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LỜI TỰA

LỜI TỰA
Mạc khải đã thúc đẩy suy tƣ, do đó mà có thần học. Mạc khải thánh kinh và suy tƣ thần
học sẽ không còn ý nghĩa nếu không dẫn đến đức tin và sống đạo. Và đây là lý do khiến
cho, sau những nghiên cứu tín lý, đã có bộ Thần Học thiêng liêng này.
Bộ thần học thiêng liêng này vừa đặt nền trên thánh kinh và tín lý, vừa dựa vào kinh
nghiệm tu đức của gần hai mƣơi thế kỷ Kytô-giáo chúng ta. Nhƣng vì thánh thiện là sự
đắc thành của Ðạo nơi con ngƣời bằng thịt bằng xƣơng, nên theo khuynh hƣớng hôm
nay, cách sống đạo cũng phải nƣơng theo những quy luật tâm-sinh và xã hội nữa.
Thế rồi, vì sống đạo tại đây là việc của những con ngƣời mà bản chất ngƣời đã đƣợc tôi
đúc trong những khuôn văn hóa và tôn giáo mấy ngàn năm của vùng Ðông Trung Á,
nên bên cạnh đƣờng lối phƣơng tây, chúng tôi cũng đƣa vào những kinh nghiệm tu thân
của Trung quốc và tu luyện của Ấn Phật.
Ƣớc mong những nghiên cứu còn vụng về sau đây góp phần nào vào sự tăng trƣởng
thiêng liêng của anh chị em tôi trong Chúa.
Lm Hoành Sơn - Hoàng Sỹ Quý, SJ, Vietnam.

DẪN NHẬP

Sống thiêng liêng và Thần học thiêng liêng với Tín lý
Thuở đầu trong Giáo hội, chú giải thánh kinh, lý luận thần học và giáo huấn thiêng liêng
quấn vấn lấy nhau, không phân định rõ. Và đó là: Trí năng chiêm ngƣỡng đức tin mạc
khải. Từ mƣời thế kỷ nay, tách khỏi ảnh huởng đan viện và giáo phụ, trí năng ấy biến
thành Trí năng tra vấn (critique) trong thần học nhà trƣờng (scholastique). Thần học nhà
trƣờng (tức kinh viện) đã tách việc tìm hiểu nội dung tin ra khỏi đời sống đức tin, khiến
nó khách quan và minh bạch hơn, nhƣng cũng do đó mà nẩy sinh mâu thuẫn giữa một
bên là kinh nghiệm và bên kia là thần học. Phe chủ trƣơng sống nghiệm cho thần học là
"scientia vana" (cái biết viển vông vô ích), trong khi các tác phẩm của họ, những "suy ra
ƣớt át" lại bị thần học coi là thiếu nền tảng tín lý.
Thật ra, thần học nhà trƣờng không phải là không đi hơi xa vào sự "vana" khi không mấy
quy chiếu vào thánh kinh, lại cũng chẳng đếm xỉa gì đến kinh nghiệm sống tin nữa. Họ
cốt giải thích cái gì đã đƣợc định tín, những tín điều vốn rõ ràng, vắn tắt và khô khan. Họ
lăng xăng mổ xẻ mấy từ ngữ, xem chúng có thể mang những ý nghĩa gì và thực ra chỉ
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nhắm một ý nghĩa gì thôi. Trong lý luận, họ dựa vào hệ thống tín điều (do đó tính pháp
lý và trừu tƣợng của điều phải nhận, phải tin) hơn là nhất tính (unité) muôn mầu của Lời
Chúa và sự sống nghiệm Lời Chúa của cộng đồng Dân Chúa từ khởi thủy đến giờ. Dĩ
nhiên, đây mới HƠN LÀ, chứ chƣa phải CHỈ THÔI.
Hồi đầu thế kỷ XX, một đôi cố gắng khoa học hóa kinh nghiệm đã cấn kết trong mấy
cuốn thỷ bản "thần học tu đức" (théologie ascétique), nhƣ của Tanquerey rất quen thuộc
với Việt Nam. Một phần thủ bản tóm tắt nội dung tín lý liên quan đến nguyên ủy và nền
tảng của đời sống thiêng liêng. Nhƣng công việc chính của chúng là diễn tả và thang bậc
hóa đời sống này dựa theo kinh nghiệm của các bậc thày đan tu, do đó lấy cấp độ suy
chiêm làm thƣớc đo sống thánh.
Trên nguyên tắc, một thần học thiêng liêng chính cống Kytô-giáo không thể không quy
chiếu vào lý tƣởng Phúc âm, do đó dựa vào kinh thánh và đƣợc hƣớng dẫn bởi tín lý. Ðối
tƣợng đúng của nó phải là đời sống thiêng liêng. Và một thần học về đời sống này vừa
phải dựa vào kinh nghiệm sống tin truyền thống, vừa phải lý luận về lý tƣởng Tin mừng
và phác họa những quy luật của con đƣờng nên thánh.
Lý luận về Tin Mừng ƣ? Phải chăng đó là việc của thần học tín lý, và làm nhƣ vậy, tu đức
học đã rơi vào cái bẫy của chủ nghĩa duy lý: khách quan hóa cái đáng lẽ chỉ là sống
nghiệm tâm hồn?
Thế nhƣng làm sao tránh đƣợc lý luận nhỉ, khi đây không phải là sống đạo, mà khoa học
về sống đạo? Mà dù cho sống đạo, thì sống đạo Kytô-tính cũng phải đặt nền trên đức tin
Kytô-giáo, và niềm tin này có đối tƣợng mô thức (objet formel) là một hệ thống giáo lý
mạc khải.
Vâng, sống đạo không thể chỉ là những cảm nghiệm suông, mà những cảm nghiệm đƣợc
hƣớng dẫn để đi vào mầu nhiệm Chúa Kytô, mầu nhiệm đã đƣợc "thông tin" cho chúng
ta bằng thứ ngôn ngữ khách quan của loài ngƣời. Dĩ nhiên còn có Chúa Thánh Thần.
Nhƣng Thánh Thần chỉ nhắc lại ỏ bên trong những điều Chúa Yêsu đã nói ở bên ngoài
thôi (Yo.14.26). Vả lại, cảm nghiệm có thể có, nhƣng chƣa chắc do Thánh Thần. Bởi thế,
nó cần đƣợc kiểm chứng, mà đã kiểm thì phải dựa vào những tiêu chuẩn khách quan.
Sống đạo đã thế, nói chi đến khoa học sống đạo. Không thể chỉ trình bày kinh nghiệm,
mà còn soi sáng kinh nghiệm bằng Lời Chúa. Không thể chỉ dùng một thứ ngôn ngữ
khích động ƣớt át, mà còn phải tra vấn và phân tích, phải trình bày chính xác và có khoa
học.
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Vâng, thần học thiêng liêng không thể không dựa vào thần học tín lý, nhất là khi thứ tín
lý ấy đã thành hiện sinh hơn hôm nay. Ðể thành hiện sinh, tín lý đã quan tâm đến sống
nghiệm, đến truyền thống sống nghiệm của cộng đồng thƣờng đƣợc cô đọng ở những
đỉnh cao, các thánh nhân. Ðể thành hiện sinh, tín lý còn phải hƣớng về sống đạo nhƣ cứu
cánh của nó. Vâng, tín lý không có cứu cánh ở chính mình, tín lý chỉ là đèn pha, là
đƣờng đi và phƣơng tiện thôi.
Dựa vào tín lý, thần học thiêng liêng không thể không "trƣợt băng" tín lý, để nƣơng theo
đà trƣợt tín lý mà phô diễn nghệ thuật của riêng mình.
Vâng, nếu cái nhìn tín lý nghiêng hẳn về lý thuyết dù không xa rời sống nghiệm, thì cái
nhìn của thần học thiêng liêng, tuy hƣớng hẳn về thực hành (sống đạo) đấy, nhƣng đứng
vững trên hai chân của cả kinh nghiệm lẫn giáo lý.

Thần học thiêng liêng và thần học luân lý
Tuy cùng nhắm đức tin trong đời sống, thần học thiêng liêng cũng phân biệt với thần
học luân lý luôn.
Sự ra đời của nếp sống tu vào thế kỷ IV rồi sẽ chia đôi Dân Chúa thành tu và tục. Ngƣời
tục thì đi con đƣờng của tối thiểu: tránh tội và giữ luật, trong khi con đƣờng của tối đa
thuộc về tu sỹ, và đây là: sống các khuyến dụ Tin Mừng. Do đó, khoa học sống đạo cũng
chia đôi dứt khoát: tu đức nhắm tu sỹ và luân lý nhắm "ngƣời đời".
Thật ra thần học luân lý đƣợc soạn vì các cha giải tội, giúp các ngài làm quan tòa xét xử,
do đó nặng về pháp lý và có tính cách giải mục (casuistique), nghĩa là cốt phân loại các
hình thức phạm tội và đề ra cách xủ lý cho mỗi ca. Trong khi ấy thần học tu đức, tuy có
dẫn chứng kinh thánh đôi phen, nhƣng chỉ nhắm tiến trình thánh hóa và kỹ thuật nên
thánh, chứ ít lý luận về lý tƣởng và nền tảng Tin mừng của chính sự nên thánh đó.
Ngày nay, thần học luân lý đã bớt tính hình thức để đi vào những uẩn khúc bên trong
của tâm hồn, đã bớt thiên về tội để nói nhiều hơn về những thúc bách của Phúc Âm. Có
điều thần học luân lý vẫn nên đứng riêng để đi vào những hình thái muôn mặt của đời
sống cá nhân và xã hội, hầu tìm ra cách ứng xử thỏa đáng cho trăm ngàn những vấn đề
phức tạp đặt ra cho thời đại hôm nay, nhƣ vấn đề công bình trong sinh hoạt kinh tế thị
trƣờng, vấn đề sinh thái trong liên quan với phát triển kỹ nghệ.
Tuy không phân ranh rõ nét với thần học luân lý vì có những vấn đề chung mà hai bên
cùng bàn tới (nhƣ lý tƣởng Tin Mừng chẳng hạn), nhƣng thần học thiêng liêng chú tâm
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đến thực tại lành thánh bên trong hơn là những hình thái và bổn phận bên ngoài vốn
đƣợc dành cho thần học luân lý từ xa xƣa.

Ðời sống thiêng liêng với tâm lý học và văn hóa dân tộc
Thánh hóa là việc của Thần khí Chúa, nhƣng sự thánh hóa ấy lại thực hiện trên con
ngƣời, nên cải biến là chính con ngƣời này biến cải, tuy biến cải mà vẫn còn là ngƣời. Vả
lại, Thánh Thần cũng không làm nổi việc cải hóa ấy nếu không có sự đồng tình và đồng
tác của chính con ngƣời với các năng khiếu, khuynh hƣớng, tâm tình và cơ cấu tâm sinh
lý của nó. Vì thế, tâm tu học không thể không thỉnh vấn tâm lý học. Chính bậc thầy Yoan
Thánh giá cũng phải thú nhận:
---"Sức mạnh của hồn là ở các khiếu năng, các đam mê và khuynh hƣớng, tất cả do ý chí điều
khiển." (Leo núi Cacmen, III.16)
Gần đây, tâm lý học chiều sâu ra đời cùng với những tiết lộ động trời của nó, khiến ngƣời
nên thánh, hay hƣớng dẫn nên thánh lại phải quan tâm thêm đến những then máy vô
thức chúng có thể thọc ngang vào bƣớc tiến thiêng liêng của rất nhiều ngƣời.
Tâm hệ mỗi ngƣời từ nền tảng còn đƣợc tôi luyện trong những nguyên tiêu (archétyes)
văn hóa rất khác nhau từ dân tộc này đến chủng tộc kia. Thánh với Tây phƣơng luôn có
cặp mắt hƣớng lên và rực lửa, trong khi thánh với vùng Cực đông thì mắt lại lim dim và
vẻ mặt thƣ thái do nhập định. Bởi thế, muốn phát triển dễ dàng và hết mức ân sủng Phép
Rửa, không thể không nhờ đến đòn bẩy của các biểu hiệu tôn giáo địa phƣơng, của các
xu hƣớng xã-văn (socio-culturels) thuộc mỗi vùng trời.
Lại nữa, vì tu hành Phƣơng Ðông đã có một kinh nghiệm ba ngàn năm, với nhiều
phƣơng thế tu luyện đƣợc phát minh và hoàn chỉnh rồi, nên chúng ta không thể bỏ qua
cái vốn quý kỹ thuật ấy mà không mang vào bổ túc cho phƣơng pháp sẵn có của Kytôgiáo Phƣơng Tây, khi mà chính Phƣơng Tây ấy ngày nay có cả ức vạn ngƣời đến thụ giáo
với các bậc thầy Ấn Phật, hầu nhờ kỹ thuật của họ mà gặp gỡ chính Thiên Chúa của mình
tốt hơn.
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PHẦN A: CON NGƯỜI: TỰ NHIÊN VỚI SIÊU NHIÊN
1. Xác và Thần trong Tu Tâm Dƣỡng Tính

Con ngƣời xác-thần
Ðã là Kytô-hữu, ai chả nghĩ con ngƣời là cả xác lẫn thần. Xác và thần không phải là hai
thể và hai tính (bản tính), độc lập đấy nhƣng lại cặp kè với nhau. Xác và thần chỉ làm nên
một bản tính ngƣời, của con ngƣời dƣới hai mặt nhục thể và tinh thần của nó.
Có điều kẻ hám sự đời thì sống nhƣ thể con ngƣời chỉ là thân xác. Trái lại, kẻ mong làm
thánh lắm khi tƣởng phải làm thiên thần, nghĩa là không đếm xỉa đến những đòi hỏi và
sự giúp đỡ của nhục thể. Hơi độc nhị nguyên của thời kỳ trục (khoảng sáu thế kỷ cuối
trƣớc công nguyên) đã tỏa khắp không gian tƣ tƣởng, khiến hễ muốn bay cao, ai nấy cứ
ngỡ mình chỉ là tinh thần. Quả thật vào thời điểm ấy, nếu Phƣơng Tây có Platon, thì
Phƣơng Ðông cũng có Zarathoustra, Upanisad và Phật giáo.
Theo Platon, hồn vẫn có từ xa xƣa trên thiên giới, ở đấy hồn ngất ngây chiêm ngắm những ý
tƣởng tinh ròng. Trong ngục tù hôm nay của thân xác, khi tri thức sự vật, hồn chỉ hồi tƣởng và
hoài niệm ý tƣởng. Còn thực tại, chúng chỉ gợi lại ý tƣởng, một cách lờ mờ thôi. Sự vật không
thấm nhiễm ý tƣởng, vì vật chất tự nó là tối tăm, chẳng nói lên gì cả. Vật chất là cái xấu tự tại
mà. Nên con đƣờng đi lên là con đƣờng giải thoát khỏi vật chất và giải phóng linh hồn khỏi tù
ngục xác thân (Ðối với Hy lạp nói chung, giữa xác và tinh thần, còn có psukhê là cái nó làm cho
xác sống động. Ðọc trong Phaolô, psukhê có vẻ là phách (vía) hơn là hồn).
Nếu ngƣời Tây Phƣơng từ trong bản chất đã mang "đạo" Platon, thì ngƣời Phƣơng Ðông, do
ảnh hƣởng của Ấn giáo và Phật giáo, cũng coi kiếp sống thể xác nhƣ những trạm dừng chân của
tinh thần trong luân hồi khốn khổ. Cứu cánh của đời, đó là Diệt đời (nirvâna) hay giải thoát
(moksa). Giải thoát khỏi tham sân si nhƣ cạm bẫy do xác. Giải thoát khỏi thân xác nhƣ ngục tù
của tinh thần (Phỏng theo Ba tƣ giáo của Zarathoustra, Manès-thuyết chủ trƣơng sự mâu thuẫn
giữa thiện (sáng) và ác (tối), giữa vật chất với tinh thần).
Có điều trong thực hành tu luyện, Phƣơng Ðông lại rất quan tâm đến xác. Ðể giải thoát khỏi
xác, chính xác phải góp sức của mình. Xác có mặt trong thiền định, trong thanh tẩy bằng chế độ
ăn uống cũng nhƣ phong thái hành động, v.v...
Những sai lầm trong quan niệm về nhân tính dễ kéo theo sự sai lầm trong đánh giá về
vai trò của xác trong tu tâm. Vậy để bàn về tu tâm, chúng ta nên chỉnh lại cái nhìn ấy.
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Con ngƣời là cả xác hồn một trật. Không phải hồn riêng xác riêng rồi liên kết với nhau
đâu. Nói thế này mới đúng: Con ngƣời là một thực tại, một thôi, dƣới hai diện khác
nhau: vật chất và tinh thần. Nghĩa là không có tinh thần hăm bốn carat. Nên cũng chẳng
hành động nào là thuần túy tinh thần cả. Vâng, nếu hành vi này nghiêng về tinh thần
hơn và hành động kia nặng mùi nhục thể, thì vẫn rõ nhƣ ban ngày rằng, không chỗ nào
hồn lên tiếng mà tiếng nói ấy lại không vang lên ở thân xác và từ thân xác. Chúng ta cứ
thử nghỉ ăn lâu lâu, xem tƣ tƣởng có lu mờ, tình cảm có nhạt nhẽo và ý chí có khó vận
dụng không. Ngƣợc lại, nếu tâm gặp phiền ƣu, liệu tiêu hóa có bình thƣờng và đầu óc
không nặng nhức? Phân tâm học cho thấy rằng, nhiều bệnh cơ thể có nguyên nhân là
những trục trặc tâm lý, cũng nhƣ một chấn thƣơng sọ não có thể làm mất trí nhớ hay gây
biến đổi ở tâm tình. Và y học cho thấy hệ hóc môn (système hormonal) tác động đến khả
năng hành động và nhạy cảm tính dục (sensibilité sexuelle).
Ngƣời Tây phƣơng cho rằng biểu hiện rõ nhất của tinh thần là tƣ tƣởng. Thế nhƣng tƣ
tƣởng nào lại chẳng là tƣ tƣởng hoạt động trong não bộ? Và não bộ nào lại chẳng phải
phát triển tới mức về cấu trúc cho tƣ tƣởng có thể bắt đầu? Khoa cổ sinh vật học còn cho
thấy rằng con ngƣời càng văn minh, thì não sọ càng lớn thêm và khuôn mặt càng sáng
sủa.
Theo tôi nghĩ, biểu hiện rõ nhứt của tinh thần là ở quyết định tự do. Thế mà, chỉ muốn
động khẽ một ngón tay thôi, bộ não đã phải náo nhiệt lắm rồi.
Hoạt động khi ấy của não phân thành hai giai đoạn: giai đoạn đầu là dự liệu và quyết định, giai
đoạn sau là điều động cơ bắp.
Sự điều động cơ bắp chỉ có tính cách máy móc, không "tinh thần" nhƣ quyết định. Nếu ngón
tay mặt thì hoạt động tập trung bên vỏ não sọ trái: 75% (25% bên bán não mặt). Còn ấn ngón
tay trái thì hoạt động là 72% bên vỏ não phải. Sự điều khiển tay trái đòi hỏi nhiều hơn chức
năng của khu điều động thứ cấp (aire motrice secondaire).
Nếu hoạt động điều động cơ bắp xảy ra ở não trái hay phải nghịch với tay, thì trƣớc lúc đó,
hoạt động của não để quyết định lại diễn ra đặc biệt ở phía trán (khu vực đỉnh và Rolando). Bên
não trái, ngƣợc lại, diễn ra những hoạt động tổ chức, tính toán, dự liệu. Ðiều lạ lùng là, hoạt
động não trƣớc lúc điều động rất khác nhau giữa một đằng tiến đến thành công (ấn khéo) và
đằng kia đi đến thất bại. Hoạt động bán não trái khi ấy rất quan trọng trong trƣờng hợp sẽ
thành công ở tay mặt, hơn là trƣờng hợp sẽ thành công ở tay trái. Còn nếu sẽ có thất bại của
ngón tay trái, thì điện não đồ cho thấy một hoạt động nhiệt náo khác thƣờng của vỏ não, dƣờng
nhƣ vỏ não, nhìn thấy trƣớc thất bại, đang dốc toàn lực cố tránh thất bại đó (Xx Science et vie,
tháng 7/1987, tr.28-35).
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Ðể quyết định và hành động, con ngƣời cần đến thông tin, cần phân tích và chọn lựa
thông tin. Cả quyết định và những công việc này là của bộ não cùng với thần kinh hệ.
Nên con ngƣời không thể sống cho ra hồn, không thể phát triển, về mặt nào cũng thế,
mà không có hội nhất não (intégration cérébrale).
Sống là của hiện tại, nhƣng hiện tại nào mà chẳng xây trên quá khứ nhỉ?
Dự phần vào cuộc sống con ngƣời còn có mọi thế hệ ông cha của nó. Con ngƣời không
chỉ là một bản nhiên (nature), con ngƣời còn là văn hóa nữa. Văn hóa không chỉ là một
môi trƣờng, ở ngoài mà tác động vào ta. Văn hóa là chính con ngƣời ta, con ngƣời ấy
đƣợc biến chế hàng triệu năm, kể từ lúc có loài ngƣời. Vâng, con ngƣời ấy đã đƣợc uốn
nắn do hoàn cảnh và môi trƣờng, do kinh nghiệm tích tụ trong đối phó với ngoại thế, do
ẩn ức và biết bao điện tích ngầm khác. Từ tầng ngoài, đƣờng dao gọt rũa phải đạt đến
tầng nền của vô thức để biến cả con ngƣời ta thành con ngƣời văn hóa. Chính những con
ngƣời văn hóa nhƣ thế đã hợp tạo ra những môi trƣờng văn hóa bên ngoài, để đến lƣợt
môi trƣờng này cũng ảnh hƣởng ngƣợc lại đến từng con ngƣời của chúng ta.
Cái di sản văn hóa, với số tuổi cả ức triệu năm ấy, lại đƣợc chở trên những toa xe vật chất
của các gen. Có thể nói, nơi các sợi nhiễm sắc này, tổ tông ta vẫn còn sống trong lòng
chúng ta, trong cách cảm nghĩ và hành động hôm nay của chúng ta.
Bây giờ, hỏi ai còn dám bảo mình chỉ sống tinh thần, khỏi cần đến xác thân?

Giá trị và vai trò của thân thể trong tu tâm
Những thí dụ dù ít ởi nêu trên đủ khiến ta thấy "thân phận thể tính" (condition
corporelle) của con ngƣời. Con ngƣời không làm gì mà không làm nơi và với thân xác.
Thân xác và tinh thần hợp tạo nên cái mà ta gọi là Tâm hồn. Ngƣời Tây vốn coi tƣ tƣởng
là biểu phát của tinh thần, nhƣng tƣ tƣởng xuất hiện nhƣ một cái gì nghiêng về bề mặt và
nó hƣớng về khách thể (object). Chỉ tâm tình mới nổi lên nhƣ cái "bên trong" hay chiều
sâu, nhờ đó làm hiển hiện cái Chính mình cởa tôi (Theo tôi, cái nhìn tinh thần nhất trong
con ngƣời phải là bê sâu, ở chỗ anh là chính mình, dối diện với mọi cái không phải là
mình. Cái tinh thần nhất cũng là tự do, nhờ đó anh vƣợt trên tất yếu (necessité) để định
đoạt lấy mình). Tình cảm ấy là hiện tƣợng tâm lý, đôi khi tâm sinh lý đấy.
Chẳng những trong và nhờ thân xác, chúng ta liên lạc đƣợc với chính mình bằng kinh
nghiệm và qua tâm tình, mà còn liên lạc đƣợc với cả thế giới khoáng-sinh-nhân mà
chúng ta có chung một nền tảng. Sự trƣởng thành tâm sinh lý đòi hỏi hội nhất cơ thể nơi
mình và biệt phân thân thể với xung quanh, đồng thời mở sang thế giới (Sẽ giải thích
trong Chƣơng "Tầm mở ra và mức trƣởng thành"). Sự tăng trƣởng luân lý và độ sâu
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huyền nhiệm (mystique) càng bị điều kiện hóa nhiều hơn bởi sự cởi mở ấy (Trong thiền
định Phật, Ấn, hành giả phải ly thoát cái Tôi mới giải thoát đƣợc), sự mở tới bao la mà
chiều rộng thiên nhiên là điểm tựa tối cần. Vâng, để mở tới bao la, không thể không hình
dung sự bao la ấy bằng biển cả và đồng không. Ngƣợc lại, khi đứng trƣớc những cảnh
tƣợng này, ta dễ thấy lòng thanh thoát và rộng mở.
Sự cởi mở tình cảm ắt hƣớng về một không gian sinh động, không gian sự sống. Vì chỉ sự
sống mới mang tới một cảm giác mát tƣơi và ấm áp, khiến nhƣ Phan sinh Nghèo ta có
thể thốt lên: chị Hoa, em Chim! Sự cởi mở càng sâu đậm trƣớc không gian-ngƣời. Trƣớc
không gian có bề sâu ấy, kẻ khép kín sẽ thấy bối rối, âu lo; còn ngƣời cởi mở, do thiện
cảm, sẽ thở bầu khí lên men và có cảm giác an ninh.
Ðộ nồng sẽ lớn mạnh lúc ta chạm tay vào ngƣời yêu khác phái, hay lúc hơi thở của mẹ
vuốt ve làn da tƣơi mịn của đứa con. Vâng, "xa mặt thì cách lòng", tình yêu chỉ đƣợc khơi
động và nuôi dƣỡng bởi sự có mặt và gặp gỡ của những thân xác. Và một tình cảm không
cử chỉ hay giọng nói âu yếm sẽ sớm bị tàn phai.
Tại sao thế? Tại bằng thân xác tôi gặp gỡ chính tâm hồn. Khi ấy, xác không còn là xác-đối
tƣợng (corps-objet) để tôi nghiên cứu, nhƣng là thân-chủ (corps-sujet) nó làm hiển hiện
cái Tôi, thành một với cái Tôi của cả ngƣời lẫn mình. Chả thế mà trong Hy-ngữ, khi xác là
đối tƣợng, có tên là Sarx, nhục thể, còn khi là chủ thể, nó lại có tên là Sôma, thân mình.
Vâng, đúng là chữ Thân và chữ Mình của Hán và Việt. Thân mình tôi, đó là chính tôi,
chứ không phải sự vật nữa.
Vì thế, nhìn thấy một thân thể đói khổ, kẻ có lòng nhân nhìn thấy, không phải một bộ
máy sống, nhƣng một con ngƣời, con ngƣời ở dƣới mức ngƣời của mình. Bởi thế mới nẩy
sinh lòng thƣơng xót. Cũng vậy, qua dáng ngƣời và giọng nói, chị nhìn thấy chính ngƣời
chị yêu, chính con ngƣời ấy vừa đẹp ở vẻ mặt, lại vừa thành thật ở hai con mắt. Vâng, làm
sao tôi có thể yêu thƣơng một ngƣời mà tôi chƣa hề thấy dung nhan, chƣa hề nghe giọng
nói, chƣa hề chạm tới mình? Thật là xác đáng nhận định sau đây của "ngƣời đệ tử mà
Thầy yêu mến":
 "Kẻ không yêu ngƣời anh chị em mà nó thấy, thì chẳng thể yêu Thiên Chúa mà nó
không thấy." (1Yo.4.20)
Với hiền triết Trung Hoa, thân xác còn vƣơn xa hơn cả không gian khoáng-sinh-nhân
nữa. Vì, cách nào đó, thân xác là một với thiên nhiên, nên, dìm mình vào thiên nhiên để
hiểu thiên nhiên, ta còn bắt đƣợc đạo Trời đang hằn in đậm nét trên thụ tạo, thành con
đƣờng của lƣơng tâm (đạo ngƣời) cũng nhƣ quy luật của vận hành vũ trụ (đạo vật và đạo
sinh). Thì con đƣờng thiên nhiên chẳng là phản ảnh (phản ảnh khác nhau trên những
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mặc phẳng khoáng, sinh, nhân khác nhau) của đƣờng Trời đó ƣ? Nên chỉ việc chính tâm
thành ý mà lặng suy, ta sẽ nhìn ra mệnh Trời đang biểu lộ ở tính ngƣời và tự nhiên, nhờ
đó đạt minh trí (sagesse).
Trong Kytô-giáo, với mầu nhiệm Thiên Chúa thành ngƣời, thành vật chất, thì thân xác
càng lớn vƣợt mức cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Thân xác không chỉ phản ánh đạo Trời,
nó còn mang Trời, thành chân dung của chính Trời nữa: "Ai thấy Ta là thấy Ðấng sai Ta."
Thân xác-chân dung Trời ấy không dừng lại ở Ðức Yêsu-Kytô, mà loang rộng đến những
thân xác khác khi họ thành Thân mình nối dài của Ngài. Nên trong thân xác, nếu lắng
chìm vào bề sâu của nó, thì bằng thân xác, ta có thể gặp gỡ chính Ngài: Ðây là Thân thể
Ta, đây là Máu Giao ƣớc mới, các con hãy nhận lấy mà ăn, mà uống!
Từ nay, làm tƣợng hình Thiên Chúa không còn là trọng tội nữa (Xem truyện con bò vàng
trong Nhị luật và Xuất Ai Cập, luật cấm thờ hình tƣợng trong Nl 27:15...). Từ nay, cái khả
giác có khả năng thiêng liêng hóa và thần thánh hóa nơi "dấu hiệu hữu hiệu" (huyền
tích). Thân xác không còn gây ô nhiễm sinh thái khi mà, theo thánh Bernard, việc chiêm
ngƣỡng con ngƣời Ðức Kytô thanh luyện giác năng (sensibilité). Trong Thần thao
(Exercises spirituels) của thánh Ignace Loyola, giác quan đƣợc đƣa vào chiêm niệm
trong "Sử dụng giác quan" (Application des sens) : dùng mắt để nhìn Chúa thế nào và
làm gì, dùng tai để nghe Ðức Mẹ ăn nói ra sao, v.v. Vậy từ nay, nếu do xác mà biết bao
kẻ ham hố vẫn làm quỷ, thì cũng từ nay, chúng ta không thể nên thánh và thăng tiến nếu
không cùng với thân thể của chúng ta:
 "Tạo vật bồn chồn trông ngóng sự hiển định các con cái Thiên Chúa. Bị phó cho quyền
lực của hƣ vô, không phải do ý mình mà do thế của ngƣời trao phó, nó vẫn nuôi hy vọng,
vì nó sẽ đƣợc giải thoát khỏi nô vong để có phần trong tự do và vinh quang con cái
Chúa." (Rom.8.19-20)


Con ngƣời nhục thể làm bởi những gì?
Hiểu rằng xác "có giá" đến thế, hỏi ai còn dám "bƣớc qua xác" dù trong dƣỡng tính tu
tâm đây? Nhƣng thử hỏi cái xác ấy chứa đựng những gì, mà quan trọng đến nỗi thiếu
chúng, thì ta không thể sống nhƣ một con ngƣời? Thiết tƣởng, nói đến ngƣời nơi thân
xác, không thể không nói đến giới tính và các bản năng.
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GIỚI TÍNH
Freud cho rằng, tất cả dòng sức tâm lý là Libido. Libido theo ông là tình dục. Jung không
cho rằng tình dục là toàn năng lƣợng tâm sinh lý, nhƣng ông vẫn dùng tiếng Libido để
chỉ chung năng lƣợng này.
Trong La-ngữ, Libido chỉ lạc thú, thƣờng liên quan đến tình dục. Vậy khi dùng tiếng
Libido để gọi năng lƣợng tâm sinh, phải chăng Jung coi thứ năng lƣợng này, nhiều hay
ít, có liên quan đến tính dục? Và do đó, vẫn y nguyên tầm quan trọng của phân giới
tính?
Chỉ biết rằng sự phân giới không phải là tùy phụ ở con ngƣời. Sự phân giới thuộc nền
tảng của nó, khiến không thể có con ngƣời nếu không là ngƣời nữ hoặc nam (Nếu do trục
trặc trong phát triển mà ai đó thành ái nam ái nữ, thì họ vẫn là ái nữ - có gì đó của phái
nữ - và ái nam. Và nhƣ thế vẫn chƣa phát triển tới mức). Và nhƣ thế, sự phân giới vốn là
cơ bản ở thân xác sẽ phản chiếu và in sâu tận cốt tủy tâm hồn thành sự phân cực tiếp
theo, là phân cực tâm lý, chẳng những nó lan tới tính tình, mà còn đến ý chí và tƣ tƣởng
nữa. Do một ít trục trặc mà ít nhiều nam nhân có tính phụ nữ, và ít nhiều phụ nữ ngƣợc
lại. Nhƣng dù ngƣời phụ nữ đàn ông tính đến đâu, ở sâu thẳm lòng họ vẫn mai phục
ngƣời đàn bà, để vào lúc bất ngờ nào đó, ngƣời đàn bà ấy nhảy xô ra (Xét về mặt tâm lý,
thì sự phân giới không mấy dứt khoát. Còn về mặt sinh lý, sự phát triển giới tính - ở bộ
phận và chức năng sinh dục - có thể bi ngƣng trệ hay gặp trục trặc đôi phen. Thế nhƣng
Ái nam ái nữ vẫn là có mặt này nam hơn, mặt kia nữ hơn, chứ trung tính thì gần nhƣ
không có).
Ngày nay, hẳn ai cũng hiểu rằng, không thể sống đạo sâu mà không sống từ con ngƣời
mình trọn vẹn. Do đó, dù trong tu đức, vẫn phải đếm xỉa đến giới tính.
Phụ nữ vốn nghiêng về tình cảm hơn là lý trí, nên tình cảm vừa là điểm yếu, vừa là điểm
mạnh của họ. Ở chỗ đây là điểm yếu, họ phải tập sao để ra khỏi kiềm chế của nó. Ở chỗ
đây là điểm mạnh, họ hãy lợi dụng sức đẩy của nó để bay lên. Nói một cách cụ thể, họ
nên hun đúc tình yêu và lòng thƣơng xót, nƣơng vào sức bật của yêu thƣơng mà tập
quên mình và hy sinh, cố giải thoát mình khỏi sự hẹp hòi vốn là nguồn của ghen tƣơng
và vị kỷ. Có điều yêu nhiều thì lại gắn bó nhiều, nên dễ bị ràng buộc và sinh máu ghen.
Vậy phải tập chế ngự những xung động tình cảm, giảm bớt phần nào cƣờng độ của nó để
đƣa nó vào vòng còn có thể kiểm soát. Ðồng thời, phải giữ lý trí luôn sáng suốt và ý chí
luôn kiên định, để khi cần, có thể từ chối một gặp gỡ không thích hợp hoặc chống lại
những vuốt ve nguy hiểm.
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Ngƣợc lại, nam nhân phải phát huy điểm mạnh của mình ở ý chí và lý trí. Ðó là tập lý
luận có khoa học, đánh giá thực tại một cách khách quan. Ðó cũng là khép mình vào kỷ
luật để rèn luyện tƣ cách, là sống cho lý tƣởng và dám phiêu lƣu. Tuy nhiên, một mình
lý trí và ý chí dễ biến anh thành cục sắt không tim. Tình cảm khi ấy sẽ là hơi thở ấm cần
thiết nó biến một bô rô đáng sợ thành con ngƣời và ngƣời hùng. Tình yêu và niềm tin sẽ
khiến anh quảng đại, mà để sống quảng đại, anh phải vƣợt trên những tính toán lô dích.
Sự rung động con tim hẳn làm anh mềm đi, yếu đi một tí đấy, nhƣng nó khiến anh
khiêm tốn, đơn sơ và nhân đạo hơn.
Trong tôn giáo, con ngƣời sùng đạo (bằng thứ sùng đạo thông thƣờng, cũng là sùng đạo
tình cảm) không khỏi say yêu Chúa Yêsu nếu là phụ nữ, và mến thƣơng Ðức Mẹ nếu là
con trai. Sự sùng đạo của con ngƣời, chứ đâu phải của thiên thần nhỉ. Nên cứ sùng... tự
nhiên đi, miễn là thiêng liêng hóa lòng sùng ấy dần dần. Và cũng đừng bối rối khi đôi
lúc do đó sinh cảm giác xác thịt mà mình không muốn có.
Ði vào quy luật của bù trừ âm dƣơng rất tự nhiên và áp dụng quy luật phân tâm học
(Con trai yêu mẹ nhƣng bắt chƣớc cha, con gái yêu cha nhƣng bắt chƣớc mẹ), nam giới
hãy đi vào tâm tình nhu thuận của Chúa Yêsu đứng trƣớc Cha, và nữ giới nƣơng theo
(mẹ) Thần khí để yêu Cha và tiến đức. Nếu nam giới dễ đồng hóa với Chúa Yêsu, dễ
phụng sự minh quân nơi Ngài (con đƣờng thánh Ingace), thì nữ giới lại dễ yêu Ngài nhƣ
một tình lang (con đƣờng của thánh Thérèse d'Avila, con đƣờng đƣợc diễn tả trong các
tác phẩm của Yoan Thánh giá..), hầu hạ Ngài nơi ngƣời cùng khổ (bằng các công cuộc từ
thiện)...
Dù nam hay nữ, không bao giờ họ thành nam, nữ tuyệt đối. Do đó, dù giới tính nào, họ
vẫn "làm đàn bà trƣớc Thiên Chúa" đƣợc. Phải, "đứng trƣớc Thiên Chúa, Vivekânanda
nói, chỉ có đàn bà, không có đàn ông". Nghĩa là, phải có thái dộ duy nhất: đức tin, tức
đức nhu, sự thuận theo và tùy thuộc hoàn toàn. Ðây là điều khó cho anh vốn yêu tự
cƣờng, điều dễ cho chị vốn thích "bao cấp". Nhƣng cái là "tự nhiên" ấy của chị, trên bình
diện ý thức, sẽ giữ chị lại ở độ khả giác của phân cực âm dƣơng, trong khi đáng lẽ chị
phải vƣợt cao hơn về phía cảnh giới mà ở đó Dƣơng chỉ là ở thế Cho đi (Cha) và Âm ở
thế Tiếp nhận (Con và Thần khí). Vâng, Con đúng là Thái âm ở chỗ Con đã tiếp nhận từ
Cha toàn Hiện hữu: Con là một với Cha, Cha có gì Con có nấy, Cha biết gì Con biết vậy,
Cha muốn gì Con muốn theo, Cha làm gì Con làm thế. Cũng do đó, dù là Thái âm,
chẳng những sinh làm con, Ngôi Lời còn sinh ra làm con trai đƣợc, nhờ đó Ngài có thể
phản ánh Cha đối với chúng ta: Thấy Con là thấy Cha, và nhờ đó thành hôn phu của tất
cả mọi ngƣời (Theo Xavier Thévenot, mọi tƣơng quan của chúng ta, dù với vật, ngƣời hay
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Thiên Chúa, đều đƣợc giới tính hóa hết, dù không thu hẹp ở đó (Xx. Xem Initiation à la
Pratique de la Theologie, IV. Tr. 449).

NHỮNG BẢN NĂNG CƠ BẢN
Vật chất đƣợc cấu thành bởi những hạt cơ bản mang dấu âm dƣơng nghịch nhau, nhờ đó
bù trừ, hấp dẫn nhau. Ðó là điều mà, chiêm ngắm thiên nhiên và sự sống, hiền nhân Á
châu đã nhìn ra trƣớc. Với Trung quốc và Việt Nam, sức sinh hóa là do âm dƣơng phân
cực. Âm dƣơng bên Ấn độ, đó là Tamas-Sattva trở thành năng nổ nhờ yếu tố thứ ba là
Sức (Rajas).
Theo S. Freud, sức sống tâm-sinh tụ thành từ hai nguyên lý Erôs (Sinh) và Thanatos
(Diệt). Trong con ngƣời, Erôs và Thanatos là hai bản năng chính, chúng vừa chống nhau,
vừa trợ sức lẫn nhau. Chúng kết hợp với nhau rõ nhứt là lúc làm tình, và sức tấn công
(đồng thời làm khổ hay tự làm khổ) khi ấy là từ Thanatos. Do Thanatos nên mới có khoái
khổ tha (sadisme) hay khổ thân (masochisme). Khổ tha đến cuồng loạn có thể sinh dâm
sát (sex-murder).
Nếu xác thịt mạnh thì Thanatos sẽ thống trị. Kẻ làm tình không còn đủ sáng suốt và lòng
nhân để nghĩ đến ngƣời yêu (dù ngƣời yêu cũng thế). Vâng, không còn khoái lạc của hai
ta nữa, mà khoái lạc của riêng mình thôi. Vì thế, để còn tình yêu, phải giảm bớt cƣờng độ
của ham muốn.
Mỗi con ngƣời có thể mạnh về Erôs hay Thanatos. Nếu mạnh Thanatos, ngƣời ta dễ thô
bạo, tàn nhẫn, thích nổi xung và đập phá. Thanatos chính là khả năng bạo động (instinct
de violence) vậy. Bằng nhƣ mạnh Erôs, ngƣời ta trở nên ôn nhu, cởi mở, dễ kết thân. Vậy
công việc giáo dục hay tu tâm là phải phát triển Erôs và làm yếu bớt Thanatos. Làm yếu
bớt thôi, vì Thanatos cũng là sức tấn công, nên rất cần, chẳng những để khởi thành bất
lực, mà còn đủ để dũng khí chống cái ác, đƣơng đầu với bạo lực và sự bất công. Miễn là
phải đặt Thanatos trong vòng kiểm soát, đừng để sự chống ác thành cái cớ để phá phách,
thành chỗ xả cho bản năng bạo động. "Hãy nổi nóng nhƣng đừng phạm tội" (Eph.4.26),
thánh Phaolô khuyên chúng ta nhƣ thế.
Nói chung, những ngƣời ƣa đấu tranh, hăng cách mạng thƣờng mạnh về Thanatos. Nên
càng chiến đấu, thì Thanatos càng thêm hỏa hầu, khiến con ngƣời dần trở nên khó tính
và tàn bạo, không còn biết xót thƣơng chi nữa. Vì thế, cùng lúc chống kẻ đàn áp, hãy
nghĩ nhiều đến kẻ bị đàn áp, nhờ đó phát triển tình thƣơng cho cân bằng với khuynh
hƣớng ngƣợc lại.
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Ðối với ngƣời ƣa khổ hạnh, họ nên rà soát xem nhỡ có gì của xu hƣớng khổ thân ẩn núp
sau lƣng không. Thói quen khổ chế và kỷ luật dễ khiến tâm hồn khô cứng và có thái độ
nghiêm khắc, bất cận nhân tình. Vậy, đừng gò ép mình chỉ vì yêu kỷ luật, cũng đừng làm
khổ mình chỉ vì yêu đức hạnh; mà trên tất cả, hãy mở lòng ra với đấng mà ta phải yêu,
mà ta muốn vác chung thập giá với. Hy sinh vì đấng ta yêu, chứ không vì chính sự hy
sinh hay cái gì trừu tƣợng khác, đó là liều thuốc cần cho mọi máu mê "thanh giáo"
(puritanisme).
Nói tóm lại, con ngƣời là xác thần hai mặt nên không thể nên thánh mà không nâng xác
cùng bay lên với tinh thần. Ðúng là không thể nên thánh với một mình tinh thần. Ðúng
là không thể nên thánh nếu hủy hoại xác hay không thèm đếm xỉa đến nó.
Cho nên, phải tìm hiểu các vấn đề tâm sinh lý cơ bản và kiến tạo một phƣơng pháp nên
thánh dựa trên cơ sở của những hiểu biết ấy.
Thế nhƣng Thánh kinh lại xem ra coi thƣờng nhục thể (sarx) và đề cao duy có tinh thần
(pneuma), nhất là nơi thánh Yoan và thánh Phaolô. Vậy phải xem đâu mới là đúng quan
niệm của hai ngài về xác và thần, đâu là ý nghĩa Sống theo tinh thần của họ.
Xác và Thần theo Yoan và Phaolô
Trong Yoan 6.63, khi thấy đám đông lấy làm "chói tai" những lời mạc khải nghịch
thƣờng, Ðức Kytô đã buồn rầu kết luận:
 Chỉ Thần khí mới thông đạt sự sống, chứ Xác thịt thì chẳng ích gì. Lời nói của Ta là
thần khí và sự sống...
Chú giải câu nói trên, bản dịch TOB (Paris, 1981) nhận định nhƣ sau:
 Khi đối lập Thịt với Thần, Yoan không có ý chia con ngƣời thành hai phần mà chỉ diễn
tả hai lối sống. Thịt, đó là con ngƣời phó mặc cho chính mình với những giới hạn về khả
năng của nó. Tự mình, con ngƣời ấy không thể nhìn ra ý nghĩa sâu xa của lời nói, phép
lạ Chúa Yêsu mà tin đƣợc. Còn Thần, đó là sức mạnh sự sống nó soi sáng, mử mắt cho
con ngƣời nhìn ra Lời đang hiển xuất nơi Ðức Yêsu.
Và đây phần nào cũng là tƣ tƣởng Is.40.6-8: cái làm bằng thịt chỉ là hoa cỏ. Hoa thì úa tàn và
cỏ héo khô, trong khi lời Thiên Chúa thì vĩnh viễn tồn tại!
Phaolô cũng dùng tiếng Thịt để nói về con ngƣời trong bản tính tự nhiên của nó, một bản
tính mỏng manh, bất lực (Rom.6.19; 7.18; 1 Cor.1.29).
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Chú giải Rom.1.3, TOB cũng nói: Thịt không phải là tội. Thịt là con ngƣời tự nhiên vốn
dễ chết và khả năng có hạn, chẳng đáng giá gì đối với Thiên Chúa cả (Rom.1.29). Thịt
cũng là con ngƣời cụ thể (nhƣ ta thấy quanh ta), con ngƣời bị đam mê lôi cuốn, nên nô lệ
tội lỗi (Rom.7.25) và cần đƣợc giải phóng bởi đức Kytô. Sự giải phóng bởi đức Kytô đƣợc
trình bày ở chƣơng VIII thƣ Rôma. Thiên Chúa đã lên án tội lỗi, chứ không lên án Thịt, vì
Chúa đã kết án tội lỗi nơi Thịt của Ðức Kytô bị đóng đinh (Rom.8.3). Cùng với Thịt Chúa
Kytô đƣợc hiển vinh, Thịt con ngƣời cũng đƣợc giải thoát và đƣợc sống động hóa do
Thần khí (8.11). Cho nên, không có sự đối nghịch do bản chất giữa Thần và Thịt, mà chỉ
có sự đối nghịch, dễ xẩy ra trong cuộc sống cụ thể, giữa một đằng là hƣớng đi của Thần,
và đằng kia là sức nặng của Thịt (Rom.8.4-8), do đó có sự nghịch xu hƣớng giữa hai con
ngƣời, một sống theo Thần và một sống theo Thịt. Thần nói ở đây vừa là hƣớng tinh thần
tự nhiên ở nơi ta, vừa là Thánh Thần mà sự đồng cƣ đã để hằn trong ta dấu ấn, dấu ấn ấy
đang cải biến tinh thần nơi ta thành siêu nhiên, đồng thời thần khí hóa toàn con ngƣời
(xác-thần) của ta nữa.
Ở Gal.5.19-23, Phaolô còn đối lập hai loại công trình của Thịt (các thói xấu, nhất là ghét
ghen) và công trình của Thần (các đức tính, nhất là yêu thƣơng). Ở 1 Cor.2.14-15, Ngài
cũng đối chiếu con ngƣời (sống theo) tự nhiên hay thể xác (psukhikos) với con ngƣời
(sống theo) tinh thần (pneumatikos). Và đó cũng là cách suy nghĩ của Yoan khi ông coi
rẻ sự Sinh ra từ thịt và đề cao sự Sinh ra từ Thần khí (Yo.3.6). Sinh ra từ thịt là cái sinh
thứ nhứt. Sinh ra từ Thần khí là một Sinh lại. Không phải chỉ có nghi thức Chui vào bụng
mẹ Thần khí qua Phép Rửa đủ làm tái sinh hoàn toàn. Sinh qua Phép Rửa mới chỉ là khỏi
đầu cho một hành trình. Vì thế, phải triển khai ân sủng Phép Rửa bằng cách bé dần con
ngƣời Thịt để lớn dần con ngƣời Thần, kỳ đạt tới tầm cỡ "con ngƣời hoàn chỉnh" trong
Chúa Kytô.

Cuộc chiến Xác-Thần
Xác và Thần, trong ngữ vựng Yoan-Phaolô, là hai sức mạnh đối đầu trong con ngƣời:
Thần thì hƣớng lên, Thịt thì ghì xuống. Xác thịt là cái tự nhiên nơi con ngƣời cụ thể, với
sự vị kỷ có tính bản năng, và cũng do bản năng mà hƣớng về khoái lạc. Nhƣng cũng nơi
con ngƣời tự nhiên ấy, có một yếu tố khác, mà Phaolô gọi là Esô anthropos. Con ngƣời
bên trong, gồm bởi lý trí và tinh thần, con ngƣời này nhìn ra lẽ phải và nghiêng về luật
Chúa (Rom.7.22), nhƣng bất lực trƣớc sức mạnh nhục thể. Phải nhờ đến sự cứu vớt của
Chúa Kytô để phần nội tâm, tinh thần mạnh đủ để thắng Thịt và nâng bổng toàn con
ngƣời lên (7.25; 8.2-6). Và đây là công trình của Thánh Thần trong ta. Sự có mặt của
Thánh Thần (Hieros pneuma) sinh ra nơi tôi một tinh thần siêu nhiên, và đó là chính
mặt Thần nơi tôi đƣợc siêu nhiên hóa, đƣợc vũ trang ân sủng để chiến đấu và chiến
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thắng. Sự chiến đấu giữa cái Tôi thịt và cái Tôi thần nằm trong một cuộc chiến bao quát
hơn giữa Bóng tối và Ánh sáng, giữa Satan và Chúa Kytô. Vấn đề không phải là diệt xác
để giải phóng tinh thần khỏi thể xác. Vấn đề chỉ là làm suy yếu sức mạnh của bóng tối là
tham dục, là vị kỷ nơi tôi, và làm cho sức mạnh của tinh thần vƣợng hƣng lên thêm mãi.
Con ngƣời sinh ra với cả Thần lẫn Thịt. Thịt không phải là xác cho bằng hoạt khí và
hƣớng đi của xác. Cái hoạt khí mà Phaolô gọi là Psukhê, có gì giống nhƣ tiếng Vía
(phách) của ta. Vía, hồn sống của xác, vốn là sự kết tụ của Quỷ vào trong con ngƣời. Quỷ
là hoạt khí trong thổ địa nói chung, nên âm u và mờ tối. Có gì đó của tiếng Chtonie
(Khthôn: Ðất) trong ngữ vựng Jung, và do đó, cũng theo Jung, nó đối lập với Thiên khí
(le céleste, le lumineux).
Của xác, hoạt khí không phải là tự nhiên, do bản tính. Hoạt khí ấy còn mang dáng sắc
văn hóa, đã đƣợc biến chế và định hƣớng từ ngàn muôn thế hệ trƣớc ta. Của xác, nhƣng
hoạt khí địa quỷ (chtonienne) còn là của toàn con ngƣời, vì nó nhiễm hóa đến tận bề sâu
con ngƣời, khiến đứa bé sinh ra trong khuynh hƣớng tâm lý "truyền theo ngành giống"
(phylogénique), đã lấy mình làm trung tâm và đặt ngƣời khác làm vệ tinh của mình.
Nên, để trƣởng thành đúng hƣớng ngƣời, nó phải đấu tranh với mình để thoát ra khỏi sự
vị kỷ ấu nguyên (égocentrisme primitif), để mở sang thế giới và đồng loại. Và đây cũng
là bỏ lối sống theo Thịt, nhập lối sống theo Thần.
Ðể đƣợc thế, phải bớt Thịt thêm Thần. Và sự thêm Thần thành hiện thực trên chính nền
tảng của sự bớt Thịt đó.
Ðể bớt Thịt, xƣa nay ngƣời ta quen kiêng thịt, nhịn ăn, mang áo nhặm, quấn xích gai, lấy
roi giây có nút để đánh, ngâm mình trong nƣớc lạnh và lăn mình vào bụi gai...
Về khổ hạnh, câu chuyện đức Thích ca sau đây đáng làm ta suy nghĩ: trên con đƣờng
tìm giải thoát khỏi tứ khổ, Ngài bắt đầu bằng hành hạ xác thân, kỳ đến chỉ còn da bọc
xƣơng. Chẳng thấy ăn thua gì, Ngài bỏ đến suy nghĩ dƣới một gốc cây pipal, ngày qua
ngày không ăn uống chi cả. Trong khi vẫn không giác ngộ, thì có lẽ vì một tỉnh ngộ nào
đó, Ngài bắt đầu nhận ăn bát cơm do một thiện nữ dâng. Ăn xong, tự nhiên Ngài bừng
tỉnh.
Tại sao lại giác ngộ khi từ giã lối sống quá khắc khổ? Phải chăng Ngài đã hiểu rằng, dù
khổ hạnh, dù gì chăng nữa, chẳng qua chỉ là phƣơng thế, cũng chẳng phải phƣơng thế
không có không xong. Và Ngài chợt hiểu rằng, dù giải thoát cũng phải có sức để thoát
lên, và khi cơ thể không còn ray rứt bởi đói khát, thì tinh thần mới sáng lên dễ dàng.
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Vậy, một đằng phải tập làm chủ thân xác, làm trầm lại các cơn sóng bản năng, mặt khác
hãy tránh gây xáo trộn và sinh trọc khí ở cơ thể (Những trọc khí ấy có ảnh hƣởng đến sự
thanh thoát của tâm hồn. Một con ngƣời thân xác nặng nề, có cảm giác trầm dục ở cơ thể,
thì dễ hƣớng hạ), đồng thời lợi dụng các nguồn năng lƣợng tâm sinh lý để tiến đức, tu
tâm.
Ðể tâm an, rất nên dùng phƣơng pháp tọa thiền và dƣỡng sinh của phƣơng Ðông. Ở đây,
chúng tôi chỉ bàn sơ qua đến thứ kỹ thuật dƣới.
Ngày nay, ai chả biết rằng, ăn thịt nhiều sẽ nặng nề thể xác, ham muốn nhiều hơn. Con
chó ăn thịt sống thì dữ, con cọp ăn thịt chín với cơm rau sẽ dịu lại. Chất đạm và chất béo
ở thực vật không kém bổ dƣỡng, mà lại không sinh bệnh (do đó không sinh xáo trộn và
trọc khí). Ðể tâm hồn an tĩnh, nên tránh bớt những thức ăn kích thích, nhất là kích dục.
Cũng phải tránh những loại nhạc, truyện, phim bạo lực và khiêu dâm. Tránh những
hành động hung hãn, dù với súc vật và cây cỏ.
Trái lại, hãy dinh dƣỡng tinh thần bằng thức ăn nhẹ nhàng, bằng thú tiêu khiển thanh
tao, nhƣ nghe nhạc trong sáng, nhƣ nuôi chim và săn sóc hoa, kiểng. Năng đến nghỉ
ngơi ở các vùng khí trong lành, các vùng quê thanh tĩnh, ở bờ biển hoặc trên cao sơn.
Về khổ hạnh, nên làm ngƣợc ham muốn nhiều hơn là dằn vặt thân xác. Yêu Chúa, hẳn là
ta muốn chia sớt thánh giá của Ngài. Trong cuộc sống thƣờng ngày, chúng ta hãy tìm
thánh giá ở cảm giác (thấy khổ một tí là đủ, chứ không cần làm hại xác) và bằng bỏ ý
riêng. Và trong khi tìm hy sinh, chúng ta cũng dƣỡng sinh luôn. Chính dƣỡng sinh là
một hy sinh rồi, một hy sinh có lợi sinh. Chúng ta dƣỡng sinh không phải chỉ vì dƣỡng
sinh, mà còn vì mục đích tu luyện nữa. Này nhé, anh thích ăn thịt chứ gì? Thay vì ăn
thịt, anh hãy ăn đậu hũ thay thịt. Anh đã hy sinh sự ăn ngon bằng cách ăn bổ hơn. Anh
vẫn có sức khỏe, nhƣng một sức khỏe không nặng nề, nó giúp ta bay chứ không đè ta
xuống nhƣ thịt rƣợu (Ăn chay trƣờng là tốt và đáng đƣợc khuyến khích. Dù sao đó cũng
chỉ là phƣơng tiện, và phƣơng tiện không tối cần thiết. Những ngƣời trƣờng trai lắm khi
tuyệt đối hóa nó thành cứu cánh, không dám bỏ dù chỉ là một lần khi mà đức bác ái và
sự xã giao đòi hỏi). Nói chung, sự tiết độ duy trì sức khỏe, nhƣng nó lại đòi hỏi tự chủ
cao, từ bỏ nhiều cái, nên nằm trong văn mạch của tiến đức, tu tâm.
Làm ngƣợc lại sở thích và ý riêng còn có mục đích rèn luyện ý chí và tƣ cách. Mà ý chí và
tƣ cách lại là nền móng của bất cứ một tòa nhà đạo đức nào. Bất cứ tòa nhà đạo đức nào
mà không đƣợc xây trên một tinh thần tự chủ vững chắc, thì nó chỉ là hàng mã, là nhà
xây trên cát thôi.
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Ðể rèn luyện ý chí, không thể không đi vào kỷ luật. Kỷ luật về giờ giấc, về ăn ngủ và làm
việc cũng nhƣ giải trí... Vào thời kỳ đầu, kỷ luật phải chặt chẽ, cả về nội dung lẫn hình
thức. Nhƣng khi đã có tự chủ, thì hình thức phải nhẹ bớt để tinh thần lớn lên. Vâng, đích
nhắm của luật lệ là tinh thần, chứ không phải là luật lệ. Kỷ luật vì kỷ luật, thì nó làm lu
mờ tinh thần, cản trở tƣơng giao và thành vô nghĩa. Ðể tốt tƣơng giao, cần tế nhị và uốn
theo ngƣời, thay vì bắt ngƣời uốn theo nếp sống của mình.
Sự khổ hạnh phải hƣớng dần vào bên trong. Thay vì ép xác, ngƣời ta sẽ ép ý riêng và bớt
cái Tôi.
Bỏ ý riêng là từ bỏ khó nhất và không quen đƣợc nhƣ đối với cảm giác. Muốn làm ngay
cái anh thích ƣ? Hãy nán lại phút giây. Muốn chửi ai vào mặt, hãy dịu dàng một chút.
Thấy cái mặt khó ƣa, hãy tƣơi cƣời với họ? Muốn ngồi nhà nghe nhạc, hãy đƣa khách đi
chơi. Muốn thanh minh về một hiểu lầm, hãy cắn răng chịu đựng...
Bỏ ý riêng tới chỗ sâu xa nhƣ thế là đã từ bỏ cái Tôi rồi. Từ bỏ cái Tôi, đó là bí quyết để
nên ngƣời và nên thánh. Theo Jung, hầu hết những mặc cảm, dù hữu thức hay vô thức,
tập trung quanh cái mặc cảm cơ bản, là Mặc cảm cái Tôi (Complexe du Moi). Không thể
mở ra bao la và sống tinh thần, mà không san bằng cái trở lực cuối cùng ấy. Ðể thắng
trong trận chiến quyết định và cuối cùng này, chúng ta cần rất nhiều ơn Chúa. và
phƣơng pháp tốt nhất để hạ bệ cái Tôi, đó là Yêu. Vâng, khi yêu chân thành và sâu xa,
tôi sẽ đặt một vị khác trên ngai của lòng.
Không thể thăng hoa và sống đạo đức nếu không ức chế ham muốn. Chính Freud cũng
nghĩ nhƣ vậy. Vấn đề là phải tính sao cho mức độ ức chế không vƣợt quá khả năng chịu
đựng của cái Tôi (Ðây là cái Tôi tâm lý nó đứng về phía ngoại thế [le monde]). Nhất là
đối với trẻ nít. Sự lạm phát ức chế gây những hậu quả tai hại có thể kéo dài suốt đời, cho
cả sự quân bình tâm lý lẫn bƣớc tiến thiêng liêng của chúng ta. Cho nên, sau một số căng
thẳng và những chịu đựng kéo dài, chúng ta cần giải trí và xả hơi. Giải trí và xả hơi
không phải là món ăn xa xỉ đâu. Ðó là chiếc van an toàn (soupape de sureté) không có
không đƣợc. Hãy coi nó là một Nếm trƣớc Phục sinh để siêu nhiên hóa nó.
Dù sao chăng nữa, ngƣời nên thánh hãy muốn nên thánh bất cứ giá nào. Nghĩa là sẵn
sàng làm mọi phiêu lƣu vì Chúa. Và khi thấy ơn Chúa thúc đẩy thật, thì anh hãy nhắm
mắt đƣa chân, gác một bên những khôn ngoan và tính toán trần thế. Nếu không có thúc
đẩy ấy (thúc đẩy tự Chúa thật chứ không do bồng bột tình cảm), thì tuy vẫn sẵn sàng
phiêu lƣu với Chúa, anh hãy bƣớc đi bằng những bƣớc khiêm tốn và thận trọng.
Phƣơng pháp tốt nhứt (không duy nhứt) chẳng phải là cƣỡng lại xung động (pulsion),
nhƣng lợi dụng sức nó và bẻ hƣớng cho nó. Theo Jung, thì năng lƣợng tâm sinh là một,
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xuôi hay ngƣợc cũng thế, và chuyển đổi đối tƣợng đƣợc. Năng lƣợng ấy nếu dồn xuống
xác, thì tinh thần yếu đi. Bằng nhƣ hƣớng về thiêng liêng, thì ham muốn hạ đẳng cũng
suy giảm.
Vậy hãy dùng năng lƣợng tâm sinh để phục vụ lý tƣửng, để mở mang Nƣớc Chúa, để
yêu thƣơng đồng loại, để cảm thông với những thống khổ. Lúc ấy, thì ham muốn vật chất
hẳn mờ nhạt và tâm hồn nên cao quý. Tinh thần đã chiến thắng. Nghĩa là toàn con ngƣời
thân-tâm đã hƣớng theo tinh thần rồi. Kết quả là một thứ thỏa mãn mới, nhẹ nhàng và
sâu xa, chứ không bứt xé và xáo động nhƣ sƣớng khoái của rƣợu chè và nhục dục.
Ðể chống lại cám dỗ nhục dục, đôi khi phải đánh đấm mình để xác định với mình một
lập trƣờng, thái độ. Nhƣng thƣờng khi chỉ cần một sự phớt tỉnh hay thƣ giãn. Hãy nghĩ
đến một ngƣời, một sinh vật mà lòng ta yêu tha thiết bằng một tình yêu thanh cao, và lập
tức những ham muốn hạ đẳng sẽ rút êm ngay. Hãy buông lỏng thần kinh, cơ bắp, chú ý
và thở êm nhẹ, thì ngọn lửa sẽ hạ và xung động suy giảm.

Sự tái hòa hợp xác-thần
Cuộc đời là cuộc chiến liên tục giữa Thịt với Thần. Thật ra, cũng có ngƣời chẳng thấy đấu
tranh chi cả. Thấy nhƣ không đấu tranh, đó là ngƣời thánh và kẻ phàm phu. Hễ phóng
túng, thì chẳng ai hoài công leo ngƣợc dốc, nên có vẻ nhàn nhã, thảnh thơi, "Có vẻ" thôi,
chứ bão táp khi lên cơn, chán chƣờng khi đã thỏa, con ngƣời buông thả là con ngƣời bị
dày vò nhiều. Phần đông không thánh, cũng chẳng buông xuôi nhƣ thế. Nếu muốn sống
bình thƣờng thôi, có nhiều cái họ vẫn phải giữ gìn, phải tiết giảm. Này nhé, uống rƣợu
thì không dám say sƣa, nghiền thuốc lá chứ không dám bén mảng tới bàn đèn, chích
choáp, tán tỉnh đôi phen chứ không dám trác táng quanh năm. Vâng, biết bao cái phải
kiêng, phải xài cầm chừng. Và nhƣ thế, năng cƣỡng lại nguyên lý khoái lạc nó chi phối
hoạt động cảa bản năng, nghĩa là của "tự nhiên".
Ðối với ngƣời thật muốn nên thánh, thì sự vật lộn với thân xác sẽ rất mực gay go. Ðúng
là tử chiến giữa Ánh sáng và Bóng tối. Nhƣng về lâu dài, sự va chạm sẽ bớt gay gắt đi.
Rồi sẽ có đệm từ cho chuyến xe tốc hành đấy. Sức Thịt giảm, sẽ chuyển sang để tăng
cƣờng cho sức Thần, nhờ đó Thần thành đầu máy, lôi kéo Thịt theo mình, và Thịt thôi
không chống cƣỡng nữa.
Hƣớng đi của Thần đó là Chân, Thiện, Thánh thiêng. Tuy nguyên lý khoái lạc vẫn còn
chi phối, nhƣng lạc thú nó hấp dẫn bây giờ đã thành một với Chân, Thiện, Thiêng. Một
hạnh phúc mới mà xác xƣa không biết, mà xác nay chia sớt với Thần. Bản năng sự chết
Thanatos đã chuyển sức tấn công sang cho Erôs, yêu thƣơng, một yêu thƣơng đã đi hết
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chiều sâu nhờ ân sủng, nên trở nên thiêng liêng và cao quý. Sự Thái hòa kết tụ từ trong
sẽ tỏa ra ở sắc diện và phong thái, để rồi tác động đến bầu khí quanh mình. Xác Thần đã
hòa hiệp, trong ngoài đã hanh thông, và cây đèn tỏa sáng.
Về sự hợp Xác Thần, hãy coi chừng hàng giả. Có thể xẩy ra sự trá hàng và hoạt động nội
gián của Thịt, của Satan nơi xác thịt. Ðiều này dễ có, chẳng phải nơi tân binh, mà ngay cả
lão tƣớng nữa.
Ðể phân biệt giả chân thứ hòa bình "dáng vẻ" ấy, sau đây là những tiêu chuẩn do chiến
lƣợc gia kinh nghiệm, thánh Ignace de Loyola, phát minh:
1. Ðối với kẻ phóng túng, thần sự ác dùng mãnh lực của sƣớng khoái mà nắm giữ hắn,
còn thần sự thiện lại gây bất an bên trong, nhờ đó thức tỉnh lƣơng tâm.
2. Còn đối với ai đang tiến đức thì ngƣợc lại, chính thần tà sẽ là kẻ gây bất ổn để cản ngăn
bƣớc tiến, trong khi thần lành lại an ủi để giúp vững đi lên.
3. Riêng với kẻ đã vững trên đƣờng thiện, thì thần ác không thể ló mặt mà không bị phát
hiện và tấn công. Nên hắn phải cải trang, phải "cáo đội lốt chiên" hòng phá hoại ngầm.
Hắn sẽ vờ đi cùng đƣờng với tôi, đƣờng đức hạnh cố nhiên, để rồi lén bỏ độc dƣợc trong
ly nƣớc trong, lén gài bẫy giữa cỏ tƣơi xanh tốt. Hắn có thể dẫn tôi vào một tình yêu cao
đẹp, khiến lƣu luyến một vật gì vô hại, để nƣơng vào những trói buộc đã ăn sâu, hắn đƣa
tôi xa dần lý tƣởng.
Vậy, theo thánh Ignace de Loyola, phải luôn cảnh giác, cố nhìn ra đƣờng đi nƣớc bƣớc
của thần ác, thần lành. Sau đây là mấy tiêu chuẩn giúp phân biệt:
a) Khi một ý nghĩ hay tâm tình nào xuất hiện, nếu quãng đầu, quãng giữa và kết thúc
đều tốt cả, thì đó là dấu hiệu của tác động thần lành.
b) Trái lại, nếu quãng đầu tốt, nhƣng rồi kém tốt dần, khiến lòng sinh lƣỡng lự, bất an
cùng với cám dỗ, thì phải hiểu đó là tác phẩm thần ác, và cần có thái độ dứt khoát ngay.
Ðể rút kinh nghiệm cho mình và giúp ngƣời khác, nhƣ thánh Ignace khuyên, ta nên nhớ
lại sự việc diễn tiến từ lành sang dữ thế nào, để rõ chiến thuật của Bóng tối.

TÓM LẠI
Con ngƣời siêu nhiên là con ngƣời đƣợc ân sủng biến cải trên chính nền tảng tự nhiên của
nó. Con ngƣời tự nhiên là ngƣời với cả xác lẫn hồn. Không phải hồn riêng xác riêng, rồi
kết hợp với nhau đâu. Xác và hồn chỉ là hai mặt của cùng một thực thể, khiến không chỗ

27

2. Trưởng Thành Thiêng Liêng với Trưởng Thành Cảm Tính

nào hồn hành động, chỗ ấy lại không có xác đồng hành, dù ở những hành vi xem ra tinh
thần nhất, nhƣ quyết định, yêu thƣơng và tƣ tƣởng.
Trong mầu nhiệm Nhập thể, thân xác còn làm hiển lộ đƣợc gƣơng mặt bất phàm của
Thiên Chúa Cha. Và nơi nhân tính của mình, Ðức Yêsu đã thông đạt cho ta tƣ cách con
Thiên Chúa. Từ nay, cái khả giác thành "dấu hiệu hữu hiệu" hay huyền tích, để thực hiện
trong ta cái siêu giác là "con ngƣời thiêng liêng".
Vậy ta không thể nên thánh nếu không cùng với thân xác, nghĩa là phải đếm xỉa đến giới
tính và các bản năng.
Trong Kinh thánh, tuy có đối chọi xác thần, nhƣng đây chỉ là đối chọi giữa hai lối sống:
sống theo tinh thần và sống theo thể xác. Cho nên, nhờ ân sủng và với cố gắng, hãy lấy
Thần hƣớng dẫn Thịt, chứ đừng ngƣợc lại.
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Con ngƣời là xác thần hai mặt. Sự gặp gỡ của giác năng (sensibilité) thuộc xác với ý thức
hồi phản (conscience réfléchie) thuộc tinh thần đã sinh ra một đời sống tình cảm thật
phong phú. Nên nếu sự phát triển thiêng liêng không thể bất cần thân xác, thì sự phát
triển ấy càng phải thực hiện trên cảm năng.

Khái niệm Trƣởng thành
Khi một sinh vật phát triển tới mức chót của nó, thì ta bảo nó trƣởng thành. Trƣởng
thành, đó là độ chín tới của trái cây (muâr), độ lớn khỏe của con vật (maturité), nhờ đó
nó đủ khả năng tự sống, tự mang gánh nặng nòi giống bằng sinh sản.
Hơn con vật, con ngƣời còn có chiều sâu, một thứ không gian nội tâm. Nên ngoài trƣởng
thành cơ thể, nó còn trƣởng thành tâm lý nữa. Trƣởng thành tâm lý làm nên do sự phát
triển (développement) và hội nhất (intégration) tới mức của các chức năng tâm lý và
tâm-sinh lý, nhờ đó làm nên một nhân cách (personnalité) rõ rệt, với khả năng tự quyết,
tự biệt định (auto-détermination) lấy mình. Hẳn là nơi con ngƣời, bề mặt thấp hơn chiều
sâu, nên trƣởng thành NHƢ MỘT CON NGƢỜI phải là trƣởng thành tâm lý, hơn là
trƣởng thành sinh vật-lý (biologique). Bình thƣờng, hai loại trƣởng thành đi song đôi với
nhau. Bất bình thƣờng, một trƣởng thành thân xác lại sánh vai rất ngộ nghĩnh với một ấu
trĩ tâm lý. Còn trƣờng hợp ngƣợc lại thì chắc là không thể. Vì không thể có phát triển và
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hội nhất các chức năng tâm lý nếu chƣa đủ phát triển và hội nhất não bộ. Một đứa bé mà
"ra phết" nhƣ ngƣời lớn, nếu không giả hình, thì chỉ là quái thai thôi.
Ở tuổi đôi mƣơi, gần nhƣ mọi ngƣời đều trƣởng thành cơ thể. Thế nhƣng không phải mọi
ngƣời đều thông minh tuyệt vời, tài ba xuất chúng, sức khỏe ngang voi. Ðây là trƣờng
hợp đặc biệt, trƣờng hợp của một vài ngƣời. Nên khái niệm Trƣởng thành khác với khái
niệm Chí thiện (perfection). Ngƣời trƣởng thành là ngƣời phát triển vừa mức, còn ngƣời
chí thiện thì phát triển vƣợt mức, thƣờng là về một hai mặt thôi.
Trƣởng thành tâm lý (hay cảm tính) chƣa đủ giúp tôi làm ngƣời. Ðể làm ngƣời, tôi phải
trƣởng thành về mặt đạo đức (hay luân lý, maturité morale) nữa. Ðó là khi những đức
tính nền tảng nhƣ nhân, trí, dũng đã phát triển tới mức và hòa hợp đƣợc với nhau, để
làm nên một nhân cách đức lý (personnalité morale), khiến ngƣời khác có thể tín nhiệm
và kính trọng.
Nói tóm lại, sự trƣởng thành đƣợc làm nên bởi hai yếu tố: Phát triển và Hội nhất, một
phát triển và hội nhất vừa mức, phát triển và hội nhất của các bộ phận và chức năng cơ
bản để làm nên một tổng thể, một cá thể nhất định. Trƣởng thành nhân bản, hay trƣởng
thành tự nhiên của con ngƣời, bao hàm trƣởng thành sinh lý, tâm lý và luân lý. Cần phải
có phát triển và hội nhất não bộ để làm cơ sở cho phát triển và hội nhất cảm tính. Và phải
có quân bình cảm tính thì sự phát triển đạo đức, đƣợc thực hiện ở tình cảm, mới điều hòa
và vững chắc đƣợc. Phát triển thiêng liêng, đó chẳng qua là phát triển đạo đức đƣợc
hƣớng dẫn bởi đức tin và đƣợc nâng lên trong ân sủng Chúa.

Trƣởng thành thiêng liêng
Ðể có trƣởng thành thiêng liêng, phải có phát triển tới mức và hội nhất vừa phải của các
"bộ phận" và chức năng thiêng liêng chính yếu, hầu làm nên một nhân cách thiêng liêng
(personnalité spirituelle). Xin nhớ, Một chứ không phải Nhiều. Nhiều là ở chỗ con ngƣời
mỗi lúc mỗi khác, theo hoàn cảnh mà đổi thay, lúc gió thuận thì phấn khởi, gặp bão tố
muốn thoái lui, chẳng có gì vững chắc của một niềm tin, một hƣớng sống.
Trƣởng thành thiêng liêng Kytô-tính là lớn vững theo phong cách Chúa Kytô, theo mẫu
mực của Ngài, nhƣ Phaolô nói:
- "...đạt...tới con ngƣời trƣởng thành (eis andra teleion), vừa tầm vóc tròn đầy (plêrôma) của
Ðức Kytô" (Eph. 4.13).
Ở đây, thánh Phaolô dùng tiếng teleios, con ngƣời toàn vẹn, đối chọi với nêpios, đứa trẻ
nít, ở câu sau. Nên thánh Phaolô chỉ nhắm một sự phát triển thiêng liêng tới mức cần cho
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một Kytô-hữu bình thƣờng, chứ không phải một phát triển đặc biệt để làm nên sự thánh
thiện theo một ý nghĩa khác của tiếng teleioi (teleios) và teteleiômai của Phil. 3.12 và
3.15.
Cũng ở đoạn văn trên, về phát triển và trƣởng thành, Phaolô nhắm "niềm tin và sự hiểu
biết Con Thiên Chúa". Niềm tin và sự hiểu biết trƣởng thành ấy nghịch với tình trạng ấu
trĩ của những kẻ "bập bềnh nghiêng ngả theo (do) mọi luồng (gió) giáo lý".
Nhƣ thế, chẳng những niềm tin là quan trọng, mà đối tƣợng niềm tin cũng đúng là có
tính lý thuyết (giáo lý mà). Nhƣng đây không phải loại kiến thức để trang trí trí khôn,
mà một thứ chân lý ta phải "tuyên xƣng (và sống) trong yêu mến (agapê)" (c.15). Chỉ có
chân lý ấy, chân lý đồng thời của cả lý trí lẫn tâm hồn, mới khiến ta "lớn lên về phía Ðầu"
đƣợc. Một đức tin nhƣ thế là đức Tin vƣơn căng về đức Ái, để "tác động trong đức Ái", và
cuối cùng, thành một với đức Ái.
Theo các thần học gia, vì nền tảng của đời sống Kytô-giáo là Tín-Vọng-Ái, nên sự trƣởng
thành Kytô-tính cũng đƣợc làm nên bằng sự phát triển tới mức của bộ ba này.
Trong bộ ba này, nếu đức Tin là nền trong cuộc sống hành hƣơng, thì đức Ái lại là chỗ
hoàn tất của đức Tin, của đức Vọng, của mọi đức. Nên theo Phaolô, lớn nhất trong ba là
đức Ái đó (1 Cor. 13.13). Cũng một mình đức Ái sẽ tồn vĩnh mai sau, khi mà Tín-Vọng
chẳng còn (1 Cor. 13.1-10).
Vì thế, theo Phaolô, con ngƣời trƣởng thành là con ngƣời, trên tiến trình sống đức Tin, đã
đạt tới đức Ái, thứ "đức Tin tác động bằng đức Ái". Vì chỉ một đức Ái là điểm hội nhất của
mọi đức (1 Cor. 13.4-7), của mọi năng lực thiêng liêng nơi chúng ta. Ðồng thời là điểm
phát triển hết mức của Tín, Vọng và của các đức đối nhân. Cũng là chỗ sung mãn của ân
sủng nó khiến ta thành mật thiết với Chúa, nhờ đó thành một với Ngài, đạt tới sự tròn
đầy (plêrôma) của Ngài.
Ở đời này, đức Ái chƣa xóa bỏ đức Tin, nhƣng bao hàm đức Tin. Ðức Ái chính là sự hoàn
thiện của đức Tin ấy, nên nếu đức Ái lớn lên, thì đức Tin cũng lớn theo.
Trong cuộc sống này, đức Tin là cửa vào cứu độ và nền tảng của tòa nhà thiêng liêng,
nên nó cần vững khỏe. Vững khỏe rồi, nó không còn trôi nổi, lung lay nữa. Khi ấy, nhƣ
một khối dằn (lest), nó giữ vững ở những gì chính yếu, khiến không còn câu nệ với
những gì tiểu tiết (Rom. 14.1-6; 14-20).
Tin còn là tín nhiệm vào Chúa, phú thác cho Ngài, đồng thời là đặt hết hy vọng vào lời
hứa của Ngài. Và đây là Vọng (espérance), là biết và chắc rằng "cái mà Ngài hứa, Ngài
dƣ đủ quyền năng để làm xong" (Rom. 4.21). Nên không phải thứ Tín-Vọng-Ái của
30

2. Trưởng Thành Thiêng Liêng với Trưởng Thành Cảm Tính

những ngƣời, tuy dễ sa nƣớc mắt khi gặp an ủi, nhƣng lại bỏ nguyện cầu nếu cảm thấy
khô khan, và động tí kêu Trời những khi gặp thử thách.
Niềm tin yêu vững khỏe hẳn đƣa đến hành động. Ðức Tin tác động bằng đức Ái sẽ khiến
ta ý thức về trách nhiệm của mình đối với Nƣớc Trời.
Ðức Tin cỡ ấy là một thứ ánh sáng nóng, thuộc cả lý trí lẫn tâm hồn. Thứ ánh sáng của
đại trí (sagesse) ấy, không những nhận ra cái hợp hay không hợp của một lý thuyết dù
anh không giải thích đƣợc, mà còn cảm nhận ra cái hợp hay không hợp của một tình
cảm, một lối xử sự, một công việc. Vâng, đúng là loại cảm thức vƣợt trên lý luận, loại "bản
năng" siêu nhiên của đức Tin, kết qủa của ơn thâm hiểu về mầu nhiệm (Kytô-giáo) nhƣ
một toàn khối, sự thâm hiểu có tính kinh nghiệm hơn là thuyết lý. Bản năng và cảm thức
này, Phaolô gọi nó là Phân định (diakrisis), thứ cảm thức mà hễ trƣởng thành thì có
(Hyb.5.14), nhƣng nơi một số ngƣời, có hiển rõ nhƣ một đặc huệ Thánh Thần (1
Cor.12.10).
Ðây là phân định siêu nhiên, nên nó cũng siêu thế, vì dựa vào những tiêu chuẩn mà
ngƣời đời không hiểu nổi, khiến lời nói của anh bị đánh giá là "chói tai" (Yo.6.60), việc
làm của em bị chê là "rồ dại" (Lc.23.11).
Ðây là phân định thiêng liêng, vì có dựa vào tinh thần, chứ không vào hình thức, hƣớng
về chính yếu, chứ không quan tâm đến tùy phụ (Rom.2.18). Ðiều chính yếu, đó là Thiên
Chúa, chứ không phải Phaolô hay Apollô (1 Cor.3.5-8), là tin có một đấng đáng thờ thôi,
chứ đồ cúng cũng chỉ là thức ăn thƣờng (1 Cor.8.7-8); là thực tâm quy thuận Chúa, chứ
cắt bao bì không quan trọng (Gal.5.6).
Ðây còn là phân định theo Thiên Chúa, nên phải nhìn ra cái gì tốt (1 Thes.5.21;
Hyb.5.14), cái gì thích hợp hơn (Php.1.10).
Vì phân định là năng khiếu của trƣởng thành thiêng liêng, và trƣởng thành thiêng liêng
lại hoàn thành bởi đức Ái nó bao hàm Vọng, Tín, nên "đức Ái càng dồi dào thêm", thì
càng "dồi dào lên sự sáng suốt và bén nhạy chân chính để phân định cái gì là thích hợp
hơn cả" (Php.1.9-10).
Vâng, chân đức Ái cũng là chân sức sống siêu nhiên, nhờ sự có mặt tràn đầy của Chúa.
Sức sống tràn đầy trong hồn sẽ đổ sang các khiếu năng, trong đó có lƣơng tri, khiến nổi
lên ở đây một năng đức, một cảm thức giúp phân định. Cảm thức ấy chỉ đƣợc nghiệm
thấy ở Tín-Vọng-Ái trong hành sử (in actu exercito) của tam đức này. Ðó là một ánh sáng
siêu khách quan, cái gì đó nhƣ hƣớng đi của ý Chúa, nhƣ lƣơng tri thiêng liêng của ta.
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Vâng, một đức Minh siêu nhiên, một khiếu "đánh hơi" gần nhƣ tự nhiên, khiến nói ra
đƣợc những gì bí ẩn, một tâm trạng chẳng hạn, mà không ý thức.

Những chiều kích của Trƣởng thành thiêng liêng
Lớn khôn về thiêng liêng là lớn vừa tầm Chúa Kytô, nên giống Ngƣời nhƣ đúc. Chúa
Kytô, đó là Thiên Chúa thành ngƣời (mầu nhiệm Nhập thể), vì tôi đã hy sinh xác thân
(mầu nhiệm Thập giá) để rồi đoạt lại thân xác dƣới dạng mới hẳn (mầu nhiệm Phục sinh),
nhờ đó biến tôi "thành" Ngài. Cũng nhƣ không có thực Ðức Kytô ngoài mầu nhiệm bộ
ba, sẽ không có Kytô-hữu chính tông nếu thiếu một trong ba chiều kích sống ấy. Vậy, để
lớn lên vừa tầm Chúa, không thể tôi không đi sâu vào mầu nhiệm tam diện của Ngài
bằng học hỏi và sống nghiệm.
Vì thế, vừa phải yêu trần gian, gánh lấy trách nhiệm của mình giữa xã hội, lại vừa phải có
thái độ siêu thoát, sẵn sàng rời bỏ tất cả khi cần. Cứ hăng say phục vụ đi, dù trong địa hạt
phát triển hay cách mạng, nhƣng cùng lúc phải hiểu rằng: cuộc sống đây không phải là
tất cả cuộc sống, và trần gian phải "biến thể" (trans-substantiation), chết đi với mình để
sống cao hơn mình. Thái độ yếm thế, trốn đời, dửng dƣng với sự tồn vong của đất nƣớc,
thái độ ấu trĩ ấy phủ nhận Nhập thể và chối bỏ nửa gƣơng mặt của Chúa Yêsu phục sinh.
Ðối lại, kẻ chỉ biết xây Thiên đƣờng tại thế, làm nhƣ tận thế không có, kẻ ấy cũng ấu trĩ
không thua, khi nó không nhận ra, cũng là của Chúa, gƣơng mặt "sâu bọ, chứ không
phải ngƣời".
Một tín đồ "ngƣời lớn" ngƣợc lại, vừa biết trân quý hiện tại, vừa vọt thẳng về cánh chung
và lôi hiện tại theo. Vâng, ý nghĩa của hiện tại nằm ở cánh chung, và giá trị của nó là
trong tƣơng quan với hạnh phúc vĩnh cửu. Sở dĩ con ngƣời đáng giá vì nó có khả năng
Làm ngƣời. Sở dĩ cuộc sống đáng giá vì nó vƣơn xa hơn cuộc sống hôm nay. Sở dĩ trần
gian đáng giá vì tƣơng lai của nó là Trời đất mới.
Ðể thấm lấy Chúa Kytô, nhờ đó sống mầu nhiệm Ngài, một tín đồ chính danh không thể
không hƣớng nội.
Chúa Kytô đã đi khuất mắt tôi bằng thăng vinh (exaltation) để nhờ Thần khí, Ngài trở về
với lòng tôi. Nên tâm hồn đúng là chỗ tôi phải gặp Ngài. Không gặp Ngài ở đó, làm sao
có Ngài để mang vào cuộc sống đây! Vì thế, phải tập quen tâm sự với Ngài bằng cầu
nguyện, thu xếp chỗ nghỉ cho Ngài bằng thanh vắng nội tâm (solitude intérieure).
Thanh vắng nội tâm, không vì vắng khách bên ngoài, nhƣng vì một mình bên trong,
không còn sự kéo ra do ham muốn, không còn sự quấy phá của những bận tâm về ngƣời,
vật, việc. Chỉ còn mình với mình, những giây phút quý hiếm mà mình nghe đƣợc mình,
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mình nghiệm thấy mình. Ðể tránh sự đóng kín, tự mãn với mình kiểu Narcisse (Trong
thần thoại Hy Lạp, Narcisse là kẻ chỉ yêu đƣợc chính mình), còn phải có sự vƣợt mình về
phía cái (đấng) sâu hơn mình: Thiên Chúa. Thiên Chúa, tôi chỉ thấy Ngài "qua tấm
gƣơng", gƣơng mờ đôi phen, nên bên trong vẫn còn gì trống vắng. Với những ai chƣa
nếm đƣợc sự ngọt ngào của Chúa, thì sự trống vắng ấy lạnh "ớn da gà", khiến ngƣời ta
luôn trốn chạy nó, cũng là trốn chạy mình, bằng cách lao đầu vào công việc, vào những
thú vui.
Ngƣời trƣởng thành, tuy hƣớng nội, cũng vẫn hƣớng tha, và sẵn sàng hành động khi lợi
ích của xung quanh đòi hỏi. Vâng, dù một đan sỹ vẫn có thể phục vụ trong dòng và quan
tâm đến thế giới trong hy sinh, cầu nguyện. Còn nhƣ đây là con ngƣời hành động, họ sẽ
làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, với hƣớng nhắm thiêng liêng không sai lệch . Ðể
đƣợc nhƣ thế, tuy nhìn ra ngoài, họ không bứt khỏi nội tâm. Nhờ đó, sau những giờ bận
bịu, họ dễ trở về với cầu nguyện và với chính mình.
Con ngƣời trƣởng thành còn là ngƣời sống đạo tự mình. Tại nƣớc ta và nhiều nƣớc chƣa
kỹ nghệ hóa cao, ngƣời ta thƣờng giữ đạo do tập tục gia đình và khu xóm, hơn là vì thâm
tín mà theo. Áp lực dƣ luận không cho phép ngƣời ta bỏ nhà thờ hay sống phóng túng.
Liệu một thứ đạo "bao cấp" quá kỹ có thể trụ đƣợc lâu giữa giông tố cuộc đời hay trong
một môi trƣờng mới, mất hẳn liên lạc với thế giới quen xƣa? Vâng, một ngƣời lớn không
thể sống bằng sữa mẹ. Ngƣời lớn phải sống bằng đôi tay và cái óc của chính mình. Vậy
phải luyện cho mình và cho tín hữu một thứ đạo bản thân, đạo do xác tín bởi học hỏi và
suy tƣ, bởi tập tành và sống nghiệm. Ðạo của riêng tôi, bất chấp lề thói và phê phán của
xung quanh, bất chấp bách hại và những thử thách khác. Ngƣời lãnh đạo gia đình hoặc
giáo xứ đừng lấy quyền mà áp đặt một lối sống và suy nghĩ đồng đều, khiến tạo nên một
bầy cừu dễ bảo, nhƣng thiếu bản lãnh và tác phong. Họ đừng giữ đám trẻ cho mình, mà
khuyến khích chúng đến với những nhà thờ, đoàn thể, lớp giáo lý thích hợp riêng cho
chúng. Kẻ làm giáo dục phải bớt dần kỷ luật chung hòng giúp thiếu niên tự thảo lấy cho
mình một kỷ luật riêng để rèn tu nhân cách.
Nên lƣu ý, đạo bản thân không phải đạo lập dị đâu. Nó nhắm cái chính mình hơn là cái
khác ngƣời (Xu hƣớng tìm cái Khác dễ đƣa tới đổi mới và sáng tạo. Ðể xu hƣớng ấy khỏi
sinh lập dị và tự kiêu, hãy bớt nghĩ đến mình và năng nghĩ đến ngƣời trong cảm thông
và kính trọng). Ðạo bản thân cũng chẳng phải đạo khép kín: Ðức Yêsu chỉ là Kytô (Kitô
có nghĩa là Ðấng chân nhân, đƣợc tiền định làm vua và cứu nhân độ thế) khi mở sang
thế giới, và điều mà Ngài tha thiết xin Cha, là "biệt thánh chúng", "cho chúng nên một
với nhau", vừa dành riêng, vừa mở cửa. Vâng, một tín đồ Chúa phải mở sang ngƣời khác
(hiếu nhân), mở đến toàn cầu (bình thiên hạ vì Nƣớc Chúa) và đập theo nhịp đập của
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chung Giáo hội (sentire cum Ecclesia). Chữ Nhất (bản thân) và Hội nhất không những
tập trung vào mình, mà còn tỏa ra để gồm thâu ( récapitulation), nhờ đó chữ Nhất của
tập hợp Giáo hội đƣợc kết thành bởi các chữ Nhất của hàng tín đồ giàu nhân cách
(Eph.4.12-13; 2,22).

Trƣởng thành thiêng liêng cần trƣởng thành nhân bản
Thánh Phao lô đã suy diễn từ trƣởng thành nhân bản khi nói về trƣởng thành thiêng
liêng. Thực ra, nếu trƣởng thành thiêng liêng là ở mức "sung mãn của con ngƣời Chúa
Kytô", thì sự sung mãn ấy lại thực hiện trên con ngƣời của chính bạn. Nơi con ngƣời này,
phải phát triển và hội nhất những sức mạnh thiêng liêng, nhƣng sức mạnh thiêng liêng là
gì nếu không phải là sức mạnh tâm lý đƣợc thanh lọc và cải hóa bởi ân sủng? Vâng,
chính những sức mạnh này đấy. Nên trƣởng thành đạo đức và thiêng liêng, ít là ở chỗ
hoàn bị của nó, giả thiết phải có trƣởng thành cảm tính, đồng thời hoàn tất trƣởng thành
này.
Vậy để leo giốc Các men, chúng ta phải trau dồi sức mạnh cảm năng và lợi dụng nó. Với
Yoan Thánh giá, sức mạnh của hồn là ở đó vậy. Chỉ cần sáng soi tình cảm bằng lý trí và
hƣớng dẫn chúng bằng ý chí đã đƣợc thanh tẩy! Vâng, chỉ cần quy hƣớng đƣợc các tâm
tình về Chúa, thế thôi (Leo núi Các men, III.16). Cùng là năng lƣợng nguyên tử, phục vụ
chiến tranh cũng đƣợc, mà phục vụ hòa bình cũng xong.
Nếu Yoan Thánh giá và Phaolô nói bằng kinh nghiệm, thì bằng lý luận, Tôma Aquinô
cũng thấy nhƣ thế, nên rất coi trọng cảm tính tự nhiên và không phân ly cảm tính tự
nhiên với siêu nhiên. Thật thế, chỉ có thích, ngƣời ta mới hành động hết mình đƣợc (S.Th.
I.II.33.a.4). Ngay cả giác hƣớng (appétit sensuel), nếu đƣợc lý trí hƣớng dẫn, cũng giúp
hoàn thiện con ngƣời, để cùng với thần hƣớng (appétit intellectuel), nó ca tụng Thiên
Chúa và sƣớng thỏa trong Chúa (I.II.24.a.3). Vì thật ra, hai đằng rất mật thiết với nhau,
khiến hễ cái thích tinh thần (appétit intellectuel) mạnh lên, nó phải tràn sang giác dục
(a.1).
Tâm lý con ngƣời là chỗ gặp giữa con thú với tinh thần. Với tiếng vang của cảm giác sang
ý thức, con thú đã bắt đầu có gì đó của tƣởng tƣợng và tình cảm. Có điều tƣởng tƣợng ấy
mới là sao chép cảm giác, và tình cảm ấy luôn hƣớng ngoại về phía những nhu cầu vật
chất thôi. Liên quan đến nhu cầu vật chất, đó là những tình cảm ham muốn chiếm, hy
vọng chiếm, sƣớng thỏa vì chiếm đƣợc, giận dữ trong tranh giành, sợ hoảng trƣớc đối thủ
khỏe dữ hơn. Con ngƣời, vì có khả năng nhìn trở lại mình đang sợ, vui, giận dữ nhƣ thế,
nên lắm khi bị hút vào nội tâm, chú trọng vào những cảm xúc và căng thẳng của nó hơn
là vào đối tƣợng bên ngoài. Hơn thế, bằng ý muốn tự do, bằng sự tập trung ánh sáng lý
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trí, con ngƣời có thể chuyển đổi đối tƣợng ham muốn, trì hoãn hành động, hay bơm sức
cho tình cảm khiến hành động thành mãnh liệt hơn. Cảm năng hoạt động dƣới ba dạng
khác nhau: cảm xúc, tình cảm và đam mê. Cảm xúc (ham, sợ, vui, tức...) do kích thích
gây ra. Nó sôi nổi, nhƣng ngắn ngủi, và dễ vƣợt khỏi vòng kiểm soát. Hãy đặt nó vào
vòng kiểm soát bằng thói quen hãm mình, bỏ ý riêng. Còn tình cảm (yêu, hận, ghét...) là
cái gì thƣờng hằng, nhƣng chìm lặng hơn, trong khi đam mê là tình cảm mãnh liệt khả dĩ
chiếm lãnh ý thức trƣờng, tập trung năng lƣợng tâm-sinh, lôi kéo cuộc sống về một phía.
Tình cảm và đam mê là nguồn gốc của rất nhiều cảm xúc. Ngƣợc lại, những cảm xúc
năng có xoay quanh một đối tƣợng có thể xây nên một tình cảm, một đam mê (passion).
Vì thế, bằng bớt hay tăng cảm xúc, bớt hay tăng cơ hội tiếp xúc, ngƣời ta sẽ nuôi hay diệt
một tình cảm. Tình cảm, nhất là đam mê, chi phối mạnh cuộc sống. Nên phải lựa chọn
chúng, ít là thanh lọc và hƣớng dẫn chúng.
Tùy theo hƣớng nhắm, có những tình cảm nghiêng về thân xác hơn, nhƣ ham ăn và nhục
dục, hay nghiêng về tâm linh hơn, nhƣ yêu nghệ thuật hay xót thƣơng ngƣời nghèo khổ.
Mục tiêu giáo dục là giảm bớt sức lôi cuốn của nhu cầu thân xác và tăng thêm hấp lực của
nhu cầu tinh thần, nhờ đó hồn trở nên cao quý hơn. Mục tiêu giáo dục cũng là xây dựng
những tình cảm chìm ẩn nên sâu xa, những đam mê tốt làm tụ điện cho sức phóng về
những tầng cao lý tƣởng.
Xung động vọt lên từ bản năng (instinct). Ngoài bản năng thuộc thân xác nhƣ duy trì sự
sống (hƣớng về ăn uống) và duy trì giống nòi (hƣớng về nhục dục), trong con ngƣời còn
những bản năng khác, thuộc tinh thần: bản năng yêu cái đẹp qua cảm thức thẩm mỹ, bản
năng tìm sự thật qua ham hiểu biết, bản năng hƣớng thiện qua cảm thức ác-thiện và bản
năng hƣớng thiêng qua cảm thức tục thiêng (Về những cảm thức loại này, xin đọc Thiên
luận, ch I.A: ch. II.A.E: Ngƣời có học tầm đạo, phần A.ch.3,4 và 5). Ðây là những khuynh
hƣớng bẩm sinh thuộc tinh thần, nên trừ cảm thức thẩm mỹ liên quan đến cái đẹp khả
giác mà con ngƣời tìm kiếm, còn các cảm thức khác thƣờng lạnh lẽo hơn. Cũng nhƣ ý chí
muốn mạnh, phải đƣợc tình cảm thúc đẩy, và ý tƣởng muốn nóng, phải đƣợc ảnh tƣợng
trợ sức, thì lòng yêu đạo đức và những tôn sùng cũng phải đi vào thất tình: hỉ nộ ai lạc ái
ố dục, để sống động lên.
Dùng cái gì làm sống động đây? Tƣ tƣởng thì trừu tƣợng và khách quan, hẳn không mấy
tác dụng rồi. Sự vật dễ kích thích các bản năng thú vật, do đó sói mòn các khuynh hƣớng
thiêng liêng. Vậy chỉ còn biểu hiệu (symbole) vốn khả giác nên khơi động tình cảm, vốn
nhắm đối tƣợng thiêng liêng nên hƣớng những tình cảm này về đối tƣợng đó, đồng thời
thanh tẩy chúng cho phù hợp.
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Sở dĩ biểu hiệu, tuy khả giác đấy, mà diễn tả thiêng liêng đƣợc, là vì có một đồng dạng
nào đó dù khác loại, khác mặt phẳng. Thí dụ, hình ảnh Nhà Cha (Lc.15) chỉ Nƣớc Chúa
và gợi nỗi nhớ nhung, hình ảnh Gối mẹ (Is.66.11-13) diễn tả tình Chúa yêu cƣng và gợi
niềm cảm mến, tin tƣởng. Những hình ảnh nhƣ trên quen đi đôi với một tình cảm, nên hễ
hình ảnh xuất hiện, nó cũng kéo tình cảm ra với mình. Và trong khi biểu hiệu chuyển đổi
mặt phẳng diễn tả, nó cũng biến cải tình cảm thành trong sáng, sao cho phù hợp với mặt
phẳng mới.
Một tình cảm đạo đức chƣa chắc đã là một tình cảm thiêng liêng, vì một đằng thuộc cảm
thức thiện ác, đằng kia thuộc cảm thức thiêng tục. Vì thế, sự chuyển đổi từ bình diện khả
giác sang lƣỡng bình diện thiện và thiêng là một khó khăn kép, cả về mặt diễn tả lẫn về
mặt phóng điện, biến điện. Có điều thiện và thiêng rất gần gũi nhau, nhất là ở độ cao của
chúng, nên khó khăn kia cũng giảm bớt đi; và khi chuyển đổi thành công rồi, sự gặp gỡ
giữa thiêng và thiện sẽ bội tăng sức mạnh tình cảm cho nhau, khiến cho thiêng cảm thấy
càng thần thiêng, và đạo đức vọt cao thành thánh thiện.
Có điều chính cảm giác thiêng và thiện cũng cần đƣợc thanh lọc thêm mãi. Ở mức bình
thƣờng của nó, thiện thƣờng đi với luật và bám vào hình thức. Nên thiện là ở việc này, lời
kia, chứ không do ý nghĩa của chúng và ý hƣớng của tôi. Còn thiêng, ở mức "bán khai"
của con ngƣời, lại là sự vật nọ, ngày giờ đó, khiến đƣờng đời kẹt cứng giữa những ta-bu.
Cảm thức thiện ác đƣợc thanh lọc khi ta đặt trọng tâm vào mục đích và ý nghĩa của luật.
Và tự do trong cảm thức thần thiêng chỉ đạt đƣợc bằng giải thiêng và thần hóa thôi. Giải
thiêng là tách cái thần thiêng ra khỏi mọi sự vật, nơi chốn, ngày giờ... Nhƣng giải thiêng
suông thì cũng tục hóa cái nhìn và xóa bỏ thần thánh. Tách thần thánh ra rồi, phải đƣa
Thiên Chúa trở lại để thần hóa bằng sự hiện diện, bằng hơi hƣớm của Ngài. Vâng, chỉ cần
thay đổi cái nhìn của tôi, và thay nó từ nội tâm.
Trên bình diện sinh vật học, con ngƣời đã tiến hóa từ con thú. Sinh ra với sức nặng con
thú, ngƣời ta phải bớt dần nó để lớn dần tinh thần. Làm ngƣời, hay lớn lên về tinh thần,
không phải bằng chiều cao trí thức cho bằng chiều cao đạo đức (morale). Ðó cũng là
thoát dần trọng lực của ham muốn bản năng để chiếm lĩnh tự do.
Thực tự do là khi ta làm chủ đƣợc mình. Thực nên ngƣời là khi đã phát triển và hội nhất
những năng đức cơ bản nhƣ nhân, trí, dũng. Những năng đức ấy giúp con ngƣời có sức
và thƣờng hằng kiểm soát đƣợc mình, không vì giận mà bất nhân, không vì run mà mất
dũng, không vì lợi mà bỏ tín, không vì đói mà vô sỉ, không vì ham muốn mà mất tiết
độ,v.v.
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Ðể sống vững (trong đạo đức) nhƣ thế, không thể thiếu trƣởng thành tâm lý, ít là ở mức
tối thiểu. Vì sống đƣợc nhƣ thế là đã hòa hợp đƣợc cái Tôi với môi trƣờng, nghĩa là hoàn
thành một thích nghi xã hội (adaptation sociale), nhờ đó có khả năng tự chế (autocontrôle), khả năng ứng phó thực tiễn, khả năng hợp tác và tƣơng giao, khả năng thông
cảm và đồng cảm. Sự hòa hợp của cái Tôi với môi trƣờng và giữa các cảm lực với nhau
không khử hết xung đột (conflit) tôi có ý nhắm xung đột chiều sâu, nhƣng nơi một con
ngƣời già dặn, xung đột ấy sẽ không đƣa đến tâm bệnh nội xử (névrose) mà hậu quả là
mất nhất tính tâm lý (unité psychique).
Ðến đây, nên lƣu ý một sai lầm thƣờng mắc. Ngƣời ta quen đánh giá là trƣởng thành
những con ngƣời biết an phận thủ thƣờng, chẳng dám nghĩ hay làm gì khác ngƣời cả.
Nên nhớ, sợ dƣ luận là nhát, chứ không phải "ngƣời lớn" đâu. Và kẻ dễ chế ngự cảm xúc
lắm khi chỉ vì cảm xúc yếu quá. Trái lại, chỉ ngựa bất kham mới có thể thành ngựa hay
nếu không đi đến bất trị. Thật thế, phải đam mê mới sống mạnh; phải có cá tính mới tiềm
tàng nhân cách. Những ngƣời giàu tinh hoa nhƣ thế không dễ chế ngự mình, không dễ
hợp với "đồng bằng" xung quanh. Phải có sức mạnh Hercule (ở ý chí), họ mới ngồi vững
trên lƣng ngựa bất kham là tâm lý mình đƣợc. Nhƣng nếu ngồi vững đƣợc, nghĩa là
trƣởng thành, đƣợc thuần hóa (assagi), họ dễ làm thánh sống. Bao lâu chƣa thánh, họ
phải còn những sắc cạnh ở hột xoàn, nghĩa là còn dăm ba xối động thất thƣờng, do
những cồn sóng ngầm chƣa khai triển hết, cũng nhƣ do sự hội nhất khó hoàn chỉnh của
những luồng sức lớn lao (Nhất là khi, do cơ cấu tâm sinh lý bất bình thƣờng, mà sinh ra
những xung động mạnh quá. Những đức hạnh tuyệt vời. Xx. the basic writings of
S.Freud, do A.A.Brill soạn ấn, Nw York. 1938, tr.625-626). Nên một đằng đừng lẫn lộn
yếu đuối với trƣởng thành, và một huấn luyện viên biết ngƣời biết của đừng ham những
chú ngựa ẻo lả nhƣ thế. Ðằng khác, phải tìm cho những con ngựa bất kham những ông
thầy có tầm cỡ, và kiên nhẫn với những cú đá hậu thình lình của chúng. Sẽ thành đồ bỏ
nếu bất kham thành bất trị, do đó hoài phí một tiềm năng và tạo ra một nguy hiểm. Bằng
nhƣ trị đƣợc, thì sự trƣởng thành tƣơng đối của họ sẽ làm nên những nhân cách vĩ đại và
cống hiến cho Chúa những hiệp sỹ trung kiên.
Sự hội nhất cảm tính và sự hoàn thành con ngƣời đạo đức luôn phải đi đôi với nhau.
Vâng, con ngƣời đạo đức không thể tách rời con ngƣời tâm lý, và đạo đức sẽ không lớn
vững nếu không đi cùng chiều với sự phát triển cảm tính. Cố nhiên, bằng ý chí siêu
phàm, một ngƣời nào đó vẫn có thể dằn xuống những xung đột bên trong và len lách
đƣợc với một tối thiểu tự do còn sót trong tâm bệnh. Nhƣng trong trƣờng hợp ấy, một
phát triển thiêng liêng toàn diện và hoàn hảo sẽ không thực hiện nổi. Ðƣơng sự có thể
trổi vƣợt về một số đức tính nhƣ nhịn nhục chẳng hạn, nhƣng vẫn có những hụt bẫng thế
nào ấy.
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Thật ra, tƣơng quan của thánh thiện với quân bình tâm lý đã là vấn đề tranh cãi từ lâu
trong Giáo hội.
Trƣớc đây, ngƣời ta thƣờng có thái độ dè dặt, coi sự nên thánh độc lập đối với những trục
trặc cảm tính chƣa xóa hết tự do. Vì xem ra Nƣớc Trời đƣợc hứa ban cho những kẻ mù
què khốn khổ. Vì tính siêu nhiên và miễn phí của ân sủng: ân sủng Chúa quyết định, chứ
không thể bị quyết định, miễn là ta còn đôi chút khả năng hợp tác. Theo L. Beirnaert (La
sanctification dépend-elle du psychisme? trong Expérience chrétienne et psychologique,
1964,tr.138) thì:
 "Biến cố thiêng liêng diễn ra giữa các biến cố cuộc sống. Chính bằng cách sống tình yêu
này, bằng cái vọt thiện cảm này, bằng mối hận, sự lo âu, thất bại này..., mà tôi buông
theo hay chối từ ân sủng... Vì thế, không thể từ sự có mặt của một động cơ tâm bệnh nội
xử (névrotique), mà kết luận về sự thiếu vắng chắc chắn của một động cơ thiêng liêng.
Một sự quy hồi (conversion) chả hạn có thể đƣợc thúc đẩy vừa bởi nhu cầu an thân có
tính ấu nguyên nào đó, vừa bởi một thuận theo ân sủng thật sự".
Dĩ nhiên là ở đâu còn một kẽ hở cho tự do, ở đó tia sáng ân sủng vẫn tràn vào để cải hóa
đƣợc. Ân sủng khi ấy rõ ràng rất mạnh, và để thuận theo ân sủng ấy dù giữa những sợ
hoảng (phobie) và ám ảnh (obsession), ý chí cũng phải mạnh, khiến cho "chỉ duy việc
nắm bàn tay Chúa trong đêm, bàn tay mà họ không cảm giác thấy, đã là điều hết sức kỳ
diệu rồi." (ibid,tr.240).
Vâng, đúng là kỳ diệu từng hành động và từng chuỗi hành động, có khi kéo dài suốt đời
của một siêu nhân nhờ ý chí của mình và nhờ ân sủng của Chúa, ân sủng ngay cả trong
hành sử ý chí ấy. Có điều hành động kia, dù lặp lại bao lần chăng nữa, cũng không bao
giờ thành trơn tru, nghĩa là thành thói quen và làm nên năng đức (vertu). Vâng, một
năng đức bao giờ cũng là thói quen, và do đó khiến hành động dễ và tình cảm bén nhạy.
Thế mà để trƣởng thành đạo đức, thì phải hội đủ những năng đức chính và những năng
đức ấy phải hòa hợp với nhau.
Vâng, đúng là với ơn Chúa và với tự do còn sót, ngƣời tâm bệnh vẫn có thể thắng mình
và hành động thánh đƣợc. Nhƣng họ sẽ mãi trên đƣờng, và con ngƣời họ ít là một phần
dang dở. Vâng, làm sao họ đạt tới bình an của Chúa, nhất là "hôn nhân thiêng liêng" khi
còn nhiều sợ hoảng (phobie), nhiều đột phá nhục dục, nhiều ác cảm tự nhiên với giống
ngƣời...? Mình tấn công mình nhƣ thế mà vẫn thắng mình đƣợc, thì con ngƣời ấy là
thánh sống, nhƣng một thánh sống chƣa trƣởng thành, nên chƣa hoàn tất trong thánh
thiện. Vâng, hoàn tất nhƣ một con ngƣời thánh sao đƣợc khi chƣa hội nhất (cảm tính)
nhƣ một con ngƣời.
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Hiẹân nay, chẳng những các tâm lý gia, mà ngay cả số đông thần học gia cũng phải nhìn
nhận rằng: cảm tính (affectivité) là "yếu tố nền tảng trong kiến trúc nhân cách", là "chiều
kích nền tảng của con ngƣời", và trƣởng thành cảm tính làm nên "điều kiện thiết yếu cho
vận hành nhân cách" (fonctionnement de la personnalité) ("Spritual growth is not
dichotomous with psychological growth, they are convergent processes strictly
interdependant" - L.M.Rulla. J.Ridick, F.Imoda. Entering and leaving vocation:
intrapsychic dynamics, Rome - Chicago, 1976,tr.215). Cho nên, dù chủng viện hay tập
viện đều khép cửa đối với ứng sinh thiếu quân bình cảm tính, nhất là tới mức bệnh rồi.
Không phải chỉ phát triển tâm lý mới cần cho trƣởng thành đạo đức, mà đạo đức cũng
cần cho điều hòa cảm tính y nhƣ vậy. Theo Jung, một tâm bệnh nội xử có thể do một tội
lỗi gây nên. Và theo các tâm lý gia, kẻ không thể mở sang ngƣời khác (bằng chấp nhận,
thông cảm, yêu mến), sẽ trên ngƣỡng cửa của tâm bệnh nếu chƣa phải là đã bệnh rồi.
Theo tôi nghĩ, sự hội nhất thành nhân cách luân lý, ở chỗ nó vang vọng vào tâm hệ
(psyché), hẳn là phƣơng thuốc tuyệt hảo để lành mạnh hóa tâm hệ ấy.
Vì có sự song hành đồng chiều giữa phát triển tâm lý và luân lý, và vì trƣởng thành
thiêng liêng chẳng qua là một loại hình trƣởng thành đạo đức (một đạo đức đƣợc tác
động thêm do ân sủng và có khí vị thần thiêng), nên thiêng liêng cũng phải ăn sâu vào
tình cảm. Ðƣợc chở bằng con tàu cảm tính, phát triển thiêng liêng không thể không lôi
nó theo mình, để cuối cùng, sự "bình an của Chúa" cũng thành sự bình an của tim tôi
nữa. Nếu thiêng liêng âm vang sang cảm tính, thì tình cảm cũng thấm nhiễm thiêng
liêng. Cảm tính trong sức mạnh của nó thƣờng đậm màu tính dục, nên dù tình cảm
thiêng liêng cũng phải đi vào hƣớng đó. Ðể thành thiêng liêng, cái nhìn phân cực ấy
phải bớt dần trọng lực (của hấp dẫn thể xác) để mạnh dần tâm hồn. Theo Freud, tình dục
nên đƣợc dồn nén để thăng hoa thành tình yêu, nhờ đó mới bền bỉ đƣợc. Chúng ta cần
thêm: để sâu xa và xứng với con ngƣời.
Yêu là mở sang ngƣời khác, để cái mình thiếu thốn thành Chúng mình phong nhiêu và
ấm lên. Ðứa bé khi sinh ra thì tập trung vào mình. Nó phải mở ra đƣợc thì mới trƣởng
thành nổi. Và đây cũng là hƣớng tiến của trƣởng thành thiêng liêng, trƣởng thành đạo
đức.
Kẻ chẳng yêu nổi anh chị em mà nó thấy, hẳn chẳng yêu nổi Thiên Chúa mà nó không
thấy. Yêu là điều kiện cần để nên thánh và trƣởng thành thiêng liêng. Vậy một tu sỹ
không yêu gì cả, trừ chính bản thân mình, thì thà họ bỏ đời sống khô cằn ấy, cố tìm kinh
nghiệm yêu thƣơng trong đời sống gia đình, may ra nhờ đó có thể yêu thêm cả Thiên
Chúa nữa.
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Sự phát triển thiêng liêng và nhân bản liên hệ với nhau nhƣ thế, nên để nên thánh,
chúng ta cũng phải ráng thành ngƣời luôn. Hãy ráng thành "ngƣời lớn", và ý tƣởng
THÀNH NGƢỜI LỚN sẽ bơm sức cho ta gắng trƣởng thành lên, trƣởng thành cả hai mặt
đồng đều.
Ngƣời lớn thì làm gì cũng phải làm nghiêm túc, định gì cũng phải định dứt khoát. Ðể
quyết định, ngƣời lớn sẽ lấy lý trí soi sáng và cân nhắc hẳn hoi; lại sau khi quyết rồi, sẽ
không thay đổi trừ phi có lý do quan trọng.
Ngƣời lớn cũng không tọc mạch xía vô truyện ngƣời khác, không nói xấu nói hành,
nhƣng nói thẳng nói thật khi ích chung đòi hỏi. Ngƣời lớn sống theo xác tín của mình,
chứ không do lôi cuốn, dù vẫn biết lắng nghe ý kiến. Ngƣời lớn lại phải thủ tín, không dễ
hứa, nhƣng hứa thì giữ lời, không vì sợ ngƣời khinh cho bằng vì tự trọng. Ngƣời lớn cần
nắm vững cái chính yếu, chứ không vụ hình thức và tiểu tiết (Rom. 14.14-20). Vâng, với
họ, chỉ có Chúa Yêsu là cần, chứ không phải Phaolô hay Apollô, nên cũng không ham
chạy hết đền khấn này đến kẻ "in dấu thánh" kia, bỏ cả phận sự vì những cuộc hành
hƣơng đó.
Làm ngƣời lớn, ai cũng hiểu là làm nhƣ thế. Và làm đƣợc nhƣ thế cũng là trƣởng thành
thiêng liêng vậy.

TÓM LẠI
Sự gặp gỡ của giác năng (thân xác) với ý thức hồi phản (tinh thần) làm sinh ra một đời
sống tình cảm phong phú. Việc phát triển đạo đức và thiêng liêng nơi con ngƣời thântâm hiệp nhất không thể thiếu vai trò của cảm năng.
Ngƣời ta chỉ trƣởng thành nhƣ một ngƣời khi hội nhất đƣợc về tâm lý. Sự trƣởng thành
tâm lý khiến ta chững chạc lên, có khả năng tự quyết định về mình. Nhƣng để làm ngƣời,
trƣớc tiên phải sống đạo đức. Trƣởng thành đạo đức cần phải đi đối với trƣởng thành cảm
tính. Thế mà trƣởng thành thiêng liêng là trƣởng thành đạo đức đƣợc hƣớng dẫn bởi đức
tin và đƣợc nâng lên trong ân sủng đấy.
Trƣởng thành thiêng liêng đặt nền trên một đức Tin vững chãi, đức Tin đủ sâu để tác
động bằng đức Ái, để thành một cách nào đó với đức Ái nó là chỗ hội nhất và hoàn thiện
của hết thảy các năng đức chúng ta.
Khi đã trƣởng thành thiêng liêng nhƣ thế, ta sẽ sống đạo tự mình, biết phân định cái gì là
do Chúa, là hợp đƣờng lối Chúa. Sống Chúa Yêsu, ta sống mầu nhiệm bộ ba của Chúa,
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vừa trách nhiệm về thế gian (nhập thể), vừa chấp nhận thập giá và vƣơn về hƣớng Trời.
Do đó, ta vừa phục vụ, vừa không quên trò truyện với Chúa ở bên trong.
Ðể trƣởng thành thiêng liêng, cả bằng tình cảm, ý thức và hành động, ta phải biết thanh
lọc và giáo dục cảm tính, hƣớng nó về điều lành và thế giới thiêng liêng. Ðể từ nền xác
thân vọt lên đƣợc nhƣ thế, phải dùng đến biểu hiệu, chúng vừa khả giác nên gợi cảm,
vừa hƣớng về mặt phẳng thiêng liêng nên chuyển đổi diễn tả và cải hóa đƣợc cảm xúc.

3. Rèn Luyện Tƣ Cách và Nhân Cách

Tƣ cách và đạo đức bản thân
Những gì nói ở chƣơng trƣớc cho thấy rõ sự song hành của các tiến trình tâm lý, luân lý
và thiêng liêng. Trƣởng thành (maturité) là một thực tại ba mặt, ba mặt tuy phân biệt mà
vẫn bắt rễ sang nhau, đến nỗi dù nói một, hầu nhƣ cũng là nói chung cho ba đấy. Và
cũng thế, tiến một mặt là tiến mọi mặt, với sai số thƣờng không đáng kể.
Trong ba địa hạt nói trên, nền tảng nhất hẳn là tâm lý. Dù có lớn lên về đạo đức, thiêng
liêng, sức lớn ấy cũng là của tâm hồn. Mà tâm hồn thì lớn lên từ chính nền tảng năng
động của mình: hệ tâm lý. Vậy nếu không có trƣởng thành tâm lý, do đó không có hội
nhất các chức năng và sức mạnh nội tâm, thì không thể có một đạo đức vững, đạo đức
thực. Cho nên để nên thánh, việc tiên quyết là phải đổ cho chắc chân móng ấy đã, nghĩa
là rèn luyện tƣ cách và nhân cách.
Tƣ cách (caractère) nói lên ở đây thái độ và cách ứng xử tƣơng đối ổn định của một
ngƣời, do chính ngƣời ấy, bằng ý chí và thói quen, đã tạo nên. Một con ngƣời mà khuynh
hƣớng và cơ năng tâm lý đã thống nhất hết để làm nên con ngƣời nhƣ thế, chứ không thế
khác; con ngƣời ấy là một nhân cách (personnalité). Nhân cách là bản vị (bản vị tâm lý,
chứ không phải hữu thể học) mà tƣ cách làm nên, tƣ cách tỏ lộ ra. Con ngƣời có tƣ cách là
một pháo đài vững chắc, đáng kính nể và kiêng nể.
Con ngƣời ấy đã tự mình làm nên mình, con ngƣời Chính mình, độc đáo, không phải sản
phẩm hàng loạt, cũng không phải "bầy đàn" do ngoại cảnh hun đúc, do đám đông lôi
theo, một con số giữa đám đông ấy.
Ngƣời kiểu "bầy đàn" chẳng xứng là ngƣời, mà là cừu thôi. Giáo dục xƣa nhấn mạnh quá
vào tùng phục (bằng thứ tùng phục mù quáng) và đồng bộ, nên tự nó không làm nên
những nhân cách, những vị tƣớng, những kẻ đi đầu.
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Một cơ quân dĩ nhiên không cần nhiều tƣớng lãnh. Nhƣng trên mặt trận bên trong, chỉ
có mình là tƣớng của riêng mình. Nên ngoài thứ đạo đức bản thân (personnelle), sẽ
không vững một đạo đức. Cả cha Rahner cũng khuyến khích thứ đạo đức riêng mình
này. Trong một nhóm thụ giáo, chỉ cần một kỷ luật chung vừa đủ, để mỗi thành viên còn
chỗ tự tạo một kỷ luật riêng với sự góp ý của ngƣời hƣớng dẫn. Mỗi thiếu niên cũng phải
tập suy nghĩ tự mình và đánh giá tự mình dựa trên những nguyên tắc tổng quát ai nấy
đều chấp nhận.
Nói nhƣ thế không có ý khuyến khích sự lập dị đâu. Lập dị (singulier) không đồng nghĩa
với độc đáo (original), mà còn nghịch nghĩa nữa. Vì độc đáo nhắm cái chính mình (soimême), còn lập dị nhắm cái khác ngƣời (Muốn gì khác với thông thƣờng, mới dễ đi đến
khám phá. Nhƣng nếu muốn khác ngƣời chỉ vì mặc cảm hay tự kiêu, thì đó là điều xấu
và có hại cho tƣơng giao). Hơn thế, độc đáo nói lên chiều sâu của con ngƣời, trong khi
lập dị chỉ cốt bề mặt thôi.
Nói nhƣ thế cũng không khuyến khích sự khép kín, cách ly. Vì đạo đức bản thân là của
con ngƣời trƣởng thành, mà con ngƣời chỉ trƣởng thành khi mở ra, và thoái hóa khi đóng
lại. Mở ra không phải là thành y hệt xung quanh. Ðể mở ra phải là chính mình đã:
Quân tử hòa nhi bất đồng,
Tiểu nhân đồng nhi bất hòa.
Ðồng (sao nguyên bản của tập thể) nói lên thái độ bầy đàn. Ngƣời quân tử, tuy uốn nắn
mình để hòa hợp với ngƣời ("do thái với Do Thái, hy lạp với Hy Lạp"), nhƣng vẫn
nguyên là chính mình ở nền tảng. Không dễ gì tách khỏi tập thể và cƣỡng lại sức ép dƣ
luận. Thế nhƣng để đạo đức chắc, đạo đức tự mình, chúng ta cần thứ can đảm ấy, can
đảm để Bất đồng, và kế đó, can đảm để Hòa với.
Con ngƣời thật đạo đức cũng là con ngƣời có tƣ cách, mà có tƣ cách lại là ngƣời hội nhất
(intégré) rồi. Hội nhất không phải vì các năng lƣợng bị cuốn theo cơn lốc của một loại dục
vọng duy nhất, của một xung động bệnh hoạn nào đó thôi. Mà hội nhất vì các năng
lƣợng và chức năng cùng hội hợp trong một hƣớng đi đã chọn, mà động cơ là một giá trị
cao quý, mà đích nhắm là ích lợi thiêng liêng cho ngƣời và cho mình. Nhƣ thế, hội nhất
tâm lý chỉ thành vững chắc nếu đi cùng chiều với một bản năng khác, và đó là sự hƣớng
thiện. Vâng, một nhân cách hoàn bị phải bao trọn hai mặt: tâm lý và luân lý. Thế mà
sống đạo đức thì phải lội ngƣợc dòng, nên đòi một ý chí gang thép, một đức nhẫn bàn
thạch cho một rèn luyện lâu dài và cam go.
Ðể tạo nên nhân cách, tạo chính mình, không thể không biết mình từ nền tảng.
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Biết mình ở thành phần nền tảng
(Về các yếu tố thành phần và tám khí chất, tôi dựa theo R. Le Senne, Traité de caractérologie,
Paris, 1960).
Ðể xây dựng mình cho vững, thì phải xây dựng từ nền tảng. Nền tảng ấy có tính tâm lý,
thậm chí tâm sinh lý. Thuở xƣa bên Tây, ngƣời ta liên hệ khí chất (tempérament) với hoạt
động của một số bộ phận cơ thể. Theo danh y Hippocrate, có bốn khí chất: máu, mật, mật
đen và bạch huyết (flegme). Tâm lý học của thế kỷ XIX cũng phân loại gần y nhƣ thế. Và
đó là: khí chất máu (sanguin), khí chất mật (bilieux, hay ƣu tƣ, cáu kỉnh), khí chất bạch
huyết (lymphatique) và khí chất thần kinh (nerveux, dễ kích thích).
Sau đó ít lâu, ngƣời ta bắt đầu đi tìm những nền tảng thuần tâm lý học, những yếu tố mà
tổ hợp (combinaison) khác nhau hẳn sinh ra những khí chất khác nhau. Những yếu tố
này, chính yếu có ba: Cảm (émotivité), Ðộng (activité) và Âm hƣởng (retentissement).
Mỗi yếu tố lại đƣợc phân đôi: hƣớng cảm và vô cảm, hƣớng động (ƣa hành động) và bất
động (hay hƣớng tĩnh), âm hƣởng nổi và âm hƣởng chìm.
Thật ra, ngƣời ta cảm (xúc) với độ nhạy và cƣờng độ khác nhau, chứ chẳng ai vô cảm
hoàn toàn. Về động cũng thế, có ngƣời hiếu động và có ngƣời ƣa tĩnh, nhƣng chẳng ai là
không hành động nhiều ít, hƣớng động với nhiều mức độ khác nhau. Lại đối với kích
động từ ngoài, tiếng vang vọng bên trong, ở ngƣời này thì thoáng qua, ở ngƣời kia sâu
đậm, và giữa hai cực Nổi và cực Trầm ấy, có biết bao trung gian, khiến cho lắm kẻ Nổi
hơn Trầm, lắm ngƣời Trầm hơn Nổi, chứ chẳng ai chỉ một trong hai. Vì thế, khi nói ai
hƣớng cảm, hƣớng động và trầm, thì điều ấy chỉ có nghĩa: Cảm và Ðộng hơn mức bình
thƣờng, cũng nhƣ nghiêng về Trầm hơn là Nổi, có thế thôi.
Ðể gọn tiện, xin dùng những ký hiệu sau:
C: hƣớng Cảm
c: vô Cảm
Ð: hƣớng Ðộng
đ: hƣớng Tĩnh
T: âm hƣởng Trầm
N: âm hƣởng Nổi
CẢM (émotivité). Một biến cố, qua nhận thức, có thể chấn động guồng máy tâm linh
(psychique), giải thoát một số năng lƣợng để làm thành: hoặc một căng động (tendance),
hoặc một cảm xúc (émotion), hoặc cả hai. Nếu sức đổ hết vào hành động, thì cảm xúc
không còn gì nuôi dƣỡng, vừa chớm đã tàn ngay, đến nỗi không kịp ý thức. Ngƣợc lại,
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nếu không thoát ra đƣợc bằng hành động, sức phản chấn sẽ dội đi dội lại bên trong, khả
dĩ gây tổn thƣơng cho tâm hệ (psukhê) hay tạng phủ. Ðối với ngƣời nhạy cảm nhƣng âm
hƣởng nổi, thì cảm xúc có thể sục sôi, nhƣng mau tàn. Chẳng những độ cảm xúc tăng
theo độ hƣớng cảm của cá nhân, nó còn tùy thuộc vào điểm quan tâm (centre d'intérêt)
của họ nữa. Nếu kích thích trung bình, mức quan tâm không lớn lắm, mà xúc động đã
lớn rồi, thì đây là con ngƣời hƣớng cảm (émotif). Con ngƣời âm hƣởng nổi thì mau cảm
(nhạy cảm), nhƣng không bền và sâu. Còn con ngƣời âm hƣởng trầm thì cảm sâu nhƣng
không cảm ngay, nên bình tĩnh bề ngoài đƣợc.
ÐỘNG (activité). Nếu kẻ hƣớng cảm hƣớng về bên trong, hƣớng chủ quan, thì ngƣời
hƣớng động lại hƣớng về bên ngoài, hƣớng đối tƣợng. Về một đối tƣợng mà hắn phải làm
thành.
Nếu hƣớng cảm bị chi phối bởi đối tƣợng, thì hƣớng động lại thích khống chế đối tƣợng:
họ chủ động, chứ không thụ động. Nên dấu hiệu của hƣớng động là càng gặp trở lực càng
hăng vƣợt thắng, chứ không thối chí, chùn chân. Do bản chất, họ là cây cung giƣơng sẵn,
hễ có dịp là hành động. Vâng, cái đến từ ngoài chỉ là cơ hội thôi, chứ không phải nguyên
nhân. Trái lại, kẻ hƣớng tĩnh cứ gặp cản trở là buông hành động liền. Họ thiếu ý chí và
yếm thế, trong khi ngƣời hƣớng động thì giàu nghị lực và lạc quan.
Ở đây, cần phân biệt hành động do khí chất với hành động do các nguyên nhân khác. Có
ngƣời vì cảm xúc mạnh quá mà nổ ra hành động. Lại có ngƣời hiếu sắc, ham ăn, nên
"miệng đói thì đầu gối phải bò", thế thôi.
Nếu đã hƣớng cảm, lại hƣớng động luôn, thì anh sẽ cuốn đi với hành động. Anh là Con
ngƣời hành động (homme d'action), và tham vọng anh thật lớn. Ngƣợc lại, nếu hƣớng
cảm, còn hƣớng tĩnh nữa, thì chị sẽ hƣớng nội (introversif, theo ý nghĩa tâm lý, chứ
không phải thiêng liêng). Nhất là khi âm hƣởng lại trầm.
Kẻ hƣớng động nhắm đích tới, chứ không kẹt ở đƣờng đi. Họ luôn thay đổi để ứng phó,
để vƣợt qua suối đèo. Họ kiên định (persévérant), chứ không cố chấp (entêté). Kẻ cố chấp
không buông hành động, nếu không vì tự ái, thì cũng vì không thể đổi thay. Không thể
đổi thay ƣ? Thế là họ thụ động, chứ không chủ động. Kẻ hƣớng tĩnh, ngậm thêm hƣớng
cảm và âm hƣởng nổi, thì dễ đổi, làm hay bỏ tùy hứng. Họ buồn vu vơ và có thái độ giả
tạo.
ÂM HƢỞNG (retentissement). Một biến cố bên ngoài gây một tiếng vang bên trong qua
trung gian của biểu tƣợng (représentation). Âm hƣởng ấy, nơi ngƣời này mau đến mau
qua, nơi ngƣời kia sâu dai, chậm chạp. Do đó, kẻ thì phản ứng tức khắc, ngƣời lại đắn đo
hay thấm thía từ từ.
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Những vang vọng nếu kéo dài sẽ chìm vào vô thức, và lần tới sẽ đeo thêm trọng lƣơng
vào ấn tƣợng mới, khiến cho kích động bên ngoài rút cuộc chỉ châm ngòi cho thùng
thuốc giấu sẵn bên trong.
Theo Otto Gross giải thích, một tế bào nào đó làm công tác phản xạ đầu khi sản sinh một
biểu tƣợng, và qua biểu tƣợng ấy gây một sức căng hóa học, do đó một đổ ập năng lƣợng
mang tính hóa học. Ðó là chức năng sơ nhất (primaire) của não.
Chức năng nhị tiếp (secondaire) sẽ là bồi bổ hóa học cho tế bào đã bị tiêu hao do công tác
sơ nhất. Tùy sự bồi bổ này mất ít hay nhiều thời gian, mà vận động của tế bào sẽ liên tục
hay giật cục do những quãng đợi chờ. Trong trƣờng hợp sau (giật cục), chỉ có những
phản xạ kiểu sơ nhất nối đuôi nhau, nên dù mạnh cũng không có chiều sâu, không dai
bền. Bằng nhƣ sức bồi bổ dồi dào khiến không quãng ngắt, thì sự vang vọng kéo dài sẽ
đạt tới độ sâu nội tâm để tập hợp thêm biểu tƣợng, và qua đó, sức mạnh.
Ðiều Otto Gross nói có thể khá đúng về mặt hóa học. Nhƣng hoạt động tâm lý đâu phải
chỉ có mặt sinh hóa (biochimique). Nó còn mặt tâm lý với tác nhân tâm lý, quy luật tâm
lý nữa chứ. Ấy là chƣa kể ảnh hƣởng của văn hóa, giáo dục cũng nhƣ tác động của ý chí
tự do.
Về mặt tâm lý, khi một biến cố diễn ra, trong ta xuất hiện biểu tƣợng về biến cố ấy. Biểu
tƣợng này gây một phản chấn. Phản chấn có thể vọt ngay thành hành động hay xúc cảm,
và đó là âm hƣởng nổi. Phản chấn có thể âm ỷ ở chiều sâu, đôi khi đạt tới vô thức, ở đó
nó tập hợp quanh mình một hệ thống những ý tƣởng và ảnh tƣợng, cùng với từng chùm
sóng năng lƣợng bám đeo theo. Cái sức mạnh này, tuy đến chậm, nhƣng đến nhƣ một
"légion" (đoàn quân). Nếu nó nổ thành hành động, thì gió bão ùn ùn không ngớt. Bằng
nhƣ không thoát ra đƣợc bằng hành động, nó sẽ quật lại ông chủ bằng một sói buốt âm ỷ
mang cảm tính (affective).
Nhƣ thế, ngƣời âm hƣởng nổi (chức năng sơ nhất) sống với hiện tại và đổi thay theo bên
ngoài. Còn ngƣời âm hƣởng chìm (trầm) sống mạnh từ quá khứ, nên trung thành và kiên
định. Có điều, nặng về quá khứ, họ dễ sính quá khứ và trở thành bảo thủ trừ phi cố
hƣớng về tƣơng lai. Cát thì viết dễ và viết rõ, nhƣng lại mau mờ. Ðá thì khó tạc, nhƣng
điều đã tạc hẳn "trơ gan cùng tuế nguyệt".
Về mặt đức hạnh, con ngƣời ứng Nổi dễ đổi thay và nhẹ dạ, vì sống với hiện tại nên khó
chống cám dỗ, lại vô kỷ luật và ham ăn chơi, tìm sƣớng khoái. Trái lại, kẻ ứng Trầm dễ đi
vào khổ hạnh và hy sinh, nội tâm kết thành khối vững, tƣ tƣởng có hệ thống và tính thích
ngăn nắp. Nếu lý trí phát triển, họ dễ đánh giá khách quan. Có điều họ khó quên hận
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thù cũng nhƣ khó nguôi đau khổ. Ðàng khác, không dễ gì họ bỏ đƣợc thói quen và
thành kiến.
Nếu đã trầm, lại hƣớng cảm và hƣớng tĩnh nữa, ngƣời ta sẽ thành hƣớng nội và thích hợp
với đời sống suy chiêm, đan tu.

NHỮNG YẾU TỐ KHÁC. Ngoài ba yếu tố chính yếu trên, các nhà tâm lý học nêu thêm
mấy yếu tố phụ nữa, và đó là: độ lớn ý thức trƣờng, óc tổng hợp hay phân tích, sự hƣớng
thân hay hƣớng tha, khuynh hƣớng chủ chốt, và cấu trúc tâm lý.
a) độ lớn ý thức trƣờng
Ý thức có thể tập trung vào một điểm nhỏ: trí hẹp; hay tản mát giữa nhiều ấn tƣợng khác
nhau: trí rộng. Ðằng thì có sức, đằng lại có không gian; đằng thì nhìn gần, đằng lại tập
trung không đủ. Dĩ nhiên trong trƣờng hợp khẩn bách, thì ai mà chả tập trung. Chỉ lúc
bình thƣờng, cách nhìn mới dễ thấy khác nhau do khác ở tầm nhìn. Ngƣời ý thức hẹp,
nhƣ con ngựa che mắt chỉ nhìn thấy phía trƣớc, nên cứng nhắc trong suy, cảm, động,
thành con ngƣời thành kiến, quá nguyên tắc. Kẻ rộng ý thức trƣờng, ngƣợc lại, cứ lang
thang từ biểu tƣợng này sang biểu tƣợng kia, mà chẳng biểu tƣợng nào làm con chủ bài
nổi. Thiếu tập trung, thì yếu quyết định. Bù lại, họ khéo luồn lách vì thấy nhiều lối đi mà
chẳng vội chọn lối nào. Vì không ngả hẳn hƣớng nào, họ cũng chẳng va chạm ai, nhờ đó
đôi khi đƣợc bầu làm bề trên hay trọng tài. Có điều, đây là thứ bề trên để hòa giải, không
phải để hành động. Ngƣời ý thức rộng càng khó quyết định hơn nữa, nếu cùng với ý thức
rộng, họ còn âm hƣởng trầm và hƣớng tĩnh. Trái lại, nếu ý thức hẹp đi đôi với chức năng
nổi, ngƣời ta dễ thành con mồi cho hƣng cảm (manie) và định kiến (idée fixe).
b) Óc phân tích hay tổng hợp
Sự thông minh tăng trọng cho tƣ cách. Với thông minh, ngƣời ta thấy rõ, thấy đúng, thấy
chính xác, bao quát và sâu hơn, nhờ đó bội tăng khả năng và sức mạnh.
Óc thông minh có thể nghiêng về tổng hợp hay phân tích. Óc phân tích nhìn ra cái Khác
với, nên xoáy vào chi tiết, những thành phần tế vi. Còn óc tổng hợp, bằng trực giác nhìn
ra cái Giống với, cái Toàn thể, nên thấy đƣợc cái mới từ những thành phần cũ.
Sự thông minh và học thức gia tăng khả năng hệ thống hóa cả về chiều rộng lẫn chiều
sâu, cùng với tính chặt chẽ và uẩn súc của lý luận, khiến cho chức năng trầm thêm trọng
lƣợng rất nhiều.
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c) hƣớng thân hay hƣớng tha
Ðây không phải là khuynh hƣớng luân lý của vị kỷ, vị tha.
Ít hay nhiều, ai nấy đều hƣớng tha và hƣớng thân, nhƣng mặt này có thể lớn hơn mặt kia,
đến nỗi lấn át nó. Nếu một trong hai yếu quá, sẽ có lệch lạc đến cập bờ bệnh hoạn, nhất là
đối với kẻ hƣớng thân.
Sở dĩ hƣớng tha hay hƣớng thân tự nó chƣa có tính luân lý, vì ngƣời hƣớng tha vẫn có thể
dùng tha nhân nhƣ phƣơng tiện khi mà, tuy bản chất hiếu nhân khiến họ dễ cảm thông,
họ đã dùng thế thƣợng phong trong lãnh vực tình cảm để thống trị hoặc lợi dụng trong
những trò chơi ác độc nhắm làm khổ.
Trái lại, ngƣời hƣớng thân tuy dễ ích kỷ, nhƣng nếu lợi dụng đƣợc khuynh hƣớng ấy để
tìm Chúa trong mình bằng cầu nguyện, suy chiêm, họ sẽ tiến tới một đời sống nội tâm
phong phú. Có điều, họ cần tập hƣớng tha bằng cách quan tâm đến thế giới, đến ngƣời
khổ đau hay tội lỗi.
d) khuynh hƣớng chủ chốt
Mỗi ngƣời có nhiều sở thích, khuynh hƣớng. Khi một khuynh hƣớng trội lên, nó có thể
kéo các khuynh hƣớng kia theo để làm nên một luồng sức. Khuynh hƣớng chủ chốt này,
khi gặp hƣớng động sẽ lớn thêm, và suy yếu khi gặp hƣớng tĩnh.
Trong giáo dục và tu thân, nên biết lợi dụng một khuynh hƣớng mạnh để bù vào chỗ yếu
kém của một khuynh hƣớng khác. Nhất là tạo ra một điểm tụ nhân cách bằng sự kết hợp
các khuynh hƣớng quanh một khuynh hƣớng chủ chốt, quanh một tham vọng cao cả.
e) cấu trúc tâm hệ (structure du psyché)
Âm hƣởng trầm, hơn hay kém giữa ngƣời này với kẻ kia, là do các hình thái cấu trúc
muôn mặt của tầng nền tâm hệ, khiến cho mỗi ngƣời có những hƣớng nhạy bén (thuận
hay nghịch) không giống với ngƣời khác. Hƣớng nhạy bén khác nhau là do hệ thống hóa
(systématisation) khác nhau. Nguyên nhân là cả bản tính lẫn văn hoá và giáo dục. Vậy
đây có phần góp lớn của quá khứ: quá khứ cá nhân ở giáo dục và kinh nghiệm, quá khứ
giống nòi ở bộ nhớ vô thức. Do đấy mà cách phản ứng bất thần của một ngƣời Việt không
thể lẫn với của ngƣời Âu hay ngƣời Phi châu.
Ngoài những yếu tố phụ mà các tâm lý gia quen nói đến trên kia, thiết tƣởng nên lƣu ý
đến hai yếu tố khác nữa: giới tính và tuổi tác.
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-- Giới Tính
Ngƣời nam hƣớng động hơn, và ngƣời nữ hƣớng cảm hơn. Nghĩa là độ hƣớng động gia
tăng với nam tính, và độ hƣớng cảm lớn thêm với nữ tính. Thế nhƣng giới tính còn tràn
xa hơn thế. Nó thấm nhiễm và biến đổi gần nhƣ hoàn toàn tâm hệ, khiến phản ứng nào
cũng sặc mùi nam hay nữ. Và một phụ nữ, dù tính đàn ông đến đâu, trong những trƣờng
hợp cực cùng (extrême) và bất ngờ, sẽ để lộ ngay nguyên hình giống phái. Và với đàn
ông nữ tính cũng thế, trừ phi bộ phâïn sinh dục biến đổi nghiêm trọng.
-- Tuổi Tác
Tuổi tác ảnh hƣởng đến ba yếu tố nền tảng. Ngƣời trẻ thƣờng năng động và ngƣời già cầu
an. Ngƣời trẻ dù chức năng nổi đến đâu, khi già cũng trầm đi khá nhiều. Ngƣời già cũng
dễ xúc cảm nữa.

Biết mình ở khí chất
Từ ba thành phần nền tảng: Cảm, Ðộng, Âm hƣởng, tâm lý học phân ra 8 khí chất chính
yếu từ 8 tổ hợp của những yếu tố ấy: Và đó là:
CđN gọi theo đặc điểm chính, là Sôi nổi (nerveux)
CÐN gọi theo đặc điểm chính, là Nóng vội (colérique)
CđT gọi theo đặc điểm chính, là Tình cảm (sentimental)
CÐT gọi theo đặc điểm chính, là Ðam mê (passionné)
cÐN gọi theo đặc điểm chính, là Lanh động (sanguin)
cÐT gọi theo đặc điểm chính, là Lỳ lạnh (flegmatique)
cđN gọi theo đặc điểm chính, là Ƣơn ƣởi (amorphe)
cđT gọi theo đặc điểm chính, là Quán định (apathique)
1. SÔI NỔI (nerveux): C đ N
Ðúng là sôi, sôi sục (impétueux) ấy. Nhƣng lại nổi, tức nông cạn, không sâu rễ, nên cũng
chẳng bền. Vì tuy hƣớng cảm, nhƣng cảm ngƣng ở bề mặt, gần nhƣ không vang vọng tới
tầng hầm của những kết cấu do quá khứ. Vậy chỉ có kích thích từ ngoài là nguyên nhân
của xúc cảm thôi. Ðể rồi kích thích hết, ngọn lửa cũng tàn theo. Ðể rồi, với một kích thích
khác, cảm xúc lại đổi chiều. Con ngƣời của hiện tại, một con ngƣời dễ đổi thay, khó kiên
trì và thiếu chung thủy. Vừa thích đấy, đã chán ngay, thích thì thích đáo để, mà ghét
cũng mau nữa. Vui thì thật ồn ào, mà buồn thì ỉu xìu. Vì hƣớng tĩnh, nên năng lƣợng, bị
bít nẻo căng động (tendance) sẽ dồn cho cảm xúc. Do đó mà sục sôi (impulsif). Có điều
nếu sôi qúa, có thể xì ra qua nắp an toàn thành hành động. Sôi sục khi ấy sẽ là sục sôi
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phản ứng (impulsion réactive), nên đây là ngƣời thụ động. Khác với sục sôi nổ bung
(impulsion explosive), không do kích thích từ ngoài cho bằng do thùng thuốc chất sẵn
bên trong, ở tầng chìm (chức năng T), khiến kích thích chỉ làm công tác châm ngòi, một
điều kiện hay cơ hội thôi.
Con ngƣời không kết cấu bề sâu, không đƣợc hƣớng dẫn bởi suy tƣ và đánh giá khách
quan theo nguyên tắc, nên đây là con ngƣời vị kỷ, ƣa cái dễ dàng, tìm những thỏa mãn
hiện tại, do đó thích mốt, khoái cờ bạc, ma túy, khoái thú vui nhục dục. Vâng, đây không
phải con ngƣời phù hợp với đời sống kỷ luật và khổ hạnh đâu. Có điều, thiếu bề sâu, anh
cũng thiếu thâm căn cho sự ác. Vì thế, lắm kẻ dối trá mà không gian hiểm, hay khoe
khoang mà chẳng kiêu căng, làm ầm lên đấy mà chẳng hại ngƣời bao giờ.
Vì hƣớng tĩnh, lại cảm mạnh, nên nếu năng lƣợng dồn quá vào cảm xúc mà không phát
tiết ra hành động đƣợc, năng lƣợng ấy sẽ tàn phá bên trong, thậm chí nhờ tƣởng tƣợng,
nó biến thành một sức mạnh tà quái, khiến đƣơng sự mê thích cái rùng rợn, chết chóc, tà
độc, đê hèn, và đây là cơn lốc nó xoáy về hƣ vô.
Tĩnh, nhƣng Cảm và Nổi, ngƣời sôi nổi tuy vẫn động mà không hành động. Ngƣời hành
động nhắm tác phẩm, còn y chỉ nhắm cảm giác và sự thay đổi ở hành động thôi. Ðể
sƣớng khoái, y không cần thực tại khi mà tƣởng tƣợng đủ sức cung cấp cho y cái để
hƣởng. Y dễ thành thi sỹ, nghệ sỹ nhờ cảm xúc mạnh và tƣởng tƣợng phong phú, cũng
nhƣ nhờ độ nhạy cảm lớn do chức năng nổi của mình.
Do tính khí, con ngƣời sôi nổi có nhiều nguy cơ trụy lạc. Y phải cố gắng nhiều mới có thể
tự chủ. Bằng khép mình vào kỷ luật mà y vốn không ƣa. Bằng tập cân nhắc, suy tƣ mà y
không sở trƣờng. Y có thể lợi dụng ƣu điểm ở hƣớng cảm và tƣởng tƣợng phong phú để
đi vào suy chiêm cảm tính (méditation affective) về hành động của những nhân vật cụ
thể, nhƣ Chúa Yêsu, Ðức Mẹ... Bằng tình yêu siêu nhiên do đó và với ơn Chúa, y có thể
làm đƣợc cái mà tự tính khí y không làm nổi.
2. NÓNG VỘI (COLÉRIQUE): C Ð N
Hƣớng cảm tăng sức cho hƣớng động, nên CÐ là con ngƣời sục sôi hành động. Cũng là
con ngƣời đầy sức sống và ham sống, do đó dễ diễn đạt, nói năng, cũng nhƣ thích ăn
uống và giầu nhục dục. Vì vui tính và thích ngƣời, nên tính tình chị hăng nồng, dễ cảm
thông, mau giúp đỡ. Sự thiện cảm phát lộ trên gƣơng mặt, khiến chị coi dễ thƣơng, thành
ngƣời lôi cuốn mọi ngƣời.
CÐ nhƣng chức năng Nổi, anh thành kẻ hƣớng ngoại (extraversif), nhanh trí và tháo vát.
Có điều hành động vội vã, mong kết quả ngay. Do nhu cầu hành động, chƣa xong việc
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này, anh đã bắt đầu việc khác. Thiếu chức năng Trầm, nên cũng thiếu ăn khớp, yếu kế
hoạch; lại hƣớng về những chƣơng trình ngắn hạn hơn là chƣơng trình đại quy mô, có
chiều dài thời gian và bề xa đích nhắm. Sự sôi sục, nóng vội dễ biến anh thành ngƣời của
những cuộc nổi loạn, biểu tình.
Nhạy cảm, thêm hƣớng ngoại, anh là ngƣời nói nhiều, nói giỏi, nói mạnh, nói phóng đại
và đầy sức thuyết phục. Anh thích phiêu lƣu và hành động táo bạo, nên khi cuộc sống
không cung cấp đủ, anh tìm bù trừ bằng cách viết tiểu thuyết loại giật gân.
Ƣu điểm của khí chất này là ở CÐ, nhƣng khuyết điểm là do N. Vậy cứu cánh là ở chức
năng Trầm mà cả anh và chị phải dựa vào dù nó quá yếu. Nghĩa là phải gắng hƣớng nội,
suy tƣ để đặt mỗi yếu tố vào chỗ đứng phải có của nó trong một hệ thống hay kế hoạch.
Và trƣớc khi hành động, phải tính hành động sao cho có mức độ và trung dung.
3. TÌNH CẢM (sentimental): C đ T
Hƣớng bất động (đ) gặp C sẽ đƣa cảm xúc dội ngƣợc vào trong. Vang vọng càng sâu xa
với T nét đậm. Ðây là con ngƣời sống bằng nội tâm, nhƣng chƣa phải theo ý nghĩa thiêng
liêng của nó. Họ hƣớng về mình nhƣ một chủ thể, và họ phong phú ở bề sâu, trong suy
tƣ, tƣởng tƣợng và tình cảm.
Tuy đây là con ngƣời tình cảm, nhƣng vì bề sâu có sắp đặt (đƣợc hệ thống hóa do T), nên
họ chỉ nhạy cảm tùy vấn đề thôi, nhất là nếu ý thức trƣờng lại hẹp nữa.
Họ có nhu cầu yêu thƣơng và đƣợc yêu thƣơng, nên họ hiếu nhân và thành ngƣời tốt
bụng.
Không ham hoạt động và dửng dƣng với bên ngoài, họ ƣa sống với mộng mơ và ít năng
khiếu khoa học, kỹ thuật, kinh tế. Vì hƣớng tĩnh, nên họ cũng thiếu nghị lực. Họ là ngƣời
nhút nhát và không mấy dứt khoát.
Không quan tâm đến ngoài và thiếu cái nhìn thực tiễn, họ là ngƣời ít thực tế, lại vụng về
nữa. Họ dễ bị đả thƣơng về mặt tình cảm, nên có khuynh hƣớng tự vệ và khép kín.
T sâu và C mạnh khiến họ hƣớng nhiều về tuyệt đối, nên dễ bất bình trƣớc khuyết điểm
xung quanh và ray rứt về sự thiếu xứng đáng của mình. Ý thức luân lý sâu nhƣng không
nghị lực thi hành, họ tìm thăng hoa trong nghệ thuật và tƣ tƣởng.
Nhƣợc điểm của ngƣời tình cảm là ở yếu tố đ. Họ phải dùng C và T để sửa lại chỗ yếu do
đ gây nên. Dùng suy và chiêm để nuôi động cơ và cảm xúc, họ sẽ đƣợc thúc đẩy để hành
động. Tính trầm buồn, họ hãy gieo mầm hƣng phấn bằng ý tƣởng nhập thể, phục sinh.
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Hƣớng về đau khổ của xung quanh, họ sẽ bớt bị gặm nhấm bởi đau riêng của chính
mình, lại còn luyện đƣợc cho mình một tình thƣơng bao la mà họ thừa khả năng vƣơn
tới.
4. ÐAM MÊ (passionné): C Ð T
Ð hƣớng về đối tƣợng, về trần thế và xác thân; C hƣớng về tâm hồn, trong khi T hệ thống
hóa tƣ tƣởng và hội nhất các chức năng. C-Ð-T sẽ bội tăng sức lực cho nhau, khiến khí
chất đam mê thành phong phú nhất, vững chắc nhất, từ đó vọt lên những con ngƣời làm
lịch sử.
T điều hòa Ð, giúp đặt mỗi vấn đề vào trong toàn cảnh, giúp thấy nhanh, thấy rõ và thấy
sâu: sự sắc nét của một cái nhìn. Ð nhờ T soi sáng hẳn tạo ra sự ngăn nắp và tinh thần độc
lập.
Nhờ T xoáy thêm vào chiều sâu, C sẽ bốc bổng về hƣớng thiêng liêng. Nhờ CT nâng lên,
Ð khỏi bị trọng lực ghì xuống, nên kẻ đam mê không phải là kẻ ham khoái lạc. Tuy Ð
bơm nghị lực cho, nhƣng CT hãm bớt lại, khiến kẻ đam mê không phải là kẻ can đảm
nhất đứng trƣớc nguy hiểm. Tuy T thiên về quá khứ, nhƣng nhờ Ð anh vẫn phóng đƣợc
về tƣơng lai. Vì tƣơng lai ấy mà tất cả tập trung trong cùng một hƣớng nhắm (visée), và
đây là sức mạnh của một giòng thác, giòng ấy ổn định và vững bền.
Ngƣời đam mê là ngƣời dồn sức cho một đam mê thôi, nên hờ hững với những gì bên lề.
Và tuy rất lý tƣởng, họ là ngƣời thực tế. Họ không dừng ở mơ ƣớc, vì điều ƣớc mơ không
thể họ không thực hiện. Tất cả cho thực hiện, nên họ sẵn sàng đập tan những gì cản lối,
do đó dễ sinh tàn nhẫn.
Con ngƣời của hệ thống hóa, của kỷ luật, nhƣng lại là con ngƣời của xúc cảm và sục sôi,
anh vừa thích điều khiển, vừa có khiếu chỉ huy. Anh dễ kiêu đấy, nhƣng không phô
trƣơng, không thích hào nhoáng.
Nặng về C, chị dễ thành sùng đạo. Thêm T vào, chị mực thƣớc và đạo đức. Ðể rồi với Ð,
lòng sùng đạo kia biến chị (hay anh) thành chiến sỹ tông đồ.
C khiến ta hƣớng về con ngƣời hơn là công việc. Nhƣng với T, con ngƣời mà ta yêu có
dạng lý tƣởng và tổng quát hơn, nên mong muốn của ta là cải hóa xã hội. CÐT là những
núi lửa đam mê, nó tạo thành những tham vọng lớn, tham vọng biến cải trần gian.
5. LỲ LẠNH (flegmatique): c Ð T
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Nếu CN khiến bồng bột, sôi nổi, cởi mở, thì cT trái lại sẽ tạo nét lãnh đạm, kín đáo và
khiến ít nói. Suy nghĩ chín chắn, đây là con ngƣời mực thƣớc và nhìn rộng, thấy xa. Mặt
không biến sắc trƣớc nguy cơ, tim không đập dồn trƣớc khiêu khích, anh là ngƣời can
trƣờng, vẻ thản nhƣ không.
Không có C lôi cuốn, lại đƣợc T sắp đặt ngăn nắp bên trong, anh là kẻ ƣa trừu tƣợng,
khách quan, con ngƣời của nguyên tắc, luật lệ và tập quán. Ít tình cảm, lại khách quan,
anh không chú ý đến con ngƣời, mà chỉ quan tâm đến công việc. Anh cũng không ƣa
phù phiếm, lại là ngƣời tiết độ và nghiêng về tiết kiệm. Anh khá đúng giờ và dễ có năng
khiếu toán. Vốn thẳng thắn và tính khí không thất thƣờng, anh đáng đƣợc ngƣời xung
quanh tín nhiệm.
6. LANH ÐỘNG (sanguin): c Ð N
Thiếu C, lại Nổi nữa, đây là con ngƣời hƣớng ra ngoài và căng về hành động. Hành động
do nhu cầu và thiếu bề sâu, nên đây là kẻ hiếu động, tìm niềm vui ở hành động, và yêu
thích thể thao. Thiếu sự phong phú nội tâm, nên khi không động đƣợc mà trở về với
mình, y sẽ thấy trống trải và đơn côi khủng khiếp.
Con ngƣời của hiện tại và bên ngoài, y quan sát chính xác dù không sâu sắc, y quan hệ
khéo léo nên giỏi xã giao. Tuy xã giao, nhƣng y chẳng hiếu nhân vì thiếu C. Thiếu C, y
ƣa trừu tƣợng, khách quan, dễ có khiếu về khoa học thực nghiệm (không phải khoa học
lý thuyết kiểu Einstein). Y chẳng ái quốc, cũng chẳng phải con ngƣời xã hội hay sùng đạo
chi cả.
7. ƢƠN ƢỞI (amorphe): c đ N
C và Ð là hai sức bật duy nhất. Cho nên, yếu cả C lẫn Ð, con ngƣời sẽ không sức sống,
không nghị lực. Một con ngƣời thụ động và trì hoãn, lƣỡng lự và ƣơn lƣời, để hiện tại làm
chủ do chức năng N. Không gì thúc bay lên, chỉ có khoái lạc lôi cuốn, ngƣời của trọng lực
mà. Cảm tính yếu, thì cũng chẳng ái quốc, sùng đạo, chẳng lý tƣởng cái chi chi.
8. QUÁN ÐỈNH (apathique): c đ T
Không sức sống, lại chìm nghỉm trong T, đây là con ngƣời nô lệ cho quá khứ và thói
quen. Thói quen riêng: tập quán; thói quen chung: phong tục. Và cuộc sống cứ lạnh lẽo
trôi đi giữa hai bờ đê chán ngắt đó. Lỡ ra bị bứt khỏi môi trƣờng sống quen thuộc, y sẽ
mất phƣơng hƣớng và buông xuôi một cách nguy hiểm.
Không sức để bật ra khỏi T, tầng chìm, y là con ngƣời khép kín. Khép kín trong căn
phòng trống rỗng của lòng, y phải buồn, bằng một thứ buồn chịu đựng, thế thôi.
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Không C, lại đeo những đặc điểm trên, y vừa không dễ mến, vừa chẳng thích giúp ai, lại
khó làm hòa nữa. Cứng nhắc trong một ý tƣởng, y là con ngƣời ƣơng ƣơng dở dở. Y cũng
có khuynh hƣớng hà tiện và tàn nhẫn. Dù y có năng khiếu gì, năng khiếu ấy cũng giảm
suy do cđ.
Nên nhớ, chẳng ai là không có C,Ð và T dù với cấp độ khác nhau, nên không hề có quán
định thuần túy cũng nhƣ không có đam mê thuần túy, v.v. Anh hay chị đều là ngƣời của
nhiều khí chất, với một hai khí chất nổi bật, thế thôi. Do đó, sau khi chia thành 8 khí chất
chính rồi, ngƣời ta lại phân nhánh (subdiviser) chúng, thành Tình cảm nặng về chức
năng Trầm..., Ðam mê bán sôi nổi..., Lỳ lạnh thuần túy hay lỳ lạnh cởi mở, v.v... Với
những khí chất phong phú nhƣ Ðam mê, sự phân nhánh càng phức tạp hơn nhiều.

Phân loại tính khí theo Jung
(Phần lớn dựa theo tác phẩm của Jung: "L'homme à la découverte de son âme", ed. Mont Blanc,
Genève, 1962)
K. Jung không gọi Khí chất, mà dùng tiếng Mẫu ngƣời (types). Theo ông, có hai mẫu
chính: hƣớng nội (introverti) và hƣớng ngoại (extraverti). Những mẫu ấy đƣợc kiến trúc
trên bốn chức năng và ba yếu tố phụ hƣởng.
A. BỐN CHỨC NĂNG (fonctions)
Ðó là trực giác, cảm giác (hay thụ giác), tình cảm và tƣ duy. Mỗi ngƣời có đủ bốn chức
năng ấy và vận dụng chúng trong sinh hoạt hàng ngày. Nhƣng mỗi ngƣời lại mạnh về
một chức năng; và mạnh chức năng nào, họ sống theo chức năng ấy. Kẻ sống theo lý trí
thích nghi cuộc sống với tƣ tƣởng, kẻ sống tình cảm thì giao tế dễ; kẻ sống cảm giác thì
quan sát giỏi...
Có điều tƣ tƣởng thì trừu tƣợng nên lạnh lẽo, tình cảm dễ nghiêng lệch nhƣng là hồn
sống nội tâm. Nên một con ngƣời quá trí thức, đêm ngày dìm mình trong tƣ tƣởng hay
tù hãm trong la-bô (laboratoire), một lúc nào đó sẽ thấy cô đơn khủng khiếp, để rồi con
quỷ Tình, mai phục sẵn trong mình, sẽ quật ngã ông trong phút giây: ông cảm thấy đờ
đẫn, nhƣ bị ám bởi một sức mạnh tà thiêng nào đó.
Nếu con ngƣời tƣ duy phê phán theo các nguyên tắc của lý trí, thì con ngƣời tình cảm lại
ngả theo giá trị (valeur). Nếu ngƣời sống lý trí dễ nghi ngờ, thì ngƣời tình cảm lại có cái
yếu là cả tin. Nói chung thì ngƣời dễ tin, đến mù quáng trong niềm tin, thƣờng thấp kém
về mặt trí thức. Còn ngƣời đa nghi, không phải kiểu Tào Tháo, mà kiểu Descartes và
tông đồ Tôma, lại là nhà bác học, thần học, v.v...
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Ngƣời sống trực giác thì sống với cái bao la hơn là cái hiện thực trƣớc mắt, và vƣợt hiện
tại về hƣớng tƣơng lai xa. Chức năng Trầm của họ có thể bắt tay với vô thức, khiến trực
giác sẽ là tri giác (thấy trực tiếp, perception), nó nhƣ vọt ra từ vô thức, rất diệu kỳ. Vâng,
đúng là từ vô thức, ở đấy diễn ra trong chớp nhoáng công tác hệ thống hóa và phối trí
thông tin, thứ thông tin đƣợc tích góp từ ức triệu đời kinh nghiệm. Vì thế mới nói, kẻ
sống trực giác sống trong cái bao la của không gian, trong cái vô tận của thời gian, không
ý thức lắm về thực tại, khiến công việc này chƣa xong, đã bỏ sang với những hy vọng
mới. Sự thực của họ là cái Phải có, hơn là cái Hiện có đây. Cái Hiện có đây, đó là thực tại
của mẫu ngƣời đối lập, ngƣời sống cảm giác.
B. BA YẾU TỐ PHỤ HƢỞNG:
 Ký ức. Quá khứ là căn bản để họ thẩm định tƣơng lai và hiện tại.
 Những đóng góp chủ quan (còn trong vòng kiểm soát đƣợc). Tùy con ngƣời bên
trong (của tôi) thế nào, mà tôi sẽ ƣa hay ghét cái này hoặc cái kia, kiểu ngƣời này
hay kiểu ngƣời khác.
 Những cảm xạ (affect). Ðây là những sức mạnh độc lập và quái dị, thƣờng xuất
hiện ở con ngƣời man dã, nguyên thủy, và đôi lúc vọt thình lình từ chính con
ngƣời văn minh, vọt nhƣ tia chớp và chế ngự hoàn toàn. Những hoang tƣởng
(fantaisies) nào đó kết thành ấn tƣợng bất ngờ, thành thành kiến và đố kỵ, gây sợ
hoảng, v.v...
C. HAI MẪU NGƢỜI:
Ðó là hƣớng nội (introverti, introversif) và hƣớng ngoại (extraverti, extraversif). Nói
hƣớng nội hay hƣớng ngoại chỉ là nhắm cái khuynh hƣớng vƣợt trội trong hai, chứ chẳng
ai hƣớng nội đến chẳng nghĩ gì ngoài mình, và đảo lại cũng đúng nữa. Chính vì thế, dù
hƣớng ngoại đến đâu cũng suy chiêm đƣợc, và kẻ quen nghĩ đến mình vẫn có thể tập
quan tâm đến ngƣời khác.
Theo Jung định nghĩa, thì ngƣời hƣớng nội nghiêng về chủ quan (subjectif), trong khi
ngƣời hƣớng ngoại đánh giá cao khách thể. Và đấy là hai cách tiếp cận thiên nhiên, hai
cách thích nghi với nó. Kẻ hƣớng ngoại thì tấn công và đắp xây ngoại vật, còn ngƣời
hƣớng nội thì chịu đựng nó, nên có thái độ khép kín và thủ thế.
Ngƣời hƣớng ngoại quá sẽ tìm bù trừ trong một hƣớng ngã (chủ quan) vô thức và kỳ cục,
bằng một quan tâm trên mức xứng đáng, hay bằng một thứ ƣa thích (gout) trẻ nít chả
hạn. Ngƣời hƣớng nội quá, vì lấy mình làm thƣớc đo (chủ quan) cho tất cả, sẽ bị khách
thể quật lại khi nó thành một sức ám ảnh. Thí dụ nhƣ, một lúc nào đó, bỗng nổi lên trong
kẻ độc đoán một khát khao đƣợc yêu ghê gớm bởi chính kẻ mà hắn vẫn gò ép trong
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khuôn (Gần đây, thiên về sinh hóa, có ngƣời phân chia tính khí theo sự trội thăng của
một trong ba chất dẫn truyền thần kinh: Dopamine (sôi nổi, thích mới), Sérotonine
(hƣớng tĩnh), Norarénaline (tình cảm, hƣớng về đáp đền). Cũng gần đây, một số ngƣời
Công Giáo Mỹ trở về với Cửu tính khí của cổ Afghanistan).

Từ những phân định khí chất trên, những dự phòng và chỉnh đốn
Khí chất không phải là định mệnh. Nó chỉ là nền tảng từ đó mình xây dựng mình. Nó chỉ
là hƣớng gió mà buồm phải nƣơng theo để vƣợt về phía muốn đến. Vậy phải biết khí chất
mình để lựa đích nhắm, định đƣờng đi. Và trƣớc khi lên đƣờng, cần kiểm tra then máy,
sửa chỗ này, tăng cƣờng cho chỗ kia, đề phòng trƣớc những trục trặc có thể.
Biết khí chất mình, thật ra không dễ. Trở lực lớn nhất là tự ái. Do tự ái mà chủ quan. Ai
chả mong muốn một khí chất phong phú nhất và từ chối những khí chất quá tầm thƣờng.
Thế mà ai lại không phảng phất vài đặc điểm của những khí chất mình mơ ƣớc. Họ sẽ cố
thổi phồng những nét ấy và lờ đi những nét không tốt. Vì thế, phải khách quan, và nhờ
ngƣời khác nhận xét nữa.
Biết nền tảng khí chất rồi, phải dự phòng và chấn chỉnh.
Sao phải dự phòng, và dự phòng cái gì?
Biết đâu tôi đang ngồi trên một hỏa diẹâm sơn làm thành bởi khí chất và những gì đó
thuộc tầng ngầm vô thức? Vì quả đôi lúc có những xung động vƣợt khỏi tầm kiểm soát
của tôi. Ðây là những cơn giận đột ngột, những hoang tƣởng nhƣ không nguyên do,
những thành kiến hoặc ác cảm vô lối mà tôi không bỏ đi đƣợc. Có thể là do những cảm
xạ (affect) từ vô thức phụt ngang ra. Có thể là do những ẩn ức kết tinh hồi thơ ấu. Cũng
có thể do chính khí chất và cấu trúc tâm lý đó thôi. Một con ngƣời tình cảm, với sự gặp
gỡ của C với đT, dễ đứng bên bờ của vực thẳm bệnh tâm thần. Chỉ cần một thoái hóa
(dégénérescence) đáng kể hay một tai nạn nào đó. Những thử nghiệm cho thấy 25,6%
loại hƣớng cảm có nguy cơ này, trong khi tỷ lệ ấy ở vô cảm chỉ là 9% thôi. Nói chi đến sự
liên minh của hƣớng cảm với đ và T!
Ngƣời tình cảm là ngƣời dễ bị chấn thƣơng nhất. Hƣớng cảm, mà do đ lại không thể
thoát ra bằng hành động, do T bị gặm nhấm ở bề sâu, nên chỉ cần một lời chỉ trích từ phía
ngƣời thân là có thể con tim xuyên suốt, chỉ cần một tai ƣơng mình gây cho ngƣời do sơ
ý là lƣơng tâm hành hạ suốt đời. Vâng, ngƣời tình cảm là ngƣời ý thức sâu về luân lý,
ngƣời thiếu nghị lực để làm theo đòi hỏi lƣơng tâm, nên dễ mặc cảm và bối rối. Càng dễ
bối rối khi mà phép Hối giải nặng về Xét và Xƣng do thói quen trung cổ để lại, khiến
đêm ngày lo không biết xả rác (bằng xét, xƣng) đã sạch chƣa.
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Bệnh bối rối (scrupuleux) là bệnh rất khó chữa và phải chữa lâu ngày. Phần nào đã là
bệnh hoạn, đã mấp mé trên bờ vực của mặc cảm tội lỗi, của suy nhƣợc tâm thần
(psychasthénie), nên cần trị gấp và cƣơng quyết trị.
Kẻ bối rối vì tội nên bớt xƣng tội. Họ hãy khách quan hóa trƣờng hợp của mình, coi nhƣ
của một ngƣời nào đó mà mình muốn giúp. Khách quan thấy thế nào, định khuyên họ ra
sao, anh hãy làm đúng thế cho anh. Vì nguyên nhân bối rối tập trung nhiều ở T, nên hãy
tự giải tỏa bằng cách quan tâm đến công việc, bằng cách giải trí, thể thao,v.v. Nhất là
bằng cách phát triển lòng tin tƣởng, phó thác.
Với kẻ siêu T, khuynh hƣớng tiết kiệm mạnh quá dễ đƣa tới hà tiện, tiếc tiền. Phải lƣu ý
đứa trẻ ngay khi thấy triệu chứng ấy nơi nó, vì thứ bệnh này sẽ nặng hẳn lên vào lúc đời
xế bóng và trở thành nan y. Với kẻ có khuynh hƣớng hoang phí, thì phải tập cho y làm
sổ chi thu, ép y làm việc kiếm tiền để biết coi trọng đồng tiền. Còn ai nghiêng về dè xẻn
lại phải bớt tính toán và tập ở rộng với ngƣời khác.
Nguy cơ còn có thể là nguy cơ tội ác. Không phải khí chất là nguyên nhân tội ác đâu.
Nhƣng nó có thể sinh ra những "hƣớng chiều" chúng là tác nhân (facteur). Quả thật, nếu
siêu-T nhút nhát, thì siêu-N lại dễ làm liều. Y phải tập hãm thắng bằng cách "uốn lƣỡi
bảy lần trƣớc khi nói", đắn đo một phút hẵng hành động. Ðối với những quyết định quan
trọng của đời, y phải sửa soạn bằng nguyện cầu và suy tƣ, thậm chí bằng tĩnh tâm nữa.
Ðối với ai nghiêng về ham muốn, ăn chơi, chỉ có thói quen khổ hạnh và "làm ngƣợc"
(agere contra) mới giúp trị đƣợc con ngựa bất kham ấy. "Agere contra", thích gì làm
ngƣợc ý thích đó, là phƣơng châm sống mà thánh I-nhã (Ignace de Loyola) đề nghị với
những ai muốn nên thánh và làm chủ mình. Thói quen sống đạm bạc và tiết độ cũng sói
mòn những khuynh hƣớng nhƣ phóng túng và thỏa mãn nhục dục. Ði đôi với phƣơng
pháp hãm thắng ấy, phải có cách chuyển dòng cho nƣớc nữa. Dòng nƣớc là năng lƣợng
tâm-sinh. Theo quy luật tâm lý, ta có thể giữ dòng mà chuyển hƣớng hay chuyển đối
tƣợng. Vậy, thay vì thú vui nhục dục, hãy tìm tình yêu trong sáng; thay vì cờ bạc, hút
sách, hãy đến với những đam mê thanh cao, nhƣ văn thơ, âm nhạc, hoạt động xã hội
hoặc tông đồ. Vâng, phải tìm chỗ thoát cho những xối trào, chứ nếu chỉ kìm hãm xuông,
thì dễ có bùng nổ.
Ðấy là dự phỏng. Và phần nào đã là chỉnh đốn. Phải chỉnh đốn vì thƣờng có lệch
nghiêng. Ðộ nghiêng có thể tăng theo với thời gian, và khi thành lệch lạc, thì sẽ mất ổn
định, khó phát triển, dễ đi đến nghẽn tắc, thoái hóa.
Vậy, dù siêu Nổi hay siêu Trầm, dù siêu Cảm hay siêu Lãnh, siêu Tĩnh hay siêu Ðộng,
tất cả đều có vấn đề. Ngƣời Ðộng quá hãy dùng CT để vững lại ở bề sâu; ngƣời Tĩnh quá
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hãy nổ kíp (amorce) C để giúp xe chuyển bánh. Trong khi ấy, ngƣời siêu-Nổi cần trụ lại
bằng thói quen cân nhắc, suy tƣ, còn ngƣời nhút nhát do quá Trầm hãy cố phiêu lƣu một
tí (Vì phải thúc cho mình bạo lên bằng xúc cảm lớn, ngƣời nhút nhát dễ nóng lên bất ngờ,
thành ngƣời "cục")...

