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Linh đạo và Mầu nhiệm Phục Sinh (1/8)  

 

Trích sách: Khát Khao Nên Thánh, Đi tìm một Linh đạo Kitô, The Holy 

Longing: The Search for a Christian Spirituality, Ronald Rolheiser 

Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; 

còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. 

Tranh luận bất tận về Đau khổ, Cái chết và Chuyển hóa 

Một vài nhà phê bình nghiêm khắc nhất về Kitô giáo cho rằng có một cái gì 

sai lầm, khi làm một chuyện phi lý là dạy cho những người hạnh phúc thành 

người không hạnh phúc, để rồi mới có việc làm cho sứ vụ của họ là đi cứu 

người bất hạnh. Họ nói Kitô giáo quá tập trung trên đau khổ, cái chết và sự 

sống đời sau; đúng là phá đi khả năng hưởng thụ đời sống của chúng ta. 

Dường như Freud cũng ở trong chiều hướng này. Ông lên án Kitô giáo về 

một số não trạng lo lắng trong tâm hồn người Tây phương, chuyện này ở 
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trong số những chuyện khác, đã ngăn cản không cho chúng ta chủ động biết 

đâu là hạnh phúc thật của mình. 

Không phải tất cả những chuyện này là sai, rất nhiều lo âu khắc khoải được 

dạy nhân danh đời sống thiêng liêng Kitô, nhưng các nhà phê bình Kitô giáo 

thì ngây ngô vì họ nghĩ rằng theo lẽ tự nhiên thì con người hài lòng về mình 

và nếu không có chú ý quá độ của Kitô giáo về những vấn đề nan giải như 

đau khổ, cái chết và sự sống đời sau thì chúng ta không lo âu bệnh hoạn đến 

như vậy. Không có nền triết học về sự sống, không có khoa nhân chủng học, 

không có khoa tâm lý nào, và mạnh hơn nữa, cũng không có nền tu đức nào 

có thể tự cho là hoàn thiện mà không gắn với vô thường, với các vấn đề về 

đau khổ và chết. Đó là những thực tế gặm nhắm tâm hồn. Không một phủ 

nhận nào, cố gắng tập trung vào giây phút hiện tại nào hay cố gắng xua đuổi 

một vài nhận thức được xem như bóng ma trong tâm trí người theo Kitô giáo 

mà có thể làm chúng ta miễn nhiễm chống lại được các thực tế của đau khổ 

và chết chóc, và sự cần thiết để biến đổi chúng ta mà những chuyện này mời 

gọi chúng ta làm. 

Như thế, nền tu đức Kitô giáo không có gì phải biện hộ cho sự kiện, trong đó, 

trọng tâm nhất của tất cả các mầu nhiệm là mầu nhiệm Phục Sinh, mầu 

nhiệm của đau khổ, chết chóc và chuyển hóa. Trong nền tu đức Kitô giáo, 

Đức Kitô là trọng tâm và trọng tâm của Đức Kitô chính là cái chết của Ngài, 

và sự lớn lên trong một đời sống mới, mang đến cho chúng ta một Thần Khí 

mới. 

Đây là mầu nhiệm trọng tâm của Kitô giáo. Nhưng không may đây lại là điểm 

hiểu lầm lớn và không được biết đến trong nền thần học và tu đức Kitô giáo. 

Chúng ta thường nói trên đầu môi điều then chốt là Chúa Giêsu chịu đau khổ, 

chịu chết vì chúng ta, nhưng hiếm khi chúng ta cố gắng tìm hiểu điều đó có ý 

nghĩa gì và làm thế nào chúng ta có thể tiếp cận với nó trong chính đời sống 

chúng ta. 
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Mầu nhiệm Phục Sinh của Chúa Kitô là gì? Làm thế nào chúng ta có thể hiểu 

và sống mầu nhiệm ấy?  

Mô hình mầu nhiệm Phục Sinh  

1. Một vài câu chuyện minh họa cho Phục sinh 

Trước khi xem rõ nền thần học về mầu nhiệm Phục sinh, một vài câu chuyện 

sau đây sẽ giúp chúng ta hiểu phần nào vấn đề thần học này. Qua hương vị 

ba câu chuyện ở ba nơi rất khác nhau, mỗi câu chuyện sẽ nói cho chúng ta 

điều gì đó về sự chuyển hóa phục sinh. 

Câu chuyện thứ nhất là từ tiểu thuyết gia Brian Moore. Một trong những tác 

phẩm đầu tay của ông, quyển Đam mê cô độc của Judith Hearne (The Lonely 

Passion of Judith Hearne ) đúng là câu chuyện phục sinh. Câu chuyện tóm tắt 

như sau: 

Ngày xưa ở Dublin, có bà tên là Judith Hearne. Bà là một phụ nữ tài năng 

trên nhiều khía cạnh. Mạnh khỏe, thông minh, hấp dẫn, giáo sư đáng kính, 

vững vàng về mặt tài chánh, có tương quan tốt với gia đình và bạn bè thân 

tín, bà được yêu thương và được kính trọng. Tuy nhiên, bà có một vấn đề. Bà 

sắp mãn kinh, chưa lập gia đình và không có con. Cả về mặt sinh lý và tâm lý, 

vừa ý thức và vừa không ý thức nhắc cho bà một chuyện nền tảng của con 

người là, “Không tốt cho con người nếu nó ở một mình” đặc biệt khi tiếng 

chuông đồng hồ sinh lý gióng lên! 

Vì thế, không nhận thức rõ thực tế, bà bắt đầu tuyệt vọng. Mọi chuyện trong 

cuộc sống của bà – sức khỏe, công việc, gia đình, bạn bè – bắt đầu không có 

ý nghĩa đối với bà, trừ một chuyện bà muốn thật sự là, có chồng có con. 

Bà bị xáo trộn dữ dội, và trong tình trạng tuyệt vọng vô thức này, bà gặp một 

người đàn ông, một ông Mỹ, bà yêu ông. Tuy nhiên ông không thích kiểu tình 
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yêu lãng mạn của bà, ông theo đuổi bà chỉ vì nghĩ đến túi tiền của bà, ông 

muốn hai người mở một tiệm ăn. 

Một buổi tối nọ, sau buổi hẹn hò, Judith đi bước trước. Bà ngõ lời muốn làm 

đám cưới. Ông từ chối và nói rõ ý định của ông. Sự từ chối này làm giọt nước 

tràn cái ly. Bà suy sụp. Bà nghiện rượu và xuống tinh thần, bà vào nhà thờ, 

nguyền rủa Chúa và phạm thượng đến Mình thánh Chúa. Bà vào bệnh viện, 

được săn sóc và phục hồi nhanh chóng. 

Câu chuyện đến hồi kết thúc tốt đẹp. Một thời gian ngắn trước khi rời bệnh 

viện, người đàn ông Mỹ đến thăm bà. Anh mang một bó hoa hồng đến phòng 

bà, hối lỗi nói với bà là, anh đã sai và muốn cưới bà. Câu trả lời của bà còn đi 

xa hơn các quyển sách về thần học, đó là câu trả lời nói lên năng động của 

tinh thần Hiện Xuống. Bà trả bó hoa hồng cho ông và trả lời: 

“Cám ơn nhưng không cám ơn. Tôi không muốn làm anh khổ, tôi muốn nói vì 

sao tôi cần kể cho anh nghe một câu chuyện. Khi anh là một cô bé, anh mơ 

một cuộc sống toàn hảo. Anh sẽ lớn lên, có một thân hình đẹp, gặp một 

người đàn ông toàn hảo, lấy họ, có con xinh đẹp, sống với họ trong một căn 

nhà đẹp, ở một xóm có hàng xóm tốt, có bạn tốt. Nhưng… khi anh lớn tuổi và 

giấc mơ này không xảy ra, anh xem lại, anh thấy các mong chờ của anh có 

phần nào giảm bớt. Anh bắt đầu tìm một người không cần phải hoàn hảo 

lắm… rồi cho đến lúc ở tuổi tôi, trong vô thức tuyệt vọng, anh lấy bất cứ ai, dù 

họ không có gì đặc biệt! Và rồi, tôi đã học được một điều gì đó qua sự việc tôi 

đánh mất chính tôi và tìm lại được chính tôi; tôi học được nếu tôi lãnh nhận 

được tinh thần mà từ đó tôi biết tôi là ai, thì cũng chẳng quan trọng tôi độc 

thân hoặc lập gia đình, ngã nào tôi cũng có hạnh phúc. Hạnh phúc của tôi 

không tùy thuộc người bên ngoài tôi, nhưng tùy thuộc vào bình an nội tại của 

tôi. 

Câu chuyện kết thúc khi bà rời bệnh viện, mạnh mẽ và hạnh phúc trở lại, lấy 

tấm danh thiệp của ông làm chiếc tàu bay giấy và ném ra ngoài cửa xe. 
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Tinh thần Hiện Xuống đã tái diễn ở đây vì, như Sách thánh nói cho chúng ta 

biết, Thần Khí không phải là thần khí chung chung, nhưng Thần khí được ban 

cho mỗi người chúng ta một cách riêng biệt nhất, để trong những hoàn cảnh 

đặc biệt của từng người, chúng ta nhận ra mình trong đó.  Tinh thần Hiện 

Xuống không chỉ diễn ra bao quát, nhưng còn trên mỗi cá nhân, và, đối với 

Judith Hearne, bà nhận tinh thần này của một người tới tuổi mãn kinh, không 

chồng, không con. 

