông 
vua của Y khoa). Ông thường dạy cho các sinh viên Y khoa và nhắn nhủ các 
em là một người thày thuốc, phải tìm một phương cách chữa trị bệnh tâm, 
bệnh thân thì mới thành công trong việc điều trị cho người bệnh. 

 
Nổi tiếng là một thầy thuốc giỏi, ông cũng là một nhà văn, nhà thơ, nhà viết 
sách, vẽ tranh. Ông đã có 40 tác phẩm trong đó có 6 đầu sách viết về đạo 
pháp. Ông cũng giới thiệu đạo Phật và nồng ghép đạo Phật qua các tác 
phẩm của ông. 

 
 

“Người ta nói đúng. Mình đang ở tuổi nào thì đó là cái tuổi đẹp nhất, không thể có 
tuổi nào đẹp hơn! Một người 40 mà cứ tiếc mãi tuổi 20 của mình, một người 60 mà 
tiếc mãi tuổi 40 thì đến 75 họ sẽ tiếc mãi tuổi 60... thật là đáng thương! 

 
“Tôi nay ở tuổi 80. Thực lòng... đang tiếc mãi tuổi 75! Thấy những bạn trẻ... trên dưới 
bảy mươi mà “gato”! Mới vài năm thôi mà mọi thứ đảo ngược cả rồi. Bây giờ có vẻ 
như tôi đang lùi dần về lại tuổi ấu thơ, tuổi chập chững, tuổi nằm nôi...Vòng đời rất 
công bằng. Chỉ còn cách tủm tỉm cười một mình mà thôi! 

 
Cái tuổi đẹp nhất của đời người theo tôi có lẽ ở vào lứa 65-75. Đó là lứa tuổi tuyệt vời 
nhất, sôi nổi nhất, hào hứng nhất... Tuổi vừa đủ chín tới, có thể rửa tay gác kiếm, 
tuyệt tích giang hồ, “nợ tang bồng trang trắng vỗ tay reo” (NCT), nhưng cũng là tuổi 
có thể lại vướng víu, đa đoan nhiều nỗi, để một hôm ngậm ngùi ta là ai mà còn khi 
giấu lệ/ ta là ai mà còn trần gian thế? (TCS)  

 
Nhớ hồi ở tuổi 55, mới hườm hườm, tôi ngẫm ngợi, ngắm nghía mình rồi lẩn thẩn viết 
Gió heo may đã về. Đến 60 thì viết Già ơi... chào bạn! như một reo vui, đến 75 còn... 
ráng viết Già sao cho sướng?... để sẻ chia cùng bè bạn đồng bệnh tương lân. Nhưng 
80 thì thôi vậy. 

 
Đã đến lúc phải “Về thu xếp lại...”, bởi “chút nắng vàng giờ đây cũng vội”... rồi đó 
thôi! Khi viết “Gió heo may đã về”, tôi cảm xúc từ nhạc Trịnh, nên đã mượn những ca 
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từ của anh làm tiêu đề cho mỗi chương sách. Trong Lời bạt cho cuốn sách này, Trịnh 
Công Sơn viết: “... Bạc đầu có phải đã chớm già không. Theo tôi, bạn Đỗ Hồng Ngọc 
ạ, đó chỉ là thay đổi một màu tóc... Tôi nghĩ rằng, không có già, không có trẻ, nói với 
một người trẻ, tôi già rồi em ạ là vô lễ”. 

 
Thế rồi, đến một hôm kia, anh đã lại viết: 
“Ôi phù du/ 
 từng tuổi xuân đã già/ 
một ngày kia đến bờ/ 
đời người như gió qua...” 

 
Tôi nhớ mãi lần đến thăm anh ở phòng Săn sóc đặc biệt Bệnh viện Chợ Rẫy năm đó, 
trông anh như một tàu lá chuối khô, dán sát giường bệnh, tôi bỗng ngộ, những câu 
chữ anh viết trong ca khúc thì ra đã đến từ một cõi nào khác, xa xôi, một “mặc khải”, 
một “phó chúc” nào đó, chớ không phải từ tấm thân tứ đại ngũ uẩn mong manh này. 
Cho nên khi viết những dòng này, hôm nay, tôi lại nhớ người bạn nhạc sĩ họ Trịnh và 
lại mượn những ca từ của anh như một đề dẫn... 

 
Những giòng này góp nhặt từ những trang nhật kỳ rời, từ những ghi chép lang thang 
không ngày tháng, rải rác nơi nọ nơi kia, chỉ để sẻ chia cùng bè bạn thân thiết, 
những bè bạn  cùng trang lứa, cùng tâm trạng. Rất riêng tư, và rất chủ quan...  

 
Thân mến, 
Đỗ Hồng Ngọc 
(Saigon, 2.2019) 

 
           “Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi, 
             Để một mai vươn hình hài lớn dậy? 
            Ôi, cát bụi tuyệt vời 
            Mặt trời soi một kiếp rong chơi...” 
           (TCS) 
 

“Cái hình ảnh lấy cát bụi vo thành môt cục rồi thổi vào đó một hơi dài để vươn vai lớn 
dậy làm người thì thật là thú vị. Thú vị ở chỗ nghĩ cho cùng, cái thân xác cát bụi kia 
một hôm trở về làm cát bụi thì đã là chuyện dĩ nhiên, đương nhiên, tự nhiên, sao còn 
sanh sự tào lao chi cho mệt. Có điều để cái “cát bụi tuyệt vời...” này trở thành “cát bụi 
mệt nhoài” thì lỗi tại ta. Ta có thể làm cho cát bụi trở nên “thú vị” được lắm chứ!  

 
Cứ như người làm gốm sứ, cát bụi mệt nhoài là bởi thứ cát bụi làm kiểu công nghiệp, 
hàng loạt, giống nhau như đúc, dù cố vẽ vời chi đó trên gốm cũng vô ích. Cát bụi 
tuyệt vời là thứ cát bụi rất riêng tư. Nó tùy màu đất. Nó tùy độ lửa. Tùy chất liệu điểm 
tô không thể tính toán trước. Nó tạo ra vô vàn sự khác biệt. Như người họa sư chới 
với, kinh ngạc khi nhặt từ lò nung ra một thứ phẩm vật trời cho, tươm bao sắc màu 
pha trộn quái dị, chảy theo một dòng chảy không thể lường trước… 

 
Phải, chính cái “phần hồn” kia – cái thức -  đã được lưu chuyển từ một kiếp nào xa 
đó, chằng chịt quấn quít với bao thứ duyên sinh, từ không mà có, từ có mà không, 
vừa chân không vừa diệu hữu, đã khiến cát bụi tuyệt vời kia một hôm trở nên cát bụi 
mệt nhoài nọ, với thất tình lục dục, hỉ nộ ái ố... để rồi nhận ra “trăm năm vô biên 
chưa từng hội ngộ/ chẳng biết nơi nao là chốn quê nhà...”(TCS). 

 
Nói không được. Bất khả thuyết. Không từ đâu đến/ chẳng đi về đâu. Nó Như Lai. 
Khi cát bụi và hơi hướm kia không chịu nhau nữa, giận nhau, cãi nhau, hục hặc, chí 
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chóe, đòi tách nhau ra thì đủ thứ chuyện trên đời sẽ sinh sôi. Cuối cùng thì đến một 
lúc, cát bụi trở về cát bụi, hơi hướm trờ về hơi hướm… Rã ra. Tan ra. Không thương 
tiếc. Có một chu kỳ, có một nhịp điệu chăng. Không biết. 

 
Banki, thiền sư Nhật bản, tác giả Tâm bất sinh (bản dịch Ni sư Trí Hải) nói ngay lúc 
sống người ta nên thuờng xuyên nghĩ về cái chết. Đúng vậy, bởi vì cái sống không 
tách rời cái chết. Cũng như thở vào không thể tách rời thở ra. Nó là một chu trình 
khép kín. Có sinh ắt có tử, có tử ắt có sinh. Hơi vào có hơi ra và ngược lại. Cho nên 
người đạt đạo họ tỉnh queo, nôm na là họ... giác ngộ. Họ chẳng cần phải bối rối. Họ 
biết nó phải vậy. Như Thị. 

 
Chu trình “khép kín” đó bắt đầu tăng tốc ở lứa 65-75 tuổi. Tăng tốc khô héo, tăng tốc 
nhăn nheo. Sự  tăng tốc của lứa tuổi này cũng làm ta há hốc, muốn kêu lên kinh 
ngạc… như ở tuổi dậy thì, tuổi mới lớn. Cái vòng đời nó diễn biến tuyệt vời đến vậy, 
liên tục đổi thay đến vậy thì có gì đáng phàn nàn đâu! Nhiều bạn cùng lứa than với 
tôi sao thế này sao thế khác, tôi thường chỉ nói “Ai biểu già chi?” rồi cười xòa với 
nhau mà không khỏi có chút … ngậm ngùi. 

 
Anh chàng Alexis Zorba nói: “Cũng phải chăm nom đến thân thể nữa chứ, hãy 
thương nó một chút. Cho nó ăn với. Cho nó nghỉ với.  Đó là con lừa kéo xe của ta, 
nếu không cho nó ăn, nó nghỉ, nó sẽ bỏ rơi mình ngang xương giữa đường cho mà 
coi” (Nikos Kazantzaki).  
 
Từ ngày biết thương “con lừa” của mình hơn, tử tế với nó hơn, thì có vẻ tôi… cũng 
khác tôi xưa. Tôi biết cho con lừa của mình ăn khi đói, không ép nó ăn lúc đang no, 
không cần phải cười cười nói nói trong lúc ăn. Món gì khoái khẩu thì ăn, chay mặn gì 
cũng tốt. Cá khô, mắm ruốc gì cũng được, miễn là đừng nhiều muối quá, đừng nhiều 
mỡ quá! 

 
Mỗi người có đồng hồ sinh học của riêng mình. Không ai giống ai. Như vân tay, như 
mống mắt vậy. Cho nên không cần bắt chước. Chỉ cần lắng nghe mình. Phương 
pháp này, phương pháp nọ của người này người kia bày vẽ chẳng qua cũng chỉ để 
tham khảo. Nắm lấy nguyên tắc chung thôi, rồi áp dụng vào hoàn cảnh riêng cụ thể 
của mình, tính cách mình, sinh lý mình. Phương pháp nào có sự ép buộc cứng ngắc 
thì phải cảnh giác! 

 
Thời tôi học y khoa được học tế bào thần kinh không thể sinh sản, mất là mất luôn, 
hư hỏng thì không thể tự sửa được, không như tế bào ở các mô khác. Ngày nay 
người ta biết có khoảng 100 tỷ neuron thần kinh và 100 nghìn tỷ kết nối giữa chúng, 
nhưng thật ra não bộ còn rất nhiều điều bí ẩn chưa thể biết hết.  

 
Khoa học ngày nay tiến bộ, cho thấy tế bào thần kinh chẳng những rất nhu nhuyến 
(plasticity), có khả năng tự thích nghi, tự điều chỉnh mà còn có thể sinh sản tế bào 
mới (neurogenesis). Chúng có thể kết nối tự bên trong, hoán chuyển vị trí... chứ 
không phải tập trung từng khu vực cứng ngắc như ngày xưa đã tưởng. Khả năng 
thay đổi và thích nghi này của não không bị mất đi, tuy khi có tuổi thì các khả năng 
nhận thức, ngôn ngữ, trí nhớ, suy luận cũng kém đi theo tiến trình chung. Nghiên cứu 
gần đây cho thấy ở tuổi 80 não bộ vẫn còn tiếp tục tạo nên những con đường mới 
nối kết bên trong nên vẫn phát triển được. 

 
Bây giờ thời đại cái gì cũng “thông minh” đáng ngại. Không lâu nữa, chắc con người 
sẽ có đủ “tam minh lục thông” chăng? Tam minh là Túc mạng minh (biết rõ kiếp 
trước của mình), thiên nhãn minh (biết rõ... kiếp sau của mình), lậu tận minh (dứt tất 
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cả lậu hoặc); lục thông gồm thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần 
túc thông,… 

 
Từ ngày có trang web riêng mình (www.dohongngoc.com/web/) do một bạn trẻ giúp 
cho, tôi bận bịu với nó nhiều hơn. Rồi nhờ nó mà tôi lần mò học cách post bài, đưa 
hình ảnh, chỉnh sửa tùm lum… Nó giúp tôi như quên ngày tháng, quên đi những buổi 
mai buổi chiều buổi trưa buổi tối...  Nhưng cũng nhờ nó, tôi mở rộng việc học hỏi, mở 
rộng giao lưu, thấy quả đất chỉ còn là một hòn bi xanh trong lòng bàn tay… Và chiếc 
điện thoại thông minh cũng giúp mình nhiều việc, dù thực tế nhiều lúc thấy nó thiệt 
là... ngu! 

 
Mắt kém, đọc mỏi, tôi bắt đầu ít đọc báo, ít xem TV – ngày trước, mỗi ngày ngốn 
chục tờ báo là thường! Nay chỉ đọc lướt qua cái tựa là xong. Thời đại cần cái gì, gõ 
gõ vài cái có người đưa tới tận nhà! Hy vọng không lâu nữa, họ gởi các thứ qua 
mạng, bấm nút in ba chiều, muốn gì cũng có... Nghe nói người ta đã có thể “fax” một 
con người từ nơi này sang nơi khác... giúp ta không phải đợi chờ lâu! Máy móc, kỹ 
thuật, phương tiện nghe nhìn ngày càng chiếm ngụ trong ta, “thay mãi đời ta”...  
 
(Bs Đỗ Hồng Ngọc – Tuyển tập tản văn “Về Thu Xếp Lại”) 
 
 
 
 
 

 
 

J
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Vũ xinJJJJ chia xẻ bài viết kèm đây cho DIA số tới, mặc dầu dùng tiếng Anh nhưng cảm thấy 

Xin chia sẻ bài dưới đây cùng đọc giả DIA, viết trong không khí cuối tháng tư, để tưởng nhớ những 

nạn nhân và những đau thương trong và sau cuộc chiến. Có người cho rằng chiến tranh Việt Nam là 

một Auschwitz thứ hai...ch rong không khí cuối mùa t khi nhớ lại  những đau thương trong                                                                                                                                        

Nguyễn Duy Vũf ongoing human suffer 

Johann Baptist Metz: Why Christians remain apathetic in 

the face of ongoing human suffering? 

Introduction 
To speak the name of Auschwitz in the same sentence as the word “theodicy” seems 

unconscionable. Some write powerfully against such attempts, insisting that the only 

response to Auschwitz is never to let it happen again, never to forget its victims, and never 

to speak about it in such ways that belittle the tremendum1 of this history of suffering.2  

Johann Baptist Metz, a German Roman Catholic theologian, links theodicy with this tragedy, 

writing of the “theodicy question in the face of Auschwitz.”3 Metz identifies Auschwitz as “an 

end and a turning point for Christians”4 and Metz attempts to reorient theology into a praxis 

of hope in history in solidarity with those who suffer unjustly and those who have died.  

This paper is to review some key concepts and fundamentals of Johann Baptist Metz's 

Christian Theology from his own writings and from evaluations of other theologians. 

Metz’s Life Experience as Source for His Theology 
Rosemary Radford Ruether convincingly points out that every religious belief begins and 

ends with human experience and continues in a never-ending hermeneutical circle of 

constant re-interpretations through history.5   

Johann Baptist Metz was born in 1928 in Auerbach, a rural part of Southern Germany where 

he grew up as a devout Roman Catholic, insulated from the tumults of that time. However, it 

was when he was drafted to the army and encountered the death of his fellow soldiers in his 

company that he was deeply disturbed and began to raise questions of and about faith in 

God. Recalling that moment, he says, “A great gap had been torn in powerful Bavarain 

Catholic socialization with its well-knit trust. What happens if one then does not go into a 

psychologist, but into the church, and if one cannot be talked out of such unreconciled 

experiences either by the church or by theology, but together with them wants to believe and 

together with them wants to talk about God?”6   

                                                           
1 Arthur Cohen, The Tremendum: A Theological Interpretation of the Holocaust (New York: Continuum, 1993). 
2  Irving Greenberg, for example, declares that “No statement, theological or otherwise, should be made that 
would not be credible in the presence of burning children.” Irving Greenberg, “Cloud of Smoke, Pillar of Fire: 
Judaism, Christianity, and Modernity after the Holocaust,” in Auschwitz: Beginning of a New Era? ed. Eva 
Fleischner (New York: KTAV, 1977), 23. 
3 Johann B. Metz, “Facing the Jews,” The Holocaust as Interruption (Concilium, 175), edited by David Tracy and 
Elisabeth Schussler Fiorenza (Edinburgh: T. & T. Clark, 1984), 29. 
4 Johann B. Metz, The Emergent Church: The Future of Christianity in a Postbourgeois World, trans. Peter Mann 
(New York: Crossroad, 1987), 18. 
5 Rosemary Radford Ruether, Sexism and God-talk, (Boston: Beacon Press, 1993), 13-16. 
6 Julia D. E. Prinz, Endangering Hunger for God: Johann Baptist Metz and Dorothee Solle at the Interface of 
Biblical Hermeneutic and Christian Spirituality (Berlin: LIT, 2007), 53. 
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Metz has written about his first encounter with Christian apathy in the face of Holocaust 

suffering. As a young boy growing up in a small arch-Catholic village in Bavaria, he 

remembers how the people of his community self-consciously chose not to acknowledge the 

tragedy that was going on around them. For example, the members of his family and village 

never discussed the plight of the Jews, even though fifty kilometres away stood a 

concentration camp in which thousands of them were being exterminated.7 This experience 

of Christian apathy towards Jewish suffering was followed by his experience of the post-war 

German effort to forget what had happened and to concentrate on rebuilding. Christians 

posed little resistance to this ethos of forgetfulness, acquiescing in the eradication of 

memories of the past. They let the Holocaust became an unfortunate fact of the past, 

therefore allowing it to lose its capacity to play a critical role within the social, political, and 

theological decision making of the present. 