Dựa theo đó, chọn lý tƣởng và tìm hiểu ơn gọi
Trên đây, mới chỉ là vệ sinh và chỉnh đốn. Bây giờ đến việc chính là Xây dựng: Từ nền
tảng khí chất đã khám phá và dựa vào những đòn bẩy khí chất ấy, ta phải cải hóa mình
thành ngƣời tốt, một thánh nhân theo kiểu mẫu phù hợp với khả năng của ta, nghĩa là
tùy ơn gọi (vocation) của ta. Ðây là khai thác hết nguyên liệu, khai triển hết tiềm năng,
hội nhất mọi yếu tố trong một tác phẩm độc đáo. Chỉ có thể hội nhất nhờ tập trung. Chỉ
có thể tập trung trong một hƣớng nhắm (visée) nhờ một cái đích biết đặt ra và cố vƣơn
tới: tôi có ý nói, một lý tƣởng.
Lý tƣởng vừa là đích nhắm, vừa là chân trời; còn định hƣớng cuộc đời là ơn gọi vậy.
Tên Ơn gọi vì đây là ý Chúa. Tên định hƣớng vì đây là hƣớng nhắm hợp lý của tổng thể
các tiềm năng và khuynh hƣớng nơi tôi. Ý Chúa (hay thiên mệnh) không lơ lửng trên
mây, mà in hình rõ nét ở chính con ngƣời tôi thành một thứ ơn gọi tự nhiên: ơn gọi thủy
thủ hay nghệ sỹ, cùng với ơn gọi làm ngƣời và phục vụ trong chính những môi trƣờng
sống ấy.
Ơn gọi siêu nhiên thấm nhiễm ơn gọi tự nhiên đó, đồng thời thiêng liêng hóa đích nhắm
và thu hẹp vòng cung định hƣớng vào một loại hình nhất định. Nhƣ trong trƣờng hợp
của một ngƣời thuộc khí chất đam mê, với khí chất ấy anh đƣợc làm nên cho cả ngàn
những lý tƣởng quan yếu khác nhau. Khuynh hƣớng và khả năng riêng, cùng với
phƣơng tiện và hoàn cảnh nhất định, tất cả thu khá hẹp vòng cung định hƣớng rồi. Dầu
với những giới hạn đó, vòng cung định hƣớng vẫn còn khá rộng. Ơn gọi siêu nhiên hoặc
chỉ phủ lên vòng cung ấy một lớp mạ (bóng) siêu nhiên (để anh tùy nghi chọn lấy một
nghề nghiệp và con đƣờng thích hợp, đồng thời làm chứng trong đó); hay, cùng với lớp
phủ siêu nhiên ấy, thu hẹp vòng cung vào một lý tƣởng đặc biệt: tông đồ..., vào một loại
hành động thôi: giáo dục thiếu nhi..., và vào một nếp sống rõ hẳn: độc thân giữa đời,
dâng hiến trong một hội tu...
Vì ơn gọi siêu nhiên, tuy nằm ở ý Chúa, mà vẫn lộ ra nơi bẩm chất, hoàn cảnh, tâm tình
tôi, nên tôi phải dò tìm nó vừa trong cầu nguyện, vừa bằng thẩm vấn chính mình. Sở dĩ
Chúa gọi tôi vào con đƣờng này hơn là con đƣờng kia, vì tôi thích hợp với con đƣờng ấy
do khả năng, bản chất, và cũng vì Chúa đã sinh tôi ra trong một gia đình nhƣ thế, cũng
nhƣ đặt trên đƣờng tôi đi những tấm gƣơng tốt, những hoàn cảnh thích hợp. Thế rồi, vào
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lúc đã chín mùi, Chúa sẽ nói với tôi bằng những tâm tình và ánh sáng bên trong. Vâng,
ơn gọi không rơi cái độp, bất ngờ hoàn toàn đâu. Ngay cả với Phaolô trên đƣờng Damas
cũng vậy. Ði đúng ơn gọi là vào đúng con đƣờng hợp với khẩu vị và khả năng, khiến tôi
phát triển dễ, hội nhất mau, do đó đắc thủ niềm an vui sâu xa của Chúa.
Ơn gọi, nhất là ơn gọi chuyên biệt, vừa là ý Chúa, vừa là con ngƣời tôi. Không thể có ơn
gọi tận hiến (consécration totale) nơi một ngƣời thiếu ý chí hay giữa một khu vực điếm
đàng. Nên phải sửa soạn mảnh đất cho ơn gọi và vun trồng khi nó tới.
Nếu ơn gọi không rơi độp bất ngờ hoàn toàn, thì nó cũng không vừa chớm đã lớn vọt
ngay. Bắt đầu có thể là cái gì đó còn yếu ớt, lờ mờ. Với công vun xới, nó sẽ rõ dần và
mạnh lên. Ơn gọi có gì là chính con ngƣời tôi đó. Nên đây là công việc của mỗi ngƣời đối
với bản thân, của mỗi gia đình và cộng đồng dân Chúa đối với con em mình.
Nếu xét từ mình vƣơn tới, thì đây là ơn gọi; nếu xét từ phía đích nhắm thì lại là lý
tưởng (idéal). Lý tƣởng chƣa là sự thực, mà mới là ý tƣởng. Cái mà lý tƣởng nói lên bao
giờ cũng hoàn hảo, ở mức mà thực tại chỉ có thể vƣơn gần tới thôi. Chẳng hạn nhƣ để có
ơn gọi làm lính, tôi chỉ cần sức khỏe và can đảm kha khá. Chứ lý tƣởng Ngƣời lính không
nhắm lính suông, nhƣng lính hoàn hảo: Ngƣời lính lý tƣởng mà! Lý tƣởng thì ngƣời ta
vƣơn tới, chứ đạt tới thì không thể. Nên đây là chân trời, chứ không phải thực tại. Trừ
một mình Thiên Chúa, toàn mỹ đấy, mà cũng hiện thực luôn. Thiên Chúa là đích cuối,
nhƣng xa vời quá, nên không ai dám chọn Ngài làm lý tƣởng. Lý tƣởng, để hấp dẫn con
ngƣời, phải có gì nhƣ thấy đƣợc. Bằng thịt xƣơng đấy, mà cũng lý tƣởng luôn, chỉ có một
mình Ðức Yêsu Kytô.
Vâng, lý tƣởng (idéal) tự nó mới chỉ là ý tƣởng (idée), nên trừu tƣợng và lạnh lẽo. Phải cụ
thể hóa nó bằng một kiểu mẫu (type, modèle): mẫu chiến sỹ nơi Nguyễn Huệ, mẫu bác ái
nơi Thérèse vùng Calcutta. Mẫu thì chƣa hẳn là lý tƣởng, nhƣng khá gần rồi.
Nếu kiểu mẫu đang sống hay mới đây còn sống, thì nó thành thần tƣợng. Bằng nhƣ đã
xa xƣa, thì với trí tƣởng phải sống động hóa nó. Là kiểu mẫu đang sống, lại là ngƣời chí
thân, Chúa Yêsu đúng là thần tƣợng của tất cả.
Có điều, tuy Ngài có mặt đây mà mắt tôi không thấy, nên với kẻ chƣa kinh nghiệm Ngài,
Ngài mới chỉ là ý tƣởng thôi. Phải làm sao cho cái mới chỉ có hình ý tƣởng ấy nên dạng
hình ngƣời với bộ ngực phập phồng và đôi mắt thiết tha. Tôi chỉ làm đƣợc thế, phần nhờ
ân sủng Chúa, phần bằng suy chiêm của tôi.
Chúa Kytô là tất cả, nên cũng là lý tƣởng và kiểu mẫu cho mọi ngƣời với bản chất khác
nhau của họ. Cả ức triệu vị thánh, thiên hình vạn trạng thánh, nói lên điều ấy. Mỗi vị tìm
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thấy nơi Ngài cái gì đó "hợp gu" mình, và, phát triển về hƣớng ấy, họ đã nên hoàn thiện,
nghĩa là giống Ngài về một mặt của Ngài. Vì thế, thích Chúa ở mặt nào, ta có thể chiêm
ngƣỡng nét đẹp ấy nơi một kiểu mẫu trung gian, một thánh tùy chọn theo "gu".
Mỗi vị thánh thích hợp với một "gu", do đó với một loại hình khí chất và khuynh hƣớng,
một loại hình giới tính và tuổi. Hợp với con ngƣời tình cảm, do CđT mà hƣớng tĩnh,
hƣớng nội, có các vị thánh chuyên đời cầu nguyện, hình ảnh Chúa Yêsu trên Ta-bo và tại
Nazareth. Hợp với ngƣời hƣớng động, có các thánh truyền giáo và từ thiện, hình ảnh
Chúa Yêsu trƣớc đồng lúa mênh mông hay giữa kẻ đui mù, phong hủi.
Chúa Yêsu trƣớc cánh đồng mênh mông hẳn hợp gu giới trẻ vốn năng động và lý tƣởng,
còn Chúa trong Vƣờn Dầu và trên núi Ta-bo sẽ an ủi kẻ đau khổ và mang hy vọng cho
những ai già yếu.

Theo đuổi lý tƣởng và rèn nhân cách bằng ý chí
Sống đƣợc lý tƣởng thì, nhờ lý tƣởng, sẽ hội nhất đƣợc các chức năng và giá trị để làm
nên một nhân cách. Sống lý tƣởng và rèn nhân cách cũng là luyện ý chí đấy.
Ý chí là sức mạnh để thắng sức trì và vƣợt trở lực. Nó cũng là sức mạnh giúp tôi làm chủ
mình, cƣỡng lại những ham muốn không chính đáng và chịu đựng khổ đau.
Chịu đựng khổ đau là việc của ý chí thụ nhận, thích hợp với loại ngƣời đT hơn. Nhƣng
nếu chỉ thụ động thôi, thì, một khi đau đớn vƣợt quá sức chịu đựng, sẽ có dồn nén, do đó
tật bệnh, mất ký ức. Cho nên, ý hƣớng (intention) thụ nhận cần đƣợc phụ trợ bằng ý
hƣớng chủ tác. Không chịu đựng suông, phải tiến chiếm nữa. Chỉ cần một cái nhìn lạc
quan, và tất cả sẽ đổi. Thí dụ: Lỡ hụt chuyến xe, thay vì tức mình, anh hãy nhủ lòng: Biết
đâu thế lại tốt, tôi có thêm giờ ngắm cảnh ở đây, Chúa sắp đặt hết mà. Tạ ơn Chúa.
Ngƣời hƣớng động dễ chủ động và lạc quan. Nhƣng coi chừng, chủ động nhiều dễ thiếu
khiêm nhu, hoặc khó cảm thông và nhƣờng nhịn. Nhất là để gặp Thiên Chúa thì, nhƣ
Vivekânanda nói, không thể không có thái độ "đàn bài", nghĩa là đón nhận (réceptif).
Vậy ngƣời năng động hãy tra thêm vào thái độ tấn công chút gia vị của sự mềm yếu dễ
thƣơng; trong khi ngƣời thụ động hãy chủ động hơn trong chính chịu đựng của mình.
Khi đau khổ tới, chị hãy đón tiếp nó bằng thái độ tình yêu: Con khổ lắm, Chúa ơi.
Nhƣng con sung sƣớng đƣợc vác chung thánh giá với Ngài. Trái lại, đang lúc tất bật với
việc xã hội này, tuần giảng thuyết kia, anh hãy nhớ mình hành động với Chúa, dƣới sự
an bài và hƣớng dẫn của Chúa.
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Ðể rèn ý chí, nhờ đó luyện nhân cách và theo đuổi lý tƣởng, ta cần áp dụng nguyên tắc
AGERE CONTRA, Làm ngƣợc cái mình thích. Tại sao đó là rèn ý chí? Thông thƣờng khi
đứa bé thích ăn kẹo, nó nói Muốn ăn kẹo. Nó không hề muốn khi không thích. Nó
không hơn gì con mèo nó "muốn" ăn cá và bắt chuột. Muốn và thích bị lẫn lộn, và thực ra
không có muốn vì đây chỉ là buông theo khuynh hƣớng thôi. Không phải chỉ đứa bé, mà
ngƣời lớn cũng quen "muốn" kiểu ấy.
Ðể thật sự có thể Muốn, nghĩa là muốn Tự mình, thì phải tập tách Muốn ra khỏi Thích.
Bằng cách, hễ muốn chi, thì làm ngƣợc lại, Agere contra. Khi LÀM NGƢỠC đã thành
thói quen, các xung động không còn thống trị nữa, ta đã có ý chí thật, và đó là tự do.
Sự tiết độ, thuật dƣỡng sinh, phƣơng pháp Thiền là những phƣơng thức Agere contra an
toàn và hữu hiệu nhất. Chúng giúp ta sớm đạt tới bề sâu của "cái Dũng ngƣời phƣơng
Nam" (theo tiếng gọi của Ðức Khổng), tức sức mạnh tự chủ.
Dĩ nhiên, không ai có thể sống toàn bằng Agere contra. Vệ sinh tâm lý cần đến một liều
lƣợng tối thiểu Thỏa mãn. Vả chăng, sống đâu phải để chịu đựng. Phần chịu đựng chỉ là
phần nộp phạt do sai lỡ, phần tiết kiệm để đầu tƣ. Thánh giá là vốn đầu tƣ cho Phục sinh,
nên nhờ Phục sinh mà có ý nghĩa (1 Cor.15.17).
Vì thế, sau lao nhọc, cần giải trí; giữa những gò ép, phải có xả hơi. Miễn là xả hơi vô hại
và giải trí thanh tao, thế thôi.
Agere contra phải từ cái thích giác quan tiến dần vào những cái thích ngày càng sâu xa,
tinh thần hơn, nhờ đó chiếm lĩnh toàn không gian nội giới. Ðó là những khuynh hƣớng
và tình cảm dù trong sáng nhƣng tự nhiên. Ðó là cái Tôi và sự tự ái. Cuối cùng, là chính
ý muốn.
Ðây là đặt ý muốn tôi tùy thuộc vào ý muốn Chúa. Ngƣời ta quen gọi nó là Bỏ ý riêng.
Không phải buông xuôi đâu, mà là Muốn cách toàn vẹn, trong sáng nhất không còn bị
đƣa đẩy dù bởi những đợt sóng ngầm rất tinh vi. Do đó, cần đến sự thanh lọc đặc biệt của
ân sủng. Ân sủng để từ bỏ mình trọn vẹn, nhờ đó có thể muốn Ý muốn Chúa một cách
thuần túy.
Khi từ bỏ Thích và uốn đƣợc Thích theo Muốn rồi, thì sự hội nhất đã hoàn hảo và nhân
cách vững vàng. Hội nhất tốt và nhân cách vững, đó là khi Thích và Muốn không còn xa
nhau nữa, vì Thích đã thuận với Muốn để thành đạo đức. Vâng, sự hội nhất chỉ tìm thấy
ở những con ngƣời thánh thiện thôi.
Một thánh nhân thực phải thánh tự mình. Một đạo đức vững không thể là đạo đức đƣợc
cơ chế bao cấp, môi trƣờng tạo nên và dƣ luận kéo đi. Thật ra, để giáo dục hay tu thân,
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một môi trƣờng tốt tuy không cần tuyệt đối, nhƣng cũng rất cần. Và cũng hữu ích không
kém những khuôn thƣớc và kỷ luật chung. Dầu sao, chúng chỉ là phƣơng thế và điều
kiện, còn nguyên nhân phải là ân sủng của Chúa và ý muốn của kẻ dƣỡng tính tu tâm.
Ðằng khác, cùng với đà tiến đức của đƣơng sự, phải giảm dần những sức ép bên ngoài ấy
để có chỗ cho ý chí cá nhân thi thố, nhờ đó con ngƣời trƣởng thành lên. Kỷ luật chung
khi ấy sẽ thu hẹp vào những nét chính cần yếu, và mỗi thanh thiếu niên tự soạn lấy cho
mình một kỷ luật riêng với sự tham vấn của ai hƣớng dẫn mình.

TÓM LẠI
Mọi chức năng và sức mạnh bên trong phải hội nhất để làm nên một con ngƣời riêng, con
ngƣời độc đáo và ổn định, và đó là nhân cách. Con ngƣời không còn nghiêng ngả theo
ham muốn và đổi thay theo hoàn cảnh cũng là con ngƣời đạo đức luôn.
Ðể rèn nhân cách, phải biết khí chất của mình. Do tổ hợp khác nhau của ba yếu tố chính:
Cảm (và vô cảm, với nhiều mức độ), Ðộng (và nghịch với nó là tĩnh hay bất động), Âm
hƣởng (nổi hay chìm), ngƣời ta phân biệt 8 khí chất chính yếu: sôi nổi, nóng vội, tình
cảm, đam mê, lanh động, lỳ lạnh, quán định và ƣơn ƣởi.
Biết khí chất rồi, tùy mình mạnh hay yếu ở điểm nào, hãy lo dự phòng những hiểm
nguy, chấn chỉnh những thiếu sót, nhất là khéo léo nƣơng theo để xây dựng mình về
hƣớng thích hợp nhất.
Ðể đƣợc thế, nên chọn lý tƣởng thích ứng và dò tìm ơn gọi bằng cách thỉnh ý Chúa trong
cầu nguyện, bằng cách xem xét khả năng, khuynh hƣớng, hoàn cảnh và tâm tình của ta.
Rèn nhân cách cũng là luyện ý chí. Ðể luyện ý chí, phải phân nó khỏi thích bằng làm
ngƣợc cái mình thích.

4. TẦM MỞ RA VÀ MỨC TRƢỞNG THÀNH

Theo thánh Augustin, thì tội là yêu mình đến khinh Chúa, còn đức thì ngƣợc lại.
Cho phù hợp hơn với thời đại suy tôn con ngƣời hôm nay, chúng ta có thể nói cách khác:
Làm ác, đó là khẳng định mình đến phủ định ngƣời.
Ngƣời đây là Kẻ khác (l'autre). Nếu coi họ là cái Mình khác, Mình nhƣ tôi nhƣng lại khác
tôi, thì tôi sẽ coi Kẻ khác là "siêu việt" (transcendant). Họ vuột khỏi tôi ở chỗ họ là chính
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mình họ, mà tôi không thể đạt tới. Thiết nghĩ, chữ Siêu việt này, ở chỗ nhắm bề sâu
(Mình), phải đƣợc hiểu cách nào đó theo Augustin (khi định nghĩa về Thiên Chúa): "Sâu
hơn là chỗ sâu thẳm của tôi" (interior intimo meo). Và khi ấy, Thiên Chúa sẽ là KẺ
KHÁC hay cái MÌNH KHÁC viết hoa, cái CHIỀU SÂU tuyệt đối.
Thiên Chúa không phải chỉ là cái Mình khác của tôi, mà của mọi cái Tôi. Không phải của
từng cái Tôi thôi, mà của cả Chúng tôi nữa. Vâng, Ngài vô cùng mật thiết, phải nói Siêu
mật thiết, đối với từng ngƣời và với toàn cộng đồng loài ngƣời. Bởi thế, mỗi khi tôi yêu
thật sự một ai, yêu đến nỗi coi họ nhƣ cái Mình khác của tôi, tôi đã yêu họ và khẳng định
họ ở chân trời Thiên Chúa, cái MÌNH KHÁC viết hoa của tôi và của họ.
Vì thế, phủ nhận kẻ khác là phủ định họ ở chân trời Thiên Chúa, cách nào đó đã là phủ
định Ngài. Và một phủ định Thiên Chúa thật sự không thể không bao gồm trong đó sự
phủ nhận loài ngƣời nữa (Nghĩa là, nếu thật sự chống Thiên Chúa, thì rồi sớm muộn
cũng ghẻ lạnh với con ngƣời. Trái lại, nếu thật thƣơng ngƣời, thì dù miệng chống Thiên
Chúa, lòng vẫn gần Ngài ở bề sâu vô thức). Trái lại, ta cũng không thể nhìn nhận Thiên
Chúa nếu từ bỏ anh em:
- "Kẻ không yêu nổi ngƣời anh chị em mà nó thấy, làm sao có thể yêu đƣợc Thiên Chúa
mà nó không thấy" (1Yo.4.20).
Yêu, đó là mở ra (ouverture). Mở ra là nền của đạo đức, cũng nhƣ khép kín là nền của sự
tội. Vâng, chẳng có tội lỗi nào mà không do vị kỷ, tìm mình. Thế mà, để làm ngƣời, sống
xứng nhƣ một con ngƣời, phải và chỉ cần có đạo đức thôi. Ðúng thế, biết bao cái trong
tôi, nhƣ thông minh, giỏi nhạc, quyết đáp, có tài chỉ huy, v.v. đều không cần để tôi làm
ngƣời. Cần để làm ngƣời, duy chỉ có đạo đức. Mà đạo đức là Mở ra, Mở sang và Mở rộng.
Ðã Mở ra, sao còn Mở sang và Mở rộng?
Mở ra chỉ đối nghịch với Ðóng kín thôi. Thế mà Mở ra trong Ấn, Phật, Lão, Khổng là
hƣớng về toàn khối sinh linh và toàn khối thiên nhiên, trong khi Mở ra của Phƣơng tây là
mở tới những con ngƣời, cũng không nhất định mọi ngƣời, mà chỉ mấy ngƣời cũng đủ.
Cho nên, Mở theo Phƣơng đông là Mở theo chiều rộng, mở đến toàn khối hiện hữu, mà
trong đó loài ngƣời chỉ là thành phần. Trái lại, Mở theo Phƣơng tây là mở theo chiều sâu,
nhắm con ngƣời nhƣ bản vị, chủ thể, nên đây là Mở sang.
Vì lý do trên, chúng tôi phân biệt ba cách mở: (1) Mở ra nhƣ một thái độ cởi mở nói
chung, không nhắm hẳn một cái gì, nên nghịch với Khép kín, thế thôi; (2) Mở sang, khi
lòng chạm tới lòng ngƣời, một cởi mở liên bản vị (interpersonnelle); (3) Mở rộng, nó nói
lên tầm vô biên của độ mở.
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Mở ra, đó là điều kiện để trƣởng thành, chẳng những về mặt luân lý, mà còn về mặt tâm
lý nữa. Quả thật, không thể có trƣởng thành và quân bình tâm lý nếu không ngỏ cửa đón
nhận kẻ khác. Ngày nay, mọi thức giả đều biết nhƣ vậy. Dù sao cũng nên chứng minh để
giúp ý thức và thâm tín hơn. Khi đã thâm tín về sự song hành của hai đƣờng phát triển,
thì tôi sẽ đƣợc thôi thúc để quên mình và yêu thƣơng. Thôi thúc đến nỗi, dù không ham
đạo đức, vẫn phải sống đạo đức nếu không muốn sa vào nguy cơ tâm bệnh. Thôi thúc
đến nỗi kẻ đang tiến đức phải đổi hƣớng đi, hiểu rằng, nếu chỉ nhắm nên thánh thôi thì
không tài nào nên thánh nổi (Vì sự thánh thiện là ở chỗ yêu Chúa (và yêu ngƣời) đến
quên mình, quên ngay cả sự hoàn thiện và thiên đƣờng của mình).

Sự hƣớng tha và lớn lên về mặt tâm lý
Ðứa bé sinh ra giữa một hỗn mang, và bản thân nó cũng chìm trong khối hỗn mang ấy.
Giống nhƣ ông Bàn cổ, nó phải đội trời lên và tách đất ra (Trung quốc có hai huyền thoại
về ông Bàn cổ, một do nguồn gốc Ðạo, một do nguồn gốc Phật. Theo huyền thoại trời đất
lúc đầu là hồng hoang, và ông Bàn cổ đã hy sinh mạng sống để nâng Trời lên khỏi đất).
Nghĩa là khám phá mình và khám phá ngƣời. Không phải vấn đề thuần nhận thức, mà
cảm tính nữa, và cảm tính trƣớc tiên, nó mang tính quyết định đối với sự hội nhất
(intégration) tâm lý.
Trƣớc hết, đứa bé phải khám phá thân thể mình. Thân của nó hồi đầu tƣởng nhƣ một
khối với thân của mẹ nó. Thực ra, phải nói ngƣợc lại mới đúng: Thân của mẹ nó đƣợc nó
coi nhƣ sự nối dài của chính mình. Mẹ đúng là Mẹ-Sữa của bé. Bé nuốt dần mẹ, nên bé
sán mẹ. Mẹ trông thực "ngon lành". Mẹ còn là chỗ dựa êm cho bé nữa. Mẹ bồng bé, nựng
bé, cho bé bú nè. Mẹ còn mơn trớn bằng tay, bằng môi, bằng mặt nữa. Nhột nhột đấy,
nhƣng khoái biết bao nhiêu! Và tia nhìn thật dịu hiền, nụ cƣời thật tƣơi nồng. Hạnh phúc
thật bao la, tất cả là hạnh phúc cho bé.
Nếu mẹ đứa bé là sự nối dài thêm của nó, thì những gì khác bao quanh cũng là sự nối dài
thêm của mẹ. Phải, đứa bé tƣởng tất cả là của mình, thuộc về mình. Tất cả là "sự vật"
(chose) mà nó phải nắm, phải nuốt đi.
Thế nhƣng nhờ các thân thể xung quanh, nó lại nhận ra thân thể mình. Cũng thì mũi
miệng và chân tay đấy, nhƣng của mình khác với của cha mẹ, của các chị các anh. Thế là
nó vui sƣớng đi từ khám phá này sang khám phá khác, nhất là ở những chỗ hay hay, mà
chạm vào thì nhột nhột. Giống nhƣ chú mèo con chơi với cái đuôi của nó.
Lớn một tí, đứa bé bắt đầu thám hiểm ở chiều sâu, vào giang sơn của cái Tôi, thiết lập
dần chủ quyền ở khu vực ấy. Và nó trở nên ƣơng bƣớng. Ƣơng bởi khẳng định mình. Tự
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khẳng định cũng là tự tách ra khỏi sự "bao cấp" của phụ huynh. Một "rắn mắc" cần thiết
và bình thƣờng. Không thế, thì sau đây tự lập sao nổi?
***
Tách mình ra khỏi ngƣời cũng là phân ngƣời ra khỏi mình.
Bắt đầu, ý thức về kẻ khác đầy tính chiếm hữu, vị ngã (với ý nghĩa vị kỷ). Ðứa bé nhìn
cha mẹ và xung quanh nhƣ những nguồn thỏa mãn, những sở hữu, sở vật (chose). Thế
rồi, mặc cảm Oedipe khiến nảy sinh lòng ghen đối với đấng sinh thành cùng phái tính.
Ðứa bé phải vƣợt thắng sự tập trung vào mình để chấp nhận cho ba má có những tƣơng
quan riêng, và đây là bắt đầu cho chấp nhận Kẻ khác. Cố nhiên, một chấp nhận "Ðành
vậy, biết sao", tiêu cực quá, chƣa phải là khẳng định ngƣời, coi ngƣời đúng là ngƣời khác
mình, có quyền lợi và cuộc sống riêng tƣ nhƣ mình.
Dù sao, nếu khéo đƣợc động viên, một em bé vài ba tuổi có thể nhƣờng nửa tấm bánh
ngọt cho bạn, cho em. Một bắt đầu của Hƣớng tha: quên mình và quan tâm đến ngƣời: Thì ra cũng có ngƣời khác thiếu, cần, thích bánh ngọt nhƣ bé!
Suốt cho đến tuổi đi học, đứa trẻ rất vị ngã, và phải khó khăn lắm mới xếp đƣợc chỗ đứng
cho những cái tôi khác bên cái tôi của mình. Nhƣng rồi nó sẽ tập yêu ba má vì đó là ba
má: tình yêu trở nên vị tha hơn và vững chắc hơn. Tiếp theo ba má, nó cũng ƣa làm quen
với một hai ngƣời lớn khác, kẻ có gì khơi động đƣợc trong nó niềm thán phục do tài
khéo, kiến thức hoặc kinh nghiệm.
Vòng mở ngày càng dãn nở, trƣợt xa hơn thế giới của ba má, anh em khi đứa bé đến
trƣờng. Ở đấy, nó không còn là trung tâm của mọi quan tâm nữa. Nó thành đồng đẳng
với những bạn bè đồng đẳng. Thầy cô chẳng phải là thầy cô riêng của nó. Và giữa chúng
bạn, nó phải vừa chia sẻ, vừa đấu tranh cho chỗ đứng của mình. Nó có thể thu mình lại
trong vỏ sò cô độc nếu lép vế, bị tránh né, hay không cố gắng tƣơng giao. Nhƣng bình
thƣờng, nó sẽ thấy cái Mình mở sang một Chúng mình thoải mái hơn. Và đó cũng là
điều kiện để có an toàn. Nó không nhận suông nữa, mà thấy rằng, để nhận của ngƣời thì
phải cho của mình. Ðó là tƣơng giao bè bạn, và đó cũng là nhập đề vào cuộc sống xã hội.
Sự xã hội hóa con ngƣời cũng là sự "ngƣời lớn hóa" nó. Ngƣời lớn về mặt tâm lý, tôi
muốn nói.
Thời mạnh (temps fort) của việc này diễn ra ở tuổi dậy thì. Thế giới của ngƣời lớn trở nên
hấp dẫn vô song. Một thế giới lớn với toàn những vấn đề lớn. Nó mở về phía những chân
trời xa xôi, đầy hứa hẹn, ngạc nhiên. Trƣớc ngƣỡng cửa của thế giới ấy, cậu hay cô thiếu
niên, giầu tham vọng và nhiều hoang tƣởng, thấy mình quảng đại lên và rất táo gan, dù
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trong thực tế vẫn rụt rè thế nào ấy. Ðể bƣớc vào thế giới mới, y phải giành quyền tự
quyết. Muốn chống ba má, nhƣng y bắt chƣớc cung cách ngƣời lớn của ba má, cả trong
điệu bộ lẫn suy nghĩ. Tình yêu và lòng tôn sùng của y chuyển hƣớng về phía những thần
tƣợng nhƣ anh hùng chiến tranh, minh tinh màn bạc, cầu thủ bóng đá, v.v.
Bằng tâm tƣởng, y lao mình vào những thế giới huy hoàng của mộng mơ, mong giành
lấy cho mình ở đấy một tƣơng lai, một chỗ đứng. Thế nhƣng, thế giới ấy cũng là thế giới
của nhiều và mọi ngƣời. Y có thể nhận ra rằng, chỗ cao nhất trong đó là của những ai biết
quên mình vì đồng loại. Và y thấy nổi lên lòng quảng đại, vị tha khi nghe kể về những
tấm gƣơng hy sinh của những anh hùng tuẫn quốc, tuẫn đạo hay tuẫn vì bênh vực những
kẻ khốn cùng. Ðây cũng là lúc y cảm thấy có trách nhiệm trong việc cải tạo xã hội và
kiến thiết đất nƣớc. Y sẽ thấy tự tin khi đƣợc ngƣời tin, thấy nhƣ đủ khả năng làm những
việc mà trƣớc đây y tƣởng không phải của y. Ðây là lúc từ cô, cậu, y đã chuyển thành
chàng, nàng. Tuổi của Mở ra đúng cỡ trùng với tuổi lập gia đình. Tiến hóa tính dục đã tới
giai đoạn chót: sinh dục. Nhƣ thế có nghĩa: tận đích của phân giới tính là Mở sang toàn
vẹn trong tình yêu.
***
Nếu Mở ra là bƣớc tiến tự nhiên về phía trƣởng thành tâm lý, thì Khép lại thƣờng là triệu
chứng của thoái lui (régression), mà hậu quả là một vị kỷ ấu nguyên (égocentrisme
infantile), sự ấu trĩ bệnh hoạn.
Theo Freud, sự tiến hóa dục tình (érotique), khởi sự từ ấu thời, chỉ tới đích ở tuổi cập kê,
và đây cũng là tiến từ tự dục (auto-érotique) sang tha dục. Giai đoạn tự dục đi từ miệng
đến hạ bộ qua bƣớc giữa ở hậu môn. Sự tiến hóa này, nhƣ chúng ta thấy, nó sóng đôi với
tiến hóa tâm lý từ vị ngã đến mở cửa chấp nhận ngƣời khác.
Hơn thế, tiến hóa dục tình cũng có mặt tâm lý của nó, và đây là điều mà Freud quên (Coi
I. LEPP, The psychology of loving, bản dịch Anh văn của B.B. Gilligan, USA, 1965, tr.
93). Nghĩa là dục tình (libido) khi tới đích của nó nơi sinh dục, thì về mặt cảm tính, cũng
tới đích khi hƣớng về ngƣời khác phái và tình yêu. Chính cái vế thiêng liêng này mới
nâng dục tình lên đúng tầm ngƣời của nó. Sự tiết chế một phần ở khoái lạc thể xác là rất
cần theo Freud để đầu tƣ cho tình yêu. Và đây là công việc mà Freud gọi là Thăng hoa
(sublimation) đó. Bớt một phần sức nặng (thể xác) thì mới có chiều cao (bề sâu cảm tính
và thiêng liêng). Và nếu tăng độ sâu cho tình cảm, thì đòi hỏi nhục dục cũng bớt gay gắt,
đồng thời nhục dục đƣợc nâng cao dƣới bóng của tâm tình.
Hƣớng đi lên của thăng hoa cũng là hƣớng mở ra về phía ngƣời khác. Vâng, nếu nhục
dục lấn át, thì ngƣời ta hƣớng về cái khoái của bản thân, nên đây là tự dục (narcissisme).
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Chỉ trong tình yêu thật sự, ngƣời ta mới hƣớng về hạnh phúc của cái Chúng mình, nên
đây là Mở sang, một hiệp thông liên bản vị.
Tình yêu (tình yêu khác phái hay tình yêu mẹ con) có khuynh hƣớng thu hẹp (giữa mấy
ngƣời với nhau thôi). Nhƣng chỉ tình yêu (chứ không phải tình bạn) mới đủ sâu để chạm
tới những chủ thể và làm thức tỉnh những gì thâm u và phong phú nhất. Vâng, chỉ trong
tình yêu mới có Mở hết, Mở hoàn toàn, nhờ đó dám quên mình vì ngƣời mình yêu.
Có ngƣời sẽ bảo: Ngƣời ta chẳng hy sinh vì tổ quốc, lý tƣởng, bè bạn, con cái đó ƣ? Hy sinh vì
tổ quốc, lý tƣởng hay bác ái là hy sinh vì bổn phận hay do một cái lý nào đó thúc đẩy, chứ
không thật sự do độ nồng cảm tính. Còn con cái lại là cái gì CỦA MÌNH, nên bảo vệ con cái
phần nào cũng là bảo vệ chính mình đó. Vả nữa, tƣơng quan phụ mẫu-tử cũng nằm trong phân
cực (polarisation) và hấp dẫn âm dƣơng, nếu hiểu âm dƣơng là ở cƣơng-nhu, sáng-tối, chonhận, v.v... Ngƣời mẹ, đó là kẻ có nhu cầu Cho hết, và đứa con có nhu cầu Nhận hết, nên bù
trừ vừa đúng cho nhau. Nhất là khi đứa con kia lại khác giới phái. Theo Freud, thì trong mỗi
ngƣời nam có tiềm phục Ƣớc muốn Ngƣời mẹ, và trong mỗi ngƣời nữ có Ƣớc muốn Ngƣời cha.
Thủ dâm ở tuổi dậy thì chƣa hẳn là tự dục (auto-érotique). Sự nổi dậy lần đầu của những
xung động sinh dục sẽ khêu gợi những ƣớc ao khám phá. Có điều nếu không đƣợc kiềm
chế, thì chính tình yêu sau này sẽ ảnh hƣởng. Sự thanh lọc của tình yêu nằm ở thăng hoa
mà. Sự thủ dâm, khi thành thói quen hƣởng lạc một mình, sẽ dẫn đến thoái hóa thành
duy tự dục (auto-érotic-isme) (Theo Lepp, thì có những trƣờng hợp duy tự dâm, mà
trong đời sống xã hội, đƣơng sự vẫn sống cởi mở đƣợc - op.c. tr.95).
Tự dục hoàn toàn, đó là một căn bệnh. Còn tự dục tƣơng đối thì phần đông mắc phải. Tự
dục tƣơng đối là của những ai yêu bằng một tình yêu chiếm hữu, yêu vì mình hơn là vì
ngƣời, "những cặn bã của ấu trĩ cảm tính còn lại, mà không vƣợt thắng nổi" (Lepp. op c.
tr.94-95). Nếu giao hợp, thì ngƣời khác khi ấy chỉ là công cụ cho y hƣởng lạc thôi (Lepp.
op. c. tr.96).
***
Nói chung, thì tâm bệnh, dù ngoại tiếp (psychose) hay nội xử (névrose) đều là thu mình
kiểu Narcisse (repli Narcisse) cả.
Trong những nét chính của nó, tâm bệnh nội xử xuất hiện nhƣ một thứ xung đột nội tâm,
đầy lo hoảng (angoisse), thiếu cảm giác an toàn và khả năng thích nghi, do đó bệnh
nhân không cách gì tƣơng giao bình thƣờng với ngƣời xung quanh đƣợc. Những trói
buộc vô thức làm y không cởi mở nổi. Những then máy tự vệ cản ngăn sự chấp nhận kẻ
khác, sự trao phó mình cho bất kỳ ai. Và nhƣ thế, khả năng tƣơng giao suy giảm nặng,
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do một yên trí, một cấm cản và một thoái lui. Không phải là đời sống tâm lý chỉ dừng
ngƣng lại, mà còn thoái hóa thành một thứ vị ngã ấu trĩ, mà hậu quả là bệnh nhân phải
trốn ẩn nơi mình trong cô đơn, hoặc lệ thuộc quá đáng vào sự yêu thƣơng kiểu bao bọc
của một ngƣời, hoặc lao mình vào những bù trừ nào khác.
Tâm bệnh ngoại tiếp (psychose) khác nội xử ở chỗ đó là hoàn tất của thoái lui. Mọi ăng
ten hƣớng về thế giới đều bị đứt (nên điên loạn hẳn). Không còn nối tiếp đƣợc với ai, và
sự cô lập là hoàn toàn. Vì mọi cửa khẩu vít rồi, nên cũng vô phƣơng bắc cầu liên lạc cho
một trị liệu phân tâm học.
Xem nhƣ thế, mọi tổn thƣơng tâm lý đều mang ý nghĩa của Khép kín, cũng nhƣ mọi
trƣởng thành cảm tính đều nằm trong hƣớng Mở ra, Mở rộng, Mở sang. Trị liệu phân
tâm học sẽ không thực hiện đƣợc nếu không tạo nổi một bầu khí cảm thông giữa bệnh
nhân và y sỹ. Và sự thành công của trị liệu là đƣa đƣợc đƣơng sự trở về với cuộc sống của
những tƣơng giao.
***
Mỗi ngƣời thành ngƣời trong cuộc sống của mình thế nào, thì loài ngƣời thành ngƣời
trong lịch sử cũng thế.
Nếu đứa bé sơ sinh chƣa phân nổi thân mình với ngực mẹ, thì ngƣời nguyên thủy cũng
chƣa tách đƣợc thân ra khỏi bầy đàn (horde), kế đó bộ lạc, rồi gia tộc, gia đình... Tiến
trình ý thức cá thể chỉ thực sự bắt đầu từ giữa thời phong kiến và hoàn tất dƣới chế độ
dân chủ. Tách ra khỏi bày và khẳng định mình giữa tập thể, con ngƣời đòi hỏi sự an toàn
bản thân và những quyền riêng tƣ. Nhƣng hồi đầu, nghĩ đến quyền lợi, nó mới nghĩ cho
bản thân thôi. Nó vị ngã và vị kỷ. Và đây là lúc cá nhân chủ nghĩa ngự trị, lúc bình minh
của chế độ dân quyền (démocratie do dêmos-kratos, dân quyền).
Tôn thờ cá nhân chủ nghĩa, con ngƣời đóng kín trong cái vỏ sò cá nhân; và trong pháo
đài bất khả xâm phạm ấy, nó cảm thấy cô đơn và sợ hãi. Thiếu hơi ấm Kẻ khác, ngƣời
Phƣơng tây hôm nay, nhất là trong giới Kytô-hữu, mong muốn đƣợc cảm thông, mong
muốn sống cộng đồng. Họ gắng mở rộng cửa và lập thành nhiều hình thức cộng đồng cơ
sở (communauté de base). Chỉ trong sự thông hiệp ấy, con ngƣời mới vƣợt đƣợc ý thức cá
nhân sang ý thức bản vị, vừa cảm thấy mình là Chính mình (soi-même), vừa cảm nhận kẻ
xung quanh là những Mình khác và Khác với mình, khiến tạo nên một cuộc sống phong
phú, một bầu khí thoải mái và ấm áp.
Xem nhƣ thế, sự tiến hóa, trƣởng thành hóa của con ngƣời, về mặt nào cũng vậy, luôn
luôn là ở hƣớng Mở ra. Không phải một đồng hóa với thiên nhiên cho bằng một cảm
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thông với loài ngƣời (Xét bề bản tính, con ngƣời có gì thuộc thiên nhiên - do tính vật chất
của cơ thể. Nhƣng xét về bản vị, thì nó lại đứng riêng ra, tách khỏi thiên nhiên. Là bản
tính lƣỡng diện - vật, linh - và bản vị một lƣợt, đáng lẽ con ngƣời vừa phải đắm mình vào
thiên nhiên vừa phải vƣợt trên vũ trụ. Thế nhƣng Phƣơng tây đã nghiên cứu về vế dƣới,
khi mà Phƣơng đông lại nghiêng về vế trên. Cùng là nghiêng lệch cả).
Có điều ở đây, xem nhƣ chỉ cần một chấp nhận Kẻ khác (l'autre) và tƣơng giao xã hội
bình thƣờng, chứ chƣa cần độ sâu của yêu thƣơng. Nhƣng chấp nhận phải chăng là thái
độ của tâm hồn, do đó có gì của tâm tình, chứ không phải của ý thức hay ý chí suông?
Nếu đã là tâm tình, thì dù mờ nhạt đến đâu, ít nhiều phải có thiện cảm (sym-pathie).
Thiện cảm, đó là ngƣỡng cửa của yêu thƣơng. Và yêu thƣơng, đó là độ cao của thiện cảm.
Nếu hiếu nhân (thiện cảm với con ngƣời) là điều kiện để có trƣởng thành tâm lý, thì một
tình yêu đủ rộng và đủ sâu hẳn hoàn tất sự trƣởng thành này.
Nhƣ ta thấy rất rõ, những kẻ không đƣợc ấp ủ trong yêu thƣơng lúc ấu thời, mà lớn lên
cũng chẳng có tình yêu tƣới gội, những kẻ ấy thƣờng có gì cứng ngắc trong tƣơng giao và
khô cằn ở tâm hồn. Thật đúng nhƣ một khúc cây biết đi và biết nói. Ngƣời nhƣ thế dễ
sinh tàn nhẫn và cảm thấy cô đơn.
Vậy để trƣởng thành và hoàn thiện bản thân, ta phải gắng Mở sang và Rộng mở. Thông
thƣờng, hễ Mở sang khá sâu, thì giảm quên Mở rộng. Trái lại, hễ Mở rộng nhiều, thì khó
Mở sâu đủ. Thật ra, có Mở sâu, mới mong phát hiện cái Mình khác, và cùng với cái Mình
khác cũng nhìn rõ cái Chính mình tôi, tất cả trong một Chúng mình tuyệt vời. Và có vậy
mới phát triển và hội nhất tới mức. Thế nhƣng, thêm vào đấy, nếu không có những cố
gắng Mở rộng cho cả cái Mình và cái Chúng mình, thì xem nhƣ vẫn còn một vƣớng mắc,
một tắc nghẽn nào đó cho cả cuộc sống bên ngoài lẫn sự thoải mái bên trong.

Sự vị tha và mức trƣởng thành đức lý
Bƣớc tiến luân lý phải chăng cùng chiều đi với trƣởng thành tâm lý? Kẻ mà vị kỷ thì nhất
định tham lam và tàn nhẫn rồi, còn ngƣời vị tha tuyệt mức cũng không thể không là
thánh nhân. Nhƣng thử hỏi, nếu đảo ngƣợc, liệu còn đúng nữa hay không? Ðảo ngƣợc,
nghĩa là hoán vị thuộc cách và chủ từ: Cái gì xấu cũng vị kỷ hết, và hễ lành thánh thì
phải có lòng nhân.
Chúng ta chỉ biết: Nhiều ngƣời có tiếng đức hạnh, nhƣng lòng cứng lạnh nhƣ sắt đá và
sắc diện giống vỏ cây khô. Trái lại, cũng có kẻ tuy ăn chơi phóng túng, nhƣng tính lại
thƣơng ngƣời. Quả có nhiều tính xấu xem ra chỉ liên quan đến ăn uống, tham vọng hay
biếng lƣời thôi.
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Thật ra, khi còn loay hoay cố nên thánh, ngƣời ta có thể luyện đƣợc nhiều đức, nhƣng
vẫn để lọt nhiều đức khác. Và kẻ dù xấu, trong mình có thể còn vài ba cái tốt tự nhiên, do
bản chất hoặc truyền thống gia đình. Có điều hẳn ai cũng phải nhận rằng, không thể có
thánh thiện nhƣ một con ngƣời hội nhất (intégralement) thánh nếu không có dạ từ bi. Và
kẻ đã xấu tự căn, thế nào cũng tàn ác và hiểm độc.
Theo thánh Phaolô, "các luật nhƣ: đừng ngoại tình, đừng giết ngƣời, đừng trộm cắp đều
gồm thâu trong nguyên tắc sau đây: Hãy yêu ngƣời (cận nhân) nhƣ chính mình. Ðức Ái
không làm hại ai, đức Ái là Luật ở chỗ tròn đầy của nó" (Rom.13.9-10). Vì thật ra, đức Ái
tàng chứa mọi đức:
- "Ðức Ái khoan dung, hay giúp đỡ; đức Ái chẳng ghen tị, tự mãn, khoa trƣơng; đức Ái
không làm phiền, trục lợi; đức Ái không nổi giận, chấp nhất; đức Ái không vui trƣớc cảnh
bất công, nhƣng sung sƣớng trong sự thật; đức Ái thứ tha hết, tin hết, hy vọng hết, nhẫn
chịu hết." (1 Cor.13.4-7)
Tuy Phaolô nói về đức Ái siêu nhiên, nhƣng điều mà ngài nói cũng hiểu đƣợc về lòng
nhân nói chung.
Tại sao đức Ái lại là sự tròn đầy của mọi đức và gồm bao mọi đức? Phải chăng vì nó sinh
ra những thái độ và tâm tình của các đức khác? Phải chăng vì ở mức hoàn thiện của
chúng, các đức này lấn nhiễm sang nhau và gặp gỡ nhau trong đức Nhân? Phải chăng vì
chỉ tình yêu mới động viên đƣợc toàn con ngƣời, tận nền sâu thẳm của nó, để từ chỗ ấy
đứng dựng lên cái Chính mình, tức bản vị?
Nói cho đúng, ngƣời ta chỉ Làm ngƣời, duy nhất bằng đạo đức mà thôi. Nhƣng để hoàn
thành con ngƣời ở đỉnh cao và tận gốc, thì phải có một lòng nhân tế nhị và sâu, yêu
ngƣời đến chết đƣợc vì ngƣời, và đây là sự hoàn tất của Vị tha. Nếu nhìn đạo đức và sự
thực hiện bản thân từ cao đỉnh ấy, ta sẽ thấy các năng đức làm nên nhƣ những bậc thang,
từ bốn bên cao dần về phía đỉnh, ở đó chúng sẽ gặp nhau, sẽ hòa hợp với nhau, sẽ đƣợc
thấm nhiễm bởi tình thƣơng để nên nhƣ ngàn vạn cách diễn đạt khác nhau của tình
thƣơng này, đúng nhƣ Phaolô nói trong 1 Cor. 13.4-7. Bao lâu còn xa đỉnh, thì chúng còn
xa cách nhau, xa cách chính đức Ái. Bởi thế, một ngƣời có thể ngay thẳng nhƣng lại sắt
đá con tim. Hay tuy khiết tịnh đấy mà vẫn tham lam đƣợc. Ngƣời ta thắng vị kỷ và ham
muốn ở một vài mặt, nhƣng ở mọi mặt khác thì không. Ngƣời ta luyện đức thẳng ngay vì
yêu đức ấy, chứ chƣa vì yêu cái KẺ KHÁC viết hoa, Thiên Chúa. Ngƣời ta tránh dâm ô
vì giữ luật, chứ chƣa vì yêu Ðấng làm luật. Vả lại, chỉ nhắm sao cho mình lành thánh thôi
thì chƣa lành thánh thật, bởi chƣa quên mình đủ. Và một đạo đức kiểu giữ luật sẽ khô
khẳng nhƣ cái xác khô queo của luật. Ðúng thế, bao lâu trái tim chƣa mở hết cho tình
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yêu, thì trái tim ấy còn ràng buộc nhiều, không thể thoát bay lên và bay xa giữa bầu trời
thanh thoáng.

Phƣơng đông nhấn vào Mở rộng
Phƣơng đông không những Mở ra, hƣớng lớn của nó còn là Mở rộng. Không phải chỉ mở
về phía loài ngƣời, nó còn mở đến toàn sự sống, đến cõi bao la của trời đất và muôn vật.
Theo Khổng tử, con ngƣời không tách khỏi thiên nhiên, nhƣng trong thiên nhiên nó là
một cái gì trung tâm và ƣu việt. Vâng, con ngƣời là chỗ gặp nhau của trời đất, nơi kết
tinh của mọi luồng khí thiêng trời đất:
- "Nhân giả kỳ thiên địa chi đức, âm dƣơng chi giao, quỷ thần chi hội, ngũ hành chi tú
khí." (Lễ ký: Lễ vận)
Nên hƣớng cơ bản của ngƣời là mở đến tất cả. Có mở về tất cả để hòa với tất cả (chứ
không khép kín nơi mình), con ngƣời mới hiểu đƣợc mệnh trời, đƣờng đi của hoàn vũ,
hƣớng tới của bản thân. Vì trong tất cả, chỉ có một cái Lý chí ƣ linh diệu, nó thể hiện ở vật
chất trong quy luật dịch biến, và phản chiếu ở lƣơng tri thành cái đạo làm ngƣời:
- "Thiên hạ đồng quy nhi thù đồ, tất cả quy về một mối." (Kinh dịch: Hệ từ hạ)
Sự biến hóa trong trời đất có nguyên ủy là Sinh, cứu cánh là Sinh, và sức để đổi mới luôn
luôn cũng là Sinh. Sinh, đó là sự thịnh lên không ngƣng của trời đất vậy:
- "Nhật tân chi vị thịnh đức." (Hệ từ thƣợng)
- "Thiên địa chi đại đức, viết Sinh." (Hệ từ hạ)
Cho nên, đứng giữa trời đất, con ngƣời phải lấy đức Sinh làm trọng, phải lấy Hiếu sinh
làm đƣờng. Hiếu sinh là thuận theo trời đất mà bồi đắp cho sự sống. Và đây là chủ
trƣơng LỠI VẬT của Khổng tử (Kinh Dịch: Văn ngôn truyện). Lợi vật, đó là đƣờng lối
sống đức Nhân, sống đạo làm ngƣời. Và đức Nhân, đó là nguyên nhân duy nhất của sự
Trƣởng nhân (trƣởng thành xứng nhƣ một con ngƣời):
- "Quân tử tức dĩ trƣởng nhân, quân tử lấy việc thành trƣởng nhân làm đủ" (Văn ngôn
truyện).
Nhân, đó là Cung kính, khoan hòa, rộng rãi (cung, khoan, huệ...), là "Ái nhân" và "Sở kỷ
bất dục, vật thi ƣ nhân". Nhân, đó là cái nền vững lặng nhƣ núi (Nhân giả nhạo sơn ngƣời nhân thì thích núi. Nhân giả tĩnh, ngƣời nhân thì tĩnh - Luận ngữ), trên đó các đức

70

4. TẦM MỞ RA VÀ MỨC TRƯỞNG THÀNH

khác mọc lên nhƣ cây cối vậy. Nhân, hơn thế, đó là thiện cảm đối với muôn vật, đặc biệt
đối với loài ngƣời.
Có điều Khổng tử vẫn còn chút phân biệt giữa thù và bạn: "Dĩ đức báo ân, dĩ trực báo
oán". Chứ Mặc tử thì chủ trƣơng Kiêm ái, giống nhƣ Trời "gồm tất cả vào mà sáng soi
cho".
Nói chung, thì hƣớng đi chính yếu của Khổng giáo vẫn là Mở rộng, mở đến bao la:
- Tứ hải chi nội giai huynh đệ.
- Vua nƣớc Sở mất cung, thì ngƣời khác đƣợc, thế thôi (can chi phải giới hạn: ngƣời nƣớc
Sở đƣợc, vì thế là hẹp hòi).
Cũng nhƣ Mặc tử, Lão tử chủ trƣơng một Mở rộng đến tất cả, trong đó bạn thù không
phân biệt nữa. Ở đây, ông đã tiến xa hơn Khổng tử khi đề nghị: Báo oán dĩ đức!
Cũng nhƣ Khổng tử, Lão tử cho rằng có một cái Ðạo trời vĩnh cửu với những thể hiện
khác nhau trong thời gian tùy theo giống loại. Vì thế, ngƣời ta phải ngắm trời để nhìn ra
con đƣờng của mình. Thế mà trời thì sống cho ngƣời, chứ không sống cho mình: "Thiên
địa kỳ bất tự sinh" (Ðạo đức kinh, VIII). Vậy ngƣời cũng phải bắt chƣớc trời mà "làm lợi,
chứ không làm hại, Lợi nhi bất hại" (LXXXI). Cũng là bắt chƣớc nƣớc, không tranh với
bất cứ gì, mà cho bất cứ gì cũng chỉ làm ích thôi (VIII). Tóm lại, đây là chủ trƣơng VỊ
NHÂN (LXXXI) hay VI THIÊN HẠ (XIII). Ðây là nguyên lý TỪ (LXVIII), tức thƣơng
ngƣời. Sống vì ngƣời, còn mình thì quên đi, coi nhƣ không có nữa: "Vô thân". Vô thân là
để mình sang một bên: "Ngoại kỳ thân", để mình ra đằng sau: "Hậu kỳ thân".
***
Nói đến Vô thân, Vô ngã, thì không giáo thuyết nào nhấn mạnh (nhƣ điều kiện tiên
quyết cho tu thân và giải thoát) cho bằng Ấn giáo, nhất là Phật giáo.
Ấn giáo thật ra chỉ phủ nhận cái tiểu ngã, cái Tôi khi nó đƣợc đồng hóa với xác thân.
Theo Ấn độ, có hai thứ xác thân: thô thân gồm mình và các cơ quan, và vi thân gồm ngũ năng
hành động và lục căn: lý trí, thị giác, thính giác, v.v...
Do tự đồng hóa với xác thân, nên cái Tôi mới dùng xác thân làm "trƣờng" (champ)
hƣởng thụ, giống nhƣ con bò giữa đồng cỏ của nó. Ðể hƣởng thụ, tiểu ngã còn phải vƣơn
xa, nới rộng đến những sự vật khác. Do đó mà có phân biệt Của anh với Của tôi, cũng
nhƣ có phân biệt giữa tôi với những tiểu ngã khác.
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Theo Ấn giáo, con ngƣời chỉ là tinh thần thôi, và tinh thần ấy là vô hạn ở nền tảng. Tinh
thần ấy là cái Ngã siêu việt, là Con chim không ăn (tức không hƣởng thụ vật chất), bàng
quan đứng nhìn con chim ăn. Vì bị lầm là một với xác thân, nên Ngã biến thành tiểu ngã,
xem nhƣ đang hƣởng thụ bằng lục căn và thể xác của mình. Phải giải thoát tôi khỏi sự u
mê này, và do u mê, ham muốn. Phải xác tín rằng, Tôi chẳng phải cái này cũng chẳng
phải cái kia, chẳng phải tay chân mình mẩy, cũng chẳng phải thính thị hay lý trí nào cả.
Thoát ra khỏi nhà tù tiểu ngã cũng là thoát khỏi những giới hạn và phân biệt, phân giữa
Tôi và anh, biệt giữa Của tôi với Của anh, do đó sinh bao ghét ghen và ham muốn.
Ngƣời thức giả thì phải mở tới bao la và coi tất cả là "bình đẳng" (theo ý nghĩa: Không gì
khinh trọng hơn gì cả).
Ðối với Phật giáo, cái Tôi chẳng qua là chuỗi dài bất tận của những hiện tƣợng tâm giới,
cái nọ sinh cái kia, và tất cả do sự gặp gỡ giữa lục căn (thính giác...) với lục trần (thanh sắc
tố...). Cho nên, không những Diệt dục, Phật giáo còn chủ trƣơng Diệt ngã, Vong ngã nữa.
Ðã không còn Ngã thì không còn giới hạn và phân biệt. Và Phật giáo dậy Từ bi vô lƣợng,
một thiện ý hƣớng về toàn thể chúng sinh. Phải, toàn chúng sinh, chứ không chỉ toàn
chúng nhân. Ðức hiếu sinh, đó là tập tục ngàn đời của Phật giáo, và cũng là của dân Ấn
nói chung. Hiếu sinh Ấn có tên là Ahimsâ (Mà ta quen dịch là Bất bạo động). Ahimsâ,
theo nghĩa đen, là Không (a) giết (han,hanti): tránh hại sự sống, hại đến sinh vật. Chính
vì Ahimsâ mà cả xứ Ấn trƣờng trai.
Hiếu sinh và từ bi, đó là thiện cảm và mở rộng. Phƣơng châm của nó, nhƣ một tổ sƣ Phật
giáo Tây tạng nói, là Thiệt mình nhƣờng ngƣời. Và nguyên tắc là Bình đẳng, tức coi mọi
ngƣời nhƣ nhau, không phân thân sơ hay thù bạn.

Và đây Tân ƣớc: Mở sang
Con đƣờng Phƣơng đông đúng là Mở rộng, mở đến tận cùng của sự mở. Vì đây không
phải chỉ là non sông, chủng tộc, mà toàn loài ngƣời: Tứ hải chi nội giai huynh đệ. Không
phải chỉ loài ngƣời, mà mọi sinh linh: Ahimsâ, Hiếu sinh. Không phải chỉ sinh linh, mà
cả đất trời. Và cái nhìn của sự mở: "Bình". Coi hết thảy bằng nhau, dù thù hay bạn (Mặc,
Lão, Phật), dù thân hay sơ (Phật).
Mở không chỉ bằng ý thức, mà còn bằng thái độ tâm hồn, thái độ của TỪ, TỪ BI, tức thiện
cảm, kể cả xót thƣơng nữa. Nên đây cũng là Mở sang, giữa những tâm hồn với nhau, một
cảm thông.
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Nhƣng xem ra Phƣơng đông mới biết đến Từ, chứ chƣa hiểu đến Tình; mới nhìn thấy
chúng sinh, trong đó loài ngƣời chƣa nổi hẳn; mới nhìn thấy con ngƣời nói chung, hơn là
từng ngƣời riêng biệt, với cái độc đáo tự căn khiến nó thành bản vị, chủ thể. Ðể khám
phá cái chỗ sâu kín mờ mịt này, bác ái không xong, phải có tình ái. Phải, chỉ có mũi
khoan sắc của tình yêu mới xói đƣợc tới độ sâu của cái Chính mình em, Chính mình anh
trong sự phong phú tột đỉnh của cái Chúng mình.
Mà độc đáo Kytô-giáo lại là ở Tình yêu, ở cái Tận kỳ yêu ấy.
Kytô-giáo cũng là Kiêm ái, gồm hết lại mà yêu, nhƣ Cha trên Trời mƣa cả trên ngƣời
lành lẫn kẻ ác, nhƣ Thầy chí thánh còn cả cánh đồng mênh mông phải gặt, còn toàn thế
giới phải đƣa về một bầy chiên. Nhƣng yêu đúng Kytô-giáo không phải là nửa chừng
yêu. Ðức Kytô, ngƣời mở đƣờng và là chính Con đƣờng, "yêu thƣơng đệ tử, Ngài đã yêu
đến cùng tận". Mà yêu đến cùng tận, thì "chẳng có tình nào lớn hơn tình của kẻ thí mạng
vì ngƣời mình yêu". Thế mà Thầy dậy ta: "Hãy yêu nhau nhƣ Thầy đã yêu anh em". Và
Thầy đã yêu đến chết treo trên thập tự.
Vậy yêu theo Kytô-giáo là Tận kỳ yêu, yêu đến tận kỳ quên mình để chết cho nhau đƣợc
sống. Ðúng là Vô thân, Ngoại kỳ thân, cốt cho ngƣời còn, chứ không phải thân tồn.
Ðúng là Mở sang, và Mở hết sang. Nhƣ Thầy đã chết để thành thức ăn cho tôi: mầu
nhiệm Thánh Thể!
Ðức Ái Chúa Kytô có đủ những nét đặc trƣng vừa của bác ái, vừa của tình ái, nên phải gọi
nó bằng Erôs (tình ái) hay Agapê (tình yêu vị tha) đây? Ðệ tử Ngài đã tránh từ Erôs, bởi
tình yêu gái trai thời ấy đậm mầu chiếm hữu, vị kỷ, đƣợc coi là đam mê hơn là một giá
trị. Sau này, nhiều thần học gia cũng không ƣa dùng thứ ngôn ngữ lứa đôi chuyên biệt
để nói lên sự thân mật Chúa - hồn. Trái lại, Cựu ƣớc thời tiên tri không có những e ngại
ấy. Và cũng không gặp ta-bu này trong ngôn ngữ các huyền nghiệm nhân (mystiques).
Trƣớc mắt các vị này, Chúa Yêsu đúng thật là Ngƣời tình thiêng liêng và lý tƣởng của
hồn. Họ không thể không dùng ngôn ngữ và hình ảnh của ái tình, vì không một ngôn
ngữ và hình ảnh nào khác diễn tả nổi kinh nghiệm ấy.
Chính vì Kytô-giáo cốt yếu là đạo của tình yêu, nên bản vị tính đƣợc khám phá sâu xa
trong đó. Cùng với bản vị tính, đƣợc đề cao cộng đồng tính và tƣơng quan liên bản vị.
Tƣơng quan liên bản vị ngay cả trong đạo đức và tội lỗi. Ngƣời thật thánh không phải là
ngƣời muốn thánh cho mình, mà ngƣời yêu Chúa hết mình, cũng nhƣ muốn cho Ngài
đƣợc tất cả mến yêu. Còn tội thì nó không phải là vết nhơ cho tôi cho bằng xúc phạm cho
Chúa đã yêu thƣơng tôi. Nên sám hối cũng không vì phạm luật cho bằng vì bội bạc với
Ðấng bởi yêu tôi đã cho tôi thành ngƣời và chịu chết vì tội tôi.
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Mở sang Chúa thì đồng thời cũng phải mở rộng với Chúa. Chúa là "Tất cả cho mỗi
ngƣời", mà cũng là "Tất cả cho mọi ngƣời" (Một câu trong bài thánh ca cổ rất quen thuộc:
"Totum omnibus, Totum singulis"). Nên Mở ra đúng Kytô-hữu sẽ là "Bổ túc nơi thân tôi
vào những gì còn thiếu cho những đau khổ Chúa Kytô" với đích nhắm "Vì thân mình
Ngài là Giáo hội" (Col.1.24 - Thánh Phaolô có ý nói đến những chịu đựng trong đời sống
sứ đồ, nhƣng thánh Augustin khi giải thích đã mở rộng đến các hi sinh trong đời sống
Kitô-hữu).

Kỹ thuật Mở và đóng góp có thể của Phƣơng đông
Kytô-giáo vừa là tổng hợp, vừa là cao đỉnh và siêu đỉnh của cả Mở ra, Mở rộng lẫn Mở
sang. Mở ra nói đến quên mình và vị tha. Mở rộng nhấn vào tầm bao la của Mở. Còn Mở
sang nhắm chiều sâu và tính liên bản vị của thông hiệp.
Thế nhƣng cho đến nay, Kytô-hữu chƣa mấy chú ý đến điểm Hai, chƣa hiểu hết ý nghĩa
Catholique, Katha holon, tức Về-Mọi mặt (quant à l'universel), Hết thảy.
Trƣớc hết, Nƣớc Chúa không phải chỉ một phần của loài ngƣời, mà bao trọn loài ngƣời,
với thiên nhiên kèm theo. Thế mà đệ tử Chúa thƣờng chỉ quan tâm đến bên trong Hội
thánh (tôi nói đến Hội thánh ở mặt hình thức và cơ chế của nó), và nếu có vƣơn ra ngoài,
thì cũng chỉ để kéo vào cho tập thể của mình thôi. Ngày nay, đã có nhiều tổ chức lo cứu
tế, giúp phát triển các nƣớc mà không mƣu đồ truyền đạo, nhƣng lại chƣa hiểu nổi đó là
truyền đạo rồi. Nghĩa là, bao lâu chúng ta khiến xung quanh nên tốt, sống xứng với con
ngƣời, và lối sống, cảm, nghĩ phù hợp hơn với lý tƣởng Tin mừng, thì đó đã là Phúc âm
hóa, chứ không luôn cần sổ Phép rửa phải thêm trang. Phải, chúng ta mới chú ý đến con
ngƣời, chứ chƣa quan tâm đến loài ngƣời. Chú ý đến bản tính họ, chứ chƣa thiết đến văn
hóa, đến Mọi-Mặt, Katha holon, của họ. Chúng ta chiêu ngƣời vào đạo, mà chƣa mở đạo
ra. Chúng ta hãy can đảm và khiêm tốn để dám nghe Phƣơng đông "kẻ ngoại" dậy dỗ về
mặt này. Lão tử nói: "Ngoại kỳ thân nhi thân tồn, Ðể thân ra ngoài mới còn thân". Phật
giáo cũng khuyên: Bỏ cái Tôi đi. Vì Phật giáo không có cơ chế chặt chẽ nhƣ ta, nên họ
không có sức mạnh trần thế. Họ không có sổ Phép rửa để tra xem ai là Phật tử, ai không.
Nhƣng dù mai sau nếu chùa chiền không còn, ngƣời Việt khi nghĩ suy và đánh giá, vẫn
ngầm quy chiếu về Phật thuyết, nhƣ thấy rõ trong Truyện Kiều, các câu truyện của ngƣời
thƣờng trên xe hay giữa chợ.
***
Sự Mở rộng của Phƣơng đông làm nên một tiền kiện (antécédent) tốt nhứt cho tầm nhìn
Kytô-giáo. Mahâtma Gandhi, con ngƣời vốn là sự kết hợp của Ấn giáo với giáo thuyết
74

4. TẦM MỞ RA VÀ MỨC TRƯỞNG THÀNH

Tin mừng, đã sáng tạo một Bất bạo động kiểu ấy. Bất bạo động, thành tình yêu trong tƣ
tƣởng Gandhi, là thiện cảm đối với toàn giống ngƣời. Nó hƣớng về một thế giới không
biên giới, dù đây là biên giới chủng tộc hay quốc gia, dù đây là sự phân biệt giữa ngƣời
thân với kẻ thù.
Cái tầm nhìn rất Kytô-giáo, mà cũng rất đông phƣơng ấy, còn mở tới toàn sự sống và
thiên nhiên. Vì thật ra, Ahimsâ, Vô sát, đó là Hiếu sinh. Mà hiếu sinh, thì ngay từ Cựu
ƣớc, đã thấy dấu vết rồi. Dấu vết ấy là tục cấm ăn thịt, rồi cấm ăn "tiết canh", khi mà máu
xƣa kia đƣợc coi là chứa sự sống (St.9,3-4).
Ấy thế mà nhiều Kytô-hữu chỉ coi lục súc nhƣ công cụ, thậm chí còn chơi ác với chúng
mà không chút áy náy lƣơng tâm. Họ chƣa nhận ra nhƣ Phaolô rằng, dù trời đất cũng có
phần ở số phận con ngƣời: số phận xƣa bị ruồng rẫy và số phận sau này trong vinh
quang. Họ chƣa nhìn ra nhƣ Teilhard de Chardin rằng, chính con ngƣời đã chồi lên từ và
trong vật chất, từ và giữa hàng sinh vật, để rồi nhờ thân mình của Con ngƣời Yêsu, thiên
nhiên đã thành Môi trƣờng thần thánh (Milieu divin). Quả thật, kẻ tàn nhẫn với con chó
cũng dễ độc ác với con ngƣời, vì họ chƣa thật có đức nhân, cái đức thể hiện ra ở thái độ
Từ và lòng Hiếu sinh. Luyện đức hiếu sinh, thƣơng quý loài vật, đó là cách học nhập
môn để trân quý con ngƣời, khiến dễ động lòng trƣớc những cảnh thƣơng tâm, dễ đồng
cảm với các tâm hồn, và lòng rộng mở đến khoảng trời mênh mông bát ngát.
Dĩ nhiên, không phải cứ yêu thƣơng con mèo của mình, rồi hết tàn nhẫn với ngƣời đầy tớ đâu.
Yêu mà chiếm hữu, thì chƣa phải Mở ra. Cũng nhƣ một kẻ chay trƣờng do tập quán không nhất
thiết sẽ có thái độ hiếu sinh, nếu không nhắm tinh thần hiếu sinh trong chay trƣờng.
Ðể luyện đức hiếu sinh, hãy tránh phim bạo lực, quan tâm đến kẻ khác, lại dùng suy tƣ,
suy niệm để dƣỡng nuôi các tâm tình từ ái và bao dung.
***
Trong suy chiêm, hãy năng dùng các phƣơng pháp gợi ý, ám thị vốn là điểm mạnh của
Phƣơng đông. Suy tƣ thì vận dụng ý tƣởng, mà ý tƣởng thƣờng khô khan, nên khó sản
sinh một tình cảm, điều mà với gợi ý thì lại dễ. Phƣơng pháp gợi ý dùng cái khả giác để
hƣớng lòng về cái siêu giác, nên nhờ khả giác làm bật lên một trực giác và khơi dậy một
thái độ tâm hồn.
Vậy khi có thể, hãy lợi dụng những buổi mai trong mát, những buổi chiều êm ả, những
cảnh trí bao la, giúp cho hồn lắng đọng và tầm nhìn mở rộng. Lòng khi ấy tự nó sẽ dãn
nở với tầm nhìn. Khi trƣớc mắt không có một cảnh trí nhƣ thế, ta có thể dùng trí tƣởng để
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vẽ nên (trong tâm) sự mênh mông của biển, của cánh đồng thẳng cánh cò bay, của bình
nguyên trải dài trong ánh tuyết.
Tầm nhìn rộng mở cũng phải là cái nhìn thiện cảm. Chỉ cách nhìn thiện cảm mới khám
phá chiều sâu, mới đạt tới linh hồn của tất cả. Tất cả khi ấy sẽ đỏ thắm một dòng sự sống,
sẽ ấm bằng hơi nóng của con tim. Nhất là khi trong Chúa, hết thảy đƣợc nhìn. Vạn vật
khi ấy không còn ngoài tôi nữa, mà trở nên vô cùng thần thánh và đáng yêu. Nói chi đến
con ngƣời.
Không những từng con ngƣời, chúng ta còn thấy cộng đồng ngƣời, trong đó có mình
đây. Sự Mở sang những cái Tôi trong một Chúng tôi ấm cúng.
Khi hai ngƣời yêu nhau, họ thích tách ra khỏi tập thể. Không thể có thân mật sâu xa, nếu
không có riêng tƣ của thân mật. Ðây là cái yếu của con ngƣời bị phân chia và hạn chế bởi
thể xác. Nên đi đôi với sự riêng tây, phải có cố gắng mở rộng. Sự Mở ra của gia đình hay
nhóm đến toàn Giáo hội và thế giới.
***
Thông thƣờng, chúng ta chỉ nghĩ đến những gì liên can đến mình. Vòng suy nghĩ thật
hẹp do một hƣớng nhắm quá hẹp. Từ nay, mỗi lần sực tỉnh, ta hãy đảo ngƣợc đích nhắm
ấy. Hãy thay mình bằng ngƣời khác, những vấn đề của mình bằng vấn đề của ngƣời khác,
hay của cả tập thể trong đó có ta. Nên nghĩ đến cái lý của đối phƣơng hơn là cái lý của
tôi. Hãy đặt tôi vào hoàn cảnh của họ, thay vì đứng ở vị trí tôi mà đánh giá về họ. Và hãy
nhích gần thay vì đứng xa, khiến sinh đố kỵ, nghi ngờ. Thêm vào đấy, thỉnh thoảng phải
dành một thời gian nhất định để chuyên nghĩ về một số ngƣời, nhất là ngƣời mà ta có
trách nhiệm chăm lo đến.
Cách sống bên ngoài thƣờng âm hƣởng đến bên trong, nhất là khi ta có ý nhắm nhƣ thế.
Vậy hãy tập cho quen với thái độ cởi mở và cử chỉ ân cần. Nhất là khi gặp ngƣời lạ trong
buổi hội hay tiếp tân. Trong những dịp ấy, ngƣời Á châu thƣờng đứng riêng một xó hay
trò truyện mãi với một hai ngƣời. Phải cƣỡng lại thói quen lƣời làm quen ấy. Hãy niềm
nở đến với ngƣời khác, nhất là với những kẻ lẻ loi.
Khi đối xử với ngƣời nhƣ thế, hãy nhắm cái ích của họ hơn là cái đức của mình. Trên con
đƣờng nên thánh, ý tƣởng nên thánh giúp ta rất nhiều. Nhƣng dù sao, quan tâm đến cái
thánh của mình vẫn là chƣa đủ quên mình. Nên đến một giai đoạn nào đó, chính ý
hƣớng ấy sẽ cản ta không thánh đƣợc. Theo Upanisïad thì: phải trên cả thánh (muni) và
không thánh, thì mới tri brahman (nên thập toàn).
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Cho nên, để nên thánh, phải bắt đầu ngay cuộc cách mạng lật đổ cái Tôi, từng phần và
từng bƣớc. Có thể quên mình khá dễ bằng cách quan tâm đến ngƣời. Nói theo ngôn ngữ
hôm nay, là nghĩ đến Kẻ khác (l'Autre). Và sâu xa hơn, cái Mình khác (l'autre Soimême). Nghĩ đến ngƣời nhƣ cái Mình khác của tôi, Mình nên thân thiết với tôi, Khác nên
lại không thể nhƣ tôi. Thêm một bƣớc nữa, hãy nhìn họ trong Chúa, nhìn những cái
Mình khác ấy ở chân trời của MÌNH KHÁC viết hoa, đấng mà tôi chỉ gặp ở bề sâu,
nhƣng lại vƣợt hẳn bề sâu ấy. Ở chân trời của Thiên Chúa, đấng MÌNH KHÁC viết hoa
này, mỗi ngƣời sẽ càng xuất hiện trƣớc tôi nhƣ một cái Mình khác chí thân, nhƣng lại
vƣợt cao thành đáng kính đáng yêu trong Chúa.

TÓM LẠI
Nên thánh thì phải yêu thƣơng và chấp nhận ngƣời khác. Và đó là Mở ra. Mở ra không
phải chỉ là điều kiện để nên thánh, mà còn là đòi hỏi cho trƣởng thành cảm tính nữa. Ðứa
bé mới sinh chỉ tập trung vào mình. Nó phải bớt dần cái Tôi để chấp nhận ngƣời khác và
hòa hợp với xung quanh nếu không muốn đi vào thoái hóa, và đây là vị kỷ ấu nguyên.
Mở ra Tân ƣớc hƣớng về cả bề rộng lẫn bề sâu. Nhƣng Kytô-hữu xƣa nay chƣa mấy quan
tâm đến bề rộng. Truyền thống Phƣơng đông, với nguyên tắc Vô thân và Vị nhân, với
hƣớng Vô phân và tôn trọng sự sống, sẽ giúp Kytô-hữu tái khám phá chiều kích Mở hết
(katha holon) của Ðạo và "chuyển giao" kỹ thuật để trau dồi đức tính ấy.
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Gần đây, ngày càng dồn dập những cách mạng trong lãnh vực khoa học, kỹ thuật. Trong
số những cách mạng ấy, phải kể đến chủ thuyết bất định (indéterminisme), hỗn mang
(chaos) và lô dích mờ (fuzzy logic).
Bất định, đó là một trong hai: vị trí hay tốc độ, năng lƣợng hay thời gian của một hạt tử,
mà ta không thấy chính xác (Flou quantique). Và cũng không thể tính trƣớc rằng một hạt
bắn đi sẽ xuyên qua tấm bia hay dội 145o. Nói chi đến sự phức tạp và vô cùng tinh tế của
sự sống. Biến dịch vẫn có quy luật của dịch biến, nhƣng quy luật ấy tinh vi quá, khó xác
định. Những định luật giản đơn chỉ có thể áp dụng "chung chung", áp dụng cho số
nhiều, thành "Quy luật của những con số lớn" (Loi des grands nombres), nên có lẽ phải
mang tính xác xuất (calcul de probabilité) vào ứng phó.
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Vâng, tất cả không đơn giản, nhƣ hai với hai là bốn. Hai với hai đúng bốn chỉ có trong lý
trí chúng ta. Và cũng chỉ trong lý trí chúng ta mới có đƣờng thẳng vô tận, khi mà trong
thực tế, tới một độ dài nào đó, đƣờng thẳng phải cong đi trong một vũ trụ hình cầu. Ðể
hiểu đƣợc vũ trụ này, lý trí phải mềm lại để dễ uốn theo những đƣờng cong của nó. Và
thay vì lô dích nhị phân, quá cứng nhắc với Có (dòng điện qua) và Không (dòng điện
ngƣng), ngƣời ta phải chuyển sang lô dích mờ của nhiều độ đúng và sai, nhiều độ có và
không. Thí dụ, để phân biệt một ngƣời trẻ hay già, nếu theo lô dích nhị phân và lấy tuổi
ba mƣơi làm chuẩn, thì ngày hôm trƣớc anh còn trẻ (ba mƣơi), ngày hôm sau anh thành
lão mất rồi. Ðó, sự vô lý của cái rõ nét!
Bớt rõ nét và mềm dẻo hơn, có những con đƣờng của Phƣơng đông.
Vào hậu bán thế kỷ XX, xuất hiện trên bầu trời Mỹ một vô địch đô vật hạng nặng, đƣợc
chân truyền từ Nhật một công phu gọi là nhuyễn phúc công. Trong chiến đấu, hễ đầu
đối phƣơng đụng vào bụng anh ta liền bị bóp cứng ở đó, không cục cựa gì nổi, điều tƣởng
chỉ có trong truyện chƣởng thôi. Thì ra nhuyễn phúc công, với sức mạnh của cái mềm, là
có thực. Và cũng thực đúng nguyên lý NHU THẮNG CƢƠNG.
Ngoài nhuyễn phúc công, nguyên lý này còn đƣợc xác minh bằng nhiều cách khác,
trong Judo chả hạn.
Judo không đƣơng đầu trực diện, mà lấy mềm đón cứng. Nghĩa là thuận theo hƣớng
đánh của ngƣời mà đánh ngƣời, và đánh bằng sức của chính họ. Nhờ thế, dù yếu vẫn
quật ngã đƣợc kẻ khỏe hơn gấp mấy lần.
Lối đòn mềm ấy cũng là kỹ thuật của du kích chiến. Trong du kích chiến, hễ địch công
thì mình né, chờ địch không phòng bị hay phân tán lẻ tẻ mới đánh, xuất kỳ bất ý mà
đánh, lấy vũ khí của địch mà diệt địch.
Chiến thuật mềm thƣờng là sở trƣờng của Phƣơng đông, đƣợc Phƣơng đông khám phá
khi chiêm ngắm thiên nhiên, nhất là chiêm ngắm nƣớc.

Con đƣờng Nƣớc của Lão tử
Lão tử chính thức trình bày con đƣờng Nƣớc trong chƣơng 66, 78, nhứt là chƣơng 8 của
Ðạo đức kinh, nhƣng con đƣờng ấy chìm ẩn suốt cuốn sách này. Bởi lẽ toàn bộ cuốn sách
nói về sức mạnh của Nhu, của Vô vi, Thuần phác. Mà dù Vô vi hay Thuần phác cũng là
cách xử Mềm cả. Mà mềm, thì "không gì mềm hơn nƣớc", "không gì thắng đƣợc nƣớc".
Quả thật, nƣớc dƣới thấp thì cũng nhƣ khí trên cao, bao giờ chả mềm, chả xem nhƣ yếu,
hễ bị lấn thì lui, nhƣng vẫn nguyên vẹn, chẳng ai làm chi nổi. Chính vì mềm, nên nƣớc
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không hề bị giảm suy, thƣơng tổn. Chính vì mềm, nên lợi dụng đƣợc mọi hoàn cảnh, thời
cơ. Do đó, về lâu dài, nhất định sẽ thắng; để rồi càng thắng, càng dồn thêm sức mạnh,
khiến gió chất thành bão, nƣớc chất thành sóng lớn, thủy triều.
Vì nƣớc mềm, nên không ai chống với, không ai muốn đua tranh. Trái lại, hễ cao thì có
ngƣời ganh, hễ hợm mình thì có ngƣời ghét:
 "Dĩ kỳ bất tranh, cố, thiên hạ mạc năng dữ chi tranh."
Nƣớc chỉ yêu ở chỗ thấp (thiện hạ), và vì thấp, nên thâm nhập đƣợc tất cả, thành "bách
cốc vƣơng". Tìm chỗ thấp, đó là khiêm nhu, ẩn khuất, không kể công, không hám danh.
Chính nhờ đó mà mọi ngƣời đều yêu quý, và không ai muốn chống mình.
Mềm đến nhƣ nƣớc, thì không còn hình thức gì nhất định, nên luôn trong tình trạng "sẵn
sàng" để tùy thời mà uốn nắn. Và đây là thái độ thuần phác, vô vi, là "đứa con đỏ" (xích
tử), chƣa thành gì để có khả năng thành mọi cái. Ðây cũng là khả năng "ứng vạn biến",
không vụ vào gì cả, nên thích nghi đƣợc với mọi thời, mọi nơi, mọi tình huống, mà vẫn y
nguyên chính mình.
Sự mềm dẻo để "ứng vạn biến" này, chúng ta gặp rất nhiều thí dụ trong Tam quốc diễn
nghĩa. Lần kia, Tào Tháo rút quân và Trƣơng Tú muốn đuổi theo, nhƣng Giả Hủ khuyên
đừng đuổi, hễ đuổi là thua đó. Tú cứ đuổi, nên thua thật. Vừa thua xong. Giả Hủ lại bảo:
bây giờ thì đuổi đƣợc! Tú đuổi, và quả nhiên lần ấy thắng lớn. Hỏi tại sao, thì Hủ giải
thích rằng: Tào Tháo có nhiều tƣớng giỏi, nên khi rút, ắt phải để họ đoạn hậu. Còn lần
sau, vì Tháo tƣởng Tú không dám đuổi nữa, nên đi gấp mà không phòng bị gì (hồi 18).
Lần khác, khi nghe tin Lƣu Bị dựa vào rừng mà đóng quân, Khổng Minh đã than rằng sẽ
bị hỏa công và thua lớn. Và xảy ra đúng nhƣ thế. Thế nhƣng sau đó, chính Khổng Minh
cũng đóng quân trong rừng, nhƣng chỉ là để lừa cho địch tới đánh hỏa công, nhờ đó bắt
sống Mạnh Hoạch (hồi 88).
Cũng thì những trƣờng hợp nhƣ nhau, nhƣng chƣa chắc đã y hệt nhau. Nên đối phó phải
tùy nghi, không nên "nguyên tắc quá". Và sau đây là lời của Gia Cát Lƣợng về thuật
dùng binh:
Ôi phép làm tƣớng
Phải biết mềm biết cứng,
Biết lo biết lƣờng,
Biết lui biết tiến,
Biết nhƣợc biết cƣờng,
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Vững vàng nhƣ núi đá,
Biến hóa nhƣ âm dƣơng... (hồi 100)
Lão tử nhận ra một ƣu điểm của nƣớc, đó là tính vô kỷ, vị tha, làm lợi cho tất cả (thiện lợi
vạn vật).
Nƣớc lại còn có tính cách nén chịu, sự nén chịu cũng của con đƣờng Nhu:
 "Thọ quốc chi cấu, nhận lấy cho mình bụi bậm của quốc gia."
 "Thọ quốc chi tƣờng, nhận lấy cho mình sự rủi ro của nƣớc nhà."
Ðây cũng là tận cùng của vị tha, nhƣng chính nhờ thế mới thực làm chủ đƣợc sơn hà, xã
tắc.
Nói đến vị tha và đón chịu là nói đến đặc tính của nƣớc ở mức tổng thể, nên bao la của
nó. Và đây là nƣớc trƣờng giang chảy miết không ngơi, dù cuốn theo bao rác rƣởi mà
vẫn luôn thanh khiết. Ðây là nƣớc đại dƣơng, dù nuôi ngàn muôn tôm cá mà không bao
giờ cạn kiệt. Vậy đi vào đạo Nƣớc, thì trí không dừng ở đồng dị tiểu tiết, tâm không thu
vào tiểu ngã hạn hẹp, cũng nhƣ chí hƣớng phải vƣợt lũy tre xanh. Rộng mênh mông, hoà
đồng với tất cả, tức "Vật ngã vi Nhất", đó là độ mở vô độ của nƣớc vậy.

Những ứng dụng xƣa nay của con đƣờng Nƣớc
Soạn cuốn Ðạo đức kinh, Lão tử muốn đề xƣớng một thuật trị nƣớc không ra vẻ trị, "Vô
vi nhƣ trị", cách ông coi là duy nhất để thành công. Sự cai trị cứng rắn bằng hình phạt, o
ép bằng luật pháp, chỉ tổ khơi dậy tà tâm, thúc đẩy sự đề kháng, và đây là mầm của đại
loạn. Ông muốn một giáo hóa êm ái, thấm dần vào tim, do ngƣời trên sống thanh thoát
mà ảnh hƣởng đến cảm nghĩ và cách cƣ xử của ngƣời dƣới. Ðể đƣợc thế, ngƣời ở trên
đừng ra vẻ làm bề trên bằng thị uy, hống hách, lại phải sống Vô kỷ, Vô công, Vô danh,
Vô tranh, mà không có ý nêu gƣơng, sự cố ý nó luôn sinh kháng ý.
Nhƣng con đƣờng mà Lão tử đề xuất lại là con đƣờng khó nhất, nên chẳng ai buồn tiến
vào. Vì trƣớc tiên, ngƣời quân tử (vua và quan) phải đạt tới mức thập thành nào đó của
đạo Vô vi, nhờ vậy hiểu đạo, sống đạo, rồi sử đạo, điều nhƣ không thể có đối với những
ngƣời có thế có quyền: "Sự soi mòn của quyền bính" mà lại! Chƣa hết, còn phải nhẫn nại
chờ đợi kết quả, cái kết quả có thể rất bền đấy, nhƣng lại quá chậm khi trị theo kiểu
"không làm gì" (vô vi) nhƣ thế. "Trăm năm trồng ngƣời" mà!
Thật ra, để có trật tự mới, phải có con ngƣời mới. Mà để có con ngƣời mới, lại phải có trật
tự xã hội mới: hai yếu tố luôn song hành với nhau. Sự nới lỏng luật pháp phải đi sau sự
biến đổi con ngƣời do giáo dục. Khi con ngƣời đã tốt lên một tí, thì kỷ luật phải bớt khắt
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khe thêm một bƣớc, để cuối cùng chỉ còn tự phát, tự sống tốt do tinh thần tự trọng thôi.
Khó có chính quyền nào dám phiêu lƣu vào con đƣờng ấy, và đủ kiên nhẫn chờ lâu nhƣ
vậy.
Không chối cãi rằng, trong xử thế, vẫn nhiều kẻ áp dụng con đƣờng mềm. Nhƣng thật ra,
họ không mềm thật, mà chỉ mềm mỏng, nghĩa là dùng Mềm nhƣ một sách lƣợc, chứ
không mềm tại tâm. Thiếu sự chân thành, họ chỉ đạt đƣợc những kết quả bề mặt và nhất
thời, chứ hoá dân thì không thể.
***
Bản chất của nƣớc là không hình thức, không cứng nhắc trong khuôn khổ, nhờ đó có khả
năng vạn biến, đủ mềm dẻo để ứng phó chuẩn và nhanh trong bất cứ tình huống nào.
Nguyên lý ấy đƣợc đƣa vào trong lý thuyết võ thuật của nhiều tổ sƣ và của nhiều nhà
viết truyện kiếm hiệp, trong đó nổi bật nhất hẳn là Kim Dung. Kim Dung mang cái nhìn
phóng khoáng đó, chẳng những vào trong võ thuật, mà cả vào triết lý sống nữa. Trong
bộ Ỷ thiên-Ðồ long, ông trình bày lý thuyết Thái cực kiếm của Trƣơng Tam Phong.
Trƣơng chân nhân múa một lần cho đệ tử Trƣơng Vô Kỵ coi, và hỏi xem nhớ đƣợc mấy
phần. "Nhớ đƣợc một nửa", Vô Kỵ đáp. Tam Phong múa lại, nhƣng đƣờng kiếm khác đi,
rồi hỏi xem nhớ đƣợc bao nhiêu. Ngẫm nghĩ một lát, Vô Kỵ reo lên: Quên hết rồi. Trƣớc
sự sửng sốt của mọi ngƣời, chân nhân phán quyết: Vậy ra là đấu đƣợc rồi! Mà đấu với ai
kia? Với một bậc thầy về kiếm pháp đấy, trong khi trƣớc đây, Vô Kỵ chẳng biết gì về
kiếm cả.
Thì ra đây là kiếm ý, chứ không phải kiếm chiêu. Nên chỉ có nguyên tắc, chứ chiêu thì
tùy cơ mà sáng tạo. Chỉ có Tam Phong mới nghĩ ra, chỉ có Vô Kỵ mới hiểu nổi. Nhƣng
hiểu cái lý rồi, thì thiên biến vạn hóa, không thể lƣờng đƣợc. Theo lý thuyết Ðạo học, mà
Thái cực kiếm dựa vào, thì hết mọi cái đều từ Vô mà sinh, nên trở về đƣợc với Vô, thì mới
ứng biến tự nhiên nổi.
Ðƣa triết lý chữ Vô vào cuộc sống, Kim Dung tạo ra mẫu ngƣời Lệnh hồ Xung, sống theo
trực giác, chứ không bằng nguyên tắc, sống thật với lòng, chứ không theo đánh giá của
công luận. Công luận chia chánh tà hai phe. Nhƣng ai chánh mà không có một phần tà,
và ngƣợc lại cũng thế? Thậm chí nhân vật điển hình của phe chánh, đƣợc mệnh danh
Quân tử kiếm, lại che dấu một tâm địa quá tiểu nhân, trong khi một số kẻ trong đám đầu
trâu mặt ngựa lại biết trọng danh dự và chữ tín, và sống có tình nghĩa nữa.
Kim Dung đã mở đầu bộ Tiếu ngạo giang hồ bằng sự gặp gỡ trong tƣơng đắc của hai
trƣởng lão, một thuộc phe chánh, một thuộc phe tà. Tuy đối nghịch bên ngoài, nhƣng

81

5. MỘT NGUYÊN TẮC TU THÂN: CON ÐƯỜNG NƯỚC

thực ra cả hai đều nghĩa khí nhƣ nhau. Và kết quả của sự tƣơng phùng ấy là bản nhạc
Tiếu ngạo giang hồ đƣợc họ đồng sáng tác nên.
Hai ngƣời rồi sẽ bị phe mình giết, nhƣng trong bản nhạc hợp tấu hợp soạn, họ đã gieo
một cái mầm và xƣớng lên một tiền đề. Ðể rồi về cuối, thuộc hai phe sẽ có hai ngƣời trẻ
biết sống tự nhiên nên không màng đến nhãn hiệu chánh hay tà nữa, nhờ đó có thể yêu
nhau và đồng tái tấu bản Tiếu ngạo giang hồ xƣa.
Ðây chỉ là tiểu thuyết, nhƣng nguyên lý nó dựa vào đáng đƣợc ta quan tâm. Càng đáng
quan tâm khi mà ngày nay, ngƣời ta đang trở về với Tự nhiên. Nhân tạo (l'artificiel)
đang phá hoại thiên nhiên và môi sinh một cách trầm trọng, khiến con ngƣời tái nhận ra
sự kỳ diệu của trật tự thiên nhiên, cái trật tự mà hễ đụng vào, là thấy có chuyện ngay.
Việc của chúng ta không phải là để thiên nhiên "bao cấp" mãi, nhƣng trong khi biến cải
thiên nhiên, luôn phải tìm hiểu thiên nhiên và uốn mình theo nó.

Trong tu đức, những phản tác dụng của con đƣờng Duy ý chí
Cũng nhƣ Duy ý chí trong việc điều hành kinh tế, không đếm xỉa đến quy luật tự nhiên
của thị trƣờng, bao giờ cũng đƣa đến thất bại, thì Duy ý chí trong việc luyện đức tu thân,
không mềm uốn theo quy luật tâm lý tự nhiên, cũng dẫn tới những hậu quả nghiêm
trọng không kém.
Phƣơng pháp tu đức xƣa có thể quy về ba chiến thuật căn bản: trốn chạy, kiềm chế và
đƣơng đầu
Vì sợ tội, nói đúng hơn, sợ hỏa ngục do tội , và vì một thứ quan niệm quá pháp lý về tội,
nên ngƣời ta dễ quan trọng hóa một hành vi sai trái đơn lẻ hơn là cả một khuynh hƣớng
xấu. Nhất là trong những địa hạt dễ vấp ngã, nhƣ tình dục chả hạn. Bởi thế, chiến thuật
luôn đƣợc đề cao là Chạy trốn.
Nhƣng nếu chỉ chạy trốn, thì làm sao có năng đức đây. Năng đức là thói quen và sức
mạnh, nó nói lên một trạng thái nội tâm, do đó biệt định con ngƣời là tốt và tốt ở mặt
nào. Ðức thẳng thắn chả hạn, mới làm nên con ngƣời thẳng thắn, chứ không phải một hai
hành vi thẳng thắn. Vâng, yếu tố quyết định là cây, chứ không phải trái cây; là tấm lòng,
chứ không phải hành động:
"Con ngƣời tốt thì từ kho tốt của tâm hồn lấy ra những gì tốt; con ngƣời xấu thì từ nền
tảng xấu của hắn lấy ra những gì xấu; vì lòng hắn đầy thì miệng hắn nói ra" (Lc 6.45).
Hơn nữa, nếu chỉ lo chạy trốn thì sẽ sinh tâm trạng hoảng sợ, do đó ám ảnh. Và thế là
"tránh dịp" quá lại đƣa "dịp" đến. Chính vì chƣa luyện đức, do đó chƣa có đức, nên một
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số tu sỹ ra đời, hễ gặp cơ hội là cảm thấy yếu liền, và dễ dàng sa ngã. Chỉ lo tránh nhiễm
độc, họ chƣa đạt tới tình trạng miễn nhiễm (Phòng bệnh bằng cách đƣa mầm bệnh vào cơ
thể để luyện cho bạch huyết cầu quen chống đỡ, là một việc làm rất táo bạo của Pasteur,
nhƣng hiệu quả lại rất kỳ diệu. Dĩ nhiên khi còn yếu, thì phải tạm tránh cám dỗ để luyện
đức dần dần).
Khoa phân tâm học ngày nay còn tiết lộ nhiều nguy hiểm chết ngƣời, mà tu luyện cổ xƣa
không nhìn ra. Riêng tâm trạng lo trốn chạy chỉ tổ gây ám ảnh và sinh sợ hoảng
(phobie), mà một trong những kết quả là "bối rối lƣơng tâm". Bối rối lƣơng tâm có thể là
ngƣỡng cửa tâm bệnh hay đã thực sự tâm bệnh. Một thứ ám ảnh khủng khiếp và dai
dẳng do nghi hoặc: đã cố ý phạm tội hay chƣa, ý đã đủ để thành tội nặng hay không,
nhất là xƣng không biết có hết và có thành để đƣợc xóa sổ, v.v...?
Ngƣời ta cũng quy về bối rối lƣơng tâm thứ tâm bệnh gọi là ám ảnh thực hiện và ám ảnh
trừu tƣợng: sợ có ý tƣởng xúc phạm đến Ðức Maria, và liền có ý tƣởng ngay; sợ nghĩ hay
nói gì nghịch đức tin, và liền bị thúc bách để làm nhƣ thế.
***
Ðối với những cám dỗ về đức tin và đức tịnh khiết vốn đƣợc coi là rất nguy hiểm, thì
phƣơng thức quen dùng xƣa là chạy. Còn với những cám dỗ khác, thì thƣờng nghe
khuyên là phải trực diện đƣơng đầu. Thật ra, sự đƣơng đầu, nhìn thẳng vào địch mà so
gƣơm với địch, khiến sinh thái độ dứt khoát. Một khi đã quen với thái độ dứt khoát ấy,
hễ cám dỗ tái hiện, liền có phản ứng tức thời, tự động. Y nhƣ khi đã quen vùng dậy khi
nghe chuông báo thức, thì khi chuông vừa báo, đã thấy mình dậy rồi, dù tƣởng nhƣ chƣa
nghe.
Có điều đƣơng đầu nhiều, cứng gặp cứng sao khỏi gây thƣơng tổn. Lại nữa, kẻ quen với
sắt thép và máu lửa dễ coi thƣờng mạng sống và hết bén nhạy tình cảm trƣớc những đau
thƣơng. Cũng thế, một thái độ thƣờng hằng cứng do thƣờng hằng đƣơng đầu dễ làm khô
tâm hồn, đanh nét mặt, khó tƣơng giao, mà hậu quả cuối cùng sẽ là một cảm giác trống
vắng và cô độc.
Nếu với cám dỗ, ngƣời ta khuyên đƣơng đầu, thì với nết xấu ngƣời ta lại khuyên kiềm
chế. Thực ra, kiềm chế và đƣơng đầu, cả hai đều là đánh thẳng, đánh trực diện. Ðánh
theo kiểu Lƣu Bị, chứ không biết dùng mƣu nhƣ Khổng Minh.
Cũng nhƣ đƣơng đầu có ích đôi phen, thì lắm phen cũng cần kiềm chế. Kiềm chế hay
dồn nén, theo Freud, là cách để thăng hoa. Sở dĩ thăng hoa đƣợc, là vì năng lƣợng tâm lý
là một, chỉ khác nhau ở đích nhắm và tính trọc (do địa khí, xác thịt) hay thanh (do thiên
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khí, thiêng liêng). Vì thế, nếu hãm ở chỗ này, thì có thể chuyển dòng về hƣớng khác, do
quy luật hoán chuyển (transfert), chuyển bình diện và chuyển đối tƣợng.
Có điều kiềm chế, tức cấm cản (inhibition) lại là nguồn gốc của nhiều tật thƣơng tâm lý,
từ nửa điên của névrose đến toàn điên của psychose. Cho nên hễ dồn nén khéo và vừa
sức thì góp vốn cho thăng hoa, bằng nhƣ ngƣợc lại, thì sẽ... Biên hòa, Chợ quán. Vậy, khi
nào có thể, thay vì đối đầu với xung động mà nén xuống, ta hãy hƣớng nó về những gì
thiêng liêng một cách khéo léo, và đó là con đƣờng Mềm, là kỹ thuật Judo, dùng sức địch
vào công việc của mình.

Ðƣờng Mềm trong Phúc âm
Chiến thuật Nhu đạo, đƣờng mềm và đi quanh ấy, chính Chúa Yêsu cũng đề xƣớng qua
biểu hiệu Con rắn:
 Hãy khôn khéo nhƣ rắn và đơn sơ nhƣ chim câu! (Bible de Jerusalem dịch là
Malin và Candide).
Khôn nhắm chiến thuật, còn đơn nhắm tinh thần, thái độ. Khôn khéo nhƣ rắn thì phải
biết lẩn, lủi, đi quanh, lúc tiến lúc thoái tùy hoàn cảnh, tùy thời. Nghĩa là rất mềm dẻo,
uyển chuyển, chứ không cứng nhắc nguyên tắc, không luôn luôn trực diện đƣơng đầu.
Còn đơn sơ nhƣ chim câu, thì lòng phải trong suốt và ngay thẳng, không còn bóng tối
của vị kỷ, không còn lá chắn của cố chấp, khiến cản đƣờng ân sủng và che khuất sự thật.
Tâm hồn đơn sơ, đó là tâm hồn sẵn sàng cho ý Chúa, là sáp mềm dƣới tác động Thánh
Thần.
Ðơn sơ, ở nhiều chỗ khác, đƣợc thi vị hóa bằng Con đƣờng trẻ thơ:





Nƣớc trời là của những ai giống nhƣ trẻ nhỏ.
Không tiếp nhận Nƣớc Thiên Chúa với thái độ trẻ thơ thì không vô đƣợc.
Nếu không trở về với trạng thái trẻ thơ thì không vô đƣợc Nƣớc Trời.
Kẻ nhỏ nhất trong các con, ấy là kẻ lớn nhất.
***

Con đƣờng Chim câu và Trẻ thơ đi đôi với Con đƣờng của Thần Khí, với cách hành động
của Ngài.
Cách làm của Thần khí, đó là cách làm "tùy hứng". Thần khí "hứng đâu thổi đấy" mà: Vì
Thần khí không câu nệ, không trói buộc trong những thành kiến, khuôn khổ, nguyên
tắc, chẳng tùy thuộc bất cứ gì. Nên không thể nhìn ra đƣờng đi của Ngài, không biết nó
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bắt đầu từ đâu và đi về đâu. Chỉ vì lý do không thể tìm ra cái gì quyết định hành tác của
Ngài, hành tác này không bị thúc đẩy bởi bất cứ lý do nào, trừ lý do ý Chúa và tình yêu
của Chúa.
Ðƣờng Thần khí thế, thì đƣờng những ai sinh từ Thần khí cũng vậy (Yo.3.8). Họ tự do và
thật thong dong, muốn làm gì thì làm: "Hãy yêu, và hãy làm điều anh muốn, Ama et fac
quod vis", thánh Augustin nói thế.
Hèn gì mà Thần khí đƣợc gọi là Khí (pneuma, esprit), đƣợc sánh với Gió. Khí và Gió vốn
không hình không sắc, nên đi đâu cũng đƣợc và vào đâu cũng xuôi. Y nhƣ nƣớc vậy. Và
thật ra, trong Tân ƣớc, Thần khí cũng đƣợc "đại diện" bằng nƣớc:
 Rửa trong Thần khí và nƣớc.
 Sinh ra từ Thần khí và nƣớc.
Thần khí ấy, thánh Phaolô mang đối lập với Luật, tức với khuôn khổ và hình thức, tóm
lại với "từ ngữ":
 "Từ ngữ thì giết, còn Thần khí làm sống động." (2 Cor.3.6)
 Luật thì trói buộc, còn Thần khí giải phóng. (Coi Rom. ch.8, v.v.)

Chiến thuật Nƣớc trong luyện đức: Mềm
Sức mạnh của nƣớc là ở dẻo mềm. Vì mềm dẻo, nên khó bị tật thƣơng do đụng chạm. Vì
mềm dẻo, nên len lách đƣợc, ứng phó khéo. Nhất là lợi dụng hết sức địch, sức mình. Nhƣ
trong Judo ấy!
Sức, hay năng lƣợng tâm linh, chỉ có một thôi, lại có hạn nữa. Thế mà phải phân chia cho
nhiều ham muốn khác nhau, những xung động tản mát không ích gì cho sự thăng tiến cơ
bản của con ngƣời. Thậm chí cả địch, những nội địch, giống nhƣ virus đã xâm nhập gen
của cơ thể ta, cũng tới đổ xăng ở những cây xăng của ta để đánh phá ta.
Cho nên, một chiến sỹ thành công không phải là một chiến sỹ nhắm mắt tấn công. Mà là
kẻ khôn khéo biết tiết kiệm sức mình và lợi dụng sức ngƣời. Và nhƣ thế, cần biết ngƣời
biết mình và phân biệt thù bạn. Ðể lợi dụng khí giới kẻ thù mà phục vụ cho mục đích của
mình thay vì bỏ uổng khí giới ấy. Ðể tập trung sức vào những mũi nhọn chiến lƣợc, thay
vì gặp đâu đánh đấy, phí sức đi. Năng lƣợng tâm sinh lý có hạn, nên phải chắt chiu, dè
sẻn. Năng lƣợng tâm sinh lý hoán chuyển đƣợc, nên phải khéo đào mƣơng dẫn nƣớc.
***
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Ðâu là bạn, là thù, là những virus sống ký gửi trong tâm hệ ta?
Nền tảng sức mạnh tâm linh tàng ẩn trong vô thức. Vô thức này là chỗ cƣ trú của nhiều
bóng ma khác nhau: các bản năng, siêu ngã và những sức mạnh phản hanh thông
(anticathexes), những nguyên tiêu và cảm xạ chƣa khám phá nổi...
Theo Freud, ở nền tảng của bản năng, có hai sức chủ yếu: Sinh (erôs) và Hủy (thanatos).
Tùy theo sự thống trị của một trong hai, mà con ngƣời và thế giới sẽ thành ác quỷ hay
thiên thần.
Bản năng, đó là nguồn gốc thứ nhất của những xung động. Cách xử sự không khéo với
xung động có thể làm sinh ra trong vô thức những lực phản hanh thông, những hệ thống
áp chế mà Freud quy tụ quanh cái tên Siêu ngã.
Xung động từ trong vọt ra, ngoại thế từ ngoài ép vào, và cái Tôi tâm lý đứng giữa để
dung hòa hai luồng sức. Nếu cái Tôi yếu nên dung hòa không nổi, thì va chạm mạnh có
thể sinh một "trauma", sự cảm nghiệm đau khổ và đòi hỏi đau khổ ấy. Những thƣơng tổn
do va chạm còn có thể là mặc cảm. Ðây là những vùng nhạy cảm và vùng cấm, mà một
từ ngữ hay ý tƣởng dù chỉ liên quan xa xôi cũng đủ làm rung chuyển tâm hệ, suy mờ ý
thức và xáo trộn trí nhớ, lại còn khiến né tránh sự thật và làm bậy vô ý thức nữa. Thƣơng
tổn còn là tan vỡ tâm hệ, do đó một mảnh tách khỏi toàn khối, mà khi bị phóng thể
(projection) sẽ khiến những ý tƣởng từ đấy thoát ra đƣợc đƣơng sự nghe nhƣ tiếng nói
của một ngƣời, một hồn ma nào đó.
Mạnh còn hơn thế là những cảm xạ (affect). Cảm xạ là cái rất huyền hoặc, tự vô thức (tập
thể) vọt ra bất ƣng để chế ngự anh hoàn toàn. Nguồn gốc có thể là những ta-bu nguyên
thủy, chúng bật mồ dậy thành những ảo giác, thành kiến, đố kỵ, gây ra niềm lo âu sợ
hoảng, mạnh tới nỗi không thể cƣỡng mà không sinh dồn nén.
Thức thì thế, mà ngủ thì có những giấc mơ kỳ dị, những "đại mộng" (grands rêves), cái
bỗng dƣng nổi lên, cũng từ những kinh nghiệm nguyên thủy, nhƣng có chức năng báo
trƣớc những tai họa hay giải đáp cho những vấn đề có tầm ảnh hƣởng rộng lớn đến loài
ngƣời hôm nay.
***
Bộ máy tâm lý phức tạp, tế vi và dễ tổn thƣơng đến thế, dễ hơn cả bộ máy sinh lý nữa,
nên không thể làm bừa, làm đại nhƣ quen làm xƣa nay, trong cuộc sống nói chung, trong
tu thân nói riêng. Phải thận trọng và khéo léo, phải uyển chuyển và nên tránh những xốc
cảm xúc (choc émotionnel) bao nhiêu có thể. Sử dụng con đƣờng Mềm bao giờ cũng an
toàn nhứt. Chẳng những an toàn mà còn rất lợi, nhất là trên bình diện chiến lƣợc, bởi
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tránh đƣợc những tiêu hao vô ích, lại lợi dụng đƣợc sức do xung động cung cấp. Y nhƣ
cách làm kinh tế hôm nay: thay vì mặc rác làm ô nhiễm môi sinh, thì chế rác thành đồ
dùng và năng lƣợng; thay vì kệ nƣớc lũ tàn hại nhà cửa, ruộng đồng, thì ngăn lũ làm
điện và để tƣới tẩm, v.v... Chúng ta có đủ cơ sở làm đƣợc nhƣ vậy trong lãnh vực tâm lý.
Cơ sở ấy là khả năng hoán chuyển và thăng hoa.
Thật ra, thì cả hai, hoán chuyển và thăng hoa, rất mật thiết với nhau. Ðể thăng hoa thì
phải dồn nén. Nhƣng nếu chỉ dồn nén suông, một cách thụ động, tiêu cực thôi, thì một là
sinh thói quen "chịu vậy", hai là chịu không nổi thì bệnh đến thế chỗ. Chẳng có gì thăng
hoa ở đây cả. Vậy để có thăng hoa, ít là phải dồn nén tự nguyện, mà không ai tự nguyện
nhƣ thế nếu không vì cái gì tích cực. Nếu cái tích cực này không tốt, một ý đồ "nằm gai
nếm mật" để trả thù chả hạn, thì cũng đâu có thăng hoa. Nghĩa là để có thăng hoa, tức để
có một cái gì cao hơn vọt ra, một tình yêu thiêng liêng hay một đức tính chả hạn, thì
minh hay mặc nhiên, đã phải có ý hƣớng chuyển hoán, hoán sang một đối tƣợng cao
quý, chuyển sang một bình diện thiêng liêng rồi. Ý hoán chuyển càng tích cực, cách
chuyển hoán càng khéo léo, thì dồn nén càng bớt đi và năng đức hoàn thành. Giả nhƣ
dồn nén chỉ vì muốn hy sinh cho tình yêu, nhƣ ngƣời mẹ vì con, kẻ yêu vì ngƣời tình,
hay linh hồn vì Chúa, thì mối tình sẽ cao quý, sâu xa, vững mạnh thêm rất nhiều.
Ðể chuyển hoán dễ dàng, phải có tâm trạng bình tĩnh. Vì cái mà ta chuyển hƣớng là sức
mạnh của một khuynh hƣớng, một xung động. Và thƣờng đây là một cám dỗ, và cám dỗ
này, hễ ta sợ nó, thì nó dƣơng nanh múa vuốt, ám ảnh ta hoài. Nhất là khi nó đƣợc lồng
vào một bóng quỷ. Nên việc trƣớc hết phải làm là khử huyền (démystifier) cám dỗ, coi
thƣờng nó tuy vẫn lƣu tâm đối phó.
Phải biết rằng, dù có quỷ ở đây, thì quỷ cũng phải nƣơng theo tôi, tức nƣơng theo xung
động và khuynh hƣớng của tôi để tấn công tôi. Nó là một virus ký sinh (parasite) trong
gen bản năng, sinh sôi, nảy nở và công phá bằng chính sức con ngƣời. Vâng, dù Satan
hay thế gian cũng chẳng làm gì nổi tôi nếu không có tôi, nghĩa là nếu không có ham
muốn và sự đồng tình của tôi. Nên cái trƣớc tiên phải quan tâm là con ngƣời nội tâm, với
những khuynh hƣớng bẩm sinh hay do giáo dục và tình trạng ý chí. Ðừng để xung động
làm nội gián. Xung động chỉ thành cám dỗ khi nó kéo xuống và hƣớng về thỏa mãn của
riêng tôi. Hãy nghĩ đến Chúa, đến tha nhân và chuyển hóa xung động theo hƣớng đó,
và thế là cám dỗ đổi lốt thành yêu thƣơng đƣợc.
***
Một cách cụ thể, chúng ta hãy lấy xung động tình dục làm thí dụ. Ham muốn loại này, ở
mặt địa khí (chtonien) của nó, hƣớng ta về phái khác thay vì về một ngƣời khác phái, về
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khoái lạc của mình hơn là của chung hai mình. Vâng, trong cơn điên nhục dục, ngƣời
nam chỉ cần ngƣời nữ nói chung (la femme), chứ không cần ngƣời nữ nào đó nhất định.
Bởi thế, hễ sốt thì phải kìm cho hạ bớt cơn sốt, đồng thời cố chuyển tình dục sang tình
cảm (yêu thƣơng) bằng cách hƣớng lòng về chủ thể đối diện và quan tâm đến họ. Ham
muốn ở mặt địa khí cũng nặng về hủy lực (thanatos), nên phải hãm bớt sự tấn công vốn
thuộc thanatos, và tăng thêm erôs bằng những lời và cử chỉ dịu dàng.
Một khi đã chuyển đƣợc tình dục sang tình cảm, thì ta có thể thiêng liêng hóa tình cảm
ấy. Bằng cách yêu ngƣời đối diện trong Chúa. Bằng cách hƣớng tình cảm xa hơn, về phía
Chúa Yêsu hay Ðức Mẹ. Thậm chí bạn có thể nhìn ngƣời khác phái kia nhƣ một ngƣời
con em thiêng liêng mà bạn phải giúp đỡ, và lập tức tình yêu chiếm đoạt sẽ nhƣờng chỗ
cho những tình cảm vị tha.
Ðể đối phó với cơn cám dỗ nhục dục, con đƣờng Mềm còn là thái độ phớt lờ, kệ cho nó
đến thì nó sẽ đi luôn, y nhƣ đụng nhằm cao su vậy. Và đây là kỹ thuật thƣ giãn tâm trí
(với sự trợ lực của thƣ giãn thể lý: hơi thở nhẹ đều, cơ bắp lỏng ra): chẳng để ý chi, cũng
chẳng thiết gì. Ðúng là làm nhƣ Nƣớc: kệ cho tấn công thì không có phản chấn, nên
chẳng có tổn thƣơng.
***
Nói về "nhu đạo", sau đây là một hai thí dụ khác rút từ cuộc đời Tiên sa nhỏ (Thérèse de
l'Enfant Jésus):
Ăn ngon, thì ai mà chả thích ăn ngon, dù thánh nhân cũng thế. Thay vì mím môi trợn
mắt trƣớc thức ăn ngon khi cần đến nó, Tiên sa chỉ việc... ăn đại, nhƣng bằng tâm tƣởng,
món ăn mạnh (fort) thì "dâng" cho thánh Yuse, món ăn thanh dâng cho Ðức Mẹ, món ăn
nhẹ cho cậu bé Yêsu, còn nếu món không ngon, thì: À đây là phần mình!
Thấy mình trong trắng, thay vì gạt bỏ ý nghĩ đó để khỏi kiêu, Tiên sa lại dùng nó để yêu
và khiêm nhƣờng: Không phải vì tôi khỏe, nhƣng vì tôi yếu bé nên Chúa đã thƣơng mà
lấy trƣớc đi những chƣớng ngại vật trên đƣờng!
Giả nhƣ có tội lỗi, Tiên sa vẫn "vụng chèo khéo chống" đƣợc, để vững lòng tin tƣởng:
Chúa công minh, nghĩa là Chúa đếm xỉa đến sự yếu đuối do bản chất của tôi!
Trong cùng chiến thuật của Tiên sa, tôi sẽ lợi dụng tội lỗi mình để nhìn ra độ thấp của tôi
trƣớc độ cao của Chúa, không phải để giận thân hay chạy trốn Chúa, nhƣng để, dƣới
thung lũng của thân phận mình, tôi dễ gặp Chúa trong tiếc nuối và tin tƣởng. Và khi ấy,
thung lũng đã thành "thung lũng phì nhiêu", và tội lỗi thành "Phƣớc thay cái tội" (Felix
culpa)!
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Chiến thuật Nƣớc để tu thân: Thấp
Theo Lão tử, chính vì Thiện hạ (thích chỗ thấp), mà nƣớc thành Bách cốc vƣơng. Quả hợp
với nhận định và lời khuyên của Tiên sa Nhỏ: "Ði xuống thung lũng phì nhiêu của
mình".
Chính khi hạ mình, ta dễ dàng gặp Chúa. Chúa đợi ta ở chỗ vô cùng thấp "Thung lũng"
của ta đó. Ai đã giàu kinh nghiệm thiêng liêng hẳn thấy rõ nhƣ vậy.
Con đƣờng thấp đúng là đại lộ Tin mừng nó mang tấm biển đƣờng BÉ THƠ. Không coi
mình Ðáng gì, đây là một trong hai ba mặt của con đƣờng ấy. Không coi mình Ðáng kể,
bé chỉ kể má ba là Ðáng thôi. Nên bé mặc trao tùy ba má. Bé uốn theo ba má trọn vẹn.
Vét rỗng cái Tôi và uốn theo là bản chất đấng Con Trời trƣớc hết:
 Má Ta và anh chị em Ta là kẻ thi hành ý Cha Ta!
 Hãy thƣa: ...Xin ý Cha thành sự thật, dƣới đất cũng nhƣ trên Trời!
Trên Trời ƣ? Ở đó mọi ý thành một với ý Cha. Mà Trời là Ðức Yêsu ấy. Chúa Yêsu chẳng
là Cung điện duy nhất của Cha, nơi duy nhất Cha tiếp đón chúng ta đó sao? Con ngƣời
Chúa Yêsu, từ căn bản của mình, uốn theo từng nét vẻ mặt Cha: "Ai thấy Ta là thấy Ðấng
sai Ta". Và uốn theo từng nét Ý Cha: "Thức ăn của Ta là thi hành ý Ðấng sai Ta".
Nếu con ngƣời Chúa, do bản chất, là hiện thể của ý Cha, thì do đặc ân và vị thế Mẹ Chúa,
đức Maria cũng nhu mì y nhƣ vậy:
 Má Ta... là kẻ thi hành ý Cha Ta!
 Này đây tôi là tỳ nữ Thiên Chúa!
 Phúc cho nàng vì đã tin!
Tin, đó là xuống đúng chỗ thấp nhất của mình (tôi là nữ tỳ Thiên Chúa) để quy thuận
Thiên Chúa (nhƣ Abraham đã vâng phục đến cùng, do đó thành cha của những kẻ tin).
Ðạp đổ ngai vàng cái Tôi để Thiện hạ, và Thiện hạ để thi hành ý Chủ, đó là ý nghĩa của
khiêm nhƣờng Kytô-giáo. Giống nhƣ Nƣớc, không còn Mặc cảm cái Tôi (complexe du
Moi, theo Jung), nên không có hình dạng riêng của mình, nhờ đó dễ vào mọi khuôn ý
Chúa. Không thể có tùng thuận đúng nghĩa nếu thiếu khiêm nhƣờng. Và khiêm nhƣờng
cũng chỉ đủ độ sâu khi nghiêng về Tùng thuận.
Thật ra, thì khiêm nhƣờng đâu phải là dƣới phận, và tùng thuận đâu phải là cúng dâng
thêm. Mà chỉ là nhìn nhận cái khoảng cách vô biên giữa tôi với Thiên Chúa. Ðứng trƣớc
đấng vô cùng cao, không bao giờ tôi thấp đủ. Ðứng trƣớc đấng là Thƣợng Chúa, không
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bao giờ tùng phục quá đƣợc. Trƣớc Ngài, thái độ duy nhất có thể là thái độ Bé thơ, hay,
nhƣ Vivekânanda nói: Ðứng trƣớc Thiên Chúa, không có đàn ông, chỉ có đàn bà!
Nếu hiểu thái độ đúng đàn bà là ôn nhu, thì ngƣời phụ nữ lý tƣởng phải là Ðức Mẹ:
 Này đây tôi là tỳ nữ Chúa.
 Phúc cho nàng vì đã tin.
 Mẹ Ta là kẻ thi hành ý Cha Ta.
Vậy để làm "đàn bà" và "gà mái", ta hãy đứng vào chỗ của Mẹ, và nhƣ Mẹ, thi hành đúng
chức năng "tỳ nữ" của mình.
Ngày xƣa, ngƣời ta Trời-hóa Ðức Mẹ. Nay phản ứng lại, ngƣời ta muốn xa lìa Ngài. Sống
đạo thì phải có tình có lý. Ðạo hợp lý là đạo đúng hƣớng thần học. Nên thỉnh thoảng
phải dùng cái Lý của thần học mà tra vấn cái Tình của những sùng bái tự phát tự sinh.
Theo lý, thì nếu Ðức Mẹ có địa vị và vai trò gì, thì cũng là trong liên đới với Chúa Kytô.
Chúa là môi giới duy nhất, và mọi sùng kính phải lấy Ngài làm cùng đích, khiến cho Tất
cả vì đức Kytô, để đức Kytô vì Thiên phụ.
Nhƣng nếu Chúa Kytô là Môi giới viết hoa, thì trong Giáo hội, hết thảy chúng ta lại là
đồng môi giới với Ngài, do đó có thể nhờ vả, nƣơng cậy lẫn nhau trên đƣờng hành
hƣơng về Ðất hứa. Ðức Mẹ là Ðồng môi giới theo một ý nghĩa đặc biệt và môi giới cho tất
cả. Nên đến với Ngài cũng là mặc nhiên đến với đức Kytô. Có điều, nhƣ ai có kinh
nghiệm sẽ thấy, hễ đến với Mẹ, ta dễ thấy mình bé nhỏ và có thái độ đơn sơ. Bằng nhƣ lý
quá, thì dễ phồng lên nhƣ trái banh và bắt gặp cái Tôi của mình. Thế mà để đến với
Chúa, thì ta phải có thái độ Bé thơ và Tỳ nữ.
Nƣớc trong lối sống: Tùy
Mềm đến hết mức và trơn trƣợt hoàn toàn, nƣớc không có dạng hình nào, nên vừa khớp
mọi khuôn. Không gì ngăn nổi nƣớc, không gì ràng buộc đƣợc nƣớc. Nƣớc thành mọi
dạng, nhƣng nƣớc không hề biến dạng, mà vẫn nguyên vẹn là mình. Chỉ cần giữ cái cốt
yếu, chứ không câu nệ tiểu tiết, nên nƣớc dung hợp đƣợc với tất cả, và với tất cả luôn
trong tƣ thế sẵn sàng, để:
 Ðáo giang tùy khúc, nhập gia tùy tục.
 Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài.
Vâng, phƣơng châm hành động của nƣớc là Tùy. Tùy là cách dùng binh thiên biến vạn
hóa của những bậc thầy nhƣ Gia cát Khổng Minh. Tùy vì tuy cùng trƣờng hợp, nhƣng
mỗi ca mỗi khác, khác do hoàn cảnh, con ngƣời, khác do địa thế hay thời thế.
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Dụng binh phải thế, thì ở các địa hạt khác cũng vậy, sống đạo cũng vậy luôn. Không đổi
đƣợc mình thì không dễ uốn mình để ứng phó đƣợc. Ðể ứng phó đƣợc theo Tùy, thì phải
biết nhiều, khéo tính và dám đổi. Ðổi bắt đầu từ chính mình ấy.
Với kẻ nhiều ham muốn, hắn giống nhƣ ngựa bất kham, không thể trị mình nếu không
khép mình vào kỷ luật. Kỷ luật phải chặt, nhƣng lại đừng cứng nhắc. Vụ luật quá, thì luật
sẽ trói, khiến không thể bay. Trong kỷ luật, hãy nhắm cái mà kỷ luật nhắm, tức tinh thần,
chứ đừng nệ hình thức. Thánh Augustin nói: Ngƣời Kytô-hữu không phải không luật lệ,
nhƣng anh không ở dƣới luật lệ!
Khi nhờ luật mà đức đã vƣng vững rồi, thì phải bớt dần hình thức để giải phóng tinh
thần. Theo Yoan Thánh giá, dù con chim chỉ buộc bằng sợi chỉ cũng không bay bổng
đƣợc. Vâng, dù đây là sợi chỉ mảnh mai, một điều tiểu tiết, một thời khắc chỉ định, một
cử chỉ đã quen, một nếp sống dù là của nhà tu...
Cũng chính Yoan Thánh giá, ở bìa tác phẩm Leo núi Cácmen, đã vẽ con đƣờng dốc với
sáu mốc chữ Vô. Sáu chữ Vô ấy dẫn thẳng tới đỉnh của Hôn nhân thiêng liêng đó. Con
đƣờng thiêng liêng quả là con đƣờng Từ bỏ. Tận cùng của từ bỏ phải là bỏ chính sự từ bỏ.
Nghĩa là không còn vấn vƣơng chi, ngoài cái chính yếu: Thiên Chúa. Mà đã chạm tới
đúng Thiên Chúa, thì chẳng còn vƣớng chi cả. Dù là vƣớng chính Thiên Chúa, nhƣ Tiên
sa Nhỏ sẵn sàng rời Thiên Chúa đến giảng về Thiên Chúa cho các thành viên của địa
ngục.
Vả lại, từ bỏ hết là buông mình vào vực thẳm Thánh Thần. Mà Thánh Thần thì bản chất
phóng khoáng, hứng đâu thổi đây , không gì ngăn nổi, không gì ép buộc.
Không còn khô cứng trong khuôn thƣớc nữa, tôi có thể ứng biến thích hợp tùy ngƣời, tùy
vật, tùy hoàn cảnh, nhất là tùy ân và ý Chúa. Không phải cứ thấy thích thì làm, thấy
xung quanh làm thì làm theo. Dù làm theo cái thích và cái quen của mình hay của ngƣời
đều là buông xuôi, là thiếu tự do cả. Buông xuôi, vào khuôn, lặp lại, đó là sự quán tĩnh
của vật chất, sự ù lỳ của xác thịt.
Khuôn ép, đó là dƣ luận, thói quen, thành kiến. Dƣ luận có nội gián là sự lƣời biếng và
hèn nhát của tôi. Thói quen và thành kiến là do quy luật Lặp lại (répétition) của vật chất
và xác thịt tạo thành. Thắng đƣợc những kẻ thù trên, tự do phải đối đầu với kẻ thù sâu ẩn
nhất, cũng là linh hoạt nhất: cái Tôi và Mặc cảm cái Tôi. Mặc cảm cái Tôi là điểm đồng
quy của gần nhƣ mọi mặc cảm. Cái gọi là ý riêng (volonté propre) là con đẻ của nó, nên
hễ phá đƣợc nó, thì ý riêng cũng chết luôn.
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Muốn thoát khỏi sự khống chế của cái Tôi, ngoài những "bỏ ý riêng" lặt vặt ra, thiết tƣởng
phải đến cầu cứu ở tình yêu, tình Chúa và tình ngƣời, để cái Chúng tôi hình thành do đó
sẽ hóa giải cái Tôi cô độc và ích kỷ. Quả thật, chỉ nhờ tình yêu mới ra khỏi thế giới hạn
hẹp của cái Tôi. Và chỉ ân sủng Chúa mới sinh đƣợc một tình yêu thuần khiết.

Con đƣờng Mềm và cái nhìn Âm dƣơng
Ðể có sự uyển chuyển, nên học quen với cái nhìn Âm dƣơng.
Âm dƣơng tuy nghịch nhau, nhƣng lại dung hợp đƣợc với nhau. Và ta dễ chấp nhận
những gì mình không quen nhìn, nghe, hay cảm, nghĩ, lại còn lợi dụng đƣợc chúng để
tìm ra ánh sáng và tổng hợp mới từ những mới cũ giao nhau.
Âm dƣơng tuy nghịch nhau, nhƣng lại tìm nhau nhƣ những bù trừ không thể thiếu. Và
ta dễ sống với những con ngƣời khác mình, lại cố dung hòa khuynh hƣớng của mình với
một cái nghịch chiều đối xứng, hầu chúng mài trơn cho nhau những chỗ su si, sắc cạnh.
Ðúng thế, thẳng thắn suông thì sinh tàn nhẫn, hiền từ suông thì dễ nhu nhƣợc. Nhƣng
nếu hai đức giao nhau, chúng sẽ hoàn thiện lẫn nhau.
Âm dƣơng tuy phân đấy, nhƣng lắm khi bằng một phân biệt rất tƣơng đối. A sáng hơn B
ƣ, ta thấy B là tối; nhƣng trƣớc một điểm tối hơn, thì B lại sáng lên. Nên phân định âm
dƣơng cũng là một phân định uyển chuyển, không tuyệt đối hoàn toàn. Trƣớc cái nhìn
ấy, không một ngƣời, vật, sự việc gì là xấu hay tốt hẳn; cũng không một lối sống nào là
lỗi thời hay hợp thời mọi mặt...
Âm dƣơng tuy phân, nhƣng đƣờng phân không sắc nét, nhƣ giữa sáng và tối ấy. Và nhận
định âm dƣơng sẽ càng uyển chuyển thêm. Chân lý đức tin tuy là một, nhƣng khám phá
chân lý thì mỗi thời mỗi khác, mỗi văn hóa mỗi đổi thay. Sống đạo tuy là đồng hóa với
Chúa nhập thể, chịu chết và phục sinh đấy, nhƣng mỗi ngƣời nhấn mạnh hơn vào một
trong ba mầu nhiệm, và nhấn với sức ấn khác nhau, chứ không nhất định chỉ xuất thế
hay nhập thế mới là đúng, và đúng cho hết mọi ngƣời trong cụ thể.

TÓM LẠI
Lấy cứng chọi cứng thì dễ bị tổn thƣơng. Ðứng về mặt tâm lý, điều ấy càng rất rõ, nhất là
với những khám phá ngày nay về tầm quan trọng của vô thức. Vì thế, không nên Duy ý
chí (volontarisme) trong tu thân, mà hãy đi vào con đƣờng Mềm của nƣớc.
Không gì mềm bằng nƣớc, hễ địch lấn thì nƣớc lui, hễ địch lùi thì nƣớc tiến, mà nƣớc
chẳng thất bại hay tổn hại chi cả. Mà cũng chẳng ai tranh đua với nƣớc làm gì, vì nƣớc có
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kiêu căng, háo thắng đâu, nƣớc luôn luôn tìm chỗ thấp mà. Nƣớc cũng không bám vào
hình thức nào, nên nƣớc dễ biến tùy hoàn cảnh, miễn là bản chất nƣớc không đổi.
Chính Chúa Yêsu cũng dậy vững chắc chính mình: "đơn sơ nhƣ chim câu", nhƣng mềm
dẻo trong đƣờng lối: "khôn nhƣ con rắn". Ngƣời ta dễ cứng nhắc khi vụ vào tiểu tiết và
hình thức, nhƣng sẽ thoáng hơn khi chú trọng đến cái chính yếu và tinh thần. Con đƣờng
khoáng đạt ấy cũng là Luật Thần khí, nhƣ Phaolô diễn tả.
Vậy, trong chiến đấu thiêng liêng, ta hãy Mềm, nghĩa là khéo luồn lách, biết tiết kiệm sức
mình và lợi dụng sức địch. Lợi dụng sức địch khi hoán chuyển xung động, biến cám dỗ
thành tình cảm lành thánh.
Và hãy Thấp, nghĩa là vét rỗng cái Tôi để hạ mình và uốn mình theo ý Chúa. Khiêm nhu
và tin tƣởng, tôi sẽ có sức Chúa làm sức mạnh của tôi.
Ðồng thời sống chữ Tùy, nghĩa là tùy thời, tùy hoàn cảnh mà đổi thay ở hình thức và
đƣờng lối.
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Ông thánh chẳng bao giờ thành ông thần đƣợc. Ông thánh là ngƣời và mãi mãi là ngƣời.
Là ngƣời trƣớc khi làm thánh, và dù làm thánh vẫn phải làm ngƣời. Hơn thế, chỉ có làm
ngƣời, anh (hay chị) mới làm thánh nổi. Chứ nếu không, "muốn bay, (chị) sẽ bò" đấy.
Nghĩa là làm thánh hụt, và còn tệ hơn nữa kia.
Nhƣ thế là thế nào?
Là thế này, nếu anh muốn nên thánh, cái đức của anh vừa rất siêu nhiên vừa phải rất
"ngƣời" nữa. Ðạo đức dù Kytô-giáo vẫn là đạo đức, chỉ thêm có hƣớng nhắm, độ sâu và
sắc thái Kytô-tính thôi. Một Kytô-hữu không thể thƣơng ngƣời nếu lòng không rung
trong tần số con ngƣời, tần số của ngƣời thân, của ngƣời cùng khổ và của mọi ngƣời khác.
Y nhƣ thế, và có gì hơn thế. Thƣơng ngƣời ƣ? Hãy thƣơng nhƣ Chúa thƣơng. Mà yêu nhƣ
Chúa thì yêu đến cùng tận, đến hy sinh mạng sống, đến làm ơn cho kẻ hại mình.
Vì đạo đức là một, nên nếu các đức tự nhiên phải lấy Nhân làm đích điểm, thì các đức
siêu nhiên cũng gặp nhau ở đức Ái Chúa Kytô. Và nếu đạo đức tự nhiên chỉ đƣợc xây
vững trên những năng đức căn bản, thì đạo đức Kytô-giáo Tây phƣơng xƣa cũng lấy bốn
đức trụ (vertus cardinales) Hy-La làm nền tảng của mình. Bốn đức ấy là: tiết độ, khôn
93

6. TỔ CHỨC CÁC NĂNG ÐỨC

ngoan, công bình và cƣơng dũng. Bốn đức ấy xem ra hƣớng về nhiệm vụ, có gì giống nhƣ
Trực và Nghĩa của chúng ta, do đó thiếu hƣơng vị Tình ngƣời, cái "đặc sản" chính tông
Kytô-giáo. Vậy có lẽ nên quay về với truyền thống Khổng giáo, ở đó chúng ta tìm thấy
một khái niệm về "đức trụ" thâm thúy và trọn vẹn hơn. Ðức trụ Khổng giáo, đó là bộ ba
Nhân-Trí-Dũng, rồi Thành và Trung dung. Thật ra, thì Trí, Thành và Trung dung đi với
nhau, trong khi đức Thành lại đƣợc nhấn mạnh nhất cùng với đức Nhân, nên xin phép
tổng hợp lại, là: Thành-Nhân-Dũng.

Nền tảng thứ nhứt: Thành. Thành với Trí, Trung dung
Nền tảng đạo đức mà là Thành ƣ? Chắc anh (hay chị) bỡ ngỡ lắm nhỉ? Vì xƣa nay trong
Kytô-giáo, có mấy khi nói đến Thành đâu, lại phụ nữ Ý thƣờng mở đầu danh sách tội
xƣng bằng Buggia, nói dối, một cách rất thân thƣơng, y nhƣ ăn mì sợi (spaghetti) vậy.
Thế nhƣng, với truyền thống đạo đức học Ấn độ và Trung hoa, thì Thành lại là cái rất
quan yếu.
Ðối với Ấn-Phật giáo, Thành (satya) không phải chỉ là có sao nói vậy, mà còn là có sao
(sat) hiểu đúng vậy (satya) và sống theo nhƣ thế. Tỷ dụ nhƣ với Phật giáo chủ trƣơng Vô,
thì Ngã là giả dối, nên nhìn nhận Vô ngã mới là thành. Còn với Ấn giáo chủ trƣơng Hữu,
thì Thành là kẻ nhận ra Ngã là một với Siêu việt thể.
Vì Thành là nhìn ra và nƣơng vào sự thật, lại vì Thành dẫn tới Minh (sáng), trong khi
Minh là nguyên nhân của giác ngộ, giải thoát, nên Thành là năng đức tối ƣ quan trọng.
Vì Thành với sự thực đƣợc coi là quan yếu nhƣ thế, nên nói dối cũng là điều rất xấu xa.
Với Yoga, thì trong Ngũ giới, giới sát là trọng nhất, rồi liền đó là giới ngoa (cấm nói dối).
Nơi thánh Gandhi, chữ Thành luôn ở cửa miệng và dƣới ngòi bút. Tĩnh viện của ông
cũng có tên Satya-âsrama (am Thành) hay Satya-âgraha-âsrama (am Trụ vào đức
Thành). Thành phải là kim chỉ nam cho toàn cuộc sống, dù đây là trong đấu tranh chính
trị.
Bên Trung quốc, đức Khổng bàn giải rất nhiều về đức Thành, bàn ngay ở phần Hình nhi
thƣợng, phần nền tảng và siêu hình của giáo lý.
Theo sách Trung dung, cơ sở của Thành là ở Trời. Nơi Trời, thì Hữu với Hành là một.
Trời có thế nào, luôn hiển ra trong hành động nhƣ thế, không đổi thay. Nên Thành là
đạo Trời vậy:
 Thành giả, Thiên chi đạo dã (ch.20).
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Con ngƣời thì không đƣợc thế. Ðức Thành chỉ tiềm ẩn nơi con ngƣời nhƣ một mầm
mống, mạnh yếu khác nhau. Với bậc thánh, thì sự hiểu Ðạo là tự nhiên, nhƣ bẩm sinh
vậy. Còn phần đông thì phải thƣờng hằng bác học (học cho rộng), thẩm vấn (hỏi cho
cùng), thận tƣ (nghĩ cho kỹ), minh biện (luận cho rõ), đốc hành (thực hành cho siêng
năng), thì mới Thành và sống Ðạo nổi:
 Thành chi giả, nhân chi đạo dã (Trở nên thành, ấy là đạo ngƣời).
Thật ra, Mệnh Trời làm sao, đã in nơi ngƣời thành Tính nhƣ vậy rồi, nghĩa là ấn phẩm
(Tính) luôn luôn Thành với ấn bản (Mệnh):
 Thiên ƣ đạo chi mệnh
Hình ƣ nhất vị chi tính
(Khổng tử gia ngữ, XXVI.)
Loài vật chỉ có phách thể, nên Tính làm sao, không thể không sống theo nhƣ thế. Nhƣng
con ngƣời còn có hồn (khí hồn phách hội), nên nhƣ vạn vật, mà cũng "linh ƣ vạn vật", vì
thế phải thắng mình thì mới sống đƣợc theo cái Tính lý tƣởng, nhờ đó Ðạo hiển ra thành
Ðức, và đó là Thành với Ðạo, cũng là Thành với mình:
 Thiên mệnh chi vị tính, xuất tính chi vị đạo (Trung dung I).
Càng sống thành với mình, nghĩa là thành với lƣơng tri của mình, thì lƣơng tri ấy ngày
thêm trong suốt, để ta nhìn thấu đến cái Tính lý tƣởng hay cái đạo làm ngƣời, và đó là
Minh (sáng), là Trí (sagesse):
 Thành tắc minh hĩ; minh tắc thành hĩ (Hễ thành thì minh; hễ minh thì thành)
(ch.21).
Thành và Minh mật thiết với nhau nhƣ thế, nên hễ một cái phát triển, thì cái kia cũng lớn
theo. Minh, đó là thứ Sáng trực giác, vừa trí thức vừa thực hành của đời sống nội tâm,
nhờ đó ta nhận ra cái đạo làm ngƣời khách quan, đồng thời nhận ra cách áp dụng
nguyên tắc vào những hoàn cảnh cụ thể. Ðể đƣợc nhƣ vậy, cần phải luôn thành khẩn,
luôn trung tín với sự thật thiêng liêng, với sự thật về mình, về những thiếu sót và không
xứng của chính mình, chứ đừng để tự ái, ham muốn hay thành kiến làm tối mắt lƣơng
tâm và che đậy sự thật.
Thật ra, do bản tính, ai mà chả yêu sự thật, do đó ham biết thật nhiều (sự thật), biết thật
sâu (sự thật) bằng cách kỳ cùng tra vấn Sao và Tại sao. Song những ham hố, thành kiến,
cùng với "Mặc cảm cái Tôi" khiến ta, vô thức hay hữu thức, dễ dàng trốn tránh sự thật, về
ngƣời cũng nhƣ về mình.
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Tự nhiên Thành, do đó tự nhiên Sáng, chỉ có hai đấng Vô nhiễm, do vô nhiễm mà phản
chiếu Ðạo Trời hoàn toàn, và đó là Ðức Yêsu do bản tính (Chính vì Thiên Chúa Cha, cái
Hữu viết hoa thế nào, Chúa Yêsu cũng hiện ra nhƣ thế: "Ai thấy Ta là thấy Ðấng sai Ta",
nên Chúa quả là Thành viết hoa và sự Thực viết hoa - Yn.14.6), và Ðức Maria do đặc ân.
Còn ngƣời khác, thì nhiều hay ít đã nhiễm rồi, nên bị nhiều bóng mây phủ mờ Ðạo. Vì
thế, phải "tự minh thành", nhờ ân sủng và cố gắng phải xua tan dần những bóng mây kia
bằng học, hỏi, nghĩ, luận và hành động.
Không phải chỉ học hỏi cái đạo tự nhiên, mà hơn hơn thế, học hỏi cái Ðạo Trời thành
ngƣời: đức Yêsu Kytô. Và nơi đức Yêsu, cái Thiên mệnh đột giáng: Thiên Chúa yêu tôi
nhƣ con đẻ và cứu tôi nơi Con đẻ của Ngài. Việc của tôi từ đây chỉ là uốn mình theo cái
Thiên mệnh này nhƣ Chúa Yêsu, để trở nên cùng dòng giống với Ngài, đấng đã vâng lời
cho đến chết:
 Mẹ Ta và anh chị em Ta, đó là kẻ thuận thi ý Cha Ta.
Càng thuận thi Ý Cha và thành với Ðạo, tâm ta càng sáng lên, và ta thành đại trí (sage,
sagesse). Không những Trí để hiểu Ðạo một cách lý thuyết, ta còn Minh để thấy rõ phải
sống đạo thế nào trong những hoàn cảnh cụ thể, cũng nhƣ đánh giá thế nào về một tƣ
tƣởng hay hành động. Và đây là ơn Phân định (discernement) thánh Phaolô hay nói
đến. Và cũng là sự sáng suốt của chàng mù bẩm sinh trong Phúc âm (Yo.9.1tt.), tuy thất
học nhƣng vì có sao nghĩ vậy và nghĩ sao nói thế, nên nhìn ngay ra rằng kẻ mà Thiên
Chúa nghe không thể là ngƣời tội lỗi đƣợc (c.31).
Ðể ứng phó đúng mức trong những hoàn cảnh cụ thể, thì phải áp dụng nguyên tắc
Trung. Trung không phải là ở đúng mức giữa lý thuyết vốn cứng nhắc, nhƣng cứ tùy
hoàn cảnh mà đổi thay, nhƣ Trần trọng Kim nhận định (Xx. Nho giáo, TTHL, tr.40).
Nói cho chính xác, thì Trung là gì?
Nhƣ trên đã nói, hễ Thành thì tâm sáng dần ra, mà hễ tâm sáng thì cái Ðạo hay Ý Trời
mới hiện lên trƣớc con mắt lƣơng tri đƣợc. Nói cách khác, hễ tƣ dục tƣ kỷ, thì cái nhìn
thiên lệch và Ðạo mờ khuất mất. Vì thế, phải có thái độ Trung, nghĩa là khách quan và
trung thành với sự thật, ngay thẳng trong nhận xét, chứ không nghiêng bên nào giữa hai
vế nghịch nhau. Nghĩa là vững ở đức Trung (Trung dung là kiên vững ở Trung):
- Nhân tâm duy nguy, đạo tâm duy vi, duy tinh duy nhất, doãn chấp quyết trung (Cái
tâm con ngƣời dễ gặp nguy (do tƣ kỷ), mà cái đạo của tâm lại rất tế vi, nên phải giữ lòng
tinh tấn và quy nhất, thì mới vững đƣợc ở đức Trung vậy), (Thƣ: Ðại-Vũ mô).
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Cứ nhìn vào sự biến dịch, thì sẽ thấy nguyên tắc Trung hiển lộ ngay. Vâng, trong thiên
nhiên, bao giờ cũng có dung hợp những thế đối nghịch nhau, nhờ đó mới có tƣơng
thông và hài hòa:
 Trung giả dã, thiên hạ chi đại bản dã; hòa giả dã, thiên hạ chi đạt đạo dã. Trí
trung hòa, thiên địa vi yên, vạn vật dục yên (Trung là gốc lớn của muôn vật, hòa
là chỗ đạt đạo dƣới gầm trời. Trung và hòa đến cùng cực, thì trời đất yên vị và vạn
vật sinh hóa mãi). (Trung dung, I).
Vì thế, Trung ở thể là thái độ tâm hồn luôn trong sáng và thẳng ngay. Trung ở dụng là
cách làm không thái quá hay bất cập, nghĩa là cực đoan và quá khích.

Nền tảng thứ hai: Dũng
Thành là dám nhìn thẳng vào sự thật, nhận ra lẽ phải, và đánh giá theo đó, dù là đánh
giá chính mình và ngƣời thân của mình. Nên để tâm thành, thì phải rất dũng cảm.
Có hai thứ Dũng: dũng của ngƣời phƣơng Bắc và dũng của ngƣời phƣơng Nam, theo
cách gọi của Khổng tử. Dũng ngƣời phƣơng Bắc là thứ dũng để đánh nhau, còn dũng
ngƣời phƣơng Nam là thứ dũng để tự chủ. Có làm chủ đƣợc mình từ bên trong, thì mới
khoan đƣợc với ngƣời và hòa đƣợc với xung quanh (Trung dung, X).
Theo đức Khổng, muốn dũng thì phải có liêm sỷ (ch.XX). Liêm sỷ là nhạy cảm với điều
đáng thẹn. Ðáng thẹn là những gì xấu, hèn, không xứng với nhân phẩm. Cho nên ngƣời
có liêm sỷ cũng là ngƣời tự trọng, tự kính mình nhƣ một con ngƣời nên không dám bôi
nhọ mình dù chỉ bằng một tƣ tƣởng bất xứng. Và nhƣ thế, tự trọng là kẻ yêu những gì cao
quý và thiêng liêng.
Ngƣời đời thƣờng lẫn tự trọng với tự ái. Vì thế, một "gentleman" dễ nổi đóa khi bị khinh
thƣờng, và không dám từ chối một thách đấu. Và một hiệp sỹ, tuy không thèm đánh
ngƣời ngã ngựa, nhƣng sa ngã vào cuộc sống điếm đàng, thì lại không xấu hổ chi.
Kẻ sùng đạo thƣờng có ngộ nhận kiểu khác. Họ tƣởng đã khiêm nhƣờng thì không cần tự
trọng nữa. Và tuy trau dồi đức hạnh, họ không lo cao quý hóa cảm nghĩ của mình.
Phải nhìn nhận rằng, giáo dục Kytô-giáo dù trong nhà tu, cũng không quan tâm đến tự
trọng và liêm sỷ, đồng thời không khích lệ sự dũng cảm. Ðƣợc tiếng đạo đức, đó là ngƣời
cầu kinh nhiều và có vẻ khiêm tốn. Và ngƣời có vẻ khiêm tốn lắm khi lại nhu nhƣợc, vừa
không dám chống bạo lực, vừa sẵn sàng uốn gối trƣớc kẻ có quyền có thế, trong những gì
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thấy không tội. Vâng, lắm ngƣời không nghĩ rằng phải tự trọng: trọng mình không phải
vì chính mình, nhƣng vì phẩm giá ngƣời ở nơi mình.
Thú thật, trƣớc đây tôi thƣờng bị "xì căng đan" khi đọc Phúc âm tới chỗ Chúa Yêsu khen
ngƣời ngoại-nữ khi họ ví mình với chó con (Mt.15.26-28). Thật ra, Chúa Yêsu khen bà chỉ
vì chiều cao đức tin thôi, chứ liêm sỷ, thì bà ta chƣa hiểu đƣợc.
Xin nhắc lại, tự trọng đúng nghĩa không phải là tự ái đâu. Ngƣời tự ái sợ nhục với ngƣời
khác, còn kẻ tự trọng sợ nhục với chính mình. Bởi thế, biết liêm sỷ, chẳng những anh
không dám làm điều xấu, mà dù chỉ một ý nghĩ bất xứng thôi cũng đủ làm anh xấu hổ
rồi. Ý nghĩ bất xứng hay hèn hạ, đó là ý nghĩ lợi dụng kẻ khác để trục lợi cho mình. Ðó là
ý nghĩ luồn cúi và o bế. Ðó là ý nghĩ lừa ngƣời hoặc không tin vào bạn thân.
Sang địa hạt siêu nhiên, nếu tôi coi Chúa Yêsu là Thiên Chúa và tri kỷ, thì mọi tội với tôi
đều là phản bội, là hành động vô liêm sỷ hết. Nhất là khi tôi không còn chỉ là con ngƣời,
mà còn là ngƣời con Thiên Chúa nữa! Từ nay, ở cƣơng vị là em Chúa Yêsu và con Cha,
với niềm kiêu hãnh và tự trọng mới, tôi càng phải có liêm sỷ hơn, và thà chết chẳng thà
làm nhơ nhuốc danh xƣng này (Chính Phaolô cũng chấp nhận niềm kiêu hãnh trong
Chúa - 1 Cor. 1.31). Cũng để xứng với danh xƣng này, "con nhà tông không giống lông
cũng giống cánh", tôi phải cố "mặc" lấy cho mình con ngƣời mới (Eph.4.24), nhiễm lấy
cho mình ý nghĩ và tâm tình Chúa Yêsu, ý nghĩ và tâm tình hẳn rất thanh cao và tinh tấn
(Ðúng đó là những gì "cao quý", "đáng ca tụng" mà ta phải mang vào mình - Php.4.8).
Nuôi dƣỡng mình bằng những ý nghĩ và tâm tình nhƣ thế, tâm hồn tôi đƣợc thiêng liêng
hóa dần dần, khiến tôi có cảm giác: Sống với tôi là đức Kytô. Chẳng những vì Chúa
chiếm hết ý nghĩ và trái tim tôi, mà còn vì tâm trí tôi đầy ắp những tƣ tƣởng và cảm xúc
của Ngài, dù đối với Cha, dù đối với kẻ tội lỗi hay cùng khổ.
Ðể có đƣợc những tâm tình và thái độ nhƣ thế, ơn Chúa cần phải lớn, cố gắng cần rất
nhiều. Nên không thể không có đức Dũng để thắng sức trì, sức nặng, và cất bổng mình
lên.
Ðể luyện con ngƣời-thần, cũng phải luyện con ngƣời-ngƣời. Ðây là luyện ý chí và luyện
thành một bản sắc. Vâng, thánh nào mà lại không là một nhân cách hoàn chỉnh nhỉ?
Ðể luyện nhân cách, phải biết con ngƣời mình, chỗ mạnh và chỗ yếu, chỗ nổi và chỗ chìm
của nó, nhờ đấy có thể tùy nghi uốn nắn và phát huy thế mạnh. Kẻ giàu động tính
(activité) thì có nghị lực, kẻ ham muốn nhiều là kẻ sống khỏe nhất. Với những thế mạnh
ấy, anh làm thánh cũng dễ, mà làm quỷ cũng mau. Nên dù ngọc hay đá gì gì thì cũng
phải rũa, phải mài công phu vậy.
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Nền tảng thứ ba: Nhân. Từ Sinh đến Nhân
Dũng là sức mạnh tâm lý để tấn công và chống cự. Nên nó cứng rắn và gồ ghề, su si. Nhƣ
xe tăng và kẽm gai ấy. Trong luân lý, nó đi với công bình, ngay thẳng, và giúp tiết chế,
kỷ luật. Nên nó thật cần để làm vững chắc tòa nhà đạo đức chúng ta. Có điều vì nó khô
và cứng, nên dễ sinh bất cận nhân tình. Nó cần dịu êm lại bằng cách dung hòa với đức
Nhân.
Nhân vừa có nghĩa là sống xứng nhƣ một con ngƣời, và tỏ hiện ra ở cung, khoan, tín,
mẫn, huệ; lại vừa là thân thiện với loài ngƣời, do đó dễ cảm dễ thƣơng. Nhân theo nghĩa
thứ hai là một năng đức.
Ðể hiểu đức Nhân, phải đặt nó vào giữa đức Sinh. Nói đến Sinh là mở vào toàn sự sống,
mở rộng đến cả thiên nhiên.
Mà sao con ngƣời lại không dòng sinh vật và thuộc trái đất kia chứ? Tây phƣơng quen
nhìn con ngƣời theo chiều cao của nó, nên tách nó khỏi thiên nhiên. Còn Ðông phƣơng
lại nhìn theo chiều ngang: con ngƣời bơi lội giữa núi sông, cây cỏ. Thực ra, chỉ có hiện
hữu ngƣời với cả hai chiều kích ấy.
Vào thời cổ đại, con ngƣời ở giữa núi sông, đã bị núi sông nuốt mất. Thần thiêng thành
một với núi sông, nên núi sông áp đảo con ngƣời. Có lẽ để đƣợc an toàn, ngƣời Phƣơng
đông đã hòa mình vào thiên nhiên và coi mình là một tiểu vũ trụ.
Do thái giáo, bằng cách đặt Thiên Chúa ở trên thiên nhiên và đặt thần thiêng vào trong
Thiên Chúa, nên giải thiêng đƣợc thiên nhiên và giải phóng con ngƣời khỏi sự đe dọa
của nó. Kế đó, từ vài ba thế kỷ nay bên Âu châu, sự phát sinh và phát triển của khoa học
kỹ thuật đã đặt thiên nhiên dƣới sự quản lý và điều khiển của con ngƣời. Ðang làm chủ,
thiên nhiên biến thành phƣơng tiện và nô lệ. Thế nhƣng bất ổn lại tăng thêm khi, vì
khinh thiên nhiên, con ngƣời đã lợi dụng và lạm dụng nó. Và kết quả là nguy cơ tự hủy
diệt do nguyên tử lực họ phát minh, do tầng ozone đang mỏng đi, do dioxyde de
carbone phế thải, do SIDA và bao bệnh nan y khác mà tội lỗi nuôi dƣỡng.
Hồi chuông báo động đã vang lên, và thần học gia Moltmann lƣu ý rằng, sự cứu vãn duy
nhứt là "quay trở về" (conversion) với những giá trị thiêng liêng, trở về "với niềm tôn
kính mới đối với sự sống và các tạo vật khác". Kính trọng sự sống và yêu quý thiên
nhiên, ta sẽ không dám lạm dụng nó khi nhìn nó trong Thiên Chúa và thấy Thiên Chúa
trong nó. Không thống trị thiên nhiên nữa, ta sẽ sống giữa nó và biến nó thành bạn đồng
hành của mình. Và đây là một "cải cách có tính sinh thái" đối với loài ngƣời và xã hội
chúng ta (Coi Moltmann. Has Modern Society any Future, Concillium. 2-0, tr 54- 65).
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Khi đã nhìn ra con ngƣời là ở giữa thiên nhiên, thì dù muốn trồi lên từ vật chất, tôi vẫn
phải dựa vào vật chất và mang vật chất theo mình. Y nhƣ chiếc máy bay với khí quyển
vậy. Vì thế, muốn nên thánh, tôi cần tìm hiểu thiên nhiên và nhờ vả tự nhiên. Nhất là
khi, nhƣ Phaolô nói, thiên nhiên đã cùng đi với tôi trong tội lỗi, đang biến đổi với tôi
trong sáng tạo mới, và sẽ đồng số phận với tôi trong vinh quang.
Ðâu là nguyên tắc biến hóa của thiên nhiên, và ở đâu sức mạnh lớn lao của nó? Sức mạnh
và nguyên tắc này. Nho giáo khám phá thấy ở đức Sinh:
 Thiên địa chi đại đức, viết Sinh (cái đức lớn nhất của trời đất là Sinh), (Kinh dịch.
Hệ từ hạ).
Sinh là nguyên tắc biến hóa của trời đất, nên khuynh hƣớng của thiên nhiên là trƣơng lớn
lên, nhƣ Lão tử cũng nghĩ nhƣ thế: "Ðại (tức Ðạo) viết Thệ" (Ðạo là Lớn lên). Vì thế mà:
 "Nam nữ cấu tinh, vạn vật hóa sinh" (Kinh dịch, Hệ từ hạ).
Nhƣ thế, Sinh có gì giống nhƣ Erôs của S. Freud. Có điều Freud chỉ mới khám phá Erôs
nơi con ngƣời. Và Erôs này đối lập với khuynh hƣớng song hành là Thanatos, Tử. Ðối lập
với Tử, khuynh hƣớng tiêu hủy, Erôs đúng là Sinh, khuynh hƣớng hóa sinh, bành trƣớng
(Eros là tình yêu âm dƣơng, mà tƣơng giao âm dƣơng lại là nguồn gốc của sinh hóa).
Tại sao Khổng giáo không nói đến Tử? Có lẽ vì đức Khổng coi Sinh mới là cơ bản, còn Tử
chỉ nhƣ những chiếc cầu nhún, tuy cần trong biến dịch, nhƣng chỉ để Sinh vƣợt qua, thấp
xuống một tí để lấy đà bay tới.
Bởi thiên về Sinh, nên đối lập âm dƣơng của Trung hoa cũng nghiêng về bù trừ, nhờ đó
có Hòa thái. Con ngƣời có tự do, nên nó có khả năng đảo ngƣợc thế tự nhiên này để lấy
Tử làm chính, và đây là mầm đại loạn. Có tự do, nhƣng con ngƣời lại có trách nhiệm
trong sử dụng tự do, nên nó phải gắng đi vào con đƣờng tự nhiên của Ðạo: lấy Sinh thắng
Tử, nghĩa là Hiếu sinh.
Sinh là đại đức của thiên nhiên, nên tài bồi cho Sinh là Thiện, đi ngƣợc với Sinh là ác.
Thiện ác trong Khổng giáo rộng mở tới toàn sự sống. Và cũng thế bên Ấn khi Hiếu sinh
(ahimsâ) trở thành một lối sống và phong tục. Toàn dân Ấn trai trƣờng là cốt tránh sát
sinh. Phật tăng không đi lại mùa mƣa để khỏi đạp lên sâu bọ. Nhà ngƣời đạo Jaina cũng
sơn đỏ để trông rõ côn trùng. Ðối với các Yogin (ngƣời thực tập Yoga), thì Giới sát (sinh)
là giới đầu của Ngũ giới.
Tôi không nghĩ rằng, cứ tránh sát sinh là dễ thƣơng ngƣời đâu. Một tập quán bên ngoài
có thể chai cứng ở hình thức mà không sinh một tình cảm nào nữa. Nhƣng tôi quả quyết
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rằng, không thể sót đau trƣớc máu ngƣời đổ, mà lại không bất nhẫn phần nào khi phải
chọc tiết một con gà. Thế mà có bao kẻ thích xem đấu chết bò để mua vui hoặc dí chết
một côn trùng chỉ vì thích thế.
Thật ra, vào thời cổ đại, tục hiếu sinh khá phổ cập. Ahimsâ không phải là "đặc sản" của
riêng Ấn độ đâu, dấu vết của nó đƣợc tìm thấy ngay cả trong Thánh kinh Do thái-giáo:
 "Tất cả những gì sống và động, cũng nhƣ cỏ cây trƣớc đây, Ta cho các ngƣơi hết.
Tuy nhiên, không đƣợc ăn thịt chúng cùng với sự sống của chúng, nghĩa là cùng
với máu" (Sáng thế thƣ, 9.2-4).
Thật ra, tuy đề cao con ngƣời, Kytô-giáo không tách con ngƣời khỏi thiên nhiên. Trái lại,
trƣớc cặp mắt huyền nhiệm của Phaolô, thiên nhiên không phải là công cụ thuần túy, mà
còn đồng hành đồng phận với con ngƣời. Nếu xƣa nó bị lợi dụng vào sự phù phiếm của
loài ngƣời, thì nay khi ta đƣợc giải phóng rồi, nó cũng chia sẻ tự do ấy và giúp ta đi về
Ðất hứa, để bên ta phục sinh và thăng vinh, nó cũng thành Tân thiên địa (Rom.8.20-22).
Vậy ta không đƣợc coi rẻ thiên nhiên, mà trong viễn ảnh Trời đất mới, hãy nhìn nó bằng
thái độ thân quý. Thái độ hiếu sinh này sẽ vun trồng lòng Nhân trong ta. Thật ra, trong
đức hiếu sinh đã tiềm ẩn lòng Nhân rồi, cái lòng Nhân nó khiến ta "ngƣời-hóa" con mèo
con chó, để nhờ đó thấy Chúa và sự thần thánh của Ngài trong tất cả.
Ðể dễ hiếu sinh, hãy tìm mọi cách làm dịu giảm Thanatos hay bản năng bạo động. Hãy
tránh làm đau dù chỉ một con sâu khi không cần thiết. Và làm êm cơn giận bằng ly nƣớc
mát, bằng lối thở nhẹ và đều. Vâng, hãy tập xót thƣơng một con chim gãy cánh, tập vỗ về
một chú ngựa già nua. Và thân mật với chúng sinh đến nỗi nhƣ Phan sinh nghèo, ta có
thể xƣng hô chị em với hoa và anh em với chim chóc.
Nhƣng trên tất cả, đặc biệt hãy cảm thông với con ngƣời. Cảm thông, đó là múa nhảy khi
ngƣời thổi sáo và thờ thẫn lúc nghe nhạc đám tang (Lc. 7.32). Và đó là quan tâm đến mọi
ngƣời, xúc động trƣớc cảnh bị xe cán và buồn rầu với tin tức thiên tai dù của những vùng
trời xa lạ. Dửng dƣng trƣớc đau khổ, đó là chứng bệnh đáng sợ, bệnh ma mộc (tê) tinh
thần (Sách thuốc cổ nói: "Ma mộc bất nhân", nhƣ ngƣời có bệnh tê, dù thân đau ở đâu
cũng chẳng biết), nó giết mất tính ngƣời trong mỗi con ngƣời chúng ta.
Hai kẻ thù khác của đức Nhân là lòng tƣ kỷ và lối sống khép kín.
Ngƣời tƣ kỷ chỉ quan tâm đến mình và lợi ích riêng mình, còn thì "sống chết mặc bay".
Cũng có ngƣời không vị kỷ đến thế, nhƣng lại hẹp hòi quá, vì chỉ quan tâm đến một vài
ngƣời rất thân thiết.
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Kẻ khép kín chƣa hẳn là kẻ ích kỷ hại nhân, nhƣng lại sợ ngƣời hay kỵ ngƣời, không
muốn ai phiền mình mà cũng chẳng muốn phiền ai cả. Nên nhớ, sự khép kín, không
muốn ngỏ cửa để thông cảm, chẳng những nghịch đức Ái Chúa Kytô, mà còn nghịch với
sự trƣởng thành cảm tính của đƣơng sự. Nếu nặng, thì đây là tâm bệnh hay mấp mé tâm
bệnh rồi. Căn do của tâm bệnh này, thƣờng phải tìm xa ở tuổi ấu thơ.
Ðôi khi kẻ sống khép kín không phải là kẻ thích khép kín. Họ không kỵ ngƣời, nhƣng vì
nhút nhát, họ khó làm quen và cởi mở. Dân Việt chúng ta thƣờng hay nhút nhát thế đấy,
nhƣng chỉ nhút nhát với ngƣời lạ thôi. Có điều nếu phải xa nhà, xa quê hƣơng lâu, thì
tính nhút nhát này sẽ gây bất lợi, chẳng những trong giao tế, mà còn cho sự thoải mái
bên trong, sự hanh thông tâm lý, đôi lúc cho chính sự luyện đức tu thân.
Ðể dễ cảm thông, thay vì cứ nghĩ đến mình và quyền lợi của mình, ta hãy năng nghĩ đến
ngƣời khác, đứng ở vị trí họ mà tìm hiểu họ. Vâng, hãy nghĩ đến những cái tốt nơi họ, vì
ai mà không có một vài cái tốt nhỉ? Và nghĩ đến quyền lợi, nhu cầu, hoàn cảnh đáng
thƣơng của họ. Vì ai mà không có cái lý của mình, ai mà không có những tâm trạng u ẩn
cơ chứ!
Yêu ngƣời, hãy bắt đầu yêu từ trong mình, bằng sự quan tâm và những ý nghĩ nhƣ trên.
Và đấy là trang điểm cho gƣơng mặt của họ thành dễ thƣơng dễ mến. Nếu thế mà vẫn
chƣa thƣơng chƣa mến, thì hãy bắt chƣớc Chúa đã bắt đầu yêu tôi khi tôi còn dầm dề
trong vũng tội, nghĩa là đáng khinh đáng ghét đối với Ngài. Tình Chúa yêu tôi (ân sủng
chủ tạo) khi ấy đã biến tôi thành đáng yêu (ân sủng thụ tạo). Một tình yêu sáng tạo hoàn
toàn! Tình yêu sáng tạo này, các thánh Chúa đều có, nên để nên thánh, tôi phải tập sao
cho mình cũng có nữa.

Tổ chức các năng đức
Con ngƣời có nhân cách là con ngƣời hội nhất (intégré), nên không thể để các năng đức,
vốn là sức mạnh làm ngƣời, hoạt động lẻ loi và tùy tiện. Dù là đức, nhƣng hễ đi quá,
cũng thành phản đức. "Cùng tắc phản" mà! Thực thế, hễ dũng quá thì tàn nhẫn, nhân
quá thì nhu nhƣợc, trực quá sinh mất lòng, và khoan không đúng chỗ sẽ khuyến khích
sự ác.
Vậy cuộc sống, dù ở hành động bên ngoài hay thái độ bên trong, nên có hƣớng dẫn và tổ
chức hẳn hoi. Ðể tổ chức các năng đức, phải đặt nền, phối trí và thống nhất.
Trên kia, chúng ta đã phác họa cái nền, nền ấy đƣợc làm bằng những năng đức trụ
(vertus cardinales), những đức cần cho nhiều đức khác và chúng giữ vững tòa nhà đạo
đức. Trƣớc hết, để thắng mình và tu thân, không thể không cần đến đức Dũng. Ðể cân
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bằng với Dũng, và để các năng đức có "ngƣời tính" hơn, ta phải trau dồi lòng Nhân.
Cùng lúc, để sự thực và lẽ phải thế nào, quyết nhìn nhận và sống theo nhƣ thế, ta lại phải
có đức Thành. Nhờ Thành, chúng ta cũng hiểu đƣợc Ðạo, cả về nguyên tắc lẫn thực
hành, và đó là Trí (hay Minh) và Phân định (diakrisis, discernement). Ðạo sáng lên, thì
tôi cũng thấy Ðạo vững ở Trung, và đây là Trung dung, nguyên tắc để sống mỗi năng
đức, bằng cách tránh thái quá và bất cập, bằng cách hòa hợp những đức nghịch nhau
trong đối xứng.
***
Trong tu đức, đang khi xây móng, cùng lúc ta có thể xây nhà. Miễn là hồi đầu, phải quan
tâm nhiều đến móng. Thật ra, những đức làm chân móng cũng là thành phần trong ngôi
nhà nữa.
Với mỗi nhân cách, đạo đức phải làm thành một biệt thự duy nhất, nên cần một yếu tố để
thống nhất căn hộ này. Viên đá đỉnh vòm (clef de vouâte) ấy chỉ có thể là Nhân, theo đức
Khổng nhận định:
 Quân tử thể Nhân, túc dĩ trƣởng nhân (Kinh Dịch, Văn ngôn truyện).
Lấy Nhân làm căn bản, thế là đủ để lớn vững nhƣ một con ngƣời. Và Trần trọng Kim kết
luận: "Vậy Nhân là đầu các điều thiện, chủ bồi dƣỡng sự Sinh của trời đất", "Nhân lại là
cái thể yên lặng nhƣ núi, bao nhiêu đức khác đều bởi đó mà sinh ra, khác nào nhƣ các
thứ cây cối đều mọc lên cả trên núi" (Nho giáo I, tr.44 và 46).
Thực ra, Nhân có hai nghĩa: bản tính lý tƣởng của con ngƣời và tình cảm thân thiện với
loài ngƣời. Nhƣng để sống xứng nhƣ một ngƣời (lý tƣởng), thì trƣớc tiên, lại phải lấy thân
ái với ngƣời làm cốt. Nên, xét cho cùng, "chữ Nhân vẫn hàm cả cái chữ Ái", nên "Nhân
thì có nhiều tình cảm rất hậu, đối với vạn vật không bao giờ là không có hậu tình" (Nho
giáo I, tr.46), nghĩa là vừa yêu ngƣời, coi mọi ngƣời nhƣ anh em, vừa mở rộng lòng đến
với toàn chúng sinh và vạn vật.
Vậy trong thực hành tu đức, ta phải suy nghĩ nhiều về đức Nhân nó là nền tảng và trung
tâm của tòa nhà thiêng liêng. Ta hãy quan tâm đến ngƣời khác, tỏ ra quý mến họ và hết
lòng phục vụ họ. Và trong lúc chu toàn các nghĩa vụ cũng nhƣ thực thi các năng đức
khác, ta hãy quy chiếu hết về con ngƣời, để khi phải chọn giữa một bên là phận sự hay
luật lệ, bên kia là hạnh phúc của anh chị em, ta hãy nghiêng về vế sau, dù ít nhiều phải
hy sinh vế trƣớc. Thí dụ, thay vì giữ luật ngày Chúa nhật, ta sẵn sàng bỏ lễ vì một việc
bác ái cần gấp.
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Nếu trong đạo tự nhiên, Khổng tử lấy Nhân làm gốc, thì trong đạo siêu nhiên, Tân ƣớc
cũng lấy Ái làm sƣờn. Suy nghĩ trong niềm tin, thánh Yoan gọi Thiên Chúa là Yêu
thƣơng, và thánh Phaolô coi đức Ái là gốc ngọn mọi năng đức. Về đức Ái này và vị trí
của nó trong đời sống thiêng liêng, chúng ta sẽ bàn đến ở phần B, cuối chƣơng 11.
***
Thống nhất trong đức Nhân là phối hợp mỗi đức với đức Nhân, bằng cách thấm nhiễm
các đức nhƣ trực, liêm, tiết, nghĩa, v.v. bởi hƣơng vị ngọt ngào của nhân ái. Chẳng những
mỗi đức phải dung hòa với Nhân, mà các đức còn phải phối hợp với nhau, thƣờng thì
từng đôi một để mài trơn cho nhau những góc cạnh quá sắc.
Nguyên tắc chính để phối hợp, thiết tƣởng là Bù trừ âm dƣơng: bù trừ cho nhau những
đức tuy nghịch chiều nhƣng đối xứng. Và đây là mềm với cứng, chủ động với thụ động,
hƣớng ngoại với hƣớng trong, v.v...
Trƣớc khi thử làm những phối hợp cụ thể, chúng ta hãy lập danh sách những năng đức
chính và sắp chúng thành âm dƣơng từng loại.
Trong số các đức quen thuộc trong Khổng giáo, chúng ta đã thấy Thành, Nhân, Dũng,
Trí, Trung dung. Và cũng đã gặp Cung, Khoan, Mẫn, Tín, Huệ. Ðức Khổng còn nói đến
Nghĩa, Khiêm, Kiệm, Tiết và Trực, Trung, Hiếu, Thứ.
Cung, đó là kính ngƣời ở bên trong và lễ độ ở bên ngoài. Khoan là thái độ bao dung, dễ
thứ tha và chậm trách cứ. Tín là cẩn trọng trong lời nói và giữ lời mình. Mẫn là hăng say
với công việc và Huệ là rộng rãi trong thi ân.
Với Nghĩa, ngƣời ta hết lòng vì bổn phận và lẽ phải. Hơn thế, còn quảng đại nhƣ đạo
ngƣời đòi hỏi. Do đó, hễ Nghĩa thì vƣơn tới Hiệp, hễ thấy bất bình là quên mình cứu vớt,
dù không có phận sự ấy.
Nếu Nghĩa lấy Lý làm chuẩn, thì Nhân lấy Tình làm kim chỉ nam. Ðối xử theo Nhân
Nghĩa thì phải phân biệt trên dƣới và thân sơ, do đó chia ra Trung, Hiếu, Ðễ, nghĩa Chi
lan, lòng ái quốc, tình đồng loại,v.v... Thiên Chúa vốn "cao hơn chỗ cao nhất của tôi", nên
xứng để tôi tận trung báo đáp. Ngài cũng là gốc nguồn mọi phụ mẫu tính (Phaolô), nên
xứng cho tôi báo hiếu hết lòng, Ngài còn "sâu hơn chỗ sâu nhất của tôi" nữa, nên tôi phải
yêu Ngài "hết tâm hồn, hết sức..." Chúa là Yêu thƣơng (Yoan) do bản chất, nên trong
Chúa, các tƣơng quan nhƣ vợ chồng, bè bạn đều trở nên thiêng liêng; và trong Ngài mọc
lên những tƣơng quan mới, nhƣ tình thủ túc giữa những ai thuộc Huyền thân Chúa Cứu
thế.
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Tƣơng quan giữa những con ngƣời "linh ƣ vạn vật" phải là nghĩa tình hằng cửu. Sự thủy
chung này nói lên khía cạnh vƣợt thời gian kia. Nên sự phản bội và những ân ái một đêm
chỉ đƣa ta xuống ngang tầm súc vật.
Trong liên đới với Thiên Chúa và loài ngƣời, cần đến đức Khiêm và niềm tin nữa. Ðối
diện Thiên Chúa, với tôi Khiêm là nền tảng của quy thuận, là chính sự quy thuận trong ý
nghĩ thánh Ignace de Loyola (Thần Thao, Ba cấp khiêm nhƣờng - trong tuần II). Còn
thánh Augustin thì xin đƣợc biết Chúa để yêu Chúa, biết mình để coi thƣờng mình.
Vâng, Thiên Chúa là Tất cả, và tự mình, tôi chẳng là gì cả. Vì chỉ nhờ Ngài và dựa vào
Ngài, tôi mới thành đƣợc tí ti cái gì. Nhìn ra sự thật ấy là Khiêm vậy. Thƣờng thì tôi chỉ
kiêu khi sánh mình với kẻ khác. Nhƣng nếu coi nhƣ có Chúa trong anh em, làm sao tôi
kiêu nổi nữa đây? Ðức Khiêm rất quan trọng trong Kytô-giáo, quan trọng nhƣ một nền
tảng, vì nó đặt tôi vào đúng vị trí của tôi trƣớc Thiên Chúa, đặt tôi vào đúng chỗ hƣ
không của mình, nhờ đó tôi ở vào vị thế có thể tiếp nhận ân sủng, và ơn ấy sẽ đổ xuống
dồi dào, trong đó có ơn Chúa tự mạc khải với tâm hồn tôi:
 Con ca tụng Cha, Chúa trời đất, vì đã giấu không cho kẻ trí giả và thông minh
biết, mà lại mạc khải điều ấy cho kẻ thật bé nhỏ (Mt. 11.25).
Vì Chúa là Tất cả, Ngài lại biết hết và làm gì cũng đƣợc, nên tôi chỉ cần bé lại một tí, và
tôi hãy tin tƣởng hoàn toàn vào Ngài. Ðức tin, đó là nền tảng thứ nhất của tòa nhà thiêng
liêng Kytô-giáo. Tin đƣợc vào Thiên Chúa, tôi cũng tin đƣợc vào anh chị em tôi. Vì theo
cha Rahner, Chúa là đảm bảo cho niềm tin thứ hai này. Chúa sâu hơn cả chiều sâu của
tôi, lẫn của anh chị em tôi, nên can thiệp đƣợc vào quyết định, vào tƣơng lai của tất cả.
Nhất là khi Ngài đã đổ máu để cải hóa mỗi ngƣời và hiệp nhất chúng tôi.
Liên quan đến bản thân, còn những đức nhƣ Trực, Liêm, Kiệm, Tiết. Trực là giữ cái tâm
ngay thẳng, cái ý rất thành, việc đáng nói đáng làm thì nhất quyết làm, không màng tƣ
lợi, chẳng vị ngƣời thân, chẳng nể gì cả. Kẻ liêm là kẻ trong sạch, không tham lam. Kẻ
kiệm thì tránh hoang phí. Còn kẻ tiết biết kiềm chế những ham muốn quá đáng, nhƣ ăn
uống và sắc dục (Khổng Tử còn nói tới Trung và Thứ. Trung là hết lòng với ngƣời. Thứ là
coi ngƣời nhƣ mình vậy. Nên đây chẳng qua là cách và mức độ sống đức Nhân).
Nhƣ thế, luân lý Khổng Mạnh xem nhƣ phủ trọn địa hạt luân lý tự nhiên. Cả công bình
đƣợc nhấn mạnh trong luân lý học Hy-La cũng có thể xếp vào Chính trực. Còn luân lý
Kytô-giáo? Nó không đi ra ngoài luân lý tự nhiên, nhƣng đƣợc đẩy vƣợt cao hẳn và đƣợc
Tín-Vọng-Ái thấm nhiễm. Cả những đức xuất phát từ đức Ái và Thần khí, mà Phaolô
nhắc đến trong 1 Cor.13.4 và Gal.5.22, nhƣ kiên nhẫn, khoan dung, vô vị lợi, cũng đƣợc
đề cập tới trong luân lý tự nhiên rồi.
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***
Sau khi đã liệt kê những đức chính, chúng ta có thể xếp loại chúng theo đối xứng âm
dƣơng.
Cƣơng, ta có trực, liêm, dũng, nghĩa. Nhu, ta có khoan, nhân, từ, huệ. Nhƣ thế, cƣơng
thƣờng thiên về lý, và nhu thiên về tình.
Chủ động hay tích cực, ta có tín, huệ, nghĩa hiệp, phục vụ. Thụ động hay tiêu cực, ta có
khiêm nhƣờng, nhẫn chịu, từ bỏ, tin tƣởng, vâng lời.
Hƣớng về bản thân, thì có liêm khiết, thanh bần, trong trắng. Hƣớng về tha nhân, thì có
cung, tín, ái, tinh thần cộng đồng, v.v...
Nói đến dung hợp từng đôi, phải chăng là cứ mỗi bên một nửa?
Xét theo bẩm chất, có ngƣời thiên về lý, kẻ ngả về tình, cũng nhƣ có mẫu ngƣời hƣớng
nội và mẫu ngƣời hƣớng ngoại... Hễ đã bẩm sinh, thì không cởi bỏ nổi. Chỉ có thể nƣơng
theo khuynh hƣớng mà giáo dục thôi. Có điều đang khi luyện đức cƣơng chả hạn, phần
nào cũng phải luyện thêm đức nhu đối xứng để nó mài trơn cho những chỗ gồ ghề của
bẩm chất.
Quả thật, kẻ sống theo lý và ý chí thì dễ kiêu, nên phải cố đơn sơ và tình cảm một tí, thì
mới khiêm nhƣờng và tâm an đƣợc. Trái lại, kẻ duy tình thì chủ quan và thiếu dứt khoát,
nên cũng phải bổ khuyết bằng sự ngay thẳng và tinh thần khách quan. Mặt khác, nếu kẻ
hƣớng nội (introversif) cần quan tâm hơn đến tha nhân và công việc, thì kẻ hiếu động
nên thêm thì giờ cho việc cầu nguyện và suy tƣ.
Cụ thể hơn nữa, một tinh thần kỷ luật và nhiệm vụ cao luôn phải đƣợc pha chế với khoan
dung để dễ tha cho ngƣời khác những yếu đuối nhất thời, cũng nhƣ để nhẫn nại chờ đợi,
sao cho sự trách phạt diễn ra vào thời điểm tốt nhất cho cải hóa. Có điều, đừng khoan
đến nhắm mắt làm ngơ, và đừng hiền khi thuốc đắng cần cho con bệnh. Lý và tình
thƣờng luôn phải đi đôi, nhƣng gia giảm thế nào thì phải tùy hoàn cảnh, tùy ngƣời.
Hễ có tình là phải có quyến luyến. Bởi thế, quyến luyến tự nó chẳng có gì xấu cả. Có điều
nó dễ sinh vấn vƣơng và ràng buộc, và đây là trở lực cho hoạt động Thần khí hứng đâu
thổi đấy trong ta. Nên tình càng sâu, siêu thoát càng phải lớn mới cân bằng nổi. Ngƣợc
lại, nếu chỉ siêu thoát và từ bỏ suông, thì tâm hồn cũng khô cằn, và công việc do thiếu
hăng say về phía ta, sẽ không đƣợc quan tâm đủ, khiến giảm hiệu năng. Vậy để siêu
thoát khỏi thành thái độ dửng dƣng và vô tình, thì ta lại phải cân bằng nó với yêu
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thƣơng và nhập cuộc. Sự dung hợp ấy sẽ thành dễ dàng nếu ta có thể yêu trong Chúa và
vào đời với Chúa.
Nên thánh tự mình là điều cần thiết. Nhƣng nếu cảm thấy là do mình, hẳn ta tự mãn, tự
kiêu. Nhất là khi ta dùng các kỹ thuật nhƣ Thiền, Yoga và luyện các đức chủ động, cƣơng
dũng. Khi ấy, một vài sai sót nhất thời và những giọt lệ yếu mềm lắm khi lại là liều thuốc
hạ nhiệt rất tốt để ta thấy mình hiền dịu hơn, cần đến Chúa và ngƣời khác hơn.
Quả thật, không nên khinh thƣờng những đức xem nhƣ yếu đuối và thụ động. Chúng là
khối dằn (lest) cần thiết cho những chiều cao khỏi lật nghiêng. Một nhà thần học chả hạn,
quá quen với lý nên do lý mà đƣợc bơm căng và sấy khô. Những khi ấy, ông hãy quỳ
xuống trƣớc tƣợng Ðức Trinh Vƣơng và quỳ bên những tín đồ chất phác, và ông sẽ êm
dịu lại, trở nên đơn sơ và hạnh phúc hơn.
Nhƣng cũng đừng ai sùng đạo kiểu ƣớt át và mụ mẫm quá, đến nỗi thờ đức Maria, thánh
Yuse, An tôn, Vinh sơn nhƣ những vị thần bên Chúa thay vì trong Chúa, đồng thời lấy
số kinh đọc để đo độ cầu nguyện, và lấy lƣợng cảm xúc để đánh giá chiều cao lành thánh
của mình.
Mặt khác, cũng đừng đạo đức thuần tiêu cực. Anh dễ chịu đựng (résigné) ƣ? Nên biến sự
nhẫn chịu ấy thành hy sinh. Hy sinh không chịu khổ vì sự khổ (khuynh hƣớng tự khổ,
masochisme) hay một cách thụ động. Vì hy sinh bao giờ cũng nhắm một mục đích tích
cực: vì hạnh phúc của ngƣời khác, để chia sẻ thánh giá của Chúa và gánh nặng của ngƣời
thân!