Câu chuyện thứ nhì là câu chuyện được John Shea chia sẻ trong phần đầu 

quyển sách Các câu chuyện Đức tin, Stories of Faith. Shea kể chuyện một 

thanh niên chăm sóc người cha đang hấp hối. Người cha còn trẻ, hấp hối vì 

ung thư nhưng cũng khó để chết. Căn bệnh ở giai đoạn cuối, ông đau đớn 

cùng cực, cơ thể ông rã rời, đáng lý ông đã chết từ lâu, ông nằm bệnh viện 

như muốn bám vào sự sống. Cơ thể ông đầy các ống và dù có chích móc-

phin, ông vẫn đau đớn. 

Mỗi tối, sau giờ làm việc, anh đến ngồi bên giường bệnh cầm tay cha, bất lực 

nhìn cha đau đớn. Cuối cùng, một buổi tối nọ, anh cũng ngồi như thế, anh nói 

với cha: “Cha ơi, cha tin tưởng vào Chúa và cha ra đi nhé! Cha về với Chúa 

thì tốt hơn là sống như thế này.” 

Gần như ngay lập tức, người cha có được bình an và ông ra đi. Người con 

nhận ra anh vừa nói một chuyện rất thật – một sự thật về chuyện tin tưởng 

vào Chúa và ra đi. Giống như Chúa Giêsu, cuối cùng trút hơi thở trong tay 

Chúa Cha. 

Câu chuyện cuối cùng là câu chuyện trong Cựu Ước kể về cái chết của đứa 

con ngoài giá thú của Vua Đa-vít. 

Lúc người con trai ngoài giá thú của vua Đa-vít sắp chết, ở địa vị người cha, 

ông mặc áo thô, ngồi trên đống tro và bắt đầu ăn chay cầu nguyện, ông cầu 

xin Chúa cứu con mình. Nhưng khi nghe tin con chết, ông cổi áo thô, không 
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cầu nguyện nữa, ông vào nhà tắm gội, xức dầu thơm, ăn một bữa thật ngon, 

rồi ngủ với vợ, một sự sống mới được thai nghén, đó là vua Sa-lô-mon. 

Thái độ này làm bạn bè ông ngạc nhiên, họ bảo ông, lý ra ông phải làm 

ngược lại chứ: “Khi con ông còn sống thì ông ăn chay cầu nguyện, còn bây 

giờ, khi con đã chết, ông lại ăn uống?” 

Nhưng vua Đa-vít, với lời lẽ sâu sắc, đã giải thích mầu nhiệm phục sinh cho 

họ: “Khi con tôi còn sống tôi đã ăn chay cầu nguyện, xin Chúa gìn giữ nó. 

Nhưng giờ đây con tôi đã chết, tôi không thể đem nó về với tôi được, nhưng 

tôi phải sống, phải đối diện với sự thật này, và tôi phải tiếp tục tạo ra một cuộc 

sống mới.” 

Đối với vua Đavit, một cuộc phục sinh nào đó như vừa xảy đến. Con ông đã 

chết, song nó vẫn còn sống, không cùng một thể thức như trước, nhưng một 

cuộc sống mới, mà trong đức tin, nó bắt đầu sống mạnh mẽ hơn. 

Mầu nhiệm Phục Sinh là mầu nhiệm, qua đó, chúng ta làm sao để sau khi trải 

qua cái chết, đón nhận cuộc sống mới và thần khí mới. Chúa Giêsu, qua lời 

rao giảng và qua cuộc đời của Ngài, Ngài đã chỉ cho chúng ta thấy rõ ràng 

điều này và nó sẽ xảy đến như thế nào. 

Bây giờ chúng ta xem xét mầu nhiệm đó. 

Nguyễn Kim Long dịch  

 

Linh đạo và Mầu nhiệm Phục Sinh (2/8) 
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Trích sách: Khát Khao Nên Thánh, Đi tìm một Linh đạo Kitô, The Holy 

Longing: The Search for a Christian Spirituality, Ronald Rolheiser  

Mầu nhiệm Phục Sinh – chu kỳ Tái Sinh 

“Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; 

còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.” 

Qua câu này, Chúa Giêsu định nghĩa mầu nhiệm Phục sinh, chính xác, để có 

một cuộc sống và thần khí trọn vẹn hơn, chúng ta phải thường xuyên buông 

bỏ cuộc sống và thần khí hiện tại. Tuy nhiên, để hiểu điều này và để thấy 

Chúa Giêsu đã giảng dạy và minh chứng điều đó như thế nào trong cuộc đời 
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của Ngài, trước hết,  chúng ta cần có một vài phân biệt cần thiết. Chúng ta 

phải phân biệt hai loại chết, hai loại sống, và sự sống và  thần khí. 

Trước hết, về hai loại chết: Chết kết thúc và chết phục sinh. Chết kết thúc là 

chết chấm dứt cuộc sống, chấm dứt mọi khả thể. Chết Phục sinh cũng như 

cái chết kết thúc, là một cái chết thật. Tuy nhiên, cái chết phục sinh là cái chết 

mà khi kết thúc một cuộc đời, nó lại mở ra để con người đón nhận một hình 

thức sống sâu đậm và phong phú hơn. Hình ảnh hạt lúa gieo vào lòng đất và 

chết đi để phát sinh sự sống mới là hình ảnh của cái chết phục sinh. 

Sự sống cũng có hai loại: sự sống được hồi sinh và sự sống được phục sinh. 

Hồi sinh là hồi phục sức khỏe như trong trường hợp người chết lâm sàng 

được cứu sống. Phục sinh thì không như vậy. Không phải hồi phục cuộc sống 

cũ nhưng đón nhận tận căn một đời sống mới. Chúng ta thấy sự khác biệt 

này trong Kinh Thánh khi so sánh cuộc phục sinh của Chúa Giêsu và cái gọi 

là phục sinh của Lazarô (đúng ra là hồi sinh). Lazarô được sống lại cuộc sống 

cũ, nhưng sau đó ông lại chết. Chúa Giêsu không sống lại cuộc sống cũ. 

Chúa Giêsu đón nhận cuộc sống mới – một cuộc sống phong phú và trong 

cuộc sống này Ngài không chết lại. 

Mầu nhiệm phục sinh đề cập đến cái chết phục sinh và sự sống được phục 

sinh. 

Và cuối cùng chúng ta phải phân biệt giữa sự sống và thần khí. Chúng không 

giống nhau và thường chúng ta được nhận trong những thời điểm khác nhau. 

Ví dụ, sau khi Chúa Giêsu phục sinh, các môn đệ được ban sự sống mới của 

Đức Kitô, nhưng chỉ một thời gian sau đó, vào lễ Ngũ Tuần, họ nhận được 

Thần khí vì họ đã sẵn sàng cho cuộc sống mới. Chúng ta sẽ thấy các ví dụ 

minh họa ở chương này, đó cũng là các ví dụ áp dụng trong đời sống chúng 

ta. Chúng ta sống hai cuộc sống, cuộc sống thật và cuộc sống với thần khí; 

bình an tâm hồn của chúng ta tùy thuộc vào sự kết hợp hài hoà giữa hai cuộc 

sống này. 
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Mầu nhiệm Phục sinh, như chúng ta sắp thấy, là tiến trình chuyển hóa trong 

đó chúng ta được ban cả sự sống mới và thần khí mới. Nó bắt đầu với đau 

khổ và cái chết để đi đến việc đón nhận sự sống mới, trải qua thời gian tang 

chế cho đời sống cũ để phù với đời sống mới, và cuối cùng, chỉ sau khi thực 

sự rời bỏ cuộc sống cũ, thì thần khí mới sẽ được ban vì chúng ta đã sẵn sàng 

cho cuộc sống mới. 

Theo cái nhìn thần học, khi nhìn vào lời giảng dạy của Chúa Giêsu, đặc biệt 

qua cái chết và phục sinh của Ngài, và những gì xảy ra sau, đó, chúng ta có 

thể thấy rõ năm thời điểm tách biệt trong chu kỳ phục sinh: Thứ sáu Tuần 

Thánh, Chúa Nhật Phục Sinh, bốn mươi ngày trước khi Thăng Thiên, Thăng 

Thiên, và Lễ Hiện Xuống. Mỗi khoảnh khắc đó là một phần của tiến trình cá 

biệt, một cơ chế riêng, và mỗi phần này cần được hiểu trong tương quan với 

những phần khác để hiểu được mầu nhiệm phục sinh. Mỗi phần đều nằm 

trong một tiến trình chuyển hóa, chết và buông bỏ để đón nhận sự sống mới 

và thần khí mới. 

