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L I NG
Sau Bu%i H&i Th o v' “Chuy(n )t Tin M*ng Qua V+n Hóa và V+n H!c Ngh, Thu-t” t)i Boston College
vào tháng 10 n+m 2008, .ã có nhi'u bài vi/t trình bày và góp ý khá d0i dào, trong .ó c1ng có m&t s2 linh
m3c Dòng Tên ng i Vi,t và m&t linh m3c Dòng Tên ng i )i Hàn tham d4.
Trong bài vi/t “Ngh5 ti/p v' Chuy(n )t Tin M*ng Qua V+n H!c Ngh, Thu-t,” ch Nguy n Th Kim Loan
.ã .i th6ng vào v7n .': Ai chuy(n .)t, chuy(n .)t cho ai, và chuy(n .)t Tin M*ng gì: “M&t cách th4c t/
h$n, tôi vi/t .( chia s8 v9i m!i ng i nh ng ch:ng nghi,m trong . i s2ng c;a mình v' nh ng gì mà
Chúa Giêsu gi ng d)y là .úng và có th-t, và .i'u .ó .ã .em l)i s4 thay .%i t2t .<p trong cu&c s2ng c;a tôi
hay ng i khác ra sao.”
Còn chuy,n chuy(n .)t cho ai, thì ph n l9n các Trang M)ng thiên v' tôn giáo nh c;a Công giáo ch6ng
h)n, th ng ch= nh>m vào n&i b&, t:c nh>m chuy(n .)t cho nh ng “con chiên b%n .)o” mà r7t ít Trang
M)ng m? r&ng ra h$n .( chia s8 Tin M*ng cho m!i ng i v @t ra khAi làn ranh tôn giáo. L n . u tiên tôi
. @c nghe v' t* “micro thánh” do m&t ng i quen ? Sài gòn. Anh ta nói là mình .ã có bàn thánh, kh+n
thánh, chén thánh... thì c1ng c n có micro thánh, ngh5a là l i “rao gi ng” c;a mình không ch= b gi9i h)n ?
cBa nhà th hay ch= cho m7y tr+m ng i nghe, mà c n ph i . @c s:c .Cy c;a Th n Khí Chúa .i . @c
“khDp t: ph $ng thiên h)” nh l i Chúa b o.
úng v-y, chuy(n .)t Tin M*ng chính là có th( .áp :ng . @c nh ng khDc kho i .au bu0n, chia s8 . @c
nh ng vui m*ng và hy v!ng c;a .0ng bào mình, .i . @c vào m)ch s2ng v+n hóa .ang s2ng. M&t hi,n
t @ng r7t l) là theo nh ng nghiên c:u m9i nh7t, nh c;a Hi,p h&i Vi,n tr@ Trung qu2c (China Aid
Association—CAA), m&t nhóm v-n .&ng hành lang .Et c+n c: t)i Texas, con s2 ng i theo Ki-tô giáo qu
th4c .ã lên ./n 130 tri,u vào . u n+m 2008. N/u th/, .i'u này có ngh5a Trung qu2c g0m nhi'u Kitô h u

h$n ng i C&ng s n (thành viên . ng là 74 tri,u) và có th( có nhi'u Kitô h u gi .)o t)i Trung qu2c h$n
b7t c: qu2c gia nào khác.
C: t ?ng ? m&t n$i mà . ng c m quy'n ch; tr $ng duy v-t và .ã dùng bi/t bao bi,n pháp ác .&c .(
tri,t h) tôn giáo, v-y mà tôn giáo ch6ng nh ng không ch/t mà còn l9n m)nh h$n bao gi h/t, Kitô giáo tr?
thành h:ng kh?i cho kinh t/ th tru ng c;a .à ti/n m9i. Và trong bài vi/t “Trung Qu2c Th/ KF 21” trên
M)ng L 9i D1ng L)c, Nguy n Vy Khanh .ã nhDc l)i ph n :ng c;a dân Trung Hoa ngày nay: “Tr? l)i v9i
ngh, thu-t, h! cho r>ng ngh, thu-t nh h ?ng .)o Thiên-Chúa "th( nghi,m v5nh h>ng sâu sDc nh7t". Âm
nh)c thì thiêng liêng, khát v!ng siêu vi,t, thoát t3c, h 9ng lên, trong khi nh ng âm nh)c khác d*ng l)i ?
tình c m th/ t3c b' mEt hai chi'u. M&t ngh, s5 Trung-qu2c .ã phát bi(u :"Tôi g!i âm nh)c C$ .2c giáo là
lo)i nh)c hoài c m tôn giáo cao c7p, nó ch= rõ s4 ngDn ng;i c;a cu&c . i và s4 t0n t)i c;a v5nh h>ng, nó
ch= rõ m2i quan h, gi a ng i và th n, gi a t4 nhiên và th n. Ngh, thu-t mang tính C$ .2c giáo thông
qua có th( nhìn, có th( nghe, có th( quan sát . @c t7t c m!i hình thái, th( hi,n m&t cách hoàn mG m2i
quan h, gi a ng i và th n. Ngh, thu-t C$ .2c giáo c1ng bao g0m tính b&c l&, tr)ng thái và tính v)ch
tr n, ch= rõ ch% ? c;a con ng i không ng*ng b hoang vu hóa hoEc l)nh lHo hóa do s4 "thi/u vDng" Th n;
ngoài ra nó c1ng là nh ng tác phCm c;a C$ .2c giáo tràn . y ánh sáng, 7m áp lúc "có mEt" Th n và ôn
t0n lên ti/ng. (...) Con ng i ngoài tr)ng thái sinh ho)t v-t ch7t ra, cu&c s2ng tinh th n ch; .)o su2t c
cu&c . i nó, cho dù là Th n "có mEt" hay "không có mEt"
àng sau nh ng thành qu “v' trong hân hoan tay ôm bó lúa th$m” là bi/t bao nhiêu bàn tay gieo tr0ng
v7t v , chDc chDn có c “gieo trong n 9c mDt” n a. Nhìn nh v-y thì nh ng ng i c m bút, c m c!, c m
máy ch3p hay micro... th7y th4c s4 lên tinh th n. Qu là m&t $n g!i và là m&t s: m,nh. Nh ng bài vi/t
này m9i ch= là nh ng g@i ý. Còn ph i c n nhi'u bàn tay .óng góp và m? l2i. Và nh ng bu%i h!p mEt nh
0ng Xanh Th$, V n Ô-liu, S: i,p, M)ng L 9i D1ng L)c là nh ng b 9c dò dIm tìm . ng...
Mình sH có th( chuy(n .)t gì cho m&t Vi,t Nam trong khung m)ch v+n hóa .ang trong lúc chuy(n mình?
Lm. Tr n Cao T
V M cL c

ng

Nhóm Ch Tr ng M ng L i D ng L c
A. Liên L c: Lm. Tr n Cao T ng, Nguy n Long Thao, Tr n Vinh.
J email: dunglac@gmail.com ;
B. Ch Biên - Ph Trách
1. T Sách D ng L c: Lm. Tr n Cao T ng, Nguy n Trí D1ng, Tr m T5nh Nguy,n, Nguy n Tr ng
Khoan, Lê Th Kim Loan.
2. V n Hóa - Biên Kh o: Tr n V+n C nh, Lm. Nguy n Thái H@p, op.,
H u Nghiêm, Lm. Cao Ph $ng
KF, Tr n V+n Toàn, Nguy n +ng Trúc.
3. V n H c - Ngh Thu t: Lm. Tr+ng Th-p T4, Cao Huy Hoàng, Tr n M&ng Tú, Tr n Thu Miên, Quyên
Di, Lê ình B ng, Lê Ng!c H0.
4. Tâm Linh - Tôn Giáo: Lm. Nguy n T m Th ng, sj.,
Tân H ng
5. Phòng nh Ngh Thu t và Chiêm/Ni m/Thi n: Nguy n :c Cung, Cao T ng, Nguy n Ng!c Danh.
6. D ng L c Slide Show: V1 Thái Hòa.
7. B n Tin D ng L c: Lm. Ph)m V+n Tu,, Tr n V+n C nh. email : bantindunglac@gmail.com
8. Th i i m: Ph)m Hoàng Ngh , Nguy n Long Thao, Tr n Vinh, Anthony Lê...
9. i m Sách: Tr n H u Thu n
10. Webmaster: email : admindunglac@gmail.com
1. SINH HO T H I LU N TH C T THEO CH
“NG
I C!M BÚT CÔNG GIÁO TRONG S" M NG CHUY#N
M&t cái nhìn t%ng h@p qua l+ng kính sB h!c

T TIN M$NG”

H u Nghiêm

I. %a i m H i Lu n:
T)i H&i Tr ng Mc Elroy Conference Room, McQuinn Building thu&c Campus Boston College
Dòng Tên lúc sáng ngày 4/10/2008.7
II. Di&n Ti'n N i Dung Ch

ng Trình Th o Lu n

1/. Bu i Sáng (9:30am n 12:30 noon)
Theo Ngh Trình D4 B :
LM Nguy n Thanh Liêm: G@i ý và c u nguy,n qua thánh v nh
GEp gK :c Kitô- TV 84, 9-14, Is 9, 1-6, Lc18:19 - LDng nghe ti/ng Chúa - Kinh Hòa Bình
LM Ph)m V+n Tu, + Quyên Di + Tr n V+n Thánh: .i'u ph2i th o lu-n theo tr!ng tâm ch; .'
trong th i gian 7n . nh: th4c tr)ng và m$ 9c
LM Ph)m V+n Tu,: “S M ng chuy n t s
i p Tin M ng qua v n hóa và v n h c h c ngh
thu t” th o lu-n d 9i s3 .i'u h@p t%ng quát c;a LM Ph)m V+n Tu, và GS Quyên Di, GS Tr n V+n
Thành
Linh m3c Hàn qu2c Oh Seil, SJ: “Kinh nghi m truy n giáo th c t t i Nam Hàn, B c Hàn và c ng
ng Hàn qu c h i ngo i”
2/ . Bu i Chi u (1:30pm n 8:00pm)
Trà L1: “Nh n nh và h ng t i th hi n c th cho v n ho c Công giáo”
Tr n H u Thu7n: “Chung quanh v n
i m sách và nhu c u c gi ngày nay nh t là trong
n c”
Nguy n Vy Khanh: “Nh ng
c i m c a m t n n v n ngh Công giáo theo quan i m m t
ng i nghiên c u v n h c h i ngo i”
LM Nguy n Ng!c Th o SJ t:c Th o Nam: “Ph ng th c chuy n
t Tin M ng thích h p cho
hoàn c nh v n hóa Vi t Nam ngày nay”
Ngoài Ch $ng Trình D4 Ki/n:
Nguy n Th Kim Loan: “C m nghi m tâm linh: ng i thánh thi n theo lu t l và ng i t t l nh
theo t nhiên”
Ng!c Hu,: “S n sàng dùng ti ng ca va ngh thu t
ph!ng s Chúa”
Charles Ph)m: “Kinh nghi m o di"n trong ph!ng s Thiên Chúa và ph!c v! con ng i”
Nguy n Tr!ng: “Kinh nghi m i vi t báo ph!c v! truy n giáo”
Lm B.S. inh Trung Hòa SJ: “C m nghi m hành trình tâm linh”
Linh m3c Tr n Cao T ng: Góp ý t%ng quát v9i các lão gi ngoài tu%i “th7t th-p c% lai hy”
Nguy n Tr!ng,
H u Nghiêm
3/. Bu i Chi u t i (8:00pm n 10:pm)
êm V n Ngh Tâm Linh: v9i h!a s5 Nguy n Tr!ng Khôi và nhóm ngh, s5 Ng!c Hu,, Nh7t Chi
V1, Charles Ph)m, Nguy n Long, Belinda V $ng, Nguy n Vy H), Peter Ho, Nguy n Ng!c Phong, Lê
Hoàng và chuyên gia kG thu-t V1 M)nh Nhâm
4/, Thánh L K/t Thúc: Sai i
III. Nh(ng Ti'p Thu C Th':
1. Chia s kinh nghi m th c t
2i v9i tôi kinh nghi,m quí báu nh7t là chia s8 c3 th/ tình ng i, hi(u bi/t và yêu m/n con ng i
c1 th( h u hình. Ai c1ng .ã có c$ h&i bi/t nhau qua l i v+n, câu ca, ti/ng hát, ngón .àn, tranh vH, hình
ch3p, … Bây gi bi/t va c m nghi,m con ng i h u hình b>ng x $ng th t và gi!ng nói gi!ng hát
2. Bài h c tri th c th c ti n
Trình bày c3 th( c;a m i ng i cho th7y ho)t .&ng v+n hóa th4c t/ c;a m i ng i nh ng vIn
ch a có m&t nh-n th:c t%ng h@p toàn th( v' v+n hóa mà ta theo .u%i cho xã h&i Vi,t Nam hi,n nay.
3. N i dung v n hóa c n truy n t
Ai c1ng bi/t là ph i dùng v+n hoá .( truy'n .)t Tin M*ng, nh ng ch a . nh hình truy'n cái gì,
cho ai, b>ng kG thu-t v+n hóa nào. Vi,c truy'n th3 cho th/ h, k/ th*a là .i'u c n thi/t, nên c n có
nh ng sinh ho)t ki(u tr)i sáng tác và h!c hAi kinh nghi,m, kG thu-t n&i dung sáng tác.
4. T nh n th c n n y sinh nh ng quy t tâm m i
Vi,c th o lu-n sôi n%i khi/n tham d4 viên ý th:c h$n v' các v7n .' liên h,:
Liên .oàn Công giáo Vi,t Nam t)i Hoa KL th7y c n y(m tr@ tài chính và nhân s4 cho vi,c phát
tri(n và sinh ho)t v+n hóa nhi'u h$n, qui t3 .ào t)o chuCn b nâng .K các th/ h, k/ th*a.
Nh ng c n nh-n th:c v+n hóa là gì m&t cách c3 th( h$n n a
5. Kinh nghi m t ch c
Rút t=a kinh nghi,m v' kG thu-t t% ch:c m&t cu&c gEp mEt v+n hóa truy'n giáo:
* Ng i kh?i x 9ng ch; ch2t
* Xác . nh m3c .ích ch; y/u
* L-p danh sách nh ng ng i nòng c2t theo ch; .'
* M i h&i h!p nh ng thành ph n c2t cán,
* Th o lu-n các v7n .' n y sinh c n thi/t cho quá trình di n ti/n công vi,c
* Phân công và tìm các c&ng tác viên chuyên trách trong t*ng Ban chuyên môn

bi(u

* H!p ki(m .i(m công vi,c l n cu2i .( xác . nh trách nhi,m c3 th( tr 9c khi thi hành theo th i

* Ki m .i m công vi,c thi hành và uy(n chuy(n linh .&ng th4c hi,n qua rút u khuy/t .i(m trong
khi thi hành
M&t Vài Phát Hi,n Th4c T/
M&t giáo s công tác xã h&i ch:a c m&t tr i thu lá .A
M&t con ng i là giáo s ph3 trách ngành khoa hoc xã h&i bên ngoài t ?ng ch*ng nh có óc r7t
th4c t/, l)i ch:a ch7t m&t con tim nh)y bén, r4c lBa, giàu rung c m, .Em tình ng i qua tác phong
nhanh nh<n và tháo vát, nh ng g?i gDm tình c m và nh-n .inh trong “N+m Chuy,n K(”. Ng i .ó m$
màng nh cái tên màu vàng ch9m ng sang .A c;a mùa Tr n Thu Miên:
‘Con Tim T n Hi n
Giã T Gi ng Hát Em (t ng Lm V Chí H#)
L" C u H n Cho K$ Th t Tình (t ng Lm Ph m V n Ái)
S ng Cho Tình Yêu Tr n Nh t Th c
M i H ng Thánh Giá (t ng LM Ph m Minh % c)’
M&t nhà báo già có tâm h0n tr8 th$ nh7t
Trong toàn th( cu&c h&i th o, ng i cao niên nh7t là c3 Nguy n Tr!ng, nh ng h+ng hái nh7t và
có tâm h0n, tác phong và ý ngh5 tr8 trung nh7t, n? l2p .2p nh c2m làng Vòng
M&t táo quan n t-n t3y nh7t
Có th4c m9i v4c . @c .)o. Con ng i có cái tên Uyên Sa l)i có bàn tay và c m quan th4c t/
h$n h/t là cho nh ng d) d y .ang ngDc ngo i .ói +n . @c b% s:c thêm mà suy t , ca hát và th o lu-n
“Hãy gieo trong l s u, g t trong hân hoan, tay ôm bó lúa v a ca v a hát.vì un saint triste, c’est
un triste saint! Ite missa est! Amen Alleluia”
Oakland, CA, ngày 7-8/10/2008.3-4
) H(u Nghiêm
V M cL c
2. NI M TIN VÀ V*N HOÁ
ây là bài khai tri(n ch; .' c;a Ngày H&i Th o “Chuy(n )t Tin M*ng qua V+n Hoá và V+n H!c Ngh,
Thu-t” do M)ng L 9i D1ng L)c và T-p San S: i,p t% ch:c t)i Boston College ngày 4 tháng 10 n+m
2008, v9i s4 h tr@ c;a Ban V+n Hóa Liên oàn Công giáo VN t)i Hoa KL.
M i c nh ng bài khác liên quan t i bu&i h i th o
Nguy n Th o Nam, SJ
Có ai ng s4 ra . i c;a chi/c la bàn b>ng bàn tay .ã .óng góp thay .%i c3c di,n th/ gi9i vào cu2i th/ kF
th: 15. Nh chi/c la bàn mà các n 9c Châu Âu d dàng h$n .( khám phá th/ gi9i b>ng . ng bi(n. Nó
c1ng .óng góp l9n lao vào công vi,c truy'n giáo c;a Giáo h&i k( t* .ó. Ôn l)i m&t chút l ch sB nh th/ .(
th7y r>ng nh ng cái bé nhA, t m th ng có khi l)i .óng góp làm nên chuy,n .)i s4. Ng i c m bút hôm
nay .ôi khi c1ng th7y mình nhA nhoi gi a m&t th/ gi9i quá l9n lao, và .ôi khi chán n n. Th/ nh ng l ch sB
cho th7y nh ng ng i c m bút, nh ng ngh, s5, nh ng tri/t gia là nh ng ng i luôn t)o nên nh ng sinh
khí m9i cho cu&c s2ng .
Trong ngành nghiên c:u v' v+n hoá và ni'm tin, ng i ta th ng .Et câu hAi “con ng i hình thành v+n
hoá hay v+n hoá chi ph2i con ng i ?” Có ng* i cho r>ng, sinh ra là .ã h7p th3 m&t n'n v+n hoá . nh
sMn, nh cá n>m trong n 9c. Nh ng nh h ?ng c;a gia .ình, giáo d3c, tôn giáo, xã h&i, b)n bè, v.v….ã
in h>n lên con ng i c;a mình ngay t* bé. Nó gi2ng nh loài cá sinh ra d 9i n 9c, trong hay .3c, thì
c1ng b$i l&i trong dòng sông . nh m,nh . Nghe th-t bi quan !
Con ng i c1ng có nh ng hoàn c nh nh loài cá, b?i khi sinh ra ta không . @c l4a ch!n. Nh ng con
ng i không ph i là cá, nên mình bi/t g)n .3c kh$i trong. V' m&t khía c)nh nào .ó, mình b mDc k<t trong
th/ gi9i mà mình . @c sinh ra và l9n lên . Nh ng ? m&t khía c)nh khác, mình c1ng có kh n+ng .( thay
.%i nh ng y/u t2 g!i là “v+n hoá” nh ng l)i ng+n c n s4 phát tri(n v' nhân phCm và tình ng i. V+n hoá
c1ng nh ngôn ng , nó v*a chi ph2i cách suy t c;a m&t nhóm ng i nói ngôn ng .ó, nh ng h! c1ng
có th( sáng t)o nên nh ng ngôn t* m9i .

Cách nhìn tích c4c này giúp chúng ta tránh . @c nguy c$ quá lãng m)n v' tính v+n hoá ( culturlal
romanticism), cho r>ng cái gì trong v+n hoá c;a ng i b n x: c1ng .<p và có giá tr . Th-t ra, v+n hoá luôn
thay .%i, và c n . @c bi/n .%i .( giá tr nhân b n và tình ng i . @c .)t ./n sung mãn. Chính vì th/ mà
mình c n loan báo giá tr c;a Tin M*ng, b?i vì .ó là men yêu th $ng, là mu2i tình ng i, là ánh sáng hoà
gi i và th: tha khi mà n'n v+n hoá chúng ta .ang s2ng không có kh n+ng .áp tr . @c nh ng khát khao
hoàn thi,n c;a cu&c s2ng. Thí d3, có ng i thích ch; tr $ng .!c Kinh thánh qua l+ng kính c;a chính tr
và xã h&i. Tôi thì thích .!c chính tr và xã h&i qua l+ng kính c;a Tin m*ng, b?i vì n$i .ó mình m9i có th(
tìm ./n hoà gi i, tha th:, c m thông và yêu th $ng.
Chuy(n T i S: i,p
Trong hoàn c nh xã h&i hi,n nay, mu2n Tin m*ng . @c th7m vào lòng ng i thì có lH ng i loan báo Tin
m*ng c n ph i tr? nên bình d . Th i truy'n giáo b>ng s:c m)nh c;a c$ c7u, có s4 h tr@ c;a chính tr
nh nh ng th/ kF tr 9c .ây nay không còn hi,u qu , có khi .ang b lên án. Truyê`n giáo theo ki(u “mass
conversion,” gia nh-p Kitô Giáo c làng c huy,n có lH sH không x y ra nh tr 9c .ây. Ngay c Dòng
Tên, khi mu2n Kitô hoá c n 9c Nh-t vào cu2i th/ kF th: 16 c1ng .ã th7t b)i, mEc dù Tây Ban Nha .ã
làm . @c .i'u này t)i Phi Lu-t Tân trong m&t n'n v+n hoá và hoàn c nh xã h&i khác. Nh ng th7t b)i ?
Nh-t .ã là bài h!c l9n lao cho anh em Dòng Tên. Nh ng cu&c bách h)i .Im máu t)i Nh-t .ã là m&t trong
nh ng .&ng c$ .( Dòng Tên thay .%i cách truy'n giáo t)i Trung Hoa và Vi,t Nam. Và ván c truy'n giáo
t)i Trung Hoa và Vi,t Nam . @c thay .%i.
N/u nh Dòng Tên .i vào Nh-t ban . u v9i nh ng h+ng say nh ng v3ng v' trong lãnh v4c v+n hoá, ngôn
ng , tôn giáo, và ngay c chính tr , thì Dòng Tên .i vào Trung Hoa và Vi,t Nam v9i nhi'u th-n tr!ng và
khiêm t2n h$n. L ch sB trong nhi'u th-p niên chú tr!ng ./n nh ng khuôn mEt sáng giá nh Mateo Ricci,
Alexander de Rhodes, hay Christoforo Borri, v.v…nh ng ng i thành th)o ngôn ng , v+n hoá, và tri/t lý
c;a ng i b n x:. Và chính trong tinh th n h&i nh-p 7y, mà h! thu l @m . @c nh ng hoa trái khi loan
báo Tin M*ng.
C1ng c n nhDc thêm m&t .i(m quan tr!ng, là ván c truy'n giáo t)i Trung Hoa và Vi,t Nam không ph i là
sáng ki/n c;a nh ng g $ng mEt sáng giá nói trên mà thôi, nh ng chính Cha Alessandro Vagliano, v ph3
tá t%ng quy'n cho Cha B' trên c Dòng Tên th i b7y gi , m9i là ng i .i'u khi(n hay bàn c này. Chính
Alessandro Vagliano là ng i tuy(n l4a nh ng anh em xu7t chúng v' ngôn ng , khoa h!c, và có tinh th n
h&i nh-p .( ./n Trung Hoa và Vi,t Nam. Vagliano .ã rút t=a kinh nghi,m t* nh ng th7t b)i c;a Dòng Tên
t)i Nh-t, nên ngài .ã không tuy(n l4a ngay c nh ng anh em trong dòng .ang truy'n giáo t)i Phi Lu-t Tân
c1ng nh t)i các n 9c thu&c . a c;a Tây Ban Nha, vì ng)i r>ng nh ng anh em này không hi(u v+n hoá
Trung Hoa và Vi,t Nam.
Ôn l)i m&t chút l ch sB nh th/ .( hi(u r>ng truy'n giáo hôm nay c1ng c n t/ nh , nh)y bén, bình d và
khiêm t2n. N/u h&i nhâp v+n hoá (inculturation) hôm nay là s2ng tinh th n c;a M u Nhi,p Nh-p Th(
(Incarnation), thì vi,c ti/p xúc v9i con ng i th i .)i c1ng c n . @c di n ra trong tinh th n c;a :c KiTô
nh-p th(: bình d , khiêm t2n, và nh)y bén v9i nh ng thao th:c c;a con ng i.
Âm Th m Loan Báo
Bên c)nh nh ng .óng góp l9n lao c;a các nhà truy'n giáo (th ng là các Linh m3c và nam tu s5), có m&t
nhóm ng i .ã .óng góp l9n lao cho vi,c loan báo Tin M*ng, âm th m mà hi,u qu trong su2t l ch sB
Kitô Giáo .ó là ph3 n . H! là nh ng ng i m< .ào t)o .:c tin cho con mình tr? thành các nhà truy'n
giáo. H! .)o t)o và nuôi d Kng .:c tin cho .:a tr8 khi m9i bi/t c7t tiêng ê a . Nh ng l i kinh t* th;a 7u
th$ 7y .ã .i vào lòng và in sâu trong lòng .:a tr8. R0i ni'm tin . @c hình thành và l9n lên t* tình mIu tB
7y. Các nhà truy'n giáo khi ./n Vi,tnam, ngoài vi,c thành l-p h&i th y gi ng, các v .ã thành l-p r7t nhi'u
.oàn th(, mà trong .ó các h&i .oàn c;a ph3 n .óng vai trò quan tr!ng .
R0i nh ng ph3 n s2ng . i dâng hi/n .ã .óng góp th-t l9n lao cho vi,c loan báo tin m*ng. T* khi . i
s2ng dòng tu không còn b ràng bu&c b?i lu-t l, khDt khe, giam hãm trong nhà kín (cloister life) c;a th i
trung c%, các n tu .ã có d p ti/p c-n v9i ng i nghèo, giáo d3c, b,nh vi,n, tr)i di dân, vi,n m0 côi, t*
thi,n, v.v…Chính qua nh ng ho)t .&ng tông .0 này mà Tin M*ng . @c lan to . Ti/c thay, nh ng .óng
góp l9n lao 7y ít khi .u@c nhDc ./n. Nhìn vào các giáo x: hi,n nay c1ng nh t)i các .)i h&i giáo lý, s2
l @ng các ch tham gia d)y giáo lý th ng .ông h$n các anh. Th4c t/ này m i g!i chúng ta c n suy t và
nâng .K nh ng tông .0 nhi,t thành trong gi9i ph3 n , b?i vì .ây là ngu0n tông .0 quý giá mà Chúa .ã
m i g!i h! lên . ng rao gi ng Tin M*ng.