Mystical-Political 
Matthew Ashley, an acclaimed Metz scholar, points out how “Metz’s work cannot be 

understood without grasping how it construes Christianity’s mystical-volitional element, 

which becomes for Metz its mystical-political element.”8  This mystical-political element of 

Metz, as Ashley observes, becomes clearer when it is seen along with Karl Rahner’s 

spirituality and theology that had the “ability… to render theologically a ‘mystical biography of 

the ordinary, average person.’”   

However, Metz takes Rahner’s concept of “mystical-existential or mystical-dialogical”  to a 

different level, wherein, it is precisely because the individual is dignified by God, that there is 

a political response required by him/her, thus ensuring that one does not fall prey to the 

snares of “private religiosity.”9  He foresees such a change by proposing a wholistic 

conversion/transformation of both the individual and the society.  

For Metz, soteriology must not be regarded as concerning another world or a merely 

coterminous process vis-à-vis actual human history, but rather as an evolving process 

occurring in and through human history.  Any soteriological presentation which claims to hold 

demands upon the human conscience but remains detached from real, concrete, historical 

life is to be regarded as irrelevant and superfluous.10 For Metz, the question of salvation 

must be fundamentally anthropocentric, falling under “the primacy of the subject, of praxis, 

and of alterity.”11 

Writing against the hijacking of the messianic faith by the bourgeois Christianity (especially 

in Germany), he argues that Christian spirituality calls upon a change not only at an inner-

individual level, but also necessitates a change in the public-political sphere. As Ashley 

                                                           
7 Johann B. Metz, "Facing the Jews - Christian Theology after Auschwitz," in The Holocaust as Interruption, eds. 
Elizabeth Schussler Fiorenza and David Tracy (Edinburgh: T. & T. Clark Ltd., 1984), p. 27. 
8 James Matthew Ashley, “Introduction: Reading Metz” in Johann Baptist Metz, A Passion for God: The 
Mystical-Political Dimension of Christianity, Edited and transl. J. Matthew Ashley, (New York/Mahwah: Paulist 
Press, 1998), 13. 
9 James Matthew Ashley, Interruptions: Mysticism, Politics and Theology in the Work of Johann Baptist Metz 
(Indiana, Notre Dame: University of Notre Dame, 1998), 174-175. 
10 In agreement with Metz, see Karl Rahner, Foundations of Christian Faith: An Introduction to the Idea of 
Christianity, trans. William V. Dych (New York: Crossroad, 1978), 230: “But a question which by its very nature 
challenges and confronts the whole of human existence cannot be posed to begin with as a question for which 
particular elements of the concrete existence of the subject doing the asking can be put in parentheses.” 
11 Johann Baptist Metz, A Passion for God: The Mystical-Political Dimension of Christianity, trans. J. Matthew 
Ashley (New York: Paulist Press, 1998), 24. 
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concludes, changing the way we perceive and act in the world is “…. at the very heart of the 

substance and goal of the Christian spiritual exercises themselves.”12 

Locus of Suffering 
Metz derives the relevance of his soteriology from the theodicy question.  He situates the 

relationship between God and humanity in the context of senseless and absurd suffering – a 

“form of presence to God (taking) the form of protest, of insistent questioning: How long, oh 

Lord?”13 Metz considers any soteriology which does not honestly grapple with this question 

to be irrelevant.  “This insistent turning of one’s question toward God finally contextualizes 

suffering as a suffering unto God” (Leiden an Gott).”14  Suffering unto God “defines for (Metz) 

the primordial, authentic way of being human in a world and church that lives inescapably 

after Auschwitz.”15  The mystery of human suffering is indispensable. 

As already pointed out, Metz builds on the above construal as he addresses the problem of 

theodicy. Metz is convinced that even though several scholars like Karl Barth, Dietrich 

Bonhoeffer, Jurgen Moltmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

and others have tried to answer this question by proposing a ‘suffering God’, these are “too 

much of a response soothing the eschatological questioning of God.”16 Nevertheless, Metz 

also believes that such a construal of God is indeed necessary in order to “deflect the 

suspicion of apathy” from God.17 However, in spite of this paradox, Metz is convinced that 

the only way forward for Christianity that is politically responsible is to take the memory of 

suffering seriously. He asserts that “Christianity does not introduce God into the struggle for 

the future after the fact, as a sort of ‘God of the gaps.’ Rather, it tries to make the memory of 

the crucified Lord, this particular memoria passionis, present as a dangerous memory within 

the social systems of technological civilization.”18  

Primacy of Praxis 
One of the highlights of Metz’s theology is its emphasis on praxis. As Metz claims, political 

theology as “A practical fundamental theology opposes the undialectical subordination of 

praxis to theory and ideas” but “insists on the intelligible force of praxis itself, understood in 

terms of a ‘theory-praxis’ dialectic.” 19 Metz, in this way rejects purely theoretical ways of 

doing theology as uncritical and instead points out that a praxis-oriented theology is indeed 

the most accurate form of doing theology itself. Metz recalls that because the “Christian idea 

of God is in itself a practical idea”, it is expressed in the Christian notion of discipleship, 

which stresses on both the moral praxis as well as the social praxis of the believer and 

becomes actualized when it not only challenges oppressive structures, but also (par)takes 

seriously in suffering.20 

It is based on this primacy of praxis that Metz can see “religion and politics enter into a new 

constellation with each other, one that can no longer be described in the “liberal” distinction 

                                                           
12 James Matthew Ashley, Interruptions…, 177.  
13 Metz, A Passion for God…, 14. 
14 Ibid., 14. 
15 Ibid., 14-15. 
16 Ibid.,70. 
17 Ibid.,70. 
18 Johann Baptist Metz, Faith in History and Society…, 105.  
19 Johann Baptist Metz, Faith in History and Society…, 61.  
20 Johann Baptist Metz, Faith in History and Society…, 61-68.  
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between the two…”21 In this way, Metz destroys any possibility of imagining or living a self-

centered or impractical Christianity and proposes an active and responsible Christianity that 

serves the society.  

Memory and Solidarity 
While future sufferings of humanity have not yet actualized, past sufferings have.  Metz finds 

it essential to actively remember and remain in solidarity with the past sufferings of 

humanity.  Anamnestic dialogue – dialogue which refuses to forget – becomes critical to 

Metz’ soteriological project: the sufferings undergone by humanity cannot be forgotten lest 

we forget what it is to be truly human.  Anamnestic dialogue requires a bounded, temporal 

and historical sense of time that is evident throughout the whole of the Hebrew and Christian 

Scriptures – a sense of time in and through which salvation history is actualized.22  For Metz 

time is not as soft clay that can be reshaped and remolded anew with each successive 

generation, but rather as clay that is shaped, formed and then fired in the kiln of suffering, 

affliction and adversity, followed by cracking, scuffing and shattering: life-pottery that is both 

beautiful and marred and must be remembered in its actualized and definitive finality.23  Metz 

refers to this act of active remembering of the past sufferings of humanity as memoria 

passionis.  “Remembrance, which is always on the trail of the forgotten, (is)...the organ of 

theology which, as theodicy, tries to confront our most progressive consciousness with what 

has been forgotten in it: the grievances and complaints of the past,” and thus “memoria 

passionis, a profoundly biblical category, turns out to be a universal category, a category of 

salvation.”24  Memoria passionis saves humanity from its own hubris and self-sufficiency, 

preventing us from pursuing the realization of the Übermensch and becoming “like gods who 

know what is good and what is bad.”25  For Metz, striving toward the attainment of the 

arrogant and forgetful Übermensch is the antithesis of true humanity. 

Narrative and Eschatology 
According to Metz, memoria passionis, activated and expressed in and through narrative, 

substantiates the power to liberate and to redeem.  For Metz humanity is a soteriological 

condition of possibility: “you shall lovingly accept the humanity entrusted to you!”26  The 

                                                           
21 Johann Baptist Metz, Emergent Church…, 70.  
22 Metz offers a critique on various theological applications of non-temporal understandings of time in Metz, A 
Passion for God, 87: “Theology frequently lives off foreign, borrowed understandings of time, making it 
questionable how the God of biblical tradition can possibly be thought of in connection with them.  This is true 
of cyclical time, as well as of time sheltered within a cosmos of preestablished harmony, of linear-teleological 
time.  It is true of any progressive continuum, whether it be one that extends into infinitude, evolutionistically 
empty, or one that is dialectically slowed and interrupted; it is true also of biographically individualized time 
that is decoupled from nature’s and the world’s time.  And I think it is true of the completely mythical 
representations of time, which seem to be coming to the fore again.” 
23 See 1 Cor 3:12-13: “Now if any one builds on the foundation with gold, silver, precious stones, wood, hay, 
straw – each man’s work will become manifest; for the Day will disclose it, because it will be revealed with fire, 
and the fire will test what sort of work each one has done” (RSV). 
24 Metz, A Passion for God, 65 and 41, respectively.  Cf. ibid., 17: “A theology after Auschwitz wants to draw 
our attention to a principle that, because of the way Christianity became theological, fell more and more into 
oblivion: namely, that even the logos of Christian theology is formed not simply by subject less and history less 
ideas, but rather at its very roots by remembrancing (Eingedenken).”  Also cf. Schuster and Boschert-Kimmig, 
Hope Against Hope, 24: “I know of really only one absolutely universal category: it is the memoria passionis.  
And I know of only one authority which cannot be revoked by any Enlightenment or emancipation: the 
authority of those who suffer.” 
25 Gen 3:5 (NAB); cf. Metz, A Passion for God, 41. 
26 Johann B. Metz, Poverty of Spirit, trans. John Drury (Glen Rock, NJ: Newman Press, 1968), 7.   
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anthropological categorical imperative is to accept the ‘chalice of existence’. Metz sums up 

this anthropological existential receptivity to the gift of God in the phrase ‘poverty of spirit’: 

“poverty of spirit is the meeting point of heaven and earth, the mysterious place where God 

and man encounter each other, the point where infinite mystery meets concrete existence.”27   

Poverty of spirit entails living in solidarity with fellow sufferers and not forgetting the 

collective sufferings of life’s pilgrims of the past.  Christian faith offers a model and brother in 

the struggle of existence entailing suffering: Jesus Christ.  “Messianic history is no history of 

success leading on to success, but a history of suffering, of rejection and of decline; there 

can be no talk of salvation and of life except by and through that history.”28  Through Jesus’ 

poverty of spirit, “our human brother now becomes a ‘sacrament’ of God’s hidden presence 

among us, a mediator between God and man,” whereby the world accepts God and God 

accepts the world through Christ.29   

Metz’s Theology Evaluated 

Johann Baptist Metz attempts to respond to the Shoah as a history of suffering that 

interrupts Christian theology and reconfigures it in a political key. But while other 

contemporary theologies similarly make serious attempts to address suffering and history, 

few other theologians share Metz’s central concern to reorient theology in response to 

Auschwitz. Metz’s approach does have weaknesses that need to be addressed through 

conversation with other theological methods of approaching suffering and with other 

paradigms of suffering.  

 Schillebeeckx’s Theology of Suffering 

Edward Schillebeeckx recognizes that theology is required to face the realism and 

atrociousness of evil and suffering. He insists that no simple theoretical answer is adequate. 

Furthermore, the authentic human being will reply by seeking to convert the state of 

negativity to a state of fairness and freedom.  

Though, Schillebeeckx is somewhat concerned of Metz's strong dialectical bent that modifies 

the presence of God into the unknown future. God is, although absurdly, present in the "surd 

of human suffering" just as God was present in the Cross of Jesus. The absurd--much 

suffering confronts explanation--does not contradict the divine reality. Rather, God's grace 

exists in every honest incident of humanization as well as in the effort of humans to battle 

acts of dehumanization.  30 

Australian theologian Gerard Hall advances his view that in some ways, Schillebeeckx 

intermediates between Rahner and Metz. He identifies the necessity to relate theology to 

Rahner's "God of presence" as well as to Metz's "God of promise."31 

 Ayacucho as Paradigm: The Liberation Theology of Gustavo Gutiérrez 

Gustavo Gutiérrez, like Metz, identifies human suffering as a central question that orients 

theological reflection.32 But Gutiérrez also distinguishes his context from that of Metz. 

                                                           
27 Ibid., 7-8. 
28 Metz and Moltmann, Meditations on the Passion, 27. 
29 Ibid., 35. 
30 Edward Schillebeeckx, Jesus in our Western culture : mysticism, ethics and politics (London: SCM Press), 
1987. 
31 Gerard Hall, The Three Turns in Modern Theology: Transcendental, Political and Liberation Theologies, 5. 
32 Gustavo Gutiérrez, On Job: God-talk and the Suffering of the Innocent, Matthew J. O’Connell, trans. 
(Maryknoll, New York: Orbis Books, 1998), 101. 
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Gutiérrez writes: “It needs to be realized, however, that for us Latin Americans the question 

is not precisely ‘How are we to do theology after Auschwitz?”’ Instead, Gutiérrez argues that 

in Peru, and perhaps symbolically in all of Latin America, the question is “How are we to do 

theology while Ayacucho lasts?”33 Gutiérrez sees Metz’s attention to Auschwitz as focused 

on a suffering that is in the past, and distinguishes his own question as one focused on the 

Latin American context where suffering is ongoing in the present.  

Gutiérrez identified the problem of the relationship between the church and the world as a 

different problem than the one in Europe.34 Metz identified the problem of the relationship 

between church and world in Europe as a crisis of the indifference of the world to the church, 

a crisis posed by Marxism and secular theories of emancipation, and a crisis of faith for 

Christians living in this secular world. Gutiérrez suggested instead that in Latin America faith, 

the gospel, and the church have not been significantly privatized and in fact continue to play 

a problematic role in supporting the established order.35 Gutiérrez pointed to the particular 

problem in Latin America of trying to engage faith in the world in a liberating way against 

immense suffering and political injustice especially when the church in Latin America has 

been “tied to the exploiting classes.”36   

 Encountering the Otherness of the Other: The Womanist Theology of M. Shawn 

Copeland 

In addressing the history of the Shoah, Metz seeks a theological method that refuses to 

allow Christians to find meaning in the suffering of the Jews. However, one of the 

consequences of this approach, as many of Metz’s interpreters have noted, is that Metz 

seems to talk about those who suffer as “victims” of suffering, and not as sufferers who 

themselves are also agents for change. These critiques are often made by feminist and 

womanist theologians.  

M. Shawn Copeland makes a particularly valuable critique. Copeland’s critique, however, is 

not made directly of Metz but of a whole theological approach, including Metz’s, that accepts 

the “turn to the subject” of the European Enlightenment by attempting to critically reject the 

“totalizing dynamics of domination” that accompanied this “enlightenment” in anti-Semitism, 

misogyny, racism, and colonialism.37 Copeland engages key points of Metz’s theology, 

however, not only in this critical appropriation of the turn to the subject, but also in her 

emphasis on solidarity with the other. 

Copeland contends that the subject at the center of the Enlightenment turn to the subject, as 

seen in the accompanying exertion of European leadership across the world, was “the white 

male bourgeois European.”38 Copeland recognizes, like Metz, that the histories of Europe’s 

domination also include Christian complicity, and she declares that “[a]t times willingly, 

                                                           
33 Ibid., 102, 131. Gutiérrez refers to Metz’s essays “Facing the Jews” and “Christians and Jews after 
Auschwitz.” 
34 For example, Gutiérrez critiqued the model of “Christendom” rooted in “Political Augustinism” that viewed 
the Church as the centre of the economy of salvation. The Church was thus understood to use temporal 
realities—assuming that they have no authentic existence of their own—for the Church’s own ends. This was 
the kind of traditional theological approach that Metz saw contributing to the modem rejection of the church’s 
authority and the modem focus instead—such as in Marxism—on the autonomous power of human beings to 
change social and political structures. 
35 Gustavo Gutiérrez, A Theology of Liberation, 225. 
36 Ibid., 65. 
37 M. Shawn Copeland, “The New Anthropological Subject at the Heart of the Mystical Body of Christ,” CTSA 
Proceedings 53 (1998), 25,29. 
38 Ibid., 26. 
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ambivalently, silently, Christianity was a partner in that domination.”39 Metz shares much of 

this critique. Metz similarly finds at the center of the “turn to the subject” an assumption that 

the subject was the “bourgeois subject.” But Metz does not address, especially in his central 

but early work in Faith in History and Society, the assumptions concerning the subject’s race 

or gender. 

Copeland sees Metz’s language of “the other” is very vague, and Copeland’s argument 

makes clear that there are still people seen as so other that they are not even recognized as 

included in this focus. Copeland develops the idea of solidarity in order to better address the 

real difference of the other and yet still to emphasize a common and shared humanity.  

From the perspective of the new anthropological subject Copeland emphasizes that 

solidarity demands the recognition of the humanity of the “other” as humanity, and a regard 

for the “other” in her or his own “otherness.”40 

Conclusion 
All three of these critiques participate sufficiently to Metz’s attempt to respond to Auschwitz. 

We noted that the issue of Christian triumphalism is not a theological side-issue, but one that 

deeply influences the way Christians confront history in general. Along with his concern to 

make Christians more attentive to the Jewish other, Metz also tried to bring to Christian 

theology a new sensitivity to disruption and to absence in history, even as the experience of 

God’s absence.  

We noted that both a strength and a weakness of Metz’s theology is the way he tightly links 

the need for Christians to respond to Auschwitz with the need for Christians to correct a 

broader insensitivity towards catastrophe and absence. These problems are tightly linked, 

but they are also distinct in ways that Metz’s theology often fails to make sufficiently clear. 

         

 

Giọng cũ xa gần 

Dân Gầy phụ trách 
Linh mục DCCT Guy Desrochers được phong chức giám mục tại Canada.  

Hôm thứ sáu 22.2.2019 vừa qua, tại Thánh Đường St Finnan ở Alexandria, trước sự hiện 

diện của trên 20 giám mục trên toàn  nước Canada, Đức Tổng Giám Mục Terrence 

Prendergast đã phong chức giám mục cho linh mục Guy Desrochers, DCCT trong vai trò 

giám mục phụ tá của ngài. Tân giám mục sẽ trông coi giáo phận Alexandria-Cornwall trực 

thuộc tổng giáo phận Ottawa do Đức Tổng Giám Mục Prendergast cai quản.  