TÓM LẠI
Ðạo đức dù Kytô-giáo cũng là đạo đức, nên hoạt động một phần theo quy luật đạo đức
nói chung. Trƣớc hết, nó cần một nền tảng, và nền tảng ấy là Thành-Dũng-Nhân theo
Khổng học.
Thành cốt yếu là Thành với mình, với lƣơng tri của mình. Hễ Thành thì lƣơng tri trong
sáng và Ðạo hiển rõ, và đây là Trí (Minh) và Phân định.
Dũng cần trong tu đức là Dũng để tự chủ, nhờ đó thắng mình và sửa mình. Dũng thiên
về cƣơng và hƣớng về nghĩa vụ, nên để Ðạo có tính ngƣời, ta phải thêm đức Nhân. Ðể
luyện đức Nhân thì cũng phải hiếu sinh, đồng thời tránh tƣ kỷ và khép kín.
Thành-Dũng-Nhân vừa là nền, vừa là thành phần của chính ngôi nhà đạo đức. Ðể thống
nhất nhƣ một ngôi nhà, phải quy chiếu mọi đức vào Nhân, vào đức Ái của Chúa. Ðồng
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thời phối hợp những đức âm dƣơng đối xứng từng đôi một: mềm với cứng, thụ động với
chủ động, v.v., để chúng mài trơn cho nhau những chỗ sắc cạnh, su si.
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Một bức tranh trong Tin mừng, tranh về một cánh cổng: phía trong đang phè phỡn một
ông giàu, phía ngoài lại đói meo một anh kiết xác, chàng La giai.
Bức tranh trong Tin mừng ấy phải chăng đã là tranh Tin mừng?
Vẫn bức tranh ấy, nếu đổi vài đƣờng nét và từ phía khác mà nhìn, ta có thể thấy ngƣợc
lại: Trong cổng khi ấy sẽ là phú ông bị cùm vào đống của và tra tấn bởi ham muốn; còn
ngoài cổng thì chú La giai, tuy vẫn còm cõi, đói khát đấy, nhƣng vẻ mặt thƣ thái và ánh
lên ánh sáng nội tâm: Phúc cho kẻ nghèo trong tinh thần, không phải do bụng rỗng cho
bằng lòng không: không ham hố nên không ray rứt bởi tham sân, không ràng buộc chi
cả. Bức tranh này mới chính cống Tin mừng!
Kẻ nghèo thật bao giờ cũng có và có nhiều, nhƣng nghèo trong tinh thần, nhất là tự
nguyện mà nghèo thật, thì hỏi có mấy ai?
Thật ra, Ðông cũng nhƣ Tây từ mấy ngàn năm nay, vẫn có thứ lý tƣởng nghèo này. Do
đó mới có đƣờng tu luôn đƣợc triển khai trên nền móng của nó.
Trong ngôn ngữ Ấn độ, kẻ đi tu đƣợc gọi là ngƣời từ bỏ (samïnyâsin), ngƣời ăn mày
(bhiksïu, bhikkhu, tỳ kheo), ngƣời vô gia cƣ (anâgârin). Nhà sƣ Phật, theo truyền thống
Ấn, cũng xin ăn mà sống, dùng bát mẻ hay bát gỗ mà đựng. Theo luật tu cũ Thái lan, khi
ốm yếu, họ chỉ đƣợc dùng môn thuốc duy nhất: nƣớc đái bò. Còn tu sỹ Jaina-giáo ở vùng
Orissa thì ở trong một hõm đá cao, mỗi bề không quá một thƣớc tây. Riêng đời tu Kytôgiáo, tuy biến đổi liên tục với thời gian, tựu chung vẫn đặt nền trên Từ bỏ (renoncement,
abnégation), và nhiều dòng đƣợc gọi là khất thực (ordre mendiant).
Tại sao thế?
Vì đây là cuộc chiến nơi con ngƣời giữa hai mặt: vật chất và thiêng liêng. Ðúng con ngƣời
là cả vật chất và thiêng liêng. Nơi nó, dù một hành vi tinh thần nhất, nhƣ quyết định và
tri thức, cũng phải dựa vào xác nhƣ xe chở và máng ăn, hoặc, nói theo Upanisïad,
nhƣ "đồng cỏ của chú bò" (gocara). Lúc sinh ra, đứa bé nhẹ về thần và nặng về vật. Ðể
trƣởng thành lên nhƣ một ngƣời, nó phải gắng đảo ngƣợc, nghĩa là giảm đi về vật chất để
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phát triển thiêng liêng. Phải, hồn không thể cất bổng mình lên và lôi xác theo nếu ta còn
đeo nặng quá nhiều ham muốn. Ngƣời xƣa quen làm dịu êm ham muốn bằng thuốc
đắng của tiết chế và kỷ luật. Ðƣợc thuần hóa bằng cách đó, bản năng mới chịu nhƣờng vị
trí đầu tầu cho tinh thần.
Mọi nhà đạo đức đều hiểu thân xác là trọng lực (pesanteur), và tầm bay của con ngƣời
tùy vào sự giảm khinh của nó. Họ cũng hiểu rằng, bao lâu chƣa có sự thuần hóa của thể
xác, thì bấy lâu chƣa có hòa thái nơi con ngƣời. Cho nên, các hiền triết, dù Tầu Ấn hay
Hy La, đều chủ trƣơng tiết độ. Nếu đích nhắm ở xa hơn, tại một cõi trời siêu thế, nhƣ Niết
bàn chả hạn, thì ngƣời ta còn đòi phải khổ hạnh (tapas, ascèse) và diệt dục (akâma), phải
thoát tục và từ bỏ.
Tinh thần thoát tục bên Phƣơng đông rất cao và để lại trong ta một xu hƣớng tiềm tàng.
Sự tìm hiểu về lý do, phƣơng pháp của từ bỏ này giúp ta tìm ra những điểm gặp gỡ giữa
truyền thống Phƣơng đông và Kytô-giáo, nhờ đó xây dựng một khổ luyện đúng Kytôgiáo từ chính con ngƣời gốc của chúng ta.

Thoát tục trong Ấn, Phật, Lão
Giữa thập niên 60, thế giới rúng chuyển vì những vụ tự thiêu Phật giáo ở Sàigòn, mà hậu
quả là cả một chế độ phải sập.
Thản nhiên ngồi giữa đống lửa, ấy là điều mà thế giới Tây phƣơng không sao hiểu nổi.
Cách đó không lâu, một thanh niên Ðức (xin nhớ thanh niên, và thanh niên ấy dòng Ðức
thƣợng võ, chứ không phải một ông già hay cô gái nhƣ trƣớc đó ở Việt nam) cũng thử,
nhƣng chịu không đƣợc, phải vừa la vừa chạy, nên đƣợc cứu sống.
Gần đây, năm 1989, có vài sinh viên Ðài loan và Nam triều tiên tự thiêu, và họ vẫn làm
đƣợc nhƣ ở Việt nam vậy. Ở Phƣơng đông, ngƣời Nhật mới thật là hạng ngƣời nổi tiếng
gan lỳ. Ai mà chả nể tục Harakiri, tự mổ bụng của họ. Vâng, đây là tự mổ, và có cả một
nghi thức trịnh trọng để mổ, nghĩa là mổ từ từ với đầy sáng suốt và bình tĩnh, chứ không
phải lúc nổi cơn hay liều một phát. Chính sự gan dạ này, trong thế chiến thứ hai, đã giúp
các phi đội cảm tử Nhật, cùng với máy bay, lao mình vào các ống khói của tầu chiến Mỹ.
Xem nhƣ thế, nếu ngƣời Âu nổi về Ðộng, thì ngƣời Á, vốn nòi Ấn, Phật, Lão lại có đức
Nhẫn khá mạnh. Ðúng là có nòi thật đấy, nghĩa là trong gen ngƣời Việt, Ấn, Nhật, Tầu,
Triều tiên, có mã di truyền của khả năng chịu đựng. Vẫn thứ mã di truyền này đang tiềm
phục trong gen ngƣời Việt công giáo, dù không đƣợc sao dịch, triển khai. Trƣớc đây khá
lâu, tờ Missi trƣng hình một nữ tu công giáo giống Hán với sắc diện rất... Phật khi cầu
nguyện, nghĩa là rất an nhiên, nhƣ vô cảm. Có lẽ tạp chí muốn cho thấy, nhƣ một thiếu
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sót, cái gì là Phật còn rơi rớt trong thái độ chị nữ tu. Theo tôi nghĩ, nếu có thiếu sót,
chẳng qua là thiếu ở hài hòa. Vâng, chƣa có sự nhập thể của lửa tình đức Kytô vào mảnh
đất thoát tục Phật Lão.
***
Ðể hiểu sâu Phật giáo, nên đi vào Ấn giáo, vì chính từ mảnh đất Ấn giáo mà cây Phật đã
mọc lên. Ðể hiểu sâu Ấn giáo, không gì bằng đi vào khái niệm Mâyâ, Ảo diệu.
Mâyâ đúng là hồn sống và hƣớng đi của Ấn giáo. Nó toát ra từ cả tƣ tƣởng lẫn nghệ
thuật, trong cảm nhận của tín đồ cũng nhƣ trong đánh giá của thầy tu. Ðể có một ý tƣởng
về Mâyâ, hãy nhìn vào tƣợng Visïïnu nằm mơ hoặc tƣợng Siva múa giữa vòng lửa.
Dù Visïnu mơ hay Siva múa, thì vẫn là các Ngài đang sáng tạo, và vạn vật hóa hóa sinh
sinh theo nhịp múa hay giấc mơ của các Ngài. Phải, tất cả chỉ có độ bền chắc
(consistance) của một giấc mơ hay của bốc đồng nghệ thuật. Trong sáng tạo nghệ thuật,
cái mà vũ sƣ Siva nhắm không phải là vạn vật do điệu múa sinh ra, nhƣng là cái đẹp
đƣợc thƣởng thức giữa điệu múa. Vì thế, sáng tạo là trò ảo thuật, Mâyâ, tuy kỳ ảo đấy mà
chẳng có "ký lô" nào cả. Làm mà chơi, nên tất cả là trò chơi (lilâ). Tất cả là phù du, hợp
đấy mà tan đấy, tựa nhƣ cách nhìn của "Gƣơng Chúa Yêsu" (Imitation de Jésus-Christ):
 Hết thảy là phù vân, phù vân trên mọi phù vân!
Ðời là thế, nên kẻ thức giả cần thoát ra khỏi sai lầm và sự trói buộc của lòng tham. Trƣớc
phải phân định giả chân bằng lý luận, luận cho đến kỳ cùng. Rồi sự thâm tín đạt đƣợc
thúc đổi thái độ tâm hồn và lối sống.
Ðối với Ấn giáo, chân (sat) là cái Tôi vốn thiêng liêng và bất biến, bất tử. Giả, đó là cái
Tôi bị đồng hóa với xác thân. Trong cuốn Bhagavad-giâtâ. Tụng ca Ðức Chúa, Krishna
dậy đệ tử Arjuna rằng: Cái mang xác thân là cái Ngã không chết, bất biến. Vì đồng hóa
với xác thân, nên va chạm vật chất, nó mới thấy nóng và lạnh, sƣớng và khổ. Cần phân
định rõ ràng nhƣ thế, và vì thế hãy có thái độ "Bình", nghĩa là không nghiêng lệch, coi
đau khổ và hạnh phúc nhƣ nhau, chẳng ham cũng chẳng ghét, chẳng giận cũng chẳng
buồn lo.
Ðể đƣợc nhƣ thế, nên có thêm sự góp sức của tiết chế. Những điều giới, cùng với khổ
hạnh, trƣờng trai và định thần, sẽ giúp làm chủ giác quan, nhờ đó sinh an nhiên, tự tại
(ch. II).
Vì đời là ảo ảnh, phù du, nên hãy thoát tục theo nghĩa đen: bỏ hết để chỉ còn nhập định,
tham thiền. Thế nhƣng, theo Bhagavad-giâtâ, có một hƣớng tu tốt hơn: Vẫn chu toàn
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những bổn phận giữa đời, nhƣng vì bổn phận đòi thế, chứ không vì cái quả (lợi) mà công
việc sinh ra. Hành động không vì lợi, tiếng Việt diễn nghĩa là Hành động vô cầu, trong
khi Ấn ngữ chỉ gọi là Con đƣờng hành động, Karma-yoga, thôi.
Bhagavad-giâtâ sắp Hành động vô cầu vào loại dƣơng quang (sattva-tính), hành động
của kẻ biết phân định giả chân, kẻ sống thanh thoát vì không vấn vƣơng sự đời. Còn việc
làm của kẻ phân biệt lợi hại, sƣớng khổ, do đó đƣợc thúc đẩy bởi ham và ghét, thì có tính
dục động (rajas-tính). Trái lại, kẻ biếng nhác hay mù quáng, thì việc làm của họ có tính
hắc âm (tamas-tính) (ch.XVIII).
Ngày nay, Ấn giáo càng nhập cuộc hơn nữa. Tân phái lớn nhất của họ, phái
Ramakrishna Mission, ngay từ thời cách mạng giải phóng đất nƣớc, đã dấn thân vào các
hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa. Sự thoát tục ngày càng rời xa nếp sống để đi vào
tinh thần!
***
Nhìn bên ngoài, thì có lẽ tỳ khƣu Phật giáo không thoát tục bằng tỳ khƣu Ấn giáo. Luật
tu Ấn giáo dậy phải làm tiêu hao, kiệt quệ cái xác thân này đi, nhƣ Mahâbhârata tập XII
nói: "Mùa mƣa, họ lấy mây làm mái che; mùa đông, họ náu mình trong nƣớc; mùa hè, họ phơi
mình giữa năm ngọn lửa; còn ăn thì bớt ăn đi".
Thế mà, nhƣ tiểu sử đức Phật viết, sau khi đã thử mọi lối tu khổ, nhịn ăn gầy đến trơ
xƣơng rồi mà không đắc đạo, Ngài đã phản tỉnh và nhận chén cơm "Phiếu mẫu ". Ðúng
lúc sống "tự nhiên" nhƣ thế, Ngài đã giác ngộ dƣới cây pipal, nay gọi Bồ đề (giác ngộ). Vì
thế, so với đƣờng tu truyền thống Ấn giáo, con đƣờng Phật giáo ôn dịu hơn.
Thế nhƣng xét về bề sâu, thì Phật giáo lại cực kỳ thoát tục, vì với Phật giáo, sự vật không
còn là hiển ảnh của một Nhất thể, và cái Tôi đƣợc xƣớng lên không trụ ở một cái Ngã bất
tử nào. Bởi thế, vạn vật chẳng có chi ảo diệu, mà chỉ là những hình (ruâpa) suông đƣợc
kêu bằng cái tên (nâma) rỗng. Hình và tên, Nâmaruâpa, sang tiếng Hán-Việt đã thành
Sắc tƣớng.
Trong cuộc tranh luận với vua Milinda, nhà sƣ Nâgasena giải thích nhƣ sau: Cũng nhƣ
Xe chỉ là cái tên đƣợc gọi chung cho càng, trục, bánh, v.v., thì danh xƣng Nâgasena này
chẳng qua cũng là "ngôn từ rỗng" để nói về răng, da, thịt xƣơng, giác, thức, v.v...
Còn kinh nghiệm cái Tôi ƣ? Có cái Tôi nào tách đƣợc khỏi kinh nghiệm của cái Tôi khổ,
Tôi sƣớng... đâu? Khổ, sƣớng... chẳng qua là hiện tƣợng chúng dắt díu nhau, cái trƣớc
làm nhân sinh ra cái sau làm quả rồi biến mất. Trong Trƣờng bộ kinh, nói với Ânanda,
đức Thích ca khuyên tỳ khƣu phải thâm tín rằng: Cảm nghiệm không phải là Tôi, cũng
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chẳng có cái Tôi nó cảm nghiệm. Tiến thêm một bƣớc, cũng chẳng nên quan tâm xem có
hay không cái Tôi nó cảm nghiệm đó, nhờ vậy chẳng thiết gì đến vạn vâït vốn là đối
tƣợng kinh nghiệm của chúng ta. Ðây chính là lúc tâm trí đƣợc an nhiên, và thức giả đạt
Niết bàn.
Từ giữa thế kỷ XX, Phật giáo Nhật bản và Triều tiên không còn đứng bên lề xã hội. Nhiều
tỳ khƣu chọn nếp sống gia đình, và một giáo phái lớn ra đời, mà phƣơng thế cải đời là
hoạt động trong chính giới.
Tuy trễ hơn một tí, Phật giáo Việt nam đã theo cùng một hƣớng, cái hƣớng mà họ đặt tên
Nhập thế, và những sách giáo lý nhập thế đã ra đời, nhƣ cuốn Ðạo Phật áp dụng vào đời
sống hằng ngày. Theo tác phẩm này, "Ðức Phật đã truyền dạy những giáo lý thích hợp với
con ngƣời của thời đại ấy" (tr. 15). Sau này, những hệ thống tƣ tƣởng mới của các phái nhƣ
Nguyên thi, Tịnh độ, Thiền, Duy thức, Thiên thai vẫn hƣớng về thời đại của mình
và "khế hợp" đƣợc với những điều kiện tâm lý, xã hội mới. Cho nên ngày nay, đạo Phật
cũng cần đƣợc áp dụng một cách thông minh vào hoàn cảnh đất nƣớc chúng ta. Ðến đây,
tác giả đề ra mấy áp dụng có tính bên ngoài, nhƣ bãi bỏ khất thực, mang tinh thần đại từ
bi và đại lực vào cuộc sống lao động, xã hội, kinh tế. Tác giả đã rời bỏ con đƣờng diệt khổ
bằng xuất thế hồi đầu, mà tìm diệt khổ bên ngoài bằng những phƣơng thế cũng bên
ngoài nốt.
***
Nếu thoát tục trong Ấn Phật nhắm niềm vui xuất thế, thì con đƣờng Lão Trang lại hƣớng
về một cảnh tiên giữa thế. Theo Lão tử, thì với tâm trạng: thế nào cũng xong, thiếu hay
đủ cũng vừa lòng, thì còn chi để thấy nghèo, thấy khổ nữa. Nguyên tắc "Se contenter de
peu" (ít cũng vừa) đƣợc diễn xuất trong câu "Tri túc giả phú" (thấy đủ thì giàu) (Ðạo đức
kinh, XXXIII). Nói tóm lại, sƣớng hay khổ không tại cái ngoài mình, mà do thái độ bên
trong, không ham không cầu của ta. Quả thế, ham nhiều thì bao giờ cũng thấy thiếu,
ham ít thì bao giờ cũng thấy đủ, không ham gì cả thì lòng sẽ thanh thoát, an vui luôn.
Cho nên, vấn đề không phải là xây thêm kho, chất thêm của, tạo thêm tiện nghi, tìm
thêm thỏa mãn. Mà vấn đề là "Hƣ kỳ tâm", vét cho lòng nên trống rỗng, cái mà trong
Kytô-giáo, chúng ta gọi là "Pauvreté spirituelle" (thanh bần thiêng liêng) đó.
Theo Trang tử, sở dĩ ngƣời ta ham, vì ngƣời ta còn cái Tôi. Có Tôi, nên mới tách ra khỏi
những Không tôi, tức Vật, khách thể, đối tƣợng. Chứ nếu mình là tất cả và tất cả là mình,
thì còn gì để mà ham gì nữa. Vậy trong thiên nhiên, hãy sống theo Tính của mình, tức
sống con đƣờng Làn sóng nhỏ của mình giữa những làn sóng nhỏ khác, để tất cả cùng đi
vào Luồng sóng vĩ đại của đại dƣơng đất trời. Ðây là luồng sóng của dịch biến vòng tròn,
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cái vòng xoay gọi là Thiên quân, xoay vô cùng tận. Xoay vô cùng tận, thì "chung tắc
thủy", "cùng tắc phản", cứ mở (giải) rồi lại đóng (huyền), do đó có sinh tử, tử sinh mãi.
Vậy thì việc chi phải quan tâm đến sống chết, đến nỗi ham sống ngại chết. Cứ "tự
nhiên" để đi vào cái bao la của tự nhiên, và đó là tự do, là thoải mái thung dung. Chẳng
khác gì cá bơi trong nƣớc vậy.
Ðó là an lạc tiêu diêu, "du vô cùng, rong chơi trong cõi vô cùng", mà đó cũng là thoát
tục, "vô kỷ, vô công, vô danh". Thoát tục vừa là cái đích nhắm, vừa là con đƣờng đi của Lão
giáo. Ở chỗ là đƣờng đi, Lão giáo trình bày một chiến thuật vô cùng cao thâm, chiến
thuật "Nhu đạo", mà chúng ta đã bàn đến trong Con đƣờng Nƣớc.

Sự quan trọng và ý nghĩa của Từ bỏ trong Tân ƣớc
Ngày nay, dù trong Kytô-giáo, ngƣời ta cũng ngại nhắc đến những đức tính tiêu cực và
thụ động, nhƣ nhẫn nhục, từ bỏ, khiêm nhƣờng. Nhƣng từ bỏ xem ra lại là đòi hỏi quyết
liệt của Phúc âm. Từ thấp chí cao, từ nhỏ chí lớn, từ trong ra ngoài, không gì không
thành đối tƣợng của từ bỏ.
Từ bỏ, dù đây là tƣơng quan thân thích:
 Ai đến với Ta mà không ghét (với ý nghĩa: không coi nhẹ) cha mẹ, vợ con, anh chị
em mình..., thì không thể làm đồ đệ Ta (Lc.14.26).
 Còn ai bỏ nhà cửa, anh chị em, cha mẹ và con cái... vì tên Ta, thì sẽ đƣợc gấp trăm
ở đời này và có phần trong sự sống vĩnh cửu (Mt.19,29).
Với kẻ xin về chôn bố, Chúa cắt ngang:
 Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết (Mt.8.22; Lc.9.60).
Và câu nói sau đây của Phaolô có thể là một giải thích cho kêu gọi từ bỏ:
 Ngƣời không vợ thì lo việc Chúa, tìm cách làm hài lòng Chúa. Còn ngƣời có vợ
thì lo việc đời, tìm cách chiều ý vợ mình (1 Cor.7.32-33).
Bỏ cha mẹ, vợ con rồi, đệ tử Thầy còn phải bỏ của cải nữa. Bỏ của, vì: Khốn cho kẻ giàu,
và: Phúc cho kẻ nghèo (Bài giảng trên núi). Vì phú ông thì sa địa ngục, còn hành khất La
giai đƣợc mang tới tận lòng Abraham, cha những kẻ tin. Do đó phải bỏ mọi sở hữu
(Lc.14.33). Bỏ luôn cả những thứ đƣợc đời coi là phúc, là lộc:
 Vô phúc cho kẻ cƣời bây giờ (Lc.6.25).
 Phúc cho kẻ bây giờ đang khóc (Lc.6.21).
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 Ai không vác thánh giá mình theo Ta, thì không xứng làm đồ đệ Ta (Lc.14.27).
Và ít là hãy có thái độ siêu thoát:
 Thời gian còn ít lắm. Nên kẻ có vợ hãy coi nhƣ không có (1 Cor.7.29).
Thoát cả đối với ý riêng để làm theo ý Cha. Và sẵn sàng thí mạng sống để theo Thầy
(Lc.14.26). Bên trên tất cả, phải bỏ chính mình tôi (Lc.9,23).
***
Tại sao phải bỏ và bỏ hết nhƣ thế?
Vì thời gian cấp bách, đang bốc hút về phía cánh chung, phút tận cùng (1 Cor.7.29), mà ở
đó các vị trí sẽ đảo ngƣợc: kẻ khóc thành cƣời, kẻ khổ nên sƣớng, và sƣớng cƣời vĩnh
viễn.
Vả lại, xác thịt và thế gian là thù địch của tinh thần. Phải bớt trọng lực (tức xác thịt) thì
tinh thần mới có thể bay cao. Phải đoạn tuyệt với thế gian, vì nó tự mãn và chống Chúa.
Hơn nữa, đạo Thầy là đạo tình yêu. Thế mà "không ai yêu bằng kẻ thí mạng sống vì ngƣời
mình yêu". Ðể cứu tôi, chính Thầy cũng đã tự nguyện chết. Huống là tôi phải sẵn sàng
chết vì Thầy.
Vả lại, con đƣờng cứu chuộc Chúa khai mở đã là con đƣờng thánh giá, thì ai muốn đi
theo Chúa lẽ nào từ chối thánh giá đƣợc.
***
Trung thành với giáo lý của Thầy mà các sứ đồ truyền lại, suốt hai mƣơi thế kỷ nay, tu
đạo học không ngớt kêu mời từ bỏ, vét rỗng, bóc trần, mà đối tƣợng cuối hết là bản thân.
Phải, sau khi đã để lại phía sau nào giàu sang và danh vọng, nào thế lực và tiện nghi,
nào an toàn và lạc thú gia đình, ai nấy chỉ còn vƣớng mỗi một cái, nhƣng là cái "cột đồng
trụ": cái Tôi, cùng với thể xác của nó là ý riêng và tự ái.
Ðể thấy rõ tầm quan trọng của từ bỏ, ta hãy nhìn vào hình bìa của tác phẩm La montée
du Carmel (Leo núi Carmel), do chính thánh Yoan Thánh giá vẽ lấy: đƣờng lên núi với
toàn những mốc Không không, sáu mốc Không tất cả, Không ngay cả trên ngọn núi.
Thực ra, sau những từ bỏ hữu thức rồi, hãy còn cả chùm rễ cái rễ con chúng ăn sâu vào
then máy cảm tri quen thuộc, mà những cố gắng chủ động không sao bứt nổi. Ðây là lúc
Thần khí phải nhập cuộc với những thanh lọc trực tiếp gọi là Ðêm tối (Nuit obscure, mà
Yoan Thánh giá phân biệt với Từ bỏ do ta, mà ngài gọi là Ðêm suông).
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Thế nào là Ðêm tối?
Bạn có biết thế nào là cảm giác của những "tập sinh" du hành vũ trụ, khi lần đầu tiếp xúc
với môi trƣờng phi trọng lực không? Quen thói dựa dẫm ở nơi có trọng lực rồi, họ cảm
nhƣ bƣớc bỗng và ngỡ ngàng lo lắng khi không còn điểm tựa. Cũng giống thế, nhƣng
sâu xa hơn, là cái cảm giác của ngƣời rơi vào đêm tối hay chốn chân không huyền nhiệm.
Họ mất dần những điểm tựa cho sinh hoạt nội tâm, ở cảm năng, trí tƣởng, ở trí hiểu và trí
nhớ. Không còn biết xoay xở ra sao, không còn cảm giác an toàn nào! Thế nhƣng đây lại
là những thanh lọc cuối cùng rất cần thiết để anh bƣớc vào một cuộc sống hoàn toàn mới,
mà những tập quán cũ sẽ là trở lực. Ðây cũng là tháo bỏ cái đầu tầu Bản thân (làm bởi cái
Tôi và tự nhiên), để nó đƣợc thay bằng đầu máy phản lực Thánh Thần.

Quan niệm về Từ bỏ trong lịch sử Kytô-giáo
Ngay từ đầu, cùng với Giáo hội, thánh Phaolô đã hiểu rằng: Sống đối với ngƣời đệ tử chỉ
có thể là chính Thầy Kytô, phải là bổ túc vào những gì còn thiếu cho hình khổ của Chúa.
Chịu Phép rửa chẳng đã là táng đi với Chúa khi xuống nƣớc và sống lại với Ngài khi đi
lên đó sao? Và tƣởng niệm Thầy là chia sẻ với Thầy khi ăn thân xác đƣợc phó nộp và
uống máu Giao ƣớc mới? Bởi thế, đỉnh cao của sống đạo cũng là tử đạo: chết với Thầy, vì
Thầy.
Chết vì Thầy, theo Giáo hội nguyên thủy, là Làm chứng (marturein, martyr), và đây là
biểu hiện lớn nhất của tình yêu đối với Thầy: "Không ai yêu bằng kẻ hy sinh vì ngƣời mình
yêu".
Sổ tử đạo bị đóng lại vào thế kỷ IV đã bắt buộc sự làm chứng (và biểu lộ tình yêu) đổi
hƣớng. Không còn dịp bỏ đời bằng cái chết thân xác nữa, ngƣời ta bỏ đời bằng cái chết sa
mạc, và đây là ẩn tu. Khi một viên chức đến báo cho ẩn sỹ Arsène rằng có ngƣời để lại
cho ông một gia tài lớn, thì ông trả lời:
 Ông ấy để của lại cho tôi ƣ: Ông ấy vừa mới chết, còn tôi thì chết đã ba chục năm
rồi!
Kế đó, sau khi ẩn sỹ đã thành Cha (abbé) của một cộng đồng đệ tử, thì sự chết đi với đời
lại chuyển sang một ý nghĩa thiêng liêng hơn: Không sống lăng xăng nhƣ đời, mà sống
khắc khổ và cầu nguyện ngày đêm. Mỗi đan sỹ phải ý thức rằng: Tôi đã chết đối với đời,
và đời chết đối với tôi! Ðể phát nguyện (prononcer les voeux), họ nằm im trên đất, có
khăn liệm phủ trên ngƣời. Còn tín hữu sống giữa đời, họ cũng đƣợc mời gọi chia sẻ phần
nào lối sống lý tƣởng của đan sỹ, bằng cách cả nhà cùng dậy lúc một giờ đêm để nguyện
kinh Matines (Kinh sớm).
115

7. TỪ BỎ VÀ SIÊU THOÁT

Tóm lại, lý tƣởng sống đạo trung cổ đầy tính đan viện, lấy bỏ đời làm phƣơng châm và
nguyên tắc. Do đó, phải diệt đời trong tâm tƣ, coi đời nhƣ không có, hoặc chẳng "ký
lô" nào: "Phù vân trên mọi phù vân, tất cả phù vân hết". Ðây là một trong mấy câu giáo
đầu của tập sách gối đầu giƣờng Kytô-hữu suốt cho tới gần đây: cuốn Gƣơng Chúa Yêsu.
***
Khuynh hƣớng xuất thế thời trung cổ nay đã nhƣờng chỗ cho lối đi Dấn thân
(engagement). Ngƣời ta đang nghiêng về những gì tích cực, nhƣ Yêu thƣơng và Hành
động. Vì yêu ngƣời, anh cảm thấy thúc bách phải lăn xả vào đời để cứu giúp kẻ cùng
khốn, dù đây là kẻ thiếu thốn thiêng liêng hay kẻ đói khát vật chất.
Có điều, đã dấn toàn thân vì ngƣời, lắm khi phải hòa mình với đám dân bị bạc đãi, phải
chấp nhận khổ cực và bất trắc, thậm chí cả tội tù. Nên kẻ thật vì ngƣời chứ chẳng vì mình,
vẫn kết hợp đƣợc Bỏ đời với Dấn thân. Anh không bỏ đời theo nghĩa đen, nhƣng vì đời
đến quên thân thì đâu còn ham hố sự đời nữa.
Vậy để vào đời theo đúng nghĩa Vì đời, ngƣời đệ tử Thầy không thể không cần hƣớng
nhắm Vô thân: luôn quan tâm đến ngƣời và đừng có tìm mình. Bằng những từ bỏ, hãy
tập thái độ Siêu thoát. Không siêu thoát mà vào đời thì dễ bị đời nuốt chửng và đồng
hóa. Bị đồng hóa rồi, anh đâu còn thuộc về Nƣớc Trời để mà vào đời, và vào đời với
đúng đích Vì đời nữa.
Ðức siêu thoát (détachement) bao giờ và ở đâu cũng cần, tuyệt đối cần. Và đây mới đúng
là đòi hỏi Phúc âm. Chứ bỏ đời bên ngoài mà không bỏ đƣợc bên trong, thì hỏi ích gì
đâu. Mà thật ra, nếu đức Phật lập đạo của tu đoàn (samïgha), tức đạo xuất thế, thì Chúa
Yêsu lại chỉ đào tạo những sứ giả (apostolos, sứ đồ, sứ giả) để đƣa Tin mừng nhập thế.
Nhƣ Thầy đã đƣợc Cha sai, Thầy cũng sai họ. Nên Thầy không xin Cha đƣa họ ra khỏi
đời, mà chỉ xin đừng để họ nhiễm thói đời thôi (Yo.17.15; 17.18).
Sống giữa đời mà không nhiễm đời, đó là sống siêu thoát. Ơn gọi của mỗi và mọi đệ tử
Chúa, chứ không riêng của nhà tu: "Ai có vợ, hãy coi nhƣ không..."
Chẳng những thế, kẻ theo Chúa còn có bổn phận làm chứng, loan Tin mừng, làm Phép
rửa... Thời gian đã tròn và cánh đồng đã chín, nên lệnh vào đời thật cấp bách.
Ðƣờng tới Siêu thoát
Siêu thoát cần thế đấy, nhƣng luyện thế nào đây? Trƣớc hết, phải chiếu sáng con đƣờng,
và đây là vai trò của tƣ tƣởng. Kế đó, phải tạo niềm thâm tín và xu hƣớng cảm tính, và
đây là công việc của suy niệm song song với lối sống và một số từ bỏ.
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Về cả ba mặt tƣ, hành, niệm ấy, ta nên sử dụng cả kinh nghiệm cũ trong Kytô-giáo lẫn
những gì của Phật, Ấn, Lão để làm những chế biến thích hợp.

TƢ TƢỞNG
Trong đời sống thƣờng, ta đƣợc hƣớng dẫn bởi tƣ tƣởng. Nên muốn đổi con ngƣời, phải
đổi tƣ tƣởng trƣớc. Ngƣợc lại, hễ đổi đƣợc con ngƣời, thì tƣ tƣởng cũng đổi theo. Vậy tinh
thần siêu thoát phải đƣợc vững xây trên nền móng của một thâm tín thuyết lý
(doctrinal). Và đó là lý do tại sao chúng ta phải tìm cho siêu thoát những nguyên do.
Ai chả biết Kytô-giáo là đạo tình yêu. Chính vì yêu Thầy, kẻ theo Thầy vui lòng bỏ hết.
Thế nhƣng giả nhƣ con đƣờng Thầy không phải đƣờng thập giá, và Thầy cũng chẳng đòi
vác nó mới cho theo, thì liệu ta có từ chối giàu sang, quyền thế và khoái lạc hay không?
Mà thật ra, có cần hay không những hy sinh ấy để ta yêu Chúa?
Nếu đây là hai ngƣời tình thế tục, thì sự yêu nhau vẫn song hành đƣợc với tham vọng và
rất nhiều ƣa thích khác. Ngƣời yêu chƣa phải là tất cả, nên cùng với ngƣời yêu, chị còn
cần đến cả trăm thứ khác, nhƣ cơm để ăn, sách để đọc, nhạc để giải trí, v.v... Nhƣng đức
Kytô đâu phải là một trong những thứ chị cần. Ngài duy nhất là cần, vì Ngài "thâu
gồm" (recapitulatio) tất cả, lại khác lạ hoàn toàn. Với đấng là Khác hẳn, chỉ có tâm hồn
Thoát hẳn (thế tục) mới đáng gọi tri âm. Với đấng là Tất cả, một tâm hồn còn lắm đèo
bòng đâu có thể sánh vai cầm sắt (Lc.14.26,33). Vậy mọi quyến luyến phải đƣợc gạt bỏ
hết, đời này chƣa xong, đời sau phải tiếp tục. Nền tảng của từ bỏ là ở bên trong, nên cần
một thái độ hơn là những việc làm, dù việc làm đôi khi rất cần để tinh thần đƣợc củng cố.
Quả thật khi yêu Chúa, phần nào tôi vẫn yêu Chúa nhƣ một ngƣời giữa mọi ngƣời. Và
yêu theo lối yêu chiếm hữu của tôi. Yêu nhƣ thế là chƣa yêu trúng Chúa và yêu chƣa
xứng với Thiên Chúa. Cần rất nhiều đêm tối thanh luyện để tôi khỏi chiếm Chúa bằng
tình yêu của tôi, cũng là để Chúa chiếm tôi bằng tình yêu của Ngài.
Trong cuốn Zen (Thiền luận) của Suzuki, tác giả chê ngƣời Công giáo "còn vƣớng nặng ý
thức về Chúa". Chính Thomas Merton cũng nói rất chí lý rằng: "Thiên Chúa đến gần tâm
trí ta bằng cách xa đi. Chúng ta sẽ không bao giờ biết Ngài đủ nếu coi Ngài nhƣ một vật nắm
giữ đƣợc trong khuôn viên ý tƣởng của ta".
Phải thanh lọc ý tƣởng của ta về Thiên Chúa, dù về Chúa nhƣ một vị, theo cách hiểu của
ta về bản vị. Theo cách hiểu này, thì một vị chỉ là vị ấy bên những gì khác, chứ
không "bao" đƣợc những cái khác. Mà thế thì chƣa đúng với Thiên Chúa.
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Không không, cái chỉ đúng Thiên Chúa, cái ấy vƣợt xa hơn ý tƣởng, cái ấy không vẽ
đƣợc nên hình, cái ấy nổ bung mọi xác định, vì hễ xác định đƣợc, thì cũng có ranh giới
luôn. Vì thế, hễ chạm đúng Ngài (chứ không chạm cái mà ta tƣởng là Ngài), thì ta phải
chết đuối giữa đại dƣơng không bến bờ, để nhƣ không còn thấy chi nữa. Chạm đúng
Ngài cũng là tuột khỏi chính mình và thế giới quen thuộc, khiến ta không còn trụ ở
chính mình với quan niệm của mình về Thiên Chúa, với cảm giác chiếm bắt đƣợc Thiên
Chúa.
Vì thế, vừa gắn bó với Chúa, ta vừa phải... siêu thoát Chúa nữa. Nghĩa là bỏ cả cách biết
và cách yêu Chúa của mình, để mặc Chúa thanh lọc và khiến ta biết và yêu theo cách của
Chúa, chứ không phải của ta. Nhờ Chúa, các đại thánh đã đạt tới cấp độ siêu thoát này.
Còn ta, trong khi chờ đợi, có thể nhờ Ấn, Phật, Lão chỉ điểm cho.
Nhƣ ta thấy, Ấn giáo không nhìn nhận thực tại tính của sự vật, cho rằng sự vật chẳng qua
là Siêu việt thể, ở chỗ Ngài hiển ra với ta nhƣ thế, và thế để mà chơi thôi. Nên sự vật tự
chúng chẳng có sức nặng nào, vì sức nặng của chúng là ở Siêu việt thể. Một mình Siêu
việt thể đang hiện hữu thay cho những gì xem ra hiện hữu xung quanh ta.
Với Kytô-giáo, cả Thiên Chúa và sự vật đều có thật. Thế nhƣng sự vật chỉ có nơi Thiên
Chúa . Bất cứ chỗ nào chúng có, Thiên Chúa cũng có đó nhƣ nền tảng siêu việt của
chúng. Là nền tảng nên ở đó, là siêu việt nên vƣợt khỏi đó luôn. Vậy mỗi sự vật đều giãi
sáng Thiên Chúa, vừa mờ đi trƣớc Ngài. Chúng có thật đó, nhƣng sánh với Chúa, chúng
có chẳng bao nhiêu, dƣờng nhƣ không vậy. Giữa Ấn giáo và chúng ta, sự khác biệt là thế,
mà thực ra cũng chỉ có thế.
Phật giáo còn đi xa hơn. Ðối với Phật giáo, vũ trụ hoàn toàn là ảo ảnh. Là ảnh, nhƣng
không phải hình ảnh của một đấng tối cao nào. Chúng ta bảo: Vũ trụ dƣờng nhƣ hƣ vô
trƣớc Thiên Chúa. Còn họ nói: Vũ trụ chỉ là hƣ vô suông.
Thật ra, ai đã đi vào huyền nghiệm, đã cảm nghiệm Thiên Chúa phần nào rồi, thì đều
thấy những gì còn lại quả là mong manh, "sắc tƣớng" nhƣ thế. Ta hãy nghe một huyền
nghiệm nhân Âu châu, nhƣng không phải Kytô-hữu chính cống, ông De Jefferies:
 Những cái mà ngƣời đời gọi lầm là siêu (tự) nhiên, thì tôi thấy còn giản đơn, tự
nhiên hơn là chính thiên nhiên, hơn đất, biển hay mặt trời... Chính vật chất mới là
cái siêu nhiên và thật khó hiểu.

TU LUYỆN
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Sự học hỏi và suy tƣ sẽ dẫn đến xác tín. Xác tín thật ra đã là một thái độ tâm hồn, nghĩa
là có âm vang ở ý chí và tình cảm. Nhƣng để bắt rễ sâu, cần đến những đóng góp ngoại
lý (irrationnel) do suy niệm và khổ luyện.
Suy về cái chết hy sinh của Chúa sẽ khiến ta động lòng yêu mà muốn hy sinh hết vì
Ngài. Suy về cái chết của loài ngƣời, nhất là qua cái chết của một ngƣời thân (cái chết này
khiến chết thành cái gì "thực tế" với tôi hơn), tôi sẽ cảm nghiệm tính bể dâu của cuộc đời
và bớt tha thiết với đời. Suy về bao cảnh khổ quanh tôi, tôi đâu thể bình tâm để hƣởng
thụ nữa.
Ngƣời Tây phƣơng quen suy niệm bằng ý tƣởng. Chúng ta nên bổ túc phƣơng pháp này
bằng phƣơng pháp gợi ý của Phƣơng đông. Phƣơng pháp gợi ý không đánh trực diện.
Bằng sức thẩm thấu của những hình ảnh tƣợng trƣng (symbolique), nó làm dậy lên từ
trong ta những tâm tình sâu xa nhất.
Vậy làm thế nào đây?
Hãy để tâm tƣ lắng đọng, và giữa cảnh tịch mịch hãy nghe (hoặc tƣởng nhƣ nghe) tiếng
suối reo róc rách, tiếng thác đổ vang vang, tiếng sóng vỗ ầm ầm. Nhịp đều đều của
những âm thanh muôn thuở ấy vừa gợi ý cho ta về sự nối tiếp trôi đi của tất cả, vừa nói
lên từ sâu thẳm lòng ta tiếng gọi huyền u của Vĩnh cửu. Và cũng thế, tác dụng của những
hình ảnh nhƣ nƣớc chảy, mây trôi, con thuyền không bến...
Chúng ta còn có thể đi vào siêu thoát bằng sự thƣ giãn tâm hồn nữa.
Bạn đã tập thƣ giãn cơ thể bao giờ chƣa?
Bạn hãy nằm ngửa, xuôi tay chân, thở nhè nhẹ và thả lỏng cơ bắp. Ðồng thời không nghĩ
gì, mà cũng chẳng làm gì để khỏi nghĩ; không gắng gì, mà cũng chẳng làm gì cƣỡng lại
sự cố gắng. Ðó là buông xuôi. Nếu buông xuôi đƣợc, thì ta có thƣ giãn. Không thể có thƣ
giãn cơ bắp nếu không có buông xuôi ở tâm tƣ, và cũng không thể có thƣ giãn ở tinh
thần nếu không ít nhiều có buông xuôi ở cơ bắp. Một sự buông xuôi có ý nhƣng không
cố ý. Không có ý thì là lƣời nhác, nhƣng hễ cố ý thì không thƣ giãn nổi. Nói rõ hơn, sự có
ý nói trên chỉ là có ý ngầm, và cái ý này cũng buông lơi trong cùng dòng chảy của buông
xuôi.
Ðây là thƣ giãn toàn diện từ trong ra ngoài, để từ trong ra ngoài có toàn vẹn một ngơi
nghỉ. Bên ngoài, đó là sự chùng lỏng của mọi giây cơ bắp. Bên trong, đó là sự lắng xuống
của tƣ tƣởng, cảm xúc và những quan tâm. Tuy đích nhắm chỉ là nghỉ ngơi cơ thể, nhƣng
tác dụng còn là im đi mọi vấn vƣơng, do đó có lợi cho tinh thần siêu thoát. Nay nếu đích
nhắm là chính sự siêu thoát này, thì hiệu quả thiêng liêng sẽ lớn thêm. Khi ấy, bất cứ lúc
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nào dù đứng hay ngồi, dù đi mà không phải cố, ta cũng có thể làm động tác thƣ giãn bên
trong, mặc cho tƣ tƣởng hễ nổi lên thì tự chúng chìm đi, mặc cho ham muốn vì không
đƣợc chú ý sẽ nguội dần, mặc cho cơn bực nhƣ đụng nhằm cao su cũng tắt ngấm. Vâng,
chỉ cần một chủ ý ngầm: Làm nhƣ nƣớc đổ lá khoai!
***
Theo Phật giáo, sở dĩ tôi ham, là vì cái Tôi bị đồng hóa với thân, trong khi giác quan và ý
thức đƣợc nối với đối tƣợng của chúng. Nếu đúng nhƣ vậy, thì để đối phó, chỉ còn cách:
một là trốn chạy cái mình ham, hai là tạo lớp véc ni miễn nhiễm trên giác quan và tình
cảm, ba là cách ly thân với cái Tôi, bốn là buông rơi nốt cái Tôi này.
Hãy bắt đầu với chạy trốn.
Chạy trốn ƣ? Kẻ đi tu đúng là trốn chạy rồi. Bỏ đời để khỏi nhiễm mùi đời mà lại. Ðúng
là ở đời, ngƣời ta dễ khét lẹt mùi đời. Nhƣng không phải tất cả đâu. Giữa đời, vẫn có
những kẻ sống thoát tục, những siêu nhân. Có điều, siêu nhân thì hiếm lắm, nên nói
chung, hễ muốn khỏi vấn vƣơng, thì phải xa rời đối tƣợng bằng một khoảng cách đáng
kể. Nhất là khi tôi chƣa đủ sức đƣơng đầu.
Chƣa đủ sức mà không tránh cám dỗ, tôi chỉ có thể sa ngã, và ngày càng lún sâu vào thói
xấu, nết hƣ. Vậy, để bỏ thói hút xì ke, phải cách ly với cơ hội, phƣơng thế và môi trƣờng.
Ðể cách mạng bản thân, sống theo Thần khí, nên tránh sự giàu sang nó là bà con của xác
thịt.
Nhƣng chạy trốn chỉ nói lên sự yếu đuối, chứ không tạo nên sức mạnh khả dĩ đối đầu,
những năng đức (vertu). Cho nên, chạy trốn không phải để trốn chạy, mà để tu luyện.
Phải biến từ bỏ thành thái độ thƣờng hằng của tâm hồn, đức siêu thoát. Chính đức siêu
thoát ấy mới làm nên sự lành thánh của con ngƣời, mới trải thành lớp véc ni miễn nhiễm
đối với cám dỗ.
Ðức siêu thoát đƣợc luyện thành bằng thanh đạm và khổ hạnh. Quen với thanh đạm,
giác quan bớt dần đòi hỏi. Rắn chắc do khổ chế, tâm hồn sẽ là bức tƣờng thành vững chắc
trƣớc cám dỗ tấn công. Khổ hạnh và thanh đạm, đó là con đƣờng luyện đức truyền thống
trong bất cứ đạo giáo nào. Thậm chí những ai muốn dấn thân vào một cuộc đấu tranh
cam go và lâu dài cho một lý tƣởng nhƣ xã hội, chính trị cũng không thể không cần đến
lối sống "nằm gai nếm mật" ấy.
Vững khỏe do khổ luyện rồi, chúng ta có thể vào đời để luyện cho vững hẳn. Khi đối phó
với những ve vãn của đời, nên bớt thái độ đƣơng đầu mà thay bằng thái độ coi rẻ, chẳng
chút thiết tha. Ðây vẫn là phƣơng pháp "Nƣớc đổ lá khoai", phƣơng pháp Nhu của Nƣớc,
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đƣợc nhấn mạnh bởi Lão tử. Thái độ "bất cần" ấy sẽ gia tăng sức miễn nhiễm của tâm
hồn.
***
Giờ đây, phƣơng thế thứ ba: cách ly thân xác.
Cách ly thân xác quen đƣợc sử dụng trong Ấn giáo. Ngồi thiền cho tâm tĩnh đã. Kế đó,
bằng tự kỷ ám thị, tƣởng nhƣ mình chỉ có từ bụng trở lên (nghĩa là quên hai chân). Rồi từ
cổ (quên bụng, ngực, hai tay nữa). Cuối cùng, xóa nốt cái đầu.
Bằng cách ấy, dần dà ngƣời ta có thể "quên thân" hay quên một phần thân thể. Nhƣ võ sỹ
Judo phải quên đƣợc cánh tay bị bẻ, thì mới đủ bình tĩnh để phản công bằng tay chân
còn lại.
Quên đƣợc thân, chẳng những ta có thể làm dịu đau đớn, mà còn làm tắt ngấm những
kích thích giác quan, những cám dỗ.
Nhƣng làm thế có nghịch với giáo lý và con đƣờng Kytô-giáo hay không? Kytô-giáo thì
đề cao thánh giá, mà phƣơng pháp trên, do giảm đau, lại xóa bỏ thánh giá. Kytô-giáo thì
chủ trƣơng con ngƣời là cả xác lẫn hồn, trong khi Ấn giáo lại bảo: tôi không phải thân xác
này!
Quả tôi là cả xác lẫn hồn thực đấy, nhƣng trong tôi, xác hồn còn đang xung đột, và lắm
khi trong cuộc sống, tôi làm nhƣ chỉ thân xác mới là tôi. Ðể tiến đức, tôi phải sống tinh
thần và thuần hóa xác. Ðể đƣợc thế, đôi khi phải làm nhƣ xác không hiện hữu, và đây chỉ
là vấn đề chiến thuật.
Ðằng khác, giảm đau cũng không phải là phủ định thánh giá. Anh không dùng thuốc để
giảm đau, chữa bệnh đấy ƣ? Vả lại, cũng bớt bị dày vò ở xác thân những ai quen sống
tinh thần, nhƣ Phạm ngũ Lão vì tập trung suy nghĩ mà bị giáo đâm không biết, nhƣ
huyền nghiệm nhân vì xuất thần mà chẳng lƣu tâm đến cái đau cơ thể dù nó rất ghê
gớm, nhƣ Thérèse d'Avila nói ra:
 "...thân xác hoàn toàn tan nát, mạch chậm nhƣ muốn trút linh hồn đến nơi, đúng nhƣ
thế không hơn không kém".
Ấy thế mà:
 "Ngƣời ấy (chính nữ thánh) không còn đếm xỉa tới những thánh giá có thể trút xuống
trên mình, vì những thánh giá này chẳng đáng gì so với những đau khổ (thiêng liêng)
quá sức chịu mà ngƣời ấy trải qua".
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Nói tóm lại, kẻ càng leo cao trên bực thang lành thánh thì càng "vô cảm" đối với những
khổ đau tầm thƣờng. Và đây cũng là hiệu quả của thái độ siêu thoát. Kẻ thật siêu thoát
thì sƣớng khổ không nề. Có điều, yêu Chúa chịu đóng đinh, họ thích khổ hơn là sƣớng.
Tiến thêm một bƣớc, khi chỉ còn yêu một mình Chúa, khiến chỉ có Chúa là cần thôi, thì
dù sƣớng hay khổ họ cũng dâng cho Chúa hết, chứ không trốn chạy hạnh phúc nhƣ
trƣớc đây:
 "Tôi không còn cảm thấy nữa, rằng phải từ bỏ mọi an ủi của con tim", Tiên sa nhỏ nói.
***
Phƣơng thế chót: buông rơi cái Tôi.
Chúng ta không phủ nhận cái Tôi nhƣ Phật giáo. Nhƣng cái Tôi phải là chủ vị, chứ
không cá thể. Ðúng là chủ vị, nó phải mở sang ngƣời khác, mở ra cộng đồng, mở tới bao
la. Nó chỉ khẳng định đƣợc mình thành Chính mình, khi khẳng định Thiên Chúa là Tất
cả, và khẳng định ngƣời nhƣ những cái Mình khác với cái Mình của nó. Thế nhƣng cái
Tôi xác thịt lại muốn làm một rút lui Narcisse (repli Narcisse) vào trong vỏ sò cá thể. Nó
tự giam mình trong đó bằng thái độ vị kỷ và khép kín. Vậy con đƣờng làm thánh và làm
ngƣời chỉ có thể là con đƣờng cách mạng: Lật đổ cái Tôi cá thể mà thay bằng cái Tôi mở
tới bao la.
Lật đổ cái Tôi cũng là dứt bỏ thể xác của nó là Ý riêng. Không còn muốn gì nữa, đó là
cách muốn một mình Ý Chúa. Ý Chúa chỉ tung hoành đƣợc trong tôi khi không còn bị
cản trở bởi ý riêng tôi.
Xem nhƣ thế, ai dám bảo Kytô-giáo không từ bỏ cái Tôi và thân xác:
 Ai yêu... sự sống mình hơn Ta thì không thể làm đồ đệ Ta!
 Ai muốn theo Ta, thì phải từ bỏ mình...
Có điều chối đấy chỉ là để nhận lại khác đi. Và bỏ đời bằng tinh thần là để biến đời thành
Loài ngƣời mới và Trời mới đất mới.
Vả lại, "siêu" đến độ chót thì đâu còn phủ định. Chẳng tìm khổ cũng chẳng bỏ an ủi,
chẳng phân biệt bạn thù mà gộp cả trong yêu thƣơng, chẳng ghét thế gian mà cũng
chẳng không ghét, chẳng đi theo mà cũng chẳng buồn chối từ, thế mới là thƣ giãn, buông
xuôi, là thoát siêu trọn vẹn. Càng trọn vẹn hơn, khi dù đối với Chúa (trong quan niệm
sai lệch của ta về Chúa cũng nhƣ trong cách yêu Chúa chƣa xứng với Chúa của chúng
ta), chúng ta có thể áp dụng câu thơ sau đây của nhà sƣ Triệu Châu:
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Chỗ nào có Phật chớ đứng lại,
Chỗ nào không Phật chạy lẹ qua.
Thật ra, ở giai đoạn cuối, chúng ta chỉ từ bỏ cách hiểu và yêu Chúa chƣa xứng của chúng
ta, để đƣợc Chúa cho hiểu và yêu bằng Thần khí Chúa và theo cách của Ngài (Gal.4.6).
Không chiếm hữu Chúa nữa, mà để Chúa chiếm hữu ta.

Từ bỏ và các cấp độ siêu thoát
Khi nghe Chúa Yêsu tiên báo về việc đệ tử bỏ trốn, Phêrô đã khẳng khái nói rằng:
 Dù có phải chết, con cũng quyết chết với Thầy!
Nhƣng rồi chính ông đã chối Chúa. Không phải ông nói dối đâu, ông chỉ tƣởng lầm thôi.
Ông tƣởng mình yêu lắm và lớn gan đến vậy. Nhƣng có thử lửa, mới biết tuổi vàng.
Giữa tinh thần và việc làm, bao giờ tinh thần cũng trọng, vì chỉ tinh thần mới làm nên
con ngƣời xấu hay tốt, chỉ tinh thần mới đƣa giá trị đến cho việc làm của chúng ta. Có
điều một tinh thần không hƣớng căng về hành động, tinh thần ấy chỉ là ảo tƣởng, hoặc
nếu có, cũng chẳng có là bao. Chẳng những hành động giãi tỏ tinh thần, nó còn khiến
cho tinh thần nên thật hơn, do đó đƣợc củng cố và nâng cao. Cũng giống nhƣ tập nhảy
cao ấy. Phải nhảy đã, rồi mới nhảy tới thực. Nhảy đƣợc hai mét đã, rồi mới hy vọng nhảy
cao thêm.
Trong từ bỏ và siêu thoát cũng vậy. Thƣờng phải có hành động từ bỏ để tinh thần siêu
thoát nên thực có. Và từ bỏ càng lớn, thì siêu thoát cũng sâu thêm. Kẻ chết vì Chúa là
thánh, không do hành động chết, cho bằng do mức độ yêu và hy sinh mà cái chết kia đã
giúp anh vƣơn tới.
Trên nguyên tắc, kẻ nên thánh phải siêu thoát mọi cái, nhƣng từ bỏ thì không ai từ bỏ
mọi cái đƣợc. Vì thế, phải chọn bỏ những gì có tính quyết định để đạt một siêu thoát trọn
vẹn, tức những gì cơ bản thuộc ba diện xác thịt, thế gian và cái Tôi. Thuộc ba diện ấy,
thánh Ignace đề nghị ba đối tƣợng, trong bài Hai lá cờ (Thần thao): của cải, danh vọng và
tự ái. Vì của giúp phƣơng tiện chiều xác, nên tôi quyết sống nghèo. Vì danh vọng hút về
phía thế gian, nên tôi tìm sỉ nhục. Vì kiêu ngạo đề cao cái Tôi, nên tôi sẽ khiêm nhu.
Truyền thống tu hành Kytô-giáo thì lại chọn: thanh bần, khiết tịnh và vâng lời. Vâng lời
để bỏ ý riêng (lãnh vực cái Tôi), tịnh khiết để dằn xác xuống, nhƣng ở thanh bần thì nhấn
mạnh vào sự lệ thuộc (trong sử dụng của cải), và đây là lãnh vực của vâng lời thôi.
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Liệu vài ba từ bỏ nhƣ thế có đủ hoàn thành một siêu thoát toàn diện hay không? Vấn đề
không phải là sự kiện của hành động từ bỏ, nhƣng là đích nhắm của hành động ấy. Nếu
anh chỉ cốt độc thân thôi, anh vẫn còn một khoảng lớn của xác thân để chiều chuộng.
Chừa ra một chỗ và thả cửa ở không gian còn lại, thì anh chẳng siêu thoát đƣợc chi hết.
Bằng nhƣ giới dâm chỉ đƣợc dùng nhƣ điểm tựa then chốt hầu làm chủ toàn xác thân, thì
anh không giới hạn từ bỏ vào lời nguyện khiết tịnh, mà còn ăn uống có chừng mực và bỏ
đi những tiện nghi không cần thiết.
Một khi đã nhắm siêu thoát và chỉ dùng từ bỏ nhƣ đƣờng đi tới đích, thì nhờ từ bỏ mà
lãnh địa siêu thoát ngày càng mở rộng và tinh thần siêu thoát sâu thêm. Vâng, siêu thoát
không phải chỉ là một trạng thái, mà có nhiều độ sâu, cao, rộng khác nhau. Thánh Ignace
đã thang bậc hóa tinh thần siêu thoát ấy bằng cách phân biệt "Ba nhóm ngƣời" (Trois
groupes d'hommes):
Nhóm 1, cũng là cấp thấp nhứt, là của những ai, tuy nhƣ muốn (voudrait) bỏ một điều
quyến luyến, nhƣng chẳng làm gì để bỏ.
Nhóm 2, cũng là cấp cao hơn, là của những ai thật muốn (veut) bỏ sự quyến luyến,
nhƣng không bỏ cái mình quyến luyến.
Nhóm 3, cũng là cấp cao nhất, là của những ai hoàn toàn không vƣơng vấn nữa, đến nỗi
sẽ tự bỏ thật nếu đấy là cách yêu Chúa tốt hơn.
Rõ ràng ngƣời loại 1, tuy có ý tƣởng từ bỏ, nhƣng nó mới đủ mạnh nhƣ một ƣớc ao, và ao
ƣớc ấy chƣa đủ mạnh để chuyển thành ý muốn. Thông thƣờng, thì chính đƣơng sự cũng
tự đánh giá đƣợc nhƣ vậy. Theo tôi thiết nghĩ, cũng có trƣờng hợp có ý muốn rồi, nhƣng
ý muốn chỉ mạnh đủ cho một hy sinh nhỏ hơn thôi. Nhƣ trƣờng hợp Phêrô tƣởng mình
nhƣ có thể chết vì Thầy, nhƣng đến việc mới thấy là không phải. Vì Thầy, ông đã có thể
bỏ chài lƣới để đi theo (Lc.5.11), nhƣng chết thì chƣa thể. Vậy, nếu từ bỏ lƣới chài, thì
Phêrô thuộc nhóm 3, còn chết thì còn xa mới tới.
Nhóm 2 là những kẻ vừa tới ngƣỡng cửa siêu thoát, nên còn thụ động . Nhóm 3 thì tinh
thần ấy già dặn rồi, nên bỏ tự mình đƣợc, miễn đó là tốt hơn. Thế nhƣng, nhƣ ta vừa thấy,
tùy theo đối tƣợng hy sinh (bỏ lƣới chài thôi, hay cả chết nữa) mà ở nhóm 3, cũng còn
nhiều cấp độ. Cấp của khả năng từ bỏ, nên đây cũng là cấp của trạng thái siêu thoát.
Ðối với thánh Ignace cũng nhƣ đối với truyền thống Kytô-giáo nói chung, thì siêu thoát
là tình trạng của ý chí, chứ không cần là của cảm tính, khi mà đối tƣợng từ bỏ là cái mà
tôi quyến luyến, chứ không phải cái mà tôi dửng dƣng. Nói cách khác, siêu thoát
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(détachement) Kytô-giáo không cần là một tình trạng vô cảm, do tu luyện mà đạt đƣợc,
nhƣ trong Ấn, Phật giáo.
Do thiền định mà đạt vô cảm (không vấn vƣơng hoặc không đau đớn) về một số mặt là
điều không nghịch gì với con đƣờng Kytô-giáo, nhƣ đã nói ở trên. Ngƣời có tâm hồn cao
quý thì ít để ý đến thức ăn ngon hay không. Ngƣời đã đi sâu vào con đƣờng thiêng liêng
thì thế gian không hấp dẫn nữa. Nhƣng đối với tâm hồn thanh cao, thì những mất mát
tình cảm lại thấm thía hơn là đối với những kẻ nhiều dục vọng. Và với ngƣời say yêu
Thiên Chúa, thì sự thiếu vắng Chúa là cực hình không chịu nổi. Cho nên, dù với ngƣời
thánh hay không, bao giờ cũng còn những quyến luyến, và siêu thoát thực không thể là
vô cảm mọi mặt.
Vả lại, nếu dửng dƣng với mọi cái, thì đâu còn sức bật để vƣơn theo lý tƣởng, đâu còn
yêu thƣơng để có thể chết vì Chúa và anh em. Siêu thoát đúng nghĩa chỉ là cân bằng
đƣợc giữa một bên là trọng lực của quyến luyến và bên kia là sự bình tĩnh trong hy sinh.
Thánh Ignace, tuy thập phần gắn bó với tu hội (Dòng Tên) mà Ngài khổ công gây dựng,
đã thú nhận sau khi lƣợng định về mình mà rằng: Giả nhƣ dòng bị Tòa thánh bãi, thì cần
có 15 phút để ngài bình tĩnh lại nhƣ thƣờng.
Vâng, dù nhà sƣ đã đạt đại định (samâdhi) cũng vẫn còn một gắn bó: gắn bó với trạng
thái an tịnh sâu xa, đến nỗi dửng dƣng với cuộc sống và những danh vọng ở đời. Trong
chính trạng thái đại định, cùng với siêu thức hẳn cũng có một siêu cảm nó không phải là
vô cảm, nhƣng một thứ cảm nghiệm nó không còn là xung động của cảm năng thông
thƣờng này nữa.

TÓM LẠI
Trong bất cứ tôn giáo nào, hễ muốn lành thánh, thì phải từ bỏ và siêu thoát. Phƣơng
đông có cả mấy ngàn năm kinh nghiệm về từ bỏ và thoát tục, nên việc tìm hiểu Ấn, Phật,
Lão sẽ soi sáng cho ta về mặt kỹ thuật rất nhiều.
Với Ấn giáo, đời là giấc mơ; với Phật giáo, đời là sắc tƣớng. Còn Kytô-giáo thì: Tất cả là
phù vân. Nếu Ấn, Phật đi vào thoát tục, thì Lão giáo lại chủ trƣơng siêu thoát giữa đời.
Phúc âm coi trọng cả từ bỏ và siêu thoát. Siêu thoát vì thời giờ cấp bách, và hạnh phúc
cuối cùng không phải ở thế gian. Từ bỏ vì Thầy đã hy sinh và mở ra con đƣờng Thập giá.
Nhƣng dù cho từ bỏ, thì nền tảng của nó phải là siêu thoát và lý do là yêu thƣơng.
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Ðể siêu thoát, phải tìm lý do để xác tín, phải suy chiêm để vào sâu, phải từ bỏ để củng cố.
Và sau đây là phƣơng thế tập siêu thoát chủ động (do cố gắng của con ngƣời): từ bỏ, khổ
hạnh, thanh đạm, thƣ giãn thiêng liêng.
Siêu thoát cuối cùng phải là đối với cái Tôi và ý riêng. Siêu thoát ở độ siêu cao là thụ
động, nghĩa là do Thánh Thần thực hiện: thay thế cách hiểu và yêu Chúa vụng về của tôi
bằng lối nhìn và yêu xứng với Thiên Chúa, nhìn và yêu bằng chính Chúa.
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Một nông dân, trƣớc khi chết, dặn các con rằng: Trong ruộng nhà có vàng chôn đấy. Thế
là từ đấy, chúng đào sâu cuốc bẫm từng tấc đất một. Vàng chẳng thấy đâu, nhƣng vì đất
đƣợc đảo kỹ, nên lúa tốt đầy đồng: đất nhà đã mang vàng đến cho họ.
Ngƣời đời thƣờng kiếm vàng hạnh phúc đâu đâu, ngờ đâu vàng ở ngay vƣờn nhà không
biết. Vƣờn nhà ít đƣợc ngó ngàng tới, mà đào vàng ở đây lại vất vả vô cùng, bởi đây là
nội tâm! Nội tâm bị bỏ hoang, rác rƣởi bừa bãi và bếp tro lạnh ngắt, chẳng gì hấp dẫn cả.
Vì thế, họ càng trốn chạy nó, tìm giải khuây ở các ngã ba đƣờng, tìm quên mình ở các
hoạt động chúng hút hết chú ý.
Ngƣời thƣờng, đó là hầu hết mọi ngƣời, nghĩa là hầu hết quen hƣớng ngoại và ngại
hƣớng nội.

Văn minh hôm nay với đà hƣớng ngoại
Một bác sỹ Nhật sang Ðức, tò mò hỏi một ông bạn đồng nghiệp:
 Hằng ngày, anh có những bận bịu chi?
Bác sỹ Ðức khoe, nào là ngày làm việc, chiều đi đánh gôn, tối đi tiêu khiển, cuối tuần ra
bờ biển hoặc leo núi.
Chỉ thấy bác sỹ Nhật cau mày:
 Thế anh tƣ duy vào lúc nào?
Tƣ duy, nói đúng hơn, đó là trầm tƣ, lúc đi vào trà đạo, ngắm hòn non bộ, chăm mấy cây
kiểng hay dạo bƣớc dƣới ánh trăng. Những thú tiêu khiển thanh nhã ấy, dù bên Nhật,
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Tầu hay Việt nam đều có, nhất là xƣa kia. Chúng làm lắng an tâm hồn và dọi sáng cho
những tƣ tƣởng thâm trầm triết lý.
Tây phƣơng không thiếu triết lý, nhƣng chỉ có triết gia, chứ hiền nhân thì gần nhƣ
không.
Chính vì cắt đứt với cái Muthos (tƣ tƣởng huyền thoại) âm u, huyền bí, và kết bạn với
Logos (tri thức lý tính) sáng sủa, rõ ràng, nên Phƣơng tây nổi nang về khoa học, về
phƣơng pháp sử dụng vật chất, nhƣng trong vật chất họ chỉ nhìn thấy cái là bề mặt,
là "đối tƣợng" thôi.
Hƣớng về cái bên ngoài quen rồi, khi nhìn Thiên Chúa, Tây phƣơng cũng nhìn nhƣ một
đấng ở trên, nên ở ngoài, đấng siêu việt. Thiên Chúa đúng Thiên Chúa, theo định nghĩa
rất quân bình của một nhà tƣ tƣởng, cũng là thánh nhân, Âu-cƣ-tinh, phải là đấng "sâu
hơn chỗ tuyệt sâu của tôi và cao hơn chỗ tuyệt cao của tôi". Thế nhƣng nếu Phƣơng đông
nhấn vào vế trƣớc, thì Phƣơng tây lại chú ý đến vế sau.
Thiên về bề cao của thiêng liêng, đó là khuynh hƣớng ăn sâu của Tây phƣơng, nhƣ chính
J. Moltmann và Yves Raguin đã công nhận. Nên chẳng những hƣớng lên trong tƣ tƣởng,
Tây phƣơng còn hƣớng lên trong tình cảm và diễn tả nữa. Trong khi nhà sƣ, cặp mắt lim
dim, định thần vào trong mình, thì nhà tu Kytô-giáo lại hƣớng về trời với cái nhìn bốc
lửa, với hai tay giơ cao, với gối quỳ thờ lạy, với xƣng hô Lạy Chúa. Lý tƣởng của chàng
mã thƣợng Ignace de Loyola là Phụng sự đức Minh quân Yêsu đƣợc tỏ lộ trong hai bài
niệm suy nổi tiếng: Vƣơng quốc và Hai lá cờ. Còn lý tƣởng của các nữ thánh là hầu hạ vị
Lang quân vƣơng đế. Hèn chi hội họa và điêu khắc bên Tây đã chẳng hƣớng ánh mắt của
các thánh lên, trong khi bên Ðông lại hạ làn mi Ðức Phật xuống. Trong Kytô-giáo, duy
chỉ vùng phía Ðông, khu vực núi Athos, mới cho thấy dấu vết của một lối tu khác với
truyền thống: Phái Hésychasme (Ðịnh an) đã cúi nhìn xuống bụng khi miệng niệm tên
Yêsu.
Văn minh hôm nay, từ Tây lan sang thế giới, tuy giúp giải quyết những vấn đề kinh tế,
nhƣng cũng lôi Ðông phƣơng ra khỏi lý tƣởng an định của mình. Lối nhìn theo Tây,
cùng với những lo toan vật chất, đã hƣớng lòng ra ngoài và làm dậy bao ham muốn.
Ngƣời nhà tu, Phật giáo cũng nhƣ Công giáo, hầu hết lao mình nhƣ con thiêu thân vào
hành động, còn suy chiêm hay định thần thì biếng trễ. Nên thánh nên Phật bằng phục vụ
và sống tƣơng quan ƣ? Thiếu nội tâm làm hồn sống, thì hành động chỉ còn là cơn sốt,
tƣơng quan sẽ trở thành hời hợt, và phục vụ chỉ nhắm mỗi hƣ danh.

127

8. KHO TÀNG LỚN NHẤT Ở SÂU NHẤT TRONG TÔI

Hƣớng ngoại quá rồi, ngày nay ngƣời ta cảm thấy cô đơn và trống rỗng, nên một số đã
trở về với thiền, yoga và đời sống chiêm niệm. Dầu sao, số ấy vẫn còn quá ít, và loài
ngƣời vẫn xa lạ với chính mình.

Tại sao cần hƣớng nội?
Tôi không có ý nói thứ hƣớng nội do khí chất (introversif), vì đây chỉ là một tiềm năng,
một khuynh hƣớng tổng quát, nên mở ra nhiều phía khác nhau. Khuynh hƣớng ấy có thể
mờ ẩn do giáo dục, hoặc do giáo dục mà xác định xấu đi, khiến anh chỉ biết có mình và
chị chủ quan trong đánh giá.
Tôi cũng không muốn nói thứ hƣớng nội do tật thƣơng tâm lý, thứ hƣớng nội có tên là
khép kín, nó dẫn ta vào ngục tối của bệnh tâm thần.
Cũng đừng lẫn hƣớng nội với thói quen suy luận, vì suy luận là của lý trí khách quan, nó
hƣớng tôi về phía đối tƣợng, nghĩa là bên ngoài, thay vì giúp tôi vào sống bên trong. Thế
nhƣng hƣớng nội cũng không luôn bằng tình cảm, vì nếu đây là ham muốn, thì đối
tƣợng của nó cũng không ở bên trong nốt.
Về hƣớng nội, tôi muốn gợi ý về một ngôi nhà thiêng liêng bên trong, ở đó anh nghỉ ngơi
đƣợc với chính mình. Nghĩa là ở đó anh tìm thấy sự thanh lặng, một thứ an vắng lặng mà
anh thích, chứ không phải thứ an vắng lặng của nghĩa trang. Cảm giác vắng lặng đó có
tên là sự thanh vắng bên trong (solitude intérieure), hoặc nó mang lại sự trầm ấm, hoặc
nó là con đƣờng dẫn tới kinh nghiệm này.
***
Dù tự nhiên anh có hƣớng nội hay không, một hƣớng nội chính cống bao giờ cũng là kết
quả của nhiều cố gắng. Ðây là cố gắng để thoát khỏi hấp lực của bên ngoài, cái hấp lực
quá mạnh nó biến phần đông thành hƣớng ngoại. Ðây là cố gắng để thanh luyện, vì nội
tâm sẽ thành kinh tởm khi đầy rác rƣởi và phong ba. Ðây là cố gắng để trang trí, mà tác
phẩm đƣợc họa nên bằng những tâm tình cao đẹp. Ðây cũng là cố gắng để yêu thƣơng
sâu xa, vì không tình cảm nào cao đẹp bằng tình yêu thiêng liêng cả.
Tôi chỉ thật sự gặp mình khi sống thân mật với mình. Tôi chỉ thật gần gũi với mình trong
một Chúng mình thân thƣơng. Nghĩa là tôi phải vƣợt xa hơn mình để đến với một cái
mình khác. Mình đấy nhƣng lại khác với mình. Vâng, ngƣời ta không thể gặp mình khi
không có tình yêu thức tỉnh. Tôi nói Tình yêu, chứ không phải ham muốn. Ham muốn
thì hƣớng ra ngoài, chỉ tình yêu mới hút về bên trong.
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Tôi không nghĩ nhƣ các chân sƣ Ấn giáo, kể cả Ramakrishna, rằng chỉ bằng duy một cái
Tôi (âtman) đủ để vƣợt chiều sâu tới Âtman (The Self, cái Chính mình) tuyệt đối của
huyền nghiệm. Vì trong kinh nghiệm này, họ đã gặp chính Thiên Chúa của Tình yêu, và
ở Ngài họ an nghỉ hoàn toàn, đúng nhƣ Augustin diễn tả:
 Thiên Chúa sâu hơn chỗ sâu nhất của tôi...
 Và lòng tôi khắc khoải cho đến khi đƣợc nghỉ yên trong Ngài.
Ðây là an nghỉ trong say đắm của tình yêu, một thứ tình không thể diễn tả bằng tình yêu
thế tục đƣợc. Chứ đây không phải là thứ an tĩnh bề mặt của kẻ mới bƣớc vào nghề thiền
đâu. Vì thế, theo các chân sƣ Phật, Ấn, phải căng thẳng về với hết cả tâm hồn và suốt
ngày đêm. Và quán cả ngày đêm với một câu hỏi, câu thoại đầu, không phải để tìm một
đáp số, mà để nổ bung trong ngõ cụt của nghi tình. Kiến tánh không ở giải ngộ, mà ở
chứng ngộ.
Vâng, chân lý thật sự thì không phải chân lý khách quan của lý trí, cũng chẳng phải đối
tƣợng của cảm năng nội ngoại nào cả. Chân lý ấy, mỗi chủ thể phải tự chứng nghiệm cho
mình, ở chỗ tối sâu của nội tâm. Nội tâm có rất nhiều tầng, nhiều lớp, và tầng lớp càng
sâu, thì càng vô thức hơn cả. Thiên Chúa, chúng ta chỉ thực gặp Ngài ở những chiều sâu
đó. Và càng vào sâu hơn trong mình, thì ta cũng càng vào sâu trong Chúa luôn.
Tôi thiết nghĩ, dù tôn giáo nào, nếu quả gặp "Cái ấy" ở chỗ tối sâu nhƣ thế, thì Cái ấy
cũng là cái mà ta gọi là Thiên Chúa, và gặp đƣợc cũng là do ân Chúa mà nên. Có điều, vì
Cái ấy vừa nhƣ thể là một với mình (do hiệp nhất và do ở sâu trong mình), vừa sâu vƣợt
và khác mình, nên hiểu và diễn tả về Cái ấy, thì Ấn giáo nghiêng về đồng nhất (l'Un) và
Kytô-giáo nghiêng về Khác biệt (l'Autre). Nhƣng dù Ấn hữu trong huyền nghiệm cũng
thấy cái Một ấy vƣợt khác xa tôi, và trong huyền nghiệm Kytô-hữu thấy Ðấng là khác ấy
có gì là một với tôi khi mà Ngài khiến tôi "nên một với" Ngài và "ở nơi Ngài"(Yo.17.21).
Theo Raguin, con đƣờng của Phật giáo bắt đầu là Trong-mình (immanence) để kết tận ở
vƣợt mình (ex-stase). Còn con đƣờng Kytô-giáo thì ngƣợc lại, bắt đầu bằng vƣợt-mình
(transcendance) để tìm thấy Ngài-nơi-trong-mình (en-stase). Quả thật, Thiên Chúa chỉ
vƣợt tôi từ sâu trong tôi, nên tôi không thể gặp chân-Thiên Chúa nếu không tìm Ngài
bằng nội tâm và ở nội tâm, ở chỗ tối sâu trong nội tâm ấy. Chỗ tối sâu ấy bao giờ cũng tối
tăm, nói cho đúng hơn, tối tăm đối với lý trí quen "rõ ràng và sáng sủa". Vì thế, theo kinh
nghiệm của các huyền nghiệm nhân, thì anh chỉ gặp Chúa lúc chẳng thấy chi hết.

Hƣớng nội chính là lý tƣởng sống của Phƣơng đông
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Nói rằng Phƣơng đông hƣớng nội, và hƣớng nội nhất ở Phƣơng đông là ngƣời Ấn, e có kẻ
sẽ chỉ thẳng vào cả biển ngƣời Ấn đang lăng xăng kiếm chác ở các vỉa hè và xó chợ, nhƣ
tại Calcutta:
 Ðấy, cái Ấn độ hƣớng nội của Phƣơng đông các anh đấy!
Quả thật, bên Ðông cũng nhƣ bên Tây, con ngƣời thƣờng chẳng ai hƣớng nội cả. Có điều
Phƣơng đông, nhất là Ấn, cố nhiên, có một truyền thống hƣớng nội ba ngàn năm, và
khám phá biết bao kỹ thuật tuyệt vời để đi vào chiều sâu vô tận của mình. Bởi thế, dù
suốt đời lăng xăng bên ngoài, ngƣời ta vẫn coi tham thiền, nhập định là lối sống lý tƣởng,
và rất kính trọng những con ngƣời ở trong con đƣờng ấy. Thế mà mục đích của nhập
định, tham thiền là đạt cứu cánh ở trong mình, chứ không phải ở trên mình nơi một đấng
Siêu việt, một Chủ tể.
Khổng giáo không tham thiền, và Khổng giáo cũng nói đến chiều cao, mà họ gọi là
Thiên. Nhƣng tìm Thiên, nhà nho lại tìm ở trong mình, vì Thiên lộ ra ở trong Tâm.
Thật ra, Thiên phải đƣợc hiểu ở hai cấp khác nhau. Ở cấp dƣới, Thiên là Hoàng thiên
thƣợng đế của cúng tế, của tín ngƣỡng dân gian. Ðây cũng là Thiên đối xứng với Ðịa
(Thần đất) trong lễ Giao tế Trời và lễ Xã tế Ðất, trong vái lậy Trời Ðất xin chứng giám
trong những việc hệ trọng. Vậy Thiên này chƣa phải Tất cả, huống nữa là Tuyệt đối, Siêu
việt. Siêu việt thực sự trong Nho giáo, chúng ta có lẽ chỉ bắt gặp ở chữ Thiên trong Thiên
mệnh và Thiên đạo thôi.
Cả Thiên lẫn Ðịa đều có Thể (gốc) và Khí (esprit). Thiên khí thì trong sáng: Thần
(Esprit). Ðịa khí thì u âm: Quỷ (không phải diable). Tụ nơi con ngƣời, Thiên khí thành
Tinh anh, còn Ðịa khí thành Phách, Vía: "Thác là thể phách, còn là tinh anh" mà. Vậy con
ngƣời, Nhân, đúng là sự kết tụ và tinh hoa của cả Trời lẫn Ðất, nhƣ Lễ ký nói:
 Nhân giả kỳ thiên địa chi đức, âm dƣơng chi giao, quỷ thần chi hội, ngũ hành chi
tú khí (ch. Lễ văn).
Thiên theo ý nghĩa siêu hình là cái tối cao và thiêng liêng, nó mang tới cho Ðịa cái Lý,
nhờ đó Ðịa mới sáng lên, vận hành tốt và vững tồn. Cái Ðạo của Thiên, Thiên đạo, đã
chiếu in trên thiên nhiên thành đạo của Ðất, Ðịa đạo. Chính vì thế, nếu Thiên đạo
là "Làm vơi chỗ đầy, làm lợi chỗ thấp", thì Ðịa đạo cũng biến theo mà thành "Làm mất chỗ
đầy, và chảy đến chỗ vơi". Chính vì thế, truy tra đến nơi cách vận hành trong hoàn vũ,
Cách vật, ngƣời quân tử phần nào có thể thấy Ðạo Trời.
Nhƣng để hiểu sâu Ðạo Trời, thì Cách vật rồi, còn phải Trí tri nữa. Trí tri, đó là tìm hiểu
Ðạo Trời ở chỗ tột cùng của nó, không ở ngoài mình cho bằng ở trong mình, ở chính
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lƣơng tri thuần nhiên của mình. Thật ra khi Cách vật, ngƣời quân tử đã không bị hút hết
vào sự vật bằng cái nhìn khoa học khách quan thuần túy. Vì xuyên qua đó, ông còn
muốn nghiệm suy, nhƣ một hiền nhân (sage), cái Lý thƣờng hằng mà thiên nhiên phản
ảnh. Ông đã sử dụng đến thứ trực giác thiêng liêng.
Dầu sao, thiên nhiên vẫn chỉ là vật chất, nên phản ảnh Thiên đạo nơi thiên nhiên vẫn có
gì mờ đục và hạn chế rất nhiều. Chỉ tại chính thâm tâm mình, ngƣời quân tử mới gặp gỡ
Thiên đạo và Thiên mệnh với ánh sáng đầy đủ.
Nơi chính lƣơng tri này, đạo Trời chiếu in thành đạo Ngƣời, Nhân đạo, và ý Trời (Thiên
mệnh) chiếu in thành Tính ngƣời. Tính, đó là sự hiển sáng toàn vẹn của Thiên đạo thành
Ðức (Trời) nơi tôi, trong lƣơng tri của tôi:
 Thiên sinh đức ƣ chi, Trời sinh đức nơi ta. (Luận ngữ: Thuật nhi).
Tính con ngƣời không phải là bản tính sẵn có cho bằng một hƣớng đi, một khả năng tiềm
tàng, một lý tƣởng mà tôi phải tự mình thực hiện. Ðây là tiếng gọi của Trời, mà cũng là
thúc bách của đạo làm ngƣời. Ứng đáp tiếng gọi ấy là phá tan sự ác và phát triển sự thiện
(Kinh Dịch: Ðại hữu). Càng sống "thuận Thiên hƣu mệnh" hay "hợp chi Thiên mệnh" (Lễ
ký: Quan nghĩa), thì càng làm "minh minh Ðức", khiến cái Ðức trong tôi sáng tỏ lên.
Nhƣng để sống theo Thiên mệnh, thì phải "Tri mệnh", hiểu ý Trời và đi đúng con đƣờng
Ngƣời (nhân đạo), thì phải biết tìm Ðạo trong chính mình: "Cầu tại ngã giả dạy", chứ
không "Cầu tại ngoại giả dạy" (Mạnh tử: VII.3). Ðể nhìn ra ý Trời nơi mình thì phải
Thành để cho tâm sáng: Minh. Ðể tâm thành và sáng, thì phải đạt sự thanh lặng bên
trong, không còn những ham muốn, bận bịu chúng làm xáo trộn mặt hồ tâm giới:
Vô tƣ dã, vô vi dã, tịch nhiên bất động, cảm nhi toại thông thiên hạ chi cố.
Không nghĩ, không làm, lặng im không động, đến lúc cảm ứng thì thông suốt mọi
nguyên do dƣới gầm trời.
(Kinh Dịch: Hệ từ thƣợng)
Tâm trong sáng rồi, thì chiều sâu lộ ra, ở đó chúng ta thấy ý Trời và gặp chính Trời:
Tận kỳ tâm giả, tri kỳ tính giả;
Tri kỳ tính, tắc tri Thiên hĩ.
(Mạnh tử: VII.1)
***
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Thi hành Ðạo bằng phƣơng pháp Vô vi, trái với Khổng tử chủ trƣơng Hữu vi, Lão giáo
càng tìm Ðạo ở sâu trong tâm hơn nữa. Ðạo trong Lão giáo, nhƣ Thiên trong Khổng
giáo, là cái nguyên lý bất biến, từ đó sinh vạn sự vạn biến. Cái "Thƣờng đạo" không gọi
đƣợc tên, không hiểu đƣợc bằng ý tƣởng rõ ràng ấy, thánh nhân gặp nó bằng một trực
giác nội tâm. Khi mà mình sáng lên với mình từ trong, thì Ðạo cũng sáng lên nơi chính
ánh sáng đó. Theo Lão tử, biết ngƣời mới chỉ là Trí thôi, biết mình mới là Minh, là tự
giác:
 Tri nhân giả trí, tự tri giả minh. (Ðạo đức kinh: XXXIII).
Ðể minh tâm, tự giác, đạo sỹ phải đi vào thanh lặng bằng nhập định, đi vào tự nhiên
bằng cách buông xuôi theo Tính, theo cái tự nhiên của trời đất giao duyên, vạn vật sinh
hóa, và khi ấy cái Ðạo bất biến vô sinh sẽ ló dạng. Cái Ðạo sơ nguyên này, theo Trang tử,
phải lấy Thần (esprit) mà hiểu, chứ lấy Trí mà suy thì chẳng thấy đƣợc.
Sự thức ngộ luôn là nhờ trực giác nội tâm. Ấn giáo cũng quả quyết nhƣ thế, nhƣ câu
truyện kể trong UpanisÏad sau đây:
Lần kia, khi vua Janaka hỏi nhà huyền tri danh tiếng YâjnỴavalkya đâu là ánh sáng con ngƣời,
thì ông thƣa:
Tâu bệ hạ, đó là mặt trời, vì có ánh dƣơng, con ngƣời sẽ thức, đi làm và trở về.
Nhƣng nếu mặt trời lặn, vua hỏi tiếp, thì ánh sáng con ngƣời ở đâu?
Thƣa, ở mặt trăng.
Nếu trăng khuất thì sao?
Thƣa, ở ánh lửa.
Nếu lửa cũng tắt?
Thì ánh sáng là ở lời nói. Khi đêm tối xòe tay không thấy, nếu nghe tiếng nói phát ra từ
phía nào, con ngƣời sẽ lần bƣớc về phía ấy.
Nếu nhƣ cả tiếng nói cũng bặt luôn?
Khi ấy, Ngã (cái chính mình) sẽ là ánh sáng của con ngƣời.
Bằng câu truyện trên, Upanisïad đã đƣa ta đi dần tới chỗ phải hiểu ra: Chỉ có chính
mình, nói đúng hơn, chính cái tâm của mình mới là xe chở mình tới Chân lý. Chân lý ấy,
tôi gặp gỡ trong một huyền nghiệm, nhƣ Cái nó vƣợt xa đó, mà cũng là một với chính
mình:
 Anh là Cái ấy (tattvam asi)!
 Thiên Chúa là ngã (brahma ca âtmâ)!
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Nhƣng xem ra không phải cái Tôi, cái Ngã này, mà cái Tôi sâu hơn tôi, cái Thƣợng ngã
(antarâtman, paramâtman). Và một cách nào đó, câu "Thiên Chúa sâu hơn chỗ sâu nhất
của tôi, và cao hơn chỗ cao nhất của tôi" đƣợc nói hơi khác đi trong Chândogya-upanisïad
3.13.7:
 Cái ánh sáng ở trên tôi, nó sáng bên trên mọi sự vật, bên trên hoàn vũ, bên trên
các thƣợng giới mà trên nữa chẳng còn chi, ánh sáng ấy đúng thâït là một với ánh
sáng bên trong con ngƣời!
Tuy Phật giáo không nói đến cái Thể siêu cao, cũng chẳng nghĩ rằng có Ngã, nhƣng
cũng nhƣ Ấn giáo, họ tìm Niết bàn trong tâm hồn, ở chỗ sâu vƣợt cả nội tâm, ở chỗ
không còn thấy chi nữa.
Tuy Phật giáo nguyên thủy chuyên chăm thiền tọa, nhƣng khuynh hƣớng từ lâu của Zen,
của Thiền tông, là đƣa Thiền vào cuộc sống, từ trà đạo đến bắn cung, đến quyền kiếm, ăn
ngủ và mọi cách xử sự giữa đời. Thiền khi ấy sẽ là một thái độ nội tâm, thái độ an lặng,
siêu thoát, nó toát ra thành phong thái và chỉ huy hành động.

Bề sâu đức Kytô và bề sâu Kytô-hữu
Thiên Chúa là Tinh thần viết hoa, nên cũng là Bề sâu viết hoa. Tinh thần gặp tinh thần,
Ngài thực sự gặp tôi nơi bề sâu của tôi, nơi đó diễn ra cuộc đối thoại của hai cái Tôi, đối
thoại nó là một với kết hợp.
Bề sâu của tôi không ngang bằng với bề sâu của Chúa: "Thiên Chúa sâu hơn chỗ sâu nhất
của tôi", nên không thể gặp Ngài nếu Ngài chƣa đƣa tôi xa vƣợt chiều sâu của tôi. Tôi
nói "Ngài đƣa", vì tôi không thể tự vƣợt mình.
Vì Thiên Chúa đã gọi con ngƣời từ bề sâu của Chúa, nên con ngƣời mới có thể hiện hữu
nhƣ một bề sâu, nhƣ một chủ thể với một thế giới nội tâm. Kể từ đây, điểm gặp gỡ thực
giữa Thiên Chúa với con ngƣời bao giờ cũng là ở bề sâu con ngƣời ấy. Cố nhiên, Thiên
Chúa có thể nói với con ngƣời qua thiên nhiên hay bằng những môi giới ngôn sứ. Nhƣng
tiếng nói bên ngoài chỉ đƣa đến tiếp xúc thật khi có một gặp gỡ ở bên trong. Vâng, sự gặp
gỡ trong ân sủng diễn ra ở chỗ sâu nhất, chỗ mà từ đó tôi đã tiếp nhận ơn gọi hiện hữu từ
Ðấng đã đoái nhìn đến tôi. Ân sủng hay sự gặp gỡ này, xuất phát từ sâu trong, sẽ từ
trong đi ra để nhiễm hóa các tầng lớp ngoài, nhờ đó tôi có thể gặp Chúa bằng cảm xúc,
cầu nguyện và hành động. Vì thế, đời sống tôi luôn phải quy chiếu về điểm gặp bên
trong để thành siêu nhiên, và tôi không thể tăng trƣởng siêu nhiên nếu không phát triển
đời sống bên trong này.
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Ngày nay, sau khi nhập thể, là Bề sâu nay Thiên Chúa đã có bề mặt. Và đức Yêsu ấy bắt
đầu nói với loài ngƣời bằng ngôn từ cũng nhƣ bằng cuộc sống. Thế nhƣng thứ ngôn ngữ
này lại nhắm mạc khải cái là bề sâu: Chúa Cha và tình Ngài yêu ta. Con ngƣời và cuộc
sống Chúa Yêsu, đó là Mạc khải viết hoa về Cha, mạc khải duy nhất và toàn vẹn. Nên
không thể tới Cha nếu không qua Ngài, qua cái bề ngoài đang mạc khải bề trong của
Ngài. Bề trong ấy cũng đang sôi sục tình yêu đối với Cha và lòng khát khao thi hành ý
Cha, khiến không ai có thể thành "cùng giống" với Chúa: "mẹ Ta và anh em Ta" nếu
không thuận theo thiên mệnh.
Các biến cố đời Chúa cũng quan trọng ở bề sâu của chúng. Ở bề sâu ấy, chúng là mầu
nhiệm, mà cơ bản là bộ ba: Nhập thể, Thánh giá và Phục sinh. Ðể rồi trong Hội thánh,
các cử chỉ, lời nói và vật dụng lại quy về mầu nhiệm ba nhánh này để có chiều sâu và
hiệu lực, để trở nên huyền tích (sacrements). Ðể rồi chính cuộc sống tôi, sau khi lột xác
trong huyền tích rồi, cách nào đó cũng phải thành huyền tích, khi "sống với tôi là đức
Yêsu, một đức Yêsu bị đóng đinh".
***
Bao lâu còn tại thế, tuy là pha lê để tỏ lộ Cha, nhƣng Chúa Kytô vẫn có gì mờ đục với
loài ngƣời, mờ đục ngay cả với đệ tử. Chẳng những vì xác thịt và thế gian làm họ mù
quáng, mà còn vì Ngài vẫn bên ngoài, ở giữa họ nhƣ một khách thể (objet). Vì thế, Chúa
phải đi khuất mắt, thì Thần khí Chúa mới đến (Yo.16.7) để đƣa Ngài vào trong họ, để
trong họ gào to lên Abba, Cha, nghĩa là để mạc khải thật sự với lòng ta về Cha và Ngài.
Thần khí (Thánh Thần) là Bề sâu viết hoa, Bề sâu của cả Cha lẫn Con, nên gặp Ngài ta
cũng gặp ở bề sâu của mình. Bề sâu trong bề sâu của tôi, Thần khí ấy đang gấp rút bề sâu
hóa tâm tôi, để qua đó bề sâu hóa cả xác tôi nữa, biến tôi thành con ngƣời thiêng liêng
(pneumatikos) (1 Cor.15.44), cũng là con ngƣời bề sâu (esô anthropos) (Eph.3.16).
Con ngƣời Chúa thế nào, con ngƣời tôi sẽ thế ấy. Vậy đƣờng của Chúa đi phải là đƣờng
của tôi đi. Con đƣờng Kytô-giáo tuy có bề mặt vì Chúa đã nhập thể, nhƣng cũng có chiều
sâu, và đây mới là quan yếu, vì Thần khí đến rồi. Từ nay không cần thờ ở Yêrusalem hay
đâu khác, vì kẻ thờ chân chính sẽ thờ "trong Thần khí và Sự thật", một thờ phụng mà căn
bản là đức tin, mà nơi chốn là tâm hồn. Chỉ ở tâm hồn và nhờ Thần khí gào lên trong tâm
hồn Abba, ta mới gặp gỡ Cha.
Con đƣờng tìm gặp Chúa ở bề sâu ấy, từ bao thế kỷ nay Giáo hội đã khai phá và quy
hoạch. Ðể sống theo Thầy và rập khuôn Thầy, các tu sỹ suy niệm lời Thầy và đời Thầy.
Nhiều phƣơng pháp suy chiêm nhƣ thế đã đƣợc phát minh.
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Dƣới tác động "lấn chiếm" của Thánh Thần, từ suy niệm họ dần bƣớc vô chiêm niệm thụ
động (contemplation passive), mà đỉnh cao là một kinh nghiệm vƣợt trên mọi hiểu biết,
vƣợt thoát khỏi phạm vi hoạt động của những khiếu năng thông thƣờng: trí tƣởng, trí
hiểu, trí nhớ. Sống đạo đã tiến tới chỗ sâu nhất của nội tâm: "Thiên Chúa sâu hơn chỗ sâu
nhất của tôi". Vâng, huyền nghiệm là hiểu biết và sống nội tâm ở chỗ siêu nội của mình.
Kytô-giáo đã thật gặp gỡ Phƣơng đông huyền nhiệm. Hay nói cho đúng hơn, Phƣơng
đông đã đạt giấc mơ của mình nơi huyền nghiệm (expérience mystique) Kytô-giáo.
Phƣơng đông ƣa thích huyền nhiệm (mystique), mà huyền nhiệm thì hƣớng về thần
thánh ở trong tôi (immanence). Thế nhƣng, đúng nhƣ Raguin nhận xét, giảng thuyết
Kytô-giáo xƣa nay quen trình bày một Thiên Chúa trên cao nhƣ vua, mà Thiên Chúa
kiểu ấy thì thức giả Phƣơng đông lại coi thƣờng. Trong Ấn, Phật, Ðạo, ngƣời ta phân con
đƣờng thành hai cho hai cấp khác nhau: cấp dƣới của dân giả thì hƣớng về thần nhƣ vua
để cầu tài cầu lộc, còn cấp cao của tu nhân thì tìm kinh nghiệm giải thoát bên trong bằng
nhập định hay tọa thiền.
Kytô giáo tổng hợp cả nội ngoại hai hƣớng, nhƣng nếu chỉ trình bày Thiên Chúa nhƣ
đấng ở trên tôi thôi, thì sao đáp ứng đƣợc đòi hỏi sâu nhất của hồn ngƣời là muốn nên
thần nên thánh, huống nữa đây là hồn ngƣời Phƣơng đông. Thế mà Kytô-giáo lại là mầu
nhiệm, và sống đạo là đi vào kinh nghiệm đƣợc đồng hóa với Thiên Chúa thành ngƣời
đã chịu đóng đinh, để cũng thành một với Ngài trong Phục sinh. Không có chiều kích
huyền nhiệm này, Kytô-giáo hết còn là Kytô-giáo để thoái hóa thành một thứ luân lý bề
mặt và một thờ tự không chiều sâu chi cả.
Ngày nay, Kytô-hữu muốn chuyển hƣớng sống đạo từ suy chiêm sang hành động.
Nhƣng hành động mà không có một căn bản nội tâm, thì sống đạo cũng chuyển thành
sống đời luôn. Vì thế, kẻ hành động không bỏ hẳn cầu nguyện đƣợc. Thế nào cũng phải
nghiệm Chúa trong tâm, thì mới nghiệm Chúa trong cuộc sống nổi.
Nghiệm Chúa trong hành động sẽ không thấy Chúa rõ bằng trong suy chiêm đâu.
Nhƣng dù trong hành động, nếu nghiệm Chúa, ngƣời ta vẫn nghiệm ở bề sâu, ở chỗ tối
sâu của tâm hồn. Thứ nghiệm thức này, do thánh Ignace de Loyola khai phá, đƣợc Nadal
gọi là "Chiêm nơi hành tác" (contemplatio in actione).
Nghiệm Chúa trong hành động, đó là con đƣờng mở ra cho Kytô-giáo vốn là đạo nhập
thể nên nhập thế, Ðạo nó là Thiên Chúa đến giữa đời và đạo của sứ đồ loan cho khắp thế
giới, đạo của Trời đất mới dựng nên từ ngay trong cõi thế này.
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Có điều, để xây dựng dƣơng gian về phía Trời đất mới, với đúng hƣớng đi và sự thật ấy,
tôi phải nên một với đức Kytô, bằng chính tâm hồn mình, cố nhiên, một tâm hồn mở ra
với Chúa, và trong Chúa mở ra với anh em, chứ không khép kín ở những ham muốn vị
kỷ hoặc giới hạn ở ƣớc mơ về một thiên đƣờng tại thế. Ðể đƣợc nhƣ vậy, lòng tôi phải gần
Ngài khi mà óc tôi tính toán, khi mà cánh tay tôi vung lên, khi mà chân tôi sải bƣớc
đƣờng trƣờng.
Một tâm hồn đã đạt tới "hôn nhân thiêng liêng" (mariage spirituel) theo cách gọi của
Thérèse d'Avila, sẽ không cần tập trung cầu nguyện (dù vẫn say mê cầu nguyện), do đó
phải ngƣng việc nhiều phen. Vì với ngƣời ấy, sống đúng là cầu nguyện rồi:
 Tôi sống, mà không phải tôi nữa, chính đức Kytô sống nơi tôi! (Gal.2.20).
Nhƣng bao lâu chƣa đạt tới mức ấy, mà dễ gì đạt tới!, thì tôi không thể "chiêm trong hành
động" nếu từng lúc tôi không cầu nguyện tập trung.
Không may, con ngƣời hôm nay vốn hiếu động, cứ vin vào chiêu bài "Phục vụ là cầu rồi",
để an tâm lao mình vào hành động, chứ không thiết cầu nguyện nó là việc không mấy
hứng thú và đòi hỏi gắng sức nhiều.
Một số ngƣời khác, kể cả tu nhân, lại bằng lòng với những cái nhƣ tràng hạt Văn côi, cho
rằng cứ đọc nhiều là đủ. Cầu nguyện là "đƣa lòng lên tới Chúa" (elevatio mentis ad
Deum), nên đây là cố gắng của tâm hồn, chứ đâu phải của miệng suông. Giả nhƣ đọc
kinh mà đƣa lòng lên đƣợc, thì bằng đọc kinh, anh đã cầu nguyện rồi đó. Có điều, chỉ
bằng đọc kinh thôi, chị khó kết hợp sâu xa với Chúa. Nên cần thêm vào đó mấy món ăn
đặc biệt bổ dƣỡng, mà cũng khó nấu nƣớng hơn. Và đây là những phƣơng pháp chúng
giúp ta vào sâu hơn trong Chúa, cũng là vào sâu hơn trong mình.
Ðƣờng đi vào cũng là đƣờng đi lên về phía Sự thiện, nên để hƣớng nội, tôi không thể
không tu tâm dƣỡng tính, sao cho tâm tình và cuộc sống luôn thuận với đạo Trời và đạo
làm ngƣời.
Ðể khám phá chiều sâu, tôi cần môi giới của kẻ khác (l'autre). Ðây là Chúa mà tôi cố yêu,
đây là những ngƣời mà tôi xót thƣơng và hy sinh cho họ.
Ðể đi sâu vào Chúa, cũng là tiến sâu vào mình, tôi phải suy chiêm về cuộc đời và giáo lý
đức Yêsu, về mầu nhiệm bộ ba Nhập thể-Thánh giá-Phục sinh. Ngoài những kỹ thuật
suy chiêm sẵn có của truyền thống Kytô-giáo, tôi có thể cầu viện với Phƣơng đông về các
phƣơng pháp nhập định của họ.
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Ðể thực đến đƣợc với Chúa và nên một với Ngài ở bề sâu, tôi cần hoàn toàn đến sức thổi
của Thần khí, và do đó phải thiết tha cầu Ngài.

TÓM LẠI
Con ngƣời tuy có bề sâu, nhƣng do ham muốn lại hƣớng ra ngoài, và do lý trí mà hƣớng
về khách thể. Bởi thế, nếu nên thánh phải leo giốc, thì để hƣớng nội cũng cần lội ngƣợc
dòng.
Quen thói hƣớng ngoại ấy, ngƣời thƣờng khi nhìn Trời Phật cũng nhìn nhƣ vua chúa ở
trên, chứ không ở trong. Thật ra, "Thiên Chúa sâu hơn chiều sâu của tôi, và cao hơn chiều cao
của tôi", nghĩa là, tổng hợp lại, Ngài vƣợt chị từ chính bề sâu của chị. Vì thế, nếu không
vô nội tâm và vƣơn xa hơn chủ thể về phía Cái gì khác (l'Autre), thì không gặp Ngài
đƣợc.
Tìm Siêu việt trong mình, đó là cách làm truyền thống của Phƣơng đông hƣớng nội. Với
Khổng giáo, phải "tịch nhiên bất động" và "tận kỳ tâm" thì mới "tri Thiên" nổi. Với Lão
giáo, để minh tâm phải tự tri, và Thƣờng đạo thì phải lấy thần (esprit) mà hiểu. Vì thế,
Ấn giáo và Phật giáo phát minh những kỹ thuật để đi sâu vào nội tâm và đắc ngộ ở đó.
Trong Kytô-giáo, Thiên Chúa làm ngƣời đã tới bằng bề mặt là con ngƣời, cuộc sống và
lời nói của Ngài. Nhƣng bề mặt ấy lại mạc khải một bề sâu: Chúa Cha. Hơn nữa, Thánh
Thần đã giáng để đƣa Chúa Kytô và lời Ngài vào sâu trong ta, để ở đó Chúa gặp ta bằng
ân sủng.
Vả lại, các biến cố liên quan đến Chúa cũng có bề sâu, khiến chúng thành mầu nhiệm. Và
mầu nhiệm này, khi đƣợc tái diễn bằng một số dấu hiệu bên ngoài, đã làm nên huyền
tích để cải hóa ta trong Chúa. Nhờ huyền tích mà đƣợc dìm trong mầu nhiệm Thánh giáPhục sinh của Chúa, đến lƣợt mình, tôi phải diễn lại các mầu nhiệm ấy bằng cuộc sống.
Vậy đời sống Kytô-hữu có nền tảng ở bề sâu. Và phải vào sâu trong mình bằng suy
chiêm, ta mới cung cấp cho hành động một bề sâu đúng nghĩa Kytô-giáo.
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Ðƣờng vào
Ði vào chiều sâu cũng là khám phá mình nhƣ một chủ thể. Chủ thể ƣ? Con ngƣời vẫn có
nó và vẫn sống hƣớng về mình đó thôi. Cái Tôi tuy hiện hữu và chi phối cuộc sống,
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nhƣng ý thức về nó lại là chuyện khác. Nhìn ra nó, nhƣng thấy nó tới độ sâu nào lại là
chuyện khác nữa.
Theo Jung, thì cái Tôi phải sinh làm nhiều đợt. Khi đứa bé ra khỏi lòng mẹ, thì đây là
lƣợt sinh thứ nhất của nó. Lƣợt sinh thứ hai diễn ra vào tuổi dậy thì, lúc cô cậu ra khỏi
sự "bao cấp" tâm lý của mẹ cha để tự khẳng định mình, tự trách nhiệm lấy mình. Vào lúc
đứng tuổi, khi những xung đột bên trong làm nổi lên một cái Tôi thiêng liêng và chân
thực hơn, thì đó là lƣợt sinh thứ ba. Anh sẽ sinh lại một lần cuối, lúc mà từ giã cuộc đời,
anh trở về với cõi mà từ đó anh đã sinh ra.
Thật ra, dù ở tuổi dậy thì hay trung niên, cái Tôi thực chỉ nổi lên khi có giao động mạnh.
Giao động nó làm nứt cái vỏ ngoài để anh nhìn thấu qua khe hở. Giao động bằng sức của
tình yêu, hay chấn động do những va chạm mạnh khác. Dù bằng cách này hay cách kia,
xem nhƣ đây là một cái gì sinh ra từ một cái gì tan rã đi.
Trong mỗi ngƣời bình thƣờng, luôn có hai cái Tôi, và cái Tôi chân thực luôn bị phủ lấp
bởi cái Tôi mặt nạ xã hội. Ðây là cái Tôi đƣợc dùng để ra mắt với xung quanh, để sắm
một vai trò trên sân khấu thế giới. Ðây cũng là cái Tôi mà dƣ luận tạo ra cho tôi, bằng cái
thang giá trị thế tục mà qua đó họ đánh giá tôi. Cần có sự thức tỉnh của tình yêu, của
những va chạm lớn để tôi giác ngộ về mình, cũng là để lột bỏ mặt nạ mà nhận lại cái Tôi
chân chính. Tình yêu chân thành sẽ giúp tôi phát hiện mình và phát hiện đồng thời cái
mình của ngƣời mà tôi thƣơng. Những va chạm mạnh với ngoài, gây một chấn động bên
trong, cũng có thể lôi tôi ra khỏi sự chế ngự của dƣ luận và trở về với chính mình.
Trở về với bản thân cũng là khám phá mình ở một mật độ thiêng liêng hơn. Nên không
thể trở về với bản thân mà không tách khỏi cái Tôi làm bằng ham muốn, cũng là cái Tôi
căng thẳng về bên ngoài. Có nghĩa là, hễ trở về với bản thân thì cũng thêm đạo hạnh; và
hễ tốt hơn nhƣ thế, thì cũng dễ nhìn ra mình.
Thế nhƣng cái mình này, dù đã tinh thần đấy, vẫn còn thuộc vòng ngoài của tinh thần, ở
chỗ mà tinh thần nhập thể vào sự hợp lý và tình cảm chân chính. Dù thoát vòng vây của
cảm giác rồi, vẫn còn vòng vây của trí tƣởng, trí hiểu, trí nhớ và tình cảm. Thiết nghĩ chỉ
một mình Thánh Thần, bằng những đêm tối và sức mạnh gửi đến, mới dẫn ta xuyên suốt
đƣợc qua những vòng vây cuối nói trên. Và nhƣ thế, ta đã tiến sâu vào huyền nghiệm
(expérience mystique).
Huyền nghiệm là một gặp gỡ đặc biệt của tôi với Chúa, cũng là gặp gỡ sâu nhất của tôi
với mình. Tôi không thể đạt tới chỗ sâu nhất của tôi mà lại không đồng thời gặp Chúa ở
đó. Ngƣợc lại, tôi không thể gặp Chúa ở chỗ sâu nhất (có thể đạt tới) của Ngài nếu không
đạt tới chỗ sâu nhất của tôi.
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Chúng ta sẽ thắc mắc: Con đƣờng huyền nghiệm há chẳng dành riêng cho đan tu đấy ƣ,
và nhƣ thế các chứng nhân giữa đời làm sao có thể đi sâu vào Chúa và vào mình đƣợc?
Xin nhớ, chúng ta còn có"chiêm bằng hành động", và một khi sống thánh, dù giữa công
việc, ta vẫn gặp ta và gặp Ngài trong một thứ huyền thức giống nhƣ của hai vợ chồng
đang làm việc bên nhau và có những cảm nhận mơ hồ nhƣng thân thƣơng về nhau.
Có điều, để nên thánh và đi sâu vào Chúa, vào mình, thì dù tông đồ cũng phải có những
giây phút dành riêng cho cầu nguyện. Ðể đi sâu vào Chúa trong cầu nguyện, ngƣời ta
phát minh những kỹ thuật riêng, bên Ðông cũng nhƣ bên Tây. Chúng ta hãy tìm hiểu
một số phƣơng pháp và lọc lấy những gì phù hợp và hiệu nghiệm nhất.
Xin nhớ, trong các tôn giáo khác vẫn nghe có huyền nghiệm. Phải chăng đây là huyền
nghiệm thực, và có bàn tay Chúa ở đó? Chúng ta chỉ biết, nội dung có thể khác nhau, mà
biểu hiện (tâm lý và thể lý) lại giống nhau. Do đó biết đâu huyền nghiệm ngoài Công
giáo chỉ là những hiện tƣợng tự nhiên, một thứ nghiệm thức về mình ở chiều sâu, chứ
không có gặp gỡ Thiên Chúa thật. Nhƣng cũng biết đâu, tuy lý trí hiểu về Siêu việt vẫn
sai đấy, nhƣng trong huyền nghiệm nói trên, chân sƣ Ấn Phật đã gặp đúng Chúa.
Thiên Chúa đã đặt vô loài ngƣời một định mệnh siêu nhiên, và Chúa Yêsu đã chết để
thần thánh hóa hết thảy. Nên theo thần học siêu nghiệm, thì trong mỗi ngƣời đã tiềm
phục những "điều kiện tiên nghiệm" của sự thần thánh hóa ấy, khiến cho, chỉ cần nghe và
sống theo tiếng nói lƣơng tri của mình, thì dù chƣa biết Chúa bằng lý trí, ngƣời ta đã có
mạc khải và đức tin ở chiều sâu vô thức rồi. Vâng, nếu sống tốt và khiêm tốn, một Phật
hữu vẫn có thể gặp Chúa của tôi trong huyền nghiệm dù không nhìn ra Ngài bằng lý trí!

Niệm và chiêm trong Kytô-giáo Tây phƣơng
Văn chƣơng Kytô-giáo nguyên thủy chƣa phân rõ hai mặt nghiệm và lý. Một bức thƣ của
Yoan hay Phaolô, chẳng những có bề sâu tƣ tƣởng, mà còn hƣớng dẫn hành động và
mang hƣơng vị của kinh nghiệm thiêng liêng.
Dần dà, bài thuyết giáo thành chuyên biệt để đáp ứng đòi hỏi của những nhóm ngƣời
khác nhau, cho kẻ có học thì lý luận chặt chẽ, cho ngƣời bình dân thì đơn sơ và thực
hành. Riêng đối với phần đông vốn không biết đọc biết viết, thức ăn chỉ còn là một thứ
cháo đạo đức. Bằng những suy diễn lắm khi rẻ tiền, tác giả kích thích họ cải tà quy chính,
hoặc tu tâm dƣỡng tính theo gƣơng thánh nhân.
Trong bối cảnh ấy, vào gần cuối thời trung cổ, đã xuất hiện các tác phẩm suy niệm, đƣợc
gọi là "cầu nguyện có phƣơng pháp" (oraison méthodique), một thứ cầu nguyện tƣ riêng
có tổ chức. Vào thời ấy, để khuyến khích tín hữu nên thánh và để chấn chỉnh hàng giáo
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sỹ, nhiều nhân vật và dòng tu đã truyền bá sâu rộng loại hình cầu nguyện này. Ðám
ngƣời mà họ nhắm là tín hữu trung lƣu ít học và hàng giáo sỹ dòng triều cũng ít học gần
nhƣ thế, nên không thể tìm thấy trong tác phẩm của họ, nhƣ Thần thao (Exercices) của
Cisneros chả hạn, những tƣ tƣởng cao siêu.
Sau này, vào thế kỷ XVII, khi suy niệm đã thành thói quen chung của những tâm hồn
đạo đức, thì cách làm không nền tảng trí thức xƣa đã ăn sâu rồi. Dù sao thì gần đây,
trong vƣờn hoa thần thao cũng mọc lên ít nhiều tác phẩm đáng đƣợc đánh giá là đỉnh
cao của văn chƣơng tôn giáo, nhƣ Dâng cao (Elévations) của Bérulle, Lời cầu (suy niệm
về Ba ngôi) của Elisabeth de la Trinité, v.v.
***
Cách đây không lâu, ngƣời ta coi suy niệm là cửa phải qua để bƣớc vô con đƣờng nên
thánh. Là cửa, nó cũng đƣợc coi là bƣớc thứ nhất của con đƣờng này. Ðể tiến cao, suy
niệm phải ngày càng đơn giản (về mặt ý tƣởng) để có thể vƣợt mình bằng chiêm niệm
(contemplation). Lý do là vì, mỗi hình ảnh hay tƣ tƣởng, qua nhiều suy niệm đã nối kết
với tình cảm tƣơng ứng, nên mỗi khi đƣợc gợi đến, nó đánh thức ngay tâm tình này, và
nghỉ ngơi thật lâu đƣợc ở đó, không cần phải có thêm ý tƣởng khác tiếp sức. Suy niệm ở
trình độ ấy đã thành chiêm niệm rồi. Nhƣng đây mới là chiêm niệm chủ động, do cố
gắng mà thành, lại tùy mình có thể kéo dài hay ngƣng ngắt. Chiêm chủ động sẽ chuyển
sang chiêm thụ động khi Thần khí trực tiếp vào cuộc, vào toàn cuộc, để Ngài thành tác
giả duy nhất của một kinh nghiệm hoàn toàn mới mà trong đó, ý muốn ta không còn
hiệu lực nữa.
Ðối với phần đông, sự nhai đi nhắc lại một số ý tƣởng và hình ảnh quen thuộc, sau nhiều
năm sẽ thành nhàm chán. Ðây là lúc nên chuyển sang một lối cầu nguyện khác, đơn sơ
hơn.
Thật ra, có những thánh nhân không đƣợc tạo ra bởi các phƣơng pháp suy chiêm. Và có
những tâm hồn tuy suy niệm suốt đời, mà vẫn đƣợc suy niệm nuôi dƣỡng mãi.
***
Thật ra, suy niệm có cần để nên thánh hay không? Nên thánh là sống thánh, từ trong ra
đến ngoài. Cho nên, phải nghĩ thánh, cảm thánh, muốn thánh, hành động thánh. Có
ngƣời chỉ muốn hành động thôi. Nhƣng một hành động đúng nhân linh không thể
không đƣợc hƣớng dẫn bởi lý trí và ý hƣớng, đƣợc sinh động hóa bởi ý muốn và tâm
tình. Nếu đây là hành động Kytô-tính, nó phải đƣợc thôi thúc và nuôi dƣỡng bởi Phúc
âm.
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Ngƣời ta có thể đi sâu vào Tin mừng bằng nhiều cách: nghe giảng, đọc Lời Chúa, niệm
Thánh kinh, cầu kinh, phụng vụ. Suy niệm chỉ là một phƣơng pháp, dù đây là phƣơng
pháp tốt nhất để mầu nhiệm Chúa và giáo lý Chúa thấm sâu vào hồn.
Có kẻ bảo, chỉ cần kinh nghiệm bên trong thôi. Nhƣng nếu trƣờng hoạt động của Thánh
Thần là bên trong, thì Thánh Thần lại lấy tất cả từ Chúa Kytô mà dậy. Mà Chúa Kytô thì
đến bằng ngôn từ, bằng cuộc sống, bằng hành động và con ngƣời của mình.
Vì thế, mạc khải Kytô-giáo có cả trong lẫn ngoài, và hai đằng song hành với nhau, tƣơng
tác trên nhau. Suy niệm chính là cách đƣa cái bên ngoài vào bên trong, đƣa hiểu biết lý
trí vào sống nghiệm cảm tính. Vâng, nếu Phật giáo thiền tông chỉ cần duy nhất có huyền
nghiệm, thì huyền nghiệm Kytô-giáo lại đƣợc mở đƣờng bằng học hỏi và niệm suy. Và
dù ngƣời ngoài Kytô-giáo có thể gặp đúng Chúa Kytô ở chiều sâu vô thức bằng huyền
nghiệm, thì sự gặp gỡ ấy vẫn có gì non yếu ở một chiều kích, tôi có ý nói chiều kích Nhập
thể. Trong mầu nhiệm này, Thiên Chúa đang là tinh thần đã thành vật chất, đang là bề
sâu đã thành bề mặt, khiến cho một kinh nghiệm Kytô-tính đầy đủ luôn phải bao gồm cả
hai chiều kích ấy.

Một vài phƣơng pháp suy niệm
Tuy đích nhắm là kinh nghiệm và đƣờng đi là tƣởng suy kích cảm, nhƣng cảm thì cũng
có ba bảy đƣờng tình cảm. Có thứ tình cảm sôi nổi nhƣng hời hợt, dễ bùng lớn đó mà
cũng dễ qua mau. Có thứ tình cảm trầm êm, mà bền, rễ đâm khá sâu vào ý chí, do đó
hƣớng về hành động. Thiên về cảm tính (affectif), phải kể đến phƣơng pháp Hội SaintSulpice. Thiên về ý chí nhƣng vẫn trọng tâm tình, rõ nhất có phƣơng pháp thánh Ignace,
cũng là phƣơng pháp Dòng Tên.
Con ngƣời là chi thể Chúa Kytô, và sống đạo là trở nên giống Chúa. Ðó là nền tảng
thuyết lý của phƣơng pháp Saint-Sulpice. Nên việc của hành giả là chiêm ngƣỡng Chúa
hoặc một thánh nhân từ ngoài, về một khía cạnh nào đó, rồi cố thấm nhập vào mình đức
tính này, tâm tình kia của họ. Bƣớc tiếp theo sẽ là quyết tâm thực thi đức tính nói trên, và
đây là bắt chƣớc. Tóm lại, màn kịch gồm ba hồi:
A. TÔN THỜ: Chiêm ngƣỡng Chúa ở một đức tính để mến phục và thờ lạy. Sự thờ lạy
luôn đƣợc nhấn mạnh trong phƣơng pháp Xuân bích (Saint-Sulpice).
B. THÔNG HIỆP: Biết rằng phải sống nhƣ thế, nhƣng nhìn vào mình, chỉ toàn thấy
những thiếu sót, nên khiêm nhƣờng, tha thiết xin Chúa mang những đức tính ấy thấm
nhập vào hồn tôi.

141

9. CON ÐƯỜNG NỘI TIẾN: NIỆM VÀ NHẬP ÐỈNH

C. HỠP TÁC: Tiếp đó, quyết tâm sống đức tính nói trên trong ngày.
Phƣơng pháp thánh Ignace tập trung hết vào Chúa Kytô. Hành giả không ngắm nghía
một đức tính, nhƣng chiêm ngƣỡng Chúa trong đức tính ấy. Hành giả cũng không muốn
làm đẹp mình cho bằng làm Thầy đƣợc vinh quang. Hành giả không mon men bên rìa,
mà tập trung vào chính mầu nhiệm bộ ba: Nhập thể, Thánh giá và Phục sinh của đức
Cứu thế.
Ba mầu nhiệm này là đối tƣợng niệm suy của ba tuần (mỗi ngày bốn giờ suy niệm). Nó
đƣợc nhập đề bằng một tuần thanh luyện. Trong tuần thanh luyện, hành giả đặt rõ trƣớc
mắt mục đích và ý nghĩa đời ngƣời: phụng sự Thiên Chúa và cứu hồn mình. Vậy những
gì đi vào hƣớng ấy thì phải chọn, những gì đi ngƣợc hƣớng ấy thì phải bỏ.
Sự chọn lựa tiến sang một giai đoạn mới khi ta bƣớc vào các mầu nhiệm Chúa Kytô, mầu
nhiệm Cứu chuộc. Luồn vào giữa cuộc đời Chúa, những bài Vƣơng quốc (Le règne) và
Hai lá cờ (Deux étendards), bằng cách đối lập hai chân dung của đức Kytô và Satan sẽ
thúc ta phải chọn con đƣờng chiến đấu dƣới bóng minh quân Yêsu. Kế đó, các bài Ba loại
ngƣời và Ba cấp khiêm nhƣờng khuyến khích ta tìm một phụng sự quảng đại nhất.
Suy niệm theo phƣơng pháp Ignace phải dùng đến cả trí tƣởng lẫn lý trí, phải vận dụng
cả ý chí lẫn tình cảm. Trí tƣởng rất cần để bố cảnh (composition de lieu): việc ấy diễn ra ở
đâu, quang cảnh thế nào, con ngƣời và thái độ các nhân vật ra sao, v.v... Lý trí vào cuộc
phải tìm ý và tìm hiểu mục đích, lý do, ý nghĩa. Thánh Ignace nhấn rất mạnh vào ý chí.
Ý chí tối cần để làm những chọn lựa thƣờng rất khó khăn: chọn lựa cuộc đời và lý tƣởng.
Có điều đây là chọn lựa tự nguyện và quảng đại, nên không thể làm đƣợc nếu thiếu ơn
Chúa và những tình cảm sâu xa.
***
Trong suy niệm, hành giả dễ cạn ý. Ðể gợi ý và để ý dồi dào, họ có thể đặt ra cho mình
những câu hỏi, nhƣ: Ở đâu và lúc nào? Khung cảnh và hoàn cảnh? Có những ai và sự
việc diễn biến ra sao? Tại sao và để làm gì? Hậu quả? Lời nói, cử chỉ, việc làm và thái độ
của từng nhân vật? Trong khi ấy, cảm nghĩ và tâm tình của họ?...
Thánh Ignace còn đề ra một cách làm, mà ngài gọi là "Ứng dụng giác quan" (application
des sens). Nói cho đúng hơn, đây là ứng dụng trí tƣởng tƣợng liên quan đến từng cảm
giác thính, thị, xúc..., tự hình dung xem cảnh vật ra sao, diện mạo, cử chỉ, tiếng nói... của
từng nhân vật thế nào... Ðể sống động hơn, thánh Ignace khuyên ta nên đặt mình vào
trong đó, tƣởng nhƣ mình cũng đang nghe Chúa hay hầu hạ Ðức Mẹ, liệu xem khi ấy
mình cảm gì và nghĩ gì...
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Thánh Ignace cũng giới thiệu một phƣơng pháp thứ hai: "Chiêm để yêu" (contemplatio
ob amorem). Cứ việc ngắm phong cảnh và đƣa Chúa vào hiện diện ở từng ngọn cỏ, lá
cây, ở tiếng chim hót, tiếng suối reo, tiếng gió rì rào... Chiêm ngắm thiên nhiên thì dĩ
nhiên phải làm nơi thanh vắng, vào lúc thƣ thái và mát mẻ.
Tôi thiết nghĩ, cũng nên áp dụng phƣơng pháp này đối với con ngƣời, với cảnh trí và tác
phẩm của nó. Nghĩa là nhìn Chúa có mặt ở mỗi ngƣời ta gặp trên đƣờng để có thiện cảm
với họ, chứ không coi họ nhƣ những con số lƣớt qua. Nghĩa là nhìn Chúa có mặt giữa chợ
đời và trong diễn biến này, diễn biến kia của lịch sử. Nghĩa là nhìn Chúa có mặt dù nơi
và giữa những máy móc đang gào thét. Nhìn ra Chúa ở những gì rất nhân tạo nhƣ thế,
nhất là khi ở đó, ý loài ngƣời lại tách khỏi Ý Chúa, thậm chí chống lại ý Ngài, thì quả là
khó bằng lên Trời. Nhƣng có vậy, chúng ta mới vào đời mà vẫn có Chúa luôn ở bên.
Tôi cũng xin thêm vào đây một phƣơng pháp mà tôi từng đã đề nghị. Vì phƣơng pháp
này quá đơn giản, nên e rằng những ai quen suy niệm sẽ tƣởng nhƣ nó không thay suy
niệm đƣợc. Thế nhƣng, nhƣ ta vẫn biết, các bậc thầy trong suy niệm luôn lƣu ý chúng ta:
chỉ cần cảm nghiệm thôi, chứ không cần nhiều ý tƣởng. Hễ một ý tƣởng còn đang nuôi
dƣỡng lòng, thì đừng bỏ sang ý tƣởng khác. Nhiều ngƣời tƣởng nhƣ đã suy thì phải suy
cho hết bài, hết ý. Họ đã lầm suy niệm với học bài. Suy chỉ là con đò, cảm nghiệm mới là
bến tới. Suy về sự chết ƣ? Chỉ là để thoát tục thôi. Vậy nếu làm cách khác, giản đơn hơn,
mà thoát tục đƣợc, thì đâu cần suy niệm nữa?
Phƣơng pháp giản đơn này đã đƣợc gợi ý từ một số cách niệm của Phƣơng đông. Tất cả
chỉ cần một cảnh trí hay một âm thanh gì đó thích hợp. Giả nhƣ không sẵn những thức
ấy, thì hãy tự tạo lấy bằng tƣởng tƣợng. Bạn khó tƣởng tƣợng ƣ? Vì bạn chƣa luyện đấy
thôi. Luyện thị tƣởng ƣ? Hãy tập trung vào một cái lá, vào một đƣờng gân lá chả hạn.
Hãy in lấy vào tâm từng đƣờng nét, màu sắc. Rồi nhắm mắt để thấy lại nó bằng trí tƣởng.
Khi hình ảnh mờ nhạt rồi, lại mở mắt để nhìn tiếp. Bạn cũng làm thế khi phân ra để quan
sát một thanh âm giữa đƣờng phố, khi chọn một điểm trên cơ thể để xem đang có cảm
giác gì lúc cơn gió thoảng qua, sau đó cố nhớ lại thanh âm, xúc thức đó.
Và sau đây phƣơng pháp có thể dùng thay suy niệm đôi khi. Hãy lắng nghe trong yên
tĩnh (hoặc tƣởng nhƣ nghe thấy) tiếng thác đổ hay sóng vỗ đều đều để "cảm giác" sự bể
dâu của đời và sự kêu mời của vĩnh cửu. Nếu trời xanh dịu, hãy để hồn bay cao về phía
thƣợng giới hay để sự bao la Thiên Chúa thấm nhập linh hồn. Còn nhƣ nếu trời u ám,
hãy đi vào cảnh chiều núi Can va, của đời ngƣời cũng nhƣ của Chúa. Rồi nếu đêm về,
hãy khiến cho "thanh vắng" ngấm sâu vào từng thớ thịt, và tỏa ra từ sâu thẳm trong ta
hƣơng vị của bình an...
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***
Vùng Athos để lại cho ta một phƣơng pháp đặc dị: phƣơng pháp Ðịnh an (hésychasme,
do hêsukhia). Ngồi thở đều cho tâm an đã, rồi đọc tên Yêsu, đọc đi đọc lại ngoài miệng
hay trong tâm tƣởng, với tất cả sự thành kính và tín thác. Ðồng thời bằng trí tƣởng và ý
hƣớng, đƣa âm thanh ấy vào sâu trong trái tim. Thông thƣờng, ngƣời ta cúi nhìn vô rốn
mà niệm, và từ rốn đẩy ngƣợc lên tim, có lẽ nhắm giải thoát những sức mạnh kỳ diệu từ
thẳm sâu vô thức. Xin nhớ, lời niệm phải ăn nhịp với hơi thở. Có lẽ thánh Ignace cũng
phần nào chịu ảnh hƣởng của phƣơng pháp Ðịnh an khi ngài dạy cách đọc kinh (nhƣ Lạy
Cha) theo nhịp thở.
Lời niệm Ðịnh an có thể là Yêsu Yêsu..., hay dài hơn: "Yêsu Kytô Con Thiên Chúa, xin
thƣơng xót tôi là kẻ có tội"... Phải lặp đi lặp lại, và chỉ ngừng khi thấy mệt thôi. Bắt đầu thì
phải cố đấy, nhƣng về lâu về dài, nhƣ Théophane le Reclus nói, "nó tự chảy xuôi nhƣ tiếng
suối rì rào trong lòng", "dù cả lúc ta bận bịu". Và cùng với tiếng suối reo, ngọn lửa sẽ bốc
lên. Ðến lƣợt ngọn lửa lại thúc cho lời kinh tái tục êm ái và mang lại sự an tĩnh cho tâm
hồn.
Lời niệm tên Yêsu có gì giống nhƣ lời niệm A di đà Phật của Phật giáo, giống nhƣ lời
niệm mantra (câu kinh thƣ) mà mỗi tu sỹ Ấn giáo đƣợc sƣ phụ chọn cho. Có lẽ tiếng Om
ngân nga của Ấn hữu không cùng loại, vì Om đƣợc chú ý, không ở ý nghĩa cho bằng ở
âm Ô-ôm-m... mà ngƣời ta cho là có tác dụng tâm-vật lý.

Liệu pháp Xốc (choc) và câu thoại đầu trong Thiền tông
Theo Thiền tông (mà tiếng Nhật là Zen), thì giác ngộ là hậu quả của một đột biến. Nên
đây là Ðốn ngộ, đối lập với chủ trƣơng Tiệm ngộ của các tông phái Phật giáo khác. Theo
các tông phái này, phải học hỏi và tu luyện công phu, thì tham sân si mới mất đi và chân
lý hiện lên dần dần. Trái lại theo Thiền tông, chẳng cần những thứ rác rƣởi này, mà chỉ
cần một chấn động tâm sinh lý đủ mạnh và đúng lúc để các tầng bao bì vỡ tung và giác
ngộ vọt ra. Một cú dập cửa của ông thầy khiến trò té xỉu, thậm chí gãy lọi tay chân. Một
câu nói bất ngờ của chân sƣ làm anh ngỡ ngàng quá mức . Những câu hỏi không lời đáp,
gọi là "câu thoại đầu", mà ngày đêm anh đặt ra cho mình. Ðây là những câu hỏi mà theo
bối cảnh niềm tin Phật giáo, hễ đặt ra là anh đụng đầu vào bức vách, nhƣ:





Khi chƣa có trời đất, thì tôi là gì?
Muôn pháp quy về một, thì cái một quy về gì?
Chẳng phải tâm, chẳng phải vật, cũng chẳng phải Phật, thì là gì?
Niệm Phật là ai (ai niệm Phật)?
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Càng hỏi càng tắc trả lời, thì "nghi tình" càng mạnh. Mạnh đến hết cỡ, sẽ có nổ bung
thình lình, và đây là giác ngộ, là kiến tính, và tất cả hanh thông.
Trên kia, chúng ta đã nói đến tình yêu với chức năng làm bật chiều sâu. Nhƣng tình yêu
tự nhiên chỉ tiến qua vỏ ý thức, tới vùng vô thức nhƣng khả thức, đƣợc Freud gọi là "tiền
thức" (préconscient). Chiều sâu đúng vô thức, ta chỉ đạt tới nó một cách vô ý thức
trong "đại mộng" (grands rêves), trong bệnh tâm thần hay cảm xạ (affects).
Giác ngộ là một hanh thông và hanh thông thiêng liêng, không giống với những hiện
tƣợng quái đản trên. Nó mang tới một minh mẫn tuyệt vời, một bình an không gì sánh
nổi. Nên ít ra phải có đạo đức nhƣ dự kiện (disposition) cần thiết. Và sự thuần phác để
sẵn sàng cho một thông đạt từ bên trong. Ðồng thời, một hƣớng về mạnh mẽ mà không
sôi nổi nhƣ một kíp nổ đợi chờ. Nếu cần có trƣớc những dự kiện nhƣ thế, thì đâu còn Ðốn
ngộ tuyệt đối (tức bất ngờ hoàn toàn và không có chuẩn bị gì). Thế nhƣng Ðốn ngộ tƣơng
đối có thể xảy ra khi gặp chấn động. Chấn động từ phía Thần khí nếu Ngài nhập cuộc
trực tiếp bằng chính Ngài trong cái mà Kytô-giáo gọi là Chiêm niệm thụ động. Chấn
động tâm sinh lý do tác động của ông thầy hay câu thoại đầu nào đó, khiến có một thông
suốt tới nền tảng cái Tôi, và ở đó có lẽ tôi nghiệm thấy mình gặp Chúa, dù sự gặp gỡ vẫn
có từ trƣớc do ân sủng.

Thiền định của Phƣơng đông
Ấn giáo và Phật giáo đã có một truyền thống "vào rừng" (tu luyện) vững chắc trƣớc khi
Thánh Antoine khởi đầu "hoang mạc" (désert) Kytô-giáo. Bởi thế, truyền thống nhập nội
của họ cũng già dặn hơn của ta cả chục thế kỷ. Và biết bao kinh nghiệm quý giá họ có thể
truyền đạt cho ta.
Hẳn bạn sẽ thắc mắc: Mỗi đƣờng tu đƣợc sản sinh do nhu cầu và mục đích riêng. Nhu
cầu và hƣớng đi của ta khác họ nhiều lắm. Thế thì rập khuôn nhau thế nào đƣợc?
Xin thƣa: Một đằng thì đích nhắm có chỗ gặp nhau; đằng khác, mỗi phƣơng pháp làm
nên bởi nhiều thành tố, trong đó có những cái chung và cái riêng; vấn đề sẽ là chọn hay
bỏ cái gì đây, đồng thời làm những thích nghi và hoàn thành những tổng hợp mới.
Nhƣ mọi ngƣời hẳn đã biết, trƣớc khi Yoga đƣợc mang vào thiền viện, nó đã là một
phƣơng pháp luyện kim và luyện phép. Trở thành công cụ tu luyện giải thoát, bắt đầu nó
phục vụ Sâmïkhya-Yoga vốn chủ trƣơng nhị nguyên: tinh thần và xác thân là hai thể đối
lập, nên tinh thần phải cố cô lập (kaivalyam) mình, nghĩa là giải thoát mình khỏi ngục tù
xác. Thế mà sau này, Yoga vẫn chuyển sang đầu quân cho cả Ấn giáo nhất nguyên lẫn
Phật giáo vô nguyên, và phục vụ đắc lực cả hai ông chủ.
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Sử dụng trong Mật giáo (Tantra), Yoga nhấn vào vận động (hatïha) cơ thể và có tên là
Hatïha-yoga. Còn sử dụng trong Ấn, Phật giáo, nó nhấn vào tập trung tâm trí (dhiâ), và
có tên là Thiền đạo (dhyâna-yoga).
Từ nhiều thập niên qua, thiền đã len lỏi vào nhiều khu vực Kytô-giáo ở khắp năm châu.
Nhiều sách đƣợc viết để hƣớng dẫn Kytô-hữu vào con đƣờng này. Dù sao chăng nữa,
Thiền vẫn chƣa đƣợc chính thức nhìn nhận và tìm hiểu, vì nó xa lạ với cách suy nghĩ
Phƣơng tây.
Tại sao thế?
Khác với Tây phƣơng nhìn tất cả trong Hữu, thì Ðông phƣơng lại nhìn trong Vô. Khác
với Tây phƣơng ƣa động, Ðông phƣơng lại ƣa tĩnh. Khác với Tây phƣơng biết bằng ý
tƣởng, Ðông phƣơng tìm biết bằng cắt dòng tƣ tƣởng. Khác với Tây phƣơng niệm bằng
trí, Ðông phƣơng vào thiền bằng cả thân lẫn tâm. Thực ra, khi huyền nghiệm rồi, dù
ngƣời Âu châu cũng hiểu ngay rằng chính ở chữ Vô kia mới có gì Hữu nhất. Nhất là với
cái mà họ gọi là Thần kiến tuệ trí (vision intellectuelle) siêu ý tƣởng.

Phƣơng pháp thiền định
Kytô-giáo là đạo nhập thể, nên không rẻ xác thân, không khinh hình thức. Kytô-giáo là
con đƣờng Kytô, là chính đức Kytô: "Ta là đƣờng" mà! Nhƣng Kytô-giáo cũng là giáo lý
nữa. Thiên Chúa đã đến với tôi từ bên ngoài khi nhập thể, khi dậy dỗ tôi bằng ngôn từ và
giúp tôi hiểu bằng ý tƣởng. Thần khí Ngài sẽ đến sau để chuyển quà tặng hữu hình ấy
thành thức ăn bên trong. Vì thế, tôi phải học hỏi lời Chúa trƣớc, rồi nhập tâm lời ấy.
Nhập tâm tốt nhất là bằng suy niệm. Và suy niệm tốt nhất là có tập trung và có phƣơng
pháp. Vâng, không thể bỏ học hỏi và suy niệm, ít là trong thời gian đầu.
Sau khi đã nhập tâm giáo lý qua con đƣờng ý tƣởng rồi, chúng ta có thể đi vào các lối
định thần siêu ý tƣởng của Phƣơng đông. Chúng ta không lo trật đƣờng nữa, vì hồn đã
thành một với giáo lý. Ðịnh thần Phƣơng đông khi ấy chỉ giúp ta gặp gỡ Chúa ở sâu hơn
bằng chuyến tàu phá băng và xuyên nội.
Ngay trong suy niệm, ngoài phƣơng pháp liên kết ý tƣởng ra, chúng ta cũng nên dùng
thêm phƣơng pháp ám thị và gợi ý của suy niệm Ấn độ nữa. Bạn ngạc nhiên lắm phải
không? Ấn độ cũng suy niệm thật đấy, nếu có thể gọi đó là suy niệm.
Và sau đây, hãy nghe một bậc thầy Ấn giáo:
 Hãy tĩnh tọa, thở thật đều, tƣởng nhƣ mình đang hít thở Thiên Chúa.
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Hay một bậc thầy khác:
 Hãy tĩnh tọa, thƣ giãn, quên lắng hết. Tƣởng nhƣ Thiên Chúa là nguồn sáng trắng
chói lọi, từ cao trùm xuống không gian và phủ kín tôi tƣ bề. Hãy nhủ thầm với
luồng sáng ấy rằng: Tôi trắng trong, tôi an tĩnh. Tôi là con Thiên Chúa. Ngài là
cha, là mẹ, là chồng thân yêu của tôi. Ngài là tình thƣơng bao la, vô tận...
Một Thiên Chúa nhƣ thế há chẳng có thể là Thiên Chúa của Phaolô, mà "trong Ngài ta
sống, động và hiện hữu" hay sao? Và để cảm nghiệm đƣợc nhƣ thế, thì phƣơng pháp trên
há chẳng là hữu hiệu và đơn giản nhất?
Phƣơng pháp ấy đơn sơ, nhƣng dễ sử dụng thì chƣa chắc. Tâm trí chúng ta là một chợ
trời, dập dìu kẻ bán ngƣời mua là ý tƣởng và ảnh tƣợng, chúng nổi trôi tự do và dắt díu
nhau từng đoàn lũ, chứ không chịu đứng yên. Thế mà đây lại đòi tập trung
(concentration), định vào một cái duy nhất và giữ vững ở đó. Giữ cho vững, đó là
DhâranÏa. Ở một đối tƣợng, Ekâgra. Hễ thành công, nghĩa là Ðịnh đƣợc, thì đó là Thiền,
Dhyâna. Thiền ở tột đỉnh, khi ngoại vật không còn ảnh hƣởng tới, khi nội giới trống
không và an tĩnh tuyệt vời, thì đây là Ðại định, Samâdhi.
Ðể tiến tới Tâm an, thần định, một đằng về trí phải luyện tập trung, đằng kia về thân
phải luyện thế ngồi và luyện thở, tất cả đều là mới mẻ đối với con ngƣời thƣờng tục.
Luyện thở chỉ mấy tháng là quen, luyện thế ngồi thì lâu hơn đối với đàn ông lớn tuổi,
luyện tập trung càng khó nữa, nhất là đối với ai ƣa hoạt động và nhiều ham hố. Tốt nhất,
hãy bắt đầu với cả ba thứ một lƣợt, mỗi ngày luyện mƣơi phút, rồi tăng dần dần lên.

Tập trung bƣớc 1: cảm giác
Một cuốn sách thiền sẽ dậy anh ngồi hoa sen, thở điều hòa và tập trung ngay vào sống
mũi giữa hai mắt. Nhƣng có nhiều bậc thầy dậy anh luyện từ từ, bắt đầu với những cái
dễ, rồi khó thêm dần dần, nhất là đối với tập trung. Nhờ vậy, bƣớc tiến của anh vững
hơn, anh lại học hỏi đƣợc nhiều điều bổ ích, nhƣ trị bệnh, luyện trí tƣởng và trí nhớ, v.v...
Vậy hãy bắt đầu với các giác quan, nhất là thị, thính và xúc. Chú mục vào một tấm ảnh,
một bông hoa, phân biệt rõ từng màu sắc, đƣờng nét. Nhìn ngƣợc trở lại cái tôi đang
quan sát đó.
Lắng nghe và phân biệt từng âm thanh xung quanh, chọn lấy một âm thanh duy nhất,
xem đây là âm thanh của cái gì, cƣờng độ, âm sắc ra sao, khoảng cách, biến hóa thế nào.
Nhìn ngƣợc trở lại cái tôi đang nghe và phân tích đó.
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Lấy xúc giác mà rà soát từng chỗ trong ngƣời, xem có những cảm giác gì. Tập trung vào
một điểm, xem đang nóng lạnh, đau nhức đến đâu. Nhìn ngƣợc trở lại cái tôi đƣơng cảm
giác.
Bằng cách tập trung cảm giác nhƣ thế, chúng ta vừa luyện đƣợc giác quan bén nhạy, ý
thức trong suốt, vừa củng cố đƣợc ý chí, sức kiên nhẫn và tự chủ nữa. Khi cảm giác đã sắc
bén và dễ điều khiển bằng ý muốn rồi, ta không còn lệ thuộc vào chúng. Riêng đối với cơ
thể, ta cũng thành chủ động, để có thể hƣớng dẫn các đƣờng sức, làm nóng cái chân đang
lạnh bằng ám thị và tập trung, cũng nhƣ bằng tập trung, đƣa sức dồn vào bàn tay để
chữa bệnh cho mình hay cho kẻ khác.
Bằng cách nhìn ngƣợc trở lại, xem cái tôi đang cảm giác thế nào, ta cũng luyện đƣợc cách
quan sát mình và bắt đầu trở về với nội tâm.
Nên chú ý, suốt quá trình luyện tập, dù ở bƣớc thứ nhất này hay ở những bƣớc tiếp theo,
điều tối quan trọng là phải tránh sự căng thẳng, dù ở cơ thể, tâm trí hay thần kinh. Gắng
thì phải gắng mạnh, nhƣng một cách thoải mái, luôn ở trong trạng thái thƣ giãn cả trong
lẫn ngoài. Sau khi đã mệt, hoặc hơi thấy nóng đầu, rối loạn gì đó, thì hãy ngƣng ngay và
thƣ giãn một lúc.

Phƣơng pháp thƣ giãn
Nằm ngửa trên mặt phẳng ngang, không gối đầu, tay chân xuôi theo mà không thẳng
căng. Hãy thở rất êm, nhẹ và điều hòa. Hãy tƣởng nhƣ từ chân lên tới đầu, đâu đâu cũng
buông lơi hết. Có thể đạt đƣợc buông lơi bằng cách buông nặng từng phần thân thể
xuống mặt phẳng. Trong khi ấy, đầu cũng buông lơi mọi chú ý dù vì thế mà ngủ thiếp
đi.
Nên thƣ giãn nhƣ thế chừng mƣơi lăm phút sau mỗi khi mệt nhọc, căng thẳng, sau mỗi
buổi tập luyện và định thần.

Tập trung bƣớc hai: tƣởng tƣợng
Tập trung cảm giác quen rồi, chúng ta có thể tập trung tƣởng tƣợng. Tƣởng tƣợng dùng
đến vật liệu nó là di sản của cảm giác cũ.
Sau mỗi quan sát bằng cảm giác, nhƣ ở Tập trung 1, ta hãy ngƣng bên ngoài và cố nhớ lại
từng chi tiết. Hễ mờ nhạt rồi thì bắt đầu lại với cảm giác. Khi đã quen, hãy tách khỏi cảm
giác mà cố tạo ra bên trong cho mình những màu sắc, đƣờng nét, thanh âm, ánh sáng,
cảnh trí, con ngƣời...
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Một tƣởng tƣợng phong phú sẽ rất cần cho cả suy chiêm, lẫn sáng tạo trong nghệ thuật,
cũng nhƣ trong khoa học và tƣ tƣởng.

Tập trung bƣớc ba: đơn nhất hóa và đơn giản hóa đối tƣợng (Ekâgra)
Bây giờ, hẳn ta đã quen tập trung, và định lực của ta bắt đầu vững. Hãy thêm bƣớc nữa
bằng cách đơn nhất hóa, đơn giản hóa tối đa đối tƣợng. Tập trung duy nhất vào một cái
gì đó chả hạn, và cái ấy dƣới khía cạnh nào đó thôi.
Hãy nhìn bầu trời xanh trong vắt, và chú ý đến màu xanh trong vắt ấy. Màu xanh ấy sẽ
đƣa tâm hồn lên, vào sâu trong cõi bao la, vào sâu trong chính tâm tƣ mình. Hoặc chú ý
duy nhất vào sự bao la, thăm thẳm, để cho nó thấm sâu vào mãi, và tự nhiên ta muốn
cầu nguyện, cầu với đấng là Bao la và đang bao kín lấy ta. Một suy niệm thật đơn, thật
nhẹ, mà kết quả lại phi thƣờng đấy. Vâng, đúng là suy niệm, hay nếu bạn muốn, vì
không suy nên cứ gọi là niệm. Quen niệm với dồi dào ý tƣởng rồi, không dựa vào suy và
tƣởng nữa, hẳn bạn rất bối rối. Nhƣng suy làm gì, khi nếu không suy, bạn vẫn đạt kết quả
của suy, thậm chí còn hơn suy?
Vâng, hãy lợi dụng mọi cảnh trí để đƣa tâm hồn lên. Nhìn bèo nổi, mây trôi, ta sẽ hiểu ra
sự mong manh của kiếp ngƣời. Nhìn chân trời đang ló rạng, ta sẽ nƣơng theo đức Vọng
với niềm hăng say phấn khởi. Thấy mây mờ phủ kín, ta hãy bơi giữa chân không vừa với
ý thức bất lực, vừa với sức mạnh của phó thác. Trời mát mẻ ƣ? Ta hãy phiêu diêu giữa
lòng Thần khí. Trời nóng nực ƣ? Ta cứ reo vui với nắng, hoặc đói khát với Chúa trên bờ
giếng Yacóp, vì tƣơng lai của cánh đồng cứu thế mênh mông.
***
Từ địa hạt của suy niệm, các bạn hãy cùng tôi bƣớc vào ngƣỡng cửa của Thiền.
Sự vào thiền đòi hỏi một sức tập trung đã mạnh, trong đó giác quan đã im hơi lặng tiếng,
không phải vì chúng suy nhƣợc, mà vì chúng kiên vững khi mà điểm tập trung đã đƣợc
định vị, và đối tƣợng tập trung đơn giản hóa về phía hƣ không. Ðể nói cho dễ hiểu, hãy
tập trung chú ý giác quan vào một điểm, và khi giác quan đã định đƣợc ở điểm ấy rồi,
hãy bỏ điểm (tức đối tƣợng) ấy khỏi chú ý, nhƣng sự tập trung chú ý thì giữ nguyên.
Ðây là nguyên tắc, bây giờ vào thực hành. Giả thiết bạn đang ngồi hoa sen, trong khi
lƣng và cổ vẫn thẳng, bạn hãy tập trung nhìn vào một điểm trƣớc mặt dƣới đất, cách xa
chừng một thƣớc rƣỡi, tập trung vào một ngọn điện hay nến nhỏ xíu trong một phòng tối
chả hạn. Khi tập trung đã quen, hƣớng tập trung đã định, bạn cứ để mắt lim dim, nhƣng
đừng chú ý đến điểm sáng kia nữa.
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Trong định thần, hành giả thƣờng tâp trung vào sống mũi. Theo một chân sƣ, thì nếu
bạn theo con đƣờng tình cảm, thì nên tập trung vào hoa sen giữa trái tim. Dĩ nhiên, đây
là tập trung bằng trí tƣởng thôi, vì chẳng ai nhìn thấy giữa sống mũi, mà chỉ thấy từng
bên của mũi. Lại càng chẳng thể nhìn thấy trái tim và giữa trái tim (hoa sen). Nhƣng
bằng thói quen tập trung vào thân thể, chúng ta vẫn tập trung đƣợc vào đúng điểm
mình muốn, thậm chí còn dẫn đƣợc lực đạo (nadiâ) xuyên qua các huyệt đạo (cakra, luân
xa) nữa.

Tập trung bƣớc bốn: thiêng liêng hóa điểm tập trung
Khi tập trung vào một điểm, có thể tƣởng nhƣ Chúa đang nhìn tôi từ đó, một cái nhìn
thấu suốt tâm can, nhƣng một cái nhìn dịu dàng. Khi tập trung vào hơi thở, hãy tƣởng
nhƣ mình đang thở hít Thần khí của sự sống siêu nhiên. Thần khí ấy, qua hơi thở đang
thấm nhập cả thân xác, cả hồn...
Ðể thiêng liêng hóa dễ dàng, hãy ý thức về "khoảng cách", và đây chính là niềm "kính
sợ" (crainte révérentielle) và thần phục.

Tập trung bƣớc năm: định hƣ
Khi lòng đã thanh (tâm hƣ, siêu thoát), thần đã định, hành giả nên tiến thêm một bƣớc,
cái bƣớc ta có thể gọi là Ðịnh hƣ. Ðịnh hƣ là tập trung vào cái... Không gì cả.
Với sức tập trung (định lực) ngày càng mạnh, điểm tập trung ngày càng đơn giản, bây
giờ ta đã có khả năng xóa bỏ đối tƣợng hữu hình mà định lực không mất đi. Chứ nếu
trƣớc đây không lấy cái hữu hình mà luyện, thì bỏ đối tƣợng tập trung rồi, tập trung hẳn
cũng tiêu mất.
Trong thực hành, hãy ngồi thật ngay hay bƣớc đi thong thả. Mắt hƣớng về bức tƣờng,
hay lim dim không để ý chi. Thở thật đều và thật nhẹ. Trí giữ thật trong suốt, và hễ ý
tƣởng hay ảnh tƣợng gì nổi lên thì để kệ cho nó chìm đi. Lòng thật êm ả, không một ham
muốn hay bận tâm chi hết.
Thật ra, hai điểm sau: trí trống và lòng không liên hệ mật thiết với nhau. Hễ tâm không
siêu thoát thì trí sẽ rộn ràng, và hễ trí nhộn lên thì lòng cũng sinh nhiều vƣơng vấn khó
bỏ. Trái lại, hễ một bên tiến, thì cũng kéo bên kia lên theo, và cứ thế chúng sóng đôi bay
cao thêm bất tận.

Từ tập trung đến suy niệm và chiêm hƣởng
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Kinh Yoga (Yoga-suâtra) của Patanỵjali định nghĩa ở đầu chƣơng III:
Dhâranïa (tập trung, định thần) là định trí vào một cái gì, nhƣ rốn, sống mũi, hoa sen trái
tim...
Dhyâna (thiền định, suy niệm) là sự kéo dài tập trung ở (quanh) đối tƣợng ấy. Có ngƣời giải
thích đây là do tập lâu mà sự tập trung kéo dài đƣợc ở một điểm, một hình ảnh, một ý tƣởng.
Có ngƣời giải thích là suy niệm, tức là sự suy tƣởng xoáy quanh đối tƣợng nói trên.
Samâdhi (chánh thọ, đại định, chiêm hƣởng) xuất hiện khi ánh sáng bật ra từ đối tƣợng, còn đối
tƣợng thì biến mất.
Vì thiền định có thể hiểu theo cách thứ hai, nên một số học giả Phƣơng tây vừa dùng
cách thở và ngồi của Ấn độ, vừa suy niệm theo cách họ vẫn làm. Thật ra, cho hợp với
hƣớng đi toàn bộ Phƣơng đông, thì suy niệm phải cụ thể, đơn giản và tự nhiên. Hơn thế,
đích nhắm của Thiền và Yoga không phải là biết, mà nghiệm, không phải là cái có hình
thức, mà cái siêu ảnh tƣợng và ý tƣởng. Thậm chí còn phản hình thức nữa, nhƣ: "Ngài
không phải thế này, cũng chẳng phải thế kia" (neti neti); "Tôi không phải đầu, mình, tay, chân,
cũng chẳng phải giác, cảm hay tri thức".
Khi đã tập trung, suy niệm quen rồi, một ngày kia, tia sáng có thể vọt lên, tia của trực
giác, thật huyền diệu. Nhƣ vẻ đẹp của một bông hồng quen thuộc, mà bỗng nhiên nay
mới nhìn ra, khiến tâm tôi bật sáng. Nhƣ những nốt nhạc bên ngoài, mà "giác ngộ" thành
bản nhạc du dƣơng là việc bên trong tôi. Một hừng sáng nhờ đối tƣợng mà có, nhƣng đây
là hừng sáng của hồn tôi, và khi hồn sáng lên rồi, thì đối tƣợng không còn, mà cũng
chẳng cần nữa. Và đây là trạng thái Ðại định, và là sự chiêm hƣởng lạ kỳ, bí ẩn. Tập
trung và suy niệm, cùng với đối tƣợng của chúng, chỉ là đò ngang hay nhịp cầu giúp tôi
sang sông. Tình trạng Samâdhi mới là bến bờ mà tôi phải tới.

Những chuẩn bị và luyện tập
Trong đƣờng thiền, thì tập trung, định thần mới là cốt yếu. Mà tập trung, thì dù đi, đứng
hay ngồi, anh vẫn tập trung đƣợc. Miễn là thấy thoải mái. Miễn là tâm an, thần định, trí
hƣ. Nhƣng để dễ kết quả, thì nên ngồi kiết già, tập vận tức và điều tức. Còn về mặt tâm
lý, thì có bớt vƣơng vấn mới dễ có tâm an. Thiền cũng nhƣ Yoga đều coi Tham, sân, si,
dâm, kỷ là nguồn gốc của những mối bận tâm. Nên vào Thiền hay Yoga đều phái giới.
Yoga có ngũ giới là: Giới sát, giới ngoa, giới đạo, giới dâm, giới tích lũy (Y-S.II.30).
Ðể có ý thức siêu nhiên Kytô-giáo, thì, nếu sáng sớm hôm sau suy niệm, tối lúc đi ngủ
phải ngủ với những ý tƣởng thích hợp, và sáng dậy cũng thế. Ðó là chuẩn bị xa. Chuẩn bị
gần gồm có:
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Chọn khung cảnh thích hợp cho mình: nhà thờ, giữa thiên nhiên...
Chọn tƣ thế thích hợp: quỳ, ngồi thiền, đi lại thong thả...
Tƣởng nhớ Chúa trƣớc mặt hay bao phủ tôi, trong tâm hồn hay từ cao thẳm đang nhìn xuống
tôi...
Bằng tƣởng tƣợng, bố trí một quang cảnh, nhƣ sáng sớm bên hồ Tibériade...

Xác thân trong suy niệm, định thần
E. Jacobsen nhận xét: "Không cần chứng minh cũng thấy rằng, văn minh, kỹ thuật đã dằn vặt
và làm teo xác thân chúng ta. Và đây là sự thật mà ngƣời ngƣời đều công nhận... Chúng ta
đánh mất ý thức về bản chất và hoạt năng của thân thể mình. Chúng ta chỉ biết đến cái mặt
ngoài của nó, và chúng ta thu hẹp kích thƣớc nó thành công cụ tồn sinh, thế thôi".
Vâng, ngày nay ngƣời ta tìm hiểu rất nhiều về thân thể và khám phá bộ máy tâm sinh lý
đến tận vô thức, nhƣng vẫn chỉ thấy bề mặt của con ngƣời hay của xác thân. Hơn thế, họ
còn cách ly xác với tinh thần, cách ly hoạt động của cả hai bên. Họ không biết rằng con
ngƣời là sự hội nhập xác thần, nên dù trong tiến trình nên thánh, ngay trong cả nhập
định, cũng không thể loại xác thân ra ngoài, mà phải đƣa nó vào, không phải chỉ nhƣ
một công cụ, thậm chí rất tùy phụ, mà nhƣ một đồng tác nhân với tinh thần trong việc
chinh phục nội giới.
Trong suy chiêm, thiền định, phần đóng góp quan trọng nhất của cơ thể là ở cách thở, rồi
ở thế ngồi.

Phƣơng pháp thở: vận tức và điều tức
Con ngƣời hội nhập thân tâm có trung tâm không phải chỉ ở phía đầu: huyệt bách hội,
mà còn ở một phân dƣới rốn: huyệt đan điền. Ðây là điều mà hằng mấy ngàn năm trƣớc,
các học giả Phƣơng đông đã khám phá ra. Ðan điền, đó là chỗ tập trung các luồng sức.
Các võ sƣ, đạo sỹ, yogin đều biết dùng ý và hơi thở để đả thông các huyệt đạo, để tụ khí
ở đan điền, rồi từ đan điền dẫn nó đi các nơi, nhất là hƣớng về cực điểm là huyệt bách
hội.
Vì thế, vận tức và điều tức rất quan trọng để điều khiển các luồng sức, để tác động đến
tâm hệ (psukhê), để nhập định tham thiền.
Vận tức có nhiều phƣơng pháp, tùy đích nhắm là chữa bệnh, luyện nội công, tu theo
Hatïha-yoga, hay tu theo Thiền. Ngoài phƣơng pháp vận tức của thiền môn khá đơn
giản, còn các phƣơng pháp khác thƣờng rất cầu kỳ, có thể dẫn đến "tẩu hỏa nhập ma",
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nên không thể không có thầy chỉ dạy và hƣớng dẫn. Ta hãy xem qua một vài phƣơng
pháp nhƣ thế, để biết thôi.
Ðây là phƣơng pháp của Hatïha-yoga:
Trƣớc hết, dùng tay mặt đƣa lên mũi, ngón cái để bịt lỗ mũi phải, ngón ba và bốn để bịt lỗ mũi
trái.
Giai đoạn tập sự: bịt lỗ mũi phải, rồi hít dài, sâu (bằng lỗ trái), thở dài và sâu (vẫn bằng lỗ
trái), cứ thế lặp đi lặp lại nhiều lần. Kế đó, đổi sang bịt lỗ trái, và hít, thở y nhƣ thế với lỗ phải.
Giai đoạn vận tức thật sự:
Bịt lỗ phải: hít 1 thì
Bịt thêm lỗ trái: nín 4 thì
Buông lỗ phải: thở 2 thì, rồi hít 1 thì
Bịt thêm lỗ phải: nín 4 thì
Buông cả lỗ trái, phải: thở 2 thì
Rồi lặp lại từ đầu. Về lâu về dài, mỗi thì nhƣ thế đƣợc kéo dài thêm, đồng thời tác động thuần
thục và hơi thở điều hòa. Chỉ khi nào khỏi cần nghĩ đến thở nữa, thì mới định thần, niệm suy
đƣợc.
Một phƣơng pháp dẫn khí nửa Ấn nửa Tàu: dẫn đủ 1 vòng thì phải hít thở 2 vòng. Làm nhƣ
sau:
Mắt lim dim, tay trái đè trên tay mặt, hai ngón út chấm huyệt khí hải (trƣớc bụng, 3 phân dƣới
rốn).
Hít bằng mũi vào phổi, dẫn sang tề trung (rốn), khí hải, phình bụng dƣới. Rồi lấy ý dẫn sang
phía sau vĩ lƣ (chót xƣơng sống) trong khi nhíu hậu môn một cái, dẫn tiếp dọc xƣơng sống lên
giáp tích, long cốt (chót trên xƣơng sống), sang liêm tuyền (3 phân dƣới xƣơng hàm dƣới, gần
xƣơng cổ).
Rồi thở ra từ từ.
Tiếp đến là vòng hai:
Hít qua mũi dẫn lên thần đình (giữa hai mắt) trong khi hơi mở mắt ra, đoạn sang tín hội (cửa
huyền quan, trên đầu phía trƣớc) lúc mắt nháy xuống, rồi dẫn sang hậu đình (đầu phía sau),
xuống á môn (phía ót), đoạn long cốt và liêm tuyền. Xong thở ra.
Ngoài hai phƣơng pháp trên, Ấn độ còn nói đến Thở bụng (lúc hít vào thì phình bụng), Thở
ngực (dùng ý ép và phồng xƣơng lồng ngực cùng với hai bên sƣờn), Thở vai (hạ bả vai khi thở,
vƣơn bả vai khi hít), Thở toàn thân, v.v...
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Vận tức của thiền môn thì đơn giản thôi, nên không nguy hiểm gì. Không có dùng ý dẫn
lực đạo, mà chỉ có hít, nín, thở, hoặc hít, nín, thở, nín. Nín càng lâu càng hay, nhƣng nếu
yếu tim thì đừng nín dài. Thƣờng hít một thì, thở một thì, còn nín thì 1 hay 2 là đủ. Cốt là
điều hòa, sâu và chậm. Sau hít có thể phình bụng, và thót bụng sau thở ra. Chỉ có mũi,
phổi (và bụng) làm việc thôi, phần thân còn lại phải hoàn toàn thƣ giãn. Lại chẳng nghĩ
ngợi chi cả.
Vận tức, nên làm vào lúc chƣa ăn, lúc chiều, tối hoặc sáng sớm. Sách Tàu quen nói đến
180 hay 360 châu thiên, tức vòng dẫn lực đạo và hít thở. Lắm ngƣời Ấn khuyên làm cho
tới đổ mồ hôi vì nóng. Nhƣng theo một số sách thiền, thì 10 phút thôi cũng đủ.
Nếu định thần (vào thiền, suy niệm), thì sau khi ngồi kiết già hay bán kiết, hãy vận tức
một lát, sau đó thở nhẹ lại và điều hòa để bắt đầu tập trung. Lúc tập trung, thì phải giữ
tâm luôn sáng suốt.
Sau vận tức và định thần, nên xả thiền bằng 10 phút thƣ giãn hay một lúc đi lại thật
thong thả với tâm trí thanh an. Hatïha-yoga còn dậy chà xát nữa.

Phƣơng pháp ngồi: hoa sen hoặc bán kiết
Sự vận tức sẽ thanh lọc cơ thể, điều hòa các sinh hoạt bên trong và tác động vô các huyệt.
Tác dụng sau chắc cũng thuộc khả năng của các tƣ thế. Riêng đối với thế hoa sen
(padmâsana), cũng gọi kiết già, và thế bán kiết (siddhâsana), có ngƣời bảo nó cản sức đi
xuống dƣới, để dồn sức vào nửa ngƣời trên. Dù sao chăng nữa, theo kinh nghiệm của tiền
nhân, nó rất có ích đối với việc định thần.
Hoa sen ngồi nhƣ sau: dùng tay kéo bàn chân trái vắt lên đùi mặt, rồi kéo bàn chân mặt
vắt lên đùi trái. Vắt nhƣ thế rất đau, nên phải tập lâu, kỳ cho hết đau mới định thần thoải
mái đƣợc. Thƣờng trẻ em và phụ nữ luyện rất chóng. Ðể bớt đau rát, cũng nhƣ để luồng
nhân điện khỏi thoát ra, có thể ngồi trên một tấm da thú hay vải len, và trên đùi mặt
cũng có một tấm lót. Nếu ngồi hoa sen quá đau, hãy thay bằng bán kiết, với chân mặt vắt
lên đùi trái, thế thôi. Chân trái cứ ruỗi hoặc để dƣới đùi mặt cũng đƣợc.
Vắt chân xong, hãy để hai bàn tay úp trên hai đầu gối, hoặc ngửa trên đầu gối với ngón
cái và ngón hai bấm vào nhau (giữ cho luồng nhân điện khỏi thoát đi, nhƣ có ngƣời nói),
hoặc cả hai bàn tay để ngửa dƣới rốn, tay trái đặt trên tay mặt.
Ngồi xong, hãy nhƣớn mình và cổ lên, đầu hơi cúi nhìn xuống, để xƣơng sống và cần cổ
thật thẳng đứng. Ðể dễ kiểm soát đƣờng thẳng đứng này, có thể ngồi dựa vào tƣờng, sát
từ mông lên đến đầu. Sau đó, rùng mình một cái, để mọi cơ bắp chùng lỏng ra.
154

9. CON ÐƯỜNG NỘI TIẾN: NIỆM VÀ NHẬP ÐỈNH

Bây giờ, bạn đã vững vàng và thoải mái để có thể vận tức và tập trung đƣợc rồi. Ðể dễ
tập trung, ngƣời ta khuyên ngồi diện bích (quay mặt vào tƣờng).
Thiền và sống thiền
Bên Nhật, thiền đi cả vào cách uống trà, bắn cung, đấu quyền kiếm và chơi viên cảnh
nữa. Thiền khi ấy là cả một lối sống và nếp sống, nó tập trung ở An, Ðịnh, Hƣ tâm (lòng
thanh thoát, không vƣơng bận gì).
Thiền gia còn trƣờng trai để thể nhẹ nhàng và hồn thanh thoát. Cố nhiên, chúng ta
không cần chay quá, vì dù sao, đây cũng chỉ là phƣơng thế, lại hễ vụ vào chay cũng là
chấp mất rồi.
Vâng, thiền là cái gì bao trọn cuộc sống, từ trong ra đến ngoài, chứ không nhƣ bên Tây,
tu chỉ là việc của tâm, niệm chỉ là việc của trí, và ngƣời ta cứ ăn thịt thả cửa, cứ uống
rƣợu, hút thuốc và hoạt động chết thôi.
Nhƣng nhƣ thế, thiền có nghịch với hành động và sống lý tƣởng không? Thƣa không,
thiền chỉ nghịch với thứ hành động nhiệt náo. Hành động theo hƣớng thiền thì phải
mạnh nhƣng trầm, cuốn về phía đích chứ không bắt bƣớm giữa đƣờng đi (nghĩa là hành
động chỉ vì nhu cầu động đậy).
Thiền cũng không nghịch với lý tƣởng. Trái lại, phải say yêu lý tƣởng, và lý tƣởng ấy
phải rất thiêng liêng, thì vào thiền mới kết quả, mới tiến tới đại định, huyền nghiệm; chứ
nếu không, tất cả chỉ còn là ƣơn lƣời, là tamas (âm tối) mà thôi.

TÓM LẠI
Chỉ có tình yêu mới giúp tôi ý thức sâu xa về bản thân. Chỉ có chấn động mạnh mới làm
bật lên một số tầng ngầm của tâm hệ. Chỉ có Thần khí Chúa mới giúp vƣợt tới những chỗ
sâu và thiêng liêng nhất của nội tâm. Thần khí có chức năng lấy những gì Chúa dậy bằng
ngôn ngữ bên ngoài để dậy lại bằng kinh nghiệm bên trong tôi.
Ðể gặp Chúa sâu xa, nên bắt đầu bằng suy niệm. Ðối tƣợng của suy niệm Kytô-giáo là
các mầu nhiệm Chúa Kytô và giáo lý của Ngài. Dầu sao, suy niệm chỉ là đƣờng đi, tâm
tình hƣớng thƣợng và mến Chúa yêu ngƣời mới là đích nhắm. Nên nếu chỉ một ý tƣởng
đủ nuôi sống tôi, thì không cần sang ý tƣởng khác làm gì.
Cũng thế, khi các phƣơng pháp giản đơn bằng gợi ý và thẩm thấu của Phƣơng đông có
thể giúp tôi hƣớng thƣợng và gần gũi Chúa, thì sao tôi không thể áp dụng để bổ túc cho
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những cách suy chiêm quen thuộc? Phƣơng pháp đắc dụng nhất của Phƣơng đông là
Vào thiền.
Ðể vào thiền, nên luyện thở, luyện thế ngồi, đi đôi với luyện tập trung. Về tập trung,
ngƣời ta có thể tập trung vào hơi thở, vào sống mũi, vào điểm giữa trái tim. Cũng có thể
tập trung vào một ý tƣởng hay hình ảnh, vào một sự vật hay cảnh trí thiên nhiên, đồng
thời nghĩ suy quanh đối tƣợng ấy. Sự tập trung nên ngày càng đơn giản và thoát khỏi
hình thức, trong khi thần vẫn định, tâm vẫn an, trí vẫn sáng suốt và lòng hƣớng thƣợng.
Dù cố gắng đến đâu chăng nữa, việc gặp gỡ Ðấng siêu sắc tƣớng vẫn tùy thuộc tất cả vào
Thần khí Chúa. Nên trong khi cố gắng áp dụng phƣơng pháp, tôi phải nhìn nhận sự yếu
đuối của mình, phải cầu nguyện và phó thác hết.

PHẦN B: BƢỚC LÊN THEO THẦY
10. CON ÐƢỜNG CỦA TÔI: YÊSU NADARET

Con đƣờng
Nhiều kytô-hữu tƣởng đạo, hay đƣờng, là đi lễ và giữ luật, nhờ đó lên thiên quốc. Thiên
quốc, nhƣ họ tƣởng, sẽ là phần thƣởng cho việc giữ luật nói trên. Một pho Luật bên cạnh
Chúa (chứ không trong Chúa), và một Thiên đƣờng bên cạnh Luật (chứ không tiềm sẵn
nơi Luật).
Không đâu, thiên đƣờng là đức Yêsu, và đƣờng tới cũng là Ngƣời: "Ta là Ðƣờng" mà! Và
vĩnh cửu vọt lên từ ngay trong nƣớc mạch sự sống của hôm nay (Yo.4.14)!
Nhƣng nếu thế, thì ích gì cái ruột thừa là luật và giáo lý? Không những ích, mà còn cần
trong điều kiện "hành hƣơng" của tôi hôm nay. Vâng, hôm nay, khi Chúa còn là Ðƣờng,
chƣa Ðích tới trọn vẹn của tôi. Nghĩa là khi tôi còn tìm Chúa, trong sự tranh sáng tranh
tối của đức tin. Luật và giáo lý phải là đèn pha và la bàn để soi và hƣớng dẫn. Và Thiên
Chúa cũng muốn thế khi dạy dỗ tôi qua các ngôn sứ, qua ngôn từ của đức Yêsu, cũng
nhƣ khi chọn Phêrô làm mục tử.
Có điều, khi không nói bằng lời loài ngƣời nữa, mà nói bằng Lời Ngài thành ngƣời, thì
chính con ngƣời Yêsu mới là gốc nguồn và cốt lõi của mạc khải: "Ai thấy Ta là thấy Cha".
Vâng, con ngƣời Yêsu đã là tất cả mạc khải, là Mạc khải viết hoa về Cha, về ý định cứu
vớt và thông ban chính mình của Cha.
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Mạc khải duy nhất về Cha, Chúa Yêsu, bằng con ngƣời, đời sống và hành động của
mình, cũng là Ðƣờng duy nhất tới Cha, Ðƣờng viết hoa cũng nhƣ Mạc khải viết hoa vậy.
Không phải Ðƣờng hiểu theo nghĩa bóng đâu, nghĩa là hễ làm theo giáo lý của Ngài, thì
sẽ đến đƣợc với Cha. Mà Ðƣờng theo nghĩa đen, nghĩa là phải đi vào Ngài thì mới gặp
Cha đƣợc. Ði vào hay nhập vào Chúa, đó là sống Chúa, là nên một với Chúa bằng cách
tái diễn các mầu nhiệm đời Chúa qua huyền tích (sacrements) và bằng cách sống của
mình. Cố gắng của tôi đấy, nhƣng thực ra đây là việc Thần khí (Esprit) với sự hợp tác của
tôi.
Ðâu là các mầu nhiệm mốc của đời Chúa?
Con Thiên Chúa đã nhập thể để đổi mới tất cả, rồi lại chịu chết và phục sinh để hoàn tất
sự đổi mới ấy. Ðấy là mầu nhiệm bộ ba, thiếu một thì không thành đƣợc. Vậy để nhập
vào Chúa, tôi vừa phải yêu trần thế nhƣ đƣợm mùi da thịt Chúa, vừa hy sinh trần thế để
biến cải nó thành tân thiên địa.
Thật ra, để thành ngƣời của Chúa, trên cửa vào Hội thánh, tôi đã chết đi và sống lại trong
Phép rửa (Rom.6.3-7). Tiếp đến, để hoàn thiện sự đồng hóa, tôi tƣởng niệm Chúa chịu
chết trong lễ Tạ ân (1 Cor.10.16). Và nhƣ thế, không phải vì Chúa đã chết, mà quả đã
chín, để giờ đây tôi tới lƣợm. Tôi chỉ thực lƣợm (trái chín) khi chính tôi thành một với cây
Sự sống mọc trên Can va:
 "Chúng tôi mang luôn mãi nơi thân xác mình sự hấp hối của Chúa Yêsu, để trong thân
xác ấy, cả sự sống của Chúa Yêsu cũng lộ ra nữa" (2 Cor.4.10).
Mầu nhiệm Thánh giá-Phục sinh không chỉ in trên tôi một tấm hình chết, thành một tĩnh
trạng (état, statique). Nó thấm nhiễm tôi nhƣ một sức nóng: "Tình yêu đức Kytô thúc bách
tôi", một động lực nó biến bản in Phép rửa nơi tôi thành bản sao sống của Yêsu Nadaret.