Mu2n Loan Báo Hi,u Qu
M&t trong nh ng nhà ngôn ng h!c sáng giá c;a th/ kF 20 là Cha Walter Ong, SJ (Dòng Tên). Ngài cho
r>ng, sách v? không th( thay th/ ti/ng nói trong vi,c .ào t)o .:c tin. “Oral tradition” hay ti/p xúc qua ti/ng
nói vIn là .i'u quan tr!ng nh7t trong vi,c loan báo Tin M*ng. Nghiên c:u này cho ta th7y giá tr c;a M u
Nhi,m Nh-p Th(, m&t Thiên Chúa b>ng x $ng b>ng th t, b>ng l i rao gi ng ? gi a nhân lo)i. Và l i rao
gi ng qua ti/ng nói, ti/p xúc cá nhân c;a :c Kitô .ã lôi cu2n bao nhiêu th/ h,. R0i khi b2 m< truy'n .)t
ni'm tin cho con cái c1ng qua ph ong pháp “oral tradition” này. Các th y cô gi ng d)y có hi,u qu c1ng
chính là s4 ti/p xúc qua ti/ng nói và s4 hi,n di,n v9i h!c sinh. M i m&t s4 hi,n di,n là m&t “sacrament” .(
qua .ó ng i khác c m nghi,m . @c s4 hi,n di,n c;a Thiên Chúa.
M&t vài g@i ý c+n b n nh th/ cho chúng ta th7y . @c s4 quan tr!ng trong vi,c ti/p xúc cá nhân trong
công cu&c loan báo Tin m*ng. Có lH .ây c1ng chính là phu$ng pháp h u hi,u mà Dòng M< Teresa
Calculta .ã th4c hi,n khi ti/p xúc v9i ng i nghèo. ây c1ng là m&t trong nh ng lý do mà các tr ng .)i
h!c công giáo t)i MG trong .ó có 28 tr ng .)i h!c và 50 tr ng trung h!c c;a Dòng Tên .ã là nh ng
trung tâm .)o t)o .:c tin cho gi9i tr8, góp m&t ph n quan tr!ng trong vi,c loan báo nh ng giá tr c;a tình
th $ng, công lý và phCm giá c;a con ng i nh Tin M*ng c;a :c Kitô rao gi ng.
M&t Suy T v' Tái Truy'n Giáo ( Re-evangelization)
Nh ng Tài li,u g n .ây c;a Giáo H&i nói ./n “Tái Truy'n Giáo.” Tuy nhiên nh ng tài li,u này nhDm ./n
m&t Giáo h&i Châu Âu .ang tu&t d2c. 2i t @ng truy'n giáo là nh ng ng i .ã là Kitô Giáo nh ng s2ng
bên l' Giáo H&i. Trong hoàn c nh Á Châu, n$i mà ch= có 2% là Kitô Giáo. N/u không tính Phi Lu-t Tân,
thì ch= có 1% Kitô Giáo.
Do .ó, c% võ tinh th n “Tái Truy'n Giáo” t)i Á Châu có khi làm tr tr, tinh th n truy'n giáo, vì chúng ta
không c n v $n ra v9i các anh ch em không cùng ni'm tin hoEc không theo m&t tôn giáo nào. Có khi tinh
th n truy'n giáo ph i c n . @c canh tân .( bDt . u m&t cu&c d7n thân cho công lý và hoà bình h$n là ch=
an vui v9i khCu hi,u “Tái Truy'n Giáo” trên m&t m nh .7t Á Châu .ang c n ánh sáng Tin M*ng.
Tài Li,u Tham Kh o
Arevalo, Catalino, S.J and Rosales Gaudencio ed., For All the Peoples of Asia: Federation of Asian
Bishops’ Conferences Documents from 1970 to 1991 (New York: Orbis Books, 1992)
Bevans, Stephen, Constants in Context: A Theology of Mission for Today (New York: Orbis Books, May
2004)
Gallagher, Michael Paul, S.J., Clashing Symbols: An Introduction to Faith and Culture (New York: Paulist
Press, 2004)
Smith, Susan, Women In Mission: From the New Testament to Today (New York: Orbis Books, Nov 2007)
Do, Quang Chinh, SJ., Dòng Tên Trong Xã H i
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3. TRUY N

T NI M VUI ÒA V+ TRONG LÒNG
i L i X,n Xang R n Rã ('nh Cao T ng)
Ngh, s5 là ng i di n ra . @c m&t cái gì mình b ng th7y,
ch@t c m nh-n t* trong .áy lòng mình, sau nhi'u tr+n tr?
tìm tòi. Tr 9c h/t mình ch6ng nh>m thuy/t ph3c ai, c1ng
ch6ng có ý “d)y” ai m&t .i'u gì! Vì mình c1ng .úng là “tôi
.ang .i tìm tôi trên vách” trong cu&c s2ng . i th ng.
Ch= v9i m7y câu th$, t* m&t “cái th7y”, ngh, s5 Tagore .ã
chuy(n .)t, .ã lay .&ng bao con tim:
Bao bu&i sáng và bao bu&i chi u tôi ã nghe th y b c
chân Ng i; thiên s Ng i sai ã i vào tim tôi và bí m t
g i tên.

Tôi không hi u t i sao hôm nay i mình l i x n xang r n rã.
(Tagore, L i Dâng #46)
Tagore .ã b ng th7y. Cái th7y này r7t cá nhân, nh ng l)i r7t ph% quát, vì ch)m . @c t9i chính .& rung .ó
trong lòng nhi'u ng i mà h! ch a sao di n t ra n%i hoEc .Et tên cho nó . @c.
Archimedes .ã di n t ni'm vui t $ng t@ khi ông .ang tDm d 9i n 9c mà c: .( tâm suy ngh5 v' m&t .i'u
gì .ó. B ng ông nhCy lên b v9i m&t ti/ng la l9n: Eureka! Tôi .ã th7y.
ó là phút giây ông khám phá ra . nh lu-t v' tr!ng l4c c;a s:c hút và s:c .Cy. ó c1ng g!i là phút loé
sáng, giây .2n ng&, kho nh khDc . @c “m)c kh i” vén màn bí m-t .( th7y m&t .i'u gì r7t hi(n nhiên mà
tru9c .ó t)i sao mình có mDt mà không th7y.
S" M NG NÀO CHO NG

I C!M BÚT, C!M C-, C!M MÁY?

Tôi ch6ng bao gi hi(u s: m)ng v+n h!c ngh, thu-t theo cái ki(u “v+n d5 t i .)o”, dùng v+n mà chuy(n
.)t cái ý h, hay lý thuy/t nào .ó có sMn trong kho ch:a xu2ng theo “hàng d!c” hay “hàng ngang” .( tôi
ph i moi nó ra mà h/t s:c nhào nEn .( nh0i nhét vào . u óc ng i khác b7t ch7p ng i ta có c n và sMn
sàng .ón nh-n hay không. Vì r7t nhi'u khi ng i ta d :ng v9i nh ng .i'u tôi .ang mu2n chuy(n .)t.
S: m)ng càng không ph i nh m&t ng i nh-n l,nh t* b& ch= .)o trung $ng .( làm công tác v+n công,
ph i .ánh ch này, phang ch n! theo .i(m theo di,n hay theo chi/n thu-t và chi/n l @c nào c . Ph i
.0ng lo)t khen, ph i nh7t trí chBi, dù ph i bóp méo m7t l $ng thi,n, mi n là .)t m3c tiêu! Cái này thu&c
di,n tuyên truy'n khiêu khích theo m u .0 làm m7t tính ng i.
M&t bài th$ có th n, có h0n thì ai c1ng th7y. Và ng i ta th7y cái th n mình, tìm l)i . @c cái h0n mình
trong .ó n a. Ch6ng b o thì ng i ta c1ng tìm .!c.Vì th/ mà m&t bài v+n ph i có h0n, m&t t7m hình ch3p
ph i có th n, m&t bài nói chuy,n, m&t bài gi ng ph i có th n thì m9i có s:c lay .&ng lòng ng i, ch)m
. @c t9i cái h0n c;a ng i khác. Có th n là vì chính mình .ã ph i bDt gEp . @c th n, ch3p . @c th n,
ch&p . @c th n: Catch the Spirit.
Không ph i bài th$ nào c1ng là m&t ngh, phCm, c1ng không ph i bài gi ng nào, b:c hình ch3p nào c1ng
là m&t tác phCm. Vì có th( ch6ng có h0n gì c , mà nh)t nhHo vô duyên làm sao 7y.
Trong bu%i h&i th o v' .' tài Chuy(n )t Tin M*ng qua V+n H!c Ngh, Thu-t vào tháng 10 n+m 2008 t)i
Boston College, nhà v+n Trà L1 dám phán m&t câu nghe chi'u “rùng r@n”: “Tôi nhìn m t linh m!c làm l"
mà có Chúa là th y li n. Nhà th b(ng th y có Chúa, s t s ng h)n ra.” Ch lH làm l mà không có Chúa?
Câu nói r7t bu0n c i mà r7t th-t. Theo kinh nghi,m vào nhi'u nhà th th7y r7t linh thiêng có s:c thu hút
kL l), mà c1ng vào m&t s2 nhà th th7y lAng l8o khô c>n làm sao 7y! Không ph i ch= t* phía các linh m3c,
mà t* phía có nhi'u tín h u .ang bDt .4$c th n hay không có th n trong con mDt ni'm tin c;a mình.
KH.P KH/I R N RÀNG
M&t bài v+n th$ ph i c n là m&t tác phCm. M&t bài gi ng c1ng c n là m&t tác phCm. C . i tôi .ã nghe bi/t
bao bài gi ng, d4 bi/t bao bu%i di n thuy/t, có th( c1ng .ã mang ./n nhi'u l@i ích. Nh ng có m&t bài
gi ng ghi l)i trong tôi .úng là m&t tác phCm không bao gi phai m , mà m i l n nh9 l)i thì tôi th7y rõ
“không hi(u t)i sao hôm nay . i mình l)i x2n xang r&n rã.”
ó là th i .i(m vào n+m 1959 khi tôi m9i là m&t chú bé h$n m i tu%i b 9c chân vào ti(u ch;ng vi,n ?
Phú Nhu-n, và d4 bu%i t5nh tâm . u . i, mà v gi ng t5nh tâm d p .ó là linh m3c Nguy n Kim i'n còn r7t
tr8. N&i dung nh ng bài gi ng trong nh ng ngày .ó nh th/ nào tôi ch6ng nh9 bao nhiêu, nh ng m&t .i'u
chDc chDn cho ./n ngày hôm nay vIn còn có s:c lay .&ng tim tôi, là cái g $ng mEt chan hòa ni'm vui, là
cái ánh mDt sáng lung linh, là cái n3 c i . y tin yêu nhìn v' phía tr 9c. Câu nói th-t nh< v9i gi!ng Nam
ng!t s9t rót sâu vào gan ph%i ru&t phèo th7y mát r@i:
“Chúng con h y tung ch n i kh p giang... h ...”
úng r0i. Tôi nh9 rõ lDm. Ch “giang” ngài kéo dài ra m&t chút nh là nh ng dòng sông ch y .i muôn
h 9ng...và ch “h0” thì ch-m l)i m? r&ng ra mêng mang nh là tình .7t .ã bDt gEp . @c tình tr i...
Và c1ng t* c m nghi,m .ó, tôi b ng hi(u .4@c m&t cách di n t khác: “Khi ni'm vui òa vK trong lòng.” ó
là ni'm vui .ã ch3p, .ã ch&p . @c th n, .ã bDt gEp . @c h0n... và t4 nhiên nó c1ng làm cho m!i ng i
cùng “x2n xang r&n rã”, nôn nóng kh7p kh?i r&n ràng tung ch n .i chia s8, loan báo, truy'n .)t...
S" V0 LÀM PHÉP L T$ NGU1N TH!N H"NG

Có nhi'u ng i Công giáo vi/t v+n, làm th$, c m micro, c m c!, c m máy ch3p... nh ng có r7t ít nhà v+n,
nhà th$, nhà gi ng thuy/t... Công giáo. Th/ là th/ nào?! Rõ ràng là m i tín h u nói chung, và cách riêng
nh ng ng i mang ch7t “phát ngôn” chuy(n .)t thì t4 c+n b n ph i là ng i .ã có th n, . y th n khí... Và
khi .ã . y Th n Khí thì s: m)ng v9i m&t quy'n n+ng làm phép l) th-t rõ:
tôi loan báo Tin M ng cho k$ nghèo
18 “Th n Khí Chúa ng trên tôi, vì Chúa ã x c d u t n phong tôi,
hèn. Ng i ã sai tôi i công b cho k$ b giam c m bi t h
c tha, cho ng i mù bi t h
c sáng
c Giê-su cu n sách l i,
m t, tr l i t do cho ng i b áp b c,19 công b m t n m h ng ân c a Chúa. 20
tr cho ng i giúp vi c h i
ng, r i ng i xu ng. Ai n y trong h i
ng u ch m chú nhìn Ng i.21
Ng i b t u nói v i h : "Hôm nay ã ng nghi m l i Kinh Thánh quý v v a nghe." (Luca 4:18-21)
Rõ ràng Chúa b o s: m)ng ng i c m bút là chuy(n .)t Tin M*ng và làm phép l) ch a b,nh và gi i
thoát mà. C1ng .âu có phân lo)i “.2i t @ng” ph i là ng i Công giáo, Ph-t giáo hay ng i C&ng s n!
Ng i .ang s u kh% mà .!c m&t bài vi/t, m&t truy,n ngDn, xem m&t b:c tranh vH hay hình ch3p, nghe
m&t bài gi ng... là tâm h0n m? l2i thênh thang, lên ngôi . @c v9i thiên thu. Và ng i .ang b bóp méo bôi
nh! tr7n áp . @c c:u thoát, làm cho ng i mù nhìn th7y . @c, ph i t* c ngh5a bóng ./n ngh5a .en ch:.
Chúa có b o là ch= nói ngh5a bóng .âu, n/u có thì Ngài .ã ph i nói rõ... là Th y ch= nói v-y cho nó .<p
thôi!
Bài vi/t c;a mình nh)t nhHo vô duyên m7t c m h:ng là vì thi/u th n. Nhi'u ng i kinh nghi,m có nh ng
th i gian ch6ng có m&t h:ng sáng tác gì c , hay vi/t v+n thì nEng n' nh .eo .á! ó là lúc c n tìm n2i l)i
. @c vào ngu0n th n h:ng, qua nh ng gi thinh lEng th6m sâu, qua nh ng khóa t5nh tâm. Linh m3c nhà
th$ Tr+ng Th-p T4 m&t hôm chia s8 cái kinh nghi,m tìm . @c h:ng sáng sáng tác m9i c;a nh)c s5 Hùng
Lân:
“V t*nh tâm, xin an c+ m t ch ng t :
u th p niên 1980, c nh c s* Hùng Lân d m t khoá C u
Nguy n Thánh Linh. Su t 10 ngày, ông ch)ng có gì
chia s$ v i m i ng i, th nh ng ch, m y tu n l"
sau khoá y, ông ã c ra m t lo t bài hoàn toàn m i, m i t h ng nh c, ý th và ca t . M t Hùng Lân
thoát xác v i t p Tr m Thiêng Nh c Thánh, v i kho ng 30 bài m i, ký tên Nam Hoa.”
B:c tranh “Dr. Gachet” c;a Vincent van Gogh .ã bán v9i giá 82 tri,u MG kim. ó là b:c vH chân dung ông
bác s5 ch a b,nh tâm th n cho Vincent vào nh ng ngày cu2i . i, mà chính ông bác s5 này c1ng .ang b
ch:ng b,nh n&i tâm hành h). Toàn th( b:c tranh nh toát ra m&t “b( kh%” là thân ph-n con ng i sinh,
b,nh, lão, tB... o>n o)i và qu>n qu)i gi a hai b sinh tB, gi a hai b không gian và th i gian, gi a cõi
sáng và cõi t2i... B:c tranh qu là nh m&t “icon” m? cBa s% cho con ng i vô th ng h u h)n .ang c2
v $n t9i tìm cõi v5nh h>ng.
M)ng L 9i D1ng L)c c1ng .ã nh-n . @c bi/t bao l i t* .&c gi ghi l)i nh ng c m nh-n t* nh ng bài vi/t
v' v+n hóa c1ng nh v+n h!c, qua nh ng hình nh ngh, thu-t và chiêm/ni,m/thi'n, hay trang slideshow...
Th-t là m&t .i'u th-t khích l, cho nh ng anh ch em d7n thân cho tác v3 này. Nh ng thDc mDc t* lâu nh
chuy(n .)t gì, cho ai, chuy(n b>ng cách nào... t4 nhiên cái nh-n . @c m&t câu tr l i r7t .$n gi n mà
th4c t/. C: t ?ng t @ng, m&t linh m3c h>ng ngày làm l và gi ng c1ng ch a chDc . @c bao ng i nghe
th4c s4. Còn .ây c m7y ngàn ng i .ang tìm .!c sách, tìm câu gi i .áp v7n n)n . i s2ng, tìm lu$ng
th4c tinh th n, tìm vào cõi tr m lDng c;a phòng chiêm/ni,m ch: không ph i ch= .( tìm .!c tin t:c cho qua.
úng là mình .ang . @c g!i .( cùng v9i Chúa thi hành tác v3 loan báo Tin M*ng và ch a lành trông th7y
. @c. V-y mà mình ch6ng c m th7y có phúc lDm sao?!
Nh ng bài vi/t, nh ng nh ch3p và slideshow trong trang v+n hóa hay v+n h!c ngh, thu-t t4 nó .âu có
mang nhãn hi,u là Công giáo hay Ph-t giáo. Nó v @t ra khAi ng Kng cBa nhà th mà .i vào nh ng c m
nghi,m . i th ng. Hi,n .ã có m&t s2 nhà v+n ngoài Công giáo c1ng góp mEt m&t cách tho i mái vì coi
nh c1ng là m nh .7t c;a mình tri(n n?. M&t s2 nhà nh Ph-t giáo c1ng di n lên cái tâm c;a mình qua
hình nh trong trang nh Ngh, Thu-t Chiêm/Ni,m/Thi'n. N “cõi tâm” này con ng i d gEp nhau lDm. T7t
c cùng chia s8 n i tr m luân tr+n tr? ph-n ng i, cùng .i tìm cái bè qua sông .( gi i thoát, và cùng m?
ra . @c tia sáng phía tr 9c thì qu là .ang cùng chia s8 tin m*ng th-t.
Khi nghe Chúa b o “hãy i kh p t ph ng thiên h loan báo Tin M ng cho m i loài th! t o” (Mc 16:15)
thì tôi c: ngh5 .ó ch= là m&t ki(u nói theo 9c m$, ch: có ng .âu bây gi các trang m)ng .ang làm . @c
tác v3 này. Ch= m&t ngày hay ch= m&t kho nh khDc thôi mà .ã có th( sang t-n Vi,t Nam, ài Loan, Hoa
KL, Canada, Pháp, Anh, Ý, :c ... sang c Úc, Phi hay Nam MG n a, và .i vào t-n phòng trong nhà nhi'u

ng i. Mà không ph i mình . ng .&t .i vào. Chính ng i ta tìm mình và m i mình vào. May mDn quá
cho s: v3 ngày nay. T m ph% bi/n v*a nhanh v*a ti,n. Ngay vi,c in sách bây gi c1ng còn gi9i h)n lDm,
ph i t2n kém tài chánh, hình nh c1ng ph i r7t gi9i h)n v' màu sDc. V-y mà các trang m)ng .ang . m
trách . @c nh ng t; sách online, có th( . a c cu2n sách lên m&t cách d dàng, v9i . y .; hình nh
màu sDc s2ng .&ng.
Khi còn ph i so)n gi ng trong nhà th hay vi/t bài trên sách báo, nhi'u ng i hoài nghi s@ r>ng có truy n
mà không có thông, có chuy n mà ch a chDc .ã t. B?i lH mình thì c: vi/t, c: gi ng, mà ch a chDc .ã
ai thèm .!c hay nghe! & rung c;a mình v9i .ài nh-n ch a chDc .ã gEp t n s2 c;a nhau!
TRUY N
T NI M VUI ÒA V+
Mình không th( kh7p kh?i r&n ràng ra .i truy'n .)t
Tin M*ng n/u ch6ng có gì vui, và Tin thì ch6ng có
gì m9i, l)!
:c M< ph i là m&t ngh, s5 th: thi,t .ã di n lên
.i,u v1 Tình Khúc T) #n . y th n h:ng .( chuy(n
.)t Tin M*ng quá h u hi,u ./n n i ngay c cái
bào thai còn trong b3ng ng i ch h! Elizabeth
c1ng còn bi/t nh y m*ng n a.
Khi . @c “Thánh Th n Chúa ng4 xu2ng, và quy'n
n+ng 7ng T2i Cao r@p bóng” (Lc 1:35) thì khúc v1
c;a :c M< có th n, vì .ã nh-n . y th n.