Chu kỳ phục sinh có thể được biểu thị bằng biểu đồ sau: 

1. Thứ sáu Tuần Thánh… “mất sự sống, – cái chết thật.” 

2. Chúa nhật Phục sinh… “đón nhận sự sống mới” 

3. Bốn mươi ngày… “thời gian để điều chỉnh cho hợp với đời sống mới và để tang 

cuộc sống cũ” 

4. Thăng Thiên… “buông bỏ cuộc sống cũ, bạn được ban ơn, không bám víu vào 

đời sống cũ” 

5. Hiện Xuống… “đón nhận thần khí mới cho cuộc sống mới vì đã sẵn sàng cho đời 

sống mới” 

Nói theo ngôn ngữ thông thường và theo từng giai đoạn trong cuộc sống 

riêng của mỗi người, chúng ta có thể sắp xếp biểu đồ theo cách sau: 

1. “Định danh cái chết của bạn” 

2. “Đòi lại sự sinh ra” 
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3. “Để tang cho những gì đã mất mát và điều chỉnh cho hợp với thực tại mới” 

4. “Không níu kéo cuộc sống cũ, để nó thăng hoa và cho bạn ân phúc” 

5. “Chấp nhận thần khí của sự sống mà bạn đang sống” 

Chu kỳ này không là chuyện chúng ta trải qua một lần vào giây phút chết, khi 

lìa cõi đời. Đúng hơn là cái gì đó chúng ta trải qua hằng ngày, trong mọi mặt 

của đời sống. Chúa Kitô nói về nhiều cái chết, những cái chết hằng ngày, đến 

việc trỗi dậy và nhiều sắc thái trong việc nhận thần khí mới – hiện xuống. Mầu 

nhiệm phục sinh là một bí ẩn của cuộc sống. Sau hết, hạnh phúc của chúng 

ta tùy thuộc vào trải nghiệm riêng về mầu nhiệm đó. Ở giai đoạn này, có lẽ tất 

cả điều này có chút gì đó trừu tượng. Cụ thể, chúng có ý nghĩa gì? Chúng ta 

sẽ sống mầu nhiệm phục sinh như thế nào trong đời sống thường ngày của 

mình? 

Những ví dụ trên được rút ra từ những gì rất thực tế trong cuộc sống hàng 

ngày, để làm sáng tỏ hạnh phúc, bình an và trưởng thành của chúng ta tùy 

thuộc trên mầu nhiệm này như thế nào trong đời sống của mỗi người. Trừ khi 

chết yểu, còn không thì chúng ta sẽ có nhiều cái chết trong đời và trong mỗi 

cái chết ấy, chúng ta phải đón nhận một sự sống mới và thần khí mới. Hằng 

ngày chúng ta đều trải nghiệm Mầu Nhiệm Phục Sinh. Chúng ta hãy xét một 

vài cái chết này.  

Nguyễn Kim Long dịch  

 

Linh đạo và Mầu nhiệm Phục Sinh (3/8) 

http://phanxico.vn/2020/02/09/linh-dao-va-mau-nhiem-phuc-sinh-3-8/
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Trải nghiệm các cái chết trong đời sống chúng ta 

  

Trích sách: Khát Khao Nên Thánh, Đi tìm một Linh đạo Kitô, The Holy 

Longing: The Search for a Christian Spirituality, Ronald Rolheiser  

1. Cái chết của thời trẻ… 

Chúng ta thử hình dung cảnh tượng sau: Một buổi sáng thức dậy, bạn nhìn 

lịch và nhận ra sự thật phũ phàng, hôm nay sinh nhật bảy mươi của bạn. Bạn 

đã bảy mươi tuổi. Tính theo số tuổi đời người, tuổi bảy mươi là không còn trẻ 

nữa – trang điểm, tập thể dục, giải phẫu thẩm mỹ, làm bụng thon, có thái độ 
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lạc quan về cuộc sống cũng không thể thay đổi sự thật này. Tuổi trẻ của bạn 

đã chết. 

Nhưng bạn không chết! Soi gương, bạn thấy mình là người đầy sức sống, dù 

đã có tuổi. Đúng ra, bây giờ bạn giàu hơn, cuộc sống sâu đậm hơn khi bạn 

hai mươi, bốn mươi hay sáu mươi tuổi. Nhưng bạn đang sống ở tuổi bảy 

mươi, chứ không phải hai mươi. 

Dưới cái nhìn phục sinh, đây là tình trạng thời tuổi trẻ của bạn: Thứ sáu Tuần 

Thánh đã đến, tuổi trẻ của bạn đã chết. Phục sinh cũng đã đến; bạn đã sống 

đến bảy mươi, một đời sống mới, khác và phong phú hơn cuộc sống lúc hai 

mươi tuổi. Và bây giờ bạn có lựa chọn : bạn không chịu để tang và buông bỏ 

tuổi trẻ đã mất, giống như Maria Mađalêna buổi sáng Phục Sinh cố gắng níu 

kéo Chúa Giêsu, một Giêsu mà bà đã biết, bạn cố giữ lấy tuổi trẻ của bạn. 

Nếu làm như vậy, bạn sẽ tự giam  hãm và không có hạnh phúc, sợ hãi, hụt 

hẫng với tuổi bảy mươi, giống như bà Judith Hearne trước khi suy sụp tinh 

thần, bạn cố gắng sống đời mình với tinh thần của một người khác. Một cố 

gắng điên loạn thì đúng hơn. Tinh thần Hiện xuống không thể xảy đến cho 

bạn, mỗi ngày bạn sống trong sợ hãi, bất hạnh khi thấy mình càng ngày mình 

càng già. 

Tuy nhiên, nếu bạn buông bỏ tuổi trẻ, bạn có thể nói: “Tuổi hai mươi thật 

tuyệt vời, tuổi ba mươi, tuổi bốn mươi, rồi năm mươi, sáu mươi cũng tuyệt 

vời, và không gì tuyệt vời hơn tuổi bảy mươi!” – thế là tinh thần Hiện xuống sẽ 

đến. Bạn sẽ nhận lấy thần khí ban sự sống mà bạn đã thực sự sẵn sàng 

sống, tinh thần của người ở tuổi bảy mươi khác với người mới hai mươi tuổi. 

Trên thế giới, có một số người hạnh phúc nhất ở tuổi bảy mươi cũng như có 

một số người bất hạnh nhất cũng ở tuổi này. Sự khác biệt không hệ tại ở 

người đó giữ cho mình được thon thả hay trẻ trung thu hút nhất, nhưng ở 

trong tinh thần hiện xuống là tinh thần đón nhận thần khí mới. Người hạnh 

phúc ở tuổi bảy mươi, dù nam hay nữ, là người đón nhận thần khí dành cho 
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mình – thần khí mà Kinh Thánh nói ban cho mỗi người chúng ta trong cách 

đặc biệt nhất, ở mỗi hoàn cảnh sống trong cuộc đời. 

Trong bối cảnh này, thật thú vị khi liên tưởng đến người Ai Cập thời cổ đại 

thường ướp xác chết, họ ngâm xác chết trong hóa chất phóc-môn để giữ cho 

xác còn y nguyên mãi. Đây là hình ảnh phản đề với mầu nhiệm phục sinh. 

Người Kitô hữu để thân xác phân hủy theo cách tự nhiên và tin rằng Chúa đã 

ban sự sống một lần thì nay Người lại cho một sự sống khác sâu đậm hơn. 

Nếu tôi bảy mươi, nhưng cố gắng giữ tuổi trẻ của mình qua các kỹ thuật làm 

trẻ, thì chẳng khác nào tôi đang ướp xác tôi. 

Mầu nhiệm phục sinh sẽ giải thoát tôi khỏi những thứ không mang lại hạnh 

phúc như thế. 

Nguyễn Kim Long dịch 

Linh đạo và Mầu nhiệm Phục Sinh (4/8) 

http://phanxico.vn/2020/02/10/linh-dao-va-mau-nhiem-phuc-sinh-4-8/
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Trích sách: Khát Khao Nên Thánh, Đi tìm một Linh đạo Kitô, The Holy 

Longing: The Search for a Christian Spirituality, Ronald Rolheiser  

2. Cái chết của tính toàn vẹn của chúng ta… 

Một cái chết khác mà ai trong chúng ta cũng trải qua đó là cái chết của tính 

toàn vẹn, cái chết khi hậu quả một phần con người chúng ta bị phân đoạn và 

chết đi. Ở đây chúng ta cần tinh thần phục sinh chuyển hóa để có thể đón 

nhận thần khí cho ai đã từ lâu không còn giữ tính toàn vẹn. Tôi xin kể một câu 

chuyện để minh chứng. 

Cách đây vài năm, trong một lớp thần học của tôi có một bà, vì nhiều lý do 

khác nhau, bà không có hạnh phúc. Tuy nhiên, nhìn bề ngoài thì ai cũng 
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tưởng bà có đủ điều kiện để hạnh phúc. Bốn mươi chín tuổi, khỏe mạnh, 

quyến rũ, rất thông minh, một nghệ sĩ có sự nghiệp, có tiền, đã lập gia đình, 

mẹ của hai thanh niên khỏe mạnh. Nhưng bà không hạnh phúc. Trong lòng 

bà là cả một sự giận dữ dai dẳng làm khổ bà, phá đi mọi tiềm năng mang đến 

hạnh phúc. Sự có mặt của bà trong lớp học làm chúng tôi như cụt hứng, phải 

thật ý tứ để không làm cho bà giận. Ở  tuổi này, bà vẫn còn giận dữ với các 

vấn đề nữ quyền. 

Sau khi lớp học đặc biệt này kết thúc, bà đến tâm sự với tôi. Đây đúng là câu 

chuyện bi thương. Cha bà là người nghiện rượu, một đêm kia, lúc bà lên chín, 

ông hãm hiếp bà. Giờ đây, đã bốn mươi năm trôi qua, cảnh tượng ấy vẫn còn 

ám ảnh bà và giờ đây bà cảm thấy: 

“Một cái gì đó trong tôi như đã chết. Đã bốn mươi năm rồi, tôi vẫn còn bị sốc 

vì cảnh tượng ấy. Cả cuộc đời tôi xem như đã kết thúc. Tôi nhớ có lần tôi đọc 

một quyển sách của nữ văn sĩ Joyce Carol Oates trong đó bà có nói: “và thần 

khí ra khỏi người đàn ông.” Điều đó đã xảy ra cho tôi. Thần khí đã ra khỏi tôi 

lúc tôi lên chín. Quả thực, từ đó, tôi không còn hứng thú để sống. 