                                                           
39 Ibid., 25. 
40 Ibid., 37. 
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Để chuẩn bị cho ngày trọng đại, cha Desrochers đã tĩnh tâm về mặt thiêng liêng và sau đó 

chuẩn bị nghi thức phụng vụ cũng như áo mão cần thiết. Kể từ giữa thế kỷ 20, đa số các tân 

giám mục đều có huy hiệu mà các tân giám mục muốn qua đó cho thấy đường hướng mục 

vụ và nguyện vọng của các ngài. Trong trường hợp của tân giám mục Desrochers - vì xuất 

thân là một chuyên viên thiết kế - nên ngài đã có những sáng kiến. Tuy nhiên ngài cũng cần 

tham vấn trước với Office of the Chief Herald of Canada là văn phòng đặc trách vấn đề này.  

Theo truyền thống có từ lâu đời, thì trên đỉnh huy hiệu là một chiếc mũ kiểu “galero” mầu 

xanh lá cây đậm với mỗi bên có 6 tua và đằng sau tấm thuẫn là một cây thánh giá lớn 

thường để rước kiệu. Trên cao ở phía trái, Đức tân Giám Mục chọn hình một vỏ sò theo 

truyền thống tượng trưng cho khách hành hương. Nó cũng tượng trưng cho Đền Thờ 

Sainte-Anne-de-Beaupré, một trong số những đền thờ quan trọng nhất ở Canada để vinh 

danh thân mẫu của Mẹ Chúa Giêsu. Tại Đền Thờ, tân giám mục đã có một thời gian dài 

phục vụ. Vỏ sò cũng tượng trưng cho Phép Rửa là ngưỡng cửa bước vào cuộc sống vĩnh 

cửu.   

Trên cao ở phía phải là từ viết tắt tên Đức Trinh Nữ Maria mà tân giám mục coi là nguồn 

yểm trợ chính yếu trong sứ vụ và đời sống thiêng liêng của ngài. Ở phía trái dưới thấp là 

cuốn kinh thánh với thanh gươm tượng trưng cho ơn đặc sủng rao giảng Lời Chúa trong 

tinh thần của Dòng Chúa Cứu Thế mà tân giám mục muốn tiếp tục trong vai trò giám mục. 

Ở phía phải dưới thấp là huy hiệu Dòng Chúa Cứu Thế. Đó là dòng tu mà tân giám mục gia 

nhập từ năm 1983 do thánh Alphonsus Liguori sáng lập. Khẩu hiệu bằng tiếng La Tinh của 

ngài là “Praedica Verbum” (Công bố Lời Chúa).  

Nhân dịp giới thiệu ý nghĩa huy hiệu của tân giám mục Guy Desrochers, Đức Tổng Giám 

Mục Terrence Prendergast kêu gọi cầu nguyện cho tân chức và theo truyền thông cũng 

chúc tân chức “ad multos annos” có nghĩa là được nhiều năm hạnh phúc để phục vụ Dân 

Chúa. (Nguồn cssr.news - Vũ Nhuận chuyển ngữ  

Tin vui về “Già Làng” Sydney: 
Đó là tin về người anh em họ Huỳnh có tên gọi là Công Lợi rất “Lợi…lộc” như sau: 
 
CHÚC MỪNG - CONGRATULATIONS 
Gia Đình An Phong Sydney 
 
Chúc mừng  
Cựu Đệ Tử Dòng Chúa Cứu Thế Giuse Huỳnh Công Lợi 
(20.02.1939 - Lớp cha Thành Tâm)   
Sinh Nhật 80 và 50 Năm Hôn Phối với chị Trần Thị Thanh Thuỷ 
Thân chúc anh chị Hồn an xác mạnh để tiếp tục Phục vụ Chúa và Giáo Hội 

  
 
Gia Đình An Phong Sydney 
CHT Nguyễn Đắc Dũng 
CHP Phạm Văn Chương 
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*Và một tin vui về người anh em khác cũng ở Sydney: 
 
CHÚC MỪNG - CONGRATULATIONS  
Gia Đình An Phong Sydney chúc mừng Cựu Đệ Tử Dòng Chúa Cứu Thế An Phong Trần 
Ngọc Tá 45 Năm Hôn phối với chị Đàm Thị Mai  
Thân chúc anh chị Hồn An Xác Mạnh để tiếp tục phuc vụ Dân Chúa Qua các Chuyện Phiếm 
Đạo Đời và Suy Niệm 
 
Thân Chúc 
Gia Đình An Phong Sydney 
CHT Nguyễn Đắc Dũng 
CHP Phạm Văn Chương  
 
 

  
 

*Tin vui hội hè từ quê nhà 
Tin, là tin tức…mình hay của mình như sau: 

 
Kính gửi:  
Cha Giang, các Capo các lớp/nhóm  
và Anh Chị Em Gia Đình An Phong VN 
 
Thân mời Anh Chị Em Gia Đình An Phong tham dự đông đủ Thánh Lễ và sinh hoạt Tháng 
3/2019, vào Chúa Nhật 10/03/2019 
 
08g00 : có mặt tại Nhà nguyện Hiệp Nhất - Lầu 1 : tập hát 
08g30 : Thánh Lễ 
Sau Thánh Lễ, ăn sáng và sinh hoạt tại lớp Giáo lý - Lầu 3. 
 
Nội dung:  
1/ Mừng lễ Bổn Mạng Yoan Thiên Chúa 08/03 
                  Bổn Mạng Clemente 5/03 
                  Bổn Mạng Giuse 11/03 
(Bổn mạng Cha Giuse Giang, Cha Giuse Hào, lớp Yoan Thiên Chúa 67, lớp Clêmentê 73-
75, lớp Giuse 70 ) 
 
2/ Dự trù tổ chức Lễ Giỗ Cha Thánh Anphongsô. 
 
Thay Mặt Gia Đình An Phong –  
Capo Cao Thanh Hà. 
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*Lại có những lời chúc rất loanh quanh,  
 
Chúc rằng: 
Trước tin vui Cựu Đệ Tử AnPhong Trần Ngọc Tá đã “vác thánh giá” tròn 45 năm, anh em 
Cựu Đệ Tử ở Melbourne xin được mượn Lời Chúc của Gia Đình An Phong Sydney để gửi 
tới anh chị Tá – Mai, chỉ thêm vào hai chữ: 
  
Thân chúc anh chị Hồn An Xác Mạnh 
Để tiếp tục yêu nhau, phục vụ Dân Chúa 
Qua các Chuyện Phiếm Đạo Đời và Suy Niệm 
  
T. Rạch Dừa (Melbourne) 
 

*Có những lời khuyên cho tuổi già 
 
Quả là Dân Gầy đây, nay cũng đã về già từ lâu rồi. Chẳng thế mà, những ai hoặc những gì 
có liên quan đến tuổi già, đều đọc hết. Dưới đây là một ví dụ, rất điển hình: 

 

Hãy Già Một Cách Khôn Ngoan 
  
 
1. Đây là lúc mà ta phải tiêu hết số tiền mà ta đã để dành 
Hãy tiêu chúng đi và tiêu một cách hoan hỉ. 
Hãy đừng đưa tiền đó cho những người mà họ không có một ý nghĩ gì về tại sao ta đã khó 
khăn mới kiếm được. 
 
Hãy đặc biệt lưu ý tới những người cùng huyết tộc với các chương trình về cách kiếm tiền 
khó khăn như thế nào mà quý vị đã làm để có chúng. 
 
Bây giờ cũng là thời gian không thuận lợi cho các đầu tư khác mặc dù việc đầu tư này có ít 
rủi ro. Đầu tư vào giai đoạn này chỉ mang lại lo âu và nhiều chuyện khó khăn. Đây là lúc mà 
quý vị cần tận hưởng một cách im lặng. 
  
2. Hãy đừng lo nghĩ tới tài chánh của con cháu. 
Xin hãy ngưng lo nghĩ về tình trạng tài chánh của con cháu mình và đừng cảm thấy tội lỗi về 
cách mà bạn tiêu tiền do chính mình làm ra. Quý vị đã nuôi chúng trong nhiều năm và đã chỉ 
dẫn cho chúng tất cả những gì mà quý vị biết. Quý vị đã giúp chúng về học vấn, thực phẩm, 
nhà ở và tiền túi. Bây giờ chính là lúc chúng phải lo kiếm tiền để tự túc. 
  
3. Hãy giữ sức khỏe 
Tập thể dục vừa phải như đi bộ mỗi ngày, dinh dưỡng đầy đủ và hãy ngủ đều đặn Ở tuổi 
này, quý vị rất dễ bị bệnh và muốn được khỏe mạnh thì cần nhiều cố gắng khó khăn hơn.Vì 
thế quý vị phải giữ mình ở tình trạng tốt và hãy lưu ý tới các nhu cầu về sức khỏe.Hãy giữ 
liên lạc với các bác sĩ bằng cách khám bệnh định kỳ, thực hiện các xét nghiệm mặc dù quý 
vị vẫn cảm thấy bình thường. “Cẩn tắc vô ưu”, cổ nhân vẫn dạy ta vậy. 
  
4. Luôn luôn mua vật dụng tốt nhất 
Luôn luôn mua vật dụng tốt nhất và đẹp nhất cho những người thân. Phần thưởng mà quý 
vị mua những quà với tiền của chính mình thật là vô giá. Vào một ngày nào đó, một trong số 
những người thân của quý vị sẽ nhớ đến nhau và khi đó thì tiền chẳng cung cấp một điều 
quý giá gì cho nhau, vì vậy hãy cùng nhau tiêu tiền khi quý vị còn có thể sống với nhau. 
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5. Hãy bỏ qua những điều lặt vặt 
Trong đời sống, hãy bỏ qua những điều nhỏ nhặt.Quý vị đã từng vượt qua những điều như 
vậy trong suốt cuộc đời. Quý vị đã từng có những kỷ niệm vui buồn nhưng hiện tại mới là 
điều quan trọng. Hãy đừng để quá khứ dìm quý vị xuống và đừng để tương lai làm quý vị sợ 
hãi. Hãy tận hưởng với những gì của hiện tại. Quý vị hãy quên đi những chuyện lặt vặt. 
  
6. Luôn luôn làm sống lại tình yêu 
Dù quý vị ở vào tuổi nào, luôn luôn làm sống lại tình yêu và sự thơ mộng. Hãy yêu mến 
người bạn đồng hành của quý vị, yêu đời sống, yêu gia đình quý vị, yêu hàng xóm, yêu chó 
hoặc yêu mèo và luôn luôn nhớ rằng: “Một người đàn ông chẳng bao giờ già khi ông ta có 
sự thông minh và tình thân ái”. 
  
7. Hãy mạnh dạn tự kiêu… 
Hãy mạnh dạn và tự kiêu từ tâm hồn tới thể xác.Đùng ngưng tới tiệm hớt tóc, chăm sóc 
móng tay móng chân, đi khám bệnh ngoài da và đi nha sĩ, giữ đầy đủ đồ làm đẹp. Khi quý vị 
đã tự giữ mình thì quý vị sẽ cảm thấy kiêu hãnh và tự tin. 
  
8. Đừng để ý tới bề ngoài 
Ở tuổi của quý vị hãy đừng để ý tới vẻ bề ngoài. Không có gì lố bịch hơn là một người ở tuổi 
quý vị lại mặc quần áo của giới trẻ. Quý vị đã tạo ra một cái gì thích hợp với quý vị thì xin 
hãy giữ lấy nó và kiêu hãnh với nó. Đó là một phần của quý vị. 
  
9. Luôn luôn theo dõi xung quanh.. 
Đọc nhật báo, coi internet và đọc tin tức. Hãy có một điện thư còn hoạt động và cố gắng 
dùng một trong những điều của xã hội. Quý vị sẽ rất ngạc nhiên gặp những người bạn cũ. 
Giữ liên lạc với những gì đã xẩy ra và những người mà quý vị đã biết là điều quan trọng dù 
quý vị có già. 
  
10. Hãy tôn trọng thế giới trẻ 
Hãy tôn trọng giới trẻ và ý kiến của họ. Và hy vọng rằng họ sẽ kính trọng quý vị. Họ có thể 
không có cùng quan điểm với quý vị nhưng họ sẽ là tương lai và hướng thế giới về phía họ. 
Hãy góp ý mà chẳng nên chỉ trích và hãy cố gắng mà nhắc nhở họ rằng sự khôn ngoan của 
quá khứ bây giờ vẫn còn áp dụng. 
  
11. Đừng bao giờ dùng câu: “Vào thời của tôi” 
Ngày của quý vị là bây giờ.Bao lâu mà quý vị còn sống, quý vị là một phần của hiện tại. Quý 
vị có thể trẻ hơn, nhưng quý vị vẫn là quý vị. 
Hãy vui lên và tận hưởng cuộc đời. 
  
12. Một số quý vị sẽ trìu mến những năm huy hoàng trong khi đó thì nhiều vị trở nên 
cay đắng và gắt gỏng 
Đời sống quá ngắn để bận tâm với những điều nhỏ nhen.Hãy chia xẻ với những người tích 
cực và vui vẻ. Điều này sẽ mang lại niềm vui cho chính quý vị và thời gian sẽ dễ chịu hơn. 
Sống với người yếm thế sẽ làm quý vị già hơn và khó mà sống với người khác. 
  
13. Hãy đừng bỏ ý định sống với các con 
hoặc các cháu, nếu hoàn cảnh tài chính cho phép. Thực vậy, sống với nguời thân là điều tốt 
nhưng chúng ta có nếp sống riêng tư. Chúng thích sống cuộc đời của chúng và ta cần cuộc 
sống của ta.Nếu chẳng may mà quý vị mất người bạn đường (chúng tôi chia buồn cùng quý 
vị), hãy kiếm một người sống cùng và giúp lẫn nhau. Và cả khi đó nếu quý vị thấy thật cần 
sự giúp đỡ và không muốn sống một mình. 
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14. Đừng từ bỏ các thú vui. 
Nếu quý vị không có thì hãy tạo ra một thú vui khác.Quý vị có thể đi du lịch, nấu ăn, đọc 
sách báo và khiêu vũ.Quý vị có thể nuôi một chú mèo, một con chó, làm vườn, đánh bài, 
chơi domino, quần vợt. Quý vị có thể vẽ, làm việc thiện nguyện hoặc chỉ sưu tầm một loại 
đồ vật nào đó. Hãy kiếm điều gì mà quý vị thích và tận hưởng niềm vui với chúng. 
  
15. Hãy nhận lời mời mặc dù quý vị không muốn 
Hãy tới các lễ rửa tội, hội họp, ra trường, ngày sinh nhật, đám cưới và hội thảo.  
Hãy ra khỏi căn nhà và gặp những người quen từ lâu mà quý vị chưa gặp lại.  
Hãy trải qua điều gì mới hoặc cũ nhưng hãy đừng bực mình nếu không được mời. Một vải 
hoạt động như vậy bị giới hạn vì phương tiện và quý vị nhớ cho rằng không phải ai cũng 
mời được như vậy. 
  
Điều quan hệ là đôi khi hãy ra khỏi căn nhà. Hãy tới viện bác cổ hoặc đi lang thang trong 
vườn bách thảo. Điều cần là hãy tạm thời ra khỏi căn nhà một khoảng thời gian ngắn. 
  
16. Hãy tiết kiệm lời nói 
Nghe nhiều, nói ít. Có nhiều trong số quý vị liên tục nhắc lại quá khứ mà không để ý người 
khác có thích nghe không. 
 
Hãy nghe trước và trả lời câu hỏi sau nhưng đừng quá kéo dài câu chuyện trừ khi được yêu 
cầu. 
Hãy nói với giọng nhã nhặn và nên trành than phiền hoặc chỉ trích nhiều quá trừ khi cần. 
 
Hãy cố gắng chấp nhận hoàn cảnh khi việc xẩy ra. Mọi người đều trải qua những hoàn cảnh 
như vậy và nhiều người khó chịu vì phải nghe các lời than phiền. Vậy thì hãy cố gắng tìm 
các điều tốt để nói. 
  
17. Đau và khó chịu thường xuất hiện ở tuổi cao 
Không nên cố bám lấy nó và cho nó là một phần của cuộc sống mà mọi người phải trải qua. 
Hãy cố gắng giảm thiểu sự đau nhức và sự khó chịu ra khỏi trí óc.Chúng không phải tự 
nhiên mà quý vị có, chúng là những gì thêm thắt mà đời sống thêm vào cho quý vị. Nếu quý 
vị bận tâm đến nó, quý vị sẽ mất vai trò của quý vị. Hãy tha thứ. Nếu quý vị bị người khác 
làm tổn thương, hãy quên đi. Nếu quý vị làm người khác buồn, hãy xin lỗi. Đừng kéo dài sự 
bất mãn với chính mình. Nó chỉ làm quý vị cảm thấy mất vui và cay đắng. Ai phải cũng thế 
thôi. 
 
Có người đã nói: “Giữ sự bực tức thì cũng giống như uống chất độc và hy vọng rằng người 
đó sẽ chết”. 
  
18. Hãy tận hưởng niềm tin mãnh liệt nếu quý vị đã có 
Nhưng xin đừng cố thuyết phục người khác.Họ sẽ tự quyết định và quý vị sẽ bất mãn.Hãy 
sống với điều mà mình tin. 
  