Ph n n tì hèn m n, Ng i oái th ng nhìn t i.
T nay h t m i i s- khen tôi di"m phúc.
ng Toàn N ng ã làm cho tôi
bi t bao i u cao c .
Danh Ng i th t chí thánh chí tôn!
in
n i kia,
Chúa h.ng xót th ng nh ng ai kính s Ng i.

Linh h n tôi ng i khen
c Chúa
Th n Trí tôi h n h vui m ng,
vì Thiên Chúa
ng C
tôi.

(M i xem Slideshow Truy n
t Tin M ng- Bài Ca Ng@i T) #n Magnificat,nh)c Tu7n Kim, ca s5 Thu
Trang, do Nt Maria Goretti Võ Th S $ngth4c hi,n (B7m vào .ây download xong r0i m?, nh)c vàhình sH
ch)y t4 .&ng)
M inghe nh)c MP3 ...Xin m? file PDF kèm
M< .ã b ng th7y,.ã trúng Chúa.M< .ã c m nghi,m. @c tình th $ng và quy'n n+ng c;a Chúa, .ã c m
nh-n . @c quá nhi'u $n phúc, thìt4 nhiên ni'm vui òa vK trong lòng. M< .ã n/m . @c ng!t ngào c;a tình
yêu, ch:ngnghi,m . @c phép l) Chúa .ang hi,n di,n ch a lành, gi i thoát và c:u .& t* thânph-n th7p c%
bé mi,ng vô danh ti(u t2t . @c lên ngôi làm con Vua Tr i 7t. Th-tlà có phúc! T* nay h/t m!i . i sH ph i
khen là có phúc!
Thánh Th n Chúa không còn vô hình n a, mà .ãhi,n hình . @c di n ra nh ng nét . y sinh .&ng có s:c
.ánh .&ng làm phép l):
R)ng rK, thênh thang, thanh th n, t $i mát, x2nxang, r&n rã, d0n d-p, b*ng n?, hút h0n, b*ng nhi,t, b-t
sáng, bay b%ng, n:ctình, : trào, bùng n%, tuôn ch y, tràn lan, h9n h?, vui m*ng, hoan l)c...
i'u .ó khi/n không th( gi l)i trong mình . @cn a, mà ph i òa vK, r&n ràng, kh7p kh?i... chuy(n .)t,
truy'n thông, di n ra, vHlên, làm ch:ng ...
2C SAI I -C TH3 RA T$ NGU1N R.T TH3M THO

Thì ra không ph i là mình làm th$, vi/t v+n haych3p hình, mà mình ch= na ná gi2ng nh m&t cái giây .i,n
chuy(n ra t* ngu0n.i,n. Hàn MEc TB th7y rõ nh v-y trong Ngu0n Th$m:
Trí . $ng no và khí xuân . $ng kho8,
Nh)c . $ng say và r @u vIn còn th$m,
Nên muôn cánh th;y tiên ch a dám hé
Trong phút giây trân tr!ng c;a linh h0n...
Ta cho ra m&t giòng th$ r7t mát,
M9i tinh khôi và thanh b)ch b>ng h $ng.
Tr i nh h9p ph i h$i men ngan ngát,
Dm muôn ngôi tinh l)c xu2ng m i ph $ng...
Ta há mi,ng cho ngu0n th$m trào v!t:
ng th$ bay sáng láng nh sao sa...
Trên l3a trDng m i hai giòng ch ng!c
Thêu nh thêu r0ng ph @ng k/t tinh hoa.
Phút Loé Sáng('nh Cao T ng)
(M(i t m hình là m t Icon m ra t m nhìn m i i
vào Cõi Tâm, là m t bi u t ng v t không th i,
v t lên nh ng bon chen h nkém d i kia, v t c
b sinh t+ mà n i vào cõi V*nh H.ng. Nhà nh
c ng v n vào"nhi m tích" ó mà lên ngôi
cv i
Thiên Thu. ó là phút
n Ng , giây B ngT,nh).
Không th( g!i là sáng tác !c ra th$ n/u không
.ã. @c : trào t* ngu0n r7t tinh khôi là Thánh
Th n. Mà .( có c m nghi,m .ó thìph i có nh ng
phút giây xu7t th n nh Hàn MEc TB, hay nh ng
ngày t5nh tâm lDng.!ng tâm h0n gDn vào ngu0n
th$, ngu0n nh)c nh c m nghi,m c;a Hùng Lân.
T* nh ngkinh nghi,m này, nhi'u ng i ao 9c có
. @c nh ng khóa t5nh tâm .Ec bi,t v'“Truy'n )t
Tin M*ng” .( m? l2i, . nh h 9ng v+n h!c Công giáo, và kh$i ngu0nsáng tác. Có nh v-y thì v+n h!c
ngh, thu-t Công giáo sH có c$ pháttri(n.
N+m 2008 .ã có . @c m&t ngày h&i th o v' .' tàinày nh m&t dò .u ng mà th7y có hi,u qu , thì chDc
chDn trong nh ng n+m t9i sHph i thành hình nh ng ch $ng trình c3 th( nh v-y trong chi'u kích m? t9i.
Vi/t v+n, ch3p hình, vH tranh, gi ng thuy/t, làm th$ Công giáo .'u ph i là nh ng ngành ngh, thu-t. Mình
không t4“làm” chuy,n .ó . @c, c1ng nh không th( t4 “m n th$”! Mà ph i là m&t $n g!i t*tr i cao:
“Thánh Th n Chúa ng4 trên tôi vì Ng i .ã x:c d u t7n phong tôi, saitôi .i truy'n .)t Tin M*ng...”
2i v9i tôi, vi/t, gi ng hay ch3p hình c1ng ch= là m&t .&ng tác c;a $n thánh : trào. M&t kinh nghi,m nhA
mà khDc ghi mãi trong tâm kh m tôi v' m&t l n b bánh xe x<p bên . ng vào ban .êm trong m&t vùng
h8o lánh t2i t+m! Loay hoay mãi tôi m9i lôi . @c cái h&p b$m ra, kéo dây cDm vào ch m0i lBa thu2c lá
khi xe .ang n% máy. Th/ là b-t nút cho .èn sáng chi/u vào bánh xe và b-t nút b$m h$i. Ch= m7y phút thôi
là .ã “an toàn trên xa l&”. Công vi,c “sáng tác” c;a tôi lúc .ó là chi/u .èn, là b$m h$i... .âu do s:c c;a tôi,
mà là do “$n thánh” t* ngu0n r7t tinh khôi! Tôi ngh5, Thánh Th n Chúa c1ng .ang g!i nh ng ng i làm
v+n h!c ngh, thu-t Công giáo mang m&t s: m)ng t $ng t4: truy'n .)t Tin M*ng và ch a lành b>ng
chính Th n L4c Chúa.
Thánh Th n Chúa .ang nh y múa qua bàn keyboard, cây c!, cái micro hay tay b7m máy ch3p, nh cái
th7y c;a thánh Têrêsa Avila: “Chúa .ang .i gi a nh ng n0i niêu xoong ch o”, hay ki(u th$ phú ng!t ngào
yêuth $ng c;a cái th7y trong Kinh Thánh Di m Ca (2:8-9):
Ng i yêu .ang t9i .ây r0i,
Nh y b+ng qua núi qua .0i nh nai.

(T bài gi ng trong l" b m c Thánh Th n Chúa Sai i Chuy n
t Tin M ng, trong khóa h i th o “Truy n
t Tin M ng qua V n H c Ngh Thu t” t i Boston College, ngày 4 tháng 10 n m 2008, do M ng L i
D ng L c vàNhóm S
i p t& ch c v i s h( tr c a Ban V n Hóa c a Liên oàn Công Giáo VNt i Hoa
K/)
Vi t thêm trong Ngày Truy n Bá Tin M ng Th Gi i.
Tác gi Tr n Cao T
V M cL c

ng, Lm.

4. NGH4 TI P V VI5C CHUY#N

T TIN M$NG QUA V*N H-C NGH5 THU T:

Sau khi d4 bu%i h&i th o t)i Boston ngày 4 tháng 10 n+m 2008 v9i .' tài Chuy(n )t Tin M*ng qua
V+n H!c Ngh, Thu-t, tôi vIn thao th:c v' nh ng công vi,c c3 th( c;a ng i c m bút Công Giáo trong
s: m)ng này. MEc dù anh Tr n Thu Miên, v9i tinh th n làm vi,c c;a m&t giáo s d)y môn xã h&i h!c
t)i MG t* th-p niên 80 t9i nay, vIn nhDc nh? m!i ng i ph i có nh ng k/ ho)ch c3 th(, h$n là ch= . a
ra nh ng nguyên tDc và lý thuy/t suông, nh ng thi/t ngh5 tr 9c h/t vIn ph i quan sát tình hình và nh-n
di,n .2i t @ng, tr 9c khi có th( ho)ch . nh công vi,c dài h)n và .)t . @c hi,u qu mong mu2n. Vì th/
tôi mu2n có vài nh-n xét c;a mình v' các ph $ng ti,n truy'n thông ngày nay trong lãnh v4c V+n H!c
Ngh, Thu-t nói chung và lãnh v4c vi/t lách nói riêng, .( tìm hi(u xem v9i kh n+ng Chúa ban cho, tôi
ph i chuy(n .)t Tin M*ng GÌ? Chuy(n .)t cho AI? Và chuy(n .)t TH NÀO? Và tôi c1ng 9c mong
. @c h!c hAi t* nh ng ng i c m bút Công Giáo khác v' nh ng v7n .' này.
V9i các ph $ng ti,n truy'n thông . @c phát tri(n quá nhanh trong vài th-p niên qua, chúng ta .ã th7y
s4 bi/n m7t c;a các lá th . @c gBi qua b u .i,n khi ng i này mu2n chuy(n .)t .i'u gì .ó ./n ng i
kia, và thay vào .ó là các .i,n th . Tuy thùng th ngày nào c1ng . y :, nh ng ch= là qu ng cáo, còn
h u nh ch6ng bao gi th7y th riêng c;a ai gBi cho mình n a, trong khi .i,n th tràn ng-p m i ngày
trong h&p th vô hình trên màn máy vi tính.
i,n tho)i ngày nay c1ng . @c dùng nhi'u h$n vì lúc nào
c1ng có sMn bên mình dù .ang ? .âu hay .ang làm vi,c gì, và giá g!i vi n liên c1ng r8 h$n x a r7t
nhi'u và có th( nói là không .áng k(.
ó là vi,c chuy(n .)t tin t:c và tâm tình gi a cá nhân v9i cá
nhân. Sang ./n vi,c chuy(n .)t tin t:c, ý ngh5, tâm tình cho m&t nhóm, m&t t% ch:c hay qu n chúng thì
l)i càng nhanh h$n x a g7p b&i. M&t ng i .!c hay vi/t m&t mCu nhDn và b7m nút, c tr+m ng i nh-n
. @c ngay t:c khDc.
i,n tho)i, truy'n hình, các phu$ng ti,n ghi âm và hình nh b>ng .i,n tB, máy vi
tính.... . @c sB d3ng ban ngày trong khDc các v+n phòng, và bu%i t2i trong m!i gia .ình. Ngoài gi7c
ng; ra, ph n l9n thì gi còn l)i c;a m&t ng i trung bình tr? thành b-n r&n v9i vi,c thu nh-n các thông
tin . @c liên ti/p gBi ./n. Ngoài t2c .& nhanh chóng ra, các ph $ng ti,n này còn giúp chuy(n t i
nh ng hình th:c và n&i dung vô cùng phong phú qua các kG thu-t hình nh và âm thanh r7t hi,n .)i, v9i
giá c d dàng cho m!i gi9i, khi/n vi,c truy'n thông .i . @c r7t xa ./n các t ng l9p xã h&i, k( c t)i các
n 9c m9i bDt .âu phát tri(n nh Vi,t Nam hi,n nay.
Nh v-y so ra, vi,c vi/t, in, bán và mua sách báo v' .!c nh tr 9c .ây tr? thành quá ch-m so v9i các
ph $ng ti,n nhanh chóng này. Th-m chí nhi'u t nh-t báo t)i MG .ã .óng cBa sau c h$n tr+m n+m
ho)t .&ng vì tin t:c h>ng ngày . @c t:c khDc tung lên m)ng và các .ài truy'n hình. Ng i .!c trên
m)ng hoEc xem tivi c1ng s 9ng khi . @c thông tin không gi9i h)n và t7t c .'u mi n phí ngoài ti'n tr
hàng tháng cho d ch v3 n2i m)ng, vì các .ài truy'n hình hay m)ng t i tin t:c .ã +n ti'n qu ng cáo r0i,
không c n l7y ti'n c;a .&c gi hay khán gi n a. Ngoài ra có nh ng lo)i sách, tài li,u nghiên c:u, bài
vi/t, hoEc sáng tác mà tác gi nhDm vào vi,c chuy(n .)t t t ?ng, hoEc mu2n tên tu%i c;a mình . @c
bi/t ./n, h$n là tìm ki/m l@i nhu-n, nên sMn sàng tung ngay lên m)ng và .&c gi có th( .!c tr4c ti/p
hoEc in ra gi7y .( .!c nh .!c sách v-y. Tôi không dám bàn ./n ngành h&i ho) vì không bi/t gì v'
ngành này, và ch= th7y r>ng vi,c th ?ng ngo)n m&t b:c tranh . @c ch3p và tung lên m)ng chDc không
th( nào so . @c v9i c$ h&i . @c .:ng tr 9c b:c tranh th-t, nh ng ngày nay ng i ho) s5 có th(
qu ng cáo và bán tranh c;a mình trên m)ng và . @c nhi'u ng i xem qua h$n.
Có lH các ph $ng ti,n kG thu-t v' âm thanh và ánh sáng nh ca nh)c, phim nh ngày nay . @c .ón
nh-n r7t r&ng rãi vì d có, d sB d3ng, và d th ?ng th:c b?i m!i trình .&. Các em nhA hoEc c3 già ch=
c n b-t nút m? tDt là có th( th ?ng th:c phim nh trên màn hình ngay. Thi/t ngh5 các ngh, s5 trình
di n .ang ? vào th i kL thu-n ti,n ch a t*ng có cho vi,c chuy(n .)t ngh, thu-t và tri/t lý c;a mình ./n
qu n chúng m&t cách nhanh chóng, r&ng rãi và . @c .ón nh-n n0ng nhi,t nh hi,n nay. So ra, .2i
t @ng c;a vi,c chuy(n .)t v+n h!c b>ng ph $ng ti,n .!c và vi/t b gi9i h)n h$n vì ph i là nh ng ng i
có kh n+ng sB d3ng máy vi tính và có n2i m)ng t)i nhà. D5 nhiên là có r7t nhi'u lo)i m)ng .; m!i trình

.&, c1ng gi2ng nh sách báo ngày x a có .; m!i trình .&, t* trí th:c ./n lo)i báo bình dân . @c m,nh
danh là báo "lá c i". Ý tôi mu2n nói .2i t @ng c;a gi9i c m bút ngày nay .ã chuy(n sang gi9i sB d3ng
m)ng, .a s2 thu&c l:a tu%i trung niên tr? xu2ng, b-n r&n h$n, và có nhi'u l4a ch!n h$n.
Bây gi tôi mu2n .Et mình vào vai trò c;a .2i t @ng .( có vài nh-n xét v' hi,u qu c;a vi,c chuy(n .)t
t t ?ng qua các ph $ng ti,n truy'n thông. Là m&t ng i Công Giáo thích .!c Kinh Thánh t* nhA,
nên khi qua MG s2ng tôi r7t thích, vì ng i MG có tF l, l9n theo .)o Công Giáo hay Thiên Chúa Giáo nói
chung, và khi nói chuy,n hoEc vi/t lách h! th ng nhDc ./n God và nh ng nhân v-t trong C4u U9c,
hoEc Jesus và nh ng nhân v-t trong Tân 9c, hoEc các v Thánh mà h u h/t là ng i Châu Âu, và
d ng nh .&c gi .'u hi(u ngay và không có v7n .' gì. T $ng t4 nh v-y, ng i Vi,t Nam mình khi
nói chuy,n hay vi/t lách có th( nói ./n Tr i, Ph-t, Kh%ng TB.... m&t cách t4 nhiên và g n nh ai c1ng
hi(u ngay và không có v7n .' gì. Hình nh ng i Vi,t Nam mình ch= khi nói v9i hoEc vi/t cho ng i
theo .)o Công Giáo hoEc C$ 2c Giáo m9i nhDc ./n Thiên Chúa, Chúa Giêsu hoEc các thánh mà thôi.
Lý do khá d hi(u, vì Ph-t Giáo .ã có mEt ? Vi,t Nam lâu . i h$n Thi/n Chúa Giáo r7t nhi'u, nên
nh ng câu chuy,n dân gian có liên h, ./n .)o Ph-t và . @c d4ng thành tu0ng nh "Quan Âm Th
Kính", "M3c Ki'n Liên" thì h u nh không m7y ai là ng i VN mà không rành c2t chuy,n. Trái l)i có l n
tôi nghe m&t ca s5 VN trình bày bài hát "Ng i àn Bà 2000 N+m Tr 9c" thì hình nh r7t ít khán gi
bi/t bài hát .ó nói v' ng i .àn bà ph)m t&i ngo)i tình b .em ra ném .á nh ng nh s4 có mEt c;a
Chúa Giêsu mà . @c thoát ch/t. Thêm m&t nh-n xét n a, là r7t nhi'u ng i MG dù không th-t s4 gia
nh-p giáo phái Kitô nào, nh ng luôn sMn sàng nh-n mình là Kitô h u (Christian), và khi gEp khó kh+n
c1ng c u nguy,n v9i God. T $ng t4 nh v-y, r7t nhi'u ng i VN tuy ch= bi/t th cúng ông bà nh ng
c: ngh5 là mình theo .)! Ph-t, và khi gEp khó kh+n c1ng kh7n vái xin Tr i Ph-t h& phù.
Th-t ra .)o Ph-t ngày nay . @c gi9i trí th:c c;a MG bi/t ./n r7t nhi'u. Tôi cho r>ng vì Ph-t Giáo
không có t% ch:c chEt chH và nhi'u lu-t l, nh Thiên Chúa Giáo, nh7t là Công Giáo, nên Phât Giáo d
thu hút . @c gi9i trí th:c h$n vì h! v2n không thích ph i tuân theo nh ng lu-t l, có tính cách bDt bu&c
nh ng không .; thuy/t ph3c v' ý ngh5a. Có nhi'u ng i trí th:c MG .ã sang Thái Lan tìm hi(u .)o
Ph-t và tr? thành các v s . H! vi/t sách trình bày tri/t lý )o Ph-t m&t cách rõ ràng, m)ch l)c nh
trình bày nh ng v7n .' khoa h!c c;a ph $ng Tây, khi/n ng i .!c thu&c gi9i trí th:c r7t d b thuy/t
ph3c và lôi cu2n. L2i vi/t c;a nh ng tác gi này có tính cách trình bày nh ng hi(u bi/t và kinh nghi,m
c;a mình trong vi,c tu luy,n theo Ph-t Giáo, h$n là thuy/t pháp v' giáo lý c;a .)o Ph-t. Lo)i sách
này . $c d ch sang ti/ng Vi,t và . @c .+ng . y .; c cu2n trên các trang Ph-t Giáo c;a ng i VN, r7t
có l@i cho ng i mu2n tìm hi(u .)o Ph-t.
Trong th/ gi9i m)ng c;a ng i VN, s2 trang c;a Công Giáo nhi'u v2 s2 k(, nh ng có v8 nh dành
riêng cho ng i Công Giáo, thành ra không bi/t ng i ngoài Công Giáo có vào .!c hay không. Ngoài
ra, nh ng trang này vIn thi/u lo)i bài vi/t có tính cách làm ch:ng nhân cho Tin M*ng, xác tín r>ng
nh ng l i gi ng d)y c;a Chúa Giêsu . @c ph n nh r7t th-t và r7t .úng trong . i s2ng h>ng ngày c;a
m i ng i. Tôi có .!c ? .âu .ó l i c;a :c Thánh Cha Gioan Phaolo II: "Ngày nay ng i ta c n ch:ng
nhân h$n thày d)y", mà làm ch:ng nhân là k( l)i s4 th-t, dù ng i khác có tin là .úng hay không.
Nh ng ng i VN có v8 ng)i nói v' nh ng gì chính mình tr i qua và c m nghi,m . @c, vì n/u là .i'u
hay thì ng i ta b o mình "n%", và .i'u d? thì c i chê, cho nên an toàn h$n c là nói hoEc vi/t v'
nh ng lý thuy/t .ã . @c l-p .i l-p l)i và ai c1ng c1ng công nh-n là .úng.
Ngoài nh ng trang mang tính cách tôn giáo rõ ràng, còn l)i ng i VN c1ng có nh ng trang m? r&ng
cho t7t c m!i ng i và dành riêng m&t khu di n .àn cho các tôn giáo nh Công Giáo, Ph-t Giáo, Cao
ài... hoEc m&t di n .àn chung cho vi,c tìm hi(u v' . i s2ng tâm linh. Nh ng trong khuôn kh% c;a m i
tôn giáo, .a s2 bài .+ng có v8 nh c;a nh ng ng i cùng tôn giáo .( chia s8 và h!c hAi lIn nhau,
ng i thu&c tôn giáo khác vào .!c có lH ch6ng hi(u gì. Và vì là di n .àn dành cho m!i ng i nên c1ng
th òng là ch cho nh ng ng i thích phá .ám vào .+ng nh ng bài b% báng Ph-t, Chúa, S , Cha....
Nh ng trang này th ng có m3c .ích thu hút nhi'u ng i tham d4 .( có . @c nhi'u qu ng cáo, và
không ki(m soát n&i dung chEt chH nh nh ng trang có uy tín v9i m3c .ích thông tin hoEc ph3c v3 v+n
h!c ngh, thu-t .
Tóm l)i, qua nh ng nh-n xét này, tôi có th( rút ra m&t vài .i'u th4c t/ trong vi,c Chuy(n )t Tin M*ng
b>ng kh n+ng vi/t lách c;a mình. Th: nh7t là chuy(n .)t cho AI. Ngôn ng tôi sB d3ng là ti/ng Vi,t,
.&c gi c;a tôi là ng i Vi,t có kh n+ng .!c và hi(u ti/ng Vi,t, có ph $ng ti,n và kh n+ng .( tìm bài
trên m)ng. Nh v-y .a s2 h! là ng i Vi,t, ph n l9n là gi9i trung niên và gi9i tr8, và là gi9i tr8 ? VN, vì
gi9i tr8 VN ? MG ph n l9n không rành ti/ng Vi,t.
&c gi c;a tôi có th( là ng i Công Giáo nh ng có
nhi'u kinh nghi,m và hi(u bi/t v' lu-t )o, h$n là hi(u bi/t và kinh nghi,m v' Tin M*ng c;a Chúa Kitô.