“Đôi khi tôi nghĩ tôi đã có thể chôn vùi nó, bỏ nó đằng sau, và tôi nghĩ, tôi có 

thể sống như người khác. Đúng, tôi vượt qua xúc cảm, tôi yêu, lập gia đình, 

có hai con, tôi nghĩ tôi đã bỏ lại cảnh tượng đó đằng sau. Thậm chí tôi có thể 

tha thứ cho cha tôi. Tôi nhớ lúc về nhà dự đám tang và nhìn khuôn mặt ông 

trong quan tài. Khuôn mặt thanh thản, thanh thản hơn bao giờ hết trong đời 

ông. Sự căng thẳng và giận dữ lâu nay như tan biến theo cuộc đời ông. Ông 

trông thật bình an, tôi hôn ông – tôi buộc phải cố gắng, tôi cảm thấy bình an. 

Ông chết và tôi muốn để ông cùng quá khứ ấy trôi đi! Nhưng nó không chết, 

nó không chịu qua đi. Tôi càng lớn tuổi thì tình trạng này càng nặng hơn. Cuối 

cùng tôi càng giận, càng giận hơn trước. 

“Tôi bắt đầu đọc những cuốn sách về phong trào phụ nữ, nhưng tôi biết lý do 

không phải là nữ quyền. Dù sao nó cũng giải thoát, nhưng một cách khác. 

Đọc những quyển sách này giúp tôi hiểu nỗi khổ tâm của tôi. Tôi đã hiểu ra 
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nhiều điều. Và tôi càng giận dữ hơn: Giá mà, giá mà!… Giá mà cha tôi không 

bệnh nặng như thế, giá mà xã hội công bằng hơn, giá mà phụ nữ được bình 

đẳng, giá mà đàn ông không ma-sô và trì độn như thế! Giá mà! Đúng, càng 

ngày tôi càng giận hơn. Tôi khép kín như tảng băng. Tôi khó khăn với gia 

đình mình – chồng con, rồi với những người chung quanh, giáo xứ, bạn bè, 

mọi người. 

Tôi bắt đầu chống lại mọi người… tôi có lý hết! Thật bất công. Đó là nhục nhã 

cho cuộc sống, đặc biệt là đời sống phụ nữ, làm sao lại có thể bị phá vỡ dễ 

dàng như vậy. Thật bất công khi sống trong một thế giới bất công như thế. 

Tôi muốn những người lãnh đạo, những người đàn ông từ Giáo Hoàng trở đi, 

phải nếm trải cái chết mà tôi đã nếm. Họ nói tôi là người bênh vực nữ quyền 

giận dữ. Đúng, tôi như vậy. Sự giận dữ đe dọa hôn nhân, phá vỡ quan hệ với 

Giáo Hội mà tôi từng yêu mến, phá vỡ hạnh phúc của tôi… nhưng có cái gì 

đó đã phá vỡ đời tôi trước rồi. Tôi ước có ai đó hiểu được điều này. 

“Tôi ngay thẳng, nhưng lòng tôi đã ung hoại. Tôi muốn hét lên vì sao thế giới 

bất công như thế với tôi, nhưng tôi hiểu, chẳng ai nghe, chẳng ai quan tâm 

đến tôi! Tôi muốn đi trở lại! Tôi không muốn sinh ra trong cái giận dữ này, tôi 

không muốn chết mà lòng còn giận. Tôi không muốn cái chết bi thảm này, vì 

không phải lỗi của tôi! ” 

Chúng ta suy nghĩ câu chuyện này trong tinh thần mầu nhiệm Phục Sinh. Bà 

ấy đúng. Trong giây phút bà bị lạm dụng đó, cái gì đó trong bà, trọn con 

người bà đã chết, chết không cứu vãn được. Không trị liệu, không thái độ lạc 

quan hay ý chí nào có thể làm cho bà trở lại con người lúc trước được, trước 

ngày thứ sáu Tuần Thánh. Cũng như Chúa Giêsu, bà cũng bị đóng đinh. 

Nhưng bà không chết. Bà là một phụ nữ tràn đầy sức sống, đặc biệt là đàng 

khác. Bà đã làm rất nhiều chuyện cho con người của bà, sức khỏe tốt, nghệ 

sĩ tài năng, thông minh xuất sắc, quyến rũ, được chồng con yêu thương kính 

trọng, và bên dưới cơn giận này là một tinh thần rất chân thành và nhân hậu. 
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Nhưng bà vẫn sống cuộc đời của một người từng bị làm nhục, chứ không 

phải cuộc đời của một người chưa bị nhục. 

Nhiệm vụ của bà là vươn lên. Bà phải để tang cho cái chết này, và khi thời 

gian đến, buông bỏ nó, để nó thăng hoa, như thế bà mới đón nhận được thần 

khí dành cho người bị nhục, khác với thần khí của những người không bị làm 

nhục. Có một số người hạnh phúc nhất thế giới này đã từng bị làm nhục, 

cũng như có một số người bất hạnh nhất trên thế giới này đã bị làm nhục. 

Khác biệt không phải ở chỗ chấn thương nguyên thủy hay cách chữa trị, khác 

biệt là ở tinh thần vươn lên và tinh thần đón nhận thần khí mới, tinh thần hiện 

xuống. 

Và đó là điều xảy ra với bà trong câu chuyện chúng ta vừa nghe. Cuộc thăng 

thiên và hiện xuống đã xảy đến. Qua lời khuyến khích của một bà khác cũng 

bị cưỡng bách tình dục như bà, rốt cuộc bà chịu điều trị để rồi tinh thần hiện 

xuống được thể hiện nơi bà. Trị liệu chấn thương làm giảm cú sốc tâm lý, xoa 

bóp thể lý làm giảm cú sốc thân thể, và linh hướng phục sinh giúp làm giảm 

cú sốc tâm hồn. Ở  mỗi giai đoạn trị liệu có các chuyên gia trị liệu khác nhau: 

bác sĩ, bác sĩ tâm thần, y tá, linh mục – có người nói với bà: “Chúa Giêsu cho 

các tông đồ bốn mươi ngày đau buồn và chỉnh sửa mình. Chúa Giêsu đã cho 

bà bốn mươi năm! Đây là lúc phải dứt bỏ.” 

Giống như người đàn ông bị ung thư nằm chờ chết, ông được người con nói: 

“Cha tin vào Chúa và cha ra đi nhé”, cuối cùng bà cũng ra đi được. Hiện tại 

bà hạnh phúc, đang theo đuổi một ngành nghệ thuật, hài lòng về gia đình và 

dùng thì giờ rảnh rỗi đi giúp những người bị cưỡng bức tình dục khác. Bà 

sống hạnh phúc, dù trước kia đã đã từng bị cưỡng bức như vậy. Bà đã có thể 

kết hợp với sự sống và thần khí. 

Cách đây vài năm, trong khi làm linh hướng, một phụ nữ chia sẻ với tôi: 

“Chồng tôi và tôi chưa bao giờ hiểu rõ ý nghĩa của tinh thần thăng thiên và 

hiện xuống, phải đến khi tôi trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ ngực, chúng tôi mới 

hiểu. Ban đầu, là giận dữ, đau đớn vì bị mất mát. Thế nhưng, cuối cùng 



Page 19 of 35 
 

chúng tôi buông bỏ những gì chúng tôi có. Bây giờ, chúng tôi gắn bó với 

nhau.. trong mọi mặt..  chồng tôi đã học để nhìn tôi một cách khác, tôi cũng 

phải học để nhìn mình một cách khác! Bây giờ chúng tôi hiểu buông bỏ thân 

xác để có thể thăng hoa đón nhận thần khí mới là gì rồi. 

Nguyễn Kim Long dịch 

Linh đạo và Mầu nhiệm Phục Sinh (5/8) 

 

Trích sách: Khát Khao Nên Thánh, Đi tìm một Linh đạo Kitô, The Holy 

Longing: The Search for a Christian Spirituality, Ronald Rolheiser  

3. Cái chết của các giấc mơ của chúng ta… 

http://phanxico.vn/2020/02/11/linh-dao-va-mau-nhiem-phuc-sinh-5-8/
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Một trong những cái chết mà Chúa Giêsu nói tới là cái chết của các giấc mơ, 

không phải giấc mơ lúc chúng ta ngủ, nhưng là những giấc mơ đặc biệt, giấc 

mơ tuyệt đích chúng ta ấp ủ trong tâm hồn. Tôi xin kể câu chuyện minh họa 

như sau. 

Cách đây vài năm, tôi hướng dẫn một khóa tĩnh tâm, một người đàn ông đến 

kể cho tôi nghe câu chuyện của ông. Ông, bốn mươi bảy tuổi, dư 45 cân vòng 

bụng, ông ở một thị trấn miền Bắc Canada, làm việc trong cửa hàng tạp 

hóa Safeway. Câu chuyện chủ yếu như sau: 

“Thưa cha, con đi tĩnh tâm vì con cần cái gì đó mới mẻ cho cuộc sống. Con 

đau khổ và rồi con sa sút dần! Con bốn mươi bảy tuổi và đây là lúc con phải 

sống với thực tế, con phải chấm dứt mơ mộng hão. 