19. Hãy cười to lên 
Và cười thật nhiều.Cười về mọi thứ.Hãy nhớ quý vị là một trong những người có may 
mắn.Quý vị đã thu xếp để có một nếp sống, một nếp sống kéo dài.Nhiều người không bao 
giờ đạt được tuổi đó, chưa bao giờ hưởng trọn cuộc đời..Nhưng quý vị đã đạt được điều 
đó.Như vậy thì tại sao quý vị không vui cười to lên? Hãy mỉm cười trong bất cứ hoàn cảnh 
nào. 
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20. Đừng để ý tới lời bình phẩm của người khác về quý vị và đôi khi không thèm để ý 
tới những gì họ nghỉ về mình 
Họ sẽ luôn luôn bình phẩm và quý vị nên tự kiêu hãnh và những điều tốt mình đã thực hiện. 
Hãy để họ nói và đừng quan tâm.Họ không hiểu tý gì về quý vị, về các ký ức của quý vị và 
đời sống của quý vị. Có nhiều điều cần ghi lại vậy thì hãy viết và đừng phí thì giờ về những 
gì mà ngưởi khác có thể gán cho quý vị. Bây giờ là lúc cần nghỉ ngơi và sống hạnh phúc 
càng nhiều càng tốt./. 
Bác sĩ Nguyễn Ý Đức (Texas - Hoa Kỳ) 
 

*Những tin không vui cứ thế tiếp diễn: 
Dân Gầy đây, chỉ dám gọi là tin “không vui” từ Mỹ Quốc, như bên dưới: 

“Được tin cựu đệ tử Dòng Chúa Cứu Thế 
Gioan Phan Huy Tín (Lớp cha Hoàng Văn Thiện (Tuấn) và “anh” Nguyễn Ngọc Lan) 
Vừa được Chúa gọi về hôm thứ Năm 9.5.2019 sau 89 năm có mặt trên dương thế 

Xin hiệp thông với gia đình anh cầu nguyện cho linh hồn Gioan sớm được Chúa đưa vào chốn vĩnh 
hằng. 

Thành Kính 

Gia Đình An Phong Sydney 
CHT Nguyễn Đắc Dũng - CHP Phạm Văn Chương” 

 
*Và một câu chuyện cổ tích rất giống Việt Nam 
Tương lai khi già ai sẽ nuôi dưỡng bạn?  

Tương lai khi già ai sẽ nuôi dưỡng bạn? Câu chuyện đau lòng nhưng có thể cho bạn 
câu trả lời chân thực 
 
“Nuôi con dưỡng già” là quy luật bất thành văn từ ngàn đời này. Tuy nhiên, ngày nay 
khi đọc tin tức, có rất nhiều bài viết về “người già vô gia cư, con tranh chấp tài sản 
của bố mẹ”, bạn có nghĩ rằng quan niệm “nuôi con dưỡng già” vẫn còn đúng? 
 
Có một người mẹ đơn thân nuôi con, chồng bỏ đi từ sớm, cô ấy sống bằng nghề 
dạy học, với thu nhập khá khiêm tốn đã nuôi dưỡng con trai khôn lớn thành tài. 
 
Lúc còn nhỏ, con trai rất ngoan ngoãn, vâng lời. Cô vất vả nuôi dạy con đến tuổi 
trưởng thành, và cậu con trai được đi Mỹ du học. Sau khi con trai tốt nghiệp đại học 
đã ở lại Mỹ làm việc, kiếm được khá nhiều tiền rồi mua nhà, và lấy vợ, sinh con, xây 
dựng một gia đình hạnh phúc đầm ấm. 
 
Người mẹ già này, dự định sau khi nghỉ hưu sẽ đến Mỹ đoàn tụ cùng con trai và con 
dâu, hưởng phúc gia đình vui vẻ sum vầy. Chỉ ba tháng trước khi cô sắp nghỉ hưu, 
cô đã nhanh chóng viết một lá thư cho con trai, nói với con về nguyện vọng này. 
 
Vào đêm trước ngày nghỉ hưu, cô nhận được thư hồi âm của con trai gửi từ Mỹ về, 
mở thư ra xem, trong thư có kèm một tấm ngân phiếu 30 ngàn đô la Mỹ. 
 
Cô cảm thấy rất lạ, bởi vì từ trước đến giờ con trai không bao giờ gửi tiền về, cô vội 
vàng mở thư, bức thư viết rằng: “Mẹ à, sau khi vợ chồng con cùng nhau bàn bạc, 
quyết định là không thể đón mẹ đến Mỹ sống chung được. Cứ cho rằng mẹ có công 
nuôi dưỡng con trước đây, toàn bộ chi phí đó, thì tính theo giá cả thị trường bây giờ 



Duc in Altum 106 Quí 2-2019 
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khoảng 20 ngàn đô Mỹ. Nhưng con sẽ gửi thêm một chút, là tấm chi phiếu 30 ngàn 
đô này. Hy vọng từ nay về sau mẹ đừng viết thư cho con nữa, cũng đừng kể lể về 
những việc như thế này nữa.” 
 
Sau khi người mẹ đọc xong lá thư này thì nước mắt đầm đìa. Cô lặng im một hồi 
lâu, thật khó mà chấp nhận được sự thật này. Nhưng với tấm lòng người mẹ bao la 
như biển cả, cô không trách con trai, chỉ cảm thấy tủi phận cho một đời góa bụa. Khi 
trẻ đơn độc nuôi con, bây giờ cần nơi nương tựa vẫn lẻ bóng, lòng cô đau như cắt! 
 
Sau đó, cô tìm đến cửa Phật, và bắt đầu học Phật Pháp. Học được một thời gian, cô 
cảm thấy tâm thái nhẹ nhõm, suy nghĩ cũng thông mọi chuyện. Cô dùng 30 ngàn đô 
đó để đi du lịch khắp thế giới, lần đầu tiên trong đời, cô được mở mang tầm mắt 
thấy được quang cảnh thế giới này thật đẹp biết bao. 
 
Như cởi được tất cả mọi sân si, hờn giận, cô thanh thản viết cho con trai mình một 
bức thư. 
 
“Con trai à, con muốn mẹ đừng viết thư cho con nữa, thế thì, cứ xem như lá thư này 
là bổ sung cho bức thư con đã gửi mẹ trước đây. Mẹ nhận tấm séc rồi, cũng đã dùng 
nó để thực hiện một chuyến du lịch vòng quanh thế giới. 
 
Trong chuyến đi này, mẹ đột nhiên cảm thấy rằng nên cảm ơn con, cảm ơn con đã 
giúp mẹ hiểu thấu được mọi chuyện, có thể buông bỏ nhân tâm,  khiến mẹ nhận ra 
tình thân quyến, tình bạn và tình yêu của con người trên thế gian này đều không 
phải là vĩnh cửu, chỉ như như bèo dạt mây mà trôi, tất cả đều đang thay đổi từng 
ngày. 
 
Nếu ngày hôm nay mẹ không thông suốt, vẫn còn ôm giữ bao nhiêu sân si, hờn 
giận, đau khổ  thì có thể một vài năm nữa, mẹ có lẽ sẽ không sống nổi. Sự tuyệt tình 
của con khiến mẹ ngộ được chữ “duyên” nơi trần gian này, chẳng phải duyên hợp lại 
tan đó sao! Tất cả đều là vô thường!  Mẹ cũng học được cách giữ tâm mình thanh 
tĩnh và ung dung tự tại. Mẹ đã không còn con cái nữa, tâm đã vô lo, nên mới có thể 
đi đến bất cứ nơi đâu mà tâm không mảy may vướng bận.” 
 
“Thật đáng thương cho cái tâm của các bậc làm cha mẹ trên thế giới này”, vì họ luôn 
muốn điều tốt đẹp nhất cho con cái của mình, nhưng kết quả cuối cùng lại chưa hẳn 
là tốt nhất. 
 
Có một câu nói rằng: “Nhà của cha mẹ là nhà của con cái, nhà của con cái không 
bao giờ là nhà của cha mẹ. Sinh con là nhiệm vụ, nuôi con là nghĩa vụ, nhưng dựa 
vào  con là sai lầm.” 
 
Mặc dù không phải tất cả con cái đều vô lương tâm như người con trai trong câu 
chuyện này. Nhưng những bậc làm cha mẹ nhất định không nên nghĩ rằng sẽ dựa 
vào con cái của mình. Chân thành mà nói, bạn hãy chỉ dựa vào chính bản thân 
mình. Con cháu nếu có hiếu thảo với bạn, thì đó cũng là phúc đức của bạn. Còn nếu 
chúng không hiếu thảo, thì bạn cũng không thể cưỡng cầu mà có được. Cách tốt 
nhất là hãy sớm lên kế hoạch “dưỡng già” ngay từ bây giờ, sẽ không bao giờ là quá 
muộn cả! 
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*Đức Đạt Lai Lạt Ma được trao giải “Pacem in Terris” 2019 

Ngày 04.03.2019, Đức cha Thomas Zinkula, Giám mục của Davenport đã trao giải “Pacem 
in Terris” năm 2019 cho Đức Đạt Lai Lạt Ma, nhà lãnh đạo tinh thần của Phật giáo Tây 
Tạng. 
 

 
 
Đức Đạt Lai Lạt Ma 
Giải “Pacem in Terris” là giải thưởng được Giáo hội Công giáo thành lập năm 1964, để vinh 
danh thông điệp “Pacem in Terris” – Hòa bình dưới thế – do thánh Giáo hoàng Gioan XXIII 
ban hành năm 1963. Giải thưởng này được trao để vinh danh những người nổi bật về hoạt 
động cho hòa bình và công lý. 
 

Người dấn thân cho hòa bình và nhân quyền 
Phát biểu trong buổi lễ trao giải, Đức cha Zinkula của giáo phận Davenport, bang Iowa, Hoa 
kỳ, nói: “Đức Đạt Lai Lạt Ma là người thăng tiến hòa bình nội tâm và hòa bình trên thế giới 
trong suốt cuộc đời của ngài.” 
 
Thông cáo về việc trao giải thưởng cho Đức Đạt Lai Lạt Ma viết: “Hội đồng nhìn nhận tầm 
nhìn và sự dấn thân của ngài cho nhân quyền, hòa bình thế giới và cách giải quyết bất bạo 
động các cuộc xung đột. Từ những lời nói và cử chỉ của ngài, cho thấy rõ ngài là một người 
đâm rễ sâu trong tinh thần hòa bình. Sự lãnh đạo của ngài trong việc thúc đẩy sự tôn trọng 
phẩm giá và văn hóa của người dân Tây Tạng mang lại cho tất cả các dân tộc bị áp bức 
niềm hy vọng rằng hòa bình có thể chiến thắng bất công”. 
 

Đức Đạt Lai Lạt Ma 
Tenzin Gyatso, Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ XIV của Phật giáo Tây tạng, đã trốn khỏi Lhasa 
vào năm 1959, trong cuộc nổi dậy của Tây Tạng chống lại sự cai trị của quân đội Trung 
quốc và tị nạn tại Ấn độ. Dù Đức Đạt Lai Lạt Ma đã nhiều lần cố gắng đối thoại với Bắc 
Kinh, để bảo vệ quyền tự trị của tôn giáo và văn hóa Tây Tạng, bị đe dọa bởi một “cuộc diệt 
chủng văn hóa”, đảng cộng sản luôn coi ngài là một “kẻ ly khai nguy hiểm”, người muốn đòi 
độc lập cho Tây Tạng. 
 
Năm 2011, với ý muốn trở về Tây Tạng, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã tuyên bố từ bỏ dấn thân 
chính trị và chỉ còn là lãnh tụ tinh thần của Phật giáo Tây Tạng, nhưng đảng cộng sản Trung 
quốc tiếp tục xem ngài là “con sói đội lốt cừu”. 
 

Mọi người là con Chúa và là anh chị em với nhau 
Phát biểu trong lễ nhận giải thưởng, Đức Đạt Lai Lạt Ma nói: “Toàn thể nhân loại là con của 
Thiên Chúa Cha. Chúng ta thật sự là anh chị em, bởi vì tất cả nhân loại chia sẻ cùng bản 
tính. Vì thế chúng ta phải yêu thương và tôn trọng nhau. Thế giới ngày nay thật sự cần sứ 
điệp hòa bình này.” 
Hồng Thủy – Vatican 
 

https://www.vaticannews.va/vi/world/news/2019-03/duc-dat-lai-lat-ma-giai-thuong-pacem-in-terris.html
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Trang 25 |  

 

*Vũ Nhuận viết tâm thư gửi bà con nhà mình  
 

Thu, Apr 4, 9:23 AM (1 day ago)   
 

Kính thưa bà con cô bác, 
 
Xin có đôi điều muốn bày tỏ cùng bà con.  
Số là một nhóm học trò cũ ở Việt Nam từng học KINH THÁNH với linh mục Giuse Nguyễn 
Thế Thuấn, DCCT đang có ý định in ấn Toàn Bộ Tư Liệu Kinh Thánh của vị giáo sư uyên 
bác, nên đang dò hỏi và tìm kiếm sự yểm trợ về mặt tài chính. Để tíếp tay với các bạn bên 
nhà, tôi xin đứng ra kêu gọi các anh chị ủng hộ. 
 

Nhưng trước hết, cha Nguyễn Thế Thuấn là ai? 
 
“Hôm 28.03 vừa qua, Dòng Chúa Cứu Thế (DCCT) đã tổ chức lễ Giỗ 42 năm của cha Giuse 
Nguyễn Thế Thuấn. Không ai biết chính xác ngày mất của ngài, thế nhưng DCCT đã lấy 
ngày 28.03 là ngày mà Bộ đội đã ập vào giáo xứ Di Linh, Đà Lạt nơi cha đến giảng tĩnh tâm 
cho Giáo xứ để chuẩn bị đón mừng Lễ Phục Sinh, bắt đưa ngài đi. 
         
Nhân chứng - là một người giúp việc cho giáo xứ - kể lại rằng: ngày 27.03.1975, Việt Cộng 
ập vào lục soát và lấy cắp những vật dụng trong Giáo xứ. Cha Thuấn đã tìm cách ngăn cản 
và nhóm người này đã bỏ đi. Thế nhưng qua ngày hôm sau, tức ngày 28.03, chúng trở lại 
đông hơn, bắt ngài đi và giết hại ngài. 
          
Sau đó khoảng 1 tuần, người ta phát hiện thi thể của ngài bị chôn vùi ở một gốc chè. Các tu 
sĩ đem thi hài ngài về an táng tại nghĩa trang của tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Đà Lạt”.  
         
Cha Giuse Nguyễn Thế Thuấn sinh năm 1922, tại làng La Phù, huyện Thường Tín, tỉnh Hà 
Đông, thuộc giáo phận Hà Nội, vào Dòng Chúa Cứu Thế tại Hà Nội và thụ phong linh mục 
năm 29 tuổi. Vì vào thời điểm này, Dòng đang có chương trình “Việt Nam hóa” đội ngũ giảng 
dạy tại Học Viện của Dòng, nên ngay sau khi được thụ phong linh mục, năm 1952, cha 
Nguyễn Thế Thuấn được cử đi du học tại Roma, kế đó, sang học tại trường Thánh Kinh 
Giêrusalem trong vòng 4 năm (1952–1956). Về nước, cha được cử dạy môn Thánh Kinh tại 
Học viện Dòng Chúa Cứu Thế Đà Lạt. Cuộc đời của cha từ nay như gắn liền với công việc 
giảng dạy Thánh Kinh và việc dịch Thánh Kinh ra tiếng Việt. 
         

Giáo sư Thánh Kinh 
         
Các học trò cũng như các giáo dân có dịp nghe cha giảng lễ hay giảng bài phải thừa nhận 
rằng nội dung các bài giảng của cha có một sức hấp dẫn đặc biệt: đằng sau cái “chói tai” 
của giọng nói và của ngôn ngữ sử dụng ấy lại là sự lay tỉnh “lật ngược lòng trí” của Lời 
Chúa, như sức thôi thúc trong “Bài Giảng Trên Núi”, Quyền Năng không gì cưỡng lại nổi của 
Thiên Chúa từ lòng dạ “son sẻ”, Sức Sống Mới từ cái chết trên thập giá… Đó là một số 
những chủ đề ưa thích của cha và đã gây ấn tượng trên người nghe thời ấy. 
          
Thời ấy vốn là thời của Công Đồng Chung Vatican II. Bầu khí ở Học viện DCCT, và ở Giáo 
hội Việt Nam nói chung được hâm nóng với những phong trào “canh tân phụng vụ”, “trở về 
nguồn” và nhất là phong trào “Thánh Kinh”. Không những chỉ dạy Thánh Kinh tại Học Viện 
DCCT, mà mỗi ngày mỗi có thêm nhà dòng, tu viện, giáo xứ đến mời cha tới dạy Thánh 
Kinh.  
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Dịch giả Thánh Kinh 
        
Cha giáo Thánh Kinh say sưa với sách vở, với lớp học là chuyện đã đành thế nhưng xem ra 
cha đã dành phần lớn thời gian còn lại cho việc dịch Thánh Kinh. Bắt đầu với Tân Ước. Bản 
dịch Tân Ước của cha đã được xuất bản, sau đó, được sửa chữa và được tái bản, vào 
những năm 1960. Song song với việc chỉnh sửa bản Tân Ước, cha cũng đã bắt đầu dịch bộ 
Cựu Ước, nhưng tiếc thay, đã không có đủ thời gian để hoàn tất. Chỉ còn cách đích mấy 
bước thì cha đã ra đi, và sau đó một số cha trong Dòng đã tiếp nối phần còn lại và xuất bản 
cuốn Kinh Thánh đầu năm 1976.  
 
Cuốn Thánh Kinh do cha Nguyễn Thế Thuấn dịch thuật là một công trình khoa học có giá trị 
cho đến ngày nay. Đó là cả một công trình vừa tỉ mỉ, vừa mang tính khoa học trải dài trong 
nhiều năm. Bên cạnh bản dịch Tân Ước và Cựu Ước, cha Nguyễn Thế Thuấn còn có những 
tài liệu giảng dạy quý giá khác mà nay một nhóm học trò cũ đang có ý định góm góp thành 
một cuốn “Nguyễn Thế Thuấn Toàn Tập” để in ấn. 
 
Vẫn biết đó là một tư liệu - tuy có nội dung đáng trân quý - thế nhưng sẽ “khô khan” và chỉ 
thích hợp với những ai THÍCH KINH THÁNH. Vì thế khi đưa ra lời kêu gọi ủng hộ, chúng tôi 
cũng biết sự giới hạn của lời kêu gọi này. Tuy nhiên ai cấm là chúng ta vẫn có thể ủng hộ 
chỉ vì sự quý mến dành cho một vị ngôn sứ chết trong lúc thi hành sứ vụ và nhất đó lại là 
một linh mục DCCT.   
 
Hiện chúng tôi chưa rõ phí tổn của dự án này. Trong khi chờ đợi, xin các anh chị chuẩn bị 
tinh thần và khi có lời kêu gọi ủng hộ cụ thể, xin các anh chị tích cực tham gia. 
 