Và tôi c1ng mu2n nhDm vào nh ng .&c gi ngoài Công Giáo .( h! có d p tìm hi(u và nh-n bi/t Tin
M*ng theo c m nghi,n c;a h! mà không nh7t thi/t ph i gia nh-p Giáo H&i Công Giáo tr* khi có lòng ao
9c. V' vi,c này có m&t v7n .' . @c .Et ra, là có c n thi/t ph i có bài .+ng n$i nh ng trang .:ng
.Dn, có uy tín và có nhi'u ng i .!c, h$n là .+ng ? nh ng trang Công Giáo mà ng i .!c .a s2 là
Công Giáo? Hay có c n l-p ra m&t trang m9i mang tính cách V+n H!c Ngh, Thu-t mà trong .ó Tin
M*ng . @c l0ng vào cho m!i ng i? Và ph i ch+ng nh ng trang Công Giáo nh D1ng L)c vIn . @c
.!c b?i nh ng ng i mu2n tìm hi(u v' )o Công Giáo? Thú th-t là chính b n thân tôi vIn vào nh ng
trang Ph-t Giáo .( ki/m nh ng sách . @c d ch t* ti/ng Anh do nh ng ng i MG vi/t v' kinh nghi,m và
hi(u bi/t c;a h! trên con . ng t m .)o nh .ã nói ? trên. Tôi .!c .( hi(u bi/t h$n v' chính mình và
ng i khác, và th7y . @c nhi'u .i'u mình có th( .em áp d3ng .( cu&c s2ng . @c t2t .<p h$n, nh ng
không nh7t thi/t ph i tin theo và tuân gi các gi9i lu-t c;a .)o Ph-t Mà th-t s4 tôi c1ng không h' .!c
nh ng bài gi ng thuy/t v' giáo lý c;a Ph-t Giáo.
Th: hai là chuy(n .)t Tin M*ng gì? G!i là Tin M*ng thì chDc chDc ph i .em ./n cho ng i .!c
nh ng ph7n kh?i, vui m*ng và hy v!ng, nh7t là khi h! .ang ? trong nh ng hoàn c nh khó kh+n v' v-t
ch7t hoEc tinh th n. Tin M*ng nh th/ ph i có th-t, qua nh ng gì .ã x y ra và . @c k( l)i. Xã h&i VN
v2n ch a bi/t nhi'u v' Giáo H&i Công Giáo, nên tôi c n vi/t nh m&t ch:ng nhân v' Tin M*ng c;a
Chúa Kitô, h$n là vi/t v' nh ng hi(u bi/t và kinh nghi,m c;a mình v' .)o Công Giáo. Chính Chúa
Giêsu và các môn ., c;a Ngài khi x a .ã rao gi ng v' Tình Yêu c;a Thiên Chúa và ch= d)y cho ng i
ta s2ng th/ nào cho t2t .<p h$n .( hy v!ng . @c gi i thoát, ch: lúc .ó ch a có m&t giáo h&i rõ ràng và
chEt chH. Có th( nói .$n gi n trong khuôn kh% c;a bài vi/t này, là do môi tr ng gia .ình và xã h&i, r7t
nhi'u ng i vIn s2ng trong cái vòng lCn quCn quen thu&c h>ng ngày, an ph-n và không th7y có gì ph i
thay .%i. Nh th/ có ngh5a là ng; mê trong dòng s2ng luôn bi/n hoá không ng*ng ngh=, .( khi gEp
sóng gió m9i choàng t=nh và không còn k p n a. C1ng có th( nói m&t cách khác, là r7t nhi'u ng i ch=
tr ?ng thành v' thân xác và trí tu,, và c m th7y .ã .; .( sinh t0n nên ng*ng l)i ? .ó. Chính vì không
ti/p t3c tr ?ng thành v' tình c m, tâm lý và tâm linh nên cu&c s2ng luôn gEp nhi'u khó kh+n, .au kh%,
oán h-n... Trong khi .ó ng i Kitô h u .ích th4c là ng i .ã có c$ h&i . @c bi/t và s2ng theo nh ng
l i gi ng d)y c;a Chúa Kitô, .ã th7y cu&c s2ng c;a mình không còn b nh-n chìm trong .au kh%, oán
h-n, và th7y có ánh .èn chi/u soi cho mình .i trên m&t con . ng r&ng m? tr 9c mEt .( ti/n vào cõi
v5nh h>ng. Vì v-y ng i Kitô h u có b%n ph-n ".ánh th:c" nh ng ng i còn .ang mê ng; .( h! ch%i
d-y và cùng .i v9i mình. M&t cách th4c t/ h$n, tôi vi/t .( chia s8 v9i m!i ng i nh ng ch:ng nghi,m
trong . i s2ng c;a mình v' nh ng gì mà Chúa Giêsu gi ng d)y là .úng và có th-t, và .i'u .ó .ã .em
l)i s4 thay .%i t2t .<p trong cu&c s2ng c;a tôi hay ng i khác ra sao. Khi tôi quy/t tâm làm .i'u này,
chính s:c m)nh c;a Chúa Thánh Th n và Tình Yêu c;a Chúa Kitô sH ho)t .&ng m)nh mH .( "hút"
ng i .!c vào con . ng . a v' cu&c s2ng v5nh cBu mà Chúa Giêsu .ã m? ra cho nhân lo)i.
Và th: ba, chuy(n .)t nh th/ nào cho h u hi,u? Nh .ã trình bày ? trên, nhi'u ng i MG trí th:c .ã
trình bày .)o Ph-t m&t cách rõ ràng, h@p lý, b>ng nh ng hi(u bi/t và kinh nghi,m và hi(u bi/t c;a chính
h! .( thuy/t ph3c . @c nh ng ng i c1ng trí th:c nh h!. Suy ra, tôi là ng i bình th ng thì sH dùng
l2i trình bày rõ ràng, h@p lý b>ng nh ng kinh nghi,m và hi(u bi/t c;a chính mình thì sH thuy/t ph3c
. @c nh ng ng i c1ng bình th ng nh tôi.
i'u làm cho ng i ta tin là ph i có th-t và do chính
ng i trong cu&c hoEc nhân ch:ng k( l)i. Th4c ra Tin M*ng vIn ./n v9i m!i ng i trong cu&c s2ng
h>ng ngày nh ng không ph i ai c1ng nh-n ra, nên c n ph i có ng i này "mách n 9c" cho ng i kia.
C: .( ý xem, khi có ai m9i mua . @c món hàng .)i h) giá và li'n mách l)i cho ng i khác, chính xác
là lo)i gì, bao nhiêu và ? .âu, l-p t:c ng i ta sH v&i vàng .i ./n .úng ch .ó .( mua ngay k8o h/t, và
còn ti/p t3c mách thêm cho nhi'u khác ./n mua n a.
i(m then ch2t th: nh7t, là nhi'u ng i mu2n
có món hàng .ó. Th: hai, là s4 khác bi,t v' giá c ph i r7t h7p dIn. Và th: ba, sau khi c1ng mua . @c
món hàng .ó v9i .úng giá nh . @c mách, ng i này sH vui m*ng t4 .&ng loan báo cho ng i kia. Ai
c1ng mu2n s2ng an vui trong hoàn c nh c;a mình, v-y trong vi,c Chuy(n )t Tin M*ng qua V+n H!c
Ngh, Thu-t, tuy có kh n+ng vi/t lách do Chuá ban, nh ng tôi không ph i là v+n s5 sáng tác, mà ch= có
th( trình bày nh ng gì có th( .em l)i s4 an vui trong cu&c s2ng b-n r&n và v2n luôn b7p bênh không
m7y ai tránh . @c. M&t kinh nghi,m có th-t và do chính ng i trong cu&c hoEc nhân ch:ng k( l)i
th ng có s:c h7p dIn nhi'u h$n là nh ng lý thuy/t . @c l-p .i l-p l)i b?i nhi'u ng i, và ng i .!c
c1ng c m th7y nh chính h! v*a khám phá ra và sH nhanh chóng loan truy'n cho nh ng ng i khác.
V9i kG thu-t .i,n toán hi,n nay, khi th7y .i'u gì có ý ngh5a và h7p dIn, ng i ta th ng nhanh chóng
'b7m chu&t" m7y cái là .i'u .ó sH . @c gBi ./n r7t nhi'u ng i ? khDp n$i, không còn cách nào c n l)i
. @c n a. Tôi ch@t t4 hAi ph i ch+ng nh ng phát tri(n v' kG thu-t chính là vi,c làm c;a Chúa Thánh
Th n, .( thay vì nh các môn ., c;a Chúa Giêsu khi x a ph i thân chinh .i b&, .i l*a, .i thuy'n m&t
cách v7t v .( rao gi ng Tin M*ng, ngày nay chúng ta ch= c n ng0i t)i nhà, gõ lách cách, và b7m nút

. a lên m)ng, th/ là Tin M*ng .ã . @c lan r&ng .i khDp n$i. D5 nhiên, trong khi nh ng ngón tay c;a tôi
gõ lách cách t* nãy ./n gi , c1ng là có s4 .i'u khi(n c;a Thánh Linh .( tôi kh?i . u v9i m&t cái t4a bài
nói lên u t c;a mình, và ðã m&t m)ch tr i ra t7t c nh ng ý t ?ng c: t4 .&ng hi,n ./n, và khi dòng ý
t ?ng v*a ng ng thì nh ng ngón tay c;a tôi .ã xong vi,c. Amen. Alleluia!
Tác gi Nguy&n Th% Kim Loan
V M cL c
5. C M NGHI5M TR C GIÁC
V TRUY N BÁ TIN M$NG QUA NGH5 THU T
Ngày 4/10/2008.7 t)i Boston, Massachusetts - m&t ngày quá ngDn ng;i mà ai trong nhóm ng i tham d4
c1ng mu2n g7p gáp tát c)n m&t v7n .' bao la m(nh mông nh bi(n c - v7n .' “S m nh truy n bá Tin
M ng qua ng i C m Bút Công giáo”.
ây là m&t n l4c c m&t . i ng i c2 .i tìm mà vIn ch a .)t t9i, vi chúng ta .'u h u h)n, nên ai c1ng
c m th7y thòm thèm. Chúng ta c n ./n nhau và b% sung cho nhau. M&t ngày ch= .; x9i lên quá nhi'u v7n
.', mà có lH chúng ta nêu lên nhi'u câu hAi và 9c m$ h$n là chúng ta có th( tìm th7y .áp s2 thAa mãn
m!i ng i.
1/. Ai có tài nói tiên tri thì hãy làm tiên tri. Làm mà không c n ai ban ph n th ?ng vì chúng ta là nh ng . y
t9 vô duyên ch= làm cái mà m i ng i ph i làm. Nh th/ có ngh5a là ai có tài vi/t v+n hay, ai có tài làm bài
ca, ai có tài làm th$, ai có tài ch$i .àn v5 c m hay b7t kL m&t lo)i nh)c c3 nào khác, thì c: làm h/t mình
nh ti/ng chim hót thành thót bau vút lên t-n tr i xanh, nh .óa hoa khoe h $ng sDc ch2n .0ng n&i hay
bên .0i hoang, nh b y cá tung t+ng b i l&i gi a bi(n kh$i, hay nh .á nam châm bên vách núi… Châm
ngôn latinh nói r7t chí lý: Nemo dat quod non habet (Không ai cho . @c cái mà mình không có).
Ngh, thu-t bao g0m m&t chu i th( hi,n tài n+ng c;a con ng i v' t7u nh)c, làm th$, vi/t v+n theo t*ng
th/ lo)i, sáng tác ca khúc, h&i h!a, .i'u khDc, câu .2,…
2/. V-y thì ng i c m bút c1ng nh m&t l i gi ng, tr 9c h/t là m&t ng i tín h u chân chính, ph i s2ng
h/t mình .i'u mình tín ni,m. Khi .ó qua câu v+n, ti/ng .àn, ca khúc, thi khúc hay b n vH hay m&t bài
nghiên c:u mà ng i .ó .3ng ch)m ./n công lý, tình yêu và s4 th-t, .'u toát lên nh ng h:ng c m Tin
M*ng. Vì Chân Thi,n MG .'u h 9ng con ng i v' Chúa
3/.Ngh, thu-t tuy,t v i cao c nh7t chDc là không c n tr4c ti/p nói ./n Tin M*ng mà khi .!c m&t câu
truy,n, khi xem m&t b:c tranh, khi nghe m&t bài hát, khi th ?ng th:c m&t t7u khúc, khi ngâm nga m&t bài
th$, con ng i ng i c m nghi,m th7y Tin M*ng là gì. Ngh, thu-t cao siêu nh7t chính là không .á .&ng
./n Chúa mà ai c1ng cãm nghi,m th7y Chúa, dâng tâm h0n mình lên cao t9i m:c .& thúc dCy mình tìm
ki/m ./n m&t cùng .ích chân thi,n mG. ó là chân lý, là công lý, là v8 .<p cao v i, t4 nhiên c Kng b:c
mình ph i tìm ki/m,ch7p nh-n, th4c hành và d7n thân, s2ng tr!n v<n .i'u mình .ã thâm tín.
Oakland, CA ngày 18/10/2008.7
Tác gi
) H(u Nghiêm
V M cL c
6. CHUY#N
T TIN M$NG QUA V*N H-C NGH5 THU T:
VÀI SUY NGH4 SAU BU6I H I TH O T I BOSTON COLLEGE, THÁNG 10, 2008
Chuy(n .)t hi(u theo nguyên ngh5a là mang m&t m,nh l,nh, m&t v+n th , hay m&t l i d)y b o c;a
c7p trên xu2ng c7p d 9i. ây là chuy(n .)t chi'u d!c t* trên .i xu2ng. Nh th/ có s4 mâu thuIn v9i
ch; .ích c;a các b& môn v+n h!c ngh, thu-t là sáng tác, là di n .)t t4 do theo ý ngh5, c m h:ng, và s?
thích c;a tác gi . Bài lu-n v+n này nh>m trình bày (1) Hai ph $ng th:c chuy(n .)t tin m*ng: Chuy(n
.)t chi'u d!c và chuy(n .)t chi'u ngang, (2), Vai trò c;a gi9i v+n ngh, s5 Công Giáo và (3) Nh ng vi,c
có th( th4c hi,n.
Hai Ph

ng Th7c C n B n V Chuy n

Chuy n

t Chi u D c

t Tin M ng

Chuy(n .)t chi'u d!c là trách nhi,m c;a hàng tu s5 và nh ng ng i gi ng d)y giáo lý. Trách nhi,m c;a
các v này là .em tin m*ng vào lòng giáo dân, các tân tòng, nh ng ng i hi/u kL, h0 nghi, hay ch a tin
vào .)o Thiên Chúa Giáo. Trên ph $ng di,n này, vi,c chuy(n .)t tin m*ng là cDt ngh5a nh ng gì Giáo
H&i Công Giáo La Mã .ã qui . nh trong h, th2ng th n h!c, và giáo lý Công Giáo. Ph $ng ti,n chuy(n
.)t thông th ng là các bài gi ng trong thánh l , nh7t là thánh l Ch; Nh-t. Và các l9p giáo lý ? m!i
trình .&.
Các Linh M3c chuy(n .)t tin m*ng b>ng các bài gi ng. N các xã h&i kG ngh, hay h-u kG ngh,, r7t khó
lòng cho giáo dân tham d4 thánh l m i ngày. Nên vi,c gi ng d)y Tin M*ng trong thánh l ch; nh-t là
ch; y/u. N/u các linh m3c có trách nhi,m m3c v3 cho giáo dân trong các h! .)o hay c&ng .oàn m i
tu n s!an th o m&t bài gi ng th-t kG l Kng, giáo dân tham d4 thánh l Ch; Nh-t sH . @c c$ h&i h!c hAi
Tin M*ng th-t tích c4c. Th/ nào là m&t bài gi ng thành công và có hi,u qu t2t. 2i v9i giáo dân, sau
khi tham d4 thánh l mà còn sót l)i trong trí nh9 m&t hai ý t ?ng t* bài gi ng c;a linh m3c ch; t/ .ó là
th 9c .o hi,u qu c;a bài gi ng.
2i v9i các linh m3c, có lH là vi,c cDt ngh5a rành rH các bài Kinh
Thánh trong thánh l chính là th 9c .o c;a s4 thành công c;a m&t bài gi ng. Vi,c này các linh m3c .ã
. @c h!c hAi trong các .)i ch;ng vi,n và ? các khóa h!c chuyên môn. Theo tâm lý giáo dân, bài gi ng
thành công c n .)t . @c các tiêu chuCn sau .ây:
i th6ng vào ch; .' c;a các bài Kinh Thánh trong thánh l
1. Thích h@p v9i hoàn c nh c;a xã h&i hi,n t)i
2. NgDn g!n
Có m&t s2 giáo dân và linh m3c hi(u l m v' giá tr c;a bài gi ng trong thánh l . H! ngh5 r>ng bài
gi ng hay là bài gi ng làm cho m!i ng i c i ra n 9c mDt lúc nghe gi ng. Th-t ra n/u linh m3c dùng
nh ng chuy,n khôi hài có liên h, tr4c ti/p ./n ý ngh5a hay cách :ng d3ng Tin M*ng trong . i s2ng thì
vi,c c i ra n 9c mDt trong khi nghe gi ng là t2t. Ch= ti/c m&t .i'u là nhi'u khi linh m3c quên ý chính
c;a bài gi ng vì .ã .i l)c .' lúc k( chuy,n ti/u lâm hay trích dIn thi ca không +n nh-p ./n các bài Kinh
Thánh trong thánh l .
( vi,c chuy(n .)t tin m*ng chi'u d!c . @c k/t qu , các linh m3c và giáo lý viên ph i s!an bài
gi ng cho kG l Kng. Ph i thu g!n bài gi ng cho h@p th i gian, vì s4 chú ý c;a ng i nghe và h!c có
gi9i h)n. Ng i nói hay gi ng nhi'u khi quên .i .i(m tâm sinh lý này. Trong th i .)i M)ng Thông Tin
ph% nh ngày nay, các bài gi ng và các bài giáo lý nên . @c cho .+ng t i trên M)ng Thông Tin c;a
giáo x:. M i giáo x: c n có m&t M)ng Thông Tin hay Trang Nhà v*a .( thông tin v*a .( chuy(n .)t
Tin M*ng. M)ng Trang Nhà này v*a có th( cho .+ng t i các bài gi ng b>ng ch và b>ng âm thanh th-t
d dàng .( nh ng ai không .!c . @c vì b7t c: lý do nào, vIn có th( vIn nghe . @c bài gi ng.
Chuy n

t Chi u Ngang

M!i tín h u .'u có trách nhi,m chuy(n .)t tin m*ng theo chi'u ngang. Có ngh5a là mang Tin M*ng
./n nh ng ng i chung quanh b>ng . i s2ng, vi,c làm, và nh ng sinh ho)t th ng ngày. Riêng gi9i
v+n ngh, s5 Công Giáo, vi,c chuy(n .)t Tin M*ng chi'u ngang .u@c th4c hi,n qua tác phCm c;a mình.
Nh-n ra . @c vai trò quan tr!ng c;a gi9i v+n ngh, s5 trong vi,c chuy(n .)t Tin M*ng, c2 Giáo Hòang
John Paul II, .ã vi/t trong lá th gBi gi9i v+n ngh, s5 Công Giáo vào mùa Ph3c Sinh 1999 nh sau:
In order to communicate the message entrusted to her by Christ, the Church needs art. Art must make
perceptible, and as far as possible attractive, the world of the spirit, of the invisible, of God. It must
therefore translate into meaningful term that which is in itself ineffable.
D ch thoáng:
( có th( truy'n thông s: .i,p mà :c KiTô .ã tín thác, Giáo H&i c n ./n ngh, thu-t. Ngh, thu-t
ph i có kh n+ng gây . @c c m nh-n và lôi cu2n vào th/ gi9i tâm linh và vô hình c;a Thiên Chúa. Nh:
th/, ngh, thu-t ph i chuy(n d ch . @c ý ngh5a c;a nh ng gì không cDt ngh5a hay di n t . @c.
Trong lá th này, C2 Giáo Hoàng c1ng nh7n m)nh r>ng Giáo H&i r7t c7n ./n các v+n ngh, s5 sáng tác
trên m!i lãnh v4c, t* v+n ch $ng ./n ki/n trúc.
Theo ý C2 Giáo Hoàng J.Paul II thì ng i làm v+n h!c ngh, thu-t Công Giáo có m&t . a v và trách
nhi,m th-t quan trong trong lòng Giáo H&i. Các tác phCm ngh, thu-t không nh7t thi/t là s4 chuy(n .)t
Tin M*ng theo ki(u các bài gi ng hay tác phCm giáo lý, th n h!c. Nh ng ch; y/u là vi,c sáng tao lên
nh ng cái .<p chân chính. Vì trong khi sáng t)o cái .<p chân chính, ng i ngh, s5 có th( m? cBa trái
tim c;a Thiên Chúa cho ng i th ?ng ng!an tác phCm c;a mình. S: .i,p tin m*ng . @c mang vào
lòng ng i qua nh ng sáng tác ngh, thu-t có kh n+ng . a ng i th ?ng ng!an b 9c qua ng Kng

cBa c;a vô hình .( nghe hay c m nghi,m . @c s4 hi,n h u c;a Thiên Chúa. Nói nh th/ có ngh5a là
ng i ta không ch= tìm . @c Thiên Chúa qua các câu kinh quen thu&c, hay nghi th:c t/ t3ng uy nghiêm,
nh ng còn tìm . @c Thiên Chúa qua v n th$, áng v+n, b:c h!a, l i ca, .iêu nh)c, chuy,n phim, hay
m&t công trình ki/n trúc.
Trong hoàn c nh di dân hôm nay, v+n ngh, s5 Công Giáo Vi,t Nam ? Ngo)i, có th( làm gì và nên
làm gì? Sau .ây là m&t vài ý ki/n xây d4ng.
Nh(ng Vi c Có Th Làm
Trong hòan c nh di dân c;a ng*$i Công Giáo Vi,t Nam, chúng ta có th( làm m&t s2 nh ng vi,c sau
.ây .( khuy/n khích, nuôi d Kng, và phát tri(n nh ng th/ h, v+n ngh, s5 Công Giáo Vi,t nam t $ng lai
b>ng nh ng vi,c làm sau .ây.
T% ch:c trao gi i th ?ng cho các b& môn v+n h!c ngh, thu-t Công Giáo. Chúng ta có th( bDt . u
ngh5 ./n vi,c thành l-p các gi i th ?ng v+n h!c ngh, thu-t hàng n+m hay hai n+m m&t l n. M3c .ích
c;a các gi i th ?ng này là .( vinh danh nh ng .óng góp v+n h!c ngh, thu-t có tính tâm linh và chuyên
ch? . @c Tin M*ng vào lòng ng i th ?ng lãm, và c1ng .( khuy/n khích nh ng tài n+ng m9i. Sau
.ây là m&t vài b& môn tiêu bi(u:
Thi V+n: Bào g0m các b& môn sáng tác th$, v+n, k ch, lý lu-n phê bình.
Âm Nh)c: Thánh ca và Thánh Nh)c
H&i H!a và T)o Hình: Các b& môn vH và .úc t @ng
i,n nh: Các l!ai phim t* tài li,u ./n k ch chuy,n
Báo Chí: Các l!ai báo t* nh-t báo ./n .Ec san Công Giáo
Ph

ng Th7c Th8c Hi n

Thành L-p H&i V+n H!c Ngh, Thu-t Công Giáo (VHNTCG): h&i nên . @c .+ng ký d 9i d)ng Nonprofit. M&t vài lu-t s Công Giáo có th( giúp th4c hi,n chuy,n này. Trong giai .!an . u h&i nên . @c
M)ng D1ng L)c b o tr@ và .i'u hành: h&i nên có c$ c7u t% ch:c .i'u hành và lu-t l, th-t .$n gi n d4a
trên tinh th n bác ái.
Thành L-p ban giám kh o: ban giám kh o là thành viên trong hôi VHNTCG
Gây Qu5: Vi,c gây qu5 có th( bDt . u b>ng tìm m&t s2 m)nh thu ng quân trong các c&ng .òan Công
Giáo VN trên th/ gi9i. K/ ./n la vi,c t% ch:c các bu%i gây qu5 t)i . a ph $ng c;a các h&i viên.
Thông Báo: Vi,c thông báo v' cá .i'u l, và th i gian d4 thi ph i . @c thông báo th-t r&ng l9n trên
t7t c các ph $ng ti,n truy'n thông có sMn.
a i(m và Th i Gian Trao gi i: Vi,c này sH x y ra khi các vi,c trên . @c th4c hi,n. Tuy nhiên
ban t% ch:c nên ch!n nh ng . a .i(m có .ông ng i Công Giáo Vi,t Nam sinh s2ng.
Song song v9i nh ng vi,c nêu trên, v+n ngh, s5 Công Giáo h i ng!ai c n ti/p t3c .óng góp và ph%
bi/n tác phCm c;a mình. Ph $ng tiên kh d5 nh7t là công b2 tác phCm c;a mình trên các M)ng Thông
tin Công Giáo nh D1ng L)c và các M)ng khác. Vi,c gEp gK trao .%i trong gi9i v+n ngh, s5 Công Giáo
c1ng là vi,c làm c7p bách. Các v lãnh .)o Công Giáo và h&i .oàn nên b o tr@ và t)o ra nh ng thu-n
ti,n cho các v+n gh, s5 Công Giáo sinh h!at chung.
Bài ti(u lu-n này là s4 suy ngh5 sau bu%i h&i th o c;a m&t nhóm v+n ngh, s5 Công Giáo t)i Boston
College ngày 4 tháng 10, 2008. ây là bu%i h&i th o có tính cách thB nghi,m và khái phá. H$n hai
m $i v+n ngh, s5 Công Giáo thu&c th/ h, trung niên và cao niên, g0m linh m3c, tu s5, và giáo dân, t)i
BDc MG, .ã gEp nhau l n . u trong tinh th n bác ái .( th o lu-n v' m&t s2 v7n .' liên quan ./n vi,c
Chuy(n )t tin M*ng qua V+n H!c Ngh, Thu-t. Hy v!ng nh ng bu%i h&i th o nh th/ sH . @c t% ch:c
? nhi'u n$i trong t $ng lai.
Tác gi Tr n Thu Miên
V M cL c