“Giấc mơ của con bắt đầu khi con là một cậu bé, con lớn lên ở một nông trại 

miền bắc Alberta. Con còn nhớ lúc đó con nghe trên đài phát thanh, bình luận 

viên trận đánh băng cầu hockey, la lên: “Anh ta ném, anh ta ghi bàn”. Và đó là 

con. Trong giấc mơ, con mơ sẽ trở thành siêu sao băng cầu. Và mọi chuyện 

có vẻ như vậy. Con là một cầu thủ băng cầu cừ khôi, và trong ba năm con 

chơi ở đội nghiệp dư, sau đó vào đội băng cầu trẻ của trường. Đó là đội giỏi 

nhất ngoài giải Băng cầu Vô địch Quốc gia. Và con cũng thành ngôi sao, chơi 

khá hay đến nỗi vài đội chuyên nghiệp chú ý đến con. Vì thế năm mười chín 

tuổi, con cố gắng chơi băng cầu chuyên nghiệp. Nhưng tiếc là con không có 

sức vóc thể hình tốt. Giấc mơ ở tuổi hai mươi tan vỡ. Họ nói con sẽ không 

bao giờ thực hiện được giấc mơ này. Nhưng lúc đó con còn trẻ, và là ngôi 

sao lớn của cái thị trấn nhỏ này. Vì thế con đi về và vì thiếu công việc khác, 

con làm việc cho cửa hàng Safeway địa phương. 

“Vậy là hai mươi lăm năm trôi qua, con vẫn còn làm ở đó. Sau đó, con lấy vợ 

(căn bản là một cuộc hôn nhân hạnh phúc) và chúng con có bốn đứa con, tất 

cả khỏe mạnh và dễ thương. Nhưng cũng có một phần buồn ở đây. Đáng lẽ 

con hạnh phúc. Có vợ đẹp, con khôn, hôn nhân hạnh phúc, có nhà riêng, 

công việc nhàm nhưng ổn định. Con khỏe mạnh, và có lẽ có nhiều người trên 
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thế giới muốn đổi địa vị của con, nhưng như con kể, hai mươi lăm năm qua 

con chưa chấp nhận cuộc sống thực tế. Con quá ham hố, vẫn còn sống trong 

giấc mơ hão huyền đó, con chỉ nghĩ đến con. Cái gì sẽ xảy ra nếu con được 

chơi ở đội Băng Cầu Quốc Gia? Cái gì sẽ xảy ra nếu con không bỏ học sớm? 

Sẽ ra sao nếu con không lấy vợ quá sớm? Cái gì xảy ra nếu con không gắn 

bó với cái thị trấn ảm đạm buồn chán này? Cha biết không, cả đời con chỉ mơ 

thành siêu sao, sống ở thành phố lớn, có lương cao, được nổi tiếng. Vậy mà 

cha coi, con chẳng có thời…, tiền lương ít ỏi, ở thị trấn nhỏ, mọi thứ đều nhỏ, 

trừ cái vòng bụng của con! 

Có gì sai lầm với con khi để mọi chuyện trong một chuyện. Còn chuyên sưu 

tập chữ ký. Cha xem, chữ ký của các vận động viên, các ca sĩ nổi tiếng! Thật 

là đau lòng khi mình không còn nghĩ đến những chuyện đó. Con, bốn mươi 

bảy tuổi đầu, chỉ biết hãnh diện khoe bạn bè mấy cái chữ ký gom được trong 

các trận đấu băng cầu! 

Năm vừa rồi, khi đi xem lễ, con mới ý thức chuyện này. Con không biết ngày 

Chúa nhật đó là gì, nhưng con chăm chỉ nghe các bài đọc vì hôm đó con gái 

con là người đọc. Sau khi con gái con đọc xong, linh mục bắt đầu đọc đoạn 

Tin Mừng về việc Chúa Giêsu lên trời như thế nào. Một ý nghĩ chợt đến với 

con: Đó là điều phải xảy ra với giấc mơ của con – con phải để nó lên trời, 

giống như thân xác Chúa Giêsu vậy. Đó là giấc mơ tuyệt vời, nhưng nó phải 

qua đi! Con phải ngưng giấc mơ đó để con khỏi bức rứt, để con sống thật với 

chính con người của con. Con có đủ điều kiện để hạnh phúc mà con không 

làm. Cũng có những người giống con, bốn mươi bảy tuổi và dư bốn mươi lăm 

cân, họ sống ở thị trấn nhỏ, làm việc ở tiệm tạp hóa Safeway, họ hạnh phúc, 

con muốn là một trong số người đó! Thật là tủi nhục cho vợ con của con, họ 

rất tốt và rốt cùng chỉ có một chuyện quan trọng đáng lý con phải làm đó là sự 

hiện diện của con. Theo lẽ con tự hỏi xem mình là ai, và đã làm gì cho đời 

mình, thay vì chỉ sống theo cuộc sống của người khác, hay chỉ cố gắng đeo 

đuổi giấc mơ đã qua lâu rồi.” 
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Người đàn ông này đã sẵn sàng cho một tinh thần thăng thiên. Ông đã có 

“bốn mươi ngày”, hai mươi lăm năm để tang và sửa mình. Bây giờ ông sẵn 

sàng bỏ tinh thần cũ để đón nhận thần khí dành cho một người bốn mươi bảy 

tuổi, dư kí-lô, sống và làm việc ở một thị trấn nhỏ miền bắc Canađa. Có một 

vài người hạnh phúc nhất thế giới này giống ông, và cũng có vài người đau 

khổ nhất thế giới này giống ông. Hạnh phúc và đau khổ không hệ tại ở chỗ 

những người đó có thời hay sống ở thị trấn nhỏ. Hạnh phúc hay bất hạnh tùy 

thuộc tinh thần thăng thiên hay tinh thần đón nhận thần khí mới, tinh thần hiện 

xuống, mặc cho các chuyện kia có xảy ra hay không. 

Dưới hình thức này hay hình thức khác, chúng ta đều sống câu chuyện của 

người đàn ông này. Cũng như bà Judith Hearne, tất cả chúng ta đều nuôi 

dưỡng giấc mơ về cuộc sống tốt đẹp và trọn vẹn. Và đương nhiên cuối cùng, 

mỗi người chúng ta phải để tang cho giấc mơ này để đón nhận thần khí dành 

cho người sống độc thân và không có quan hệ tình dục. Kinh Thánh cho 

chúng ta thấy điều này qua  câu chuyện cảm động và điển hình sau. Câu 

chuyện vừa gây sốc lại vừa hấp dẫn vì nó mang tính trần tục hoàn toàn. 

Vua Jephthah đang chiến đấu ngoài mặt trận, cuộc chiến đang bất lợi cho 

ông và quân đội. Trong thất vọng ông cầu nguyện với Thiên Chúa, hứa rằng 

nếu chiến thắng, thì khi về, ông sẽ tế lễ cho Thiên Chúa người đầu tiên ông 

gặp. Thiên Chúa nhận lời và ông thắng trận. Khi về nhà, ông kinh hãi vì người 

đầu tiên ông gặp, người mà ông phải giết để tế lễ, lại chính là con gái duy 

nhất yêu quý của ông đang tuổi trăng tròn. Ông nói với con gái về lời hứa và 

tỏ ý muốn hủy lời hứa đó hơn là hy sinh con. Tuy nhiên cô nằng nặc cha giữ 

lời hứa nhưng với một điều kiện: Trước khi chết cô cần có một thời gian vào 

sống trong hoang mạc để thương tiếc việc cô chết khi còn trinh nữ, khi chưa 

biết yêu. Cô xin cha cho cô hai tháng để vào  hoang mạc với các bạn chưa 

lập gia đình như cô để cùng than khóc cuộc đời dang dở. Sau đó cô quay về 

và chịu hiến tế. 

Dù cho tính chất phụ hệ bất hạnh của câu chuyện này, nhưng nó vẫn là một 

ví dụ mà qua đó cách xử thế có tính trần tục như thế lại dạy chúng ta điều gì 
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đó sâu xa về mầu nhiệm phục sinh, nghĩa là, việc chúng ta phải qua bốn 

mươi ngày than khóc những gì còn dang dở và không hoàn tựu trong cuộc 

sống chúng ta. Như Karl Rahner đã nói, trong nỗi dằn vặt về những kết quả 

không đạt được mà theo lẽ chúng ta làm được, chúng ta bắt đầu nhận ra 

trong cuộc sống này, tất cả các bản giao hưởng vẫn còn dở dang. Ông đúng. 

Cuối cùng tất cả chúng ta đều chết, cũng như con gái của Jephthah, những 

cô trinh nữ, cuộc đời dang dở của chúng ta, các giấc mơ sâu thẳm nhất bị hụt 

hẫng, luôn luôn đi tìm một tình mật thiết không bao giờ có, theo nghĩa của 

một quan hệ trọn vẹn, một ban giao hưởng hoàn tất trọn vẹn – mà trong vô 

thức chúng ta còn thương tiếc cho sự trinh trắng của mình. Điều này đúng 

cho cả người đã lập gia đình cũng như người độc thân. Rốt cùng, tất cả 

chúng ta đều sống đơn chiếc. 