Ðƣờng đi cũng nhƣ điểm tới: Yêsu Nadaret
Vâng, đúng là Yêsu Nadaret, một mình Ngài. Không phải vì Con Thiên Chúa nay sở
hữu (posséder) thêm bản tính ngƣời, mà vì vẫn là Ngài nay hiện hữu (exister) cả nơi
nhân tính ấy, để nơi nhân tính ấy, Ngài xƣng con với Cha. Vâng, đúng là Ngôi Lời, sinh
trong vĩnh cửu từ Cha và sinh trong thời gian từ Ðức Mẹ. Sinh không phải nhƣ một
ngƣời giữa mọi ngƣời, mà nhƣ một con ngƣời dành riêng, đến nỗi thành "thực tại riêng
của Thiên Chúa" (réalité propre de Dieu), nhƣ cha Rahner nói.
Theo Cha Rahner, tuy Cựu ƣớc chỉ tiên báo một Vƣơng quốc chung tất (définitif) của
Thiên Chúa, nhƣng "chung tất" há chẳng phải là cái cuối cùng, không còn gì thêm vào,
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không gì vƣợt xa hơn, và không thối lui đƣợc nữa? Một Vƣơng quốc nhƣ thế không thể
không là chính Ngài, vì ngoài Ngài ra, bất cứ gì khác đều có thể bị vƣợt qua, vƣợt xa
thêm nữa, nên không chung tất nổi. Một khi Vƣơng quốc ấy đã hiển hiện nơi con ngƣời
Yêsu Nadaret, thì con ngƣời ấy chỉ có thể là một với Thiên Chúa, là THỰC TẠI THIÊN
CHÚA.
Làm sao một con ngƣời, con ngƣời luôn chỉ là tạo vật, do đó hữu hạn, vâng làm sao một
con ngƣời có thể đứng đúng chỗ đứng của Thiên Chúa nhƣ thế? Quả là mầu nhiệm,
không sao hiểu nổi đƣợc. Thế nhƣng đây lại là sự thực. Thực tại ấy, dù hữu hạn, đã đƣợc
lấy làm (assumé) Thiên Chúa, đến nỗi cái gì là của Yêsu và cái gì là của Thiên Chúa đem
hoán chỗ đƣợc cho nhau. Con ngƣời Yêsu mặc vào cho Thiên Chúa vừa khít, đến nỗi
nhân tính phản chiếu hết thiên tính, không còn gì ngoài, không còn gì thêm đƣợc để có
thể thông sang cho một tạo vật khác với đức Yêsu. Sự vô hạn của một hữu hạn! Làm sao
để nối đƣợc với nhau hai thái cực ấy, thì đó là... mầu nhiệm.
Vì thế, chạm tới con ngƣời Yêsu là chạm tới chính Thiên Chúa. Chỉ có thể gặp Thiên
Chúa ở đức Yêsu, và gặp đức Yêsu là gặp Thiên Chúa rồi:
 Ta và Cha là một.
 Ai thấy Ta là thấy Ðấng sai Ta.
Ngƣợc lại, ta không thể gặp đúng Yêsu đấng Kytô nếu ta đến với Ngài chỉ nhƣ với một
ngƣời giữa mọi ngƣời, dù đây là con ngƣời hơn hết mọi ngƣời, con ngƣời lý tƣởng. Thật
thế, một nữ sinh có thể nhìn ngắm tƣợng Chúa nhƣ của một nam nhân họ ƣớc mơ, cũng
nhƣ một thanh niên đối với những bức tranh Trinh nữ. Nếu họ không coi các Ngài có gì
còn hơn thế, và không hƣớng về các Ngài với cảm thức thần thiêng, thì cái mà họ gặp chỉ
là tác phẩm của tƣởng tƣợng.
Thật ra, tín hữu ít học, dù không có khái niệm về Siêu việt tính, khi cầu Chúa họ vẫn cầu
nhƣ với một Ðấng quá cao mà tự mình họ không với tới đƣợc. Nghĩa là, ít hay nhiều, họ
vẫn có cảm thức thần thiêng, cảm thức về một khoảng cách vô hạn nào đó.

Ðƣờng đi và điểm tới vĩnh viễn
Ngƣời ít học, khi cầu với thánh nọ thánh kia, lắm khi xem họ nhƣ những thế lực riêng,
những vị thần nhỏ bên vị thần cao nhất. Trái lại, ngƣời học cao chỉ cầu với một mình
Thiên Chúa, xem nhƣ Ðức Mẹ và các thánh không có hay chỉ là những bóng hình mờ
nhạt nói về một mình Thiên Chúa thôi. Cả hai thái độ ấy, theo cha Rahner, đều là tiềnKytô giáo cả.
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Tạm gác một bên trƣờng hợp các thánh, chúng ta hãy đi vào một trƣờng hợp thụ tạo then
chốt, trƣờng hợp nhân tính Chúa Yêsu.
Phải chăng nhân tính ấy chỉ là con đò chở tới Thiên Chúa để, tới Thiên Chúa rồi, đò gác
sang một bên?
Chúng ta chỉ biết, dù ở huyền nghiệm cao nhất là thần kiến tuệ trí (vision intellectuelle),
nếu Tiên sa Avila (Thérèse d'Avila) "hiểu" đƣợc mầu nhiệm Ba ngôi, thì cũng bằng loại
huyền kiến ấy, ngài gặp gỡ nhân tính Chúa Yêsu ở một độ sâu khác hẳn trƣớc. Vâng,
đúng là tiếp xúc với nhân tính Chúa, tiếp xúc ở chỗ nàng tinh thần nhất, hình nhƣ "tinh
thần thuần túy" (pur esprit) vậy. Ở đấy không còn ảnh tƣợng, vì đây không phải thần
kiến trí tƣởng (vision imaginaire) nữa. Ở đấy hồn đã thành "một sự với Thiên Chúa" (une
seule chose avec Dieu) và đi vào "hôn nhân thiêng liêng" rồi. Thế mà ở đấy lại diễn ra
cuộc gặp mật thiết nhất với nhân tính Chúa Yêsu! Nghĩa là khi hồn vào sâu nhất trong
mình để vào sâu nhất trong Thiên Chúa, thì nhân tính Chúa Yêsu đã không mờ nhạt đi,
mà lại đạt tới độ sâu và sáng nhất . Do đó, theo Tiên sa Avila, thì trên con đƣờng thiêng
liêng, dù ở độ cao nào chăng nữa, ta cũng không đƣợc xa rời nhân tính Chúa vốn là "sự
đầy tràn mọi cái tốt và phƣơng thuốc cho mọi cái xấu".
Nếu nữ thánh phải dài dòng nhắc nhở nhƣ thế, ắt hẳn bằng kinh nghiệm tiếp xúc, ngài
thấy rõ không thiếu ngƣời tƣởng hễ lên cao, thì chỉ cần đến một mình Thiên Chúa (và
thiên tính) thôi.
Cùng đạt tới huyền nghiệm tuệ trí nhƣ Tiên sa Avila, thánh Ignace de Loyola trong suy
chiêm cũng nhấn mạnh vào nhân tính Chúa Yêsu nhƣ nữ thánh. Chính ngài trong giai
đoạn ấy cũng "hiểu" sâu về mầu nhiệm Nhập thể, và khi thấy Ba ngôi, đôi khi cũng thấy
luôn nhân tính đức Yêsu, thấy "mầu trắng" của nhân tính Ngài.
Nhân tính Chúa Yêsu không những là trung gian dƣới thế cho mọi ngƣời ở mọi cấp độ
thiêng liêng, mà tiếp tục còn là môi giới không thể thiếu trên Trời. Trên ấy, theo thị kiến
của tác giả Khải huyền, các trƣởng lão vẫn tôn thờ "Con của ngƣời", và Con loài ngƣời ấy
vẫn là "Chiên con hy sinh" (Kh. 1.13; 5.6,9-14). Và cũng trên ấy, theo Phaolô suy trong
thần hứng, Con ngƣời bị thế gian chà đạp kia sẽ ngự bên hữu Cha, nghĩa là đƣợc thờ nhƣ
một Thiên Chúa (Eph. 1.19-23).
Bởi thế, nhƣ Giáo hội vẫn tin, mọi phụng vụ dƣới trần phải quy chiếu về phụng vụ duy
nhất trên thiên quốc, mà phụng vụ này thì tập trung ở con ngƣời Yêsu (SC.8; LG.50). Con
ngƣời ấy là Trung gian suốt từ điểm khởi đầu của con đƣờng thiêng liêng cho tới điểm
cuối và tồn tại cả ở điểm tới. Nhƣ thế, chẳng những là Ðƣờng, nhân tính Yêsu còn là đích
điểm nữa. Ngài ngự bên hữu Cha và đƣợc tôn thờ cùng với Cha.
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Trong Thiên Chúa, nhân tính Chúa Yêsu không chỉ giãi sáng Cha, mà còn sáng nhƣ một
cái gì riêng bên hữu Cha. Nghĩa là vẫn có một ghế ngồi cho Con dƣới bản tính ngƣời bên
cạnh ghế ngồi của Cha. Chúng ta không đi trên Ðƣờng nhƣ một phƣơng tiện bên ngoài,
mà phải vào trong Ðƣờng, tức nhân tính Chúa Yêsu, thì mới gặp Thiên Chúa ở chỗ là
Cha, nghĩa là ở chiều sâu của Ngài. Và ở chiều sâu đó của Cha, chúng ta cũng gặp luôn
đức Yêsu ngự bên hữu Cha nữa. Do đó, câu AI THẤY TA LÀ THẤY CHA có vế đối của
nó là AI THẤY CHA CŨNG THẤY TA. Hèn chi mà Tiên sa Avila phải lƣu ý rằng,
không phải vì tiến cao trong suy chiêm mà ta có thể rời bỏ con ngƣời Yêsu để tập trung
vô Thiên Chúa đƣợc. Trái lại, để vào sâu hơn trong Thiên Chúa, ở chỗ Ngài là Ba ngôi,
không thể nào ta không nhờ Chúa Yêsu, không thể nào ta không vào sâu trong Ngài.
Vâng, con đƣờng nên thánh và vào sâu trong Thiên Chúa luôn có cấu trúc Nhập thể.

Vì thế, phải quy hàng Chúa Yêsu bằng tin tƣởng
Chỉ có thể đi vào Chúa Yêsu trong đức tin và bằng đức tin. Tin, đó là ân Chúa, và cũng
là quy thuận của tôi.
Hai ngƣời tri kỷ, để xứng đáng với nhau, không thể không tin nhau. Nhƣng nếu hành vi
ấy là sáng suốt và có trách nhiệm, thì nó phải đặt nền trên ít nhiều lý do xác đáng. Có
điều, dù với lý do, niềm tin vẫn phải vƣợt trên lý do, để xứng đáng với chữ Tin nhau.
Dù sao, nơi ngƣời mà tôi tin, bên cạnh những khả thể họ có hôm nay (tình yêu đối với
tôi), vẫn còn gì bấp bênh do giới hạn của khả năng (nhƣ Phêrô chƣa thể yêu Thầy đến có
thể chết vì Thầy) và sự đổi thay của con ngƣời (nay tuy yêu tôi, mai bạn vẫn có thể phản
tôi). Nên để xứng với bạn, tôi có thể tin vô điều kiện đƣợc, nhƣng tin tuyệt đối thì thành
cuồng tín mất. Vâng, sao tôi có thể còn tin bạn, khi đối với bạn, thiện ác đã nhƣ nhau?
Sao tôi có thể còn nƣơng cậy vào bạn, khi bạn đã trầm luân vĩnh viễn rồi?
Chẳng những đối tƣợng tin không đáng thế, mà tình tôi yêu cũng không đƣợc đến thế.
Tôi muốn yêu mãi đấy, nhƣng thừa biết "Xa mặt thì cách lòng", và về dài về lâu, đá nào
cũng phải mòn, sắt nào cũng phải dỉ, dù ngƣời ta cứ nói là Vàng đá, là Sắt son! Không
thể trọn tin vào ngƣời, cũng không thể trọn tin vào chính mình đƣợc. Dù muốn yêu vĩnh
viễn và bất chấp hết, nhƣng một dè dặt nào đó vẫn lẩn quất đâu đây.
Nhƣng tin vào Yêsu Nadaret bằng tin yêu tuyệt đối, thì căn bản có sẵn cả từ phía Chúa,
cả ở nơi tôi.
Từ phía Chúa, vì Ngài là "thực tại riêng Thiên Chúa", nên chứa mọi khả thể, vƣợt mọi mức
độ, đứng trên không gian và trên thời gian. Ngài lại yêu tôi trọn vẹn, yêu nhƣ chỉ có
mình tôi trên đời (chứ không phải chỉ yêu bằng tình yêu chung chung của một ngƣời đối
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với cả bầy đàn nhung nhúc những đứa con). Yêu tới mức, dù tôi yêu Ngài đến đâu, tình
tôi vẫn đƣợc đáp ứng đủ và vƣợt mức, khiến có thông cảm hoàn toàn. Vâng, Thiên Chúa
đã "sang nhƣợng" (communication des idiomes), trao ban hết những gì mình có sang con
ngƣời có tên là Yêsu, trao ban bằng một thông ban vĩnh định, tuyệt đối, đến nỗi những gì
thuộc Thiên Chúa cũng là của Yêsu, và cái gì chạm Yêsu cũng động tới Thiên Chúa.
Ở nơi tôi, vì đức Ái của Chúa Kytô đã sẵn trong tôi (do ân sủng và chỉ do ân sủng thôi),
thành đức Ái của chính tôi. Nên một tin yêu tuyệt đối, chung tất (définitif) là điều khả dĩ
cho tôi tự nền tảng. Vâng, bảo đảm cho nó nằm ở nơi Chúa, chứ không nằm nơi bản tính
ngƣời tự nhiên của tôi. Thực ra, một tình yêu vô điều kiện và lớn đến thế đã thành hiện
thực nơi biết bao vị thánh hữu danh và vô danh, những ngƣời yêu Chúa bất chấp thế
gian và sự chết, vâng, bất chấp tất cả. Mà cũng chỉ một tình yêu nhƣ thế mới xứng đáng
với đối tƣợng của nó là đức Yêsu Kytô. Không đƣợc nhƣ thế, thì đối tƣợng ấy là cái gì đó,
chứ không thể là Ngài.
Nhƣng nếu vậy, thì yêu nơi con ngƣời chƣa thánh, do đó yêu chƣa hết mình, phải chăng
yêu ấy chƣa chạm đúng Chúa? Vẫn chạm đƣợc tới Chúa, miễn tôi không đặt điều kiện và
vạch giới hạn, nhƣ: Tôi muốn yêu chỉ ở mức này, hoặc yêu với điều kiện là Chúa cho tôi
đạt cái gì đó. Yêu đấng Tuyệt đối mà yêu thế, thì đúng là quái thai của tình yêu!
Dù tôi mới có khả năng hy sinh cho Chúa ở mức này hay mức kia, thƣờng mặc nhiên tôi
vẫn ngỏ cửa về một mối tình xứng hơn với Chúa, và thế là đủ cho tôi có thể gặp Chúa,
nhờ đức Ái Chúa ở trong tôi. Ðức Ái ấy chẳng những là tình Chúa yêu tôi, mà còn là tình
tôi yêu Chúa bằng một tin yêu tạm xứng với Ngài.
Tình trạng tâm lý của tôi, mặc nhiên mở về tình yêu xứng đáng ấy, có thể ở những mức
độ khác nhau, nhƣ Ignace de Loyola diễn tả qua ba cấp khiêm nhƣờng (trong Thần
thao):
CẤP 1: Yêu Thiên Chúa trên hết, đến nỗi thà mất tất cả chẳng thà lỗi nặng với
Ngài.
CẤP 2: Yêu Thiên Chúa trên hết, đến nỗi thà mất tất cả chẳng thà mất lòng Ngài
dù bằng một lỗi nhỏ. Mặt khác, chẳng coi giàu có hơn nghèo nàn, danh vọng hơn
sỉ nhục nếu đẹp ý Chúa nhƣ nhau.
CẤP 3: Dù đẹp ý Chúa nhƣ nhau, vẫn muốn sống nhƣ Chúa, đi trọn con đƣờng
Thập giá của Ngài, bằng cách thích nghèo hơn là giàu, sỉ nhục hơn là vinh quang.
Vẫn là yêu Thiên Chúa trên hết và lấy Ngài làm mục đích cuối cùng, nhƣ Ignace xƣớng
lên trong Nguyên tắc căn bản, nhƣng với mức độ khác nhau. Mức thấp nhất: Thà mất
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hết, chẳng thà mất Ngài vì một tội nặng. Mới dám nghĩ đến đấy, không có nghĩa là quyết
chỉ vậy thôi. Quyết chỉ vậy thôi, có nghĩa là: Cứ mất lòng Ngài thả cửa bằng tội nhẹ, miễn
đừng mất hẳn Ngài, do đó cũng đi đứt mình. Nghĩ nhƣ thế là phạm thƣợng, và do đó là
tội nặng rồi. Vì thế, dù ở cấp I, ta phải ngỏ cửa về phía cấp cao hơn (nếu Chúa ban ơn để
làm đƣợc nhƣ vậy).
Xứng đủ với Chúa phải là cấp hai, ba. Chƣa tới đấy thì ở đời sau, cuộc thanh luyện phải
đạt tới đấy, để hồn đáng diện đối diện với Ðấng vừa yêu tôi đến tận cùng, vừa đáng yêu
vô cùng đối với tôi.
***
Ðể yêu xứng với Chúa, có cần cảm thức thần thiêng (sens du sacré) không?
Cảm thức thần thiêng là thƣớc đo khoảng cách vô biên bằng cảm tính, cái khoảng cách
giữa tôi với siêu nhiên giới. Nên hƣớng về Chúa đúng Thiên Chúa bằng cảm năng thì
không thể thiếu cảm thức ấy. Do đó các nhà tu đức xƣa hay nhắc đến kính sợ, dù kính sợ
có thể thành nể kính trong yêu thƣơng của những ngƣời con (crainte filiale).
Tôn kính (respect, révérence) vừa là cảm giác thiết yếu, vừa là ân huệ lớn lao. Phải tới giữa giai
đoạn của thời kỳ huyền nghiệm cao nhất về cuối đời, I-nhã Loyola mới đạt tới kinh nghiệm ấy
một cách rõ rệt (Nhật ký thiêng liêng, 27-2, 14-3, 17-3..., 1544), và đây là ơn "vô tiền khoáng
hậu" (Nhập đề của M. Giuliani).
Ðứng trƣớc sự bất xứng của mình, kính nể trở thành kính sợ (4-4). Nhƣng khi hồn vào sâu
trong Chúa, nó đổi màu thành kính yêu (30-3).
Có điều, lắm lúc tôi muốn yêu, mà cảm xúc không đến, nên cảm thức thần thiêng cũng
bặt im luôn. Trong trƣờng hợp ấy, vì vẫn ngỏ cửa về phía một tình yêu xứng với Chúa,
nên do đức Ái Chúa tiềm tàng, tôi vẫn gặp Chúa trong cầu nguyện.
Trái lại, nếu tôi tự giới hạn tình yêu ở mức tục phàm thôi, nghĩa là chỉ coi Chúa nhƣ một
con ngƣời trác tuyệt, một nhà anh hùng xã hội tiên phong chả hạn, thì cái mà tôi gặp chỉ
là một ảnh tƣợng hay ý tƣởng, chứ không thể là "Thực tại riêng Thiên Chúa".
Vậy về Yêsu cũng nhƣ về Thiên Chúa, nhận thức có thể chƣa tới mức nhƣng mặc nhiên
vẫn mở về chỗ đúng mức, có thể còn sai sót nhƣng không sai ở gì là nền tảng, có thể sai ở
một hai điểm chính nhƣng lại vô tình và thực ra vẫn mở về cái bề sâu không đáy là đấng
Tối cao. Một nhận thức nhƣ thế, ít hay nhiều vẫn đƣa ta đến Thiên Chúa qua môi giới
đức Kytô, nhờ vậy mới có những "Kytô-hữu vô danh".
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Ðể đủ tƣ cách làm Kytô-hữu vô danh, cũng nhƣ để Kytô-hữu đủ loại thứ có thể gặp
Chúa, thì hành vi tin yêu của họ còn phải sao cho xứng với đối tƣợng Thiên Chúa nữa.
Mức xứng với Thiên Chúa, cũng là xứng với Chúa Yêsu, theo nguyên tắc phải là vô mức,
nghĩa là vô điều kiện, chung tất và tuyệt đối: "Yêu Chúa và Thiên Chúa ngƣơi hết tâm hồn,
sự sống và sức lực" nhƣ Nhị luật dậy (6.5). Mức độ yêu thực tế dù còn rất giới hạn, nhƣng
mặc nhiên phải mở về vô hạn.
Một tin tƣởng hoàn toàn, một hy vọng bao la và một tình yêu sẵn sàng cho tận hiến. Ít là
ngỏ cửa về phía đó hay trên đƣờng tiến tới đó.

Từ con ngƣời Yêsu đến Ba ngôi
Một mình Chúa Yêsu, ở chỗ là ngƣời, có tình yêu chung tất, tuyệt đối, vô điều kiện đối
với Cha một cách đầy đủ. Nên một mình Chúa Yêsu có tình yêu xứng trọn với Cha.
Xứng trọn ngay cả chủ thể của hành vi yêu: bản thân Chúa. Vậy chỉ trong (nơi) Chúa, ta
mới có thể yêu Cha xứng đáng khi cũng yêu bằng tình yêu của trái tim Ngài đối với Cha.
Ðúng là một tình yêu "bao cấp"! Của những đứa con cũng thành con do "bao cấp" khi
chính Thần khí Chúa làm bật lên trong ta tiếng kêu Abba, Cha! Khi duy nhất Chúa là
Mạc khải về Cha và Ðƣờng tới Cha:
 Không ai biết Cha, trừ Con và những kẻ đƣợc Con tỏ lộ cho.
 Không ai đến đƣợc Cha mà không qua Con.
Là Ðƣờng, Chúa Yêsu còn là Ðích nữa. Ðích chung với Cha, khi yêu Ngài cũng là yêu
Cha, và ngƣợc lại cũng vậy. Tuy thế, Ngài vẫn khác với Cha vì là Con Cha (chứ không
phải Cha), lại ở nơi nhân tính nữa. Bằng "chiều rộng, chiều dài, chiều cao, chiều sâu" của
tình Ngài yêu tôi (Eph.3.18), Ngài mạc khải về "chiều rộng, dài, cao, sâu" của tình Cha đối
với tôi nơi Ngài. Nhờ đó Ngài hƣớng tôi về phía Cha, và đặt đức Ái Ngài trong tôi, Ngài
biến tôi thành con Cha và khiến tôi cùng yêu Cha với Ngài. Yêu Cha, tôi chỉ có thể
yêu "qua Ngài, cùng với Ngài và trong (nơi) Ngài"!
Ðang ở giữa loài ngƣời chúng tôi, Chúa Yêsu đã phải ra đi để Thần khí Ngài đến
(Yo.16.7), và Thần khí ấy đƣa Ngài vô trong ta khi đồng hóa ta với Ngài, biến ta thành
con Cha cùng với Ngài. Nhƣ thế, chẳng những Ngài và Cha cần cho đời sống thiêng
liêng của tôi, mà đời sống thiêng liêng ấy cũng không thể thiếu vai trò của Thần khí.
Thần khí là Ngôi ba, nhƣng đối với tôi, Thần khí đóng vai trò của ngôi thứ hai (đối diện
và đối thoại với tôi), chứ không phải của ngôi thứ ba (il, elle). Ngài đang nói với tôi khi
Ngài nhận từ Chúa Yêsu mà dậy dỗ tôi (Yo.16.13,15). Ngài làm chứng cho Chúa với
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lƣơng tri tôi (Yo.15.26) và Ngài thúc đẩy tôi yêu Cha, yêu Giáo hội. Thế nhƣng tôi lại ít
nghĩ đến Ngài, ít khi nói về Ngài, huống chi là nói với Ngài.
Chúa Yêsu đã thành ngƣời và hiện vẫn sống, nên nói với Chúa, có bao cái để nói, và yêu
Chúa có bao hình ảnh để yêu. Yêu Cha thì khó hơn, nhƣng Chúa đã nói nhiều về Cha,
thƣờng cầu với Cha nhƣ một con thảo và dậy ta cầu "Cha chúng con ở trên Trời". Dù sao,
cái tiếng Cha ấy cũng có một âm hƣởng ấm áp. Cha, mà cũng có sắc diện ngƣời mẹ nữa.
Vâng, Con đã sinh ra trong thời gian từ một ngƣời mẹ (có mẹ mà không cha), nhƣng sinh
trong hằng cửu lại từ Cha (có cha mà không mẹ). Mẹ trong thời gian đúng là âm bản của
Cha trong vĩnh cửu, nhƣ Evdokimov nghĩ. Có nghĩa là, Cha trong hằng cửu, khi phản
chiếu trên mặt thời gian chúng ta, thì đó là mẹ vậy.
Chứ còn Thánh Thần... Ðã vô hình còn lặng lẽ nữa. Ngài chả nói gì trong Tin mừng, mà
chúng ta cũng chẳng thể hình dung Ngài ra sao. Cố lắm cũng chỉ họa đƣợc Ngài nhƣ
một chim bồ câu nhỏ xíu!
Thế nhƣng sao không thể gọi Ngài là mẹ nhỉ, cái tiếng Mẹ nó mới thiêng liêng, tha thiết
biết bao! Bạn sửng sốt à? Thì chúng ta chả gọi Thiên Chúa là Cha, và Con Ngài chả thành
thịt nơi một nam nhân đó sao? Nếu Cha đúng là cha khi tôi đồng thành con với Con
Ngài, thì sao Thánh Thần lại chẳng phải là mẹ khi Ngài sinh tôi ra trong đời sống siêu
nhiên cơ chứ?
Trong Cựu ƣớc, Ruah Yaveh (Thần khí) đúng là sức mạnh sáng tạo. Ruah Yaveh đã lƣợn
bay trên nƣớc, và từ đó phát sinh sự sống. Với Tân sáng tạo, Thánh Thần cũng đáp
xuống đức Maria, nhờ đó Tân Ađam sinh ra. Nếu đức Maria sinh ra con ngƣời tự nhiên
của Chúa Yêsu dƣới pháp lực Thần khí, thì con ngƣời siêu nhiên nơi Chúa há lại chẳng
do Thánh Thần, duy nhất do Thánh Thần sinh đấy ƣ? Tiếp theo Trƣởng tử Yêsu, đến lƣợt
các con khác của Cha cũng đƣợc sinh ra trong Phép rửa, ở đó nƣớc là biểu hiệu Ngƣời
mẹ, biểu hiệu của ngƣời mẹ Thần khí đã khiến ta bật lên tiếng kêu Cha, nghĩa là đã sinh
ta ra thành con Cha.
Vâng, đúng Thánh Thần là mẹ đẻ của tôi trong đời sống thiêng liêng. Trong đời sống
này, đã có Cha, nay rõ ràng có cả Mẹ là Thánh Thần. Một cái gì đó còn hơn là Mẹ. Cũng
nhƣ một cái gì đó còn hơn là Cha, không thể chỉ gói tròn trong một tiếng Cha. Có điều,
để hiểu mối tƣơng quan ấy nhƣ loài ngƣời có thể hiểu, thì tôi phải kêu là Cha, là Mẹ, và
tôi cảm thấy... thân thƣơng sao ấy!
Thiên Chúa là cả mẹ lẫn cha, thì phụ nữ không cảm lép vế nữa. Sống dƣới bóng cả mẹ lẫn
cha, sự phát triển thiêng liêng, cũng là tâm lý-thiêng liêng, mới nên quân bình, ổn định
và điều hòa. Sống dƣới bóng Mẹ Thánh Thần, trong sự dậy dỗ và thúc đẩy êm ái của
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Ngài, tôi sẽ làm đƣợc nhiều cái mà sự nghiêm khắc của ngƣời cha không có tác dụng.
Vâng, bài học của Thầy Yêsu, mà cô giáo Thánh Linh nhắc nhở cho ở bên trong, sẽ thấm
vào tôi một cách sâu xa khác hẳn.
Từ đây, hiểu vai trò từ mẫu rất cần thiết của Thánh Thần rồi, tôi bắt đầu thích tâm sự với
Ngài, và nói về Ngài không còn khó khăn nhƣ trƣớc. Nhất là khi ngày nay, phong trào
Ngũ thập (tức phong trào Thánh Linh) của Giáo hội thời đầu đang sống lại mạnh mẽ
khắp nơi trên thế giới. Thần khí đang làm rung chuyển các ngôi nhà bên trong. Thần khí
đang tạo niềm vui và hứng khởi mới. Thần khí đang kết nối các vòng tay yêu thƣơng.
Nhƣ thế, đời sống thiêng liêng có mạch nguồn là Thần khí. Ðời sống ấy vọt lên từ nhân
tính Chúa Yêsu. Ðời sống ấy đƣa tôi vào quan hệ phụ tử với Cha đáng mến. Ðời sống ấy
chẳng những có cấu trúc Nhập thể, mà còn có cấu trúc "ba ngôi" nữa.

Và mọi ngƣời nơi Yêsu Nadaret
Tôi yêu Yêsu bằng tình tôi yêu Thiên Chúa, nên tôi phải yêu tất định và vô điều kiện.
Bằng tình yêu ấy, tôi phải buông rơi mình vào hố thẳm tình Ngài bằng một phó thác trọn
vẹn, một hiến dâng không hồi phản. Sở dĩ tình tôi đạt tới Ngài, là vì đức Ái Ngài đồng
thời là nền tảng, nguyên lý và bảo đảm cho nó.
Nhƣng nếu yêu ngƣời khác thì sao đây?
Ðể yêu siêu nhiên, tôi phải yêu "nhờ Chúa, với Chúa, trong Chúa" (per Ipsum, et cum
Ipso, et in Ipso) và vì Chúa nữa. Nghĩa là, bằng cái trớn của tình tôi vọt về phía Chúa,
bằng chính cái năng đức Yêu mà Chúa thông sang tôi do ân sủng. Vâng, bằng chính đức
Ái siêu nhiên mà tôi yêu Chúa, tôi yêu cả ba má, anh chị em, cháu con, chồng vợ, ngƣời
tình, đồng bào, đồng loại, tất cả.
Khi yêu họ vì Chúa, không phải tôi chỉ cốt gặp Chúa, rồi bỏ họ qua một bên . Trong vâng
lời, thì bề trên chỉ là đƣờng tôi qua để gặp ý Chúa thôi, chứ trong tình yêu thì không thể
vậy. Trong tình yêu siêu nhiên đối với ngƣời khác, tôi phải gặp cả Chúa lẫn họ ở đích
nhắm, nghĩa là vừa gặp Chúa nơi họ, vừa gặp họ nơi Ngài! Không phải họ hòa tan trong
Ngài, mà trong Ngài họ vẫn hiển hiện bằng một chân dung độc đáo.
***
Khi yêu trong cùng một trớn vọt về hƣớng Chúa Yêsu, thì Chúa sẽ là đảm bảo cho tôi về
ngƣời mà tôi yêu, đảm bảo cho chính hành vi yêu của tôi nữa.
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Khi yêu bằng một tình yêu thƣờng phàm, tôi không thể chắc tình tôi chạm đến đối
tƣợng, cũng không chắc đối tƣợng xứng đáng với tình yêu ấy. Chứ khi yêu bằng đức Ái
Chúa Kytô, bao giờ bằng tình ấy tôi cũng đạt tới Chúa, và trong Chúa chạm tới ngƣời kia
để cải hóa họ cho xứng đáng thêm, do đó hiện hữu thêm cho tôi và cho Chúa ở chân trời
vĩnh cửu. Không vô ích cho ngƣời mà tôi yêu, hành vi yêu ấy cũng không vô ích cho tôi
khi mà nó vẫn tồn tại nhƣ một giá trị cho tôi trong Chúa.
Dù yêu trong cùng một trớn vọt về phía Chúa, tôi không thể yêu Chúa và họ đồng mức
và vô điều kiện nhƣ nhau. Chỉ một mình Chúa đáng đƣợc yêu bằng một tình yêu tuyệt
đối, vô điều kiện, không hồi phản. Ngƣời tôi yêu, tuy đƣợc đảm bảo do Chúa, nhƣng
bằng một đảm bảo có điều kiện (nếu họ hợp tác và tôi không đổi thay). Ngƣời tôi yêu,
tuy có thể nên một với Chúa do ân sủng, nhƣng không bằng thứ Một nhƣ giữa Cha và
Chúa.
Cũng do mầu nhiệm Nhập thể và ân sủng, tuy chúng ta thành một với Chúa và thành
một với nhau, nhƣng mỗi ngƣời vẫn còn khuôn mặt riêng của mình bên nhau và bên
Chúa. Nên yêu ai trong Chúa, ta vừa yêu Chúa vừa yêu họ, lại yêu họ với tình yêu riêng
biệt, trong những tƣơng quan riêng giữa họ với mình.

TÓM LẠI
Con đƣờng của tôi phải và chỉ là Yêsu Nadaret, nghĩa là để thấy Cha tôi phải nhìn vào
Ngài, để tới Cha tôi phải nhập vào Ngài. Càng đi sâu vào Ngài, tôi càng đi sâu vào Cha,
nên dù ở độ tối cao của suy chiêm và nên thánh, dù dƣới thế hay trên Trời, Chúa Yêsu
luôn là môi giới để tôi gặp Cha.
Chẳng những là Ðƣờng, Chúa Yêsu còn là Ðích nữa. Ðích để tôn yêu và tôn thờ, tôn thờ
Chúa nhƣ tôn thờ Cha, tôn thờ Chúa cùng với Cha. Ðối tƣợng tôn thờ nơi Chúa không
phải chỉ là thiên tính, mà còn là chính nhân tính.
Ðể đến với Cha cũng nhƣ để nhập vào Chúa, tôi phải đƣợc đồng hóa với Chúa trong
mầu nhiệm bộ ba (Nhập thể-Thánh giá-Phục sinh) bằng Phép rửa, bằng lễ Tạ ơn, bằng
cách sống của mình.
Ðồng hóa tôi với Chúa, đó là công việc của Thần khí Chúa, nên biến đổi theo Chúa cũng
là biến đổi theo Thần khí của Ngài vậy.
Nhờ Thần khí mà tôi có đức Ái Chúa, để bằng tình yêu trong đức Ái này, tôi có thể chạm
tới đấng Tối cao.
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Chẳng những Chúa là môi giới để tôi gặp Cha, Chúa còn là chỗ để tôi gặp anh chị em
bằng một hiệp thông thiêng liêng nữa.
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Ðƣờng đi và đích tới của tôi là Chúa Yêsu. Vậy việc của tôi là nên giống Chúa và đồng
hóa với Ngài. Ðồng hóa trong ba tƣ thế của Ngài: Nhập thể, Thánh giá, Phục sinh. Càng
thành một với Ngài theo cách ấy, tôi càng thánh thiện hơn lên. Ơn gọi nên thánh nằm
ngay trong bản tính tôi đã đƣợc nâng trong siêu nhiên giới. Lý tƣởng sống ba mặt kia
nằm ngay trong ý nghĩa và sự thực của Phép rửa: Chôn đi với Chúa và sống lại với Ngài!
Không kém thế, cũng nhƣ không còn gì hơn thế. Cho tất cả, chứ không chỉ một vài
ngƣời! Vâng, ơn gọi nên thánh là phổ biến.
Sự thánh thiện tôi phải vƣơn tới không phải là cái mà nhất định tôi tới đƣợc. Vì đây vừa
là ân huệ về phía Chúa, vừa là hợp tác về phía tôi:
 Không ai đến đƣợc với Ta nếu Cha... không kéo hắn (Yo.6.44).
 Thiên Chúa tạo anh thì không cần đến anh, nhƣng không thể cứu anh nếu thiếu
anh (hợp tác) (Augustin).
Vâng, nên thánh là định hƣớng, chứ không phải định mệnh. Sự định hƣớng ấy là ơn gọi
(vocation) phổ cập đến mọi ngƣời. Tiếng Ơn gọi này vừa nói lên sự quảng đại của Chúa,
vừa diễn tả lòng tôn kính của Chúa đối với tự do của mỗi chúng ta. Tuy Chúa muốn điều
tốt nhất cho tôi, nhƣng Chúa để tùy ý muốn của tôi.
Ơn gọi nên ngƣời và ơn gọi nên thánh
Thiên Chúa sinh ra chẳng ai giống ai. Xác đã không giống, mà tính tình, năng khiếu
càng khác xa hơn nữa. Ðã khác ở chỗ Là ngƣời, thì càng khác ở chỗ Làm ngƣời. Tùy vào
khuynh hƣớng và khả năng bẩm sinh, cũng nhƣ tùy hoàn cảnh cho phép, mỗi ngƣời có
thể tự lập thân bằng ý chí và sự khôn khéo của mình.
Sinh ra mỗi ngƣời với tiềm năng riêng và hoàn cảnh riêng nhƣ thế, hẳn Thiên Chúa cũng
đặt vô đó những hƣớng tiến và chân trời khác nhau, và đây là ơn gọi của họ. Ơn gọi
không chỉ ở mệnh Trời, mà nơi chính con ngƣời, vì ý Chúa đã hằn in trong nó ở những gì
mà nó có, ở những gì nó đã đạt đƣợc, cũng nhƣ ở những gì đang mở ra ở phía trƣớc. Chỉ
cần nó chính tâm thành ý để nhận ra ý Trời ở chính mình và trung kiên tiến theo, thì rồi
nó có thể thành Nhân, thành Thánh, theo ngôn ngữ đức Khổng.
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Cái Con ngƣời lý tƣởng mà ta phải hoàn thành nơi mình, nhiều văn minh tìm đạt nó
bằng sự ngay thẳng, lƣơng chính. Theo Cựu ƣớc, sự lƣơng chính (dikaiosunê, justice) bắt
tay với Luật Chúa. Kẻ lƣơng chính (dikaios) là kẻ giữ luật Chúa một cách nghiêm cẩn.
Theo Khổng tử, lý tƣởng con ngƣời nằm ở chữ Nhân. Chữ Nhân này đƣợc diễn ý bằng
Hai ngƣời ( ). Phải chăng đây là Hai ngƣời nhƣ một, ai cũng nhƣ nhau, cùng một Tính
(bản tính lý tƣởng) do cùng một Thiên mệnh?
Tuy cùng một thiên mệnh, cùng một ơn gọi làm ngƣời, nhƣng tùy ngƣời mà phân chia
khác nhau. Bằng chứng là đức Khổng đã tùy theo thiên bẩm mà giải nghĩa chữ Nhân với
mỗi ngƣời mỗi khác. Với Nhan Uyên, thì Nhân phải là khắc kỷ, phục lễ, nghĩa là bỏ tƣ
dục và đối xử với mỗi ngƣời theo đúng phận của họ. Với Trọng Cung, đó là trang nghiêm
và kính nể mọi ngƣời. Với Tƣ mã Ngƣu, đó là nhịn nhục khi ăn nói. Riêng với Phàn Trì,
thì đức Khổng lại giảng Yêu ngƣời (Luận ngữ, Nhan Uyên XII).
Tại sao một chữ Nhân mà lại nhiều nghĩa nhƣ vậy? Vì Nhân là Nguyên, tức nguồn gốc
và chỗ quy về của mọi đức nhƣ "cƣơng, nghị, mộc, nột", nhƣ "nghĩa, lễ, trí", nhƣ "khoan,
tín, mẫn, huệ", nhƣ thành, dũng, trung, an. Có điều ở đỉnh cao nhất, thì đó là "Ái nhân";
vui với ngƣời vui, khổ với kẻ khổ, nghĩa là cảm thông, thƣơng xót, quý mến. Vì Nhân là
lý tƣởng chính của mọi ngƣời, nên mọi ngƣời phải lập chí luyện nó cho kỳ đƣợc, dầu chết
chẳng từ nan: "Hữu sát thân, dĩ thành nhân" (Luận ngữ, Vệ Linh công XV).
Nhân nhƣ thế, có gì đã là đức Ái (agapê) của Kytô-giáo rồi. Nên Nhân cho đến cùng, thì
cũng là Thánh nữa. Mà Thánh đƣợc nhƣ vậy, hẳn đã có gì siêu nhiên.
Thật ra, thì trong đạo tự nhiên đã tiềm phục siêu nhiên rồi, khi mà ai nấy đều sinh ra
trong định mệnh siêu nhiên. Theo cha Rahner, cái định hƣớng siêu nhiên bất di bất dịch
kia không chỉ là ý định nằm riêng trong ý muốn Thiên Chúa, mà còn hằn in trên con
ngƣời để biến cải nó tự nền tảng, khiến cho ở nó, tiếng nói lƣơng tri đã có gì của mạc khải,
và đáp ứng của ý chí đã có gì của đức tin. Chắc hẳn cũng vì cái định hƣớng siêu nhiên
này, mà con ngƣời tự mình đã có khả năng phủ định tự nhiên để đi vào con đƣờng giải
thoát nhƣ trong Ấn, Phật giáo.
Không còn tự nhiên thuần túy nữa, thì nên ngƣời cũng là nên thánh trong ý nghĩa Kytôgiáo. Có điều khi đấng mà bản chất là Thánh đã thành ngƣời, thì nên thánh còn là nên
một thứ ngƣời vƣợt cao hơn chính nó, khiến trong đạo đức Kytô-giáo có những cái mà ta
không hiểu nổi bằng những phạm trù của đạo đức học tự nhiên.
***
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Kể từ đây, nên thánh cũng là nên một với đức Yêsu, một Yêsu bị đóng đinh (1 Cor.2.2).
Ngay từ cửa vào là Phép rửa, chúng ta đã đƣợc chôn đi với Chúa và sống lại theo Ngài.
Sự đồng hóa này gồm hai mặt: tĩnh và động. Tĩnh: đã đƣợc biến hóa thành nhị-Kytô, để
nơi Ngài, tôi xƣng con với Thiên phụ. Ðộng: sự đồng hóa ấy cũng là động năng giúp tôi
sống theo đó nhƣ một lý tƣởng phải vƣơn tới suốt đời, sao để nhƣ Thầy, bằng con ngƣời
và đời sống của mình, tôi làm hiển lộ Thiên Chúa: "Ai thấy Ta là thấy đấng sai Ta".
Sự thần thánh hóa trên chỉ khiến con ngƣời tôi bội thăng tính ngƣời, chứ tính ấy không
sứt mẻ, y nhƣ đức Yêsu vẫn là ngƣời nguyên vẹn. Thánh thiện Kytô-tính là thánh thiện
theo mẫu con ngƣời Yêsu Nadaret và bằng sức sống (ân sủng) của con ngƣời đó. Mà
thánh theo cách ấy là ơn gọi của mọi Kytô-hữu đệ tử Thầy (Mt.5.48), chứ không phải của
thiểu số nhà tu (Eph.1.4; 1 Th.4.3; LG. 39,42). Không phải nói thế cho có chuyện đâu.
Ðây là đòi hỏi phát xuất từ chính ý nghĩa của Phép rửa, là "ơn gọi cơ bản mà Phép rửa là
dấu hiệu hữu hiệu" nhƣ đức Phaolô VI quả quyết.
Từ nhiều thế kỷ nay, sự ra đời của nếp sống tu, sự phân chia cái thiêng và cái tục, sự phân
cách giáo dân với giáo sỹ, tất cả khiến cho Kytô-hữu ngày thêm thụ động do "bao cấp".
Nên thánh ƣ? Truyền giáo ƣ? Ðâu phải việc tôi, việc mấy ông cha, bà sơ mà! Chỉ đám
ngƣời nhƣ thế mới đƣợc gọi, vì nói đến ơn gọi là nói đến sự dành riêng, tách khỏi, của tu
sỹ, giáo sỹ!
Ngày nay bên Âu Mỹ, sự giảm sút kéo dài của những loại ơn gọi này buộc phải nghĩ đến
một thứ ơn gọi tổng quát hơn, của hết thảy những ai chịu phép rửa. Vâng, tình thế hôm
nay thôi thúc xét lại về cấu trúc Hội thánh, về vai trò đoàn sủng (charismes) nhƣ bổ túc
cho cơ chế nhƣ trong Giáo hội hồi đầu. Quả thế, do Phép rửa, mọi tín hữu đã đƣợc gọi
nên thánh và góp phần tích cực vào việc kiến thiết Huyền thân đức Kytô (1 Cor. 12.7;
Eph.4.11-13).
Ơn gọi vừa nói quen đƣợc gọi là "Ơn gọi chung" (vocation générale), cái tiếng
chung, "cha chung không ai khóc", không nói lên đƣợc cách Chúa yêu mỗi ngƣời nhƣ chỉ
có mình họ trên đời, do đó cũng gọi từng ngƣời và đặt họ vào những con đƣờng khác
nhau ngay lúc họ chƣa sinh ra (Yêr.1.5; Gal.1.15). Vâng, tình yêu riêng biệt của một
Thiên Chúa phải làm bột sinh những con ngƣời độc đáo và những ơn gọi không tổng
quát hóa đƣợc.
Nếu ơn gọi chính cống của mỗi ngƣời là độc đáo, thì một đáp ứng chính cống "ngƣời"
cũng phải độc nhất vô song, nghĩa là không thể xếp loại, nhờ đó tạo nên những khuôn
mặt Nhân và Thánh muôn ngƣời muôn vẻ.
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Ơn gọi và ứng đáp là hai yếu tố song hành và liên quan mật thiết đến nhau. Bắt đầu, ơn
gọi mới chỉ là cái mầm nó mở ra nhiều khả thể. Tùy vào cách ứng đáp của tôi mà mầm ấy
lớn lên, thành hình và định loại dần. Sự tăng trƣởng và định loại ấy vừa do tôi, vừa do ơn
Chúa, và ơn này cũng biến đổi một phần theo cách đáp ứng, tình trạng và hƣớng mở ra
của tôi, khiến cho "kẻ đã có thì lại cho thêm nữa". Cho nên, ơn gọi thế nào, vừa là do Chúa
muốn, vừa là do tôi làm nên. Và nhƣ thế, cả về loại giống lẫn cấp độ. Vì thực ra, ơn Chúa
và ơn gọi không ở trong tôi nhƣ một "dị vật" (corps étranger), mà nhƣ thành phần của
chính con ngƣời tôi.
***
Nên thánh, nên giống Chúa Yêsu, nên một với Ngài, đó là ba cách nói về cùng một sự
thực. Ðộng năng và sức khỏe của việc ấy là tinh thần đức Ái. Nên thánh tới đâu là do yêu
tới đó, đơn giản thế thôi. Nồng độ đức Ái chính là thƣớc đo thánh thiện vậy.
Một khi nên thánh là do yêu, thì nên thánh là vì Chúa, chứ không phải vì sự hoàn thiện
của tôi. Vậy nếu ai chỉ nhắm sự hoàn thiện bản thân (bất chấp Chúa), thì kết cuộc, họ chỉ
có thể nên Thần mang ánh sáng (quỷ Lucifer), chứ nên thánh sao đƣợc.
Trong giai đoạn đầu của cuộc phiêu lƣu thiêng liêng, ý tƣởng Nên thánh luôn là một
kích thích tố cần thiết, nhƣ trong trƣờng hợp của Augustin khi nghe nói về ẩn sỹ
Antoine:
 Chúng ta còn chờ đợi gì nữa chứ? Những ngƣời dốt nát nhƣ Antoine đã đứng lên
tấn chiếm thiên quốc! Còn chúng ta đây, với cái học không tim, chúng ta lại dãy
dụa trong xác thịt. Có phải vì họ đã đi trƣớc, mà chúng ta xấu hổ phải theo sau
không? (Confessions, VIII).
Ignace de Loyola cũng thế. Sau khi đọc Flos sanctorum, lóa mắt trƣớc hành vi phi
thƣờng của một Phan sinh, một Ða minh..., anh cũng nổi máu anh hùng, muốn làm hơn
cả những vị đó; và để bắt đầu, anh chàng cố nhịn ăn lâu hơn họ. Quả là hồi đầu, Inigo
(Ignace) coi nên thánh nhƣ một cuộc đấu bò, và giấc mơ làm thánh còn đậm mùi hiệp sỹ.
Chả thế mà, khi thấy đức Maria bị chế diễu, anh suýt rút dao đâm chết kẻ dám xúc phạm
đến bà Chúa của lòng mình.
Nhƣng rồi Thiên Chúa đã sửa dần ý nghĩ của ông thánh non ấy. Cuối cùng, anh chỉ còn
ƣớc ao đƣợc ở với Chúa Yêsu, đƣợc phụng sự dƣới cờ chữ thập của Ngài. Chính lúc Inigo
không còn mấy nghĩ đến sự hoàn thiện của mình nữa, mà chỉ chú tâm: "làm Chúa đƣợc
vinh quang hơn" thôi, anh đã bắt đúng ý nghĩa thánh thiện Kytô-giáo, và nên thánh thực
sự.
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Gặp Chúa Yêsu và con đƣờng chữ Thập
Nên thánh kiểu Kytô-giáo là nên một hoàn toàn với đức Kytô bằng cách yêu Ngài, bắt
chƣớc Ngài, đồng hành với Ngài. Nhƣng bắt chƣớc sao đƣợc nếu không mang vƣơng
miện bằng gai đâm? Ðồng hành sao đƣợc nếu không theo đến đỉnh Sọ của đau khổ?
Vâng, tôi sẽ không biết đức Kytô nếu không nhận ra dấu đinh (1 Cor.2.2). Và không hiểu
nổi Ngài nếu không là bằng kinh nghiệm vác thánh giá (Lc.9.23).
Cái nó sinh chúng ta thành con Thiên Chúa, cái có tên gọi là Phép rửa và Thánh thể, đã
nói trắng ra nhƣ vậy. Há chẳng phải Phép rửa đã chôn ta đi với Chúa để ta sống đời sống
khác trong đấng đã phục sinh (Rom.6.3-4)? Há chẳng phải bằng lễ Tạ ân, ta vừa tƣởng
niệm đấng bị nộp, vừa chia sẻ với nhau máu của Tân giao ƣớc?
Vâng, đời sống chính cống Kytô-hữu, từ cửa vô cho đến đoạn kết, tất cả đều mang "dấu
thánh giá". Quen với dấu quá mất rồi, lắm khi ta quên luôn ý nghĩa. Giá mà ta hiểu việc
mình làm khi đến dự tiệc máu và công bố cái chết của Thầy (1 Cor.11.28-29,26)! Vâng,
giá mà ta hiểu đƣợc Thầy khi đến chia phần của Thầy:
 Ta không gọi anh em là nô bộc nữa, vì đầy tớ thì không biết việc của chủ. Ta gọi
anh em là bạn tri âm, vì những gì Ta nghe từ Cha, Ta đã cho anh em biết hết
(Yo.15.15).
Gọi là "tri kỷ, tri âm"... Vâng, nếu ta hiểu đƣợc nỗi bận tâm, những thao thức của Chúa,
nhƣ Tử Kỳ hiểu đƣợc ý đàn Bá Nha! Khi ấy nhƣ Phaolô, ta sẽ thấy thúc bách phải "bù vào
trên thân mình những chi còn thiếu cho cực hình đức Kytô, vì thân mình Ngài là Giáo
hội" (Col.1.24).
Bởi thế, đời sống một Kytô-đồ đích danh phải đƣợc đóng ấn hy sinh. Không phải là
chúng ta không nên có những niềm vui và thỏa mãn rất cần cho vệ sinh tâm lý, nhƣng
chúng ta phải luôn có thái độ sẵn sàng đối với thánh giá; hơn thế, cố yêu thánh giá vì đó
là con đƣờng Thầy.
Ðƣờng Thầy là đƣờng qua Biển đỏ tới Ðất hứa, một đƣờng hanh thông, chứ không ngõ
cụt. Vậy chúng ta không tìm đau khổ vì chính khổ đau, kiểu nhƣ "ma dô" (masochisme)
ấy. Trái lại, hãy tiến vào đau khổ với thái độ hƣng phấn, với hy vọng phục sinh.
Hy sinh, đó là những thử thách Chúa gửi đến, mà ta sẵn lòng tiếp nhận: Mecum in
paena, với Thầy trong lao khổ. Hy sinh, đó là những cắt giảm tự ý để có phần thêm trong
thánh giá Chúa và để phục vụ anh em. Thái độ hy sinh khiến ta lớn lên trong Chúa. Tinh
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thần hy sinh là nền móng cần cho mọi tòa nhà đạo đức, đồng thời là bảo chứng cho một
đức hạnh Kytô-giáo chính tông.
Hiểu ý nghĩa Thập giá và hiểu với Thầy rằng: "Không ai yêu hơn là kẻ thí mạng vì ngƣời
mình yêu", Hội thánh nguyên thủy đã cống hiến nhiều tử đạo, và chỉ trọng duy sự tử đạo.
Theo họ nghĩ, tử đạo là cách làm chứng lớn nhất, nếu không là duy nhất. Ðến khi không
còn cơ hội làm chứng kiểu ấy nữa, họ mới vạch ra một con đƣờng phiêu lƣu mới và một
cách chết mới: chết đi với xác thịt và trần gian, chết đi với sở hữu và sở thích, chết đi với
những an toàn thế tục, và đó là con đƣờng Xuất thế của tu hành.
Ngày nay, có lẽ vì con đƣờng ấy đã thành nếp, một kiểu "an ninh xã hội" mới, lắm khi
cản trở bƣớc phiêu lƣu thiêng liêng, nên một số kẻ muốn tìm tòi những mạo hiểm khác
đi, muốn lối tu không cơ chế giữa đời hay trong hoang mạc, muốn hiến thân nhƣ một
ngƣời không ràng buộc, nên cũng không trói buộc bởi khuôn khổ.
Thật ra, nếp sống tu vẫn là con đƣờng nên thánh với những lối đi đã khai thông, những
phƣơng pháp đƣợc chứng nghiệm rồi. Có điều càng xa thuở lập dòng, thì sự hƣng phấn
của những bậc anh hùng tiên phong càng nguội đi nơi con cháu, khiến cho dƣới nếp áo
tu, dễ phát hiện quá đông những kẻ tìm sự bảo đảm nơi cơ chế, hơn là thích phiêu lƣu
xuyên qua cơ chế, hay chỉ dùng cơ chế nhƣ đòn bẩy thôi.

Con đƣờng nghịch thƣờng với Bài giảng trên núi
Ðệ tử mong Thầy dạy và cứu, nhƣng không ai hiểu nổi lối cứu và bài học của Thầy. Vì để
hiểu Thầy, phải lộn đầu đi ngƣợc:
 Các con vẫn nghe dạy rằng..., nhƣng Thầy thì Thầy bảo các con...
 Thủ lãnh chƣ dân thì..., nhƣng giữa các con với nhau lại không thể thế...
Với ngƣời trần, muốn đổi thay và giải cứu, phải bạo động cách mạng, nhƣng Thầy thì
truyền: Hãy cất gƣơm đi! Với ngƣời trần, ít ra cũng phải "Dĩ trực báo oán", nhƣng Thầy
thì khuyên: Ai vả con má phải, hãy chìa thêm má trái... Nếu con yêu kẻ yêu mình thôi...,
thì ngƣời tội lỗi cũng làm đƣợc nhƣ vậy... Nên hãy yêu kẻ thù và thi ân cho kẻ ghét
con...!
Vâng, con đƣờng chữ Thập, chẳng những thế gian không hiểu nổi, mà phụ đề của nó là
Bài giảng trên núi, họ cũng nghe chói tai, thậm chí đệ tử phần đông cũng không thiết
sống nhƣ vậy. Thế mà đây lại có vẻ nhƣ hiến chƣơng Nƣớc Trời, do cách trịnh trọng của
Thầy khi công bố nó. Quả thế, sau khi cầu nguyện và thành lập "chính phủ lâm thời" là
nhóm Mƣời hai xong, Chúa đã lên ngồi trên cao, với đệ tử vây quanh, với đám đông
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phía dƣới. Thế rồi, ngƣớc nhìn nhóm Mƣời hai ấy, Ngài cất tiếng dõng dạc: Phúc cho kẻ
nghèo, cho kẻ khổ đau và bị ức hiếp...!
Những sắc lệnh khó giữ đến nỗi Luther phải cho rằng: một mình đức Yêsu đã làm thay
tất cả; còn Luther-phái lại nghĩ: vì bất lực trƣớc đòi hỏi ấy, chúng ta bắt buộc phải ăn năn
và tin nơi Thầy.
Thế nhƣng theo Thầy thì:
 Với loài ngƣời, việc ấy quả là bất khả thi, nhƣng với Thiên Chúa thì không
(Mc.10.27).
Vâng, Thần khí Chúa, và chỉ một mình Thần khí ấy, có thể giúp ta lộn đầu xuống để
nhìn ra và hiểu đƣợc cái giáo lý và chân lý nghịch thƣờng của Nƣớc Chúa này. Và thật
ra, sau Chúa, sau Stêphanô, hằng đoàn lũ tử đạo đã cầu ơn cho kẻ giết mình, hằng đoàn
lũ chứng nhân đã rũ bỏ của cải, danh vọng và quyền thế để trở nên nghèo hèn, bị khinh
khi, sỉ nhục và hiếp đáp.
Ðể hiểu và bƣớc vào thế giới mới này, nhờ Thần khí ta phải làm một cuộc tẩy não đau
đớn. Ðó là cởi bỏ những tiêu chuẩn định giá thƣờng tình, từ bao đời đã ăn sâu trong gen
ngƣời thế, nhƣ nhận xét "Bố đĩ giàu, bố đĩ tiên", nhƣ giấc mơ "Ða tử, đa tôn, đa phú quý",
v.v... Ðó cũng là nắn lại khổ ngƣời cho vừa với khổ áo may ngƣợc của Bài giảng trên núi,
nó là cái thang giá trị đảo lộn mọi giá trị.
Cuộc tẩy não chỉ thành công khi Thần khí biến đổi tôi thành tri kỷ của Chúa (Yo.15.15),
nhờ đó Chúa có thể tâm truyền cho tôi bí quyết của Con đƣờng. Con đƣờng ấy là hạ
mình nâng ngƣời, cũng là phục vụ, diakonia:
 Con ngƣời đến để hầu (diakoneô), chứ không để đƣợc hầu! (Mc.10.45).
Ðến để hầu, nên "hậu kỳ thân". Quên mình vì yêu, và yêu đến quên mình. Yêu từng
ngƣời và tất cả, dù kẻ thù cũng vậy. Yêu trong chính tình yêu Chúa, đấng chịu chết để
cứu chuộc tôi. Yêu Chúa đến nỗi muốn chia sẻ đau khổ của Ngài, nên giống hệt Ngài ở
khuôn mặt "Ðây là Ngƣời" (Yo.19.5).
Tuy đạo đức Kytô-giáo không nghịch với đạo đức tự nhiên, mà còn là sự hoàn tất của đạo
đức này nữa, nhƣng đạo đức tự nhiên dù cao đến đâu, dù của Zenon-phái (stoicisme)
hay của Khổng Mạnh, cũng chƣa đủ để thành đạo đức Kytô-tính. Ðạo đức chính cống
Kytô-tính phải nằm trong con đƣờng hy sinh của thập giá, con đƣờng "Phúc cho kẻ
nghèo" và "Yêu kẻ thù" của Bài giảng trên núi, con đƣờng Hầu hạ đối với kẻ dƣới, kẻ cùng
túng và cùng đinh.
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Con đƣờng rất khó đi và ít ngƣời đi trọn. Nhƣng để làm Kytô-hữu, dù chƣa thể âu yếm
kẻ thù và rời bỏ sự an toàn do của cải, ít nhất tôi phải ngỏ cửa về phía ấy và không làm gì
nghịch lý tƣởng ấy. Vâng, ít là không thể trọng của hơn trọng ngƣời, không thể hống
hách với bề dƣới, không thể thù hằn và không đƣợc báo thù. Tiến thêm một bƣớc, hãy
cầu ơn hiểu đƣờng Chúa đi và suy chiêm để mến mộ nó. Một khi tình yêu Chúa đã tràn
đầy lòng ta, thì với tình yêu này, chẳng còn gì là khó nữa:
 Ama et fac quod vis, Hãy yêu rồi muốn gì cứ làm!

Tất cả xoay quanh khoản luật duy nhất: Yêu nhƣ Thầy yêu
Nên một với Chúa Yêsu cũng là nên thánh theo Chúa. Nên thánh kiểu Chúa là đi vào
con đƣờng cứu thế của Ngài: Chết đi cho ngƣời khác đƣợc sống. Và đây là tiếng nói của
tình yêu.
Tình yêu quan trọng và thiết yếu đến nỗi, suy về Thiên Chúa, thánh Yoan đã khám phá,
và bàng hoàng với khám phá: THIÊN CHÚA LÀ YÊU! (1 Yo.4.8,16).
Vì bản chất Thiên Chúa là Yêu, nên khám phá tiếp theo hẳn là tất yếu:
 Ai không yêu anh chị em, thì không biết Thiên Chúa!
Và Yoan vụt nhớ lại rằng, chính ở giây phút quan trọng nhất là tử biệt sinh ly, Chúa Yêsu
đã trối, và chỉ trối lại duy nhất một điều, một luật lệnh:
 Hãy yêu nhau nhƣ Thầy đã yêu các con!
Duy một mình luật và lệnh ấy sẽ biến chế tôi thành con ngƣời chính cống Kytô-hữu.
Lệnh Yêu, và yêu nhƣ Thầy đã yêu.
Anh có thể bỡ ngỡ: Sao không bảo Yêu Chúa, mà lại yêu anh em? Vì "Kẻ không yêu anh
chị em hắn sờ mó thấy, sao hắn có thể yêu Thiên Chúa mà hắn không thấy đƣợc" (1Yo.4.20)?
Vậy có thể nói: anh chị em là môi giới để tôi gặp gỡ Chúa, và yêu họ là cách để tôi yêu
Chúa và có sự sống nơi Chúa:
 Vì tình yêu đến từ Thiên Chúa, và kẻ yêu thì sinh ra từ Ngài, đạt tới sự biết Ngài
(câu 7).
Tình yêu chân thực, xem ra tình yêu ấy chỉ có thể đến từ Thiên Chúa. Nói chi đến tình
yêu Kytô chính quy, "yêu... nhƣ Thầy yêu".
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Thầy đã yêu thế nào? Có gì khác với cách hiểu của loài ngƣời về tình yêu hay không?
Hãy lấy vài thí dụ tiêu biểu về tình yêu trần thế:
Một cô phải lòng một cậu, và ngƣời ta nói: Cô ấy yêu cậu ta.
Một phụ nữ đứt ruột sinh đƣợc một con, nên bám vào đứa con nhƣ vào cái phao sự sống,
và ngƣời ta bảo: Chị ta yêu con nhƣ sự sống của mình.
Hai loại tình yêu, tình đôi lứa và tình mẫu tử, đếm đƣợc nhƣ sao trên trời, nhƣ cát dƣới
biển. Chả hóa ra tình yêu tự nhiên quá, dễ quá ƣ? Nếu yêu là thế, thì "yêu nhƣ Thầy" có
gì hơn thế hay không?
Ðể trả lời, bắt đầu hãy mang phân tích hai loại tình nói đó.
Chàng A mê nàng B ƣ? Chàng sẽ điên lên nếu B yêu ngƣời khác và từ chối tình chàng.
Và nếu trƣớc đây yêu chàng, nay B lại yêu kẻ khác, thì chàng A sẵn sàng giết cả hai nếu
có thể. Nghĩa là chàng chỉ muốn B sống vì mình, chỉ yêu B vì chính mình. Chứ nếu yêu B
vì chính B, chàng phải mừng khi B đƣợc yêu, khi B có hạnh phúc. Vâng, yêu "tự
nhiên" nhƣ kiểu chàng A, thì kẻ ác, thậm chí loài vật, cũng yêu đƣợc cả. Nên yêu nhƣ thế
chƣa có gì thiêng liêng, chƣa xứng nhƣ một ngƣời đâu. Yêu vì mình, ít là vì mình trƣớc
tiên, ắt hẳn chƣa xứng danh tình yêu rồi.
Bây giờ đến lƣợt tình mẫu tử: bà M yêu cậu con trai N của mình. Giả nhƣ chồng có con
riêng, thì dì ghẻ nào mà chả vì con mình mà hiếp đáp con chồng nhƣ trong truyện Tấm
Cám. Nếu gọi đây là yêu con, thì thứ tình ấy vẫn bị đời nguyền rủa. Con mèo mẹ cũng
yêu theo kiểu ấy, khi mà vì ghen, nó sẵn sàng cắn chết con.
Vậy một tình yêu xứng ngƣời không thể là tình yêu chiếm hữu, mà do thân xác, ta vốn có
chung với súc vật. Là ngƣời thì phải làm ngƣời, nghĩa là khắc kỷ tu thân. Khắc kỷ ngay cả
trong đời sống tình cảm, để cho dù tình cảm cũng phải đƣợc tu sửa thành cao quý. Nói
cách khác, có một đạo đức tình yêu, mà con ngƣời phải "nhƣ thiết nhƣ tha, nhƣ trác nhƣ
ma" mới hoàn thành. Yêu xứng nhƣ một ngƣời thì phải yêu thiêng liêng. Yêu thiêng
liêng không có nghĩa là phủ nhận khuynh hƣớng bản năng, nhƣng dù trong âu yếm,
trong tƣơng quan xác thân, ta vẫn phải vƣơn cao hơn xác thân, lấy tinh thần và đạo đức
mà hƣớng dẫn nó, chứ không để nó lôi cuốn. Phải làm sao cho thân xác đƣợc nâng lên
trong tình cảm, để cùng với tình cảm, nó có thể đƣợc nâng cao trong thiêng liêng. Thiêng
liêng chính là sự cứu vớt của tình cảm, trong khi tình cảm là sự cứu vớt của thể xác đó. Ai
từng đã cố gắng ắt hiểu ra nhƣ vậy. Có điều xác thịt lắm khi mạnh quá, khiến kẻ chƣa
thánh dễ bị chìm xuồng. Miễn là ta đừng thối chí, đừng để chìm luôn. Hiểu mình yếu
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đuối do bản chất, ta hãy ăn năn và tin tƣởng, rồi lại ngẩng cao đầu và đứng dậy. Thân
phận con ngƣời mà! Chúa hiểu ta và Chúa vẫn đồng hành với ta.
Một tình yêu thiêng liêng thì hƣớng lên, thay vì để trọng lực thấp hèn hóa. Một tình yêu
thiêng liêng sẽ mở sang ngƣời, chứ không đóng kín ở mình, chỉ tìm sƣớng khoái của
riêng mình. Ðúng mở sang ngƣời khi ta tìm hạnh phúc của ngƣời. Không phải vì thế mà
bỏ qua hạnh phúc của ta đâu, nhƣng luôn coi hạnh phúc của ngƣời quan trọng hơn là của
ta. Do đó, sự hy sinh luôn là bằng chứng của một tình yêu chân thật, và ai cũng hiểu nhƣ
thế. Mà tình yêu nhƣ thế thì không thể là sản phẩm của một tâm hồn đê tiện. Có điều,
một tâm hồn dù đê tiện vẫn còn ít nhiều khả năng hƣớng lên. Nhờ khả năng này, một cái
gì đó của tình yêu chân chính đôi phen có thể trồi xuất. Và chính tình yêu này sẽ biến
hắn thành con ngƣời khác, khi do tình yêu mà hắn trở nên cao thƣợng.
***
Yêu đến quên mình vì ngƣời yêu, tình yêu ấy đã là thiêng liêng, đã có khả năng thiêng
liêng hóa con ngƣời. Một tình yêu nhƣ thế không thể không nằm trên hƣớng cứu độ và
thành phƣơng thế cứu độ. Và nhƣ thế, hẳn phải đã có đức Kytô bên trong cách nào đó,
khiến cho đấy là nhờ Chúa và trong Chúa, dù kẻ yêu có thể không biết Chúa.
Nhƣng nếu yêu đúng nhƣ Chúa Yêsu yêu, chẳng những ta phải quên mình vì ngƣời, mà
tình yêu của ta còn phải có tính chủ động và sáng tạo nữa. Thông thƣờng hễ nói Tôi yêu,
thì có nghĩa là Tôi cảm thấy mình yêu, cũng là cảm thấy ngƣời đối diện đáng yêu. Chính
cái vẻ đáng yêu ấy của họ đã lôi cuốn tôi và quyết định tình yêu của tôi. Một tình yêu bắt
buộc, bị động hoàn toàn. Có gì đó nhƣ "Vay trả trả vay" vậy. Ngƣời kia đã mua tình tôi
bằng giá là sự đáng yêu của họ rồi. Do đó, tôi chẳng cho không cái gì hết. Trái lại, Thiên
Chúa đã yêu tôi lúc tôi còn tội lỗi, nghĩa là chẳng đáng yêu gì đối với Ngài:





Thiên Chúa đã yêu ta trƣớc (1 Yo.4,19).
Chính Ngài yêu ta và sai Con làm tế phẩm đền tội chúng ta (1 Yo.4.10).
Khi ta còn chết do tội, Ngài đã cho ta sự sống trong đức Kytô (Eph.2.5).
Thiên Chúa chứng tỏ Ngài yêu ta ở chỗ: Ngay khi ta còn tội lỗi, đức Kytô đã chết
vì ta (Rom.5.8).

Quả thật, không phải vì tôi đáng yêu nên Chúa yêu tôi, nhƣng trái lại, chính vì Chúa yêu
tôi (ân sủng chủ tạo) nên tôi mới thành đáng mến (ân sủng thụ tạo). Tình yêu Chúa chủ
động và sáng tạo hoàn toàn. Chủ động vì quyết định từ Ngài. Sáng tạo vì biến tôi thành
con ngƣời có giá, con ngƣời đáng yêu siêu nhiên.
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Yêu nhƣ Chúa, tôi cũng phải yêu bằng thứ tình giống thế. Tình ấy, tôi phải trao dù cho
kẻ chẳng có gì trả lại, và đó là ngƣời nghèo hèn, xấu xí, kẻ nghiện ngập, bê tha..., thậm
chí kẻ thù nữa. Chƣa thể yêu họ bằng tình cảm ƣ? Hãy cố yêu họ bằng ý chí vậy. Và đối
xử y nhƣ với ngƣời mà mình ƣa thích. Y nhƣ cách làm sau đây của Tiên sa Hài nhi Yêsu:
Một nữ tu kia, dù nói hay làm gì, cũng khiến Tiên sa thấy chói tai gai mắt. Ðôi khi không
chịu nổi sự ác cảm, Tiên sa đã đánh bài tẩu mã, hòng tránh điều không hay có thể.
Nhƣng thƣờng thì nữ thánh vẫn ép mình tỏ ra thân ái, hễ gặp là mỉm cƣời. Dần dần, nụ
cƣời đó trở nên tự nhiên đến nỗi một lần kia, nữ tu ấy phải vui vẻ hỏi Tiên sa:
 Chị Tiên sa Hài nhi Yêsu ơi, em có gì hấp dẫn, mà hễ thấy em, là chị tƣơi cƣời nhƣ
thế?
Ðã là ngƣời, không ai có thể yêu hoài bằng ý chí suông. Nhƣng đừng lo, khi bằng cố
gắng mà đức Ái siêu nhiên đã phát triển rồi, thì "mối tình ý chí" kia sẽ ngấm vào cảm
tính, khiến cho cái là siêu nhiên cũng biến thành "tự nhiên" nữa.
Trong thực hành, để phát triển tình yêu đối với ai mình không thể yêu, thì ta hãy nghĩ
tốt cho họ. Nghĩa là, thay vì chú ý đến khuyết điểm, ta hãy nghĩ đến ƣu điểm họ có thể
có, những hoàn cảnh đáng thƣơng họ có thể gặp, những lý do khả dĩ biện minh cho việc
họ làm. Và thế là ta cảm thấy gần gũi họ hơn.
Ta cũng tập cho quen nhìn họ trong Chúa Yêsu và nhìn bằng cặp mắt Chúa. Về trƣờng
hợp nữ tu nói trên, chính Tiên sa đã giải thích nhƣ sau: "Cái nó hấp dẫn tôi, đó là Chúa
Yêsu ẩn nấp ở đáy linh hồn chị... Chúa là đấng biến thành ngọt ngào những gì đắng cay
nhất..."
***
Nếu phải yêu kẻ mình không thích, thì với kẻ mình thích, lại không thể yêu bằng tình
yêu Kytô-tính đƣợc sao? Ðƣợc chứ, miễn là chủ động hóa đƣợc tình yêu của chị, để yêu
vì Chúa và vì ngƣời, vì cả lợi ích thiêng liêng của họ nữa.
Vâng, yêu vì ngƣời (hơn là vì mình), đó là một thứ tình cao quý xứng danh Kytô-tính.
Yêu mà nhắm ích lợi thiêng liêng của ngƣời là hƣớng về điểm phải tới của họ mà yêu,
nghĩa là muốn cho họ tốt, cầu họ nên ngƣời, giúp họ nên thánh. Ðúng là một tình yêu
nghiêng về sáng tạo.
Ðể yêu đƣợc nhƣ thế, ta không thể cứ để... tự nhiên đi. Phải mài rũa, uốn nắn tình yêu.
Bằng thuốc đắng và trong nƣớc mắt đấy. Khiến tình yêu không chỉ là thiên đƣờng, mà
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còn là thánh giá nữa. Một tình yêu nhƣ thế, thì không ai xấu hổ vì nó cả. Vì nó không
còn là yếu đuối, mà là sức mạnh. Nó không còn là si mê, mà là đạo đức.
Trong thực hành, phải thắng sự lôi cuốn của đam mê để lôi nó theo mình. Nhiều lúc phải
dằn bớt "cơn sốt", không làm theo những thúc bách khi ấy, nhờ đó thuần hóa nó từ từ,
nhờ đó có khả năng lấy lẽ phải mà soi sáng trái tim, lấy ý Chúa mà điều khiển con tầu
bản tính.
Hồi mới vào dòng, Tiên sa nhỏ đã sống dƣới quyền một bề trên mà cô thƣơng mến. Biết bao
phen cô muốn đến với mẹ để tìm an ủi. Sự thôi thúc mạnh đến nỗi cô bé phải bám chặt tay vịn
cầu thang để cƣỡng lại. Chính nhờ đó mà sau này, tình cảm của cô thành trong sáng và sâu xa.
(Tự truyện, đoạn viết cho Marie de Gonzague)
***
Yêu đến quên thân, yêu kẻ mình ghét và kẻ thù, yêu khác thƣờng nhƣ thế, tự sức mình ta
không làm nổi, nhƣng Chúa có thể làm trong ta, làm với ta. Ðấy là lúc Thần khí Chúa
đến biến cải lòng ta, để đƣợc biến cải rồi, ta sẽ yêu bằng chính đức Ái của Chúa. Ðức Ái
Chúa trong ta, chẳng những cải hóa trái tim ta, mà từ ta còn tỏa sức sang cải hóa những
ngƣời ta thƣơng, nhƣ đã cải hóa Augustin bằng sức mạnh nƣớc mắt của ngƣời mẹ. Tình
yêu mà đƣợc thế, đúng là tình yêu sáng tạo và cứu chuộc.
***
Yêu nhƣ Thầy yêu, tình yêu ấy chẳng những sâu, mà còn phải rộng nữa. Không thể vì
yêu một ngƣời, mà dửng dƣng với mọi ngƣời. Không thể vì đổ hết cho con mình, mà tim
chẳng còn gì cho những đứa bé con ngƣời khác. Chúa vẫn tha thiết với Yoan, mà vẫn
nguyên vẹn con tim cho Phêrô và những đồ đệ kia. Chúa vẫn luyến ái chị em Lagiai, mà
vẫn mải lần theo vết chân các chiên lạc.
***
Chúa chỉ để lại một luật: Yêu nhƣ Chúa yêu, vì yêu là hoàn tất mọi luật rồi (Mt.22.37-40;
Rom.13.10).
Phải chăng vì trong tình yêu, mọi luật đƣợc giữ chu đáo? Phải chăng vì từ tình yêu, nảy
sinh thái độ và hành vi của những đức tính khác, nhƣ nói trong 1 Cor.13.4 tt.? Phải chăng
vì, ở điểm hoàn thiện của chúng, những đức tính trên sẽ lấn sang nhau và gặp nhau
trong tình yêu? Phải chăng vì chỉ tình yêu mới động viên đƣợc toàn sức lực, mới đƣa
chính bản vị con ngƣời vào cuộc, trong khi mà các đức tính khác chỉ đòi nhập cuộc một
cái gì nông hơn, và các luật khác chỉ khoanh tròn những hành vi nhất định?
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Nếu nhìn cuộc sống đạo đức một cách hiện sinh, coi nó nhƣ tiến trình thực hiện bản thân
của mỗi ngƣời, thì mỗi đức tính, dù chƣa đƣợc nhiễm hóa bởi tình yêu hay chƣa đạt tới sự
hoàn tất của nó trong tình yêu, vẫn làm nên một nấc thang đi lên, một mở ra về phía,
trong tiến trình duy nhất hoàn thành bản thân. Thế mà để hoàn thành bản thân, không
thể thiếu tình yêu vốn có chức năng làm cho mọi đức ăn sâu vào bản vị. Cho nên dù tình
yêu chƣa đến, thì các đức ấy đã quy về tình yêu khi mở lên về phía hoàn thành bản thân
này.
Dù sao, ở mức độ nói trên, chúng chƣa thành một với tình yêu. Và ở chỗ hoàn tất (trong
tình yêu), chúng cũng chỉ diễn tả tình yêu ở một góc cạnh nào đó. Nên luôn luôn vẫn có
sự phân biệt (chứ không phân cách) giữa đức Ái với các đức khác trong lịch sử hoàn
thành bản thân của con ngƣời mà bản chất là phức đa.
Dù các đức kia hƣớng về sự hoàn tất của chúng trong đức Ái, cũng chỉ đức Ái mới là siêu
việt do bản tính. Ðức Ái vƣợt mọi mức độ vì tự nó là vô mức vô độ. Do đó, không thể
tính trƣớc đƣợc hành động của một con ngƣời khi yêu. Và bên ngoài tình yêu, cũng
không thể đánh giá đƣợc những việc, nhƣ đập toang bình hƣơng thơm quá đắt của Maria
trên đôi bàn chân Chúa. Cũng nhƣ để đánh giá cái chết của Chúa chỉ để cứu những kẻ vô
ơn đáng ghét là loài ngƣời chúng ta đây.
Vì bản chất Thiên Chúa là Yêu, nên con đƣờng Kytô-giáo phải là Quảng đại không định
mức vậy!

Sử tính của ơn gọi nên thánh
Ơn gọi nên thánh tuy là một cho tất cả, nhƣng nhập thể vào mỗi ngƣời, nó mang cấu trúc
tâm sinh và phản ánh điều kiện sống của riêng con ngƣời ấy. Uốn nắn mình theo đó,
nhất định nó phải thành đa dạng. "Siêu nhiên giả thiết có tự nhiên trƣớc" mà!
Nói chung, ơn gọi nên thánh phân ngành theo những hƣớng chính sau đây: hƣớng tại
thế trong nghề nghiệp, bên nghề nghiệp, siêu nghề nghiệp; và cuối cùng, hƣớng xuất thế.
Nên thánh trong nghề nghiệp là ơn gọi của hầu hết tín hữu. Vì nghề nghiệp nắm giữ ít là
phân nửa cuộc sống họ. Vì nghề nghiệp không phải chỉ là phƣơng tiện mƣu sinh, nó còn
xâm chiếm khu vực tâm sinh nữa. Xƣa kia trong hƣớng nghiệp, ngƣời ta chỉ quan tâm
đến đòi hỏi kỹ thuật của mỗi ngành nghề, do đó kỹ năng cũng nhƣ năng khiếu của ứng
sinh (candidat). Thế nhƣng có lắm ngƣời, khi vào làm trong nhà máy hay hầm mỏ rồi,
mới cảm thấy xa lạ với môi trƣờng và con ngƣời ở đấy, khiến anh không thể có bạn hữu
trong nghề, mà cũng không hạnh phúc với nghề. Với tâm hồn nghệ sỹ chẳng hạn, anh
không chịu nổi sự lạnh lẽo của sắt thép hay sự tù túng dƣới lòng đất. Trái lại, anh chỉ
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thấy thoải mái khi sống giữa những loại ngƣời khác hẳn, loại ngƣời có tâm hồn nhạy cảm
và phong cách phóng khoáng. Vâng, để vào nghề nhƣ một con ngƣời chứ không phải
nhƣ một robot, chẳng những anh phải có kỹ năng và năng khiếu thích hợp, mà còn phải
có những điều kiện tâm lý thích ứng nữa. Vấn đề cảm tính đƣợc đặt ra. Ðồng thời đƣợc
đặt ra vấn đề "ý niệm về mình" (self-concept).
Theo Donald E. Super, không phải chỉ có vấn đề làm nghề, mà còn vấn đề sống nghề, do
đó hội nhất bản thân (intégration personnelle) trong nghề. Ði vào một nghề cũng là
dùng nó để đóng vai trò mình muốn đóng, để triển khai một ý niệm về mình, tức triển
khai và làm hiện thực cái hình ảnh về con ngƣời mà mình là, mình muốn thành. Do đó,
thông minh, kỹ năng, sức khỏe không đủ, còn phải yêu nghề và yêu môi trƣờng nghề
nghiệp, muốn thành công và thích đƣợc hoan nghênh trong khu vực ấy. Sự thực về mình
và ý niệm về mình phải hợp nhau. Kinh nghiệm hành nghề giúp tôi uốn nắn lại ý niệm
đó. Ý niệm đƣợc sửa sai rồi cũng giúp sửa sai ý niệm về ơn gọi của tôi.
Trong trƣờng hợp nghề không đáp ứng mảy may những đòi hỏi của một ý niệm đúng về
mình, thì nó không giải phóng đƣợc tôi, cũng không khai triển đƣợc những tiềm năng
tâm sinh của con ngƣời tôi. Và nhƣ thế, cuộc sống một phần có thể là thất bại.
Ðối với kẻ muốn vô một hội tu, ngoài con đƣờng thiêng liêng của hội, họ phải xem hội tu
ấy có chuyên ngành tông đồ gì không, và ngành nghề chuyên ấy có giúp mình hội nhất
bản thân đƣợc không. Chả hạn nếu chỉ thích dậy học các em bé, thì chị không thể có ơn
gọi trong một cộng đồng mà lý tƣởng là săn sóc bệnh nhân. Trong lúc sốt sắng, chị có thể
hy sinh vì vẫn có thuận cảm (an ủi). Nhƣng cuộc đời đâu chỉ dệt bằng những phút giây
nhƣ thế, và một căng thẳng kéo dài có thể gây xáo trộn tâm sinh nghiêm trọng.
Trong hoàn cảnh khó tìm sinh kế hôm nay, nhiều tín hữu chỉ muốn làm bất cứ nghề nào
để sống, rồi dành thời gian còn lại cho những sinh hoạt mình ƣa, nhƣ sinh hoạt họ đạo
chả hạn. Dù sao, nếu không gặp nghề mình thích, cũng không nên bằng lòng với một
nghề nghịch với khả năng hay khuynh hƣớng thực của mình.
Dù sao, việc nên thánh luôn ăn vào mọi ngóc ngách cuộc sống, chỗ mình thích cũng nhƣ
chỗ mình không ƣa, nên hãy biến mọi công việc và tƣơng quan thành đòn bẩy để bay lên
với Chúa và để cứu chuộc với Ngài. Nếu có gì còn ngãng trở ở đó cho sự hội nhất bản
thân, mà chị không tránh nổi, thì với đấng mà "tất cả đã đƣợc đặt dƣới chân", chị vẫn có
thể an toàn chui qua lỗ kim, dù với trở lực lớn lao của một chú lạc đà.
Ðối với ai muốn vô hội tu hoặc thành giáo sỹ, thì vấn đề đạo hạnh và tâm lý phải đặt ra
song song và trƣớc hết. Do thiết định của cuộc sống tu, và phần nào của nếp sống giáo sỹ,
có những yếu tố nghịch chiều với ba khuynh hƣớng cơ bản của con ngƣời: đoan nguyện
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thanh bần đối lập với lòng ham sở hữu vật chất, đoan nguyện tịnh khiết đối lập với lòng
ham nhục dục, đoan nguyện vâng lời đối lập với lòng ham quyền uy. Vì thế, phải có một
ổn định và vững chắc tâm lý trên mức bình thƣờng thì mới vƣợt qua đƣợc ba cửa ải đó
mà không bị sứt mẻ . Ngoài ra, đối với ai muốn đi vào nếp sống đan tu, tâm tính họ còn
phải thích ứng với bầu khí im lặng và thanh vắng kéo dài nữa.
Thật ra, nếp sống tu không phải là sự sống thánh. Nếp sống tu chỉ cung cấp một khung
cảnh và những phƣơng tiện khá tốt để nên thánh, thế thôi. Cho nên, đừng tƣởng ơn gọi
nên thánh là một với ơn gọi vào dòng, cũng đừng tƣởng lầm ở ngoài dòng không có
thánh thiện. Nói khác đi, ơn gọi vào một dòng phải đƣợc hiểu là ơn gọi nên thánh trong
nếp sống và bằng nếp sống đó. Vì thế, đừng thỏa mãn với cơ chế và khuôn khổ của dòng,
mà chỉ dùng chúng nhƣ bàn đạp để phóng mình lên cao hơn.

TÓM LẠI
Ðƣờng đi và đích tới là Chúa Yêsu, nên ơn gọi của tôi là nên giống Ngài và nên một với
Ngài. Sống đƣợc nhƣ thế là nên thánh vậy.
Nên thánh tuy là ơn gọi chung, nhƣng nhập thể vào mỗi ngƣời, nó tùy theo cấu trúc tâm
sinh và hoàn cảnh sống của họ mà biến đổi, nên có nhiều dạng thức.
Vì nên thánh là nên một với Chúa Yêsu, và Chúa ấy chịu đóng đinh, nên con đƣờng nên
thánh cũng là đƣờng chữ Thập hƣớng mở về Phục sinh. Ðƣờng ấy còn là đƣờng nghịch
thƣờng của Bài giảng trên núi: Phúc ai thanh bần, phúc vì bị hiếp đáp, làm ơn cho kẻ hại
mình, v.v... Ðƣờng ấy cuối cùng là con đƣờng tình: Yêu nhƣ Thầy đã yêu tôi!
Yêu nhƣ Thầy yêu thì phải yêu cả kẻ mình không ƣa, thậm chí kẻ thù nữa. Yêu nhƣ Thầy
yêu thì cho đi mà không mong trả lại. Yêu nhƣ Thầy yêu thì phải quên mình vì ngƣời,
bắt chƣớc Thầy đã chết để cứu chuộc tất cả.
Chúng ta có thể nên thánh giữa đời, nên thánh bằng nghề nghiệp và trong các tƣơng
quan xã hội. Hoặc nên thánh trong nếp sống tu hành hay giáo sỹ, tùy theo khuynh
hƣớng, lý tƣởng, các điều kiện tâm lý và đạo đức cũng nhƣ các thúc động thiêng liêng
trong ta. Không phải cứ đi vào nếp sống tu là thành thánh đâu, nhƣng nếp sống tu cống
hiến bầu khí, khung cảnh và nhiều phƣơng tiện giúp tôi dễ nên thánh.
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Ân sủng với bản tính
Rất đông quen hình dung ân sủng nhƣ một nƣớc sơn, một thực tại lồng thêm cho bản
tính, nên hiện hữu bên bản tính để điểm tô cho nó. Không không, ân sủng chẳng qua là
một tên gọi nói lên sự có mặt của Thiên Chúa với tôi và sự biến cải của tôi trong Ngài.
Vâng, ân sủng là một thực tại hai mặt: mặt chủ tạo (incréée) và mặt thụ tạo (créée). Ở mặt
chủ tạo, ân sủng là chính Thiên Chúa đã thành của tôi, Thiên Chúa - tự thông ban - cho
tôi. Ở mặt thụ tạo, nó lại là chính tôi đã thành đáng yêu, thần thánh do sự có mặt của
Ngài.
Tôi đã biến đổi, và đổi tự nền tảng, biến đổi tự nền tảng không có nghĩa là đổi nền tảng,
tức đổi bản tính. Có đổi bản tính khi đang là chuột biến thành voi, đang là ngƣời biến
thành thiên thần. Không không, sinh là ngƣời, với ân sủng tôi vẫn chỉ là ngƣời, vẫn con
ngƣời Nguyễn văn Nam ấy. Ðể rồi mai đây, nếu do tội mà mất ân sủng, tôi vẫn nguyên
vẹn con ngƣời này, dù quái biến (perverti) thiêng liêng. Nên đây là một biến đổi tùy
phụ, dù biến đổi vƣợt trên bản tính (chứ không trong khả năng của bản tính), do đó siêu
(tự) nhiên. Siêu nhiên tuy làm nên "siêu nhân", nhƣng siêu nhân ấy vẫn là nhân tuy đƣợc
siêu thăng.
Tuy không biến đổi nền tảng, nhƣng biến đổi lại sâu, biến đổi tận nền tảng, khiến đang
tối thành sáng, đang "xác thịt" thành "thần khí", đang kẻ thù thành con Cha nơi đức
Yêsu Kytô. Và thánh Phaolô gọi đấy là Tân sáng tạo. Từ con ngƣời cũ, do Tân sáng tạo
tôi thành con ngƣời mới, mới từ chân đến đầu, mới theo khuôn mẫu Yêsu.
Mới từ gốc không có nghĩa là cái mới ấy hiển ngay ở ngọn. Phải có thời gian và công tôi
vun trồng tƣới tẩm, để cái là mầm cải kia nở lên thành cây, và cây lớn dần đến độ chim
trời làm tổ đƣợc (Mc.4.32).
Vâng, ân sủng là một thể sống. Nói cho đúng hơn, đó là con ngƣời siêu nhiên nơi anh, nó
sống động và biến đổi không ngừng.Vì ân sủng không phải chỉ là một nƣớc sơn, một
trạng thái (état), nên tĩnh (statique). Ân sủng còn là một động năng, một sức sống. Và là
chính con ngƣời anh đang tiến hóa thiêng liêng.
***
Lắm kẻ tƣởng nhƣ siêu nhiên là cái gì khác tự nhiên, thậm chí nghịch với nó. Vào thời
trung cổ, tự nhiên đƣợc hiểu là con ngƣời ở chỗ xấu đi do tội. Lại do ảnh hƣởng Platonthuyết, tự nhiên (đƣợc đồng hóa với xác thịt và vật chất) bị coi khinh, nếu không xấu tự
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căn, thì cũng tự căn là khuyết điểm, hạ trọc. Vì thế, khi viết về mầu nhiệm Nhập thể,
Olier cho rằng Thiên Chúa đã phải đề phòng trƣớc, kẻo nhân tính nơi Yêsu sẽ "hoảng sợ
mà bỏ chạy trƣớc sự sáng láng uy nghi (của thiên tính)".Và cũng vì thế, các sách thiêng liêng
nhƣ Gƣơng Chúa Giêsu, thƣờng đối lập tự nhiên với siêu nhiên, coi sự sống siêu nhiên
nhƣ phải triển nở trên xác chết của tự nhiên vậy. Sự đối lập này sẽ lan ra, thành đối lập
Thánh giá-Nhập thể, khiến Condrien cho rằng Nhập thể chỉ có ý nghĩa khi cung cấp cho
đức Kytô một xác thân để sát tế: sự tôn vinh Thiên Chúa chính là sự hủy diệt con ngƣời.
Chẳng những coi khinh tự nhiên và thân xác, ngƣời ta còn xem nó nhƣ trở lực và kẻ thù.
Những năng lực và giá trị tự nhiên, nhƣ thông minh và học cao, nhƣ hát hay và vẽ giỏi,
chẳng tích sự gì cho đời sống thiêng liêng, mà còn gây hại bởi làm tôi sinh kiêu và đi vào
những sáng tác vô ích.
Thật ra do bản chất, siêu nhiên không nghịch tự nhiên, mà cũng chẳng hiện hữu bên
ngoài tự nhiên nữa. Trong cụ thể, siêu nhiên chính là tự nhiên đƣợc siêu thăng, vọt cao
hơn chính mình. Vì sự sống siêu nhiên chính là sự sống tự nhiên đƣợc cải hóa trong ân
sủng. Sự cải hóa ấy, từ gốc (bản tính) lan sang các khiếu năng (trí năng với mức thông
minh của nó, ý chí với nghị lực sẵn có, tình cảm với độ sâu và độ nóng khác nhau, v.v...),
để ở các khiếu năng cụ thể này, nó biến thành những khuynh hƣớng và sức mạnh hành
động, tức những năng đức thiên phú (vertus infuses). Ðƣợc khai triển và phát triển, các
đức này sẽ tác động vào đời sống và biến cải nó: đời sống của tôi trực tiếp, và đời sống
quanh tôi nhờ ảnh hƣởng của tôi.
Vì thế, năng khiếu tự nhiên (aptitudes naturelles) hay thiên bẩm (innées) là chỗ dựa để
phát huy năng đức thiên phú, để khai thác các đoàn sủng (charismes), hầu thánh hóa
bản thân và xây dựng Vƣơng quốc Thầy. Chúng chỉ thành tai hại khi bị lạm dụng để tôi
kiến thiết vinh quang riêng, bất chấp lợi ích của Nƣớc Chúa. Trái lại, nếu tôi chôn vùi
chúng vì nỗi lo tai hại này, thì tôi sẽ trả lời sao với Chúa khi đƣợc hỏi về nén bạc vốn đã
trao?
Vâng, tôi không thể coi tự nhiên là "đồ bỏ", nhƣng là đồng bạc trao phó để sinh lời, y nhƣ
ân siêu nhiên vậy. Ðây là sinh lời cho Chúa, và vinh quang tôi là ở trong vinh quang
Chúa. Nên đây là sinh lời theo ý Chúa, chứ không tùy thích và tùy hứng của tôi.
Các khuynh hƣớng tự nhiên: đói thì muốn ăn, đến tuổi thì muốn đƣợc bù trừ khác
phái..., các khuynh hƣớng ấy tự chúng chẳng xấu tốt chi về mặt luân lý; xấu hay tốt là do
tôi, do ý hƣớng và thái độ bên trong của tôi. Vì đã là ngƣời thì phải làm ngƣời, chứ
không để mặc tự nhiên lôi cuốn đƣợc. Ðể làm ngƣời, tôi phải uốn nắn bản năng, làm chủ
ham muốn, cao quý hóa tâm hồn. Với ý chí và tập luyện, với suy nghĩ và khôn khéo, tôi
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có khả năng tu thân (sửa mình) ấy. Vâng, vấn đề không phải là diệt trừ ham muốn
(désir), mà thăng hoa và hƣớng dẫn nó, nhờ đấy tập hợp sức mạnh để tiến thân và tấn
chiếm Nƣớc Trời. Một ngƣời yếu ham muốn không thể thành con ngƣời phong phú, vì
không yêu lớn để hy sinh nhiều, vì không tha thiết lắm để dấn hết thân vì Chúa và vì
anh chị em.
Hãy để ân sủng hành động nơi tự nhiên và bằng sức của tự nhiên. Hãy dâng lên trí năng,
ý chí, tình cảm cùng mọi năng khiếu thiên bẩm để Chúa sử dụng chúng cho sự nghiệp
Nƣớc Trời. Phần tôi, chỉ xin Chúa ban cho tình yêu để tôi thấy mình đầy đủ.

Ân sủng trong đời sống
Qua khiếu năng, bằng Tín-Vọng-Ái với các đức thiên phú khác, ân sủng phải gia nhập
cuộc sống và phủ trọn cuộc sống.
Sống trên hết phải là sống nội tâm. Vì chỉ nội tâm mới khiến cho sự sống mang nhãn hiệu
ngƣời.
Trong nội tâm, ân sủng là CHÚA CÓ MẶT VỚI TÔI, chứ không phải chỉ có đó trong tôi.
Nếu Chúa chỉ có đó trong tôi, tôi có thể bỏ Chúa mà đi dạo đƣợc. Bằng nhƣ Chúa có mặt
là với tôi, thì không thể tôi không có mặt với Ngài. Có mặt với Ngài, tôi có mặt bằng cầu
nguyện, bằng hành động theo ý Chúa, dù có giải trí hay nghỉ ngơi, cũng chỉ làm thế vì
Ngài thôi. Vâng, hai kẻ yêu nhau, dù khi mỗi ngƣời mỗi việc, vẫn cảm nhận mơ hồ về
nhau, và luôn sống vì nhau. Thế mà ân sủng là Chúa yêu tôi, và tôi yêu Chúa đấy! Ðể có
thể "chiêm trong hành động" (contemplation dans l'action) nhƣ thế, tôi phải chiêm trong
cầu nguyện trƣớc đã. Nghĩa là dành một số lúc "thì mạnh" (temps fort) cho suy chiêm,
và đây là tích điện cho tâm hồn để sáng đèn cho cuộc sống. Kế đó, trong công việc cũng
nhƣ khi giải trí, từng lúc hãy liếc nhanh về phía Chúa bằng một máy động tâm tình,
bằng một câu tâm sự hay "than thở", hay bằng một câu Phúc âm ƣa thích. Thật vắn thôi,
nhƣng công suất có thể cao. Thế rồi về cuối ngày, hãy làm kiểm điểm. Ðây là những
phút vấn tâm nghiêm túc: xem tôi đã cầu nguyện và sống ra sao từ lúc này sang lúc
khác, và nên làm thế nào để tiến thêm hoặc sửa sai.
Một khi đã quen sống tốt và sống hy sinh, thì đến lƣợt cả hành động cũng tích điện nữa.
Nghĩa là nó khiến ta sốt sắng và trở về cầu nguyện dễ dàng hơn. Hành động mà đƣợc
nhƣ thế đúng là Chiêm trong hành động rồi.
Thánh Augustin hiểu và nghiệm rằng "Thiên Chúa không thể cứu ta nếu không có ta (hợp
tác)". Tất cả là ân Chúa đấy, nhƣng tất cả cũng do ta. Do ta ở mặt phẳng ngang (phụ
thuộc), do Chúa ở chiều thẳng đứng (chính yếu). Dĩ nhiên là, xét cho cùng, dù ta có cố
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gắng, cũng là nhờ ân Chúa mà ta đã cố gắng. Nhƣng cố gắng thì vẫn phải có, và cùng với
cố gắng là những gian khổ. Có nhƣ vậy, ân sủng mới vào cuộc đƣợc và lộ ra trong cuộc
sống, nhờ đó làm nên những thánh nhân, những "ngƣời của Thiên Chúa" (homme de
Dieu). Còn nếu không làm nhƣ thế, ân sủng vẫn nguyên hình "hạt cải", và cái mầm
không triển nở sẽ thui chột đi:
 Còn nén vàng của hắn, hãy lấy lại trao cho kẻ có mƣời nén (Mt.25.28).
Trong trƣờng hợp ấy, chẳng còn gì phân biệt Kytô-hữu với ngoại dân, khi mà lắm kẻ còn
tệ hơn ngoại dân nữa. Những kẻ nhƣ thế chỉ là tín đồ hữu danh vô thực, những con chiên
ghẻ đã bán đứng Thầy, khiến cho "cái tốt nhất mà hƣ, thì lại thành tởm nhất". Trái lại, một
vài ngƣời mang tiếng lƣơng dân, tuy biết ít, nhƣng sống theo lƣơng tâm và những hiểu
biết ấy, vô hình chung lại là đệ tử không ký danh của Chúa, do định mệnh siêu nhiên
tiềm sẵn nơi mỗi ngƣời.

Ân sủng trong liên đới với Ba ngôi và Chúa Yêsu
Ân sủng tháp nhập tôi vào Chúa Yêsu, vào mầu nhiệm toàn bộ của Ngài: Nhập thểThánh giá-Phục sinh.
Nhập thể ƣ? Từ nay nhìn gì, tôi phải thấy nhƣ thấm vƣơng mình máu Chúa (Teilhard de
Chardin), do đó đáng kính tôn. Kính nên không dám lạm dụng, nghĩa là không dám lợi
dụng để thỏa mãn những ham muốn ích kỷ. Kính nên phải nghiêm cẩn sinh lời, nghĩa là
dùng sao cho có ích hết thảy những gì Chúa đặt trong tầm tay. Nói rõ hơn, phải coi
chúng nhƣ phƣơng tiện nên thánh và phục vụ, coi chúng nhƣ bạn đồng hành trên con
đƣờng mở Nƣớc Cha. Tất cả phải "ăn theo" tôi trên đƣờng về, để tất cả sẽ "ăn theo" tôi ở
đích tới để thành Trời đất mới (Rom.8.19-21).
Trong trƣờng hợp không thể biến một giá trị thành phƣơng thế nên thánh, thậm chí còn
tệ hơn nữa, thì chỉ còn mỗi cách là từ bỏ nó thôi. Thà mất một chân hay tay mà vào Nƣớc
Trời, chả còn hơn lành lặn mà sa địa ngục ƣ? (Mc.9.43-48)
Ðể biến một giá trị tự nhiên thành phƣơng tiện nên thánh, ta phải biết thánh hóa cái nhìn
của mình về nó, và phải tập từ bỏ để siêu thoát đối với nó. Vâng, bất cần đƣợc đến đâu, ta
mới dùng đƣợc đến đấy mà không nguy hiểm. Và đây cũng là ý nghĩa của mầu nhiệm
Thánh giá-Phục sinh. Làm ngƣời, Thiên Chúa đã không khinh rẻ những giá trị ngƣời,
nhƣ nhiều nhà tu đức học trung cổ nghĩ. Khiến chúng thành của mình, hẳn Lời nhập thể
rất yêu thích chúng. Tuy yêu bằng Nhập thể, nhƣng Ngài lại chấp nhận bỏ chúng bằng
Thập giá để tìm lại chúng ngàn lần tốt đẹp hơn trong Phục sinh, cho Ngài và cho ta.

185

12.

SỐNG ÂN SỦNG BẰNG TÍN-VỌNG-ÁI

Vậy tôi không ghét thân thể, nghị lực, trí thông minh và tài năng của tôi. Tôi vẫn yêu cha
mẹ, vợ con, bạn bè, nhƣng vẫn sẵn sàng từ giã họ vì một tƣơng lai quý giá hơn cho tất cả.
Chỉ khi nào bằng luyện tập, tôi hết vƣơng vấn rồi, tôi mới trở lại đƣợc nếu Chúa muốn, vì
khi ấy tôi đủ khả năng yêu thƣơng mà không bị ràng buộc, nhƣ kinh nghiệm cuối đời của
Tiên sa nhỏ. Vàng đã thập thành thì không sợ gặp lửa nữa. Lửa bốc mạnh rồi, thì cái gì
vô mà chả thành lửa luôn. Lửa, tôi muốn nói đức Ái Chúa Kytô.
Trong cuộc sống, hãy luôn nắm vững hai vế dễ chọi nhau, là Nhập thể và Thánh giáPhục sinh. Tu đức thời xƣa quá nhấn vào Thập giá, nên rơi mất Nhập thể. Con ngƣời thời
nay, bị hút vào Nhập thể, lại muốn xây một thiên đƣờng khép kín ở dƣơng gian, và né
tránh sự thực về nhát chặt ngang của Thánh giá. Cần nuôi cái nhìn lạc quan đối với các
giá trị trần gian và nhân bản, nhƣng hãy biết đầu tƣ khi cần bằng từ bỏ, cho một Trời đất
mới chỉ xuất hiện ở cuối đƣờng hẹp của Hy sinh. Vậy lúc nhìn em bé mà ta yêu trong
máng cỏ, đừng tách máng cỏ ấy khỏi chị em sinh ba của nó là Ta bo và Núi Sọ.
***
Nhìn ngắm gƣơng mẫu của chúng ta là Con, không thể chúng ta không hƣớng theo ánh
mắt Con về phía Thiên phụ. Vâng, ý nghĩa của đời Con là ở đó. Vì hiện hữu với Con
chính là Tiếp nhận (nhận tất cả từ Cha), là Thuận theo (theo ý Cha), là Quy hƣớng về
(trong tri ân và dâng hiến). Thành con nơi Con Cha, không thể tôi không thốt lên Abba,
Bố! Ðƣợc gọi Thiên Chúa là bố, đƣợc có một Thiên Chúa làm bố, còn gì sung sƣớng bằng!
Tiên sa nhỏ đã cảm thấy thế khi cầu CHA TRÊN TRỜI, và chị đã khóc.
Là bố, Thiên Chúa cũng có gì là mẹ nữa. Ngài chả sinh ra Con đấy ƣ? Chả ân cần dỗ đám
con loài ngƣời: "Ta sẽ cho con bú, Ta sẽ bồng con trên bẹn, Ta sẽ nựng con trên đầu gối
Ta" (Is.66.12) đó ƣ?
Càng đúng là mẹ hơn, Thiên Chúa ở ngôi Thánh Thần. Vì đây là Ruah Yaveh, Hơi thở
của Thiên Chúa, hơi thở nó mật thiết với sáng tạo, sự sống. Nếu Thánh Thần đƣợc biểu
trƣng bằng nƣớc khi sinh tôi trong Phép rửa, thì Ngài cũng tác động từ trong để Ðức Mẹ
sinh Chúa Yêsu (Lc.1.35 = Stt.1.2). Ðức Mẹ chỉ sinh Chúa về mặt tự nhiên, chứ sinh Chúa
về mặt siêu nhiên là việc của riêng Thánh Thần. Sinh ra con ngƣời Yêsu về mặt siêu
nhiên, về mặt siêu nhiên, Thánh Thần cũng sinh tôi nơi Chúa Kytô, sinh thành con
Thiên phụ. Thánh Thần đúng là mẹ. Và cũng là mẹ khi Ngài âm thầm dạy dỗ, sáng soi,
an ủi và khích lệ tôi từ bên trong.
Bình thƣờng, chúng ta khó cầu nguyện với Thánh Thần. Ngài đã vô hình, lại xem nhƣ
trung tính (neutre) nữa. Rất khó thấy Ngài là thân thiết, khi mà bất cứ tình cảm nào cũng
phải trụ vào tƣởng hình (l'imaginaire) và thấm màu tính dục. Nhƣng nếu ta đã có thể
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yêu Cha khi hình dung Ngài nhƣ một ngƣời cha, thì ta cũng có thể yêu Thánh Thần khi
hình dung Ngài nhƣ một từ mẫu. Mà đúng Ngài là từ mẫu, còn hơn từ mẫu nữa!

Ân sủng với đời sống Tín-Vọng-Ái
Bản tính ngƣời có khả năng dãn nở cho vừa khớp với ân sủng siêu nhiên, để thụ tiếp
Thiên Chúa tự thông ban mình (auto-communication) cho nó: một khả năng thụ tiếp
thuần túy, mà thánh Tôma gọi là Potentia oboedientialis, khả năng thuận nhận. Nhờ khả
năng này, Thiên Chúa có thể đến với tôi, thành nhƣ của tôi, do đó tôi đƣợc Thiên Chúa
hóa tự gốc. Tự gốc là bản tính tôi, ân sủng nhƣ động năng sẽ nhiễm hóa, sống động hóa
các khiếu năng (faculté) của tôi, do đó trở thành sức để hành động, và đây là các năng
đức thiên phú (vertu infuse). Năng đức thiên phú gồm ba năng đức đối thần (vertu
théologale) và nhiều năng đức luân lý (vertu morale). Năng đức đối thần hƣớng tôi về
Thiên Chúa trong Tín, Vọng, Ái.
Thật ra, đứng trƣớc Thiên Chúa, chỉ có một thái độ xứng với ta: thái độ thuận nhận, đầu
hàng (obédience). Thái độ ấy đƣợc Kinh thánh gọi là đức tin: đức tin của Abraham, đức
tin mà Yavê đòi hỏi ở Dân Ngài, đức tin cần cho cứu độ trong ý nghĩ Chúa Yêsu và dƣới
ngòi bút của Phaolô.
Quy thuận hoàn toàn, nhắm mắt đƣa chân, Abraham vâng lời giết tế đứa con trai duy
nhất. Và dù giết đứa con duy nhất khi mình đã quá già, ông vẫn tin vào lời hứa của
Yavê: Dòng giống ông sẽ nhƣ sao trên trời (Stt.15.5). Nhƣ vậy, tin là quy thuận bằng cả
con ngƣời: lý trí, ý chí, hành động. Và là chấp nhận dù không hiểu, làm theo dù mất mát.
Không những phó thác một tƣơng lai, Chúa Yêsu đã phó dâng chính mình. Và Ngài
nhắm mắt đƣa chân: "Dù sao chăng nữa, xin cứ ý Cha, đừng theo ý con" (Lc.22.42).
Thái độ Thuận Thiên ấy không những tùy vào con ngƣời Chúa, mà còn làm nên chính
con ngƣời và cuộc sống của Chúa. Phải nói rằng sống với Chúa là thực thi ý muốn của
Cha. Khiến cho: "Mẹ ta và anh chị em ta, đó là kẻ làm theo ý Cha" (Mt.12.50).
***
Khi chƣa "quen" Chúa, chúng ta phải dựa vào lý lịch để nhận ra Ngài. Và đây là đức tin
ở cửa vào của nó, tin dƣới khía cạnh trí thức: Tin Thiên Chúa một Thể ba Ngôi, Tin đức
Yêsu là Con Thiên Chúa làm ngƣời, v.v...
Trên bình diện trí thức này, nhƣ thánh Tôma quả quyết, ngƣời ta dựa, không vào lý trí
mình, mà vào tri thức của Thiên Chúa, nên bảo đảm hơn hẳn. Thế nhƣng, đối với lý trí,
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đây lại là cái biết gián tiếp, qua uy tín của ngƣời khác, nên xác tín kém đi. Và tối tăm là ở
đó. Cám dỗ dễ xảy ra cũng do đó.
Sở dĩ hành vi Tin mang giá trị siêu nhiên, vì nó cắm sâu vào ân sủng, ở chỗ sâu nhất của
vô thức. Ở chỗ ấy chị đang gặp Chúa và chia sẻ cái biết của Ngài, biết về chính Ngài, về
kế hoạch cứu thế của Ngài, cũng nhƣ về mọi thực tại trong liên quan với kế hoạch ấy. Ta
có thể gọi cái biết ấy ở vô thức là đức tin tiên thiên. Ðức tin này là gốc, nguồn của mọi
hành vi siêu nhiên. Từ trong bóng tối vô thức, nó ảnh hƣởng đến cuộc sống chị, nó tác
động trong chính hành vi tin của chị. Ðến lƣợt hành vi này, một cố gắng chung của lý trí
và ý chí đƣợc ân sủng nâng đỡ, lại làm lớn lên và mạnh thêm đức tin tiên thiên ấy, để
đến lần sau, tăng hiệu thế, tác động của nó khiến hành vi tin càng nhuần nhuyễn, sâu xa,
thuần khiết hơn.
Dù dễ đến đâu chăng nữa, tin vẫn còn là nhắm mắt đƣa chân, trong tăm tối. Vì thế, thử
thách dễ xảy ra. Thử thách, đó là một chân lý khó chấp nhận, một trở lực khó vƣợt qua,
cuộc khải hoàn của những sức mạnh tà ác, sự vùi dập do đó mà ức vạn ngƣời lành hứng
chịu, nhất là khi trong số ngƣời chịu oan ấy có tôi hay ngƣời chí thân của tôi. Niềm tin
xem nhƣ nghẹt hơi, đuối sức lắm rồi. Nhƣng nếu khi ấy tôi vẫn kiên trì cầu nguyện dù
không nghe tiếng trả lời, vẫn lết đi từng bƣớc dù trơn trƣợt, sắp ngã đến nơi, vâng khi ấy,
đức tin vẫn sừng sững đó, và ở đó Thần khí đang làm việc. Một đức tin chính tông, vì
trần trụi không có sự đồng hành, nên pha loãng, của những thúc đẩy thuần tự nhiên.
Thần khí Con vẫn sống trong tôi, dù không ra mặt, khi mà, bất chấp cảm giác trống
vắng, bất chấp trạng thái phi trọng lực, tôi còn đứng vững trên đôi chân và gào lên đƣợc:
Abba, con tin!
***
Chẳng những tin vào lời Chúa dậy, tôi còn tin vào lời Chúa hứa nữa. Tin vào lời hứa là
tin vào điều chƣa đến mà chắc phải đến do lời hứa này. Trong trƣờng hợp ấy, tin cũng là
hy vọng vậy. Vọng đây là tin vào hạnh phúc vĩnh cửu Chúa hứa dành cho tôi. Với đức
Vọng, chẳng những tôi tin vào hạnh phúc mai sau, mà còn hƣớng tâm hồn về hạnh phúc
ấy nữa. Nên sống đức Vọng cũng là siêu thoát đối với lạc thú ở đời này. Do đó, theo
Yoan Thánh giá, đức Vọng có màu xanh và là chiếc thuẫn chống sức tấn công của ngoại
thù Thế gian.
Bao lâu Tín hay Vọng còn hƣớng về cái gì ngoài Chúa (chân lý đạo và hạnh phúc vĩnh
cửu), thì chúng chƣa xứng với Chúa. Bằng Tín hay Vọng, tôi phải hƣớng về chính bản
thân Chúa nữa, và khi ấy, Tin sẽ là tin vào con ngƣời Thầy: tin tƣởng; Vọng sẽ là mong
đƣợc kết hợp với Thầy trong vĩnh phúc. Ðến đây, thì Tín và Vọng đã trên ngƣỡng cửa
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của Ái rồi, khi mà hƣớng về Chúa, ta muốn chính Chúa và tựa vào chính mình Ngài. Tin
trong yêu mến là quy thuận hoàn toàn, là phó thác tất cả, là buông mình (abandon)
trong tay Ðấng yêu ta. Vì tin trong yêu mến là tin hết mình, ở vào tƣ thế của chí âm đứng
trƣớc Thái dƣơng, của cái yếu nhất nƣơng vào cái mạnh nhất.
Tin vào ai cũng là đánh giá ngƣời ấy cao: cử chỉ làm vui lòng ngƣời ấy nhất. Trái lại,
không tin vào ai là sỉ nhục họ. Ðối với Thiên Chúa, tin còn là quy thuận Ngài, thái độ
phải có của thụ tạo đứng trƣớc chủ tạo. Nên không thể làm gì đáng giá trƣớc Chúa mà lại
thiếu đức tin. Ðức tin là nền móng của tất cả đời sống Kytô-hữu vậy.
Sự quy thuận Chúa ở đời này luôn còn là thử thách, bởi lẽ ta chỉ thấy Chúa qua tấm
gƣơng, trong khi các sức mạnh trong ta cũng chƣa quy nhất (intégré) đủ trong một đức
Ái hoàn tất. Nên đây vẫn là một cố gắng, đôi khi một liều thân. Quy thuận trong tối tăm,
với bất cứ giá nào, sự quy thuận ấy, Kinh thánh gọi nó là Tin.
Tin bất cứ giá nào, đức tin ấy chỉ thành hiện thực nếu đƣợc mài rũa trong thử thách. Thử
thách trong tông vụ, khi mà tất cả xem nhƣ đổ vỡ, khi mà hết thảy ruồng bỏ ta, cả Chúa
cũng nhƣ bỏ nữa. Thử thách trong huyền nghiệm với những đêm tối lạ lùng và kinh
khủng, nhƣ đƣợc diễn tả trong tác phẩm cùng tên (Ðêm tối) của Yoan Thánh giá. Vâng,
đúng là tập luyện giữa môi trƣờng phi trọng lực, tối cần thiết cho những chuyến du hành
trên cao.
***
Tín, Vọng, Ái không phải là tất cả thái độ cần có đối với Thiên Chúa, nhƣng là những
đƣờng gân mạch của thái độ này, tôi có ý nói thái độ quy thuận, thái độ của kẻ không có
gì đứng trƣớc đấng là Tất cả. Quy thuận trong tối tăm, đó là thái độ đức tin, theo ý nghĩa
rất thánh kinh của nó. Tin là nền tảng sống đạo của Cựu ƣớc. Nhờ ân sủng đức Yêsu
Kytô, đức tin đạt tới mức thuần khiết và toàn mãn của nó trong Tân ƣớc.
Tin, hay Tín-Vọng-Ái, là thái độ phải có đối với Thiên Chúa. Thế nhƣng Thiên Chúa lại
vô hình, trong khi cái mà ta phải cọ sát với từng giây là con ngƣời và thiên nhiên cơ. Ðể
đối phó tốt với chúng, ta đã có các năng đức thiên phú luân lý, tức năng đức đối nhân,
đối vật.
Ðối thần và đối nhân, hai loại năng đức ấy có tƣơng quan gì không và liên hệ sao đây?
Phải chăng chúng ta đối thần trong nhà thờ và đối nhân trên đƣờng phố, và hai hành vi
độc lập đối với nhau?
Ai cũng biết yêu ngƣời là một với bổn phận yêu Chúa, và theo thánh Yoan, ta chỉ hiểu
Chúa (là Tình yêu) khi yêu anh chị em mình (1 Yo.4.7-8). Hơn nữa, cũng theo Yoan, yêu
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ngƣời chính là yêu Chúa vậy (4.20-21). Nói cách khác, chỉ có một đức Ái thôi cả trong
yêu Chúa lẫn yêu ngƣời. Và yêu ngƣời, chính là cách biểu lộ lòng yêu Chúa đấy.
Diễn suy từ đó, cũng phải nói rằng, chính ở cách sống luân lý của ta, mà chúng ta thể
hiện niềm tin yêu đối với Chúa. Cho nên, không có cách biệt giữa nhà thờ với đƣờng
phố, không có mâu thuẫn giữa cầu nguyện với hành động. Khi hai mức sống đối nhân và
đối thần còn thấp, thì ta chƣa dễ nghiệm Chúa trong phục vụ, do đó phải vun trồng đồng
thời cả hai loại năng đức đối thần và đối nhân. Nhƣng phải cố sống sao cho khoảng cách
giữa đôi bên thu hẹp dần và xóa hẳn. Ðể đƣợc nhƣ thế, phải tập luyện.
Bắt đầu, ta phải tập nhìn Chúa trong ngƣời thân, trong khách qua đƣờng, ngay trong kẻ
thù nữa. Ta cũng tập nhìn ra ý Chúa ở những gì đang xảy đến cho ta, hoặc để tôi luyện
con ngƣời ta, hoặc để vạch đƣờng chỉ lối cho ta. Ðồng thời, hãy tập sống tốt, tập hƣớng
mọi suy nghĩ và hành động về Chúa, cố gắng sống trong Chúa, vì Chúa, làm tất cả với
Chúa.
Một khi đã quen với những cố gắng hữu thức nhƣ thế rồi, sau này dù làm gì, dù không ý
thức ta vẫn dễ làm vì Chúa. Y nhƣ ngƣời mẹ rất yêu con, dù bận việc vẫn ngầm sống vì
con. Quen sống tốt và yêu Chúa đƣợc đến thế rồi, ta sẽ không thấy mấy phân biệt giữa
năng đức đối thần và năng đức luân lý nữa.

Ðời sống ân sủng trong tƣơng quan với Giáo hội và huyền tích
Ðức Yêsu Nadaret là Kytô, đấng bằng cái chết và phục sinh phải "gồm thâu về một
đầu" (ré-capitulation). Vâng, không phải chỉ có hiệp nhất, mà còn hiệp nhất trong liên
đới với một đầu, để trong liên đới với đầu ấy, tất cả làm nên một thân, và đây là Huyền
thân Chúa Kytô. Vâng, ngoài thân mình riêng, đức Kytô đủ bộ (le Christ total) còn đƣợc
nối dài sang một thân mình nữa, thân mình Toàn Giáo hội.
Thân mình ấy là tôi, là anh chị, là mọi đệ tử Thầy ở chỗ làm thành cộng đồng. Nên sự
sống siêu nhiên của Chúa, khi lan tới Huyền thân, vừa làm nên sự sống từng ngƣời, vừa
làm nên sự sống toàn Hội thánh.
Vậy nơi mỗi ngƣời phần nào có Hội thánh, cũng nhƣ nơi Hội thánh có từng ngƣời và tất
cả. Ðúng là mỗi ngƣời mang Mọi-ngƣời và Mọi-ngƣời có đó vì từng ngƣời. Sự thánh hóa
vừa là của cá nhân, vừa mở tới cộng đồng nữa. Ðến nỗi không ai đi sâu vào ân sủng mà
không ảnh hƣởng đến cộng đồng, cũng nhƣ mọi tăng trƣởng của cộng đồng không thể
không tác động đến từng ngƣời trong đó. Và chúng ta sẽ không trƣởng thành thiêng
liêng nếu không cảm thông với Hội thánh, cũng nhƣ càng mở rộng tầm Hội thánh,
chúng ta càng tiến sâu vào sự thân mật với Chúa Yêsu và do đó lớn lên.
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Vậy trong phụng vụ cộng đồng, hãy hòa áng hƣơng lòng với cột hƣơng chung đang bốc
dâng về phía Chúa. Trong cuộc sống dù riêng tƣ hãy biết động lòng trƣớc những vui
buồn của Giáo hội bốn phƣơng. Và trong khi mải mê tu luyện, hãy quan tâm đến sự
hƣng suy của nhóm, của giáo xứ, hãy quan tâm đến công cuộc truyền giáo khắp năm
châu.
Quên mình để nghĩ đến ngƣời, đó là cách duy nhất vừa để nên ngƣời, vừa để nên thánh.
Ðặt mình vào giữa tim Giáo hội (nhƣ Tiên sa nhỏ) để rung trong tần số của nó, ta sẽ cùng
với Huyền thân lớn lên, hầu đạt tới sự tròn đầy (Eph.4.7,11-13). Chúng ta đừng lo chƣa lo
đủ cho mình, mà hãy lo chƣa lo đủ cho Giáo hội, nhờ đó mình cũng đƣợc đầy đủ nữa.
***
Xƣa nay, hễ nghĩ đến Giáo hội, ngƣời ta thƣờng lẫn nó với giáo quyền. Giáo quyền đúng
là thành phần lãnh đạo cần thiết của Giáo hội hành hƣơng, nhƣng Giáo hội lại là toàn
Dân của Chúa. Vậy chúng ta hãy cầu cho đức Giáo chủ và các đức cha, nhƣng trƣớc tiên
phải nghĩ đến tất cả cộng đồng đệ tử Thầy, đồng thời nghĩ đến những kẻ đang làm chứng
cho Thầy trên khắp nẻo đƣờng thế giới. Vì thế, hãy cầu cho sự phát triển của các hoạt
động đoàn sủng (activités charismatiques), để Hội thánh nhờ đó mà lớn lên trong hiểu
biết, ân sủng và yêu thƣơng (2 Ph.3.18; Eph.4.15...). Và vì thế, hãy cầu cho các gia đình
Kytô-hữu, để họ ý thức mình là "giáo hội tại gia", bằng sự đầm ấm thiêng liêng của mình,
phải biểu hiện "mầu nhiệm tuyệt đại" là sự hôn hiệp của Giáo hội với Chúa Kytô
(Eph.5.32), phải nên thành trì bảo vệ sự sống nhiều mặt của trẻ em, nên mảnh đất mầu
mỡ cho sự triển nở của những tân công dân Nƣớc Trời ấy.
***
Chúng ta vẫn tuyên xƣng Giáo hội Một, Thánh và Phổ cập (unam, sanctam, catholicam).
Nhƣng Giáo hội còn trên đƣờng, và sự tròn đầy ba mặt ấy chỉ đạt tới ở điểm cánh chung.
Hiện giờ, Giáo hội giằng co giữa nhất tâm và cãi lộn, giữa thánh thiện và tội lỗi, giữa dân
tuyển và toàn loài ngƣời. Từ đó sinh ra một thúc bách, một động năng để vƣơn tới sự
hoàn thành ba mặt trên. Nếu sống cảm thông với Giáo hội, không thể ta không cảm giác
áp lực của sự thúc bách và muốn nhập cuộc viễn chinh (missionnaire).
Sự sống Chúa tràn sang thành ân sủng (kharis) để cải hóa ta, thành đoàn sủng
(kharisma) để cải hóa quanh ta. Mỗi ngƣời có thể tiếp nhận toàn bộ đoàn sủng, với một
hai đoàn sủng nổi bật, để tùy ân và tài sức mình mà đắp xây Thân mình Chúa
(Eph.4.7,12). Càng đƣợc sử dụng đúng hƣớng, đoàn sủng càng lớn lên và phát huy tác
dụng, nhƣ ân sủng, có lẽ.
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Thời Giáo hội sơ khai là thời nở rộ đoàn sủng. Khắp nơi trong các buổi tập hợp (ekklêsia,
église là sự tập hợp, nhóm tập hợp), mỗi ngƣời tùy đoàn sủng tiếp nhận mà đứng lên
khuyến khích, dậy dỗ, v.v... Vì Chúa Thánh Thần không thôi hành động trong Giáo hội,
nên trong Giáo hội đoàn sủng không bao giờ có thể tắt. Có điều từ nhiều thế kỷ nay,
đoàn sủng bị lu mờ trƣớc cơ chế (institution) và xem nhƣ tan biến đi. Thật ra, cũng nhƣ
phép lạ, nó chỉ đổi chiều, trở thành kín đáo hơn và hƣớng về lợi ích nội tâm hơn.
Ngày nay, vai trò tín hữu đang đƣợc phục hồi, và đoàn sủng đƣợc chú ý trong các phong
trào Thánh Linh, trong cả sinh hoạt đạo đức lẫn tông đồ của nhiều loại cộng đồng cơ sở.
Nơi mỗi tín đồ, đoàn sủng luôn có mặt bên ân sủng trong việc kiến thiết hai chiều Nƣớc
Chúa. Vậy để kiến thiết Nƣớc Chúa, đoàn sủng cần đƣợc khai triển và phát huy nhƣ ân
sủng. Triển khai và phát triển bằng cầu nguyện, bằng lắng nghe, lắng đợi Thần khí, nhất
là trong bầu khí cộng đồng.
***
Gắn bó với Giáo hội, không thể ta không gắn bó với đức Maria mà ngay từ khởi thủy,
ngƣời ta đã đặt ở chỗ đứng Hội thánh và đặt bên Chúa Yêsu trên mặt trận chống Satan.
Stt.3.15 đã liên hệ ngƣời Phụ nữ với Con nàng trong cuộc chiến ấy. Cảm hứng từ đó, Khải
huyền thƣ chƣơng XII đã "lẫn" đức Maria với Giáo hội và đặt Ngƣời phụ nữ bên Con
trong cuộc chiến tranh. Tin mừng Thơ ấu của Luca cũng gắn liền vinh quang của Mẹ với
của Con (lời thiên thần và lời Elidabet) và đặt song hành hai đau khổ (lời sấm Simeon),
cùng với hiệu quả toàn cầu của hai đau khổ ấy.
Ðức Maria quả là sự thu hẹp của Hội thánh, là mẹ của Huyền thân Chúa Kytô. Và quả
thực trong lịch sử Tân dân Chúa, Ngài luôn có mặt vào những thời kỳ đặc biệt để ủi an,
khích lệ, cùng đề ra những phƣơng án cứu nguy. Và đấy là Ðức Mẹ Lộ đức, Ðức Mẹ
Lavang, v.v...
Mẹ đúng là mẹ của tôi và của chúng tôi. Bằng đức tin và sự quy thuận không lay chuyển
của mình, Mẹ đã thay mặt loài ngƣời để tiếp lấy ân huệ Con Cha, và để chia sẻ với Con
đau thƣơng Núi Sọ, nhờ đó cùng Tân Ađam sinh Nhân loại mới.
Hãy để Mẹ uốn nắn tôi trong khuôn tiếng Xin vâng quy thuận. Và hãy cùng Mẹ chiến
đấu bên Chúa cho hạnh phúc của muôn ngƣời. Chúng ta sẽ sai lạc phần nào khi tách
riêng Ðức Mẹ mà thờ, và anh em Tin lành có lý khi trách ta nhƣ thế. Thực ra, tƣ thế và
vai trò của Mẹ là bên Chúa và phụ thuộc vào Ngài. Nên đến với Mẹ chỉ là cùng Mẹ đến
với Chúa, và cùng Mẹ mến yêu Chúa.
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Lòng tôn sùng Ðức Mẹ đã có từ rất sớm trong Giáo hội và hằng tồn tại với Giáo hội.
Lòng tôn sùng ấy vừa là một nhu cầu tâm lý, vừa là một nâng đỡ thiêng liêng. Ði sâu
vào lòng tôn sùng ấy, tôi dễ trở nên đơn sơ, khiêm tốn hơn, nhờ đó đứng vào đúng vị trí
của "đàn bà trƣớc Thiên Chúa".
Yêu Giáo hội cũng là kết thân với nhau. Chúng ta dễ kết thân với Giáo hội thiên quốc
bằng sự sùng kính các thánh. Tùy khuynh hƣớng và lý tƣởng sống đạo, ta có thể lựa một
trong số các bản sao Chúa Yêsu nơi họ để mến yêu và bắt chƣớc, để có ngƣời tâm sự và
đồng hành với ta.
***
Nếu Chúa Kytô là nguồn duy nhất của ân sủng, thì mạch chuyển duy nhất của ân sủng
lại là Hội thánh. Không có cứu độ ngoài Chúa Yêsu, và không có cứu độ ngoài Huyền
thân của Ngài. Vâng, dù đây là cứu độ của những ai chƣa biết Chúa và chƣa chịu Phép
rửa.
Con ngƣời Chúa Yêsu chính là sự hiển hiện và thực hiện của ý định cứu thế do Thiên
Chúa. Nơi Ngài, ý định ấy thành đinh đóng cột, không sai trật nổi và không thể thoái lui
nữa. Là dấu hiệu và thực hiện một lƣợt, Chúa Yêsu đúng là Sacramentum, Huyền tích
viết hoa, Huyền tích nguồn. Giáo hội, ở chỗ là hiển hiện và thực hiện trong lịch sử của sự
cứu vớt không sai chạy này của Thầy, phải là Huyền tích nền tảng, theo tiếng gọi của cha
K. Rahner. Do đó, mọi hành vi cứu vớt của Hội thánh, ở chỗ là thực hiện bằng cử chỉ bên
ngoài sự cứu vớt thiêng liêng ấy, ít hay nhiều đều mang tính huyền tích.
Có điều trong những trƣờng hợp thật đặc biệt, nhƣ khi vào giờ phút mất còn của một linh
hồn, mà Giáo hội thấy không thể không vào cuộc một cách dứt khoát, bằng chính bản
thân mình là Huyền tích nền tảng, thì hành động Giáo hội khi ấy không thể không sinh
hiệu quả, và đây là huyền tích theo nghĩa chuyên biệt thƣờng dùng của nó.
Có hai huyền tích chính yếu, cũng là huyền tích thiết lập Hội thánh: phép Khai tâm (Rửa
và Thêm sức) và lễ Tạ ân (Thánh thể). Muốn sống siêu nhiên và sống mạnh, không thể ta
không đến kín múc ở hai giếng quan trọng này.
Trong Phép rửa, ta chết đi với Chúa Yêsu để sống lại với Ngài. Trong lễ Tạ ân, ta tƣởng
niệm Thập giá và đồng chia sẻ sự sống mới của Chúa. Vậy đến với huyền tích, không thể
ta không hiệp thông với Ngài bằng những hy sinh và cải biến theo Tin mừng.
Thánh lễ là của chung Dân Chúa, nên cộng đồng cùng tế với linh mục chủ sự. Chúng ta
hãy đến với thái độ đồng tế chủ động ấy, chứ đừng thụ động.
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Theo Origène, Phép rửa là bể tắm trong đó Giáo hội phối hiệp với Chúa Yêsu. Thánh
thể, vì hoàn tất sự khai tâm cá nhân và sự thiết lập Giáo hội, nên bằng đời sống của
chúng ta, càng phải nói lên sự có mặt của Chúa giữa chúng ta hơn nữa.
Vậy, dù trong Phép rửa của một ngƣời, thậm chí của một trẻ em, cộng đồng Dân Chúa
nên hiện diện để đồng tuyên xƣng đức tin và đồng tái sinh trong Chúa. Cũng thế, dù
trong thánh lễ làm riêng, linh mục cũng phải đặt mình thiêng liêng vào giữa lòng Giáo
hội để xƣớng câu tƣởng niệm.
Thêm vào đấy, đừng chia cách huyền tích với cuộc sống của mình. Sự tha thứ cho anh
em luôn có phần trong Hối giải, khi mà Chúa chỉ tha cho tôi nhƣ tôi sẽ tha cho anh em
(kinh Lạy Cha). Và sự chia sẻ với anh em luôn là thành phần của thánh lễ, khi mà tƣởng
niệm Chúa cũng là chia sẻ với Chúa và với cộng đồng.

TÓM LẠI
Trong ân sủng, dù đƣợc biến đổi tận căn, tôi vẫn nguyên là con ngƣời ấy đƣợc biến đổi.
Siêu nhiên không cách ly tự nhiên và các giá trị của nó.
Chẳng những là hào quang, ân sủng cũng là động năng nó nhiễm hóa các khiếu năng
tôi, ở đó nó thành các năng đức thiên phú: đức đối thần (Tín, Vọng, Ái) và đức luân lý.
Năng đức thiên phú hoạt động bằng khiếu năng (facultés) cùng với năng khiếu
(aptitudes) của tôi. Vì thế, phải tôn trọng và biết khai thác các ƣu điểm của tôi, nhƣ thông
minh và nghị lực, cho sự nên thánh của mình cũng nhƣ cho sự phục vụ anh em. Và cũng
xử sự nhƣ thế đối với các khuynh hƣớng tự nhiên chúng cần đƣợc hƣớng dẫn hơn là dẹp
bỏ. Dĩ nhiên, để lợi dụng đƣợc chúng cho những mục tiêu thiêng liêng, tôi phải luyện sao
để có khả năng từ bỏ chúng khi cần.
***
Thái độ con ngƣời phải có trƣớc Thiên Chúa là tùng thuận. Tin theo ý nghĩa Thánh kinh
chính là sự tùng thuận này. Tin vào sự cứu độ cuối cùng do lời Chúa hứa, đó là Vọng.
Tin vào chính con ngƣời Chúa, ở chỗ sâu xa của nó, còn trùng với Ái nữa.
Khi sống đạo còn nông, thì tin yêu Chúa còn phân biệt với yêu thƣơng ngƣời. Khi sống
đạo sâu rồi, thì yêu ngƣời cũng là biểu hiện của tình yêu Chúa luôn.
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Ý nghĩa của cầu nguyện
Sống đạo gồm mặt tĩnh: cầu nguyện, và mặt động: làm chứng.
Cầu nguyện là sức sống của mọi tôn giáo. Trong tôn giáo, ít hay nhiều, ngƣời ta luôn có
nhu cầu khấn vái và tế tự. Với Phật giáo và Jaina-giáo, khấn vái và tế tự là của cƣ sỹ thôi.
Muốn giải thoát hay Niết bàn thì phải thiền định, tìm Siêu việt ở bề sâu.
Kytô-giáo rất trọng chiêm ngƣỡng, nhƣng không bỏ hành động. Suy chiêm, khấn vái và
cúng tế làm nên phần tĩnh của sống đạo và có tên là nguyện cầu (oraison).
Con ngƣời là thụ tạo và thụ cứu. Không gì nó có, nó hƣởng mà không là của cho không.
Ðể sống xứng nhƣ một ngƣời, kẻ thụ ân không thể không hƣớng về đấng thi ân trong
thái độ cầu vọng khi chờ đón và cảm kích khi tiếp nhận.
Ân nhân đây cũng là kỳ nhân nữa. Vẻ đẹp tôn quý của Chúa càng rực rỡ thêm trong hào
quang thánh thiện và trong tỏa sáng lòng nhân. Nhất là khi kẻ chiêm ngƣỡng cũng là kẻ
đã chịu ân quá sâu của Ngài. Nên nhìn Ngài ắt ngất ngây vì Ngài, và hiểu Ngài cũng là
chiêm hƣởng Ngài. Từ chiêm ngƣỡng và thán phục, ắt sinh sùng bái và tụng chúc.
Sùng bái và tụng chúc là hậu quả tất nhiên của chiêm ngƣỡng, rong khi chiêm ngƣỡng
cũng là ngất ngây trƣớc cái đẹp. Nếu ngắm cái đẹp chỉ vì nó đẹp thôi, thì đây là chiêm
ngƣỡng thuần túy nghệ thuật. Nếu xuyên qua vẻ đẹp, ngƣời ta hƣớng về bản thân ngƣời
đẹp, thì đã phát sinh kính ngƣỡng và yêu thƣơng. Tình yêu còn trong chiêm ngƣỡng sẽ
là tình yêu vô vị lợi, của kẻ muốn nâng niu con ngƣời đẹp hơn là chiếm hữu con ngƣời
ấy, nhất là khi vì thế mà dày vò đóa hoa. Lòng muốn chiếm hữu chỉ mạnh lên khi sự
chiêm ngƣỡng yếu đi.
Có ngƣới nói đến sự vô vị lợi trong chiêm ngƣỡng Thiên Chúa, do tính phi chiếm hữu
của tình cảm mỹ lý (esthétique). Nhƣng Thiên Chúa đâu phải là bức tranh đẹp, trong đó
cái đẹp phân khỏi vật thể của bức tranh. Thiên Chúa là một bản vị, mà bản chất là đẹp.
Nên chỉ thƣởng thức đúng cái đẹp Thiên Chúa khi chúng ta yêu Ngài, muốn chính Ngài.
Ðây không còn là lãnh vực thuần túy của mỹ lý nữa. Chúng ta đã bƣớc sang lãnh vực của
tình yêu.
Có điều tình yêu cũng có năm bảy đƣờng tình. Một tình nặng về thịt chỉ muốn chiếm lấy
cho riêng mình, muốn hạnh phúc của mình hơn là của ngƣời kia. Ðúng hơn, đây chỉ là
một đam mê. Trái lại, tình khi nặng về thần sẽ hƣớng về hạnh phúc chung của đôi ta, và
khi không thể có hạnh phúc cho cả hai, thì ngƣời ta sẵn sàng hy sinh chính mình. Do đó,
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tình yêu đúng nghĩa bao giờ cũng cao thƣợng, khiến chỉ tâm hồn cao thƣợng mới có khả
năng yêu. Do đó, tình yêu luôn là một cố gắng vƣơn lên, nó cần có huấn luyện và đƣợc
thanh luyện.
Nếu tình yêu chạm đúng đấng tối thiêng liêng là Thiên Chúa, nó không thể không
thành tình yêu vị tha. Theo Yoan Thánh giá, chính sự chiêm hƣởng Thiên Chúa sẽ là lò
thanh luyện hữu hiệu nhất cho tình yêu ấy. Ðêm tối thanh luyện chẳng qua là chính ánh
sáng không sáng của ơn chiêm niệm này ở lúc khởi đầu.
***
"Ðƣa hồn lên với Chúa" (elevatio mentis ad Deum), theo định nghĩa Cầu nguyện của
Yoan thành Damas, là hƣớng về Ngài trong những thái độ nói trên. Ðó là cầu nguyện
đấy, và cũng là hồn sống của cầu nguyện. Cầu nguyện là chiêm bái, chúc tụng; cầu
nguyện cũng là tri ân và xin ân. Tùy trƣờng hợp mà một điểm nào đó đƣợc nhấn mạnh,
nhƣng không nên vì thế mà sao nhãng những điểm khác.
Với ý nghĩa nhƣ vậy, cầu nguyện đúng là bổn phận cốt yếu của con ngƣời, kẻ có khả
năng biết đấng Tối cao và biết mình lệ thuộc Ngài hoàn toàn, nhờ vả Ngài tất cả. Và nhƣ
thế, cầu nguyện phải là hơi thở của hồn, bởi nó đƣa hồn tới nguồn sữa mẹ, sữa tự nhiên
và siêu nhiên, cùng lúc đƣa hồn vào sâu trong thái độ tùng thuận và mở cửa, thuận dòng
với ơn Chúa và những tác động của Ngài.
Thế nhƣng thử hỏi, bằng cầu nguyện ta có khả năng chạm tới Chúa và nên một với Ngài
hay không? Hay đây chỉ là ảo giác, và rốt cuộc ta chỉ gặp gỡ chính mình, do đó Chúa mà
ta gặp chỉ là phóng thể (projection) của chính mình?
Lúc còn trong bụng mẹ và cả năm sau đó, đứa nhỏ sống sự lệ thuộc hoàn toàn đối với mẹ. Mẹ,
đó là nguồn sữa vô tận, là sự sống và chở che, là nƣng niu, vỗ về. Vâng, mẹ là tất cả đối với nó
và tất cả của nó. Lớn thêm tí ti, nó cảm thêm sức ép của uy quyền ngƣời cha. Ngƣời cha là sức
mạnh lập pháp và hành pháp, tƣ pháp, mà nó phải quy phục hoàn toàn.
Cảm thức lệ thuộc lƣỡng diện ấy ăn sâu vào nền tảng tâm hệ lúc ấu thơ, sẽ tồn tại đó để chi
phối ngay cả tuổi trƣởng thành. "Tinh thần ấu thơ" không phải chỉ là của bệnh tâm thần hay
của Lão học, Phúc âm, mà là của mọi con ngƣời bình thƣờng nữa. Nên quả "con nít là bố đẻ của
ngƣời lớn", nhƣ ngƣời ta quen nói.
Cái sức mạnh toàn năng Ngƣời cha, thành ám ảnh bên trong nhƣ một Siêu ngã để chi phối Ngã,
sức mạnh ấy rồi sẽ đƣợc phóng thể thành Thiên Chúa và quỷ thần, hầu che chở và thi ân, ngăm
đe và ra lệnh, cũng nhƣ trừng phạt và lên án.
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Những giải thích trên của mấy ông phân tâm học không phải hoàn toàn vô căn cứ đâu.
Có điều họ còn quên một nét ở bức chân dung Thiên Chúa (và quỷ thần nói chung), nét
mà thiếu nó Ngài chẳng còn gì là Thiên Chúa nữa. Và đây là tính thần thánh của Ngài.
Vâng, thiếu chi những cảm giác thiếu thốn và sợ hãi, nhƣng đâu phải mọi cảm giác lệ
thuộc đều có hƣơng vị khác thƣờng ấy nhƣ đứng trƣớc Thiên Chúa. Sự giải thích cuối
cùng của tâm tình tôn giáo là ở cảm thức thần thiêng (sens du sacré), cảm thức dị kỳ mà
chỉ loài ngƣời mới có, lại có rất sớm, ngay cả trƣớc nhu cầu sống xã hội nữa (Về cảm thức
thần thiêng, xin đọc Rudolph Otto. Le sens du sacré).
Dù sao, cảm thức tục thiêng vẫn còn là của tôi, và của tôi những tâm tình tôn giáo sinh ra
từ cảm thức ấy. Cuối cùng, câu hỏi vẫn còn nguyên vẹn: Làm sao, với những tâm tình
ngƣời nhƣ thế, tôi có thể chạm tới Thiên Chúa? Vâng, nếu chỉ có tôi và tình cảm của tôi,
không cách nào tôi có thể vƣợt khoảng cách ghê gớm từ thụ đến chủ tạo để chạm đƣợc
đấng là Khác hẳn (l'Autre). Cái làm tôi có khả năng chạm tới Ngài, cái ấy không thể do
tôi, nhƣng hoàn toàn có thể do đấng là toàn năng. Bằng ân sủng Chúa đã có mặt với tôi,
nên bằng nguyện cầu tôi mới gặp Ngài đƣợc.
Ân sủng nối đất với Trời, nên ân sủng là do đức Kytô truyền sang, đấng mà bản tính là
Ân sủng. Nhờ ân sủng và do Thần khí, nơi đấng "gồm về một đầu" (récapitulation), tôi
đã thành con của Cha, thành tế sƣ vƣơng giả. Từ đây, tôi có đủ tƣ cách để kêu Abba Cha
(Rom.8.15) và cầu thẳng với Thiên Chúa Cha:
 "Ngày ấy, các con sẽ cầu nhân danh Thầy. Thầy không bảo Thầy cầu Cha cho các
con, vì Cha yêu các con..." (Yo.16.26-27).
Phải, miễn là tôi hƣớng về Thiên Chúa thực. Ít là mở ngỏ về phía đấng là vô cùng vô cực
ấy, dù với một quan niệm còn chất phác về Ngài. Chỉ cần đừng xem Ngài nhƣ một quỷ
thần bất cứ, một thần tƣợng hay nam, nữ nhân lý tƣởng, mà một cách mơ hồ lòng tôi vẫn
ƣớc mơ.
Một khái niệm nào đó về một đấng cao cả, mà hết thảy lệ thuộc vào, một khái niệm (dù
không rõ rệt) nhƣ thế đủ giúp tôi gặp đúng Chúa, hay đúng hơn, để Chúa cho tôi gặp
đúng Ngài, bằng ân sủng của Ngài. Khi nào việc gặp gỡ ấy đã thành một kinh nghiệm
thiêng liêng, tức khắc tôi sẽ (tạm) hiểu Chúa là đấng không cách gì hiểu nổi, nghĩa là
đấng Khác hẳn. Hiểu bằng cảm nghiệm, có gì nhƣ trực giác, chứ không phải do tƣ duy.
Khi đã hiểu, đã nếm Chúa rồi, tự nhiên tôi chỉ còn muốn cầu trực tiếp với Chúa; và dù có
cầu với Ðức Mẹ, các thánh chăng nữa, mặc nhiên tôi vẫn nhắm Chúa nhƣ đích cuối và
chân trời của nguyện cầu. Hơn thế, tôi chỉ trò truyện với các ngài trong Chúa, và cùng
với các ngài tôi thở than với Chúa.
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Cầu nhƣ thế, tôi không còn tách riêng Ðức Mẹ hay thánh này thánh kia thành những vị
thần con con, gần nhƣ độc lập đối với Chúa và độc lập đối với nhau. Dù cảm thấy Chúa
gần mình, tôi vẫn khiêm nhu trong thái độ lệ thuộc, vẫn cảm thấy hơi ấm của Giáo hội
hiệp thông. Giáo hội ấy rộng khắp năm châu và rộng tới Trời cao, đang bao trùm lấy tôi,
đánh tan cảm giác cô độc trong tôi, khi mà tất cả thành anh em, bạn hữu, thành cha mẹ,
con cái, thành thày dạy và môi giới trƣớc Chúa của tôi. Tại sao tôi lại không thể nƣơng
cậy vào họ? Tại sao không thể cầu ơn với Ðức Mẹ, các thánh, với những ngƣời thân quen
đã ra đi trong Chúa nhỉ?
***
Vì yêu thƣơng tôi, Cha luôn sẵn sàng đón tiếp tôi. Ngài vẫn chờ tôi ở cửa và gõ, để hễ tôi
đáp lại là vào liền. Cho nên gặp Chúa thì dễ (dù có khi tôi không cảm thấy), chứ muốn
gặp Chúa mới khó, vì muốn là việc của tôi.
Bằng ân sủng, Chúa đang hiện diện đó với tôi. Chỉ cần xoay mặt lại với Chúa, là cuộc đối
thoại sẽ bắt đầu. Giả nhƣ tôi đang xa Chúa vì tội lỗi, thì Chúa vẫn chờ đó bên ngoài, nên
lời van xin của tôi vẫn thấu đến tai Ngài đƣợc. Vả lại, chính lời van xin kia, dấu hiệu của
cố gắng quay về, đã là ân Chúa và do sự gõ cửa của Chúa. Nếu ân Chúa bắt đầu, hẳn ân
Chúa sẽ kết thúc thôi. Bao giờ Chúa cũng yêu tôi trƣớc và đi bƣớc trƣớc (1 Yo.4.10;
Rom.5.8-10).
Vì gặp Chúa, kể cả gặp trong cầu nguyện, luôn luôn là ơn Chúa, nên phải biết phân biệt
cảm giác gặp Chúa với thực tại của sự gặp gỡ ấy. Có thể có cảm giác, kể cả nƣớc mắt xối
xả, mà gặp Chúa thực thì chẳng có bao nhiêu. Ngƣợc lại, đôi lúc hầu nhƣ không cầu
nguyện nổi dù cố gắng rất nhiều, mà kết quả thiêng liêng lại dồi dào dù anh không thấy.
Do đó, dù khô khan, cứ vững tâm cầu nguyện. Không có gì an ủi mà vẫn cố đƣợc, há
chẳng phải là do ân Chúa đấy sao? Tình cảm thƣờng đi đôi với gặp gỡ, nhƣng tình cảm
không phải là gặp gỡ, càng không thể sản sinh sự gặp gỡ ấy.
***
Vì cầu nguyện đƣa sâu vào trong Chúa, ở đó tôi tƣơng giao mật thiết với Chúa, nên cầu
nguyện phải là hơi thở của hồn đang khao khát tình lang và chỉ sống nhờ sữa mẹ. Ðã là
hơi thở, thì không thể ngƣng lâu mà sống đƣợc. Nên phải cầu nguyện hằng ngày, cầu
nguyện thƣờng xuyên.
Làm sao có thể cầu nguyện luôn khi mà ta còn làm việc, nghỉ ngơi, ăn ngủ? Bạn có biết
khi yêu thì ngƣời ta luôn gần nhau thế nào không? Dù ở đâu, họ vẫn nghĩ đến nhau; dù
làm gì, họ vẫn làm vì nhau dù không ý thức rõ. Với Chúa, bạn cũng có thể làm nhƣ vậy.
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Thỉnh thoảng khi có giờ, hãy đun sôi tình yêu bằng một lúc suy chiêm, cầu nguyện. Rồi
khi làm việc, hãy có những cú liếc nhanh về hƣớng lang quân để khơi thêm ngọn lửa.
Bạn cũng thêm củi vào lửa mỗi khi hy sinh cho Chúa, nhất là để sống theo đức Ái và lẽ
phải. Vâng, bạn có thể thấy Chúa rất rõ khi thấy Chúa trong anh em mà bạn đang hy
sinh phục vụ. Sống và hành động nhƣ thế, dần dà bạn sẽ "cảm giác" Chúa trong những gì
bao quanh. Một cảm giác mơ hồ thôi, do công việc bộn bề. Và đó là cầu nguyện (hay
chiêm niệm) tiềm mặc (oraison virtuelle) đấy.
Có gì nhƣ của "hôn nhân thiêng liêng", nhƣng một thứ hôn nhân chủ động, do luyện mãi
mà thành. Hôn nhân thiêng liêng thụ động, giai đoạn chót của huyền nghiệm và kết hiệp
tại thế, sẽ khiến cho cảm giác CHÚA CÓ MẶT thành thƣờng hằng, khiến việc sống vì
Chúa cũng thành rất tự nhiên nữa. Hôn nhân thiêng liêng xóa bỏ ranh giới giữa cầu
nguyện và cuộc sống, khi sống đã là cầu nguyện đúng nghĩa rồi.
***
Cầu nguyện là "nâng hồn lên tới Chúa" trong chiêm ngƣỡng, và hƣớng về cuộc sống
trong van xin. Nhƣng với phần đông, chiêm ngƣỡng là chuyện xa vời, chúc tụng chỉ là
nhập đề cho xin ơn, để chỉ xin ơn mới là đích nhắm. Vì thế trong đọc kinh (thƣờng ngƣời
ta cầu nguyện bằng đọc kinh), ở phần chúc tụng ngƣời ta nhƣ vô cảm, và cũng vô cảm
khi lời kinh xƣớng lên các nhu cầu của Giáo hội và thế giới. Tôi chỉ cầu nguyện sốt sắng
khi tai ƣơng đang hay sắp ập xuống trên tôi và gia đình tôi. Tôi đi hết đền khấn này đến
chốn hành hƣơng kia, và van vái hằng giờ không mỏi mệt.
Cứu trợ, che chở, ủi an, dƣờng nhƣ đó mới là cái ngƣời ta mong tìm ở tôn giáo. Và nhƣ
thế, tôn giáo đã thành phƣơng tiện chứ không phải lẽ sống, thành ma túy ru ngủ hơn là
ngòi nổ cho cách mạng đời sống, cho những kiến tạo tốt đẹp (Xem thêm J-F. Catalan,
Expérience spirituelle et psychologie, Desclée de Brouwer, Paris, 1991, tr.71tt).
Ðể tôn giáo khỏi thành vụ lợi nhƣ ở tuổi bán khai của nó, cầu nguyện phải đƣợc nâng cao
tới mức ca tụng và chiêm ngƣỡng, còn van xin thì phải hƣớng về "Nƣớc Cha mở đến"
trƣớc tiên.
Nói nhƣ thế không có nghĩa là gạt bỏ phần của cái Tôi, chối bỏ sự thực về tính yếu đuối
của con ngƣời, về tƣ thế lệ thuộc của nó đối với Thiên Chúa. Dù tự cƣờng và phát triển
đến đâu, con ngƣời vẫn không giải quyết đƣợc mọi vấn đề của mình. Tật bệnh không thể
hết, cái chết không biến khỏi địa cầu, động đất, bão lụt, núi lửa phun cùng với bao tai
ƣơng khác rình rập tôi và hết thảy trên mọi nẻo đƣờng cuộc sống. Thế mà để sống, tôi cần
đến một tối thiểu an toàn, một chút sáng hy vọng. Vâng, tôi rất cần đến Thiên Chúa và
sự phù giúp của Ngài. Ðừng để tin tƣởng mài nhụt sức tự cƣờng của tôi, nhƣng cũng
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đừng để tự tin đạêt tôi vào vị trí không phải của mình, mà của đấng Tự hữu. Một sự
chiếm đoạt bất chính!
Nói tóm lại, phải luôn thanh lọc đức tin và thanh lọc cầu nguyện. Ðức tin trƣởng thành
giả thiết tự cƣờng, nhƣng cũng khiến nhận ra rằng, tất cả những gì tôi có đều do Thiên
Chúa mà có. Nhìn nhận cả hai sức mạnh, và đặt cái nọ lồng trong cái kia nhƣ thế, tôi sẽ
thấy mình vững chắc lên, không gì lay chuyển nổi: "Khi tôi yếu, đó là lúc tôi khỏe vậy".
Tự tin do tin tƣởng càng hút vào cầu nguyện, chứ không đẩy xa nó đâu.
Ðây là thứ cầu nguyện nó không khinh rẻ "lƣơng thực hằng ngày" của bản thân và ngƣời
thân, nhƣng nhìn lƣơng thực ấy trong viễn cảnh lợi ích toàn bộ của con ngƣời, do đó phụ
thuộc vào lƣơng thực thiêng liêng. Và cũng thế đối với nhu cầu thế giới, mà cầu nguyện
của tôi phải mở rộng tới.

Phƣơng pháp cầu nguyện
Cầu nguyện có thể là chiêm ngƣỡng, có thể là xin ơn. Về suy chiêm riêng biệt, chúng ta
đã nói ở chƣơng IX rồi. Tại đây, chỉ bàn đến nguyện cầu theo nghĩa tổng quát, nhất là
theo nghĩa thông thƣờng: việc trao đổi, truyện trò với Chúa. Sau đây là Bảy quy tắc thực
hành, giúp ta đạt dồi dào kết quả
Quy tắc 1: Uốn theo Thánh Thần _ Chính Thần khí đức Yêsu làm bật lên trong ta tiếng
kêu Abba, Ba (Rom.8.15; Gal.4.6). Và dù ta chƣa biết cầu, Thần khí vẫn cầu thay ta bằng
lời than vãn khó tả (Rom.8.26). Ngài làm thế kể từ lúc ta gặp Cha, nghĩa là từ lúc chịu
Phép rửa và sống bằng sữa ân sủng. Vậy việc của ta chỉ là hòa lời và hòa lòng với Thánh
Linh, để mình cuốn theo dòng nguyện cầu nguồn gốc và siêu nghiệm nơi Ngài (Siêu
nghiệm (transcendantal): ngay trƣớc cả cảm nghiệm hay ý thức, nhƣng lại làm nền và
khuôn cho cảm nghiệm hay tri thức. Nhƣ đã nói trên, sự có mặt cầu nguyện của Chúa
Thánh Thần trong ta là điều kiện siêu nghiệm để ta có thể cầu nguyện hữu thức với Cha.
Ðây là suy diễn từ Thần học siêu nghiệm của K. Rahner, mà thần học này lại đƣợc gợi ý
từ triết học siêu nghiệm của Kant).
Trong thực hành, để bắt đầu cầu nguyện, ta hãy thỉnh Thánh Linh cầu cho ta và với ta.
Thế rồi, lắng nghe Ngài ở bề sâu tâm hồn, một cách hồn nhiên hãy buông theo những
thúc đẩy thiêng liêng. Buông đấy, mà vẫn cố gắng đấy, cố nhƣng không căng, không bận
tâm chi cả. Nhƣ trong thiền ấy.
Buông lắng nghe Thánh Linh, ta dễ biết Cha muốn gì ở ta, muốn ta xin gì ở Ngài. Cha
muốn gì ở ta ƣ? Ta phải thấy mình còn cách xa những gì Cha muốn. Một cách khiêm tốn
và đơn sơ, ta nhận thiếu sót của mình mà vẫn tin vào tình Cha. Cha muốn ta xin gì ƣ?
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Hẳn là xin "cho ý Cha đƣợc thực hiện", nơi ta và xung quanh ta. Cũng là xin những gì ta
đang cần, đang thiếu, cho cuộc sống thiêng liêng đã, cho cuộc sống vật chất sau, nhƣng
tùy Cha định liệu.
Ðể ngày càng hiểu Cha muốn gì nơi tôi, hãy suy niệm Lời Chúa, suy về kinh Lạy Cha, về
một số kinh quen thuộc chúng làm nên những bài tập hƣớng dẫn cách nguyện cầu. Nhất
là hãy đi sâu vào tâm tình Chúa Yêsu, những khắc khoải sâu xa của Chúa đƣợc tỏ lộ
trong lời nguyện cuối cùng sau đây:
 Xin cho chúng biết Cha, biết con đƣợc Cha sai đến. Xin giữ chúng trong sự thật và
khỏi nhiễm mùi thế gian, dù chúng đƣợc con sai đến giữa thế gian. Xin cho chúng
nên một, để thế gian tin rằng Cha đã sai con, và Cha yêu chúng nhƣ đã yêu con...
(Yo. ch. XVII).
Quy tắc 2: Ở bề sâu _ Ðúng là phải trở về với bề sâu của lòng, nơi đó Chúa Yêsu đang có
mặt và đợi ta, nơi đó Thần khí Con đang cầu nguyện với Cha và chờ ta hợp xƣớng.
Chính Thầy đã khuyên, là phải rút vào chỗ kín đáo nhất trong phòng, rồi khóa cửa lại,
thì mới có thể trò truyện với Cha đấng đợi ta ở nơi ẩn khuất (Mt.6.6). Vâng, dù cầu riêng
hay cầu chung, việc gặp Chúa chỉ có thể diễn ra ở bề sâu này. Và nếu không gặp ở bề sâu
ấy, thì chẳng còn chỗ nào khác để gặp nữa. Vì thế, đừng lẫn đọc kinh với cầu nguyện, dù
anh có thể cầu nguyện bằng đọc kinh. Kinh có thể là những công thức dọn sẵn một cách
công phu và đúng thần học để dẫn ý trong cầu nguyện. Trong trƣờng hợp ấy, chúng
đóng vai trò sƣ phạm, dậy anh biết cầu gì và cầu thế nào. Nhƣng kinh sẽ thành tiếng vẹt
nói nếu không kéo đƣợc ý anh theo kinh. Kinh còn có thể cản trở cầu nguyện khi kinh
xin một cái, mà anh lại mong muốn một cái khác. Vậy khi nhờ kinh mà biết cách cầu rồi,
đôi khi nên rời khỏi kinh để nói thẳng với Chúa những gì anh muốn, những lời tâm sự
giữa con với cha hay giữa bạn tri âm với nhau.
Quy tắc 3: Một cách đơn thành _ Tâm sự với Chúa, đôi khi các thánh dùng những lời lẽ
thân mật, đến nhƣ "nhõng nhẽo". Ðúng nhƣ đứa trẻ cảm gì nói luôn, nghĩ đâu nói đấy,
không biết rào trƣớc đón sau, không biết lễ nghi phiền phức. Thế là thiếu khoảng cách
đấy, nhƣng sự gần gũi rõ nét hơn. Thật ra, ý thức khoảng cách có thể vẫn còn, nhƣng
trong cơn say yêu, ngƣời ta để nó sau lƣng. Cũng nhƣ khi đập vỡ bình thuốc thơm đắt
giá, không phải Maria không quan tâm đến kẻ nghèo, nhƣng khi bốc yêu rồi, thì ngƣời ta
không tính toán nữa (Yo.12.3 tt.).
Chỉ trong tình yêu, ngƣời ta mới bi bô trẻ nít đƣợc. Và chỉ trong thái độ đơn sơ ấy, sự
chân thành mới đầy đủ. Vì thế, Nƣớc Trời là của ai giống trẻ con (Mc.10.14-15). Hãy cởi
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mở với Chúa nhƣ đứa nhỏ với mẹ, và rồi ta sẽ gặp Chúa, đấng lộ mình ra với trẻ con, chứ
không phải với kẻ lớn khôn (Mt.11.25).
Quy tắc 4: Xuống thung lũng phì nhiêu _ Ðơn thành với Chúa, ắt hiểu mình là gì trƣớc
Chúa. Quả thật, ta không thể nhận ra cái gốc KHÔNG của mình trƣớc đấng Toàn Có, nếu
chẳng thấy mình thiếu thốn và cần Chúa luôn luôn. Ðó là "đi xuống thung lũng phì
nhiêu của mình" (Tiên sa nhỏ), ở đó nƣớc dồi dào và đất màu mỡ, khiến ta sống đầy đủ
và lớn lên nhƣ thổi.
Sự bớt mình là điều kiện để Chúa lớn thêm (Yo.3.30). Nhận mình yếu là cơ sở để tin vào
Chúa. Không còn nghĩ mình là gì, đáng gì, có gì, tôi dễ dàng đón đợi từ Chúa tất cả. Và
một khi đã trọn niềm tin vào Chúa, Chúa sẽ đến trọn vẹn với ta và hành động trong ta
mà không gặp trở lực nào.
Coi mình yếu không phải là ỷ lại, từ bỏ phấn đấu đâu. Không sức tự mình, nhƣng đầy
sức tự Chúa: "Tôi có mọi sức trong đấng tăng sức cho tôi" (Php.4.13). Nên tôi bạo lên gấp
trăm, vì tôi không chiến đấu đơn độc (Cậy có Chúa mà bạo lên phải chăng là thiếu đức
Dũng? Sự có mặt của Chúa bằng ân sủng phải biến đổi chính con ngƣời tôi thành can
đảm, thì can đảm mới làm nên bản sắc của tôi. Sự nƣơng cậy vào Chúa là thái độ hợp ký
và cần thiết của đức tin, nhƣng bên cạnh đó, đức Dũng vẫn cần nhƣ một trong những
nhân tố cấu thành sự toàn thiện).
Quy tắc 5: Cố gắng kiên trì _ Buông theo Thần khí, thì cũng phải có hành vi thả mình
trôi theo. Và phó thác cho Chúa không có nghĩa thây kệ Chúa. Tất cả do Chúa đấy, mà
tất cả cũng do anh, do anh ở mặt phẳng dƣới, cố nhiên. Chúa không thể làm nếu không
có anh hợp tác. Nghĩa là luôn phải cố. Bắt đầu thì mệt, về lâu sẽ dễ, sẽ quen đi. Theo
Abba Agathon, cầu nguyện là "chiến đấu suốt đến chết". Và theo giải thích của Tiên sa
Avila, thì "yêu một Thiên Chúa mà ta không thấy, yêu thế quả là điều gay go".
Nếu giây cung của anh còn yếu, lo đứt nếu căng quá căng lâu, thì hãy căng từng lúc,
ngăn ngắn thôi. Nghĩa là khi cầu mà thấy mình đang đãng trí, anh đừng buồn bã, bứt rứt
làm gì, cái gì đã qua cho qua luôn vì chẳng lấy lại đƣợc nữa. Hãy quan tâm đến hiện tại,
xem cách nào bù đắp hữu hiệu nhất. Nếu gắng lâu, có lẽ anh sẽ ngại, do đó cũng không
thực muốn gắng. Nhƣng nếu gắng giây lát thôi, chắc anh thấy làm đƣợc. Giây lát thực sự
cố gắng sẽ giúp anh lấy chất lƣợng bù cho số lƣợng mất mát. Và cố gắng một khi hữu
hiệu hẳn làm anh phấn chấn lên, khiến hết buồn ngủ hoặc ƣơn ƣởi, vì dƣ âm của phút
giây sốt sắng sẽ kéo dài trong những phút giây tiếp theo.
Trong cố gắng nói trên, anh có thể tăng chú ý vào lời kinh đang đọc, hay, tạm bỏ kinh
đấy, hãy truyện trò với Chúa một cách đơn sơ. Hãy nói với Chúa về chính tình trạng
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đáng thƣơng hay đáng trách của mình: Chúa ơi, con lƣời, con khô khan thế đấy, làm sao
đƣợc bây giờ. Chúa hãy muốn đi, và con cố gắng đƣợc ngay!
Quy tắc 6: Với cả thân xác nữa _ Một khi "Lời đã thành thịt", thì thịt ấy làm hiển lộ Cha
ra ("Ai thấy Thầy là thấy đấng sai Thầy") và thành chỗ tôi đến gặp Cha. Chẳng những
thân xác Chúa thần thánh, mà cả thân xác tôi cũng ƣơng mầm để đƣợc thần thánh hóa
theo. Nhờ đó, chẳng những tôi có khả năng yêu Chúa với tim, hồn (Nl.6.5), mà bằng cả
thân xác nữa.
Thánh Inhã Loyola đã sáng chế cách chiêm ngắm bằng ngũ quan: dùng từng giác quan
để nhìn, nghe, ngửi, nếm, sờ (bằng tƣởng tƣợng, cố nhiên) nào là hỏa ngục, nào là Chúa
Yêsu, Ðức Mẹ, v.v., nhƣ trong một giai thoại Phúc âm nào đó. Bắt chƣớc Ấn giáo, đôi khi
Công giáo Ấn cũng đƣa múa nhảy vào phụng vụ. Bắt chƣớc hành giả Ấn giáo, nhiều
ngƣời Công giáo còn tìm Chúa bằng phƣơng pháp tọa thiền nữa (Về con đƣờng thiền, có
thể đọc những tác phẩm nhƣ của Lassale, Zen, voie de l'illumination, của W. Johnston,
Zen et connaissane de Dieu...).
Khi cầu nguyện, suy chiêm mà tâm tình bất định vì đang lo chuyện này chuyện khác,
hẳn khi ấy ta thấy tim đập nhanh, thở dập dồn và thần kinh nhƣ lật bật. Vậy, phải tâm
tịnh đã. Ðể tâm tịnh, không gì tốt bằng thƣ giãn, thở chậm nhẹ và điều hòa, trong khi,
khác với thƣ giãn, trí khôn vẫn giữ sáng suốt. Thế rồi, để có thái độ khiêm cung và sùng
kính, ta chỉ việc nhìn xuống và cúi thấp đầu, là thấy hiệu quả ngay.
Quy tắc 7: Cầu nguyện trong văn mạch cuộc sống _ Ngƣời còn ham hố và phóng túng
không dễ cầu nguyện đâu. Ngƣời kiêu căng và tự mãn cũng không ở vào tƣ thế thích
hợp để gặp đấng là Chủ tể. Vậy để bƣớc vào cầu nguyện, nhất là để nâng cao cấp độ cầu
nguyện, ta phải nâng cao mức sống luân lý và tôn giáo nữa. Vâng, ta chỉ cầu nguyện dễ
khi sống tinh thần hy sinh, khi thuận theo ý Chúa. Ta chỉ cầu nguyện sâu khi lòng siêu
thoát, không vƣơng bụi trần. Và ta chỉ thân mật đƣợc với Chúa khi quên mình vì anh em.
Dù sao, nếu cuộc sống chƣa đƣợc nhƣ thế, ta cũng đừng thất vọng. Hãy lợi dụng sự
nghèo túng nhƣ đòn bẩy để "nâng tâm hồn lên". Nghĩa là nhìn nhận sự thiếu sót và thấp
kém của mình để chỉ biết nƣơng nhờ vào lòng Chúa thƣơng xót. Nhận thức đƣợc nhƣ vậy
đã là ơn Chúa và khởi điểm của đƣờng về.
Nếu thế, phải chăng càng thánh thì càng có cảm nhận đầy tay, do đó khó ở trong tƣ thế
để nhận ơn? Quả thật, ở mức thánh nửa vời, ngƣời ta thƣờng phải đấu tranh chống
khuynh hƣớng tự mãn ấy. Nhƣng khi thánh thật rồi, gần đấng là Chiều cao, ngƣời ta tự
thấy mình thấp bé hẳn đi. Tự nhiên thấy mình bé, vị thánh dễ thành đơn sơ và ăn nói tự
nhiên với Chúa.
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***
Khi nguyện cầu đã tỏa hƣơng sang cuộc sống, thì cuộc sống thành cầu nguyện rồi. Ngƣời
ta sẽ cầu bất cứ lúc nào và bất cứ đâu, trong khổ đau cũng nhƣ khi vui sƣớng, trong lo
âu, thất vọng cũng nhƣ khi hứng khởi tràn trề.
Ðể đƣợc nhƣ vậy, trong khi say sƣa nguyện cầu, đôi lúc cũng nên nghĩ đến cuộc sống
nữa. Và hãy nói với Chúa về những vấn đề của mình.
Thánh Ignace đề ra phƣơng pháp "Chiêm ngắm để yêu" (contemplatio ob amorem)
trong Thần thao cuối tuần IV. Sau khi đã ngắm Chúa nơi Chúa nhiều rồi, bây giờ ngƣời
ta ngắm Ngài nơi tạo vật. Vâng, hãy tập nhận ra dấu vết Chúa nơi hoa lá, chim muông,
trƣớc trời cao biển rộng, cả ở những con ngƣời và tác phẩm của họ nữa. Quen nhìn ra
Chúa ở những gì quanh ta, ta mới dễ gặp Chúa ở thiên nhiên, trên đƣờng phố, cũng nhƣ
giữa những bận bịu của cuộc sống lao động và bon chen. Thỉnh thoảng giữa những lúc
tất bật ấy, ta hãy hƣớng lòng về Chúa, bằng một cú liếc nhanh thiêng liêng, bằng mấy
câu "nguyện tắt" (oraison jaculatoire). Thỉnh thoảng một giờ cầu thời mạnh (temps fort)
và từng lúc những phút giây hâm nóng nhƣ thế sẽ duy trì sự có mặt của Chúa, sẽ giúp ta
nguyện cầu liên tục bằng chính cuộc sống của mình.
Bằng cách xóa bỏ sự phân ranh giữa chiêm đạo và sống đời nhƣ thế, ta sẽ đắc thủ mức
"Chiêm trong hành động" theo cách gọi của Nadal khi diễn giải con đƣờng Ignace. Sẽ
không còn kiểu phân biệt xƣa kia giữa hai nếp sống chiêm và hành với ƣu thế dành cho
chiêm. Ðây là di sản Platon-thuyết nơi giáo phụ, quan điểm xuất thế của đời sống đan tu:
ý tƣởng đứng trên thực tại và chiêm ngƣỡng đứng trên hành tác.
Thấy Chúa trong tất cả thì không còn chối bỏ trần thế và coi khinh tín đồ vì thấy họ lăn
lộn giữa đời. Thấy Chúa trong tất cả, ta cũng không dám lạm dụng vật chất để phạm tội.
Vật chất, ở chỗ nó phản ảnh Thiên Chúa, sẽ thành đòn bẩy biểu hiệu để phóng ta về phía
chiêm ngƣỡng và cầu nguyện thƣờng hằng.