7. CHUY#N
T TIN M$NG QUA SÁNG TÁC V*N H-C NGH5 THU T:
V9 NGH5 THU T HAY V9 NHÂN SINH
Ch; .' bu%i h&i th o ngày 4 tháng 10, 2008 t)i Boston gi a m&t s2 anh ch em c m bút c m c!, hoEc
c m micrô là Chuy n
t Tin m ng qua sáng tác v n h c ngh thu t, . @c M)ng l 9i D1ng L)c
(dunglac.org), T)p chí S: .i,p, và Liên .oàn Công giáo Vi,t Nam t)i Hoa kL b o tr@. Giáo s Tr n v+n
Thành .ã nêu lên m&t nh-n xét là t* chuy n t không nói lên . @c s4 t4 do di"n t c;a ng i c m
c! c m bút, nói chung là nh ng ng i làm ngh, thu-t. Tôi .0ng ý v9i nh-n xét .ó và thích câu d ch ra
ti/ng Anh h$n, Interpreting the Good News Through Arts and Writings. Interpreting có th( hi(u là di"n
t, di"n d ch. Di n .)t có hàm ý tích c4c, ngh5a là ng i c m bút . a ra nh ng gì do chính ch; ý c;a
mình. Di n d ch có hàm ý có ph n tiêu c4c h$n, ngh5a là ch= chuy n nh ng gì ng i khác ã
a ra v9i
ch; .ích làm cho .2i th( c;a mình hi(u . @c ý ngh5a nh ng gì ng i khác mu2n nói. Dù v-y, trong vi,c
di n d ch vIm hàm ý di"n, ngh5a là hàm ý t do và sáng t)o ngh, thu-t. Trong khi .ó, t* chuy n t ch=
hàm m&t ý hoàn toàn “tiêu c4c”—tôi mu2n nói tiêu c4c v9i kh n+ng sáng t)o c;a ng i làm ngh, thu-t.
Chuy(n .)t (transfering) ch= làm m&t công vi,c là .em nh ng gì c;a ng i khác ./n cho m&t .2i th( mà
không sáng t)o gì thêm. Ví d3, tôi chuy(n .)t ý c;a khách hàng ./n cho ch; tôi. Khi chuy(n .)t nh
v-y, tôi không thêm không b9t, nói nôm na là sao y nguyên v n. Và .2i th( c;a vi,c chuy(n .)t ph i
th4c hi,n .úng theo ý ki/n . @c chuy(n .)t, nh ng i ch; ph i nghe theo khách hàng n/u mu2n sinh
hoa l@i.
Nh-n xét v' nh-n xét c;a Giáo s Tr n v+n Thành, Giáo s Quyên Di .' c-p ./n m&t khái ni,m t%ng
quát h$n, nh ng c1ng .ã th4c là x a c1, v n d* t i o. Tôi cho r>ng, nh-n xét c;a Giáo s Thành tuy
ch= nói thoáng qua nh ng r&ng h$n là v n d* t i o. V7n .' ? .ây là v7n .' ngh thu t v nhân sinh hay
ngh thu t v ngh thu t. V7n .' x a nh trái .7t này .ã bùng n% lEp .i lEp l)i trên th/ gi9i qua các ý
th:c h,, và cách riêng trong “chi/n tr ng” v+n ngh, Vi,t Nam nh ng n+m 1924 qua cu&c tranh lu-n v'
Truy,n Ki'u gi a hai h!c gi Ph)m QuLnh và Ngô .:c K/. Cu&c tranh lu-n v' Truy,n Ki'u này . @c
Giáo s Nguy n v+n Trung thu-t l)i chi ti/t và th o lu-n trong tác phCm “V3 án Truy,n Ki'u1[1].” M&t
.>ng Ph)m QuLnh cho r>ng, “M&t n 9c không th( không có qu2c hoa, truy,n Ki'u là qu2c hoa c;a ta;
m&t n 9c không th( không có qu2c túy, truy,n Ki'u là qu2c túy c;a ta; m&t n 9c không th( không có
qu2c h0n, truy,n Ki'u là qu2c h0n c;a ta” (V3 án, tr. 16). >ng khác, Ngô :c K/ l)i cho r>ng truy,n
Ki'u “v+n tuy hay, mà truy,n là truy,n phong tình, thì có v8 ai dâm s u oán…. Xem th/ thì bi/t truy,n 7y
ch= là m&t th: v+n ch $ng ngâm v nh ch$i b i … ch: không ph i là m&t th: v+n ch $ng chính .)i theo
. ng chính h!c, mà .em ra d)y . i . @c .âu” (V3 án, tr. 31). Qua nh v-y, ta th7y c3 Ph)m QuLnh
xét ./n truy,n Ki'u trên c$ s? ngh thu t v ngh thu t, ch= tán t3ng cái tài ngh, thu-t v+n ch $ng, .i'u
mà chính c3 Ngô :c K/ c1ng th*a nh-n là hay. Nh ng c3 Ngô :c K/ còn .òi hAi v+n ch $ng ph i
có cái o mà lH ra truy,n Ki'u ph i t i cho .úng châm ngôn v n d* t i o, ngh5a là c3 .ã xét truy,n
Ki'u trên ph $ng di,n ngh thu t v nhân sinh.
Còn chúng ta, nh ng ng i c m bút c m c! c m micro con nhà o, chúng ta ngh5 th/ nào? Chúng ta
sH v ngh, thu-t hay v nhà o? Tr 9c h/t, chúng ta thB xem trong giáo hu7n g n .ây nh7t c;a Giáo
h&i, “Ti/n ./n cách xB lý m3c v3 v' v+n hóa2[2]” c;a H&i .0ng Giáo hoàng v' v+n hóa, nh-n . nh th/
nào v' v7n .' này. Tài li,u này ghi, “Ngh, thu-t, nh m!i ho)t .&ng nhân lo)i khác, nhìn v @t qua
chính nó .( ./n m3c .ích tuy,t .2i: s4 cao quí c;a nó ./n t* vi,c . @c h 9ng ./n m3c .ích t2i u c;a
con ng i tr n th/” (Ti/n ./n cách xB lý, tr. 12). Nh th/ thì .ã rõ, ngh, thu-t không th( ng*ng l)i ? ch
ch= .( làm ngh, thu-t, mà ph i “v @t qua chính nó .( ./n m3c .ích tuy,t .2i.” Cao h$n m&t b4c, tài li,u
này nói, “… m3c tiêu chính y/u c;a cách xB lý m3c v3 v' v+n hóa là .( chích máu s s ng (ng i vi/t
nh7n m)nh) c;a Phúc âm vào trong các n'n v+n hóa .( .%i m9i t* bên trong và chuy(n hóa trong ánh
sáng c;a MEc kh i cái nhìn c;a nh ng ng i và xã h&i hình thành các n'n v+n hóa .ó….” (Ti/n ./n
cách xB lý, tr. 16).
Rõ ràng, con nhà o chúng ta khi làm ngh, thu-t ph i “v @t qua” ngh, thu-t .( “chích máu s4 s2ng
c;a Phúc âm” vào cho ng i .!c, n u có ng i c. Ngh5a là chúng ta có m&t m3c .ích rõ r,t, .ó là t i
o. Mà nói cho cùng, không m&t th: v+n ch $ng ngh, thu-t nào mà không t i m&t th: .)o nào .ó,
không chính thì tà. N/u k/t án truy,n Ki'u là dâm th nh c3 Ngô :c K/ và nh ng ng i .0ng ý v9i
c3, và n/u c3 Nguy n Du ch7p nh-n ý ki/n .ó, thì m3c .ích c;a thi hào Nguy n Du là .( t i cái o
dâm th , .i'u mà không ai dám ngh5 thi hào Nguy n Du sH ch7p nh-n. Nh ng ranh gi9i gi a t2t x7u,

chính tà, nhi'u khi c1ng không th( minh . nh rõ ràng. Nh)c B7t Qu n trong Ti/u ng)o giang h0 c;a Kim
Dung . @c coi nh là chính nhân quân tB, nh ng l)i chính là ng i tà tâm tà ; ng @c l)i ông
ph $ng B7t b)i b coi là tà .)o l)i là chính nhân quân tB. Do .ó, chúng ta có L,nh H0 Xung ? gi a,
ch6ng bi/t .âu là chính .âu là tà. Anh em H0i giáo cho chúng ta nh ng ng i tin vào :c Kitô là ngo i
o, trong khi chúng ta c1ng làm nh v-y ng @c l)i v9i H0i giáo và các tôn giáo khác. Th/ thì, ai có .)o
và ai không? Có lH .ó là .i'u mà nhà v+n Trà L1 mu2n nói ./n khi .' c-p ./n c3m t* “tr? l)i .)o” mà
chúng ta quen dùng khi nói ./n m&t ng i l n . u tiên gia nh-p hàng ng1 Công giáo chúng ta.
Th/ nh ng, v+n ch $ng ngh, thu-t ch= c n .)t m3c .ích t i .)o mà thôi hay sao? N/u ch= nh th/ thì
không c n có ngh, thu-t. Chúng ta .ã có các t ng thu-t .<p .H trong Tân 9c C4u 9c .( t i cái
.)o c;a chúng ta. “Ti/n ./n cách xB lý m3c v3 v' v+n hóa” nêu rõ, “Quan tâm m3c v3 v9i ngh, s5 .òi
hAi s4 t/ nh c v' ph $ng di,n thCm mG lIn các giá tr Kitô giáo…. M&t s4 k/t h@p hi,u qu gi a Phúc
âm và ngh, thu-t sH mang l)i nh ng phong cách di n .)t m9i v' v8 .<p…” (Ti/n ./n cách xB lý, tr. 22).
Nh v-y .ã rõ Giáo h&i không ch= bu&c ng i ngh, s5 chuy(n .)t nh ng gì Giáo h&i mu2n .em ./n cho
ng i khác mà thôi. Ng i ngh, s5 còn có “s4 t/ nh v' ph $ng di,n thCm mG,” ngh5a là cái ngh thu t.
Ph $ng di,n thCm mG này không th( bA qua. N/u bA qua, ng i ngh, s5 không còn là ngh, s5, vì ngh,
s5 bao g0m tính sáng t)o và h 9ng ./n cái .<p. Nh ng, cái .<p này ng i ngh, s5 Kitô giáo ch= .)t ./n
. @c khi “k/t h@p hi,u qu ” v9i Phúc âm. Vì chính cái .<p c1ng có th( . nh ngh5a nhi'u cách tùy theo
tiêu chuCn c;a ng i sáng t)o và ng i th ?ng ngo)n. M&t cô gái .<p khAa thân trong m&t b:c tranh
c;a m&t b4c th y sH là v8 .<p thanh khi/t làm mê .Dm lòng ng i. M&t cô gái .<p khAa thân trong m&t
phim nh dâm ô c1ng vIn . @c g!i là “cái .<p” theo tiêu chuCn c;a ng i t)o ra và ng i th ?ng
ngo)n nó. Nh v-y, cái .<p hay cái không .<p không ph i do nh-n xét c;a ch th hay i th mà do
tiêu chu0n .ánh giá mà ch; th( hay .2i th( .ó áp d3ng. Tiêu chuCn c;a chúng ta .ã . @c minh . nh rõ
ràng, .ó là “k/t h@p hi,u qu v9i Phúc âm.”
Tài li,u này còn thêm, “N/u mu2n .)t k/t qu , t $ng quan gi a .:c tin và ngh, thu-t không b h)n ch/
trong vi,c tìm ki/m s4 sáng t)o. Góp ý, i ngh ch và suy xét là c n thi t (ng i vi/t nh7n m)nh), vì .:c
tin chính là trung thành v9i Chân lý” (Ti/n ./n cách xB lý, tr. 23). Giáo hoàng Benedict XVI lúc còn là
H0ng y Ratzinger .ã vi/t n+m 1977 v' nguy c$ c;a ngh, thu-t n>m trong h, th2ng th tr ng trong bài
“V7n .' th n h!c c;a n'n âm nh)c Giáo h&i3[3].” Ngh, thu-t trong tr ng h@p này m7t .i tính .&c l-p
c;a mình mà “r$i vào lu-t l, c;a th tr ng, và th tr ng xóa bA không xem nó nh là ngh, thu-t” (V7n
.' th n h!c, tr. 3). Ng i ngh, s5 không th( sáng tác theo . ng h 9ng lãnh .)o, ch= .)o, hay h 9ng
dIn m&t cách gò bó. Ng i làm v+n h!c không th( có c p ch, huy. Không th( có các ngh, s5 u tú . @c
c7p trên công nh-n qua vi,c c7p b>ng, c7p ch:ng ch=. B>ng hay ch:ng ch= ch:ng minh cho vi,c u tú
hay không u tú c;a m&t ngh, s5 ph i là s4 .ánh giá c;a ng i th ?ng ngo)n, c;a ng i .!c, ng i
nghe, ng i ca, ng i ngDm. Bên trên tôi .ã nói làm ngh, thu-t Công giáo là .( .em Tin M*ng ./n cho
ng i .!c, n u có ng i c. Cái n u này r7t quan tr!ng vì thi/u ng i .!c, m3c .ích t2i h-u c;a chúng
ta là .em Tin M*ng cho ng i khác .ã không còn n a. Nh ng làm sao .( có ng i .!c chúng ta? i'u
này .òi hAi tính thCm mG, tính v+n ch $ng, tính ngh, thu-t c;a tác phCm. Chúng ta có lH có nhi'u ng i
Công giáo làm ngh, thu-t nh ng ch a có m&t ng i làm ngh, thu-t Công giáo có .6ng c7p. Nguy n
Vy Khanh .ã nêu lên nh-n xét v' tính thi/u thCm mG trong các sáng tác ngh, thu-t Công giáo Vi,t Nam.
Nói cách khác, các tác phCm ngh, thu-t Công giáo Vi,t Nam ch a .; .6ng c7p ngh, thu-t .( có th(
. @c x/p vào chi/u ng0i cùng v9i các sáng tác ngh, thu-t chung khác.
Nh v-y, chúng ta th7y ph $ng trình di"n
chúng ta có hai v/ rõ r,t:

t Tin M ng qua sáng tác v n h c ngh thu t c;a nhà .)o

V+n hóa Công giáo = Ngh, thu-t + Tin M*ng.
Nói cách khác, tính ngh, thu-t và tính nhân sinh ph i hài hòa trong sáng tác ngh, thu-t c;a chúng ta.
Ng i làm ngh, thu-t Công giáo ph i dùng ngh, thu-t .( di n .)t—không ph i ch= chuy(n .)t—các giá
tr tâm linh, giá tr Tin M*ng. “Ngh, s5 .òi hAi ph i di n .)t các giá tr tâm linh .ó trong ngh, thu-t c;a
h!. Sáng t)o trong ngh, thu-t ngh5a là … phát tri(n cách th/ nào .( h u h/t m!i ng i có th( tìm ./n,
th/ nào .( h! có th( nhìn th7y s4 siêu vi,t c;a tình yêu c;a Thiên Chúa và dIn ./n c u nguy,n” (Ti/n
./n cách xB lý, tr. 23). Nhà v+n Trà L1 .ã cho chúng ta m&t ví d3 hay v' vi,c .em Tin M*ng vào trong
sáng tác c;a ông. Th/ nh ng, t)i h i ngo)i này, m7y ai trong nh ng ng i sáng tác m!i b& môn có
. @c s4 công nh-n tài n+ng nh nhà v+n Trà L1. Chúng ta sáng tác .ã khó, ph% bi/n l)i càng khó h$n:

không báo chí, không nhà xu7t b n. May mDn g n .ây có trang dunglac.org .( ph% bi/n. Và t* ch ph%
bi/n ./n ch . @c công nh-n là m&t b 9c th-t dài, dài cho ./n n%i có khi chúng ta không bao gi .i t9i
. @c. Trong n 9c l)i càng không may mDn h$n vì n'n ngh, thu-t Công giáo g n nh không còn s2ng
sót ngo)i tr* Thánh ca—tôi mu2n nói ./n vi,c xu7t b n r&ng rãi ph% bi/n ./n nhi'u ng i.
Tuy nhiên, không vì th/ mà chúng ta không làm ngh, thu-t Công giáo n a. ó là m&t ân s;ng và là m&t
$n g!i. Công .0ng Vatican II .ã kêu m i: “Do .ó, m!i n l4c ph i . @c th4c hi,n .( làm cho ngh, s5
nh-n th7y h! . @c Giáo h&i nh-n hi(u qua các tác phCm ngh, thu-t c;a h! và khuy/n khích h!, trong
khi vIn h ?ng m&t tiêu chuCn t4 do h u lý, .i vào trong quan h, h)nh phúc h$n v9i c&ng .oàn Kitô
giáo.” (Gaudium et Spes, s2 62, 4, trích l)i t* Ti/n ./n cách xB lý, tr. 23). Chúng ta không ch= làm ngh,
thu-t .( thAa mãn tính ngh, thu-t c;a b n thân mà còn .i vào trong m&t “quan h, h)nh phúc v9i c&ng
.oàn” và v9i Giáo h&i, dùng ngh, thu-t .( chuyên ch Tin M*ng ./n v9i c&ng .oàn ng i Vi,t h i
ngo)i và qu2c n&i. i'u này ch a th7y xCy ra, hoEc .úng h$n ch a xCy ra cách ph% quát. Lý do nh .ã
nêu trên, chúng ta ch a có m&t nhà xu7t b n .( có th( ph% bi/n các tác phCm em Tin M ng cho ng i
tr n th . Tôi ngh5 có th( chúng ta có nhi'u tác phCm Kitô giáo ti/ng Vi,t .ành ph i n>m im h$i lEng ti/ng
vì không tìm .âu ra . @c m&t nhà xu7t b n. S4 thi/u th2n sách báo Công giáo t* c7p ph% thông ./n
c7p cao h$n .ã . @c nhi'u ng i nói ./n, thi s5 Linh m3c Xuân Ly B+ng là m&t. Và vì thi/u ph $ng ti,n
ph% bi/n, chúng ta thi/u luôn s4 kích thích sáng tác. ' tài có lH không thi/u, nh ng sáng tác ra .( làm
gì? Ch6ng lH .( m&t s2 b)n bè .!c mua vui, hay mua phi'n n/u có ng i không hi(u . @c chúng ta?
B( h!c còn mênh mông; . ng .i còn m m t. Chúng ta—nh ng ng i Công giáoc m bút c m c! c m
micro—ph i làm gì .ây .( .áp :ng v9i l i Giáo h&i m i g!i chúng ta Phúc âm hóa các n'n v+n hóa,
.em Tin M*ng cho m!i ng i nh l i :c Giêsu .ã d)y chúng ta, “V-y anh em hãy .i và làm cho muôn
dân tr? thành môn .,, làm phép rBa cho h! nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Th n, d)y
b o h! tuân gi m!i .i'u Th y .ã truy'n cho anh em” (Mt. 28, 19-20)?
[1] V3 án Truy,n Ki'u c;a Nguy n v+n Trung. Xuân Thu. Không .' n+m c1ng nh n$i XB, nh ng chDc
chDn t)i MG vì .( giá bán $10.00. B n chúng tôi hi,n có trông nh m&t b n photocopy m&t cu2n sách c1
.ã sB d3ng vì có các
ng g ch nh n m nh các ch mà nguyên ch; nhân cho là quan tr!ng c n l u ý.
Các trích dIn liên quan .'u trích l)i hoEc trích t* tác phCm này.
[2] Ti/n ./n cách xB lý m3c v3 v' v+n hóa: Xin xem b n d ch t* ti/ng Anh “Towards a Pastoral
Approach to Culture) c;a cùng ng i vi/t .ã ph% bi/n trên dunglac.org. Các trích dIn liên h, ./n b n
v+n này .'u t* b n d ch .ó.
[3] V7n .' th n h!c c;a n'n âm nh)c Giáo h&i, trích t* Sacred Music, s2 Mùa Xuân 2008, b& 135, s2 1.
B n d ch t* ti/ng Anh c;a ng i vi/t bài này hy v!ng sH xu7t hi,n trong S: i,p g n .ây.
Kentwood, Michigan ngày 7 tháng 10, 2008.
Tác gi Tr n H(u Thu n
V M cL c
8. NH:NG ;C I#M HI5N

I C!N CÓ C A M T N N V*N NGH5 CÔNG GIÁO

(Bài góp ý trong bu&i h i th o v « Chuy n t Tin M ng qua v n h c ngh thu t » do M ng L i D ng
L c và T p San S
i p t& ch c t i Boston College, v i s h( tr c a Ban V n Hóa c a Liên oàn Công
Giáo VN t i Hoa K/)
Ng i công giáo Vi,t-Nam .ã .óng góp cho dân-t&c Vi,t-Nam v' nhi'u ph $ng di,n, k( c v+n-hóa, v+nh!c và l ch-sB c1ng .ã xác nh-n có m&t n'n v+n-hóa công giáo Vi,t-Nam. Hoàn c nh ng i làm v+n-h!c
Vi,t-Nam có nh ng .Ec .i(m khác bi,t v9i các nhà v+n ? Âu MG và nhi'u n 9c, mà giáo h&i Vi,t-Nam
c1ng hình thành và phát tri(n trong m&t hoàn c nh l ch-sB .Ec bi,t. Riêng v' v+n-h!c ch Qu2c ng , các
nhà v+n ti'n phong .Et n'n móng cho n'n v+n-h!c này nh Tr $ng V5nh Ký, Nguy n Tr!ng Qu n, .ã là
nh ng nhà v+n Công-giáo. Nhi'u th/ h, nhà v+n Công-giáo .ã ti/p n2i làm giàu v+n-h!c và v+n hóa dân
t&c. Vào th i .i(m hi,n nay, v9i nh ng ti/n b& v' kG thu-t truy'n thông, v+n-h!c Công-giáo Vi,t-Nam tr+m
hoa .ua thDm, ? trong n 9c c1ng nh ? h i ngo)i.
Mu2n nh-n chân, . nh hình hay tìm ra nh ng .Ec .i(m hi,n .)i c n có c;a m&t n'n v+n ngh, Công giáo,
chúng tôi thi(n ngh5 hãy .' c-p ./n nh ng .' m3c .' tài, th( lo)i hình th:c, n&i dung và m&t s2 nguyên lý
(c:u cánh) c;a n'n v+n-ngh, .ó.