Thân Kính 
 
Vũ Nhuận  
 

Viết về Lm Nguyễn Thế Thuấn, CSsR 

Cách đây 35 năm một tháng, 28.03.1975, cha Giuse Nguyễn Thế Thuấn, CSsR cũng bị người ta đưa 
đi, và vĩnh viễn không về lại với nơi được mang đi nữa. Những anh cách mạng cộng sản nằm vùng đã 
đến nhà thờ ở Di Linh, nơi cha Thuấn đang ở giúp Tuần Thánh dẫn ngài đi và thủ tiêu. 

 
Nhân dịp website Hội đồng Giám mục Việt Nam cho đăng bài 
 “Chân dung linh mục Việt Nam: Linh mục Giuse Nguyễn Thế Thuấn, dòng Chúa Cứu Thế“,  
chúng tôi nhận thấy có vài điểm không rõ ràng và không chính xác lắm về nhân thân của cố linh mục 
Nguyễn Thế Thuấn, CSsR, nhất là không hề đề cập đến biến cố tâm linh và xã hội của cuộc ra đi này 
của ngài. Chúng tôi sẽ có bài nói rõ hơn biến cố này sau. 
Linh mục Giuse Nguyễn Thế Thuấn sinh năm 1922, tại làng La Phù, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Đông 
(nay thuộc thủ đô Hà Nội), thuộc giáo phận Hà Nội, vào Dòng Chúa Cứu Thế tại Hà Nội và thụ phong 
linh mục năm 29 tuổi, tức vào năm 1951. Vì vào thời điểm này, Dòng đang có chương trình “Việt Nam 
hóa” đội ngũ giảng dạy tại Học Viện của Dòng, nên ngay sau khi được thụ phong linh mục, năm 1952, 
cha Nguyễn Thế Thuấn được cử đi du học tại Roma. Kế đó, sang học tại trường Thánh Kinh 
Giêrusalem trong vòng 4 năm (1952–1956). Về nước, cha được cử dạy môn Thánh Kinh tại Học viện 
của Dòng ở Đà Lạt. Cuộc đời của cha từ nay như bị chôn chặt trong tòa nhà được xây bằng đá trên 
một trong những quả đồi cao nhất của Đà Lạt, trên đường từ thành phố đi Suối Vàng, bị gắn liền với 
công việc giảng dạy Thánh Kinh bề trên giao phó và với việc dịch Thánh Kinh cha đã đề ra cho mình. 

 
 

http://hdgmvietnam.org/chan-dung-linh-muc-viet-nam-linh-muc-giuse-nguyen-the-thuan-dong-chua-cuu-the/1688.43.13.aspx
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Cha giáo Thánh Kinh 
Những năm ngay sau khi đi du học về, xem ra cha chưa thích nghi được với “xã hội” xung quanh, suốt 
ngày chôn mình trong phòng với sách vở, thường gắt gỏng, khó chịu với những ai tới xin trao đổi với  
cha về bài vở như sợ người ta đánh cắp mất thời giờ quý báu của mình. Xem ra Chúa cũng đã không 
dành cho cha nhiều ưu đãi lắm về mặt “ngoại hình”: một chiều cao dưới mức trung bình của một  
người Việt Nam bình thường, một cái giọng the thé nhiều khi làm chói tai người nghe. Nhưng không ít 
người có dịp nghe cha giảng lễ hay giảng bài đã phải thừa nhận rằng cha có một sức hấp dẫn đặc 
biệt: đằng sau hay xuyên qua cái “chói tai” của giọng nói và của ngôn ngữ sử dụng ấy lại là sự lay tỉnh 
“lật ngược lòng trí” của Lời Chúa, sức thôi thúc của “Bài giảng trên núi”, quyền năng không gì cưỡng 
lại nổi của Thiên Chúa từ lòng dạ “son sẻ”, sức sống mới từ cái chết trên thập giá… một số trong 
những chủ đề ưa thích của cha và gây ấn tượng trên người nghe thời ấy. 
Thời ấy vốn là thời của Công Đồng chung Vatican II đang được tiến hành. Bầu khí Học viện, và của  
Giáo hội Việt Nam nói chung được hâm nóng với những phong trào “canh tân phụng vụ”, “trở về  
nguồn” và nhất là phong trào “Thánh Kinh”. Thế là cha giáo Thánh Kinh gặp thời: mỗi ngày mỗi có 
thêm nhà dòng, tu viện, giáo xứ đến mời cha tới giảng dạy Thánh Kinh. Tại Học viện của dòng, môn 
Thánh Kinh, từ niên khóa 1961–1962, được giảng dạy ngay từ Triết I, và do chính cha phụ trách. Cha 
buộc phải ra khỏi phòng, khỏi nhà dòng nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày hơn, và do đó cũng có dịp tiếp 
xúc với nhiều người, trực tiếp đụng chạm tới nhiều vấn đề cụ thể của Giáo hội và thời cuộc xã hội. Cái 
tính khí “khó khăn” biến mất lúc nào không hay. Cha trở thành con người dễ tiếp cận. Có thể là qua 
thực tế, cha đã nghiệm ra được rằng thời giờ Chúa ban không phải dành cho riêng cho mình mà còn 
để chia sẻ cho người khác nữa. 

 
Tác giả bản dịch Thánh Kinh 
Cha cũng đã từng giữ chức Giám học Học viện và Bề trên nhà dòng Chúa Cứu Thế tại Đà Lạt. Nhưng 
ai cũng thấy, những chức tước này chẳng thay đổi gì nhiều trong cung cách sống, trong cách xử sự, 
hay trong trật tự ưu tiên của công việc: vẫn là một cha giáo Thánh Kinh say sưa với sách vở, với lớp 
học và nhất là với việc dịch Thánh Kinh. Cha đã bắt đầu với Thánh Kinh Tân Ước. Bản dịch Tân Ước 
của cha đã được xuất bản, sau đó, được sửa chữa và được tái bản, vào những năm 1960. Song song 
với việc chỉnh sửa bản Tân Ước, cha cũng đã bắt đầu dịch bộ Thánh Kinh Cựu Ước, nhưng tiếc thay, 
đã không có đủ thời gian để hoàn tất. Chỉ còn cách đích mấy bước thì cha đã vội ra đi. Cha tử nạn 
ngày 28-3-1975 tại Di Linh, tỉnh Lâm Đồng hiện nay, vào dịp được mời về giảng tĩnh tâm mùa Chay và 
chuẩn bị Phục sinh cho giáo xứ Di Linh. 
Nhưng Thiên Chúa đã không để cha phải “chết lần thứ hai”: một số anh em trong Dòng đã bỏ trọn gần 
hai năm trời để làm nốt những gì cha còn để lại: tiến hành việc xin phép xuất bản Thánh Kinh trọn bộ  
Cựu và Tân Ước, chuyển bản thảo từ Đà Lạt về thành phố Hồ Chí Minh, dịch các cuốn cha chưa kịp 
dịch (sách Gióp, Châm ngôn, tiên tri Baruc), soạn các tiểu dẫn từ các tư liệu cha đã chuẩn bị để phục 
vụ cho việc giảng dạy Kinh Thánh, thêm một số ghi chú, đánh máy bản thảo để nộp Cục xuất bản, và 
in, với số lượng 10.000 bản. 

 
Và thế là mùa Giáng sinh năm 1976, người công giáo Việt Nam đã có thể có thêm một bản dịch 
Thánh Kinh trọn bộ mới, dày khoảng 3.000 trang (hai phần dẫn nhập Cựu Ước và Tân Ước 88 trang, 
phần Cựu Ước: 2318 trang,  phần Tân Ước 616 trang) khổ 20 x 14cm, được in trên giấy bible, tức loại 
giấy vàng, mỏng và dai, thường được dùng để in sách Thánh Kinh. Đức Tổng Giám mục Phaolô 
Nguyễn Văn Bình chuẩn ấn ngày 12.11.1975, giấy phép của Bộ Thông Tin Văn Hóa – Cục Báo Chí 
Xuất Bản số 92/GPNT/XB – ngày 13/11/1975, nộp lưu chiểu tháng 12.1976. 
Cũng xin giới thiệu một đôi hàng về bản thảo bản dịch trọn bộ Thánh Kinh cha Nguyễn Thế Thuấn đã 
để lại. Bước vào phòng ở và làm việc của cha để thu dọn bản thảo, người học trò của cha có cảm  
giác như được bước vào nơi thân quen nhất của cha giáo Thánh Kinh. Bầu khí làm việc trong âm  
thầm, lặng lẽ, kiên trì như vẫn còn bao trùm cả căn phòng giản dị nhưng chứa đầy vết tích của suy tư, 
tìm kiếm khoa học. Các bản thảo được xếp ngay ngắn, thứ tự trong một cái bàn rộng, có nhiều ngăn.  
Bản thảo của từng cuốn sách thuộc Cựu Ước được đóng riêng, theo cùng khổ giấy, 20×40cm. Mỗi  
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trang giấy, được viết một mặt, đều được chia thành ba cột. Cột giữa dành cho từng câu của bản dịch  
đã hoàn chỉnh. Cột bên trái ghi các từ quan trọng trong câu và các nghĩa của các từ này. Cột bên phải 
ghi các chú thích về từ ngữ. Cha dùng giấy bao xi măng để làm bìa cho các bản thảo. Tất cả đều  
được viết bằng tay. Bên cạnh đó là một tủ đựng các phiếu được xếp trong những ngăn nhỏ. Mỗi phiếu 
là một câu, một cụm từ, một từ với những giải thích hay chú giải của nhiều tác giả khác nhau… 

 
Mối thiện cảm và lòng tin tưởng trong 35 năm qua độc giả dành cho bản dịch Thánh Kinh của cha  
Nguyễn Thế Thuấn hẳn là phần thưởng quý báu của nỗ lực cần cù, kiên nhẫn, kính cẩn đối với Lời  
Chúa và của lòng yêu kính đối với Giáo hội Việt Nam của cha. 
 
WHĐ  

 

Nam Văn Nữ Thị trong tên của người Việt 

 
Trong thành phần tên người Việt Nam hiện nay, phần đông đều theo công thức: 
 
Tên Họ + Tên Đệm + Tên Chính(1). 
 
Tên họ và tên chính thì không có gì phải bàn. Riêng về tên đệm(2), 
người Việt đã dùng từ bao giờ? Đây là câu hỏi không dễ trả lời vì không có sử liệu nào nói về vấn đề 
này. Chỉ biết rằng, nếu xét tên các nhân vật lịch sử ở thời kỳ dựng nước thì chúng ta thấy hầu hết chỉ  
có tên họ và tên chính, không có tên đệm(3). Chẳng hạn, các vua Hùng đều không có tên đệm, như  
Hùng Dương (Lộc Tục), Hùng Hiến, Hùng Lân, Hùng Việp. Thời Hai Bà Trưng, ta có Trưng Trắc,  
Trưng Nhị, Thi Sách, Lê Chân, ... Theo nghiên cứu của một số nhà ngôn ngữ học, tên đệm của người  
Việt Nam chỉ được phổ biến vào khoảng từ thế kỷ thứ 6 trở đi. 

 
Đến đầu Công nguyên, thời Hai Bà Trưng tên đệm (chữ lót) vẫn chưa phổ biến.   
Trong tên đàn ông Việt Nam, từ ngữ nào cũng có thể là tên đệm, nhưng nhất định không bao giờ là 

chữ Thị. Trong khi đó, tiếng thông dụng nhất là tiếng Văn (文)(4). Có ít nhất ba quan điểm khác nhau 

giải thích về nguồn gốc của chữ lót "văn" trong tên đàn ông, cụ thể như sau: 
Xã hội cổ truyền Việt Nam thời xưa tồn tại bốn giai cấp gồm sĩ, nông, công, thương. Sĩ là giai 
cấp cao nhất, được kính trọng hơn cả. Ðiều kiện cần thiết để bước vào giai cấp này là văn, hiểu một 
cách rộng rãi là phải có văn chương chữ nghĩa. Xưa kia chỉ có con trai mới đi học và được đi thi(5).  

Vì vậy, mong ước cho con trai mình có văn chương chữ nghĩa để bước vào giai cấp trên được thể  
hiện rất rõ qua việc đặt tiếng văn trong tành phần tên của con của các bậc cha mẹ xưa. 
 
Xã hội Việt Nam ngày trước, đa phần dân gian không được học nhiều, không hiểu hết ý nghĩa tiếng  
Văn, chỉ biết đại khái tiếng Văn chỉ đàn ông(6), còn tiếng Thị chỉ đàn bà. Khi người Việt muốn nói tên  
kép của một người nào đó mà không biết tên đệm, chỉ biết tên chính, họ áp dụng ngay nguyên tắc đặt 
tiếng Văn vào trước tên chính, chẳng hạn như Văn Giang, Văn Sơn. Người nghe mặc nhiên hiểu đó là 
ông/anh Giang, ông/anh Sơn. Cũng như nói Thị Mẹt, người nghe mặc nhiên hiểu đó là đàn bà. 
 
2. PGS - TS Lê Trung Hoa cho rằng chữ lót văn có nguồn gốc từ tiếng Ả Rập là ben (con trai) do các  
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thương nhân Ả Rập vào buôn bán ở bờ biển Việt Nam. Theo đó, ông nêu giả thuyết ngữ âm "ben"  
cho ra "văn" là có thể chấp nhận. 
 
3. Học giả An Chi đã bác giả thuyết của PGS - TS Lê Trung Hoa và cho rằng chữ lót "văn" chính là  
"văn" trong "văn thân", nghĩa là "xăm mình" bằng cách dẫn chứng một đoạn trong 
Lĩnh Nam Chích Quái như sau: "Bấy giờ, dân trên núi xuống nước đánh bắt cá thường bị thuồng luồng 
gây thương tổn, bèn cùng nhau tâu việc ấy với Vua. Vua nói: “Các giống ở trên núi khác với các loài ở  
dưới nước. Các loài ở dưới nước chỉ ưa những gì giống với mình và ghét những gì khác mình, vì vậy,  
ta mới bị gây hại”. Thế rồi, nhà vua bèn ra lệnh cho ai nấy cũng phải lấy màu xăm hình thủy quái vào  
người. Từ đó, không bị thuồng luồng gây thương tích nữa. Tục vẽ mình của dân Bách Việt bắt đầu có  
từ đấy". 
 
Theo học giả An Chi, câu “Vua bèn ra lệnh cho ai nấy cũng phải lấy màu xăm hình thủy quái vào 
người” là một câu có tính chất hồi chỉ và nó hồi chỉ “dân trên núi xuống nước đánh bắt cá”. Những  
người dân này chỉ là đàn ông vì cho đến tận thời nay, ra khơi đánh cá vẫn chỉ là đàn ông mà thôi. Và  
ông cho rằng xăm mình là một nét đặc trưng của đàn ông người Việt thời xưa và đặc trưng này đã  
được đưa vào tên họ của họ. Dần dần, ý nghĩa của tục lệ này phai mờ với thời gian nên về sau,  
chẳng cần có xăm mình gì cả thì con trai sơ sinh vẫn thường được cha mẹ dùng chữ Văn làm tiếng  
lót khi đặt tên. 
 
Chúng tôi [ATABOOK] nghiêng về quan điểm đầu tiên hơn. Không xét đến quan điểm của PGS –  
TS Lê Trung Hoa vì chúng tôi cho rằng từ "ben" mà ra "văn" là khá vô lý, quan điểm của học giả  
An Chi cũng chưa thực sự tạo sự yên tâm bởi chúng tôi vẫn chưa được thuyết phục ở vài điểm như  
sau: 
 
(i) Nếu cho rằng từ "văn" trong tên đệm của đàn ông bắt nguồn từ tục xăm mình của người Việt cổ,  
vậy tại sao ở thời kỳ dựng nước như đã nói ở phần đầu, hầu hết các nhân vật lịch sử (nam) đều  
không có chữ lót này mà phải đến thế kỷ 6 tên đệm "văn" mới bắt đầu phổ biến? 
 
(ii) Việc lấy câu hồi chỉ của vua để cho rằng ra khơi đánh cá chỉ dành cho đàn ông là hơi khiên cưỡng, 
mang tính áp đặt. Vì nếu chúng tôi cũng "áp đặt" câu chữ trong Lĩnh Nam Chích Quái vẫn có thể cho 
rằng những câu cuối của đoạn trích mà học giả An Chi đã dẫn ở trên là lời khẳng định tục xăm mình  
của dân Bách Việt áp dụng cho cả đàn ông lẫn đàn bà cũng không sai: "Thế rồi, nhà vua bèn ra lệnh  
cho ai nấy cũng phải lấy màu xăm hình thủy quái vào người. (....) Tục vẽ mình của dân Bách Việt bắt 
đầu có từ đấy". Rõ ràng hai câu trên dùng từ chỉ chung chứ không phân biệt chỉ đàn ông mới xăm/vẽ 
mình. Vả lại, tục xăm mình cũng có thể được xem là hình thức làm đẹp của người Việt cổ, tại sao chỉ  
có đàn ông được làm đẹp bằng hình thức này? 
 
Ngoài ra, trong cuốn An Nam Chí Lược - bộ sử xưa nhất do một cá nhân người Việt soạn ra, khi viết  
về phong tục của người Việt, Lê Tắc cũng dùng từ rất chung khi mô tả rằng "dân [tức dân Bách Việt – 
ATABOOK] hay vẽ mình, bắt chước tục lệ của hai nước Ngô, Việt. Vì thế, Liễu Tư Hậu(7) có thơ rằng:  
cộng lai Bách Việt văn thân địa(8), nghĩa là cùng đi tới Bách Việt là xứ người vẽ mình. Vì trời nóng  
sốt, dân ưa tắm ở sông nên họ chèo đò và lội nước rất giỏi". Có thể thấy, để thành xứ nổi tiếng về  
"văn thân" (tức xăm/vẽ mình) đến cả một vị quan vừa bị biếm chức khỏi kinh thành  
Tràng An (Trung Quốc) như Liễu Tông Nguyên (vốn sinh ra ở tận Sơn Tây - Trung Quốc)  
cũng biết tiếng, rõ ràng dân Bách Việt không chỉ có đàn ông xăm/vẽ mình mà thôi.  
 
