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Phim ”Des hommes et des dieux” của nhà đạo diễn người Pháp Xavier 

Beauvois đã đoạt giải thưởng lớn trong đại hội điện ảnh quốc tế diễn 

ra tại thành phố Cannes bên Pháp hồi tháng 5 năm 2010. Rồi từ ngày 8-

9-2010 phim chính thức ra mắt cho khán thính giả nơi các rạp chiếu 

bóng. Chỉ trong vòng một tháng Phim đã thu hút hàng triệu khán thính 

giả nô nức đi xem. 

Phim ”Des hommes et des dieux” kể lại những ngày cuối cùng của 7 

đan sĩ Xitô trước khi bị nhóm hồi giáo cuồng tín bắt và giết chết hai 

tháng sau đó vào ngày 30-5-1996 .. Biến cố đau thương xảy ra trong 

đêm 26 rạng ngày 27-3-1996. 

7 đan sĩ thuộc Đan Viện Xitô Tibhirine nằm trên dãy núi cao của vùng 

Maghreb bên nước Algérie. Cha Bề Trên Christian de Chergé 59 tuổi, 

thầy Luc Dochier 82 tuổi, Cha Christophe Lebreton 45 tuổi, thầy Michel 

Fleury 52 tuổi, Cha Bruno Lemarchand 66 tuổi, Cha Célestin Ringeard 62 

tuổi và thầy Paul Favre-Miville 57 tuổi. 

Phim ”Des hommes et des dieux” đã diễn tả cách sâu sắc hai chiều kích siêu nhiên và nhân bản của 7 vị 

đan sĩ Xitô người Pháp. Mặc dầu biết rõ hiểm nguy, các vị đã quyết định ở lại đan viện để làm chứng cho 

Tình Yêu THIÊN CHÚA, làm chứng cho đến giây phút cuối cùng. Thật là nghĩa cử cao cả và anh hùng. 

Thêm vào đó, cuốn phim tôn giáo ”Des hommes et des dieux” đoạt giải thưởng lớn của Đại Hội Điện Ảnh 

Quốc Tế trong khung cảnh Năm Linh Mục đã nêu cao chiều kích thánh thiêng của cuộc đời những người 

dâng hiến toàn thân để phụng thờ THIÊN CHÚA và phục vụ anh chị em đồng loại, phục vụ đến chết. 

Tài tử đóng vai tu huynh Luc Dochier 82 tuổi là ông Michael Lonsdale. Ông mừng thượng thọ bát tuần 

vào năm 2011. Ông Michael mang hai dòng máu. Thân phụ là người Anh theo Tin Lành và thân mẫu là 

người Pháp theo Công Giáo. Thân phụ không sống đạo. Thân mẫu thì bỏ đạo và chỉ trở về với Giáo Hội 

Công Giáo khi đã ngoài 60 tuổi. Phép lạ nào đưa đẩy con trai của một sĩ quan Anh theo Tin Lành trở 

thành một tín hữu Công Giáo nhiệt thành??? Xin nhường lời cho tài tử Michael Lonsdale nêu cao chứng 

tá Đức Tin Công Giáo trong đời sống thường nhật cũng như trong môi trường nghề nghiệp. 

Mẹ tôi bỏ đạo nên không xin rửa tội cho tôi cũng không truyền đạt Đức Tin Công Giáo cho tôi. Bà chỉ làm 

quà cho tôi cuốn sách nhỏ kể lại Cuộc Đời Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Vào thời niên thiếu gia đình tôi sống 

bên Marốc. Tôi thường đi theo bà bạn của mẹ tôi đến nhà thờ chính tòa Rabat tham dự Thánh Lễ. 

Nhưng tôi không hiểu gì cả. Rồi một biến cố xảy ra. Chúng tôi thuê căn hộ của người cháu của một bà 

từng được Charles de Foucauld (1858-1916) yêu mến. Trong căn hộ có một phòng nhỏ chứa đầy các ảnh 

tượng thánh. Người chủ căn hộ muốn vứt bỏ các ảnh tượng thánh này. Tôi thấy làm như vậy là không 



đúng. Thế là ông chủ nói với mẹ tôi: ”Nếu cháu nó thích thì cứ để cháu lấy hết các tượng ảnh thánh!” Tôi 

liền lấy các ảnh tượng thánh và đặt vào một nơi, giống như một góc nhỏ để cầu nguyện. 