Hi n-

iv

-tài

T* tr 9c nay, ng i .!c v+n ch $ng Công-giáo th ng gEp nh ng .' tài v' .)o Công-giáo, v' . i s2ng
giáo dân, xóm .)o c1ng nh nh ng .' tài v' t&i l i, l i l m gây .% vK và h-u qu . )o Công-giáo không
nói ./n tr thù, mà sBa .%i nh ng sai l m, t&i l i, lánh d làm lành. N/u là n)n nh-n, ng i Công-giáo
c1ng không gieo thêm b7t công, t&i l i, mà .'n bù b>ng hy sinh, c u nguy,n và th: tha. M&t .' tài th ng
gEp khác là tình yêu và khi có .:c tin thì tình yêu th+ng hoa (kinh nghi,m Hàn MEc TB ...).
V' .' tài giáo d3c, sau Ph)m ình Tân v9i truy,n Duy :c, chúng ta có nhà v+n Quyên Di tác-gi nhi'u
truy,n và ti(u-thuy/t xã h&i, giáo d3c, h 9ng th @ng, t* tr 9c 1975 cho ./n th i h i ngo)i. Khác v9i sách
giáo khoa, các truy,n th$ thu&c .' tài giáo d3c mang ý t ?ng lu-n .' và giáo d3c nh m&t nguyên lý c;a
v+n-ch $ng.
i s2ng .)o c;a ng i Công-giáo là m&t .' tài c1ng th ng gEp. Nguy n Ng!c Ng)n trong truy,n Xóm
o (1998) nêu v7n .' tôn giáo ? xã-h&i Vi,t-Nam, .ã trình bày . i s2ng và các sinh ho)t h&i nh-p c;a
nh ng ng i công giáo ? m&t xóm .)o di c sau 1954 ? mi'n Nam, vai trò c;a các ch; ch+n, nh ng liên
h, gi a các giáo dân và v9i ng i bên l $ng, tình yêu và ng+n tr? gi a nh ng ng i tr8 không .0ng .)o,
v.v.
Hi,n-.)i v' .' tài v9i nhà v+n Công-giáo Vi,t-Nam theo thi(n ý là nh ng v n
c a hôm nay. Tâm Linh
là m&t trong nh ng .' tài hi,n-.)i nh7t. Lý do . u tiên ai c1ng bi/t .ó là th/ gi9i càng ti/n b& v' v-t ch7t
và kG thu-t thì càng .( l& khi/m khuy/t v' tâm linh; con ng i càng v+n minh và . y .; v-t ch7t thì càng
có nhu c u v' tâm linh, và nhu c u này phát xu7t ? nhi'u l:a tu%i. Th: n a, v9i c&ng .0ng Vi,t-Nam h ingo)i sau h$n 33 n+m chúng ta .ã .i t* cái tu%i thi/u niên ./n tr Kng thành và .ang lão hóa, lão hóa
.0ng hành v9i nhu c u tâm linh càng l9n m)nh.
Chúng tôi l7y thí d3 tác-phCm c;a nhà v+n Th o Tr ng th i v+n-h!c mi'n Nam tr 9c bi/n c2 tháng T
1975, thu&c lo)i v+n-ch $ng "d7n thân" và ph n kháng tích c4c, nh ng nh ng n+m g n .ây trong các
tác-phCm m9i, . i s2ng tâm linh . @c chú tâm h$n và m&t cái nhìn khác v' s2ng .)o ? .7t ng i. R0i
nhà v+n Hoàng Chính trong m&t s2 truy,n g n .ây .ã nói nhi'u ./n c:u r i, .Ec bi,t truy,n M&t o)n
Trong Thánh Kinh trong t-p truy,n cùng t4a (2006) (1). Nhu c u tìm c:u r i vì tâm linh b .&ng, vì con
ng i .ang b nhi'u ch:ng nan-y làm m3c nát th/ xác c1ng nh tinh th n.
Chúng ta có th( nói ./n m&t truy'n th2ng Công giáo v9i các nhà v+n Công giáo, v9i nh ng tác-phCm (.'
tài, b2i c nh) và ngh, thu-t c;a h!. V' n&i dung và ngu0n .)o Thiên-Chúa thì có nh ng tác-phCm bDt
ngu0n c m h:ng t* tín lý .)o Thiên Chúa dù tác-gi chúng không nh7t thi/t là tín .0 .)o nh Nh-t Ti/n,
Du TB Lê, ... hay m&t s2 tác-gi trong n 9c (Nguy n Vi,n, Nguy n ình Chính, T) Duy Anh,
Minh
Tu7n, v.v.) g n .ây, nh ki/m tìm v' m&t ngu0n tâm linh, t t ?ng có th( .áp :ng . @c nhu c u tinh th n
và c m xúc. Không d xác . nh .Ec tính ngu0n .)o Thiên Chúa qua m&t s2 tác-phCm c1ng nh các tácgi , vì nhi'u .Ec tính .)o .ã tr? thành ph% quát, c;a c nhân lo)i (công b>ng, bác ái, .:c tin vào m&t
Thiên Chúa hay Th @ng ./, vào . i sau, v.v.). Ngu0n .)o .òi hAi tinh túy, n&i dung, t)o thành truy'n
th2ng, có th( x/p vào l9p này nh ng tác-gi Xuân Ly B+ng, Tr+ng Th-p T4, Võ Long Tê, Quyên Di,
ng Ph @ng Bay, Tr n Thu Miên, ... c1ng nh nh ng tác-phCm d ch thu-t, ph% th$, thánh v nh, ph%
thông hóa, v.v. Thánh Kinh t* nhi'u th/ kF .ã là ngu0n m)ch v+n hóa và v+n ch $ng c;a nhân lo)i. Các
tác-gi Vi,t Nam v' mEt này c1ng không ra ngoài ngu0n m)ch vô t-n .ó : .:c Ki Tô, nh ng s: .i,p, Tin
M*ng, m u nhi,m, các nhân v-t C4u 9c, Tân 9c .., .ã là nh ng t: th$ v+n và .' tài quen thu&c.
Hi,n-.)i v' .' tài còn là nh ng v7n .' c;a hôm nay, nh ng .%i thay hoàn c u nh h ?ng ./n con ng i:
môi tr ng ô nhi m, tai h!a thiên nhiên, tham v!ng con ng i khi/n s4 hi,n h u c;a nhân sinh b .e d!a.
Làm thân l u vong hay t n)n hay vì lý do gì khác, thì thân ph-n .ã hoàn toàn xa l), xa l) v9i ng i b n
x:, nh ng .0ng th i chính mình b cái khác, cái c;a ng i lôi cu2n, bDt ph i nhìn và h!c hAi. Tình c nh
c+n c 9c nhà v+n Công-giáo hình thành t* ph n :ng l)i nh ng nhóm và thành ph n khác c;a xã h&i, nh
Jean-Paul Sartre khi nghiên c:u v' c+n c 9c (identité) ng i Do thái .ã nói r>ng tình c m chung nhóm
hình thành t* cái nhìn c;a ng i khác (2).
V9i nhà v+n ? h i-ngo)i, c m h:ng n y sinh t* vi,c .ào sâu nh ng v7n .', khía c)nh c;a cu&c s2ng ?
x: ng i, nh n$i t)m dung hay m&t quê h $ng m9i, s2ng bên l' hay nh-p dòng chính, s2ng thân ph-n
di trú, thi(u s2 trong m&t ghetto hay nh m&t công dân toàn di,n. Nh ng suy ngh5 v' quê h $ng m9i, v'

không gian m9i m? ra, cái không gian .ó r&ng h<p ra sao, có gì .Ec sDc, làm phong phú thêm hay gây v7n
.' cho ng i Vi,t-Nam, c3 th( ? Boston .ây hay Paris, Little Saigon, Sydney, Montréal, Rome, v.v.; hay
r&ng l9n h$n c;a th/ gi9i Vi,t-Nam h i-ngo)i. Nhân v-t d5 nhiên sH .a d)ng h$n, có ng i Vi,t thu n và
có ng i vIn da vàng nh ng .ã h&i nh-p t* thân xác ./n t t ?ng, n/p s2ng; có ng i Vi,t b o th; và
ng i Vi,t khai phóng; và có nh ng nhân v-t ng i b n x:, v9i h! và qua h! mà tác-gi có th( c3 th( hóa
thành con ch nh ng gì mu2n nói và trình bày, cho tha nhân ng i Vi,t và ng i b n x: n/u tác-phCm
vi/t b>ng ngôn ng b n x: (Anh, Pháp). ây là hi,n-.)i và hoàn c u hóa v' ngôn ng sB d3ng, m&t khía
c)nh khác c;a v+n hóa Vi,t-Nam hôm nay!
Nh v-y, v' .' tài, các v+n-ngh, s5 không s@ l-p l)i, mà ch= s@ không .; kh n+ng sáng t)o, di n t c n
thi/t và ./n . @c v9i ng i th ?ng ngo)n, qua m&t v+n b n, k ch b n hay b:c tranh và nh)c b n!
Hi n-
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V' th( lo)i, ngu0n )o tA rõ h$n qua thi ca vì kG thu-t th$ giúp th( hi,n, trình bi(u m&t cách sâu xa. Th$
do .ó là b& môn v+n-ch $ng ngh, thu-t nh7t, nh7t là m ng v+n-h!c Công-giáo Vi,t-Nam, .ã kh$i m m t*
th i kh?i . u. V' v+n xuôi, tính ch7t .)o nh< nhàng h$n v' tính ngh, thu-t, v+n-ch $ng, nh ng bi(u tA
hoEc qua n&i dung hoEc qua thành qu .óng góp cho v+n h!c, h!c thu-t. Nói chung, các th( lo)i v+nch $ng .'u . @c các tác-gi Công giáo sB d3ng, và .ã có nh ng tác-phCm sáng giá, .( . i, nh ng
ng @c l)i, .2i v9i m&t s2 cây vi/t thì các hình th:c v+n-ch $ng . @c sB d3ng nh ph $ng ti,n s2ng .)o
và gi ng .)o. Các truy,n ngDn, tùy bút và th$ c;a các linh-m3c Xuân Ly B+ng, Tr+ng Th-p T4, Nguy n
T m Th ng, Nguy n Trung Tây, v.v. là nh ng th( hi,n khác c;a nh ng bài gi ng hay suy ni,m, t5nh tâm.
Hi,n-.)i theo ngh5a "hôm nay" ch: không ph i là ch ngh*a hi n- i (r0i h-u hi,n-.)i) dù r>ng c3m t*
"hôm nay" hàm ch:a tính hi,n-.)i, nh ng "hôm nay" còn thêm ngh5a hoàn c u hóa, ".%i m9i", "c-p nh-t"
và "h&i nh-p" .( theo k p th i .)i và tâm th:c ng i .!c hôm nay.
%i m9i, làm m9i v+n h!c ngh, thu-t, d5 nhiên là nh ng . nh lu-t thi/t y/u ./ h 9ng v' phía tr 9c. Chúng
ta th ng nghe nói nhi'u nh ng tr ng-phái t t ?ng và v+n-h!c H-u hi,n-.)i, H-u th4c dân, Tân Hình
th:c, Tân T4-do, N quy'n, v.v. ; t7t c theo thi(n ngh5 là nh ng ph $ng ti,n t2t cho công vi,c làm v+nh!c ngh, thu-t, .ã và sH có nh ng công trình tuy,t v i v' ngh, thu-t. Nh ng không ph i cái gì m9i c1ng
hay và th i gian là v giám kh o công b>ng nh7t. N/u theo dõi các sinh ho)t v+n-ngh, Vi,t-Nam chúng ta
.ã th7y nh ng bài th$ v+n phát sinh t* nh ng kG thu-t .i,n toán, .a ph $ng ti,n hay làm dáng ./n kL
quái, dung t3c, c vô v+n hóa và m7t c nhân b n. Có th( nói v+n-ch $ng ngh, thu-t là tEng v-t mà
ng i v+n ngh, s5 .em ./n cho ng i th ?ng ngo)n, cho cu&c . i. Nh ng có ng i ch= chú ý ./n n&i
dung và t t ?ng, có ng i l)i ch= trau chu2t hình th:c và d ch)y theo trào l u nh7t th i.
Tính hi,n-.)i c1ng . @c hi(u là .2i ch!i v9i truy n th ng, c& i n, nh ng cái <p th ng là ph% quát,
nh m&t giá tr 'b'n v ng'. L7y thí d3 ngh, thu-t khAa thân không ph i th i nay m9i có. Cái khác nhau, .ó
là th i nay khAa thân tràn lan khDp n$i và .; th( cách, c dung-t3c, sát mEt .7t trong khi ngày x a, nh ng
hình nh khAa thân ? trong .i,n Vatican (nh tr n nhà th Sixtine) c;a Milchel-Ange ch6ng h)n, nhDm
./n cái MG toàn thi,n. L m lIn ph $ng ti,n v9i m3c .ích, .ó là lý do .ã gây nên bi/t bao chi/n tranh, .%
vK xã h&i và th7t b)i, b xóa bA trong v+n-ch $ng ngh, thu-t. Hi,n nay các tác-phCm c;a các nhà v+n
Công-giáo th ng có tính xã h&i, tôn giáo và tâm linh h$n là v+n-ch $ng!
Hi n-

i v n i dung

V+n-ngh, Công-giáo d5 nhiên có nh ng .Ec tính riêng trong lòng và bên c)nh v+n-ch $ng ngh, thu-t
Vi,t-Nam nói chung. Các tác-gi xu7t thân hoEc . @c giáo d3c t* nh ng môi tr ng Công-giáo, nh ng
.ây không ph i là .i'u ki,n thi/t y/u. V7n .' là các v+n-ngh, s5 sáng tác th/ nào .( còn khi/n ng i .!c
sB-d3ng c m tính và phán .oán c;a ng i có )o, làm giàu tâm th:c ng i th ?ng th:c. Th: n a, làm
sao .( tác-phCm mang tính tôn giáo và ngh, thu-t cho .)o Chúa. Có th( nói t-p th( và t*ng cá nhân v+nngh, s5 Công-giáo sáng tác d 9i cái nhìn c;a Thiên-Chúa.
V+n-ngh, Công-giáo hi,n-.)i c n ./n luân lý và ý th:c (l $ng tâm). M!i canh tân .'u c n ./n luân lý làm
ng i và là ng i có tâm th:c, có linh h0n. Th i T4 L4c v+n .oàn . u th/ kF XX các nhà làm v+n-ngh,
.ã ch; tr $ng và h! .ã làm m9i v+n-h!c nh ng luôn có m&t luân lý ti'm Cn .>ng sau, dù theo khuynh
h 9ng hi,n th4c hay lãng m)n. Luân lý bDt . u .% vK vào th i Sáng T o nh ng n+m cu2i th-p niên 1950
? mi'n Nam .ã ch; tr $ng phá bA v+n h!c ti'n chi/n, theo siêu th4c, t4 do. R0i kho ng hai th-p niên g n
.ây, nhi'u nhà v+n trong và ngoài n 9c còn .i xa h$n, khai thác nh ng b n n+ng xác th t và t t ?ng,

tâm h0n hoang .àng, l,ch l)c. Làm nh càng ngày con ng i càng r i xa nhân b n, có th( vì theo th i,
ham vui, hoEc thi/u .:c tin làm n'n t ng. Con ch và ngh, thu-t .ã b l)m d3ng!
Phía v n-ngh Công-giáo c1ng có nh ng va ch m gi a m9i và c1. ã có th i ? Âu châu nh7t là ? Pháp,
thi ca .0ng ngh5a v9i thi-ca Thiên Chúa giáo (th i Paul Claudel, ...). Chúng ta bi/t thCm mG v+n-ch $ng và
.:c tin .'u thu&c v' giá tr tinh th n. Nh ng l ch-sB c1ng ghi nh-n r>ng m2i liên h, gi a giáo quy'n Cônggiáo và v+n ngh, s5 .ã h$n m&t l n c+ng th6ng, nh7t là th i . u th/ kF XX. Th i kh;ng ho ng nh7t là vào
th i ., nh th/ chi/n, th i b7y gi giáo quy'n ch; trì v+n ngh, ph i tuân theo thCm mG và quan .i(m mG
thu-t c;a .)o, vì r>ng n/u .( cho v+n ngh, s5 t4 do sáng tác, làm ch; vi,c sáng t)o, sH d .i ra ngoài
khuôn "luân lý Công-giáo" (ethic). Nh v-y là ph; nh-n t4 do sáng t)o và t4 do cá nhân. T* kh;ng ho ng
.ó, ng i ta nh-n ra v7n n)n là ? ch nhà v+n và ng i tín .0 Công-giáo vIn là m&t. Cu&c kh;ng ho ng
gi a giáo quy'n và n 9c "c&ng hòa v+n ngh," .ó .ã kéo dài c th/ kF, kh?i t* ch,-d! giáo hoàng
(encyclique) Pascendi n+m 1907 k/t án ch; ngh5a duy-tân (modernisme) mu2n n2i k/t tri/t h!c v9i th n
h!c. T* th i ., nh th/ chi/n xu7t hi,n m&t th/ h, g!i là "trí th:c Công-giáo", vIn Công-giáo nh ng .&c
l-p h$n, không c: vi/t cái gì c1ng ph i tham chi/u giáo quy'n; v' ph $ng di,n 'v-t ch7t', không còn b
ràng bu&c b?i Imprimatur và h, th2ng nhà in và sách giáo khoa thu&c giáo quy'n. R0i t* .ó có khuynh
h 9ng giáo quy'n ./n g n, làm ".0ng minh" v9i các v+n ngh, s5, n y sinh phong trào 'cách tân v+nch $ng Công-giáo' v9i nh ng François Mauric, Jacques Maritain, Georges Bernanos, v.v. Nay thì cu&c
kh;ng ho ng .ã vô tình không còn m&t cách th ng tr4c, ch= d-y lên m i khi có bi/n c2 hoEc tác phCm
gây tranh lu-n. M&t bên là th n h!c, là khuôn th 9c .)o lý, tín ng Kng, còn bên ngh, s5 thì ch; trì t4 do
sáng t)o. Ng i ngh, s5 th$ v+n và mG thu-t sáng-t)o ngh, thu-t nh ng không . @c t4 cho mình là
"ng i sáng t o" theo ngh5a c;a nhà th n h!c - ch= có Thiên Chúa là nhà 'sáng t)o' t i cao và duy nh t.
Xét cho cùng thì Ngh, thu-t và Luân lý nh hai thành ph n có th( t4 t)i riêng nh ng l)i cùng xu7t phát t*
Thi,n MG. Trình bày nh th/ .( th7y r>ng ngày nay ng i ta d ch7p nh-n r>ng v+n ngh, s5 có m&t n'n
t ng thCm mG riêng, cá bi,t, v9i m3c .ính và ph $ng cách th4c hi,n riêng. Không th( có con ng i mà
không có v+n hóa và ngh, thu-t. "Nh ngh, thu-t, con ng i thay hình .%i d)ng cho nh ng .i'u ki,n
s2ng c;a mình. Con ng i .em l)i cho v8 .<p m&t hình hài và t4 gi i thoát mình khAi nh ng lo s@. Qua
ngh, thu-t, con ng i còn chu toàn s: m,nh khu7t ph3c t)o d4ng n a, nh ng ? .ây con ng i ti/n hành
s: m,nh 7y trong tình yêu và s4 t/ nh ch: không ph i b>ng b)o l4c ..." (Trích Jean-Louis Bruguès, T
i n Luân Lý Công Giáo) (3). Nh v-y, v' Chân Thi,n MG thì trong ngh, thu-t, cái <p là chính, còn cái
Chân Th-t và cái T2t Lành không h6n là thi/t y/u - tùy b& môn ngh, thu-t. i'u này phù h@p v9i cái nhìn
Công giáo m9i v' ngh, thu-t : "V8 <p .ánh th:c tính n&i tâm, m u nhi,m, s4 hài hòa .0ng hành v9i vi,c
tr? v' v9i T)o Hóa c;a m!i t)o v-t", và ngh, nhân ".( tr? thành t4 do, m i ng i ph i 't4 xây l7y mình' ...
con ng i là ngh, nhân c;a chính mình, là chính s4 quan phòng c;a mình" vì n/u ngh, nhân t-p luy,n .(
tr? thành ngh, s5, "lúc b7y gi ngh, thu-t tr? thành m&t .ùc tính trí tu,, m&t .:c tính trí th:c, .i'u . a .Cy
Jacques Maritain nói r>ng "ngh s* là ng i trí th c ang hành ng" (4).
N/u c+n b n .)o .:c (Ethic) c;a v+n-ch $ng là nhDm . a ./n c:u r i; thì tôn giáo c1ng . a ./n c:u r i;
nh ng m i bên có nh ng khác bi,t .Ec thù. Nhà v+n Nga Dostoievski t*ng vi/t trong truy,n Th.ng Kh
(L'Idiot) "cái 1p s- c u r(i nhân lo i / la beauté sauvera le monde", m&t câu nói . @c xem nh l i s7m
và . @c các nhà lý lu-n ngh, thu-t sB d3ng l)i. Câu nói c;a Dostoievski nh mu2n xác quy/t cái m2i liên
h, thi/t y/u c n có gi a cái <p mG thu-t, âm nh)c, v+n-ch $ng v.v. v9i tìm ki/m tâm linh. :c tin và
không gì khác sH c:u con ng i. Ngh, thu-t và sáng t)o là cách gEp gK Th @ng ./, Thiên Chúa, nh
v-y ph i s2ng và tin tr 9c khi làm m&t cái gì, nh sáng t)o v+n th$, .( cho tha nhân .!c . @c, th7y
. @c, hi(u . @c, cái " <p bên trong" n$i nhà v+n th$, khi/n cây bút .ó tr? thành ch:ng nhân s2ng .&ng.
M&t nhà v+n ng i Nga khác, Alexandre Soljenitsyne, n)n nhân ch/ .& toàn tr , gi i Nobel V+n-ch $ng
n+m 1970, m&t ti/ng nói l $ng tâm sáng giá c;a th i hi,n .)i, ông v*a m9i m7t n+m nay 2008, .ã ph i
r i bA quê h $ng .( s2ng l u vong và .( . @c t4 do sáng tác, .ã nhi'u l n lên ti/ng ch2ng l)i ngh, thu-t
tr*u t @ng, vì theo ông, ngh, thu-t ph i là m&t . m b o hoàn toàn th-t s4 kh tín v' s4 th-t và cho phép
l $ng tâm chúng ta t=nh th:c m&t cách c3 th( và khách quan tr 9c nh ng gian d2i có h, th2ng c;a nerèn
v+n hóa v-t ch7t và l@i nhu-n. N/u không có cu&c s2ng tâm th:c này, cái hèn h) sH ti/p t3c con . ng
c;a nó trong ý th:c chúng ta.
C hai nhà v+n ng i Nga tuy s2ng vào hai th i .i(m khác nhau nh ng có cùng nh-n th:c t* kinh nghi,m
s2ng v' v+n-ngh, và mG thu-t : m&t l i chân lý còn nEng h$n c th/ gian c&ng l)i !
MEt khác, mu2n có t4-do, k( c t4 do sáng t)o, là ph i phân bi,t rõ Thi,n và ác, và . @c hay thua .'u
nh h ?ng ./n v-n m)ng con ng i và t4 do. Sáng tác ngh, thu-t là di(n t m&t cái gì, m&t s4 vi,c hay