Và điều này phải được than khóc. Bất cứ dưới hình thức nào, đến một lúc 

nào đó, mỗi người chúng ta phải đi vào hoang địa và thương tiếc cho sự 

trong trắng của mình. Khi chúng ta không làm được điều này bởi, và vì chúng 

ta không làm được, nên chúng ta thường sống trong đòi hỏi, giận dữ, cay 

đắng, thất vọng, thích lên án người khác, lên án đời mình cho những hụt 

hẫng này. Khi chúng ta không thể khóc cho cuộc sống dang dở của mình, thì 

sự dang dở này trở thành mối lo gặm nhắm, một trọng tâm cay đắng làm 

chúng ta không hưởng được hương vị dịu ngọt của cuộc sống. Bởi vì chúng 

ta không than khóc cho sự trinh trắng của mình, nên chúng ta muốn một 

người, một việc gì – người phối ngẫu, người bạn tình, gia đình lý tưởng, con 

cái, một hoàn tựu, một mục đích, hay công ăn việc làm – cất hết cho chúng ta 

khỏi sự đơn độc đó. Dĩ nhiên đây là mong chờ vô vọng, chúng chỉ dẫn đến 

cay đắng và thất vọng. Trong cuộc sống này, không có bản giao hưởng hoàn 

tất. Chúng ta được tạo dựng cho vô tận, như vực Grand Canyon không đáy. 

Vì khía cạnh bất tận này, chúng ta sẽ luôn cô đơn, lo lắng, dở dang và vẫn 

còn trinh trắng – sống trong dằn vặt về những chuyện không đạt được mà lẽ 

ra có thể đạt được. 

Giấc mơ đạt được ước nguyện, như ước mơ thành siêu sao, đến một điểm 

nào đó, phải được than khóc và để nó thăng hoa. Nếu không, như trường 
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hợp người đàn ông trong câu chuyện trên, mơ ước đó sẽ vĩnh viễn ngăn 

chúng ta không hưởng hạnh phúc đơn giản của cuộc sống. 

Nguyễn Kim Long dịch  

Linh đạo và Mầu nhiệm Phục Sinh (6/8) 

Trích sách: Khát Khao Nên Thánh, Đi tìm một Linh đạo Kitô, The Holy 

Longing: The Search for a Christian Spirituality, Ronald Rolheiser 

 

4. Cái chết của các tuần trăng mật… 

Chúng ta tưởng tượng câu chuyện tiêu biểu sau: một người đàn ông và một 

người đàn bà gặp nhau và yêu nhau. Họ lấy nhau và đi tuần trăng mật kiểu 

Romeo và Juliet. Họ yêu nhau như hàng triệu người yêu nhau, tình cảm họ 

dành cho nhau sâu nặng vượt lên trên mọi cảm nhận họ có trước đây. 

Bây giờ sau mười lăm năm trăng mật, mỗi người già thêm mười lăm tuổi và 

nặng thêm mười lăm cân,  sau mười lăm năm chung sống, họ chỉ còn gặp 

nhau vào giờ ăn sáng. Cả hai đều biết và cảm thấy thời gian trăng mật ấy đã 

http://phanxico.vn/2020/02/12/linh-dao-va-mau-nhiem-phuc-sinh-6-8/
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trôi qua. Tình cảm mặn nồng trước kia  nay đã chết. Một vài tương quan gia 

đình được đặt ra. Họ ở đâu trong tương quan của họ với chu kỳ phục sinh? 

Thời gian tương quan trăng mật của họ đã chết, nhưng tương quan của họ, 

hôn nhân của họ thì không chết; đúng ra bây giờ họ gắn bó mạnh và sâu đậm 

hơn thời trăng mật. Nhưng họ đang sống cuộc sống của một người đã lấy 

nhau mười lăm năm, chứ không phải mười lăm ngày, mười lăm phút. Như 

thế, bây giờ họ đứng trước chọn lựa, một cách vô thức có thể là: 

Họ có thể bám vào những gì họ đã có trước đây, đam mê sâu đậm, đóng chặt 

nó vào những gì họ có trong hiện tại bằng tình yêu lãng mạn đó. Người này 

có thể kết tội người kia đã đánh mất đam mê (“Anh không tặng hoa cho em 

nữa!”) và mỗi người có thể bị cám dỗ để đi tìm kiếm một mối tình lãng mạn 

khác. Hoặc, họ có thể than khóc cho thời kỳ trăng mật và đón nhận thần khí 

của một cặp vợ chồng đã lấy nhau mười lăm năm – một thần khí khác với 

thần khí của người lấy nhau mười lăm phút. Nếu họ làm được như thế thì hôn 

nhân của họ sẽ sâu đậm hơn thời gian trăng mật. Đôi vợ chồng chia sẻ với 

nhau mười lăm năm sẽ yêu nhau sâu đậm hơn và gắn bó với nhau hơn đôi 

vợ chồng đang hưởng tuần trăng mật (ngoại trừ trong một vài trường hợp bị 

bệnh nặng, rối loạn chức năng hay không chung thủy). 

Có một vài cặp hạnh phúc nhất thế giới đã sống với nhau mười lăm năm và 

cũng có một vài cặp bất hạnh nhất thế giới cũng sống với nhau chừng ấy thời 

gian. Tuy nhiên, ở điểm này, hạnh phúc hay bất hạnh trong hôn nhân không 

tùy thuộc ở thời gian sống với nhau, nhưng tùy vào trải nghiệm Mầu nhiệm 

Phục sinh, nghĩa là tùy chúng ta trải nghiệm như thế nào với những mất mát 

để đón nhận một tương quan mới được ban tặng cho chúng ta, than khóc 

những cái đã mất, buông bỏ nó, để nhận lãnh tinh thần mới cho tương quan 

thực tế chúng ta đang sống. Cặp vợ chồng đã sống với nhau mười lăm năm 

phải nhận lãnh tinh thần mới dành cho những người đã sống với nhau mười 

lăm năm – không ráng sống với tinh thần của cặp vợ chồng mới lấy nhau 

mười lăm phút. 
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Điều này không những chỉ đúng khi chúng ta hưởng tuần trăng mật nhưng 

cũng đúng và quan trọng trong tương quan với bạn bè, hàng xóm, ơn gọi hay 

việc làm của chúng ta. Tất cả những tuần trăng mật đều chết. Để duy trì bất 

cứ gì trong cuộc sống, chúng ta phải thường xuyên nhận thức rằng say mê 

ban đầu, xung điện đặc biệt mà chúng ta muốn chết cho nó, sẽ không bao giờ 

kéo dài, và chúng ta phải mở lòng ra để đón nhận một tinh thần mới trong 

tương quan đó. Khuyết điểm của việc này, là tất cả các tuần trăng mật đều 

chết, nhưng ưu điểm là Thiên Chúa luôn ban cho chúng ta một cuộc sống 

phong phú, sâu đậm và một tinh thần trọn vẹn hơn. 

Nguyễn Kim Long dịch 

Linh đạo và Mầu nhiệm Phục Sinh (7/8) 

 

Trích sách: Khát Khao Nên Thánh, Đi tìm một Linh đạo Kitô, The Holy 

Longing: The Search for a Christian Spirituality, Ronald Rolheiser 

5. Cái chết của một khái niệm nào đó về Thiên Chúa và Giáo Hội… 

http://phanxico.vn/2020/02/13/linh-dao-va-mau-nhiem-phuc-sinh-7-8/
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Tất cả những điều trên đây đều đúng trong khái niệm chúng ta có về Thiên 

Chúa và Giáo Hội. Ở đây chúng ta cũng vẫn phải thường xuyên buông bỏ các 

khái niệm chúng ta từng có và nhận những gì Thiên Chúa cho chúng ta bây 

giờ. Tôi lấy ví dụ từ chính cuộc đời của tôi: 

Khi còn nhỏ, tôi lớn lên trong Giáo Hội Công giáo La Mã thời trước khi có các 

thay đổi từ Công đồng Vaticanô II vào những năm sáu mươi. Tôi sống trong 

cộng đoàn người di dân mà nhà thờ là trọng tâm cuộc sống. Ai cũng đi lễ và 

các sinh hoạt ở nhà thờ gần như hướng dẫn mọi chuyện. Thánh Thể (hồi đó 

gọi là Thánh Lễ) được cử hành bằng tiếng La tinh, trên thực tế bản sắc người 

Công giáo được nhận diện rõ qua một số hình thức thờ phượng như lần 

chuỗi Mân Côi, không ăn thịt ngày thứ Sáu, không khiêu vũ vào mùa Chay. Ở 

trường, cùng với các bạn học Công giáo Bắc Mỹ, chúng tôi học thuộc lòng 

các bài học giáo lý, ham thích và vui đùa với nhau khi học thuộc hết các câu 

vấn đáp giáo lý, điều đó quá quen thuộc với mọi người. Nhà xứ, tu viện, 

chủng viện tràn sức sống và giáo hội rất có thế giá. Đối với người Công giáo 

trong thế giới phương Tây, có thể đây được xem là thời vàng son. Đó là lúc 

đặc tính phổ quát của Giáo Hội Công giáo La Mã thể hiện và có thể chúng ta 

khó có thể có lại được như thế, và lòng tin vào Giáo Hội La Mã, một giáo hội 

không nhân nhượng. Dù các sinh hoạt có bị rối loạn như thế nào, nhưng Giáo 

Hội Công giáo La Mã thời đó là một Giáo Hội mạnh mẽ, thể hiện nhiệm thể 

Đức Kitô. Và đối với tôi, đó là điều kiện để tôi đón nhận đức tin Kitô giáo. 