Cầu nguyện cộng đồng và phụng vụ
Mỗi chúng ta nối dài con ngƣời Chúa để thành nhị-Kytô (alter Christus). Toàn thể chúng
ta nối dài thân mình Chúa để thành Huyền thân, Giáo hội. Nơi Chúa, tất cả chúng ta
thành một thân cho một Ðầu và do một Thần khí. Cái tính Một ấy, theo hƣớng đi Nhập
thể, từ trong phải hiển hiện bên ngoài. Hiển hiện trong một niềm tin đồng tuyên xƣng,
trong sự "ý hợp tâm đầu" (homothumadon) của lối sống, trong đồng thanh của chúc
tụng, nguyện cầu:
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 "... Sự hiện thể chính yếu của Hội thánh là ở việc dự đầy đủ và chủ động của toàn
dân Thiên Chúa vào cùng một lễ nghi phụng vụ, nhất là trong cùng một lễ Tạ ân,
một nguyện cầu, bên cùng một bàn thờ ở đó giám mục chủ tọa, có linh mục đoàn
và phục dịch viên vây quanh" (Sacrosanctum Concilium, số 41).
Dù cầu một mình, nhờ ơn thông hiệp, ta vẫn cầu trong lời cầu của Chúa Yêsu và Giáo
hội. Cầu nơi lời cầu của Chúa Yêsu, vì Ngài là môi giới toàn vẹn và duy nhất, Môi giới
viết hoa:
 "... Thiên Chúa chỉ có một, và chỉ có một môi giới giữa loài ngƣời và Thiên Chúa.
Ðó là đức Yêsu Kytô, đấng là ngƣời, đấng đã nạp mình làm giá chuộc chúng ta" (1
Tim. 2.5-6).
Giải thích thánh vịnh 102 (101), thánh Augustin cũng nghĩ rằng, khi ta khổ đau và
nguyện cầu, thì đó là Chúa Yêsu lo âu và nguyện cầu nơi chúng ta. Chính vì mỗi ngƣời
và hết thảy đều cầu nơi lời cầu của Chúa, nên tất cả làm thành chỉ một tiếng nói trong
Chúa (giải thích thánh vịnh 37, câu 6), tiếng nói của Hội thánh thân mình Chúa.
Ðể lời cầu hiện rõ là của cộng đồng, lời cầu ấy phải thành hợp cầu của dân. Việc thờ tự
chung này có tên là Phụng vụ (liturgie), nó đặt nền trên tế sự của Chúa Yêsu và có phần
trong tế vụ của thiên giới. Ðã là hợp cầu, thì phải thể hiện bằng đồng thanh, đồng cử
điệu. Vì thế, ít hay nhiều, cầu nguyện ấy phải đƣợc thiết kế. Lời cầu đƣợc quy hoạch nhƣ
thế sẽ thành kinh, và cử chỉ quy định sẽ thành nghi lễ, trong khi sự phân công rõ làm
nên những chức vụ. Sự cơ chế hóa lắm khi là rất cần để làm khuôn thƣớc cho cả những
biểu phát tự do của con tim và đoàn sủng, nhƣ đã thấy trong Tông đồ công vụ và nhiều
thƣ thánh Phaolô. Ðúng là một tối thiểu tổ chức rất cần nhƣ một vành đai an toàn, vành
đai đủ chắc để cản ngăn những quá trớn và lạm dụng. Có điều vành đai ấy phải đàn hồi
để khuyến khích những biến chế và sáng kiến hữu ích, giúp cho cầu nguyện sinh động
hơn và đáp ứng đòi hỏi của mỗi hoàn cảnh. Vậy "chữ đỏ" (rubriques) không nên đi vào
chi tiết để choán hết chỗ của tự phát đoàn sủng. Thần khí cần đến một khoảng trống nào
đó để tung hoành phỉ chí, Ngài thích "hứng đâu thổi đấy", rất phóng khoáng từ trong
bản chất của mình.
Trong thực hành, nên thúc đẩy chia sẻ Lời Chúa và cầu nguyện tự phát. Nên chọn bài
đọc và ca kinh thích hợp cho mỗi hoàn cảnh. Giáo quyền đã bắt đầu cho phép nhƣ thế,
nhƣng không gian dành cho tự phát còn hẹp. Không gian tuy hẹp đấy, mà xem ra đã
rộng quá rồi, khi mà phần đông chẳng thiết lợi dụng vì không ƣa động não. Cho phép
"Lời nguyện giáo dân" ƣ? Ông thầy nào đó sẽ soạn sẵn để giáo dân đọc. Ðọc chứ không
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phải cầu. Thậm chí để đọc, ngƣời ta còn lấy nguyên mấy mẫu in sẵn. Ðúng là căn bệnh
lƣời tệ hại, cộng với thói quen bao cấp truyền tử nhập tôn.
***
Nghi thức không phải chỉ là lời kinh, ca, âm nhạc, mà còn cử điệu nữa. Nếu lời đi với ý
tƣởng, thì cử điệu có thể động thẳng đến tâm tình. Một cử điệu tự nhiên thể hiện một tình
cảm. Một cử điệu quy ƣớc, nếu quen đi đôi với một tình cảm, cũng gợi cảm nhƣ một cử
điệu tự nhiên vậy.
Một cử điệu quy ƣớc thành tự nhiên có thể do luyện tập cá nhân, có thể do truyền thống
văn hóa lâu đời.
Bằng ca kinh và cử điệu, bằng không gian, thời gian đƣợc cấu trúc cho sùng kính chung,
phụng vụ sẽ giáo dục ta cầu nguyện và tạo nên quanh ta một bầu khí giúp ta chiêm
ngắm mầu nhiệm Chúa và trao đổi tâm tình với Ngài. Ðể đƣợc thế, một đằng ta phải tôn
trọng những quy định, đằng khác phải vƣợt xa hơn "chữ đỏ" để nhắm cái mà nghi thức
muốn gợi ý cho ta. Bằng cách ấy, ta cố sống các mầu nhiệm Chúa để các mầu nhiệm ấy
thành hiện thực cho ta lúc này, nhờ đó nuôi sống ta.

Biểu hiệu trong phụng vụ
Ðể khơi động tâm tình trong cầu nguyện, nhất là trong nguyện cầu phụng vụ, chúng ta
rất cần đến hình ảnh và cử chỉ.
Ðể nói lên sự suy phục Thiên Chúa ƣ? Hãy cúi đầu thật sâu, và lập tức anh thấy mình ở
trong thái độ ấy. Ðể hiểu Chúa yêu anh thế nào ƣ? Hãy nhìn vào máng cỏ hay nhìn lên
thập giá, và anh sẽ hiểu ngay. Chứ cứ trừu tƣợng mà nói: "Chúa yêu loài ngƣời", "Tôi thụ
ơn Chúa", thì chỉ thấy trơ trơ, trừ phi những ý tƣởng này, do nghiền ngẫm lâu ngày, đã
đƣợc nối kết với một tình cảm. Có điều, để nối với tình cảm hay khơi động tình cảm, ý
tƣởng ấy vẫn phải nhờ môi giới của ảnh tƣợng thuộc trí tƣởng, mà ta có thể gọi là hình
tƣởng. Nhất là khi đối tƣợng nhắm lại thuộc lãnh vực thiêng liêng, nhƣ Thiên Chúa và ơn
thánh hóa. Và tình cảm muốn gợi khi ấy cũng phải thiêng liêng theo.
Khi đối tƣợng nhắm là siêu giác nhƣ thế, thì hình ảnh biểu thị trở thành biểu hiệu
(symbole) rồi. Tuy biểu hiệu là hình ảnh, nhƣng cái mà nó chỉ lại siêu giác, vô hình. Sở dĩ
hình ảnh có thể chuyển đổi biểu thị nhƣ thế, là vì cái mà nó chỉ, nhƣ ánh sáng chả hạn,
vẫn có gì giông giống với những cái nhƣ thánh thiện và vinh quang. Vâng, dù vật chất
hay thiêng liêng, mọi thực tại đều mô phỏng một tiêu mẫu chung là Thiên Chúa sáng
tạo.
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Vì cái mà hình ảnh nói lên trực tiếp thì khả giác, nên hình ảnh có khả năng khơi động
một năng lƣợng tâm-sinh, một giác cảm hay tình cảm. Vì có chuyển hƣớng trong biểu
thị, nên năng lƣợng tâm sinh kia, bị nén về phía dƣới, sẽ thăng hoa để nên thuần khiết
hơn, cao quý hơn, thiêng liêng hơn. Và đây là do quy luật Chuyển đổi năng lƣợng
(transfert d'énergie). Con ngƣời vốn thân tâm đồng tại, đồng hoạt mà! Cảm tính có thể
kéo xác lên theo tinh thần hay dìm tinh thần xuống theo xác, và đây là việc của biểu thị
nó tác động qua trung gian của tƣởng trƣờng (l'imaginaire, champ d'imagination).
Ảnh tƣợng nói đây không thuộc địa hạt của ba giác quan chiếm hữu là khứu, vị, xúc
chúng trực cận sự thỏa mãn các nhu cầu tồn sinh (nhƣ ăn uống) hay truyền sinh (nhục
dục). Những ảnh tƣợng này nhƣ lẩn trong thực tại vật chất, chứ không giữ một khoảng
cách để nên hình ảnh suông về những thực tại ấy. Chỉ có ảnh tƣợng thính, thị mới đạêt
thực tại đối diện với ta để trình bày nó với ta, khiến nó thành đối tƣợng của chiêm
ngƣỡng đƣợc. Vâng, ý tƣởng về cánh đồng lúc ban mai, qua ảnh tƣợng (của trí tƣởng) về
màu xanh, về tiếng gió rì rào, tiếng chim hót líu lo (kèm theo đôi chút cảm giác mát mẻ),
sẽ khiến lòng tôi sảng khoái, và thấy lâng lâng, thanh thoát.
***
Ảnh tƣợng tâm lý, di tích của cảm giác và chế phẩm của trí tƣởng, vì từ thực tại vật chất
mà phát sinh trong ta, nên ít nhiều vẫn hƣớng về thực tại vật chất khi trong ta xuất hiện.
Ðể diễn tả một thực tại thiêng liêng, tuy ta phải mƣợn chúng, nhƣng chuyển hƣớng biểu
thị và cải biến xung động cảm tính luôn đi kèm. Thí dụ, ở câu "bão tố ngày chung thẩm",
hình ảnh Bão tố làm nổi lên trong tôi nỗi kinh hoàng, nhƣng vì biểu thị chuyển hƣớng về
Ngày chung thẩm, nên nỗi kinh hoàng kia cũng đƣợc cảm thức thần thiêng chuyển hóa
thành thiêng liêng.
Vâng, phải có cảm thức thần thiêng để vừa chuyển hóa tâm tình vừa chuyển hƣớng biểu
thị cho một hình ảnh. Chứ nếu không, một ảnh tƣợng đẹp về Ðức Mẹ sẽ giam hãm tôi
trong xác phàm đẹp của một phụ nữ bất cứ, chứ không giúp tôi phóng mình lên để gặp
đúng Ðức Maria Mẹ Chúa Trời, với một thân xác đã trở thành "thiêng liêng" và bất tử.
Về hình ảnh Nhà thờ cũng thế. Lẽ ra, nhà thờ phải là biểu hiệu về Tập hợp thiêng liêng
(Ekklêsia, tập hợp), tức Giáo hội. Nhƣng kẻ không đủ khả năng tự giải phóng mình khỏi
cám dỗ vật chất, sẽ dừng lại ở nhà thờ vật chất, mà không nhìn ra sự hiện diện của Chúa
giữa chúng ta bên ngoài những khu vực thánh đƣờng.
***
Biểu hiệu dù do cá nhân tự chế, vẫn phải dựa một phần vào cảm thức chung của một
vùng. Cảm thức chung ấy hình thành chầm chậm, tạo nên những cách nhìn và cách biểu
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thị đặc thù, khiến cho hoa hồng thành biểu hiệu của tình yêu bên Tây, hoa sen nói lên sự
cao quý, thậm chí huyền nhiệm cho phƣơng Ðông.
Mỗi khu vực văn hóa đều có cả một hệ thống biểu hiệu chính yếu của mình, mà chỉ ai
mang sẵn "gen" văn hóa của nhóm ngƣời ấy mới hiểu nổi. Nhƣ con hạc chả hạn, nó nói
nhiều với Trung hoa về thế giới bên kia, nhƣng lại câm lặng hoàn toàn với hầu hết các
khu vực khác.
Những biểu hiệu tập thể nền tảng nhất đƣợc Jung gọi là Nguyên tiêu (archétype).
Nguyên tiêu có thể là biểu hiệu về một cái gì chìm sâu trong vô thức, hay chính cái thuộc
vô thức này mà hình ảnh nói về, nhƣng nói hết thì không thể. Bởi thế, nguyên tiêu có thể
đƣợc diễn tả bằng những hình ảnh khác nhau tùy theo khu vực văn hóa. Sự ác chả hạn
xuất hiện bên Tây dƣới dạng con rắn có cánh và sừng (dragon), trong khi bên Ấn nó lại
hiện hình dƣới dạng ngƣời có sừng và đen đủi (các loại quỷ asura, preta, yaksïa, daitya,
râksïasa).
Cựu ƣớc và Tân ƣớc vẫn dùng nguyên những biểu hiệu có tính nguyên tiêu của vùng Ðịa
trung hải, nhƣng biến cải ý nghĩa theo niềm tin riêng. Và đó là rồng của sự ác, là nƣớc
của nguồn sống, là Tây phƣơng của bóng tối sự ác và sự chết, v.v... Trong Phép rửa Kytôgiáo, ngƣời ta từ bên Tây mà xuống nƣớc để tiến lên ở bên Ðông. Dìm xuống nƣớc cũng
là đi vào hỗn mang và lòng Mẹ nguyên thủy để tái sinh trong đời sống siêu nhiên.
Chịu rửa trong nƣớc và Thần khí là để sinh thành con Chúa Cha. Nếu vai trò của Ngƣời
cha nguyên sơ là ở trên cao, thì vai trò của Ngƣời mẹ nguyên sơ lại ở chiều sâu, cái nó
nói lên sự thân mật và khơi dậy cảm giác an toàn (Xx. Charles A. Bernard, Théologie
symbolique, Téqui, Paris, 1978, tr.37). Tây phƣơng thiên về chiều cao vì đƣợc chi phối
bởi nguyên tiêu Ngƣời cha, nên cũng yêu ánh sáng và sự rõ ràng, chính xác của lý trí.
Các thánh đƣợc họ trình bày với cặp mắt nồng cháy và hƣớng lên, trong khi vẻ mặt thì
rạng rỡ. Trái lại, đƣợc chi phối bởi nguyên tiêu Ngƣời mẹ, Phƣơng đông nghiêng về
chiều sâu, khiến đức Phật của họ mắt lim dim, hƣớng về chỗ thâm u nhất của mình. Lý
tƣởng của họ không nằm ở sự rõ ràng của hình thức, nhƣng sự mờ ảo của phân biệt âm
dƣơng, sự xóa bỏ hình thức của Vô và Vô vi.
Ðể dễ đi vào đời sống thiêng liêng, ngƣời Phƣơng đông hãy khai thác điểm mạnh này và
hãy hƣớng nội, vào thiền; đồng thời bù đắp một phần vào chỗ yếu bằng cách tập phân
định (discerner) rõ và hành động có kế hoạch. Vẫn biết rằng chúng ta cần phải đi vào các
biểu hiệu chính của kinh thánh để hiểu thấu Phúc âm, nhƣng cùng lúc cũng phải trở về
với các hình ảnh Phƣơng đông quen thuộc để diễn tả và khơi động tâm tình tôn giáo của
mình. Hãy chú ý nhất đến các biểu hiệu có tính nguyên tiêu của khu vực chúng ta, vì
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chẳng những chúng giàu khả năng biểu thị, mà chúng còn là động năng cảm tính rất
mạnh và có rễ ăn rất sâu (Xx. C.G. Jung, Essai d'exploration de l'inconscient, ch.VI và
VIII).
***
Chúng ta cần uốn tâm tình tôn giáo theo những đƣờng cong của không gian và thời gian
thiêng liêng. Không gian và thời gian thiêng liêng, tuy dựa vào không gian và thời gian
tự nhiên, nhƣng biến đổi chúng theo mình, theo cấu trúc đặc biệt của mình. Nếu không
gian và thời gian tự nhiên bằng phẳng (plat), thì không gian và thời gian thiêng liêng lại
nhấp nhô, với những độ cao thấp rất khác nhau từ chỗ này đến chỗ khác, do cơ chế
phụng vụ cũng nhƣ do tâm tình tôn giáo tập thể.
Về không gian, thì đỉnh sóng nằm ở nhà thờ và các điểm hành hƣơng. Ðối với nhiều tâm
hồn đạo đức, thì đỉnh sóng còn nằm ở các nơi thanh vắng và mát mẻ, với núi sông cây
cối, với cảnh trí bao la, ở đó họ dễ cảm nhận sự có mặt của Chúa.
Về thời gian, thì ngày đại lễ, cùng với những mùa quan trọng nhƣ Vọng-Giáng sinh,
Tuần thánh-Phục sinh hẳn có mật độ thiêng liêng lớn hơn cả. Cứ việc uốn thời gian mình
theo đó, là ta sẽ thở hít bầu khí nguyện cầu chung thích ứng và nạp sức thần ở điện thế
cao.
Có điều cũng đừng quá phụ thuộc vào đỉnh cao, đến nỗi phân biệt tục thiêng quá đáng,
chia cách nhà thờ với đƣờng phố, ngày lễ với ngày thƣờng trong năm, khiến không thể
thánh hóa chính đời sống diễn ra trong lao tác và tƣơng quan xã hội.
***
Anh có thể quý mến một ngƣời Âu Mỹ, nhƣng lại cảm thấy gần gũi với ngƣời Việt của
mình hơn. Với các biểu hiệu đặc thù Ðông Tây cũng thế. Và cũng thế với cử điệu.
Việc quỳ gối có ý nghĩa rất nhiều với ngƣời La mã, vì nó quá quen với ông cha họ khi
những ngƣời này tỏ lòng kính cẩn đối với vua và thần linh. Nhƣng quỳ gối mà ngay lƣng
lại chẳng nói gì với một ngƣời Việt thuần việt. Với ngƣời Việt cũng nhƣ Trung hoa, cúi
đầu dù không quỳ vẫn khơi dậy những tâm tình cung kính. Vì thế, nếu vô nhà thờ mà
cúi đầu, vái hai ba vái nhƣ đồng bào ta quen làm ở đình chùa, thì chẳng những họ cảm
thấy gần gũi với ta hơn, mà ta cũng cảm thấy dễ hơn sự có mặt của Chúa trên thập giá và
trong nhà chầu. Vâng, ta không thể yêu Chúa mà không bằng trái tim Việt, không thể
nên thánh mà không thánh từ chính con ngƣời Việt của chúng ta.

Phụng vụ huyền tích và đời sống huyền tích
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Cầu nguyện cộng đồng thƣờng tập trung ở phụng vụ huyền tích, nhất là ở thánh lễ.
Trong huyền tích và phụng vụ huyền tích, các hình ảnh và cử chỉ tƣợng trƣng cũng nắm
vai trò quan trọng nhất.
Trong huyền tích, ngƣời ta thƣờng tái diễn để dự vào các biến cố Thánh giá và Phục sinh.
Biến cố, chứ không huyền thoại.
Huyền thoại, đó là sự phóng thể của ham muốn và họa đồ của kinh nghiệm ngƣời xƣa.
Còn Nhập thể, Thánh giá, Phục sinh là những biến cố, qua đó Thiên Chúa can thiệp
ngoại thƣờng vào lịch sử. Không phải can thiệp bằng trung gian, mà can thiệp bằng
chính mình Ngài. Vâng, chính đấng là siêu thời gian đã thành lịch sử. Lịch sử đã đụng
phải Ngài để bị chiếm bởi Ngài. Vì Ngài có một chân trong lịch sử và chân kia ở vĩnh
cửu, nên tuy biến cố diễn ra vào một thời điểm nhất định, mà biến cố vẫn cao hơn thời
gian, vừa để nối các khoảnh khắc của thời gian với hằng tại, vừa nối các khoảnh khắc ấy
lại với nhau quanh biến cố thành một lịch sử cứu độ duy nhất. Vì thế và nhờ mầu nhiệm
Nhập thể, biến cố cứu chuộc khi đƣợc khánh niệm và tái diễn trong huyền tích, có thể
thành hiện tại cho ta lúc này và ở đây. Khi ấy, biến cố vừa đƣợc tái diễn y nguyên nhƣ
lịch sử, vừa biến hóa theo hoàn cảnh lịch sử của chúng ta vì đây là biến cố vì chúng ta.
Giáo hội chẳng là thân nối dài của Chúa (trong không gian và suốt dòng thời gian) một
cách huyền nhiệm đó sao? Mầu nhiệm Chúa Yêsu, nhƣ một biến cố lịch sử nó làm lịch
sử, nhờ khánh niệm sẽ ăn sâu mãi vào lịch sử để biến cải nó và cuốn nó về phía hoàn tất
cánh chung nơi Trời đất mới.
Khánh niệm là chiêm ngắm, mà cũng là đƣa mình vào đó để đƣợc biến đổi trong đó.
Biến đổi nhờ kinh nghiệm và do tác động huyền tích của khánh niệm.
Huyền tích diễn tả mầu nhiệm bằng hành động. Bằng việc làm và lời nói có tính biểu
trƣng. Huyền tích là "dấu hiệu hữu hiệu" mà! Nên trong ký hiệu (signe, tức nghi thức),
phải vƣợt ký hiệu về phía ý hiệu (signification, tức mầu nhiệm Chúa và sự cứu vớt thiêng
liêng). Có thế, huyền tích mới thành đòn bẩy thay vì nhà tù để giam hãm ta giữa bốn bức
tƣờng "chữ đỏ" (rubriques). Ðể nghi thức khỏi giam hãm ta, thì nghi thức đừng cầu kỳ và
cứng nhắc, lại nên dành chỗ cho tự phát đoàn sủng, cho cả im lặng của thờ bái, suy
chiêm.
Niệm tƣởng các biến cố Chúa từ hoàn cảnh lịch sử và xã hội của chúng ta hôm nay,
chúng ta có thể bƣớc một chân vào cuộc sống, để sự chiêm ngƣỡng bây giờ sẽ mở cửa vào
những kinh nghiệm sống sắp tới. Có nhƣ thế, phụng vụ mới không tách khỏi cuộc sống,
mà còn thành trái bom nổ giữa cuộc sống để "cách mạng" nó. Ðệ tử chính danh của Thầy
không thờ ơ với cõi trần, nhƣng cũng không dừng lại ở cõi trần. Tự đồng hóa mình với
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Chúa Yêsu, họ theo Chúa tiến vào lịch sử để chuyển hƣớng đi của lịch sử về phía Trời đất
mới.
Nên thánh, đó là đi sâu vào Chúa Kytô trong những mầu nhiệm của Ngài. Thế mà
huyền tích lại giúp ta nên một với Chúa một cách hoàn hảo trong những mầu nhiệm ấy,
nên phụng vụ huyền tích phải nên nguồn mạch và bảng chỉ đƣờng cho cuộc sống thiêng
liêng của ta. Chúng ta hãy dùng khánh niệm huyền tích nhƣ chìa khóa để đọc lịch sử loài
ngƣời, và tới kín múc năng lƣợng huyền tích để hành động thay đổi mình theo Chúa và
thay đổi thế gian thành Vƣơng quốc Chúa.
***
Bằng huyền tích và qua Giáo hội, Chúa Yêsu đang đồng hành với ta trong cuộc sống của
ta, đang dự vào cuộc sống ấy để kết nạp ta vào cuộc sống của Ngài. Và nhƣ thế bằng ân
sủng huyền tích. Ân sủng huyền tích có mặt trong mọi khúc quanh đời ta và vào những
giờ phút quan trọng nhất: lúc sinh ra trong đời sống thiêng liêng, lúc chất lên vai gánh
nặng loài ngƣời bằng thành lập gia đình, lúc sa vào những hoàn cảnh-giới hạn lão, bệnh,
tử...
Tất cả bắt đầu với Phép rửa.
Phép rửa, chắc anh hay chị chịu lâu rồi, hồi còn nhỏ lắm, chƣa biết cái chi chi. Nhƣng do
Phép rửa, anh chị vẫn đang sống ơn Phép rửa, đang kết hợp với Chúa chịu chết và phục
sinh, để trong mầu nhiệm kép này, Chúa không thôi biến cải ta. Vâng, miễn là anh chị đi
cùng chiều với tác động ân sủng.
Tặng phẩm Phép rửa vẫn còn nguyên đó, và vào mỗi dịp Phục sinh trong năm, vào mỗi
dịp kỷ niệm Phục sinh trong tuần (ngày Chúa nhật), chúng ta lại tƣởng nhớ ân huệ nói
trên, cái buổi đầu mà ta gặp gỡ Chúa và gia nhập cộng đồng Dân Chúa.
Chúng ta cũng đƣợc tái rửa cách nào đó trong mỗi Phép rửa mới, nhất là khi có ta tham
dự, vì Phép rửa không phải chỉ là bể hiệp cẩn của tân tòng với Chúa, mà còn của toàn
Hội thánh với Chúa, nhƣ Origène khẳng định.
Theo giáo phụ Clément thuộc Alexandrie, Phép rửa đã mang đến hết những gì có cho sự
toàn thiện của ta. Những huyền tích khác chỉ khai triển tiềm năng ấy, chứ không thêm gì
mới hẳn, cũng chẳng nâng lên một địa vị khác hoàn toàn. Cùng một ý tƣởng trên, thánh
Augustin cho rằng, xét về ân sủng và phẩm giá, ngài tuy là giám mục mà chẳng có gì
khác một giáo dân.
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Vì thế, phải trân trọng ơn Phép rửa, phải tôn trọng tƣ cách con Thiên Chúa của ngƣời để
yêu kính họ, tôn trọng tƣ cách con Thiên Chúa của mình để sống xứng tƣ cách ấy. Cùng
lúc, hãy nhìn nhận ơn đƣợc sai đi của Hội thánh: "Nhƣ Cha sai Thầy, Thầy cũng sai anh
em", ơn ấy cũng là của chính mình, chứ không dành riêng cho giáo sỹ đâu. Mỗi ngƣời
chúng ta đều trong quân ngũ cả, chỉ khác nhau về chức năng, có thế thôi.
Quả thật, chúng ta đều chung một ơn gọi nên thánh: Hãy nên toàn thiện nhƣ Cha các
con toàn thiện", dù ơn ấy biến đổi theo ngƣời và hoàn cảnh. Chúng ta chung một sứ vụ:
"Hãy đi tới muôn dân", dù không chung một phân công. Ít nhất, chúng ta có thể và phải
làm chứng bằng đời sống trong môi trƣờng sống và làm việc của mình. Nên thánh, đó là
nên một với Chúa và cắm sâu vào Giáo hội, do đó không thể thờ ơ với nỗi khắc khoải của
Thầy, với số phận các thành phần Dân Chúa.
Trong Chúa Kytô, tôi đã thành ngôn sứ với Ngài. Với Ngài, tôi phải nói về Vƣơng quốc
Trời, ít ra là bằng đời sống. Trong Chúa Kytô, tôi cũng thành tế sƣ nữa. Là môi giới giữa
Thiên Chúa với loài ngƣời, không thể tôi không thật lòng cầu cho "Danh Cha đƣợc kính,
Nƣớc Cha mở rộng, Ý Cha đƣợc thi hành..."
Quên mình để lo cho Nƣớc Cha và hạnh phúc anh em, đó là khai triển ơn Phép rửa, là
nên thánh, là thành một với Thầy trong mầu nhiệm Thánh giá-Phục sinh cũng nhƣ trong
sứ mạng cứu thế:
 "Nếu chúng ta đã chết đối với sự tội (trong Phép rửa), thì rồi chúng ta phải sống
thế nào đây? Hay anh chị em lại chẳng biết rằng, chịu rửa (dìm) trong Chúa Yêsu
Kytô, đó là trong cái chết của Ngài mà chúng ta hết thảy đã chịu rửa (dìm)? Vậy
bằng Phép rửa, chúng ta đã đƣợc mai táng với Ngài trong sự chết để rồi, cũng nhƣ
đức Kytô đã sống lại từ giữa kẻ chết do vinh quang Chúa Cha, chúng ta cũng sẽ
sống một đời sống mới" (Rom.6.2-4).
***
Sự nên một với Chúa sẽ thành hoàn mỹ trong lễ Tạ ơn, tức phép Thánh Thể. Trong phép
Thánh Thể, bằng dấu hiệu rõ nhất của đồng hóa là ăn uống, ta thành trọn một với Chúa
nơi con ngƣời của Ngài đã "thành" của ta. Ở đây, Chúa có mặt thật bằng trọn vẹn chính
thân mình Ngài, trọn vẹn CHO tôi và VỚI tôi. CHO TÔI vì tôi "dự phần thiên tính"
(theias koinônos fuseos) với Chúa. VỚI TÔI vì tôi hiệp thông đối vị với Ngài cũng nhƣ
trao đổi Abba thân mật với Cha.
Hiệp thông đối vị (communion personnelle) là hiệp thông thiêng liêng nhất, nên hẳn
cũng là căn bản của hiệp thông, nhất là trong phép Thánh Thể. Nên phải nhấn mạnh vào
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đó, và do đó nhấn mạnh vào nguyện cầu. Ðối vị, nên Chúa đang nói với tôi, và tôi phải
lắng nghe, phải tâm sự với Ngài. Phút tâm sự thiêng liêng nhất, vì gần gũi không thể tả.
Cầu nguyện chung của cộng đồng, vì đây là niệm tƣởng chung của Dân Chúa. Cầu
nguyện riêng của mỗi ngƣời giữa lòng Giáo hội ấy, vì đây là phút tâm tình ở bề sâu. Vì
thế, giữa những khúc ca kinh phải có lúc im lặng: im lặng của suy tƣ sau Phúc âm, im
lặng của tôn thờ sau Hóa thánh (consécration), im lặng của tri âm sau chịu lễ.
Sự có mặt của Thầy là có mặt tế hiến (Chúa chết để cứu tôi) và có mặt yến hội (Chúa phục
sinh để thành thức ăn nuôi sống tôi). Nên phải đi vào mầu nhiệm kép và ý hƣớng kép ấy
của Chúa trong suốt thánh lễ. Mặt khác, đừng chia thánh lễ bằng những nhát cắt dứt
khoát, làm nhƣ "Ðây là mình Thầy" thì chƣa có máu, rồi "Ðây là chén máu" vẫn chƣa vẹn
con ngƣời. Thánh lễ là một hành động ăn suốt, một chuyển động liên tục, mà mỗi phần
cắm sâu vào phần khác để làm nên chỉ một dòng chảy thôi. Bởi thế, khi niệm tƣởng đã
phải có tâm tình hiệp thông rồi; và khi chịu lễ, vẫn không thôi tƣởng nhớ: "Hãy làm... mà
nhớ tƣởng..."
Tƣởng niệm và hiệp thông cũng là hội nhập vào, là đồng tế với Chúa, do đó cùng nhau
đồng tế với chủ tế linh mục, giám mục. Hãy đến thánh lễ với đầy tay đóng góp bằng
những hy sinh và chia sẻ. Và từ thánh lễ đi ra, hãy cố sống cái mà thánh lễ đã dậy ta, để
cuộc sống làm nên một thánh lễ kéo dài và một hy sinh thập giá đƣợc tái diễn mãi.
Thánh lễ vừa là trung tâm của thờ tự Kytô-giáo, vừa hội nhập vào lễ tế thiên quốc, ở đó
Chiên con vẫn mang dấu tích hy sinh (Kh.5.6), ở đó van xin trong cầu nguyện đã chuyển
thành chiêm ngƣỡng trong no thỏa, an vui.
Xung quanh lễ Tạ ân, dần dà đã sinh ra một số loại hình sùng kính sốt sắng, nhƣ viếng,
chầu, kiệu Thánh Thể. Có điều phải chỉnh lại những sai lệch liên quan đến sự trong sáng
của đức tin. Và đó là thói quen sự vật hóa, tĩnh vật hóa Thánh Thể, tách nó ra khỏi hành
vi niệm tƣởng và hiệp thông, tức thánh lễ. Vâng, Chúa chỉ hiện diện đó nhƣ tế phẩm và
thức ăn. Nên dù chầu Thánh Thể hay "rƣớc Chúa" ngoài thánh lễ, những việc này chỉ
mang ý nghĩa khi quy hƣớng về chuyển động thánh lễ trong niệm tƣởng và hiệp thông.
***
Trong Phép rửa, Thiên Chúa gọi tôi qua Chúa Kytô, và cũng nơi con ngƣời gạch nối này,
tôi đã đáp lại, nhờ đó đƣợc biến cải thành con Cha, nhờ đó Thần khí của Con trong tôi
đang cầu thay tôi "bằng những lời than vãn khó tả". Nhƣ thế, tự bề sâu vô thức, diễn ra
một trao đổi với Thiên Chúa, và đây là cầu nguyện-nền tảng, hay nền tảng của cầu
nguyện.
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Sự trao đổi ở bề sâu này chỉ bị gián đoạn do tội lỗi thôi. Mà tội thì luôn có thể xảy ra cho
mỗi và mọi ngƣời. Nên mỗi và mọi ngƣời đều phải ăn năn và thƣờng hằng hối lỗi.
Giáo hội tuy thánh ở Ðầu, vẫn tội ở chi thể. Nên Giáo hội là đoàn ngƣời luôn phải cải quá
tự tân (metanoia), luôn trên đƣờng về để cầu ơn tha thứ.
Tuy tội ở chi thể, Giáo hội vẫn thánh ở Ðầu. Là thân mình nối dài của Chúa, Giáo hội
cũng là chỗ hẹn của tha thứ và làm hòa với Chúa. Giáo hội cầu ơn cho tôi, cho tất cả. Và
Giáo hội thi hành sự thanh tẩy thƣờng xuyên và bằng nhiều cách. Vâng, chính Giáo hội
tha thứ, chính Giáo hội tiếp nhận lại tên đãng tử quay về với Cha, về trong Giáo hội, về
với Giáo hội.
Thời mạnh của Làm Lành và đỉnh cao của Tha Thứ là Hối Giải huyền tích. Trong Hối
Giải huyền tích, sự tháo cởi là của cả cộng đồng. Giáo sỹ thi hành thay mặt cộng đồng
(nhân danh Chúa) và thuận với cộng đồng (Xx. Dictionnaire de la vie spirituelle, tr.868).
Có điều, đứng lên giữa cộng đồng, bằng cử chỉ tha thứ, giáo sỹ làm hiện tỏ sự môi giới
của Hội thánh nhƣ Huyền tích nền tảng, làm hiện tỏ việc cho Làm Lành nhƣ dấu hiệu
hữu hiệu của lòng Chúa xót thƣơng.
Vâng, đây là trao đổi giữa Cha và tôi qua trung gian Hội thánh, một trao đổi mang tính
ân tình, chứ không phải pháp lý. Vậy phải vƣợt trên cái hệ Luật-Thú-Xét xử kiểu tòa án
đã đeo cứng Hối Giải từ bao nay và trở về với hệ Hối-Về-Tiếp đón rất đơn sơ và đầy tình
ngƣời của câu truyện Phúc âm về đứa con phóng đãng.
Quả thế, điều kiện cần và đủ về phía tội nhân chỉ là Hối và bày tỏ lòng hối ấy ra. Không
phải hối vì phạm luật cho bằng vì phản bội Cha và Chúa.
Tại sao phải tỏ bày lòng hối? Vì đây là huyền tích, nên cần đến dấu hiệu. Biểu hiện thông
thƣờng của sám hối là thú tội và đền bù. Vì thú chỉ là biểu hiện của hối, nên hối mới là
căn bản. Vậy đừng quá mất nhiều thì giờ vào xét mình, và đừng quá tỉ mỉ, bối rối trong
thú tội, trừ khi cần để đƣợc linh hƣớng tốt hơn. Trái lại, hãy dành nhiều thì giờ cho cầu
nguyện và suy nghĩ, hầu có đƣợc niềm hối hận chân thành.
Sám hối Kytô-giáo vừa là giã từ quá khứ xấu, vừa là vƣơn về một tƣơng lai tốt xứng hơn.
Nên đây vừa là hối (đối với việc trƣớc), vừa là cải (quyết tâm đổi khác). Hối nhân không
buồn về vết nhơ và hình phạt cho bằng vì sự xúc phạm đối với Chúa và lỗi phạm đối với
anh em. Không những buồn vì tội lỗi của mình, họ còn nên buồn vì tội chung của thế giới
ở chỗ nó đóng đinh Chúa Yêsu. Vâng, họ nên đặt tội riêng của mình vào giữa đống tội
gớm ghê của loài ngƣời mà ăn năn, hối tiếc.
***
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Huyền tích là ân Chúa đồng hành với tôi, nhất là ở những khúc quanh quan trọng của
cuộc đời. Vậy ân sủng huyền tích không thể vắng bóng khi tôi chuyển từ trạng thái sống
bao cấp sang trách nhiệm rất lớn là xây dựng xã hội và tƣơng lai giống ngƣời từ "tế bào
nền tảng" gia đình. Vâng, hôn nhân Kytô-hữu không thể không là một huyền tích trọng
đại. Là huyền tích, hôn nhân phải mang đức Ái siêu nhiên đến biến cải tình yêu đôi lứa
thành thuần khiết, thiêng liêng, sâu xa, bền chặt, nhờ đó gia đình hiển hiện là Giáo hội
tại gia (ecclesia domestica), là biểu chứng cho sự kết hiệp vĩnh hằng giữa Chúa với Dân
riêng của Chúa.
Ân Chúa luôn đồng hành với tôi trong cuộc sống, nhất là trong những tình huống éo le,
đặc biệt, nên khi cần bổ sức trên đƣờng dài, chân chồn gối mỏi, hoặc khi cần an ủi trong
đau thƣơng vì ngƣời tình bỏ đi, vì ngƣời đời hắt hủi, v.v..., hãy đến với Chúa Yêsu trong
thức ăn và hy sinh Thánh Thể. Còn khi chán nản và cô độc trên giƣờng bệnh lâu ngày,
nhất là khi lo sợ trƣớc giờ phút lâm chung, ta hãy gặp Chúa và cộng đồng Dân Chúa
trong Xức dầu bệnh nhân. Vây bọc giữa thần thánh và có Chúa đồng hành trên Can-va,
"Hôm nay, con sẽ ở cùng Thầy trên thiên quốc", ta sẽ vững trong đức Vọng vì có điểm
tựa vững vàng.
Giả nhƣ trong hoàn cảnh cùng cực, không nhìn đâu ra dấu hiệu (huyền tích) cứu vớt,
anh hãy cứ tin rằng, vƣợt trên những hình thức bên ngoài, Chúa vẫn ở đó bên ta với tất
cả kho tàng sức mạnh đạt đƣợc trên thánh giá cho ta.

TÓM LẠI
Ðứng trƣớc đấng Tối cao, đấng yêu thƣơng ta đến thế, lẽ nào ta không thích chiêm bái,
cảm tạ, xin ơn. Chúc tụng, tri ân và cầu ơn, đó là nội dung của cầu nguyện.
Sở dĩ bằng cầu nguyện, ta chạm đƣợc tới Chúa, vì bằng ân sủng, Chúa đã ở trong ta; và ở
trong ta, Thần khí của Con đang cầu Cha cho ta. Cầu nguyện của ta đặt nền và nƣơng
theo lời cầu ấy của Thần khí.
Cầu nguyện phải là hơi thở của đời sống thiêng liêng. Vậy mỗi ngày, tuần, năm, hãy
dành cho cầu nguyện những thời gian cần thiết; để rồi trong những lúc khác, lúc bận bịu,
nên có những cú liếc nhanh, những lời cầu vắn tắt, hầu hâm nóng lòng sốt sắng của
mình.
Ðể dễ cầu nguyện, thì trong cuộc sống, ta cũng phải sống tốt, sống hy sinh và luyện tinh
thần siêu thoát. Khi chƣa đƣợc nhƣ thế, ta vẫn cầu nguyện đƣợc bằng cách nhìn nhận
trƣớc Chúa nỗi túng nghèo thiêng liêng của mình.
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Chúng ta cầu ở bề sâu tâm hồn và cầu giữa cộng đồng Dân Chúa. Cầu nguyện chính
thức của cộng đồng làm nên phụng vụ. Phụng vụ Kytô-giáo tập trung chính yếu quanh
các huyền tích. Bằng huyền tích, ân Chúa đồng hành rõ rệt với tôi trong cuộc sống, nhất
là vào các giờ phút gay go và ở những khúc ngoặt quan trọng.
Ðƣa tôi vào sâu trong các mầu nhiệm của Chúa, huyền tích cũng mở vào cuộc đời của
tôi, để bằng cuộc đời ấy, tôi diễn lại mầu nhiệm Thánh giá-Phục sinh của Thầy.
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Lòng sùng đạo
Do một bản năng tinh thần nào đó, tự nhiên ai nấy đều hƣớng về siêu nhiên bằng cảm
thức thần thiêng, nhờ đó mới biết sợ ma, mê tín và tạo ra quỷ thần.
Không phải hễ có lý trí, là thông thái cả đâu. Ðộ nhạy trí thức rất khác nhau từ ngƣời này
đến kẻ kia, tùy theo thiên tƣ và giáo dục. Về cảm thức thần thiêng cũng thế. Có ngƣời do
bẩm chất mà sùng đạo dễ dàng, có ngƣời lại phải cố gắng và luyện tập, "khốn nhƣ chi
chi" họa may mới có đƣợc đôi ba cảm xúc thiêng liêng.
Ngƣời dễ sùng đạo thƣờng cũng là ngƣời nhạy cảm. Do đó, đi chùa và cúng quảy thƣờng
không phải là cái khoái của đàn ông. Có điều tình cảm thì lên xuống thất thƣờng, nên ai
muốn sống đạo vững, thì phải tập hƣớng dẫn mình bằng ý chí, hơn là buông theo thủy
triều cảm tính. Lại nữa, một tình cảm sôi nổi thƣờng thiếu bề sâu, nên không thể lấy cột
nƣớc mắt mà đo nhiệt độ đức Ái hay sự lành thánh đƣợc.
Thông thƣờng, khi Thiên Chúa muốn đƣa một ai vào con đƣờng nên thánh, Ngài bắt đầu
thổi vào họ một dòng nhiệt lƣu giác cảm, khiến trong một thời gian nhiều ngày nhiều
tháng, họ say sƣa với những ý nghĩ siêu nhiên, họ ƣa thanh vắng và cầu nguyện sốt sắng
họ chồng chất lên mình hết việc hy sinh này đến việc đạo đức kia. Vâng, họ cần kẹo ngọt
để bƣớc theo. Và sức thổi phải mạnh để họ lấy đà. Cái hữu hình và khả giác thƣờng là cửa
ngõ dẫn đƣa họ dần tới một lòng sùng đạo chân chính vốn vƣợt trên cái khả nghiệm khả
giác.
Dẫu sao, một lòng sùng đạo bình thƣờng nơi một sinh vật thân tâm hợp nhất luôn phải
có mặt cảm tính của nó. Nên dù trong Ấn giáo và Phật giáo vốn chủ trƣơng tinh thần
thuần túy, phần đông vẫn ƣa thứ đạo ấm áp của Bhakti và Amida hơn là thứ đạo lạnh lẽo
của tri thức (Bhakti, hay sùng ái, là ngành Ấn giáo chủ trƣơng ân sủng và tình cảm. Còn
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Amida hay đức Phật Amitâbha ánh sáng vô biên, cũng là của ngành Phật giáo thiên về
tình cảm nhƣ thế).
Nếu ý thức lý tính (conscience rationnelle) hƣớng về cái cao siêu, lý tƣởng, nên tổng quát
và trừu tƣợng, thì tình cảm lại ƣa trụ ở những gì có thể sờ mó thấy, nên đặc thù và cụ thể,
từ đó dễ mọc lên những đấng tuy tối cao nhƣng có hình hài, và đây là bồ tát, là Krishna
(Bồ tát là những vị, tuy thành phật rồi, nhƣng muốn ở lại trong một thân xác phiêu hốt
để cứu vớt sinh linh. Còn Krishma là hình thức giáng trần đƣợc sùng bái nhất của thƣợng
thần Vishnu). Hơn thế, dù nơi các văn minh phụ hệ đặc, mà thiên tính bao giờ cũng có
mầu nam tính, thì để bù trừ, ngƣời ta vẫn dựng nên các thiên mẫu, nhƣ Durgâ và Ishtar
(Durgâ là vị Thần mẩu trong Ấn giáo, còn Ishtar là một đại thần nữ của vùng Lƣỡng hà).
Có lẽ cũng vì lý do đó, mà Bồ tát quan thế âm đang là nam nhân bên Ấn, bỗng biến
thành Phật bà bên Trung quốc và Việt nam. Còn trong Kytô-giáo, thì đức Maria ngày
càng đƣợc tôn sùng, bằng một tôn sùng đôi khi quá trớn, khiến sinh cảm tƣởng Kytôgiáo là Maria-giáo vậy.
Thêm vào đấy, bên Thiên Chúa tối cao, do tối cao mà thành "kính nhi viễn chi" với nhiều
kẻ, ngƣời ta thấy mọc lên một số thánh đƣợc sùng bái nhƣ những vị thần nho nhỏ, những
"Thiên Chúa ở gần tôi" do sự nhỏ bé của họ. Quả thật, đạo ở chiều sâu thì trụ vào một
Siêu việt thể, chứ đạo ở bề mặt, do nhu cầu cảm tính, dễ phân tán thành những tôn thờ
vụn vặt nhƣ thế. Ngƣời ta chạy đến Ðức Mẹ để đƣợc an ủi. Ngƣời ta tuốn đến các đền
Antôn, Vinh sơn và Martinô để cầu ơn. Ngƣời ta viếng Lisieux vì vẻ dễ mến của một tâm
hồn và một con đƣờng.
***
Chỉ khi nào sùng kính đƣợc thúc đẩy bởi những động cơ thiêng liêng, thì chân dung
thiêng liêng của thần thánh mới đƣợc chú ý. Chân dung ấy cũng biến đổi, tùy theo
hƣớng quan tâm, khiến cho, cùng là Ðức Mẹ đấy, mà có kẻ sùng Mẹ vô nhiễm, kẻ lại đến
với Mẹ đồng công, Mẹ khiết tâm. Với Chúa Yêsu cũng vậy, có ngƣời thích hôn thánh giá,
có ngƣời say sƣa trƣớc nhà chầu, và có kẻ ký thác đời mình cho Trái tim yêu dấu Chúa.
Những tôn sùng quá thiên về tình cảm dễ thoái hóa thành thứ đạo hời hợt, thậm chí trật
đƣờng phần nào khi ngƣời ta coi Ðức Maria hay thánh nọ thánh kia nhƣ môi giới không
thể thiếu cho tôi "trƣớc tòa Chúa", thay vì phải ý thức ngƣợc lại rằng, chính Chúa mới là
chỗ (và môi giới) để các thánh nên gần gũi với tôi, nhờ đó họ có thể cầu Chúa cho tôi
trên nền tảng của mầu nhiệm "Hiệp thông các thánh".
Có điều, xét về mặt tâm lý, ngƣời ta thƣờng ngại đến thẳng với Chúa, vì ở chỗ là Chúa,
dẫu sao Ngài cũng là quan tòa. Mà trƣớc một quan tòa nhƣ vậy, ai mà có lƣơng tâm
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thanh thản đƣợc nhỉ? Tự nhiên, ngƣời ta thích "chạy đến" với các nhân vật bề dƣới hơn,
nhờ họ chở che hay "nói giúp một lời". Thế nhƣng, hễ đi sâu vào đời sống nội tâm,
thƣờng ngƣời ta có cảm nghĩ ngƣợc lại, là chỉ có Chúa mới cần, duy nhất cần, và ngƣời ta
không mấy trao đổi với các thánh nữa.
Quả thật, chỉ có Chúa mới cần, và không thể lấy nhiệt độ cảm tính mà đo lƣờng thánh
thiện. Có điều tình cảm lại là sức bật quý giá để ta cố gắng và hy sinh, nên phải nuôi
dƣỡng nó và khéo léo hƣớng dẫn nó. Nhất là ở giai đoạn đầu của con đƣờng nên thánh.
Nơi ngƣời thƣờng, nếu sùng đạo có ƣớt át hay lệch lạc tí ti, nếu Ðức Mẹ và các thánh có
đƣợc tìm đến nhiều hơn là Chúa, thì điều ấy cũng chƣa gì đáng ngại. Ðến với thánh
Antôn để tai qua nạn khỏi, đi hành hƣơng Lộ đức để khỏi bệnh nan y, lần hạt mỗi ngày
để đƣợc "ơn bền đỗ", đó là những việc tốt đấy dù chƣa đủ chiều sâu. Vâng, ít là ngƣời ta
có dịp để cầu nguyện và tìm đƣợc sự an ủi, niềm tin trong đó.
Thế nhƣng phải coi đó là khởi đầu của một tiến trình dài lâu và nghiêm túc hơn. Cầu
nguyện phải đƣợc hƣớng dẫn từ từ để thành vô vị lợi, để hƣớng về Thiên Chúa và đi vào
chiều sâu. Ngoài ra, cũng nên tránh làm ngứa mắt ngƣời ngoài, khiến họ coi rẻ Ðạo, do
đó họ bị ngăn cách với Ðạo.
Tắt một lời, đừng dập tắt lửa sùng đạo, nhƣng giúp nó đi dần vào đúng hƣớng.
***
Nguyên lý nền tảng: Nguồn gốc, gƣơng mẫu và trung tâm của mọi sùng đạo phải là Con
ngƣời Yêsu Kytô.
Chỉ con ngƣời Yêsu Kytô mới là gạch nối giữa Trời và đất, nên không thể đến với Cha
mà không qua môi giới của Ngài, không thể gặp Cha nếu không là gặp trong Ngài. Là
trung gian, Chúa Yêsu cũng là nguyên ủy của sùng kính. Bởi lẽ ta chỉ có thể yêu Cha
bằng Thần khí của Con (Rom.8.15; Gal.4.6), yêu tất cả bằng đức Ái siêu nhiên mà Chúa
Yêsu thông đạt cho. Là nơi chốn để ta gặp Thiên Chúa, Chúa Yêsu còn là nơi chốn để
chúng ta gặp nhau và hiệp thông với nhau. Nên mọi sùng bái Kytô-giáo phải có tính
Kytô-hƣớng, chứ không thể phân tán lẻ tẻ khi ngƣời ta coi thánh này thánh kia gần nhƣ
những tiểu thần riêng biệt. Là nơi để chúng ta gặp Cha, Chúa Yêsu cũng là gƣơng mẫu
để chúng ta sùng bái, yêu mến Cha. Vâng, việc của ta là nên giống Chúa Yêsu, là đồng
hóa với Ngài. Giống Chúa trƣớc tiên phải là giống Chúa trong liên đới với Cha, trong sự
tùng thuận vô điều kiện đối với Cha.
 Thức ăn của Thầy là làm theo ý Ðấng sai Thầy (Yo.4.34).
 Xin đừng theo ý con, mà cứ ý Cha (Lc.22.42).
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 Là mẹ Ta và anh chị em Ta, đó là kẻ thi hành ý Cha Ta trên trời (Mt.12.50).
Ý và lòng của Con là một hoàn toàn với ý và lòng của Cha, nên đau đớn nhất của con
ngƣời Yêsu là cảm giác thiếu vắng Cha: "Cha ôi, Cha ôi, sao nỡ bỏ con...". Là con với
Chúa, nhƣ Chúa tôi chỉ có thể yêu tất cả trong tình tôi yêu Cha. Vâng, mọi sùng bái của
tôi phải hƣớng về Chúa Yêsu, và trong Chúa Yêsu hƣớng về Cha.

Sùng đạo với phụng vụ và các việc đạo đức khác
Sùng đạo không phải là một thái độ mở rộng suông. Không thể nó không nhắm một đối
tƣợng cụ thể: Thánh tâm bị xuyên thủng vì bội bạc, Ðức Mẹ kêu mời đền tội ở đâu đó,
v.v... Và nó muốn tỏ lộ ra bằng những việc làm: lần hạt, chầu Thánh thể, đƣờng Thánh
giá, hành hƣơng... Mấy việc trên là những việc đạo đức mà tín hữu sùng đạo xƣa nay
quen làm. Với kẻ muốn có gì sâu hơn, thì họ suy niệm và hy sinh.
Vào thời đầu của Giáo hội, việc đạo đức đƣợc làm chung cả nhóm, và đây là hình thức sơ
khởi của sinh hoạt phụng vụ. Phụng vụ hồi ấy tập trung vào huấn giáo tân tòng, vào
Phép rửa, vào suy tôn Lời Chúa và khánh niệm cái chết của Chúa.
Sau này, khi phụng vụ đã đƣợc hình thức hóa và đồng bộ hóa quá đáng, thì nó mất dần
khả năng diễn tả những tâm tình riêng tƣ của cá nhân, của từng loại ngƣời. Vì thế, có kẻ
chỉ dựa vào bầu khí chung (trong nghi lễ) để cầu nguyện riêng, hoặc tự tìm những không
gian khác, ở đó họ có thể mình đối diện với chính mình.
Khi tu hành đã phát triển thành nếp sống đƣợc kính ngƣỡng nhất, thì việc đạo đức tín đồ
cũng rập khuôn phụng vụ đan tu, nhƣ dậy nửa đêm để cầu nguyện, nhƣ "đánh tội" và
suy chiêm, nhƣ đọc chuỗi Lạy Cha, rồi Kính mừng thay cho thánh vịnh mà đan sỹ quen
tụng.
Tự mình, tín hữu cũng tạo nên những điểm hành hƣơng và khởi xƣớng nhiều hình thức
đạo đức, dù lắm khi hời hợt, lại trộn lẫn mê tín nữa. Về lâu về dài, một số hình thức đạo
đức này đã xâm nhập phụng vụ chính thức, khiến cho phụng vụ sống động hơn, nhƣng
cũng trở nên rƣờm rà và vàng thau lẫn lộn, khiến công đồng Vatican II phải thanh lọc và
đơn giản hóa.
***
Một đằng thì cầu nguyện đan tu có mùi xuất thế, đằng khác, cuộc sống "Tất cả cho cầu
nguyện" của họ đƣợc coi là lý tƣởng hơn cả, nên khi không có nhiều giờ nhƣ đan sỹ để
làm việc ấy, giáo đồ đã sinh mặc cảm, coi mình nhƣ Kytô-hữu hạng hai thôi.
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Do đó, phải tạo ra cho tín hữu một cầu nguyện tuy vắn tắt, nhƣng rải rắc theo chiều dài
cuộc sống, một cầu nguyện có hƣơng vị vào đời, khiến nó không ly cách với đời, giúp
cho đạo hội nhập hơn vào cuộc sống tại thế.
Vì Thiên Chúa không ở bên lề cuộc đời khi mà Ngôi Hai đã thành ngƣời giữa lòng đời,
đã đƣa mình vào chính vũng tội, để "ở đâu tội lắm, ở đó ân sủng càng dồi dào gấp trăm"
(Rom.5.20)!
Ngày nay, phụng vụ có xu hƣớng nhập thế và dành đôi chỗ cho sáng tạo. Nhƣng chỗ
dành cho sáng tạo còn quá tùy phụ và nhỏ nhoi (Ấy thế mà các giáo xứ vẫn không buồn
lợi dụng, vì lƣời động não), chƣa đủ để phụng vụ có thể uốn mình theo những đƣờng
cong khác nhau của các mô hình văn hóa, của các loại nhu cầu tâm hồn.
Ngƣời ta cũng chƣa mấy quan tâm đến các đền thờ sống là gia đình và nhóm nhỏ, mà
đền thờ vật chất chỉ tƣợng trƣng cho. Nếu tôn trọng những nhà thờ sống ấy, thì nên cử
hành thánh lễ bất cứ đâu ngƣời ta hợp lại nhân danh Chúa (Mt.18.20), để gia tăng ở đó
sự hiệp thông thiêng liêng, nghĩa là tạo ra ở đó những Huyền thân thực sự.
Ngoài phụng vụ và giờ kinh tập thể, mỗi ngƣời nên tập cho quen với cầu nguyện cá
nhân, bằng kinh và những việc đạo đức mình ƣa thích, bằng tâm sự tự phát với đấng
đang có mặt với mình, từ sâu thẳm lòng mình. Vâng, mỗi sùng nhân đều cần cả hai thức
ăn chung và riêng, hai sinh hoạt tự phát và trong khuôn khổ, chúng cần song hành để
bù trừ và hỗ trợ cho nhau.

Khi đối tƣợng tôn sùng là Chúa
Ở chỗ là ngƣời, Chúa Yêsu vừa là Ðƣờng tới Cha, vừa là đích của con đƣờng ấy, khi mà,
thờ bái Cha, ta cũng thờ bái cả Con Cha thành ngƣời nữa. Riêng con ngƣời Chúa đƣợc
tôn sùng nhiều nhất trong mầu nhiệm Thánh Thể và từ lâu trong biểu tƣợng Thánh tâm.
THÁNH THỂ
Ðây là cao đỉnh của Hiện diện tại thế hôm nay. Vì hôm nay, con ngƣời Yêsu không còn
có mặt trƣớc ta bằng hiện diện thể lý (physique) nữa, nhƣng bằng hiện diện huyền tích
(sacramentel). Nghĩa là nơi bánh rƣợu nhƣ ký hiệu (signe), Chúa hiện hữu và có mặt với
ta bằng nhân tính thật của Ngài.
Ngay từ xa xƣa, thần học đã khẳng định và nhấn mạnh vào Thực diện Thánh thể
(présence réelle eucharistique), nhƣng sự trình bày dễ nghiêng về một hiện diện ÐẤY
hơn là hiện diện VỚI. Không không, Chúa đâu cần có mặt bàng quan Ở ÐÂY, cho bằng
có mặt thân mật VỚI kẻ tin Ngài, để hiệp nhất họ với Ngài và hiệp nhất họ lại với nhau.
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Vâng, chúng ta cần nhấn vào hƣớng đích gặp gỡ này của Thánh thể, hiểu rằng, Chúa có
mặt toàn vẹn đây, là để có mặt toàn vẹn với tôi và giữa chúng ta. Một sự có mặt "mặt đối
mặt" và "lòng với lòng", khiến đây là gần gũi thiêng liêng, mà cọ sát vật chất (với bánh
rƣợu) chỉ là ký hiệu.
Cọ sát vật lý ƣ? Anh chả vẫn va chạm hàng ngày với bao kẻ trên xe cộ và đƣờng phố đấy
thôi, thế mà anh có thấy gần họ đâu. Trái lại, anh vẫn cảm nhận một gần gũi nào đó với
ngƣời mà anh yêu dù họ đang vắng mặt. Ðúng là không gian nội tâm khác với không
gian vật lý, và một gần gũi tâm lý khác với sự có mặt bên ngoài.
Sự có mặt của Chúa có gì nhƣ của cả hai loại có mặt kia. Chúa có mặt đây thật, chứ không
vắng nhà. Nhƣng có mặt không qua hình ảnh xác thân Ngài, mà qua hình ảnh rƣợu
bánh. Chúa cũng có mặt không bằng sự có mặt của kẻ qua đƣờng, nhƣng của ngƣời tri
âm muốn trò truyện với tôi, muốn trao ban chính mình cho tôi. Hiểu nhƣ thế, tôi sẽ cảm
thấy Chúa gần gũi, cảm thấy rằng tôi không thể để mặc Chúa đấy, mà phải tiếp truyện
Ngài.
***
Chúa có mặt đấy cho tôi nhƣ lễ vật hy sinh. Nhờ hành vi niệm tƣởng, chúng tôi dự vào
cuộc thọ tử đau thƣơng ấy. Tuy thọ tử, nhƣng đã phục sinh, Chúa đang thành thức ăn
cho tôi, nên niệm tƣởng Chúa cũng là sống Chúa, có phần với Chúa vậy. Chẳng những
có phần với Chúa, trong Chúa chúng ta cũng có phần với nhau, khi mà Máu của Tân
giao ƣớc đã quy tụ ta thành Dân Chúa, thành Huyền thân Chúa và thủ túc của nhau.
Vì thế, đến với thánh lễ, chúng ta phải đến với tinh thần đồng tế và chia sẻ: cùng tế với
Chúa Yêsu và cảm thông với Ngài, cùng yêu nhau trong Ngài và tha thứ lẫn cho nhau.
Thái độ ấy, để thành "tinh thần và sự thực", thì phải đi đôi với cuộc sống. Vậy đến với
thánh lễ là đến với hai tay đồ cúng, và đồ góp cúng ấy không phải là bánh rƣợu vật chất,
cho bằng sự tùng thuận ý Cha và những hy sinh dù bé nhỏ. Từ thánh lễ đi ra cũng là đƣa
thánh lễ vào đời, bằng quyết tâm dâng hiến, bằng hành động phục vụ.
Chẳng những hàm súc nhất về ý nghĩa, thánh lễ còn dồi dào nhất về ân huệ. Nên để tốc
chiếm Nƣớc Trời, không thể ta không lấy thánh lễ làm điểm quy chiếu và xuất phát cho
cuộc đời ta.
Bắt đầu từ thánh lễ cũng mọc tỏa ra nhiều hình thức sùng bái. Ngƣời ta viếng Thánh thể,
chầu Thánh thể, kiệu Thánh thể. Có những dòng tu mọc lên vì mục đích chầu suốt ngày
đêm. Có những quy định để chầu khắp nơi luân chuyển. Sự tôn sùng Thánh thể đƣợc
nuôi dƣỡng nhờ đó, và do đó phổ biến dễ và phát triển mạnh. Trƣớc bàn thờ nghi ngút
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khói và ngào ngạt hƣơng hoa, bao tâm hồn đang say sƣa chiêm tƣởng, hoặc giữa tiếng
cầm ca du dƣơng, hoặc trong bầu khí thanh lặng. Họ ở đấy để an ủi "Ngƣời khách trọ cô
đơn" (l'Hôte solitaire), "Ngƣời tù thần thánh" (le Divin prisonnier) đang buồn đau vì tội
lỗi và sự hờ hững của loài ngƣời.
Quả thật, lòng sùng kính, mến yêu rất dễ nảy sinh từ những ý nghĩ chất phác và ủy mị
ấy. Nên đừng dập tắt ngọn lửa, nhƣng phải chỉnh lại hết thảy cho đúng hƣớng "Thần khí
và sự thật". Vì Chúa có mặt không bằng một có mặt tĩnh, nhƣng trong chính chuyển
động (mouvement) thánh lễ, trong hành vi "làm cái này" để niệm tƣởng và dự vào. Vì
thế, để đúng ý nghĩa và hƣởng ích nhiều, dù chịu lễ ngoài lễ hay viếng chầu Thánh thể,
ta cũng phải hƣớng về thánh lễ, để cùng Giáo hội nhớ tƣởng cái chết của Chúa và cảm
thông với Chúa.
Lại trong thánh lễ cũng nhƣ trong chầu Thánh thể, ngoài những gì cùng làm và cùng đọc
để biểu lộ sự hiệp thông cộng đồng, chúng ta nên xen vào những thời khắc im lặng dành
cho chiêm tƣởng và tâm sự bên trong.
THÁNH TÂM
Lòng sùng bái Thánh tâm đã đƣợc ƣơng trồng từ thế kỷ XII trong dòng Biển đức. Thánh
Anselme và Bernard hƣớng suy chiêm của mọi ngƣời vào năm dấu thánh và trái tim bị
đâm thâu. Ðệ tử của Bernard bắt đầu đồ họa trái tim, khi mà ngƣời ta nhìn ra ở trái tim bị
mở ấy những kho tàng vô giá, chốn nƣơng náu của các tâm hồn, biểu hiệu của tình yêu
đang đòi đền đáp. Phái nữ của dòng Biển đức cũng gia nhập cuộc chơi với những tên
tuổi lớn, nhƣ Mathilde và Gertrude. Thế nhƣng ngƣời phụ nữ đã khai hỏa cho một
phong trào hùng mạnh, có tính toàn cầu, lại thuộc dòng Thăm viếng: thánh MargueriteMarie Alacoque của tu viện Paray-le-Monial vào thế kỷ XVII. Chính nữ thánh đƣợc
Chúa hiện ra với "Trái tim đã yêu vô tận loài ngƣời". Và qua nữ thánh, Chúa trao cho
Dòng Tên của cha linh hƣớng Claude de la Colombière (đƣợc tuyên thánh năm 1992) sứ
mệnh truyền bá lòng sùng bái ấy. Từ đó, phong trào lớn mạnh rất nhanh, và năm 1765,
đức Clément XIII cho phép một số nhóm và nơi tổ chức lễ Thánh tâm, lễ này đƣợc đức
Piô IX mở rộng đến toàn thế giới vào năm 1856. Tiếp theo đó, đức Lêô XIII dâng loài
ngƣời cho Thánh tâm năm 1899, và năm 1928, đức Piô XI nói đến bổn phận đền tạ Thánh
tâm. Kịp đến năm 1956, bằng thông điệp "Kín nƣớc" (Haurietis aquas), dựa vào thánh
kinh và truyền thống, đức Piô XII trình bày một học thuyết đầy đủ cho lòng tôn sùng
này.
***
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Dù phong trào sùng kính Thánh tâm đã lớn nhanh và toàn cầu hóa hàng thế kỷ, hình
nhƣ nay nó đang tàn lụi dần. Ðã là phong trào, thì có lúc thịnh lúc suy. Càng có lý do để
suy khi nó kết nối với một tâm lý và ngôn ngữ đã lỗi thời. Không phải chỉ vì con ngƣời
hôm nay duy lý hơn, mà còn vì bầu khí xƣa của phong trào quá ƣớt át, thiên về khổ lụy
với những hình tƣợng máu me, đâm chém, kèm với những kinh, những bài thuyết giáo,
những sách đạo đức có luận điệu kích cảm rẻ tiền, lại thiếu một nền tảng tín lý vững chãi.
Những khuyết điểm nhƣ thế cần đƣợc sửa bỏ ngay nếu muốn tôn sùng ấy còn đƣợc con
ngƣời hôm nay chấp nhận. Trƣớc tiên, đừng cô lập và tách riêng trái tim thịt, nhƣng trả
nó về con ngƣời Yêsu, con ngƣời của chủ vị Ngôi Hai nhập thể.
Thật ra, vấn đề đâu phải là trái tim ở chính nó: một khối thịt và một cơ quan! Vấn đề là
cái mà nó tƣợng trƣng cho, và đây là tình yêu nhân tính của đấng Yêsu Kytô!
Tình yêu của một Thiên Chúa ƣ? Tình yêu ấy tinh thần quá, nên với tôi, nó cũng xa vời,
khó hiểu. Vẫn tình yêu ấy, nhƣng nay ở nhân tính, nó có thể rung trong lồng ngực, ánh
lên nơi dung nhan và tràn ra với suối lệ. Mà đây là tình yêu vị tha và sâu thẳm của một
con ngƣời cũng tuyệt vời, con ngƣời của ngôi Con Thiên Chúa. Nên sức rung của trái tim
ấy dễ làm sao xuyến trái tim tôi và đƣa nó vào cùng một nhịp đập.
Thật ra, trái tim đâu phải là cơ quan tạo sinh xúc cảm. Có điều cảm xúc mạnh sẽ dội sang
trái tim thành "nhói tim", cũng nhƣ sang ruột thành "đoạn trƣờng" hay "đau lòng". Do
đó, gần nhƣ trên khắp thế giới và từ rất xa xƣa, trái tim đã thành biểu tƣợng của tình yêu,
khiến hễ nhắc đến nó là nghe sao xuyến sao ấy. Chính vì thế, Thánh tâm nên đƣợc coi
nhƣ biểu tƣợng bình thƣờng của tình Chúa đối với Cha và với chúng ta: "Hãy yêu nhau
nhƣ Thầy đã yêu anh em". Mà Thầy yêu thế nào? Yêu "đến tận cùng", đến hy sinh mạng
sống. Và tình ấy rất bén nhạy, khiến Thầy xốn xang khi thấy Maria khóc em, thấy ngƣời
đàn bà Naim khóc con. Thậm chí nhói đau ghê gớm, khi vì tội loài ngƣời mà cảm
nghiệm sự thiếu vắng Thiên phụ:
 Cha ôi, Cha ôi, sao nỡ bỏ con?
Lòng sùng bái Thánh tâm, cũng là sùng bái tình yêu nhân tính Chúa, lòng sùng bái ấy
cần lấy Thánh kinh làm điểm tựa. Nhƣng không phải một thứ Thánh kinh đƣợc suy diễn
lệch lạc nhƣ quen làm trƣớc đây. Trái tim bị đâm chẳng hạn, dƣới cái nhìn của Yoan, là
sƣờn Tân Ađam đƣợc mở, để từ đó, nhƣ một Tân Eva, Hội thánh đƣợc khai sinh; còn
máu và nƣớc mà Yoan thấy chắc cũng nói về Phép rửa trong đó ta đƣợc chôn đi với
Chúa và tái sinh trong Chúa.
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Nếu chỉ nhìn Thánh tâm nhƣ biểu tƣợng (emblême) của tình yêu nhân tính Chúa nhƣ
vậy, thì chẳng có chi đáng buồn nữa, khi mà phần đông tuy quên dần Thánh tâm nhƣng
vẫn nghĩ nhiều đến tình yêu của đấng Con Chúa làm ngƣời. Có điều vẫn nên dùng hình
ảnh Thánh tâm nhƣ biểu tƣợng, khi mà trái tim mãi vẫn là biểu tƣợng tự nhiên của yêu
thƣơng. Có điều cách nói về Thánh tâm, cũng nhƣ cách đồ họa Thánh tâm, không thể lặp
lại y nhƣ nhiều năm về trƣớc.
Ngƣời ta có thể căn vặn: Thì Chúa chẳng đã hiện ra ở Paray-le-Monial nhƣ thế đó sao?
Thƣa: Nói với con ngƣời, Chúa luôn dùng ngôn ngữ của ngƣời ấy, nghĩa là tùy theo cách
hiểu của họ. Nói cách khác, thông điệp Chúa ở trên ngôn ngữ, cũng nhƣ con ngƣời Chúa
phục sinh ở trên mọi hình ảnh, thế nhƣng phản chiếu từ tâm hồn Marguerite-Marie
Alacoque, thông điệp ấy và chân dung ấy phải đã có dạng thức nhƣ vậy. Nên việc của
chúng ta là lọc lấy ở đó cái gì là đƣờng nét chính để trình bày lại theo cách mà con ngƣời
hôm nay có thể hiểu.
***
Chúa Yêsu đến để mạc khải Cha, để đƣa ta, nhƣ những ngƣời con, đến với Cha. Thế
nhƣng, sùng ái Chúa Yêsu trong mầu nhiệm Thánh thể và qua hình ảnh Thánh tâm là
điều dễ. Chứ yêu mến một Cha vô hình bằng một tình yêu cảm tính, thì mấy ai dám nghĩ
đến? Cả với Thánh Thần cũng vậy, ngài là đấng sinh ta trong đời sống siêu nhiên, làm
chứng với tâm hồn ta về đấng Kytô, và lấy từ đức Kytô mà thủ thỉ dậy ta trong lòng.
Thế nhƣng say yêu Cha và say yêu Thánh Thần, vẫn đã có ngƣời làm đƣợc đấy. Phƣơng
cách, theo tôi nghĩ, là hình tƣợng hóa các ngài: nhìn các ngài dƣới hình tƣợng Ngƣời
Cha, Ngƣời Mẹ thân yêu, nhƣ đã đƣợc đề cập đến trƣớc đây (Xx. ch.10, tiểu đề: Từ con
ngƣời Yêsu đến Ba ngôi), và rồi chúng ta sẽ thấy các ngài dễ yêu liền. Dĩ nhiên là không
nên giới hạn các ngài trong khuôn khổ những hình tƣợng ấy. Các ngài là siêu việt mà!

Khi đối tƣợng sùng bái là đức Maria và các thánh
Chúng ta có thể đặt Thánh tâm vào con ngƣời Chúa để sùng bái, và sùng bái Thánh tâm
nhƣ biểu tƣợng cho tình yêu Chúa nơi nhân tính Ngài. Tôn thờ con ngƣời Chúa, hay tôn
thờ Thánh tâm nơi con ngƣời ấy, không thể ta không quy nhân tính nói trên về chủ vị
Ngôi Con. Vâng, ở nhân tính, Chúa Yêsu phải đƣợc tôn thờ nhƣ một Thiên Chúa. Và
một tôn thờ chính cống Kytô-giáo bao giờ cũng tập trung nơi con ngƣời Yêsu Nadaret,
dù đây là đối với Cha. Và cũng quy hƣớng về con ngƣời Yêsu Nadaret mọi sùng kính
đối với đức Maria và các thánh.
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Phải chăng khi sùng kính các vị này, chúng ta chỉ nhắm Chúa Yêsu hay Thiên Chúa, khi
mà họ chỉ là phản ảnh muôn mầu của Ngài? Và khi cầu với họ, thực sự chúng ta chỉ
trông chờ ở một mình Chúa thôi?
Chúng ta biết rằng, khi con ngƣời nhìn ngắm một vật, thƣờng nó xoay từng mặt để ngắm
nhìn. Tuy cái mà nó thấy chỉ là từng mặt, từng thành phần của ngôi nhà, nhƣng mặc
nhiên nó vẫn hƣớng về toàn bộ ngôi nhà khi ngắm các phần ấy. Với mầu nhiệm Kytôgiáo cũng thế. Bằng đức tin của mình, một Kytô-hữu chính danh luôn sống mở về phía
Mầu nhiệm toàn bộ, dù trong lúc này đây, anh chỉ nghĩ đến và say yêu một cái gì đó của
Mầu nhiệm nói trên. Và thật sự nơi "mũi nhọn linh hồn", anh vẫn tiếp xúc với Mầu
nhiệm này bằng đức tin thiên phú, anh vẫn gặp gỡ Chúa Yêsu bằng đức ái, Chúa là nền
tảng duy nhất của Mầu nhiệm nói trên.
Cũng có gì giống thế khi một Kytô-hữu chính cống sùng kính một thánh nhân, yêu thích
một vẻ đẹp nào đó ở vị thánh này. Tuy đang nghĩ đến hay trao đổi với vị thánh đấy,
nhƣng trong đức tin tiềm mặc, anh vẫn xoay mặt vị thánh về hƣớng Chúa, từ đó gƣơng
mặt này tiếp nhận ánh sáng để chói ngời lên. Ðây là điểm phân biệt một tín đồ chính
hiệu với một kẻ mê tín. Kẻ mê tín thì chọn đến với một vị thần trong số nhiều vị thần, dù
coi họ có cấp dƣới cấp trên. Không chối cãi rằng, trong Kytô-giáo, cũng có ngƣời coi
thánh nọ thánh kia nhƣ những vị thần ít nhiều độc lập nhƣ thế. Một chủ nghĩa đa thần
nào đó trong Kytô-giáo. Và một cái nhìn phân tán, chƣa hội nhập đƣợc tất cả trong Thiên
Chúa, nơi con ngƣời đức Yêsu Kytô.
Có điều cũng đừng hiểu ngƣợc lại theo kiểu duy lý, coi thánh nọ thánh kia chẳng qua là
những nhãn hiệu khác nhau của cùng một hố sâu không đáy đƣợc mệnh danh là Siêu
việt thể. Vâng, Kytô-giáo là tôn giáo của Sáng tạo, chứ không phải của Nhất thể (l'Un).
Ngay từ trong Thiên Chúa, đã xƣớng lên đƣợc ba cái Tôi, ba Chính mình (self) riêng biệt
rồi. Vì thế, tuy hiện hữu và sống động trong Thiên Chúa, mỗi thánh vẫn có chân dung
riêng của mình, vẫn có những tƣơng quan khác nhau đối với tôi, với chúng ta. Vậy đừng
biến Chúa thành một thứ "Hố đen" (trou noir, black hole), mà mọi thực tại khi đến gần
đều bị hút ngay vô và mất tăm trong đó. Kẻ ít học và đạo đức còn nông dễ đa thần hóa
các thánh, còn ngƣời học cao hay đạo đức hơi sâu lại không muốn nhìn mặt Ðức Mẹ và
các thánh nữa. Cũng nhƣ anh tuy hƣớng hết về Thiên Chúa, mà vẫn kính nể cha mẹ và
yêu thƣơng anh em, thì trong Chúa anh vẫn cần đếm xỉa đến sự có mặt của Ðức Mẹ và
các thánh trong kế hoạch cứu độ. Mọi ơn đều do Chúa thật đấy, nhƣng việc thông ơn vẫn
do ảnh hƣởng của thánh này, ngƣời lành nọ phần nào. Vì mầu nhiệm "Hiệp thông chƣ
thánh" mà! (Xx. K. Rahner, Eléments de théologie spirituelle, Paris, 1964, tr.36-45).
***
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Ðúng là sự tôn sùng Ðức Mẹ và các thánh đặt nền trên mầu nhiệm "Các thánh hiệp
thông" và dựa vào vai trò Ðồng môi giới (với Chúa) của Kytô-hữu.
Nhờ mầu nhiệm "Chƣ thánh hiệp thông" thuộc cả ba thế giới Dƣơng, Âm, Thiên quốc,
chúng ta có thể san sẻ cho nhau nhiều của cải thiêng liêng, nhất là từ kẻ dƣ sang ngƣời
thiếu. Cho nên trong cuộc sống lữ hành này, chúng ta có thể hƣớng về Trời và cầu với
phú ông các thánh, cũng nhƣ có thể hỗ trợ nhau bằng cách van xin Chúa và bằng những
hy sinh. Các vị đang hƣởng vĩnh phúc hẳn biết ta rõ, thƣơng ta nhiều, nên có ảnh hƣởng
lớn đến ta trong tƣ thế "sủng thần" của các ngài. Còn chúng ta, nhờ khả năng hy sinh và
cố gắng, cũng có ảnh hƣởng gì đó đối với cõi Âm. Không phải nhờ sức mạnh của ta, mà
nhờ sức mạnh Con chiên Thiên Chúa truyền sang cho Thân mình nối dài của Ngài, tức
Hội thánh và mỗi tín hữu. Vâng, chúng ta có phần trong vai trò Môi giới, Tế sƣ của Chúa
Yêsu, và chúng ta đang kéo dài sự hy sinh cứu chuộc của Chúa bằng niệm tƣởng thánh lễ
đi đôi với hy sinh của chính mình. Vâng, bằng cách này, chúng ta đang hoàn thành Trời
đất mới, đang kéo nhau cùng tiến lên, đang kết thân với nhau xuyên qua ba tầng thế
giới. Ðó là nền tảng mà dựa vào đó, chúng ta có thể kết thân đặc biệt với một vị thánh
bằng những tôn sùng.
Có hai cách tôn sùng, và đây cũng là hai độ nông sâu của nó.
Rất nhiều tín hữu đến với đức Maria và các thánh để xin khỏi bệnh, thoát tai ƣơng, đƣợc
thi đỗ, trúng số hay làm ăn phát đạt. Nhập bọn với họ, cả ngƣời ngoài đạo cũng đến
hành hƣơng Trà kiệu, La vang vì những mục đích nhƣ thế. Ðây là cách sùng hời hợt và
có tính vụ lợi.
Vị tha và chân thành hơn, đó là những ai đến vì mến thƣơng một chân dung lành thánh,
vì ƣa chuộng một con đƣờng thiêng liêng. Kết thân với thánh Tiên sa hài nhi Yêsu chả
hạn, họ muốn tiến vô con đƣờng Ấu thơ với sự giúp đỡ của thánh nữ, và cùng với ngài
truyền bá con đƣờng ấy.
Kẻ đi vào thứ tôn sùng cao đẹp này không phải không có lúc, vì gặp khó mà nhờ cậy đến
vị thánh mà mình thƣơng mến. Có điều đây không phải cái chính mà họ chờ đợi ở tôn
sùng.
Riêng với kẻ tôn sùng để cầu lộc cầu tài, họ hãy thêm dần những mục đích cao hơn. Bên
cạnh những nhu cầu trần thế ấy, họ phải quan tâm đến nhu cầu thiêng liêng nữa. Và họ
hãy xin cho mình hiểu Chúa, xin cho con cái mình nên ngƣời. Nhất là cố tiến đến thứ tôn
sùng bề sâu, sùng vì muốn nên giống với.
***
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Có một vị toàn thánh và siêu thánh, đức Maria.
Lòng kính ngƣỡng đối với đức Maria đã để lại dấu vết ngay từ trong Phúc âm Luca và
một số bản văn Tân ƣớc khác. Còn sùng bái nhƣ một tình cảm phổ cập thì đã hình thành
từ khá sớm sủa, để đạt tới đỉnh cao nhất của nó vào tiền bán thế kỷ XX.
Một phong trào càng mạnh và sôi nổi, thì nƣớc tràn bờ càng dễ xảy ra. Nếu lòng sùng
mộ bình dân có thể đặt một vị thánh bên Chúa dù dƣới Chúa, thì sự sùng bái quá trớn lại
đặt đức Maria gần nhƣ choán chỗ Chúa. Cha Laurentin, chuyên gia Maria-học, trong
Questions mariales (1963) đã nhận định một cách dí dỏm, nhƣng không kém phần xác
đáng nhƣ sau:
 "Ngày nay ở một số khu vực, có sự căng thẳng giữa một bên là sùng đạo Kytôhƣớng và bên kia là sùng đạo Maria-hƣớng..., một bên quy tất cả về Ðức Mẹ, bên
kia lại chẳng đếm xỉa tới Ngài. Chính việc biến lòng tôn sùng Maria thành thứ tôn
giáo Maria trong thực hành, đã gây nên phản ứng nghịch, thành một thứ đạo
không có Maria".
Cái nguyên tắc sống: "Nhờ đức Kytô, với đức Kytô và trong (nơi) đức Kytô", với nhiều
nhóm, gần đây đã chuyển thành: "Nhờ đức Maria, với đức Maria và trong đức Maria".
Và họ tƣởng nhƣ không thể làm gì, ngay cả đến với Chúa, mà không nhờ Ðức Mẹ. Họ
không hiểu rằng, sở dĩ Ðức Mẹ thành môi giới cho ta, là vì đức Kytô đã là Môi giới viết
hoa giữa ta với Thiên Chúa, giữa chúng ta với nhau, giữa chúng ta với chính Ðức Mẹ.
Một sùng kính đi trật đƣờng, thay vì phục vụ phong trào, lại làm suy yếu nó, khi mà do
lỗi của ta, Ðức Mẹ bị nhiều kẻ gạt sang một bên, và Công giáo bị khinh rẻ.
Một nữ tu kia thú nhận rằng:
 Khi tôi còn nhỏ, đối với tôi Ðức Mẹ là một bà tiên. Khi tôi ở tuổi vị thành niên,
Ngài trở thành huyền thoại (mythe). Kế đó, tôi đặt Ngài lên thật cao, (nên cũng)
thật xa vời.
Sau khi biết đặt đức Maria vào đúng chỗ của Ngài bên Chúa Yêsu rồi, nữ tu ấy ngày nay
đã đạt tới một sùng bái sâu xa:
 Nay thì gần nhƣ lúc nào tôi cũng ở với Mẹ, và cùng với Mẹ đến nhà Tiệc ly, đến
đỉnh Can va (Xx. Dictionnaire de théologie spirituelle, Cerf. 1987, tr.636).
Một sùng kính chính hiệu luôn phải đặt đức Maria vào đúng chỗ của Ngài bên Chúa,
dƣới bóng Chúa, và đặt vai trò của Ngài phụ thuộc vào vai trò của Chúa. Bằng tiền định
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và đặc ân, bằng đức tin (Lc. 1.45) và do đầy ân sủng (Lc.1.28), bằng đức Vọng (Lc.1.45),
đức Ái và niềm quy thuận hoàn toàn (1.38; 8.21), Mẹ đúng là vị đồng hành mật thiết nhất
của Chúa trên hành trình cứu độ.
Vai trò đức Maria có gì là một với vai trò Giáo hội, với cùng một độ mở toàn cầu nhƣ
nhau. Luca đã thấy thế khi lời sấm Simêông liên kết Mẹ và Con trong cùng một cái đau,
trong cùng một hiệu lực phổ biến (2.34-35). Ðến lƣợt Khải huyền thƣ lại đặt lồng vào
nhau hai thực tại có tầm cỡ giống nhau: Maria và Giáo hội (12.1,5,6).
Lòng sùng kính đức Maria quả cần chung cho tất cả, cũng nhƣ cho tất cả, Giáo hội là nơi
chốn để mỗi ngƣời tiếp nhận phần ăn thiêng liêng, để mỗi ngƣời tới góp phần mình cho
việc phụng sự Chúa. Bên đức Yêsu Tân Ađam, Ðức Mẹ đóng vai trò nào đó của Tân Eva,
của Giáo hội-mẹ. Và truyền thống đã có lý khi nhìn đức Maria nhƣ sự rút gọn của Hội
thánh.
Có hiểu nhƣ thế, thì bên nguyên tắc: "Nhờ đức Kytô, với đức Kytô và trong (nơi) đức
Kytô", ta mới có thể kèm thêm một hệ luận (corollaire): "Nhờ Mẹ, với Mẹ và trong Mẹ",
khi mà ta cũng nói đƣợc về Giáo hội-mẹ nhƣ thế (Xx. LG.60-67).
***
Vai trò toàn cầu của Ðức Mẹ ngày càng tỏ lộ thêm qua các cuộc hiển linh 9, nhất là từ vài
thế kỷ nay. Hình nhƣ bất cứ đâu Giáo hội gặp khó khăn lớn, ở đấy Ðức Mẹ cũng vào
cuộc rõ rệt, phần để củng cố niềm tin, phần để kêu mời ăn năn và canh tân đời sống. Và
cứ thế mọc lên những điểm hành hƣơng, ngàn vạn điểm trên năm châu bốn biển, mà
những nơi danh tiếng nhƣ Lộ đức hằng năm thu hút cả triệu tín đồ.
Tại Lộ đức này, năm nào cũng thấy có phép lạ, nhƣng phép lạ vật chất chẳng nhiều đâu.
Sở dĩ ngƣời ta đến đông là vì bầu khí cầu nguyện tự nhiên và sốt sắng có một không hai
ở đây. Lắm kẻ cũng tới vì tò mò, nhƣng một số đã ra về với lòng biến đổi hẳn. Và đây
mới là phép lạ lớn nhất, cũng diễn ra nhiều nhất. Nhƣ Chúa Yêsu, Ðức Mẹ không thích
những Hêrốt chạy theo sự lạ, mà chỉ yêu những Gia kiêu cải quá tự tân.
Ðức Mẹ cũng chẳng ƣa những ngƣời mất quá nhiều giờ vào những cuộc hành hƣơng liên
tiếp, mà biếng trễ phận sự của mình. Kẻ tôn thờ chân chính thì thờ trong thần khí và sự
thật (Yo.4.23). Nên đền thờ chính là ở trái tim và cuộc sống. Cứ hành hƣơng khi rảnh để
cầu nguyện sốt sắng thêm, nhƣng hãy chú ý hành hƣơng vào chính nội tâm của mình.
Kẻ sùng bái Mẹ thƣờng có thói quen lần hạt, đến nỗi tràng hạt Văn côi đã thành biểu
tƣợng cho lòng tôn sùng ấy. Nhƣng một chủ trƣơng số lƣợng liệu có vật chất hóa và hình
thức hóa quá trớn một tôn sùng đáng lẽ phải thiêng liêng hơn không? Vâng, ích gì tràng
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hạt 50 hay 150 khi nó đƣợc đọc một cách máy móc. Chính thánh Tiên sa nhỏ cũng thấy
vô ích những tràng kinh Kính mừng đọc nhƣ vậy.
Hãy đọc ít hơn, nhƣng cầu nguyện nhiều hơn. Cùng với Mẹ, nên đồng hành với Chúa,
bằng suy chiêm chút ít, qua các chặng đƣờng Vui, Thƣơng, Mừng của Ngài.
Có những nhóm muốn một sùng kính cực độ, bằng cách "Tận hiến cho Mẹ", thậm chí đeo
xiềng nô lệ của Mẹ. Ðây là phong trào mà ngƣời khởi xƣớng là thánh Grignion de
Montfort (1673-1716). Một phƣơng pháp "Nhờ Maria tới Yêsu". Ðể "nhớ lại và làm lại
(renouvellement) lời khấn hứa lúc chịu Phép rửa", nhờ đó sống đúng danh xƣng Kytôhữu, với ý thức trách nhiệm thích đáng. Ðể đƣợc nhƣ thế, kẻ tận hiến cho Mẹ phải "nhiễm
lấy tinh thần và đức tính của Mẹ".
***
Sống đúng tƣơng quan với Ðức Mẹ rồi, tôi còn có thể đi xa hơn: chọn Ngài làm mẹ riêng,
làm gƣơng mẫu riêng, làm tri kỷ và đấng bảo trợ đặc biệt. Và đây là đi vào sùng bái, vào
hết chiều sâu của sùng bái. Vẫn trong giới hạn và khuôn khổ của nguyên tắc Kytô-hƣớng,
cố nhiên.
Lại dù sùng bái đến đâu chăng nữa, hãy thể hiện lòng tôn sùng ấy bằng những hình thức
và đƣờng lối phù hợp với hệ thống ký hiệu của thời nay và của khu vực văn hóa.
Bạn có biết vì sao phong trào sùng kính Ðức Mẹ dễ bốc cao nhƣ thế không? Có vai trò
của ý Chúa và của Thánh Thần đấy, mà cũng có vai trò của tâm hệ (psyché) nữa. Bạn
thấy không, lòng sùng bái Phật bà Quan âm cũng mạnh không kém giữa các Phật tử
Trung quốc và Việt nam. Bồ tát Quan thế âm (Avalokitesívara), bên Ấn đang là nam
nhân, sang Tàu biến thành phụ nữ. Phải chăng một nữ thần đƣợc mến yêu bên Trung
quốc, để gia nhập Phật giáo đang thịnh hành, đã biến vào Quan thế âm, mang lấy chân
dung thiêng liêng cũng nhƣ tên gọi của Quan thế âm, nhƣng giữ lại giới tính? Nhƣng
làm sao phải giữ lại giới tính, và duy chỉ giới tính? Chắc hẳn vì một nhu cầu tâm lý, do sự
đòi hỏi ngầm của nguyên tiêu Ngƣời mẹ.
Thay vì Phật bà, bên Ấn cũng có Thần mẫu Durgâ. Lễ hội Durgâ, Durgâ-puâjâ, diễn ra
vào khoảng tháng mƣời, luôn là lễ hội vĩ đại nhất, kéo dài cả tháng trời, vƣợt xa mọi lễ
hội khác, kể cả lễ hội của đấng Tối cao là Vishnu, là Shiva. Vâng, nguyên tiêu Ðại mẫu, từ
trong vô thức tập thể, vẫn tác động mạnh vào tâm tƣ và cuộc sống. Siêu việt thể đã đóng
vai Ngƣời cha rồi, nên để bù trừ, ngƣời ta cần đến những thần mẫu hay thánh mẫu để cậy
nhờ, ký gởi. Lắm khi quá đà trong nƣơng cậy, ngƣời ta biến tôn giáo thành hầm trú ẩn,
đoạt mất khí phách ngƣời và vét cạn tinh thần tự lập. Ðó là cái mà ngƣời trí thức hôm
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nay quy trách cho những phong trào sùng bái Thánh mẫu quá ủy mị và ƣớt át. Thiết
tƣởng giải pháp không phải là chặn bỏ phong trào ấy, mà khiến nó trƣởng thành lên.
Cũng chẳng nên dồn nén tình cảm, vì đây là năng lƣợng tâm lý, là sức khởi động bình
thƣờng. Chỉ cần đừng tùy thuộc vào nó, thì nó sẽ tùy thuộc vào mình để phục vụ mình.
Con ngƣời ai nấy đều trải qua giai đoạn trẻ con, rồi ngƣời lớn. Sinh lý, tâm lý đã vậy,
thiêng liêng cũng thế luôn. Kẻ đi vào sùng tín, khởi đầu thƣờng rất nệ cảm. Sau một thời
gian, để bay cao, anh phải giải thoát mình, tiến dần đến siêu cảm, nghĩa là dù có nghiệm
gì hay không, anh cứ kiên trì cố gắng. Siêu thoát chủ động rồi, anh có thể đƣợc kêu mời
để tiến sâu hơn vào từ bỏ, và đây là việc làm của Chúa, có tên gọi là Ðêm tối, hay đêm
thụ động nó tối cực kỳ.
Liên hệ sơ nguyên với Ngƣời mẹ bao giờ cũng ám ảnh con ngƣời và tác động mạnh từ vô
thức. Có điều mỗi ngƣời, bé tuy lệ thuộc hết vào mẹ, lớn lên phải cởi dần cái ách ấy để
khẳng định mình, tiến tới một tƣơng quan trực hay gián tiếp, tuy vẫn đậm đà tình cảm,
nhƣng phóng khoáng, tự do. Lớn đầu rồi mà còn níu áo mẹ, chẳng phải là ấu trĩ, là bất
bình thƣờng ƣ?
Vì thế, cứ để phong trào bành trƣớng, nhƣng nƣơng theo phong trào mà giúp cho mỗi
ngƣời hiểu dần ra vị thế của Mẹ và bƣớc vô con đƣờng của Mẹ:
 Sao con lại làm thế? Cha mẹ tìm con, lo lắng biết bao nhiêu?
 Nhƣng tìm con làm gì? Cha mẹ không biết con phải lo việc của Cha con ƣ?
Ðức Maria đã không giận, cũng chẳng tủi thân. Mẹ chỉ tìm hiểu ý nghĩa lời ấy, và tâm
niệm để thấm lấy (Lc.5.21). Vâng, Mẹ không chiếm hữu con Mẹ. Mẹ sẵn sàng hiến con
cho sự nghiệp cứu thế (Lc.1.38,45). Và Mẹ đã âm thầm theo con, hầu hạ con giữa các phụ
nữ khác, ở bên con trên đỉnh núi thảm hình (Xx. Huấn dụ tông tòa Marialis cultus, 1974).
Sống với Mẹ là, nhƣ Mẹ, sống vì Chúa. Sùng bái Mẹ là đi vào tâm tình, thái độ của Mẹ.
Cũng nhƣ Mẹ đã không chiếm hữu Chúa, Mẹ cũng chẳng hề muốn chiếm hữu ta. Mẹ
muốn ta trƣởng thành lên, muốn ta tùng thuận Chúa hoàn toàn.
Không phải trƣởng thành là hết quy phục đâu. Vẫn lắng nghe và tùng thuận đấy, nhƣng
một cách tự nguyện. Kytô-hữu chính danh vừa có tinh thần trách nhiệm cao, vừa uốn ý
mình theo mọi đƣờng cong của ý Chúa. Mẹ đã sống nhƣ vậy. Vẫn là "tỳ nữ" Chúa, mà
vẫn chủ động vƣợt đƣờng dài đến hầu hạ Elidabet, cũng nhƣ đứng ra xin Chúa cứu nạn
cho đám cƣới Cana.
Rất nhiều kẻ đến với Chúa và Mẹ, vừa với thái độ ỷ lại, vừa với đức tin mỏng teo. Ðau
yếu ƣ? Họ bắt vạ các Ngài. Bệnh không khỏi? Họ oán trách và mất tin tƣởng. Một số kẻ
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khác, tuy tự chủ và sống khắc khổ, nhƣng lại ỷ vào sức mình để nên thánh, hơn là nƣơng
vào ân sủng Chúa đƣa dẫn mình.
Cứng nhƣ thép trong tự chủ, mềm nhƣ sáp trƣớc tác động Thánh Linh, hai điều ấy xem
nhƣ mâu thuẫn lớn. Thế nhƣng Kytô-giáo lại là chốn "hòa hợp của những gì đối nghịch"
(l'unité des contraires), và sự dung hòa này thành dễ đối với Phƣơng đông vốn quen
nhìn tất cả trong bù trừ âm dƣơng, vốn giàu khả năng phát minh những kỹ thuật nhƣ
Thƣ giãn, nó là sự phối hợp giữa một bên là chủ ý vững mà không chú ý, và bên kia là
buông hoàn toàn mà tay lái vẫn chắc. Ðây cũng là chiến thuật Nƣớc của Ðạo đức kinh:
vững ở mình, mềm uốn theo hoàn cảnh.
Việt nam sẵn một truyền thống lâu đời về lòng sùng bái Phật bà quan âm, nên đây có thể
là cái kênh đào sẵn để dẫn nƣớc cho phong trào sùng bái Thánh mẫu, để đến lƣợt Ðức
Mẹ sẽ đƣa đồng bào ta tới Chúa Yêsu. Miễn là đừng để phong trào dừng lại quanh một
thứ Phật bà đổi tên và khép lại ở Ðức Mẹ. Miễn là vƣợt dần khỏi sự trói buộc của nguyên
tiêu Ðại mẫu.
Ðể đƣợc thế, hãy giúp các sùng nhân đọc, suy niệm và sống Tân ƣớc, nhờ đó Lời Chúa sẽ
chỉnh lại hƣớng đi của tôn sùng trong khi làm phát triển trong ta ơn phân định, khiến
thấy đƣợc cái gì là hợp, cái gì là không ở tâm tình, ý nghĩ, cách làm. Lời Chúa cũng đƣa
ta vào sâu trong đức Ái, nhờ đó thanh lọc tình yêu, lòng sùng kính của ta. Và một khi đã
yêu, ta sẽ không còn thấy mâu thuẫn giữa tự do và lệ thuộc, phó thác nữa.

TÓM LẠI
Khi tôn giáo đi vào cảm tính, thì nảy sinh ngay các tôn sùng hƣớng về những đối tƣợng
phần nào có thể cảm giác đƣợc. Vì tình cảm là một sức bật, nên rất cần cho tôn giáo nói
chung, cho cố gắng sống đạo, ít là vào buổi ban đầu.
Tôn sùng có hai mức: nông và sâu. Mức nông là của những ai đến với thần nọ thánh kia,
chỉ cốt để cầu lộc cầu tài và tránh tai họa. Mức sâu thuộc về những kẻ muốn nƣơng cậy
thiêng liêng, muốn thấm lấy tâm tình và đức hạnh của vị thánh mình yêu, muốn gia
nhập con đƣờng Ấu thơ của Tiên sa Lisieux chả hạn.
Tôn sùng cần đƣợc biểu lộ và nuôi dƣỡng bằng những việc đạo đức cụ thể, nhƣ lần hạt và
hành hƣơng, nhƣ hy sinh và chiêm ngƣỡng. Nó cần đến cả bầu khí cầu nguyện tập thể
lẫn những trao đổi tƣ riêng với vị thánh của lòng.
Chúa Yêsu là Ðƣờng tới Cha và Ðích của tôn thờ. Ngài đáng đƣợc tôn thờ ở ngay nhân
tính của Ngài, vì nhân tính ấy thuộc chủ thể Ngôi Hai. Sự thờ bái nhân tính thƣờng đƣợc
231

15. HỐI CẢI VÀ ÐỔI ÐỜI

biểu hiện qua hai dạng tôn sùng, đối với Thánh tâm và Thánh thể. Mọi sùng kính Thánh
thể ngoài thánh lễ phải quy về niệm tƣởng thánh lễ để tìm ra ý nghĩa và đi sâu vào
nguồn mạch ân sủng trung tâm ấy. Trong tôn sùng Thánh tâm, cũng phải quy Thánh
tâm về nhân tính Chúa, trong khi nhân tính đƣợc quy về chủ vị Ngôi Con. Thánh tâm,
đó là biểu tƣợng của tình yêu thuộc nhân tính Ngôi Con nhập thể.
Vì các thánh là đồng môi giới với Chúa Kytô, nên các thánh có thể đƣợc cầu trong tƣ thế
đồng môi giới này. Nhờ sự "Hiệp thông các thánh", ta có thể chọn kết thân riêng với một
vị thánh, mà chân dung thiêng liêng hay con đƣờng thiêng liêng (spiritualité) hấp dẫn
ta.
Trong tất cả các thánh, đức Maria ở vào vị thế siêu đẳng, và vai trò đồng môi giới (với
Chúa) của Ngài phổ quát hoàn toàn. Vị thế của Mẹ là ở trên cùng một trận tuyến với Tân
Ađam. Và chức năng của Mẹ có gì nhƣ của Giáo hội-mẹ. Nên, cũng nhƣ không thể có
Kytô-giáo phi Hội thánh, thì cách nào đó cũng không có Kytô-giáo đầy đủ mà thiếu đức
Maria. Miễn là phải đặt đức Maria vào đúng vị trí cạnh Chúa và vị trí Giáo hội thu nhỏ
của Ngài!

15. HỐI CẢI VÀ ÐỔI ÐỜI
Có những ngƣời nhƣ Phaolô, đang là kẻ bắt bớ Kytô-hữu, bỗng trở nên tông đồ năng nổ
nhất của Thầy. Có những phụ nữ nhƣ ngƣời trong thành đang nổi tiếng tội lỗi , mà rồi
thấy đến khóc dƣới chân Chúa, hình nhƣ theo Chúa đến tận mồ nữa. Ta hãy lần theo vết
chân cải hối của những con ngƣời ấy, và cố dứt khoát nhƣ họ.

Quyết định: tự tạo mình hay tự hủy mình
Ở cõi trần này, mỗi hiện tƣợng đƣợc giải thích bằng hiện tƣợng có trƣớc, và đây là
nguyên nhân tƣơng xứng của nó. Thí dụ: sấm nổ là do sự gặp gỡ giữa hai đám mây mang
điện tích nghịch nhau.
Thế nhƣng hành động của con ngƣời, ở chỗ là hành vi nhân linh, lại đƣợc định đoạt và
giải thích bằng cái có sau, cái mục đích. Không phải đích của hành động cho bằng đích
mà con ngƣời nhắm bằng hành động của mình. Phải, chỉ vì cái đích ấy mà anh ta hành
động, chứ anh không hành động do nguyên nhân đun đẩy (Hành động đúng nghĩa phải
là hành động tự ý, mà hễ tự ý thì có chủ đích).
Ở chỗ anh ta nhắm đích mà hành động (chứ không bị đƣa đẩy do cơn điên), anh ta có
trách nhiệm về hành động của mình. Trách nhiệm không những vì hậu quả của hành
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động, mà còn vì đích nhắm của hành động. Nên trách nhiệm đã có trƣớc khi hành động
diễn ra, ngay cả khi, vì không gặp dịp, nên hành động không có. Thí dụ: Nếu tôi muốn
giết chị B, tôi đã phạm tội ngay khi có ý đó, dù chƣa thể giết chị.
Do đích nhắm, nên cũng là do ý hƣớng và động cơ (motivation). Con ngƣời thành tốt
hay xấu là do ý hƣớng và động cơ tốt hay xấu trong hành động.
Cái tốt hay xấu càng ăn sâu vào ngƣời khi nó đã thành tập quán, nghĩa là do thói quen
mà thành tật xấu hay tính tốt. Vậy, bằng hành động và thái độ bên trong, con ngƣời có
khả năng tự tạo mình hay tự cải mình. Tính ngƣời không phải chỉ là bản tính trời sinh,
mà còn là bản tính do mình phải làm nên nữa. Tôi có ý nói Bản tính lý tƣởng. Hễ là
ngƣời, tự nhiên anh có bổn phận Làm ngƣời, nghĩa là sống thiện để nên Nhân, nên
Thánh.
Là ngƣời ƣ? Thiên Chúa tạo nên tôi mà chẳng cần tôi! Còn làm ngƣời thì: "Thiên Chúa
không thể cứu anh nếu không có anh (hợp tác)". Nên ngƣời và nên thánh, tất cả là do
Chúa, mà tất cả cũng do mình. Trên hai bình diện khác nhau, dĩ nhiên. Ở chỗ là do tôi,
tôi có khả năng tự tạo lấy mình, đồng sáng tạo mình với Thiên Chúa. Con ngƣời tự tạo
bằng quyết định, quyết tâm của nó. Sự vật chỉ thụ định, bị quyết định (déterminé) bởi các
nguyên nhân bên ngoài và qua các quy luật thiên nhiên. Nhƣ sự vật, con ngƣời cũng bị
chi phối bởi hoàn cảnh, bị tác động từ ngoài bởi các quy luật lý hóa, tâm sinh lý, xã hội.
Nhƣng hơn sự vật, nhờ khôn khéo và bằng ý muốn tự do, con ngƣời có thể len lách giữa
các trói buộc ấy, đồng thời nƣơng theo sức đẩy của chúng để đi con đƣờng của mình, nhờ
đó làm nên lịch sử, tự tạo tƣơng lai, tự tạo chính mình.
Nó tạo lấy mình bằng quyết định (décision). Bằng quyết định, con ngƣời vƣợt khỏi và
ngồi lên trên trói buộc, để biến những tất yếu (tức quy luật và hoàn cảnh) thành công cụ
và xe chở. Bằng quyết định, con ngƣời tự hiện hữu lên (ek-sister) và đặt dấu ấn của mình
trên hiện hữu.
Hành động đúng của mình là do tự mình làm, bằng quyết định. Hành động ấy vừa có
tính lịch sử, vừa làm lịch sử. Hành động do mình, nên anh có trách nhiệm về hành động
của mình. Và đây là khía cạnh luân lý của hành động. Dƣới khía cạnh luân lý ấy, hành
động làm nên con ngƣời anh và nó đóng cứng anh vào vĩnh cửu. Vâng, hành động vừa
có sử tính, đƣợc đánh dấu bởi thời gian, vừa vƣợt thời gian để đƣợc đánh dấu bởi vĩnh
hằng.
***
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Con ngƣời tự tạo mình cũng là con ngƣời có bổn phận ấy. Ðây là bổn phận làm ngƣời và
sống đạo làm ngƣời. Vâng, con ngƣời sinh ra với hƣớng đích (finalité) nhƣ thế, không
tránh đâu cho khỏi. Ðích sống tốt ấy cũng là đích sống vì Thiên Chúa, Ngài vốn là Sự
thiện viết hoa. Tôn giáo và đạo đức đã gặp nhau ở đích nhắm, ở cao đỉnh cũng nhƣ ở gốc
nguồn.
Chẳng những Hƣớng đích nền tảng là quy thuận Thiên Chúa, là sống lành, mà do định
mệnh siêu nhiên nhƣ một thiên ân miễn phí, nó còn là hiệp thông với Thiên Chúa ở bề
sâu, để rồi chia sẻ hạnh phúc với Ngài, ở chỗ Ngài là tam vị.
Ðây là hƣớng đích của một bản tính thiêng liêng và tự do, nên nó phải đƣợc con ngƣời tự
ý chấp nhận. Tôi có thể thuận theo hay cƣỡng lại định hƣớng này, và do đó có phúc hay
có tội. Phúc nếu chọn Thiên Chúa làm cùng đích của đời sống. Tội nếu thay vì Thiên
Chúa, tôi đi chọn tạo vật làm lẽ sống của mình. Hai hƣớng đi thiện ác, cũng là hai Chọn
lựa căn bản (option fondamentale) nghịch nhau.
Chọn lựa sau, một phỉ nhổ vào Chúa cả và Cha hiền, đúng là bội phản, một Tội ác
(hamartia), tội chết (péché mortel). Mọi quyết định và hành động, nếu mang tầm cỡ
Chọn lựa căn bản này, dù để mở đầu hay củng cố cho nó, cũng đi vào thứ Tội ác và Tội
chết đó. Trái lại, nếu Chọn lựa căn bản tuy yếu nhƣng vẫn là Thiên Chúa, thì những lỗi
lầm do thiếu dứt khoát, thiếu trọn vẹn hay yếu đuối nhất thời, chỉ làm yếu đi Chọn lựa
căn bản kia, chứ không đảo ngƣợc nó. Có điều, nếu những lỗi lầm ấy quá dồn dập do
tính tình phóng túng, thì chúng có thể đảo ngƣợc dần và đảo ngƣợc thật.

Ý nghĩa sự tội và niềm hối cải
Tất cả từ Thiên Chúa mà có, tất cả hƣớng về ngài nhƣ nguồn gốc và chỗ dựa để tồn tại.
Nhƣng sự vật thì vô tri, do đó tự mình vô nghĩa. Vì thế, giữa vật chất, Thiên Chúa phải
dọi vào một tia sáng để từ đó vọt lên một chiều sâu: Con ngƣời. Quả thế, chỉ con ngƣời
mới thốt lên đƣợc tiếng Tôi, để thoát khỏi sự u tối, để đặt mọi cái ra ngoài và để một
mình bên trong, nhờ đó "đặt tên" cho tất cả, nghĩa là sáng soi cho tất cả, đồng thời đại
diện tất cả để trao đổi với Thiên Chúa. Với chiều sâu nó là không gian và giang sơn riêng
của mình, con ngƣời làm chủ hoàn toàn chính mình. Nó có tự do để tự tạo lấy mình bằng
cách quy thuận Thiên Chúa. Với con ngƣời, Thiên Chúa chỉ muốn kéo bằng một thiệp
mời. Ngài chờ ở ta một phúc đáp, và phúc đáp ấy phải xứng với phẩm giá Ngƣời của ta,
xứng với tƣ cách Chúa và tình yêu thƣơng của Cha. Vâng, nhất là khi ta đã đƣợc cứu,
đƣợc dìm trong máu của Con Thiên Chúa, để nơi Thiên tử thành ngƣời này, ta đã gọi
Thiên Chúa bằng Cha.
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Ơn càng sâu thì nghĩa càng nặng. Chọn lựa thích đáng chỉ có thể là: Tất cả cho tình yêu
Thiên Chúa, trong đức Yêsu Kytô! Hết thảy những gì chƣa đƣợc nhƣ thế đều không xứng
cả, nói chi đến tội tích cực và sự phản nghịch.
Vâng, trong Kytô-giáo, tội không phải chỉ là một vết nhơ (hay vết thƣơng) ở ta. Tội trƣớc
hết là một phản bội đối với Thiên Chúa. Nó đầy tính tôn giáo, tính tƣơng quan
(relationnel), đối vị (interpersonnel). Nên việc của đứa nghịch tử là phải làm lành với
Cha, làm lành nhờ và trong hành vi làm lành thay ta của Chúa Yêsu trên thánh giá. Làm
lành bằng giá máu Thầy, làm lành nhờ ân huệ Cha. Sự đóng góp phải có của tôi trong sự
làm lành ấy là lòng hối hận.
Ðể sám hối đúng, thì nên suy tƣ. Theo thánh Augustin, tội là ở quy thuận (conversio) tạo
vật và từ bỏ (aversio) Thiên Chúa. Theo thánh Ignace de Loyola, khuyết lỗi là ở chỗ xử lý
tạo vật sai chức năng của chúng: Cái đƣa ta đến Chúa, đáng lẽ phải dùng thì lại không;
cái đƣa ta xa Chúa, đáng lẽ phải bỏ thì lại bám chặt.
Lý thì thế đấy, nhƣng cái lý nó khách quan và lạnh lẽo, khó làm rung động tâm hồn. Vì
vậy, trƣớc khi đến với cái lý của trí, hãy nhờ vả cái lý của con tim đã: Chúa thƣơng tôi,
lấy máu mà chuộc tôi, thế mà tôi lại phụ bạc, thật khốn nạn! Chỉ sau khi, trƣớc thập giá
đã cảm nghiệm tình thƣơng và chắc vào ơn tha thứ rồi, tôi mới có thể bật lên tiếng khóc
sám hối. Và sau khi đã khóc vì hối nhƣ thế, tôi mới hiểu thấm thía cái lý của Augustin và
Ignace, nhờ nó chỉnh cho đúng và xây cho vững niềm sám hối đã bắt đầu.
***
Ðể hiểu đúng và sâu về sám hối Kytô-giáo, chúng ta có thể mang so sánh hai trƣờng hợp
của Phêrô và Yuđa (Ở đây, chúng tôi nói theo M. Oraison, Psychologie et sens du péché,
Desclée de Brouwer, 1968, tr.18-22).
Phêrô yêu Chúa, nhƣng anh lại phổi bò, nên có lúc sôi nổi, lúc lại ỉu xìu, lúc tƣởng nhƣ
dám làm tất cả, lúc lại hơi tí thì rét run. Bởi thế, vừa mới tuốt gƣơm chém đứt tai tên quân
hầu, vừa mới tuyên xƣng: Dù mọi ngƣời bỏ Thầy hết, con cũng quyết không bỏ Thầy
đâu, vâng, vừa mới hăng là thế, mà chỉ một lúc sau, anh đã run rẩy trƣớc một đứa hầu
gái, và chối bai bải chẳng biết Thầy. Nhƣng Thầy đã quay lại nhìn anh. Chỉ một cái nhìn
thôi, và Phêrô vụt nghĩ lại. Không phải mình đối diện với mình, nhƣng mình đối diện
với Thầy, sự đối diện giữa hai bản vị. Vâng, sám hối Kytô-giáo là thế. Ngƣời ta không
nhìn mình, không nhìn tội và hậu quả của nó thôi. Trƣớc hết và trên hết, ngƣời ta nhìn
đấng mà mình đã phản bội, đã không thèm biết hay đếm xỉa đến.
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Ðƣợc Chúa nhìn và nhìn Chúa rồi, Phêrô bắt đầu khóc. Khóc để rồi còn khóc nữa mỗi
khi nhớ đến. Khóc vì hối và hối vì yêu, nên chẳng vì hối mà tuyệt vọng hay mặc cảm.
Vâng, Phêrô không giận mình vì hèn, cho bằng buồn lòng vì đã phiền lòng Thầy.
Yuđa cũng lỗi với Thầy, nhƣng Yuđa đã không thể khóc nhƣ Phêrô. Tuy hắn không
đƣợc Chúa quay lại nhìn, nhƣng đã đƣợc Chúa mách trƣớc: Một ngƣời trong anh em sẽ
nộp Ta! Rồi đang khi phạm tội, anh lại đƣợc nghe Thầy trách một cách buồn bã: Anh nộp
Ta bằng một cái hôn sao? Sở dĩ anh không thể khóc nhƣ Phêrô, chỉ vì anh đã không nhìn
Chúa, mà chỉ nhìn mình. Khi bán Thầy, anh nhìn cái lợi của mình; và khi thấy Thầy bị
lên án tử, anh lại nhìn tội ác của mình. Thế là, không khóc đƣợc, anh đi treo cổ.
Hãy tin vào sự tha thứ, chứ đừng tuyệt vọng nhƣ Yuđa. Không tin vào sự tha thứ, anh đã
lôi Chúa xuống ngang tầm con ngƣời. Anh sỉ nhục Chúa khi nghĩ rằng Chúa không thể
bao dung hơn con ngƣời.
Giả nhƣ chƣa cảm nghiệm tình Chúa yêu, nên chƣa thể hối vì yêu, thì ít là anh hãy hối vì
kính sợ. Anh hãy đặt mình vô cùng bé trƣớc đấng vô cùng lớn, để vừa nhìn ra sự xúc
phạm, vừa nhìn nhận sự yếu đuối, khiến chỉ còn biết tin vào lòng thƣơng vô biên của
đấng mà bản chất là Yêu (1 Yo.4.8). Vâng, ít là ta hãy có cảm nghiệm về tội nhƣ Cựu ƣớc
thời ngôn sứ và thánh vịnh:
Khốn cho tôi, chết tôi rồi,
Tôi là kẻ có cái lƣỡi nhơ nhớp,
Thế mà tôi đã thấy đấng Chúa tể
(Is.6.4)
Tội của tôi luôn ở trƣớc mặt tôi...
Ngài có thể nói và chứng tỏ sự công minh của Ngài,
Ngài có thể phán xử và cho thấy rõ sự toàn thắng của Ngài...
Tôi là kẻ có tội...
(Tv.50)
Ðứng trƣớc đấng vô cùng thánh ấy, nhiều vị thánh Tân ƣớc cũng từng đã có cảm nghiệm
bất xứng này. Có điều Cựu cũng nhƣ Tân ƣớc luôn tin vào sự tha thứ của đấng chí công.

Cảm nhận của con ngƣời hôm nay về tội
Luân lý hôm nay coi trọng con ngƣời, cộng đồng cũng nhƣ cá nhân. Con ngƣời ấy phải
tự lập thân và kiến thiết xã hội. Nên tội là thiếu những trách nhiệm ấy, tức không xây
dựng cho mình, cho ngƣời khác, cho thế giới.
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Phạm tội là phạm đến con ngƣời ƣ? Miễn là không: Chỉ phạm đến con ngƣời thôi. Thánh
Yoan cũng nghĩ thế, nhƣng ngài đồng hóa yêu ngƣời với yêu Chúa, khiến cho lỗi luân lý
cũng là tội tôn giáo nữa. Vâng, ngƣời anh em hắn thấy mà hắn không yêu nổi, thì Thiên
Chúa mà hắn không thấy, sao hắn có thể yêu đây? Vậy ta có thể yêu Chúa bằng cách yêu
ngƣời khác trong Chúa, gắng xây đắp hạnh phúc cho anh em ở cả hai chiều kích tự nhiên
và siêu nhiên.
Ngƣợc lại, nếu thiếu bổn phận với con ngƣời, thì ta cũng xúc phạm Thiên Chúa luôn. Từ
chối cơm ăn, áo mặc đối với anh em, đó là từ chối với chính Vua thiên quốc (Mt.25.45).
Việc đề cao con ngƣời hôm nay giúp ta ý thức hơn về chiều kích đối nhân của tội lỗi. Nên
thánh không đặt trọng tâm vào khổ hạnh và tái lập trật tự bên trong nữa, mà dồn sức vào
Ái nhân.
Cũng ngày nay, đức Ái nhân thêm một hƣớng đi toàn cầu và chính trị: Tội, đó là làm
ngơ trƣớc những cơ cấu xã hội bất công hay chà đạp nhân phẩm. Ðó cũng là bƣng tai
trƣớc tiếng kêu rên của xung quanh, không thèm biết đến những tai ƣơng đang diễn ra
trên thế giới.
***
Vì có sự tôn trọng nhân phẩm, nên tội cũng đƣợc cảm thấy nhƣ một tha hóa. Ðáng lẽ
phải tự trọng, thì tôi lại nhu nhƣợc, xu nịnh và có những hành vi không xứng. Ðáng lẽ
phải kính ngƣời, tôi lại bƣớc trên quyền lợi của họ và không đếm xỉa đến ý muốn của họ.
Tôi cũng không nhìn nhận họ là chính họ với bản sắc riêng, ý nghĩ riêng, mà chỉ muốn
thống trị họ, biến họ thành bản sao chép của mình.
Tự trọng, thì mỗi ngƣời phải sống cuộc sống của chính mình (authentique). Ðể đƣợc nhƣ
vậy, phải rời bỏ khuôn sáo, cái chung chung, của tất cả mà chẳng là của ai (impersonnel).
Nghĩa là đừng lạc mất trong đám đông, mà phải dám có ý nghĩ riêng, cảm nhận riêng,
cách sống riêng, dù vẫn hòa hợp với ngƣời khác: "Quân tử hòa nhi bất đồng" mà!
Mỗi học viện hay viện tu cần duy trì một tối thiểu sống chung để tạo môi trƣờng cho
sống cộng đồng. Mỗi thành viên trong đó phải thắng sự cám dỗ của cá nhân chủ nghĩa và
khuynh hƣớng lập dị, nghĩa là bỏ bớt cái lợi riêng và cái khác ngƣời không cần, nhờ đó
dễ hòa hợp với xung quanh và cùng mƣu ích chung. Nhƣng cũng đừng vì thứ ích chung
ngắn hạn mà quan tâm quá đáng đến sự đồng dạng (uniformité), đến nỗi ngăn cản sáng
tạo, ngăn cản mỗi thành viên phát triển bản sắc riêng, phát triển cái chính mình. Vâng,
dù chung một lý tƣởng, ai nấy đều có quyền và trách nhiệm đáp ứng ơn gọi ấy theo một
cách thức phù hợp với khuynh hƣớng và khả năng riêng. Vâng, quyết định của một bề
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trên hay tập thể không thể thay thế quyết định của chính tôi, dù đây là quyết định thuận
theo quyết định trên. Là một tội nếu tôi không dám có quyết định, và cũng là tội khi tập
thể hay cá nhân nào muốn áp đặt quyết định của mình một cách võ đoán.
***
Ở tội hôm nay cũng hiện nổi sắc thái cộng đồng của nó. Ðằng sau mỗi hành vi tội lỗi là
tấm phông của cái Tội viết hoa, mà Phaolô gọi là Hamartia. Và đây là Chọn lựa căn bản
của giống ngƣời, nó chọn chống nghịch Thiên Chúa. Ðây cũng là xu hƣớng tự mãn và vị
kỷ của cái gọi là Thế gian. Mỗi tội có gì nhƣ đƣợc thực hiện giữa lòng cái Hamartia đó.
Mỗi tội nhƣ mọc lên từ Hamartia, chất thêm sức nặng lên Hamartia và tô điểm thêm cho
vòng hoa chiến thắng của Sự ác.
Vì thế, một tâm hồn cởi mở không thể không đau đớn trƣớc cái Tội chung ấy, không thể
không đặt mình vào vị thế giữa loài ngƣời tội lỗi, và đặt tội mình vào giữa khối tội
chung, cái Tội nó là bất hiếu với Cha, cái Tội nó đóng đinh Con Thiên Chúa thành ngƣời.
Vâng, tôi sẽ đứng về phía Thiên Chúa để lên án tội. Tôi sẽ đứng về phía loài ngƣời phạm
tội để ăn năn. Tôi sẽ đau buồn trƣớc những bất công trên thế giới, những sa đọa khắp
năm châu, những cảnh huynh đệ tƣơng tàn diễn ra trong và giữa các nƣớc, cũng nhƣ
giữa các màu da, chủng tộc...
Thế rồi, tuy thú tội với Hội thánh, tôi cũng đứng về phía Hội thánh đang cần ăn năn để
đau buồn mà thú tội với Cha ("Vì cũng bao gồm những tội nhân, nên Giáo hội vừa là
thánh, vừa đƣợc kêu mời thanh tẩy mình. Giáo hội ấy kiên trì tiếp tục sự cố gắng sám hối
và canh tân" - LG.8).

Thực hành hối cải
Trên kia là ý nghĩa của sám hối. Bây giờ phải bàn sang thực hành. Trƣớc hết, đừng lẫn
sám hối với bối rối và mặc cảm tội lỗi.
Ngƣời đời thƣờng quan tâm đến cái hại mình gây nên cho kẻ khác, nhất cho ngƣời thân,
hơn là động cơ và ý hƣớng của mình trong hành động. Vâng, hành động thƣờng đƣợc
đánh giá ở hậu quả đối với tha nhân, hơn là ở chính nó và trong tƣơng quan với Thiên
Chúa. Nên một tai ƣơng họ gây ra cho con cái hay mẹ cha sẽ ray rứt họ suốt đời. Hậu quả
nếu không sửa chữa đƣợc, sẽ khiến họ hết hy vọng đƣợc tha thứ. Họ không có tha thứ
tâm lý, nên họ mất hẳn bình an. Và đó là mặc cảm tội lỗi.
Mặc cảm tội lỗi cũng có thể gây nên bởi một nguyên nhân tâm lý: một xốc xúc cảm (choc
émotionnel), một xung đột luân lý (conflit moral), một căng thẳng với cái Tôi lý tƣởng,
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một ức chế nó kết hợp với bản năng sự chết (thanatos) để gặm nhấm và phá phách tâm
hệ (psukhê). Ðặc điểm của mặc cảm tội lỗi bệnh hoạn, là nó chống lại sự bình an và tha
thứ, chỉ tìm thỏa mãn trong sự dày vò. Cái Tôi có thể bị đẩy đến cái chết, và nó trốn chạy
vào điên loạn.
Bối rối và mặc cảm vì tội là ngƣỡng cửa đi vào mặc cảm tội lỗi bệnh hoạn, nên phải cố
thoát ra, phải cứu chữa thật sớm. Ðừng xem tội chỉ nhƣ vết nám trên gƣơng mặt của
mình. Và đừng nhấn quá vào hình phạt hỏa ngục. Hãy đặt tội trong tƣơng quan đối vị
với Cha, một vị Cha tuy công minh đấy, nhƣng lại rất nhân từ, vẫn gõ cửa và đợi chờ để
thứ tha. Vâng, dù phạm tội hay sám hối đều phải đƣợc nhìn trong bối cảnh của một sự
đối thoại, và đối thoại ấy là giữa hai con tim.
Với tội nhân vừa đƣợc thức tỉnh để nghĩ lại, sự bối rối hồi đầu có thể là thuốc đắng Chúa
tạm dùng để cản anh tái sa ngã. Nhƣng mau chóng, sự bối rối ấy phải mở vào sám hối và
đổi đời trong hy vọng và yêu thƣơng.
Vả lại, bối rối là sợ phạt và lo cho mình, chứ chƣa phải khổ cho Chúa, buồn vì phật ý
đấng đã yêu tôi và đáng đƣợc tôi yêu trên tất cả. Do động cơ còn vị kỷ ấy, bối rối chƣa
xứng với Chúa, chƣa xứng cả với tôi.
Cái dễ gây bối rối nhất là xƣng tội, và do đó xét mình. Nhiều ngƣời xem tòa giải tội nhƣ
bãi đổ rác, và tội xƣng đến đâu là nợ xong đến đó. Vì thế, họ chỉ lo xét và xƣng, không
biết thế đã hết và đủ chƣa, hay còn chi tiết nào nữa. Mà càng đi vào chi tiết thì càng lắm
điều ngại nói, nên bối rối vì thế lại gia tăng. Nhiều truyện kể trong các sách thiêng liêng
trƣớc đây dễ làm ớn da gà và góp phần không nhỏ vào sự phát triển của chứng bệnh bối
rối. Nhƣ truyện những con cóc thập thò ở cửa miệng ngƣời xƣng chẳng hạn (Truyện kể
về một ngƣời giấu tội: Ngƣời ta thấy mỗi khi anh xƣng một tội, thì có một con cóc từ
miệng anh nhảy ra. Cuối cùng, còn một con thật lớn cứ thập thò mãi mà không chịu ra,
vì anh ta ngại nói. Thế rồi, anh ta giấu luôn, khiến con cóc lớn thụt vào, và những con đã
ra cũng nhẩy hết vào theo... Và còn vào thêm một con cóc mới, vô cùng dữ dằn: Tội giấu
tội!).
Ðặt nặng vấn đề Xƣng, ngƣời ta dành quá nhiều giờ cho Xét. Còn để ăn năn, ngƣời ta đọc
mỗi kinh ăn năn tội. Thế mà điều kiện chính để đƣợc tha, lại là lòng Sám hối, mà sự thú
tội chỉ là cách biểu lộ lòng sám hối ấy, lại chẳng phải là cách duy nhất, luôn luôn cần.
Vì thế, hãy dành cho ăn năn một thời gian lâu hơn và một cố gắng lớn hơn là đối với xét
mình. Tìm mọi cách để thành tâm hối và cải. Tìm mọi cách giúp ngƣời đến xin tha đi sâu
vào sự hối cải đó.
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Việc xƣng tội rất có ích khi có kèm theo linh hƣớng. Việc linh hƣớng sẽ giúp thay đổi
cách sống, đối phó với cám dỗ, đề phòng dịp tội và tìm phƣơng tiến đức. Ðể đƣợc nhƣ
thế, hai bên (bên giải và bên xƣng) phải thảnh thơi và đủ thì giờ. Ðể làm linh hƣớng,
chẳng những ngƣời ta phải có hiểu biết thần học và kinh nghiệm thiêng liêng, mà còn
hiểu biết về tâm lý học nữa. Không ai chối rằng tòa giải tội không phải phòng mạch phân
tâm, nhƣng một tối thiểu kiến thức về phân tâm học sẽ rất hữu ích cho cha giải tội vốn
cũng làm ít nhiều công tác cố vấn (counselling) và linh hƣớng (guide spirituel) nữa.
***
Vì có hai ba cấp tội, nên cũng cần đến hai ba mức cải hối.
Ðối với ai đã có chọn lựa căn bản tốt và đang sống trung thành với con đƣờng tự vạch ra
dƣới ánh sáng Thần khí, thì tội lỗi thƣờng là do nhẹ dạ, yếu đuối nhất thời. Khi ấy, nhƣ
một đứa con ngoan lỡ đánh vỡ bát, họ chỉ cần sà vào lòng Chúa xin tha là đủ, và Chúa sẽ
quên ngay. Không nên ray rứt nhiều với những điều nhỡ ra nhƣ thế. Ở cấp minh đức
(voie illuminative), thì lo lắng thƣờng không do Chúa, mà do quỷ muốn cản bƣớc ta đi.
Vâng, không nên lấy lòng ngƣời (vốn dễ chấp) mà đo lòng Thiên Chúa. Hãy tin vào
Ngài, để dù lỡ ngã cũng đứng lên ngay để tiếp tục bƣớc, tay trong tay với Cha.
Còn kẻ khô khan, quen sống dễ dãi, tuy theo Chúa đấy mà chẳng quyết tâm gì, chẳng cố
gắng bao nhiêu, thì hắn đang trên lằn ranh giữa thiện và ác, tình trạng khá tồi tệ đấy:
 Nóng thì nóng cho hẳn, lạnh thì lạnh cho rồi. Không lạnh không nóng, dở dở
ƣơng ƣơng, Ta sẽ mửa ngƣơi ra! (Kh.3.15b-16).
Kẻ không nóng không lạnh là kẻ lấp lửng giữa hai bên: thiện và ác, tệ hơn nữa: Thiên
Chúa và Satan. Tội hắn chƣa nặng gì, nhƣng hắn lại phạm dễ. Cách sống ấy rồi có thể
làm lệch dần cán cân về phía bóng tối, để cuối cùng chọn lựa căn bản sẽ là: quy thuận
Satan. Ðƣờng thiêng liêng là con đƣờng dốc, nên hễ ai không lên, thì rồi sẽ xuống.
Vì thế, gấp rút hắn phải chuyển hƣớng. Bằng suy nghĩ, cầu nguyện, tĩnh tâm, hắn phải đi
vào chọn lựa, phải đạt đƣợc cho mình một quyết định dứt khoát: Bƣớc theo Thầy!
Riêng ngƣời trụy lạc, đã lún sâu trong vũng lầy rồi, thì khó rút chân ra lắm. Giả nhƣ có
rút lên đƣợc, thì do tập quán ăn sâu, hắn cũng khó kiên vững. Nhất là khi sự buông thả
đã làm tiêu tan nghị lực. Bởi thế, hắn rất cần đến ơn Chúa và sự nâng đỡ tinh thần của
một ngƣời, một nhóm. Hắn phải cầu nguyện cho mình, và chúng ta phải cầu nguyện cho
ngƣời anh em lạc lối ấy, cho các tội nhân nói chung.
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Ngƣời tội lỗi phải tiến dần đến một quyết định và tăng dần sức mạnh cho quyết định ấy.
Một quyết định dứt khoát, quyết định về một điều căn bản: Bỏ tối ra sáng! Ðể thực hiện,
cần hoạch định một kế hoạch thích ứng và cụ thể. Ðây cũng là một khuôn thƣớc, một kỷ
luật, để, ép mình vào đó, ngƣời ta có thể sửa mình. Ðể khỏi rơi vào những cạm bẫy cũ,
cần tránh bạn xấu và đổi môi trƣờng sống. Ðể làm suy yếu tật xấu, các khuynh hƣớng
xấu, phải tập "Làm ngƣợc" (agere contra), tập hy sinh, hãm mình và sống tiết độ. Bắt
chƣớc thánh Phêrô, hãy sám hối hằng ngày trong một thời gian. Bắt chƣớc cách làm của
một số thánh nhân xƣa, có thể nuôi dƣỡng tinh thần thống hối (esprit de componction).
Miễn là phải hối trong hy vọng và yêu thƣơng, để niềm hối tiếc ấy khỏi trở thành ám
ảnh. Cách đối phó tốt nhất với một tập quán xấu, là vun trồng một tập quán ngƣợc lại.
Thế rồi, trong chiến đấu, nếu thỉnh thoảng có gặp thất bại, hãy coi đó là chuyện bình
thƣờng. Vả "thua một trận chiến (une bataille) đâu phải là thua một cuộc chiến (une
guerre)". Vậy đừng thất vọng, nản chí, mà cứ hăm hở tiến lên.
Trong các thói xấu, hãy tìm xem cái nào là chủ chốt và nền tảng, để tập trung sức công
phá vào đó. Ðây có thể là tính ƣơn ƣởi, thiếu dứt khoát, khiến dễ bị lôi kéo, dễ sa ngã và
khó đứng dậy. Ðây có thể là tính lƣời biếng, khiến "nhàn cƣ vi bất thiện" dễ dàng. Hay
tính ham cờ bạc, do đó tiêu hoang và trộm cắp. Hay ham sắc dục để bỏ bê bổn phận. Hay
một nghiện ngập nào đó cùng với sự đánh mất nhân phẩm và bao tật xấu từ đấy sinh ra.
Hay tự ái và vị kỷ, nó sinh đố kỵ, ganh ghét, thù hằn...

Ơn tha thứ và tiếp nhận trở lại dƣới mái nhà
Sự "nghĩ lại" của kẻ bỏ nhà thật ra là do tiếng đập cửa của Chúa, do ơn soi sáng của
Thánh Thần. Tiếng gọi và ân soi ấy có ngày giờ (kairos) của nó. Ngày giờ ấy có thể đi
qua mà không trở lại. Cho nên, phải chớp thời cơ, đừng lỡ chuyến tầu.
Chúa sáng soi thì anh phải nghĩ lại, nghĩ về cái đúng cái sai, cái xứng cái quấy, và một
cách chân thành, xem mình đã sống ra sao, cốt lõi vấn đề ở đâu; đồng thời nhận lấy trách
nhiệm về mình, đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho ngƣời này ngƣời kia xúi bẩy:
 Do ngƣời đàn bà Chúa đặt bên tôi, nàng đã trao tôi trái táo...
 Do con rắn lừa tôi...
Hãy tin vào lòng quảng đại của Cha, đừng suy bụng ta ra bụng Thiên Chúa. Vâng, chỉ
khi tin vào lòng thƣơng và hy vọng đƣợc tha thứ rồi, ta mới hối hận nổi, chứ không, thì
chỉ có mặc cảm thôi.
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Ðúng sám hối thì phải buồn vì sự bội bạc của mình và tin vào dạ khoan dung của Chúa:
"Ở đâu tội càng nhiều, ở đấy ân càng dồi dào gấp bội".
Sám hối tốt thì không chỉ buồn về vết nhơ của mình, sợ vì hình phạt sẽ tới. Trên tất cả,
sám hối tốt là trở về với Cha:
 Con đã lỗi với Trời, với Cha. Thật con chẳng xứng làm con Cha.
Trở về với Cha cũng là trở về với cộng đồng Dân Chúa, do đó, giữa cộng đồng, cần một
dấu hiệu bày tỏ lòng ăn năn: sự thú nhận và xin tha. Vào những thế kỷ đầu, sự thú tội có
tính công khai, nhƣng không đi vào chi tiết. Sau này, nó biến thành riêng tƣ, nhƣng phức
tạp hẳn.
Thật ra, việc xƣng tội chi tiết vừa phải thƣờng là cách tốt nhất để đƣợc hƣớng dẫn thiêng
liêng. Nhƣng hƣớng dẫn chỉ khả dĩ khi có đủ thời giờ. Trong thực tế, xƣng tội lắm khi chỉ
mang tính hình thức và chiếu lệ, hơn là trong chiều hƣớng cải quá tự tân (metanoia).
Hơn nữa, vì quá nhấn vào xƣng tội, vào sự cần thiết xƣng hết, nên xƣng trở thành một
ám ảnh, dễ gây lƣơng tâm bối rối. Thực ra, cái đáng phải nhấn là hối, chứ không phải
xƣng. Xƣng chỉ là cách tỏ bày lòng tiếc hận ấy, mà không phải là không có không đƣợc
luôn luôn.
Huyền tích Làm lành không tách khỏi cuộc sống (Ðể nhấn mạnh vào tính đối vị của Hối
giải, nay ngƣời ta gọi phép này là Réconciliation. Tiếng này trong Việt ngữ phân thành
hai nghĩa khác nhau: Hòa giải khi hai bên là đồng đẳng, Làm lành khi nói về con đối với
cha chẳng hạn), vì tôi không thể xin Chúa tha, mà chính tôi lại không tha cho anh em
(Xx. Kinh Lạy Cha). Huyền tích ấy cũng không biệt lập đối với các huyền tích khác, vì
đây là dìm mình trở lại trong Máu và nƣớc đã rửa ta, nhờ đó xứng đáng khánh niệm cái
chết của Chúa và hiệp thông sâu xa nhất với Ngài.

Thực sự hoán cải và đổi đời
Ðối với ai đã thực sự bỏ nhà, thì họ phải trở về với một quyết tâm mạnh. Ðây cũng là tái
lập Chọn lựa căn bản. Không làm thế, thì khó quay lƣng với cách sống cũ. Ðƣờng về có
thể quanh co và bƣớc tiến có thể chậm chạp, nhƣng làm sao để cuối cùng phải đạt đƣợc
sự dứt khoát nói trên.
Sự quyết tâm giúp bắt đầu một cuộc sống mới, nhƣng cuộc sống ấy sẽ không êm ả đâu, vì
cuộc chiến càng gay go khi thói xấu đã đâm rễ lớn. Do đó, cùng với quyết tâm, phải
hoạch định một kế hoạch. Dĩ nhiên, với một trở về thực lòng, bao giờ cũng có một ý định
chiến đấu. Nhƣng để chiến mà thắng trận cuối cùng, thì phải có một kế sách thích đáng.
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Một kế hoạch hay thì không phân tán ở từng nết xấu phải sửa hay từng đức tính phải
luyện, mà tập trung vào những điểm chiến lƣợc.
Nếu ân Chúa đủ, quyết tâm mạnh và kế sách tốt, thì bƣớc đi sẽ vững, sự chuyển hƣớng sẽ
hoàn toàn, để đang là sài lang, sẽ thành những Phao lô, Phan sinh Assisi, I nhã quận
Loyola.
Với phần đông, chọn lựa căn bản không chuyển đổi đột ngột và rõ ràng. Phải chăng vì ân
Chúa không đủ mạnh, vì thiếu một cú xốc nhƣ Phao lô gặp trên đƣờng Ðama? Phải
chăng vì bạn thiếu dứt khoát, không dám phiêu lƣu, khi mà đổi đời luôn là việc phiêu
lƣu? Phải chăng vì bạn chƣa trung tín lắm trong điều nhỏ, nên Chúa không trao một
trách nhiệm lớn?
Với kẻ đã thật lòng hối cải, thƣờng Chúa sẽ khích lệ bằng kẹo ngon, sẽ nuôi cho lớn bằng
thức ăn nhẹ, và đây là những thuận cảm: sốt sắng trong cầu nguyện, thích thú với việc
lành. Nhƣng khi bƣớc đi của em bé đã vững rồi, Chúa sẽ cai sữa để dẫn vào một cuộc
sống trƣởng thành hơn, ở đó cảm xúc bớt đi hay vắng hẳn, giúp họ tập bƣớc bằng chính
đôi chân của mình, tức bằng ý chí. Ân Chúa vẫn mạnh đấy, nhƣng không lộ ra bề mặt.
Khi ấy, nếu khô khan và chịu thử thách mà vẫn đứng vững đƣợc, thì hãy tin rằng, có sức
Chúa tiềm ẩn dƣới cảm nhận yếu đuối của anh.

TÓM LẠI
Mỗi ngƣời chúng ta đứng giữa hai chọn lựa căn bản: quy thuận Thiên Chúa bằng sống
thiện, hay quy thuận Satan bằng sống ác. Tội phạm trong hƣớng đi sau, hoặc để bắt đầu,
hoặc để củng cố cho chọn lựa căn bản ấy, thƣờng có tính trầm trọng. Còn tội phạm do yếu
đuối nhất thời thì không đáng quan tâm lắm, trừ phi nếu năng xảy ra, nó có thể đƣa ta xa
Chúa dần dần.
Trong Kytô-giáo, tội mang tính đối vị. Vì tội không chỉ là vết nhơ luân lý của tôi, mà còn
là sự bội phản đối với Chúa. Nên sám hối cũng vậy. Sám hối xứng Kytô-hữu là trở về và
làm lành với Cha. Nên hối đấy cũng là cải hoán đấy.
Ngày nay, ngƣời ta đề cao con ngƣời. Tội đích tội là sự xúc phạm con ngƣời. Ðƣợc thôi,
miễn là không tách con ngƣời khỏi Thiên Chúa: Cái mà anh không chịu làm cho ngƣời
anh em nhỏ nhất của Chúa cũng là cái mà anh từ chối đối với chính Chúa.
Ngày nay, ngƣời ta cũng khám phá chiều kích tƣơng quan của con ngƣời và của tội. Nên
buồn vì tội mình rồi, ta cũng nên đứng về phía loài ngƣời để buồn vì tội chung thế giới.
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Hãy buồn vì tội, nhƣng đừng sa lầy trong đó bằng bối rối hay mặc cảm tội lỗi. Hãy hƣớng
về thánh giá Chúa hơn là về vết nám trên gƣơng mặt ta. Hãy tin vào sự tha thứ của một
Thiên Chúa khoan dung hơn là sợ hoảng trƣớc hình phạt đón đợi.
Thế rồi, khi sắp vào tòa hối giải, hãy quan tâm nhiều đến hối hận, hơn là đến việc xét và
xƣng.
Ðối với ai lỡ phạm vì yếu đuối nhất thời, họ hãy xin tha và đứng dậy ngay, rồi quên đi và
tiếp tục bƣớc.
Ðối với kẻ khô khan và quen sống phóng túng, họ hãy lo kẻo có ngày Chúa mửa họ ra.
Còn với kẻ đã lún sâu trong vũng lầy, họ phải cầu nguyện nhiều, cố xây dựng một quyết
tâm và thảo ra kế hoạch đƣờng dài để chiến đấu chống tập quán cũ và vun trồng tập
quán mới.
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Bạn muốn đổi đời ƣ? Chắc bạn còn muốn nên thánh, muốn theo Chúa đến cùng nữa?
Tƣơng lai có thể sáng sủa đấy, nhƣng để tới đó, thì phải phấn đấu rất nhiều: "Ðể vào
Nƣớc Thiên Chúa, phải vũ lộng sức mạnh" mà (Lc.16.16)!
Trƣớc hết, phải phấn đấu với bản thân. Sức mạnh bản thân nằm ở nhiều khuynh hƣớng
tản mát, cái thuộc vật chất, cái thuộc tinh thần. Vì thế, con ngƣời sinh ra là con ngƣời bị
giằng xé. Nhất là giữa tinh thần muốn bay lên và xác thịt muốn ghì xuống. Nên nhƣ
Phaolô, hẳn bạn phải than thở:
-- "Muốn điều thiện là điều tôi có thể, nhƣng làm điều thiện thì không. Ðiều thiện mà tôi muốn
thì tôi không làm, còn điều ác không muốn tôi lại cứ làm. Khốn thay con ngƣời là bản thân tôi
đây" (Rom. 7. 18b, 19, 24a).
Sức mạnh tự nhiên chi phối tôi, không phải chỉ có thứ tôi biết, mà có cả thứ tôi không ý
thức đƣợc, vì chúng trốn kỹ trong vô thức.
Sức mạnh hại tôi, không phải chỉ có xác thịt, mà còn thế gian nữa. Thế gian, hay tinh
thần thế tục, là cái khuynh hƣớng thƣờng tình của loài ngƣời quen hƣớng ngoại và hƣớng
hạ, hƣớng về các giá trị thuần túy trần gian và thỏa mãn hoàn toàn với thiên đƣờng hạ
giới.
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Trong hành động của tôi, không phải chỉ có các sức mạnh tự nhiên nói trên vào cuộc.
Ðồng nhập cuộc còn có Thiên Chúa và thần lành một bên, và bên kia là thần ác, mà
Chúa Giêsu gọi là Satan, là kẻ Ác. Thiên Chúa với thần lành tác động vì mục đích tốt,
còn Satan tác động vì mục đích ngƣợc lại. Thật ra, trong mọi hành vi nhân linh của tôi, ở
hậu trƣờng luôn có hai sức mạnh thiêng liêng đối đầu ấy.
Ðể tiến đức, không thể ta không biết đến cả bạn lẫn thù, biết đến chiến thuật và chiến
lƣợc của họ, cùng với cách ứng phó hữu hiệu nhất. Hẳn là bạn muốn rõ đi đƣờng nào, ý
Chúa ra sao, những thúc động (motion) này kia do đâu mà có, do Chúa hay Bóng tối
đây. Và nhƣ thế, bạn phải biết cách phân định và cầu ơn phân định (diakrisis,
discernement).

Sự thật về cuộc chiến
Rõ ràng ác và thiện, có đòi hỏi làm thiện và cám dỗ làm ác. Truyền thống Kitô-giáo
không coi đơn giản đó chỉ là việc của ý muốn, ham muốn (désir) và lƣơng tâm thôi, mà
phía sau còn có bàn tay của thần ác và thần lành nữa. Vâng, quả là đằng sau những
nguyên nhân tự nhiên, có tác động của những đối thủ siêu nhiên: tà thần khí và chánh
thần khí.
Thánh Yoan gọi là Ánh sáng, nơi Ánh sáng này có sự sống cho loài ngƣời. Ánh sáng đã
hừng lên giữa bóng đêm, và bóng đêm không thể có phần với ánh sáng (Yo. 1. 4-5). Bóng
đêm đó là sức mạnh của địa ngục:
-- "(Yuđa) cầm miếng bánh (phân chia của Thầy, phần chia với Thầy) và ra liền: lúc ấy
là đêm" (Yo. 13.30).
Ðêm tối là giang sơn của Satan. Bắt đầu ra trận (ra truyền đạo), Chúa Kitô đã vật lộn với
Satan trong hoang mạc bằng cách đƣơng đầu với ba mũi tiến công, có tính chiến lƣợc của
hắn. Cuộc chiến khởi đầu khi ấy chỉ kết thúc vào lúc xem ra cái ác thắng thế, nhƣng thần
ác lại bị đánh gục bằng ngón đòn tối hậu của chính y (Yo.16.33; 12.31-32).
Cuộc chiến sẽ còn nối tiếp giữa kẻ bại trận với đàn em Chúa là Hội Thánh, cuộc chiến
này đƣợc minh họa trong chƣơng XII Khải huyền thƣ bằng sự đuổi bắt Ngƣời phụ nữ bởi
Quái xà: Yoan đã mƣờng tƣợng Sáng thế thƣ 3.15!
Theo gót các ngôn sứ và Khải huyền thƣ, giáo phụ gọi hai sức mạnh đối đầu là Babylone
và Yêrusalem. Sự đối đầu này đƣợc Thần thao I nhã đƣa vô bài suy niệm Hai hiệu kỳ
(Deux étendards). Thật ra, chiến trƣờng không phải là một không gian vật chất, và chiến
binh cũng không phải ngƣời nọ hay nhóm kia xác định. Chiến trƣờng chính là nội tâm
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và cuộc sống của mỗi ngƣời, của mọi ngƣời. Nghĩa là mỗi ngƣời vật lộn với chính mình,
và hai sức mạnh, Thiên Chúa với Satan, chạm nhau nảy lửa trong chính cuộc vật lộn ấy:
-- "Con ngƣời nội tâm trong tôi yêu thích luật Thiên Chúa, nhƣng tôi gặp nơi chi thể tôi
một thứ luật khác nó chống cản luật tinh thần này và giam hãm tôi dƣới luật sự tội
trong thân xác tôi. Chính vì thế, tôi lệ thuộc đồng thời vào cả luật Thiên Chúa bằng tinh
thần, luật sự tội bằng xác thể" (Rom. 7.23-25).
Theo thánh I nhã, vũ khí của Satan là lòng ham của, hám danh và kiêu ngạo. Ðể đối phó,
vũ khí của phe Chúa sẽ là thanh bần, sỉ nhục và khiêm nhu (Hai hiệu kỳ). Nhƣ thế, vũ
khí của hai bên là ý nghĩ và tâm tình tôi, và chiến trƣờng cũng là chính con ngƣời tôi
cùng với hành động và cuộc sống của nó. Vậy, để thắng trận cho Chúa và cho mình, tôi
vừa phải biết mình và cố gắng, vừa phải cầu ơn sức mạnh và ơn phân định.

Chiến thuật và chiến lƣợc của hai đối thủ
Theo thánh I nhã, một mình Thiên Chúa có khả năng trực tác vào hồn, không qua trung
gian của một "thụ tạo" (tức nguyên nhân tự nhiên) nào hết. Nghĩa là không thể tìm thấy tí
ti gì thuộc nguyên nhân tự nhiên cho hiện tƣợng (chuyển biến nội tâm). Do Thiên Chúa
hoàn toàn, nên cũng tuyệt đối an toàn. Có điều phải phân biệt chính giai đoạn của trực
tác ấy với giai đoạn tiếp liền theo, khi âm hƣởng hãy còn, vì đây là lúc các thần khí
(esprit) khác có thể "nhảy vô ăn có", cùng với chính con ngƣời tự nhiên của tôi.
Còn thì, dù thần lành (thiên thần) hay thần ác (Satan) cũng chỉ tác động đƣợc khi dựa
vào quy luật tự nhiên, tác động bằng hoàn cảnh bên ngoài, bằng các tác nhân tâm sinh
lý, khiến ta có thể tìm ra ít hay nhiều nguyên nhân (tự nhiên) cho xung động này hay ý
nghĩ kia.
Quả thật, ma quỷ chỉ có thể cám dỗ tôi bằng chính con ngƣời tôi, bằng tập quán, khuynh
hƣớng, ham muốn của tôi. Ham muốn vọt ra từ bản năng hay tập quán. Ham muốn đƣợc
châm ngòi bằng sự có mặt của đối tƣợng. Ham muốn đƣợc kiện hóa bởi tình trạng tâm
sinh lý lúc ấy của tôi hoặc bởi hoàn cảnh bên ngoài.
Do bản năng Sinh mới có ham ăn uống, đòi thỏa mãn tình dục cũng nhƣ trốn chạy cái
chết và những khổ đau. Do bản năng Diệt (Thanatos) mà có nóng giận, muốn bạo động,
hủy ngƣời hoặc hủy mình. Do mặc cảm cái Tôi mà phát sinh tự ái, kiêu căng, ích kỷ,
tham quyền, ham thống trị. Do nết lƣời, mà không phấn đấu để tiến cao. Do tập quán
nghiện ngập mà mất tinh thần tự trọng để sống xứng nhƣ một ngƣời...
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Satan chỉ nƣơng theo những khuynh hƣớng ấy để hại ta, chỉ dựa vào những dữ kiện ấy để
hoạch định chiến thuật và chiến lƣợc của hắn. Vì sức mạnh cũng nhƣ chỗ yếu của ta là ở
bản năng sinh tồn và mặc cảm cái Tôi, nên cám dỗ chiến lƣợc của tà thần sẽ là tham ăn,
hám danh và háo sắc. cám dỗ có tính tiêu biểu mà Chúa chịu trong hoang mạc (Theo
Cựu Ƣớc, hoang mạc là chốn tung hoành của ma quỷ) cũng gần giống nhƣ thế, và đó là
háu đói, hám danh và ỷ mình.
Vì "có tiền mua tiên cũng đƣợc", nên theo thánh I nhã, thì kẻ cựu thù quen bắt đầu với
miếng mồi tiền của, để từ sự giàu có sẽ dẫn ta đến lòng ham mê khoái lạc, say mê uy
quyền, danh vọng và tính kiêu căng. Bởi thế, thánh nhân cũng đề nghị vũ khí đối ứng,
và đó là thanh bần, thanh bần trong tinh thần trƣớc hết, rồi thanh bần thật sự nếu có thể.
Sự thanh bần khiến thiếu tiện nghi nên xác không đƣợc nuông chiều, thiếu thế lực nên ta
chịu khinh khi, không dám lên mặt nữa. Theo bài suy niệm Hai hiệu kỳ, thì đây chính là
chiến lƣợc của đạo quân Giêsu:
"Hãy ngẫm nghĩ về lời hiệu triệu của Chúa Kytô khi sai bày tôi và bạn hữu của Ngài đi
làm cuộc viễn chinh ấy. Ngài dặn họ tìm cách giúp mọi ngƣời, trƣớc hết dẫn họ vào tinh
thần thanh bần toàn vẹn, thanh bần thật sự nếu nhờ đó Chúa đƣợc phụng sự tốt hơn; kế
đến, khiến họ mong muốn chịu nhục nhã và bị khinh khi, vì đây là đƣờng tới khiêm
nhƣờng. Nhƣ thế, đƣờng có ba bậc đi lên: bậc thứ nhất là nghèo hèn, nghịch với giàu có;
bậc thứ hai là sỉ nhục và khinh bỉ, nghịch với danh giá thế gian; bậc thứ ba là khiêm nhu,
nghịch với kiêu ngạo. Con đƣờng ba bƣớc này sẽ đƣa tới mọi đức tính khác" (Thần thao:
Hai hiệu kỳ).

Cuộc chiến với các thần khí
Một là Thiên Chúa, hai là Satan, chứ không có chọn lựa thứ ba: "Nóng thì nóng hẳn, lạnh
thì lạnh hẳn..." (Kh. 3.15).
Vậy hễ theo Chúa, phải chống Satan. Mà Satan thì không chịu thất bại. Nên chiến với
hắn sẽ là cuộc chiến dai dẳng. Thua keo này, hắn bày ngay keo khác, hiểm hơn, dữ dằn
hơn:
-- "Trở về mà thấy nhà cửa dọn sạch sẽ và ngăn nắp, quỷ dơ sẽ gọi bảy quỷ khác đến trợ
lực..." (Lc. 11.25-26).
Satan đánh ta bằng chính sức mạnh của ta. Sức mạnh của ta là ở ham muốn (désir) nên
nó dùng thích muốn để cám dỗ ta.
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Cám dỗ thế nào? Cứ buông mình theo ham muốn, chứ đừng nghe lời Chúa và tiếng nói
lƣơng tâm để thống nhất mọi ham muốn trong hƣớng đi của tinh thần.
Con đƣờng phải đi của thụ tạo chỉ là quy thuận Thiên Chúa. Vậy con đƣờng quỷ muốn
dẫn ta đi sẽ là: đạt cái mình thích bên trên Thiên Chúa, bên trên luật Ngài. Bằng cách ấy,
Satan đƣa ta xa Chúa và khiến ta chống Chúa. Mà từ bỏ Thiên Chúa, đó là từ bỏ ánh
sáng và sự sống để đi vào cái chết và tối tăm. Satan đúng là "kẻ giết ngƣời" nhƣ Chúa
Giêsu gọi (Yo. 8.44). Chúa cũng gọi hắn là "Cha sự nói dối" vì kế sách của hắn luôn là
đánh lừa. Ðánh lừa thế nào? Hắn sẽ nói nhƣ rót vào tai: Xá gì một trái táo của Eva, cứ ăn
đi rồi sau tính. Thấy ăn rồi, hắn quay lại buộc tội, khiến anh tuyệt vọng nhƣ Yuđa, hay
trót đâm lao thì phải theo lao vậy. Trong trƣờng hợp anh cƣơng quyết sống tốt, không gì
lay chuyển nổi, hắn sẽ giả đi cùng đƣờng với anh, thúc anh làm việc thiện, khiến anh cầu
kinh sốt sắng, thậm chí cho anh những mạc khải giả và thần kiến giả nữa (Xx. Yoan
Thánh giá, Ðêm tối, q.2, ch.2. Mục đích của Satan thƣờng là để ta sinh kiêu ngạo, ỷ
mình), làm sao để cuối cùng hắn đƣa đƣợc anh lạc sang con đƣờng của hắn bằng tự mãn,
bằng cám dỗ đức tin, nhục dục, v.v...
Ở giai đoạn đầu của nên thánh, vừa phải cậy vào Chúa nhƣ tất cả do Chúa, vừa phải gắng
hết mình nhƣ tất cả do mình. Nhƣng khi đã cảm nghiệm Chúa rồi, thì càng tiến sâu, càng
thấy rõ hơn vai trò của Chúa. Ðây là lúc ta phải bớt dần "tự tin", tiêu diệt tự mãn, để phó
thác hoàn toàn cho Chúa, nhờ đó dọn đƣờng cho sống nghiệm thụ động và chiêm niệm
thụ động. Nhất là vì khi ấy, Satan có thể lợi dụng ngay ân Chúa để đánh gục ta bằng cảm
giác giàu có thiêng liêng chẳng hạn của ta. Vâng, Satan có một tầm nhìn chiến lƣợc, và
chiến thuật của hắn thay đổi luôn tùy theo đà tiến của ta, tức của ân Chúa nơi ta.
Ðể đối phó với Satan, vừa phải tin vào Chúa, vừa phải thành với mình, nhờ đó thấy đƣợc
sự thật về mình, tách khỏi lớp sơn mà Satan trét lên. Cũng nên thành thực với ai có khả
năng cố vấn hay trách nhiệm hƣớng dẫn, vì nhƣ Ignace so sánh, kẻ đến tán tỉnh vợ hay
con gái ngƣời ta sẽ hoảng sợ nếu ngƣời này nói thật với cha hay chồng mình (Thần thao:
Quy tắc nhận ra những thúc động trong tâm hồn: quy tắc 13).
Cùng lúc, hãy thành với Chúa, nhìn nhận cái xấu của ta và đánh giá đúng về nó. Giả nhƣ
anh không có lỗi gì nặng, thì hãy tính toán xem, giả nhƣ không có ân Chúa liệu anh có
đứng vững đƣợc và vững mãi hay không. Vậy hãy làm nhƣ Marie de l' Incarnation, chấp
nhận "sa hỏa ngục" để sáng tỏ sự công minh của Chúa, chỉ xin Chúa giữ lại cho ta "tinh
thần của Ngài" thôi (Ecrits spirituels et historiques, II, tr.378. Coi Fr. Roustang, Une
initiation à la vie spirituelle, DDB, Paris, 1963, tr.81). Bằng cách ấy, ta sẽ khiến Satan
trắng tay, chẳng còn dựa vào gì để tấn công ta nữa. Sẵn sàng đi qua sự chết mà anh đáng
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chịu nơi Ađam, anh sẽ đạt tới ơn cứu độ nơi Ðức Kitô Ađam mới (Xx F. Roustang, Std,
tr.72tt).
Chiến tranh với kẻ muốn hại ta là điều phải diễn ra, nhƣng lắm khi lại không có. Không
có chỉ vì ta lầm thù với bạn, hay vì đại ác rồi, ta đi cùng một đƣờng với Satan. Thế thì
chiến với bạn cũng là điều dễ xảy ra, khi mà ta lầm bạn với thù, hay khi ta không muốn
vì bạn làm một hy sinh thích đáng. Trong gia đình, đã chẳng hay xảy ra những đấu
tranh nhƣ thế giữa mẹ cha với đứa ngu tử hay nghịch tử đó sao? Bởi thế, nếu có chiến
tranh với Satan, cũng dễ có chiến đấu với Thiên Chúa.
Chúa là một cha hiền, nhƣng hiền không theo ý nghĩa "lành nhƣ đất" cho bằng theo ý
nghĩa: muốn tốt cho con. Vâng, ngƣời cha càng tốt thì càng muốn điều hay cho con, dù
chính nó không muốn vậy. Và khi nó không muốn nhƣ thế, nó sẽ phấn đấu để tránh cha
hoặc chiến đấu chống lại cha. Cha cũng vậy, ông phải chiến đấu với nó để cứu và thuần
hóa nó.
Chính vì Chúa muốn điều hay nhất cho tôi, nên Chúa là một ngƣời cha khó tính, khó
tính theo nghĩa đòi hỏi khá nhiều. Vì thế, hễ dây với Ngài là có chuyện, chuyện lớn nữa
kia. Chả thế mà lắm kẻ phải trốn chạy Chúa, nhƣ Maisen và bên trong giục họ phải dấn
thân vào những khó khăn và nguy hiểm, hay ép họ phải cố bay lên hay từ bỏ những gì
mà họ quá ƣa thích.
Nhƣng trốn chạy sao đƣợc khi mà đâu đâu tạo vật cũng phản ảnh vẻ đẹp đấng Hóa
Công và nhắn nhủ về sự có mặt của Ngài? Trốn chạy sao đƣợc khi mà lƣơng tâm vẫn
nhắc nhở về bổn phận và cắn rứt về tội lỗi? Trốn chạy sao đƣợc khi mà những "cuộc vui
suốt sáng, trận cƣời thâu đêm" chỉ để lại trong ta một cảm giác trống vắng thôi:
-- "Tôi đƣợc Chúa tạo nên vì Chúa, nên hồn tôi khắc khoải mãi không thôi, kỳ cho đƣợc
nghỉ ngơi trong Ngài".
Sự ám ảnh của Thiên Chúa có nhiều mức độ khác nhau. Ðối với kẻ chống lại Thánh Thần
(cố chấp), Chúa đành bó tay cứu vớt để ra tay trừng trị. Ðối với kẻ dù đại ác nhƣ tên cƣớp
trên thập tự, Chúa vẫn không thôi làm phiền bằng gõ cửa. Ðối với kẻ chỉ muốn "bắt cá
hai tay", một chút gì đó cho Chúa, một chút gì đó cho mình, Chúa cũng chẳng để hắn
yên lƣơng tâm. đối với kẻ đã hiến dâng thật sự, nhƣng còn vƣơng luyến một cái gì không
thể bỏ, hoặc không sẵn sàng từ bỏ, thì Chúa càng tấn công mạnh để hoàn tất tác phẩm
của Ngài. Vâng, Chúa muốn tất cả con ngƣời anh, vì Chúa muốn thông ban cho anh tất
cả bản thân Chúa. Chúa tham lam thật đấy, nhƣng sự tham lam này lại tố giác sự rộng rãi
kia.
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Ðến đây, chắc hẳn bạn nghĩ rằng: Với kẻ đã dâng hết, Chúa chẳng còn gì để chiến đấu
nữa. Không đâu, vì không ai thấy tác phẩm mình đã dẹp, mà lại không muốn nó thành
tuyệt mỹ. Ðiều này, các huyền nghiệm nhân thấy rõ hơn ai hết. Những đau khổ họ chịu
trong các đêm tối thanh luyện thật khủng khiếp, mà không một đau khổ trần gian nào có
thể so sáng tí ti (Coi thêm Fr. Roustang, Une initiation à la vie spirituelle, tr.63tt. Cũng
nên đọc Tiên Sa Avila, Lâu đài, VI.11).
Quả thật, một con ngƣời, dù với ý muốn dâng hết và quy thuận hoàn toàn, vẫn còn bề
sâu những chỗ gồ ghề, su si, có khi chỉ thuần tâm lý, nhƣng chúng vẫn cản trở sự thông
lƣu trơn suốt của dòng ân sủng. Bởi thế mới cần đến môi trƣờng phi trọng lực cho anh tập
quen với cuộc sống không điểm tựa ỏ bất cứ thụ tạo nào.
Anh sẽ tự do hoàn toàn, nhƣng anh chỉ thực tự do khi trở thành phím đàn bén nhạy dƣới
ngón tay tinh tế của Thần khí. Ðây là lúc mà anh đƣợc "an nghỉ trong Chúa", bằng sự
bình an sâu xa và hƣng phấn không gì diễn tả nổi. Cũng chính vì sự an vui chỉ Chúa mới
có thể ban này mà biết bao ngƣời, tự cổ chí kim, đã sẵn sàng từ bỏ hết, chịu đựng hết để
đi vào con đƣờng tu luyện.

Phân định thần căn (discernement des esprits)
Ðằng sau cuộc chiến của tôi với bản thân và thế gian, có cuộc chiến giữa thần ác và thần
lành. Chiến trƣờng của hai bên không ở đâu khác, mà ở chính hành động và cuộc sống
của tôi, cùng với các hoàn cảnh bên trong, bên ngoài. Chiến trƣờng, ở căn bản của nó, là
nội tâm tôi.
Ở mỗi biến chuyển của nội tâm, tác động của thần lành và Satan thƣờng xoắn xuýt lấy
nhau, thế mà chiến thuật của tên Trùm gian lại quanh co và hiểm độc. Cho nên, biết
đƣợc khí giới và chiến lƣợc của đôi bên rồi, trong mỗi trƣờng hợp cụ thể, còn phải có kinh
nghiệm, khôn ngoan và ơn Chúa mới có thể phân định đƣợc đâu là thúc động của thiên
thần, Thiên Chúa, và đâu là tác phẩm của Satan.
Ðể rút kinh nghiệm, thánh Ignace khuyên rằng: mỗi khi dòng thúc động (motion) đƣợc
phát hiện do quỷ, hãy cố nhớ xem nó đã bắt đầu, diễn tiến, rồi kết thúc ra sao, nhờ đó để
ứng phó trong các lần tới (Quy tắc để phân định thần căn tốt hơn: quy tắc 6 - Thần thao).
Theo nhận xét của bậc thầy thiêng liêng này, Satan thƣờng khởi sự tấn công ở điểm yếu
nhất của ta. Và nếu ta đang trên đà suy thoái, hắn sẽ khiến ta an tâm để cứ thế mà đi,
trong khi Thiên Chúa lại gây bất an để làm ta nghĩ lại. Bằng nếu ta đang trên đà hƣng
tiến, thì chiến thuật của đôi bên cũng đổi chiều luôn. Nghĩa là Satan sẽ gây bất an, còn
Thiên Chúa sẽ gây bình an để ta vững chí. Lắm khi trong giai đoạn tiến đức này, Satan sẽ
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giả làm "thiên thần ánh sáng", sẽ hƣớng ta về một điều tốt, nhƣng đặt cạm bẫy ở đó để
khiến ta sẩy chân. Vì thế, theo thánh nhân, dòng biến chuyển phải tốt suốt từ đầu qua
giữa đến cuối, thì mới chắc là do Chúa đƣợc.
Thực ra, dù quỷ có đội lốt thiên thần, tự nó vẫn toát ra mùi gì của tối tăm, khiến đằng sau
một tâm tình đạo hạnh có thể vẫn thấp thoáng cái chi đó ỷ của mình, khoe khoang, của
hiếu động, liều lĩnh, của tàn nhẫn hay nhu nhƣợc..., mà một kẻ đơn thành và giàu kinh
nghiệm có thể nhận ra. Có điều thành và đơn sơ là đức tính hiếm hoi, trong khi kinh
nghiệm là của những ai đã lâu năm trong nghề, tận tụy với nghề.
Sự phân định càng khó hơn khi siêu nhiên thƣờng trộn lẫn với tự nhiên. Ðừng quên rằng
thần ác với thần lành đánh nhau bằng chính con ngƣời của ta. Cảm xúc dù hƣớng thƣợng
hay hƣớng hạ cũng là cảm xúc từ cảm tính của tôi, và ảnh tƣợng kèm theo cũng thuộc trí
tƣởng của tôi nốt. Vậy đau là phần của Thiên Chúa, phần của Satan, và phần của chính
tôi đây? Thật khó mà thấy rõ đƣợc. trừ phi Thiên Chúa tác động trực tiếp, còn thì mỗi
biến động nội tâm, ngoài phần góp ngầm hay công khai của các thần khí ra, đều có
nguyên nhân tự nhiên tƣơng xứng, ít là một phần. Cho nên, cũng bằng nguyên nhân tự
nhiên, tôi có thể ngƣng giảm, tăng cƣờng hay chuyển hƣớng cho những cảm xúc ấy. Và
đây là chiến đấu của tôi.
Nếu đây là thứ xung động tự nó không tốt không xấu, tôi chỉ cần tƣớc bỏ động cơ và ý
hƣớng xấu, chuyển hƣớng bằng một động cơ và ý hƣớng tốt là đủ. Nếu làm đƣợc, tôi đã
chuyển bại thành thắng, đánh kẻ thù bằng chính khí giới nó sử dụng (Trong Lâu đài,
Tiên Sa Avila trƣng dẫn lời một linh mục thông thái: Nếu quỷ có làm tôi thấy Chúa, tôi
cứ việc lợi dụng hình ảnh Chúa để yêu mến Ngài hơn). Cám dỗ bao giờ cũng là một
xung động, mà xung động thì chở theo nó một năng lƣợng tâm sinh quý giá. Lợi dụng
đƣợc năng lƣợng đó chả hơn là để phí đi hay sao? Ấy là chƣa kể sự dồn nén có thể gây
nên do phƣơng thức đƣơng đầu. Có điều việc chuyển hƣớng xung động không phải bao
giờ cũng làm đƣợc. Và biết đâu khi làm thế, tôi chỉ tự dối mình thôi. Vả lại, đƣơng đầu
cũng là cách luyện tập ý chí, miễn là không quá liều lƣợng.
Theo thánh I nhã, Thiên Chúa có thể - và cũng chỉ một mình Ngài có thể - thúc động
(mouvoir) trực tiếp (immédiatement) linh hồn, không nhờ bất cứ một nguyên nhân nào,
dù bên ngoài hay bên trong. Hậu quả là tâm hồn tôi đƣợc soi sáng và thúc đẩy, sáng đến
không thể nghi ngờ sự thật, mạnh đến không thể nghi ngờ ý Chúa (Quy tắc phân định
loại II, quy tắc 2).
Ngoài thúc động bất ngờ và hoàn toàn ấy, những thúc động khác đều có kèm theo
nguyên nhân. Cố nhiên là có những thúc động thấy rất siêu nhiên, mà hậu quả vƣợt trên
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những gì mà tự nhiên có thể gây nên đƣợc. Vì thế, phân định không dễ dàng. Theo
thánh Yoan Thánh giá, ma quỷ có thể tạo ra trong ta những hiện tƣợng siêu thƣờng, cả
mạc khải và thần kiến nữa. Bằng cách tác động vào nội hay ngoại cảm của ta, cố nhiên. Vì
thế, không nên vội tin vào những thứ khả giác (sensible), vì khả giác là trƣờng hoạt động
của cả thần ác lẫn thần lành. Trái lại, chỗ hoàn toàn tinh thần, thiêng liêng, thì chỉ một
mình Thiên Chúa tới đƣợc. Vì chỉ một mình Thiên Chúa "rót vào" hồn trực tiếp một kinh
nghiệm vô cùng sâu, nhƣng không ảnh tƣợng, cũng không cảm giác và tình cảm (La nuit
obscure, q.II, ch.2 và ch.23).
Ðối với những thúc động khác, thì hoạt động của tự nhiên và của các thần khí xoắn xuýt
lấy nhau, nên phải phân định bằng chính hiệu quả đối với nội tâm ta. Sau đây là nhãn
hiệu của thần lành đƣợc dán trên đó:
1) Kiêm nhƣờng Trƣớc những thúc động siêu nhiên, hồn phải thấy mình không
xứng đáng, nên sợ không dám nhận lãnh. Thật ra, thần ác có thể lợi dụng chính
những thúc động từ phía Chúa để tẩm nọc độc kiêu ngạo vô. Có điều thần lành
khi ấy sẽ lƣu ý cho ta chống trả.
2) Không vƣơng luyến Anh đƣợc thúc động để dấn thân vào một công việc tốt ƣ?
Vừa hăng say, anh vừa phải sẵn sàng rời bỏ theo ý Chúa, sẵn sàng uốn theo kế
hoạch của Chúa, chứ không khăng khăng theo kế hoạch của anh.
3) Bình an Sự siêu thoát đi đôi với một bình an sâu xa. Bình an ấy có thể diễn ra dù
dƣới những xáo trộn xung quanh và ở bề mặt tâm hồn.
4) Mở ra với xung quanh và hết lòng vì bổn phận Ðƣợc hƣớng dẫn bởi Chúa, con
ngƣời không thể sống tinh thần trƣởng giả thiêng liêng, bằng lòng với những
vƣợng cảm nội tâm (consolations intérieures) mà không nghĩ đến ngƣời khác,
hoặc chểnh mảng phận sự bên ngoài của mình (Fr. Charmot, Discernement es
esprits et direction, trong Christus số 153 hors-série, 1992, tr.97-104).
Ðối với phần đông, cảm xúc thiêng liêng thƣờng đƣợc thấy rõ là do cố gắng cá nhân, với
hoàn cảnh trợ sức. Và đó là kết quả của một kỳ tĩnh tâm nghiêm túc, của một bài thánh
nhạc đƣợc nghe, của một đoạn sách đƣợc đọc, của một tấm gƣơng thánh thiện đƣợc biết.
Có điều cần tin rằng, ngoài những nguyên nhân tự nhiên ấy, còn có ân Chúa ở hậu
trƣờng nữa. Ơn Chúa đã thành công trong việc kích động những tâm tình thiêng liêng
của ta, trong việc phá đổ những mƣu toan của kẻ thù ta.
Quả thật, trong một kỳ tĩnh tâm chả hạn, thiếu gì ơn Chúa đƣợc ban phát, cũng nhƣ
thiếu gì cạm bẫy đƣợc giăng ra, những "chọc gậy bánh xe" đƣợc thực hiện. Nhất là khi có
sự chọn lựa cuộc đời của mình.
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Ðể làm chọn lựa tối quan trọng ấy, ta cần biết ý Chúa, do đó cầu nguyện nhiều. Có điều
trong cầu nguyện, phải phân định đâu là thúc đẩy của Chúa, đâu là tác động của Satan.
Ở đây, thánh I nhã cống hiến cho ta một phƣơng pháp: đáng giá những vƣợng cảm
(consolation) và suy cảm (désolation) (Tiếng consolation và désolation đƣợc thánh
Ignace dùng với một ý nghĩa chuyên biệt. Chúng tôi thƣờng dịch là Thuận cảm và
Nghịch cảm. Riêng trong trƣờng hợp này. Thuận hay Nghịch lại không thích hợp nữa, vì
Consolation có thể do Satan làm. Vì thế, tôi đứng thuần trên quan điểm tâm lý học mà
dịch là Vƣợng cảm và Suy cảm).