 
Trong khi đó ở quan điểm đầu tiên, hầu hết các từ điển mà chúng tôi tham khảo đều định nghĩa từ  
"văn" chỉ người có học vấn, tức gần như mặc nhiên chỉ người đàn ông ở xã hội cổ truyền Việt Nam –  
một xã hội trọng nam khinh nữ với câu tục ngữ phổ biến "nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô".  
Chẳng hạn Hán Việt Từ Điển giản yếu của Đào Duy Anh định nghĩa "văn" là người có học vấn,  
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trái với vũ trong khi Từ điển tiếng Việt (Viện Ngôn Ngữ Học) ghi rất rõ rằng "văn" là việc của người trí  
thức thời phong kiến. 
 

Riêng chữ Văn trong tiếng Hoa có 3 từ gồm: 闻 có nghĩa là nghe - văn tấn (nghe tin tức), tin tức - yếu  

văn (tin quan trọng), nổi tiếng - văn danh; 汶 có nghĩa là nét gợn - tế văn mộc (gỗ mịn hạt), vân trang  

trí - vân thạch (đá có vân), 文 có nhiều nghĩa gồm: chữ viết - Chung đỉnh văn (chữ khắc trên đồ đồng  

cổ), ngôn ngữ - Anh văn, Hán văn, chỉ có hình thức bên ngoài - hư văn,  ngạch song lập với võ - văn  
quan, dáng vẻ thanh tao - văn nhân, một số hiện tượng thiên nhiên - thiên văn, thủy văn,... Chữ Văn  

trong tên đệm của đàn ông Việt Nam chính là sử dụng từ thứ 3 (文).   

 

Về chữ thị (氏), đây là một từ Việt gốc Hán. Thị có nghĩa là họ (hoặc ngành họ). Sách Lĩnh Nam chích  

quái mở đầu với truyện “Hồng Bàng thị” nghĩa là họ Hồng Bàng. Thị cũng có nghĩa là là tiếng dùng để  
chỉ đàn bà. Từ điển tiếng Việt (Viện Ngôn Ngữ Học) định nghĩa "thị" gồm 3 nghĩa liên quan đến đàn  
bà: 1. tiếng lót giữa họ và tên nữ để phân biệt với tên nam. 2. từ dùng đặt trước một tên riêng để chỉ  
hoặc gọi người phụ nữ ở tầng lớp dưới của xã hội cũ. 3. từ dùng để chỉ người phụ nữ ở ngôi thứ ba  
với ý coi khinh. Mathews’ Chinese English Dictionary thì ghi “a female” (người thuộc giới tính nữ). Từ  
điển Thiều Chửu còn cho biết rõ thêm rằng ngày nay thị cũng là một từ mà phụ nữ dùng để tự xưng  
(Kim dịch vi phụ nhân tự xưng chi từ). 
 
Dân gian có hai khuynh hướng đối với tiếng thị: 
Khuynh hướng chữ Hán và khuynh hướng chữ Nôm như sau: 
 
1. Khuynh hướng chữ Hán tức theo tinh thần Trung Quốc, chữ Thị đi với tên họ. Cuốn 
 Hiện đại Hán ngữ từ điển (Bắc Kinh, 1992) chỉ ra như sau: “Đặt sau họ của người phụ nữ đã có  
chồng, thường thêm họ chồng vào trước họ cha để xưng hô” (Phóng tại dĩ hôn phụ nữ đích tính hậu,  
thông thường tại phụ tính tiền gia phu tính, tác vi xưng hô). Thí dụ: Triệu Vương thị là người đàn bà  
mà họ cha là Vương còn họ chồng là Triệu. Trong quá trình tiếp biến ngôn ngữ, người Việt xưa kia đã  
không làm y hệt theo cách trên đây của người Trung Hoa mà chỉ đặt thị sau họ cha. Ví dụ Cù Thị,  
người đàn bà lịch sử thời Lữ Gia, không phải tên chính là Thị mà chỉ có nghĩa là người đàn bà họ Cù.  
Trong các cổ thư như Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, tên đàn bà được ghi là Trần Thị, Đặng Thị. Ngoài dân  
gian, trên các bia mộ, người ta thấy: Trần Thị Chi Mộ nghĩa là mộ phần người đàn bà họ Trần. Đồng  
Đăng (tỉnh Lạng Sơn) có nàng Tô thị, nghĩa là cô gái con ông họ Tô. 
 
2. Khuynh hướng chữ Nôm, tức theo tinh thần Việt Nam, chữ Thị đi với tên chính. Nhân vật Thị Mầu,  
Thị Kính trong truyện Quan Âm Thị Kính là một bằng chứng cụ thể. Để chỉ người đàn bà nói chung,  
dân gian thường nói Thị Mẹt. 
 
Đến lúc nào đó, cả hai khuynh hướng trên đều chuyển sang họ cha, đến thị rồi liền theo đó là tên  
riêng của đương sự theo kiểu cấu trúc “X thị Y”, hiểu là người đàn bà họ X tên Y. Chẳng hạn, Đoàn thị  
Điểm tức là cô Điểm con ông họ Đoàn. Cấu trúc này giống như cấu trúc có yếu tố công (= ông) mà  
dân Nam bộ đã dùng để gọi nhà yêu nước Trương Định một cách tôn kính: Trương Công Định, có  
nghĩa là ông (được tôn kính) họ Trương tên Định. Vậy cứ như đã phân tích, Nguyễn thị A là người  
đàn bà họ Nguyễn tên A, Trần thị B là người đàn bà họ Trần tên B, ... 
 
Cách hiểu nguyên thủy về tiếng thị này đã phai mờ dần theo thời gian, làm cho về sau người ta tưởng  
rằng thị chỉ là yếu tố có tính chất “trang trí” cho tên của phái nữ mà thôi. Chính vì không còn hiểu  
được công dụng ban đầu của thị nữa nên người ta mới dùng nó làm tên đệm cho các bé gái khi chúng  
vừa mới lọt lòng mẹ. Người ta đã làm như thế mà không ngờ rằng ngày xửa ngày xưa, các cụ bà của  
chúng chỉ được dùng tiếng thị để chỉ định sau khi họ đã trưởng thành, và rằng thị chỉ được dùng chủ  
yếu là trong lời nói, đặc biệt là trong ngôn ngữ hành chính, chứ không phải là cho việc đặt tên. 
 
Việt Nam là nước chịu ảnh hưởng “họ” của người Trung Quốc. Nhưng người Trung Quốc trước đây  
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và hiện nay lại không dùng từ đệm văn và thị phổ biến như người Việt Nam. Ngoài ra, một điểm khác  
biệt độc đáo của tên người Việt Nam so với Trung Quốc và một số nước chịu ảnh hưởng của văn hóa  
Trung Quốc như Hàn Quốc, Nhật Bản) là người Việt luôn xưng hô bằng tên chứ không phải bằng họ. 

 
Tham khảo và trích dẫn 
 
• An Chi - Chuyện Đông chuyện Tây 
• Lê Trung Hoa - Họ và tên người Việt Nam - NXB Khoa Học Xã Hội, tái bản 2005 
• Viện Ngôn Ngữ Học - Từ điển tiếng Việt (Hoàng Phê chủ biên) - NXB Đà Nẵng, tái bản 2003 
• Đào Duy Anh - Hán Việt từ điển giản yếu - NXB Văn Hóa Thông Tin, tái bản 2005 
• Vũ quỳnh, Kiều Phú - Lĩnh Nam chích quái 
• Đại Việt Sử Ký toàn thư - NXB Văn Học, 2009 

 
Chú thích 
(1) Người Trung Quốc, Hàn Quốc, ... cũng theo công thức trên; trong khi ngược lại thứ tự trên, hầu hết tên  
người phương Tây có công thức: Tên Chính + Tên Đệm + Tên Họ 
(2) Còn gọi là tiếng lót, hoặc tên đệm 
(3) Theo các nhà sử học hiện đại, cho đến thời đầu công nguyên (tức thời Hai Bà Trưng), người Việt (chưa tính  
tới người dân tộc thiểu số) vẫn chưa có họ. Họ người Kinh và người Việt gốc Hoa được Hán hóa mạnh kể từ  
đầu công nguyên trong thời kỳ Bắc thuộc lần 2 trở đi. 
(4) Trong khi Văn là tiếng độc quyền của đàn ông Việt Nam thì tại Trung Quốc, Văn cũng được dùng trong tên 
đàn bà. Nàng Trác Văn Quân, vì nghe nhạc khúc Phụng Cầu Hoàng mà trở thành người tình của Tư Mã  
Tương Như, là ví dụ điển hình. 
(5) Trong lịch sử Việt Nam, ngoại trừ những phụ nữ có quyền hành do là nữ vương (như Hai Bà Trưng,  
Bà Triệu), vợ vua (hoàng hậu) hoặc mẹ vua (hoàng thái hậu) như nguyên phi Ỷ Lan thời Lý, Trần Thị Dung thời  
Trần, Nguyễn Thị Anh thời Lê, Từ Dụ thời Nguyễn, ...còn lại nữ sĩ (biết văn chương chữ nghĩa) trong dân gian là 
khá hiếm. Phải đến thế kỷ 18-19 mới xuất hiện tên thi đàn các nữ sĩ nổi tiếng như Đoàn Thị Điểm, Bà Huyện  
Thanh Quan, Hồ Xuân Hương. Cả 3 nữ sĩ đều có xuất thân trâm anh thế phiệt nên được dạy học từ nhỏ như  
nam nhân.   
(6) Bằng chứng là dưới thời Nguyễn Phúc Ánh đánh Tây Sơn, trong danh sách 401 binh sĩ được thờ tại đền  
Tinh Trung ở phủ Diên Khánh, có tất thảy 384 người có tên đệm Văn, 17 người không đệm chữ Văn. Như vậy,  
tỷ lệ đàn ông thời xưa đệm chữ văn có thể chiếm khoảng 96%. 
(7) Cuốn An Nam Chí Lược do Ủy Ban Phiên Dịch Sử Liệu Việt Nam dịch năm 1960 và được xuất bản bởi Viện  
Đại Học Huế năm 1961, ghi là Liễu Tư Hậu nhưng chúng tôi [ATABOOK] đồ rằng chính xác phải là Liễu Tử Hậu,  
tức Liễu Tông Nguyên. 

(8) Nguyên văn tiếng Hán của câu này là 共來百越文身地, nằm trong bài "Đăng Liễu Châu Thành Lâu, ký  

Chương, Đinh, Phong, Liên tứ châu thứ sử" - 登柳州城棲寄漳汀封連四州剌史 (Lên lầu thành Liễu Châu, viết gửi  

bốn thứ sử các châu Chương, Đinh, Phong, Liên). Bài thơ này được Liễu Tông Nguyên sáng tác khi ông bị biếm  
khỏi kinh thành lần thứ hai, dưới triều Đường Hiến Tông. Bốn vị thứ sử được nhắc tới là Hàn Thái, Hàn Tất,  
Trần Khiêm, và Lưu Vũ Tích. Tứ châu theo thứ tự của mỗi người là Chương châu, Đinh châu, Phong châu và  
Liên châu. Liễu bị biếm đi Liễu châu, nơi ông làm bài thơ này. Tất cả những châu này đều nằm ngoài dãy Ngũ  
Lĩnh, nên được coi là phạm vi của Bách Việt. 

 

CHÚC MỪNG - CONGRATULATIONS 
Được tin người anh em 
tân linh mục Giuse Nguyễn Ngọc Sơn CSsR 
từng được Đức Cha Paul Bird CSsR 
truyền chức ngày 24.11.2018 
tại Nhà Nguyện St Paschal Box Hill Victoria Australia 
Nay sẽ Dâng Lễ Mở Tay  
Tại Giáo Xứ Phước Tỉnh - Bàrịa 
Lúc 9g30 sáng thứ bảy 11.5.2019 
Xin chúc mừng tân linh mục và nguyện xin ơn trên tiếp tục độ trì 
để tân linh mục hăng say trên con đường rao giảng Tin Mừng 
cho người nghèo khó, đúng theo tôn chỉ của Dòng Chúa Cứu Thế 
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http://www.atabook.com/kho-ebook-download/linh-nam-chich-quai-vu-quynh-kieu-phu
http://www.atabook.com/mua-ban-sach-cu/dai-viet-su-ky-toan-thu-toan-tap
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do cha Thánh Anphong De Liguori sáng lập.  
 
Chúc mừng 
CHT Nguyễn Đắc Dũng & CHP Phạm Văn Chương  

 

 
 

 

* Nhà thơ người Việt nổi tiếng ở Hoa Kỳ: 
Đó là nhà thơ và nhà văn Trần Mộng Tú, người sinh trưởng ở miền Bắc nước Việt, nay 
được đưa vào sách Giáo khoa Trung Học ở Mỹ. Bài ấy như sau: 
 
Em tặng anh hoa hồng 
Chôn trong lòng huyệt mới 
Em tặng anh áo cưới 
Phủ trên nấm mồ xanh 
Anh tặng em bội tinh 
Kèm với ngôi sao bạc 
Chiếc hoa mai màu vàng 
Chưa đeo còn sáng bóng 
Em tặng anh tuổi ngọc 
Của những ngày yêu nhau 
Đã chết ngay từ lúc 
Em nhận được tin sầu 
Anh tặng em mùi máu 
Trên áo trận sa trường 
Máu anh và máu địch 
Xin em cùng xót thương 
Em tặng anh mây vương 
Mắt em ngày tháng hạ 
Em tặng anh đông giá 
Giữa tuổi xuân cuộc đời 
Anh tặng môi không cười 
Anh tặng tay không nắm 
Anh tặng mắt không nhìn 
Một hình hài bất động 
Anh muôn vàn tạ lỗi 
Xin hẹn em kiếp sau 
Mảnh đạn này em giữ 
Làm di vật tìm nhau. 
Tháng 7/ 1969 
 

Giấc Mơ Hòa Bình 
Em nghe nói hòa bình 
Trên những tờ nhật báo 
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Em nghe nói hòa bình 
Trên miệng người lãnh đạo 
Em để lòng khờ khạo 
Ôm giấc mơ hòa bình 
Mong chiến tranh chấm dứt 
Anh giã từ đao binh 
Tin về từ trận tuyến 
Anh chết giữa chiến trường 
Ôi giấc mơ khờ khạo 
Chỉ còn là đau thương 
Từ khi em ra đời 
Từ khi có trí khôn 
Em thấy toàn chém giết 
Em thấy toàn máu xương 
Từ khi em biết nghe 
Từ khi em biết nói 
Toàn những lời giả dối 
Toàn những lời hứa suông 
Từ khi em biết yêu 
Từ khi em biết nhớ 
Anh đã dặn đợi chờ 
Rồi anh không về nữa 
Ôi giấc mơ khờ khạo 
Ôi giấc mơ hòa bình 
Xây giữa lòng tham bạo 
Chết trước khi thành hình 
Ôi lòng non bé nhỏ 
Như giấy trắng thơm tho 
Vết mực đen loang lổ 
Làm hoen ố hồn thơ 
Em đã biết giận thù 
Biết cuộc đời dối trá 
Trang nhất nói hòa bình 
Trang tư toàn cáo phó 
Em không còn bồng bột 
Tin những lời đầu môi 
Em bắt đầu tỉnh ngộ 
Thì đã mất anh rồi 
Ôi giấc mơ hòa bình 
Anh trả bằng sự sống 
Em trả bằng tủi hờn 
Bằng một đời đơn độc 
Tháng 7/1969 
 

THÔNG HIỆP CẦU NGUYỆN 

Được tin cựu đệ tử Dòng Chúa Cứu Thế 
Gioan Phan Huy Tín (Lớp cha Hoàng Văn Thiện (Tuấn) và “anh” Nguyễn Ngọc Lan) 
Vừa được Chúa gọi về 
Hôm qua thứ Năm 9.5.2019 
Sau 89 năm có mặt trên dương thế. 
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Xin hiệp thông với gia đình và cầu nguyện cho linh hồn Gioan  
sớm được Chúa đưa vào Nước Trời 

Thành Kính 

Gia Đình An Phong Sydney 
Chi Hội Trưởng Nguyễn Đắc Dũng – Chi Hội Phó Phạm Văn Chương 

 

VÀ THÔNG HIỆP CẦU NGUYỆN CHO MỘT THÂN HỮU GIA ĐÌNH 
ANPHONG SYDNEY 

Được tin thân mẫu của 
anh Đỗ Tâm và cô Thuỳ Trang là 

Cụ bà Lucia Nguyễn Thị Tê 
Vừa an nghỉ trong vòng tay yêu thương của Chúa 
Lúc 13g thứ hai 6.5.2019 
tại tư gia  
thượng thọ 91 tuổi 

Gia Đình An Phong Sydney 
thành kính hiệp thông 
cầu nguyện cho linh hồn Lucia 
sớm được về Nước Chúa. 

Thành Kính 

Gia Đình An Phong Sydney 
CHT Nguyễn Đắc Dũng & CHP Phạm Văn Chương 

 

*Lại cũng là thơ nhưng không…thẩn! 
Thơ …không thẩn tức: không là thứ “thơ thẩn” của nhiều vị cứ thẫn thờ với thơ. Thơ không 
thẩn, là những giòng thơ để ta ngâm nga vào lúc “ta bà thế giới” gọi lã “Thử đi anh”, rồi sẽ 
biết như sau: 

 
“Thử đi anh...thử một lần làm vợ 
Lo việc nhà rồi đi chợ, nấu cơm 
Lo buôn bán từ sáng tới chiều hôm 
Về đến nhà lai lom khom giặt giũ 
 
Thử đi anh...thử được làm phụ nữ 
Bữa cơm chiều mọi thứ chuẩn bị xong  
Bên mâm cơm đợi bóng dáng người chồng 
khi đã muôn anh lại không về kịp 
 
Thử đi anh... thử một lần tội nghiệp 
Nhớ gia đình mà chưa kịp về thăm 
phận làm dâu đầy cay đắng thăng trầm 
Giọt nước mắt vẫn âm thầm rơi khẽ 
 
Thử đi anh... thử một lần làm mẹ 
Chín tháng bầu cảm giác sẽ ra sao?  
Thai nghén mang, cơm nước khó nhường nào 
Ngày sinh nở từng cơn đau buốt óc 
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Thử đi anh... thử một lần khó nhọc  
Con bệnh rồi nói quấy khóc cả đêm 
Trong khi anh đang ngon giấc say mèm 
Chỉ có vợ là thâu đêm thức trắng 
 
Thử đi anh... thử một lần cảm nhận 
Hoán đổi mình làm phận nữ nhi 
Bởi lâu nay anh cứ thầm thì...! 
"Là phụ nữ thì có già mà khổ"!? 
 