Nhưng giờ đây, sau bốn mươi năm, Thiên Chúa và Giáo Hội thời niên thiếu 

đó, cũng như nhiệm thể Chúa Giêsu, đã bị đóng đinh, bởi thời gian, hoàn 

cảnh, văn hóa, chưa kể đến các thế lực khác. Giáo xứ, vốn diễn tả cách rất 

đặc biệt giáo hội tính và cũng là nơi tôi lớn lên nay đã chết, cùng với các giáo 

xứ khác trong những năm năm mươi, sáu mươi, bảy mươi và tám mươi. 

Nhưng Giáo Hội thì không chết, Giáo Hội cách nào đó vẫn còn sống động. 

Giáo Hội vẫn hiện diện với cuộc sống hôm nay, cuộc sống bước qua thế kỷ 

mới chứ không phải cuộc sống thời những năm năm mươi. Vì vậy, cũng như 

những người Công giáo khác cùng thế hệ với tôi, tôi cũng có một lựa chọn: 
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Tôi có thể cố bám lấy Giáo Hội của thời niên thiếu. Sự bám víu này có thể 

dưới nhiều hình thức khác nhau. Nếu tôi thuộc về số những người có khuynh 

hướng bảo thủ, xót xa vì Giáo Hội thời niên thiếu ngày xưa không còn, tôi có 

thể cố hồi phục nó: “Hãy trả cho tôi Giáo Hội ngày xưa” – qua việc đương đầu 

với những thay đổi mà công đồng Vaticanô II đòi hỏi, qua việc từ chối thay đổi 

những cái cũ trước đó, và qua việc sống trong hoài niệm vô bổ và luôn mong 

mỏi về những ngày xa xưa tốt đẹp. Nếu tôi phóng khoáng, vì tính tình của tôi, 

tôi hạnh phúc vì Giáo Hội ngày xưa đó đã chết, tôi vẫn bám víu nó, và không 

đón nhận tinh thần của Giáo Hội hiện tại, dù tôi căm phẫn cho quá khứ, dù 

những điều đó thật tệ hại, dù bao nhiêu thay đổi cần thiết đã và đang diễn ra, 

dù các anh chị em theo hướng bảo thủ hẹp hòi và lạc hậu. Ở cả hai trường 

hợp, tôi cũng như Maria Mađalêna ngày xưa,  đang cố bám víu một thân xác 

cũ dù bà đang đứng trước một thực tại mới. Không phải là chuyện ngẫu 

nhiên, trong Giáo Hội Công giáo, những người trên bốn mươi tuổi, sống trước 

thời Công Đồng Vaticanô II, theo bảo thủ hay cấp tiến thì đều bị ám ảnh như 

nhau, cả hai đều thất bại vì không buông bỏ Giáo Hội cũ và để nó thăng hoa. 

Mặt khác, tôi có thể chấp nhận Mầu nhiệm Phục Sinh vì nó ứng dụng vào 

Giáo Hội và Thiên Chúa thời niên thiếu của tôi. Tôi nhìn Giáo Hội đã ban cho 

tôi đức tin, nhận ra nó đã chết (như tuổi trẻ của tôi), để nó thay đổi, chúc lành 

cho tôi, buông bỏ nó và rồi đón nhận thần khí cho Giáo Hội mà tôi đang sống 

trong đó. Theo từ ngữ Thánh Kinh, điều mà tất cả người Công giáo cùng thời 

với tôi cần làm, dù bảo thủ hay cấp tiến, là đến núi Thăng Thiên và để cho 

Giáo Hội ban ơn lành cho chúng ta, và rồi Giáo Hội lên trời cách oai nghiêm 

để tất cả chúng ta có thể đón nhận Thần khí mới dành cho cuộc sống mà 

chúng ta đã sẵn sàng sống. Nhưng không may, thường thường những người 

Công giáo La Mã cùng thời với tôi hay ngăn cản sự thăng thiên ấy, và vì vậy, 

họ cũng ngăn cản luôn việc đón nhận một thần khí mới, thần khí hiện xuống. 

Không ngạc nhiên khi chúng phải chiến đấu để trao truyền đức tin cho con 

cái. Chúng ta đã được ban sự sống mới nhưng lại chưa đón nhận thần khí 

của sự sống ấy. 
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Ví dụ trên đây là của Giáo Hội Công giáo La Mã nhưng những điều được nói 

ở đây đều có tính phổ quát. Tất cả chúng ta phải liên tục buông bỏ Thiên 

Chúa của thời niên thiếu để có thể nhận ra một Thiên Chúa luôn đồng hành 

với chúng ta hôm nay. 

Chúng ta gặp hình ảnh này trong Tin Mừng thánh Luca, đoạn Chúa Giêsu 

đồng hành với hai môn đệ trên đường E-mau . Điều gây tò mò trong đoạn này 

là việc các môn đệ, các bạn hữu của Chúa, đã không nhận ra Ngài, thậm chí 

nghĩ rằng Ngài đã chết, đã vắng mặt từ một ngày rưỡi nay. Tại sao họ lại 

không nhận ra Ngài? Là vì họ quá chú tâm đến những thực tại trước kia của 

Chúa. Họ quá chú tâm đến hình ảnh trước khi của Chúa, cách họ hiểu về 

Chúa, và cách hiện diện trước kia của Chúa, nên giờ đây họ không nhận ra 

chính Ngài đang đồng hành với họ. 

Điều đáng buồn là những chuyện này cũng thường xảy đến với chúng ta, cả 

cách chúng ta hiểu về Thiên Chúa và về Giáo Hội. Qua việc chúng ta bám níu 

quá khứ để rồi không nhận ra Chúa đang hiện diện trong một thực tế mới. 

Giáo sĩ Abraham Heschel, một tác giả tu đức nổi tiếng của Do Thái đã chia sẻ 

câu chuyện sau. Ngày kia có một sinh viên trẻ đến gặp ông, phàn nàn về các 

hoang mang tôn giáo và nghi ngờ về sự hiện diện của Thiên Chúa. Anh lớn 

lên trong một gia đình giữ đạo, thường xuyên đi lễ, đọc kinh hằng ngày và 

khá sùng đạo. Nhưng bây giờ anh là sinh viên đại học, anh không còn giữ 

đạo, anh hoang mang và nghi ngờ. Anh chia sẻ với giáo sĩ Heschel nỗi đau 

của mình về sự nghi ngờ, bây giờ anh không thể tìm gặp lại Thiên Chúa của 

thời niên thiếu nữa. Giáo sĩ Heschel hỏi anh: “Nhưng cái gì làm cho anh nghĩ 

Chúa muốn anh được bình an như trước mà không muốn anh đau khổ bây 

giờ?”  . Một lời khuyên khôn ngoan và có tính phục sinh. 

Cũng như những điều vô thường khác, hiểu biết của chúng ta về Thiên Chúa 

và Giáo Hội cũng phải thường xuyên chết đi và trỗi dậy với đời sống mới. Các 

ý hướng của chúng ta có thể chân thành và cao cả, nhưng cũng là ý hướng 

của Maria Mađalêna vào sáng Phục Sinh khi bà cố không hay biết một thực 

tại mới về Chúa Giêsu, bà muốn níu kéo chuyện cũ. 
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Nguyễn Kim Long dịch 

Linh đạo và Mầu nhiệm Phục Sinh (8/8) 

 

Trích sách: Khát Khao Nên Thánh, Đi tìm một Linh đạo Kitô, The Holy 

Longing: The Search for a Christian Spirituality, Ronald Rolheiser  

5 Ghi chú về việc để tang và buông bỏ  

Hãy để cho quá khứ ban ơn phúc 

Bắt chước lời các tiên tri Do Thái, cha Henri Nouwen đã bắt đầu một trong 

những bài viết như sau: 

“Dân tộc tôi ơi, hãy khóc, hãy để tang. Hãy để cho nỗi đau đớn dâng trào 

trong cõi lòng bạn, hãy bật khóc và hét lên. Khóc cho sự thinh lặng giữa bạn 

http://phanxico.vn/2020/02/14/linh-dao-va-mau-nhiem-phuc-sinh-8-8/
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và vợ. Khóc vì bạn không còn ngây thơ. Khóc vì thiếu vòng tay ôm ấp, tình 

bạn chân tình, hòa hợp thân xác để sinh con cái. Khóc vì bị lạm dụng thân 

xác, trí óc, tâm hồn. Khóc cho sự chua xót của con cái, sự dửng dưng của 

bạn bè, sự khô khan của đồng nghiệp… Khóc cho tự do, cho cứu độ, cho cứu 

chuộc. Khóc thật to và sâu lắng, tin rằng những giọt lệ sẽ làm cho mình thấy 

Nước Chúa sắp đến gần, đúng, rất gần”. 

Những lời này đúng là những lời tiên tri vì có lẽ thách thức lớn lao nhất về tinh 

thần và tâm lý khi chúng ta bước vào tuổi trung niên là phải để tang cho 

những mất mát và cái chết. Nếu bây giờ chúng ta không khóc cho những nỗi 

đau của mình, bất công cuộc đời, những giấc mơ tan vỡ, giấc mộng không 

thành, và cuộc đời mà ta có nay đã qua đi, thì chúng ta sẽ sống trong mơ 

tưởng vô bổ hay trong sự cay đắng khôn nguôi. 