Ðánh giá vƣợng cảm và suy cảm
Thánh sủng, đó là Chúa yêu ta đã khiến ta yêu Chúa. Một tình yêu hiệu nghiệm của
Chúa (ân sủng chủ tạo) đã biến cải ta trong Chúa (ân sủng thụ tạo), hóa ta thành Ðáng
yêu (aimable) và khiến ta thành Ðang yêu (aimant). Vâng, ân sủng thụ tạo hƣớng ta về
Chúa, và khi ân sủng ấy nhiễm hóa các khiếu năng (facultés), nó tạo nên các năng đức
thiên phú (vertus infuses), căn bản là năng đức Hƣớng-Chúa, với cái sƣờn của nó là Tín
(tín nhiệm vào Chúa, tin vào lời Ngài), Vọng (nƣơng cậy vững vàng vào sự giải thoát
cuối cùng do Ngài) và Ái (kính yêu Chúa nhƣ một Thiên Chúa đáng kính yêu).
Ðƣớc cải biến trong Chúa và định hƣớng vế Ngài trong Tín-Vọng-Ái, tôi đã "quen hơi"
Chúa từ thâm sâu, nhờ đó dễ "đánh hơi" Ngài, nghĩa là nhận ra đâu có mặt Ngài, ở thúc
động này hay ý nghĩ kia, cũng nhƣ trong diễn biến các sự kiện. Khả năng "đánh hơi" ấy
làm nên đòn sủng phân định thần căn. Ai có ân sủng đều có Tín-Vọng-Ái, do đó có đoàn
sủng phân định thần căn. Có điều ân sủng không thể hiện nổi nếu ta không gắng sống
theo Chúa, nên ta cũng không thể phân định thần căn nếu không có thói quen lắng nghe
Chúa và sống đơn thành. Ðoàn sủng Phân định này chỉ nổi bật nơi những tâm hồn lành
thánh, nhất là khi họ làm nhiệm vụ hƣớng dẫn, cố vấn; và khi ấy, ngƣời ta gọi nó là một
đặc huệ Thánh Thần (don du Saint-Esprit). 1Yo. 5.20 nói đến thứ nhạy cảm (dianoia) để
biết chân Thiên Chúa, còn 1Cor. 12.10 nêu đích danh Phân định thần căn (diakrisis
pneumatôn).
Phân định đƣợc ở đâu có mặt Chúa thì cũng phân định đƣợc đâu mới là con đƣờng
Ngài.
Quả vậy, gần gũi kẻ Ngài thƣơng, Thiên Chúa cũng phản chiếu ý hƣớng Ngài trên tâm
tƣ của hắn. Ý Chúa (thiên mệnh) phản ảnh trên đó thành một thứ lƣơng tri (conscience)
siêu nhiên thƣờng hằng:
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-- "Ðối với anh, sự xức dầu mà anh nhận của Chúa, sự xức dầu ấy vẫn ở nơi anh, khiến
anh không cần ai dậy dỗ nữa,... sự xức dầu của Ngài dậy anh về tất cả..." (1 Yo. 2.27a).
Lƣơng tri nói trên vừa là nhạy cảm phân định, vừa là khuynh hƣớng lành thánh. Một
hƣớng lành đầy hƣơng vị Kytô, vừa khách quan vừa giúp đánh giá đúng hoàn cảnh cụ
thể trƣớc mắt này.
Xét về mặt tri thức, thì đây chỉ là một hƣớng nhắm mà đối tƣợng chƣa rõ nét, một hiểu
biết có gì còn mờ ẩn. từ đó là sự khởi đầu (inchoation) trong tranh tối tranh sáng của một
tiếng gọi (appel) và định hƣớng cơ bản (Yêr. 31.33-34; Hyb. 8.10-11; al. 4.6). Kể từ khi ấy,
một ý nghĩ hay tình cảm, nếu đồng chiều với dòng chảy kia, sẽ có cộng hƣởng và vang
lên trong tôi một thuận âm (consonance), khiến lƣơng tri cảm nhận ngay là từ Chúa. Trái
lại, một cung đờn lạc điệu với "cung la chuẩn" nói trên sẽ gây một nghịch âm
(dissonance), và hồn nhận ngay ra lý lịch của kẻ nội thù.
Qua ân sủng và năng đức Tín-Vọng-Ái, sự có mặt của Chúa chẳng những sinh ra ở nội
tâm một khuynh hƣớng và lƣơng tri, nhờ đó có khôn ngoan (prudence) và tuệ trí
(sagesse), có sự nhạy bén của phân định thần căn, mà sự có mặt ấy còn có thể tác động
vào cảm năng thành thứ cảm giác thỏa thuê và hạnh phúc, mà tôi tạm gọi ở đây là
Vƣợng cảm. Cảm giác nghịch lại sẽ là Suy cảm, cảm giác thiếu vắng và cô đơn, cảm giác
khô khan và tuyệt vọng, v.v...
Vƣợng cảm khác nhau về mức độ và loại thể, đi từ sôi nổi tới sâu lắng, với tâm hồn dễ
say sƣa trong cầu nguyện. Có thứ vƣợng cảm càng an lặng hơn nữa, một thứ bình minh
trong suốt, không gợn một ý nghĩ hay cảm xúc nào.
Dĩ nhiên, nếu đây là vƣợng cảm thiêng liêng, nghĩa là có khí sắc siêu nhiên và có nguồn
gốc thần lành, thì sự bình an, ít là ở bề sâu, luôn phải có. Và cùng với bình an là cảm giác
hƣng phấn và can đảm (fuerzas theo ngôn ngữ Ignace): một sung sức bên trong để nhẫn
chịu, để đấu tranh. Thúc động kiểu ấy còn có dáng sắc trong sáng và ngay chính nữa.
Vâng, Thánh Thần là cha đẻ của ngay chính và trắng trong, khi mà Satan lại là Bóng
đêm và Dối trá.
Theo I nhã, trong vƣợng cảm thiêng liêng, ngƣời ta yêu Thiên Chúa, và chẳng thể yêu gì
khác nếu chẳng trong Chúa và vì Ngài. Nếu vƣợng cảm thiêng liêng ấy là huyền nhiệm,
ở mức cao của huyền nhiệm, mà Tiên Sa Avilla gọi là Mật vị (gout), thì thúc động không
còn nổi ở bề mặt tình cảm nữa, mà có thể sâu lắng thành một chiêm ngƣỡng tinh thuần
(contemplation pure) và tịnh an, mà tƣởng tƣợng và lý trí chẳng dự phần, nên cũng
chẳng hiểu chi đƣợc. Tình trạng đại định của Thiền nghe nói cũng vô sắc vô thanh giống
thế. Ðó là khi sự hội nhất đã thành mỹ mãn ở địa hạt tinh thần, khiến có thuận chiều và
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hanh thông, với niềm tin đã vững, niềm vọng đủ mạnh, niềm yêu khá sâu, khiến an thỏa
hoàn toàn.
Trong tình trạng bốc lửa yêu thành vƣợng cảm hay mật vị, hành giả có thể nghĩ đến
thánh giá Chúa, đến đau khổ loài ngƣời hay tội lỗi xƣa kia, do đó có xót đau, nhƣng sự
buồn thƣơng này không làm suy vi vƣợng cảm, không đè bẹp trong thảm sầu hay tuyệt
vọng, vì đó là đau đớn trong tình yêu thƣơng và tin tƣởng.
Sự gia tăng tín, vọng, ái, chiều hƣớng thƣợng vẻ chính trong, sự khiêm nhƣờng, cùng với
bình an và hƣng phấn, đó là những dấu chứng của một vƣợng cảm thiêng liêng, do tác
giả Thánh Thần khí. Bất cứ sự thiếu vắng hay suy thoái của một yếu tố nào trong đó đều
tố giác phần hùn của Bóng tối, ít là của tự nhiên.
Vì vƣợng cảm thiêng liêng làm gia tăng Tín-Vọng-Ái, nên hãy cố đắc thủ nó bằng cầu
xin, bằng hy sinh và suy niệm. Thế nhƣng hãy ƣớc muốn những vƣợng cảm sâu bền nên
tăng sức chiến đấu, hơn là tình cảm bề mặt ƣớt át, dễ khiến tự phụ hơn là thúc hoán cải
cuộc đời. Vâng, vƣợng cảm đúng là do Chúa nếu khiến con ngƣời thực sự tốt thêm. Ðức
hạnh trong cuộc sống chính là biểu chứng của tác động thần lành.
Nếu vƣợng cảm thiêng liêng gồm những đặc điểm kể trên, thì suy cảm âm căn (mà
Ignace gọi là Désolation spirituelle, tức là do âm khí) lại lộ ra những nét nghịch hoàn
toàn. Theo I nhã, đó là tối tăm và bất an do cám dỗ, do âu lo và bối rối. Ðó là khô khan,
ƣơn ƣởi đối với đạo đức và cầu nguyện, đối với tông vụ và các việc lành khác. Ðó cũng là
cảm giác xa Chúa, cảm giác mất niềm tin, v.v...
Có vẻ nhƣ hồn suy sụp rũ liệt. Mảnh đất khô cằn và căn phòng trống trải. Niềm tin nhƣ
đƣợc thay thế bởi cảm giác hƣ vô. Sóng gió nổi quanh tôi và Chúa đã xa tôi. Thiên quốc
xƣa hấp dẫn thế, mà nay chẳng mùi vị gì. Làn sƣơng trong vắt nay đƣợc thay chỗ bằng
luồng khói tà mị. Sự hƣớng thƣợng của tâm tƣ xem nhƣ đã mất, để chỉ còn nổi lên những
cám dỗ hạ trọc thôi.
Nên nhớ, đây là CẢM THẤY NHƢ, chứ sự thật có thể khác. Và nên biết, không phải suy
cảm nào cũng có âm căn, nghĩa là do Satan và có bản chất tà độc.
Vì thế, phải phân biệt cám dỗ do quỷ với xung động tự nhiên, dù lắm khi hai sức mạnh
ấy tƣơng tại vào nhau. Nếu thúc động quá bất ngờ và có khi vị âm tà, thì tạm đủ lý do để
kết luận về nguồn gốc địa ngục của nó. Còn ra, thì sự khô khan có thể do ăn quá no, do
trì trệ sinh lý, do tác động của những mối bận tâm. Cũng có thể vì ta đã thiếu tinh thần
trách nhiệm. Mà cũng có thể đây chỉ là do mặc cảm.
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Nên nhớ, khô khan còn có thể do Chúa nữa. Hoặc Chúa thử thách để củng cố anh. Hoặc
Chúa chuẩn bị anh cho cuộc phiêu lƣu vào những độ sâu thần thánh. Ðể đƣa ta bay cao,
không thể Chúa không tôi luyện ta trong những môi trƣờng phi trọng lực. Quen bám
vào trọng lực để di chuyển, ta sẽ bàng hoàng ghê gớm khi mặt đất biến mất dƣới chân.
Ðó là cảm giác suy cảm, nhƣng thật ra là giả suy. Nhờ mất điểm tựa, mà Tín-Vọng-Ái gia
tăng độ thuần khiết. Nếu mất hay giảm Tín-Vọng-Ái thực, thì có khô mà không khổ đâu.
Còn thấy khổ vì khô là dấu hiệu tin yêu còn nguyên nhiệt độ.
Một dấu hiệu khác của đêm tối hay suy cảm do Chúa, đó là khi khiếu năng chỉ bị "treo
giò" khi cầu nguyện thôi, chứ trong đời sống thƣờng, chúng vẫn hoạt động bình thƣờng.
Trong trƣờng hợp thấy cầu nguyện khô khan, mà không đau khổ vì cảm giác xa Chúa,
hoặc chỉ áy náy lƣơng tâm đôi chút thôi, thì nguyên nhân đúng là về phía mình rồi. Có
thể đây là do tội lỗi hay biếng lƣời, do những quyến luyến không muốn bỏ dù do đó thấy
bất an... Vậy để lấy lại lòng sốt sắng, không thể không giải quyết những trở ngại ấy. hãy
cầu nguyện để cố gắng, hãy cố gắng nhƣng tin vào sức Chúa hơn là sức mình.
Ðể kích thích cho tâm tình sôi động lên, thánh Ignace cũng khuyên nên thay đổi khung
cảnh, giờ giấc, lối sống. Ðây là một ý tƣởng cách mạng đối với thời đại Ngài. Ðời sống
thiêng liêng không phải chỉ là công việc của tâm tƣ, mà của toàn con ngƣời tâm sinh lý,
cùng với ảnh hƣởng của xung quanh nữa.
Chúng ta đã phân tích vƣợng cảm và suy cảm, phân biệt vƣợng cảm thiêng liêng và suy
cảm âm căn với các loại vƣợng, suy cảm khác. Thúc động nội tâm thƣờng biểu hiện ở
vƣợng cảm và suy cảm. Nên nắm đƣợc đặc điểm của từng loại sẽ khiến phân định dễ
dàng, xem cái gì là do Chúa trực tiếp hay gián tiếp, cái gì do Satan và cái gì do tự nhiên.
Có điều những chỉ số (indications) ấy không luôn luôn rõ nét, lại có khi chồng chéo
những giống loại khác nghịch nhau. thế rồi, một thúc động có thể kéo dài, với rất nhiều
biến hóa. Ðối với loại này, thánh Ignace giúp ta một tiêu chuẩn để thẩm định. Theo ngài,
chỉ khi nào những biến hóa ấy, từ đầu cho đến đuôi, nhất là ở phía đuôi, đều tốt cả, thì
mới chắc đƣợc là do Chúa hoàn toàn. Tình trạng kết thúc nói lên hiệu quả thực của thúc
động và đích nhắm của tác giả. Nếu thúc động do Chúa, thì hiệu quả phải là gia tăng tín,
vọng, ái. Vậy nếu thúc động mở đầu tốt, mà kết thúc xấu đi thì thế nào đây cũng có bàn
tay của kẻ thù rồi. Hoặc kẻ thù có mặt trong suốt tiến trình. Hoặc nó nhập cuộc sau và lái
thúc động theo hƣớng khác.

Phân định thần căn với lựa chọn
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Ơn phân định thần căn không phải là thứ lƣơng tri tự nhiên, nhƣng một bén nhạy lƣơng
tri đầu siêu nhiên tính và Kytô tính.
Phân định thần căn cũng không phải phân định ý Chúa. Giữa mớ biến chuyển nội tâm,
nó chỉ xét xem cái gì là thuần tự nhiên, cái gì là do Chúa và cái gì do quỷ. Tuy không
phân định ý Chúa, nhƣng qua những xem xét trên, ơn bén nhạy thiêng liêng ấy rất cần
để hiểu đâu là đƣờng đi của Trời.
Ðể nhận ra hƣớng nhắm của Chúa đối với tôi, ngoài phân định thần căn, cố nhiên còn
phải nhận ra ý nghĩa của hoàn cảnh hiện nay và những dấu hiệu thời đại. Cũng cần phải
cân nhắc xem quyết định của ta có thể ảnh hƣởng ra sao đối với bản thân và mọi ngƣời,
liệu có "vinh danh Chúa hơn" hay không (Xx Jules J. Toner, A commemtery on saint
Ignatius rules for the discernement of spirits, St. Louis, 1982, tr.12-15).
Thánh I nhã chia ra ba trƣờng hợp và định ra ba cách dò tìm ý Chúa.
Trƣờng hợp thứ nhất là khi Chúa sáng soi trực diện, lập tức và tự mình Ngài hoàn toàn.
Vâng, Chúa tự làm nghiêng ý muốn tôi, mạnh và chắc đến nỗi "không hoài nghi, mà
cũng không thể hoài nghi" (Thần thao, số 175). Việc của tôi khi ấy chỉ còn là quy thuận
và uốn mình theo thiên ý.
Trƣờng hợp thứ hai là khi, với ý nghĩ này hay ƣớc ao kia, thấy bật lên những thúc động
siêu nhiên khá rõ. Siêu nhiên đã vào cuộc, và mỗi loại thần khí sẽ để lại danh thiếp của
mình bằng những đặc điểm riêng. Ðể đọc đƣợc ký hiệu và giải đƣợc mã số, tôi chỉ cần
biết phân tích và đánh giá những vƣợng cảm và suy cảm (Thần thao, số 176).
Sau đây là một trƣờng hợp cụ thể lấy làm ví dụ:
Trong thời ký viết hiến pháp Dòng Tên, thánh I nhã đã suy tƣ và cầu nguyện suốt 40
ngày về riêng một vấn đề: Các nhà thờ dòng có nên đƣợc đảm bảo bằng của chìm (lợi tức
do ruộng đất, bỏ vốn sinh lời) hay không. Thánh nhân nêu lên các lý do thuận và nghịch
để cân nhắc. Nhƣng ngài dựa hầu hết vào cầu nguyện để dò tìm ý Trời. Suốt 40 ngày
trong thánh lễ cũng nhƣ xung quanh thánh lễ, ngài trải qua cơ man nào những huyền
kiến, ơn sa lệ, huyền ngôn (loquela), cùng lúc với xác tín rất mạnh về lý tƣởng thanh bần
hoàn toàn, nhƣng đôi khi cũng xen vào nỗi ngờ vực, bất an.
Thánh Ignace đã cân nhắc và ghi chú hết những thúc động ấy. Xem ra ý Chúa là dành
cho dòng một thanh bần tinh thuần. Nhƣng mãi đến 12 tháng ba 1544, ngày thứ 40, sau
khi đã đủ độ bất thiên, không còn thiết chi ngoài thiên ý, ngài mới nhận đƣợc sự phê
chuẩn rõ bằng một xác tín hoàn toàn. Và thế là dứt khoát hẳn. Cùng lúc, "các tối tăm bắt
đầu rời xa (ngài) dần..., và (ngài) không còn muốn dâng lễ vì mục đích (tìm ý Chúa về
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vấn đề) ấy nữa" (Xx Saint Ignace, Journal spirituel, bản dịch và chú giải M. Giuliani,
DDB, 1959, tr.97).
Trong thí dụ trên, tuy I nhã ở vào trong trƣờng hợp II, với nhiều vƣợng cảm và suy cảm,
nhƣng ngài cũng cân nhắc theo các tiêu chuẩn liên quan đến trƣờng hợp III.
Trƣờng hợp III là hoàn cảnh thiếu vƣợng cảm và suy cảm. Ðể tìm ý Chúa, chỉ còn biết
trông chờ vào lý trí để suy xét thôi. Nhƣng suy xét cũng phải có quy tắc để suy xét.
Trƣớc hết phải đặt rõ trƣớc mắt cứu cánh đời tôi. Tôi phải tin yêu Chúa, và nhờ đó cứu
mình. Kế đó, định rõ vị trí của bất cứ gì khác: chúng chỉ là phƣơng tiện để tôi đạt mục
đích ấy.
Vậy nếu tôi đã làm một chọn lựa không đúng quy tắc liên quan đến hoạt động và nếp
sống, thì tôi cần chỉnh lại. Giả nhƣ nếp sống kia không thể đổi, thì tôi chỉ chỉnh hƣớng
thôi. Ðã trót chọn nếp sống ấy (nếp sống gia đình hay nếp sống linh mục chẳng hạn) vì
ích lợi phàm trần ƣ? Tôi sẽ cố bỏ đích nhắm kia vì một mục đích thích đáng hơn. Trong
trƣờng hợp nếp sống bỏ đƣợc, thì tôi phải đặt mình vào trạng thái bất thiên và làm lại
một chọn lựa đúng quy tắc.
Trong chọn lựa, phải thành với mình và cân nhắc phải khách quan, đừng để ham muốn
và sở thích, thành kiến và thói quen, quyền lợi hay nhu nhƣợc và cả nể chi phối. Ðể đƣợc
nhƣ thế, có thể áp dụng ở đây lời khuyên của bậc thầy này liên quan đến bố thí:
-- Có thể hình dung đây là việc của một kẻ khác, mà vì lợi ích thiêng liêng của họ,
ta muốn khuyên bảo họ. Tính khuyên họ thế nào, hãy quyết định thế ấy cho ta.
-- Hoặc đặt mình vào hoàn cảnh lúc hấp hối, vào giây phút đến tính sổ với Thiên
Chúa. Hẳn là khi ấy tôi sẽ nghĩ: Giá mà ta đã chọn thế này, làm thế kia. Ðó là điều
tốt nhứt mà anh phải chọn bây giờ đấy.
Ðức Thành, tinh thần khách quan và bất thiên, đó là điều kiện cần bậc nhất để nhìn ra ý
Chúa. Sự bất thiên (indifférence) mà thánh I nhã rất nhấn mạnh ấy cũng đã đƣợc thánh
Bernard quan tâm không ít khi ta chƣa rõ đƣờng đi của Chúa, cũng là đƣờng đi của ta.
Trong trƣờng hợp nhƣ vậy, "ý muốn ta phải treo ngƣng giữa hai giải pháp, đừng nghiêng
về giải pháp nào, mà cố nghĩ mãi rằng biết đâu giải pháp kia hài lòng Chúa hơn. Cứ nhƣ
thế, hãy sẵn sàng làm theo ý Chúa..." (Sermo de diversis, 26.3. Cf Anndré Louf, Lagrace
peut davantage, DDB, Paris, 1992, tr.197).
Một khi lòng không vƣớng bận, và tâm thành chỉ muốn điều Thiên Chúa muốn thôi, thì
khi ấy Chúa ra sao, ý Chúa sẽ đẩy ý ta theo cùng một phía, nhƣ André Louf nói: "Cùng
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với sự quyết tâm làm theo ý Chúa..., trạng thái bất thiên sẽ mở lối cho ta đi vào ý Ngài"
(op.c, tr.201). Và nhƣ cũng chính A louf tiếp tục "Với điều kiện đã bỏ hẳn mọi ƣớc muốn
hời hợt chúng cản ngăn ta đạt tới cái Tôi sâu thẳm (Le moi profond) ở đó Thiên Chúa
đang làm việc, thì con ngƣời có thể tin cậy vào cái ƣớc muốn nó đang tồn tại êm ái ở chỗ
sâu của mình. Ƣớc muốn này, không nghi ngờ gì nữa, đúng là ƣớc muốn của Thiên Chúa
liên quan đến vấn đề của ta. Vì tuân ý Chúa luôn là thuận theo cái ƣớc muốn sâu nhất
trong ta, thuận theo cái nó là tốt nhất và thật nhất trong bất cứ ngƣời nào" (Std. tr.201).
Sau đây là một thí dụ nhận ra ý Chúa ở ý con ngƣời trong tình trạng bất thiên:
Một lần kia, Ignace thiếu hai chân giáo viên cho hai trƣờng dòng Tên, một tại Naples,
một tại Venise. Tại Venise thì dòng Tên đƣợc vô cùng quý mến, còn tại Naples thì ngƣợc
lại, dòng bị căm ghét vô cùng. hai trƣờng thiếu, mà Ignace chỉ có một ngƣời thôi. Phải
gửi ngƣời này đến Naples hay Venise đây? Một bê trên khôn ngoan hẳn tùy khả năng trí
thức và trạng thái tinh thần của ngƣời kia mà quyết định. Thế nhƣng Ignace không tự
mình quyết định. Ông bảo tu sỹ ấy đi cầu nguyện ba giờ và bằng mọi cách đƣa mình vào
tình trạng bất thiên, không muốn bên nào mà chỉ muốn ý Chúa. Khi tu sỹ trở lại, câu đầu
tiên Ignace hỏi, là anh đã thấy mình bất thiên hay chƣa. và khi đƣợc trả lời bất thiên rồi,
nhƣ anh ta nghĩ, thì ngài tiếp ngay bằng câu hỏi thứ hai, đầy bất ngờ cho anh:
-- Vậy bây giờ con ƣớc muốn gì?
Chúa chỉ có thể tỏ ý muốn của Ngài nơi ý muốn của ta, miễn là ta ở trong tình trạng
không còn ý riêng nữa, để chỉ mong muốn mình là bản sao của ý muốn Chúa.
Sự chọn lựa không những là của cái đầu (suy xét), mà còn là của con tim (trong cầu
nguyện). Tự đầu xuống tim, rồi lại từ tim lên đầu, để rồi khi kết thúc lại trở về với tim.
Ðây là lúc mà, đắm chìm trong cầu nguyện, ta dâng lên Chúa bản dự án (projet), xem
Chúa có chuẩn phê bằng vƣợng cảm, với xác tín và bình an hay không.
Thánh Ignace luôn làm nhƣ thế. trong suốt bốn mƣơi ngày cân nhắc về luật thanh bần
của dòng, tuy đƣợc thúc động liên tục với biết bao vƣợng cảm, nhƣng ngài vẫn không
quên cân nhắc các lý lẽ thuận nghịch của vấn đề. Và cũng chính ngài trình bày những lý
lẽ ấy với Chúa khi nguyện cầu Chúa. Sự xoắn lấy nhau của cách làm (trƣờng hợp) II và
III!
Khi không thể áp dụng phƣơng pháp của trƣờng hợp II, tức khi không có thúc động sâu
xa đáng kể, chúng ta hãy bằng lòng với kết quả của một cân nhắc thuần bằng lý trí, một
cân nhắc đã làm trong Chúa với tất cả sự thận trọng và trong tinh thần siêu thoát, khách
quan.
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Một chọn lựa khách quan và vì "vinh quang hơn nữa cho Chúa" vẫn chƣa đủ. Ðức khôn
ngoan còn phải đƣa lựa chọn ấy đối mặt với "dấu hiệu thời gian". Nhờ dấu hiệu này mà
nếu ta biết giải mã, ta sẽ khám phá đâu là khát vọng của giới nghèo hay giới trẻ hôm
nay, đâu là thúc bách của hoàn cảnh hiện tại khiến phải thay đổi cách nghĩ, cách sống và
cách làm. Có thế mới xác định cụ thể đƣợc vừa hƣớng đi của thời đại, vừa nhu cầu của
Hội Thánh, vừa đòi hỏi của hoàn cảnh văn hóa - xã hội địa phƣơng, đồng thời sứ mệnh
của mình hay của nhóm mình (Xx J-C Dhôtel, Discerner ensemble, supplément Vie
chrétienne, tr.38).
Tìm hiểu dấu thời đại là một việc tối quan thiết nhƣng cũng rất khó khăn. Phải có điều
nghiên điền dã. Phải nghiên cứu sách báo, phim ảnh, truyền hình, truyền thanh, v.v..., cố
đọc ra từ đó luồng tƣ tƣởng đang dẫn đạo thế giới và trong nƣớc. Phải biết đƣợc cái gì là
nguồn sinh, máng nuôi, nút hãm của những đợt sóng văn hóa đang dồn dập quanh
mình. Phải biết đƣợc nữa cái gì sẽ phát sinh nhƣ hậu quả, cái gì có thể nổ ra do phản
chấn, cái gì tự nhiên sinh ra và cái gì tố giác sự can thiệp của những sức mạnh siêu nhiên.
Ðể nhìn thấy những đợt sóng ngầm, nhìn ra đƣờng đi và điểm tới của nó nhƣ thế, chẳng
những phải đi sát thực trạng văn hóa, xã hội, chẳng những phải biết nhìn rộng thấy xa,
mà còn phải có một nhãn quan siêu nhiên và một trực giác tiên tri nhạy bén.

TÓM LẠI
Ðể nên thánh, cũng là để sống mật thiết với Chúa Giêsu, thì phải từ bỏ bóng tối và thuận
theo ý Cha.
Ðâu là đƣờng của Thần ác và đâu là ý Cha về tôi đây? Nên nhớ, Bóng tối và Ánh sáng
đang vật lộn nhau trong ta, nên để tìm hiểu đôi bên, ta cứ nhìn vào chính nội tâm mình,
đồng thời dùng lý trí để suy xét.
Suy xét bằng lý trí, ta phải đặt ra trƣớc mắt cứu cánh của cuộc đời, và đó là: Suy phục
Thiên Chúa, nhờ đó cứu bản thân. Ðoạn, hãy xem trong hoàn cảnh cụ thể của ta, đâu là
cái giúp ta đạt mục đích ấy, và đâu là cái cản trở.
Còn tra vấn nội tâm là tìm hiểu những thúc động, nhất là trong cầu nguyện, xem với
chọn lựa này, ý nghĩ kia, thì thúc động ra sao, thuận cảm hay nghịch cảm. Nên nhớ, khi
ta đang đi cùng chiều với thần khí nào, thì thần khí ấy sẽ thúc động thuận, gây sự an
tâm, còn thần khí kia lại khiến ta âu lo sao xuyến. Dẫu sao, thúc động của thần lành luôn
đƣợm mùi chính khí và gây tin tƣởng. Còn thúc động thần ác thƣờng xông mùi tà khí và
đƣa đến xáo trộn, rồi tuyệt vọng. Coi chừng, nếu anh đang tiến đức, thì thần ác có thể đội
lốt thần lành, đi cùng chiều với anh để lái dần anh sang cùng chiều với hắn.
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Từ chỗ sâu nhất của tâm hồn của ta, Thiên Chúa vẫn hành động để uốn tâm tình ta theo
hƣớng đi của Ngài. vậy để nhìn ra thiên mệnh, phải làm tan những xáo trộn ở mặt hồ,
nhờ đó trông suốt đến đáy. Trƣớc tiên, hãy giải phóng mình khỏi những ép buộc của siêu
ngã nếu có. Kế đó, đƣa mình vào trạng thái chính tâm, thành ý, cũng là bất thiên để chỉ
muốn điều Chúa muốn thôi. Ðiều ta ƣớc muốn từ thâm sâu khi ấy sẽ hiện tỏ, và đó là
điều Chúa muốn cho ta, với sai số không đáng kể.
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Giáo hội là Loài ngƣời mới, nên phải ở giữa đời để đổi đời thành Giáo hội. Giáo hội chỉ
có thể đổi loài ngƣời thành mình nhƣ thế khi Giáo hội còn là loài ngƣời, và hiện đang
bành trƣớng cho vừa tầm toàn loài ngƣời.
Vậy sứ mệnh Dân Chúa - hóa loài ngƣời thuộc về khối tín hữu trƣớc tiên (Vì chính tín
hữu mới ở giữa loài ngƣời, lẫn giữa loài ngƣời). Tín hữu, do ý nghĩa và tiềm lực phép
Rửa, đã đƣợc gọi nên thánh và có khả năng nên thánh, nhờ đó thành men trong bột.
Thế nhƣng vì đâu phần lớn tín hữu lại sống tầm thƣờng, và hễ có ai trên mức tầm thƣờng,
họ liền bỏ đời đi làm tu sinh hay chủng sinh? Ðó là vì thành kiến ăn sâu: muốn nên
thánh thì phải bỏ đời: Và do cái điều nó đập vào mắt: dòng tu chỉ tuyển ngƣời đạo đức,
nên giữa đời là số còn lại, thƣờng kém đức hạnh!
Những thành kiến ăn sâu
Trong Ấn giáo, Jaina-giáo và Phật giáo, luôn có phân biệt giữa đạo nhà tu và đạo cƣ sỹ.
Theo truyền thống Ấn, cƣ sỹ là ngƣời sống giữa đời, mang trên vai gánh nặng gia đình
và xã hội. Còn tu sỹ là kẻ bỏ đời (samnyâsin), thoát vòng cƣơng tỏa của hai bổn phận ấy,
để toàn lực toàn tâm cho tu luyện hầu đạt giải thoát, Niết bàn.
Nói cách khác, đạo cƣ sỹ là thứ đạo "binh nhì", đạo của kẻ còn tham sân si, dấn sâu trong
luân hồi nghiệp quả. Nếu biết nhìn xa, một cƣ sỹ đạo đức có thể "quy y", nƣơng nhờ Phật,
Pháp, Tăng đoàn và giữ Ngũ giới, hầu kiếp sau tiến gần hơn về phía con đƣờng giải
thoát.
Trên lý thuyết, Kytô-giáo không phân biệt Tu với Tục. Nhƣng trong thực hành, từ bao
thế kỷ nay, ngƣời ta vẫn khinh Tục trọng Tu, coi Tu mới là đúng đƣờng nên thánh, và hễ
nói đến ơn gọi, là nghĩ ngay đến bỏ đời làm tu sỹ hay ít là giáo sỹ.
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Nếu bên Phật giáo có chuyện Quy y, bắt chƣớc phần nào nếp sống tăng ni, thì bên Kytôgiáo, tín hữu cũng đƣợc khuyên đi vào cách sống hoàn thiện của đan sỹ bằng ở độc thân,
đọc kinh nhật tụng, thức giấc nửa đêm để nguyện cầu, v.v... Do đó vẫn ngự trị thầm kín
một sự phân biệt và cách biệt giữa bên Tu và bên Tục, coi nhƣ hai thứ đạo khác nhau, và
sự toàn thiện nhƣ không thể có ở nếp sống tại gia tại thế.
Bởi vậy, gia đình luôn là một trong những chủ đề chính của khoa luân lý thần học, nhƣng
gần nhƣ chƣa bao giờ đƣợc đề cập đến trong khoa tu đức học. Tu đức học là của nhà tu,
của giáo sỹ phần nào, trong khi gia đình thuộc đám đông vô danh, đƣợc coi là Công
chúng hơn là Dân Chúa.
Phải chăng vì gia đình quá trần tục và thế gian không phải môi trƣờng nên thánh? Thật
ra thì cũng có đôi ba thánh giáo dân đƣợc tuyên phong hiển tu (confesseur, kẻ tuyên
xƣng) xƣa, nhƣng họ lại "tu cạn" giữa đời, hoặc độc thân hay ly thân, sống "quy y" vào
một dòng tu (nhƣ thuộc dòng ba) và mô phỏng nếp sống tu.
Xem ra thật khó mà nên thánh ở cƣơng vị ngƣời cha, ngƣời mẹ, nhất là ngƣời vợ, ngƣời
chồng. Vì đời sống họ dệt sâu vào bức thảm tục của trần thế. Vì bận bịu với trăm mối lo
toan vật chất, họ không rảnh rang và thanh thản để "lo việc linh hồn". Nhất là vì cái hành
vi "đáng xấu hổ" của ái ân, hành vi "tục tĩu" quá để có thể siêu thăng, mãnh liệt quá để
chịu sự hƣớng dẫn.
Mà xem ra cũng chả ai đòi thánh hóa việc ái ân ấy, cứ giữ trong giới hạn "luân lý" là đủ
rổi. Xƣa do ảnh hƣởng Platon-thuyết, ngƣời Kytô-giáo khinh bỉ nó. Họ coi giao hợp là
điều xấu vì có tham dục (concupiscence) đi kèm, có nguyên tội truyền qua, đến nỗi theo
thánh Bernard, Ðức Maria không thể thánh lúc thành thai, mà thánh ở giây phút tiếp
theo thôi. Thậm chí Phaolô cũng phải tiếc xót cho những ai lỡ kết hôn rồi (1Cor. 7.25-34).
Với một thành kiến ăn sâu nhƣ thế, kẻ muốn nên thánh không thể không né tránh hay từ
giã hôn nhân. Nhất là khi ngƣời ta đã đồng hóa đi tu với bỏ đời, đồng hóa nếp sống tu
viện (vie conventuelle) với tình trạng thánh thiện (état de perfection). Và bây giờ hẳn ta
hiểu tại sao chẳng ai nghĩ vạch ra một con đƣờng nên thánh cho nếp sống tại gia. Quả là
chúng ta cũng gặp những câu nói, nhƣ "sự thánh thiện của hôn nhân", nhƣng thƣờng là
trong văn mạch của một ủi an, khích lệ. Nhiều văn kiện công đồng Vatican II nhắc đến
vai trò và bổn phận của gia đình. Tông huấn Familiaris consortio (1981) và Christifideles
laici (1988) cũng đề cao vai trò tại thế của gia đình và tín hữu (giáo dân). Nhƣng chƣa hề
có một phác họa thật sự về một kế hoạch cụ thể với những phƣơng thức thực hành nhằm
thánh hóa gia đình, nhƣ ngƣời ta đã làm cho tu nhân và giáo sỹ trong các sách tu đức
trƣớc đây.
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Trƣớc hết, cần đặt lại một số vấn đề
 "Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết, còn anh, hãy theo Ta công bố Triều đại Thiên Chúa"
(Lc. 9.60).
Câu ấy xem nhƣ lôi Nƣớc Chúa ra khỏi trần gian, và ơn gọi nên thánh ra khỏi cuộc sống
giữa đời. Ðể hiểu đúng ý nghĩa, phải đặt nó vào văn mạch và hoàn cảnh. Matthiêu (8.1822) nói về tình trạng vô định sở của những kẻ thoát ly đi loan Tin mừng. Vâng, phải có
một số đi truyền giáo, mà đi truyền giáo thì phải phiêu lƣu. Nhƣng nhƣ thế không có
nghĩa là: không đi truyền giáo thì không nên thánh đƣợc. Thử hỏi, các ẩn sỹ và đan sỹ có
đi truyền giáo hay không?
Luca (9.57-62) đặt cùng đoạn văn ấy vào hoàn cảnh Chúa đang trên đƣờng tiến về
Yêrusalem để hoàn thành cứu chuộc: một lời gọi gấp vào một hoàn cảnh rất gấp. Cần
phải có một số ngƣời đi mở Nƣớc Chúa khắp nơi, và họ cần bỏ hết mới chu toàn sứ mệnh
đƣợc.
"Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết". Kẻ chết thứ nhất, theo chú giải của Guillemette (trong A
kingdom for all, Makati, 1988, tr. 347) là kẻ không nghe Chúa gọi: một cái chết thiêng
liêng! Ðúng ra, nên thánh chỉ là sống thuận ý Chúa hết mức, thế thôi, dù trong nếp sống
tu hay tục.
Vả lại, những ngƣời đi theo Chúa hồi ấy có phải là tu sỹ hay giáo sỹ chính thức đâu.
Chúa Yêsu không lập môït tu đoàn (samgha, tăng) nhƣ đức Phật. Ngài cũng không xuất
thân từ dòng Lêvi để thành thày tế, không xuất thân từ Biệt phái để thành thầy luật.
Ngài là "giáo dân" và các đồ đệ của Ngài là giáo dân. Chúa đã sống gần hết đời nhƣ một
tục gia, mãi hồi cuối mới bỏ nghề làm nhà để cống hiến toàn thời gian cho việc loan Tin
mừng. Còn Ðức Mẹ và thánh Yuse? Họ thánh tuyệt, mà thánh hoàn toàn bằng nếp sống
tại gia và tại thế của mình, chỉ trừ sự phối hợp thân xác thôi.
Sau này, trong thời bách đạo, làm chứng rõ nhất là bằng cái chết, nên từ bỏ sự sống vì
đạo đƣợc gọi là làm chứng (martus). Hết thời bách đạo, không thể chết vì đạo nữa, ngƣời
ta tìm một cái chết theo nghĩa bóng: bỏ đời vào sống khổ hạnh trong hoang mạc. Vậy
thực sự thánh là ở chỗ nào, và bằng cách nào để nên thánh đây?
Nhƣ chúng ta đã nói, thánh là kẻ sống thuận ý Cha: "Mẹ Ta và anh chị em Ta, đó là kẻ
thi hành ý Cha Ta". Thuận Thiên bất chấp tất cả, nhƣ Chúa Yêsu đã vâng Lời đến chết
(Php. 2.8). Thuận Thiên nhƣ Abraham, và nhƣ thế đƣợc gọi là Tin, đƣợc đánh giá là
Lƣơng chính. Thánh là ở đức tin theo ý nghĩa thánh kinh ấy. Và Tin ở chỗ hoàn thiện của
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nó là Ái, là Phó thác trong yêu mến, là thi hành ý Chúa bất chấp tất cả. Ðức Ái không đòi
từ bỏ hết, nhƣng đức Ái đòi siêu thoát đối với bất cứ gì.
Có điều việc thi hành ý Chúa và sống đức Ái, phải diễn ra thế nào trong hoàn cảnh đời
sống tại gia và tại thế đây?

Gia đình, trƣờng tu nghiệm yêu thƣơng.
Hồi ấu thơ, nếu không đƣợc tình thƣơng ấp ủ, sau này ngƣời ta dễ sinh tàn nhẫn và khó
trƣởng thành. Cũng không trƣởng thành, kẻ mãi trong vị kỷ ấu nguyên, không thể quên
mình vì ngƣời khác. Nhƣ thế, nếu không có kinh nghiệm về tình yêu tự nhiên, thì vô nhà
tu, anh dễ sống cằn cỗi, không hiểu nổi tình Chúa bởi chƣa hiểu đƣợc tình ngƣời. Ta đã
chẳng thấy hay sao Tiên sa nhỏ, hồi bé đƣợc cha trần yêu, lớn lên đã hiểu sâu tình phụ tử
của Cha trời và sống tinh thần ấu thơ thiêng liêng một cách vô cùng hoàn mỹ?
Vì gia đình là trƣờng dậy yêu thƣơng thứ nhất, nên tình cảm gia đình cũng nền tảng và
sâu đậm nhất. Những tình cảm khác sau này phần thì mô phỏng tình cảm trên, phần thì
chịu sự tác động ngầm của nó. Vâng, dù những tình cảm ấy là đối với Thiên Chúa hay
loài ngƣời, đối với ngƣời đồng lý tƣởng hay với những anh em cùng khốn. Tình cảm siêu
nhiên cũng vẫn là tình cảm, mà tình cảm thì có quy luật của mình.
Từ cảm nghiệm yêu thƣơng gia đình đến cảm nghiệm yêu thƣơng siêu nhiên, quả có
những liên quan chặt chẽ, nhƣ thú nhận sau đây của một nữ tín hữu, bà Denise
Anderson (Xx. Ðƣờng thiêng liêng cho các bà mẹ, trong Lay Spirituality Today, Jess S.
Brena đạo biên, Ðài Bắc, 1988, tr.52-56):
Bà nói: "Chính nhờ kinh nghiệm làm mẹ đã có, mà tôi hiểu và lớn lên trong tƣơng quan
nó thành sâu xa hơn với Thiên Chúa".
Bà đã từng nghe nói nhiều trong đạo về tình Chúa yêu ta, rằng "Thiên Chúa là Chúa
của thứ tha" và "Thiên Chúa vui thỏa giữa dân Ngài", nhƣng tất cả đối với bà chỉ là
những ý tƣởng, và ý tƣởng ấy trừu tƣợng, mãi cho tới khi: "Việc làm mẹ cha đƣa tôi vào
sự thật và kinh nghiệm về Ngài."
Một lần kia, khi thấy con mình khôn, con mình ngoan, và thấy chồng nháy mắt với
mình một cách thỏa mãn, bà đã hiểu ra rằng Thiên Chúa cũng sung sƣớng vì ta nhƣ thế,
lúc thấy ta cố gắng, dù bằng những bƣớc đi còn chập chững của mình. Nhất là khi thấy
ta tin vào Chúa, muốn bắt chƣớc Chúa, nhƣ đứa con trai của bà lúc nó tỏ ra tin vào bố
nó và thích ăn mặc giống bố nó.
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Một lần kia, bà nổi nóng với bé David bốn tuổi. Mƣơi phút sau, bà thấy nó mon men
đến chỗ bà đang ủi đồ, huyên thuyên hỏi hết cái này đến cái kia. Bà hiểu ra rằng, đây là
cách nó muốn làm lành đấy. Thật ngây ngô, mà cũng thật tội nghiệp. Và thế là bà ôm
chầm lấy nó, xúc động. Yên trí rồi, nó vui vẻ trở lại với mấy cái xe tí hon của nó. Còn bà
thì, hằng chục năm sau, vẫn nhớ nhƣ in trƣớc mắt cảnh làm hòa cảm động ấy, còn cái
lỗi của David thì không tài nào nhớ nổi. Qua kinh nghiệm trên, bà hiểu thế nào là
"Thiên Chúa thứ tha". Thiên Chúa chẳng muốn gì hơn là đƣợc tha thứ, miễn ta quay về
với Ngài. Với Ngài, chỉ giây phút ấy mới quan trọng, chứ lỗi lầm của ta, thì Ngài không
nghĩ đến nữa.
Còn "Thiên Chúa thƣơng xót"?
Ðứng trƣớc giƣờng bệnh của con, cảm thấy đau đớn thế nào, bà cũng hiểu về nỗi đau
của Chúa trƣớc những căn bệnh điếc câm, đui què, phong cùi hay bất toại của con cái
Ngài là chúng ta.
Và về đức Maria...
Hôm ấy, ôm đứa con (chắc lạnh cứng) trên tay, bà đã thấy cả thế giới nhƣ lặng đi trong
giây phút ấy, giây phút của bà cũng là của đức Maria trên đỉnh Sọ.
Và cứ thế, trong quan hệ với chồng, với con, nếu biết lợi dụng và đƣa hồn lên, bà có
ngay những cảm nghiệm về lòng Chúa đối với con ngƣời; và những khải mạc ấy thật
thiên hình vạn trạng, mỗi lần mỗi mới, mỗi ngày một phong phú thêm:
 "Mạc khải về Thiên Chúa cứ tiếp tục. Vấn đề chỉ còn là mở mắt để nhìn."
Ai đó có thể thắc mắc: Thiên Chúa làm gì có thứ tình cảm của chúng ta?
Quả là Thiên Chúa không có thứ tình cảm y hệt của chúng ta. Nhƣng tình Chúa, nếu
phản chiếu ở lòng ngƣời, lòng con ngƣời Yêsu chả hạn, sẽ là những tình cảm thế đấy, mà
còn hơn thế bội phần nữa. Ta đã chẳng thấy Chúa Yêsu khóc đấy ƣ? Chẳng những khóc,
mà còn buồn phiền đến nỗi toát máu ra lẫn với mồ hôi.

Gia đình và kinh nghiệm Giáo hội
Xét về mặt thần học, thì gia đình là "Giáo hội tại gia" (ecclesia domestica), do đó cũng là
hiền thê Chúa Yêsu, phải sống xứng với danh hiệu ấy. Hôn nhân lại là hình ảnh của sự
mật thiết Kytô-Hôïi thánh, nên hôn nhân Kytô-hữu, có phần trong sự mật thiết này, phải
làm hiển sáng nó lên.
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Chúa Yêsu nói: "Ðâu có hai ba kẻ quy tụ nhân danh Thầy, đấy có Thầy ở giữa họ" (Mt.
18.20). Qua hôn lễ huyền tích, hai ngƣời nam và nữ há chẳng long trọng hợp lại nhân
danh Chúa đấy sao? Và nếu có Chúa ở giữa họ, thì ai dám bảo họ không là Hội thánh?
Thì giáo phụ chẳng đã gọi họ là "Hội thánh tại gia" đó ƣ?
Giáo hôïi là Loài ngƣời mới, với Tân Ađam là Chúa Yêsu. Mà với loài ngƣời, thì gia đình
là tế bào và hạt nhân, mà từ đó nó sinh ra và lớn lên (qua truyền sinh); hƣớng về đó nhƣ
khuôn mẫu sống, nó gắng bắt chƣớc để đƣợc cộng đồng hóa dần dần. Vậy nếu Giáo hội
là chính loài ngƣời đƣợc đổi mới, thì nó không thể hoàn thành sứ mạng Giáo hội hóa loài
ngƣời, mà không thánh hóa hạt nhân gia đình, mà không dựa vào gia đình thánh nhƣ
hạt nhân của chính mình.
Hiện nay, tuy đã là Loài ngƣời ở mầm mống, Giáo hội còn là nhóm nhỏ trên đƣờng hoàn
thành bản thân. Sự giằng co giữa hai thế rộng, hẹp ấy biến toàn Giáo hội thành sứ giả
(missionnaire), phải vƣơn mãi về sự toàn mãn của mình ở chiều rộng thế giới. Và đây là
sứ mệnh trƣớc tiên của gia đình Kytô-hữu, hạt nhân của Tân Nhân loại. Và cách thi hành
sứ mệnh ấy của họ trƣớc tiên phải là, bằng sự keo kết thiêng liêng, làm hiện nổi trƣớc mắt
ngƣời đời sự keo kết thần thánh của Chúa Kitô với Giáo hội hiền thê của Ngài:
 "Này đây, chàng bỏ cả mẹ cha để gắn bó với nàng, và cả hai nên một thân xác.
Một mầu nhiệm có tầm vóc lớn. Tôi có ý nói Chúa Kytô và Giáo hội" (Eph. 5. 3132).
Vâng, thánh Phaolô đã nhìn ra mầu nhiệm trên xuyên qua Sáng thế thƣ 2.24:
 "Chàng bỏ cả mẹ cha để gắn bó với nàng, và cả hai nên một thân xác."
Không phải chỉ có hôn nhân biểu thị "mầu nhiệm lớn", mà mầu nhiệm này (sự hiệp nhất
Kytô-Giáo hội), đến lƣợt nó cũng thành khuôn mẫu thần thánh để hôn nhân noi theo.
Chả thế mà Phaolô đã thúc vợ chồng yêu nhau nhƣ Chúa và Giáo hội yêu nhau (Eph.
5.21-33). Ðúng là chỉ bằng cách yêu nhau nhƣ thế, họ mới cho thấy hôn nhân là hình ảnh
của sự gắn bó Kytô-Giáo hội.
Nhƣng làm sao để vợ chồng yêu nhau theo cách đó? Làm sao để bằng tình yêu đó, họ có
phần trong tình yêu thần thánh Giáo hội-Kytô, và qua tình yêu này, họ đạt tới tình yêu
Tam vị?
Tất cả chỉ cần một tầm nhìn siêu nhiên, để nhờ cái nhìn siêu nhiên ấy, họ vƣợt cao hơn
những âu yếm tự nhiên một tí. Cứ thế, trong ôm ấp, ngƣời ta sẽ cảm thấy sự có mặt của
Chúa, cảm thấy gia đình mình là Giáo hội hiền thê của Ngài. Ðúng nhƣ kinh nghiệm sau
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đây của một cặp vợ chồng tốt, anh José và chị Immaculata (We are Church..., trong Lay
Spirituality Today, tr. 42-44):
Sau một cuộc cấm phòng đƣợc "hóa cốt tẩy tâm", đã hiểu Chúa và hiểu nhau trong
Chúa rồi, chàng và nàng bắt đầu ý thức rằng Giáo hội ở ngay đây giữa hai ngƣời và
những đứa con, những kẻ đang sống với nhau nhân danh Chúa.
Thật sự nàng cảm thấy mình là Giáo hội khi "hạ mình ngang tầm con để hiểu chúng
hơn và chia sẻ với chúng những lo âu, xao xuyến". Hay khi "cƣỡng lại khuynh hƣớng...
muốn ra lệnh và đòi tùng phục". Hay khi "trao ban cho chúng tình yêu và sự âu yếm
chúng cần", khi "vất vả làm việc để cung cấp cho chúng mọât đời sống kinh tế - xã hội
và Phúc âm tốt đẹp hơn".
Còn chàng cũng cảm thấy mình là Giáo hội mỗi khi "chấp nhận và yêu thƣơng Macu
(Immaculata) ... ở chỗ nàng là nàng", mỗi khi "giúp đỡ nàng" và ý thức rằng "nàng là
hình ảnh phản chiếu Thiên Chúa". Hoặc sau khi cãi vã mà biết "dẹp bỏ tính kiêu căng
để đối thoại". Chàng cũng cảm nhận mình là Giáo hội không kém khi thấy ngƣời nghèo
gõ cửa mà sẵn sàng "chia sẻ cơm bánh", khi chịu hành động để khiến chung quanh "dễ
sống và hạnh phúc hơn".
Chung cho cả hai, thì họ thấy mình là Giáo hội tại gia "khi cùng cầu nguyện với nhau"
hay "khi tha thứ cho nhau sau những lỗi lầm".
Làm đƣợc thế không phải dễ, vì chẳng dễ gì một cuộc sống Giáo hội tại thế tại gia. Thế
nhƣng họ cứ phấn đấu, cố đứng dậy khi lỡ bƣớc sảy chân, bằng lòng với những giới hạn
của mình, đồng thời tin vào sức mạnh và ân sủng của Chúa, nhờ đó thấy rằng việc kiến
thiết Giáo hội tại gia luôn ở trong tầm tay.
Việc kiến thiết Giáo hội tại gia tƣơng đối dễ, nếu cả đôi bên vợ chồng đều chung một chí
hƣớng, nhất là nếu con cái cũng thuận theo một đƣờng. Trong trƣờng hợp chỉ một ngƣời
là đức hạnh và muốn nhƣ thế, thì họ sẽ cảm thấy rất cô đơn. Và càng cô đơn hơn nếu vợ
chồng tính khí không hợp, mà con cái thì "phá gia chi tử".
Thế nhƣng, dù bị treo trên thập giá một mình, Chúa Yêsu vẫn xây thành Giáo hội, và
hoàn thành nó ở chính chỗ Ngài đƣợc treo lên, bị tất cả ruồng bỏ. Vâng, nƣớc mắt của
một Monica, nhờ thập giá Chúa, sẽ phục sinh một Augustinô và biến đứa con này thành
đồng chí. Theo Phaolô, một vợ hay chồng lầm đƣờng lạc lối có thể đƣợc thánh hóa bởi
bạn đời của mình (1 Cor. 7.14).

Ðiều kiện để nên thánh tại gia tại thế
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Không thể thánh hóa đời sống tại gia tại thế, mà lại không yêu gia đình và yêu những
giá trị trần gian. Nhƣng yêu cái tự nhiên dễ yêu, một sức hút gần nhƣ khó cƣỡng, thì sao
khỏi dễ sa lầy. Thay vì nhờ đó bay lên, biết đâu bởi đó bị chìm xuống. Vậy trong khi yêu
những giá trị ấy, cần phải có thái độ siêu thoát đối với chúng.
Hãy bắt đầu với vế trƣớc: sự gắn bó.
Chúng ta không làm nhƣ đan sỹ là trốn chạy hấp lực. Chúng ta phải lạc quan mà tiến
vào hấp trƣờng và lợi dụng nó. Vâng, đừng đến với thái độ e dè, sợ sệt. Ðừng sợ tình yêu,
mà vun trồng, thanh lọc tình yêu. Ðừng ngại những vuốt ve, mơn trớn, vì ngƣời ta nuôi
dƣỡng yêu thƣơng bằng những cử chỉ âu yếm đó. Yêu bằng tình cảm thì cũng phải yêu
bằng thân xác nữa, vì tâm tình đƣợc diễn đạt nơi xác thân mà.
Sống chung thành dễ sống với một số điều kiện bên ngoài, nhƣ tiện nghi và an toàn, mà
một trong những bảo đảm là của cải. Cần có thanh bần trong tinh thần, nhƣng một gia
đình đầm ấm khó thể đi đôi với một thanh bần thật.
Ðể dễ sống với xung quanh, tục gia cũng phải yêu chung với mọi ngƣời những cái có thể
yêu và tôn trọng một số lề thói khả dĩ chấp nhận. Và trong khi ghét cái ác, đừng vì thế
mà xa lánh mọi ngƣời ác hay chƣa tốt, do đó dễ sinh yếm thế và tách ra khỏi đời.
Ðể sống trong bùn mà vẫn mùi sen, thì phải thành miễn nhiễm bằng thái độ siêu thoát.
Mà để siêu thoát đƣợc, thì phải làm quen với từ bỏ và hy sinh.
Hy sinh ƣ? Trong đời sống tại gia, thiếu chi những dịp cần hy sinh cho trên thuận dƣới
hòa? Trƣớc hết, đó là từ bỏ phần lớn tƣ hữu để làm của chung: một thanh bần trong tinh
thần và do yêu thƣơng: Kế đó là bỏ ý riêng để chiều ý nhau, bỏ cái thích của mình vì cái
thích của ngƣời. Vâng, miễn là yêu nhau thật, và rồi ngƣời ta có thể hy sinh cho nhau dù
cho đến sự sống!
Dù sao trong đời sống gia đình, vẫn có thừa những thỏa mãn trần tục. Lại có biết bao cái
để ham muốn và bận tâm, và hấp lực của chúng thật lớn. Có khi ta tƣởng yêu đấy, mà
thực ra chỉ đam mê thôi. Có khi xem ngoài nhƣ hy sinh, mà thực ra chỉ tìm mình. Chính
do tìm mình mới dễ ghen tƣơng, mới chán nhau khi về già hay khi đã quá quen nhau,
mới bênh con và nuông chiều con thay vì muốn cho chúng nên ngƣời và nên thánh.
Vì trọng lực lớn nhƣ thế, nên kẻ không quen từ bỏ và tự chủ thì không bay lên đƣợc. Vì
quá nhiều vi rút bên trong, nên tình cảm nào cũng phải đƣợc luyện lọc tối đa.
Ngƣời ta luyện lọc chúng bằng hy sinh. Hãy hy sinh cho ngƣời thân, mƣu tìm hạnh phúc
của họ, dù có vì thế mà mất hạnh phúc của chính mình.
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Cuộc sống tại gia tại thế là cuộc sống dấn thân. Ðể dấn thân mà không nguy, thì mức độ
dấn thân chỉ có thể cao ngang bằng mức độ siêu thoát. Và đây là "thanh bần trong tinh
thần", khiến "kẻ có vợ hãy coi nhƣ không có" (1Cor. 7.29)...
Ðể "có cũng nhƣ không" đƣợc nhƣ thế, thì phải chuẩn bị, cải sửa, tập luyện nhiều. Phải
chăng vì vậy mà xƣa kia, bên Ðông cũng nhƣ bên Tây, ngƣời ta chuẩn bị cho cuộc sống
gia đình bằng cách "đi tu". Ấn giáo thì ấn định cho thiếu niên một thời gian mấy năm
học đạo và giữ giới, giữ mình khiết tịnh (brahmacarya). Phật giáo Thái, Miến, Miên thì
đòi họ vô tu chùa từ mấy tháng đến mấy năm. Còn trong Kytô-giáo đông phƣơng, liền
sau hôn lễ, đôi bạn cần vào tĩnh tâm trong đan viện ít lâu để sửa soạn cho "tế vụ phu thê"
(sacerdoce conjugal) của mình.
Ðể giúp thêm cho tu luyện và hoàn tất thanh luyện, không thiếu chi những thử thách mà
Chúa gửi đến nhƣ "đêm tối" cho gia đình Kytô-hữu. Một ngƣời thì đơn độc đấy, nhƣng
hai ba ngƣời thì gánh nặng và số lƣợng đau thƣơng phải gánh cũng nhân thừa lên. Trƣớc
hết, vì kết hôn là đi vào một phiêu lƣu đầy bất trắc, kiểu nhƣ đánh bạc. Ai dám chắc
ngƣời bạn đời sẽ hợp tính và con cái sẽ ngoan. Tiếp đến, còn biết bao nhiêu cái phải bận
tâm, nhƣ những khó khăn tài chánh, những bất ổn khó lƣờng, những bệnh tật và cái chết.
Không mấy lúc niềm vui đƣợc trọn vẹn. Chẳng mấy khi thiếu thốn những lo âu. Mấy ai
trải qua những đau thƣơng dập dồn mà bình tâm ứng phó và sẵn sàng "vâng theo ý
Chúa" đƣợc? Cũng nhƣ trƣớc bao cám dỗ và gƣơng xấu chung quanh, có thể nhƣ sen
"gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn"? Chính vì thực trạng của đời sống gia đình thƣờng
là nhƣ thế, nên thánh Phaolô mới bi quan (quá bi quan) mà xót thƣơng cho những ai lỡ
đã vào tròng.
Theo Phaolô, thì nếu kẻ không vợ cố "làm vui lòng Chúa", thì kẻ có vợ chỉ lo "vui lòng
vợ" thôi (1 Cor. 7.32-34). Nhƣng có thật là ngƣời ta không thể làm vui lòng Chúa khi làm
vui lòng kẻ khác? Và có đúng là hễ độc thân thì ngƣời ta sống vì Chúa, chứ không khép
kín hay lo cho riêng mình? Thánh Phaolô chỉ nhìn vào sự kiện: phần lớn các gia đình
đều sống phàm tục; chứ Ngài không nghĩ đến khả thể: ngƣời ta có thể nhìn thấy Chúa
nơi ngƣời thân (dù ngƣời ấy là dễ yêu, là ngƣời thân) để yêu họ trong Chúa. Khó quá
đấy, và quá ít ngƣời làm vậy: Nhƣng khó không phải là không thể, và ít ngƣời không có
nghĩa là không ai.
Trái lại, không thiếu gì những kẻ tuy độc thân, mà chỉ lo hƣởng lạc. Và cũng có những tu
sỹ suốt đời không thể vì ai mà làm một hy sinh đáng kể. Hẳn ai nấy đều chấp nhận: Thà
có thể yêu đƣợc ít là vợ con mình, chẳng thà chỉ yêu đƣợc mỗi mình mình thôi.
***
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Yêu gia đình rồi, còn phải mở gia đình về phía thế giới nữa. Kẻ tại gia không thể đứng
ngoài mà lo cho xã hội. Vì gia đình thuộc về xã hội nhƣ tế bào làm nên nó. Vậy nên
thánh đối với gia đình và các thành phần trong gia đình vẫn là dấn thân với thái độ siêu
thoát, không vƣơng vấn đấy mà vẫn yêu thƣơng thật nhiều.

Ðƣờng tu phu phụ: nguyên tắc
Tuy cũng nói đến tình yêu, nhƣng Giáo hội trƣớc đây chỉ coi mục đích chính của hôn
nhân là sinh con và giáo dục chúng. Mà để có con, thì kết hợp thân xác cũng đủ rồi. Có
vẻ nhƣ một mình kết hợp thân xác là dấu chỉ của sự khăng khít Giáo hội-Kytô. Phải chờ
đến Vatican II (Gaudium et Spes, số 48), nhất là Phaolô VI (Humanae Vitae), tình yêu
thƣơng gắn bó mới đƣợc nhìn nhận nhƣ một trong hai mục đích chính,và do đó có lẽ,
một trong hai thành phần của biểu hiệu.
Quả thật, nếu chỉ cốt ở thân xác, thì lang chạ cầm thú hay gặp gỡ qua đƣờng cũng thành
biểu hiệu, do đó thành hôn nhân rồi. Không không, một gặp gỡ xứng ngƣời cần có tiếng
vang ở tâm hồn nữa. Cho nên, không thể có hôn nhân nếu không nhắm sự chung sống tự
nguyện và vĩnh viễn trong yêu thƣơng. Vâng, ít là có ý nhắm nhƣ thế dù chƣa hiện thực
nhƣ thế. Ðƣợc thiêng liêng hóa bởi tình yêu, thì cùng với tình yêu, sự kết hợp thân xác
mới có khả năng biểu thị mối tình keo sơn của Chúa với Giáo hội Ngài.
Vả nữa, sự kết hợp thân xác vốn gây một sƣớng khoái lớn lao, một cuồng khoái
(orgasme), nên đây là cám dỗ ghê gớm nhất của con ngƣời. Vâng, nếu có phƣơng thế và
hoàn cảnh dễ, thì chẳng mấy ai đủ sức cƣỡng lại sức hút của nó, để khỏi lao mình vào nhƣ
những kẻ điên. Những tiểu thuyết, nhƣ Thanh cung mƣời ba triều, phơi bày trƣớc ánh
sáng thực tại sa đọa dễ dàng của những kẻ lắm của và nhiều quyền. Tách khỏi tình yêu,
một khoái cảm nhƣ thế rõ ràng là tục tĩu, hết sức tục tĩu. Chả thế mà, để thành rất mực tà
quái, một nghi lễ rất thánh phải kết hợp với dâm ô. Nhƣ "thánh lễ đen" (messe noire),
chẳng hạn. Liệu cái là tục cỡ ấy có thể làm dấu chỉ cho một cái là trong sáng đến vậy
(mầu nhiệm Giáo hội-Kytô) hay không?
Vâng, để biểu thị và làm hiển sáng mầu nhiệm trên, không thể không có một dấu hiệu
cao quý: tình yêu. Mà một tình yêu trọn vẹn của tinh thần trong thể xác thì hiện thể qua
phối hiệp thân xác. Vâng, không phải bất cứ loại tình yêu nào, mà tình yêu cực sâu của
lứa đôi: Không phải bất cứ cử chỉ diễn tả nào, mà sự diễn tả hùng hồn nhất bằng hành vi
phối hiệp: "Và cả hai nên một thân xác".
Với tình yêu và đƣợc thăng hoa bởi tình yêu, sự ân ái không còn gì tục tĩu và nặng nề
nữa. Bởi thế, trong tình yêu nó đã thành dấu chỉ, để nhờ dấu chỉ nó mang sức thánh hóa.
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Ðể đƣợc nhƣ thế, khoái cảm ân ái phải có chừng mực để ở trong vòng kiểm soát của lý trí
và ý chí, sao cho tình yêu thấm vào và nâng cao trong hƣớng nhắm thiêng liêng (visée
spirituelle). Vâng, sự cứu vớt cho kết hợp thân xác là ở tình yêu, và sự cứu vớt cho tình
yêu là ở ân sủng nó toát ra từ sự mật thiết Kytô-Giáo hội mà hôn nhân tín hữu hội nhập
vào.
Lý thuyết là thế, nhƣng thử hỏi thực sự có nhƣ thế hay không? Ta hãy nghe kinh nghiệm
sau đây của nữ giáo sƣ ngƣời Ấn Rosalind Cherian (Now you are husband and wife,
trong Lay Spirituality Today, tr. 35-41).
Nàng từng nghe nhiều phụ nữ có tuổi cho biết, họ ngại đến với Chúa mỗi khi giao hợp,
bởi thấy mình nhơ uế quá. Thế nhƣng nàng thì thấy "giao hợp tình dục là một trong
những ân huệ Thiên Chúa ban". Và nàng tiếp:
 "Nếu tôi tự hào về những khả năng tinh thần và thể lý khác, tôi cũng tự hào về dục tính
(sex) của tôi. Khi Thiên Chúa quyết cho ngƣời nam và nữ có phần trong tiến trình sáng
tạo của Ngài, Ngài đã phú cho họ khả năng dục tính. Trong hôn nhân, dục tính không
chỉ nhắm mục đích sinh sản. Nó là một trong những ràng buộc lớn nhất để tạo ra kinh
nghiệm hợp một. Ðiều này không thể đƣợc phân tích thuần thể lý, vì tính thể lý chỉ là
một mặt của toàn bộ thôi. Dục tính là một mầu nhiệm thần thánh. Kinh nghiệm có thể
khác nhau từ quan hệ hôn nhân này đến quan hệ hôn nhân kia. Ðây là một kinh nghiệm
rất riêng tƣ, không tổng quát hóa đƣợc. Ðây không đơn giản là kết hợp của hai thân thể,
mà phối hợp của hai con ngƣời (bản vị). Ðây là diễn đạt cuối cùng của tƣơng ái, vì nó
tƣợng trƣng cho sự trao hiến hết mình. Nó có thể xua tan những mây mù của bận tâm
và phiền ƣu. Nó có thể làm tƣơi mát trở lại mối tƣơng quan khi xói mòn. Sau một cuộc
cãi cọ, nó khiến hai bên xích lại gần nhau hơn bao giờ hết. Sự toàn thiện của kinh
nghiệm dục tính chỉ đạt đƣợc khi hai bên nhìn nhận và tôn trọng sự bình đẳng căn bản
và sự cao quý của nhau. Không may là trong nhiều hôn nhân, ngƣời phụ nữ chỉ là đồ vật
để đƣợc sử dụng thôi. Thậm chí có khi giao hợp trở thành một cƣỡng dâm đƣợc hợp pháp
hóa.
"Nam và nữ khác nhau trong kinh nghiệm dục tính. Với nam giới trong nhiều dịp, giao hợp
có thể chỉ là việc của xác thôi. Anh có thể tìm thỏa mãn nơi thân xác một phụ nữ mà không
bận tâm về con ngƣời của nàng. Thế nhƣng với phụ nữ, sự thỏa mãn tình dục phải là kết
quả của kinh nghiệm toàn bộ về con ngƣời đối diện. Nàng chỉ tìm thấy điều ấy nơi một kẻ
mà bằng tâm hồn nàng chấp nhận đƣợc. Ham muốn nhục dục của nàng đổi thay với chu kỳ
kinh nguyệt. Nàng hƣng phấn chậm hơn và cần thời gian dài hơn để đạt tới mức sung mãn.
Sự tƣơng hợp dục tính đóng một vai trò quan yếu trong việc giúp hôn nhân có thể tồn tại
qua những thăng trầm của cuộc sống thƣờng ngày.
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"Trong hôn nhân, cả yêu thƣơng lẫn nhục dục có thể thành một thực tại không ngƣng triển
nở. Cao đỉnh của kinh nghiệm tình dục là sự khám phá con ngƣời kia và điều ấy cứ mỗi ngày
mỗi tƣơi mát bao lâu chúng ta còn tiếp tục phát hiện những bề sâu ngày càng mới trong
quan hệ lứa đôi.
"Thân thể con ngƣời là một bộ máy vô cùng phức tạp nó sản sinh đƣợc những xung động
và cảm nhận cứ mới lạ thêm dù sau những năm tháng dài của kinh nghiệm tình dục hôn
nhân. Hôn nhân có thể là tuần trăng mật xuyên suốt cuộc đời, nó mang tới cho mỗi kinh
nghiệm mới một thỏa mãn lớn hơn."
Nếu hiệp nhất phu phụ cốt ở tình yêu, thì tình yêu, dù là của lứa đôi, cần đến một trƣờng
diễn đạt lớn hơn là của giao hợp và những cử chỉ ân ái khác. Vâng, sự hiệp nhất ấy phải
cố đi vào toàn bộ đời sống có thể, kể cả trong giải trí, nghề nghiệp cũng nhƣ trong các
tƣơng quan gia đình, xã hội để sự cảm thông thành bao quát và thƣờng hằng hơn. Và
đây cũng là điều mà hai vợ chồng Rosalind Cherian đã làm đƣợc.
"Sự lớn khôn của tôi nhƣ một đệ tử Chúa Yêsu đã giúp tôi tiến một bƣớc dài vào sự
sung mãn của Cha, nhờ đó tôi trở nên hơn là một bản vị. Chúa Yêsu đã phú cho tôi một
trực giác giúp tôi hiểu ngƣời khác hơn. Trực giác này và sự phát triển nhân cách qua đó,
tất cả phản chiếu nhiều nhất trên quan hệ hôn nhân. Hồi đầu, chúng tôi chỉ là hai đứa
trẻ thiếu kinh nghiệm, chẳng biết gì về cuộc sống. Giờ thì chúng tôi đã là hai ngƣời lớn
đƣợc trƣởng thành trong tình yêu Thiên chủ. Chàng cho tôi dự vào mọi địa hạt cuộc
sống chàng. Chàng là một nhà trồng cao su, và khi chàng có vấn đề lao động cần giải
quyết, thì chúng tôi cùng đi dự hội thảo và thuyết trình. Còn tôi khi đƣợc mời đi các
khóa chuyên đề về giáo dục, thì chàng cũng rất quan tâm đến chúng."

Ðƣờng tu phu phụ: thực hành
Vì vai trò của gia đình quá lớn, mà đƣờng tu phu phụ lại khó khăn, nên ân Chúa cần đến
phải thật dồi dào. Mà Chúa thì chẳng muốn gì hơn là giúp cho gia đình hiển hiện thành
Giáo hội tại gia, thành dấu chỉ của sự mật thiết Kytô-Giáo hội, thành men trong bột giữa
loài ngƣời mà nó thuộc về. Bởi thế, hãy tin rằng nên thánh trong gia đình là điều luôn
khả dĩ. Ðƣờng tu phu phụ có khuôn mẫu lý tƣởng là sự khăng khít Kytô-Giáo hội. Có
điều giống nhau không phải là mọi cái nhƣ nhau. Nam nữ đều là ngƣời và cùng thiếu
nhau nhƣ nhau. Thế nhƣng Chúa chẳng cần chúng ta trong khi chúng ta lại hoàn toàn
cần Chúa. Do đó, nếu Chúa là Ðầu của Hội thánh, thì không phải vì thế mà chồng cũng
là đầu của vợ mình đâu. Hai bên phải tôn trọng nhau và xử sự bình đẳng. Nhìn thấy
Chúa nơi nhau và tôn kính nhau trong Chúa, họ sẽ không dám lợi dụng nhau, kể cả lợi
dụng xác thân, nhờ đó trở nên nghiêm túc trong mọi quan hệ. Ðối xử với nhau, họ có thể
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noi gƣơng Thánh gia. Họ có thể vƣơn cao hơn đến khuôn mẫu Cha-Con-Thần khí, với
Thần khí đƣợc nhìn nhƣ Ngƣời mẹ lý tƣởng.
Ðƣờng tu phu phụ ăn vào thân xác và dệt vào trần gian, nên lý tƣởng của nó không phải
là Bỏ đời, mà Nhập đời trong yêu thƣơng, siêu thoát. Tình yêu ấy là tình yêu chuyên
loại, nó mạnh nhƣ sự chết. Tình yêu ấy khép lại giữa hai ngƣời đã, rồi từ hai nhƣ toàn
khối, mới mở sang con cái, mở đến họ hàng, mở rộng tầm thế giới.
Ðể dễ yêu siêu nhiên, anh chị hãy nhìn nhau trong Chúa và thấy Chúa nơi nhau. Cứ tình
tứ đi, thân mật vào, nhƣng đừng suồng sã. Giữ một khoảng cách nào đó nhƣ thế sẽ duy
trì lòng tƣơng kính, sẽ thấy nhau mãi còn là mầu nhiệm để khám phá thêm, kinh nghiệm
tƣơi mát mãi. Chứ nếu không, càng quen sẽ càng chán, và ngƣời ta thích đi tìm "của lạ".
Ðể duy trì và phát triển tình yêu, phải xây đắp với nhau thật nhiều kỷ niệm và nƣng niu
những kỷ niệm ấy. Hãy dành thì giờ cho nhau, thì giờ riêng tƣ của hai ngƣời thôi. Và mỗi
ngƣời, hằng ngày hay hằng tuần, hãy để ra những giây phút để nghĩ về nhau, về từng
đứa con của "chúng mình".
Hôn nhân là dấu chỉ của sự gắn bó Kytô-Giáo hội, và dấu hiệu chuyên biệt này sinh ra
một kết buộc (vinculum) keo sơn. Hãy vƣợt lên trên khía cạnh pháp lý của sự ràng buộc
ấy để nhìn vào thực tại huyền ẩn bên trong, cũng nhƣ trách nhiệm mỗi bên phải bảo vệ
sự bền chặt ấy và chung thủy với nhau. Phải thủy chung bằng mọi cách vì đây là ý nghĩa
của dấu hiệu, là trách nhiệm đôi bên đối với Hội thánh. Là hình ảnh của ràng buộc KytôHội thánh, hôn nhân đúng là thứ Tân giao ƣớc nó thiết lập Giáo hội tại gia, nên nút thắt
thật thần thánh, thiêng liêng.
***
Trong hôn nhân, cái cần lƣu ý nhất là tính dục. Nó vừa là cám dỗ ghê gớm và dai dẳng
của đời ngƣời, vừa là nguồn năng lƣợng căn bản mà ta cần lợi dụng để nuôi dƣỡng tình
yêu cũng nhƣ để tu tâm tiến đức.
Ðể sử dụng sức mạnh ấy theo ý mình, thì phải thuần hóa đƣợc con ngựa bất kham đó.
Tính dục tác động ngay lúc ta còn nhỏ, nên giáo dục tính dục cũng phải khởi sự xa lâu
trƣớc lúc thành hôn hay yêu đƣơng. Ðây là một cuộc khổ luyện kéo dài, có thể nói nhƣ
thế. Có lúc phải mím môi kiềm chế xung động (pulsion) hay giảm ga cho nó, để nó
thuần lại dần dần. Trong chừng mực và cách khôn khéo, cố nhiên, để tránh những ức
chế. Có lúc lại lợi dụng sức trớn của nó để bay tâm hồn lên hoặc để mở sang ngƣời khác
trong yêu thƣơng hay xót thƣơng, và đó là thăng hoa (sublimation). Ðể thăng hoa và
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yêu đƣợc, thì hãy bớt nghĩ đến mình để nghĩ đến ngƣời, nhất là đừng tìm khoái lạc cho
riêng bản thân.
Một tâm hồn thanh cao luôn đánh giá con ngƣời bằng những giá trị thiêng liêng hơn là
giá trị vật chất. Họ có ái lực với một ngƣời khác phái có tấm lòng đẹp hơn là thân xác
đẹp, lại giàu khả năng trí thức hơn là giàu tiền giàu của. Tâm hồn thanh cao ấy cũng luôn
nghĩ đến bản thân ngƣời mình yêu, chứ không riêng xác thân họ, đồng thời thích những
cử chỉ âu yếm hơn là thái độ thô tục và hành vi suồng sã.
Kết hôn rồi, hãy làm nhƣ Toby-Sara: nguyện cầu trƣớc lúc đi ngủ, nguyện cầu ấy hƣớng
về hạnh phúc lứa đôi trong Chúa, hƣớng về đứa con có thể sinh ra, nó là kết quả của sự
hiến thân hiến tâm cho nhau. Trong ân ái, họ sẽ không hoàn toàn buông thả, để giữ tất cả
trong giới hạn của tình yêu, trong hạnh phúc chung của cái "Chúng mình".
Thực ra, công việc sẽ không suông sẻ lắm đâu. Nhục cảm dễ biến thành cuồng cảm
(orgasme), khiến lý trí bị che mờ và ý chí thành yếu đuối. Thân phận con ngƣời mà!
Nhƣng đây lại là lý do khiến ta khiêm tốn hơn, nhờ đó tin tƣởng và phó thác hơn. Ðừng
vì đó mà thất vọng, để rồi buông xuôi, không muốn cố nữa. Ân sủng bao giờ cũng đủ
cho ta. Không những đủ để khỏi lầm lỗi, mà còn để nên thánh. Do huyền tích hôn nhân,
đời sống phu thê đƣợc hội nhập vào sự thân mật Kytô-Giáo hội, nên ân sủng thoát sinh
từ đó rất lớn, khiến cho việc nên thánh trong hôn nhân luôn ở trong tầm tay của đôi vợ
chồng, khiến cho giữa gọng kìm dù của nhục dục, họ vẫn mang áo trắng tinh. Và đây là
khiết tịnh trong tinh thần. Vâng, đúng là khiết tịnh trong tinh thần, cũng nhƣ từng đã có
thanh bần trong tinh thần ở những ngƣời nhƣ vua thánh Louis.
Khiết tịnh vì thế không chỉ là đặc sản của dòng tu, mà còn là một trong những chân
móng của đƣờng tu gia đình nữa. Dù tu sỹ hay vợ chồng, ai cũng phải khiết tịnh trong
tinh thần. Mà khiết tịnh trong tinh thần lại là nền tảng và linh hồn của mọi khiết tịnh.
Dù khiết tịnh hiện thực hay khiết tịnh tinh thần, ý nghĩa của nó chỉ tìm thấy ở đức Ái
thôi. Với tu nhân, đó là tình yêu thành hiện thực bởi việc hiến toàn thân cho riêng Chúa.
Với cƣ sỹ, đó là yêu Chúa trong tinh thần (Cũng nhƣ "nghèo trong tinh thần" vậy), bằng
cách hiến toàn thân cho ngƣời yêu, ngƣời anh em mình sờ mó, trông thấy, nhờ đó hiểu
đƣợc Chúa (1Yo. 4.8,20).
Nên nhớ, yêu vợ hay chồng, không thể làm nhƣ đối với khó thƣơng, yêu bằng ý chí
suông đƣợc đâu. Vì đây là sự chia sẻ suốt đời và suốt đêm ngày, chia sẻ tất cả, dù những
thứ riêng tƣ, mật thiết nhất. Nên nếu hai bên không thể hợp nhau, thì cuộc sống sẽ trở
thành địa ngục theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Chính vì thế, nên thánh Phaolô mới
cho phép, trong một số trƣờng hợp, tháo bỏ thứ địa ngục trên (1Cor. 7.15). Và vì thế
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trong hôn nhân, hãy chọn ngƣời cẩn thận, kiểu "chọn mặt gửi vàng", chọn kẻ mà, với
những hy sinh và cố gắng, ta có thể dễ cảm thông với họ. Có nhƣ thế, yêu cố mới thành
yêu thực, nhờ đó sự hòa thuận đôi bên có thể nên "dấu chỉ".
***
Do yêu thƣơng khăng khít nhƣ thế, cả hai sẽ bỏ ý riêng để chiều ý nhau. Ðây có gì nhƣ
của Vâng lời trong tinh thần, sau Khiết tịnh nói trên, cũng trong tinh thần nốt. Và chúng
nằm trong ý nghĩa của hai lời thệ nguyện tu nhân.
Và đây, tới lời thệ nguyện thứ ba: Thanh bần. Hiệu lực pháp lý của nó đối với nhà tu là
mất quyền sở hữu và không quyền sử dụng tự do. Thế nhƣng ý nghĩa của nó lại ở thoát
tục và yêu mến. Chính vì yêu nhau, nên ngƣời ta bỏ chung của cải vì lợi ích của mỗi
thành viên cũng nhƣ lợi ích của cộng đồng.
Vì yêu nhau, đôi vợ chồng cũng làm y nhƣ thế. Họ bỏ chung tất cả hay một phần của cải
để lo cho nhau và chung lo cho con cái. Ðã thƣơng nhau thì tất cả thành chung, dù vì thế
có phải hy sinh một tí, bớt đi những cái thích nhƣ sắm áo đẹp và ăn nhậu với bạn bè.
Nhƣ thế, nếu muốn thì trong đức Ái siêu nhiên, ba lời thệ nguyện của nhà tu ấy, tục gia
có thể giữ trọn vẹn bằng tinh thần.

Ðƣờng tu gia đình
Nếu Giáo hội là Loài ngƣời mới , thì nhƣ loài ngƣời, Giáo hội phải coi gia đình (trong
Chúa) là tế bào nó dệt nên chính mình. Vâng, Giáo hội không thể đồng hóa mình với
khối nhỏ giáo sỹ-tu sỹ, với tín hữu chỉ đƣợc coi nhƣ vệ tinh.
Nếu coi gia đình tín hữu là tế bào của mình, đồng thời là tế bào của xã hội, thì Giáo hội
phải thấy rất rõ rằng, mình không thể thánh hóa loài ngƣời mà không quan tâm nhất đến
việc thánh hóa gia đình Kytô-hữu. Nếu Giáo hội có đào tạo những giáo sỹ tốt và tu sỹ
tuyệt vời, thì cũng là vì sự thăng tiến của toàn khối tín hữu và sự bành trƣớng của mình
cho vừa tầm thế giới đó thôi.
Sự thánh thiện của gia đình là ở tình yêu trƣớc hết. Vì chỉ bằng tình yêu, và tình ấy siêu
nhiên, thì gia đình mới nên "dấu chỉ", do đó hoàn thiện mình nhƣ giáo hội, một giáo hội
tại gia.
Ðể yêu siêu nhiên, gia đình vừa phải duy trì và phát triển tình yêu, vừa phải thanh luyện
nó bằng các phƣơng thức chung để thanh luyện và Kytô-hóa đức Ái. Và nhƣ thế, không
thể chỉ yêu tự nhiên, yêu thuần theo tình cảm đƣợc. Và nhƣ thế, vừa phải khôn ngoan để
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áp dụng phƣơng pháp, vừa phải tập từ bỏ để làm chủ bản năng, để có đức tính hy sinh và
thái độ siêu thoát.
Sống siêu thoát, hy sinh và hòa thuận đƣợc nhƣ vậy, là sống sự lành thánh của Thánh gia
đấy. Và đấy cũng là sao nguyên bản sự khăng khít Kytô-Hội thánh, sự thân mật của
Thiên Chúa Ba Ngôi. Ai dám bảo nhƣ thế chƣa đủ là thánh, chƣa phải là chết đi với Chúa
trên thập giá để sống lại thật với Ngài? Không có thánh thiện nếu không có tinh thần Mở
cửa (ouverture). Không có Giáo hội nếu không có hƣớng sống cộng đồng. Mà Mở cửa
nào lại không là đòi hỏi của nếp sống tại gia? Và cộng đồng nào lại không lấy gia đình
làm gƣơng mẫu sống? Tất cả chỉ cần đƣa vô một cái nhìn siêu nhiên để chuyển hƣớng, và
một tinh thần hy sinh để luyện lọc.
***
Tình yêu đôi lứa kết thành hoa, thành quả nơi đứa con, để nơi đứa con này, nó tìm thấy
một sự sung mãn sờ mó đƣợc. Ở súc vật, tƣơng quan phụ mẫu-tử chỉ tồn tại bao lâu đứa
con cần đƣợc nuôi dƣỡng, nên khi mèo con tự sống đƣợc rồi, thì mèo mẹ cũng coi nó nhƣ
xa lạ ngay. Vì con ngƣời thân tâm thành một, nên quan hệ sinh dƣỡng vang vọng tới tinh
thần, để nhờ tinh thần mà trở nên vĩnh cửu. Nên vĩnh cửu luôn cả trách nhiệm về nhau
và bổn phận đối với nhau.
Nơi đứa con, gia đình mở về tƣơng lai, nên sống sâu xa đức Vọng. Trong Chúa, nó đƣợc
bảo đảm sự trƣờng tồn dòng giống, khiến mẹ cha dù trƣớc ngƣỡng cửa sự chết, vẫn thấy
nhƣ mình sống tiếp phần nào. Cha mẹ càng bị hút về tƣơng lai hơn khi nuôi dƣỡng cho
những mầm non kia nên ngƣời và nên thánh.
Khoái cảm trong ân ái, mừng vui nơi đứa nhỏ, khi đƣợc thăng hoa trong yêu thƣơng siêu
nhiên, sẽ cho sống Phục sinh và nếm thử phúc Trời, trong khi khó nhọc của trồng cấy
đƣợc coi nhƣ thánh giá của đầu tƣ.
Quả thật, cuộc sống gia đình đƣợc dệt nên bằng hằng hà những niềm vui nỗi khổ, những
khó nhọc lo âu, nhƣng đây là khổ vui chung, khổ vui cùng chia sẻ, khiến trong tinh thần
siêu nhiên, ta có thể kinh nghiệm một cách sâu xa nhất về sự cộng đồng hành hƣơng của
Giáo hội. Sự ghi đậm mầu nhiệm Thánh giá-Phục sinh và kinh nghiệm sâu về tính cộng
đồng Giáo hội ấy sẽ biến gia đình thành lò luyện tuyệt vời đúc sinh những vị thánh, nhƣ
gia đình Monica - Augustinô, gia đình Martin - Tiên sa nhỏ.
Bí quyết nên thánh trong gia đình là cảm thông và phục vụ, dù cách yêu thƣơng có khác
nhau do quan hệ khác nhau.
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Ðứng trƣớc đứa con, cha mẹ là hiện thân của tình Cha Thiên quốc (Eph. 3.15). Hãy yêu
con nhƣ Thiên Chúa đối với Chúa Yêsu. Còn con, hãy đƣa lòng mình nhập vào lòng
Chúa Yêsu đối với Cha để kính yêu cha mẹ.
Yêu con, thì không cần phải hối thúc cha, nhất là mẹ, yêu nó. Nhƣng phải luôn nhắc nhở
họ vƣợt trên "đam mê con" để yêu nó vì tƣơng lai của nó, chứ đừng nuông nó vì cái
khoái ích kỷ của mình.
Bố mẹ dễ hƣớng về con, chứ con thì nhìn về phía trƣớc, nên cần hối thúc nó quan tâm
đến bố mẹ đứng đằng sau, nhất là khi họ đã già rồi ("Lòng các con bạn ở trong ngôi nhà
của ngày mai, mà các bạn không thể tới thăm, dù là trong mộng tƣởng" - Kahlil Gibran,
the prophet). Con đã nhận quá nhiều từ bố mẹ, thế mà điều đáng khinh nhất ở một con
ngƣời là sự vô ân. Vậy đƣờng nên thánh của đứa con, trong tƣơng quan với ba má nó,
không gì khác hơn là sự tri ân, là đức Hiếu. Bằng cái nhìn siêu nhiên, hãy lên xuống giữa
ơn sinh thành của cha mẹ trần gian và ơn tạo thành, tái tạo của Cha Thiên Chúa. Và lồng
hai ân vào nhau, để bằng cái nọ mà hiểu cái kia, bằng cái sau thiêng liêng hóa cái trƣớc.
Phƣơng đông có truyền thống cao về đức Hiếu. Hãy Kytô-hóa nó bằng "Lạy Cha chúng
con ở trên Trời".
***
Do quan hệ hàng dọc với mẹ cha, mà có tƣơng quan hàng ngang giữa anh chị em với
nhau. Dƣới bóng Cha trên trời, đang là anh em ruột, ta thành anh em thiêng liêng nữa
trong Giáo hội tại gia của chúng ta. Hãy làm vui lòng cả hai cấp mẹ cha bằng cách yêu
nhau nhƣ trong cùng một thân thể.
Quan hệ gia đình tự nó mở rộng thành quan hệ hàng ngang của họ hàng và tƣơng quan
hàng dọc của tông giống. Gia đình mở rộng ấy là một truyền thống rất Phƣơng đông.
Ðây là những quan hệ tốt và rất tự nhiên, nên cần đƣợc siêu nhiên hóa để trong đó gia
đình đƣợc bảo vệ và thánh hóa. Vâng, chính nhờ quan hệ hai chiều đó mà gia đình
Phƣơng đông thành bền chặt. Bền chặt nhất là vì gia đình đƣợc nấp bóng thiêng liêng
của tiên tổ trong tục thờ gia tiên, do đó cũng đƣợc thiêng liêng hóa theo. Hãy tái lập tục
thờ gia tiên trong các gia đình Kytô-hữu, dƣới một hình thức thanh thoát hơn và chuyên
biệt Kytô-tính. Trƣớc hết, hãy đặt trên bàn thờ ông bà một nến Phục sinh và một Thập
giá. Và đặt dƣới bóng bàn thờ ấy những vui buồn chung, nhất là trong những dịp Hiếu
và Hỉ.
Trong Họâi thánh, chúng ta đã là thày tế khi đƣợc dự vào tế chức Chúa Kytô. Vậy trong
Giáo hội tại gia là gia đình, chủ gia đình cũng thành chủ tế nữa, để hằng ngày dâng lên
Chúa tế phẩm riêng là những đau thƣơng và cố gắng chung, tế phẩm nó thành đáng giá
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trong tế phẩm Thập giá Con Chiên Thiên Chúa. Rất cần một phụng vụ chính thức cho gia
đình. Và thỉnh thoảng một thánh lễ tại gia, giúp cho gia đình hiển hiện thành Tập hợp
(ekklêsia) Dân Chúa.

Ðƣờng tu tại thế của gia đình
Yêu gia đình không có nghĩa là khép kín ở gia đình. Gia đình Việt Nam là gia đình nới
rộng đến gia tộc. Nhƣng gia đình ấy lại thƣờng khép kín đứng trƣớc quốc gia và thế giới,
trong khi mà sống lý tƣởng theo đạo Nho phải theo bốn nấc: tu thân, tề gia, trị quốc,
bình thiên hạ.
Ngƣời đệ tử Chúa, chí càng phải ở bốn phƣơng hơn thế. Giáo hội vừa là Dân tuyển, vừa
phải là cả Loài ngƣời (đổi mới), nên bản chất Giáo hội là giằng co: Là "Số còn lại" đấy, mà
nó vẫn phồng lên, sao cho vừa tầm năm châu mới đƣợc.
Gia đình, ở chỗ là Giáo hội tại gia, cũng chia sẻ sứ mệnh ngôn sứ ấy và cảm nhận sự đau
đớn của giằng co này. Nó phải cảm nhận sâu xa nhất, vì tuy thuộc Chúa, nó cũng là tế
bào của xã hội. Bởi thế, gia đình không thể hiện thân nhƣ "dấu chỉ" mà không đồng lúc
thành "men", không tận sức cho việc loan Tin mừng. Bằng đời sống trƣớc tiên, cố nhiên.
Bằng nhiều cách khác tùy khả năng mỗi ngƣời. Hồi đầu, Giáo hội đã là của chung nhƣ
thế đấy. Dù không phải nhóm Mƣời hai, không là chức sắc, những ngƣời nhƣ Phaolô,
Apollô hay Philíp, đều xung phong đi loan Tin mừng.
Thuộc về đời, gia đình phải chu toàn các nghĩa vụ công dân, phải dấn thân vào các sinh
hoạt công ích. Nhƣ thế, vừa với tƣ cách là thành phần của quốc gia và thế giới, vừa với
thế đứng là thân mình nối dài của Chúa Kytô.
Dấn thân, họ nên dấn thân vừa với tƣ cách cá nhân, vừa với tƣ cách gia đình, tế bào
lƣỡng diện của loài ngƣời và Hội thánh. Bao nhiêu có thể, họ nên đi họp và sinh hoạt
chung với nhau, trong khu vực ngành nghề cũng nhƣ kinh tế, chính trị, v.v... Về vai trò
của nghề nghiệp trong việc thánh hóa đời sống, chúng ta sẽ đề cập đến ở một chỗ khác. Ở
đây, chúng ta chỉ nhắc nhở các thành viên gia đình hãy quan tâm đến nghề nghiệp và
sinh hoạt nghề nghiệp của nhau. Tình yêu sâu xa đòi chia sẻ bao nhiêu có thể. Tại sao
không thể cảm thông và chia sẻ trong sinh hoạt nghề nghiệp nhỉ, khi mà nghề nghiệp
hôm nay chiếm gần trọn quan tâm của mỗi ngƣời chúng ta?
Chia sẻ trong địa hạt đời rồi, càng nên chia sẻ trong địa hạt đạo nữa. Ðây là sinh hoạt
giáo xứ, sinh hoạt đoàn thể , nhất là sinh hoạt của các cộng đồng cơ sở chặt chẽ hôm nay,
chúng bao gồm những gia đình và cá nhân tự nguyện.
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Dấn thân nhƣ thế, gia đình Kytô-giáo luôn nhớ rằng, tuy mình thuộc loài ngƣời, nhƣng
cũng thuộc Dân Chúa, và tƣ thế này quan trọng nhất. Bởi thế, khi phải sống giữa bùn, họ
phải sống tinh tấn nhƣ sen. Nghĩa là, vẫn cố hòa đấy, nhƣng "hòa nhi bất đồng". Ðể đƣợc
thế, phải cầu ơn dũng cảm và phân định, để có thể luôn sống đơn sơ nhƣ chim câu với sự
khôn khéo của con rắn.

TÓM LẠI
Thói khinh tục trọng tu khiến gần nhƣ chẳng tín hữu nào muốn nên thánh tại gia, tƣởng
rằng hễ tại gia thì không thể làm thánh.
Thế nhƣng, nếu Giáo hội là Loài ngƣời đổi mới và gia đình là tế bào xã hội, do đó cũng là
tế bào của Loài ngƣời mới này, thì Nƣớc Chúa không thể đƣợc hoàn thành nếu gia đình
không thánh đủ để nên "dấu chỉ" cho sự gắn bó mật thiết giữa Chúa Kytô với hiền thê
Giáo hội của Ngài.
ät ra, gia đình có khả năng nên thánh, vì nó nhận đƣợc ân sủng rất lớn lao, nhờ hội nhập
vào sự mật thiết Kytô-Giáo hội bằng huyền tích. Gia đình càng có khả năng nên thánh
hơn nữa, khi mà thánh thiện nằm ở yêu thƣơng, khi mà yêu thƣơng lại là đặc sản của gia
đình.
Vấn đề vì thế, chỉ là đƣa vô tình yêu và đời sống cộng đồng sẵn có, một cái nhìn siêu
nhiên cùng với những cố gắng thanh luyện. Và để đƣợc thế, phải tập hy sinh, tự chế, sao
để có thái độ siêu thoát và sự quên mình dễ dàng. Vâng, có gì siêu thoát dù với sức nặng
của nhục dục ái ân, có gì vị tha dù trong bão táp của tình yêu say đắm.
Vì thế, từng lúc phải dồn nén libido, chế ngự cám dỗ, đồng thời thăng hoa những xung
động này. Lại phải tập bớt nghĩ về mình và năng nghĩ đến ngƣời thân, tập bớt ý riêng để
dễ sống chung dù vẫn phải có những phút riêng tƣ và cái gì riêng tƣ trong cuộc sống.
Gia đình thuộc về xã hội, nên phƣơng châm hành động của gia đình phải là vào đời với
cả hai tƣ cách cá nhân và tập thể, và vào đời cả trong tinh thần yêu thƣơng lẫn siêu thoát,
hòa đấy mà không đồng, để có thể thành "dấu chỉ" cho sự có mặt (và tình yêu) của Chúa
đang sung sƣớng giữa Dân Chúa.
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18. NHỮNG ƠN GỌI CHUYÊN BIỆT VÀ NHỮNG HƢỚNG ÐI THIÊNG LIÊNG

Do trí năng, con ngƣời muốn tìm chân lý; do cảm thức luân lý, con ngƣời bị thúc bách
làm sự thiện; do cảm thức thần thiêng, con ngƣời bị thu hút bởi thánh thần. Thật ra, trí
năng căng thẳng về Sự thực cuối cùng, và bằng cảm thức thần thiêng, con ngƣời ƣớc ao
Tuyệt đối. Vâng, con ngƣời cần Thiên Chúa, Ðấng là Sự Thật, Sự Thiện, Sự Thiêng viết
hoa, và đây là hƣớng đích tính tự nhiên, rất nền tảng nơi bản chất con ngƣời.
Quảng đại hơn, Thiên Chúa còn đặt nơi bản tính ngƣời một định mệnh siêu nhiên nữa.
Không những con ngƣời đƣợc làm nên để gián tiếp hƣớng về Thiên Chúa qua tạo vật,
hình ảnh của Ngài, mà còn để đạt tới chính Ngài, và cuối cùng, dự vào hạnh phúc bên
trong của Ngài. Và đây là hƣớng đích tính siêu nhiên của chúng ta.
Quảng đại hơn nữa, Thiên Chúa đã cho Con làm ngƣời giữa chúng ta, vừa để chia sẻ số
phận chúng ta, vừa để khải mạc ngay từ bây giờ đời sống bên trong của Thiên Chúa, ở
chỗ Ngài là Tƣơng quan, là Cha-Con-Thần khí. Không phải một khải mạc bằng lời
suông, mà bằng chính con ngƣời Yêsu Nazareth, Khải mạc viết hoa về Cha.
Hƣớng đích tính siêu nhiên, nay đậm nét Kytô-tính, sẽ là sự tháp nhập ta vào Ðức Yêsu
Kytô, nhờ đó ta chia sẻ tính Con đối với Cha và trong Thánh Thần, nhờ pháp lực Thánh
Thần.
Ðây là hƣớng đích tính của con ngƣời, nên, nhƣ một ngƣời, chúng ta phải đi vào một
cách tự nguyện. Sự quy thuận tự nguyện này làm nên Chọn lựa căn bản siêu nhiên
Kytô-tính nó bao trọn đời ta và đƣợc xƣớng lên nhƣ sau:
 Tôi dâng trọn mình tôi cho Thiên Chúa nơi Ðức Yêsu Kytô để phụng sự và chỉ
phụng sự một mình Ngài, cũng nhƣ để đƣợc chiếm hữu hoàn toàn bởi Ngài!
Một chọn lựa căn bản nếu chân thành sẽ phải cụ thể, do đó đƣợc kèm theo một chọn lựa
hƣớng đi, cách sống và hành động trong điều kiện riêng của mình và theo sự định đoạt
của Chúa. Và nhƣ thế đặt ra vấn đề ơn gọi (vocation), cùng với việc tìm hiểu ơn gọi qua
những nhận định về mình (nhƣ bẩm chất, khuynh hƣớng, khả năng, hoàn cảnh) và sự
lắng nghe tiếng Chúa (trong cầu nguyện và nhờ ơn phân định). Quả là có hằng vạn ngả
đƣờng khác nhau của cùng một chọn lựa căn bản.

Hƣớng đi tử đạo (spiritualité du martyre)
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Martus (martyr) là chứng nhân, nhƣ đƣợc dùng trong Mc. 14.63 và Tđcv. 6.13. Trong
Tân ƣớc, đối tƣợng làm chứng là Yêsu đích thực Kytô, Ðấng đã phục sinh từ giữa thế giới
kẻ chết.
Chứng nhân làm chứng bằng lời nói; nhƣng bằng lời, ông nói lên một kinh nghiệm; nên
nói đó, mà cũng sống luôn. Ngay thời Cựu ƣớc, ngôn sứ đã đƣợc gọi là Martus tou
theou, Chứng nhân của Thiên Chúa, ở chỗ ông chứng thực (về ý định Yavê) bằng một
thứ lời mang sức nặng của niềm tin, của cách sống, thậm chí của cả sự liều chết nữa.
Trong Kytô-giáo ngay hồi đầu, giữa thế kỷ thứ II, chứng nhân đồng nghĩa với tử đạo, và
chỉ một mình tử đạo đƣợc gọi là chứng nhân, trong khi mà, vào thế kỷ IV, dù có chịu cực
vì đức tin và thánh đến đâu cũng chỉ đƣợc danh hiệu Ngƣời tuyên xƣng đức tin
(confessor fidei) thôi. Phải chăng vì sự dứt khoát theo Chúa đã đƣợc khẳng định trong
lần hỏi cung chót trƣớc lúc chết? Phải chăng vì chết là cách làm chứng hùng hồn hơn cả
cho cái mà ngƣời ta tuyên xƣng? Phải chăng vì chết là bằng chứng cao nhất của yêu
mến: "Không ai yêu bằng kẻ hy sinh vì ngƣời mình yêu mến"? Hay phải chăng vì ngay từ
đầu, Giáo hội đã thâm tín về giá trị tuyệt đối của con đƣờng: "Há Ðấng Kytô chẳng phải
chịu nhƣ thế để vào vinh quang của Ngài sao?"
Quả thật ngay từ khởi thủy, Giáo hội đã hiểu đâu là cốt yếu của con đƣờng Thầy, do đó
hễ tập hợp (ekklêsia là sự tập hợp, hay Giáo hội) là cộng đồng tƣởng niệm cái chết của
Thầy. Ngƣời ta tƣởng niệm trong lễ Tạ ân (thánh lễ). Và trong phép Rửa tối quan trọng,
ngƣời ta hiểu rằng Xuống nƣớc là dấu hiệu chết đi với Chúa (Rom. 6.3-4).
Nếu Thầy phải qua cửa ải sự chết để tới vinh quang Phục sinh, thì đệ tử cũng không thể
không đi cùng một con đƣờng (Mt. 10.38-39; Yo. 12.24-26). Chỗ của Thầy cũng là chỗ của
đệ tử (Yo. 12.26), vì họ phải "hoàn tất ở thân xác mình những gì còn thiếu cho khổ hình Chúa
Kytô, vì lợi ích thân mình Ngài nơi Giáo hội" (Col. 1.24). Bởi thế, dù tất cả không đƣợc ơn tử
đạo, "nhƣng tất cả sẵn sàng tuyên xƣng Ðức Kytô trƣớc mặt loài ngƣời, và theo Ngài trên con
đƣờng thập giá, giữa những bách hại chẳng bao giờ thiếu cho Hội thánh" (LG. 42).
Vả lại, con đƣờng Lấy mình nuôi ngƣời (Yo. 6.55-58), con đƣờng Phúc cho kẻ nghèo,
khóc, bị bách hại, sỉ nhục, vu cáo, con đƣờng mới chỉ nghe thôi, đã thấy chói tai rồi, thì
sao tránh khỏi bị chống đối và đàn áp (Yo. 15.18-20). Nối dài Chúa suốt chiều dài lịch sử,
Giáo hội dĩ nhiên phải thừa hƣởng số phận của Thầy, cũng là thể hiện sự cứu chuộc của
Thầy bằng những cái chết tử đạo, để trên xác những hạt thóc thối đi, cánh đồng vàng óng
lên khắp chốn:
 "Hạt lúa có chết đi, nó mới sinh sôi dồi dào" (Yo. 12.24).
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 "Chúng tôi đã nên đông hơn mỗi lần chúng tôi bị chém giết: máu tử đạo là hạt giống
gieo đấy" (Tertullien, Apologeticus, PL. I. 534).
Tử đạo vừa mang chiều kích Giáo Hội khi làm dậy men Nƣớc Chúa, vừa mang giá trị
cánh chung khi đề cao những giá trị siêu trần gian.
Chết vì đạo không giống những cái chết đƣợc đời suy tôn là anh hùng. Ngƣời lính lao
mình vào lửa đạn đâu phải thích ngƣời giết, mà thích giết ngƣời, nên thái độ ấy, do hận
thù và say máu sẽ gia tăng can đảm và làm quên đi những dè dặt và tính toán. Vả lại,
dũng cảm là do Hƣớng động mạnh (Activité), khiến chủ động lao mình vào cái chết thì
ngàn lần dễ hơn là thụ động đứng chờ nó. Nhất là khi, sôi sục vì tức tối, dù kẻ tiểu nhân
cũng liều mạng dễ nhƣ không: "Thứ nhất sợ kẻ anh hùng, thứ nhì sợ kẻ bần cùng tiểu
nhân".
Vâng, một tên tử tội, sau nhiều ngày tra khảo đã nhũn ra rồi, nay lại nằm đấy chờ mang
đi giết, thì cảm giác sợ hoảng sẽ lớn đến đâu. Mà chết vì Chúa thì lại không thể căm thù
để hăng tiết lên, không thể khinh ngƣời để làm bộ phớt tỉnh. Chết tử đạo đúng là cái chết
nặng nhất và khó nhất, nên sự nâng đỡ bên trong của ân Chúa cần phải lớn lao. Vậy để
sẵn sàng, thì việc làm trƣớc tiên phải là cầu nguyện.
***
Không phải mọi ngƣời đều có ơn và cơ hội chết vì Chúa, nhƣng để làm tín đồ chân chính
của Chúa, ai nấy phải cố làm chứng dù chết cũng cam. "Làm chứng dù phải chết", nguyên
tắc ấy nói lên tính vô cùng nghiêm túc của đức tin, của cái đức tin mà sẵn sàng tử đạo là
chuẩn mức.
Tân tòng phải hiểu nhƣ vậy khi đến giếng rửa, và Kytô- hữu phải ý thức nhƣ vậy trong
những quyết định của mình.
"Theo Chúa dù phải chết" sao có thể là chọn lựa căn bản của một ngƣời sống đạo hời hợt,
đã không thiết học hỏi Lời Chúa, lại xem nhẹ bác ái với công bình. Trái lại, kẻ ý thức
đƣợc cái định chuẩn DÙ PHẢI CHẾT ấy hẳn quan tâm đến việc làm chứng bằng đời
sống cũng nhƣ sẵn sàng đón đợi những tai ƣơng, để nhờ đó, sau khi đã trung tín trong
việc nhỏ, họ có thể đƣợc cất nhắc lên việc lớn (Mt. 24.21), thậm chí lớn nhất: đủ sức chết
cho Chúa khi cần.
Thái độ sẵn sàng ấy tuy là ân Chúa, nhƣng một phần cũng là cố gắng của tôi, cố gắng suy
tƣ để ý thức, cố bằng những hành vi trung thành. Ý thức rằng đƣờng của Chúa và tôi là
Qua thập giá tới phục sinh, tôi sẽ tập chịu đựng và tập hãm mình. Ðây là luyện ý chí và
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rèn nhân cách để kiên vững trong những trận chiến lớn hơn, nhất là cho trận chiến cuối
hết.
Ngƣời Việt chúng ta đã đƣợc tôi luyện trong truyền thống Liêm sỷ và Trung hiếu, Vị
quốc và Vị dân của đạo Nho, cũng nhƣ trong truyền thống đức Nhẫn của đạo Phật, nên
đƣợc chuẩn bị khá tốt cho Làm chứng Kytô-tính. Và quả thực, chúng ta đã đóng góp cho
Hội thánh khá nhiều tử đạo.
Dẫu thế, bên cạnh một nhúm tử đạo, có cả ngàn ngƣời "quá khóa". Nghĩa là phần lớn
chƣa có khả năng yêu Chúa dù phải chết vì Ngài. Do đó cần phải vấn tâm, suy nghĩ lại
về niềm tin và cách sống của chúng ta. Nhất là phải cầu nguyện. Vâng, đứng trƣớc một
cái chết thụ nhận, nhƣ con chiên hiền lành bị mang đi giết, thử hỏi mấy ai nói mạnh
đƣợc. Vậy, sau khi đã làm tất cả về phía mình rồi, chúng ta hãy hƣớng về Chúa trong
phó thác:
 Tôi có thể làm tất cả trong đấng trợ sức cho tôi!
***
"Theo Chúa dù phải chết", đó là đòi hỏi tuyệt đối và cho tất cả. Thế nhƣng, dù phổ biến,
đòi hỏi ấy vẫn chấp nhận những đáp ứng với cấp độ khác nhau, do đó mới có phân
biệt "Ba hạng ngƣời" và "Ba cấp khiêm nhƣờng" trong Thần thao I-nhã. Vâng, nếu yếu tố
DÙ PHẢI CHẾT là bất di bất dịch, thì yếu tố THEO CHÚA có thể nông sâu khác nhau.
Hãy bắt đầu với Ba hạng ngƣời.
Hạng thứ nhất muốn từ bỏ một vƣơng vấn, nhƣng không tìm cách thực hiện. Trong tâm
tƣởng, họ đã không từ bỏ thật tình. Vậy, nếu có dịp phải dứt khoát chọn giữa Chúa và
đối tƣợng ham muốn ấy, chắc họ chƣa thể vì Chúa mà bỏ nó, nói chi bỏ chính mạng sống
mình. Bởi thế, một là họ phải bám lấy cái sống dù chối Chúa; hai là, khá hơn, họ chịu
chết hoàn toàn bất đắc dĩ, trong khi vẫn muốn tránh né sự chọn lựa.
Hạng hai sẵn lòng từ bỏ thật, nhƣng mặc Chúa để đấy hay lấy đi. Họ chọn Chúa rồi,
nhƣng bằng một chọn lựa chƣa tích cực hẳn. Nhƣ thế, đối với phúc tử đạo, họ chƣa dám
ƣớc ao dù sẵn sàng tiếp nhận nếu Chúa gửi đến.
Hạng ba thì đã thật siêu thoát và tích cực thuận Thiên, khiến chỉ muốn điều Chúa muốn
và thích điều Chúa ƣa. Mà điều Chúa ƣa, há chẳng phải là con đƣờng chữ thập để họ nên
giống Ngài!
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Ðến đây, chúng ta có thể chuyển sang Ba cấp khiêm nhƣờng, mà ta có thể gọi cho rõ
hơn, bằng cái tên: Ba mức quy thuận Thiên Chúa.
Mức dƣới cùng, tối thiểu để đƣợc cứu, nên cũng tối cần cho bất cứ ai: Dù phải mất hết,
cũng không dám xúc phạm nặng đến Thiên Chúa. Nói một cách cụ thể hơn: Dù chết
cũng không dám chối bỏ đức tin hay phạm tội ác. Nghĩa là sẵn sàng chịu chết, không
phải vì yêu Chúa, mà vì kính sợ Ngài.
Trên một bực: Coi giàu hay nghèo, hèn hay sang, sƣớng hay khổ nhƣ nhau, và thà chết
chẳng thà xúc phạm nhẹ tới Chúa. Nghĩa là đã yêu Chúa khá, nhƣng chƣa yêu đến nỗi
muốn nên một với Chúa chịu đóng đinh. Do đó chƣa ƣớc ao chết vì đức tin dù đã sẵn
sàng chịu chết chẳng thà mất lòng Chúa bằng một xúc phạm dù nhỏ hơn chối Chúa.
Cấp cao nhất: Vì muốn giống Chúa Yêsu hoàn toàn, nên thích nghèo hơn giàu, chọn sỉ
nhục hơn danh giá. Do đó, chết vì Chúa hẳn là điều họ ƣớc mong, do động cơ tình yêu
thúc đẩy: "Không ai yêu hơn là kẻ thí mạng vì ngƣời mình yêu". Ðây mới là đỉnh cao của
làm chứng, cấp cao nhất của tử đạo. Nói cách khác, không phải chỉ có tử đạo, mà có
nhiều cấp của tử đạo do động cơ kính sợ hay yêu mến vốn rất khác nhau.
Tuy nhiên trong thực hành, với một cái chết khó chết nhƣ tử đạo, một mình kính sợ chắc
không đủ sức đƣơng đầu. Thế nào cũng phải có một ân sủng đặc biệt, một hiện diện sâu
xa của Chúa trong những giờ phút cam go ấy, nghĩa là cùng với một đức Ái khá lớn lao,
dù khó cảm thấy trong một hoàn cảnh xáo động đến thế.

Hƣớng đi hoang mạc (spiritualité du désert)
Suốt ba thế kỷ bị săn đuổi, bắt bớ, Giáo hội đã sống chui sống nhủi dƣới các hang hầm
(catacombes); và để có sức kiên gan chịu đựng, dƣới ánh sáng thập tự Chúa, ngƣời ta đã
nhìn ra ý nghĩa của làm chứng ở cái chết. Làm chứng là bằng tử đạo, và tử đạo là chứng
nhân (martyr).
Nhƣng rồi cơ hội tử đạo đã chấm dứt với Hòa bình Constantin, và sự làm chứng xoay
sang một hƣớng mới, một thứ chết thiêng liêng, chết với đời: sự nở rộ do đó của đời tu
hoang mạc.
Nếu thế kỷ IV-V đã là thời vàng son của nếp sống hoang mạc do việc phổ biến tác
phẩm "Ðời sống thánh Antôn", thì thực ra lối tu hoang mạc đã bắt đầu sớm hơn đó một
thế kỷ ở vùng Thébaide. Nên không hẳn hoang mạc là lối thoát cho ngõ cụt của lý tƣởng
tử đạo, nhất là khi tu nhân dù thánh cũng không đƣợc gọi là chứng nhân (martyr). Có
điều kẻ muốn sống lý tƣởng thập giá Chúa, khi không còn cơ hội chết thật nữa, sẽ cố chết
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phần nào bằng từ bỏ và khổ hạnh. Và họ tìm ra cách thực hiện bằng đời sống hoang mạc
theo gƣơng của những ngƣời khai sáng con đƣờng ấy (nhƣ thánh Antôn vào năm 270)
liền sau hòa bình Gallien ngắn ngủi bắt đầu năm 260, nghĩa là nửa thế kỷ trƣớc.
Có lẽ phần nào hoang mạc Kytô-giáo đã chịu ảnh hƣởng của những truyền thống tu
hành và bán tu có từ xa xƣa cả Ðông Tây. Vâng, từ xa xƣa trong Do thái giáo đã có
những nhóm Essénien và Thérapeute, còn bên Hy lạp thì có tu phái Pythagore. Xa hơn
về Phƣơng đông, đƣờng tu còn xuất hiện sớm hơn và hoàn chỉnh hơn với các tỳ khƣu, sa
môn... của Ấn giáo, Phật giáo và Jaina-giáo, cũng nhƣ với các vị tu tiên thuộc Ðạo-giáo.
Các tu nhân đó, dù đơn tu hay cộng tu, thƣờng ở ẩn trong thâm sơn cùng cốc, lấy từ bỏ
và nhập định làm phƣơng tiện chính để đạt giải thoát, Niết bàn hay bất tử. Có lẽ nhiều
Kytô-hữu đã nghe nói đến những lối tu này và đã thử nghiệm phần nào trƣớc khi tìm ra
hƣớng tu riêng và ý nghĩa Tin mừng cho hoang mạc chính tông Kytô-giáo.
Lối tu hồi đầu nhấn vào cầu nguyện và khổ hạnh. Vâng, đúng là khổ hạnh, ở mức tột
cùng của nó!
Ðể khổ hạnh, họ dậy nửa đêm để cầu nguyện, họ ăn khổ, họ giữ ít quần áo, từ bỏ tiền bạc,
ruộng vƣờn và cửa rộng nhà cao. Có lẽ vì bắt chƣớc Ấn giáo, họ cũng có một số lối tu lạ,
nhƣ tu cột (sống cách ly với đời trên một cột cao), tu giam (cách ly bằng cách xây bít cửa),
tu hốc (sống trong hốc cây), tu điên (làm nhƣ kẻ điên đối với thế gian, điên dại theo ý
nghĩa Tin mừng).
Sau này, để tránh những yếu đuối mà ẩn sỹ dễ mắc, nếp tu đƣợc tổ chức thành bán ẩn
(cénobitisme): vẫn mỗi ngƣời một chòi, nhƣng chịu sự thăm viếng và hƣớng dẫn của một
ngƣời cha (abbé). Nhƣ thế, thêm vào Si (silentium, yên tĩnh) và So (solitudo, vắng vẻ),
nay có thêm Vi (visitatio, viếng thăm), để tất cả thành SI-SO-VI.
Cuối cùng, hoang mạc hay Bỏ đời, Chết đi với đời, ngày càng đƣợc nội tâm hóa, thiêng
liêng hóa để trở thành lối tu cách ly cộng đồng (đan viện, từng nhà biệt lập, cách ly với
thế gian), lối tu bán cách ly cộng động (nửa cho tông vụ, nửa cho nguyện kinh, nhƣ các
dòng Phan sinh và Ða minh), lối tu cộng đồng dấn thân (nhƣ Dòng Tên) và lối tu giữa
đời (nhƣ các viện triều).
Ngày nay, lắm ngƣời còn muốn một lối tu thoáng về cơ chế, thậm chí phi cơ chế. Ðây là
những tín hữu hay nhóm tín hữu chỉ mƣợn phƣơng pháp tu truyền thống, nhƣng không
muốn ràng buộc hình thức chi cả, để sống và phục vụ tự do hơn.
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Dù sao, thì một hình thức tối thiểu nào đó của Hoang mạc đôi lúc vẫn cần cho sự thanh
vắng nội tâm, do đó mới mọc lên các nhà tĩnh tâm, các chòi tạm ẩn, hoặc trong khuôn
viên một tu viện, hoặc ở một nơi hoang dã nhƣ giữa rừng và trên núi.
Và dù sao, ở bất cứ thời nào, các tu viện, nhất là đan viện, vẫn cần có mặt, phần để làm
chứng bằng ký hiệu cho những giá trị siêu tràn thế, phần để làm nơi nƣơng tựa tinh thần
cho những ngƣời tu giữa đời. Vả lại, đời sống quá tất bật của những xã hội siêu văn minh
lắm khi lại khiến nhiều kẻ hoài vọng một hoang mạc thật sự, và điều ấy đã diễn ra ở một
số nƣớc với sự phục hƣng của đời sống đan tu, hay với sự du nhập của các lối tu châu Á.
***
Sau khi những ngƣời mộ đạo đã phiêu lƣu vào hoang mạc, các nhà tƣ tƣởng, mà một
phần xuất thân từ đó, mới tìm tòi ý nghĩa Tin mừng cho nếp sống nói trên.
Trong Cựu ƣớc, hoang mạc vừa là nơi tiềm phục những sức mạnh bóng tối, vừa là đƣờng
từ nô lệ (Ai cập) vƣợt sang tự do (Ðất hứa); vừa là nơi Chúa chọn để gặp dân Ngài (với
giao ƣớc Sinai), vừa là nơi Ngài thử thách, hoán cải và trui luyẹân nó (nhƣ trong Hôdê).
Trong Tân ƣớc, Yoan Tiền hô đã đƣợc chuẩn bị trong hoang mạc để ra dọn đƣờng cho
đức Cứu thế; còn chính đức Cứu thế thì chuẩn bị cho sứ mạng khai quốc bắng cách vô
hoang mạc để tịnh trai, để chiến đấu và chiến thắng Satan.
Còn trong thực tế, thì sự trần trụi của hoang mạc đúng là thử thách lớn và hiện thực của
từ bỏ, của vét sạch, của chọn theo cái Khác hoàn toàn. Nếu Vét rỗng trong Phật giáo
nhắm sự giải thoát của chính mình, thì trong Kytô-giáo, nó nhắm sự chiếm lĩnh trọn vẹn
bởi đấng mà tu nhân yêu. Vâng, tu nhân muốn thuộc trọn về Chúa và trao đổi thân mật
với Ngài trong cầu nguyện. Ðể đƣợc thế, họ đi tìm sự thanh vắng và sự trần trụi, trống
trơn. Hoang mạc cung cấp cho họ cả hai thứ đó. Một cái nghèo đến trắng tay. Và một nơi
mà tiếng vọng trần gian không bén tới.
Có điều thế giới nay đang gần lại với mỗi ngƣời, một thế giới mà ngoài bộ mặt thế gian,
còn mang diện mạo của đấng chịu đóng đinh với biết bao thƣơng tật của cả tâm hồn lẫn
thể xác. Ðứng trƣớc bao tiếng kêu cứu ấy, liệu những ngƣời cảm nghiệm nơi mình sự
thúc bách của đức Ái Chúa Kytô có thể yên tâm chiêm niệm suốt hay không:
 "Ðây là nỗi khổ tâm mà nàng (Tiên sa Yêsu) trải qua mỗi khi chiêm niệm. Nỗi khổ ấy
một phần có lẽ do đau đớn thấy Chúa bị xúc phạm... Ðiều làm nàng đứt ruột nhất là sự
tiêu vong (mất linh hồn) của những Kytô-hữu."
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Vâng, cảm yêu Chúa, rất nhiều tâm hồn chẳng đang tâm đi tìm sự yên tĩnh cho riêng
mình. Họ nghe tiếng Chúa vang lên, không từ hoang mạc của xa vắng loài ngƣời, nhƣng
từ hoang mạc giữa loài ngƣời của thiếu vắng Thiên Chúa và tình thƣơng. Cho nên, từ lúc
phát hiện những châu lục mới với hằng hà dân ngoại và chồng chất những khốn cùng,
thì các dòng tu hoạt động đã thi nhau ra đời và lớn lên rất nhanh.
Có điều, để luôn nhìn ra ý nghĩa của việc mình làm, cũng nhƣ để nghe thấy tiếng Chúa
giữa phố phƣờng huyên náo, thì họ cần đến những phút giây thanh vắng thật sự, một thứ
hoang mạc bỏ túi, và đây là suy niệm và tĩnh tâm, là tự kiểm và nguyện cầu, cùng với
từng lúc giữa công việc những lời nguyện tắt, những cú liếc nhanh về hƣớng Chúa,v.v...
***
Sau nhiều giai đoạn phát triển, tu hành cơ chế ngày nay mang nhiều hình thức, từ chiêm,
qua bán chiêm, đến hoạt động và tại thế.
Chiêm tu tập trung vào suy chiêm và nguyện kinh chúc tụng, vào khổ chế và từ bỏ. Tuy
đan sỹ mong tìm sự kết hiệp trong huyền kiến, và huyền kiến xƣa quen đƣợc dùng nhƣ
thƣớc đo lành thánh, nhƣng chính sự lành thánh mới là đích nhắm của đời tu.
Theo chỉ dẫn của Tiên sa Yêsu, thì mỗi cấp huyền nhiệm đƣa tới một mức độ siêu thoát
đối với trần gian, một mức độ gắn bó đối với Chúa, một mức độ định an của tâm hồn.
Nhƣng càng kết hiệp sâu xa với Chúa, thì chiêm nhân càng mở rộng cõi lòng và lo lắng
cho anh em, nhƣ Thomas Merton nói:
 "Sự thanh vắng chân chính sẽ thanh lọc hồn và mở rộng cửa lòng cho gió bốn phƣơng
của quảng đại. (Trái lại) sự thanh vắng giả sẽ khép cửa đối với mọi ngƣời và dìm mình
trong những điều vớ vẩn (niaiseries)".
Nếu đan tu không thể khép lại trƣớc thế giới, thì hoạt tu lại phải đóng cửa đôi phen để
bơm sức cho tâm hồn. Nếu đan sỹ chỉ bơm sức trong cầu nguyện, thì tu sỹ dấn thân phải
nuôi dƣỡng nội tâm bằng cả hoạt động nữa. Bởi thế, phƣơng pháp tu luyện của họ vừa có
cái gì chung; vừa phải có gì khác với đan tu. Thanh bần của họ chẳng hạn, tuy vẫn mang
ý nghĩa từ bỏ đấy, mà còn thêm ý nghĩa chia sẻ nữa: bỏ chung tất cả để nuôi chung lẫn
nhau; bớt về phía mình để thêm cho ngƣời khác. Ngoài ra, thay vì sống quá khổ ở thân
xác, họ sẽ hƣớng nhiều hơn vào bỏ ý riêng và những hy sinh mà đích nhắm là phục vụ.
Ðời sống cả chiêm lẫn hành lắm khi sinh mâu thuẫn giữa hai vế. Nghĩa là hễ phục vụ
nhiều thì chiêm ít, và thƣờng cảm thấy khô khan đi. Nên cái khó của hoạt tu là vƣợt lên
trên đƣợc sự mâu thuẫn ấy, một phần bằng cách định mức thỏa đáng cho hai bên, phần
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khác bằng cố gắng rèn tập, sao cho "tất cả đời sống đạo (religieuse) đƣợc thấm nhập bởi tinh
thần tông đồ, cũng nhƣ tất cả đời sống tông đồ đƣợc thấm nhiễm bởi tinh thần đạo" (PC.8).
Vâng, dù chiêm tu hay hoạt tu, đời tu phải là tất cả vì Chúa và vì ngƣời, trong tinh thần
hy sinh và tế hiến. Ðây là một "dâng hiến đặc biệt nó bắt rễ sâu xa từ sự dâng hiến Phép rửa,
và nó diễn xuất sự dâng hiến Phép rửa một cách toàn vẹn hơn" (PC.5).

Hƣớng đi tông đồ.
Luôn có hai yếu tố song hành giúp xây dựng và phát triển Hội thánh, đó là cơ chế
(institution) và đoàn sủng (charisme). Cơ chế cần thiết nhƣ xƣơng cốt để đỡ thân, đoàn
sủng phải có để khiến thân sinh động. Cơ chế dựa vào một số thành viên, còn đoàn sủng
thì có mặt ở toàn Dân Chúa, nhƣng chuyên biệt hóa ở mỗi ngƣời tùy theo vai trò và chức
năng của họ trong việc xây dựng thân mình Chúa Kytô (Eph.4.12). Tùy vai trò của mình
ƣ? Thì giám mục và linh mục cũng có vai trò riêng nhất định, nên cũng có đoàn sủng
riêng thích hợp cho chức vụ của mình, bên cạnh những đoàn sủng khác mà họ có chung
với tín hữu.
Ðoàn sủng chức vụ đi đôi với ba chức năng chính của giáo sỹ: (1) loan Tin mừng để
truyền và giữ nguyên toàn Lời Chúa trong truyền thống tông đồ; (2) mục vụ để hƣớng
dẫn và săn sóc chiên cái chiên con của Chúa; (3) huyền tích, nhất là trong Phép rửa và Lễ
tạ ân. Hƣớng nên thánh của giáo sỹ đặt nền móng trên tinh thần phục vụ theo ba chức
năng chuyên biệt đó, chứ không trên dấu ấn nó nói lên sự cách ly. Sơ đồ hình tháp nó vẽ
lên sự phân cách giữa giáo sỹ với Dân Chúa đã không đƣợc các nghị phụ công đồng
Vatican II ƣa thích, và nhiều thần học gia hôm nay nghiêng về một thứ sơ đồ mặt phẳng
với những vòng đồng tâm khác nhau nó chỉ nói lên những chức năng khác nhau. Vâng,
tất cả chúng ta là anh chị em, nhƣng mỗi ngƣời với những đoàn sủng khác nhau sẽ cùng
chung vai đấu cật để dựng xây thân mình Chúa.
Giáo sỹ đứng ở vòng trung tâm, nên là điểm quy tụ. Họ phục vụ toàn Dân Chúa, nhƣng
đƣợc hôn kết với những cộng đồng cụ thể khác nhau. Hình ảnh hôn nhân là của giáo
phụ, trong khi thánh Phaolô thích hình ảnh cha con hơn. Tín đồ là con đẻ đứt ruột ra của
ngài (Gal. 4.19). Nên nhƣ Chúa, ngài sẵn sàng chết vì bầy chiên.
Vì bầy chiên và bầy con mà sẵn sàng chết nhƣ một mục tử, sẵn sàng quên ăn quên ngủ để
hầu hạ nhƣ mẹ cha, đó phải là thái độ xứng đáng của giáo sỹ.
Một ngƣời mẹ hay cha xứng đáng, tuy vẫn gắn bó với con, mà vẫn sẵn sàng xa con để nó
trƣởng thành lên. Cũng thế, ngƣời giáo sỹ chân chính luôn sẵn sàng ra đi theo tiếng

288

18. NHỮNG ƠN GỌI CHUYÊN BIỆT VÀ NHỮNG HƯỚNG ÐI THIÊNG LIÊNG

Chúa gọi cũng nhƣ vì đức vâng lời. Tuy yêu nhƣ một ngƣời cha, nhƣng phải tránh thái
độ cha chú:
 "Ta không đến để ngƣời hầu, mà để hầu ngƣời."
 "Ai muốn ở trên thì hãy làm đầy tớ các con."
Vâng, dù đôi khi vì ích chung mà phải thi hành quyền, nhƣng đừng nhìn ở chức vụ một
cái quyền và một địa vị.
Thế rồi, khi lo hết mình cho cộng đồng thuộc phận sự, giáo sỹ hãy nhìn xuyên qua cộng
đồng ấy đến những vùng trời lớn rộng hơn, đến toàn Giáo hội và toàn cầu.
Là mục tử, nên giáo sỹ cũng là ngƣời chủ tọa cuộc tế Thánh Thể của toàn dân. Ðứng đầu
để cùng dân khánh niệm cái chết của Chúa, giáo sỹ cũng đi đầu để chiêm ngắm khổ hình
thập tự, để sẵn sàng chết cho Chúa nếu cần, chết để làm chứng cũng nhƣ chết để bảo vệ
bầy chiên. Bởi tế Chúa cũng là chia phần (communier) với Chúa trong hy sinh, chứ
không phải chỉ tƣởng nhớ. Bởi lẽ Giáo hội hiện hữu nhƣ một tƣởng niệm thƣờng hằng
bằng ký hiệu (Phép rửa thành lập Giáo hội và Thánh thể hoàn tất Giáo hội) và chia phần
thƣờng hằng bằng cả ký hiệu (chịu lễ) lẫn đời sống. Bởi lẽ hiến tế đầu tiên, diễn ra trên
thập giá, đã là hiến tế sự sống, và đây là nguồn gốc và điểm quy chiếu của mọi hiến tế
nghi thức hôm nay. Giáo hội và chúng ta, thân mình nối dài của Chúa, phải "bù đắp ở xác
mình vào những gì còn thiếu cho hình khổ Chúa" (Col. 1.24). Vậy khánh niệm hình khổ của
Chúa thì cũng phải bù đắp bằng hy sinh của mình. Chủ tọa lễ khánh niệm, giáo sỹ cũng
phải đi đầu trong đóng góp. Nếu sự độc thân của giáo sỹ nằm trong ý nghĩa "Trọn vẹn
cho phục vụ" thì sự cô đơn do đó lại là của lễ hiến dâng.
Trong ba chức năng của giáo sỹ , Kinh thánh luôn nhấn vào Loan tin mừng, tức chức
năng ngôn sứ. Nếu nhiệm vụ chính yếu đƣợc coi là Loan tin mừng, thì giáo sỹ phải quan
tâm nhiều và quan tâm luôn đến việc học hỏi, việc soạn bài giáo lý và thuyết giáo, sao
đƣa đƣợc Lời Chúa vào sâu trong lòng ngƣời của khu vực và thời đại.
Vì loan thuyết Lời Chúa không phải là dậy học suông, nên cần phải hiểu Lời bằng cả trí
lẫn tim, cần phải sống đạo và nên thánh (PO.12-13). Vâng, giáo sỹ phải sống sao, để nhƣ
Phaolô, ông có thể khuyến khích tín đồ bắt chƣớc ông nhƣ ông đã bắt chƣớc Chúa Yêsu.
Không tham tiền và ham mê tửu sắc, ông phải nuôi những tâm tình cao thƣợng và sự
khiêm nhu để dễ đƣợc tin yêu và kính trọng.
Nhƣ Thầy, ông đƣợc sai đi làm chứng cho sự thực (Yo. 18.37), và sự thực này đôi khi làm
chói tai thế gian (Yo. 6.60), nên ông cần đƣợc trang bị tốt bằng đức dũng, để dám nói
thẳng khi hoàn cảnh đòi hỏi.
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***
Giám mục và Cha sở đƣợc hôn kết với một địa phƣơng hay cộng đồng nhất định, thế
nhƣng sứ mệnh tông đồ là phải loan Tin mừng khắp nhân gian (Mt. 28.19), nên bên hệ
thống giáo phận và giáo xứ cùng với cơ sở đào tạo các cha xứ, cần thiết lập riêng những
chủng viện viễn phái (missionnaire) và cơ chế những linh mục tiên phong, mà nhiệm vụ
nhƣ của Phaolô, Barnabê, là phiêu lƣu đến các vùng xa dân ngoại, lắm khi bán khai và ở
nơi hoang dã. Những chàng trai tiên phong này chỉ mở những điểm truyền giáo, và khi
điểm ấy đã phát triển thành khu công giáo, thì họ trao lại các cha sở để lại ra đi, dấn thân
vào các cuộc phiêu lƣu gian khổ mới. Trong hầu hết các chủng viện, chủng sinh chỉ đƣợc
huấn luyện để làm cha sở thôi, nên ít ngƣời muốn tự mình đến với dân ngoại.
Ơn gọi viễn phái (thừa sai) không phải là ơn gọi cha sở. Một cha sở, giống nhƣ nhân viên
văn phòng, không cần đến chí phiêu lƣu và khả năng dãi nắng dầm mƣa, nằm bờ nằm
bụi. Thế mà đi truyền giáo (nhƣ các nhà truyền giáo Tây phƣơng xƣa) thì phải có những
đức tính cả tự nhiên lẫn siêu nhiên ấy, để nhƣ Phaolô, ông xuôi ngƣợc suốt đời, và lòng
mong tìm chiên lạc sẽ bất chấp hết:
 "Dù cùng khổ hay lo âu, bắt bớ, dù đói khát, trần trụi hay nguy hiểm, gƣơm đao
..." (Rom. 8.35).
Nếu một cha sở Chính thống giáo có thể có gia đình, thì đời sống viễn phái không thể đi
đôi với ý tƣởng về một "mái ấm". Vâng, lý tƣởng của họ là đi chinh phục, cách sống của
họ là trên lƣng ngựa, để rồi "lấy da ngựa bọc thây", và sự độc thân cần thiết của họ mang ý
nghĩa ấy. Sự toàn thiện của họ cũng thế. Sự toàn thiện của họ nằm ở chân trời sứ mệnh
chứ không khép lại ở đạo đức bản thân. Một cách sống không ở trong khả năng của số
đông, của phần đông các cha sở. Do đó, phải có một chọn lựa khác và một huấn luyện
đặc biệt, đi đôi với một hƣớng đi thiêng liêng cũng đặc biệt luôn.

Hƣớng đi siêu cơ chế: đoàn sủng
Ơn gọi giáo sỹ, để nên thánh và hoạt động trong khuôn khổ, có thể đƣợc gọi là ơn gọi cơ
chế. Ðời sống tu sỹ hồi đầu đƣợc hƣớng dẫn duy bởi đoàn sủng Thánh Thần, nghĩa là rất
phóng khoáng, nhƣng về sau đã đi vào khuôn khổ pháp định, nên không còn tính đoàn
sủng mấy nữa. Cơ chế mang tới một kỷ luật và khuôn khổ để che chở họ và giúp họ phát
triển đúng đƣờng, nhƣng lắm khi những vành đai an toàn ấy cũng giới hạn sáng tạo và
khai sinh cho thái độ ỷ lại, đƣợc "bao cấp".
Vì thế, bên cạnh cơ chế, cần phải có thêm tự phát đoàn sủng nhƣ Giáo hội hồi đầu. Ở trên
kia, chúng ta đã nói đến đoàn sủng của chức vụ, thế thì tại sao còn có sự phóng khoáng,
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siêu cơ chế cũng của đoàn sủng? Ðúng là có đoàn sủng chức vụ đấy, nên không có sự đối
nghịch giữa hai bên. Nhƣng nói chung, tiếng đoàn sủng quen đƣợc dùng để chỉ một cách
làm khác của Thần khí "hứng đâu thổi đấy", Ngài soi sáng và thúc đẩy đột xuất, bất cứ ai
và bất cứ lúc nào hầu đáp ứng một nhu cầu mới của hoàn cảnh khi ấy. Nhờ những dòng
sức bất ngờ này mà Giáo hội xuất hiện nhƣ một khối sinh động, luôn biến chuyển và đầy
sáng tạo. Nếu cơ chế cần để bảo vệ, thì sự đổi mới lại nhờ ở đoàn sủng.
Những ngƣời sinh do Thần khí, trong Thần khí đã có cả ơn thánh hóa lẫn đoàn
sủng. "Tặng phẩm Thần khí" là một, nhƣng với những mặt khác nhau, mặt hƣớng về nuôi
sống bản thân, mặt hƣớng về xây đắp Hội thánh. Nếu ân sủng có thể lờ mờ hay chói sáng
sự lành thánh, thì đoàn sủng cũng có thể chìm đấy hay hiện tỏ ở một số ngƣời tùy ý
Chúa cũng nhƣ tùy các điều kiện bên trong của đƣơng sự.
Con cƣng của Thần khí, đó là những ai đƣợc Ngài hƣớng dẫn bằng đặc huệ của Ngài
(dons du Saint Esprit) và sống đời sống đoàn sủng (vie charismatique). Họ có thể là giáo
sỹ, tu sỹ hay tín đồ, vì đoàn sủng không lệ thuộc vào địa vị hay khuôn khổ nào cả.
Thƣơng ai, Thánh Thần chọn ngƣời đó cho một sứ mạng nào đó; và cùng với sứ mạng,
một đoàn sủng để chu toàn. Sứ mạng có thể có tính ngôn sứ hay trong lãnh vực hƣớng
dẫn, điều khiển, suy tƣ. Còn đoàn sủng có thể là sức thu hút siêu nhiên trong tiếp xúc,
tài phân định và nhìn thấu tâm tƣ để chỉ đƣờng, sự bén nhạy trƣớc dấu hiệu thời đại để
ứng phó uyển chuyển....
Lắm khi ân Chúa vừa hƣớng về tha nhân khi giúp tôi phục vụ tốt, vừa hƣớng về bản thân
tôi để thánh hóa trong sự phục vụ này. Hai hƣớng nhắm của cùng một tặng phẩm Thần
khí, đoàn sủng đấy, mà cũng ân sủng luôn. Trong thực hành, đƣờng tiến đức luôn cần
phù hợp với điều kiện sống và sứ mệnh, nên vừa phải uốn theo hoàn cảnh, vừa phải
buông theo sự hƣớng dẫn của Thần khí mà tặng phẩm đƣợc chế biến chuyên biệt cho ta.
***
Vào thời Giáo hội tông đồ, cơ chế và đoàn sủng luôn sóng đôi và liên kết với nhau để
phục vụ Dân Chúa, khiến sự tập hợp (ekklêsia, église là sự tập hợp và nhóm tập hợp)
thành phóng khoáng và sinh động. Nhƣng rồi vì nhu cầu điều hành, cơ chế ngày càng
nới rộng vành đai và thắt chặt các mối, nên đoàn sủng bị vây hãm đã lu mờ dần dần, để
chỉ còn tác động ở bề sâu và nổi hiện đôi khi ở một số ít ngƣời, nhƣ cha Piô, nhƣ đức
Yoan XXIII, nhƣ mẹ Tiên sa Calcutta...
Nay phần vì ý thức bình đẳng bình quyền lên cao, phần vì ơn gọi giáo sỹ sút giảm, nên
giáo quyền phải kêu gọi sự hợp tác của tín đồ. Vai trò tín hữu đƣợc nhìn nhận và ơn Phép
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rửa đƣợc quan tâm, thì ngƣời ta cũng tái khám phá tầm quan trọng của đoàn sủng, nhất
là khi phong trào Thánh Linh đã xuất hiện trong Tin lành giáo, rồi trong Công giáo.
Vâng, phong trào Thánh Linh đã "tái xuất giang hồ" ở nơi mà cơ chế khá thoáng, trong
Tin lành giáo ngay từ 1956 với cái tên Ngũ tuần (Pentecôtiste, Pentecostal). 11 năm sau,
nó lan sang Công giáo giữa đám giáo sƣ trẻ thuộc đại học Duquesne (Pittsburg) đang
dấn thân làm chứng, làm tông đồ. Chủ đích của các nhóm đoàn sủng ấy là trở về với một
cầu nguyện tập thể sinh động và một phục vụ tự nguyện trong điều kiện sống của mỗi
thành viên.
Họ muốn cầu nguyện tự nhiên theo sức thúc đẩy của Thánh Thần. Họ thích cầu nguyện
bằng cả con ngƣời, với tâm tình và cử điệu, chứ không phải với linh hồn suông. Trong
các buổi cầu nguyện nhƣ thế, Thánh Thần thƣờng hiển linh bằng hiện tƣợng "ơn ngôn
ngữ" (don de langues). Chắc đây không luôn là "ngoại ngữ" theo cách hiểu quen thuộc,
mà thƣờng là những âm tiết (syllabe) tự bật ra trong xuất thần. Một thứ "cầu nguyện thiên
phú" (prière infuse), thƣờng hƣớng về tri ân và chúc tụng.
Ðể đƣợc Thánh Thần "ám" và trở nên mềm nhƣ sáp trong tay Ngài, tu đức học xƣa đòi
phải chiêm niệm lâu năm, đạt tới một độ huyền nghiệm siêu đẳng, khiến hoàn toàn
hƣớng về Chúa, hoàn toàn hết vấn vƣơng với ý riêng và thế tục. Chỉ khi ấy, hồn mới đƣợc
Thần khí Chúa sáng soi và hƣớng dẫn rất tự nhiên bằng những đặc huệ Thánh Thần
(dons du Saint Esprit). Thế nhƣng trong các nhóm Ngũ tuần, sự buông mình vào tay
Thần khí xem ra có thể đạt đƣợc sớm sủa nhờ một cầu nguyện phóng khoáng, một thái
độ sẵn sàng, cùng với sự nâng đỡ của tập thể. Quả thế, sau khi nhóm đã cầu nguyện và
đặt tay trên kẻ mới đƣợc khai tâm ít lâu, Thần khí có thể giáng xuống trên họ ngay, và
dấu hiệu Ngài có mặt thƣờng là ơn ngôn ngữ. Ðặc điểm của những tập hợp thật sự đoàn
sủng là niềm hƣng phấn thiêng liêng giữa một bầu khí tự nhiên, phóng khoáng. Mọi
ngƣời đều ngỏ cửa tiếp đón Thần khí và tiếp nhận nhau, không một ràng buộc của hình
thức, nghi thức.
Thấm nhiễm Thần khí Chúa Kytô, ngƣời ta yêu những gì Chúa yêu, ngƣời ta thƣơng xót
và hầu hạ kẻ nghèo hèn, bị áp bức và ruồng bỏ. Ngƣời ta có thể phục vụ bằng nhiều cách,
trong mọi lãnh vực khác nhau của Giáo hội và xã hội.
Phong trào Ngũ tuần coi những hiện tƣợng nói trên là Phép rửa Thánh Linh, phân biệt
với Phép rửa huyền tích. Thật ra, chẳng có một Phép rửa mới nào, bởi khi nhận Phép rửa,
ta đã tiếp nhận Thánh Linh đầy đủ. Có điều, để Thánh Linh xâm chiếm ta và hành động
dễ nơi ta, cần phải có một số điều kiện về phía cá nhân và cộng đồng. Vì thế, có thể coi
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hiện tƣợng này nhƣ một Ðổ tràn Thần khí (Is. 32.15), nhờ một tƣơng quan mới với Thần
khí.
Sự đổ tràn Thần khí khiến ta mau trƣởng thành, với những đổi thay lắm khi đột ngột, và
tất cả trong niềm an vui sâu xa, trong sự phó thác trọn vẹn nó đi đôi với một lá gan lớn,
giúp lao mình vào những cuộc phiêu lƣu vì Chúa và tha nhân.
***
Tu hành thời Phaolô - Antôn là tu hành đoàn sủng, tu của bất cứ ai muốn nên thánh,
đúng là tu giáo dân. Sau này, đƣờng tu ngày càng đi sâu vào cơ chế, từ đó mới có phân
biệt giữa tu với tục. Sự cơ chế hóa xâm nhập đời sống ngay đến những chi tiết rất nhỏ. Và
sự kỷ luật hóa quá đáng đã biến sống tu thành nếp tu. Dĩ nhiên là khuôn khổ rất cần để
giúp cá nhân tu đúng hƣớng và đúng phƣơng pháp, cũng nhƣ để ngăn chặn một thoái
hóa dễ dàng. Nhƣng đến một nấc nào đó của đƣờng tu, thì những hình thức cứng nhắc sẽ
cản trở tác động Thần khí vốn "hứng đâu thổi đấy". Yoan Thánh giá nói: Dù chỉ buộc
bằng sợi chỉ, con chim cũng không bay bổng đƣợc. Sợi chỉ buộc ấy chẳng những là ý
riêng, mà còn là những khuôn khổ cứng nhắc nữa. Dĩ nhiên là với ngƣời khá trƣởng
thành, dù trong khuôn khổ, họ vẫn vƣợt đƣợc khuôn khổ để buông mình theo sự dẫn dắt
của Thần khí. Nhƣng rồi có lúc họ cũng đụng đầu với những khó khăn, nhƣ cuộc sống
của rất nhiều thánh nhân cho thấy.
Muốn đƣợc Thánh Thần "ám" ngay từ sớm, thiết tƣởng bên cạnh kỷ luật, nên có thêm lối
sống đoàn sủng. Và đây là đời sống nhóm siêu nhiên phóng khoáng, là thái độ vô chấp,
lắng nghe, đợi chờ.
Ðến đây, nên lƣu ý nguy cơ có thể của con đƣờng vô chấp. Tôi muốn nói thứ vô chấp
đƣợc hiểu sai, và nó đồng nghĩa với phóng túng. Không còn đƣợc bảo vệ bởi kỷ luật nữa,
kẻ muốn làm gì thì làm sẽ buông mình, không phải để theo Thần khí, mà theo bản năng
hạ đẳng, do đó sa đọa dần.
Nên thánh thực ra là cuộc lội ngƣợc dòng, ngƣợc chiều với khuynh hƣớng bản năng, với
quyến dũ thế tục, với thúc đẩy thần ác. Do đó cần đến kỷ luật để ức chế, nhờ đó thăng
hoa, cần đến phƣơng pháp để tu thân chóng kết quả.
Phóng khoáng không đồng nghĩa với phóng túng đâu. Phóng túng buông theo thể xác,
còn phóng khoáng giải thoát cho tinh thần. Bởi thế, vô chấp hay phóng khoáng thƣờng
phải đi đôi với khổ hạnh, để nhờ khổ hạnh mà tinh thần đƣợc thong dong. Nói thẳng ra,
vô chấp chỉ nghịch với thứ kỷ luật hình thức và cứng nhắc thôi. Kỷ luật của một tinh thần
trong thể xác không thể thiếu hình thức đƣợc. Nhƣng nếu kỷ luật nhắm tinh thần và chỉ
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coi hình thức là phƣơng tiện, thì dù trong hình thức chúng ta cũng chẳng vụ vào hình
thức, nhờ đó khi cần, chúng ta vẫn ngƣng hay thay đổi hình thức để thích ứng với hoàn
cảnh.
Ðể dễ hình dung sự dung hòa giữa phóng khoáng với kỷ luật, chúng ta hãy nhìn vào
cách làm của Yoga, của Thiền, của Thƣ giãn. Nếu thể thao và thể dục của Phƣơng tây
hƣớng về cứng và động, thì Yoga lại hƣớng về tĩnh và Judo lấy mềm làm căn bản. Mềm,
Judo nƣơng theo thế đánh của đối phƣơng để hạ đối phƣơng. Còn Yoga thì dồn cố gắng
vào một điểm thân thể, và lơi lỏng ở những điểm còn lại. Ở Thiền, dáng buông lơi càng
hiện rõ hơn nữa. Vâng, khi ngồi thiền, thì thần kinh và cơ bắp phải thƣ giãn, trong khi
tâm trí tuy tập trung đấy, mà lại không căng, rất thoải mái. Còn lúc thƣ giãn, thì cả định
thần cũng bỏ nốt. Thế nhƣng thƣ giãn là một cố gắng, một kỷ luật. Chứ nếu để mặc, thì
tâm trí sẽ nhộn lên, và xác thân nghí ngoáy. Một cố gắng trong ngơi nghỉ, một buông lơi
trong kỷ luật. Khó hiểu thâït, nhƣng lại thật thế. Và cũng thật thế sự phóng khoáng của
đời sống đoàn sủng nó giả thiết sự từ bỏ và những khuôn khổ vừa chắc, vừa có thể co
dãn.
Hãy mang áp dụng vào cầu nguyện. Một cầu nguyện cơ chế sẽ lấy công thức kinh
và "chữ đỏ" nghi thức làm căn bản. Cầu nguyện trong các "tập hợp" Ngũ tuần thì rất
thoáng, nhƣng không tùy thích của cá nhân cho bằng tùy hứng do Thần khí khởi động.
Nghĩa là cầu trong"khuôn khổ" Thần khí, hợp cầu với Thần khí. Cầu nguyện trong Thần
khí, ngƣời đƣợc "rửa trong Thần khí" sẽ không khép lại ở mình, mà hƣớng về Cha trong
chiêm ngƣỡng và chúc tụng. Cầu nguyện ấy cũng là cầu giữa cộng đồng và cùng cộng
đồng, trong sức mạnh của Thần khí đang "tập hợp" cộng đồng. Vâng, dù đây là cầu
nguyện của một cá nhân đƣợc Thần khí thổi.
Ai không sống trong các nhóm Ngũ tuần chắc vẫn có thể đi vào cầu nguyện đoàn sủng,
dù chỉ một mình thôi. Miễn là ở thái độ bên trong, họ luôn mở ra Giáo hội và lắng nghe
Thần khí. Họ có thể khi thì cầu nguyện tự phát, lúc lại cầu bằng kinh, miễn là không
đóng khuôn trong kinh, mà bằng ý, vẫn phóng lên từ kinh và buông mình vào Thánh
Thần.
Cầu trong Thánh Linh rồi, họ còn phải sống và hành động trong Thánh Linh nữa. Thái
độ chân thành và kiên chí trong lắng nghe, đón đợi và đi theo sẽ đặt họ vào trạng thái
cần thiết để Thần khí hƣớng dẫn. Ngài sẽ làm rực sáng trƣớc họ một lý tƣởng, một con
đƣờng làm chứng. Trên con đƣòng ấy, tuy họ vẫn tiến vững, mà vẫn sống ngẫu hứng
theo hứng thổi của Thần khí đƣợc.
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TÓM LẠI
Con ngƣời mang trong mình định mệnh siêu nhiên Kytô-tính, nên chọn lựa của họ là
phải sống vì Cha trong Ðức Yêsu Kytô và nhờ Thần khí, để đƣợc chiếm hữu bởi Ba Ngôi.
Hƣớng đích ấy thành ơn gọi cho mỗi ngƣời, một ơn gọi thay đổi tùy theo những điều
kiện và hoàn cảnh riêng của họ, cũng nhƣ tùy ý định của Chúa về họ.
Nói chung, có mấy loại ơn gọi khác nhau, cùng với hƣớng đi thiêng liêng của chúng.
Lý tƣởng thời đầu là làm chứng cho Chúa bằng cái chết. Thật ra trên nguyên tắc, ai nấy
đều phải sẵn sàng chết để khỏi chống lại Chúa. Do đó họ phải luyện tinh thần hy sinh.
Hƣớng đi tiếp theo là chết với thế gian bằng cuộc sống từ bỏ của đƣờng tu. Ðƣờng tu có
thể tập trung vào suy chiêm hay khổ hạnh, hay vào phục vụ trong siêu thoát. Dẫu sao,
thánh thiện là ở đức Ái, và đức Ái ấy có thể thi hành cả trong suy chiêm lẫn hành động.
Có điều, dù dấn thân đến đâu, một tối thiểu thanh vắng và cầu nguyện vẫn cần để giúp
tôi nhìn ra ý nghĩa của công việc, để công việc tiếp tục là phục vụ trong đức Ái, nhờ đó
hành động mới thành phƣơng tiện nên thánh cho tôi.
Phục vụ cũng là phƣơng tiện nên thánh của giáo sỹ. Phục vụ của giáo sỹ uốn theo ba chức
năng của họ: loan Tin mừng, mục vụ và huyền tích. Vậy đƣờng nên thánh giáo sỹ là ở
quên mình vì sứ mạng đó, cũng nhƣ sự gắn bó (trong siêu thoát) với bầy chiên, đến có
thể hy sinh vì bầy chiên.
Bên cạnh những hƣớng đi cơ chế, còn có đƣờng nên thánh phóng khoáng của đoàn sủng.
Hƣớng nên thánh đoàn sủng có tính phong khoáng, nên là của bất cứ ai, dù giáo sỹ, tu sỹ
hay tín hữu thƣờng. Hƣớng nên thánh của đoàn sủng là ở thái độ thuận Thiên, muốn
buông mình vào Thần khí để đƣợc Ngài hƣớng dẫn hoàn toàn. Ðể đƣợc nhƣ thế, chẳng
những không vụ hình thức, họ còn phải siêu thoát với ý riêng, định kiến, để có thể lắng
đợi tất cả duy từ phía Thánh Linh mà thôi.

19. ƠN GỌI TOÀN THIỆN VÀ KHUYẾN DỤ TIN MỪNG

Nếu muốn toàn thiện
Nghe lời khuyên của Chúa: "Nếu muốn toàn thiện, hãy bán..., cho ngƣời nghèo..., theo Ta",
Antôn đã bán thật, cho thật, và theo thật... đến hoang sơn.
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Theo Thầy, đó là thụ giáo với Thầy để đi con đƣờng Thầy, con đƣờng nó đòi bỏ hết, bỏ cả
đến vợ con, cha mẹ cùng của cải, thậm chí tay chân có vƣớng bận, cũng chặt luôn (Mt.
5.29-30). Theo Thầy còn là tự vác lấy thánh giá phần mình (16.24), nhất là khi đƣờng
Thầy đã dẫn tới đỉnh Sọ.
Chúa đòi đệ tử phải làm chứng cho Chúa. Làm chứng bằng lời, cố nhiên, nhƣng kèm
theo cách sống nữa. Làm chứng thì phải can đảm, dù chết cũng không ngại. Số phận
Thầy là chết vì làm chứng, số phận trò cũng không thể hơn (Yo. 15.20).
Vào thời đầu, làm chứng đồng nghĩa với tử đạo khi mà tử đạo đƣợc gọi chứng nhân
(martus, martyr).
Vào thời Antôn, tử đạo thì hết dịp, mà truyền giáo thì "Tin mừng đã loan báo khắp thế
gian", nên chắc vì thế, ngƣời ta đổ dồn sang ngả đƣờng làm chứng khác, làm chứng bằng
Từ bỏ, bằng Hoang mạc.
Từ bỏ đầu tiên cũng là khuyến dụ Tin mừng thứ nhất, đó là sống nghèo. Ngƣời ta bỏ hết
vào ở trong hoang mạc, không một bảo đảm và không chút tiện nghi. Sống thanh bần,
ngƣời ta cũng làm "hoạn nhân tự nguyện" nữa. Còn vấn đề tùng phục, thì mãi sau này
mới đƣợc đặt ra.
Lối sống Bỏ đời ấy sẽ chia đạo thành hai nếp: Tu, đó là con đƣờng hoàn thiện của những
khuyến dụ Phúc âm; Tục, đó là con đƣờng của Tối thiểu bằng cách giữ các luật cấm và
buộc.
Ngày nay, sự phân ranh không còn rõ nét. Với việc tái khám phá ân sủng và tiềm năng
kỳ diệu của Phép rửa, Giáo hội cũng tái xác nhận ơn gọi nên thánh của mỗi Kytô-hữu,
khiến không còn ranh giới rõ nét giữa Tục với Tu, cũng nhƣ giữa giáo dân với giáo sỹ.
Có điều đây cũng là giai đoạn mà ít ngƣời còn cảm thấy sự hứng thú của bỏ đời, để làm
linh mục hay tu nhân.

Ơn gọi nên thánh của mọi Kytô-hữu
Do sự phân ranh giữa Tu và Tục, ngƣời ta cũng phân cấp hai loại ngƣời cùng với hai con
đƣờng và hai đích nhắm: Tục, con đƣờng tối thiểu của giữ luật để đƣợc cứu; Tu, con
đƣờng quảng đại của lời khuyên để nên toàn thiện. Thậm chí Tu còn đƣợc định nghĩa là
tình trạng thánh thiện (état de perfection). Và tình trạng này đƣợc xây trên nền tảng của
ba nguyện quyết: tịnh khiết, vâng lời và thanh bần.
Phải chăng ba nét này đủ họa nên chân dung ngƣời nhà tu? Và phải chăng chỉ nhà tu
mới cần đến ba bửu bối ấy?
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***
Trƣớc hết, vâng lời không hẳn là lời khuyên trực tiếp của Chúa. Ðể thành bà con với
Chúa, Chúa chỉ đòi thi hành ý Cha trên Trời (Lc. 8.21). Mà bà con hay đệ tử Chúa, thì
Kytô-hữu nào mà lại chả đệ tử và bà con! Và ý Cha đâu phải chỉ có một nơi chốn để tỏ lộ!
Còn thanh bần?
Ngƣời giàu trong chƣơng XIX Matthiêu đã giữ đủ mọi luật. Chúa thúc anh tiến thêm một
bƣớc, vƣợt trên cái bắt buộc để sang một lãnh vực khác hẳn:
 "Nếu muốn toàn thiện (teleios), hãy bán những gì anh có, mang phát cho kẻ nghèo..., rồi
đến theo Ta" (Mt. 19.21).
Ở chƣơng V khi giảng dạy đệ tử (c.2), Chúa Yêsu khuyến khích tinh thần từ bỏ, chấp
nhận sự đè nén, làm ơn cho kẻ hại mình... Sống nhƣ thế là đi vào toàn thiện, và toàn
thiện nhƣ thế là mô phỏng sự toàn thiện của Thiên Chúa Cha:
 "Vậy hỡi anh em, anh em hãy toàn thiện nhƣ Cha trên Trời toàn thiện!" (5.48).
Vậy đây đúng là chƣơng trình toàn thiện Tin mừng, sự toàn thiện mà Cựu ƣớc phải vƣơn
tới nhƣ sự hoàn tất của nó, theo ý nghĩa của động từ Plêroô Matthiêu dùng trong 5.17:
 "Thầy đến không phải để hủy bỏ Luật và Ngôn sứ, nhƣng để làm đầy (plêroô) cho
chúng."
Nói rõ hơn, Bài giảng trên núi là sự toàn mãn và điểm hoàn tất của Maisen và Ngôn sứ.
Và đây là sự thánh thiện Tin mừng nó mở ra cho đệ tử và mọi đệ tử đích danh của Chúa
Kytô.
Vậy phải chăng mọi đệ tử, tức Kytô-hữu, phải "bán hết những gì họ có"? Không đâu, vì
theo Matthiêu hiểu và giải thích, điều quan trọng là thái độ bên trong, chứ không phải
hình thức bên ngoài:
 "Phúc cho kẻ nghèo trong tinh thần" (5.3).
Do đó, dù giàu vào Nƣớc trời thì khó đấy (19.23-24), nhƣng với ơn Chúa thì không gì là
không thể (19.26).
Còn vấn đề cuối: Khiết tịnh và độc thân?
Chúa nói về độc thân nhân trao đổi về ràng buộc của hôn nhân (Mt. 19.10-12). Buộc chặt
đến vậy thì "thà đừng lấy vợ còn hơn", các đệ tử phàn nàn nhƣ thế. Theo Chúa thì dẫu thế,
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ngƣời ta vẫn thích lấy vợ lấy chồng, vì làm hoạn nhân tự nguyện là điều ít ai hiểu nổi.
Vâng, đây là một đặc sủng: sự độc thân vì Nƣớc Trời.
Ðộc thân không phải là ơn gọi của tất cả, dù tất cả đƣợc gọi nên toàn thiện. Tất cả có thể
nên thánh dù không sống độc thân. Cũng nhƣ tất cả có thể vào Nƣớc Trời, dù giàu có
cũng thế. Của cải cũng nhƣ hôn nhân là những lực cản đấy, nhƣng không phải là không
vô hiệu hóa đƣợc. Sức cản của chúng là ở ham muốn và vấn vƣơng, nên sự vô hiệu hóa là
ở thái độ siêu thoát của tinh thần. Ðây là thời điểm cánh chung, và Nƣớc Trời chỉ chiếm
đƣợc nếu tận sức đánh chiếm (Lc. 16.16). Trời đất mới sẽ xây trên phế tích của thế gian
này, nên dù có vợ hay chồng, hãy tƣởng nhƣ không có gì cả (1 Cor. 7.29). Nghĩa là ít ra
phải thanh bần và tịnh khiết bằng thái độ bên trong. Thái độ ấy vừa là siêu thoát, vừa là
sẵn sàng, để nếu Chúa muốn một từ bỏ thật bên ngoài, ta cũng làm theo đƣợc.
***
Nếu mọi ngƣời đƣợc gọi nên thánh, và nên thánh cốt ở thái độ bên trong thôi, thì đâu
còn phân biệt Tu và Tục? Cũng nhƣ đâu là sự cần thiết phải có đời Tu?
Theo K.Rahner, cái "thực" (res) của toàn thiện "đâu đâu và bao giờ cũng chỉ là yêu Thiên
Chúa và yêu ngƣời trong Chúa". Tình yêu ấy là siêu nhiên, nó có tính cánh chung và siêu
thế. Nó đòi hỏi ký hiệu, và ký hiệu ấy phải có hai thành phần sóng đôi với nhau: ký hiệu
cánh chung và siêu thế bằng Từ bỏ nhà tu, ký hiệu nội thế của sự sống đức Ái giữa đời
của tín hữu. Vâng, đức Ái cần đƣợc sống nghiệm giữa đời và đƣợc diễn tả trƣớc mắt ngƣời
đời bằng một lối sống chính hiệu Kytô-giáo. Sự phục vụ giữa đời này, với ý nghĩa nội thế
(intramondain) của nó, có thể khiến bị lẫn với những sinh hoạt xã hội muôn mầu mà
động cơ rất phức tạp. Ngƣời ta có thể nghĩ rằng nó không thật sự đƣợc thúc đẩy bởi bác
ái. Hoặc giả có bác ái, thì bác ái ấy cũng chỉ thƣờng phàm thôi, chứ không biểu hiện một
cái gì vƣợt trên tự nhiên. Bởi thế, đời sống đức Ái giữa đời phải đƣợc sáng soi thêm nhờ
một ký hiệu khác, ký hiệu về những giá trị cánh chung và siêu thế của Từ bỏ nhà tu.
Ðồng thời, sự Từ bỏ này, để thành chính hiệu Kytô - giáo, cũng không đƣợc hiển hiện
nhƣ một con đƣờng giải thoát, con đƣờng chiếm Trời tự mình. Trái lại, nó phải hiện rõ
nhƣ một cố gắng vô ích (hƣ kỳ tâm) tự tôi, nhƣng hữu ích duy tự Chúa: một vét cạn để
đƣợc đổ tràn do Chúa!
Nhìn nhận tất cả do Chúa, chứ không do phƣơng pháp, tu nhân cũng không dám coi
đƣờng tu là đƣờng duy nhất tới Chúa. Với tình yêu và sự khiêm tốn ấy, từ trong thâm
tâm họ kết hợp với anh em sống giữa đời, để nhờ những anh chị em này mà đức Ái Chúa
đƣợc hoàn thành giữa đời và hiển hiện trƣớc mắt thế gian.
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Hai ký hiệu đã hội tụ ở tiêu điểm của một Giáo hội "thánh, một và tông đồ". Chỉ có nhất
tính Giáo hội đã cho phép sự hiện hữu và kiện toàn hai mặt của cùng một đức Ái: mặt nội
thế và mặt siêu thế, cánh chung. Cùng lúc, sự hiển hiện hai mặt ấy cũng nói lên bản chất
Giáo hội nhƣ sự thể hiện giữa thế của một đức Ái siêu thế và cánh chung nơi những con
ngƣời bằng xƣơng bằng thịt.
***
Tục và Tu chỉ là hai mặt của một Làm chứng. Do đó, không còn con đƣờng tối thiểu của
giữ luật nữa. Có thần học gia cho rằng mọi ngƣời phải sống các khuyến dụ Tin mừng, dù
cách sống có khác nhau. Thần học gia khác lại vƣợt trên mâu thuẫn Buộc-Khuyên bằng
Tiếng gọi. Ðây là tiếng gọi của tình yêu, nên nó đòi một phúc đáp quảng đại.
Nếu tiếng nói của tình yêu là tự do, thì sức ép của tình yêu lại mạnh hơn là luật lệnh nữa.
Chúa chỉ kêu gọi nên thánh và khuyên ta từ bỏ, nhƣng trong tình yêu, đây là đòi hỏi phổ
biến đến hết thảy những ai đã thành con Cha và anh em của Ngƣời.
Con Cha và anh em Chúa Yêsu, đó là địa vị của mọi Kytô-hữu đấy. Là con và anh em,
chả lẽ không phải sống tƣơng quan tình yêu, nghĩa là quảng đại. Do đó, sống đạo đòi
một mãnh động (violence), không lè phè đƣợc đâu. Yêu kẻ thù chả hạn, khó đến thế, mà
là đòi hỏi chung đấy. Lại còn yêu anh em nhƣ Chúa yêu nữa, nghĩa là đến chết vì anh
em nếu cần, và đây chỉ mới sơ sơ là dấu hiệu phân biệt Kytô-hữu, nhƣ Lumen Gentium
quả quyết:
 "... Chính tình yêu đối với Thiên Chúa và đồng loại đánh dấu đệ tử chân chính đức
Kytô. Yêsu Con Thiên Chúa đã chứng tỏ tình yêu bằng cách hiến mạng sống vì ta, khiến
không ai có thể yêu hơn là bằng cách hiến sự sống cho Chúa và anh em mình..."(số 42).
Và để kết luận, cũng trong số 42 đó, văn kiện đã nói rõ:
 "Mọi tín đồ của Chúa Kytô đƣợc mời và bị buộc phải nên thánh, nên toàn thiện trong
nếp sống (état) của mình."
Ðể nên thánh, họ phải vƣợt xa hơn luật lệ về phía tinh thần của những lời khuyên Phúc
âm, cũng nhƣ về phía một tình yêu siêu nhiên nó mâu thuẫn với dè dặt và tính toán, nó
xa lạ với sự an phận thủ thƣờng. Theo D. Bonhoeffer, không có ân sủng rẻ tiền đâu, và
luật phải đƣợc vƣợt qua trong Thần khí. Vâng, luật đúng Kytô-giáo là luật Thần khí, nó
vừa là sự thúc bách, vừa là sức bật thiêng liêng.
Chắc bạn sẽ hỏi: Phải chăng nên thánh là đi vào những lời khuyên Phúc âm? Và phải
chăng những khuyến dụ này là một hoàn toàn với ba quyết nguyện quen thuộc của tu
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sỹ? Chúng ta hãy tìm hiểu từng quyết nguyện, và xem chúng liên quan đến việc nên
thánh nói chung và đời tu nói riêng ra sao?

Khuyến dụ và quyết nguyện Thanh bần
Tu hành có sớm nhất hẳn là bên Ấn độ. Tu hành Ấn độ, dù trong Ấn giáo, Phật giáo hay
Jaina-giáo cũng thế, đều đặt nền trên thanh bần và tịnh khiết.
Ngƣời ta nói đến tịnh khiết sơ sài thôi, có lẽ vì đây là điều đƣơng nhiên, gần nhƣ đồng
nghĩa với tu. Còn thanh bần thì đƣợc diễn giải rất nhiều, trong ngôn ngữ của Từ bỏ. Bộ
Luật Manu đòi phải bỏ hết và vô sống trong rừng vắng, sống cô độc, không bếp, không
nhà ở (VI.43). Sống thì xin ăn mà sống. Ăn thì đặt trong lòng bàn tay, trong lá cây, trong
bát sành mẻ mà ăn (VI.28). Lý do là phải từ bỏ vấn vƣơng với sự vật thế trần (VI.33). Còn
đích nhắm là để trở nên bất thiên, coi mọi thứ nhƣ nhau, nghĩa là nhƣ không hết thảy
những gì có đó (VI. 80-81). Nói cách khác, bằng những từ bỏ bên ngoài, cố tiến tới sự
không vấn vƣơng bên trong. Và đó là tự do, siêu thoát.
Từ bỏ bằng hành vi, nên đây là khổ hạnh (ascèse). Một thực tập để tự giải thoát, nên đây
là tu thân.
Thử hỏi trong Kytô-giáo chúng ta, sự thanh bần có mang ý nghĩa khổ hạnh và tu luyện,
mà đích nhắm là tự do tinh thần nhƣ thế hay không?
Chúng ta không đề cập ở đây những mục tiêu khác của sống nghèo Kytô-giáo. Chúng ta
cũng không quan tâm đến một lý do của riêng Ấn giáo: quyến luyến là do tham, và
tham ấy là do si, do tự đồng hóa mình với thân xác, với tiểu ngã, cũng nhƣ phân mình ra
khỏi vũ trụ bên ngoài. Vâng, với Ấn giáo thì trong tất cả chỉ có Brahman, mà Brahman ấy
là một với Âtman, cái tuyệt đối Chính mình (cái Tôi căn bản của tôi).
Nói cho đúng ra, tu sỹ Kytô-giáo xƣa cũng coi tất cả là phù du (vanitas vanitatum). Và
thánh Phaolô cũng dạy coi sự đời tuy có mà nhƣ không, do tính "mau qua" của tất cả (1
Cor. 7.31).
Ðối với chúng ta, Thiên Chúa là Tất cả trong tất cả. Và bất cứ vấn vƣơng nào cũng cản trở
ta để đƣợc chiếm lĩnh bởi Ngài. Mức độ chiếm lĩnh bởi Chúa luôn tỷ lệ thuận với mức độ
vét rỗng ở lòng ta. Từ bỏ trong tinh thần đúng là một trong những nền tảng của toàn
thiện Kytô-giáo vậy. Dĩ nhiên, thanh bần không phải là tất cả Từ bỏ, nhƣng đối với Từ bỏ
nó lại là tiêu biểu, điển hình.
Cái mà sự từ bỏ nhắm trƣớc tiên là tiện nghi và khoái lạc. Tiện nghi khiến ta lệ thuộc dần
vào những cái mà ta dùng. Khoái lạc xói mòn rất mau ý chí khiến ta thành buông thả và
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ngày trụy lạc thêm. Tiền của xúi giục và khiến ta có tất cả những tiện nghi và khoái lạc
đó. Tiền của còn tạo ra quyền hành và địa vị trong xã hội, khiến ta tự kiêu và khinh
ngƣời. Bởi thế, kẻ giàu vào Nƣớc Trời (cũng là nên thánh) khó nhƣ "lạc đà chui qua lỗ
kim". Thanh bần Kytô-giáo quả mang ý nghĩa từ bỏ và nhắm đích siêu thoát vậy.
Có điều "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn" vẫn là điều có thể trong Chúa (Mt. 19.26).
Bằng chứng là vẫn có những ông vua thánh nhƣ vua Louis (IX). Vâng, miễn là "thanh
bần trong tinh thần" (Mt. 5.3).
***
Nếu Cựu ƣớc đòi xót thƣơng kẻ nghèo, thì Cựu ƣớc (nhƣ trong Yóp) cũng coi giàu là
hồng ân của Chúa. Chỉ Ðức Kytô mới đƣa ra nhận định ngƣợc đời: "Khốn cho kẻ
giàu" và "Phúc cho ai nghèo khổ". Khốn cho kẻ giàu, phải chăng vì căng đầy sự tự mãn và
trói buộc bởi vƣơng luyến, tham lam? Mà nhƣ thế, thì họ vào Nƣớc Trời sao nổi? Thế
nhƣng vẫn nổi, miễn là với ân sủng Chúa, khiến dù giữa của cải hay quyền thế, họ vẫn
sống thanh thoát bằng sự tự do của con cái Cha.
Thật ra, để theo Chúa, không phải chỉ bỏ của mà thôi, mà bỏ mọi cái (Lc. 14.33). Nên nếu
bỏ thật bên ngoài, thì bỏ mọi cái sao nổi? Vâng, làm sao có thể bỏ ăn uống và sự sống nếu
không là tự sát? Làm sao có thể bỏ hết mọi ngƣời khi còn có bổn phận đối với gia đình và
xã hội?
Bởi thế, "bỏ tất cả" chỉ là một sẵn sàng, một thái độ thôi. Có điều phải có một số hành
động vừa để chứng tỏ, vừa để trui rèn thái độ ấy. Nếu nhà tu từ bỏ quyền sở hữu và
nhiều tiện nghi, thì, sống giữa đời, tín hữu cũng phải từ bỏ một số thú vui đƣợc phép và
hy sinh của cải để giúp đỡ ngƣời nghèo, nhất là để chia sẻ với ngƣời thân.
Những gì nói trên rất quan trọng, vì lắm khi tịnh trai hay làm phúc, tục gia chỉ coi đó
nhƣ hy sinh bắt buộc và ngoại lệ, chứ không nghĩ rằng những đòi hỏi của Lc. 14.26-33 lại
nhắm chính mình. Riêng tu sỹ thì, tuy coi đó nhƣ một lý tƣởng, nhƣng trong thực hành,
họ chỉ quan tâm đến luật tu, mà luật thì nhắm hình thức, lại không mở rộng đến mọi đối
tƣợng của từ bỏ.
Phải nhìn nhận từ bỏ nhà tu mang tính chiến lƣợc, và cái mà luật tu nhắm thƣờng quan
yếu, khiến ai hết lòng giữ nhƣ thế, thì thái độ bất thiên cũng ở trong tầm tay. Thế nhƣng
nếu ngƣời ta chỉ cốt giữ cái tối thiểu mà luật đòi, thì họ cũng không vƣơn đƣợc tới cái lớn
hơn mà tinh thần luật nhắm.
***

301

19. ƠN GỌI TOÀN THIỆN VÀ KHUYẾN DỤ TIN MỪNG

Nếu trong Phúc âm, thanh bần đƣợc nêu lên nhƣ điều kiện để nên toàn thiện và theo
Chúa, thì vào hồi đầu của Giáo hội, bỏ của lại chỉ nhắm sự hiệp thông. Có lẽ hầu hết các
tín hữu Yêrusalem đã tự bán hết những gì mình có lấy tiền bỏ chung, để mỗi ngƣời đƣợc
chia theo nhu cầu của mình (Tđcv. 4.32-35). Còn ở những Giáo hội ngoại cƣ (Diaspora),
mỗi khi tập hợp (ekklêsia là sự tập hợp làm nên Dân Chúa), ngƣời ta mang thức ăn riêng
tới để "bẻ bánh" ăn chung với nhau.
Sang thời giáo phụ, suy tƣ về thanh bần, các ngài luôn đề cao nó nhƣ một cái may, cái
phúc, cái đức lớn. Thánh Ambroise (thế kỷ IV) coi nghèo là "phúc thứ nhất, vì nó là mẹ đẻ
ra các đức khác". Thƣ Barnabê (cuối thế kỷ I) khuyên đừng coi cái này cái kia là của tôi,
mà nên bỏ chung tất cả. Mục đích của sự Bỏ chung, theo Tertullien (thế kỷ II-III), là nuôi
kẻ mồ côi và cùng túng cũng nhƣ giúp đỡ kẻ gặp tai nạn... Cái mà giáo phụ khích lệ nhất
là tinh thần thanh bần. Theo các ngài, thanh bần trong tinh thần là siêu thoát, coi mình
nhƣ lữ khách giữa trần gian, coi mình chẳng đáng gì, tức tự hạ. Nhƣ thế, giang sơn của
thanh bần đã vƣợt qua giới hạn của của cải, và thanh bần chính là Vét rỗng "Hƣ kỳ tâm",
vét cho tới cái nền tảng cuối cùng là Ngã.
Có lẽ đúng nhƣ truyền thuyết về Antôn, lời kêu gọi thanh bần của Phúc âm, kêu gọi từ
bỏ và vơi nhẹ hành trang (Ðừng mang bị gậy, hai áo...) đã khai sinh cho nếp sống tu
hành. Và có lẽ nếp tu này cũng chịu ảnh hƣởng của những nếp tu và bán tu có trƣớc. Dù
nếp tu Kytô-giáo đã thành đa dạng và biến đổi nhiều với thời gian, nhƣng nguyện quyết
thanh bần luôn là một trong mấy nền móng chính của nó. Sau đây là những ý nghĩa và
mục đích mà tu hành thƣờng đƣa ra:
a) ý nghĩa khổ hạnh. Khổ hạnh luôn là một lối sống của mọi đƣờng tu xƣa và của các
đan viện Kytô-giáo hôm nay. Khổ hạnh đƣợc biểu lộ nhiều nhất trong cách ăn
uống kham khổ, trong đồ dùng giản đơn, trong sự xa lánh những tiện nghi không
cần thiết, nhất là những gì xa hoa, phù phiếm. Khổ hạnh giúp làm chủ xác thịt,
làm suy giảm sức mạnh của ham muốn, nhờ đó tâm hồn dễ hƣớng thƣợng và tìm
thấy sự thanh thản. Khổ hạnh còn đồng hóa tôi với Chúa chịu đóng đinh, do đó
gia tăng sức sống Chúa Phục sinh trong tôi. Nếu nhiều tu hội hôm nay bớt quan
tâm đến khổ hạnh thân xác, thì chỉ vì họ nhấn vào một khổ hạnh căn bản hơn, do
đó cũng khó hơn gấp bội: sự hạ bệ cái Tôi và sự từ bỏ ý riêng. Khổ hạnh thân xác,
một khi quen rồi sẽ rất dễ dàng. Chứ quên đƣợc cái Tôi và thờ ơ với ý riêng là
điều mà ít ai làm nổi. Hơn nữa, một sự thanh bần bên ngoài và những khổ chế
hình thức dễ đập vào mắt ngƣời khác và bơm căng cái Tôi của chúng ta.
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Ðứng về mặt khổ hạnh, sự thanh bần không chỉ nhắm cá nhân mà còn nhắm cộng
đồng tu nữa. Ðây là dấu chứng của cộng đồng về những giá trị cánh chung và siêu
thế, nhƣ nghị quyết Perfectae Caritatis cũng nói đến (số 13).
b) ý nghĩa siêu thoát. Thái độ siêu thoát cần cả cho tu lẫn tục. Tu nhân thể hiện tinh
thần ấy bằng một số từ bỏ chiến lƣợc, trong đó có từ bỏ của cải. Có dòng từ bỏ
quyền sử dụng, dòng khác luôn cả quyền sở hữu nữa. Nhƣng đấy là nguyên tắc,
chứ luật có thể khiến trật đƣờng rầy.
Theo luật, để mua sắm đồ vật này, sử dụng tiện nghi kia, ngƣời ta chỉ cần xin phép
thôi. Vô tình, luật có thể biến thanh bần thành một trƣờng hợp của vâng lời. Nghĩa là
ngƣời ta có thể tiêu xài tùy thích, miễn là khéo léo đoạt đƣợc cái phép. Chính vì thế,
không nên chú trọng nhiều đến phép, mà hãy vun trồng một tinh thần trách nhiệm
cao và một thói quen hy sinh.
Giữa thế giới của kinh tế thị trƣờng hôm nay, con ngƣời bị cuốn theo dòng biến đổi
liên tục của các mẫu hàng mới, lóa mắt vì mầu sắc của bao bì và nghe nhƣ rót vào tai
lời cám dỗ đƣờng mật của dập dồn những quảng cáo. Riết rồi ngƣời ta cũng biến
thành trái banh (cho truyền thông tha hồ đƣa đẩy), thành con chó đói (chạy theo
mồi) luôn. Quả thật, ngôn ngữ ngày nay đâu đâu cũng là ngôn ngữ kinh tế, nghĩa là
của lời lãi, tiền tài và tiêu thụ. Các tâm hồn, dù tu hay tục, cũng dễ bị nhào nặn bởi
thứ ngôn ngữ đó. Cần thiết phải phát triển một thứ ngôn ngữ khác, thiêng liêng hơn,
để cân bằng. Cần thiết phải dùng kỹ thuật thiền để vững một thái độ "nƣớc đổ lá
khoai", miễn nhiễm đối với thứ nƣớc thông tin ô nhiễm nói trên.
c) ý nghĩa chia sẻ, hiệp thông. Ngày nay, với quyết nguyện thanh bần, nhiều tu hội
không nhắm khổ hạnh và siêu thoát cho bằng chia sẻ và hiệp thông, thậm chí chia
sẻ với ngƣời ngoài và đoàn kết với ngƣời nghèo nữa.
Của cải sẽ để chung để dùng chung, nhƣ trong một gia đình vậy. Từ bỏ thì vẫn còn
đấy, nhƣng từ bỏ không vì cái lợi của mình (dù đây là lợi thiêng liêng), cho bằng vì
cái lợi của tất cả, nhất là của những ai cần đến nó hơn ta. Và đây là cốt lõi của Tin
mừng: đức Ái Chúa Kytô. Một thể hiện lớn của đức Ái đó: Mỗi ngƣời vì mọi ngƣời, và
tất cả vì từng ngƣời!
Nếu hiểu thanh bần theo ý nghĩa Bỏ chung để dùng chung, thì một gia đình đạo
hạnh, do tình thân tự nhiên đƣợc bội tăng trong đức Ái Chúa, sẽ thích hợp nhất cho
phƣơng thức sống nghèo này.
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Với một tu đoàn hay gia đình không khép kín, thì sự "giàu chung" ấy chẳng những
giúp cho các thành viên sống, mà còn giúp họ chia sớt với xung quanh.
Trong thế giới hôm nay, khi mà kinh tế đã thành mối quan tâm lớn nhất, thì sức
mạnh lớn nhất cũng nằm trong tay những tài phiệt. Ðồng tiền trở nên nguồn gốc của
quyền uy, và lợi nhuận đƣợc coi là đích nhắm duy nhất, chứ đích nhắm không còn là
con ngƣời của công nhân viên nữa. Lại trong cạnh tranh, khí giới là mọi thủ đoạn, dù
đê hèn và bẩn thỉu. Vâng, cách xử mã thƣợng không còn giữa các đối thủ khi mà
chính các đối thủ ấy cũng không hiên ngang trên lƣng ngựa, mà lúi húi chạy theo sau
những con ngựa tiền của mình.
Giáo sỹ và nhà tu cũng bị cám dỗ chạy theo tiền tài và trọng vọng những kẻ có của, có
quyền nhƣ thế. Họ phải luôn tâm niệm về cái phúc của thanh bần, và nhớ rằng Tin
mừng là của ngƣời nghèo trƣớc tiên. Ðây là điều mà thần học châu Mỹ la tinh đã nhắc
nhở chúng ta. Có điều không nên biến tình yêu kẻ nghèo thành thù hận ngƣời giàu
cùng với những ý thức hệ chiến đấu.
d) trong khất thực hay bằng lao động? Tu nhân trong Ấn giáo, Phật giáo đƣợc gọi là
tỳ khƣu (bhikkhu, bhiksïu), nghĩa là khất sỹ. Xƣa trong Kytô-giáo, tu nhân và một
số ngƣời đaÏo đức khác cũng chủ trƣơng hạ mình và chống tích lũy bằng cách
sống nhờ vào lòng hảo tâm của mọi ngƣời. Theo thánh Phan sinh, thì sự xin ăn
là "mâm cơm (bàn ăn) của Chúa". Có điều ngƣời xin ăn đây không phải ngƣời lƣời
đâu. Họ vẫn lao động, nhƣng bằng một lao động không công, nhƣ loan Tin mừng
cho những ai cần, nhƣ phục vụ ngƣời già và ngƣời bệnh, ngƣời tàn tật và cô nhi.
Khất thực, chẳng những họ phải hạ mình đi xin, lại còn chịu sống bấp bênh,
không tìm sự an toàn ở của cải, mà chỉ đặt niềm tin vào Chúa:
 "Hãy nhìn những con quạ, chúng không gieo, không gặt hái... Hãy nhìn những cây huệ,
chúng không dệt cửi, quay tơ..." (Lc. 12. 22-32).
Tâm thức ngày nay đã đổi khác, và việc xin ăn không còn là chứng từ nữa. Nhiều nhóm
tu muốn chia sẻ sự cực nhọc trong kiếm sống của nhiều anh chị em làm công. Ðồng lao
cộng khổ với những ngƣời hèn yếu, tu nhân dễ cảm thông với họ và biến đời tu thành
nhập thế hơn. Họ muốn làm chứng, không phải bằng một nếp sống khác, nhƣng bằng
một tinh thần khác, nhất là bằng đức Ái của đấng đã tới sống nghèo hèn và vất vả giữa
loài ngƣời chúng ta. Thêm vào đấy, với đồng lƣơng của họ và sự bớt tiêu pha của họ, họ
có thể giúp ngƣời, giúp không bằng những của dƣ, mà bằng chính mồ hôi nƣớc mắt. Và
đây cũng là cách hiểu của đức Phaolô VI trong huấn từ Evangelica testificatio (Làm
chứng phúc âm).
304

19. ƠN GỌI TOÀN THIỆN VÀ KHUYẾN DỤ TIN MỪNG

***
Nếu chỉ nhắm một trong những mục tiêu và ý nghĩa trên đây, thì có cả trăm cách để đi
vào thanh bần, mỗi cách cho mỗi hoàn cảnh sống, dù của tu nhân hay cƣ sỹ, dù của viễn
phái (thừa sai) hay giáo sỹ địa phƣơng. Và nếu hiểu thanh bần trong những ý nghĩa và
mục đích rất Phúc âm ấy, thì không ai mang danh đệ tử Chúa mà không phải và không
đƣợc mời gọi đi vào thanh bần. Và cũng thế đối với mọi mời gọi và đòi hỏi của Phúc âm.
Ðúng nhƣ Thaddée Matura nói:
 "... Ðời tu không thể đặt nền kinh thánh (bibliquement) trên sự phân biệt giữa luật buộc
với lời khuyên. Toàn Phúc âm là cho mọi ngƣời; Phúc âm không biết đến cấp bậc và
chọn lựa."
Ðối với kẻ đi tu, đúng lúc chuyển từ một nếp sống tự do sang nếp sống trong khuôn của
từ bỏ, họ dễ cảm nhận một đổi đời cùng với sự dứt khoát của dâng hiến. Ðây là một ấn
tƣợng khó quên nó đóng dấu cuộc đời và thay đổi ý thức về mình: � Từ nay, tôi là ngƣời
của Chúa, chứ không của thế gian! Một ấn tƣợng và ý thức nhƣ thế rất cần cho sự nên
thánh.
Một tục gia muốn nên thánh cũng nên đóng dấu mình bằng một ấn tƣợng và ý thức
giống thế. Vâng, họ phải tạo nên một quyết tâm, một chuyển hƣớng thực sự, cái chuyển
hƣớng mà nguồn gốc và ý nghĩa đã nằm ngay trong sự thực Phép rửa và lời hứa bỏ quỷ
theo Chúa. Thanh bần của họ trong quyết tâm ấy sẽ là bớt hƣởng thụ, hy sinh để bồi đắp
cho ngƣời thân và những ai xấu số. Bên cạnh những giờ lao động vì sinh kế, họ cũng nên
có những phục vụ không công và không danh, vì lợi ích của giáo xứ, của ngƣời nghèo,
của xã hội nói chung...
Sự thanh bần của một cha sở là phục vụ không đòi hỏi, chăm lo đến ngƣời nghèo hơn là
ngƣời giàu có, không lo kiếm tiền, cũng chẳng quá quan tâm đến việc tích lũy cho cuộc
sống lúc về hƣu. Còn đối với các nhà tiên phong truyền giáo, thì chính sự phiêu lƣu,
không mái nhà ổn định, cũng chẳng tính xem ngày mai sống bằng gì, vâng, chính sự
phiêu lƣu bằng cả tâm hồn lẫn thể xác ấy đã là thanh bần Phúc âm của họ.
Thanh bần không phải là tất cả địa bàn của từ bỏ, nhƣng thanh bần là con chủ bài của nên
thánh. Thanh bần cũng là ngôn ngữ dễ hiểu nhất đối với ngƣời đời để nói về một thế giới
khác, một cuộc sống khác, và những giá trị khác, giá trị siêu thế và cánh chung.