tâm t m&t ng i, là k( l)i m&t chuy,n gì, ... nh ng hành vi sáng t)o .ó ph i . @c ch; . nh, h 9ng dIn
b?i Chân Thi,n MG. N/u sáng t)o .( c% võ hay duy trì cái ác, cái x7u, gian d2i, ngu si, v.v. thì con ng i
sH .ánh m7t giá tr sáng t)o và nhân b n. :c c2 giáo hoàng Gioan-Phaolô ., nh t*ng nói "Th/ gi9i
chúng ta .ang s2ng lúc nào c1ng c n ./n mG thu-t, cái <p, .( không ph i chìm .Dm trong tuy,t v!ng".
( k/t lu-n, chúng tôi mu2n k( chuy,n tri/t gia Martin Heidegger không lâu tr 9c khi qua . i .ã tuyên b2
v9i nhà báo n 9c :c, t Spiegel (1976) r>ng 'ch, có Th ng
là còn có th c u r(i con ng i ' ("Seul
un dieu pourrait encore nous sauver "). M&t tri/t gia hi,n t @ng lu-n vô th n .ã ph i .i ./n k/t lu-n .ó v'
H u Th( (Être), .áng .( cho chúng ta suy ngh5. (Xin m? d7u ngoEc ? .ây .( gi9i thi,u nh ng nghiên c:u
c;a ti/n s5 Tr n Công Ti/n v' Tân 9c kh?i .i(m c1ng t* hi,n t @ng lu-n). Cu&c hi,n sinh c;a con ng i
chúng ta .ã là món quà c;a Thiên Chúa, v-y sáng t)o và tích l1y sáng t)o v+n-ch $ng, ngh, thu-t có
.áng giá gì n a không? Ân s;ng, khát v!ng ân s;ng, ph i ch+ng .ó là h)nh phúc c;a cu&c s2ng nhân
sinh, trong .ó có nh ng ng i ngh, s5?
Các tác-gi v+n-h!c công giáo Vi,t-Nam ít nhi'u .ã .3ng ./n ý ngh5a cu2i cùng c;a . i ng i tr n th/, và
.a s2 h! nói ./n . i s2ng hôm nay c;a ng i Công giáo nh là m&t ng i Vi,t-Nam, m&t thành ph n c;a
dân-t&c dù có ph i s2ng xa .7t n 9c. T t ?ng .)o Thiên Chúa, t duy .)o, .ã th-t s4 th7m nhu n vào
v+n-hóa và v+n-h!c ngh, thu-t n 9c ta. Và .ã sinh ra m&t truy'n th2ng v+n-h!c có n'n n/p và hi(n
nhiên, trong th4c t/ l ch-sB và dân t&c. M&t h&i nh-p .:c tin và v+n-hóa c&i ngu0n Vi,t-Nam phát sinh hoa
trái ngh, thu-t và v+n h!c ngh, thu-t là con . ng h u hi,u nh7t .( ./n v9i ng i khác, trong c1ng nh
ngoài Công-giáo.
KG thu-t là b-n tâm c;a ng i vi/t / ng i ngh, s5, vì ng i .!c (và ng i th ?ng ngo)n ngh, thu-t) ch=
mu2n th ?ng th:c cái . @c sáng t)o ra hoEc . @c vi/t ra! Nh v-y, mG-thu-t và kG thu-t v+n-ch $ng tr?
nên quan tr!ng, là cái riêng c;a m i tác gi , trong cách vH, d4ng t @ng, trong cách k(, cách vi/t, trong
không khí mà tác phCm t)o nên . @c! S:c m)nh c;a bài th$, bài v+n hay tác-phCm ngh, thu-t là ? ý
t ?ng, m3c .ích, ? hình nh và ? n&i dung, s: .i,p . @c chuyên ch? hay nhDm t9i. M&t tác phCm thành
công theo thi(n ý là khi có th( giúp ng i .!c / ng i th ?ng ngo)n hi(u bi/t, yêu m/n và th4c thi . @c
nh ng lý t ?ng Chân Thi,n MG trong cu&c . i. Nh ng tr 9c khi vi/t hay sáng tác, v+n ngh, s5 nên bi/t
mình là ai, vi,c .ó tùy thu&c vào vi,c nh-n di,n th4c-th(, n&i dung n'n t ng là cái luôn hi,n .)i hóa, c-p
nh-t hóa. C$ c7u xã h&i, v+n hóa luôn sinh hóa, ti/n t9i phía tr 9c .( s2ng còn, tr ng t0n, v @t qua
. @c nh ng b/ tDc và v7n .' tr4c di,n. Nhà làm v+n-ngh, c1ng không thoát ra . @c vòng vây hi,n-.)i
.ó, nói nh nhà lý lu-n v+n-h!c Roland Barthes : "v n-h c là chính cái t d y, t nh n chân" ("la
littérature, c'est ce qui s'enseigne") (5). Vi/t và làm ngh, thu-t, là s2ng cu&c s2ng hi,n th4c, dù ? h ingo)i hay trong n 9c. Vi/t là m&t bi(u hi,n c3 th( cái s2ng sinh .&ng, bi(u hi,n c;a cu&c .i tìm ý ngh5a
cho cu&c s2ng con ng i, c1ng là cu&c tìm ki/m Chân Thi,n MG - nh m&t s: m)ng. S2ng nh m&t ng i
Vi,t hi,n .)i, hôm nay và nh m&t ng i Công-giáo hay c2t lõi Công-giáo! S2ng và truy'n .)t l)i cho . i
nh ng rung .&ng, tình càm, t t ?ng xuôi cùng chi'u v9i chân lý c;a . i s2ng: có th( k/t lu-n .ó chính là
s: m,nh c;a v+n ngh, s5 Công giáo hi,n nay!
Boston, 4-10-2008
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9. M T VÀI C M NGH4 V CU C H I TH O:
“CHUY#N
T TIN M$NG QUA V*N HÓA VÀ V*N H-C NGH5 THU T.” T I BOSTON COLLEGE
Tôi vi/t h$i tr m&t vài c m ngh5 v' cu&c h&i th o “chuy(n .)t tin m*ng qua v+n hóa và v+n h!c
ngh, thu-t” vì tôi mu2n .( cho lòng mình lDng xu2ng. Ng i ta th ng nói: “S4 th4c n>m d 9i .áy ly
r @u.” Tôi không dám nói là s4 th-t v' cu&c h&i th o này n>m d 9i .áy lòng tôi nh ng tôi có th( kh6ng

. nh v9i chính mình và v9i quý cha, quý b)n r>ng nh ng .i'u tôi vi/t ra .ây xu7t phát t* t7m lòng thành
th-t và vô t .
a .i(m h!p mEt . @c di n ra t)i Boston College c;a dòng Tên – Jesuites hay còn g!i là Society
of Jesus, tr ng . @c xây c7t vào n+m 1863, cách nay 145 n+m. ây là m&t khuôn viên .)i h!c r&ng
l9n, yên t5nh lùi sâu vào d5 vãng và m? r&ng v' t $ng lai, có nh ng hàng cây cao mà lá .ã bDt . u ng
màu vàng trong nh ng ngày . u thu se l)nh. Bên d 9i và bên c)nh nh ng cây c% th3 này là nh ng
ki/n trúc c% kính, nh ng ngôi nhà nguy,n, nhà th .ã .:ng v ng hàng tr+m n+m, t)o cho các sinh viên
và du khách m&t ý ni,m tr ng sinh v5nh cBu c;a .)o Công Giáo .ã hi,n di,n trên . a c u này t* ngày
có v n . a .àng (Garden of Eden).
Có lH không ph i do m&t s4 tình c mà cu&c h&i th o . @c t% ch:c n$i .ây, mà theo Thánh Kinh,
các Tông 0 c;a Chúa .ã . @c Chúa Thánh Th n hi,n xu2ng nh hình “l Ki lBa”. Các Tông 0 bDt
. u nói nh ng ti/ng l) vì .ám .ông dân chúng thu&c nhi'u qu2c gia khác nhau có mEt t)i Jerusalem.
Cùng m&t hình th:c v9i quá trình .ó, cu&c h&i th o v' Truy'n )t Tin M*ng t)i Boston College .ã
nh7n m)nh ./n vai trò c;a Chúa Thánh Linh tr 9c khi xB d3ng v+n hóa, v+n h!c, ngh, thu-t, h&i h!a,
âm nh)c.v.v… .( truy'n .)t tin m*ng, ngh, nhân ph i . @c Chúa Thánh Linh tác .&ng, h 9ng dIn
nh ngày x a Chúa Thánh Linh .ã tác .&ng và h 9ng dIn các Tông 0 tr 9c khi các Ngài .i khDp n$i
.( rao gi ng Tin M*ng…
Không cùng m&t m3c .ích nh nh ng ngh, nhân khác, nh ng ngh, nhân Công Giáo h!p mEt l n
. u tiên trong Boston College, không sáng tác .( th% l& tâm tình c;a mình trên gi7y trDng m4c .en.
Không. Không ph i nh v-y. Nh ng ngh, nhân Công Giáo m&t khi .ã th7m nhu n tinh th n c;a cu&c
H&i Th o nói trên . @c t% ch:c trong âm th m, lEng lH, kín .áo và có s4 h 9ng dIn c;a Chúa Thánh
Linh.
VIn theo Thánh Kinh, trong ngày Chúa Thánh Th n hi,n xu2ng, Thánh Phêrô và các Tông 0 .ã
rao gi ng Tin M*ng m&t cách thao thao b7t tuy,t khi/n ng i nghe t ?ng .âu là các Ngài v*a u2ng m&t
ly r @u n0ng.
Các ngh, nhân Công Giáo, nh7t là các ngh, nhân tham d4 bu%i H&i Th o ? Boston College ngày
04-10-2008 v*a qua và r0i .ây sH có nh ng ngh, nhân sáng tác nh ng tác phCm b7t h;... Nh ng ngh,
nhân này không sáng tác cho mình, vì mình mà sáng tác theo s4 h 9ng dIn c;a Chúa Thánh Linh và
n/u chúng ta không hi(u rõ . @c Chúa Thánh Linh .óng vai trò m u nhi,m nh th/ nào trong ba ngôi
Thiên Chúa và tác .&ng nh th/ nào .2i v9i . i s2ng c;a chúng ta, sau khi Chúa Jesus .ã v' tr i thì
chúng ta c1ng không hi(u . @c khi nào Chúa Thánh Linh nh-p vào h0n ta .( h 9ng dIn ta sáng tác.
Cu&c H&i Th o .ã di n ra trong b u không khí c?i m?, bình .6ng, tr-t t4 và không kém ph n sôi
.&ng, 0n ào. i'u này ch:ng tA có m&t .&ng l4c hay m&t bàn tay vô hình nào .ó .ã h 9ng dIn cu&c
h&i th o c;a chúng ta. Bàn tay h 9ng dIn .ó chính là bàn tay c;a Chúa Thánh Linh.
Theo ng i vi/t và c1ng theo m&t s2 linh m3c mà ng i vi/t .ã . @c ti/p xúc trong nh ng cu&c
m)n .àm, thì cu&c h&i th o ? Boston College ch= là ng!n ngu0n c;a m&t dòng sông l9n bDt ngu0n t*
ngàn n+m tr 9c và ch y dài ./n ngàn n+m sau. Không ai th7y rõ ng!n ngu0n c;a dòng sông l9n này
nh ng m!i ng i tham d4 bu%i h&i th o truy'n .)t Tin M*ng qua v+n hóa và v+n h!c ngh, thu-t .'u có
th( t4 hào mình là nh ng gi!t n 9c trong ng!n ngu0n .ó.
Ng i vi/t l7y làm hãnh di,n và t4 hào nh v-y trong tinh th n .óng góp, ph3ng s4 và khiêm t2n
m9i có th( t)o nên nh ng tác phCm h u ích lâu dài .( l)i cho nh ng th/ h, mai sau.
Và ti,n .-y, tôi c1ng xin m)n phép m @n hai câu th$ trong .o)n k/t c;a truy,n Ki'u, m&t ki,t tác
l*ng danh c;a thi hào Nguy n Du:
“L i quê chDp nhEt dông dài,
Mua vui c1ng . @c m&t vài tr2ng canh.”
( k/t thúc bài này v' cu&c h&i th o ? Boston College, ng i vi/t nh .ã . @c Chúa Thành Linh
soi sáng, v-y xin ghi l)i nh ng dòng ch cu2i cùng:
Ch= có nh ng tâm h0n khiêm t2n m9i . @c Chúa Thánh Linh tác .&ng và h 9ng dIn soi sáng .(
truy'n .)t Tin M*ng l u l)i mãi mãi v' sau… Và chính Chúa Giê-su .ã khuyên chúng ta: ”Các con ph i
hi'n lành và khiêm nh ng trong lòng…”
Tác gi Nguy&n Tr ng
V M cL c
10. M T G2I Ý V Ý TH"C KITÔ
M&t bu%i sáng th: B y t)i Boston. Thi/t tr i vào thu se l)nh, nDng nh< và trong. Anh Lê +ng Ân lái
xe . a tôi và anh Quyên Di .én Boston College, quanh co qua nh ng con . ng ch9m mang màu sDc
c;a mùa thu v9i nh ng cây phong lá .%i sang màu vàng cam r4c rK. Nhà cBa hai bên . ng v9i l2i
ki/n trúc Âu Châu c% kính, mang v8 yên t5nh và thanh bình. T7t c nh m&t b:c tranh mang v8 .<p d u

dàng và s2ng .&ng., làm t+ng ni'm vui sDp . @c gEp gK nh ng ng i c1 m9i trong bu%i h&i th o ch;
.' "Chuy(n )t Tin M*ng qua V+n H!c Ngh, Thu-t." sDp di n ra hôm nay. Li/c qua danh sách nh ng
ng i ? xa v', ngoài Cha Tu, và Cha Liêm tôi .ã gEp, .a s2 là nh ng ng i tôi ch= . @c nghe tên t*
lâu nh ng ch a bi/t mEt. Còn anh em S: i,p t)i Boston tôi c1ng ch= nghe tên, và gEp duy nh7t anh
Tr n Thu Miên m&t l n tr 9c khi S: i,p ra . i cách .ây h$n m i n+m. Thôi thì chút xíu n a sH bi/t
mEt nhau h/t.
Và .úng nh s4 9c .oán c;a tôi, khi ph n t4 gi9i thi,u c;a m!i ng i v*a xong, tôi c m th7y b u khí
tr? nên thân m-t ngay, chDc h6n vì t* lâu .ã nghe danh và khâm ph3c nh ng b-c .àn anh tr ?ng
th @ng .ang ng2i tr 9c mEt mình, và hôm nay tôi sH . @c h!c hAi r7t nhi'u t* các v này. Tuy có
nhi'u v .ã qua cái m2c 'th7t th-p c% lai hy' nh các bác Nguy n Tr!ng,
H u Nghiêm, Trà L1...
nh ng c1ng có m&t s2 không ít ng i trong .ó có ca'c Linh M3c ch= l9n h$n tôi ch*ng ... h$n ch3c tu%i,
và m&t s2 r7t ít ng i cK tu%i tôi, và có c m&t vài ng i tr8 h$n nh ca s5 Ng!c Hu,, Charles Ph)m,
cha Hoà...
SMn v9i tinh th n h!c hAi và khám phá c;a mình, l n l @t t*ng bài thuy/t trình ti/p n2i nhau trong ngày,
c&ng v9i ph n trao .%i th o lu-n sau m i bài, .ã m? ra cho tôi nh ng cánh cBa .( .i t9i và chDc chDn
sH th7y . @c nhi'u h$n. Nói chung là nh ng b+n kho+n, tr+n tr?, và g@i ý... th ng không ph i c;a
riêng ai, nh ng là c;a r7t nhi'u ng i. Th/ còn câu tr l i sH ? .âu ra? Tôi thích cái nguyên lý anh
Tr n Thu Miên . a ra, là th ng ng i hAi .ã có câu tr l i sMn c;a mình, tr 9c khi .Et câu hAi cho m!i
ng i. Nh v-y tôi suy ra r>ng, khi nh ng v7n n)n . @c . a ra trong bu%i h&i th o là nh ng v7n n)n
chung c;a nhi'u ng i, thì . $ng nhiên là m i ng i .ã có sMn m&t gi i pháp c;a riêng mình cho t*ng
v7n n)n, và sH .em ra bàn th o .( b% túc, t%ng h@p, .( .0ng ý v' nh ng gi i pháp h u hi,u tùy theo
nh ng hoàn c nh . @c nh-n di,n.
C1ng trong tình th n . a ra nh ng v7n n)n chung, bác Trà L1 sMn v9i cái khi/u nói chuy,n hài h 9c,
.ã . a ra v7n n)n v' vi,c sB d3ng ngôn ng Vi,t Nam c;a ng i Kitô h u có nh h ?ng th/ nào trong
vi,c "Chuy(n )t Tin M*ng qua V+n H!c Ngh, Thu-t", t:c là ch; .' c;a bu%i h&i th o hôm nay. Tuy
.ây là ph n vui nh&n trong bu%i h&i th o v9i cách trình bày dí dAm c;a bác Trà L1, nh ng r7t ti/c v7n .'
l9n này không n>m trong ch $ng trình c;a bu%i h&i th o, mà ch= . @c bác Trà L1 nhanh l< chen vào mà
thôi. N/u nh ng bu%i h&i th o trong t $ng lai dành ra h6n m&t bu%i cho .' tài này, chDc chDn m i
ng i tham d4 sH .óng góp r7t nhi'u nh ng v7n n)n và gi i pháp có sMn c;a mình. Nh ng không
sao, nghi th:c Sai i trong thánh l b/ m)c nói lên s4 ti/p n2i c;a nh ng gì .ã . @c g@i ra trong bu%i
h&i th o này. Và chính vì v-y mà tôi vi/t ti/p ph n còn l)i c;a bài này .( ti/p n2i ph n g@i ý c;a bác
Trà L1 v' vi,c ng i Kitô h u nên xét l)i và cCn th-n trong vi,c sB d3ng ngôn ng c;a mình.
Ai c1ng bi/t "v+n là ng i". Vi,c sB d3ng ngôn ng , c;a ng i c m bút c1ng nh trong nh ngcâu
chuy,n trao .0i h>ng ngày, là m&t trong nh ng ph $ng ti,n .( m&t ng i trình bày nh ng suy ngh5 c;a
mình, và qua .ó c1ng t4 trình bày quan ni,m s2ng và b n ch7t cá bi,t c;a mình. Riêng ng i Kitô h u
còn ph i trình bày th/ nào qua ngôn ng và cách s2ng .( nói lên . @c cái b n ch7t Kitô n$i mình, nói
lên . @c con ng i c;a Chúa Kitô hi,n di,n và nh h ?ng toàn b& cu&c s2ng c;a mình ra sao. C1ng
xin nói ngay r>ng, chúng ta không th( ki(m soát ngôn ng ngay tr 9c khi nói hoEc vi/t, vì khi .ó .ã quá
mu&n! Ngôn ng . @c hình thành do t t ?ng, t t ?ng bDt ngu0n t* ý th:c. V-y ý th:c là .i'u quan
tr!ng, nh ng may mDn ý th:c x y ra trong . u và ph i m7t m&t th i gian ý th:c m9i có .; lông .; cánh
.( xu7t hi,n qua l i nói, thái .& hoEc vi,c làm. Không gian và th i gian .ó là .i'u ki,n thu-n ti,n .(
m&t ng i có th( bDt . u t* ý th:c .( t)o hình cho tác phCm bên trong, và sH trình bày tác phCm .ó ra
bên ngoài qua ngôn ng , thái .& và hành .&ng.
Th ng ng i ta hay nói "ch!n l4a m&t thái .&", "ch!n l4a cách .2i xB", hay "ch!n l4a cách nói",
nh ng theo tôi thì c n ch!n l4a m&t ý th:c. &c gi sH hAi: "Ý th:c là ý th:c, sao ch!n l4a . @c?".
Câu hAi này r7t h@p lý, nh ng xin tr l i là n/u mu2n ch!n m&t thái .& hay cách .2i xB nào .ó, tôi sH sH
tìm hi(u "ý th:c nào . a ./n thái .& hay cách .2i xB mà tôi ch!n?" Thí d3: Cách .2i xB yêu th $ng
bDt . u t* ý th:c v' ni'm vui do tình yêu mang ./n, thái .& h-n thù bDt . u t* ý th:c b thi,t thòi, áp
b:c, v.v...
Khi tôi ch!n l4a cách sB d3ng ch ngh5a c;a mình c1ng th/, nh ng ch ngh5a bày tA lòng yêu th $ng,
l)c quan, vui v8.. bDt ngu2n t* ý th:c v' l@i ích c;a thái .& l)c quan, vui v8. Nh ng t* ng gieo rDc h-n
thù bDt .âu t* ý th:c r>ng mình b k'm k<p, áp b:c, b th $ng t%n, thi,t thòi... Quý v .&c gi c: .em
nh ng bài báo ch2ng C&ng c4c .oan ra xem sH th7y rõ .i'u này. V' cách sB d3ng ngôn ng thu&c
d)ng th: hai này, trong b a c$m v9i anh ch Lê +ng Ân tr 9c khi . a tôi ra phi tr ng, anh ch Ân và
tôi có chia s8 v' m&t c3m t* r7t l i .:c Bác Ái. ó là c3m t* ".i th+m l+ng bác H0" mà r7t nhi'u ng i