Về mặt thiêng liêng, chúng ta có câu chuyện minh họa người anh cả trong dụ 

ngôn người cha nhân hậu. Với lòng cay đắng và miễn cưỡng, anh không 

muốn dự buổi tiệc mừng người em trở về, nói lên chuyện anh vẫn bám vào 

nỗi đau riêng, hoang tưởng riêng của mình, cho đời là bất công. Anh sống 

trong nhà cha nhưng lại không đón nhận tinh thần của nhà ấy. Kết cục, anh 

cay đắng, cảm thấy như bị lừa và sống không vui. 

Nhà tâm lý Thụy sĩ Alice Miller, trong quyển sách nổi tiếng của bà “Thảm kịch 

của một đứa bé có thiên khiếu” đã phân tích rất hay về mặt tâm lý của quan 

điểm này. Luận đề của bà, có quan điểm chung với quan điểm chúng ta như 

sau: 

Hầu hết chúng ta là “những đứa trẻ có thiên khiếu.” Đối với Alice Miller, điều 

này không có nghĩa nhất thiết chúng ta có trí thông minh xuất chúng hay 

thông minh đặc biệt theo nghĩa tài năng, nhưng chúng ta có khả năng nhạy 

bén xuất chúng và được chuẩn bị cách đặc biệt để đạt được ước mơ trong 

cuộc đời và những thứ khác chung quanh chúng ta. Chúng ta sớm nhận ra 

cuộc đời không công bằng, chúng ta không được yêu, không được xem trọng 

như mong đợi, và những giấc mơ của chúng ta có thể không bao giờ được 
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thỏa mãn. Khi còn trẻ, nghị lực sung mãn và tương lai phía trước dường như 

vô tận đã bù đắp điều đó và nói chung, chúng ta tránh được con quỷ của giận 

dữ và sự cay đắng. Tuy nhiên điều này thay đổi ở tuổi trung niên. Ở giai đoạn 

này, sự nhạy cảm và năng khiếu giúp chúng ta ý thức, rất ý thức rằng cuộc 

sống đã đánh lừa và bất công với chúng ta, ở nhiều khía cạnh, chúng ta bị 

lạm dụng, rằng chúng ta quá giàu và tất cả giàu có này thực sự không có chỗ 

để đi. 

Về điểm này, theo Alice Miller, nhiệm vụ của chúng ta là phải để tang nó. Bà 

nói, chúng ta phải khóc thật lớn cho đến tận nền tảng cuộc sống chúng ta (cả 

những cay đắng của chúng ta). Chúng ta không có lựa chọn, vì quả thực, đời 

bất công đối với tất cả chúng ta. Chúng ta bị lừa, thường xuyên bị thất bại, 

không bao giờ được đánh giá đúng, được yêu cho đúng. Những gì chúng ta 

mơ trong cuộc đời không bao giờ được. Vì thế chúng ta có lựa chọn: Sống 

quãng đời còn lại trong giận dữ, cố gắng tự vệ chống những gì đã xảy ra với 

chúng ta, cái chết, bất công, hoặc chúng ta để tang cho những mất mát, lạm 

dụng, cái chết, và qua đó cuối cùng chúng ta có được niềm vui và lạc thú mà 

chúng ta có thể có được. 

Alice Miller nói theo ngôn ngữ tâm lý, nhưng sự lựa chọn đúng là lựa chọn 

phục sinh. 

Chúng ta đối diện với nhiều cái chết trong cuộc sống và lựa chọn là lựa chọn 

của chúng ta để biết những cái chết này là những cái chết chấm dứt (đời 

sống và tinh thần tiêu tan) hay là những cái chết được phục sinh (mở ra cho 

chúng ta một đời sống mới và thần khí mới). Để tang là chìa khóa cho việc 

này. 

Tuy nhiên, việc để tang tốt đẹp này không chỉ là để cái cũ ra đi nhưng còn là 

để nó chúc lành cho chúng ta. Điều đó có nghĩa gì? Làm thế nào để được cái 

cũ ban phúc cho ta, đặc biệt nếu đó là một kinh nghiệm đau thương hay bị lợi 

dụng? 
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Một ví dụ về bản thân tôi: Gốc gác của tôi khá khiêm tốn. Khi còn bé, tôi lớn 

lên ở một nông trại bên ngoài khu xóm nhỏ âm u trên vùng thảo nguyên rộng 

lớn của Canađa. Nhà tôi, cũng như các nhà chung quanh khác đều nghèo, 

gia đình tôi cũng như các gia đình khác cố gắng học nói tiếng Anh và hầu hết 

chúng tôi đều nói với giọng của người ngoại quốc. Chúng tôi sống trong 

những căn nhà không có nước máy và đôi khi còn không có điện. Nhưng hầu 

hết những người này – phần đông là người Đông Âu chạy trốn chiến tranh – 

là những người có tác phong công nghiệp cao, họ gặp khó khăn khi tái định 

cư. Nhưng chỉ trong vòng một thế hệ, nông trại của họ rất trù phú, con cái 

được đi học, hết nói tiếng Anh theo giọng ngoại quốc. Đa số các bạn cùng lớp 

với tôi và những bạn thuở nhỏ của tôi đều có công việc rất tốt, sống ở những 

thành phố lớn và khá giàu có. Tuy nhiên họ bị chia rẽ sâu sắc về gốc gác của 

mình. 

Một nửa trong số họ có sự cách biệt giữa nhau và nguồn gốc khiêm tốn của 

họ, họ không để cho quá khứ chúc phúc họ. Họ thay đổi tên (Muckenheimmer 

thành Muse và Jabonokoski thành Jones) và nói về nơi và cách mình lớn lên 

với giọng điệu khinh khi. “Tôi lớn lên trong góc xó đó.” Họ không bao giờ dắt 

con cái về lại nông trại cũ hay về ngôi nhà xưa, nơi họ lớn lên và sống những 

năm đầu đời tại đó, họ xấu hổ và bỏ lại đằng sau lưng. 

Một nửa còn lại – có cùng khoảng cách địa lý, kinh tế và xã hội giữa họ và 

những người cùng nguồn gốc – thì hoàn toàn ngược lại. Họ tự hào về dòng 

dõi mình, tự hào về cái tên châu Âu dài, khó đánh vần, tự hào về việc họ đã 

sống trong những căn nhà không có nước máy. Họ về thăm quê thường 

xuyên, tự hào khi dắt con thăm nơi họ đã lớn lên và những điều mà gốc gác 

họ mang lại. Làm như vậy, họ để nguồn cội chúc phúc cho họ và tiếp tục kín 

múc từ nguồn suối dồi dào đó. Điều có vẻ mỉa mai là chính những người tự 

hào về nguồn cội này lại sống thanh thản hơn so với những người chỉ sống 

trong xấu hổ nào đó về nguồn cội của mình. 

Thật cần thiết khi để cho nguồn cội chúc phúc cho chúng ta. Điều này đúng 

không chỉ khi nguồn cội đó tốt nhưng cũng đúng khi nó không được tốt hay bị 
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lạm dụng. Một trong những điều khẩn thiết phải làm của con người, bẩm sinh 

từ trong bản chất, là phải sống hòa thuận với gia đình, dù cha mẹ có xấu đến 

đâu, một ngày nào đó mình phải nhận ra điều cha mẹ đã cho, tha thứ cho 

điều mà cha mẹ đã gây ra, và đón nhận thần khí trong đời mình vì cha mẹ 

mình. Sống hòa thuận với gia đình phụ thuộc vào việc để tang và buông bỏ 

để tinh thần thăng thiên và hiện xuống được xảy đến. 

Từ chối níu kéo … 

Trong Kinh Thánh có hai hình ảnh về thăng thiên. Biến cố thăng thiên được 

mô tả gợi hình theo Tin Mừng thánh Mát-thê-ô, Mác-cô và Lu-ca. Chúa Giêsu 

chúc phúc cho các môn đệ rồi lên trời. Như thế, xác phàm của Người được 

hiểu là được đem ra khỏi thế gian. Tin Mừng thánh Gio-an cũng có quan điểm 

thần học đó, nhưng diễn tả dưới hình ảnh khác. Vào sáng Chúa Nhật Phục 

Sinh, Maria Mađalêna gặp Chúa Giêsu sống lại.  Mới đầu bà không biết 

Người là ai và tưởng đó là người làm vườn, nhưng khi nhận ra Người, bà cố 

giữ Người lại. Về phần mình, Chúa Giêsu nói với bà: “Maria, đừng giữ Thầy 

lại!” 

Do đâu mà Chúa Giêsu không muốn Maria chạm vào mình? 

Nếu chúng ta không tìm thấy lời giải thích trong Tin Mừng, thì tôi nghĩ Maria 

Mađalêna sẽ giải thích như sau: 

Con không bao giờ nghi ngờ về sự sống lại và phải đau khổ để khóc như vậy 

Rồi con vui mừng gặp Thầy, sống động và mỉm cười bên ngôi mộ trống. 

Con tiếc nuối không phải vì con mất Thầy nhưng vì con mất Thầy theo cách 

trước đây con có thể hiểu được, chạm được, hôn được, níu được, không phải 

là Thiên Chúa, nhưng là người bằng xương bằng thịt. 
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Con muốn níu kéo, dù Thầy can ngăn. Níu thể xác Thầy, níu vào thân phận 

con người của Thầy và của con, níu với những gì Thầy và con đã có, quá khứ 

của Thầy và con. Nhưng con biết… nếu con níu Thầy, Thầy sẽ không lên trời, 

và con sẽ cứ níu kéo mãi chính thân xác xưa kia của Thầy… không thể đón 

nhận thần khí hiện tại của Thầy.  

Nguyễn Kim Long dịch 

 