Khuyến dụ và quyết nguyện Tịnh khiết
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Ngày nay, dù về đời tu, ngƣời ta cũng ƣa nói đến độc thân hơn là khiết tịnh. Nhƣng độc
thân chỉ nói lên một nếp sống, chứ không phải giá trị, lại càng không phải đức tính. Tuy
khiết tịnh không còn đƣợc đề cao nữa, nhƣng nó vẫn là một trong những nền tảng của
truyền thống tu hành, Ðông cũng nhƣ Tây.
Vâng, trong tôn giáo nào cũng thế, tu hành luôn đi đôi với thanh bần và tịnh khiết, dù
nay đã có một vài sứt mẻ ở một vài nơi. Từ lâu trƣớc công nguyên, Luật Manu Ấn giáo
đã dành cả chƣơng VI để nói về tu hành. Tuy trong chƣơng này, về khiết tịnh luật chỉ nói
ngắn gọn thôi, nhƣng có lẽ vì đây là điều đƣơng nhiên, không cần dài dòng. Do đó, tội
dâm ô bị phạt rất nặng trong luật tu Phật giáo. Một sƣ nam đi một đoạn đƣờng với một
sƣ nữ là điều cấm kyï. Dù tán tỉnh ngƣời cùng phái hay khác phái cũng bị đuổi luôn.
Tu hành trong Kytô-giáo cũng chẳng khác thế bao nhiêu. Hiến pháp dòng nào cũng tỉ
mỉ về thanh bần (và tùng thuận nữa), nhƣng tịnh khiết thì chỉ đƣợc lƣu ý nhƣ là cần thiết.
Thật ra, do truyền thống và trong dƣ luận, đời tu luôn gắn liền với độc thân, khiến một
phá lệ về mặt này dễ gây kinh hoàng trong dân chúng.
Thế nhƣng có đúng là độc thân làm nên nền tảng của tu hành không? Và có đúng là tịnh
khiết không thể thiếu trên thực đơn thánh thiện?
Trong Cựu ƣớc, nếu cái nghèo chẳng đáng một xu, thì độc thân cũng thế. Hoạn nhân thì
mất hiệp thông với Dân Chúa (Nl. 23.2) trong khi kẻ vô hậu thật đáng rủa nguyền. Ðộc
thân, theo ý kiến các thầy luật, là một xúc phạm đến hình ảnh của Thiên Chúa nơi con
ngƣời chúng ta. Nếu Yêrêmia đƣợc lệnh không lấy vợ sinh con, thì chỉ là để báo trƣớc tai
ƣơng sẽ giáng xuống trên dân Do Thái (Yêr. 16.1-4).
Thế nhƣng sang Tân ƣớc, vì Nƣớc Trời xem ra ngƣời ta phải coi thƣờng vợ (Lc. 14.26),
thậm chí bỏ vợ (18. 29-30). Và Chúa Yêsu đã đề cao những kẻ xung phong làm hoạn
nhân (Mt. 19.12). Phaolô càng nghiêng về độc thân hơn (1 Cor. 7.1,27), với lý do là trời
đất đang qua mau và thời cánh chung đã điểm (câu 29 và 31). Vậy cái mà ông nhắm bỏ
là thụ hƣởng. Ông không dám coi hôn nhân là xấu, bởi hôn nhân hay độc thân, tất cả là
đặc sủng (7.7). Có điều, cũng nhƣ ngƣời đồng thời và giáo phụ sau đó, ông coi có vợ chỉ
là cái khoái và sự giao hợp dƣờng nhƣ cái tội đƣợc phép. Cũng theo ông, đời sống gia
đình gây nhiều phiền toái mà tránh đƣợc thì hơn (7.26,28,32). Hơn thế, nó còn cản trở
công việc mở Nƣớc Cha: kẻ có vợ thì lo chiều vợ, kẻ không vợ thì lo vừa lòng Chúa và lo
việc của Chúa (7.32-33).
Nhƣ thế, Phaolô không làm một so sánh nguyên tắc cho bằng một so sánh thực hành. Và
đây là hậu quả của hôn nhân ở những gì thực xảy ra quanh ông. Vả lại, xem ra ông chƣa
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chắc lắm, coi đây chỉ là ý kiến của riêng mình (7.25-26,40), dù ý kiến ấy cũng có sức nặng
nào đó trong Thần khí (7.40).
Hồi đầu trong Giáo hội, độc thân chính thức có các bà góa, các nữ trinh. Một số kẻ trong
hôn nhân cũng muốn sống đồng trinh nữa. Các đồng trinh đƣợc thánh I-nhã vùng
Antiokia (thế kỷ I-II) mô tả nhƣ "sự tôn vinh xác thịt của Chúa". Kể từ thế kỷ III trở đi,
đồng trinh và độc thân ngày càng đƣợc đánh giá cao, mà hậu quả là hôn nhân bị hạ thấp.
Sang thế kỷ IV, một vài giáo phụ còn coi độc thân là "sự thánh" nó đến thế chỗ tử đạo đã
hết thời. Với Ambrôsiô, sự đồng trinh khiến tôi có phần trong Giáo hội đồng trinh và
nhiêu phong, trong đó nữ trinh là hiền thê Chúa Kytô và mẹ thiêng liêng của mọi ngƣời.
Sống đồng trinh chính là bƣớc theo Chúa đồng trinh vậy. Ðể đƣa đƣợc đồng trinh lên tới
Trời, thánh Yêrôm đã hạ hôn nhân xuống tận đất đen khi coi nó là thực tại phàm tục
trong khi đồng trinh là tình trạng thiên giới.
Phải chờ tới lúc đối diện với những cao trào miệt thị thể xác và hôn nhân ra mặt, các giáo
phụ do phản ứng mới tái khám phá giá trị của đời sống lứa đôi. Với Yoan Kim khẩu
(ngƣời Phƣơng đông, nên bớt coi rẻ hôn nhân), cả kẻ kết hôn lẫn ngƣời độc thân đều
đƣợc mời gọi nên thánh (PG. 57.81), vì với đặc sủng riêng, ngƣời ta có thể sống lứa đôi
một cách khiết tịnh đƣợc (PG. 58.599). Dù sao, thánh Basile và Augustin vẫn coi độc thân
là nếp sống tốt hơn và rất tốt.
Cán cân rồi sẽ nghiêng hẳn về độc thân trong thần học kinh viện, cả trong thánh Tôma
Aquinô. Những suy tƣ của họ đã trải thảm lót đƣờng cho độc thân bƣớc lên đài vinh
quang ở công đồng Triđentinô, sự vinh quang mà hôn nhân phải đổ hết tiền trả giá.
Công đồng Triđentinô cũng lên án: Tuyệt thông (A.S.) cho ai nói rằng độc thân không
tốt hơn hôn nhân (DS. 1810).
Tuy Vatican II đã phần nào nghĩ lại, nhƣng dù sao, vào thời điểm ấy, tất cả vẫn chƣa đủ
chín muồi để hôn nhân đƣợc đặt vào vị trí xứng đáng của nó.
Ngày xƣa, ngƣời ta quen dựa vào Mt. 22.30: "Khi phục sinh rồi, ngƣời ta chẳng còn lấy
chồng lấy vợ nữa", vâng, dựa vào câu nói ấy, ngƣời ta coi độc thân là nếp sống thiên giới.
Thật ra, khoa chú giải ngày nay cho thấy, bằng câu này, Chúa chỉ muốn nói: trên Trời
không còn kết hợp thân xác, do đó cũng chẳng còn vợ anh vợ tôi, thế thôi. Cũng thế, câu
2 Cor. 11.2: "Cha đã gả các con cho một lang quân duy nhất, để dâng các con cho Chúa Kytô
nhƣ một nữ trinh tinh tấn", câu ấy không thể áp dụng vào sự đồng trinh của nữ tu nhƣ
quen làm xƣa kia, vì nữ trinh đây là Giáo hội Corinthe, và sự tinh tấn nhắm mọi mặt của
thánh thiện Hội thánh (Eph. 5.27), đặc biệt là về chân lý đức tin ở trƣờng hợp này (2 Cor.
11.3-5; 13-15).
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Ngày nay, tính dục không còn là ta bu cho thế giới đạo đức nữa. Và sự đồng trinh thể xác
tự nó cũng không đƣợc coi là một giá trị. Giá trị của nó nằm ở một cái gì tích cực hơn,
nhƣ tình yêu thiêng liêng, nhƣ sự biểu trƣng cho những giá trị cánh chung và siêu thế.
Cũng nhƣ đối với thanh bần, ngƣời ta cần phân biệt tinh thần tịnh khiết với nếp sống độc
thân. Cũng nhƣ thanh bần trong tinh thần, tinh thần tịnh khiết là một đòi hỏi phổ biến.
Còn sự độc thân chỉ có ý nghĩa khi đƣợc liên kết với một sứ mạng đặc biệt.
***
Vì những lý do kể trên, về độc thân và tịnh khiết, chúng ta cần phải soi sáng chúng bằng
những lý do nhƣ sau:
a) yêu Chúa và từ bỏ hết vì Chúa. Không phải vì gá nghĩa trăm năm với một ngƣời,
mà tôi không còn yêu Chúa với hết tim tôi đƣợc nữa. Trƣớc hết, vì tình yêu càng
thiêng liêng, thì nó càng không tiêu hao lúc vận hành. Chỉ vật chất cho đâu mới
mất đấy, chứ tinh thần thì ngƣợc lại. Bản chất tinh thần là mở tới bao la, nên phải
cho đi mới lớn lên đƣợc. Chả thế mà Ðức Kytô có thể "Totum omnibus, totum
singulis" (tất cả cho mọi ngƣời, tất cả cho từng ngƣời). Chả thế mà nhƣ Chúa, yêu
mẹ bề trên hết lòng rồi, Tiên sa nhỏ còn trọn vẹn lòng cho những chị em khác.
Vâng, trên Trời mai sau, dù bảy chàng một vợ, vẫn chẳng ai còn giành vợ làm của
riêng (Mt. 22.28).
Vả lại, yêu Chúa đâu có cùng loại nhƣ yêu ngƣời thƣờng đƣợc. Chúa là ngƣời MỌI
NGƢỜI cách nào đó, chứ không phải ngƣời giữa mọi ngƣời suông. Nên tôi có thể yêu
Chúa, mà vẫn yêu trong Chúa nào vợ, nào con, nào mẹ cha và bạn đời, tri kỷ. Quả thế,
yêu Chúa không loại trừ yêu ngƣời, mà còn giả thiết (suppose) yêu ngƣời, khi mà yêu
ngƣời là việc phải có để thể hiện lòng yêu Chúa (1 Yo. 4.8,20). Vâng, Chúa chỉ "ghen" khi
tôi không yêu trong Chúa. Mà không yêu trong Chúa minh nhiên hay mặc nhiên, thì
anh cũng chẳng yêu ai thực tình, nghĩa là yêu vì họ đƣợc.
Vậy không phải, vì để dâng trọn mình cho Chúa, mà một cô gái phải giữ trinh và không
lấy chồng. Nghĩ nhƣ thế � mà không phải ít ngƣời đã nghĩ nhƣ thế � là yêu Chúa theo
xác thịt và hạ Chúa xuống ngang tầm những nam nhân thế tục. Có điều nhục dục là một
thứ ma túy, và tình yêu đôi lứa nghiêng về loại trừ, nên hễ yêu ai thì cũng dễ giảm lòng
yêu Chúa ngay. Thế nhƣng, với ơn Chúa, dù lạc đà vẫn lọt qua lỗ kim nhƣ chơi (Mt.
19.24-26). Vâng, miễn là có đặc sủng để, bằng tình yêu, anh cao quý hóa giao phối, và
bằng động cơ siêu nhiên, anh thiêng liêng hóa ái tình.
Có điều, nếu muốn hiến trọn cuộc đời cho Chúa, con ngƣời có xác không thể không bằng
một hành vi dứt khoát, làm cho sự hiến thân ấy đƣợc sờ mó, cảm nhận thấy. Và đây có
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thể là một quyết nguyện từ bỏ trọng yếu. Một từ bỏ cụ thể bao giờ cũng có giới hạn,
nhƣng một từ bỏ chính yếu có thể đƣợc dùng để nói lên một hiến dâng vô giới hạn.
Việc sống độc thân còn mang ý nghĩa khổ hạnh và có tác dụng thăng hoa nữa. Khổ hạnh
giải phóng khỏi sức nặng của ham muốn, và dồn nén đúng mức sẽ chuyển hƣớng ham
muốn để xây dựng đạo đức và tình yêu thiêng liêng.
Nói riêng về khiết tịnh, thì dù trong hôn nhân cũng phải sống khiết tịnh. Ngƣời ta khiết
tịnh ở chỗ không tìm cái khoái của mình cho bằng hạnh phúc của ngƣời và sự êm ấm gia
trang. Nghĩa là dù trong giao phối, ngƣời ta cũng không tìm mình, không ích kỷ. Ðể rồi
khi không cần, vẫn "ăn chay" dễ bởi vẫn tự do. Thật ra, làm đƣợc nhƣ thế là thánh đấy.
Mà cũng chỉ có thánh mới làm đƣợc nhƣ vậy.
Trái lại, kẻ sống độc thân có thể là vị kỷ khi họ chỉ muốn tránh phiền toái và trốn trách
nhiệm. Ðộc thân nhƣ một giá trị là độc thân vì sứ mệnh và vì lòng yêu thập giá Chúa.
Cũng nhƣ đồng trinh thành đồng trinh thiêng liêng khi sự tịnh khiết ấy là do lửa tình
yêu tinh luyện nên.
Ðể sống khiết tịnh đƣợc trong cả tục lẫn tu, thì ngay từ niên thiếu đã phải tập hy sinh và
tự chủ, nhất là kìm hãm ham muốn và thăng hoa nó. Ðể tự chủ và ham muốn thành trầm
ổn, nên vào thiền, bớt uống rƣợu, ăn thịt, và sống theo phƣơng pháp dƣỡng sinh phƣơng
Ðông. Thật là thích hợp khi Ấn giáo để thiếu niên trải qua một số năm brahmacarya,
trong đó họ tập sống khiết tịnh. Sang các nƣớc Phật giáo Ðông nam Á, tục ấy thành tục
tu chùa trƣớc khi đến tuổi về nhà kết hôn.
Chẳng những giới dâm nhƣ thế, kẻ tập tu còn phải giới tình nữa. Vì tình sẽ dẫn dâm đến,
và hôn nhân cũng bám theo. Chỉ khi cả tình cảm lẫn tình dục đƣợc bình ổn dƣới tay rồi,
kẻ tu hành mới ngồi vững đƣợc trên yên để tiến chiếm những đỉnh cao hơn thế.
Một vấn đề đặt ra cho một số giáo sỹ và tu sỹ hôm nay, bắt đầu từ Âu Mỹ: � Ừ thì khiết tịnh,
nhƣng có đƣợc yêu trong khiết tịnh hay không?
Thật ra, chỉ có phối hợp ngoài tình yêu và hôn nhân mới không cùng chiều với đạo đức. Và chỉ
một tình yêu có kéo theo nhục dục mới chống lại lối sống tu. Mặt khác, ai cũng thấy rằng có gì
rất sâu đậm trong quan hệ tình cảm giữa một số thánh, nhƣ Phan sinh Assisi với Clara, nhƣ
Yoanna Chantal với Phan sinh Salê. Có điều vì thánh, nên không bao giờ họ tìm thỏa mãn, lại
không lui tới với nhau nếu chẳng cần.
Ðã là con ngƣời, ai mà chẳng có trái tim và sống sự phân tính! Hơn nữa, tình yêu đâu có xấu,
và tình yêu siêu nhiên sao lại chẳng là con đẻ của đức Ái Chúa Kytô! Có điều yêu mà không
vƣơng luyến, lại cƣỡng đƣợc những đòi hỏi gần gũi là điều khó hết sức. Chẳng những thế, còn
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gƣơng xấu do sai lầm và thành kiến của loài ngƣời. Nên đừng giỡn chơi với lửa. Và trong thời
tu tập, vừa phải tránh những lực hút, vừa kìm hãm những xung động cho quen.
Nếu may mà sau đó, anh cảm nghiệm sâu xa đƣợc tình Chúa rồi, thì trái tim anh đã có cái cho
nó nhấm nháp, không cần đến tình loài ngƣời cho sự quân bình tâm lý nữa. Thế nhƣng trong
thực tế, khá nhiều tu sỹ không đạt tới độ sâu thiêng liêng ấy. Ðối với những tính khí bình
thƣờng hay với những ai ít giao tiếp, thì bằng ít nhiều dè dặt và cố gắng, họ vẫn tiến bƣớc
đƣợc.Nhƣng với một tâm hồn nhạy cảm, thì suốt cả mấy chục năm đời tu, họ tránh sao khỏi bị
"sét" đánh đôi khi. Do đó, cần chuẩn bị ngay từ đầu cho những trƣờng hợp nhƣ thế. Chuẩn bị
sao để lỡ ra lạc bƣớc vƣờn yêu mà có thể yêu không vƣơng luyến, không tìm mình, không sa vào
nhục dục.
b) dấu hiệu Nƣớc Trời và lòng yêu Thánh giá. Theo thánh Yoan, đồng trinh không
nằm ở vẹn toàn cơ thể, nhƣng ở cái chết vì chung thủy, yêu thƣơng, khiến đƣợc
rửa trắng muốt trong máu Con Chiên Thiên Chúa (Kh. 14.4; 7.14). Quả thế, chỉ có
tình yêu Chúa và tình yêu anh em trong Chúa mới thanh tẩy và thánh hóa chúng
ta. Và tình yêu ấy chỉ đòi hỏi bất thiên (siêu thoát) để tùng thuận hoàn toàn. Do
đó, chỉ cần một thanh bần trong tinh thần, một thái độ khiết tịnh, một sẵn sàng từ
bỏ hết.
Thế nhƣng mỗi ngƣời cần đến một số từ bỏ thật. Và một số ngƣời đƣợc chọn để thật sống
nghèo và sống độc thân. Ðƣợc chọn riêng, vì không phải ai cũng hiểu đƣợc con đƣờng
hoạn nhân tự ý, do đó cần một đặc sủng. Ðƣợc chọn ít thôi, để làm chứng cho những giá
trị siêu thế, để nhắc nhở về tính cánh chung của Nƣớc Trời.
Vả nữa, từ bỏ bằng hành động sẽ xác định và củng cố cho thái độ dứt khoát của kẻ đi tu.
Và những hy sinh phải chịu do đó khiến anh cảm nhận và sống sâu mầu nhiệm Thánh
giá. Chính vì thế, cuộc sống độc thân cũng nhƣ thanh bần vừa trở thành dấu hiệu trƣớc
ngƣời đời, vừa thành hiện thực nhƣ một tinh thần với nội tâm anh.
Trong ba cấp độ khiêm nhƣờng của Thần thao, thánh I- nhã đã dành cấp II cho bất thiên
giữa giàu và nghèo, giữa vinh quang với sỉ nhục. Thuộc cấp độ III, đó là những ai, vì
muốn giống Chúa chịu đóng đinh, đã chọn nghèo thay vì giàu, chọn sỉ nhục thay vì vinh
quang, chọn đƣợc coi là rồ dại thay vì khôn ngoan trƣớc ngƣời thế. Nếu xếp nhƣ thế, thì
khiết tịnh trong tinh thần sẽ thuộc cấp II, còn độc thân thực thì ở cấp III. Nhƣng đấy là
nói chung và đứng trên nguyên tắc mà nói.
c) vì sứ mệnh và một tình yêu không biên giới. Ðộc thân hay hôn nhân phải là ơn
gọi trƣớc tiên, và do đó đặc sủng: ơn gọi và đặc sủng để nên thánh và sống cho
Nƣớc Trời trong nếp sống đó.
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Vì tính khó hiểu và khó giữ của nó, độc thân càng là đặc sủng và ơn gọi, ơn chuyên hơn.
Ơn gọi này đến từ Chúa hơn là từ khuynh hƣớng và khả năng tự nhiên của đƣơng sự, dù
khuynh hƣớng và tiềm năng không thể bị bỏ qua. Ðây không phải là sự bất lực hay ít
nhạy cảm tính dục, do đó bớt cám dỗ đâu. Mà đây là sự bình ổn về mặt đó, không có
những xáo trộn vƣợt ra ngoài vòng kiểm soát. Ðây cũng là khả năng tự chủ cùng với sự
say yêu những lý tƣởng cao đẹp.
Vâng, sự độc thân thƣờng chỉ có ý nghĩa khi liên đới với một lý tƣởng và sứ mệnh: lý
tƣởng và sứ mệnh truyền giáo, lý tƣởng và sứ mệnh nƣng đỡ những kẻ mạt vận, khốn
cùng...
Việc cắt đứt với "tình nhà" cũng là để mở về phía một tình yêu cánh chung không biên
giới: yêu bất cứ ai Chúa gửi đến nhƣ bạn đồng hành, xả thân cho bất cứ ai cần đến sự
giúp đỡ của tôi về mặt thiêng liêng hay vật chất.
Nếu lập gia đình, tôi chỉ ở với ngƣời tôi chọn, tôi chỉ yêu những đứa con tôi đứt ruột đẻ
ra. Chứ còn trong một tu đoàn: đã cùng giới tính lại khó hợp tính tình, thì sống thuận với
nhau đƣợc chỉ là do đức Ái Chúa Kytô thôi. Nhƣng chính điều ấy lại nói lên tính không
biên giới của Nƣớc Chúa, của một gia đình mà trong đó tất cả là con Cha, do đó là anh
chị em với nhau. Vâng, tất cả, dù đàn bà hay đàn ông, dù Do thái hay Hy lạp, dù nô lệ
hay kẻ sang giàu, quyền thế.
Nếu có gia đình, gia đình gần nhƣ chiếm trọn mối bận tâm của tôi. Thế rồi, bổn phận đối
với vợ, với con sẽ ngăn trở nhiều di chuyển và tiếp xúc. Vậy để sống vì mọi ngƣời, tôi
đâu thể lập gia đình đƣợc. Cũng nhƣ nếu không muốn sống vì ngƣời khác hay vì một lý
tƣởng cao cả, thì sự độc thân ấy chỉ là chạy trốn hay sai lầm thôi.
Vâng, ngƣời tự hoạn vì Nƣớc Chúa đã hoạn vì một gia đình lớn rộng hơn gia đình mình
có thể lập. Ham muốn nơi họ không còn diễn đạt ở quan hệ chồng vợ và quan hệ cha
con, mẹ con nữa, mà ở những quan hệ bao la hơn nhƣng không kém phần cụ thể.
Bằng sự đoạn giao với tình gia đình nhƣ thế, kẻ đi tu nhắn gửi cho thế giới gia đình một
thông điệp: � "Thời giờ gấp rút lắm", nên "có vợ hãy coi nhƣ không", nghĩa là phải tiết chế
và bỏ vấn vƣơng, lại vƣợt trên nhu cầu bằng tƣơng quan đối vị, từ bỏ chiếm hữu bằng
thái độ vị tha, và mở tung cánh cửa gia đình để quan tâm đến Nƣớc Chúa.
Khi nếp sống độc thân đã thành ánh sáng cho gia đình nhƣ thế, thì cuộc sống tại thế của
gia đình cũng thành loa phóng thanh cho Lời Chúa đi vào cải hóa thế gian. Vâng, giáo
sỹ chỉ có tiếng nói, chính gia đình mới là men trong bột và cánh tay để thực hiện.
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Khuyến dụ thuận Thiên và quyết nguyện Vâng lời
Từ rất lâu rồi, quyền bính và vâng lời đã trở nên một cái gì rất thần thánh trong nếp sống
tu Kytô-giáo. Nhƣng hồi đầu, cũng nhƣ trong đƣờng tu các tôn giáo khác, nó có một vị
trí khiêm tốn hơn.
Trong đƣờng tu Ấn, Phật giáo, quan trọng là vấn đề tùng thuận (soumission). Tùng
thuận không có giá trị ở chính nó, nhƣng nó là điều kiện để đi vào chính đạo, nhờ đó đắc
đạo. Ngƣời ta không tùng thuận một quyền hành cơ chế cho bằng quy thuận luâït tu và
nhu thuận đối với sƣ phụ của mình. Sƣ phụ là bậc lão thành, đã hiểu đạo lại thạo luật tu,
nên đƣợc trao cho một số sa di để hƣớng dẫn và dạy dỗ. Nếu sƣ phụ đắc đạo, ông có thể
thành sƣ tổ, thày của các thày. Trong Ấn giáo, một sƣ phụ đắc đạo tỏa ra một thứ từ
trƣờng thiêng liêng nào đó. Ðể đƣợc truyền từ lực ấy, ngƣời đệ tử chỉ cần im lặng chiêm
ngƣỡng thầy trong thái độ nhu thuận và thụ nhận.
Trong tu hành Kytô-giáo sơ thủy, quan hệ thầy trò cũng rất quan trọng, nhất là bên
phƣơng Ðông. Cứ bảy tám đệ tử đƣợc trao cho một linh sƣ hƣớng dẫn. Họ chỉ sống
chung với thày và với nhau vài ngày một tuần, còn thì tự lập mỗi ngƣời riêng một chòi ổ
trong hoang vắng (anachorète = viễn hoang tu sỹ). Ðể đƣợc hƣớng dẫn vào đúng đƣờng
Thần khí, họ phải nhu thuận đối với thày mình. Sự nhu thuận này chỉ là phƣơng thế, chứ
không phải thành phần của đƣờng tu.
Sau đó, khi nếp sống cộng đồng đã phát triển thành những tu viện lớn, ngƣời ta bắt đầu
nghĩ đến tổ chức và điều hành, từ đó mọc lên những bộ luật, những công hội, những chức
vụ nhƣ bề trên cùng với học thuyết về vâng lời.
Bên phƣơng Ðông, bộ luật nó tạo nên toàn cảnh tu phƣơng Ðông đã đƣợc thánh Basile
(329-379) soạn thảo và gọi là Ðại quy tắc (Grandes règles). Ðại quy tắc gồm 55 câu hỏi
đáp, mà quyền bính đƣợc đề cập đến ở câu 24. Quyền bính ở đây không phát xuất từ trời
cao mà từ nhu cầu của cuộc sống chung. Tu nhân sống thân mật với nhau trong những
huynh đệ đoàn (fraternité). Vì họ chung một lý tƣởng và đi chung một con đƣờng, nên
cần đến một Con mắt (oeil) để xem xét cái gì đã làm và cái gì sẽ đƣợc làm, cho mỗi ngƣời
cũng nhƣ cho chung tất cả. Con mắt ấy là bề trên. Vâng, huynh đoàn là một cơ thể, trong
đó mỗi thành viên đóng một vai trò và có một trách nhiệm. Bề trên có vai trò và trách
nhiệm Con mắt trong cơ thể đó.
Ngƣợc lại với Basile, thánh Biển đức (Benedictus) của phƣơng Tây đã đặt cái gốc của
vâng lời nhà tu ở trên Trời: Sở dĩ đan sỹ phải nghe lời viện phụ vì Chúa Yêsu nói: "Ai
nghe các con là nghe Ta". Thật ra, câu Phúc âm này đặt nền cho quyền hành giám mục.
Thế mà"nếp sống tu lại không thuộc cấu trúc thánh cấp (hiérarchie), nhƣng thuộc cấu trúc
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thánh thiện của đời sống Hội thánh". Sau này, làm theo Biển đức, dần dà ngƣời ta đã đồng
hóa vâng lời bề trên với vâng lời Thiên Chúa, và coi bề trên là ngƣời truyền đạt ý Chúa.
Quân bình hơn, bộ luật thánh Augustin phân rõ hai quyền hành: bề trên (đƣợc gọi là
cha, abba) lo cho cộng đoàn giữ luật tu, giám mục (đƣợc một linh mục đại diện) giữ
quyền trên, nhờ đó đƣa cộng đồng tu vào đúng chỗ của mình bên trong Giáo hội. Thật
ra, trong tƣ tƣởng của thánh Basile, nếp tu là một trong những sinh hoạt của Dân Chúa,
chứ không phải "một thể chế tách riêng trong Giáo hội và xem nhƣ đứng trên các cộng đồng
Kytô-giáo."
***
Vậy thử hỏi, sự vâng lời của đời tu có nền tảng nào trong Phúc âm hay không? Thƣa có
đó và có nhiều, nhƣng có chung cho mọi đệ tử Chúa, chứ không riêng gì cho tu nhân.
Thiên Chúa là tất cả, nên tạo vật đã từ cái hƣ vô của mình mà đƣợc tạo nên trong hiện
hữu. Vì thế, hƣ vô là không gian cần thiết cho sáng tạo. Con ngƣời, từ hƣ vô mà đến, phải
nhìn nhận nền tảng hƣ vô của mình, cái nền tảng mà từ đó Chúa đã tạo thành con ngƣời.
Ðể Chúa hoàn thành tác phẩm nơi ta, cũng là để ta thành nhân, thành thánh, thì ta phải
tiếp tục trở về hƣ vô bằng cách vét rỗng mình khỏi cái Tôi và ý riêng, để uốn mình theo
tác động ý Thiên Chúa.
Không may, thay vì uốn theo ý Trời, con ngƣời đã làm theo ý mình, do đó làm hƣ tác
phẩm và đi vào cái chết thiêng liêng. Ðể cứu loài ngƣời và tái lập trật tự, Thiên Chúa đã
đƣa vào giữa chúng ta một sức quy thuận hoàn hảo, và đó là Ðức Yêsu Kytô.
Ðức Yêsu Kytô là Con Thiên Chúa thành ngƣời. Ở chỗ là Con, Ngài tiếp nhận hết hiện
hữu thiên tính từ Cha, đồng thời quy hết về Cha hiện hữu đó, để chỉ còn một hiện hữu
thiên tính thôi. Bởi thế đối với Cha, Ngài là sự Tùng thuận viết hoa. Ðể rồi con ngƣời
Ngài cũng rực sáng sự tùng thuận đó.
Là ngƣời "gồm thâu mọi ngƣời" (récapitulation), Ngài có sức cải hóa hết chúng ta theo
Ngài, để tạo nên giữa loài ngƣời một dòng họ tùng thuận cho Cha:
 Mẹ Ta và anh chị em Ta, đó là kẻ nghe lời Thiên Chúa! (Lc. 8.21; Mc. 3.35; Mt.
12.50).
Chúng ta thành bà con với Chúa và đƣợc cứu bằng đức tin. Tin theo nghĩa Thánh kinh là
nghe theo Thiên Chúa bất cứ giá nào. Bằng đức tin ấy, ta đƣợc sống động hóa bởi Thần
khí của Con để thành con Thiên Chúa, và đƣợc Thần khí soi sáng để hiểu những gì thuộc
Thiên Chúa cũng nhƣ để thi hành ý khó hiểu của Ngài (1 Cor. 2.11-16).
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Trong điều kiện sử tính của cuộc sống con ngƣời, không thể thuận Thiên bên ngoài
những trung gian, những biệt định (déterminations). Chính Lời nhập thể cũng từng đã
thi hành ý Cha bằng cách vâng lời ba má trong khuôn khổ cuộc sống tại gia.
Vậy liên đới (solidaire) với gia đình và xã hội bằng cách phục tùng các luật lệ vì dân của
chính phủ, bằng cách vợ chồng chiều ý nhau và con cái nghe lời khuyên dạy hiền đức
của ba má, đó là đƣờng lối thi hành ý Cha của ngƣời tín hữu tại thế. Ðối với Kytô-hữu
thuộc hội tu, thì "việc nhập thể của thuận Thiên mang bộ mặt của cộng đồng, cái cộng đồng
nó có ơn gọi và lịch sử của nó, cùng với lề lối kinh quản và những liên đới của nó... Vâng lời
(đối với họ) trƣớc hết là sống sự tuyệt đối của tình yêu trong sự mỏng manh (contingence) sử
tính của một nhóm ngƣời cùng với ơn gọi của nhóm đó".
Lấy ơn gọi và con đƣờng của nhóm làm của mình, để rồi khép mình vào khuôn thƣớc
sống của nhóm, đó là cách để tu sỹ vâng lời Chúa và gặp gỡ ý Chúa. Và nhƣ thế đối với
họ, "con đƣờng Thiên Chúa đi xuyên giữa sự liên đới nó nối buộc (họ) với một ơn gọi trong
Giáo hội".
Ðứng về phía con ngƣời, cái nó bảo vệ hội tu và ơn gọi của hội tu ấy là cơ cấu kinh quản
(politique) với những chức năng hoạt tác (animation), chỉ hƣớng (orientation) và hòa giải
các mâu thuẫn. Từ đó xuất hiện những bề trên, công hội (chapitre, congrégation) và hội
đồng. Bề trên không phải là chủ của bầy dân, mà chỉ là đầy tớ cho một "kinh quản nó
nhắm thực hiện và nhập thể ơn gọi của dòng tu vào cái hôm nay của lịch sử". Chính vì vai trò
ấy của nó mà có quyết nguyện vâng lời của tôi. Vâng lời "không phải vì bề trên không thể
sai hay vì họ có đặc sủng làm hiển ra ý Chúa, mà vì, một cách thành khẩn và túng nghèo, họ
phục vụ ơn thiên triệu của chúng tôi bằng cách nói ra cho chúng tôi những hƣớng đi và chọn
lựa". Cần vâng lời không phải vì bề trên nói sấm, mà vì "quyền bính... là cố gắng của con
ngƣời để chân thành trả lời cho tiếng gọi và để phát động ơn gọi đó".
Vậy, để sống sự vâng lời trong niềm tin, chúng ta "không cần phải thần thiêng hóa những
chức vụ và quyết định", mà trong hƣớng đi nhập thể, chấp nhận cái khuôn thƣớc kinh
quản (cadre politique) ấy làm "nơi chốn gặp gỡ Thiên Chúa và trung thành với Giao ƣớc".
Trong một dòng tu, sống theo luật và vâng lời bề trên càng là nơi chốn cho chúng ta đi
vào ý Chúa, khi mà luật ấy diễn đạt một ơn gọi, và bề trên ấy thƣờng đƣợc bầu chọn
trong số những ngƣời đức hạnh và khôn ngoan.
***
Xét về hình thức thực thi quyền bính và vâng lời, thì đây thuộc phạm vi của tƣơng đối
(contingence), nên cũng của văn hóa luôn.
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Ngày nay, ngƣời ta hƣớng về con ngƣời: con ngƣời ở chỗ nó là chính mình, chứ không
thuộc đám đông: con ngƣời bản vị; và con ngƣời ở chỗ nó cần đến kẻ khác và phải mở tới
tập thể: con ngƣời tƣơng quan. Nên dù trong gia đình, nhóm hội hay dòng tu, cái đáng
quan tâm nhất là sự phát triển của cộng đồng và của những nhân vị trong đó, chứ không
phải cơ chế. Luật lệ và quyền hành chỉ là những phƣơng thế để phục vụ thôi. Có điều đây
là phƣơng thế tối cần, do đó dù đặt chúng ở Trời nhƣ Benedictus hay ở huynh đoàn nhƣ
Basile, cả hai cùng nhấn mạnh vào tùng thuận, một sự tùng thuận rất thiêng liêng.
Vì đích nhắm là con ngƣời và hội tu cùng với ơn gọi của nó, nên trong cái trò chơi (le jeu)
quyền hành - tùng thuận, phải làm sao để khuyến khích trách nhiệm cá nhân và tinh
thần chia sẻ (participation). Ðồng thời tế nhị hóa (humanisation) tƣơng quan bề trên - bề
dƣới, sao cho có đối thoại dễ dàng, chứ đừng thi hành quyền một cách máy móc và áp
dụng luật một cách cứng nhắc.
Ðể vào hƣớng đi trên, lắm hội tu đã đổi lại danh xƣng: bề trên nay thành phụ trách. Có
điều đừng tiến tới cực đoan ngƣợc lại, là biến bề trên thành một chức năng phối hợp
suông, và biến vâng lời thành thỏa hiệp. Vâng lời vẫn có giá trị thiêng liêng của nó, vì
đây là đƣờng lối thực thi sự thuận Thiên thần thánh trong điều kiện sử tính của cuộc sống
hành hƣơng.
Thế nhƣng để gặp ý Chúa trong cuộc sống nhà tu, thì khi thi hành luật lệnh, phải nhắm
cái gì của nó?
Ðối với Biển đức, "tất cả chỉ đƣợc làm với sự đồng ý của viện phụ" (điều luật 49), nên không
còn khoảng trống cho "tự tung tự tác". Không còn gì đƣợc quyết định bởi mình, để tất cả
đƣợc quyết định bởi luật và bề trên, đó là con đƣờng an toàn nhất theo quan niệm tu xƣa.
Hãy làm nhƣ "xác chết" để đâu cũng đƣợc, hay nhƣ "cái gậy ông già" sử dụng sao tùy ý.
Và có lẽ cũng chẳng cần suy nghĩ nữa: "Vâng lời tối mặt" mà! Theo thánh Tôma, chỉ cần
đối tƣợng luật lệnh thôi, chứ ý nghĩa của nó thì không (S.Th. II.II. q.104, a.2). Thánh I-nhã
đi xa hơn một tí khi đòi "đặt phán đoán của mình tùy thuộc phán đoán của bề trên".
Theo Waldemar Molinski, vâng lời Kytô-giáo in đậm dấu ấn của tƣ tƣởng Hy lạp, nhất là
tƣ tƣởng Platon-thuyết, theo đó loài ngƣời chỉ hoàn thiện bản thân khi từ bỏ ý riêng để
đƣa mình vào dị trƣờng (hétéronomie) của thần linh và để lệ thuộc uy quyền do thần
linh thiết lập. Nói thế là nói về truyền thống tu Tây phƣơng: quyền bính trực tiếp từ Trời
xuống. Chứ theo Basile và khuynh hƣớng dân chủ ngày nay, thì dù từ Trời xuống, quyền
bính Trời vẫn qua môi giới là cộng đồng, cùng với đặc sủng và ơn gọi của nó, cùng với
điều kiện sống của nó ở đây và hôm nay. Vâng, vấn đề là bằng ý hƣớng siêu nhiên, tôi
phải cố gặp Chúa trong sự tuân tùng của mình. Và cũng vì đích nhắm ấy, mà tôi phải
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suy nghĩ về cả hành động lẫn đích nhắm, không phải vì tôi hay bề trên, mà vì ơn gọi của
dòng và sứ mệnh của Hội thánh.

TÓM LẠI
Ơn gọi nên thánh là của chung mọi Kytô-hữu. Ðể nên thánh, phải từ bỏ hết để theo Chúa
và nên giống Ngài trong đức Ái siêu nhiên. Ðức Ái ấy có bộ mặt nội thế và siêu thế, cánh
chung của nó. Ðƣờng tu, bằng từ bỏ thật nói lên bộ mặt sau. Ðƣờng tục trong siêu thoát
nói lên bộ mặt trƣớc. Giáo hội là một, nên tu và tục sóng đôi để bổ túc lẫn cho nhau.
Quyết nguyện thanh bần thực hiện lời khuyên: Bỏ của theo Thầy. Sự từ bỏ ấy củng cố tinh
thần siêu thoát, đồng hóa ta với Chúa chịu đóng đinh, giúp ta sống chung và liên đới với
anh em nghèo. Ðể nên thánh giữa đời, tục gia phải dùng của lo cho ngƣời thân và giúp
ngƣời nghèo, chứ không thiết tha với nó.
Quyết nguyện tịnh khiết bắt nguồn từ lời Chúa gọi bỏ nhà và làm hoạn nhân vì Nƣớc
Chúa. Vì Nƣớc Chúa, tông đồ tránh bị cầm chân, tu nhân từ bỏ khoái lạc thƣờng tình,
còn tục gia vƣợt trên nhu cầu và khuynh hƣớng chiếm hữu bằng một tình yêu vị tha.
Riêng sự độc thân chỉ có ý nghĩa khi liên kết với một sứ mệnh cao cả hay nói lên tình
huynh đệ muội đại đồng căn yếu của Nƣớc Chúa.
Sự vâng lời đƣợc diễn dịch từ thái độ Thuận Thiên tối cần của mọi con Cha và anh em
Chúa. Trong điều kiện sử tính của cuộc sống, không ai có thể thuận Thiên mà không qua
những trung gian. Trong gia đình và xã hội, tục gia tuân ý Chúa bằng cách chiều ý ngƣời
thân và chu toàn các bổn phận đối với cộng đồng. Trong một hội tu, thì lý do của tùng
phục là tình liên đới với huynh đoàn cùng với ơn gọi và đặc sủng của nó.
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Ở phần A, trong chƣơng VII về Từ bỏ..., chúng ta đã nói đến khổ hạnh. Nhƣng khổ hạnh
chính cống không phải chỉ Bỏ cái khoái, mà còn Nếm cái không ƣa. Khổ hạnh Kytô-giáo,
theo truyền thống phƣơng Tây, nghiêng hẳn về hai mặt này.
Khổ hạnh đó có tên là Ascèse. Askêsis đúng nghĩa là thao luyện, sự thao tập của quân
lính ấy, nên cực nhọc và vất vả vô cùng. Thao luyện trong tu đức cũng thế, bởi nó đòi đủ
thứ kiềm chế. Những phấn đấu để kiềm chế ấy có thể để lại dấu ấn trên một gƣơng mặt
khắc khổ.
316

20. KHỔ LUYỆN VÀ KHỔ HẠNH

Trong truyền thống Kytô-giáo, Askêsis chẳng những mang ý nghĩa khổ luyện, mà còn
thêm ý nghĩa hy sinh, tế hiến nữa. Tự chuốc lấy khổ sở mà không vì � ít là không chỉ vì
� mục đích tu luyện, thì Askêsis phải đƣợc gọi là khổ hạnh suông.

Khổ luyện phƣơng Ðông: bằng Lễ và Ðịnh an
Trực tiếp, khổ hạnh đi vào cái tiêu cực: bỏ sƣớng và bớt sống. Nên nó thành vô nghĩa nếu
không vì một cái gì tích cực. Ðể khỏi quên mối thù, Câu Tiễn đã đêm ngày nếm mật nằm
gai. Không phải chỉ để nhớ suông, mà còn nuôi thù, cho nó ngày lớn sâu thêm mãi.
Thƣờng thì ngƣời ta dùng khổ hạnh để rèn chí, đồng thời tăng sức chịu đựng, sự gan lỳ.
Khổ hạnh cũng giúp tôi tự chủ nữa. Phần đông thƣờng lẫn Muốn với Thích. Vậy phải
sống khổ chế để phân Muốn ra khỏi Thích, nhờ đó tăng cƣờng cho ý chí chống lại sức lôi
kéo của những đam mê.
Nói chung, cái thích của xác thƣờng nghịch cái ích của tinh thần, nên để xác quy phục
tinh thần thì phải trị, phải kiềm chế nó. Bởi thế, con đƣờng tu thân luyện đức, đƣờng giải
phóng tinh thần, bao giờ cũng là đƣờng Khổ, nhất là ở những giai đoạn đầu tiên. Ðể
luyện đức Dũng ƣ? Dũng của nhà binh thì phải dầm sƣơng giãi nắng, dũng của nhà tu
thì phải đánh xác bỏ ăn. Còn luyện đức Nhân? Hy sinh cái thích và sự an vui của mình
để bớt cái khổ và sự long đong của ngƣời khác.
Ðể khổ luyện đạo đức và diệt nết xấu nói chung, ngƣời ta quen dùng phƣơng thức Ðối
đầu. Ðây là phép "dĩ cƣơng trị cƣơng" của Kytô-giáo xƣa. Có điều lấy cứng chống cứng
thì dễ sinh thƣơng tổn. Phƣơng đông không phải là không xài cứng, nhƣng nghiêng về
cái mềm. Không phải mềm nhƣ bún đâu, nhƣng mềm dai dẻo nhƣ cao su. Tiêu biểu
nhất, đó là con đƣờng Nƣớc của Ðạo đức kinh: lấy nhƣợc mà thắng cƣờng!
Tuy không chuyên nhu, nhƣng Khổng giáo cũng mềm hơn là tu đức phƣơng Tây. Còn
Ấn độ thì phát minh cả một hệ thống kỹ thuật với Nhu là nguyên tắc chỉ đạo. Quả thế,
nếu đạo Nho thuần hóa cái Tâm bằng Lễ, thì Ấn độ lại làm trầm ổn nó bằng cách ngồi,
cách thở, cách ăn uống và đi đứng, cách suy tƣởng và định thần.
***
Chúng ta hãy bắt đầu với thao luyện Khổng giáo.
Ðể tiết giảm ham muốn, hƣớng dẫn tình cảm và thuần hóa con ngƣời, Khổng tử đã dùng
Lễ và Nhạc: Lễ để đắp đê ngăn ngừa sự lăng loàn của các xung động, Nhạc để hòa hợp
các dòng sức cảm tính cho một hƣớng đi lƣơng chính và nhân ái.
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Nên nhớ, Lễ không phải là luật. Luật nhắm trừng phạt kẻ phạm lỗi, lễ ngăn trƣớc cái lỗi
ấy. Luật cấm những hành vi xấu, còn Lễ, bằng cách uốn nắn lời nói, cử chỉ, hành động
bên ngoài, sẽ tạo sinh những tình cảm và khuynh hƣớng tốt ở bên trong.
Lễ theo thói thƣờng dễ thiên về hình thức, nên cứng nhắc và hời hợt, khiến tinh thần bị
lãng quên và con ngƣời mất thoải mái. Chứ trong ý nghĩ của đức Khổng, thì có gì rất
thanh thoáng và ý nghĩa sâu xa:
 "Lễ là cái thực (cái thành cụ thể) của Nghĩa (ý nghĩa và tinh thần). (Nếu điều gì thấy)
hợp, mà đúng là hợp với Nghĩa (ý nghĩa thiêng liêng), thì dù tiên vƣơng chƣa đặt, cũng
cứ tùy theo Nghĩa mà (sáng) chế ra" (Lễ ký: Lễ vận, IX).
Vì nhắm tinh thần, nên Lễ tùy thuộc tinh thần, chứ không ngƣợc lại. Vì Lễ phải diễn tả
một tâm tình (cao đẹp), nên nó không xơ cứng ở hình thức.
Ði đúng hƣớng ấy, Lễ sẽ có tác dụng là ngăn những việc xấu bốc đồng và ƣơm trồng
những đức tính cao đẹp:
"Cảm với vật ngoài mà động là cái muốn của Tính. Vật đến thì ta biết, nhiên hậu mới
có thích và ghét. Nếu thích và ghét không đƣợc tiết chế, nếu biết bị ngoại vật kéo đi mà
ta không nghĩ lại, thì thiên lý hẳn bị diệt"
(Lễ ký: Nhạc ký).
"Thƣờng tình, trung nhân hễ dƣ thì xa xỉ, hễ thiếu thì dè xẻn, không cấm thì dâm bôn,
không chừng mực thì hỏng mất (tắc thất), theo lòng dục thì sinh hƣ (tắc bại). Cho nên,
ăn uống phải có hạn, ở và mặc phải có chừng..."
(Khổng tử tập ngữ: Tề hầu vấn, XIII).
"Cái ham lớn của con ngƣời là ăn uống, gái trai bao giờ cũng vậy; cái ghét nhất của con
ngƣời là tử vong và bần khổ... Nên nếu bỏ Lễ, thì lấy gì để biết và trị đây."
(Lễ ký: Lễ vận, IX).
Vì thế, "Lễ (là cái mà) tiên vƣơng, tuân theo lẽ Trời, (đã dùng để) trị cái tình trong con
ngƣời."
(Lễ ký: Lễ vận, IX).
"Lễ dùng ngăn không để loạn sinh ra, nhƣ đê giữ cho nƣớc khỏi tràn đến."
(Lễ ký: Kinh giải, XXVI).
Ðấy là tác dụng Ðê ngăn, còn sau đây là chức năng ƣơm trồng:

318

20. KHỔ LUYỆN VÀ KHỔ HẠNH

"Ðạo đức, nhân nghĩa mà không Lễ thì không thành; giáo huấn, sửa sang mà không Lễ
thì không đầy đủ...; học làm quan và thờ thầy mà không Lễ thì không thân...; cầu khấn,
cúng vái, tế tự mà không Lễ thì thiếu trang nghiêm, thành kính..."
(Lễ ký: Khúc lễ thƣợng).
Bởi lẽ, phải có Lễ, mới có phân định trên dƣới, thân sơ, mới xác định loại cấp cho
tình cảm, cách đối xử, thái độ:
"Lễ dùng để định thân sơ..., phân biệt chỗ giống chỗ khác, làm sáng tỏ điều gì trái điều
gì phải."
(Lễ ký: Khúc lễ thƣợng, I).
Do đó, "ăn mặc thì có phân biệt, trong triều thì có ngôi thứ."
(Lễ ký: Phƣơng ký, XXX).
Sự phân biệt này rất cần, bởi lẽ "ngƣời mặc áo xô chống gậy không thể đi tìm vui,
không phải vì không nghe biết gì, nhƣng y phục khiến phải thế; ngƣời mang phủ phất, áo
cổn, mũ miện, thì dáng điệu không phóng túng, không phải vì tính trang nghiêm, nhƣng
vì y phục bắt vậy; ngƣời mang giáp trụ và cầm giáo không có khí nhút nhát, không phải
vì thân xác khỏe, nhƣng vì trang phục khiến (mạnh bạo) lên."
(Khổng tử gia ngữ: Hiếu sinh, X).
Nói chung, tác dụng của Lễ rất tốt xét về mặt giáo hóa. Ngƣời quân tử vừa cần Lễ để tu
thân, vừa cần Lễ để hóa dân:
"Sự giáo hóa của Lễ rất cơ diệu: ngăn điều tà ngay lúc chƣa thành hình, khiến ngƣời ta
mỗi ngày mỗi thêm gần điều lành, xa điều xấu, mà tự mình không hay."
(Lễ ký: Kinh giải, XXVI).
Cái gốc của Lễ và Nhạc là ở trời đất: Lễ thì phân ra cho tôn ti, trật tự, Nhạc thì hợp
vào để có hóa hóa sinh sinh:
"Nhạc giả thiên địa chi hòa dã; Lễ giả, thiên địa chi tự (thứ tự) dã."
(Lễ ký: Nhạc ký, XIX)
"Nhạc giả vi đồng, Lễ giả ƣ dị."
(Ibidem, XIX)
"Trời cao đất thấp, vạn vật khác nhau, nƣơng theo đó mới chế ra Lễ để thi hành. Trời
đất lƣu hành không nghỉ, mà lại hợp với nhau để hóa, nên mới có nhạc trổi lên."
(Ibidem, XIX)
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Âm nhạc có ảnh hƣởng lớn đến tâm hồn nhƣ thế, nên nghe tiếng nhạc, có thể biết chính
trị của một nƣớc là dở hay hay: "Thẩm nhạc dĩ tri chính" (Lễ ký: Nhạc ký, XIX). Vậy để
hóa dân, tuy âm nhạc cần thật đấy, nhƣng cần hơn cả là một chính sách âm nhạc, làm sao
để"Lạc nhi bất dâm, ai nhi bất thƣơng (làm tổn hại)" (Ibidem, XIX). Thiết tƣởng phải
thêm "Hùng nhi bất �bạo (hung dữ)" nữa.
Ngƣời làm âm nhạc hay quản lý âm nhạc cần nhớ đến trách nhiệm nặng nề của mình.
Bằng những điệu nhạc khi đã phổ biến, về dài về lâu, anh có thể thăng tiến hay tiêu diệt
cả nhiều thế hệ. Nếu nhạc đi vào đúng hƣớng phải có của nó, thì cùng với một thứ Lễ
chân chính và bình dị, nó sẽ cải hóa loài ngƣời thành nghĩa khí, thành nhân:
Nhạc mà biết dùng để trị tâm, thì "cái lòng giản dị, chính trực, từ ái, tín thành sẽ tự
nhiên phơi phới mà sinh ra"
(Lễ ký: Tế nghĩa, XXIV).
Lễ và nhạc là hai nhân tố cần sóng đôi trong giáo dục, với Nhạc cảm hóa bên trong và Lễ
tác động từ ngoài: "Nhạc dã giả, động ƣ nội giả dã; Lễ dã giả, động ƣ ngoại giả dã. Nhạc cực
hòa, Lễ cực thuận" (XIX). Quả thật, Nhạc do Ðồng mà sinh tƣơng thân, Lễ do Dị mà sinh
tƣơng kính (XIX). Bởi lý do Nhạc là sự hòa hợp của trời đất, nên kẻ thiếu lòng nhân thì
không thể đi vào chân Nhạc (Luận ngữ: Bát dật, III).
Chẳng những Lễ và Nhạc cần đi đôi để bổ túc cho nhau, mà còn phải dùng chúng với
liều lƣợng vừa đủ, kẻo Nhạc quá sẽ sinh buông thả, mà Lễ quá lại gây xa cách:
"Nhạc thắng tắc lƣu, Lễ thắng tắc ly."
(Nhạc Ký, XIX)
Cho nên, trong Lễ phải chú ý đến ý nghĩa, tinh thần; còn trong Nhạc, cũng cần một kỷ
luật nào đó.
Các nhạc sỹ thƣờng sống theo cảm hứng mỗi lúc, nên khó làm chủ xung động nếu không
tập quen cƣỡng lại và hƣớng dẫn chúng. Kẻ muốn tu thân bằng Nhạc còn phải tránh
những loại nhạc quá ủy mị hay sắt máu, khiêu dâm. Những loại nhạc ấy, hoặc không đi
vào hƣớng Hòa của trời đất, hoặc thiên về tính địa khí (chtonien) thay vì thiên khí của sự
hòa hợp này. Vâng, đức Khổng quên rằng Hòa hợp cũng có hai hƣớng đi đấy. Con ngƣời
là chỗ gặp nhau của cả thiên với địa, âm với dƣơng. Nhƣng để làm ngƣời, làm thánh, nó
cần phải lấy thiên, dƣơng trong mình mà lôi địa, âm đi theo, chứ nếu để ngƣợc lại, thì
thành "quỷ" (âm khí) mất.
***

320

20. KHỔ LUYỆN VÀ KHỔ HẠNH

Phƣơng thức dùng Lễ để hóa dân của đức Khổng đúng là cách chích ngừa để ngăn bệnh,
cách đào mƣơng dẫn lối để tạo sinh những tình cảm và thói quen tốt. Có điều phƣơng
pháp này thích hợp cho đại chúng hơn, nên không đủ sâu để thỏa mãn tham vọng của
một số ngƣời muốn tiến xa. Theo Ðạo gia, thì Lễ nông quá nên phủ lấp tầng nền, phân rõ
quá, nên điều tốt xuất hiện cũng đánh thức luôn những tiềm năng xấu nữa:
"Hễ biết tốt thì đã có xấu, hễ biết thiện thì đã có bất thiện"
(Ðạo đức kinh, ch.II).
"Mất Ðạo mới sinh (có) Ðức, mất Ðức mới sinh Nhân, mất Nhân mới sinh Nghĩa, mất
Nghĩa mới sinh Lễ"
(XXXVIII).
Ðạo gia không chê điều thiện đâu, nhƣng chê cách vào thiện nông cạn bằng sự phân biệt
ấy. Ðạo gia muốn tiến tới Vô phân, nó là nền móng sâu nhất của Ðạo. Cái vô phân cuối
cùng sẽ là vô phân giữa Thân với Sơ, giữa Của Tôi với Của Anh, giữa cái Tôi với tất cả
những ai khác, gì khác. Và đây là vƣợt đơn độc, thắng vị kỷ, điều hết sức khó khăn, bởi
nó bứt xé tôi đến tận nền tảng, tận gan ruột. Nhƣng có thế mới mở đến bao la và đi vào
đúng đạo Trời:
"Thiên đạo vô thân" (đạo Trời không thiên về ai)
(Ibidem, LXXIX).
"Sở dĩ trời đất trƣờng tồn là bởi không sống cho riêng mình"
(Ibidem, VII).
Do đó, muốn tiến sâu vào Ðạo, thì phải tập "Hậu kỳ thân", "Ngoại kỳ thân". Ðối với sinh
linh, luôn có thái độ là "Từ", Từ ngay cả với kẻ thù nữa.
Thói thƣờng muốn vơ vào cho mình, mà phải Bất tích (lũy), phải Dữ nhân (mang cho
ngƣời). Thói thƣờng muốn thắng, mà phải Bất tranh. Thói thƣờng muốn ngồi cao, mà
phải Hạ, Tiện. Ðúng là lội ngƣợc dòng, và mức khổ luyện sẽ không gì so sánh nổi. Tự sức
mình, liệu con ngƣời có làm đƣợc nhƣ thế chăng? Ðạo đức kinh đề nghị dùng "Nhu đạo".
Còn Ấn độ cầu cứu đến Yoga và Thiền, những kỹ thuật khổ luyện khá tinh vi.
***
Yoga (do Yuj) là đƣờng tới hay phƣơng pháp tu luyện, định thần. Ðây là thứ kỷ luật có
thể đƣợc gói ghém trong ba chữ: Yama (giới), Niyama (quy), Dama (tự chế), mà đích
nhắm là Ðịnh, An.
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Ðể có định an, phải hội nhất nơi mình và hòa đồng với tất �cả. Và đây là cái mà Yogi
phải hƣớng về ngay từ ngũ giới.
Ngũ giới, đó là: Giới sát, giới ngoa, giới đạo, giới dâm, giới tích lũy (Yoga-suâtra, II.30).
Giới mọi thứ sát sinh vì Yogi muốn hòa với tất cả. Còn để hòa ở nơi mình, thì Yogi phải
tránh tham sân, trị xác thịt, giữ tâm ngay thẳng và thành với chân lý.
Thêm vào đấy, còn phải trong sạch và hƣớng thƣợng nữa. Và đây là đích nhắm của Ngũ
quy: trong sạch (trong ăn, ở, nghĩ tƣởng), bằng lòng (với những gì có đó), thanh tẩy, học
(đạo), hƣớng lòng về Chúa bằng mọi việc của mình (II.32). Ðể tránh tội lỗi, phải tập cho
quen với những điều tốt ngƣợc lại (33-34). Một tâm hồn nếu muốn thanh cao, còn phải
tránh ăn những gì thối tha nữa.
Hành giả Ấn phân thức ăn thành ba loại khác nhau: dƣơng thanh (sattva-tính), âm trọc
(tamas-tính) và dục động (rajas-tính). Thức ăn âm trọc là loại hƣ, thối... tạo sinh những
tâm hồn ti tiện, thích cái tà độc và ma quái. Còn thức ăn (uống) dục động nhƣ rƣợu lại
kích thích bạo lực và nuôi nhiều ham muốn. Theo Bhagavad - giâtâ XVII, thì thực phẩm
dƣơng thanh là loại dìu dịu, tƣơi xanh, chúng khiến ta vui vẻ, thanh thoát và hƣớng
thƣợng. Chẳng những chọn chất dƣơng thanh, mà còn phải ăn nó với cung cách dƣơng
thanh, nghĩa là từ tốn và không quá mức cần.
Quả thật Yoga là một kỷ luật phủ trọn cuộc sống, từ ngoài vô đến trong, từ thể xác lên
đến tinh thần qua tâm trí. Ðể an định ở tâm trí và kiểm soát nó, phải dùng đến tƣ thế và
cách thở của thân, rồi trong Râja-yoga, Thiền, dùng đến cả một kỹ thuật nhiêu khê để
kiểm soát cảm giác, tình cảm, trí tƣởng và tƣ tƣởng. Khi tâm và thần đã định, thì sự an
định ấy cũng có nhiều nấc thang, mà tột đỉnh là một an định vô cùng sâu xa, huyền
nhiệm, có tên Samâdhi. Chính Samâdhi cũng có tới bốn cấp, khiến sự khổ luyện không
thể có ngƣng nghỉ.

Khổ luyện trong Kytô-giáo
Tôi nói TRONG KYTÔ-GIÁO, vì không có khổ luyện Kytô-tính riêng. Trong tôn giáo
nào cũng thế, ai muốn nên đạo hạnh đều phải lội ngƣợc dòng, phải khổ luyện, thế thôi.
Tu đức dù Kytô-giáo cũng là tu đức, nên kỹ thuật nào thích hợp cho tu đức nói chung,
thƣờng cũng thích hợp cho chúng ta nữa.
Trong Tân ƣớc, nói đến khổ luyện rõ nhất là Phaolô ở 1 Cor. 9.27:
 "Tôi khổ trị thân xác tôi và chế ngự nó, vì e rằng sau khi đã dạy ngƣời khác, đến phiên
tôi lại bị loại trừ."
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Ðây là khổ trị tự mình (chữ dùng là: đánh đấm), chứ không phải ngục tù hay roi vọt mà
Phaolô quen chịu từ phía vua quan hay ngƣời Do thái. Và việc khổ trị ấy nhằm chế ngự
thân xác (trói kẻ thù bại trận mà lôi đi theo ngựa mình). Nếu không trị mình nhƣ thế,
Phaolô e mình sẽ bị loại khỏi Nƣớc Chúa do tội lỗi.
Phaolô không nói khổ trị thế nào. Có lẽ vẫn là những cách làm quen thuộc trong Do tháigiáo và ở các hiền nhân Hy lạp, nhƣ tịnh cốc, không gần vợ, v.v... Sau này, khi nếp tu ra
đời, ngoài những "chiêu" quen thuộc đó, ngƣời ta còn phát minh nhiều ngón đòn khác,
nhƣ mặc áo bố có xơ cứng đâm vào da, quấn xích có gai quanh đùi và bụng, dùng dây có
bi sắt ở đầu mà đánh vào vai. Ðể cƣỡng lại cám dỗ nhục dục, có kẻ còn lăn vào bụi gai
hay trầm mình dƣới nƣớc băng giá. Có nghĩa là chống lại khuynh hƣớng tìm sƣớng khoái
bằng mũi dùi của đau khổ. Dần dà, mũi dùi ấy còn hƣớng về những gì thâm sâu hơn, ở
tình cảm và ý riêng.
Xem nhƣ thế, khổ luyện trong Kytô-giáo, vốn xuất xƣởng ở bên Tây, còn thô sơ quá,
chƣa đạt tới tầm mức tinh vi và an toàn của Á châu chúng ta.
***
Chúng ta hãy nói về Lễ.
Bên Tây cũng có Lễ đấy, nhƣng Lễ là ở cúng tế và trong xã giao, chứ chƣa nhắm mục
đích cao hơn ở Hóa tâm, chƣa thành một khổ luyện tu đức nhƣ trong tƣ tƣởng đức
Khổng. Chúng ta nói ÐỨC KHỔNG, chứ không NHO GIÁO, bởi Lễ của Nho giáo chỉ
còn hình thức Lễ, cứng nhắc còn hơn là trong Kytô-giáo nữa. Sự xơ cứng của Lễ trong
Kytô-giáo phƣơng Tây, gặp đúng óc nệ Lễ của Nho giáo bên ta, đã sinh ra một "chữ
đỏ" (rubriques) rực đỏ, phớt lờ tinh thần.
Vậy vấn đề không phải chỉ là đƣa nghi thức dân tộc vào phụng vụ, mà còn � và trƣớc
hết � là chỉnh lại quan niệm từ lâu nay về Lễ. Lễ (và Nhạc một phần) phải đi vào cuộc
sống và nhắm mục tiêu Hóa tâm, di dƣỡng tính tình (nhất là Nhạc). Lễ phải tùy thuộc
Nghĩa (ý nghĩa, mục đích), do đó vừa nghiêm túc, vừa rất mềm dẻo và khuyến khích
sáng tạo. Với đại chúng, Lễ luôn có chiều hƣớng đông cứng ở hình thức, nên để chế trị
khuynh hƣớng bất trị này, nên dung hòa Lễ với tinh thần Thuần phác, Vô chấp của Lão
giáo.
***
Ðể tiến sâu hơn vào Ðạo, việc Hóa tâm, ngoài suy chiêm, còn nên nhờ vả đến kỹ thuật
Thiền-Yoga sau khi đã biến chế cho phù hợp với hƣớng đi của Tin mừng.
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Ðể đi đúng hƣớng Thiền-Yoga, ngoài những kỹ thuật kiểm thân và định thần, còn phải
đƣa vào cả một chƣơng trình và kỷ luật sống, từ trong ra đến ngoài nữa. Toàn bộ những
kỹ thuật và kỷ luật ấy làm nên một Ðại luyện, do đó một Ðại khổ nhẫn. Nhƣng khổ mà
không ray rứt, nhẫn mà không chịu đựng, luyện mà nhƣ nghỉ ngơi. Nên hiệu quả sẽ lớn
lao và dai bền, còn an toàn thì gần nhƣ tuyệt đối. Có điều vì hiệu quả chậm nên khó
thấy, vì lắm việc mà tập luyện phải đúng giờ và kiên trì, vì nơi chốn và giờ tập khó sắp
xếp, trong khi cám dỗ của thú vui lại dồn dập tấn công, nên phần đông dễ nản chí và bỏ
ngang. Dẫu vậy, nếu đây là chính sách chung của một dòng, một đoàn thể, một giáo hội
quốc gia, thì khó khăn ấy dễ giải quyết khi đã có bầu khí và phong trào.
Bạn có thể còn thắc mắc: Thiền-Yoga vốn hƣớng về Tĩnh và Vô, làm sao có thể phục vụ
đắc lực cho một Kytô- giáo nghiêng về Hữu và Hành động đƣợc?
Trƣớc hết bạn nên biết, suốt thời trung cổ, lối sống lý tƣởng của Kytô-hữu chính là tĩnh
tu. Kytô-giáo chẳng chủ trƣơng tĩnh động gì cả, nhƣng điều mà chúng ta cần là, dù trong
hành động, cái Tâm luôn đƣợc định an, và đây là đích nhắm của Yoga-Thiền.
Cũng trong thời trung cổ ấy, ngoại vật luôn đƣợc sách thiêng liêng nhƣ Gƣơng Chúa
Giêsu coi là sắc sắc không không (vantitas vanitatum) trong khi thân xác bị Tiên sa
Avila xem là "kẻ thù" mà ta phải đánh thắng. Còn Thiên Chúa thì, trong những huyền
nghiệm cao nhất, ngƣời ta không thể đặt Ngài vào bất cứ khuôn hiện hữu nào để hiểu và
diễn tả ra. Phải nói rằng, cám ơn Thiền nếu nó khiến cho ta phần nào thấy Thiên Chúa
bớt Hữu trong hình thể, cũng nhƣ thấy ngoại vật bớt sức nặng Hữu để các giá trị thiêng
liêng đƣợc thêm tỏ sáng.
Một thắc mắc nữa: Kỹ thuật Thiền-Yoga, ở chỗ buông lơi xác thân và ngoại thế, khiến tê
liệt những cảm nhận đớn đau và khổ sở, nhƣ thế có ngƣợc chiều với con đƣờng chữ Thập
hay không?
Ðúng là chúng có khả năng xóa nhòa những cảm nhận ấy đấy. Sự tập trung cảm giác từ
bụng trở lên, làm nhƣ không còn hạ thể nữa, sẽ làm bớt cả đau đớn lẫn kích thích ở phần
này. Một số ngƣời xóa nhòa đƣợc tất cả, coi cơ thể nhƣ của ai đó hoặc tan trong vũ trụ, có
thể bình tĩnh ngồi tự thiêu.
Thế nhƣng nếu giảm đau là hiệu quả của Thiền-Yoga đƣợc, thì nó cũng là hiệu quả của
xuất thần, của nhiều huyền nghiệm khác trong Kytô-giáo. Trong cuốn Lâu đài linh hồn,
khi nói về "Mũi tên lửa" của tình yêu (cung phòng 6, ch.XI), Tiên sa diễn tả cái đau ghê
gớm ở cả hồn lẫn xác. Ở xác, chỉ cần kéo dài một khắc, là đủ "tan nát hoàn toàn". Xung
quanh ngƣời ta đã tƣởng nhƣ chết đến nơi. Thế mà, so với nỗi đau của hồn, thì cái đau
trên "xem nhƣ không đáng nói". Vâng, nỗi khổ của hồn khi ấy "vƣợt xa hết thảy những gì
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ngƣời ta có thể chịu trên trái đất, khiến trải qua rồi, thì không còn sợ bất cứ thánh giá nào (đổ
xuống) nữa". Thế nghĩa là khi hai cái đau cùng diễn ra một lƣợt, thì cái quá lớn sẽ nuốt
chửng cái bé hơn, xem nhƣ vô cảm. Lý do là một tập trung mạnh sẽ khiến quên hay
không để ý đến những gì khác. Và một tâm hồn thanh cao, vì hƣớng thƣợng, không coi
những mất mát vật chất đáng kể gì. Nhƣng không khổ vì đói một chút có phải là coi rẻ
thánh giá Chúa đâu. Miễn anh đừng tập Thiền- Yoga chỉ vì mục đích thoát khổ hay vì lý
do phủ định thân xác. Còn nhƣ muốn khổ với Chúa, thì thiếu chi cách khác để bứt xé
tâm can.
Chỉ lƣu ý một điều trong khổ luyện, là dù Yoga hay bất cứ gì nhƣ thế, hãy coi chúng nhƣ
đƣờng đi, chứ không phải đích nhắm. Có những kẻ trƣờng trai chỉ vì chay trƣờng, khiến
gây phiền cho những bè bạn muốn mời cơm. Ta nên nhớ, đức Ái là trên hết, chứ không
phải sức khỏe, cũng chẳng phải sự an định của tâm. Vì Chúa và vì anh em, ta phải bỏ hết
nếu cần, dù đây là ngồi thiền hay đi lễ. Thậm chí nhƣ Tiên sa nhỏ sẵn sàng "sa địa
ngục" để mang tình thƣơng Chúa đến cho nơi ấy.

Khổ hạnh mang ý nghĩa Diệt
Trong tƣ tƣởng Trung quốc hay Ấn độ, lắm khi con ngƣời chỉ đƣợc coi nhƣ thành phần
của thiên nhiên, mốc đi qua của dòng biến dịch. Mà đã biến dịch, thì cái mới tới hẳn sinh
ra từ cái đã chết đi, nhờ đó mà thiên nhiên nhƣ toàn khối tồn tục đƣợc. Dù sao, Sinh đã là
giải thích (mục đích và ý nghĩa) của Tử.
Thế nhƣng con ngƣời, dù với xác thân thuộc về thiên nhiên, bằng tinh thần lại vƣợt ra
ngoài vòng kiềm tỏa của thiên nhiên. Vâng, là bản vị, nó không thể là thành phần của vũ
trụ. Sự hoàn thiện của ta nhƣ một bản vị vẫn có gì nhƣ mâu thuẫn với cái chết xác thân
đó. Hay con ngƣời thật ra không phải xác thân, và xác thân ấy chỉ là ngục tù của nó, nhƣ
Platon và Sâmïkhya nghĩ?
Xem ra cũng nghĩ nhƣ thế nhiều nhà tu xƣa, bên Ấn cũng nhƣ trong Kytô-giáo, khi khổ
hạnh của họ có gì vƣợt lên trên sự cần thiết của tu đức. Vâng, nếu khổ do luyện thì chỉ cần
đủ mức để đặt xác thân dƣới sự chỉ đạo của tinh thần thôi.
Chúng ta hãy bắt đầu với một số khổ chế trong Ấn giáo, nhƣ đƣợc diễn tả trong bộ Luật
Manu liên quan đến giai đoạn tại lâm và bỏ đời.
Giai đoạn ba: cuộc đời Ấn hữu: Tại lâm:
điều 8. Tâm trí tập trung, tâm hồn cởi mở, thanh thoát, hiếu sinh.
điều 28. Ði xin ăn với lá cây hoặc bát sành vỡ, và đƣợc nuốt tám miếng thôi.
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điều 31. Có thể đi thẳng theo hƣớng đông bắc, chỉ sống bằng khí và nƣớc, kỳ cho đến
lúc gục xuống.
Giại đoạn bốn: lang thang không nhà:
điều 33. Vô nếp sống này khi đã bỏ hết vấn vƣơng thế tục.
điều 42. Ði một mình không bạn hữu.
điều 43. Không bếp không nhà, đi xin mà ăn, không thiết chi nữa, chỉ tập trung vào Siêu
việt.
điều 45. Không còn thiết sống, cũng chẳng thiết chết.
điều 75. Không làm hại sinh linh, bỏ hết lạc thú và đi vào khổ hạnh.
điều 80-81. Bằng cách ấy, khi đã đạt tới tình trạng sắc sắc không không (không thích
muốn gì, đƣợc giải thoát khỏi cả thích lẫn ghét), anh đạt định an ở đời này và sau khi
chết.
Một số sách khác, nhƣ Mahâbhârata (tập XII) còn dậy phải làm kiệt quệ xác bằng cách
giãi nắng dầm mƣa và nhịn đói nữa.
Những khổ hạnh giống thế cũng chẳng thiếu gì trong lối tu Kytô-giáo thời xa xƣa. JeanClaude Guy, trong Histoire de la vie religieuse kể ra bốn cách tu bên Syri thời ấy:
Có ngƣời trói tay chân vào mỏm đá, phơi mình trần truồng dƣới cả nắng thiêu ban ngày
lẫn sƣơng lạnh ban đêm, để thực hiện đúng ý câu thánh vịnh:
 "Kẻ yêu Chúa không sợ cái nắng ban ngày, cũng chẳng ngại sƣơng giá ban đêm."
Kẻ khác đục rỗng thân cây và chui vào ở, chỉ để lộ cái "mỏ" (miệng) ra để ngƣời ta cho
ăn, đúng nhƣ thánh vịnh nói:
 "Con cái loài chim đƣợc Chúa �nuôi ăn."
Kẻ khác nữa vạch ngoài trời một vòng tròn (đƣờng kính khoảng mƣời mét) và giam
mình suốt đời trong đó. Cũng suốt đời, nhƣng các "cột-sỹ" (stylite) lại sống trên một cột
không mái che, cột thì cao năm, mƣời thƣớc, mặt bằng thì 1m40 mỗi chiều.
Rõ ràng những khổ chế ấy có gì nhƣ tự sát vậy. Nhƣng nếu ngƣời ta không "mát" đến thế,
liệu một khổ hạnh không phải khổ luyện có phù hợp với hƣớng đi Kytô-giáo hay không?
Và phù hợp trong những ý nghĩa nào?
Chúng ta nên nhớ, Kytô-giáo không chủ trƣơng xác thần nhị nguyên, thậm chí nghịch
nhau tự bản chất. Kytô-giáo là đạo Nhập thể mà. Chính thánh Phaolô còn gán cho vật
chất một tƣơng lai huy hoàng nữa, và đó là Trời mới đất mới.
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Khổ hạnh đúng ý nghĩa Kytô-giáo
Ðối với M. Heidegger, "Hiện hữu - vì - cái chết" là đúng hiện hữu con ngƣời. Chết không
phải là chỗ lao tới của giây phút cuối, mà của từng phút giây cuộc đời, khiến cho mỗi thời
khắc của sự sống đều mang khả thể của sự chết, để cái chết luôn thành món nợ và án treo
(sursis) cho ta. Bởi thế, để sống chính hiệu (authentiquement) cuộc sống của mình, ta
phải Ði trƣớc (anticiper) vào khả thể (chết) ấy một cách ý thức và tự do, chứ không phải
trốn chạy, cũng nhƣ chẳng Giúp thêm vào cho mau xong.
Theo K. Rahner, trên bình diện thuần tự nhiên, thì hiện sinh đúng là Hiện hữu - vì - cái
chết thật. Là một bản vị, con ngƣời phải nhận lấy (assumer) định mệnh ấy cho mình, do
đó có Thụ chịu (passion).
Dầu sao, sự thụ chịu ấy là một cú xốc do va chạm giữa một bên là bản tính cuốn về cái
chết, và bên kia là bản vị hƣớng về vĩnh hằng. Nhƣ thế, cái chết luôn là chấm hỏi đặt ra
cho chúng nhân, là cực điểm và chân trời mà họ gặp trong các thụ chịu của đời mình.
Chấm hỏi hóc búa nhất, bởi đây là "khả thể của cái không thể đƣợc", tức ngõ cụt trong ý
nghĩ Heidegger!
Có điều, với kẻ tin, ngõ cụt ấy đã đƣợc khải mạc Chúa Kytô khai thông khi khải mạc ấy
đâm ngang vào lịch sử. Ánh sáng đức tin dầu sao cũng không xóa hết bóng tối của đêm
trƣờng hiện sinh, nên đón trƣớc cái chết đã thành khổ hạnh rồi. Và mọi khổ hạnh đều
mang màu chết chóc khi chúng cứa cắt vào sự sống.
***
Ðón trƣớc trong niềm tin cái mà bản tính cuốn đƣa tôi tới, ý muốn của tôi không còn kết
nối với cái định mệnh mù quáng và tàn bạo của Heidegger nữa, mà gặp trong đức tin Ý
chí của Ðấng đang dẫn dắt tôi, Ðấng mà bằng tình yêu và ân sủng đã khai thông ngõ cụt
để biến cái chết thành trớn vọt về một sự sống đầy đủ hơn. Nhƣ thế, nếu cái tội trở thành
Felix culpa (tội có phƣớc), thì cái chết theo sau cũng trở thành Felix mors (cái chết có
phƣớc) qua cái chết khải mạc tình Cha của đấng là Sự sống viết hoa. Từ nay, dù túng khổ
hay ngục tù, dù nhịn ăn hay hành xác, dù hàm oan mà không mở miệng, dù đời đón
chào mà vẫn bỏ đời đi tu ẩn, tất cả không còn vị chua cay của chết thuần túy, nhƣng vị
đắng của thập giá đã thành hy vọng sống của chúng ta. Vâng, nhất là khi cùng với những
thứ đó, còn men nồng của tình yêu Chúa trên thập giá nữa. Và ngƣời ta có thể nói: Con
đƣờng Kytô-giáo bắt gặp sự chết trên từng cây số một, nhƣng thây chết ở đó, ở từng tế
bào của nó, lại chứa đầy sức sống và độ ấm của tình yêu.
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Chính trong tình yêu mà Ðón trƣớc (anticipation) có thể vƣợt cao hơn cấp thấp của nó là
Thụ chịu. Một đón trƣớc tích cực, có gì nhƣ hăm hở giống Chúa Yêsu:
 "Nào đứng dậy, tiến lên: kẻ nộp Ta đến kia rồi"
(Mt. 26.46).
 "Chúa Yêsu, biết hết những gì sắp xảy ra cho mình, đã tiến lại và nói: � Các anh tìm
ai?"
(Yo. 18.4)
Một khi cái chết có giá nhƣ thế, chúng ta có quyền xông lên mà vồ lấy nó, giống nhƣ tự
sát vậy hay không?
Nên nhớ, đạo của chúng ta là đạo Nhập thể, nên đầy niềm tôn kính đối với tự nhiên và
sự sống. Và tuy Nhập thể ấy vƣơn về Thánh giá, nhƣng Thánh giá chỉ là cửa qua tới
Trƣờng sinh. Vâng, cái chết không có ý nghĩa ở chính nó. Bởi thế, chúng ta chỉ đến với
cái chết khi là vì sự sống của ngƣời khác (liều thân để cứu ngƣời) hay vì phúc trƣờng sinh
của chính mình (ra xƣng mình có đạo để đƣợc chết vì đạo). Tuy khổ hạnh không khổ
luyện đã có chỗ đứng của nó nhờ cái chết của Chúa Yêsu, nhƣng sự Ðón trƣớc dù chủ
động cũng cần nhất ở cảm nhận thôi, nghĩa là tìm cho mình cái khổ ở cảm giác hay tình
cảm hơn là tác hại vào cơ thể và tâm hệ. Ngay cả thánh I nhã, về ăn uống và ngủ nghỉ,
tuy cho rằng phải bớt vào mức cần mới gọi là khổ chế, nhƣng trong thực hành lại khuyên
đừng để hại sức, hại thân đáng kể. Rõ hơn nữa, trong việc "đánh tội", Ngài dạy tìm cảm
giác đau, chứ đừng gây thƣơng tích.

Khổ hạnh hôm nay
Ngày xƣa, khổ hạnh đƣợc đề cao, coi nhƣ biểu hiện không thể thiếu của bất cứ thánh
thiện nào. Ngày nay, ngƣời ta lại nhìn nó với cặp mắt khó chịu và đầy ngờ vực. Một phần
vì khuôn thƣớc nới lỏng, phóng túng quen rồi, ngƣời ta không hiểu nổi ý nghĩa của khổ
chế. Có điều nên nhớ, thái độ này còn mang ý nghĩa văn hóa nữa.
Nếu xƣa kia, con ngƣời bị hy sinh cho thần thánh, thì nay thần thánh lại bị hy sinh cho
sự toàn vẹn và khẳng định mình của con ngƣời. Cùng với sự khám phá phẩm giá con
ngƣời, cái thân thể này và cuộc sống trần thế cũng đƣợc xem trọng nữa. Vâng ngày nay,
ngƣời ta mong muốn một sự hoàn thiện mọi mặt cho con ngƣời, và sự hoàn thiện ấy có
chân trời vừa đúng chân trời của tự nhiên thôi. Bởi thế, những gì là tiêu cực thì bỏ qua,
còn những đức tính thụ động thì bị khinh rẻ.
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Thực ra, hƣớng đi mới ấy của văn hóa cũng đã thúc Kytô-giáo tái khám phá chiều kích
Nhập thể của mình, từ đó nổi lên Thần học phát triển và Thần học giải phóng, từ đó xác
thân và cảm tính cũng có vai trò trên đƣờng chinh phục Nƣớc Trời.
Vậy nƣơng theo luồng gió, ta hãy phát minh những hƣớng mới cho khổ hạnh. Khổ hạnh
xƣa tiêu cực quá ƣ? Hãy cho nó một nhắm đích (visée) tích cực và chủ động hơn. Tích cực
và chủ động trƣớc tiên, đó là khổ hạnh dƣới ý nghĩa khổ luyện, với mục tiêu là thăng tiến
bản thân. Nay bên Âu Mỹ, cả triệu ngƣời đến thỉnh giáo các bậc thầy phƣơng Ðông về
Yoga, Dƣỡng sinh và Thiền. Thế sao chính chúng ta lại bỏ qua thế mạnh của mình mà
không khai thác những kỹ thuật ấy? Nhất là khi chúng lại đang cần cho thế giới hôm nay
quá xáo trộn từ trong ra đến ngoài?
Thế giới hôm nay cũng có ƣu điểm là muốn xích gần nhau hơn và quan tâm đến bề sâu
vô thức. Với khám phá bề sâu này, ngƣời ta thấy rõ không có trƣởng thành tâm lý nếu
không chấp nhận xung quanh. Mà nhu cầu Mở ra (ouverture) ấy lại là đòi hỏi số một của
đạo đức, nói chi đạo đức Kytô-tính. Vậy khổ hạnh nên buồm xuôi theo hƣớng gió bác ái
và sống cộng đồng này.
Ngày nay trong Mùa chay, Hội thánh cho phép thay tịnh trai bằng những đóng góp từ
thiện. Thiết nghĩ khổ chế là khổ chế, từ thiện là từ thiện, cả hai đều cần nhƣ nhau trong
cuộc sống chính hiệu Kytô-tính. Bởi thế, không nên thế cái nọ bằng cái kia, nhƣng có thể
bớt cái này thêm cho cái khác. Và nếu kết hợp đƣợc cả hai, thì không còn gì hay bằng.
Kết hợp ƣ? Hãy làm nhƣ trong một số hội tu, ngƣời ta góp cho ngƣời nghèo, không bằng
của dƣ để đó, nhƣng bằng của cắt giảm từ chính bữa ăn của nhóm: khổ hạnh đấy, mà
cũng từ thiện luôn, hay nói khác đi: một khổ hạnh mang ý nghĩa bác ái.
Vâng ngày nay, ta nên tìm những đau khổ vì hạnh phúc ngƣời khác, những từ bỏ nhắm
lợi ích cộng đồng. Bỏ một cuộc vui để chiều con muốn đƣợc dẫn đi chơi, bớt tiêu riêng để
gia đình đƣợc sống đầy đủ, bỏ ý mình theo ý chung anh chị em tu hội, chịu thua ngƣời
khác để họ đƣợc vui và biết tự tin, v.v.: đó, biết bao cách để khổ nếu muốn khổ, mà
chúng lại mang ý nghĩa rất tích cực của thập giá Chúa: Chết một ngƣời để sống cho toàn
dân (Yo. 11.50-52).
***
Ðiều cuối cùng phải lƣu ý: Nếu khổ hạnh khép kín ở mình, nó sẽ đẻ trong ta tính ỷ mình,
tự phụ. Trừ phi nó đƣợc kề vai sát cánh với ngƣời chị em cần có của nó là khiêm nhƣờng,
theo ý Tiên Sa Avila. Theo tôi nghĩ, còn có một cách giải quyết khác, phù hợp hơn cho
hôm nay. Ðó là kết hợp khổ hạnh với yêu mến, và đây là hy sinh để nên giống đấng mà
mình yêu, cũng là chết hay khổ để anh chị em mình đƣợc sống và hạnh phúc.
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Mở ra nhƣ thế (vì anh em) đã thành một với Mở lên (nên giống Chúa): hƣớng thờ tự của
cả hy sinh và mở cửa!
Hy sinh này cũng mang ý nghĩa cánh chung và lập quốc: Chẳng những chết vì hạnh
phúc của anh em hôm nay, mà nơi Chúa chịu đóng đinh, còn chết vì một cái sống lớn
hơn, cho tôi và cho tất cả. Và nhƣ thế, khổ hạnh không còn sắc ảm đạm của "tác
tử" (mortification) thời xa xƣa. Nó thành Mở thông trong khí thế đầy hƣng phấn của
đoàn quân chinh phục:
 "Khi con tịnh cốc, hãy rửa mặt và xức nƣớc hoa trên đầu" (Mt. 6.17).
Mở ra, mở lên và mở thông cho khổ hạnh rồi, còn thiếu mở rộng suốt tới toàn cuộc sống
bằng một tinh thần hy sinh thƣờng hằng, cái tinh thần nó đƣa ta dấn sâu vào mầu nhiệm
Thập giá Chúa. Tinh thần ấy sẽ phải đi vào cả kiếp sống lao động hôm nay, khi mà lao
động gần nhƣ phủ trọn cuộc sống cá nhân và xã hội, gần nhƣ chiếm trọn mối quan tâm
của hầu hết chúng ta. Khổ hạnh chữ Thập theo ý nghĩa hoàn thành Loài ngƣời mới và
Trời đất mới, sẽ nhập vào lao động, khiến nó vƣơn xa hơn mục tiêu kiếm sống khi nhắm
hoàn thiện và thiêng liêng hóa thế giới này. Và đây chính là ý nghĩa Ascèse, khổ hạnh
của lao động trong tƣ tƣởng Teilhard de Chardin.
Khổ hạnh vì yêu Chúa, để nhƣ Chúa chết vì hạnh phúc của anh em, đó còn là phƣơng
thế tránh những lệch hƣớng có thể về phía ma-dô. Cũng để tránh nguy cơ này, hãy tìm
nỗi khổ tinh thần hơn là cái đau thân xác. Vâng, kẻ ma-dô khoái vì đau, chứ không chịu
đau, và khoái cái đau xác thịt hơn là cái đau tinh thần. Hắn hƣởng thụ cái đau ấy, chứ
không hy sinh cho ai cả.

TÓM LẠI
Khổ hạnh thƣờng mang ý nghĩa Khổ luyện. Khổng giáo khổ luyện bằng kỷ luật Lễ. Ðƣợc
uốn nắn trong khuôn thƣớc Lễ, ngƣời ta dễ đạt tới những tâm tình mà Lễ nhắm và muốn
biểu hiện.
Lễ và Nhạc trƣớc tiên là đạo của đất trời. Lễ phân cho đúng tôn ty mà quan hệ, còn Nhạc
hòa hợp để hóa hóa sinh sinh. Nếu Lễ phải tùy theo Nghĩa, thì Nhạc cũng phải nói lên
đƣợc hƣớng Hòa của trời đất ở chỗ thanh cao của nó.
Ðể Lễ khỏi xơ cứng, phải dung hòa nó với Thuần phác của Lão giáo. Ðể đi sâu vào Ðạo
và tâm thần định an, nên nhờ vả kỹ thuật Thiền-Yoga cùng với kỷ luật sống đi kèm.
Khổ chế mà vƣợt quá nhu cầu tu đức, thì chân trời của nó hẳn là Diệt thân. Khổ hạnh ở
hƣớng đi ấy, trong Kytô-giáo hay Ấn giáo chẳng thiếu gì. Nhƣng Ấn giáo lại coi con
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ngƣời không phải thân xác, nên Diệt thân có thể mang ý nghĩa giải thoát. Còn Kytô-giáo
là đạo Nhập thể, nên phải quý trọng sự sống này.
Có điều con đƣờng Kytô-giáo còn là đƣờng chữ Thập, nên khổ hạnh cũng có chỗ đứng
quan trọng trong đó. Thế nhƣng ý nghĩa của cái chết thập giá lại nằm ở Phục sinh cơ. Và
đây là chết trong tình yêu, chết vì anh em mình. Nên chúng ta không thể tự sát dù có thể
liều thân vì Chúa và anh em. Còn trong khổ hạnh, chỉ nên đón trƣớc cái chết thập giá
bằng cảm nhận đau khổ hơn là bằng tác hại xác thân.
Trong thực hành hôm nay, hãy nghiêng về những khổ hạnh tinh thần nhƣ Bỏ ý riêng,
những khổ hạnh vì ngƣời nhƣ nhƣờng cơm sẻ áo và vất vả không nề hà trong phục vụ.

PHẦN C: HÀNH ÐỘNG VÀ LIÊN ÐỚI
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Nên thánh nghịch chiều với hành động?
Vật chất chỉ tồn tại khi dịch biến, và đổi thay khi tác động vào nhau và thụ tác do nhau.
Chính khi tác động ra chung quanh, sự vật cũng đổi thay ở chính mình.
Chẳng những đổi thay, sự vật còn tiến hóa khi thay đổi nhƣ thế.
Tất cả đã khởi đầu bằng một giọt năng lƣợng tối giản đơn, nhƣng do đó lại mông lung, vì
không định đƣợc ở mình, cũng chẳng phân biệt gì nơi mình. Ðể rồi sau một tiếng nổ, cả
một tiến trình phức tạp hóa, cũng là hoàn thiện hóa diễn ra, theo nhận xét của Teilhard
de Chardin. Những hạt tử khác nhau đã kết dần lại với nhau thành những hạt nhân, rồi
nguyên tử, rồi phân tử. Tiếp đó sự sống xuất hiện, bắt đầu với thực vật có khả năng tự
sống và sinh sôi, sau đó với động vật với ý thức từ giác tính vƣợt sang lý tính. Con ngƣời,
đỉnh chót của phát triển ở cả ý thức lẫn tự lập, có khả năng và bổn phận tự mình hoàn
thành bản thân xứng nhƣ một con ngƣời và góp phần kiến tạo loài ngƣời nhƣ một cộng
đồng tự nguyện từ bên trong, chứ không bắt buộc từ bên ngoài nữa.
Nhƣ thế, rõ ràng sự phức tạp hóa không làm nên thoái hóa, và biến dịch chỉ là điều kiện
cho tiến hóa thôi. Chính vì nó tiến hóa trong dịch biến, nên hành động cùng với thụ
động, hai yếu tố cấu thành dịch biến ấy, chính là điều kiện không thể thiếu cho việc hoàn
thiện của những thể vật chất mà bản tính là chƣa hoàn chỉnh.
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Vậy để đánh giá đúng hành động trong tiến trình nên thánh, chúng ta cần xét xem con
ngƣời có phải là vật chất không? Và có phải nó chỉ là vật chất thôi không?
***
Với những thuyết nhị nguyên (dualisme), con ngƣời là tinh thần, và tinh thần này bị
hãm trong thân xác. Biến đổi chỉ là việc của xác thân, do đó không có lịch sử. Tinh thần
là hằng cửu rồi, nên cuộc sống chẳng thêm gì cho nó, mà chỉ khiến nó mắc kẹt thôi. Vậy
cái mà con ngƣời phải vƣơn tới, không phải là biến đổi mình, mà thoát khỏi biến đổi.
Thoát bằng cách nhận ra mình không phải xác thân này, do đó hờ hững với công việc
của xác thân. Có nhƣ thế mới hết khổ khi khổ chỉ là thụ chịu của xác. Có nhƣ thế mới khỏi
sa lầy trong hành động khi mà hành động do tham sân si thúc đẩy.
Tách tinh thần ra khỏi xác, Sâmïkhya gọi là Cô lập hóa (kaivalya), và Yoga cung cấp kỹ
thuật để tiến hành việc cô lập này. Sang Ấn giáo, cô lập có tên là Giải thoát (moksïa,
mukti). Việc giải phóng tinh thần diễn ra theo một tiến trình hai giai đoạn. Ở giai đoạn
đầu, bằng đọc kinh thƣ và lý luận, ngƣời ta cố xác tín mình là Tinh thần (Brahma, Âtmâ).
Ở giai đoạn sau, bằng kỹ thuật Thiền, ngƣời ta vƣơn tới sự Tri-Brahma trực tiếp bằng siêu
thức. Phật giáo xem nhƣ chẳng tin có Tinh thần hay cái chi chi, nhƣng con đƣờng Phật
giáo cũng duy tinh thần nhƣ thế. Bằng thiền định, họ gắng đạt một kinh nghiệm, cũng là
giác ngộ, nhờ đó đạt Niết bàn, nghĩa là Diêït vong: đây là Vô đối với sắc tƣớng, với thân
xác và thế giới, với cái Tôi và tất cả.
Vì phủ nhận thân xác, Ấn, Phật giáo cũng chối từ hành động. Theo họ, sở dĩ có hành
động karma là vì dục vọng kâma thúc ép. Và nếu lòng Tham nổi lên, thì cũng do ngu si
gây ra. Qua tham sân si, hành đôïng sinh Nghiệp (cũng gọi karma) để ngày càng dìm
sâu tôi vào vòng luân hồi, trong ngục tù vật chất.
Ấn, Phật giáo chỉ chấp nhận những hành động tối cần để duy trì sự sống, nhờ đó có thể
tu thành chính quả. Họ cũng chấp nhận một loại hành tác thứ hai: hành tác cúng tế đối
với Ấn giáo, hành tác đạo đức đối với Phật giáo, gán cho chúng một giá trị thanh lọc, sự
thanh lọc cần thiết cho tác dụng sau đó của tu thiền.
Ðạo giáo không phủ nhận Ngã nhƣ Phật giáo, cũng chẳng quá siêu thế nhƣ nhà tu Ấn
giáo, nhƣng Ðạo giáo hƣớng về một cuộc sống nhàn du không vƣớng bận. Do đó, Ðạo
giáo cũng thờ ơ với thế cuộc và không thiết hành động.
Cũng không thiết hành động là các đệ tử Platon. Platon-thuyết thống trị tƣ tƣởng Tây
phƣơng hồi thƣợng cổ, và ảnh hƣởng của nó rất mạnh trong Kytô-giáo thời đầu.
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Theo học thuyết Platon, tinh thần cũng bị giam trong ngục tù xác thể. Có điều thế giới lý
tƣởng của Platon là thế giới các ý tƣởng. Do đó, Platon-phái tôn thờ khiếu năng sản sinh
ý tƣởng � nói cho đúng hơn, chiêm ngƣỡng ý tƣởng � là lý trí. Tinh thần của họ gần
nhƣ là một với lý trí. Bằng sự chiêm ngƣỡng của lý trí, họ rời bỏ thực tại vật chất để leo
ngƣợc về phía những ý tƣởng ngày càng bao quát hơn.
Ảnh hƣởng bởi Platon-thuyết, Kytô-giáo từ đầu đã coi trọng chiêm hơn hành, nhất là
trong tu luyện. Tu thời ấy đúng là tu tĩnh. Ngƣời ta lấy Maria và Martha làm tiêu biểu
cho hai con đƣờng chiêm và hành, và ngƣời ta giải thích lời Unum necessarium của
Chúa nhƣ một thánh hiến (consécration) cho chiêm niệm.
Suốt hằng chục thế kỷ đầu, tu hành Kytô-giáo trôi đi giữa chiêm cầu và khổ hạnh. Ngƣời
ta cũng lao động chân tay nữa, không phải vì lao động thánh hóa đâu, mà để
tránh "nhàn cƣ vi bất thiện". Nhất là vì để tu, ngƣời ta cần sống đã, hay nói cho đúng
hơn, cần nuôi thân bằng đôi tay của mình. Bên Ai cập, các tu nhân đan giỏ, dệt chiếu, xe
dây, làm thắt lƣng. Chiều thứ bảy, ông quản lý đi thu gom hết về, để sáng thứ hai mang
vô làng đổi lấy bột, dầu, v.v... Những món này đƣợc trữ sẵn ở kho, để ngày chúa nhựt
đƣợc phát cho mỗi ẩn sỹ mang về chòi riêng dùng cho suốt tuần.
Làm sao để thánh hóa lao động đây, khi mà nó đã chiếm lĩnh một khoảng thời gian khá
lớn trong cuộc sống tu? Các vị tổ sƣ bèn tìm cách mang vô đó một ý nghĩa thiêng liêng: ý
nghĩa thanh bần với Pacôme, ý nghĩa khiêm nhƣờng với Biển đức. Thanh bần, vì đây là
sống bằng đôi tay của mình!. Khiêm nhƣờng, vì lao động chân tay đƣợc dành cho nô lệ!
Ngƣời tự do thì né tránh nó. Còn hàng quý tộc thì coi sự làm việc nói chung là điều
không xứng đáng với tƣ cách của mình.
***
Ảnh hƣởng bởi Platon-thuyết, Giáo hội thời đầu đã đặt chiêm trên hành. Nhƣng thử hỏi
từ trong bản chất, Kytô-giáo có khinh hành động nhƣ mấy tôn giáo xuất thân từ Ấn hay
không?
Ðúng là trong Cựu ƣớc, lao động đôi khi đƣợc nhìn dƣới khía cạnh lao khổ, do đó thành
hình phạt đối với tội (Stt. 3.17). Ðể hiểu đây là khổ, là hình phạt, hãy tự đặt mình vào
hoàn cảnh của cha ông ta xƣa, hay của những gia đình cùng túng hôm nay cũng thế.
Làm quần quật suốt ngày, lắm khi ban đêm nữa, mà vẫn không có nhà để ở, đủ cơm để
ăn. Một lao động đúng là động tới lao tâm lao lực, đi đôi với một cuộc sống chẳng còn
sinh thú của sự sống: đó chẳng là gánh nặng không gánh nổi của bác tiều phu (Lão Tiều
phu với thần chết) trong thơ Lã phụng tiên đó sao?
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Thế nhƣng ở chính nó, chứ không ở hậu quả nói trên, lao động chẳng có gì là đáng khinh
đối với ngƣời thái cổ, dù đây là ngƣời thái cổ con cháu Abraham, nhƣ thánh vịnh
128(127) nói rõ (câu 2). Và thánh Phaolô trong Tân ƣớc cũng nói theo y nhƣ thế (1 Th.
4.11; 2 Th. 3.10.12).
Bằng chứng rõ nhất rằng thánh kinh không khinh lao động, là chủ trƣơng Sáng tạo của
nó, mà sáng tạo ấy là việc làm của chính Thiên Chúa. Vâng, Thiên Chúa đã sáng tạo thế
giới suốt trong sáu ngày. Thiên Chúa còn lao động chân tay (dù nghệ thuật một tí) khi
Ngài lấy đất nặn thành thân xác Ađam.
Nếu Cựu ƣớc cho rằng Thiên Chúa nghỉ ngày sabbat (Stt. 2.2-3), thì Chúa Kytô lại quả
quyết rằng dù sabbat, Cha Ngài vẫn hành động, do đó Ngài cũng chữa bệnh nữa:
 "Ngay tới bây giờ (đang ngày sabbat), Cha Ta vẫn làm việc, nên Ta cũng làm việc nhƣ
thế" (Yo. 517).
Và Ngài cứ làm không ngơi nghỉ, để kịp hoàn thành sứ mệnh Cha trao:
 "Bao lâu trời còn sáng, thì Ta phải làm công việc của Ðấng đã sai Ta" (Yo. 9.4).
Vâng, Chúa Yêsu làm việc mọi ngày và suốt ngày, trƣớc thì lao động tay chân, nay thì
xuôi ngƣợc từ Bắc chí Nam để công bố Tin mừng và thoa dịu những khổ đau, để xua trừ
ác quỷ và thiết lập vƣơng triều. Thậm chí mệt rồi, đã lánh sang bên kia hồ ngơi nghỉ (thật
ra là để đồ đệ ngơi nghỉ), mà thấy dân chúng đuổi theo đã tới, Ngài vẫn bỏ hết mà đến
với dân, khiến đệ tử cũng phải trở về với công việc (Mc. 6.30tt.).
Hiểu con đƣờng Thầy, theo bƣớc Thầy các đệ tử cũng tất tƣởi ngƣợc xuôi đi truyền giáo.
Ðã ngƣợc xuôi truyền giáo, Phaolô còn tự dệt lều nuôi thân (Tđcv. 18.3), để khỏi nên
gánh nặng cho tín hữu (2 Th. 3.8).
Lắm kẻ hồi ấy vin vào Phaolô, cho rằng cứu độ là do đức tin, chứ không do công việc, dù
đây là việc tốt. Thực ra, thánh Phaolô chỉ nhắm công việc của Luật Maisen, và đây là cắt
bao quy đầu, cùng với bao kiêng kyï và nghi lễ tỉ mỉ. Lại nữa, dù nói ơn cứu độ là do tin,
nhƣng ông cũng nói đến "đức tin hoạt động" và "đức ái gian lao" (1 Th.1.3), nói
chung: "Ðức tin hành động bằng đức Ái". Nghĩa là hễ tin thật thì cũng sẽ yêu, và muốn
biểu lộ ra bằng hành động. Nói cách khác, hành động luôn là biểu hiện cần thiết của đức
tin và đức ái. Chẳng những biểu hiện mà còn thực hiện nữa, khi hành động ấy củng cố tôi
trong tin yêu, khiến cho tin yêu thành chân thực, do đó Chúa mới thƣởng hay phạt tùy
theo hành động tốt hay xấu của tôi (1 Cor. 3.13-15). Ai dám bảo Phaolô không đề cao
hành động? Và không tin vào giá trị thánh hóa (vì thế mới có thƣởng) của hành động?
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Theo Kytô-giáo: Con ngƣời xác-thần và sử tính
Theo Kytô-giáo, con ngƣời là cả xác thần một lƣợt. Không phải xác riêng, thần riêng, rồi
chúng se duyên với nhau đâu. Thiết tƣởng, xác và thần chỉ nhƣ hai mặt của cùng một
thực thể, thực thể Ngƣời.
Vì là xác, con ngƣời không thể không biến dịch. Vì là thần, con ngƣời thành bất tử và
phải vƣơn cao hơn cái xác. Vì là thần xác một lƣợt, nên thần biến đổi với xác, và xác
hƣớng về vĩnh cửu với thần. Con ngƣời sẽ sa đọa và khốn khổ nếu xác kéo thần theo
mình, nhƣng sẽ hoàn thiện và có phúc nếu thần kéo đƣợc xác lên theo. Kéo xác lên theo
thần để hoàn thiện bản thân, đó là làm ngƣời và làm thánh, hƣớng phải đi của mỗi chúng
ta, cái hƣớng nó mang ý nghĩa đến cho cuộc sống thế trần này.
Hiểu nhƣ thế, thân xác không còn là nhà tù, nhƣng là đòn bẩy nó giúp con ngƣời tiến
thân. Và nếu bản năng làm nên trọng lực, thì trọng lực ấy lại cần để con ngƣời dựa vào
mà đi con đƣờng của mình.
Vậy nếu xƣa kia do vật chất mà giống ngƣời đã sa ngã, thì cũng do vật chất mà nay con
ngƣời có thể hợp tác với ơn Chúa để hoàn thành bản thân, hoàn thành trên mức mà tự
nhiên có thể vƣơn tới. Thánh Augustin nói: Tạo ngƣơi, Thiên Chúa chẳng cần ngƣơi,
nhƣng cứu ngƣơi thì không ngƣơi (hợp tác) không đƣợc!
Vì có xác, nên con ngƣời sinh ra chƣa lớn đủ đâu. Sự hoàn thiện của nó luôn nằm ở phía
trƣớc, kỳ cho đến chết. Mà để lớn lên nhƣ một con ngƣời, thì thƣớc đo bề cao chỉ là đức
hạnh. Vả lại, hành vi nhân linh (tức hữu thức và tự ý) nào lại không có mặt xứng hay
không xứng, xứng kém hay xứng hơn của nó? Vì thế, có thể nói rằng: con ngƣời làm
ngƣời bằng hành động (xứng đáng) ở từng phút giây của cuộc sống. Từng phút giây ấy in
hằn trên gƣơng mặt nó, và hành động của giây phút ấy vẽ thành gƣơng mặt của chính
nó. Và nhƣ thế cho vĩnh viễn, dù lầm lỡ có đƣợc tha, vết nhơ có đƣợc tẩy rửa! Nếu gƣơng
mặt tôi mang dấu ấn của thời gian, thì chính thời gian, do hành động của tôi, cũng mang
dấu ấn của tôi. Một cách nào đó, lịch sử làm nên con ngƣời tôi khi mà chính nó cũng
đƣợc làm nên bởi tôi. Hiện sinh ngƣời mang đậm nét sử tính vậy.
Nhờ có thân xác, con ngƣời thành thụ động để có thể đổi thay. Nhờ có tinh thần, con
ngƣời có thể chủ động ngay trong chính sự thụ động ấy. Chẳng những con ngƣời có thể
làm lịch sử và làm nên chính mình, mà ngay ở những tai ƣơng và đau khổ không thể
tránh, con ngƣời vẫn lật ngƣợc thế cờ đƣợc bằng cách chấp nhận nó và hƣớng nó về một
mục tiêu cao cả, thiêng liêng. Và nhƣ thế, một thụ nhâïn (passion) bên ngoài đã biến
thành hành vi (acte) bên trong.
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Vâng, Kytô-giáo không quá đề cao thụ động và những đức tính tiêu cực nhƣ "chịu
vậy" (résignation). Kytô-giáo thiên về hành động, về chủ động, vì hy sinh của Kytô-giáo
luôn mang ý nghĩa cứu thế, luôn xuôi dòng về hƣớng Phục sinh. Và nhƣ thế, hành động
trong Kytô-giáo không có mùi tham sân, khi mà động cơ của nó là Yêu đến quên mình.
Kytô-giáo cũng chẳng hành động chỉ vì bắt buộc do bổn phận (hành động vô cầu), mà
còn trong sự hƣng phấn của Thần khí muốn tái tạo thế giới.
Vâng, nếu xƣa trong sáng tạo, Thiên Chúa đã vui khi thấy tất cả đều tốt (Stt.
1.10,12,18,21...), thì nay trong đổi mới, Thần khí Ngài cũng thổi loang một luồng sóng
hân hoan (agalliasis, Tđcv. 2.46...).

Âm vang của hành tác trên chủ thể tác viên
Khi tôi đập tay xuống bàn, không phải chỉ bàn rung, mà tay cũng đau nữa, đau do phản
chấn. Thƣờng trong hành tác, ngƣời ta chỉ chú ý đến hiệu quả bên ngoài, không ngờ hiệu
quả có cả bên trong. Hiệu quả nơi chủ thể, đó là những phản ứng hóa học, việc năng
lƣợng tiêu hao, những biến đổi từ tế bào đến mô, với âm vang đến toàn cơ thể. Nghĩa là
bất cứ đâu có tác động, ở đấy có thụ động.
Riêng xét về nội tâm, sự thay đổi sẽ là gia tăng kinh nghiệm và hiểu biết, cùng với sự
tăng giảm sức mạnh ý chí, độ nghiêng khuynh hƣớng, độ sâu tình cảm. Nếu hành động
đƣợc lặp đi lặp lại, sẽ có tập quán sinh ra. Tập quán là một bản tính thứ hai, bởi nó
nghiêng về hành động một cách tự nhiên nhƣ bản năng vậy.
Tập quán có hai thứ: tập quán then máy và tập quán cảm xúc. Tập quán then máy hƣớng
chuyên về hành động. Tập quán cảm xúc hƣớng chuyên về tình cảm. Tập quán then máy
tạo nên một căng hƣớng, căng nhƣ lò xo căng, để hễ gặp một loại kích thích nào đó liền
bung thành hành động ngay, khỏi cố gắng chi cả. Thí dụ, đã nhiều lần gắng dậy ngay khi
nghe báo thức rồi, thì sau đó, hễ chuông đồng hồ bắt đầu reo, anh đã nhỏm dậy trƣớc khi
kịp ý thức. Hành động do thói quen cũng là hành động trơn tru và khéo léo. Nhƣ kẻ
quen đá banh, hễ đá là trúng banh và banh trúng cầu môn. Nhƣ ngƣời quen việc trí thức
thì học gì cũng học nhanh, hiểu chóng, hễ thấy các tiền đề là đã nhìn ra kết luận rồi.
Tập quán hành động chỉ làm nên sự trơn tru của hành động, chứ không sự bén nhạy của
tình cảm. Nên những hành động thuần hình thức, nhƣ nghi lễ vì lễ nghi thôi, sẽ làm thui
chột tình cảm và mờ đục ý nghĩa đi, để tất cả cuối cùng chỉ còn là máy móc, chẳng khác
gì những robot trƣớc bàn thờ.
Năng đức không phải là tập quán then máy cho bằng tập quán cảm xúc (émotive). Vì
con ngƣời đức hạnh không phải là cỗ máy bán kẹo và nƣớc uống, nhƣng là tâm hồn có
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lòng nhân nên sẵn lòng biếu nƣớc uống và cơm ăn. Vâng, tập quán cảm xúc gây một cảm
xúc đã, rồi cảm xúc này mới khiến anh hành động. Năng đức càng mạnh, thì khuynh
hƣớng cảm tính cũng rất sâu, khiến hành động theo năng đức thành dễ, trơn và tinh tế.
Tập quán đạo đức đƣợc tạo sinh và củng cố bằng cả hành vi nội tâm (nhƣ suy chiêm,
nhìn ngắm những tấm gƣơng, v.v.) lẫn hành vi đạo đức bên ngoài.
Tại sao đạo đức lại cần hành động, khi mà đạo đức chỉ là trạng thái nội tâm thôi?
Vì suy chiêm thì khó và ít dịp làm lâu, trong khi dịp để hành động lại có rất nhiều, do
đó tình cảm nhờ hành động mà đƣợc khơi lại hoài hoài để chóng thành tập quán. Xin
nhắc lại rằng đây không phải hành động máy móc, nhƣng hành động đƣợc thúc đẩy bởi
những động cơ và tình cảm tốt. Từ động cơ và tình cảm sinh ra, hành động sẽ tác động
ngƣợc trở lại, khiến ý hƣớng thêm rõ và tình cảm thêm mạnh, sâu. Chúng ta hãy lấy một
thí dụ: Anh gặp một trẻ nhỏ rớt xuống sông. Ðộng lòng thƣơng, anh liều mình nhảy
xuống cứu. Cứu đƣợc, anh cảm thấy mừng nhƣ bắt đƣợc vàng. Anh bèn bồng nhỏ đƣa về
nhà nó, vuốt ve tỏ lòng xót thƣơng nó. Và anh cảm thấy lòng mềm lại, thấy thƣơng đứa
bé hơn, cũng nhƣ thấy lòng nhân của mình có cơ sở thêm vững. Ðể rồi lần sau nếu gặp cơ
hội giống thế, lòng nhân đƣợc củng cố rồi sẽ khiến anh vào cuộc dễ hơn và hăng hái hơn.
Quả thật, khi một tình cảm đủ mạnh (mà đức tính là một tình cảm), nó sẽ thúc anh động
khi có dịp. Có chuyển đƣợc thành hành động nhƣ thế, tâm tình và đức tính mới thấy
"thật" lên, mới củng cố và phát triển tốt. Chứ một tình yêu mà không khiến hy sinh đƣợc
vì ngƣời yêu, một dũng cảm mà thối lui trƣớc nguy hiểm, thì chỉ là hàng giả và năng đức
tƣởng tƣợng. Và ngƣời ta sẽ xứng đáng bị chế diễu, nhƣ thánh Yacôbê đã làm đối với đức
tin:
"Ích gì đâu, hỡi anh chị em! khi bảo là tôi có đức tin, mà tôi chẳng hành động gì? Thử
hỏi một đức tin nhƣ vậy có cứu đƣợc không? Nếu một anh chị em nào chẳng có gì mặc,
cũng chẳng có gì ăn hằng ngày, mà có kẻ chúc họ: � Bình an nhé, mặc ấm vào và ăn
ngon đi! Thế nhƣng kẻ ấy lại chẳng cho họ gì để sống, thì thử hỏi lời chúc ấy có nghĩa gì
không? Cũng thế, đức tin mà không hành động là đức tin chết. Ai đó sẽ bảo: � Anh có
đức tin ƣ? Còn tôi có hành động đây. Hãy làm sao để chứng minh đƣợc rằng anh có đức
tin dù không việc làm. Còn tôi, tôi lấy việc làm mà chứng minh cho đức tin của tôi"
(Yac. 2.14-18).
Trong Phúc âm, Chúa Yêsu cũng luôn đòi hỏi, chẳng những nghe lời Cha, mà còn thi
hành nữa. Kẻ nghe mà không thi hành thì giống kẻ xây nhà trên cát, chẳng có gì vững
chắc cho y (Mt. 7.26-27).
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***
Chính hành động và tập luyện bằng hành động đã làm nên những tập quán tốt, những
năng đức. Mà năng đức là một khuynh hƣớng cảm tính, nên làm theo cái đức nó đun đẩy
thì chẳng phải gắng chi nhiều, nhất là khi đƣợc ngọn trào cảm xúc mạnh chở mang đi.
Có điều không phải gắng, thì hành động còn giá trị hay không, khi mà nó đƣợc trả công
bằng vƣợng cảm (an ủi) rồi? Nói cách khác, phải chăng giá trị đạo đức của công việc là ở
cố gắng, là do những khó khăn? Và một công việc có giá phải là việc do ý chí hoàn toàn?
Quả là hành động duy bằng ý chí (không có gì hứng thú để làm), hành động ấy trau
luyện ý chí tôi, khiến đạo đức của tôi thành vững chắc, và tôi cứ hành động theo lẽ phải
bất chấp những trồi sụt thƣờng xảy ra ở tình cảm. Và đấy là những đêm và đêm tối rất
cần để thanh luyện sự đức hạnh của tôi. Có điều nếu tôi đức hạnh thật, thì dù không cảm
thấy sốt sắng khi cầu nguyện, phấn khởi khi làm việc lành, ở sâu thẳm trong tôi vẫn có
một đức Ái sâu xa, những khuynh hƣớng cảm tính tốt đẹp, dù ẩn chìm trong bóng tối
của vô thức. Chính vì để nuôi dƣỡng những khuynh hƣớng cảm tính ấy mà tôi phải suy
chiêm. Há chẳng phải chiêm để yêu Chúa và anh em, suy để ghét tội và có thái độ từ bỏ
đấy ƣ?
Ngay cả ý chí cũng cần đến tình cảm để tăng gia sức mạnh. Ý chí phần lớn do yếu tố
Ðộng (Activité) của tâm, và nó hƣớng ta về hành động. Nhƣng với con ngƣời thể-tâmthần ba mặt, thì dù ý chí mà hoàn thiện cũng không thể thiếu khuynh hƣớng cảm tính.

Thần khí với đoàn sủng. Hành động kiến thiết với đức Vọng
Lời là Ý thức của Cha về mình. Lời nhập thể đã giãi sáng Cha giữa dƣơng gian. Con
ngƣời Yêsu quả là Khải mạc viết hoa về Cha Ngài cùng với ý định Cha muốn cứu vớt.
Là Khải mạc viết hoa về Cha, xem ra Lời nhập thể muốn hƣớng ta về chiêm ngƣỡng: một
thánh thiện tĩnh, một đƣờng nên thánh đầy hƣơng vị Platon.
Thế nhƣng không chỉ có Lời nhập thể, mà còn có Khí giáng lâm; và Thần khí ấy không
chỉ soi sáng, dậy dỗ bên trong, mà còn hành động bên ngoài nữa. Vâng, Thần khí giáng
lâm đã biểu hiện sự giáng lâm của mình bằng một chấn động mạnh giữa thế giới, chấn
động nó chấn động thế giới. Thần khí là Ðộng năng (dunamis, sakti) mà! Ðây là Ðộng
năng đã từng tạo thế; Ruah Yaveh lƣợn trên mặt nƣớc (Stt. 1.2), để rồi sẽ tái tạo thế bắt
đầu từ con ngƣời Ngôi Hai: Ðộng năng đấng Tối cao (dunamis hupsistou) bao phủ nàng
(Lc. 1.35), rồi loài ngƣời nơi con ngƣời ấy: Lƣỡi lửa trên đầu từng ngƣời khi mà phòng
họp rung lên vì khí động từ cao (Tđcv. 2. 2-3).
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Ở chỗ là Ðộng năng hay sức mạnh tạo tác của Thiên Chúa, Thần khí hƣớng về hành
động, để rồi khi đƣợc trao tặng cho ta, Ngài cũng hƣớng ta về hành động nữa. Hành
động theo Ngài là hành động tái tạo con ngƣời ta nhờ ân sủng, hành động kiến tạo
Huyền thân Chúa (Eph. 4.12) nhờ đoàn sủng. Ân sủng và đoàn sủng, đó là những gì
Thần khí sinh ra trong ta do sự có mặt của Ngài. Ân sủng và đoàn sủng, đó là những gì
phân ra trong cùng một luồng thổi giản đơn của Thần khí, nên không hề tách biệt, mà
phân biệt cũng chẳng mấy khi rõ lắm. Do đó, nên thánh và mở Nƣớc Chúa luôn đi đôi
với nhau.
Vậy, trong khi tăng trƣởng thiêng liêng ở chính mình, mỗi ngƣời chúng ta hằng đƣợc
thúc đẩy để chung tay xây đắp Giáo hội thành con ngƣời hoàn chỉnh Chúa Kytô. Sự thúc
bách cũng nhƣ năng lực làm nhƣ thế hiển lộ rõ trong các đoàn sủng, đặc sủng mà Thần
khí phú cho mỗi ngƣời khác nhau tùy vai trò họ phải đóng.
Vậy đi vào luồng thổi Thánh Linh và tiếp nhận ở đó ân sủng, đặc sủng, bó buộc chúng ta
phải sinh lời cho nén bạc vốn, bó buộc chúng ta phải hành động trong đức Vọng cho sự
hoàn thành Vƣơng quốc Thầy ở cuối đƣờng lịch sử. Hành động trong đức Vọng đúng là
đi vào con đƣờng Thần khí muốn đổi mới mặt đất, nên cũng là buông mình vào luồng
thổi ấy đang thánh hóa chính mình tôi. Vâng, tôi không thể nên thánh mà không hành
động cho Nƣớc Cha mở đến. Và Nƣớc Cha tăng trƣởng cũng âm vang trong tôi thành sự
tăng trƣởng cách nào đó của chính tôi.
Thế nào rồi Thần khí cũng hoàn chỉnh Thân mình nối dài của Chúa ở điểm cánh chung,
và hoàn chỉnh với sự hợp tác của chúng tôi, và đây là niềm vinh dự lớn lao cho tôi. Tôi
chỉ việc buông mình theo luồng thổi của Thần khí, và đấy là bằng đức Vọng căng hƣớng
về cái Tƣơng lai cuối mà Thần khí muốn xây nên, là bằng hành động đóng góp bằng
phần riêng của mình tùy theo đặc sủng Ngài ban cho mình. Trong khi hành động, tôi
cũng phải ý thức về sứ mệnh chung của cộng đồng Dân Chúa, trong đó mỗi ngƣời góp
phần của mình, và do đó phối hợp hành động với nhau, kỳ cho đến khi hoàn thành kế
hoạch Thần khí là đặt tất cả dƣới bệ chân của Chúa (Eph. 1.22).

Hành động và sống đạo với năng đức thiên phú
Ðức Vọng hƣớng ta về tƣơng lai, về dựng xây Nƣớc Chúa, do đó nghiêng nhiều về hành
động. Hành động đi đôi với chiêm để xây dựng cho mình. Hành động hƣớng ra ngoài để
kiến thiết cho ngƣời khác. Hành động trong hƣớng đi của Vọng nên hăng say. Hành
động trong đức Vọng nên tin tƣởng. Mà Tín Vọng, ở chỗ đầy đủ của chúng, cũng hừng
lên đức Ái nữa. Tín-Vọng-Ái, đó là năng đức thiên phú đối thần.
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Giữa các đức đối thần, đƣờng ranh không rõ nét đâu. Mà cũng không rõ nét đƣờng ranh
giữa đối thần với đối vật, nhất là với đối nhân, khi mà yêu siêu nhiên, ta phải yêu tất cả
trong Chúa và yêu Chúa nơi anh em mình.
Năng đức là những khuynh hƣớng, tập quán luân lý. Năng đức tự nhiên do luyện mãi
mà thành. Ngƣời ta luyện bằng cả hành động bên ngoài lẫn hành vi bên trong. Hành vi
bên trong là những cố gắng khơi động tâm tình bằng suy tƣ và tƣởng tƣợng. Hành động
bên ngoài thì bằng cử chỉ, lời nói, việc làm. Ðể luyện đức Nhân chẳng hạn, ngƣời ta phải
nghĩ tốt về ngƣời khác, tƣởng nhƣ họ có gì rất đáng kính đáng thƣơng. Rồi làm những cử
chỉ thân thiện đi đôi với lời nói dịu dàng và những hy sinh giúp đỡ.
Tuy đức là do hành vi bên trong và hành động bên ngoài kết luyện thành, nhƣng đóng
góp của bản tính cũng chẳng phải là không quan trọng đâu. Ðóng góp ấy là dự kiện tự
nhiên (disposition naturelle), tức bẩm sinh do khí chất (tempérament). Kẻ mạnh về cảm
tính (émotivité) và nghiêng về hƣớng tha thì dễ tập quên mình và thiện cảm với ngƣời,
hơn là kẻ mạnh về động tính (activité) và nghiêng về hƣớng ngã, hay tính khép kín.
Ngoài dự kiện tự nhiên, còn có dự kiện siêu nhiên nữa. Dự kiện siêu nhiên, đó là ân sủng
và sự thấm nhiễm của ân sủng vào khiếu năng thành những năng đức thiên phú. Năng
đức thiên phú đƣa ân sủng vào cuộc sống trong chiêm hƣởng và hành động. Chúng gồm
năng đức đối thần hƣớng tôi về Thiên Chúa và năng đức luân lý hƣớng tôi về tạo vật,
cách riêng về con ngƣời.
Năng đức thiên phú là những khuynh hƣớng, chúng nhắm cuộc sống và hành động. Vì
do ân sủng từ trong nhiễm hóa các khiếu năng, chúng mới chỉ là khuynh hƣớng trong
trứng nƣớc thôi. Phải có tƣới tẩm bằng suy chiêm và "rodage" bằng hành động thì chúng
mới lớn thành cây, kết thành quả và hiện hình lên ở cảm nghiệm bên trong và cuộc sống
bên ngoài. Bởi thế, khi vừa chịu Phép rửa, có ân sủng và năng đức rồi, mà đƣơng sự có
thấy thay đổi gì đâu. Vì thế, phải phân biệt năng đức thiên phú và mặt tâm lý hay cảm
nghiệm của năng đức ấy. Ai cũng biết hai yếu tố mật thiết với nhau, nhƣng đâu là quan
hệ, thì ngƣời ta khó đồng ý với nhau đƣợc. Thật ra, điều ngƣời ta thƣờng tranh cãi chỉ
liên quan đến mối tƣơng quan giữa một đằng là sự gia tăng đức siêu nhiên và đằng kia là
cố gắng của con ngƣời.
Theo học phái Suarez, nhờ hành vi năng đức mà ta có công đức (mérites), để nhờ công
đức mà Chúa tăng thêm ân sủng cùng với đức thiên phú. Nói rõ hơn, sự gia tăng ân sủng
và đức thiên phú đã thành món tiền thƣởng, mà công đức là nguyên do. Một tƣơng quan
thuần pháp lý và ngoại khởi qua trung gian của một yếu tố ngoại tại: cái công tự nhiên
của tôi.
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Học thuyết Tôma-phái xem ra tinh tế hơn một tí: Hành vi theo năng đức (hành vi tự
nhiên, hẳn thế) tƣớc bỏ những trở lực về phía con ngƣời, nhờ đó ân sủng và năng đức
thiên phú tác động mạnh lên, và hành vi năng đức (hành vi tự nhiên nữa rồi) mạnh
thêm, và điều này kéo theo sự gia tăng năng đức và ân sủng từ phía Chúa. Nói cho gọn,
cố gắng (tự nhiên) của tôi làm nên một dự kiện (disposition), còn việc gia tăng ân sủng và
năng đức siêu nhiên là việc của riêng Chúa hoàn toàn. Ðúng là học thuyết này bảo vệ
đƣợc tính miễn phí (gratuit) của ân Chúa, nhƣng cố gắng con ngƣời chỉ có giá trị tiêu cực
và tự nhiên là tháo gỡ những chƣớng ngại để ân Chúa làm việc một mình. Ngƣời ta đã
phân cách tự nhiên với siêu nhiên, và biến ân sủng thành một món đồ tặng trao nó tách
khỏi ngƣời đƣợc trao tặng.
Nhƣ đã nói trên kia, ân sủng không phải là một món đồ, một bản thể đứng riêng. Ân
sủng là chính Chúa ở chỗ Ngài yêu tôi và tự thông ban cho tôi (ân sủng chủ tạo); đồng
thời là chính tôi ở chỗ đƣợc cải hóa thành đáng yêu và sung sức do sự ôm hôn ấy của
Chúa (ân sủng thụ tạo). Ðể rồi khi tôi hành động trong ân sủng, thì đó là tôi đang làm
bằng sức Chúa tự thông cho, cũng là làm bằng sức tôi đƣợc nâng lên và cải hóa trong sức
Chúa. Một sự thành một nào đó khiến trong việc ấy, tất cả là do Chúa, mà tất cả cũng do
tôi. Một sự thành một sinh động, khiến tôi có thể cảm nhƣ "không phải là tôi sống nữa, mà
Chúa Kytô sống nơi tôi" (Gal. 2.20). Sự đồng tác của tôi với ơn Chúa gọi là hợp tác
(coopération) vì là tùy phụ. Tuy tùy phụ, nhƣng vẫn trọn vẹn là của tôi, khiến cho với ơn
Chúa, vẫn là tôi hành động để kiến thiết Thân mình Chúa ở cả nơi tôi lẫn nơi Giáo hội
Ngài (Eph. 4.7, 12-13). Nếu đây là sự lớn lên thiêng liêng của tôi, thì sự hợp tác của tôi
hẳn là căn bản. Còn nếu đây là sự tăng trƣởng của ngƣời khác, thì sự hợp tác của tôi bằng
đặc sủng chỉ là thứ yếu thôi.
Vậy, trong tất cả, hãy làm "gà mái" trƣớc Chúa, hành động hết sức mình, nhƣng chỉ tin
vào Chúa nhƣ tác giả chính của tất cả, nhƣ có ngƣời đã nói:
 Hành động nhƣ tất cả là do mình, tin nhƣ tất cả là do Thiên Chúa!
"Nhƣ tất cả là do mình" thôi sẽ khiến ta kiêu căng. "Nhƣ tất cả là do Thiên Chúa" thôi sẽ
khiến ta không làm hết mình. Dung hòa đƣợc cả hai ý nghĩ mới làm nên một thái độ
thích hợp trong hành động.
***
Nếu sự phát triển năng đức đòi hỏi sự hợp tác của tôi bằng cả hành vi suy chiêm lẫn bằng
hành động bên ngoài, mà hiệu quả là khơi động tâm tình và củng cố khuynh hƣớng, thì
tại sao lắm lúc tôi có cảm giác suy thoái, mà sự thật không phải thế; ngƣợc lại có khi tôi
cảm thấy mình tin yêu nhiều, mà hễ hết "cơn sốt" cảm tính ấy, lại bỏ cầu nguyện ngay?
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Phải chăng cảm nghiệm và khuynh hƣớng cảm tính chẳng đóng vai trò gì hết, và do đó,
suy chiêm hay hành động cũng vô tích sự luôn?
Ðúng là không nên vụ vào cảm và nghiệm, vì cảm xúc trồi sụt thất thƣờng tùy theo "thời
tiết" bên ngoài cũng nhƣ điều kiện tâm sinh lúc ấy của tôi. Thế nhƣng, phải phân biệt
nghiệm cảm với tình cảm có thật. Tình cảm của chị với con chị thì thƣờng hằng, nhƣng
không vì thế mà chị luôn cảm thấy yêu nó và yêu mãnh liệt đƣợc. Nên dù lúc không có
cảm xúc yêu, chị vẫn săn sóc con nhƣ đang rất yêu.
Ngoài ra, còn phải phân biệt giữa cảm xúc hữu thức và tình cảm vô thức nữa. Ðôi khi
lòng say yêu một ngƣời rất thiết tha ở vô thức, mà lại biểu hiện ở ý thức bằng những cảm
xúc ghét hận khó hiểu. Và đôi khi một tình cảm mạnh do cấm cản mà rút vào vô thức, có
thể hƣớng về một đối tƣợng khác để thay thế trong đời sống hữu thức (của tâm bệnh, cố
nhiên).
Năng đức thiên phú cũng mọc lên từ ân sủng trong vô thức. Phải có sự tập dƣợt của tôi
để nó lộ dần trong cuộc sống và trong nghiệm cảm. Dẫu thế, khi đã sống năng đức ấy
sâu xa rồi, đôi lúc tôi vẫn không cảm nghiệm nó và chẳng hứng thú gì khi hành động
theo. Nhƣng nếu tôi vẫn hành động bất chấp cảm nghiệm, đó là vì năng đức vẫn tác
động mạnh vào ý chí của tôi.
Có điều, để năng đức tỏa lan đến hết cuộc sống, thì không thể nó không trở thành một
khuynh hƣớng cảm tính, khiến tôi hành động dễ dàng và đầy hứng khởi. Khuynh hƣớng
cảm tính này thƣờng chỉ lớn lên trong suy chiêm và hành động. Và sự tăng trƣởng này
có âm vang ở bề sâu, chỗ mà con ngƣời nội tâm tôi đang gặp Chúa trong ân sủng. Và
nhƣ thế, con ngƣời nội tâm lớn lên trong ân sủng (ân sủng cả về mặt thụ tạo lẫn chủ tạo).
Vậy nếu con ngƣời nội tâm và ân sủng thụ tạo lớn lên do hành vi năng đức của tôi, há
chẳng phải năng đức cũng lớn theo do đó, khiến cho sự hợp tác của tôi không chỉ đẩy lui
những chƣớng ngại, mà còn gia tăng ân sủng và củng cố năng đức thiên phú?
Thiên Chúa vẫn là nguyên ủy (principe) của sự tăng trƣởng ấy, và tôi là đồng nguyên
nhân. Nhƣng chính tƣ thế và khả năng đồng nguyên nhân này lại là hiệu quả của ân
Chúa. Ân Chúa đã bắt đầu và ân Chúa đi suốt chiều dọc cố gắng của tôi cho đến khi tận
kết ở hiệu quả cuối cùng là sự lớn lên của tôi và của Thân mình Chúa. Do đó, tôi phải
luôn ở trong tƣ thế đón đợi và thụ tiếp, và đó là cách để tôi mạnh lên: "Khi tôi yếu, đó là
lúc tôi khỏe" vậy!

Cách nên thánh bằng hành động
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Hành động, một khi bằng ý hƣớng (của tôi) nó đi vào đúng hƣớng của Tạo hóa là phát
triển không gian sống và thăng tiến giống ngƣời, hay khi nó đi vào đúng kế hoạch Thần
khí là hoàn thiện tôi và dựng xây Thân mình Chúa, hành động nhƣ thế không thể không
kéo xuống ân sủng, đặc sủng Chúa, không thể không thánh hóa tôi và tỏa sức thánh hóa
quanh tôi. Có điều làm sao để ý hƣớng mình đi vào hƣớng ý muốn Chúa, và trong cụ
thể, làm sao để thánh hóa hành động đây?
Trƣớc hết, nên lƣu ý rằng hành động gặp nhiều nguy hiểm hơn là suy chiêm, nguyện cầu
gấp bội. Cầu nguyện dễ tạo bầu khi thiêng liêng bao quanh tôi. Suy chiêm tự đƣa tôi đến
gặp Chúa ở sâu trong lòng mình. Trái lại, hành động dễ hƣớng tôi ra ngoài, về phía
những "ngƣời trần mắt thịt" mà tôi ƣa tiếp xúc, về phía những công việc chúng làm bận
tâm tôi ngay cả trƣớc bàn thờ, về phía chính cái Tôi nó muốn bằng thành công tự khẳng
định mình nhƣ một "siêu sao" trƣớc mắt ngƣời khác.
Vậy trƣớc hết, để thánh hóa hành động, tôi phải thanh tẩy ý hƣớng trong hành động.
Làm sao để hạ cái Tôi xuống khỏi ngai vàng, và chỉ hƣớng sự quan tâm đến hƣng suy
Nƣớc Chúa và hạnh phúc của anh em! Có thể những động cơ này cũng có mặt cả đấy,
nhƣng xen lẫn với những động cơ xấu chúng có thể lấn át những động cơ trên. Nên
cần "dọn cỏ lùng" và làm nổi cao những cây lúa tốt. Bằng vấn tâm và suy chiêm, bằng bỏ
ý riêng và nhiều hy sinh khác, ta có thể tỉa lá dần dần.
Làm sao làm nổi cao cây lúa đây? Nghĩa là làm sao mang tới cho hành động những ý
nghĩa hay mục đích cao đẹp?
Chúng ta thử trở về với ý nghĩa thanh bần và khiêm nhƣờng của lao động trong đời sống
tu xƣa.
Vất vả để kiếm cơm, có lẽ đấy là cách đi vào số phận của ngƣời nghèo, cũng là để liên đới
với những anh em cùng túng ấy. Sống bằng chính đồng tiền mồ hôi nƣớc mắt của mình,
ngƣời nghèo đánh giá đồng tiền ấy bằng sức nặng của mồ hôi nƣớc mắt kia, do đó không
dám phung phí nó nhƣ những công tử bột con nhà giàu đâu.
Coi khinh đồng tiền và tiêu không cần tính cũng là thái độ của một số tu sỹ hôm nay, khi
mà họ không phải lo cho ngày mai vì đã có ông quản lý lo thay rồi. Do đó thiết tƣởng
thúc con cái hay tu sinh làm việc đôi phen, ít là để thêm tiền mua sách chẳng hạn, đó lá
cách giúp những tâm hồn trẻ ấy biết tiết kiệm, biết trọng của cải nhƣ tặng vật của Chúa
và công sức của anh em, biết liên đới với những ngƣời lao động ấy cũng nhƣ cảm thông
với những thành phần nghèo khổ.
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Nhƣng coi chừng! Việc trọng đồng tiền cũng là con dao hai lƣỡi đấy. Nó có thể biến anh
thành con ngƣời biển lận, ƣa tích lũy mà không dám tiêu khi cần thiết. Tâm hồn anh khi
ấy sẽ đầy tràn lòng yêu của, khiến không "hƣ kỳ tâm", không siêu thoát đƣợc. Thế thì đâu
còn"thanh bần trong tinh thần" thực sự nữa?
Do đó, bên cạnh công việc làm ăn, phải có những việc làm không ăn. Nhƣ bác sỹ khám
bệnh không công đôi phen, cho thuốc không lấy tiền. Nhƣ thợ xây có thời đi xây không
nhà cho viện cô nhi. Nhƣ cô giáo dạy ngày có lƣơng rồi, sẽ dạy không lƣơng cho một lớp
học tình thƣơng ban tối. Làm để ăn giúp chúng ta sống nghèo vật chất. Làm không lƣơng
nhƣ một nghĩa cử giúp ta "nghèo trong tinh thần" và biến hành động của ta thành vô vị
lợi, thành cao thƣợng.
***
Thật ra, làm không lƣơng dễ đặt ta vào thế thƣợng phong cũng nhƣ đặt kẻ đƣợc giúp đỡ
vào thế hạ phong của kẻ chịu ơn, phải cầu cạnh. Nên nếu việc làm ấy có thể mang ý
nghĩa thanh bần và phục vụ, thì nó cũng có thể thổi phồng cái Tôi, thỏa mãn máu ham
thống trị và lòng tự ái. Chúng ta đã chẳng thấy đôi phen một nữ tu bán hàng hay mấy cô
bán hàng quốc doanh trƣớc đây, vì không cần bán thứ vốn không phải của mình, đã tỏ
vẻ kênh kiệu nhƣ những kẻ bố thí đó sao? Vậy làm mà ăn và lụy ngƣời khác để có ăn sẽ
khiến ta khiêm tốn hơn. Nhất khi đây là việc tay chân, việc hầu hạ.
Việc tay chân ƣ? Xƣa bên Âu châu, việc ấy chỉ dành cho nô lệ thôi, nên ngƣời tự do hết
sức né tránh nó. Cũng bên Âu châu thời ấy, phải làm để sống tỏ rõ vị trí xã hội thấp kém
của mình. Cho nên ngƣời quý tộc suốt năm tháng dong chơi, tiệc yến, dành việc coi sóc
điền trang cho một quản lý thƣờng dân.
Ngày nay, ở các nƣớc tiên tiến, ngƣời ta bắt đầu coi trọng lao động và coi khinh kẻ vô
công rồi nghề. Thế nhƣng ngƣời ta vẫn so sánh giữa các loại hình lao động khác nhau.
Lao động điều hành dĩ nhiên hơn hẳn lao động của kẻ thừa hành rồi. Lao động trí thức
hay nghệ thuật đƣợc tôn kính khác hẳn công việc lấm láp dƣới mỏ, công việc khuân vác
ở bến tàu, công việc quét dọn ở nhà hàng và công viên. Và dĩ nhiên nghề tự do không
thể đƣợc sắp ngang hàng với công việc của kẻ hầu ngƣời hạ trong nhà, công việc nó đặt
họ vào giai cấp và tƣ thế đầy tớ trƣớc ông chủ và bà chủ.
Vậy, muốn nên thánh bằng khiêm nhƣờng, và khiêm nhƣờng trong hành động, hãy cố
làm một số công việc tay chân nhƣ làm vƣờn và quét dọn trƣớc cổng; hãy làm lấy những
việc của riêng bản thân, nhƣ quét phòng và dọn cầu tiêu, giặt dũ, chứ đừng bắt ai hầu hạ
mình khi mình có thể làm đƣợc,
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Dầu sao cũng nên nhớ: Bất kỳ hình thức lao động nào cũng có thể là con dao hai lƣỡi cho
đời sống đạo đức. Một ngƣời thuộc tầng lớp thƣờng dễ tránh mấy công việc tầm thƣờng
để khỏi bị coi khinh. Chứ một ngƣời đƣợc xếp vào giai cấp trên rồi có thể bị cám dỗ làm
đôi việc của ngƣời dƣới, để do đó đƣợc tôn kính nhƣ một ông tuy lớn mà lại có óc bình
dân.
Trong các việc, thì việc tay chân khi không đòi nhiều tập trung (trong cuốc đất chẳng
hạn) dễ khiến ta đƣa lòng lên với Chúa. Nhất là khi đƣợc làm nơi thanh vắng hay giữa
thiên nhiên.
Những việc trí thức thƣờng cũng phải đƣợc làm nơi thanh vắng, nên từng lúc khi tạm
ngƣng, cũng cho phép ta đi vào nguyện cầu, nhè nhẹ thôi, do mệt trí rồi, cố nhiên. Có
điều công việc trí thức hay nghệ thuật dễ làm phổng mũi tôi, do đó mà một số thánh tổ
lập dòng muốn dòng né tránh nó.
Trong các việc trí thức, thì dạy học có lẽ nguy hiểm hơn, do cám dỗ làm thày cũng nhƣ
cám dỗ thống trị. Bởi thế, thay vì nghĩ về mình, hãy nghĩ về học trò của mình, coi họ nhƣ
con đẻ trong Chúa, những đứa con mà tôi muốn bồi đắp cho. Không phải để họ lụy tôi,
nhƣng để tôi đƣợc dâng họ cho Chúa.
Ðối với những việc khiến tôi phải bận tâm, tiếp xúc nhiều, cũng nhƣ đôn đáo ngƣợc xuôi,
thì cần cố gắng lắm, tôi mới khỏi bị cuốn hết ra ngoài và giữ đƣợc sự bình an bên trong.
Bởi thế trong khi làm việc, từng lúc tôi phải biết dừng lại, phút giây thôi, để hâm nóng
mình bằng những lời nguyện tắt, những cú liếc mắt nhanh về phía Trời. Rồi khi ngƣng
lâu đƣợc, hãy làm sáng tỏ lại ý nghĩa của việc, động cơ của tôi. Sự cân bằng của lực hƣớng
tâm này với lực ly tâm của công việc ấy rất cần cho sự nên thánh bằng hành động. Chúng
ta có thể chen Thiền vào giữa những buổi làm việc. Chúng ta phải trở về với phƣơng
pháp "Chiêm để yêu" khi đối tƣợng của chiêm và yêu không chỉ là cỏ hoa và chim chóc
(nơi thánh Phan sinh), mà còn là ngƣời trần và tác phẩm của nó nữa.
***
Linh hồn của hành động là động cơ của nó. Ðộng cơ là cả ý nghĩ lẫn tâm tình, nên yếu tố
cảm tính trong việc thánh hóa của hành động là vô cùng quan yếu.
Mà nói đến cảm tính, thì một ngƣời hội nhất nhƣ một con ngƣời không thể không hội
nhất về cảm tính và đức hạnh. Sự hội nhất cảm tính và đạo đức ấy sẽ lộ ra trong hành
động và đời sống. Cũng nhƣ sự hội nhất ở đời sống và hành động sẽ quyết định và củng
cố sự hội nhất bản thân về mặt cảm tính và đạo đức nói trên.
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Vì thế, chúng ta không nên hành động gặp chăng hay chớ, không nên hành động lung
tung, bạ gì cũng làm, vì mục tiêu gì cũng xong. Hãy biết tổ chức cuộc sống và hành động
xung quanh một hƣớng đi duy nhất. Hãy tập trung sức lực vào một hai công việc chủ
chốt, tập trung hành động bao nhiêu có thể xung quanh vài mục tiêu nhất định.
Ðể hội nhất con ngƣời đức hạnh, thƣờng nên hội nhất bằng lòng Nhân, đức Ái, trung tâm
và cao đỉnh của mọi đức. Vậy làm gì, hãy làm vì tình yêu đối với Chúa, tình thƣơng đối
với anh chị em. Hãy tìm hạnh phúc của anh chị em, dù đây là hạnh phúc tự nhiên hay
siêu nhiên, vật chất hay tình cảm. Có điều cái mà tôi nhắm cuối cùng phải là hạnh phúc
toàn vẹn của họ trong Chúa, dù công việc của tôi không dính dáng gì đến lợi ích thiêng
liêng của họ.
Nói cho đúng ra, sự hội nhất của hành động không nằm ở thân xác nó là hình thức, cho
bằng ở linh hồn nó là động cơ. Bởi thế, một cha sở đối với con chiên, một bà mẹ đối với lũ
nhỏ, có thể làm mọi thứ việc cho chúng và vì lợi ích của chúng, mà những việc ấy dù đa
tạp, vẫn chỉ làm nên một việc thôi, việc hầu hạ bầy con của mình và biểu lộ tình yêu bằng
sự hầu hạ ấy.

TÓM LẠI
Vật chất chỉ tồn tại trong biến dịch. Và sự đổi thay tổng quát là từ đơn nhất sang phức đa,
từ thô sơ đến hoàn mỹ. Cho nên, phức đa và biến dịch không nói lên một thoái hóa, ít là
đối với vật chất. Cả hành động và thụ động, điều kiện cho những đổi thay ấy, cũng chẳng
xấu xa gì.
Thế nhƣng con ngƣời có phải là vật chất hay không?
Các thuyết nhị nguyên chủ trƣơng con ngƣời là tinh thần thôi, nên cần giải thoát nó khỏi
nhà tù vật chất, giải thoát luôn khỏi những đổi thay cùng với hành động và thụ động.
Trái lại, Kytô-giáo coi con ngƣời là xác thần hai mặt, sáng tạo là việc tốt của Thiên Chúa,
con ngƣời đƣợc làm nên để hoàn thiện tác phẩm ấy, nhất là để hoàn thiện chính mình.
Bởi thế hành động, mà phản chấn làm đổi thay chính mình, thành quan yếu đối với
chúng ta. Nhất là khi Thần khí, nhƣ động năng của Thiên Chúa, đã là tác giả của cả sáng
tạo lẫn tái tạo siêu nhiên. Vậy hành động theo hƣớng sáng tạo và tái tạo ấy cũng là
buông mình vào luồng thổi của Ngài, để Ngài thánh hóa ta bằng ân sủng nó đòi ta hợp
tác, và thánh hóa xung quanh ta bằng đoàn sủng nó giúp ta hành động.
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Dẫu sao, hành động dễ hƣớng ta ra ngoài về phía công chuyện và ngƣời đời, về phía tƣ
lợi và hƣ danh. Do đó, phải cân bằng sức ly tâm này bằng lực hƣớng tâm đƣợc tạo nên
bởi xét mình và nguyện cầu, bởi cố gắng thanh luyện động cơ và ý hƣớng.
Hãy đƣa vào lao động những ý nghĩa nhƣ khiêm nhu và thanh bần. Sự làm việc kiếm
sống đặt ta vào vị thế ngƣời nghèo và giúp ta liên đới với giai cấp lao động. Làm một số
việc tay chân và việc hầu hạ cũng khiến ta khiếm tốn hơn. Ngoài ra, dành một phần thời
gian cho những phục vụ không công sẽ đƣa ta vào tinh thần vô vị lợi và siêu thoát.
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Vật chất chỉ tồn hữu trong biến dịch. Biến dịch ấy trong tổng quan là một tiến hóa. Và
tiến hóa ấy nhắm đích cuối là con ngƣời.
Con ngƣời vừa là vật chất, vừa vƣợt cao hơn vật chất nhờ mặt thiêng liêng. Trong vật
chất, nó đổi thay với vật chất. Cao hơn vật chất, nó tự đổi chính mình. Vâng, len lách
giữa những tất yếu của vật chất, nó khai phá lối đi riêng nhờ tự suy và tự định. Chẳng
những tự đổi đƣợc mình, nó còn tác động ra xung quanh để biến đổi xung quanh nữa.
Quả thế, nếu vật chất thụ động nên phản ứng (réagir) thôi, thì trong thụ động, con ngƣời
còn biết hành động (agir).
Về hành động, kinh viện xƣa phân biệt loại nội diễn (immanens) và thứ ngoại tác
(transiens). Hành vi nội diễn gồm tri thức và quyết định chúng biến đổi con ngƣời tôi.
Còn hành động ngoại tác thì biến đổi quanh tôi, bởi tận kết ở ngoài tôi, nơi bức tranh mà
tôi vẽ nên, nơi kẻ thù mà tôi đánh ngã. Thật ra, dù tri thức hay quyết định, tôi cũng phải
làm với xác thân nơi não bộ, do đó tỏa sóng làm chấn động quanh tôi. Và dù chỉ hoa cây
cọ hay giơ nắm đấm, tôi cũng làm với cả con ngƣời, dù ở tay chân thôi, do đó chính tôi
cũng đổi thay do phản chấn. Bởi thế thiết tƣởng, việc nội diễn và ngoại tác tuy có phân
đấy, mà đƣờng phân không rõ đƣợc. Thông thƣờng, hễ tri thức soi sáng ý chí, thì ý chí
chọn lựa và hƣớng căng về hành động. Ðến lƣợt hành động nhƣ praxis sẽ làm sáng thêm
lý trí, đồng thời củng cố ý muốn và khơi động tình cảm, nên hiệu quả vừa có cả bên
ngoài lẫn bên trong.
Trong chƣơng trƣớc, chúng ta đã bàn đến sức thánh hóa của hành động nói chung.
Trong chƣơng này, chúng ta bàn chuyên về hành động tông đồ (apostolique), ở chỗ nó
nhắm trực tiếp sự thánh hóa của ngƣời khác, đồng thời trở ngƣợc lại để thánh hóa chính
bản thân tôi. Tông vụ, ở chỗ nó là "việc chăm sóc các linh hồn" (cura animarum, do đó có
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chữ curé, cha sở) là sứ mệnh căn bản của Hội thánh, do đó bổn phận chính yếu của mọi
thành viên Kytô-hữu. Ðây là tùy theo phần ân mình nhận mà góp sức làm tăng trƣởng
Huyền thân Chúa Kytô (Eph. 4.16). Mà đã là bổn phận chính yếu tùy chức phận và phần
ân, thì nó cũng là thành phần không thể thiếu trong chƣơng trình nên thánh của chúng
ta.

Cùng dựng xây Vƣơng quốc Sự Thiện
Thiên nhiên đã tiến hóa từ đơn giản đến phức đa, từ thô sơ đến hoàn hảo, từ khoáng chất
đến con ngƣời. Con ngƣời, với lý trí để soi sáng thiên nhiên, với ý chí để quyết định về
mình và xung quanh mình, đã mang đến cho sáng tạo một ý nghĩa.
Ðến lƣợt chính con ngƣời, nó còn phải làm ngƣời, phải tiến hóa để hoàn thiện bản thân
nữa. Với cảm thức thiện ác nhƣ chiếc ra đa, nó khám phá dần các giá trị luân lý, rồi hoàn
thiện mình bằng cách đƣa những giá trị ấy hội nhập vào đời sống và hành động. Cùng
hƣớng căng về Sự thiện để hoàn thiện mình (và hoàn thiện lẫn nhau) trong đó, hết thảy
chúng ta xây đắp và hoàn thành dần Vƣơng quốc của Sự Thiện theo tiếng gọi, nếu tôi
không lầm, của E. Kant. Cũng theo Emmanuel Kant, con ngƣời đang hoàn thành mình
nhƣ thế cũng là con ngƣời tự chứng nghiệm với mình về sự hiện hữu của Thiên Chúa nhƣ
điểm dung hòa của nguyên tắc "Làm thiện bất cứ giá nào" với ƣớc mong hạnh phúc của
hết thảy. Vƣơng quốc Sự Thiện đã thành một với Vƣơng quốc Thiên Chúa, Vƣơng quốc
tự nhiên với Ngai Chúa còn tít tắp trên cao.
Thật ra, con ngƣời không chỉ hƣớng căng về Sự Thiện từ sâu trong bản tính, mà từ sâu
trong bản tính ấy nó còn hƣớng căng về cái Tối thánh thiêng do cảm thức tục thiêng. Do
đó, cùng lúc khai phá luân lý, nó cũng khai phá tôn giáo nữa. Và do đó, ở đỉnh cao của
chúng, đạo đức và tôn giáo thế nào rồi cũng gặp nhau.
Cảm hứng từ Platon-thuyết, Do thái-Kytô giáo hồi đầu công nguyên đã nhìn sáng tạo
nhƣ một mô phỏng. Trƣớc khi xây một thành phố, kiến trúc sƣ đã sẵn có thành phố ấy
trong đầu rồi. Nếu thành phố lý tƣởng của Platon nằm trên thế giới các ý tƣởng, thì trong
Do thái-Kytô giáo, nó lại trụ ở Lời, Logos. Thiên Chúa đã nhìn ngắm Logos của mình,
cũng là nhìn ngắm chính mình mà sáng tạo trời đất, nhất là sáng tạo loài ngƣời. Mô
phỏng một mình Ngài, dĩ nhiên trời đất rất thống nhất với nhau. Nhất là khi ở bên trong,
Thiên Chúa còn là "cộng đồng" tam vị nữa.
Là trung tâm và điểm quy chiếu của trời đất, loài ngƣời càng là hình ảnh hoàn mỹ của
Thiên Chúa (Stt. 1.26-27), do đó thống nhất ở độ cao hơn. Vì con ngƣời mang sứ mệnh tự
hoàn thiện lấy bản thân, nên loài ngƣời cũng phải làm thế bằng cách tự hoàn thành mình
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nhƣ một côïng đồng yêu thƣơng theo hình ảnh Thiên Chúa ở chiều sâu Cha-Con-Thần
khí. Bởi thế, cả về ba mặt tâm-sinh-đức lý, con ngƣời không cách nào triển nở nếu không
mở sang ngƣời khác, nếu không sống đức Nhân, nếu không liên đới với cộng đồng.
Nhƣ thế, loài ngƣời tiến hóa theo đúng nghĩa cũng là loài ngƣời nhƣ một toàn khối đang
đồng lao xây đắp Vƣơng quốc Sự Thiện bằng cuộc sống, bằng hành động của mình. Và
nhƣ thế, lịch sử đúng ngƣời của loài ngƣời cũng là lịch sử cộng đồng của sự hoàn thành
Vƣơng quốc Sự Thiện nói trên.
Chị có thể thắc mắc: Thế sao không nhìn ra đâu sự tiến hóa ấy, khi mà thay vì yêu
thƣơng chỉ thấy chém giết, thay vì đức hạnh chỉ thấy ăn chơi trác táng và lừa lọc khắp
nơi?
Xin thƣa: Một tiến hóa đúng ngƣời phải là tiến bộ về phẩm hơn là về lƣợng. Bởi số lƣợng
là căn bản để đo vật chất mà.
Nói về mặt luân lý, sự tiến hóa thấy rõ của nó là từ đạo đức bao cấp của lề thói, tập tục
chuyển dần sang đạo đức bản thân, đặt nền trên quên mình và tình liên đới, cũng nhƣ
trên nguyên tắc "làm thiện bất cứ giá nào". Chính đây mới là những nền móng vững chắc
từ đó mọc lên những đỉnh cao thánh thiện. Vâng, con ngƣời thời đồ đá, giống nhƣ trẻ nít,
hẳn là ít gian manh và tà độc hơn, nhƣng do ý thức đạo đức còn hời hợt, do vốn liếng
truyền thống còn ít ỏi, không thể đạt tới những độ sâu lành thánh nhƣ một Khổng tử hay
Mahâtma Gandhi.
Riêng về ý thức cộng đồng, thì tuy ngày nay lắm cơ chế cũ nhƣ đang tan rã, nhƣng chính
do sự tan rã của những trói buộc bên ngoài ấy, mà những kẻ thiện chí có thể tụ họp thành
những gia đình và cộng đồng cơ sở mà nền tảng chỉ là yêu thƣơng và tự nguyện hiến
dâng thôi.
Nếu tiến hóa về đạo đức khá rõ, thì tiến hóa về tôn giáo càng rõ hơn. Từ việc đặt thần
thiêng vào sự vật này, hiện tƣợng kia ở thuở bán khai, nay con ngƣời quy nó về một Siêu
việt thể duy nhất. Từ những hình thức trao đổi thô thiển bằng phù phép và đồng bóng,
nay con ngƣời tổ chức những tôn giáo lớn với tế tự trang nghiêm, với kỹ thuật vét rỗng
và nhập định chúng dẫn đến những kinh nghiệm cực kỳ sâu xa và huyền bí.

Cùng hoàn thành Vƣơng quốc đức Kytô
Vƣơng quốc Sự Thiện, thật ra, không chỉ là Vƣơng quốc tự nhiên đâu. Ngay từ lúc khởi
đầu, loài ngƣời đã đƣợc tạo nên vì một định mệnh siêu nhiên. Do đó, nên ngƣời cũng là
vƣợt cao hơn ngƣời để nên thánh trong Thiên Chúa. Một Hiện sinh tố siêu nhiên (un
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existential surnaturel) theo tiếng gọi của K. Rahner (cảm hứng từ Heidegger) đã biến
cuộc sống thành siêu nhiên tự nền tảng. Nên tự nền tảng, Vƣơng quốc Sự Thiện đƣợc
nâng cao hơn nó và đƣợc đẩy đi, không phải về phía đích thôi, mà còn vào trong đích
Thiên Chúa; không phải chỉ bằng khí lực ngƣời, mà còn bằng Thánh Thần khí luôn. Và
nhƣ thế, Vƣơng quốc Sự Thiện đã thành Vƣơng quốc siêu nhiên Thiên Chúa cách nào rồi.
Ruah Yaveh đã du nhập thế trần và can thiệp vào lịch sử, để giữa những đẩy đƣa lịch sử,
Ngài đẩy đƣa loài ngƣời theo hƣớng gió của Ngài. Vƣơng quốc Thiên Chúa không thể đi
bên lịch sử, nhƣng đi giữa dòng lịch sử, dù vẫn phân biệt với lịch sử tục thế. Và điều ấy,
chỉ cặp mắt đức tin mới nhìn ra. Và phải lùi thật xa, để bao quát toàn cảnh của một đoạn
đƣờng dài, mới nhìn ra những quanh co bí ẩn của nƣớc cờ Thần khí.
Càng huyền diệu và bí ẩn khi lịch sử đã có điểm hội tụ của nó: đức Yêsu Kytô, Lời Chúa
thành ngƣời. Thiên Chúa không nói bằng lời phát ra từ Ngài nữa, mà bằng Lời viết hoa
sinh ra bởi Ngài. Con tầu lịch sử loài ngƣời đã đƣợc dằn (lesté) bởi khối dằn Ngƣời Trời
để đƣợc hút về đích điểm Phục sinh. Và trần thế, nhờ men Nhập thể và Thánh Thể, nay
có hƣơng vị Thịt máu Chúa để biến thành Môi sinh thần thánh hay Cảnh vực thần linh
(Milieu divin) trong đó ta sống lên siêu nhiên và biến đổi tất cả theo mình.
Nếu trần thế là nơi Thiên Chúa có mặt, thì đây cũng là nơi Ngài vắng bóng. Cùng một
mảnh đất, mà hai sức mạnh đang giành giật nhau: sức mạnh yêu thƣơng của Thiên Chúa
và sức mạnh thù hận của Satan. Cùng một gƣơng mặt con ngƣời, mà vừa phản chiếu hào
quang vinh thắng của đấng Kytô phục sinh, vừa hằn nét tang thƣơng của "sâu, chứ không
phải ngƣời" (Isaia). Hỏi ta có đau xót khi nhìn gƣơng mặt này, và muốn góp phần biến
nó thành gƣơng mặt kia?
***
Cộng đồng ngƣời nay đã có điểm hội tụ mới: Tân Ađam đức Yêsu Kytô. Mỗi ngƣời và
hết thảy, vì nối dài thân mình Chúa thành Huyền thân, nên trong Chúa Kytô,
nhƣ "chung phần bản tính Thiên Chúa" (theias koinônoi fuseôs), do đó thành thủ túc thực
sự của nhau, thực sự (fusis) chứ không trong tinh thần (moral), theo nghĩa bóng. Bởi thế,
sự nên thánh không còn là việc riêng của cá nhân. Bƣớc tiến của cá nhân có gì nằm trong
bƣớc tiến chung của toàn Giáo hội đồng hành:
 "Thiên Chúa muốn rằng: con ngƣời không nên thánh và đƣợc cứu vớt riêng rẽ, bên
ngoài những liên đới với ngƣời khác" (LG. 9).
Thêm vào đấy, trong Chúa Kytô, tất cả đã thành đồng môi giới với Chúa để có thể ảnh
hƣởng thiêng liêng đến nhau, tất cả thành đồng sứ giả (envoyé) với Chúa để đƣợc sai đến
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với loài ngƣời. Toàn Hội thánh, với nhóm Mƣời hai (và những ngƣời kế vị họ) dẫn đầu
đã đƣợc Chúa sai đi (Mc. 16.15). Ðến với bầy chiên không ai giúp đỡ (Mt. 9.36), chúng ta
phải làm men, khiến dậy men toàn khối bột. Ðể đạt mục đích này, phƣơng thức phải
dùng là Làm chứng. Cũng nhƣ Chúa Yêsu làm chứng về Cha, chúng ta phải làm chứng
về Chúa Kytô. Làm chứng không chỉ là xƣớng lên một giáo lý, mà còn nói lên một kinh
nghiêïm. Làm sao để bằng hành động và đời sống, chúng ta khải mạc Chúa Yêsu, cũng
nhƣ bằng chính con ngƣời mình, Chúa Yêsu đã là Khải mạc viết hoa về Cha:
 "Ai thấy Ta là thấy Ðấng sai Ta!"
Chúa phục sinh đã thành sức hút từ điểm cánh chung, nên tất cả phải chạy đua nƣớc rút,
một cuộc chạy đua giàu tính cộng đồng, cuộc chạy đua của Dân Chúa nhƣ một Huyền
thân duy nhất phải cuốn theo mình tất cả những gì gặp xung quanh mình. Tông đồ công
vụ 9.31 đã phác họa bức tranh toàn cảnh của một Giáo hội đồng tiến ấy với hai từ nói lên
hai nét chính: Oikodomumenê và Poieuomenê, tức (Cùng) xây và tiến.