Ghi lại sinh hoạt Gia Đình AnPhong Việt Nam Chúa Nhật  12/5/2019 

 
Dưới đây là ghi lại sơ nét về sinh hoạt Gia Đình AnPhong ngày CN 12/5/2019, với sự tham 
dự của các em Giáo Lý Hôn Nhân & Giáo Lý Dự Tòng. 
* Tập hát trước thánh lễ: 

  

I. Thánh lễ: 
Do cha Giuse Trương Đình Sơn làm chủ tế.  
Trong bài giảng, cha Sơn có nói tháng 5 này là tháng Hoa kính Đức Mẹ và nói về gốc tích 
như sau: 
   Vào những thế kỷ đầu, hàng năm, khi tháng Năm về, người Rôma tôn kính sự thức giấc 
sau mùa đông dài của thiên nhiên bằng những cuộc tổ chức gọi là những ngày lễ tôn kính 
Hoa là Nữ thần mùa Xuân. 
   Giáo hội Công giáo đã thánh hóa tập tục trên. Họ tổ chức những cuộc rước kiệu hoa và 
cầu nguyện cho mùa màng phong phú. Có nơi người ta tổ chức các cuộc "Rước xanh". 
Người ta đi cắt các cành cây xanh tươi đang nở hoa, đưa về trang hoàng trong các nhà thờ 
và đặc biệt các bàn thờ dâng kính Đức Mẹ. Các thi sĩ cũng như các thánh đua nhau sáng 
tác những bài hát, bài giảng ca tụng những ngày lễ đó cũng như ca tụng Đức Mẹ.... 
   Nhân gốc tích này mới có những suy nghĩ ngoài lề theo giác độ lịch sử như sau: 
1/ Mặc dù vẫn còn có ý kiến khác, nhiều ngày lễ của đạo Công giáo ngày nay có gốc tích là 
từ những ngày lễ của dân ngoại ở đế quốc Roma khi xưa như Giáng Sinh, Hiển Linh... 
2/ Việc "thánh hóa" này thực ra là 1 trào lưu đồng hóa về mặt tín ngưởng do Kitô giáo tiến 
hành khi tôn giáo này đã thoát khỏi thời kỳ bị bách hại và đang bắt đầu phát triển mạnh lên, 
ít nhất là trong các TK đầu, từ sau năm 313, khi Constantinus đại đế công bố chấp nhận và 
bảo trợ giáo hội Kitô giáo (sắc lệnh Milan). 
3/ Có 2 cách đồng hóa văn hóa - tín ngưởng về mặt lễ nghi hay lễ hội: áp đặt 1 truyền 
thống, lễ hội khác xa lạ và bãi bỏ lễ hội cũ; hoặc tổ chức 1 nghi lễ khác có hình thái tương tự 
vào cùng ngày, hay cùng kỳ để đè lên nhằm áp chế và thu hút, thay thế lễ hội cũ. Kitô giáo 
trong thời đầu đã thành công khi áp dụng phương cách thứ hai nói trên.   
 

II. Sinh hoạt GĐAP: 
1. Tổng Capo Thanh Hà báo cáo sơ nét về hoạt động của GĐAP: 

Có các tin mới đáng chú ý như sau: 
- Cha Giang đã đổi về làm bề trên nhà dòng Vũng Tàu, muốn thỉnh thị chắc phải ra Vũng 
Tàu! Đang chờ có cha linh hướng mới.  
- Lễ giỗ cha Quy vào tháng 10 năm nay, Nhóm Cha Quy sẽ tổ chức ở Vũng Tàu. Khi có thơ 
mời, sẽ thông báo để anh em đăng ký đi dự. 
- Anh Nghi báo cáo bổ sung cho biết về tình hình các cựu tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế: các vị 
này nay đã cao tuổi, nhiều người đã qua đời, chỉ liên lạc được 1 số ít, hầu như không có ai 
sinh hoạt với Gia Đình AnPhong. 
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- Capo Đức cho hay: Cao Dương Hùng đang trong tình trạng thiếu tiền, phải chạy vạy mượn 
tiền khắp nơi (40 triệu). Hùng Dũng (Nhóm Cố Yến) đang què chân nằm ở Bệnh Viện  
dưỡng thương mà y còn...mò đến tận giường bệnh để mượn tiền. Nguyên vụ oái oăm này 
là do có 1 Giáo xứ ở Lý Sơn đột nhiên bị chập điện làm cháy hết toàn bộ giàn loa, ampli 
không có rao giảng gì được nên mới kêu cứu nhờ Hùng trợ giúp. Y hết cách nên mới làm 
vậy. Nghe nói khi gặp nhau ở Bệnh Viện, Dũng có móc tiền ra cúng 2 triệu nhưng không cho 
mượn tiền vì y đang cần tiền làm ăn. Chưa biết Hùng đã huy động tài trợ đến đâu rồi và có 
nhà mạnh thường quân nào hay chưa? 
- Tổng Capo Thanh Hà cho hay: Gia Đình AnPhong đầu năm phải đóng 3 triệu tiền sử dụng 
cơ sở vật chất của nhà Dòng: nhà nguyện Hiệp Nhất...(nhà Dòng không đòi nhưng GĐAP tự 
nguyện ủng hộ thường kỳ hàng năm). Ngoài ra, các sinh hoạt và hoạt động khác như thăm 
hỏi...đều cần nguồn tài chính mà hiện nay Gia Đình AnPhong hẽo không có quỹ gì nên đề 
nghị anh em ủng hộ: 500K/lớp. Hiện nay mới chỉ có Nhóm Cố Yến đóng 1 triệu, chưa có lớp 
nào đóng hết. 
 

2. Việc tổ chức lễ Thánh tổ phụ AnPhong: 
Tổng Capo Thanh Hà cho biết: 
- Lễ sẽ tổ chức vào ngày Chúa Nhật 4/8/2019 tại nhà Dòng Kỳ Đồng. 
- Như mức năm ngoái, anh em sẽ đóng 200K/người và kêu gọi mạnh thường quân các lớp 
tài trợ thêm. 
Anh em không có ý kiến gì thêm. 
 

3. Bàn về việc phát hành sách chú giải Kinh Thánh của cha Thuấn: 
Đây là phần thảo luận sôi nổi nhất. 
* Anh Hưng: 
- Số tiền tài trợ cho đến nay chỉ nhận được trên 50 triệu (so với tổng kinh phí 400 triệu). Sẽ 
tiến hành rốt ráo để dự kiến phát hành sách vào cuối tháng này. 
- Thấy nhà Dòng đã phát hành tái bản bản dịch Kinh Thánh của cha Thuấn (500 trang giá 
850K), có bán ở nhà sách Đức Mẹ Hằng Cứu Gíup. Nếu ta phát hành sách chú giải này 
song song là rất phù hợp. 
- Đây là cơ hội phát hành duy nhất sau khi ta đã tập trung huy động nguồn nhân vật lực. 
Nếu không, thì cơ hội này sẽ qua đi không còn có dịp trở lại vì bộ sách này là hàng hiếm, 
tản mác khắp nơi nay mới sưu tập lại được trọn bộ. 
- Nguồn sưu tập chính là từ Đức ông.Ts.Trần Văn Hiến Minh (1918–2003). Vị này đã sưu 
tập, đem về lưu trữ tại giáo xứ Bùi Chu và làm tài liệu giảng dạy tại chủng viện Bùi Chu.  
   * Anh Nghi:  
- Việc phát hành sách nên hỏi xin ý kiến nhà Dòng (anh ủng hộ việc này). 
- Sách này dày 3.000 trang khổ A4, gồm 16 cuốn. Giá thành mỗi cuốn chưa thể nói trước vì 
tùy theo số lượng phát hành nhiều hay ít. 
 
* Tổng Capo Thanh Hà: 
- Qua các email trao đổi, anh em ta đã biết việc phát hành có gặp vướng mắc nhưng đề 
nghị anh em chung tay ủng hộ, không bàn ra mà hãy bàn vào. 
- Bản thân cũng là người được kêu gọi ủng hộ, chứ chưa được bàn thông qua chủ trương 
phát hành hay đặt vấn đề hỏi xin phép nhà Dòng (anh Hưng cho biết: cũng chỉ giữ vai trò là 
thủ quỹ và anh Hiên giữ vai trò là người vận động). 
* Minh Sỹ:   
- Việc phát hành này cần phải thống nhất trong nội bộ trước, không thể lấy danh nghĩa với 
tư cách cá nhân hay tập thể nào khác mà phải do chính Gia Đình AnPhong chủ trì. Gia Đình 
AnPhong không thể đứng ngoài cuộc mà phải tích cực nhảy vào. 
- Tổng Capo Thanh Hà phải đứng ra chủ trì, với tư cách là người đứng đầu Gia Đình 
AnPhong, cùng bàn bạc với Ban Biên Tập và anh Huy để thay mặt qua nhà Dòng xin phép 
nhà Dòng phát hành. 
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   Cuối cùng Thanh Hà bàn với anh Nghi tại chỗ và đồng ý cùng với anh Nghi, sau khi bàn 
bạc với anh Huy, cả hai hẹn sẽ qua nhà Dòng vào tuần sau để chính thức đặt vấn đề xin 
phép phát hành. 
* Sau khi bế mạc cuộc họp, anh em kéo nhau đi dự đám tang anh Phan Huy Tín vừa mới 
qua đời. 
MS ghi lại 
 

*Tin tức từ Nhà Mẹ ở Việt Nam  
Thánh lễ nhận chức Bề trên Cộng Đoàn DCCT Sài Gòn 
         Thưa anh chị em, 
      Chiều 11.5.2019 tại Nhà nguyện DCCT Sài Gòn, cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích, 
Bề trên Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế đã chủ tế thánh lễ Thánh lễ đồng tế nhận 
chức Bề trên Tu viện DCCT Sài Gòn của cha PHÊRÔ ĐINH NGỌC LÂM. 
      Thân mời anh chị em xem những hình ảnh và hiệp thông cầu nguyện cho cha 
tân Bề trên và Nhà Dòng Sài Gòn. 
      Giuse Trần Công Thạch 
      Gởi từ Sài Gòn, 14.5.2019 
 
 

- Thân chuyển đến quý anh chị em 
Cựu Đệ Tử Dòng Chúa Cứu Thế - Gia Đình AnPhong  bài nói chuyện bằng video 
của cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích, Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, 
do anh Vũ Nhuận thực hiện. 
     Mời anh chị em theo dõi. 
 
      Trần Công Thạch 
      Sài Gòn, 19.5.2019 
 
https://www.facebook.com/100022927721860/videos/458226724951581?metadata=
9QfyIEWrZKLjjy/Ffmm58e0Arj6Hs6z3Y/kHyGE5vrSOvBnThttz5s775KZb6yCJ3Ntatm
bsfSkBQRLEQ8zf9xoT4bHxumGH&sfns=mo 

 
 

*Lời lẽ chân tình từ một thành viên  
Thành viên này là chị Đoàn thị Bích Thủy, bà xã anh Antôn Nguyễn Văn Thành Thông (cùng 
lớp với Lm Nghi, DCCT. Chị Thủy đã có những lời như sau: 
 
Giỗ 3 năm Antôn Nguyễn Văn Thành  
6 tháng Năm 2019 - 9:20 pm 
Thư cám ơn 
Con xin cám ơn Cha Thịnh, a/c MaiTá, a/c NhuậnNông, a/c ChươngLê, LâmPhương-Anh, 
Nguyễn Đắc Dzũng & Vân và toàn thể  Chú Bác Anh Chị em trong gia đình AnPhong đã yêu 
mến và thương nhớ giúp lời cầu nguyện cho  linh hồn Anton là chồng cha và ông của chúng 
con 
Chúng con xin Chúa trả ơn bội hậu cho tất cả  Thành viên trong gia dình ÁP . 
 
Thứ Năm, 2 tháng Năm 2019 
V/v: Giỗ 3 năm Antôn Nguyễn Văn Thành 
 
Cả nhà ơi, 
Ngày 3.5.2016, Cưu đệ tử Dòng Chúa Cứu Thế Antôn Nguyễn Văn Thành đã được an nghỉ 
trong vòng tay yêu thương của Chúa. 

https://www.facebook.com/100022927721860/videos/458226724951581?metadata=9QfyIEWrZKLjjy/Ffmm58e0Arj6Hs6z3Y/kHyGE5vrSOvBnThttz5s775KZb6yCJ3NtatmbsfSkBQRLEQ8zf9xoT4bHxumGH&sfns=mo
https://www.facebook.com/100022927721860/videos/458226724951581?metadata=9QfyIEWrZKLjjy/Ffmm58e0Arj6Hs6z3Y/kHyGE5vrSOvBnThttz5s775KZb6yCJ3NtatmbsfSkBQRLEQ8zf9xoT4bHxumGH&sfns=mo
https://www.facebook.com/100022927721860/videos/458226724951581?metadata=9QfyIEWrZKLjjy/Ffmm58e0Arj6Hs6z3Y/kHyGE5vrSOvBnThttz5s775KZb6yCJ3NtatmbsfSkBQRLEQ8zf9xoT4bHxumGH&sfns=mo
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Nay đã 3 năm, xin anh chị em tiếp tục cầu nguyện cho linh hồn Antôn. 
CHT Nguyễn Đắc Dũng & CHP Phạm văn Chương 

DU LỊCH ẤN ĐỘ - Chương 21-22 

Hải Triều Ý Tâm  

21. Taj Mahal – Lâu đài tình ái mang tên Taj Mahal 

Anh sẽ vì em làm thơ Tình Ái, 
Anh sẽ gom mây kết hình lâu đài... 
Hoàng hậu về cao sang quyền quý, 

Đẹp nụ cười quân vương vừa ý. 
Và lâu đài mang tên Tình Ái, 

Đón hai đứa chúng ta mà thôi. 
(Trần Thiện Thanh: Lâu đài tình ái) 

   Nếu như Nhật Trường tôn vinh tình yêu vĩnh cửu qua lời ca tiếng nhạc trong ca khúc Lâu 

đài tình ái, nguyện suốt đời 'làm thơ Tình Ái' cho người mình yêu, thì ở Ấn Độ, người ta biểu 

lộ mối tình si bằng nghệ thuật kiến trúc để nói thay cho ngôn ngữ hay văn chương thi phú, 

vốn thường hay bị hạn chế trong những ý niệm tầm thường. Đó là cách mà Shah Jahan, vị 

vua si tình có một không hai trong lịch sử nhân loại, đã chọn để thể hiện như món quà tặng 

vô giá dành cho hoàng hậu của mình chẳng may mất sớm. Taj Mahal - Thánh đường dâng 

hiến cho tình yêu bất diệt! Được thi hào nổi tiếng Tagore ví von như:'Giọt lệ lấp lánh trên gò 

má thời gian', ngôi đền tình yêu làm bằng đá cẩm thạch trắng tinh khiết này cuối cùng cũng 

chịu hiện ra trước mắt chúng tôi vào chặng cuối của chuyến hành trình đến thăm xứ Ấn, 

như là món quà bất ngờ nhất mà tạo hóa đã dành tặng riêng cho chúng tôi. 

   Ngay giữa thời đại của 'thế giới phẳng lì' tưởng chừng như đã bị toàn cầu hóa, cơ giới 

hóa, biến con người thành một thứ công cụ máy móc không hơn không kém, Ấn Độ vẫn là 

một xứ sở có khả năng thu hút du khách với nhiều điều huyền bí nhiệm mầu ẩn chứa đó 

đây trong đời sống thường nhật. Ở đó, những truyền thuyết về Đức Phật đại từ đại bi vẫn 

luôn song hành với câu chuyện tình yêu bất tử giữa đấng quân vương và nàng trinh nữ 

Mumtaz Mahal khả ái. Ngôi đền còn được toàn thể thế giới bầu chọn là một trong bảy kỳ 

quan thế giới mới và cũng là một kỳ quan diễm tuyệt của nghệ nhân Ấn Độ từ thế kỷ thứ 17 

còn sót lại cho đến nay. Kiến trúc bề mặt là một tòa lâu đài, nhưng thực tế lại là khu lăng 

tẩm chôn cất vợ mình, nên nó vừa toát ra vẻ trang nghiêm vừa nhẹ nhàng, vừa uy nghi vừa 

nên thơ.   

 

   Nếu nghệ thuật nói chung là sự vật chất hóa của những ý niệm cao đẹp, biến ý niệm 

thành những gì thấy được như kiến trúc, hội họa, nghe được như âm nhạc, đọc được như 

văn chương thi phú thì nghệ thuật xây dựng Taj Mahal quả là sự kết hợp hoàn hảo của 

dạng hình và sắc màu, của kiến trúc to lớn và lòng cẩn trọng chi ly tinh tế.  Theo lời kể lại thì 
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ngày xưa, nghệ nhân Ấn Độ đã hoàn thành công trình này trong những điều kiện tâm lý rất 

khe khắc và tàn bạo của chế độ bạo quyền phong kiến. Thế nhưng ngắm nhìn công trình 

này, người ta không thể nghĩ gì khác hơn đây là sự hiến dâng quên mình cho nghệ thuật tạo 

hình từ những con người vô danh, không muốn để lại danh tánh hay tên tuổi mình cho hậu 

thế mai sau. 

   Vua Shah Jahan lên ngôi cai trị Ấn Độ trong thời cực thịnh nhất của triều đại Moghul gốc 

Hồi giáo, lúc vàng bạc châu báu còn chất đầy kho lẫm. Vị vua thứ năm này may mắn kế 

thừa được những thành quả rực rỡ kéo dài liên tiếp từ thời đức Thái Tổ Babur khai sáng ra 

triều đại. Nhà Moghul này vốn là con cháu Thành Cát Tư Hãn gốc từ Mông Cổ xua quân 

sang xâm chiếm Ba Tư (nay là nước Iran) rồi xuôi dần xuống phía Nam, chiếm lấy Ấn Độ.  