Cuộc sống tôn giáo thiêng liêng của tôi chỉ bắt đầu chuyển hướng khi gia đình chúng tôi trở về sống tại 

thủ đô Paris của nước Pháp. Ban đầu tôi thường lui tới Xưởng nghệ thuật thánh ở quảng trường 

Furstenberg. Tôi tham dự các buổi giảng thuyết của các Linh Mục dòng Đaminh trình bày cách thức làm 

thế nào để dung hợp giữa nghệ thuật và Đức Tin. Các bài thuyết trình gây xúc động mạnh nơi tôi. 

Cho đến một ngày tôi nhận được món quà rơi thẳng từ trời xuống. Đó là cuộc gặp gỡ với một phụ nữ 

mù, vợ của một sĩ quan thủy quân lục chiến và là mẹ của 5 người con. Chính bà soi sáng cho tôi hiểu biết 

về THIÊN CHÚA và thức tỉnh Đức Tin của tôi. Tôi đào sâu thêm và chính thức gia nhập Giáo Hội Công 

Giáo. Các Linh Mục dòng Đa Minh đã rửa tội cho tôi. Năm ấy tôi 22 tuổi. 

Kể từ ngày đó tôi sống đạo chân thành và không ngần ngại công khai bày tỏ Đức Tin Công Giáo, ngay 

trong môi trường nghề nghiệp và kể cả trong những hoàn cảnh xem ra bất lợi, bị hiểu lầm, bị chống đối, 

bị chế nhạo và bị thóa mạ! 

Không! Tôi không lùi bước! Tôi chỉ lấy làm tiếc là tại sao người ta lại có thể xử sự như thế trong một thế 

giới văn minh! Tôi nhận thấy rằng trong cõi đời này mọi sự đều tiến hóa và phải tiến hóa, kể cả những 

cách thức biểu lộ Đức Tin. Cuộc sống của tín hữu Công Giáo đặt niềm tin nơi Đức Chúa GIÊSU KITÔ 

không phải là một cái gì đó được thiết lập một lần cho mãi mãi. Không! Chính Đức Chúa GIÊSU KITÔ cũng 

đã làm xáo trộn Do Thái Giáo! Chính Ngài đổi mới và kiện toàn Do Thái Giáo. Các tín hữu Công Giáo cũng 

phải luôn luôn canh tân đời sống Đức Tin nơi Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Chính Ngài cũng xin chúng ta đi đến 

với người khác, dành thời giờ và dâng hiến con tim để phổ biến và rao giảng sứ điệp Tình Yêu của Kitô 

Giáo. 

Các tín hữu Công Giáo không nên chỉ hài lòng với việc tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật hoặc cẩn thận tuân 

giữ lề luật Chúa. Điều này rất tốt nhưng chưa đủ. Chính vì lý do này mà tôi dấn thân trong Phong Trào 

Canh Tân Đặc Sủng Thánh Linh từ năm 1987. Tôi gặp được trong Phong Trào các tín hữu Công Giáo sống 

đạo nhiệt thành, cởi mở và niềm nỡ đón tiếp tha nhân. 

... ”Phần anh, hỡi người của THIÊN CHÚA, hãy tránh xa những điều đó; hãy gắng trở nên người công 

chính, đạo đức, giàu lòng tin và lòng mến, hãy gắng sống nhẫn nại và hiền hòa. Anh hãy thi đấu trong 

cuộc thi đấu cao đẹp vì Đức Tin, giành cho được sự sống đời đời; chính vì sự sống ấy, anh đã được 

THIÊN CHÚA kêu gọi, và anh đã nói lên lời tuyên xưng cao đẹp trước mặt nhiều nhân chứng. Trước 

mặt THIÊN CHÚA là Đấng ban sức sống cho mọi loài, và trước mặt Đức Chúa GIÊSU KITÔ là Đấng đã 

làm chứng trước tòa tổng trấn Phongxiô Philatô bằng một lời tuyên xưng cao đẹp, tôi truyền cho anh: 

hãy tuân giữ điều răn của Chúa mà sống cho tinh tuyền, không chi đáng trách, cho đến ngày Đức 

GIÊSU KITÔ, Chúa chúng ta, xuất hiện. Đấng sẽ cho Đức KITÔ tỏ hiện vào đúng thời đúng buổi, là Chúa 

Tể vạn phúc vô song, là Vua các vua, Chúa các chúa. Chỉ mình Người là Đấng trường sinh bất tử, ngự 

trong ánh sáng siêu phàm, Đấng không một người nào đã thấy hay có thể thấy. Kính dâng Người danh 

dự và uy quyền đến muôn đời. Amen” (1Timôthê 6,11-16).                                                                          

(”LE FIGARO Magazine” - Le Figaro Magazine du Vendredi 28 Aout 2010 - Édition Internationale, trang 

39-40)                                                                                                                    Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 