mi'n Nam trong .ó không ít ng i Công Giáo th ng dùng .( ch= vi,c .i làm v, sinh cá nhân trong nhà
c u. Có thái .& ch2ng C&ng là m&t chuy,n, nh ng dùng c3m t* này .( chà .)p nhân phCm c;a m&t cá
nhân thì không nên, nh7t là ng i Kitô h u tin r>ng ai c1ng do Thiên Chúa t)o d4ng theo hình nh c;a
Ngài. H$n n a trong s: m)ng chuy(n .)t Tin M*ng c;a ng i Kitô h u thì không th( ch7p nh-n vi,c
chà .)p nhân phCm con ng i dù ch= b>ng câu nói thi/u ý th:c, vì nh th/ sao g!i là "Tin M*ng" . @c?
Tôi c1ng chia s8 v9i anh ch Ân v' m&t danh t* không th( không dùng trong ngôn ng c;a nhi'u tôn
giáo, nh7t là trong ngôn ng c;a Công Giáo, nh ng .ã t* lâu r0i tôi tránh không dùng. ó là ch T I.
Thay vì dùng t* T I hay T I LOI, tôi ch!n dùng t* LOI LPM, và thay vì nói ./n hình ph)t c;a t&i l i, tôi
dùng S
AU KH .( ám ch= h-u qu c;a t&i l i. Thoáng nghe qua, T I hay T I LOI g@i ra s4 tr*ng
ph)t khi/n con ng i t4 nhiên ph n :ng b>ng s@ hãi, lCn tránh. Còn LOI LPM d g@i s4 tha th:, khi/n
ng i làm l i bi/t sám h2i và c m th7y có c$ h&i làm l)i, và AU KH g@i lòng th $ng xót, khi/n con
ng i có lòng c-y trông. ThB hAi cách dùng ch nào sH h u hi,u h$n khi chuy(n .)t "Tin M*ng"?
Ý tôi mu2n nói s4 l4a ch!n v' cách dùng ch v*a . a ra bDt . u khi tôi ch!n ý th:c "t&i là .au kh%"
thay vì ch!n ý th:c "t&i .áng tr*ng ph)t." Tôi có th( vi/t m&t bài dài v' ý th:c "t&i là .au kh%" c;a mình,
nh ng xin vDn tDt b>ng ph $ng pháp tam .o)n lu-n nh sau: Th: nh7t, T I gây ra .au kh% cho nhi'u
ng i, k( c t&i nhân c1ng ch u .au kh% vì ân h-n, x7u h%, vì n i s@ hãi b tr*ng ph)t, và cu2i cùng
th ng ch u nh ng hình ph)t .au .9n, kh% nh3c, t* b la mDng, .ánh .òn, ph)t v), cho ./n tra t7n, tù
.ày, hành quy/t... Chúa Giêsu không có t&i, nh ng .ã t4 .Et mình vào hoàn c nh b k/t án là k8 ph)m
t&i, và hình ph)t dành cho Ngài là án tB hình, là cái ch/t vô cùng .9n .au nh3c nhã mà ng i Do Thái
th i .ó vIn dùng .( tr*ng ph)t các t&i nhân. Tr 9c th i Chúa Giêsu và cho .ên bây gi .i'u này vIn
.úng. Th: hai, ng i .au kh% bao gi c1ng .áng th $ng. V-y k8 có t&i là ng i .áng th $ng, nh
Chúa Giêsu .ã nói: "Ta ./n .( c:u ng i có t&i."
Ý th:c, hay s4 nh-n ra, t:c là m&t .i'u gì .ã có sMn t* tr 9c, và ph i trong m&t .i'u ki,n thu-n ti,n thì
m9i hi,n ra và th7y . @c. M&t Kitô h u .ích th4c là ng i có c$ h&i và .i'u ki,n .( nh-n ra S4 S2ng
bDt ngu0n t* 7ng Có SMn và S4 S2ng t0n t)i b>ng Tình Yêu Có SMn c;a 7ng Có SMn này . Nh ng
không ph i ai c1ng nh-n ra 7ng Có SMn, và càng không ph i ai c1ng nh-n ra Tình Yêu Có SMn, m+c
dù m!i ng i .'u .ang s2ng trong S4 S2ng, trong Tình Yêu Có SMn. Chính :c Kitô .ã .em ý th:c
này ./n cho nhân lo)i b>ng Tình Yêu Có SMn c;a 7ng Có SMn n$i Ngài, nên tôi g!i .ó là "Ý Th:c
Kitô". N/u g!i là " Ý Th:c Kitô" thì nghe nh c m&t ngành tri/t h!c ghê g9m lDm, nh ng v7n .' sH .$n
gi n h$n n/u nói r>ng c n bDt . u t* ý th:c Kitô .( t)o nên b n ch7t Kitô qua l i nói, vi,c làm, thái .&
và cung cách c;a mình.
Tr? l)i v9i bu%i h&i th o "Chuy(n )t Tin M*ng Qua V+n H!c Ngh, Thu-t", tôi xin nhDc l)i 3 câu hAi
. @c .Et ra trong ph n . u bài thuy/t trình khai m)c c;a Linh M3c Nguy n Thanh Liêm v' $n g!i c;a
ng i v+n ngh, s5 Công Giáo: "Ai g!i? G!i ai? và G!i .( làm gi?" mà chDc chDn ng i tham d4 .ã có
câu tr l i. Riêng tôi, tuy . @c Sai i .( "Chuy(n )t Tin M*ng Qua V+n H!c Ngh, Thu-t" nh ng th-t
tình tôi vIn ch a bi/t ph i chuy(n .)t Tin M*ng gì, và chuy(n .)t cho Ai, và chuy(n .)t Th/ Nào?. Ch=
bi/t là v9i kh n+ng h)n h<p c;a mình tôi hi(u r>ng Thiên Chúa g!i tôi, và tôi . @c g!i .( bDt . u t* "Ý
Th:c Kitô" tôi sH c2 gDng t)o . @c "B n Ch7t Kitô" n$i con ng i c;a mình .( trình bày cho m!i ng i
chung quanh. Ai a thích "B n Ch7t Kitô" n$i tôi, sH tìm hi(u "Ý Th:c Kitô" và nh-n ra nhân ra S4 S2ng
bDt ngu0n t* 7ng Có SMn và nh-n ra S4 S2ng t0n t)i nh Tình Yêu Có SMn qua :c Kitô và nh ng
Kitô h u .ích th4c. Quan tr!ng h$n n a, là dù cu&c . i c;a m i ng i có th/ nào thì Tình Yêu Có SMn
vIn b o . m cho chúng ta ./n v9i Chân Thi,n MG c;a 7ng Có SMn. Tôi nh7t . nh và hy v!ng mình sH
gieo . @c "Ý Th:c Kitô" n$i nhi'u ng i, và m!i chuy,n khác sH t4 ti/p n2i .( ngày m&t nhi'u ng i
mang "B n Ch7t Kitô" h u bi/n .%i th/ gi9i cho t2t h$n trên con . ng tìm ki/m Chân Thi,n MG.
Cincinnati, Ohio
Tác gi Nguy&n Th% Kim Loan
V M cL c
11. S" M NG NG
I C!M BÚT CÔNG GIÁO VI5T NAM
+ Qua s h( tr c a 2y Ban V n Hóa Liên oàn Công Giáo Vi t Nam t i Hoa K/, M ng L i D ng L c,
T p Chí S
i p và m t s thân h u, m t bu&i g p g3 thân m t gi a nh ng ng i Vi t Nam sinh ho t
trong lãnh v c v n hóa và ngh thu t t& ch c t i Boston College, MA, vào ngày 4 tháng 10, 2008, v i
ch
: 'Chuy n T i S
i p Tin M ng qua V n H c & Ngh Thu t'. Ch T ch Liên oàn CGVN t i Hoa
K/, LM. Giuse Nguy"n Thanh Liêm, ã
c m i chia s$ v
tài: "S M ng c a Ng i C m Bút Công
Giáo Vi t Nam". D i ây là toàn v n bài chia s$.
Kính th a quý Cha và toàn th( quý v ,

Chân thành cám $n t7t c quý v .ã hy sinh th i gi , công s:c quy t3 v' n$i .ây, cùng nhau ng0i l)i .(
hy v!ng .óng góp m&t cái gì .ó cho n'n V+n Hóa Công Giáo Vi,t Nam. Thành ý c;a m i ng i r7t .áng
hoan nghênh. Xin Thiên Chúa chúc lành cho t7t c chúng ta.
Nói ./n S: M)ng, có lH ng i Công Giáo chúng ta quen v9i t* "#n G!i" h$n. Ba v7n .' trong ph)m vi
này: Ai g!i, g!i ai và g!i .( làm gì?
V9i con mDt .:c tin: chúng ta nh-n bi/t r>ng, m i ng i .'u . @c Chúa g!i, và trao cho s: m)ng nào
.ó. úng nh .i'u chia s8 c;a :c Thánh Cha Benedict XVI, trao .%i v9i Peter Seeward, r>ng: “M(i
cu c s ng có n g i riêng. Nó có 0n s riêng và con
ng riêng. Không cu c
i nào là thu n b t
ch c, tung t ng b c ra t m t chu(i gi ng nhau. Và m(i ng i c ng c n can m s ng i mình m t
cách sáng t o mà ch)ng c n b t ch c ai”. ( 'Thiên Chúa và Tr n Th/', tr. 286). C1ng qua .i'u chia s8
này, ý ngh5a c;a d3 ngôn Nén B)c chúng ta thi tho ng nghe trong các Thánh L , rõ nét h$n: Tùy theo
kh n+ng t*ng ng i, Chúa giao cho 5 nén, hay 2 nén .( sinh l@i (Mt 25:14-29).
Trong Ph n Nh-p ' c;a cu2n 'Tóm L @c H!c Thuy/t Xã H&i c;a Giáo H&i Công Giáo' (Tóm L @c
HTXH), có nh7n m)nh: “Ý ngh*a sâu xa nh t c a cu c s ng con ng i
c l ra khi con ng i t do
tìm ki m s th t nào ó có th
nh h ng và em l i s sung mãn cho cu c s ng” (Tóm l @c HTXH, tr.
37).
Th-t v-y, th/ gi9i này ch:a .4ng nhi'u .i'u bí nhi,m bao quanh cu&c s2ng và hoàn c nh con ng i, và
con ng i khi sinh ra, v9i lòng khao khát tìm ki/m s4 th-t xung quanh cu&c s2ng, .ã c2 gDng r7t nhi'u
.( có nh ng .áp án. Qua hành .&ng d7n thân tìm hi(u cho ra s4 th-t .ó, .ã làm cho . i s2ng con
ng i phong phú h$n, sung mãn h$n!
C n m? ngoEc n$i .ây, cu2n sách này do H&i 0ng Giáo Hoàng v' Công Lý và Hòa Bình biên so)n và
ph% bi/n n+m 2004. :c C2 H0ng Y FX Nguy n V+n Thu-n, nguyên Ch; T ch H&i 0ng,“ ã th c hi n
ph n chu0n b ph c t p c a tài li u này”, nh l i . $ng kim Ch; T ch H&i 0ng, .:c H0ng Y Renato
Raffaele Martino, gi9i thi,u.
Trong l5nh v4c V+n Hóa, - chúng ta .ang nói chuy,n v+n hóa – “V n Hóa ph i là l*nh v c u tiên, cho
s hi n di n và d n thân c a Giáo H i và các Kitô h u” (Tóm L @c HTXH, tr. 378). R7t rõ ràng, t7t c
Kitô h u .'u . @c m i g!i d7n thân trong l5nh v4c này! Linh M3c Tr n Cao T ng, m&t nhà sinh ho)t
nhi,t thành và tha thi/t trong lãnh v4c V+n Hóa lâu n+m, c1ng .ã nêu lên nh ng b+n kho+n và u t .ó
trong nhi'u bài vi/t, c3 th( là bài 'Có C n L p M t Ban M!c V! V n Hóa Trong M(i C ng oàn Công
Giáo Không?', .+ng trên N&i San Liên oàn, s2 23, n+m 2008.
L i m i g!i d7n thân th-t tha thi/t và c7p bách cho V+n Hóa c1ng ./n t* ngu0n chính th2ng: t* các
Giáo Ph3 tham d4 Công 0ng Vatican II. Các ngài .ã nh-n th7y “s tách r i c a ni m tin Kitô giáo và
i s ng h.ng ngày nh là m t trong nh ng sai l m tr m tr ng nh t c a th i i chúng ta”. (Hi/n Ch/
M3c V3, Gaudium et Spes, 59:AAS 58 (1966), 1062). Chi ti/t h$n, vì:“Tình tr ng không có m t vi"n c nh
siêu hình, s
ánh m t lòng khát v ng tìm Chúa vì yêu mình quá
nên ch, t ph!c v! cho chính b n
thân, và các hình th c khác nhau g p th y trong nh ng l i s ng tiêu th!; dành u tiên cho vi c nghiên
c u khoa h c và k4 thu t nh là cùng ích c a i mình; chú tr ng vào dáng v$ bên ngoài, n( l c truy
tìm hình nh, nh ng k# thu t truy n thông" (Tóm L @c HTXH, tr. 378).
K( t* nh ng ngày các Giáo Ph3 Công 0ng Vatican II nh-n xét nh ng .i'u trên, th/ mà t ?ng ch*ng
nh m9i... hôm qua, vì tình tr)ng xã h&i và con ng i hi,n t)i ? trên .7t n 9c Hoa KL này, hay ? nh ng
qu2c gia khác nh bên Âu Châu và ngay c ? Vi,t Nam chúng ta, c1ng không... có khác gì h$n 40 n+m
tr 9c!
Do v-y, S: M)ng mà ng i Kitô h u, sau khi lãnh nh-n Bí Tích RBa T&i, . @c trao ban: Rao Gi ng Tin
M*ng C:u &, v' Thiên Chúa và Tình yêu bao la c;a Ngài dành cho loài ng i, h$n lúc nào h/t . @c
chú tr!ng .Ec bi,t.
Câu hAi . @c .Et ra cho gi9i c m bút Công Giáo, chúng ta sH th4c hi,n nh th/ nào? Theo thi(n ý, có
lH s: m)ng c;a nh ng ng i c m bút Công Giáo sH thành công h$n, khi m i ng i c2 gDng tr? nên là
m&t phó b n c;a Chúa Giêsu không nh ng trong cu&c s2ng cá nhân, mà còn trong nh ng tác phCm nh ng .:a con tinh th n c;a mình -: "Ta là
ng, là S Th t và là S S2ng" (Ga 14:6). Th( hi,n . @c
nh ng .i'u .ó, chính là hình thành hai Nhân Cách S2ng và Nhân Cách Vi/t có nét .Ec thù: Công Giáo.
i'u này c1ng phù h@p v9i nh ng nh-n . nh và .ánh giá v' Ng i C m Bút nói chung, c+n c: vào hai
nhân cách c;a h!: Nhân cách S2ng và nhân cách Vi/t.

Liên quan ./n .i'u này, chúng ta h$n lúc nào h/t, c n suy gIm nh ng . nh h 9ng c;a Giáo H&i v' s4
tham gia trong l5nh v4c v+n hóa, .ó là 'c g ng b o m quy n có m t n n v n hóa nhân b n và dân s
cho m(i con ng i, phù h p v i ph0m giá c a con ng i, không phân bi t ch ng t c, gi i tính, qu c gia,
tôn giáo ho c nh ng hoàn c nh xã h i. Quy n này bao hàm quy n c a các gia ình và nh ng con ng i
c i h c trong các tr ng mi"n phí và các tr ng m ; t do ti p c n v i các ph ng ti n truy n
thông xã h i, c ng nh tránh
c m i hình th c c quy n và ki m soát v ý th c h trong l*nh v c
này, t do nghiên c u, chia s$ t t ng, bàn cãi và th o lu n.
Nhi u hình th c t c o t v v n hóa và không nhìn nh n các quy n l i c a v n hóa chính là ngu n
phát sinh ra s nghèo kh& c a nhi u dân t c. S d n thân vào vi c giáo d!c và ào t o con ng i luôn
là m i quan tâm hàng u c a ho t ng xã h i Kitô giáo. (Tóm L @c HTXH, tr. 380).
N+m 2007 v*a qua, sau )i H&i H&i 0ng Giám M3c Vi,t Nam
T%ng Giám M3c Hà N&i t* ngày 08 ./n 12-10-2007, H GMVN
Hôm Nay, Xã H&i và Giáo H&i Ngày Mai', có ch; .i(m v' Giáo
nh ng giá tr c n thi/t, quan tr!ng và khCn tr $ng c;a m&t n'n
.ang c n trên .7t n 9c Vi,t Nam.

(H GMVN) l n th: X t% ch:c t)i Tòa
.ã . a ra m&t th Chung 'Giáo D3c
D3c Kitô Giáo, chính là .ã nhìn th7y
giáo d3c Công Giáo h$n bao gi h/t

Các v lãnh .)o Giáo H&i Vi,t Nam thu&c toàn b& 26 giáo ph-n Vi,t Nam qua lá th Chung này, c1ng
.ã th6ng thDn bày tA thi,n chí mu2n d7n thân tích c4c h$n n a, hi,u qu h$n n a c;a toàn th( Giáo
H&i Vi,t Nam, v9i con s2 h$n tám (8) tri,u ng i giáo dân trong n 9c, .ó là ch a tính ./n s4 tr@ giúp
.áng k( c;a g n m&t (1) tri,u ng i Công Giáo sinh s2ng khDp n$i ? h i ngo)i .áp tr l i m i g!i c;a
các ngài, .( giúp xã h&i và con ng i Vi,t Nam th+ng ti/n toàn di,n nói chung, và v' mEt v+n hóa nói
riêng. Có lH, các ngài c1ng bi(u .0ng tình v9i :c c2 Thánh Cha John Paul II, .ó là, 'nh v n hóa, con
ng i, v i t cách là ng i, s- tr nên ng i h n' (Th
:c Thánh Cha John Paul II g?i UNESCO,
ngày 23-6-1980, tr. 9).
M&t nét .<p c;a .7t n 9c và con ng i Hoa KL, .ó là ng i ta trân quý và hoan nghênh nh ng .óng
góp lao .&ng -trí óc hay tay chân- c;a t-p th( hay cá nhân vào s4 th nh v @ng và phúc l@i c;a qu2c gia,
xã h&i, .Ec bi,t nh ng s4 .óng góp này mang tính cách t4 nguy,n và vô v l@i.
Chính ph; Hoa KL, dù do b7t c: . ng phái nào lãnh .)o, c1ng luôn khôn ngoan không nh ng bi/t tìm
ki/m và u .ãi nhân tài, mà còn bi/t nuôi d Kng và .ào t)o nhân tài n a. Chính vì chính sách 'chiêu
hi'n .ãi s5' nh th/, nhi'u ch7t xám t* khDp n$i trên th/ gi9i .ã l1 l @t ch y v' Hoa KL: t* Ý, Pháp,
:c, Trung Qu2c, Anh, Nga Xô, Ti,p KhDc, Ba Lan, Vi,t Nam…giúp cho .7t n 9c và xã h&i này m i
ngày m i c ng th nh h$n.
V' ph $ng di,n khác, Chúa Giêsu Kitô qua vi,c bày tA mình ‘là
ng, là s Th t, và là S S2ng’, .ã
không nh ng giúp cho ng i Công Giáo xác tín h$n vào chân lý, vào .:c tin c;a mình, mà còn v)ch ra
m&t vi n c nh t $i .<p vào ni'm hy v!ng có th-t c;a m&t 'Tr i m9i, 7t m9i'.
i'u này, c1ng tùy thu&c vào m:c .& d7n thân c;a Kitô h u liên quan ./n N&i Dung c;a V+n Hóa, .ó
là S Th t. :c Thánh Cha Benedict XVI xác tín r>ng: "B n ch t con ng i là yêu s th t" (Thiên Chúa
và Tr n Th/, tr. 184). H$n th/ n a, ngài còn kh6ng . nh r>ng "chân lý chính là tình yêu, và tình yêu str nên d h m, khi nó ch ng l i s th t" (S D, tr. 185). V7n .' S4 Th-t chính là c2t lõi c;a V+n Hóa, và
dù tin hay không tin, càng g n v9i S4 Th-t bao nhiêu, chúng ta càng gi2ng Thiên Chúa b7y nhiêu - là
7ng tuyên x ng: Ta là S4 Th-t!
Nh ng s4 vi,c x y ra t)i Tòa Khâm S: và t)i Giáo X: Thái Hà, không còn .$n thu n là chuy,n tranh
ch7p .7t .ai gi a Giáo Ph-n Hà N&i v9i . a ph $ng n a! Có cái gì l9n h$n, nghiêm tr!ng h$n, và có
giá tr v' mEt tinh th n h$n nhi'u so v9i giá tr v-t ch7t c;a m nh .7t bé tí kia! Giá tr .ó mang tính cách
thiêng liêng, ngay chính :c T%ng Giám M3c Hà N&i Giuse Ngô Quang Ki,t c1ng t*ng chia s8 trong các
bu%i gEp gK v9i ch:c sDc chính quy'n . a ph $ng, c1ng nh H&i 0ng Giám M3c Vi,t Nam, sau H&i
ngh th ng niên kL II t* ngày 22-26 tháng 9, 2008 t% ch:c t)i Tòa Giám M3c Xuân L&c v*a qua, .ã
cho ph% bi/n B n Nh-n nh và Quan i(m c;a H GMVN. Có th( tóm tDt l)i nh ng gì các ngài tha thi/t
.óng góp c1ng nh mong .@i, n/u không s@ b phê phán là ch; quan: Hãy tr l)i cho S4 Th-t nh ng gì
thu&c S4 Th-t! Th/ thôi, không c n nhi'u h$n, nh ng c1ng không . @c ít h$n!
Trong lá th m9i nh7t c;a H&i 0ng Giám M3c Vi,t Nam g?i cho c&ng .0ng dân Chúa trong n 9c vào
ngày 3 tháng 10, 2008 v*a qua, các ngài c1ng bày tA u t ‘Con
ng i tho i tìm v chân lý, công lý
và l i ích lâu dài c a t n c là con
ng dài v i nhi u khó kh n và tr c tr , òi h5i khôn ngoan và
kiên nh6n’.

Trong b i c nh c a xã h i ngày hôm nay, o n Tin M ng c a Thánh Luca chúng ta v a nghe qua: 'Th n
khí Chúa ng trên tôi, vì Chúa ã x c d u t n phong tôi,
tôi loan báo Tin M ng cho k$ nghèo hèn.
Ng i ã sai tôi i công b cho k$ b giam c m bi t h
c tha, cho ng i mù bi t h
c sáng m t,
tr l i t do cho ng i b áp b c, công b m t n m h ng ân c a Chúa.' c ng là nh ng i u ' ng nghi m'
cho nh ng ng i C m Bút Công Giáo Vi t Nam
chúng ta suy ni m, c u nguy n và tích c c hành s+
ch c n ng c a mình là Tông
C a S Th t, h u góp ph n vào vi c d ng xây th gi i t t lành và
thánh thi n h n.
Tác gi Nguy&n Thanh Liêm, Lm.
Ch; T ch Liên oàn CGVN t)i Hoa KL
V M cL c
12. GI:A DÒNG (TH3)
Tôi th7y mình luôn n%i trôi
N$i dòng sông cu&c . i
Dài ngDn ra sao ai nào bi/t?
B$i ri/t r0i c1ng quen
Dù b/n b ? t-n .âu ch a th7y . @c .
Có nh ng lúc n 9c tuôn nhanh
Ch y xi/t qua nh ng ch g-p gh'nh
Hay g m thét n$i thác .%
Tôi so i tay, ng3p mEt b$i theo
Dù m,t rã .ôi vai, dù không k p th?.
R0i có lúc n 9c lEng l trôi
Êm .'m qua nhi'u n$i
Có .ôi bên b sông th$ m&ng
Trên sóng nu9c b0ng b'nh
Tôi lênh .ênh ngBa mEt
NgDm nhìn tr i mây bát ngát
Dù trong ch2c lát
L)i gEp ch g-p gh'nh hay thác .%.
Tôi vIn mãi trôi
Theo dòng sông . nh m,nh
Và t4 hAi:
B nào mình sH t9i?
(C m h:ng c;a m&t ng i không th-t s4 bi/t b$i)
Tác gi Nguy&n Th% Kim Loan
V M cL c
13. BÀI CA NG2I KHEN MAGNIFICAT (SLIDESHOW 266) - TRUY N
Nh)c Tu7n Kim; L i: thánh ca Tin M*ng (Lc1:46-55);
Ca s5 Thu Trang; Hòa âm: FX Pham Ngoc Dung.
Th4c hi,n Slideshow: N tu Maria Goretti Võ Th S $ng.
(B m vào ây download xong r i m , Nh c và hình s- ch y t
M i nghe nh)c MP3 ...Xin m file PDF kèm
Tác gi Nt Goretti Võ Th% S ng
V M cL c
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