Sau Babur thì nhà vua lỗi lạc nhất là Akbar. Akbar Đại đế là người đã có công thống nhất 

dải đất Ấn Độ suốt từ vịnh Ả Rập phía tây đến vịnh Bengal phía đông. Ngài trị nước khá lâu, 

từ năm 1556 đến năm 1605, và là vị vua tiên phong trong việc phục hồi những giá trị nguyên 

bản của nền văn hóa Ấn Độ cổ truyền mà Thái Tổ Babur đã thẳng tay hủy diệt. Shah Jahan 

chính là cháu nội của Akbar Đại đế nên cũng đam mê nghệ thuật không kém gì nội tổ mình. 

   Tự cổ chí kim, anh hùng đa tài cũng thường hay đa tật, và Shah Jahan cũng không ngoại 

lệ. Vua quả đã vướng vào hai thứ đam mê mà các cụ ta gọi là 'tứ đổ tường'. Đó là các công 

trình kiến trúc và sắc đẹp phụ nữ, gần như là nỗi ám ảnh điên loạn không tài nào cưỡng lại 

nổi. Vua có khoảng 5 ngàn cung nữ nhốt trong hậu cung.  Vua mải miết đi tìm tình yêu đích 

thực, qua biết bao vòng tay ôm ấp của đàn bà, phụ nữ mà vẫn chưa tìm được bóng sắc giai 

nhân ý hợp tâm đầu, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi với mình. Cho đến khi vua gặp được 

hoàng hậu Mumtaz mới 14 tuổi trăng tròn năm 1607, trở thành người vợ thứ ba và cũng 

chính là người ông yêu quý nhất. Vua liền truyền lệnh bãi bỏ hệ thống hậu cung, để chỉ giữ 

lại mình nàng bên cạnh theo hầu.  Vua yêu bà vô cùng, và bà cũng luôn chung vai sát cánh 

bên chồng. Ngay cả khi vua đi hành quân chinh chiến gian khổ hay kinh lý xa xôi ngoài ngàn 

dặm, bà cũng nằm kiệu đi theo, trở thành cố vấn chính trị của nhà vua đa tình.   

   Vì phải di chuyển nhiều lẫn sinh nở liên tục, sức bà ngày càng yếu dần. Lần cuối cùng 

mang thai, trên đường đi bà biết mình không qua khỏi sau khi sanh đứa con trai thứ 14 cho 

vua. Cũng hiểu rằng vì quá yêu bà, vua hẳn sẽ đau buồn sinh bệnh, khó lòng tiếp tục sống, 

nên bà bắt chồng hứa với mình là sau khi bà chết sẽ phải xây một lăng tẩm đẹp và hiếm quý 

nhất trên đời để tưởng niệm khối tình son sắt giữa hai người.  Như vậy, Shah Jahan đã phải 

chống trọi với nỗi đau mất vợ để cắn răng nhịn nhục sống mà hoàn tất lời tâm nguyện với 

vợ. Nghĩa cử cao đẹp này phải chăng thi sĩ Phạm Thiên Thư và nhạc sĩ Phạm Duy đã tạo 

tác nên thi nhạc phẩm Đạo ca ngụ ý thật cao sâu, thâm thúy: 

Xưa em làm kiếp chim, 

Chết mục trên đường nhỏ. 

Anh làm cội băng mai, 

Để tang em, chờ mấy thuở. 

(Phạm Thiên Thư: Giữa thành vách sương mù 

Phạm Duy: Đạo ca 1) 

   Người xưa kể lại, chỉ qua một đêm sau khi vợ mất năm 1631, tóc và râu của vua trở nên 

bạc trắng. Vua không lấy thêm bất kỳ thê thiếp nào, và suốt 35 năm sau khi vợ chết, vua 

không còn thú vui nào khác ngoài việc dành hết thời giờ và tiền bạc cho các công trình kiến 

trúc để tưởng nhớ người đã cùng ông đầu gối tay ấp. Nhưng vua tìm mãi vẫn chưa ra một 
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kiến trúc sư nào phác họa được đồ án vừa ý ông, cho tới ngày triều thần tiến cử một kiến 

trúc sư tài danh người Ba Tư (nay là nước Iran) tên Isa Khan, vốn là đồng hương với vợ 

quá cố của mình. Tuy thế, sau một thời gian, chính ông ta cũng sợ không đáp lại được nỗi 

mong muốn của nhà vua nên đã xin cáo lão hồi hương.  Nhưng vua biết rằng nếu ông này 

không nhận thì trên đời sẽ chẳng còn ai có khả năng làm nổi nữa.   

 

 

 

   Vì thế nên vua mới tương kế tựu kế, phao tin ra ngoài là người vợ yêu của ông kiến trúc 

sư đã đột ngột qua đời nơi quê nhà bên xứ Ba Tư xa cách vạn dặm. Ông ta cũng si tình 

không kém nhà vua nên bấy giờ mới thấu hiểu nỗi đau mất người yêu, nó khủng khiếp như 

thế nào. Cảm xúc nảy sinh nghệ thuật, và vị kiến trúc sư ấy cuối cùng đã phác họa được 

ngôi đền có một không hai trên thế giới. Vua lại cho vời thêm một viên kỹ sư có tay nghề 

cao tận bên Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ sang để làm đốc công xây dựng. Viên kỹ sư này tên là 

Ustad Ahmad Lahauri, đã nhiều năm phục vụ Hồi Vương ở Istanbul và cũng là người vẽ 

kiểu tòa Thánh đường Xanh với mái vòm lớn nhất thế giới bấy giờ, danh tiếng lan rộng khắp 

đế quốc Hồi giáo. Cùng với những nghệ nhân khuyết danh, vị kiến trúc sư, viên kỹ sư đa tài 

và nhà vua bay bướm, họ đã làm được điều mà Thiền Tông xưa nay vẫn hay giảng về Đạo.  

Đó là tất cả họ đã hòa làm một với tác phẩm chính mình, đưa đến một sự đồng nhất chưa 

từng có giữa kiến trúc và nghệ thuật, giữa đạo và đời, giữa thơ và nhạc.  Và như thế, đề tài 

tình yêu thương muôn thuở được kết nối qua câu ca dao nhắn nhủ chúng ta từ khi lọt lòng 

mẹ: 

Mình với ta, tuy hai mà một, 

Ta với mình, tuy một mà hai. 

(Ca dao) 

   Để rồi sau đó, có vị thiền sư chuyên làm thơ tình ở nước ta đã ngộ ra Đạo, tìm ra chân lý 

như một tia mặt trời lóe sáng nơi cuối đường hầm. Thì ra, bấy lâu nay chân lý nằm ngay 

cạnh ta, mà ta đâu có biết! 

A ha, ta tuy hai mà một! 
A ha, ta tuy một mà hai! 

(Phạm Thiên Thư: Giữa thành vách sương mù 
Phạm Duy phổ nhạc: Đạo ca 1) 

   Xin hãy cùng nhau nghe lại vài đoạn Đạo ca như một câu chuyện mạn đàm bên tách trà 

sen tinh khiết, về lòng từ bi, cứu độ muôn loài như cứu chính mình vậy: 

Thương người như thương thân, 
Thương người như thương mình. 
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(Phạm Thiên Thư: Đại nguyện 
Phạm Duy phổ nhạc: Đạo ca 2) 

    Ý tưởng này đã được thoát sinh từ thời cụ Nguyễn Trãi nước ta trong tác phẩm Gia huấn 

ca bất hủ, mà bà ngoại tôi hay lẩm nhẩm đọc một mình mỗi khi có tâm sự: 

Thương người tất tả ngược xuôi,  

Thương người lỡ bước, thương người bơ vơ. 

Thương người ôm dắt trẻ thơ, 

Thương người tuổi tác, già nua bần hàn.  

Thương người quan quả, cô đơn, 

Thương người lỡ bước, lầm than kêu đường. 

Thấy ai đói rách thì thương, 

Rách thường cho mặc, đói thường cho ăn. 

Thương người như thể thương thân, 

Người ta phải bước khó khăn đến nhà... 

Ở cho có đức, có nhân, 

Mới mong đời trị được ăn lộc trời. 

(Nguyễn Trãi: Gia huấn ca) 

   Mãi đến thời của thi sĩ Phạm Thiên Thư và nhạc sĩ Phạm Duy mới phát triển thành một 

triết lý nhân bản sâu xa, thấm nhuần đạo đức thánh hiền. Ai bảo văn thơ không thể diễn tả 

nổi tình yêu bằng những công trình kiến trúc như người Ấn Độ đâu nhỉ! 

   Ngôi đền Taj Mahal phải mất 16 năm ròng rã mới hoàn thành, huy động hơn 20 ngàn 

nghệ nhân chạm khắc, kể cả thợ khéo từ Pháp, Ý và các nước khác trên thế giới, cộng với 

hơn 1 ngàn thớt voi chở hàng ngàn tấn đá cẩm thạch trắng đã góp phần xây dựng, khắc tạc 

nên từng nét tinh tế cho ngôi đền. Tổng kinh phí lên đến 65 triệu tiền vàng cổ, tương đương 

với khoảng 8 tỷ rưỡi đô la Mỹ theo trị giá thời nay. Đây là một công trình mà thế giới cho là 

hoàn hảo nhất trong nghệ thuật kiến trúc, hay trong chi tiết thi công hoặc vật liệu xây dựng. 

Hãy đến gần và nhìn ngắm muôn vàn chi tiết trên tường vách của lăng mộ. Đáng quý thay 

những đóa hoa bằng đá tí hon với tất cả sự tinh xảo do bàn tay con người tạo ra.  Tôi tưởng 

tượng không biết bao nhiêu nghệ nhân đã miệt mài trong cơn rét mùa đông của vùng Bắc 

Ấn và nắng đốt cháy da của những ngày hè đỏ lửa có khi lên đến gần 50 độ C. Nỗi quyết 

tâm, lòng hy sinh cho tình yêu cao cả, cho nghệ thuật của người Ấn phải nói là bao la, vô 

tận. 

 

  Taj Mahal là một công trình đòi hỏi sự đối xứng tuyệt đối về tất cả mọi mặt.  Nhưng trong 

lăng tẩm ngày nay chỉ có một chỗ không tôn trọng nguyên tắc đó, mà nếu tinh ý một chút, 

người khách du mẫn cảm sẽ nhận ra ngay sự khiếm khuyết ấy. Đó là vị trí hai chiếc quan tài 

bằng đá màu hồng nhạt tuyệt đẹp của vua Shah Jahan và hoàng hậu Mumtaz. Theo quan 

niệm của Hồi giáo, từ các hầm mộ đựng hài cốt ở bên dưới, linh hồn người quá cố sẽ bay 
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lên nhập vào các quan tài ở tầng trên rồi từ đó mới thăng lên trời siêu thoát.  Lý do: đáng lẽ 

ra, lúc đầu vua chỉ xây công trình này làm mồ chôn vợ mà thôi.  Còn mình khi chết sẽ dự 

tính xây thêm một lăng thứ hai bằng đá cẩm thạch đen đối diện với ngôi đền trắng của vợ. 

Ngôi đền này dự kiến sẽ xây bên kia con sông Yamuna cách đó vài trăm thước, có hình 

dạng lẫn kết cấu giống y hệt ngôi đền trắng, ngoại trừ sử dụng màu đen tương phản với 

màu trắng tuyết trinh nổi bật trên nền trời kinh đô Hồi giáo. 

   Nhưng chưa kịp xây thì vua bị con trai là Aurangzeb làm phản. Ông hoàng này rất bực tức 

bất mãn cha mình chỉ ham xây dựng đền đài, hao tốn không biết bao nhiêu công lao tiền 

của trong quốc khố mà không đếm xỉa gì đến việc triều chính. Nhân lúc vua cha bị bệnh 

hiểm nghèo, Aurangzeb đã truất phế và giam lỏng ông trong thành đỏ Agra ở bên kia bờ 

sông Yamuna vào lúc Taj Mahal hãy còn xây chưa xong. Từ nơi đó, trong suốt 8 năm tù 

đày, cho đến khi chết cả ngày Shah Jahan chỉ ngồi buồn bã nhìn sang lăng của người vợ 

yêu quý thấp thoáng hiện ra dưới chân mây.  Nhưng khi vua cha chết thì ông con lại cảm 

thấy hình phạt này quá ư tàn nhẫn, mới đem chôn cha bên cạnh mẹ mình. Vì thế, trong 

sảnh đường 2 ngôi mộ nằm không đối xứng với nhau. Mộ hoàng hậu được chôn trước nên 

to lớn hơn, nằm trên trục chính của công trình, mộ vua nhỏ xíu đặt ở kế bên.  

   Cũng cần nói thêm rằng, nếu vua cha là người hiếu hòa, tuy là người Hồi giáo nhưng đã 

không trừ diệt các tôn giáo khác, thì vua con Aurangzeb lại là kẻ gian ác và cực đoan gấp 

bội phần, khi lên ngôi đã củng cố đạo Hồi thành quốc giáo, thẳng tay đàn áp dân đen, giết 

hại vô số cận thần đã từng nhiều năm chinh chiến gian khổ bên vua cha.  Triều đại Moghul 

nhanh chóng suy vong chỉ trong một thời gian ngắn dưới thời của Aurangzeb. 

   Quần thể kiến trúc này bao gồm năm khu: cổng chính, vườn cảnh, đền thờ Hồi giáo, nhà 

nghỉ và lăng mộ chính. Theo đoàn du khách đông đúc, chúng tôi cởi giày dép đặt trên kệ, rồi 

hân hoan bước chân trần vào thăm khu mộ chính, biểu tượng của Taj Mahal tình yêu bất 

diệt. Xung quanh lăng có đáy hình bát giác này là những bức tường khoét nhiều cửa sổ 

thoáng mát và cửa ra vào hình vòm cuốn, được chạm khắc cực kỳ khéo tay bằng 35 loại đá 

quý.  Sừng sững trên đỉnh là một vòm tròn cẩm thạch trắng đồ sộ cao 75 thước, và bốn nóc 

vòm nhỏ chịu sức đè nặng của mái vòm lớn bên trên. Bao quanh là bốn cột tháp hơi 

nghiêng ra bốn góc cũng nhằm giảm bớt trọng lực của đá mỗi khi xảy ra động đất. Theo 

quan niệm Hồi giáo, số bốn tượng trưng cho sự thiêng liêng và bất diệt, trong khi người 

Trung Hoa lại cho rằng nó là con số kém may mắn vì đồng âm với 'tử' liên quan đến sự chết 

chóc. Và trước thềm lăng có một hồ nước dài hình chữ nhật, hai bên trồng hoa và hàng 

thông thấp bé, cắt tỉa đều đặn. Bóng lăng in xuống mặt nước sóng sánh trông thật diễm lệ. 
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Trang 43 |  

 

   Ngày nay, Taj Mahal là 'con gà đẻ trứng vàng' cho ngành du lịch Ấn Độ.  Mỗi năm đền tiếp 

khoảng 3 triệu khách du lịch. Số lượng người ta ùn ùn kéo đến tham quan vô tình đã làm 

đền hư hại không ít. Chỉ hơi thở của khách cũng đã tạo nên một độ ẩm trong đền cao tới 

mức có khả năng làm rỉ sét các khung sắt giữ mặt đá cẩm thạch. Các nhân tố môi trường 

khác, như hóa chất và khí thải cũng để lại những vết tích nặng nề. Ngày nay, xung quanh 

Taj Mahal trong bán kính 100 cây số không có nhà máy phát điện hay xưởng cơ khí và hóa 

chất nào được phép hoạt động. Nhờ những biện pháp đó mà ngày nay đền vẫn còn giữ 

được vẻ đẹp vô song, và đá cẩm thạch vẫn còn trắng tinh khiết cho ngàn sau có cơ hội 

được chiêm ngưỡng. 

   Trước sau, tôi đã đến Taj Mahal hai lần trong ngày để ngắm tác phẩm kiến trúc dành cho 

tình yêu vĩnh cửu này, một lần vào lúc sáng sớm mặt trời mọc và trở lại chơi từ giấc trưa 

cho đến lúc xế chiều mới quay xe ra về. Tiếc thay, không có lần nào xem được cảnh ban 

đêm có trăng soi dõi chiếu. Người Ấn Độ tin rằng, loại đá cao quý này có thể ứng ngẫu biến 

màu theo những khoảnh khắc thay đổi trong ngày. Dưới ánh bình minh, ngôi đền thiêng như 

được dát vàng đón chào ngày mới, lóng lánh đắm mình dưới làn sương mù dày đặc bốc lên 

từ con sông Yamuna tuôn chảy dưới chân đền. Trưa nắng, Taj Mahal ngời lên trong sắc 

ngọc trắng long lanh, gợi cảm. Nhưng chỉ vào những đêm rằm trăng sáng, những phiến đá 

cẩm thạch trong ngôi đền mới phát ra thứ ánh sáng bàng bạc kỳ ảo mê hoặc lòng người, 

lung linh phản chiếu dưới mặt sông, bến nước như trăm ngàn vì sao lấp lánh trôi trên nền 

trời.   

 

   Biết đâu, đó lại là dịp tốt để tôi sẽ nói lời hẹn ước tái ngộ với Taj Mahal, với tình yêu muôn 

thuở, vào một ngày không xa.  Để nằm chờ trăng lên trên con đò nhỏ khua mái giữa giòng, 

mà dõi trông về phía ngôi đền soi bóng nước, như vua Shah Jahan đã ngày ngày lặng lẽ 

đứng ngắm người xưa trở về trong giấc điệp. Đã đến đây rồi, tôi bỗng nhận ra mình không 

còn ham thích lên xe về lại khách sạn, hay lên máy bay về Úc như những ngày đầu nữa. 

Nước Ấn Độ đang hé mở cho tôi nhiều điều kỳ diệu, một chân trời nhận thức mới về tình 

yêu và tha thứ, mà chỉ có chính tôi mới tự khám phá riêng cho mình mà thôi. 
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