Vƣơng quốc Chúa là cánh chung. Vƣơn tới bằng đức Vọng
Nhƣ trên đã nói, Vƣơng quốc Chúa là cánh chung, nên đòi chạy nƣớc rút. Tại sao lại
bƣớc gấp khi đích mãi cánh chung? Cánh chung trụ ở đâu, và cái nhìn cánh chung có
những đặc điểm gì?
Trƣớc hết, cánh chung quan (eschatologie) có gì giống với ƣớc mơ lý tƣởng quốc
(utopie). Cả hai đều không thỏa mãn đƣợc với hiện tại, nên dự phóng một xã hội thật
hoàn hảo, với nét đẹp thần kỳ do trí tƣởng phác họa nên. Có điều lý tƣởng quốc chỉ là
ƣớc mơ, không dựa vào đâu cả và không tọa lạc ở đâu xác định. Trong khi ấy, cánh
chung quan là một hy vọng, và hy vọng ấy đặt nền trên lời Chúa (hứa), trên niềm tin vào
sự trung tín của Chúa. Do đó, nó tạo sự phấn khởi, làm phát sinh một sức năng động để
cải quá tự tân cũng nhƣ để hành động chuẩn bị.
Eskhaton là điểm cuối hết, là chỗ tròn đầy, trọn kết của thời gian (plêrôma tôn kairôn).
Tuy là điểm cuối, nhƣng lại đã có mặt từ trong hiện tại, nhƣ một cái trớn hay mầm mống.
Trớn để vọt về hằng cửu: nƣớc mạch vọt tới Hằng sinh. Mầm để lớn thành cây to: hạt cải
biến thành cây mà chim trời đến làm tổ đƣợc.
Vì đã có gì rồi, lại đang trờn nhanh đến kết thúc, nên Eskhaton mang một sức hút kỳ lạ,
bắt đầu từ thời các ngôn sứ của lƣu vong. Sang đến Tân ƣớc, sức hút ấy càng mạnh, khiến
ít là vào hồi đầu, tất cả tƣởng nhƣ tận thế đến nơi.
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Tại sao hiện tại đã ở trên đà vọt tới kết thúc, và thời gian đã chứa Vƣơng quốc vĩnh cửu
(Lc. 17.21) rồi?
Số là cái "siêu thời gian đã thành biến cố giữa thời gian, hữu thể ngoại thế đã du nhập trần thế,
(vâng,) Lời đã nhập thể, và đây là bí ẩn của cánh chung quan Tân ƣớc". Càng bí ẩn và thúc
bách hơn khi đấng vào giữa thời gian ấy đã vọt tới Vĩnh cửu khi phục sinh, và cuốn hết
theo mình.
Vĩnh cửu đã mọc mầm từ trong hiện tại và Vƣơng quốc Chúa bắt đầu giữa chúng ta rồi,
nên lý tƣởng quốc không phải là chỗ để tôi chạy trốn (évasion) hiện tại bằng trí tƣởng
nữa. Bằng trí tƣởng, tôi vẫn phác họa một vƣơng quốc lý tƣởng, nhƣng để lấy sức xây dần
về phía đó với sự nâng đỡ của ân Chúa, với sự nƣơng cậy vào lời hứa của Chúa.
Nhƣ đã nói, Vƣơng quốc cánh chung vừa có mặt đấy, vừa ở phía trƣớc cơ. Giữa đó và
đây, vừa có gì liên tục, vừa có gì bất liên tục. Bất liên tục rõ nhất khi mà, bằng một chân
nó ở trong lịch sử, bằng chân kia nó bƣớc khỏi thời gian. Do đó, càng đuổi tới, càng thấy
nó lùi xa thêm mãi. Lùi xa không phải vì không có thật hay không thể đạt. Mà vì không
thấy rõ, lại không giống nhƣ chúng ta hình dung bằng trí tƣởng con ngƣời. Thật thế,
càng vào sâu, tôi càng thấy Vƣơng quốc Chúa khác lạ, khác xa với những gì trƣớc đây tôi
nghĩ. Nhƣng chính ở chỗ khác lạ và còn xa đó, mà sức hút của nó mãnh liệt thêm, bởi
đây là sức hút của Mầu nhiệm tuyệt vời, sức hút từ Thần khí đã có mặt trong tôi.
Vƣơng quốc còn xa mà vẫn giữa chúng ta, nên con ngƣời của đức Vọng là con ngƣời tin
bất chấp, không nản chí bao giờ. Vƣơn về bằng đức Vọng, họ sống tốt hiện tại của mình.
Vọt về bằng đức Vọng, họ dùng ngay những gì trong tầm với làm bàn đạp và dàn phóng.
Vâng, họ không xa cách trần gian, không ly thoát cuộc sống, mà biết yêu Chúa trong tất
cả, trong anh em mình, đồng thời yêu anh em vì hạnh phúc trọn vẹn của họ trong Chúa
phục sinh.
***
Eskhaton là thế, thì đƣờng tới cũng thế thôi. Chúng ta đi tới Eskhaton với đức Vọng và
bằng hành động trong đức Vọng.
Vọng không chỉ là ngồi chờ, cũng chẳng phải hƣớng tới bằng ƣớc muốn suông. Mà bằng
căng thẳng về và muốn thật, khiến phát sinh hành động nó khai mở con đƣờng, chế tạo
xe chở và lên xe phóng đi. Eskhaton đã bắt đầu ở đây, nên tôi không khinh rẻ những giá
trị tự nhiên, mà biết lợi dụng tất cả. Eskhaton là cửa vào Vĩnh cửu, nên đích nhắm phải
cao hơn một thiên đƣờng tại thế. Vì đích ấy ở ngoài tầm với của tự nhiên, nên vừa tiến về
bằng bƣớc chân mình, vừa coi rẻ sức lực mình mà trông chờ vào pháp lực Chúa.
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Thật ra, siêu nhiên không có nghĩa là bên ngoài tự nhiên; và ân sủng là chính bản tính
tôi đƣợc cải hóa và nâng lên, nâng vƣợt cao trên hẳn nó, khiến nó có thể làm những gì
mà tự nhiên suông không mảy may làm nổi. Do đó, tiến về Eskhaton vừa là việc của
Thần khi hoàn toàn, vừa hoàn toàn là việc của tôi.
Nhƣ trên đã nói, con đƣờng đức Vọng là một đƣờng dây căng từ hiện tại sang bên kia
thời gian, trong Vĩnh cửu. Vì, nhƣ Michel Demaison nói, "Vọng là hành vi nó nối (một
đầu) vào điểm cố định của đức Yêsu lịch sử, và (đầu kia) vào điểm viễn tụ cánh chung". Vậy
sống đức Vọng thì tuy sống với hiện tại đấy, mà bằng cái nhìn đức tin, vẫn xuyên qua
hiện tại về phía một Eskhaton mờ xa thăm thẳm. Nói rõ hơn, một tông đồ chân chính của
Chúa không dựa vào sức mạnh trần thế, cũng chẳng ham những thành công thấy ngay:
 "Vƣơng quốc Ta không thuộc trần gian này. Vì nếu vƣơng quốc Ta thuộc cõi trần này,
thì quân đội Ta hẳn chiến đấu để Ta khỏi bị nộp vào tay ngƣời Do thái" (Yo. 18.36).
Nƣớc Chúa không thuộc trần gian này, nên không có sự tƣơng bằng giữa kết quả thiêng
liêng với hành động của tôi và các phƣơng thế sử dụng xét về mặt tự nhiên của chúng,
nhƣ những bài giảng hay, sự tổ chức giỏi, các phƣơng tiện tân tiến nhất... Những yếu tố
ấy chỉ có tác dụng một phần khi có sức Thần khí ở với tôi; mà để đƣợc thế, thì tôi cũng
phải ở trong Ngài bằng khiêm nhƣờng và tin tƣởng nữa.
Thật ra, việc biến đổi thiêng liêng của một linh hồn là do tác động của Thần khí trong
lòng họ hơn là do ảnh hƣởng từ ngoài của tôi bằng những phƣơng tiện nói trên. Thêm
vào đó, Lời gieo vào mảnh đất chẳng những tùy vào sức của Lời, mà còn tùy vào loại đất
để sinh hoa kết quả. Vâng, hạt lúa có thể rơi bên vệ đƣờng để chim trời lƣợm mất, có thể
gieo trên đá sỏi để nắng hạ thiêu đi, có thể kẹt giữa bụi gai nó làm chết nghẹt, có thể ƣơm
vô đất tốt để hạt sinh gấp trăm (Mt. 13.4-8).
***
Vì kết quả thiêng liêng không hẳn là một với hiệu quả trƣớc mắt của công việc, nên với
một tông đồ chân chính, tông vụ luôn là một phiêu lƣu, với phía trƣớc con đƣờng là
sƣơng mù. Ðấy là thử thách của đức Vọng, cũng là môi trƣờng sống và nên thánh bằng
đức Vọng. Tông đồ ham hành động không phải vì thấy rõ kết quả nhƣ mồi nhử, mà vì
đƣợc thúc đẩy bởi Thần khí và bám víu vào Lời Thầy. Nếu trong chiêm, thử thách thanh
luyện là đức Tin, thì trong hành, thử thách ấy chính yếu là ở đức Vọng. Bằng đám sƣơng
mù này, cùng với thất bại và những chống đối, Chúa đang thanh luyện động cơ, ý
hƣớng, khiến tâm hồn tôi ngày càng "thanh bần trong tinh thần" hơn, nhờ đó có thể rung
đúng trong tần số của luồng sóng Thần khí.
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Hành động mà không rõ kết quả, cũng nhƣ đi mà không biết đến đâu, quả là điều đáng
nản. Nếu cảm thấy nản mà vẫn không chùn bƣớc, đó là dấu hiệu có Chúa đồng hành
bằng ân sủng của Ngài. Vâng, chỉ cần đƣờng tôi đang đi, tôi thấy đúng là đƣờng Chúa
muốn tôi đi!
Chính Thầy chúng ta cũng từng đã trải qua những kinh nghiệm giống thế. Ðừng tƣởng
là Chúa nhìn rõ hết phía trƣớc bằng lý trí của mình đâu. Chẳng thế sao Ngài lại phải la
lớn: � "Cha ơi, sao nỡ bỏ con?" (Mt. 27.46). Ngài không biến đá thành bánh để ăn ngay.
Ðƣợc dân chúng muốn tôn lên làm vua, Ngài đã không lợi dụng dịp ấy để thiết lập dễ
dàng Vƣơng quốc. Bị cả giáo quyền và chính quyền lên án, trong khi đồng bào xa lánh
và đồ đệ bỏ đi, Ngài chỉ còn dựa vào một mình Cha, mà cả chỗ dựa ấy cũng địa chấn
thành lung lay rồi. Thế nhƣng Ngài vẫn bƣớc đều, dù bƣớc lên đỉnh Sọ.
Sự thành công của Chúa là trong đêm của đức Vọng. Tin vào Cha và thi hành ý Cha, phú
thác hết trong tay Cha: � "Con trao phó hồn con trong tay Cha" (Lc. 23.46).
Ðƣợc thúc đẩy bởi Thần khí mà sẵn sàng đi vào phiêu lƣu, thuận ý Cha dù chết cho sứ
mệnh, những nét ấy của Ðấng đƣợc Cha sai đến cũng là những nét đặc trƣng của một
tông đồ chính hiệu, kẻ đƣợc Thần khí chọn và đóng ấn sai đi. Dấu Thập của đức Vọng ấy
chính là cái nó thánh hiến tông đồ:
 "Mang trong thân xác ta sự hấp hối của Chúa, để sự sống Chúa Yêsu cũng hiển lộ nơi
thân xác này nữa" (2 Cor. 4.10).
Mang dấu chữ Thập, vì chiến đấu cho Vƣơng quốc Chúa cũng là chiến đấu dƣới bóng cờ
chữ Thập. Vậy, là chiến binh của Chúa dƣới bóng cờ chữ Thập, ta phải mang "giáp bào
Thiên Chúa", "mão chiến cứu độ", "thanh gƣơm Thánh Thần" cùng với "lá chắn (Vọng)
Tín" để đƣơng đầu với "hỏa tiễn của Yêu tà" (Eph. 6.11-17). Những thức mà ta đeo trên
mình ấy chẳng những giúp thánh hóa ngƣời khác, mà còn thánh hóa ta trƣớc tiên.

Khả năng chăm sóc các linh hồn
Có bổn phận làm tông đồ, nhƣng liệu tôi có khả năng ấy không?
Làm tông đồ đƣợc Truyền thống định nghĩa là "Cura animarum", Chăm sóc các linh hồn,
nhƣng làm sao tôi có thể chạm đến linh hồn để chăm sóc đƣợc? Biết còn không nổi, nói
chi chạm tới và chăm lo!
Trƣớc hết, cái biết của tôi về thực tại luôn là gián tiếp qua bề ngoài của nó, qua sự trình
bày về nó của ý tƣởng trong đầu tôi. Nói chi đến nội tâm, nó là không gian riêng biệt của
mỗi ngƣời! Tôi chỉ có thể ức đoán qua cử chỉ, hành động, thái độ, nhƣng thế thì làm sao
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biết chắc đƣợc? Ðành chờ họ tự nói ra thôi, nhƣng làm sao biết họ thành thực và nói
đúng sự thực đây?
Chẳng những tâm hồn mỗi ngƣời là một thế giới đóng kín đối với tôi, mà nó còn là giang
sơn hoàn toàn riêng của họ, với quyết định tự do mà tôi không tham gia, với trách nhiệm
mà tôi không gánh thay đƣợc. Nói chi đến tầng ngầm vô thức mà chính họ không vào
nổi, huống nữa là tôi.
Tâm hồn ngƣời khác là khu rừng cấm, ngoài tầm với của tôi, thì làm sao để chăm sóc linh
hồn họ đây? Hay chỉ làm trung gian đƣa lời Chúa đến tác động vào họ? Nhƣng nếu
chính mình không chạm đƣợc tới bên trong họ, thì làm sao tôi có thể làm máng chuyển
nƣớc sự sống? Hơn nữa, sự cứu vớt là công việc giữa Chúa với hồn, Ngài là đấng ở sâu
hơn trong hồn, thì đâu còn chỗ đứng cho tôi trong công việc ấy? Vâng, trung gian giữa
Thiên Chúa với hồn chỉ có một thôi, và đó là đức Yêsu Kytô.
Không can thiệp trực tiếp, nhƣng ảnh hƣởng gián tiếp từ ngoài thì sao?
Ðiều ấy thì đƣợc, nhƣng coi chừng kẻo ảnh hƣởng ấy làm nhụt phán đoán và lấn át tự do,
biến họ thành đồ vật, chứ không thành ngƣời để có thể nên ngƣời nên thánh. Tôi chỉ nên
vào cuộc để khơi động và soi sáng, để một khi họ nắm bắt đƣợc vấn đề rồi, thì tôi phải lui
bƣớc để nhƣờng chỗ cho Thần khí đổi trao với họ.
Ðấy là đứng về mặt tự nhiên, chứ trên bình diện siêu nhiên, tôi vẫn trực tác đƣợc phần
nào nếu chịu đồng tác với Thần khí. Vâng, với Thần khí Chúa, tôi có thể chăm sóc các
linh hồn nhờ mầu nhiệm "Hiệp thông các thánh". Vâng, nhờ đức Ái và trong Huyền thân,
chúng ta thực sự đã nên một từ chiều sâu mỗi ngƣời, nhờ đó có thể tƣơng tác vào hồn
nhau, khiến cho một hành động chính hiệu tông đồ sẽ mang tính thẩm thấu của Thần
khí. Vâng, Giáo hội là Huyền tích cứu độ, nên mọi hoạt động đúng nghĩa Giáo hội đều
mang tính huyền tích cách nào đó, nghĩa là thành dấu hiệu sinh ân sủng, nghĩa là chạm
đƣợc tới các hồn để cải hóa họ. Vâng, miễn là hành động của tôi đi vào hƣớng thổi của
Thần khí và hòa trong sinh hoạt chung của Hội thánh.
***
Trong đức Ái nó nối tôi lại với Chúa và khiến tôi liên đới siêu nhiên với loài ngƣời, tôi đã
thành tri kỷ để hiểu thấu ƣu tƣ, toan tính của Chúa (Yo. 15.15), nên đƣợc thúc đẩy để vào
cuộc với Chúa, vào cuộc với cả một tấm lòng từ mẫu, muốn sinh cho Cha những ngƣời
con, sinh bằng sức sinh hóa của Thánh Thần:
 "Thiên Chúa đã sai đến lòng ta Thần khí của Con Ngài, để Thần khí ấy kêu lên: Ba,
Abba." (Gal. 4.6)
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Trong Thần khí tình yêu, thế là một khuôn mặt xa lạ bỗng trở nên thân thƣơng với tôi,
khi mà tôi đã có thể đi sâu vào lòng họ để khiến họ hiểu Cha, khiến họ đƣợc sinh làm
con Cha: một tình phụ mẫu tử thật thiết tha dù thiêng liêng:
 "Chính ta là kẻ, bằng Tin mừng, đã sinh các con trong đức Yêsu Kytô" (1Cor. 4.15).
 "Ta van xin anh cho con ta, con mà ta đã sinh ra trong tù ngục: Onêđimô" (Phm. 10).
Tình phụ mẫu tử siêu nhiên ấy đến trám chỗ tình phụ mẫu tử tự nhiên mà mỗi trái tim
đòi hỏi từ sâu trong bản tính. Tình phụ mẫu tử siêu nhiên biến tôi thành sứ đồ, thành
mục tử thực thụ, vì nếu không có nó, tôi chỉ còn quan tâm đến công việc và tác phẩm của
riêng mình, nhằm trốn chạy sự cô độc và ve vuốt cái Tôi. Vâng, để trở nên mục tử đúng
nghĩa, không thể tôi không yêu bầy chiên của Thầy (Yo. 21.15tt.), yêu bằng chính tình
yêu tha thiết và vị tha của Thầy, thậm chí có thể thí mạng vì những đứa con ấy (Yo.
10.11). Vì đây là bầy chiên của Chúa, đây là yêu trong tình yêu của Mục tử vĩnh hằng,
nên sinh họ, tôi chỉ muốn sinh cho Chúa, chứ không giữ lại cho mình. Tôi cũng mong họ
lớn lên và đƣợc Thần khí đích thân dẫn dắt, chứ không mãi lệ thuộc vào tôi, thành nhƣ
một bản sao của con ngƣời tôi.
Tuy thiết tha với sứ mệnh và dùng mọi phƣơng tiện tốt nhất, tôi luôn nhớ rằng tác giả
chính của cải biến thiêng liêng là Thần khí Chúa, và không thể có sự tƣơng bằng của sức
mạnh tự nhiên với hiệu quả siêu nhiên. Cho nên, lời giảng dù hay mà không mang sức
sống nội tâm do ân sủng, lời giảng ấy cũng chỉ vang nhƣ tiếng thanh la (1 Cor. 13.1). Dĩ
nhiên là, một đôi phen, Thần khí cũng dùng những vang vọng bên ngoài ấy để chính
Ngài tự khơi lên một thách thức bên trong cho kẻ nghe. Nhƣng đây là việc của riêng
Ngài mà tiếng thanh la kia không có phần, hoặc chỉ có phần của một đồ vật, một chiếc
loa phóng thanh thôi. Trong trƣờng hợp ấy, giảng viên không phải là kẻ đồng tác với
Thần khí để sinh ra những đứa con, con Chúa và con y trong Chúa. Nói cách khác, Lời
Chúa thƣờng chỉ thánh hóa kẻ nghe khi đã thánh hóa kẻ nói rồi.
Một khi ảnh hƣởng siêu nhiên của tôi là trong Giáo hội, qua sự "Hiệp thông các thánh", thì
ảnh hƣởng ấy có thể là tổng hợp từ nhiều phía: kẻ thì góp phần bằng lời nói, kẻ lại bằng
hy sinh, cầu nguyện. Vì tác giả chính của cải hóa là Thần khí, nên hành động tông đồ
cũng là một thỉnh cầu. Nếu cầu nguyện là sức mạnh chính của tông vụ, thì dù trong đan
viện hay giữa đời, ai nấy đều làm tông đồ đƣợc hết.
Nói nhƣ thế, không có ý nói cầu nguyện là tất cả, là đủ rồi. Ðể biết và tin theo, ngƣời ta
phải nghe đã. Ðể nghe đƣợc Tin mừng, không thể thiếu ngƣời loan tin ấy (Rom. 10.1415). Nghĩa là song hành với lời cầu, còn phải có thập giá cứu chuộc, có hành động loan
thuyết. Lại để hành động năng suất cao thêm, giảng thuyết viên cần đƣợc thụ huấn kỹ và
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có phƣơng tiện dồi dào. Dẫu sao, công việc chỉ là phƣơng tiện, con ngƣời mới là đích
nhắm, là quan tâm chính của tông đồ. Chứ đừng quá say mê công việc và thần tƣợng hóa
nó.
Một trong những cái bẫy thƣờng gặp trong tông vụ là góc hẹp của độ mở. Lắm mục tử chỉ
quan tâm đến công việc, đến nhóm và giáo xứ của mình. Thứ đầu óc "cục bộ", mà con đẻ
là kèn cựa, ghét ghen. Cái bẫy tiếp theo là cái Tôi cùng với xác thể của nó là hám danh và
tự ái. Ai mà chả muốn sao cho mình đƣợc nổi tiếng, và công việc mang dấu ấn của
mình. "Vô kỷ, vô công, vô danh", đó là điều cần nhất cho tông vụ, nhƣng cũng là điều khó
nhất cho bất cứ tông đồ nào. Chỉ khi nào không còn thiết gì cho mình, mà chỉ thiết cho
Chúa và anh em thôi, tôi mới có thể rung trong tần số của Chúa, và Chúa có thể vào cuộc
hoàn toàn trong công việc của tôi, khiến sự chăm sóc linh hồn của tôi thành dễ dàng.

Công việc tông đồ và đời sống nội tâm
Giáo hội thời tông đồ đúng là Giáo hội sứ đồ. Giáo hội ấy là sứ đồ không chỉ theo ý nghĩa
thƣờng hiểu: đặt nền trên niềm tin và kinh nghiệm về Thầy của nhóm Mƣời hai. Mà còn
theo một nghĩa riêng: gần nhƣ hết thảy đƣợc cuốn theo cơn lốc của phong trào loan Tin
mừng, không phân biệt tín đồ hay giáo sỹ.
Nhƣng rồi hòa bình Constantin đến, với Phúc âm đƣợc giảng công khai, với Giáo hội
đƣợc tôn kính và tràn khắp đế quốc, cái đế quốc mà ngƣời ta tƣởng nhƣ cùng chiều rộng
với thế giới. Ngọn lửa viễn phái do đó tàn lụi bớt, và ngƣời ta bắt đầu phiêu lƣu vào một
thế giới khác: thế giới nội tâm. Ðời sống đơn tu ra đời, và cùng với nó là khuynh hƣớng
bỏ đời. Thời trung cổ thành thời cực thịnh của sống chiêm niệm, và vì chiêm niệm, ngƣời
ta khinh rẻ thế gian cùng với hành động giữa thế gian ấy.
Hành động càng bị khinh hơn khi mà hành động dễ sinh hiếu động, và ngƣời ta nguyền
rủa: "Sự lạc đạo của hành động" (l'hérésie de l'action). Ngƣời ta nghĩ rằng nên thánh là ở
cầu nguyện, còn công việc chỉ là bổn phận chẳng đặng đừng thôi. Tiếng Unum
necessarium đƣợc gán cho Chiêm, khiến Martha xuống giá vì đƣợc coi là tiêu biểu cho
Hành.
Hành động dù tông đồ cũng đƣợc coi là sự hƣớng ngoại nguy hiểm khi nó đƣa ta vào
giữa thế gian đƣợc coi nhƣ đồng minh của Satan. Nhất là khi nó tiêu hao sức sống nội
tâm mà ngƣời ta phải khó khăn lắm mới thu góp đƣợc trong nguyện cầu. Nói cách khác,
chiêm niệm đƣợc coi là công việc nạp bình, còn hành động chỉ sử dụng nên tiêu hao sức
điện nạp ấy. Bởi thế, càng hành động thì càng phải cầu nguyện nhiều hơn. Cầu nguyện,
nhƣ ngƣời ta nghĩ (trong số có Dom Chautard) là "hồn sống của mọi hành động tông đồ".
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Do đó, đời sống đan tu đƣợc nể vì nhất, và "đời sống tu hoạt động chỉ đƣợc nhìn nhận bao
lâu còn gần gũi với đời sống đan tu", nhƣ Maryvonne Keraly than phiền, chị là Phó chủ
tịch các tổng bề trên (dòng nữ) Pháp quốc. Nói trắng ra, ngƣời ta thầm tƣởng không nên
thánh bằng hành động đƣợc, mà bằng chiêm niệm thôi. Và lý do để biện minh: Chỉ cầu
nguyện mới kết hợp ta với Chúa!
***
Vatican II quả quyết: "Ơn gọi Kytô-hữu, do bản chất của nó là ơn gọi tông đồ" (AA.2). Nếu
đã là ơn gọi, do đó bổn phận nữa, thì sao tôi có thể thoái thác nếu muốn đƣợc cứu và nên
thánh:
 "Khốn cho tôi nếu tôi không loan Tin mừng!" (1Cor. 9.16).
Thật ra, thi hành bổn phận mới chỉ nói lên một điều kiện, chứ chƣa phải nguyên nhân
của thánh hóa. Nguyên nhân của thánh hóa là, và chỉ là đức Ái Chúa Kytô. Vì đức Ái
Chúa, do đó vì thƣơng các linh hồn (chứ không phải vì bổn phận suông), mà anh dấn
thân chăm sóc họ, thì chính sự quảng đại của đức Ái ấy mới thánh hóa anh. Vâng, không
phải chiêm niệm hay hành động thánh hóa, mà đức Ái nó thánh hóa dù bằng chiêm hay
hành. Trong Tín-Vọng-Ái nếu anh lao vào công việc, công việc ấy sẽ thánh hóa cả anh
lẫn linh hồn mà anh chăm sóc (AA. 29; LG. 41) khi mà nó đƣa anh vào cuộc sống đấng
Chăn chiên lành vốn là "dây nối toàn thiện" (PC. 14), đƣa anh vào luồng thổi Thần khí
giữa Giáo hội, khiến Tín-Vọng-Ái trong anh gia tăng (PC.8).
Một khi vào đời với ý hƣớng siêu nhiên đến thế, sao khỏi nhận ra hành động Chúa trong
nhiều biến cố lịch sử và ở bề sâu của nhiều tâm hồn. Nhƣ thế, hành tác biến thành chiêm
ngƣỡng, thành praxis hay nghiệm tác thiêng liêng.
Ðể dễ thấy Chúa trong dấn thân, lúc thì ta chiêm ngắm Thầy giữa khung cảnh Palestine
vào đúng thời Hêrốt, lúc lại cố hình dung thái độ Ngài trong bối cảnh thế giới hôm nay,
giữa những gì đang diễn ra dồn dập cho vùng trời và con ngƣời mà ta đƣợc sai đến với.
Những cái nhìn nhƣ thế sẽ nuôi dƣỡng cầu nguyện tông đồ, một cầu nguyện trở nên sinh
động vì cụ thể. Trong Chúa, tôi cũng cảm thông với biết bao ngƣời đau khổ xung quanh
và van Chúa cùng làm với tôi khi băng bó những linh hồn thƣơng tật. Lời cầu của tôi, vì
đi vào cuộc sống muôn mặt nhƣ thế, hẳn sẽ phong phú hơn là của các bậc đan tu.
Có điều, để hành động còn chính hiệu tông đồ, do đó thánh hóa, thì tôi phải có cặp mắt
trong sáng, để xuyên qua công việc nhìn thấy con ngƣời, và giữa quang cảnh tục thế phát
hiện sự có mặt của Chúa. Phải chăng chỉ có chiêm niệm mới khiến đƣợc mắt tôi trong
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sáng lên? Và nhƣ thế là trở về với quan niệm xƣa cũ: cầu nguyện là nạp bình, còn hành
động chỉ tiêu hao thôi?
Thật ra, có những công việc tự nó phản chiếu Thiên Chúa, cũng nhƣ có cầu kinh chỉ xói
mòn lòng sùng đạo. Xói mòn lòng sùng đạo, đó là thứ cầu kinh hình thức và lễ nghi máy
móc chúng làm lụi tàn ngọn lửa thiêng liêng. Còn công việc giãi sáng Chúa là khi trong
đó, chỉ cần mở mắt tôi cảm nhận thấy Chúa ngay. Quả thế, khi giải tội hay làm linh
hƣớng với tinh thần siêu nhiên, thấy tội ngƣời tôi cũng nhìn ra thiếu sót của tôi, thấy cái
tốt nơi ngƣời, tôi cũng phát hiện sức hoạt động của ân sủng Chúa. Tiếp xúc với những
đau khổ lớn lao của con ngƣời, tự nhiên tôi phải nhìn thấy gƣơng mặt "sâu, chứ không phải
ngƣời" của Chúa trên thập giá, và không còn lòng nào chạy theo khoái lạc và tìm kiếm
những tiện nghi. Những khi giảng về Chúa cho ngƣời khác cũng là lúc tôi tự vấn lƣơng
tâm và giảng cho chính mình khi mà đời sống tôi chƣa đi đôi với điều tôi khuyên. Soi
đƣờng cho ngƣời cũng là lúc soi gƣơng cho mình vậy.
Quả có nhiều việc tự chúng đƣa tâm hồn lên, giúp ta dễ nhớ tới Chúa, nhờ đó thay thế
cầu nguyện một phần. Thay một phần thôi, vì con ngƣời là giống tạp thực, cần đến nhiều
loại thức ăn chúng bổ túc cho nhau. Vậy cũng nhƣ khi ăn, ta cần cả cơm rau, thịt cá, khi
chiến tranh cần cả súng máy, súng trƣờng, thì để nên thánh, không thể chỉ chiêm thôi
hay hành thôi, mà phải có lúc thì cầu nguyện, lúc lại thực hành năng đức và phục vụ anh
em mình. Dù trong nếp sống chiêm hay hành, ai nấy đều chiêm và hành, dù tỷ lệ giữa
chiêm và hành có khác nhau. Nói chung, thì chiêm là việc của nội tâm hơn, nên cần nhất
đối với con ngƣời, khi mà làm ngƣời có nghĩa là sống theo tinh thần. Nhất là nếu phải
làm những công việc chúng không gợi nhớ đến Chúa dễ dàng, thì chúng ta càng phải
nhờ vả chiêm để hỗ trợ cho chúng.
Trong cụ thể của cuộc sống, chẳng những chiêm và hành cần nhƣ nhau, chúng còn cần
cho nhau nữa. Ðôi tình nhân khi gần gũi, với tình yêu bốc cao hẳn muốn làm gì cho
nhau để tình yêu thành cụ thể. Kịp đến khi do hành động mà tình yêu đƣợc minh chứng
rồi, ngƣời ta sẽ trở lại trong vòng tay nhau một cách thiết tha hơn. Trong tƣơng quan với
Chúa cũng thế. Chiêm ngắm Chúa khiến gia tăng lòng kính yêu Chúa. Lòng sốt sắng
này, tới một độ cao nào đó, sẽ thúc ta muốn làm một cái gì cho Chúa. Thậm chí nhƣ Tiên
sa nhỏ, sẵn sàng "sa hỏa ngục" để làm cho hỏa ngục yêu Chúa nữa. Ðến lƣợt hành động,
cùng với gian khổ kèm theo nhƣ một biểu dƣơng tình yêu ấy, sẽ khiến ta thèm cầu
nguyện và trở về với cầu nguyện một cách sâu xa hơn. Quả thật, anh sẽ chẳng cầu
nguyện dễ dàng đâu nếu anh chẳng có gì trong tay khi đến với Chúa. Không phải vì anh
ỷ vào những cái ấy, mà vì những cái ấy làm chứng với anh rằng anh yêu Chúa thực, chứ
không phải tƣởng thế thôi. Nhƣ thế, chẳng những cầu nguyện là hồn sống của hành động
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nhƣ Dom Chautard nghĩ, mà cả hành động cũng có thể sống động hóa giờ kinh của
chúng ta nữa.
Thật ra, chẳng phải cái nào làm hồn sống cho cái nào cả, vì mỗi cái đều phải đƣợc sống
động hóa bởi đức Ái Chúa Kytô. Phải, hồn sống của cả hành lẫn chiêm là đức Ái siêu
nhiên, lòng mến Chúa yêu ngƣời. Bao lâu đƣợc sống động hóa bởi đức Ái, cả chiêm lẫn
hành đều ảnh hƣởng mạnh đến nhau, và cần để bổ túc cho nhau.
Ðấy là nói trên nguyên tắc. Còn trong thực hành, thì cầu nguyện thƣờng cần cho hành
động hơn là hành cần cho chiêm. Ấy chỉ vì trong chiêm, ngƣời ta dễ chiêm vì Chúa; còn
trong hành, ngƣời ta rất dễ hành vì mình, vì những lợi ích phàm trần và trƣớc mắt của
mình. Thêm vào đấy, chiêm thì phải hƣớng nội, trong khi hành lại dễ hƣớng ta về đời,
nhất là khi phần lớn môi trƣờng của hành động rất tục, khiến làm mờ đục cặp mắt nội
tâm của chúng ta. Trong trƣờng hợp này, chúng ta càng cần đến chiêm nhƣ sự nạp bình
cho hƣớng tâm để đánh cân bằng với lực ly tâm đã nên quá mạnh. Trừ phi ta đã đạt tới
mức miễn nhiễm cao của nhiều vị tông đồ thánh.

TÓM LẠI
Sinh ra là ngƣời thì phải làm ngƣời. Ngƣời ta làm ngƣời bằng cách khám phá dần những
giá trị luân lý, đồng thời mang những giá trị ấy vào đời sống. Hƣớng căng về sự hoàn
thiện mình bằng cách đó, loài ngƣời xuất hiện nhƣ một cộng đồng cùng chung xây
Vƣơng quốc Sự thiện.
Với điểm hội tụ mới của mình là Ngôi Lời thành ngƣời, cộng đồng chung xây Vƣơng
quốc Sự thiện chuyển thành cộng đồng chung xây Vƣơng quốc siêu nhiên Thiên Chúa.
Vâng, trong một Giáo hội mà bản chất là viễn phái, bất cứ ai cũng phải làm chứng để
hoàn thành Nƣớc Trời với phần ân mình lãnh nhận.
Nƣớc Trời đã bắt đầu ngay đây giữa chúng ta. Nó hƣớng về sự hoàn thành vào điểm thời
gian viên mãn. Do đó, cuộc tiến về biến thành cuộc đua nƣớc rút. Ðể từng giây phút,
nƣớc mạch luôn vọt tới Vĩnh hằng. Bởi thế, sống đức Vọng là vọt hƣớng cánh chung bằng
chính hiện tại của mình, nghĩa là bằng những gì ta gặp đƣợc quanh ta.
Tuy coi trọng những giá trị trần thế và sử dụng chúng vào việc xây Vƣơng quốc Chúa,
tông đồ luôn tâm niệm rằng chỗ Nƣớc Chúa hoàn tất không phải ở phía bên này thời
gian, trong khi cũng chẳng có tƣơng bằng giữa phƣơng thế tự nhiên sử dụng với hiệu quả
siêu nhiên ta nhắm trong công việc của mình. Vì thế, tuy vẫn gắng, mà chỉ tin vào ân
Chúa thôi.
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Tuy bằng phƣơng thế tự nhiên, tôi không thể "chăm sóc các linh hồn", nhƣng với ân Chúa
và nhờ sự "Hiệp thông các thánh", tôi vẫn có thể đồng tác động vào nội tâm kẻ khác, nhờ
đó sinh ra cho Cha những đứa con thiêng liêng.
Vì tác giả chính là Thần khí mà chúng ta hợp tác với, cũng nhƣ do mầu nhiệm Hiệp
thông trong đó chúng ta hợp nhất với nhau, nên trong mỗi sứ vụ tông đồ, chúng ta có
thể chung lƣng đấu cật, kẻ bằng cầu nguyện, hy sinh, kẻ bằng thuyết giáo, hành động.
Hành động khi có động cơ là Tín-Vọng-Ái, hành động ấy vừa thánh hóa ngƣời khác, vừa
thánh hóa bản thân tông đồ. Thực ra, hồn sống của cả chiêm lẫn hành là đức Ái Chúa
Kytô. Có điều với chiêm, ngƣời ta dễ hƣớng nội và hƣớng thƣợng hơn, trong khi với
hành, ngƣời ta dễ bị lôi ra ngoài và gặp nhiều nguy hiểm. Vì thế, để hành động kết quả
và thánh hóa chính mình, tông đồ phải hỗ trợ nó bằng cầu nguyện nhiều nữa.
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Về hành động trong tƣơng quan với nên thánh, chúng ta đã nói đến "Sự chăm sóc các linh
hồn" (cura animarum). Giáo hội (và Kytô-hữu trong đó) còn có thêm một sứ mạng nữa,
sứ mạng đức Ái hay từ thiện (mission caritative) mà ngay từ đầu, Giáo hội đã nhận lấy
và gọi là Diakonia, Phục vụ. Vâng, tiếng Diakonia đƣợc dùng ngay trong mấy năm đầu
tiên để chỉ việc "hầu ăn" bên việc "hầu lời" (Tđcv. 6. 2-4). Lại chỉ mấy vị hầu ăn mới
mang danh hiệu Diakonos thôi. Sự phục vụ này cũng có thể gọi là "Chăm sóc xác
thân" (cura corporum), đối lập với "Chăm sóc linh hồn". Nó nhắm trực tiếp thân xác và
các lợi ích trần thế.

Phục vụ thân xác nói chung
Thiên Chúa thành ngƣời để biến con ngƣời thành thần. Vậy từ đây, chạm đến con ngƣời
cũng là chạm đến Thiên Chúa (Mt. 25.40,45). Chính trong ý nghĩa đó mà K.Rahner nhận
xét: "Cái toàn bộ của nhân bản đã có tôn giáo tính, và cái toàn bộ của tôn giáo tính cũng thành
nhân bản luôn". Vậy chỉ cần chân thành yêu thƣơng và hầu hạ anh em, là anh đã thi hành
nghĩa vụ tôn giáo, mà không cần nói rõ VÌ CHÚA chi cả.
Nơi con ngƣời, Kytô-giáo cũng không lóc riêng lấy mảng linh hồn, mà bỏ đi những gì
còn lại, nhƣ thân xác và các giá trị trần thế. Với Kytô-giáo, con ngƣời là thực tại hai mặt
bất khả phân ly: vật chất và thiêng liêng. Và hạnh phúc toàn vẹn của nó (ở điểm cánh
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chung), bao hàm cả toàn thiện xác thân nữa. Vậy trách nhiệm về anh em, chúng ta trách
nhiệm về họ dƣới cả hai mặt ấy.
Có điều, do giới hạn của ta và sự phức tạp của ngƣời, mà chăm lo cho ai, thƣờng ta không
chăm lo trực tiếp mọi mặt đƣợc. Vì thế, phải phân công thôi. Nghĩa là kẻ chăm sóc linh
hồn, tuy hƣớng về cả con ngƣời, mà đành nhƣờng xác thân cho nhóm khác. Trái lại, kẻ
chăm sóc thân xác, tuy không thờ ơ với hạnh phúc cánh chung của anh em, nhƣng chỉ
biết ký thác họ cho sự an bài của Chúa.
Dù chỉ lo cho anh em về mặt trần thế và thể xác, nếu ta có thể phục vụ tận tụy, đến quên
mình vì ngƣời, thì đó cũng là chăm lo cho Chúa và hy sinh vì Chúa, đấng đã giúp kẻ mù
đƣợc thấy, kẻ què đƣợc đi, kẻ chết sống lại...
Sứ mạng đức Ái của Hội thánh và tín hữu nằm trong Phục vụ xã hội đó. Ngƣời ta có thể
phục vụ ngay cả bằng nghề nghiệp, nếu trong nghề nghiệp anh không chỉ muốn kiếm
sống thôi, mà còn giúp đời nữa. Có điều Phục vụ xã hội trực tiếp, nhƣ quen đƣợc hiểu, là
bằng các công tác từ thiện, nhƣ săn sóc ngƣời già và cô nhi, nhƣ thăng tiến phụ nữ và kẻ
bị bỏ rơi, nhƣ cứu trợ nạn nhân của thiên tai và giặc giã. Cùng trong hƣớng Phục vụ xã
hội ấy, thần học hôm nay còn muốn nói cả đến các hoạt động chính trị, kinh tế cũng nhƣ
văn hóa. Ở đây, chúng ta chỉ bàn chuyên về ba loại hình: nghề nghiệp, công tác từ thiện
và những hoạt động chính trị giải phóng. Ðứng về mặt thiêng liêng thôi, cố nhiên.

Nghề nghiệp
Nghề nghiệp nhƣ một nhu cầu, một phƣơng tiện kiếm sống, vẫn có thể thánh hóa do ý
hƣớng Thuận Thiên của anh, do đích nhắm nuôi dƣỡng ngƣời thân của chị. Nghề nghiệp
càng thánh hóa hơn, nếu thêm vào những động cơ trên, ta còn muốn phục vụ xã hội. Một
khi bằng cố gắng niệm suy mà ý hƣớng này rõ hẳn lên, thậm chí trở thành chính yếu, thì
ta đã biến nghề nghiệp thành phục vụ xã hội, và đức Ái khi ấy nổi hiện hoàn toàn. Vâng,
miễn là cái nghề của mình tự nó không xấu, không tác hại, thì ta có thể thánh hóa nó và
thánh hóa bản thân bằng ý hƣớng tốt của ta. Ở trƣờng hợp mà trong tầm tay chỉ còn nghề
xấu thôi, nếu ta thà chịu đói, thì sự đói ấy là một tử đạo rồi.
Nếu nghề của anh là sản xuất hoặc phục vụ cho sản xuất, thì nó có thể nằm trong ý nghĩa
sáng tạo, đồng sáng tạo với Hóa công. Thật ra, sinh giữa thiên nhiên, con ngƣời có sứ
mệnh hoàn thiện nó trong khi hoàn thiện chính mình và tập thể của mình. Làm sao để
bên sự ấm no, còn "thêm sự ngự trị của công lý, sự mở rộng của tình huynh đệ, và một hƣớng
sắp đặt nhân đạo trong các tất yếu xã hội nữa" (GS. 35). Sự hoàn thiện trần thế ấy, trong
viễn ảnh Ðất mới, đƣợc coi nhƣ một tiên báo, một Ði trƣớc (anticipation) cách nào rồi. Do
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đó, đây là sự vƣơn tới thích đáng của đức Vọng Kytô-hữu (GS. 38,39). Niềm đợi trông
Ðất mới, thay vì làm suy yếu, phải đánh thức trong ta mối quan tâm vun trồng mặt đất
này: "Thân thể của gia đình loài ngƣời mới đƣợc tăng trƣởng trên đất ấy sẽ có giá trị nhƣ một
bản sơ phác của Thiên quốc mai sau" (GS. 39). Hành nghề với ý muốn phục vụ, lại phục vụ
trong viễn ảnh Ðất mới, anh đang xây về hƣớng ấy cho mình và phần nào cho xung
quanh nữa.
Trong ý nghĩa Ðồng sáng tạo (tức hợp tác với Thiên Chúa trong sáng tạo), bao nhiêu có
thể hãy biến công việc thành nghệ thuật, để hƣởng đƣợc sự phóng khoáng và niềm vui
của sáng tạo ấy. Và đây là sự giải phóng cho lao động. Thật ra, thì trong một vài lãnh
vực, ngƣời ta cũng đang bỏ dần những động tác đơn điệu, nhàm chán của những dây
chuyền sản xuất, trong đó máy móc xen kẽ với con ngƣời. Với chiếc cổ trắng và bằng sự
dỡn chơi trên máy tính, ngƣời ta có thể điều khiển máy móc và biến hóa thiên nhiên. Với
cảm giác đồng sáng tạo với Chúa ấy, anh thấy mình đúng là con Ngài và đƣợc thúc đẩy
để sống xứng hơn với danh hiệu thiêng liêng kia.
Dẫu sao, những công việc nhƣ khuân vác và dọn vệ sinh vẫn luôn còn đó phần nào. Và
cũng không thể vắng bóng hoàn toàn một số công việc đơn điệu. Có điều trong niềm
hứng khởi của đức Vọng cũng nhƣ bằng tiếng Xin vâng trƣớc chén đắng Thập giá, anh
vẫn có thể, bằng những viên gạch đơn điệu trên, xây dần về hƣớng Vƣơng quốc Chúa.
Nghề phóng khoáng nhất là nghề tự do, và việc sáng tạo nhất là nghệ thuật. Nếu hƣớng
đi của Lễ theo đức Khổng, là phân ra để xử sự đúng, thì hƣớng đi của nghệ thuật (trong
đó có âm nhạc) là hợp lại để làm nên cái mới đẹp lạ lùng. Có điều, bằng những hòa hợp
nhỏ, ta có thể phá vỡ những hòa điệu thật lớn một khi tách riêng bản năng hạ đẳng ra để
phục vụ mình nó thôi.
Nếu nghệ thuật có thể phá vỡ những hòa điệu lớn, thì kỹ nghệ khi đƣợc hƣớng dẫn bởi
cái nhìn cận thị, cũng tiêu hủy sự sống hay môi trƣờng sống của con ngƣời. Trong quan
hệ làm ăn cũng thế, giữa chủ và thợ chẳng hạn, nếu mỗi ngƣời chỉ nghĩ đến mình mà
quên đi ích lớn và ích chung, thì rồi sẽ ra mây khói cả sự phát triển vật chất lẫn sự đằm
thắm tình ngƣời, và hạnh phúc cũng tan theo. Vậy, dù trong tìm tòi khoa học, kỹ thuật,
dù trong phát triển kinh tế hay xây dựng xã hội, cái mà ta phải nhắm trong phục vụ là
con ngƣời, chứ không phải công việc và của cải. Lại nơi con ngƣời ấy, không thể tách xác
ra khỏi toàn khối, tách bản tính ra khỏi bản vị, tách hiện tại ra khỏi hạnh phúc vĩnh hằng
của nó.

Công tác từ thiện
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Việc từ thiện, do đức Ái thúc đẩy, do lòng thƣơng dấy lên trong tiếp xúc với đau thƣơng
của anh em, với gƣơng mặt "sâu, chứ không phải ngƣời" của Chúa phản ánh nơi họ, hẳn
phải đƣa hồn ta lên và thánh hóa ta dễ dàng. Sự thánh hóa ấy là do đức Ái và đích nhắm
cứu vớt của ngƣời đang phục vụ.
Cũng nhƣ đức Tin, đức Ái đòi hỏi việc làm (1 Yo. 3.18; Gal. 5.6). Việc làm, nhƣ một
nghiệm tác, khiến đức Ái "thật lên" với tôi, nơi tôi, do đó đƣợc củng cố và phát triển.
Nhƣng nếu việc làm có khả năng nghiệm tăng đức Ái, thì nó cũng nghiệm giảm đƣợc
luôn. Bởi trong khi tiếp xúc với nỗi đau thể lý, thƣờng ta cũng bắt gặp thƣơng tật tinh
thần nữa. Ðó là sự thô lậu của ngƣời ít giáo dục, sự hung hãn của kẻ sống thiếu tình
thƣơng, sự tởm lợm của những ngôi nhà ổ chuột... Vâng, trƣớc khi đi, chị tƣởng nhƣ các
em ở đó ngoan và dễ thƣơng, các nhà đƣợc giúp sẽ tri ân hết lòng. Thế mà đến nơi, lắm
khi thấy ngƣợc lại. Bởi thế, phải tập dần để lấy ý chí đƣa đẩy bàn tay, và cố đẩy đƣa tâm
tình nữa.
Thế nhƣng việc cố yêu dù không thấy đáng yêu, không có gì an ủi, chính việc ấy mới
khiến ta yêu một cách vô vị lợi hơn, và yêu theo cách Chúa đã yêu con ngƣời khi nó còn
nhuốc nhơ do tội. Vâng, chỉ cốt lợi cho ngƣời, chứ không cần gì cho ta! Không cần, dù
đây là sự giải thoát khỏi gánh nặng lƣơng tâm, khỏi giới hạn tiểu ngã nhƣ trong đƣờng tu
Ấn giáo, Mối bận tâm của ta không phải sự thánh thiện của mình cho bằng dạ dầy của
ngƣời đói, phẩm giá của kẻ bị gạt ra ngoài lề xã hội.
Bạn tu trong Ấn giáo có thể thắc mắc: Một bận tâm, dù vì lý do đó, có khiến sa lầy trong
vấn vƣơng và phá vỡ sự định an (dhyâna) hay không? Ðúng là con dao Bận tâm có hai
lƣỡi đấy. Bận tâm chỉ không làm bấn tâm khi nó đƣợc cân bằng với một tin tƣởng sâu xa
và một hy vọng đặt xa hơn hiện tại.
***
Bận tâm vì ngƣời, tôi có thể đến với họ bằng nhiều thái độ: thái độ đứng trên, thái độ liên
đới, thái độ đồng phận, đồng hành.
Ðứng trên cũng là đứng ngoài. Và bạn có thể lên mặt kẻ cả mà bố thí tiền bạc, mà ban
phát an ủi. Ðó cũng là tốt rồi, tốt do mức độ đức Ái ẩn tiềm trong đó. Nếu đức Ái thật
lớn, nghĩa là thiện cảm thực nhiều (ít là muốn có nhƣ vậy), chị sẽ đến với một thái độ
khiêm tốn và gần gũi hơn. Nhƣ Chúa đã quỳ xuống rửa chân, chị sẽ ngồi bên để ân cần
băng bó. Ðến nhƣ thế đã là liên đới (solidaire) rồi, nhất là khi anh hòa mình để hiểu và
cảm thông, để rung trong cùng một tần số khổ đau và ƣớc vọng.
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Tình liên đới, đến chỗ sâu đậm nhất, có thể khiến tôi rời bỏ lâu đài và tiện nghi, rời bỏ
thế lực và địa vị để đến sống bên lề với những kẻ ngoài lề (marginaux), nghĩa là nên
đồng phận với họ nhƣ Chúa "đã hủy mình, nhận lấy thân phận tôi đòi và nên giống loài
ngƣời chúng ta" (Php. 2.6-7).
Ðồng phận với nhóm ngƣời bị bạc đãi, có lẽ rồi anh cũng sẽ đồng hành với họ luôn, khi
mà, hiểu nỗi thiệt thòi của họ và sự bất công của cơ chế, anh sẽ cùng với họ đi vào đấu
tranh ôn hòa. Và nhƣ thế, anh đã bƣớc sang hoạt động chính trị.

Phục vụ chính trị
Liệu hoạt động chính trị nhƣ thế có phù hợp với con đƣờng Kytô-tính hay không? Nhất
là tự nó, hoạt động ấy có thánh hóa đƣợc chăng? Lại nữa, trong phục vụ chính trị, đâu là
vai trò của tín hữu nhƣ những cá nhân, đâu là vai trò của Giáo hội nhƣ cộng đồng Dân
Chúa?
Xem ra một vấn đề nhƣ trên động chạm tới cả ba mặt tín lý, luân lý và thiêng liêng. Tín
lý, do ý nghĩa của hành động chính trị trong tƣơng quan với giáo lý Tin mừng. Luân lý,
vì bởi tƣơng quan đó, mà những bổn phận và giới hạn đƣợc đặt ra. Thiêng liêng, khi nói
về sự nên thánh trong con đƣờng ấy, với những đức và nguồn sức chuyên riêng phải vận
dụng.
Dĩ nhiên là trong phạm vi cuốn sách này, chúng ta chỉ chú ý đến mặt thiêng liêng của
vấn đề thôi. Nhƣng cũng vì mối quan tâm nói đây, mà đôi khi phải bàn sang một hai
khía cạnh luân lý, nhất là tín lý.
Liên quan đến luân lý trƣớc tiên có vấn đề "sinh thái" (écologique). Môi trƣờng chính trị
thƣờng đầy những cạm bẫy, bạo động, lọc lừa. Làm sao vƣớng vào mà khỏi "hôi tanh mùi
bùn" đƣợc? Thế rồi, vì hành động và kế sách chính trị dễ sinh nhiều hậu quả ghê gớm rất
khó lƣờng, sao có thể yên lƣơng tâm đây khi phải làm những quyết định nhƣ thế?
Quả thật trong chính trƣờng, khó mà thành thật khi phải đối phó với những rình rập và
âm mƣu. Và cũng khó nhân từ lúc bầu khí sặc mùi sát phạt. Rồi còn những cám dỗ, nhử
mồi, mặc cả. Còn những món tiền lớn phải tiêu mà tôi không sẵn, những thế lực lớn phải
cầu cạnh, mà giá mua là cái giá của chính lƣơng tâm mình. Ðúng là trong chính trƣờng,
giữ tay sạch, lòng thanh là điều gần nhƣ không thể.
Có điều GẦN NHƢ không có nghĩa là hết cách, hết hy vọng đâu. Mà thật ra trong lịch
sử, từng đã có những chính trị gia sống thánh. Ðó là vua Louis IX bạn của ngƣời nghèo,
ngƣời chồng và cha gƣơng mẫu, vị chánh án công minh và trung gian hòa bình cho tất
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cả. Ðó là Mahâtma Gandhi mà phƣơng châm hành động là Bất bạo động, và Bất bạo
động ấy cũng là tình yêu không biên giới. Chúa Yêsu nói: "Ai dùng gƣơm sẽ chết vì
gƣơm" (Mt. 26.52). Thế mà Martin Luther King lại chết dù không dùng gƣơm, còn
Mahâtma Gandhi chết vì chống việc dùng gƣơm để đối phó. Phải chăng vì thế mà cách
hành động nhân từ và chân chính không thể hiệu nghiệm trong chính trƣờng?
Chúng ta chỉ biết rằng cả hai nhân vật trên đã đƣợc đời ngƣỡng mộ, và con đƣờng Bất
bạo động của họ đã làm phát sinh những phong trào phản chiến. Nhất là khi bị chấn
động trƣớc những cái chết thật thảm nhƣng cũng thật đẹp ấy, ngƣời ta đã ý thức rõ hơn
về phẩm giá và quyền bình đẳng của mọi mầu da, mọi dân tộc.
Còn hậu quả không lƣờng của những quyết định chính trị? Nếu ngƣời trung thực và
sáng suốt lại tránh né, thì chả lẽ, để kẻ vô lƣơng tâm làm thay, hậu quả sẽ tốt hơn hay
sao? Hoạt động chính trị và kinh tế là hoạt động thuần trần thế. Chúng thuộc trách
nhiệm của tín hữu nhƣ những công dân. Chứ Giáo hội nhƣ cộng đồng Dân Chúa chỉ
chuyên phục vụ Lời (Tđcv. 6.2,4) dù vẫn mở ra thế giới bằng sự quan tâm, bằng sáng soi
và phê phán trong sứ mệnh ngôn sứ của mình.
***
Cũng nhƣ đã nói trên về nghề nghiệp, sức thánh hóa của hành động chính trị nằm ở
Vọng-Ái nhƣ động cơ, ở Vƣơng quốc cánh chung nhƣ chân trời của hƣớng nhắm.
Vâng, động cơ phải là đức Ái (ở đây, đức Vọng hoạt động bằng đức Ái), chứ không căm
thù, dù đôi khi vì thƣơng ngƣời này mà phải giận ngƣời kia, vì muốn điều lành mà
chống phá điều ác, nhƣ Thầy đã làm trong đền thờ (Yo. 2.15-16). Quả thật, nhiều ngƣời
vào cuộc bắt đầu vì lòng thƣơng, nhƣng rồi do phải đấu tranh nên sinh giận ghét và bạo
động, để cuối cùng chỉ còn hít thở căm thù và tính tình sinh tàn nhẫn. Vì thế, phải tỉnh
thức. Hãy nghĩ đến ngƣời mình cần cứu, hơn là ngƣời mình cần chống cự.
Xét về đích nhắm, thì một xã hội lý tƣởng trần gian không bao giờ nghịch với Vƣơng
quốc cánh chung của Chúa. Trong viễn ảnh của cộng đồng tình yêu Thiên quốc, một xã
hội công bình, hòa thuận nhƣ trên phải xuất hiện nhƣ một "Ðón trƣớc" (anticipation),
một "Bản phác thảo" hay "Chất liệu cho Nƣớc Trời" (GS. 38). Sự giải phóng trần thế luôn
đã là dấu chỉ của thời đại Chân nhân và biểu hiệu của Trời mới Ðất mới:
 "Hãy về nói với Yoan những gì các anh nghe và thấy: kẻ mù xem rõ, kẻ què bƣớc đi,
ngƣời phong đƣợc sạch, ngƣời điếc đƣợc nghe, kẻ chết sống lại" (Mt. 11.4-5).
Những điều kỳ diệu ấy, chính Chúa là tác giả của chúng. Chúa còn sai đồ đệ vừa đi chữa
bệnh vừa loan Tin mừng. Tiếp theo Chúa, tông đồ đã dùng trị liệu thân xác để nói về và
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thực hiện (bằng cách nói đó) một trị liệu thuần túy thiêng liêng (trong phép Xức dầu
bệnh nhân).
Tuy Kytô-giáo không phải là một ý thức hệ (nhƣ chính L. Boff nhìn nhận), cũng chẳng đề
ra một kiểu mẫu xã hội, nhƣng Kytô-giáo chứa đựng những nguyên tắc để xây nên
những cộng đồng tốt nhất, lại cống hiến một sức đẩy và tinh thần cho hoạt động mọi mặt
hƣớng về một tƣơng lai sáng sủa hơn. Vậy để nên thánh trong các hoạt động nói trên,
chẳng những phải tìm về các nguồn sức ấy, mà còn phải lạc quan và thay đổi cách nhìn
của chúng ta nữa.

Cải tạo cách nhìn vũ trụ và con ngƣời
Trong đời sống, nhất là đời sống hoạt động, cái mà ta thƣờng hằng gặp gỡ và bị vây
quanh là vật chất và con ngƣời, thiên nhiên và xã hội. Thế rồi còn công việc nữa. Không
nhìn xuyên qua đƣợc chúng để thấy Thiên Chúa, thì dễ bị chúng nuốt trửng. Ðể lọc cho
trong cái nhìn ấy, thánh I nhã dậy phƣơng pháp "Ngắm để yêu". Ðây là phƣơng pháp
ngƣời đức hạnh lắm khi thực hành mà không để ý, nhƣng chỉ đối với thiên nhiên thôi,
nhƣ Phan sinh Nghèo khi xƣng hô em em, chị chị với cỏ hoa, chim chóc.
Vâng thiên nhiên, đó là cỏ hoa, chim chóc, là sông núi, trời mây. Là những cái rất đơn,
rất đẹp, rất bao la, hùng vĩ, lại còn nguyên trinh vì chƣa nhiễm vẩn ý định con ngƣời, do
đó còn ánh lên dung nhan, rung lên tiếng nói của Tạo hóa. Ƣa ngắm thiên nhiên trong
im lặng và thanh vắng, để ở đó nhìn ra cái gì là linh diệu không lời, có cả nhà tu chính
hiệu lẫn thi nhân cỡ Chateaubriand.
Tôi nói kẻ chân tu và thi nhân cỡ bự thôi. Vì thực ra lắm ngƣời, tu sỹ đấy, mà không thể
rung động trƣớc biển cả bao la và nghe vang lên từ đó tiếng gọi của Vĩnh cửu. Cũng nhƣ
lắm ngƣời, tuy làm thơ chuyên nghiệp, mà nơi trăng lồng ánh nƣớc, chỉ nhìn ra một Vệ
nữ với cái đẹp dung tục, chứ cái Siêu đẹp thiêng liêng thì không. Thế nhƣng ở đỉnh chót
của cả Thơ và Tu, ngƣời ta hẳn gặp nhau trong cùng một xuất thần: tu sỹ sững sờ trƣớc
sắc trắng thần thánh của một cao sơn phủ tuyết, khác gì đâu với thi nhân đang ngất ngây
vì khúc giao hƣởng Sêraphim với tiếng sáo trong vắt giữa đêm trăng, với tiếng suối lao
sao khi lƣợn khúc, với tiếng thông vi vút đón thu về.
Ðấy mới chỉ là cái đẹp từ mầu nhiệm Tạo thế: thiên nhiên phản ánh Thiên Chúa từ ngoài
Ngài. Nói chi đến sự duyên dáng, cũng của thiên nhiên ấy, nhƣng đƣợc nhìn qua lăng
kính của mầu nhiệm Nhập thể và Phục sinh. Vũ trụ đã đƣợc hút vào thực sâu trong
Thiên Chúa, đƣợc hun nóng bằng nụ hôn thần hóa của Ngài, đƣợc thấm lấy cho mình
máu thánh Chúa Yêsu. Cái nhìn Nhập thể xoáy vào hết bề dầy vật chất, tới những bí ẩn
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sống động trong một nguyên tử, một hạt cơ bản, khiến dù khoa học gia cũng thành thi sỹ
và huyền sỹ, kiểu Teilhard de Chardin.
Với những ngƣời nhƣ Teilhard, cái giọt năng lƣợng đầu tiên (Quantum initial), do Trí
năng (Thiên Chúa) mà kết, nổ bung rồi cũng bƣớc về phía trí năng (ngƣời) khi đƣợc hút
bởi Trí năng nguồn và đích. Trí năng ngƣời, từ giữa vật chất nổi lên do đó, sẽ nhận lấy
trọng trách lái con tàu Thiên nhiên trên quãng đƣờng còn lại. Nó cần đến vừa "tình yêu
đối với Thiên Chúa", vừa "niềm tin đối với vũ trụ", hai thành tố chúng làm nên cái "Siêu
nhân bản" (l'Ultra-humain). Khi tình yêu kia của huyền nghiệm nhân bắt gặp niềm tin
này của nhà khoa học hay bác nông dân, sẽ có ngay phản ứng hóa học. Ðể chỉ những tâm
hồn kết quả của tổng hợp hóa học ấy mới đánh hơi mùi thịt Chúa đƣợc nhƣ Teilhard, mới
nhìn ra màu "Trời đất mới" và "Xác �thiêng liêng" ở sức nặng vật chất đƣợc nhƣ Phaolô,
mới cảm nhận tình máu mủ với cỏ hoa, chim chóc đƣợc nhƣ Phan sinh Nghèo. Họ đã có
thể yêu vật chất mà không bị nó nhận chìm nữa. Mà trái lại, còn đƣợc nó thánh hóa và
chở mang trên hành trình về Ðất hứa. Nếu chỉ coi sự vật nhƣ phƣơng tiện suông, chúng
ta không thể bắt gặp Thiên Chúa nơi chúng, để rồi bị chúng mê hoặc luôn. Ðể gặp gỡ
Thiên Chúa giữa môi trƣờng toàn vật chất này, không thể không kính trọng, thậm chí
yêu thƣơng nó cách nào để "ngƣời hóa" nó. Mà để "ngƣời hóa" đƣợc sự vật, thì phải còn
tính ngƣời, tình ngƣời, nghĩa là thiện cảm với con ngƣời.
***
Con ngƣời, đó là gia bảo và đích nhắm của hoàn vũ. Con ngƣời, nhìn theo đức Khổng, là
chỗ hội họp của vật chất với thiêng liêng, là cái đức của cả đất trời: "Nhân giả kỳ thiên địa
chi đức, âm dƣơng chi giao, quỷ thần chi họâi, ngũ hành chi tú khí" (Lễ ký). Cựu ƣớc còn đặt
con ngƣời gần gũi hơn với Thiên Chúa khi hình dung Ngài tự tay nhào nặn nó, nhất là
khi truyền sinh khí từ mình sang cho nó để nó nên giống Ngài.
Với Kytô-hữu, con ngƣời còn là con yêu Thiên phụ khi nhận đƣợc Thánh Sinh khí của
Con Ngài để nên một với Con Ngài thành ngƣời. Thiên Chúa ấy, Yoan nghiệm rõ Ngài
là Yêu thƣơng từ bản chất, khiến không yêu anh em, thì ta không hiểu Ngài nổi (1Yo.
4.8). Yêu anh em là nên một với họ trong Huyền thân Chúa, trong đó chúng ta thành thủ
túc của nhau (Rom. 12.5; 1 Cor. 12.27).
Hẳn bạn có điều thắc mắc: Giữa Kytô-hữu với nhau thì thế, nhƣng với ngƣời ngoài thì
sao, khi mà Do thái-giáo gọi họ là "ngoại" một cách khinh miệt, và Kytô-hữu xƣa cũng
vậy?
Thật ra, "ngƣời ngoại" đã thành "ngƣời nhà" hết rồi, vì do điïnh mệnh siêu nhiên, họ
đƣợc biến cải ở bản tính; lại do hiệu lực Cứu chuộc, họ đã mang mầm Nƣớc Trời phần
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nào. Vâng, cũng nhƣ một bé sơ sinh, dù chƣa biết đã mang mầm hiểu biết, thì để tiếp
nhận mạc khải có tính Ba ngôi, mỗi ngƣời phải đƣợc hoán cải tự gốc rồi, để khi lớn lên và
đủ trí khôn, bằng quyết định tự do, họ có thể làm mọc cây hay teo chột cái mầm siêu
nhiên ấy. Vâng, theo Rahner, nơi ngƣời ngoại đã có một thứ mạc khải siêu nghiệm tam vị
tính, để nếu họ sống nhƣ lƣơng tri mách bảo, họ cũng có đức tin tam vị tính cách nào rồi
dù họ chƣa biết đức Kytô bằng cái biết hữu niệm (prédicamentale). Và nhƣ thế, chẳng
còn ai thuần túy "ngoại" cả. Và ta phải yêu kính hết thảy trong Chúa Kytô, ít là vì cái nền
tảng siêu nhiên siêu nghiệm mà ta có chung với họ. Ðể rồi từ đây, ta đừng nhìn họ nhƣ
ngƣời ta quen nhìn nhau trên đƣờng phố hay ở chiến trƣờng.
Trong thực hành, hãy tập cho quen, tập nhìn mỗi ngƣời dù xa lạ bằng một cái nhìn thiện
cảm, chứ không dửng dƣng hay ngờ vực, cái nhìn nó kéo ta đến gần họ và tạo sinh một
cảm giác ấm áp. Nhìn họ nhƣ những con ngƣời rồi, hãy tiến thêm bƣớc nữa: nhìn họ nhƣ
anh chị em trong Chúa, nhìn thấy Chúa ở giữa chúng ta, ở từng gƣơng mặt dù thân quen
hay chƣa biết. Nhất là bằng cố gắng, đừng đặt con ngƣời thấp hơn của cải. Lại dù say mê
công vệc, cũng không vì thế mà dửng dƣng với tha nhân. Luôn hãy nhớ rằng, công việc
không có ý nghĩa ở chính nó, mà ý nghĩa của nó nằm ở hạnh phúc của con ngƣời cơ.
Có một số kẻ do giáo dục ấu thời mà thiếu lòng nhân. Hoặc vì sống không tình thƣơng,
lại tranh đấu nhiều, nên lòng sinh chai đá. Hoặc vì đƣợc nuông chiều quá, nên coi ngƣời
khác nhƣ phƣơng tiện. Hoặc vì quen chơi súng gƣơm và xem phim bạo lực, nên chẳng
biết xót thƣơng. Ai đã trót thành tính nhƣ thế, hãy kiếm gì cho trái tim nó gặm nhấm, tức
yêu thƣơng, để nó mềm ra. Riêng bậc mẹ cha, họ hãy ý thức rằng trách nhiệm lớn của họ
là đào tạo con thành con ngƣời. Vì thế, phải khuyến khích con chơi thân với chó mèo, với
búp bê; phải trách mắng khi chúng chơi dỡn trên sự đau đớn dù của một con sâu, cái
kiến; phải dạy chúng biết nhƣờng nửa tấm bánh cho em, hay cho một đứa bạn xấu số
hơn.
***
Khi đã yêu con ngƣời rồi, tôi dễ dàng "ngƣời hóa" thiên nhiên luôn. Hãy "ngƣời hóa" đến
tận cái xấu xí, vì dù sao bên trong đó, vẫn có gì linh diệu ẩn tàng. Và "ngƣời hóa" chẳng
những cái không mang dấu tay ngƣời, mà cả những gì nhân tạo nữa.
Tự cổ chí kim, tự nhiên luôn đƣợc trân quý bởi cả tu sỹ lẫn thi nhân. Tự nhiên, đó là tác
phẩm còn nguyên trinh của Tạo hóa. Chƣa vẩn bụi... ngƣời, nó ánh lên hình Ngài. Ngƣợc
lại, nhân tạo là sản phẩm bàn tay ngƣời, nên hạ phàm, dơ tục thế nào ấy.
Nhƣng nếu hiểu thiên nhiên nhƣ bản sơ thảo của Thiên Chúa, và Ngài muốn con ngƣời
hoàn thiện nó, ta sẽ thấy có gì còn dang dở ở đây, khiến cho chỉ con ngƣời, bằng cặp mắt
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ngƣời để chiêm ngƣỡng, bằng bàn tay ngƣời để điểm tô, bằng trái tim ngƣời để sƣởi ấm,
bằng đức tin ngƣời để hƣớng trả về thƣợng nguồn, mới hoàn tất và thần thánh hóa nó
đƣợc. Vâng, cứ lặng nhìn sẽ thấy, nhìn những vƣờn hoa do con ngƣời vun tƣới, những
đền đài do con ngƣời xây dựng, những hỏa tiễn do con ngƣời chế ra! Vâng, miễn là
chúng đƣợc hƣớng về những mục đích tốt. Và nếu nhƣ chúng đƣợc làm nên bằng những
bàn tay dung tục, thì việc của anh bây giờ là "bù đắp vào những gì còn thiếu..." cho tác
phẩm bằng cách đƣa Thiên Chúa vô. Riêng đối với những tác phẩm xấu tự căn, hãy coi
chúng là của Satan, và Satan ấy chỉ lợi dụng khối óc và bàn tay con ngƣời nhƣ công cụ.
Việc của ta khi ấy sẽ là vận động để tiêu hủy chúng đi. Nhất là tạo ra những tác phẩm tốt
để thay thế, để làm sáng tỏ sứ mệnh thiêng liêng của con ngƣời đối với trái đất này.

Cải tạo cách nhìn xã hội và lịch sử
Thiên Chúa đã tạo vật chất thành khối và hƣớng con ngƣời về cuộc sống xã hội. Có điều
vật chất thành khối do "bản năng", còn loài ngƣời phải góp phần mình vào sự hình thành
và hoàn thiện xã hội ấy. Làm nên và hoàn thiện bằng những quan hệ tự nhiên cũng nhƣ
quan hệ tự chế nên.
Thế rồi, đức Kytô đến, thành điểm hội tụ mới. Không chỉ thánh hóa từng ngƣời, Ngài còn
thánh hóa Loài ngƣời (đổi mới) thành Huyền thân. Giáo hội xuất hiện giữa loài ngƣời
vừa nhƣ Dân tuyển, vừa nhƣ men trong bột mà chức năng là khiến dậy men toàn khối.
Bởi thế, có một quan hệ mật thiết giữa Giáo hội với thế giới bao quanh.
Mối tƣơng quan trên đƣợc quan niệm thế nào?
Thừa hƣởng phần nào sự phân biệt sạch (pur) dơ (impur) của Do thái-giáo, kế đó chịu
ảnh hƣởng của trào lƣu đan tu bỏ đời của những thế kỷ sau thời bách hại, Giáo hội đã
một đằng khép kín với thế gian, đằng khác lẫn xã hội các quốc gia có đạo (chrétientés)
với chính mình. Kịp đến khi phong trào tục hóa (sécularisation) nổi lên, tách đời ra khỏi
đạo, Giáo hội mất chỗ đứng thần quyền, muốn vớt lại phần nào những gì mà tục hóa đã
lấy đi. Và đây là ý nghĩa của việc Hiến thánh thế giới (consécration du monde).
Nếu vắng bóng Thiên Chúa giữa xã hội là một mất mát trong ý nghĩ nhiều Kytô-hữu, thì
sự việc ấy lại thành dấu hiệu đáng mừng cho ta, theo nhận định của D. Bonhoeffer. Với
Bonhoeffer, khi đứa con còn nhỏ, thì cha mẹ dõi theo từng bƣớc và bao cấp hết. Kịp khi
nó lớn rồi, cha mẹ cần rút lui để nó trƣởng thành lên. Thiên Chúa cũng làm nhƣ vậy đối
với loài ngƣời. Xem ra ngày nay, Ngài nhƣ mờ nhạt và bất lực khi mà đâu đâu trong xã
hội cũng chỉ gặp con ngƣời và những quyết định của nó. Nhƣng đây là sự trƣởng thành
của nó, và Thiên Chúa chẳng muốn gì hơn. Trƣởng thành rồi, con ngƣời phải tự giải
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quyết những vấn đề của mình, dƣới mọi khía cạnh của chúng. Vâng, dù đây là vấn để
giáo dục hay hôn nhân, vấn đề ngành nghề hay giải trí. Miễn là không gì chống lại con
ngƣời dƣới mọi chiều kích của nó. Chúng ta hãy xử sự nhƣ đức Kytô, là Làm ngƣời vì mọi
ngƣời:
 "Sự tôn thờ thật sự đối với Thiên Chúa, đó là phục vụ loài ngƣời."
Do trào lƣu tục hóa mà sinh ra những thần học tục hóa và đƣờng thiêng liêng tục hóa.
Thần học tục hóa hoặc dựa trên mầu nhiệm Nhập thể: Nƣớc Chúa không ở ngoài trật tự
trần thế và lịch sử; hoặc dựa trên cái nhìn cánh chung: lịch sử cứu độ diễn ra giữa dòng
lịch sử trần thế, nên việc thăng tiến con ngƣời cũng là đòi hỏi của đức tin. Do đó, cùng
với thần học hy vọng, đã mọc lên thần học giải phóng và thần học phát triển.
Sánh bƣớc cùng thần học, hƣớng sống thiêng liêng cũng đổi thay rất nhiều. Ngƣời ta nên
thánh không bằng cắt đứt (rupture) với đời, mà có mặt (présence) với đời. Nghĩa là trách
nhiệm về thế gian, đồng cảm với nó trong niềm vui nỗi buồn, trong thành công hay thất
bại, trong khổ đau và lo lắng, đồng thời chung vai gánh vác, cùng giải quyết mọi vấn đề.
Thậm chí có ngƣời còn đi quá xa, lên án mọi hình thức bỏ đời nhƣ đan tu, và lấy tầm mức
dấn thân để đo trình độ thánh thiện. Nói cho đúng ra, cái nó đo sự lành thánh của anh
chỉ là nhiệt kế đức Ái thôi. Có điều xem nhƣ ở vào giai đoạn phát triển hôm nay, một đức
Ái hoàn mỹ không cho phép ta thờ ơ với sự tồn vong của thế giới.
Thế nhƣng đâu cứ phải vào đời mới lo cho loài ngƣời đƣợc. Trong sự "Hiệp thông các
thánh", chúng ta có thể chung lo, ngƣời thì bằng hành động, kẻ thì bằng cầu nguyện, hy
sinh. Lại nữa, dù quan tâm đến tất cả, chị không cứu đƣợc tất cả; dù muốn tốt mọi mặt
cho ngƣời, anh chỉ có thể phục vụ ở một hai mặt mà thôi. Nói rõ hơn, ngƣời làm mục vụ
không thể lo kinh tế quốc dân, ngƣời chuyên nghiên cứu không thể đi khắp nơi cứu tế.
Thế rồi, lúc đút từng muỗng cháo cho một ngƣời đói lả, tôi không cần đặt vấn đề: liệu
việc này có tốt cho linh hồn họ không? Và đây cũng là cách làm của đấng mà sứ mệnh là
cứu vớt siêu nhiên: Ngài đã chữa nhiều ngƣời bệnh mà chẳng nói gì với họ về Cha lúc
đó.
***
Ở bề sâu của nó, lịch sử cứu độ là lịch sử cứu chuộc của Chúa Kytô luôn đƣợc tái diễn
hôm nay xuyên qua lịch sử của mỗi ngƣời và loài ngƣời. Vậy để sống mầu nhiệm Chúa
giữa không gian xã hội chúng ta, cần đƣa Chúa từ Palestine chuyển sang đất Việt, từ thế
kỷ I cỡi lạc đà sang thời đại phi thuyền hôm nay. Có thể chuyển, vì Chúa tuy là một
ngƣời, nhƣng cũng là Ðầu mọi ngƣời, Tân Ađam; vì Chúa tuy là Yêsu Nadaret con ngƣời
lịch sử, nhƣng cũng là Kytô "thâu gồm về một mối" (récapitulation).
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Chuyển bằng cách, xuyên qua cuộc sống Chúa, chắt lấy cái tinh thần, rồi đƣa tinh thần
ấy vào sống động hóa cuộc sống hôm nay giữa chúng ta. Nghĩa là hãy nghĩ xem, vào
hoàn cảnh tôi bây giờ, Ngài sẽ nhìn đời thế nào và hành động ra sao. Và nghĩ xem, bộ
mặt xã hội này còn cách bao xa với Vƣơng quốc Chúa muốn. Rồi giữa mớ bòng bong của
các biến cố quyện vào nhau, tìm xem đâu là con đƣờng của Bóng tối, đâu là dấu chân và
những gợi ý của đấng là Sự thật, là Ðƣờng. Quả suốt dòng lịch sử, luôn có hai thuyền
chiến đối đầu, một của Chúa, một của Satan. Nhƣng vì Ác thần đã bị nốc ao (Yo. 16.13),
nên kết cuộc sẽ là sự toàn thắng của Vƣơng quốc Chúa. Ðó là ý nghĩa bí ẩn của lịch sử,
cũng là cách nhìn lịch sử phải có của chúng ta, cách nhìn lạc quan của đức Vọng, nó
hƣớng căng về sự toàn thắng cánh chung.
Nhƣng làm cách nào để vạch ra đƣợc đƣờng đi của Nƣớc Chúa ngay ở đƣờng đi của lịch
sử? Nhất là khi trần thế không chỉ có một lịch sử, mà cả trăm ngàn lịch sử của những
quốc gia khác nhau, của những đế quốc tranh giành nhau, của những thế lực chống phá
nhau?
Ðể dễ hiểu vấn đề, hãy nhìn vào một loại tranh làm bằng chấm nổi. Những điểm nổi ấy
đƣợc sắp đặt thế nào, để hễ nhìn thẳng, ta sẽ thấy một kiểu hình, bằng nhƣ nhìn nghiêng,
ta sẽ thấy kiểu hình khác. Vâng, đức tin (hay Vọng-Tín) khiến ta nhận ra dƣới các biến cố
một thứ lịch sử khác với lịch sử đƣợc nhìn bằng mắt phàm. Trong thực hành, hãy lùi thật
xa, sao có thể bao quát trong tầm nhìn một khoảng thời gian thật lớn, để rồi với cặp mắt
đức tin và bằng ơn phân định, hãy nối kết những mốc lớn thành một hƣớng đi trong toàn
cảnh siêu nhiên.
Chúng ta có thể lấy lịch sử Israel thời lƣu đầy Babylone làm thí dụ. Vào thời ấy, những
cuộc tàn sát và phát vãng nối tiếp nhau. Gần nhƣ toàn bộ thành quách và nhà cửa bị san
bằng, và máu đào nhuộm đỏ núi sông, vƣờn ruộng. Những ai sống sót, hoặc bị bắt đƣa
đi làm nô lệ, hoặc tháo chạy tới những vùng đất xa xôi. Không còn nƣớc, còn dân. Không
còn đền thờ biểu tƣợng của dân tộc, quốc gia và tôn giáo, cũng chẳng còn gì khác để bám
víu nữa. Một dúm ngƣời làm thân trâu ngựa, giữa một biển ngƣời dũng mãnh chủ nhân
với đất đai quá rộng và đền đài nguy nga. Tất cả xem nhƣ một thất bại lớn, một suy sụp
hoàn toàn, của cả dân lẫn thần chủ của dân. Thế nhƣng từ điểm đặt viễn vọng kính hôm
nay, bao quát cả đoạn dài lịch sử, nếu nhìn trong đức tin và xét về mặt tôn giáo, ta thấy
rõ một bƣớc tiến vƣợt bậc, một thành công quá lớn. Bị phân tán giữa muôn dân, thay vì
lép vế, Israel lại khám phá Yaveh của mình là Chúa tể mọi dân. Sự dồn nén cùng cực đã
làm nảy sinh những ngôn sứ vĩ đại nhất, nhƣ Isaia, Yêrêmia, Edêkien mà tầm nhìn đã đạt
tới những viễn ảnh cánh chung hoàn mỹ nhất để dọn đƣờng gần cho khải mạc đấng Cứu
thế.
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Vì lịch sử cứu độ đƣợc viết cả trên những biến cố trần thế, nên để đọc đƣợc nó, tín đồ và
Giáo hội phải hòa mình vào dòng đời, phải đồng cảm với thế giới trong những ƣớc vọng
chính đáng, và rung trong tần số thời đại cứ đổi thay không ngƣng, nhờ đó bằng cặp
kính viễn vọng siêu nhiên, họ mới nhìn ra đƣờng đi và ý Chúa qua biến cố nhƣ dấu chỉ.
Phải bất thiên, thành với mình và ngỏ cửa cho Thần khí để tránh bóp méo ý nghĩa các sự
kiện, dù bằng tƣ lợi, thành kiến, dù bằng sự cứng nhắc ý thức hệ hay do nhút nhát, bảo
thủ mà không dám chấp nhận bất trắc để phiêu lƣu vào tƣơng lai.
Có nhƣ thế, ta mới hết lo khi thấy khoa học tiến, mới không run khi loài ngƣời tự định
đoạt lấy vận mệnh của mình... Nhìn đời với tinh thần lạc quan, ta dễ thắng trong ván cờ
của ta và của Chúa, khi mà "tất cả hợp tác vì lợi ích của kẻ Ngài thƣơng", hợp tác vì sự
hoàn thành của Vƣơng quốc Ngài nhắm. Với sự lạc quan ấy, ta dễ nhìn ra sự có mặt của
Chúa ở bất cứ đâu, trong bất cứ tình huống nào, khiến sống với đời cũng là cầu với Chúa
vậy.

TÓM LẠI
Với Kytô-giáo, yêu ngƣời thật là một với yêu Chúa. Và trong con ngƣời, phải yêu cả xác
lẫn hồn. Bởi thế, ngƣời ta có thể nên thánh dù trong phục vụ thân xác bằng nghề nghiệp,
công tác từ thiện, hoạt động chính trị, v.v...
Nên thánh trong nghề nghiệp là bằng ý hƣớng phục vụ: đức Ái; bằng đích nhắm xây
dựng: đồng sáng tạo với Hóa công trong viễn ảnh Ðất mới cánh chung.
Nên thánh trong việc từ thiện cũng do động cơ đức Ái nó thúc ta chia sẻ những gì mình
có cho những ngƣời kém may mắn hơn. Với một đức Ái sâu đậm, ta hẳn muốn liên đới
với đám ngƣời xấu số ấy, thậm chí sẵn sàng rời bỏ cuộc sống tiện nghi để tới đồng phận
với họ nhƣ Ngôi Hai đã làm.
Ðồng phận rồi, anh có thể đồng hành nữa, đồng hành với họ để đấu tranh giải phóng, để
kiến thiết một xã hội thật sự nhân ái, công bình, nhƣ một bản sơ phác của Nƣớc Trời.
Ðể dễ nên thánh trong phục vụ trần thế, cần phải đổi cách nhìn đời, vừa siêu nhiên vừa
lạc quan. Làm sao để thấy Chúa trong tất cả, trong thiên nhiên cũng nhƣ trong tác phẩm
loài ngƣời. Nhất là làm sao để thấy Chúa nơi con ngƣời, cả ngƣời "ngoại" lẫn kẻ không
quen. Lại trong hành động, hãy cố đồng hành với Chúa bằng cách xem đây là hoàn
thành tác phẩm của Ngài, cả nơi thiên nhiên lẫn trong xã hội.
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Cũng để lạc quan và siêu nhiên hóa hành động, hãy nhìn lịch sử cứu độ nhƣ đang diễn
ra đằng sau những biến cố trần thế. Và coi việc cải thiện xã hội và không gian sống
không ở bên lề sự kiến thiết Nƣớc Chúa, sự nên thánh của chính mình.
Ðằng sau những diễn biến trần thế là cuộc đối đầu giữa đức Kytô và Satan, mà kết cuộc
là sự toàn thắng của Chúa, sự hoàn thành của Nƣớc Trời. Vậy dù chăm sóc thể xác hay
linh hồn, ta luôn lạc quan và sống đức Vọng nó hƣớng căng ta về sự sung mãn cánh
chung.
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Dù sống tĩnh lặng trong suy chiêm hay sống hành động giữa đời, ta đều có thể nên
thánh. Có điều hễ thánh, thì dù bận bịu, vẫn an định ở bề sâu; dù ẩn mình nơi thanh
vắng, vẫn thông hiệp với Hội thánh và quan tâm đến hạnh phúc loài ngƣời. Sự trƣởng
thành thiêng liêng là ở cả độ mở lẫn tầm an định ấy. Và đức Ái Chúa khiến thánh nhân
vừa nghỉ ngơi trong Chúa, vừa thiết tha với sự hƣng suy Nƣớc Ngài. Hơn nữa, vì Dân
Chúa cũng là Huyền thân Chúa, trong đó các thành viên nhƣ chi thể cố kết với nhau và
với toàn khối, tôi sẽ không tiếp nhận ân Chúa dồi dào nếu không mở thông với Giáo hội
nhƣ máng chuyển.
Chẳng những thông với Dân Chúa, chúng ta còn buộc với vũ trụ. Là đích nhắm của Sáng
tạo, con ngƣời có phận sự hƣớng trả thiên nhiên về Hóa công trong tri ân và chúc tụng,
sử dụng thiên nhiên để hoàn thiện mình nhƣ con cái Chúa, nhờ đó khiến nó đƣợc đồng
phận với mình trong hạnh phúc mai sau.
Sự hiệp thông Dân Chúa có tính động. Ðây là đồng hành về Ðất hứa với sự gấp gáp cánh
chung. Nên không có chỗ nào cho ta ngơi nghỉ ở đời này khi mà tất cả đang thi đua nƣớc
rút, kỳ cho chạm đích của hoàn thành Nƣớc Chúa.

Con ngƣời giữa thiên nhiên
Thời đại kỹ nghệ hóa tách dần con ngƣời khỏi thiên nhiên và nhốt nó giữa những bức
tƣờng bê tông của chung cƣ, làm điếc tai nó với tiếng gầm của máy móc, nhuộm đen
phổi nó bằng khói các cơ xƣởng và tàu xe chuyển vận. Quen với máy, nó nhìn thiên
nhiên nhƣ nhìn một cỗ máy, cùng với năng lƣợng và nguyên liệu kèm theo. Làm nhƣ
máy bên các máy giữa một dây chuyền sản xuất, nó cũng sống với nhịp điệu máy nhƣ
chàng hề Sác lô trong một phim của ông. Thậm chí, tôn thờ máy, nó cũng xem ngƣời chả
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hơn gì một cỗ máy tồi, và nó sẵn sàng thao tác (manipuler) trên cỗ máy ấy để hoàn chỉnh
nó, hoặc thay thế nó bằng ngƣời máy thật, vừa làm việc chính xác, nhanh chóng hơn, vừa
không biết đình công và gây phiền bằng sự lắm ý kiến.
Nhìn thiên nhiên bằng cặp mắt thợ máy, con ngƣời chỉ bắt gặp ở đấy những sự vật
(chose) và công cụ. Và nó vui với cái khoái đƣợc điều khiển và chế biến. Vào hồi đầu của
thời đại khoa học, kỹ thuật, Bacon và Descartes rất hãnh diện về giống ngƣời chúng ta,
cho rằng nhờ khoa học đƣợc phát minh, con ngƣời đủ khả năng làm chủ thiên nhiên, nhờ
đó nên giống Thiên Chúa. Nếu Aristote coi Hóa công là Cỗ máy thứ nhất (Primum
movens, Premier moteur), thì phƣơng Tây con cái của ông cũng coi đặc tính nổi bật của
Thiên Chúa là sự Toàn năng. Vậy để nên giống Ngài, chỉ cần tỏ ra muốn làm gì cũng làm
đƣợc.
Với ai còn đức tin, họ chỉ muốn giống Thiên Chúa thôi. Chứ với ai không tin nữa, thì
toàn năng đƣợc nhƣ thế là thành Thiên Chúa rồi, để thế chỗ cho Thiên Chúa lỗi thời của
tôn giáo. Vâng, theo họ, chẳng có Thiên Chúa nào hết, mà chỉ có con ngƣời đang trở nên
Thiên Chúa nhờ trí tuệ và ý chí của mình. Và đây là cám dỗ của cây Biết lành biết dữ
(Stt.3.5).
***
Thế nhƣng rồi giấc mộng làm Thiên Chúa nay bắt đầu tan vỡ. Ngƣời ta đã nhìn ra những
giới hạn cho phát triển và những tai họa mà kỹ nghệ gây nên.
Giới hạn thứ nhất nằm ở năng lƣợng và nguyên liệu. Dù củi, than, dầu, uranium, tất cả
đều có thể cạn và có thể tạo phản, chống lại ta. Còn năng lƣợng mặt trời thì (gần nhƣ) vô
tận đấy, nhƣng dòng điện tiếp thu lại yếu, mà nhiệt lƣợng phải dùng để tinh chế các tế
bào quang điện lại quá lớn lao, nên xét chung, chẳng có lợi chi đáng kể. Mặt khác, hiện
tƣợng sa mạc hóa đang thu hẹp diện tích cấy lúa nuôi ngƣời và cấy cỏ nuôi bò cừu. Kèm
theo đó là vấn đề thiếu nƣớc trầm trọng ở nhiều nơi, khiến không còn đất sống.
Thiên nhiên bị lạm dụng cũng đang nổi dậy trả thù. Khí dioxyde các bon phủ kín không
trung tạo nên hiệu ứng nhà kính để nung chảy các khối băng, khiến nƣớc biển dâng cao
nhận chìm dần những đồng bằng và thung lũng. Nạn phá rừng bừa bãi khiến núi lở, đất
truồi và xua duổi những cơn mƣa. Và việc lấp đầm lầy cũng đang phá vỡ hệ sinh thái,
khi mà những đầm lầy ấy rất cần cho việc lọc và cung cấp nƣớc ngầm, cũng nhƣ điều hòa
vũ lƣợng. Nếu xe hơi nhả dioxyde các bon gây hiệu ứng nhà kính, thì máy làm lạnh và
máy sấy tóc cũng nhả chất Cl để hủy tầng ô dôn có chức năng cản tia cực tím tràn vào
tiêu diệt sự sống.
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Thêm vào đấy, tình trạng ô nhiễm đã đạt mức báo động đỏ, ở khí quyển do chì từ xăng
và cả trăm thứ hơi độc khác, ở đất do phế thải ngày càng nhiều, kể cả chất hóa học độc
hại, ở dòng sông do phân bón và thuốc trừ sâu từ ruộng chảy xuống, cũng nhƣ chất thải
hóa học từ nhà máy tuôn ra, còn ở mặt biển thì nào là dầu loang, nào là chất phóng xạ,
nào là rác rƣởi đổ xuống quá nhiều.
Trƣớc cơn đại hồng thủy đang tới, trƣớc những tận thế mình tự gây nên, loài ngƣời bắt
đầu hiểu ra rằng, chính mình cũng là thành phần của thiên nhiên, thành phần thật bé
bỏng, ít là về mặt xác thể. Bởi thế, phải trở về dƣới mái nhà vũ trụ thôi, phải uốn mình
theo các quy luật sinh, hóa, phải trân quý vòng tuần hoàn sinh thái trong đó thiên nhiên
tự điều chỉnh chính mình.
Thật ra, từ lâu rồi, con ngƣời đã cảm nhƣ có gì trục trặc trong lối sống khi rời xa đồng
ruộng. Nó thấy nhƣ bất an, thiếu vắng gì đó khi ở giữa máy móc, giữa những bức vách
bêtông. Và tự nhiên, rất vô thức, nó đi trồng những chậu kiểng, nuôi mấy con cá, con
chim, làm bạn với con mèo, con chó. Theo nhận định của một khoa học gia, thì ở bộ nhớ
gen của mỗi ngƣời, từ muôn xƣa đã ghi đậm màu xanh của đồng ruộng, vẻ tƣơi mát của
sông nƣớc, tiếng líu lo của chim muông v.v...., nên ngƣời ta không thể nào sống thoải
mái nếu thiên nhiên vắng mặt.
Bởi thế, để hội nhất (intégré) nhƣ một ngƣời, thậm chí siêu hội nhất nhƣ một thánh nhân,
chúng ta cần hòa giải với thiên nhiên, cần tôn trọng và nâng niu nó.
Ðông phƣơng không coi nhẹ vai trò của thiên nhiên trong tu tâm dƣỡng tính. Cả Ấn độ
lẫn Trung quốc đều đề cao đức Sinh, lòng Hiếu sinh. Với Ấn độ, Ahimïsâ (giới sát) đƣợc
hiểu ở mặt tích cực của nó là niềm kính tôn sự sống, luật chung cho cả tu phái Yoga, Ấn
giáo, lẫn Jaina và Phật giáo. Ðể tránh sát sinh, ngƣời ta trƣờng trai. Ðể tránh giết côn
trùng, ngƣời ta nghỉ đi đƣờng mùa mƣa, mang phất trần để phủi đất trƣớc khi ngồi.
Với Trung Hoa, nhƣ chúng ta đã rõ, thì đức lớn của trời đất là Sinh:
"Thiên địa chi đại đức, viết sinh" (Kinh dịch, Hệ từ hạ).
Do Sinh mà có biến hóa. Do Sinh mà có sức để biến hóa. Và sự biến hóa ấy khiến trời đất
thịnh lên về hƣớng Sinh. Vì thế, phải thuận theo đạo Trời mà bồi bổ cho sự sống. Con
đƣờng này đƣợc gọi là Lợi vật. Mà thái độ Lợi vật của tâm hồn lại thuộc đức Nhân.

Cựu và Tân ƣớc nghĩ gì về thiên nhiên
Thời Cựu ƣớc là thời cực thịnh của bái vật nó biến sấm sét, núi non, sông biển, cây cổ thụ,
vật dị kỳ thành quỷ, thành thần. Ðể thanh lọc thần tính, Cựu ƣớc đã phải tách thần ra
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khỏi thiên nhiên, đồng thời tôn kính Yavê nhƣ vị thần duy nhất. Không thể lẫn Yavê với
các hiện tƣợng thiên nhiên đƣợc, vì Yavê điều khiển chúng và sáng tạo tất cả. Tính duy
nhất và siêu việt của Thiên Chúa đạt tới độ trong sáng hoàn toàn dƣới thời đại các ngôn
sứ và các sách hiền triết (sapientiel), nhƣ trong đoạn 12.23 đến 13.19 của Ðại trí hay Khôn
ngoan ở đó tác giả lên án những kẻ ngu xuẩn, đi thờ những vật hèn, đáng khinh (12.24),
thờ gió, nƣớc, lửa vốn chỉ là tác phẩm của Tạo hóa (13.1-2), chẳng hiểu rằng, tác phẩm mà
còn đẹp thế, thì tác giả phải đẹp đến đâu (13.3).
Tính độc thần của Do thái giáo và tính toàn năng của Yavê đƣợc nhấn mạnh đã cứu thần
tính ra khỏi sự ô nhiễm vật chất, đồng thời đƣa Thiên Chúa vào vị trí của một kiến trúc
sƣ tối cao, đấng thiết kế và dựng xây vũ trụ, đấng khiến cho biển gầm, sóng dâng, sấm
nổ.
Nhƣng nếu Thiên Chúa đứng ngoài để tạo thiên nhiên bằng lời, thì bằng hơi thở (ruah)
Ngài lại làm vọt sự sống từ chính bên trong vật chất. Quả thế, chính ruah Yaveh đã cho
từ nƣớc sinh ra tôm cá, chim muông (Stt.,ch.1), cho một hình đất sống dậy thành ngƣời
(2.7). Nghĩa là nếu bằng lời, Thiên Chúa đứng ngoài vũ trụ, thì bằng hơi thở của mình,
Ngài lại đi vào thiên nhiên để làm nó sống. Nhƣ thế, quan niệm Sáng thế thƣ về sáng
tạo, ở truyền thống Yavê vốn cựu trào và bình dân, luôn kết hợp âm dƣơng (bù trừ) giữa
Lời với Thần khí, giữa tính siêu việt với tính nội tại, giữa tính sự vật (chose) với tính sinh
linh. Thiên Chúa sáng tạo bằng cả lời lẫn hơi thở của mình, có nghĩa là: "Thiên Chúa nói
(lời) trong hơi thở của Thần khí, hơi thở nó "làm sống động"", nhƣ Moltmann nhận xét. Và
cũng nhƣ Moltmann nhận xét, "Lời và Khí bù trừ cho nhau vì cộng đồng tính của thiên
nhiên. Lời thì xác định và biệt phân, Khí thì hợp nhất và sinh ra hòa điệu".
Vậy không nên, bởi ân hận vì trƣớc đã phụ rẫy thiên nhiên, mà nay lại trở về với đa thần,
bái vật. Mà cũng đừng tiếp tục sự vật hóa thiên nhiên nhƣ đã làm, khiến nó hết còn là
ngôi đền thiêng liêng trong đó ta có thể chiêm ngƣỡng Thiên Chúa.
Ngay trong quan niệm của Do thái giáo độc thần xƣa, thiên nhiên đã có gì nhƣ đền thờ
Thiên Chúa, khi mà chính đền thờ Salomon muốn đƣợc xây theo kích thƣớc thu nhỏ của
hoàn vũ: một thứ tiểu sơn hà nhƣ non bộ của phƣơng Ðông chúng ta! Ðền thờ bằng gỗ đá
của Yêrusalem mới chỉ là hình ảnh của đền thờ Tân ƣớc, mà đền thờ này là Thân mình
đức Yêsu. Với thân mình Chúa Yêsu, từ đây ta không cần đến Sion hay Samari nữa, mà
cứ "thờ trong Chân lý và Thần khí" là đủ rồi (Yo. 4.23). Thờ trong Chân lý và Thần khí
không phải không cần đến hình hài, xƣơng thịt đâu. Vì thật ra, đã có xƣơng thịt thật của
đấng vô hình nay thành hữu hình. Và do đó, có dấu hiệu hữu hình của ân sủng vô hình
trong huyền tích. Ðức Yêsu Kytô quả là Ðền thờ tiểu vũ trụ nó gồm thâu (récapituler)
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toàn vũ trụ. Và vật chất đáng khinh của Platon, vũ trụ máy móc của Aristote đã
thành "Môi trƣờng thần thánh" của Teilhard.
***
Quả thật, thiên nhiên rực sáng trong ánh sáng của Tiểu vũ trụ là thân mình Chúa Yêsu
Kytô.
Vũ trụ hình thành bắt đầu từ một lƣợng tử duy nhất cách đây bằng chục tỉ năm. Một
quantum quá nhỏ và một tiếng nổ quá lớn. Ðơn giản chỉ có vậy ở điểm khởi đầu. Thế
nhƣng bƣớc tiến hóa lại vô cùng dài lâu, vô cùng phức tạp. Tuy lâu dài là thế và phức tạp
đến thế, mà tất cả vẫn đâu vào đấy, đƣợc tính toán chi li và lập trình ngay trong cái vô
cùng đơn, vô cùng nhỏ lúc ban đầu. Và nhƣ thế để rốt cuộc có sự sống hôm nay, và giữa
sự sống có con ngƣời với trí thông minh và khả năng tự lập!
Phải chăng cả mầu nhiệm Nhập thể cũng đƣợc nhắm trong tiếng nổ đầu tiên, để giữa loài
ngƣời, sẽ phải có con ngƣời gồm thâu mọi cái? Con ngƣời ấy, Yêsu Nadaret, bởi là Ân
sủng (grâce) viết hoa, tức cho không (gratuit) hoàn toàn, nên không thể là kết quả của
chuỗi dài những tất yếu (quy luật tự nhiên), không thể là điểm vƣơn tới của lƣợng tử và
tiếng nổ ban đầu. Nhƣng con ngƣời ấy vẫn có thể là đích cuối mà Yavê nhắm trong tự do
dù trong tiếng nổ ban đầu ấy chứ! Vâng, qua ánh sáng mầu nhiệm Nhập thể, ta thấy
dƣờng nhƣ ngay từ đầu, ít là ngay lúc Thiên Chúa nói "Ta hãy tạo con ngƣời", Ngài đã
nhắm Con ngƣời viết hoa Yêsu, và nơi Con ngƣời này, Ngài dứt khoát muốn "nên
một" với chúng ta giữa vũ trụ vật chất. Nhƣ thế để rồi, nhờ Thần khí hai phen xuống trên
hoàn vũ, "Lời (Thiên Chúa) đã thuộc về sinh thái học của chúng ta".
Nếu sáng tạo tỏa ra từ Thiên Chúa, thì Nhập thể lại đƣa Ngài "hội nhập" thiên nhiên một
cách sâu đậm. Nhập thiên nhiên, Lời cũng đƣa ta � và thiên nhiên theo ta � vào trong
nội tâm Thiên Chúa, ở chỗ Ngài là tam vị, cộng đồng, để rồi nơi con ngƣời ấy phục sinh
đã hoàn thành sứ mạng, Thiên Chúa cũng thành "Tất cả cho tất cả" (1Cor.15.28). Ðây
cũng là lúc thiên nhiên đƣợc cuốn theo chúng ta về phía Vĩnh hằng, để đồng số phận với
chúng ta khi thành Trời mới đất mới.
Bị loài ngƣời lạm dụng, vật chất đã thống trị ngƣợc con ngƣời. Nay tự do rồi, loài ngƣời
nếu biết khiêm tốn và tiết độ hơn, thì vật chất sẽ trở về phục vụ nó, phục vụ không chỉ
nhƣ một công cụ, mà còn nhƣ một bạn đồng hành, do đó đồng sinh đồng...bất tử.
Với vật chất, hễ ta khinh nó, do đó lạm dụng nó, thì nó sẽ hại ta. Bằng nhƣ nếu ta tôn
kính nó, ta sẽ sử dụng theo đúng chức năng của nó và ý định của Trời, nhờ đó nó chỉ có
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thể sinh ích cho ta, thậm chí thành dấu hiệu sinh ân sủng cho ta. Thật ra, vật chất
đã "thành thần"phần nào một khi Lời Thiên Chúa "thành thịt" giữa chúng ta rồi.
Nếu Lời đã vô vật chất, thì Thần khí, xƣa làm sống dậy vật chất, sẽ càng dấn sâu hơn để
trong nƣớc và với nƣớc, Ngài nối kết ta với Ðức Yêsu và biến ta thành con Cha, rồi trong
rƣợu và bánh, lại biến con ngƣời Yêsu thành thức ăn uống của chúng ta.
Thần khí và Lời đã mở cho chúng ta đƣờng vào vật chất. Vậy theo chân các Ngài, chúng
ta cũng phải dìm sâu trong nƣớc để đƣợc tái sinh. Và đây, điều đã thành quá hiển nhiên:
Chúng ta chỉ nên một hoàn hảo với con ngƣời Con Thiên Chúa nếu để vật chất nơi bánh
và rƣợu thành một với mình. Vậy nếu đứng ở góc độ Nhập thể và từ trong Thánh Thể mà
nhìn, thì nhƣ Teilhard de Chardin, chúng ta sẽ bàng hoàng với phát giác: "Chiều dài thời
gian của tạo thế đúng là độ dài cần thiết (hằng chục tỷ năm) để vũ trụ đƣợc hiến thánh" (Le
milieu divin).
Vậy để dễ nên ngƣời và nên thánh, hãy có thái độ gần gũi với thiên nhiên, coi nó nhƣ
quà Chúa tặng giúp ta thực hiện chính mình, nhƣ bạn Chúa gửi đến đồng hành với ta
trên đƣờng về Ðất hứa, nhƣ vật lƣu niệm nhắc ta về tình Chúa yêu, nhƣ nén bạc Chúa
giúp để ta sinh lời, nhƣ ngọc thô mà ta phải rũa mài thành ngọc quý để hiến thánh và
dâng lên.
Sự vuốt ve thú vật cũng nhƣ sự mơn trớn của gió mát trăng thanh sẽ làm hồn ta dịu lại và
thiện cảm với xung quanh. Ðừng ƣa nhìn cảnh bạo lực và tránh tàn nhẫn với thú vật, để
trong khi nuôi dƣỡng đức hiếu sinh, ta cũng bồi bổ cho lòng nhân của mình. Hãy hƣớng
về màu xanh lá mạ để lòng vui tƣơi, màu xanh da trời để lòng thêm cao quý. Hãy ngắm
cảnh trời bao la để hồn ta rộng mở. Và khi đứng trƣớc đại dƣơng, hãy cảm nhận sự bé
nhỏ của mình trƣớc Thiên Chúa. Vâng, chúng ta nên đi vào thiên nhiên với niềm thiện
cảm, hầu tìm Chúa và gặp gỡ Chúa trong đó, đồng thời để di dƣỡng tính tình mình.

Giữa thiên nhiên, sự gặp gỡ con ngƣời và sự thông hiệp với loài ngƣời.
Mở ra thiên nhiên một phần, loài ngƣời càng phải mở sang nhau gấp bội. Có kẻ tuy ngại
sát sinh (do phong tục hay thói quen), nhƣng không ngại làm khổ kẻ ở quanh mình. Họ
không biết rằng đích nhắm của sự sống là con ngƣời, nên nếu cần chọn lựa, họ phải chọn
con ngƣời, chứ không phải con voi, con chó. Tuy sinh ra từ giữa lòng Ấn độ giới sát
(ahimïsâ), Gandhi đã dám nói thẳng: Dù khỉ mà phá hoại mùa màng, thì vì sự sống con
ngƣời, cũng đành diệt khỉ thôi!
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Vâng, chỉ con ngƣời mới là đích nhắm của tạo thế, nhờ đó mang ý nghĩa đến cho vạn vật.
Vì chỉ con ngƣời mới là vị thân (le pour-soi) hay bản vị, có mục đích ở chính mình, và
không thể thành phƣơng tiện cho ai, cho bất cứ gì cả.
Nếu vì mô phỏng nhất tính Thiên Chúa mà thiên nhiên làm nên một khối, thì cũng vì
thế, vì mô phỏng tam vị nhất thể của Ngài, mà loài ngƣời phải tự xây thành cộng đồng.
Kịp đến khi Lời Ngài thành ngƣời để "thu về một mối" (récapituler), thì không những mô
phỏng sự hiệp nhất Ba ngôi, chúng ta còn hội nhập vào đó khi nối dài thân mình đấng
Cứu thế.
Chúng ta muốn nên hoàn thiện ƣ? Nên thánh là nên một hoàn hảo với Chúa Kytô, nên
cũng thành một sâu xa với Huyền thân Chúa, tức Giáo hội. Nói cách khác, chẳng những
có chiều kích bản thân (personnel), sự thánh thiện còn có chiều kích cộng đồng nữa. Bởi
thế, nên thánh cũng là đi hết mức của Mở ra và Mở sang, khiến không thể có Thánh cho
riêng mình nhƣ trong một vài tôn giáo khác. Tính cộng đồng này của sống đạo đƣợc
khẳng định rất rõ trong chƣơng 17 Yoan (c. 21-26) và chƣơng 2 Ephêsô (c. 11-22).
Trọng tâm lời Chúa cầu trong chƣơng 17 Yoan nằm ở câu 23:
 "Xin cho chúng nên một với nhau, nhƣ (kathôs) chúng ta là một với nhau."
Tiếng Nhƣ ở đây là KATHÔS, chứ không phải Hôs. Hôs thƣờng chỉ một sự giống mặt
ngoài, có thể do bắt chƣớc mà có. Thí dụ: mầu áo của cô Oanh giống (hôs) mầu áo của em
tôi. Hoặc: nét chữ của em giống nét chữ của bà nội.
Trái lại, Kathôs thƣờng ngầm nói lên, dƣới cái Giống ấy một gốc chung nào đó. Thí dụ:
đứa bé ấy có khuôn mặt giống (kathôs) mẹ và tính ngang bƣớng giống cha. Nhƣ thế,
trong lời cầu trên kia của Chúa, sự nên một của chúng ta, do chữ Kathôs (nhƣ), nghe nhƣ
bắt nguồn từ sự Là một của Ba ngôi Thiên Chúa. Và nhƣ thế, sự hiệp thông (koinônia)
Giáo hội biến thành một Mustêrion (mầu nhiệm và huyền nhiệm sống động) vừa do ý
nghĩa, vừa do sự thật bên trong. Sự thật ấy là: cái Một của Giáo hội phát sinh từ cái Một
của Ba ngôi, khiến mô phỏng sâu xa cái Một này. Sự mô phỏng là do tác động của Thần
khí hiệp nhất, khiến "cha nào con nấy": Ba Ngôi giữa lòng Giáo hội đang hợp nhất với
nhau ra sao, Giáo hội cũng ngày càng hiệp nhất nhƣ thế. Và đây là hiệp nhất hữu thể học
thực sự, chứ không phải hiệp nhất tinh thần (moral) nhƣ mọi hiệp nhất tự nhiên giữa
những ngƣời sống thân mật với nhau. Nghĩa là, cùng với hiệp thông đối vị
(interpersonnel), còn có nên một đối tính nữa. Cũng nhƣ hiệp thông đối vị với Thiên
Chúa, con ngƣời và Giáo hội cũng thành nhƣ đồng bản tính với Ngài (theias fuseôs
koinonoi), thì hiệp thông với nhau trong Chúa, chúng ta cũng nhƣ chung phần bản tính
Ngài với nhau. Hay nói cách khác: chung phần bản tính của Thần khí Ngài với nhau, bởi
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lẽ hiệp nhất của chúng ta là do Thánh Thần, trong Thánh Thần, theo Thánh Thần. Vâng,
theo Thánh Thần, chứ không theo xác thịt, tức bản tính ngƣời tự nhiên.
Sự hiệp nhất đối tính này đƣợc nói lên khá rõ trong Lumen gentium số 13 nhƣ sau:
 "Nhờ sức mạnh sự phổ hiệp này (vi hujus catholicitatis), mà mỗi phần mang đến cho
những phần khác và cho Giáo hội sự hƣởng lợi từ phần ân mình đƣợc, khiến cho tất cả
và mỗi thành viên lớn dần lên nhờ trao đổi hỗ tƣơng và toàn khối ấy, cũng nhƣ nhờ cố
gắng chung để đạt tới sự hiệp nhất hoàn toàn."
***
Mustêrion của hiệp nhất nằm ở Ba ngôi theo Yoan, ở Thần khí theo Phaolô.
Theo Yoan, chúng ta đƣợc sinh ra do nƣớc và Thần khí. Sống do phép Rửa là sống ghép
vào Chúa Yêsu nhƣ ngành vào gốc nho, để rồi trong Chúa Yêsu, chúng ta quan hệ mật
thiết với Ba ngôi; để rồi theo Ba ngôi, chúng ta nên một với nhau do đức Ái.
Theo Phaolô, nƣớc và Thần khí ấy của phép Rửa cũng keo kết chúng ta lại thành một
thân mình (Eph. 4.4). Hợp tụ và đƣợc sống động hóa từ bên trong do Thần khí, Giáo hội
do bản chất phải có tính đoàn sủng (charismatique). Có tính đoàn sủng theo ý nghĩa:
Chính Thánh Thần là nguyên ủy và môi trƣờng của sự hiệp thông. Vâng, do Thánh Thần
trƣớc tiên, chứ trƣớc tiên không phải do cơ chế, dù cơ chế đã do Chúa thiết lập nhƣ một
trong những phƣơng thế cần thiết của hiệp thông.
"Việc Giáo hội mang cơ cấu, nhƣ Tillard nói, chỉ đƣợc biện minh (se justifie) trong tƣơng quan
với sự phục vụ tác động Thánh Thần, dù đó là huyền tích, là cơ cấu phục dịch (ministère), là
quy định của luật Hội Thánh". Bởi lý do "con cái Thiên Chúa đƣợc hƣớng dẫn bởi Thần khí
Chúa" (Rom. 8.14), nên "bất cứ cơ chế nào không hƣớng về hoặc không giúp cho sự phục vụ
Thần khí đều không có chỗ đứng trong hiệp thông".
Sự hiệp thông vừa là ân sủng, vừa là đặc, đoàn sủng của Giáo hội. Ðiều này thể hiện rất
rõ trong các buổi tập hợp Thánh Linh hồi đầu cũng nhƣ hôm nay, khi mà mỗi đoàn sủng
xem nhƣ thiếu một cái gì đó để đƣợc bổ túc bởi một đoàn sủng khác. Kẻ nói tiếng lạ
chẳng hạn lại không thể hiểu để giải thích, còn kẻ đƣợc ơn giải thích lại thiếu ơn kia. Bằng
cách phân phối đoàn sủng nhƣ thế, Thánh Thần cho thấy chúng ta là những phần khác
nhau của cùng một thân thể, do đó cần hợp tác với nhau để mỗi ngƣời tùy phần ơn nhận
đƣợc mà chung xây thân mình Chúa đến chỗ toàn mỹ của thân mình ấy.
Vì sự hiệp thông có khuôn mẫu ở Ba ngôi, có nguyên ủy ở Thần khí, có môi trƣờng và
đối tƣợng là cộng đồng Giáo hội, nên để thánh hóa mình và phát triển sự hiệp thông ấy,
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chúng ta phải cầu với Thánh Thần và "tập hợp" với nhau. Thánh hóa bản thân là đồng
hóa với Chúa Kytô, nối kết với Huyền thân của Ngài, do đó phải thắng khuynh hƣớng vị
kỷ, tập quên mình và mở sang ngƣời khác để sống mầu nhiệm Hiệp thông.
***
Phải mở ra, mở sang, mở rộng, nhƣng đừng mở suông, một cách vu vơ:
 "Chúng ta đừng yêu bằng lời, bằng ngôn từ suông, nhƣng bằng hành động và sự
thực" (1Yo. 3.18).
Dù mở rộng đến bao la, chúng ta cũng phải chọn một cái gì nhỏ và gần, nên cụ thể, để
hầu hạ và yêu thƣơng. Rồi xuyên qua cái nho nhỏ ấy, mở dần đến những khối lớn hơn, vì
lớn mà dễ trở thành trừu tƣợng:
 "Kẻ không yêu nổi ngƣời anh chị em hắn thấy, làm sao hắn yêu đƣợc Thiên Chúa mà
hắn không �thấy?" (1Yo. 4.20).
Cũng vậy, cộng đồng Hội thánh toàn cầu sẽ thành trừu tƣợng nếu không cô đọng ở đây,
trƣớc mắt ta, nơi một cộng đồng cơ sở mà ta đang sống với, nhƣ gia đình, thôn xóm, từng
nhóm sống đạo, từng nhà dòng. Và chúng ta có thể áp dụng ở đây câu nói của Chúa, với
một vài từ thay đổi:
 Kẻ không yêu nổi cộng đồng nhỏ đây mà hắn sờ mó thấy, sao hắn có thể yêu Hội
thánh toàn cầu mà hắn không thấy đƣợc?
Vì thế, hãy bắt đầu với những kẻ sống bên ta, quan tâm đến gia đình hay nhóm hội của
ta. Cùng lúc, xuyên qua đó, phải mở rộng dần, chứ đừng vì nhà mình, quốc gia mình,
hay nhóm sống đạo, nhóm tu, mà có thái độ ngờ vực hay dửng dƣng đối với những cộng
đồng khác. Thêm vào đấy, hãy vui buồn trong những buồn vui của toàn Hội thánh, của
những vùng trời dù xa xôi.
Trong thực hành và trong thời khóa biểu của mình, hãy dành ra những thời giờ nhất
định để nghĩ đến ngƣời này ngƣời kia trong nhóm, nhất là khi mình có trách nhiệm về
họ. Cố nhiên là bề trên có trách nhiệm lớn nhất, nhƣng nên nhớ, cộng đồng không chỉ là
cộng đồng của bề trên, mà của mọi thành viên.
Thế rồi, từ bên trong cộng đồng, hãy bắc ra ngoài những chiếc ăng ten. Ngày nay, sóng
thông tin phủ kín bầu trời. Quan tâm đến vùng nào, ta dễ có ngay những tin tức sốt dẻo
về vùng đó. Phải nghe tin hàng ngày, và trong khi nghe, hãy rung lên trong nhịp vui lo
chung của Giáo hội, khiến cho dù nghe radio hay đọc báo cũng là cầu nguyện nữa.
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Nghĩ về Giáo hội là nghĩ đến cộng đồng cùng với mọi thành viên trong đó. Lắm khi
ngƣời ta còn lẫn Giáo hội với giáo quyền. Giáo hội không thể thiếu giáo quyền, nhƣng
Giáo hội ở chỗ là cộng đồng các bản vị, thì phân biệt với giáo quyền, với cơ chế nói
chung. Theo cha K. Rahner, cộng đồng và các bản vị mới là mục đích, chứ cơ chế chỉ là
phƣơng tiện thôi. Vâng, dù tổ chức và nội quy, dù quyền hành và chức vị, tất cả phải
phục vụ các bản vị cũng nhƣ đời sống và sự hiệp thông của cộng đồng. Chính đức YoanPhaolô II cũng nghĩ nhƣ thế khi nói rằng:
 "Công đồng (Vat. II) đã nhắc nhở: mầu nhiệm Giáo hội thì lớn hơn cái mà cấu trúc hữu
hình của nó cho thấy. Sở dĩ có cấu trúc và tổ chức là để phục vụ mầu nhiệm này."

Tiến trình và phƣơng thức cộng đồng hóa
Một khi liên kết với nhau chỉ vì một số quyền lợi chung, ngƣời ta chỉ làm nên những tập
thể (collectivité). Nguyên nhân của kết liên phải là tình cảm, thì mới có cộng đồng đƣợc.
Cộng đồng sẽ càng chặt khi yêu thƣơng càng đậm và dây buộc càng nhiều. Nhất là khi
với hiệp thông cảm tính, còn có sống chung nữa.
Thật ra khi tình đã sâu, ngƣời ta đƣợc thúc để gần gũi nhiều giờ, làm chung nhiều cái, bỏ
chung nhiều thứ. Ngƣợc lại, càng ở với nhau lâu và có nhiều cái chung, ngƣời ta càng dễ
thân, thậm chí xa nhau đâm nhớ.
Nhƣng sống chung và yêu thƣơng phải tỷ lệ thuận với nhau về mức độ, để rồi kéo nhau
cùng tăng tiến dần dần. Chứ chƣa đủ thân hay hết thân rồi, mà đối mặt nhiều sẽ sinh
nhàm chán và nặng nề đấy. Do đó, phải "liệu cơm gắp mắm", lại dành những không gian
cho tự do, thời gian cho cuộc sống riêng tƣ, chứ đừng "già néo (khiến) đứt dây".
Ngoài tình cảm ra, còn phải lƣu ý đến tính tình và cá tính mỗi bên nữa. Những tính tình
mà nghịch nhau nhƣ nƣớc với lửa, gặp nhau sao khỏi nổ đƣợc. Hai cá tính mạnh, cùng
nghiêng về thống trị, mà lại sống chung, thì bầu khí chẳng những khó thở cho hai bên,
mà cho cả cộng đồng nữa. Nhƣ trƣờng hợp Phaolô và Barnabê mà Martini nói đến.
Khi nhóm đã đông, thêm vào tình thƣơng, phải có ít nhiều kỷ luật để tránh những lộn
xộn khiến sống chung trở nên khó. Có điều cơ chế, cách tiêu cực, chỉ có thể tạo sinh một
môi trƣờng bên ngoài cho sống chung, chứ cái nó làm nên sức sống và keo dính của cộng
đồng bao giờ cũng là và chỉ là tình yêu: một yêu thƣơng siêu nhiên nó phải hiển hiện ở
tâm tình, một yêu thƣơng cảm tính nó cần đƣợc nâng lên và tăng thêm độ sâu do ý
hƣớng siêu nhiên.
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Yêu thƣơng là nguyên nhân và mục đích thứ nhất của cộng đồng. Ðể cộng đồng tồn tại
đúng nhƣ một cộng đồng, thì ý thức cộng đồng � nói cho đúng hơn, ý thức Thuộc về
(d'appartenance) (cộng đồng) của mỗi thành viên � phải đậm sâu và khó xóa. Những
sinh hoạt cộng đồng thân mật cùng với kỷ niệm chung khó quên sẽ hun đúc dần nên ý
thức này. Việc của thành viên là phải dành một phần ý nghĩ, sự quan tâm và cuộc sống
mình cho nhóm. Có bớt của mình để thêm cho nhóm nhƣ thế, thì cộng đồng mới tồn tại
và lớn lên, và bầu khí cộng đồng mới ấm êm, thân ái, để tung tăng giữa đó, con chim là
thành viên mới nhận đƣợc tác động ngƣợc lại để cũng lớn thêm và phúc hạnh. Nếu đây
là cộng đồng Hội thánh, thì cộng đồng ấy còn là máng chuyển không thiếu đƣợc của mọi
ân, khiến ta không thể tăng trƣởng thiêng liêng mà lại không gắn bó với Huyền thân của
Chúa.
Gắn bó với cộng đồng không phải là gặp gỡ thuần hình thức. Quá nhiều những đình
đám, đón tiếp, ăn mừng (nhƣ tại Việt Nam dù giữa giới nhà tu hay trong giáo xứ), mà
đích nhắm chỉ là "cho thêm phần long trọng", chỉ làm mất thì giờ và của cải vô ích thôi.
***
Thời xƣa, ngƣời ta quen sống thành những cộng đồng lớn: gia đình tam tứ đại, chủng
viện mấy trăm ngƣời, viện tu nhà cửa rộng thênh thang. Trong cộng đồng lớn ấy (nếu có
thể gọi đó là cộng đồng), ngƣời ta ngăn cấm việc hình thành các nhóm nhỏ, e rằng nhƣ
thế bất lợi cho cuộc sống chung toàn khối. Cái toàn khối có gì giống nhƣ trại lính, trong
đó mỗi ngƣời là một con số, không chân dung. Vâng, đông nhƣ thế, làm sao có thể biết
nhau sâu và tình thân đậm đà?
Ngày nay trái lại, ngƣời ta thích sống thành nhóm nhỏ, có nhiều cái để chia sẻ với nhau
hơn. Có điều phải tránh sự khép kín của nhóm, do đó sinh nghi kyï giữa các nhóm.
Ðể dễ sống thành nhóm nhỏ nhƣ thế, nên để phần nào tự do cho những ai dễ thân nhau
có thể hợp lại với nhau. Thế nhƣng vì đức Ái Chúa Kytô, nhóm cần mở cửa để tiếp nhận
một hai kẻ không có chi để góp, thậm chí thành gánh nặng cho cộng đồng do già lão hay
tật nguyền. Và biết đâu, do khó tính khó nết nữa. Bớt thoải mái một tí đấy, nhƣng đức Ái
thuần khiết hơn.
Nếu phần đông trong nhóm hợp tính nhau, thì số ngƣời này sẽ là nền tảng vững cho
cộng đồng. Hợp nhau không có nghĩa là giống nhau mọi mặt, nhƣng dù khác nhau vẫn
có thể bù trừ cho nhau, ít là dung hòa đƣợc với nhau.
Chúng ta sống chung với nhau không chỉ để chung sống, mà đồng hành chung sức vì sự
hoàn thành của Vƣơng quốc cánh chung. Bởi thế, không nên sợ mâu thuẫn khi mà chỉ
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trong mâu thuẫn mới có "âm dƣơng tƣơng thôi, nhi sinh biến hóa", cũng nhƣ chỉ trong
tranh luận, ánh sáng mới vọt ra, chỉ trong ganh đua, mới tiến nhanh, tiến mạnh đƣợc.
Nói cho đúng ra, mâu thuẫn cũng có ba bảy đƣờng, chứ không phải chỉ có tận cùng đối
kháng thứ mâu thuẫn Hégel. Với mâu thuẫn Hégel, đề và phản đề đối kháng phải hủy
diệt nhau để đƣợc vƣợt qua bằng một cái mới hẳn ở tổng đề. Với biện chứng pháp âm
dƣơng, bên thứ đối kháng triệt để ấy, còn có đối kháng ôn dịu với hai bên có thể mài rũa
cho nhau những chỗ gồ ghề, sắc cạnh, hầu đi tới dung hòa. Thêm vào đấy, còn thứ mâu
thuẫn bù trừ của bên thiếu bên thừa, bên cao bên thấp, bên nhu bên cƣơng. Vì cần nhau
để bổ khuyết cho nhau, nên sự hợp tụ sẽ làm giàu cho nhau và cho khối.
Ðể cộng đồng tồn tại và tăng trƣởng, cần khuyến khích hai loại mẫu thuẫn sau. Còn với
loại đối kháng triệt để, thì một là phải loại trừ, hai là làm cho dịu bớt để chuyển hóa
thành đối kháng ôn dịu, nhờ đó dung hòa đƣợc.
***
Ðể cộng đồng sinh tồn, cần phải tránh những lực cản hoặc vô hiệu hóa chúng. Lần theo
Tông đồ công vụ và thƣ Phaolô, Martini đã lọc ra một số những lực cản chính cho việc
duy trì cộng đồng cũng nhƣ cho bƣớc tiến Giáo hội.
Lực cản thứ nhất là óc tính toán, mà điển hình là trƣờng hợp vợ chồng Anani (Tđcv. 5.12). Vì quá lo xa, lại thiếu tin tƣởng vào Chúa. họ đã không thể quảng đại hết mình để bỏ
hết những gì mình có làm của chung.
Lực cản thứ hai là ganh tị, mà trƣờng hợp tiêu biểu tìm thấy trong Tông đồ công vụ 6.1:
Nhóm Hy lạp (những kẻ không phải Do thái cũng chẳng phải đám La mã thực dân) kêu
ca rằng có phân biệt đối xử với các bà góa của họ. Sự ganh ghét hay đố kyï thƣờng khiến
bàn tán xầm xì (goggusmos). Xƣa trong hoang mạc cũng thế, với đối tƣợng của chỉ trích
là đại diện Thiên Chúa: Maisen (Xh. 14.11-12; 15.24...). Kiểu xầm xì ấy dễ sinh óc bè phái
và sự chia rẽ. Vậy phải chống lại nó, đồng thời trong tinh thần siêu nhiên hãy khách
quan nhận định, và nếu cần, công khai đƣa ra những bất đồng để cùng giải quyết với
nhau.
Lực cản tiếp theo thuộc lãnh vực quan điểm và cá tính.
Sự khác biệt quan điểm, dù trong lý thuyết hay thực hành, dễ sinh va chạm nảy lửa. Khó
chấp nhận ý kiến khác với ý mình nhiều khi chỉ do tự ái hay thành kiến, thói quen ăn
sâu, nhƣ trong trƣờng hợp giữa một bên là Phaolô với Barnabê, và bên kia là đám theo
Do thái hóa chủ nghĩa (Tđcv. 15.1-2). Nếu nguyên do là tự ái, thì thuốc chữa là sự khiêm
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nhu. Còn nếu đây là thành kiến, thì phải cố tách ra khỏi nó, đứng về phía ngƣời mà
khách quan xem xét lý do họ đƣa ra.
Những cá tính mạnh quen sống tự lập, có khi muốn ngƣời khác theo mình, chứ mình
chẳng chịu theo ai cả. Họ phải cƣỡng lại bản năng thống trị bằng cách uốn mình theo ý
ngƣời trong những gì không trái với lƣơng tâm. Khi chƣa đƣợc khiêm tốn nhƣ thế, họ
hãy tránh gần gũi nhiều với một kẻ tính tình giống họ, do đó dễ xung khắc với họ. Vâng,
cƣơng ở đƣợc với nhu, chứ hai cƣơng thì khó đội chung một trời.
Nhiều cộng đồng xƣa, để tránh chia rẽ, thƣờng ngăn chặn việc tranh luận và nguyên
nhân gây tranh luận là các tƣ tƣởng mới. Nên nhớ rằng "từ trong tranh luận vọt ra ánh
sáng", và nếu không có sáng kiến và ganh đua, thì chỉ còn sự bình lặng của ao tù hay
nghĩa địa. Thế mà loài ngƣời chúng ta lại có trọng trách hoàn thành tác phẩm của Chúa
bằng những sáng tạo kế tiếp. Nên vấn đề không phải là ngăn tranh cãi, mà tránh cho
tranh cãi khỏi đƣa đến cãi nhau.
Thêm vào mấy lực cản Martini nêu ra, cần phải nói đến tính nhỏ nhen của một số ngƣời,
tính nhỏ nhen khiến họ soi mói đến cả những gì nhỏ nhặt nhất của ngƣời khác, khiến
xung quanh không ai sống thoải mái đƣợc. Ngƣời nhỏ nhen thƣờng cũng là ngƣời dễ
chấp nhất, khó quên, không thể tha cho ai lỡ đụng đến mình.
Ngày nay, ngƣời ta nói nhiều đến ô nhiễm môi trƣờng, xử lý chất thải v.v..., tất cả nằm
trong môn học mới gọi là Sinh thái học (écologie, ecology). Cùng với thứ sinh thái học
thể xác ấy, thiết tƣởng cũng nên phát triển một thứ Sinh thái học thiêng liêng, mà mục
tiêu là phát minh những nguyên lý và đề ra những phƣơng thức kiến tạo một bầu khí
cộng đồng sạch trong và giàu oxy tình ngƣời, trong đó chúng ta có thể bơi lƣợn tung
tăng nhƣ cá. Ðể đƣợc thế, phải có nhiều cố gắng của cá nhân cũng nhƣ tập thể để đi vào
các ngóc ngách của tâm lý cộng đồng, cũng nhƣ để thanh lọc môi trƣờng và khuyến
khích sự hiệp thông.

Ðời sống cộng đồng hôm nay
Vào thời nông nghiệp, các thành viên gia đình sống quần tụ với nhau và quanh một
ngành nghề duy nhất. Riêng ngƣời mẹ ở nhà, chăm lo cho mái ấm và săn sóc đám con
nhỏ. Bên cạnh nông nghiệp và chăn nuôi, những nghề nhƣ rèn, mộc, bán buôn thì cha
truyền con nối, làm việc chung tất cả. Gần gũi nhau với cùng mối bận tâm và nhiều cái
để chia sẻ, thiết tƣởng ngƣời ta sống cộng đồng thật dễ.
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Thời nông nghiệp cũng là thời của đan viện, trong đó các tu sỹ cầu nguyện chung, ăn ở
và làm việc chung, cùng một nơi chốn. Tiếp cận lâu giờ và chia sẻ mọi thứ, tƣởng nhƣ
không gì đầm ấm bằng.
Có điều những cái chung hình thức nói trên chỉ là những điều kiện khách quan của hiệp
thông, và chƣa chắc với những thứ ấy có thể tạo sinh một hiệp nhất thật giữa những chủ
thể. Nhìn thấy nhau hăm bốn trên hăm bốn (giờ), nếu không phải vợ chồng mới cƣới,
hay mẹ trẻ con thơ, liệu có thấy nhàm và nặng không? Bởi thế, mới có nhận xét: "Sống
chung là thánh giá nặng nhất". Và phải phân biệt sống chung (vie commune) với sống
cộng đồng (vie communautaire), một đằng nói về hình thức (hai kẻ thù đƣợc nhốt chung
một phòng giam vẫn có sống chung), đằng kia thiên về sự gắn bó bên trong, và đây là
hiệp thông cảm tính (communion affective). Có điều hai đằng vẫn liên quan đấy. Vì "xa
mặt cách lòng", nên nếu không có một tối thiểu gần gũi, thì cũng khó duy trì ý thức cộng
đồng và ý thức Thuộc về. Thế nhƣng cái mức tối thiểu này � cả mức tối đa nữa � lại tùy
ngƣời (do tính tình, khuynh hƣớng, tƣơng quan, mức đạo hạnh) mà thay đổi, nữ khác
nam, đông khác tây, trí thức khác ngƣời ít học.
Sang thời kỹ nghệ, dân quê đổ xô ra thành phố. Gia đình tuy vẫn đông con (ít là vào thời
đầu), nhƣng con lại bụi đời. Số là nhu cầu vật chất tăng lên ở thành thị, mà việc làm phải
giành nhau mới có. Nhà ở lại ổ chuột, vắng bóng cây xanh cùng gió mát trăng thanh. Tất
cả tăm tối và biết bao cái từ bóng tối sinh ra: một ông chồng nghiện rƣợu, chửi vợ đánh
con; một ngƣời vợ lao lực và đẻ nhiều nên kiệt sức, sinh bẳn gắt; một không gian u ám, từ
đó vang ra tiếng cãi lộn không ngơi... Sống chung tuy còn đấy, mà hiệp thông mất rồi.
Cùng lúc, các nhà dòng cũng mở tung cửa, bỏ đời sống vách cản rào vây để vào đời phục
vụ, và chỉ trở về nhà lúc ăn cơm, có khi ngƣời trƣớc ngƣời sau nữa. May mắn nếu phần
lớn thành viên còn có thể làm chung trong một nhà trƣờng, nhà thƣơng hay viện cô nhi,
dƣỡng lão. Sự sống chung có gì thoáng hơn, nên có lẽ bớt dồn nén cho một số ngƣời.
Nhƣng nguy cơ là khi ngƣời ta biến nhà dòng thành quán trọ, nếu quan tâm của mỗi
ngƣời chỉ còn là công việc và hiệu quả, cùng những liên hệ với bên ngoài thôi.
Ngày nay, không gian sống chung ngày càng thu hẹp. Trong nhiều nhà, chồng làm một
nghề, vợ làm nghề khác, trong khi con cái đi học mỗi đứa mỗi nơi. Tệ hơn cả, giờ làm
việc có thể khác nhau, ngƣời ca một, kẻ ca hai, ca ba; ngay cơm tối cũng về ăn mỗi kẻ mỗi
giờ. Cuối cùng, cái nhà chỉ còn là nhà ở suông, chứ không phải tổ ấm. Thậm chí vì công
việc, nhƣ kinh doanh chẳng hạn, cha hay mẹ lắm khi đi xa cả tháng mới về. Thời "tân du
mục" mà! Ở một hai nƣớc tân tiến, ngƣời ta bắt đầu làm việc tại gia nhƣ hồi xƣa, với
những cơ sở kinh doanh nhỏ, hoặc với cách điều khiển từ xa bằng máy vi tính. Dẫu thế,
cách làm việc này chắc không thể phổ biến rộng.
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Du mục thời xƣa di chuyển với toàn bộ gia đình. Du mục ngày nay phân chia mỗi ngƣời
mỗi ngã. Cảm giác xa cách có thể giảm phần nào do chuyển vận nhanh, do liên lạc viễn
thông dễ. Dẫu sao, sự gặp gỡ qua tiếng nói hay hình ảnh vẫn không thể thay thế đƣợc
việc tay trong tay, mặt đối mặt.
Về phía nhà tu, biến chuyển cũng rất lớn, trong đó có suy giảm mạnh về sống chung. Với
lòng yêu tự do và tinh thần phóng khoáng của con ngƣời hôm nay, lại do nhu cầu nhập
thế giữa một xã hội đã tục hóa và đa dạng hóa, các viện triều mọc lên khắp đó đây, với
thành viên mỗi ngƣời một nghề, mỗi ngƣời một chỗ ở. Cùng lúc, nhiều dòng hoạt động
tông đồ cũng bỏ dần những cơ sở làm việc chung nhƣ nhà thƣơng, trƣờng học để đi làm
thuê: y tá ở nhà thƣơng công, giáo viên ở trƣờng học đời, công nhân viên trong đủ loại xí
nghiệp. Kết quả là sống chung chỉ còn tối thiểu, gần đến số không.
Dựa vào điều nghiên, Michel Dortel-Claudot quy những yếu tố khác biệt khách quan
(liên quan đến công việc của những thành viên một dòng) vào ba loại:
1. Theo bản chất công việc: ngƣời đi dạy học, kẻ làm công nhân.
2. Theo nơi chốn: ngƣời làm ở quận 1, kẻ hoạt động ở ngoại thành.
3. Theo bản chất môi trƣờng: ngƣời phục vụ giới trí thức, kẻ sinh hoạt với ngƣời lao
động chân tay.
Với ba yếu tố ấy, Dortel-Claudot tổ hợp thành ba cấp khác biệt nhƣ sau: cấp đơn dị, cấp
lƣỡng dị và cấp tam dị.
Cộng đồng thuộc cấp đơn dị khi các thành viên, tuy làm khác công việc, nhƣng làm
cùng nơi và phục vụ cùng loại ngƣời. Cũng ở cấp đơn dị khi ngƣời ta chỉ làm khác nơi
hay chỉ phục vụ các đối tƣợng xã hội khác nhau.
Cộng đồng thuộc cấp lƣỡng dị khi các thành viên chỉ còn một cái chung, và thuộc cấp
tam dị khi mọi cái chung đều không cả: đã khác nghề, lại làm khác nơi, đối tƣợng phục
vụ cũng khác loại nốt.
Thêm vào ba yếu tố của Dortel-Claudot nói trên, thiết tƣởng cần đƣa vô một yếu tố khác,
tối quan trọng, mà có lẽ bên Pháp ít có nhƣng lại gặp ở nhiều nơi: yếu tố thời gian. Tôi có
ý nói thời gian làm việc nó kéo theo thời gian ngơi nghỉ trong đó thành viên có thể gặp
nhau hay không thể. Vâng, nếu thời gian làm việc khác nhau, ngƣời làm ca hai, kẻ làm
ca ba, ngƣời nghỉ thứ hai, kẻ nghỉ chủ nhật, thì làm sao có thể ngồi lại với nhau để cùng
ăn, giải trí hay bàn chuyện nhà?
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Nếu sống cộng đồng là một chiều kích của sống ngƣời và sống đạo, thì gia đình và hội tu
không thể không quan tâm đến sống chung, do đó cố sao giảm thiểu những dị biệt
khách quan cũng nhƣ để tinh thần hiệp thông tồn tại đƣợc giữa những dị biệt còn lại.
Trƣớc hết, nên tránh những trƣờng hợp tam, tứ dị. Kế đến giảm bớt những dị biệt còn lại
bằng những Dự án tông đồ cộng đồng (projet apostolique communautaire) đƣợc phác
họa chung trong suy tƣ và cầu nguyện, mà mục đích là phối hợp bao nhiêu có thể hoạt
động đa dạng của các thành viên.
Riêng về giờ giấc, phải liệu sao cho mọi ngƣời về kịp để bắt đầu bữa cơm chiều với giải trí
chung sau cơm, và kinh tối chung sau giải trí. Lại hằng năm, phải có một số ngày, để mọi
việc sau lƣng, ngƣời ta sẽ sống chung, cầu nguyện chung, và bàn chuyện của cộng đồng.
Ðối với ai vì sứ mệnh mà sống xa cộng đồng, thì phải năng có trao đổi bằng thƣ từ và
điện thoại, sao để cộng đồng tỏ ra quan tâm đến ngƣời anh chị em, sao để ngƣời này cảm
nhận sự gần gũi và đƣợc nâng đỡ...
***
Về phía cá nhân, trở lực sống chung do điều kiện tâm lý ngày nay gia tăng rất nhiều. Số
là vì thế giới thay đổi quá nhanh, cả về mặt xã hội lẫn văn hóa, khiến ai theo không kịp
sẽ thấy khó hòa nhập với mọi ngƣời.
Nhịp sống đã dồn dập, va chạm thƣờng khi lại mạnh nữa, khiến sinh trục trặc tâm lý nhƣ
lo hoảng và sợ hoảng, mà hậu quả là ngƣời ta không cởi mở đƣợc.
Bệnh khép kín này thƣờng có nguyên nhân ở tuổi ấu thơ. Ở tuổi ấu thơ, đứa bé quan hệ
gần nhƣ duy nhất với mẹ cha. Bắt đầu cố nhiên là với mẹ. Nó cảm giác mối quan hệ này
thật vô cùng mật thiết. Trong quan hệ, nó bắt đầu nhận ra mình, ra ngƣời và tƣơng quan
đôi bên. Bài học thứ nhất, cũng là nền tảng cho mọi quan hệ về sau.
Mối quan hệ giữa mẹ với bé đặt nền trên thân thể. Mẹ của bé là mẹ - sữa không thể thiếu,
nên môi giới của quan hệ khởi đầu ở miệng. Và đây là phát hiện của S. Freud. Bowby nới
rộng phạm vi môi giới sang cả mũi, tai, tay, mắt. Bé quen với chân dung, giọng nói và da
thịt của mẹ. Cả cái mùi vị thân thƣơng của mẹ nữa. Với mẹ, nó cảm thấy đƣợc đùm bọc,
nó có cảm giác đầy đủ và an toàn.
Quan hệ này dù sao cũng mới chỉ là tƣơng quan - đối tƣợng (object-relations), tƣơng
quan mà lý do là nhu cầu. Rồi bé phải tập, và cha mẹ giúp bé tập, để biến tƣơng quan ấy
dần dần thành tƣơng quan-chủ thể, giữa những bản vị với nhau, và đây cũng là tƣơng
quan yêu thƣơng thực, yêu thƣơng dâng hiến (amour oblatif).
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Ðứa bé thật yếu đuối cả về mặt sinh lý lẫn tâm lý. Nên cảm giác đƣợc đùm bọc trong
quan hệ với mẹ ở năm tuổi thứ nhất rất quan trọng cho sự phát triển cảm tính và cho các
quan hệ suốt đời sau này. Cảm giác đƣợc đùm bọc ấy sinh ra niềm tin cậy. Theo Erikson
nghĩ, cái kinh nghiệm trọng yếu của năm sống thứ nhất ấy là sự thủ đắc cảm giác tin cậy
nói trên. Cảm giác tin cậy, nếu ở tuổi ấy không đạt đƣợc hay bị phá vỡ, thì hậu quả thật
khó lƣờng.
Thế mà hôm nay, gia đình thì dễ tan vỡ, cảnh bạo động diễn ra trƣớc mắt thƣờng xuyên,
làm sao đứa bé gặp cảnh ngộ ấy không sinh bệnh lo hoảng, mất niềm tin vào con ngƣời.
Hậu quả về sau là nó sẽ không sống cởi mở và nhân hậu đƣợc, trừ phi bệnh chữa khỏi, và
với cố gắng cá nhân, sự thiện cảm với con ngƣời đƣợc khôi phục dần dần.
***
Sự cởi mở và tinh thần cộng đồng rất cần cho việc thánh hóa bản thân cũng nhƣ hiệp
nhất Dân Chúa. Sự hiệp nhất này còn cần cho việc làm chứng nó vừa là nhiệm vụ của mỗi
cá nhân, vừa là nhiệm vụ của các cộng đồng. Giáo hội là hiền thê Chúa Kitô, mà sự mật
thiết của động đồng (dù đây là gia đình, viện tu hay cộng đồng cơ sở nào khác) là dấu
chỉ, dấu chỉ của sự mật thiết Kytô-Hội thánh.
Bởi thế, phải tìm mọi cách để loại trừ những sức cản cũng nhƣ để tích cực phát triển đời
sống cộng đồng. Bằng cầu nguyện, bằng các phƣơng thế tự nhiên, nhất là bằng lễ Tạ ân
sốt sắng nó thiết lập và hoàn thành sự hiệp nhất Giáo hội.

TÓM LẠI
Trong sáng tạo, con ngƣời thuộc thiên nhiên qua thân xác. Trong tân sáng tạo, thiên
nhiên là bạn đồng hành của con ngƣời, để rồi sẽ đồng phận cách nào đó trong Vĩnh cửu.
Nên phải tôn kính thiên nhiên và sử dụng nó theo đúng chức năng. Vả lại, thân cận với
thiên nhiên, thì trong thiên nhiên ta cũng dễ bắt gặp Thiên Chúa và con ngƣời.
Giữa thiên nhiên ấy, con ngƣời mang trọng trách tự kiến thiết mình thành cộng đồng.
Nếu cộng đồng tự nhiên mô phỏng nhất tính Ba ngôi, thì cộng đồng siêu nhiên Hội
thánh lại hội nhập vào đó. Sống cộng đồng và hiệp thông với Giáo hội là chiều kích
không thể thiếu cho sống đạo và nên thánh.
Ðể bảo vệ cộng đồng, cần đến cơ chế. Nhƣng nguyên nhân thực của hiệp nhất phải và chỉ
là yêu thƣơng, là đức Ái Chúa Kytô.
Ðể phát triển cộng đồng, các thành viên phải nuôi ý thức nguyên căn (d'identité), ý thức
thuộc khối. Ðể duy trì cộng đồng, cần phá bỏ những lực cản, nhƣ óc tính toán, lòng ghen
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tị, tính nhỏ nhen, v.v... Lại phải cầu ơn Thánh Thần và đến với phép Thánh thể vốn là
nguyên nhân của sự thiết lập và hoàn thành Giáo hội.
Ngày nay, do điều kiện sinh sống hay hoạt động tông đồ, các thành viên dễ bị phân tán,
nên phải cố giữ một mức tối thiểu sống chung thì mới duy trì cộng đồng đƣợc.
Cũng ngày nay, do nhịp sống quá nhanh và tự do quá lớn, nên dễ sinh bất ổn. Nếu do
đó mà bị chấn thƣơng tâm lý ở tuổi ấu thơ, con ngƣời sẽ khó sống cởi mở sau này. Vì vậy,
quan tâm đến đời sống cộng đồng, không thể ngƣời ta không lo giải quyết sự an toàn
tâm lý cho ấu nhi và sự chữa trị tâm lý cho rất đông ngƣời mắc bệnh.
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Bàn về hành động và sống cộng đồng trong Hội Thánh, không thể không nói đến đoàn
sủng. Nhất là hôm nay khi phong trào Thánh Linh đang hồi sinh mạnh mẽ, với hàng
triệu triệu thành viên trong Tin lành cũng nhƣ Công giáo năm châu.
Tại sao đoàn sủng lại liên quan đến hành động và sống cộng đồng nhƣ thế? Vì đoàn sủng
đƣợc sắp vào loại "gratia gratis data", ân ban không phải vì mình, mà vì ích lợi ngƣời
khác, thứ ân ban để phục vụ. Và cũng vì đoàn sủng thƣờng phát sinh từ giữa tập hợp cầu
nguyện của các nhóm Thánh Linh để làm sống động chúng.
Sở dĩ phải nói đến đoàn sủng, vì đây là yếu tố không thể thiếu trong đời sống Giáo hội.
Nếu Giáo hội ấy đƣợc bảo vệ bởi cơ chế, thì nó lại đƣợc phát triển và canh tân nhờ
kharisma, đoàn sủng hay đặc sủng. Chẳng những kharisma là những đặc sủng kỳ lạ và
hiếm hoi, từ ngữ kharisma còn chỉ những ân trợ sức bình dị đƣợc thông ban cho hầu
khắp, tùy việc làm và chức vụ mỗi Kytô-hữu, mà đích nhắm là sự phát triển của Giáo hội.
Càng phải nói đến đoàn sủng hơn nữa, khi mà đoàn sủng hồi sinh đang tràn lan khắp
nhƣ hiện tƣợng đặc thù của thế kỷ này, sự hồi lâm của Thần khí (cho Công giáo) liền sau
công đồng canh tân Vatican II.

Luồng gió đoàn sủng
Ðúng là từ một thế kỷ nay, luồng gió mới đã thổi trong thế giới Kytô-giáo, bắt đầu ở khu
vực Tin lành. Tôi muốn nói phong trào Thánh Linh, thực ra đƣợc gọi bằng cái tên
Pentecostal, hay Ngũ tuần, Ngũ thập. Phong trào Ngũ tuần nổi lên trong Tin lành từ
cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX, gần nhƣ đồng thời ở nhiều nƣớc, nhất là Armenia,
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Wales, Ấn Ðộ, Hoa Kỳ. Sự phấn khởi hân hoan, cùng với những biểu hiện dị thƣờng nhƣ
nói tiếng lạ khiến chức sắc bên ấy sinh ngờ vực và chống đối, đến nỗi phong trào phải
tách riêng thành một "lực lƣợng thứ ba", bên cạnh Công giáo và Tin lành. Ngƣời ta gọi họ
là khối Ngũ tuần, nhƣng thực ra họ làm thành nhiều nhóm khác nhau, dƣới những danh
hiệu cũng rất khác nhau. Mọc lên từ Hoa Kỳ năm 1901 và 1906, họ đạt tới con số 17 triệu
vào năm 1970 (nếu tính cả gia đình vào đấy), và gần đây, theo số liệu mới nhất, trên 300
triệu.
Kể từ năm 1950, lối sống đoàn sủng không còn bị các giáo hội Tin lành lên án nữa. Thậm
chí một số vùng còn đánh giá nó nhƣ một sức mạnh canh tân. Một số giáo quyền, tuy
vẫn đối xử nghiêm khắc, nhƣng không còn trục xuất, do đó, các nhóm mới không rút ra
khỏi giáo hội gốc nhƣ các nhóm trƣớc. Phong trào mới này đƣợc gọi là Tân ngũ tuần
(Neo-pentecostal). Tân ngũ tuần cũng ra đời ở nƣớc Mỹ luôn.
Khi ấy, đứng từ ngoài nhìn vô, ngƣời Công giáo đã coi hiện tƣợng này là quái dị, nhóm
ngƣời này là quá khích, trong khi đám họ lại nhìn Giáo hội La mã nhƣ thành trì của luật
lệ, của hình thức chủ nghĩa, đối nghịch với phong cách tự phát của đoàn sủng. Ngờ đâu
chỉ ít lâu sau, khi phong trào Ngũ tuần lan sang Công giáo rồi, thì nó lại bùng mạnh hơn
đâu hết, và cũng hơn đâu hết nó đƣợc giáo quyền đối xử nhẹ nhàng.
Ðiều ấy xảy ra liền sau công đồng Vatican II, vào đầu năm 1967 tại hai đại học (cũng bên
Hoa Kỳ) Duquesne và Notre-Dame, bắt đầu với một hai nhóm sinh viên. Sự họp nhau
cầu nguyện, đi đôi với việc đặt tay của nhóm trên đầu ngƣời mới đã kéo xuống trên
ngƣời này nhiều ân đặc biệt, nhƣ rời bỏ đời sống khép kín để sống thân ái với xung
quanh, nhƣ từ giã sự phóng túng hay dửng dƣng với đạo để lấy Chúa Kytô làm trung
tâm đời sống, và cùng với những ơn nhƣ thế là ơn tiêu biểu: ơn ngôn ngữ (glossolalie)
hay dị ngữ, nói cho rõ hơn, ơn cầu nguyện bằng một ngôn ngữ lạ mà chính mình không
biết, mà một ai đó (đƣợc ơn) lại hiểu để cắt nghĩa cho nhóm nghe.
Vâng, ơn dị ngữ là hiện tƣợng tiêu biểu và phổ biến trong các cuộc họp Thánh Linh.
Thƣờng đây là lời cầu, lời chúc tụng, đôi khi lời khuyên. Nhƣng bằng một ngôn ngữ lạ,
có khi tiếng Ả rập hay Hy lạp gì đó. Tuy chƣa học tiếng ấy nhƣng nói vẫn đúng, có khi
đúng từng ly trong cách phát âm. Ngƣời đƣợc ơn giải thích có thể hiểu hết hay hiểu từng
phần, dù cũng chƣa học ngôn ngữ đó.
Trong cuộc họp, tuy chỉ có một số ngƣời đƣợc ơn đoàn sủng, nhƣng hầu nhƣ mọi ngƣời
cảm thấy một sự hƣng phấn, một niềm an vui sâu xa, một cảm thông với Chúa và với
cộng đồng, y nhƣ sự hân hoan và ý hợp tâm đầu của Giáo hội nguyên thủy (Tđcv. 2.46;
13.52; Gal. 5.22; 1Th. 1.6...). Sự hƣng phấn và sốt sắng ấy tự nó tỏa ra và lây lan xung
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quanh. Nói chi luồng sức tông đồ khiến nảy sinh ý muốn đổi thay thế giới. Mà đây
không phải bồng bột nhất thời: Thánh Thần đã chuyển hóa các tâm hồn, và sự đổi mới có
thật bên trong, nên cũng tồn tại luôn.
Không chối cãi rằng, giữa những "hiệu quả Thánh Thần", vẫn xen vào những yếu đuối
trần thế, do đó mà có tham thanh chuộng lạ, có suy sụp tâm thần, có cực đoan trong ý
nghĩ và lời nói. Ðể rồi ngƣời ta phải nhìn nhận với thánh Phaolô rằng: Cuối cùng, chỉ
Chúa Kytô và đức Ái mới quan trọng, chứ không phải Phaolô hay Apollô, không phải
ơn dị ngữ hay bất cứ ơn nào khác.

Ý nghĩa của đoàn sủng trong đời sống Giáo hội
Thật ra, đoàn sủng không xa lạ gì với truyền thống Kytô giáo. Thời tông đồ đúng là thời
khai sinh và nở rộ đoàn sủng, ứng nghiệm lời sấm Yoen:
Sau đó, Ta sẽ đổ Thần khí ta trên mọi thân xác,
Và con trai, con gái các ngƣơi sẽ nói sấm,
Ông già thì mộng tri, thanh niên thì huyền thị.
Trên cả tớ trai và tớ gái các ngƣơi
Thần khí Ta cũng đổ xuống vào thời ấy.
(3.1-2)
Sự bùng nổ đoàn sủng đánh dấu ngày ra đời của Giáo hội với hiện tƣợng kép: lửa hình
lƣỡi và lời tụng bằng dị ngữ. Dù dị ngữ đấy, mà các dân vẫn hiểu đƣợc bằng ngôn ngữ
của mình. Hiểu những lời chúc tụng và nói sấm trong xuất thần, với lƣỡi đã đƣợc lửa
Thánh Thần thanh luyện.
Sự giáng lâm của Thánh Thần còn đƣợc biểu hiện bằng gió động ầm ầm, chuyển rung
nhà cửa, đủ cho thấy đây là giáng lâm đặc loại, có một không hai: sự đổ tràn Thần khí đã
đƣợc loan báo. Ðúng là Rửa bằng lửa (Mt. 3.11), cũng là bằng Thánh Thần (Tđcv.1.5) mà
lửa tƣợng trƣng cho. Cái mà ngày nay phong trào Thánh Linh gọi là phép Rửa trong
Thần khí. Hiệu quả của phép Rửa này không chỉ là hiện tƣợng dị thƣờng bên ngoài,
nhƣng còn là niềm hƣng phấn và an vui sâu xa bên trong, thời ấy cũng vậy (Tđcv. 2.46;
5.41; 8.39; 13.52; 16.34...), mà thời nay cũng thế (O'Connor, Std., tr. 133-134). Ðây là niềm
vui từ một kinh nghiệm thiêng liêng thấy rõ, đi đôi với một biến đổi ở nội tâm và trong
cuộc sống (ibidem, tr. 135tt.).
Cảm nghiệm biến đổi ấy cũng là cảm nghiệm về một hiện diện tràn đầy trong buổi họp.
Bắt đầu của thay đổi là do việc đặt tay trên đầu. Ngƣời đặt tay thƣờng là những ngƣời
đƣợc rửa trong Thần khí trƣớc đó. Sau khi tiếp nhận phép Rửa trong Thần khí do việc đặt
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tay, ngƣời ta cảm nhận sự biến đổi nội tâm ngay, hay sau ít nhiều ngày. Biến chuyển nội
tâm thƣờng cũng biểu hiện bằng những câu chúc tụng trong dị ngữ.
Hiện tƣợng là thế, nhƣng ý nghĩa là gì đây?
Chúng ta hãy bắt đầu với các loại đoàn sủng. Trong 1Cor. 12.8-10, thánh Phaolô kể ra
những ơn hiểu biết, đại trí, chữa bệnh, làm phép lạ, ngôn sứ, phân định thần căn, ơn dị
ngữ cùng với ơn giải thích. Tiếp theo, ở câu 28-29, Ngài kể thêm ơn sứ đồ, ơn giáo huấn,
lãnh đạo và hỗ trợ.
Xem nhƣ thế, hầu hết đây là những ơn đƣợc ban vì lợi ích ngƣời khác. Chả thế mà thánh
Tôma Aquinô sắp chúng vào loại Gratia gratis data, không ích mình nhƣng ích ngƣời.
Còn cha Hiến Minh thì dịch sang Việt ngữ là Ðoàn sủng: ngụ ý: vì đoàn thể. Ngày nay,
ngƣời ta thích dùng chữ Ðặc sủng hơn, nhất là khi nói đến Ðặc sủng của dòng này, của
con đƣờng kia.
Trong hội nghị công đồng Vatican II, hồng y Rufini cho rằng Kharisma là loại ân đặc
biệt, dành riêng cho mấy vị lành thánh và trong những hoàn cảnh hiếm hoi. Còn hồng y
Suenens thì thu hẹp nó vào loại ân thông thƣờng, nhƣng nới rộng nó cho hết thảy tín
hữu tùy chức năng và vai trò của họ:
 "Ai trong chúng ta lại không thấy trong giáo phận mình những giáo dân, nam hay nữ,
thật sự đƣợc Chúa gọi? Họ đƣợc Thần khí thông ban những đoàn sủng khác nhau để
dạy giáo lý, loan Tin mừng, làm tông đồ dƣới nhiều hình thức, hoạt động cứu tế và xã
hội... Thiếu những đoàn sủng nhƣ thế, thì công việc của giáo phẩm thành vô hiệu và
nghèo nàn đi..."
Công đồng tuy nghiêng về loại hình đoàn sủng Suenens, nhƣng cũng không gạt ra ngoài
đặc loại Rufini. Theo công đồng, kharisma, cùng với cơ chế, là tặng phẩm mà Thánh
Thần trang bị cho Hội thánh (LG. 4). Khác với cơ chế, đoàn sủng đƣợc ban tùy hứng
Thần khí (1Cor. 12.11) cho mọi loại tín hữu tùy theo công việc và chức vụ (opera et
officia) mỗi ngƣời, để canh tân (renovatio) và phát triển (amplior aedificatio) Giáo hội
(LG. 12). Những đoàn sủng ấy thật lắm thứ, từ bình dị cho tới diệu kỳ.
Thật ra, chính Tân ƣớc cũng nhìn nhận thứ đoàn sủng bình dị và phổ biến cho mọi tín
hữu, để mỗi ngƣời một khả năng hầu hoàn thành Thân mình Chúa (Eph. 4.12; 1Ph. 4.10).
Cũng để hoàn thành Thân mình Chúa, còn có kharisma ban theo đặt tay phong chức
nữa (1Tim. 4.14; 2Tim. 1.6). Riêng đối với ân đặc biệt, có ân đeo cứng lấy ngƣời (nhƣ ơn
sứ đồ của Phaolô và Barnabê), có ơn chỉ đột giáng từng lúc (1Cor. 12.8).
***
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Theo Lumen gentium, kharisma nhắm lợi ích ngƣời khác, lợi ích cộng đồng, điều mà
thánh Tôma đã xác quyết khi sắp nó vào loại Gratia gratis data, phân biệt với Gratia
gratum faciens (ích cho bản thân) vốn là đặc huệ (tặng phẩm) Thánh Thần, nhƣ Tôma
nghĩ.
Thế nào là Ðặc huệ Thánh Thần?
Dựa theo Isaia 11.2-3 qua bản dịch Vulgata, kinh viện kể ra 6 đặc huệ nhƣ Trí (sagesse),
Dũng, Cố vấn, và đƣa thêm vào Sùng đạo nhƣ đặc huệ thứ bảy. Hẳn ngƣời ta phải thắc
mắc: Ơn cố vấn chẳng đƣợc ban vì lợi ích ngƣời khác đó ƣ, nghĩa là không phải Gratum
faciens? Ngƣợc lại, ơn dị ngữ há chẳng đƣợc Phaolô xếp vào loại Gratum faciens khi bảo
nó chỉ ích cho mình và chẳng ích gì cho kẻ khác (1Cor. 14.4)? Vì thế, cách phân biệt của
thánh Tôma giữa đặc huệ và đoàn sủng không vững lắm.
Theo tôi nghĩ, không nên phân biệt đặc huệ với đoàn sủng, mà tạm phân biệt giữa những
ơn ích ngƣời, ích mình, ích cho cả hai bên. Và theo Vanhoye, cũng không nên thu hẹp
danh sách kharisma vào những ơn kể trong 1Cor. 12.8-10. Phaolô không có ý thiết lập
một danh sách. Ngài chỉ sơ lƣợc những ơn quen gặp. Cái mà Ngài nhắm ở đây là sự hiệp
nhất trong một Thần khí, đấng ban cho mỗi ngƣời một ơn khác nhau tùy hứng của Ngài
(câu 12.11).
Nói một cách chung, ân Thánh Thần vô cùng đa dạng khi mà không gì có thể giới hạn
hành động và loại tác động của Ngài. Hành động và tác động ấy rất tùy nghi: tùy hoàn
cảnh, tùy ngƣời và điều kiện sinh hoạt của họ mà biến đổi cho thích ứng, nên vƣợt ra
ngoài những khuôn thƣớc loài ngƣời có thể nghĩ ra. Kharisma mà lại ! Và cũng thoáng
nhƣ thế lối sống kharisma!
Trong các loại ân Thần khí, có thứ dùng trƣớc tiên để sinh ích cho cộng đồng, mà ta nên
dành tiếng Kharisma, tạm dịch đoàn sủng, để gọi. Sinh ích cho cộng đồng không nghĩa
là giới hạn ở đó thôi. Mà có nghĩa là: dù nghiêng về ích ngƣời, nhƣng thƣờng vẫn ích
mình nữa.
***
Dù ân Thánh Thần có loại ích ngƣời hay ích mình, sự liên quan giữa hai bên ắt phải mật
thiết. Theo Donald L. Gelpi, không thể phục vụ trong Chúa thực mà lại không nhiễm
Chúa, khiến cho "việc thực sự thi hành tự mình một đoàn sủng phục vụ đòi rằng đoàn
sủng ấy phải là cái đƣợc biến hóa từ ơn thánh hóa và ơn đức tin". Nói rõ hơn, "ex
abundantia cordis os loquitur", hễ đầy bên trong thì tỏa ra bên ngoài bằng đoàn sủng
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phục vụ. Ngƣợc lại cũng thế, hễ ở trong trạng thái đón đợi Thánh Thần, sẵn sàng để đƣợc
sai đi, thì cùng với lệnh sai và đoàn sủng đi kèm, ta cũng lớn lên trong Tín-Vọng-Ái.
Tín-Vọng-Ái do ân sủng nhiễm hóa khiếu năng tôi mà thành. Tín-Vọng-Ái ấy có những
cánh tay nối dài là ân Gratum faciens (tặng phẩm Thánh Thần theo Tôma) để sinh ích
cho tôi, và ân Gratis data hay đoàn sủng, đặc sủng để tôi phục vụ ngƣời khác. Vâng, theo
tôi nghĩ � và hẳn đây cũng là kinh nghiệm của những ai họp nhóm Thánh Linh, đoàn
sủng thƣờng vọt ra từ sự tràn đổ Thánh Thần giữa cộng đồng cũng nhƣ trong các thành
viên. Nghĩa là Thánh Thần đổ cho anh trƣớc, rồi mới tràn ra cho anh bằng đoàn sủng
phục vụ. Ðể rồi trong khi phục vụ theo sức thổi ấy, chính anh cũng lớn lên trong ân sủng,
trong đức Ái Chúa Kytô. Vâng, miễn là anh phục vụ theo sự thúc đẩy và hƣơíng đi của
Thánh Thần, chứ không theo những tính toán của anh.
Nếu đoàn sủng chính hiệu tác động từ trong tôi, thì nó cũng thánh hóa tôi từ gốc của nó
trong tôi khi tôi buông theo Thần khí. Chứ nếu ân Thần khí tác động từ ngoài vào tôi để
sử dụng tôi nhƣ một công cụ, nhƣ trƣờng hợp Caipha nói sấm mà "không nói tự mình"
(Yo. 11.51), thì đây ắt không phải đoàn sủng theo nghĩa thông thƣờng khi mà ngƣời làm
hay nói chỉ hành động nhƣ máy, nhƣ con lừa của Balaam (Dân số, ch. 22).
Chẳng những đoàn sủng vọt lên từ trong anh vì lợi ích ngƣời khác, đoàn sủng thông
thƣờng còn có môi trƣờng sinh dƣỡng là cộng đồng trong sinh hoạt thiêng liêng của nó.
Ðoàn sủng tiêu biểu trong các buổi sinh hoạt ấy lại là ơn dị ngữ, chắc hẳn với ý nghĩa: sự
hiệp thông vƣợt trên những dị biệt về ngôn ngữ. Ơn dị ngữ lại phải đƣợc bổ túc bởi ơn
giải thích ban cho một ngƣời khác, hẳn cũng với ý nghĩa: trong Hội thánh nhƣ thân mình
Chúa, chúng ta là thủ túc nên cần đến nhau để bù trừ cho nhau (1Cor. 12. 12-30).
Việc cần đến nhau và hiệp thông với nhau càng lộ rõ khi mà phép Rửa trong Thần khí
không đƣợc ban trực tiếp, nhƣng qua sự đặt tay của những ai đã đầy Thần khí rồi. Theo
Donal L. Gelpi, đoàn sủng tự nó cũng làm phát sinh một ý thức cộng đồng đức tin sâu
xa, đức tin thành sống động của một cộng đồng rất sống động dƣới luồng hơi Thần khí,
khiến cho khi đoàn sủng vắng bóng, thì luật lệ và quyền hành độc chiếm thị trƣờng sẽ
làm xơ cứng tất cả, cũng đúng nhƣ nhận định của hồng y Suenens:
 "Không có những đoàn sủng ấy, thì công việc hàng giáo phẩm (le ministère
ecclésiastique) thành vô hiệu và nghèo nàn đi (serait appauvri et stérile)..."
Quả thực vào hồi đầu cũng nhƣ trong các nhóm Thánh Linh chính cống hôm nay, ngƣời
ta sống rất "tâm đầu ý hiệp" (homo-thumadon) nhƣ đƣợc nhắc đi nhắc lại trong Tông đồ
công vụ (1. 14; 2.46; 4. 24; 5. 12; 8. 6; 12. 20).
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"Homo-thumadon" bắt đầu với cầu nguyện. Dù ngƣời chúc tụng trong đoàn sủng cũng ý
thức mình ở giữa nhóm, dù ngƣời nghe chúc tụng cũng cảm thông và gửi hồn vô. Từ
trong cầu nguyện, mối đồng tâm tỏa lan sang cuộc sống, khiến vào thời đầu, ngƣời ta
bán gia tài để san sẻ cho nhau, mỗi ngƣời hay gia đình đƣợc trao theo nhu cầu của mình
(Tđcv. 2. 44-46; 4. 32-35).
Sau thời tông đồ, không hiểu sao không đâu nói đến đoàn sủng nữa, trong khi cơ chế cứ
chặt chẽ mãi thêm. Có điều trong một Giáo hội mà linh hồn là Thánh Thần, không thể
vắng bóng đoàn sủng đƣợc. Không lộ liễu nữa, đoàn sủng hoạt động âm thầm nơi một số
ít những tâm hồn lành thánh, nhƣ Vinh Sơn và An toan hay làm phép lạ, nhƣ cha Piô in
năm dấu thánh, nhƣ Tiên sa nhỏ với cuốn tự truyện làm rung động và biến đổi lòng
ngƣời. Nhiều đoàn sủng tuy không dị kỳ, nhƣng tác động thiêng liêng lại rộng, mạnh và
bền bỉ. Nhƣ một I-nhã với cuốn Thần thao đã biến đổi sâu xa bộ mặt bên trong của Hội
thánh. Nhƣ một Yoan XXIII đã đƣa Hội thánh ấy tái gia nhập cuộc sống của loài ngƣời.
Nhƣ một Tiên sa Calcutta đã bắt đúng mạch của loài ngƣời khốn khổ hôm nay, và đƣa
đƣợc tiếng kêu cứu của đám ngƣời không nhà ở, không cơm ăn, không tình thƣơng sƣởi
ấm đến đƣợc tai và tim của mọi ngƣời, của cả những thế lực đang thống trị thế giới. Ấy là
chƣa kể đến những đoàn sủng muôn mặt tiềm ẩn trong biết bao con ngƣời đơn sơ đang
phục vụ trong đủ mọi ngành giáo dục, cứu tế, v.v., mà thiếu chúng thì, nhƣ Suenens nói,
công việc của giáo quyền chỉ "xôi hỏng, bỏng không".
Gần đây, khi mà đức Yoan XXIII kêu mời Thánh Thần tái giáng, khi mà Hội thánh vừa
họp xong công đồng ngoại thƣờng để canh tân, khi mà lối sống đạo khuôn thƣớc suông
không còn đáp ứng đòi hỏi của nhiều tâm hồn, khi mà những tâm hồn ấy đang tập hợp
lại để mong chờ một phƣơng thuốc, khi mà số giáo sỹ giảm đi không còn đáp ứng đủ cho
nhu cầu mục vụ, khi mà vai trò giáo dân đƣợc tái xác nhận dần trong Hội thánh, thì cơn
lốc đoàn sủng của thời tông đồ cũng cuồn cuộn nổi lên, khiến cuộc sống tôn giáo thành
sinh động hẳn và phóng khoáng dần khi mà tác giả của nó là Ðại nghệ sĩ Thánh Thần
vốn "hứng đâu thổi đấy".
Vâng, đoàn sủng không chỉ là ơn dị ngữ này, ơn chữa bệnh kia. Ðoàn sủng nói lên một
lối sống đơn thành và tự phát, không phân biệt giáo sỹ giáo dân, không lệ thuộc vào
nghi thức này hay nghi thức nọ, cũng chẳng diễn ra trong khuôn khổ của một huyền
tích. Ta chẳng thấy sao, dù chƣa chịu phép Rửa, gia đình Cornêliô đã nhận Thánh Thần
và nói dị ngữ (Tđcv. 10.44-46)? Và dù chƣa đƣợc Phêrô đặt tay, Phaolô và Barnabê đã
thành sứ giả Tin mừng?
Vâng, cách làm của Thần khí phóng khoáng hoàn toàn. Ngài thổi cả trong lẫn ngoài cơ
chế. Ngài hành động vừa trực tiếp vừa qua trung gian. Ngài nói thẳng với tâm hồn tôi
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hay nói qua quyền bính, đoàn sủng, cộng đồng, hoàn cảnh. Không gì có thể định đoạt,
be bờ hay cản ngăn hành động của Ngài. Và hành động này, không gì dễ phân loại, dù
bằng Gratis data và Gratum faciens. Dù vẫn có khuôn và cơ chế với Thánh Thần hành
động trong đó, nhƣng nhƣ K. Rahner nhận định, thế lực (autorité) thiêng liêng vẫn vƣợt
xa hơn quyền lực (pouvoir).
Chẳng những nói qua những cá nhân (với đoàn sủng hay quyền bính), Thánh Thần còn
nói qua toàn khối cộng đồng nữa: "Khi có hai ba kẻ họp nhau nhân danh Thầy, thì Thầy ở
giữa họ" (Mt. 18.20). Thầy ở giữa họ bằng Thần khí của Thầy. Thần khí ấy quả hoạt động
mạnh thấy rõ giữa cộng đồng cầu nguyện trong các nhóm chính hiệu Thánh Linh. Trong
các buổi họp này, Thần khí nói với tôi qua anh chị em tôi, qua ý kiến chung hoặc ý kiến
của một ngƣời nói lên giữa nhóm trong Thần khí. Nhóm cũng là môi giới của Chúa đối
với tôi khi tôi tiếp nhận đoàn sủng qua sự cầu nguyện và đặt tay của nhóm, cũng nhƣ
Phaolô và Barnabê xƣa do sự đặt tay của toàn nhóm ngôn sứ Antiôkia.
Tiếp nhận Thần khí qua việc đặt tay ấy đƣợc phong trào Ngũ tuần gọi là đƣợc rửa trong
Thần khí. Sự đổ đầy Thần khí này đƣợc cảm thấy ngay hay ít lâu sau đó. Ðây là cảm
nghiệm về một Hiện diện, nó đi đôi với một niềm an vui và hƣng phấn sâu xa, có kèm
theo một cải biến ở tâm hồn và cuộc sống, thƣờng với cùng một đoàn sủng, đặc biệt là ơn
dị ngữ: chúc tụng hay ca hát bằng ngôn ngữ lạ, có khi nghe rõ từng tiếng, có khi nghe uơ không rõ.
Hồi nguyên thủy, phép Rửa trong Thần khí diễn ra ngay khi các tông đồ đặt tay sau
phép Rửa huyền tích, đôi khi trƣớc phép Rửa mà không cần đặt tay (Tđcv. 10.44-46). Vả
lại, chính nhóm Mƣời hai cũng đâu có trải qua phép Rửa nghi thức, mà đƣợc rửa trực tiếp
bởi Thánh Thần trong ngày Ngũ tuần (Tđcv. 1.5,8).
Trong phong trào Ngũ tuần, phép Rửa trong Thần khí diễn ra nơi những ngƣời có đạo
sẵn rồi, nghĩa là đƣợc đặt tay từ lâu trƣớc do giáo sỹ, trong khi sự đổ tràn Thần khí chỉ
thành hiển hiện hôm nay sau sự đặt tay của nhóm. Và nhƣ thế, đoàn sủng chỉ vọt lên
thành thác trong khung cảnh của cộng đồng cầu nguyện, vọt ra một cách bột phát bên
ngoài những khuôn khổ định sẵn.
Vậy vấn đề đƣợc đặt ra là: cơ chế và đoàn sủng có gì đối nghịch với nhau không?

Ðoàn sủng với cơ chế
Newman phân biệt nơi Giáo hội hai dòng truyền thống chúng bù trừ cho nhau: truyền
thống ngôn sứ làm phát triển giáo lý Tin mừng và truyền thống giám mục để bảo vệ sự
tinh toàn của giáo lý ấy. Truyền thống ngôn sứ nhƣ dòng lũ cuồn cuộn cho đột phá sáng
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tạo nó làm giàu thêm và mới mãi, khiến tƣ tƣởng ngày càng gần hơn với chiều rộng bao
la và chiều sâu vô tận của Lời. Thế nhƣng nƣớc mạnh có thể vỡ bờ và bầu khí tự do làm
cỏ mọc xen với lúa. Bởi thế, phải có cơ chế để can thiệp lúc cần, cơ chế với chức năng be
bờ và chỉ đạo.
Có điều, với chức năng phòng ngự và be bờ tiêu cực ấy, cơ chế không thể làm dòng nƣớc
chảy, xác sinh động và lớn khỏe lên. Sự sinh động và tăng tiến ấy là việc của đoàn sủng
ngôn sứ nơi những con ngƣời lành thánh và thông minh trƣớc tiên, những kẻ chìm trong
truyền thống và sống giữa cộng đồng, nhờ đó thở hít Thần khí và phát lên tiếng sấm.
Ðiều mà Newman nói về tƣ tƣởng có thể đƣợc mở rộng tới mọi lãnh vực của cuộc sống
thiêng liêng, và khi ấy chúng ta sẽ đứng trƣớc một cặp đối xứng tổng quát hơn: cơ chế và
đoàn sủng. Hẳn là Thần khí Chúa phải có mặt trong cả hai, khi mà cả hai đều cần để bổ
túc cho nhau vì ích lợi của Dân Chúa, vì sự phát triển ổn định và điều hòa của cộng đồng
chúng ta. Bằng đoàn sủng, Thánh Thần hành động một cách thong dong, bột phát. Bằng
quyền bính, luật pháp và các khuôn khổ khác, Ngài ngăn chặn sự xâm lấn quá đáng của
cỏ lùng và tạo điều kiện cho hoạt động an toàn của đoàn sủng.
Nếu gọi đoàn sủng là ơn Gratis data, ích ngƣời, đƣợc ban tùy chức vụ và công việc, thì ở
chỗ là chức vụ để phục vụ, giáo sỹ cũng mang đoàn sủng do sự đặt tay (1Tim.4.14). Nên
trên nguyên tắc, không có đối nghịch giữa đoàn sủng và cơ chế. Càng không có đối
nghịch, khi cùng một Chúa và Thần khí Ngài đã thiết lập các chức vụ và thông ban
những đoàn sủng (1Cor.12.18), nhất là khi chức vụ gốc đƣợc thiết lập trong Thần khí và
sự đổ tràn Thần khí có tính khai nguồn cũng đƣợc tập trung ở nhóm Mƣời hai (Tđcv. 1.2;
Luc. 6.12-13; Tđcv. 2.4). Ðôi khi, đoàn sủng và cơ chế (hay thiết lập có tính cơ chế) còn
nhƣ lẫn sang nhau nữa. Ðây là trƣờng hợp của Phaolô đƣợc phong sứ đồ bằng đoàn
sủng, và ở tƣ cách sứ đồ do đoàn sủng, Ngài đã phong chức giáo sỹ cho Timôthêô và biết
bao kẻ khác.
***
Vì cùng một Thánh Thần tác động cả trong cơ chế lẫn đoàn sủng, nên hai đằng phải nhìn
nhận vai trò của nhau, phải tôn trọng nhau và hòa hợp với nhau vì ích lợi Giáo hội.
Vì sự hiệp nhất của Giáo hội, kẻ mang đoàn sủng hãy tùng phục giáo quyền trong khi
vẫn tuân theo sự hƣớng dẫn và thúc đẩy của Thần khí. Sự mâu thuẫn giữa ý Chúa và ý bề
trên có thể xảy ra, và đây là thập giá lớn nhất cho những tâm hồn thánh thiện.
Có điều hiểu đƣợc ý Chúa không phải chuyện dễ. Phải thành với mình và phân định
trong tinh thần bất thiên đạt đƣợc trong cầu nguyện. Một khi đã thấy rõ ý Chúa rồi, thì
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tuy vẫn tôn trọng quyền bính, ta phải đấu tranh để thực thi ý Chúa, nhƣ I-nhã trong
trƣờng hợp giáo chủ Piô V bắt đƣa nhật tụng chung (office choral) vào luật Dòng Tên, và
nhƣ thế cản trở nhiều hoạt động tông đồ của anh em dòng.
Về phía giáo quyền, các vị cũng nên nhìn nhận rằng Thần khí có thể thông ân sủng ngay
cả ngoài phép Rửa và thông đoàn sủng ngoài sự đặt tay. Bởi thế, Thần khí cũng sáng soi
và thúc động mà không cần thông qua bề trên hay trong khuôn khổ của một định chế.
Hơn thế, bằng đoàn sủng, giáo dân hay ngƣời dƣới cũng có thể soi sáng cho giáo quyền
và thông đạt cho nhau những của cải thiêng liêng. Vậy, tuy đôi phen phải can thiệp khi
cần, nhƣng chức sắc có bổn phận lắng nghe để khiêm tốn phục vụ, đừng "dập tắt Thần
khí" mà phải vun trồng và phát triển (LG. 12).

Những cơ nguy trong sinh hoạt đoàn sủng
Trên cõi đời này, thƣờng ở đâu có binh đội của Chúa, ở đấy cũng có lâu la của Satan. Vì
thế, trong sinh hoạt đoàn sủng, yếu tố thiêng liêng và yếu tố con ngƣời xen kẽ nhau, do
đó sinh ra những lẫn lộn, những cơ nguy, hoặc do thái quá hay bất cập, hoặc do cái tốt
biến dạng hay bị lợi dụng vào những mƣu đồ trần thế. Nhất là khi có giả đoàn sủng.
Ðể tiếp nhận Thần khí hứng lúc nào thổi lúc nấy, tâm hồn phải luôn ngỏ cửa sẵn sàng,
chứ đừng giăng rào cản bằng những định kiến và sự cố chấp. Thế nhƣng cũng đừng lầm
lẫn thái độ đón đợi này với sự thiếu quyết đáp, không lập trƣờng, thái độ thật ra là của
những tâm hồn ƣơn ƣởi hay nhu nhƣợc. Làm sao khỏi lẫn giữa hai bên đây? Làm sao để
thái độ sẵn sàng khỏi bị hiểu là thả buông và mặc kệ?
Thật ra, sẵn sàng không phải là vô định hƣớng, mà định hƣớng duy về phía ý Chúa, một
cách chung chung. Có gì giống nhƣ thƣ giãn, không quan tâm đến bất cứ gì, mà vẫn
hƣớng tâm về một cái gì vừa không rõ nét của đối tƣợng, vừa chẳng rõ nét của hành vi
hƣớng tâm.
Muốn bén nhạy với tác động Thần khí, tôi phải ở trong trạng thái "buông lơi", nhƣng chỉ
buông lơi đối với thúc động bên trong từ Chúa. Có điều lắm khi do chất liệu thiếu tinh
khiết của ăng ten, hễ cửa ngỏ thì chẳng những thần lành có thể vô, mà cả thần tà (nhất là
khi nó đội lốt thần mang ánh sáng) và hoang tƣởng cũng có thể nhập bọn, nhất là đối với
ai quá nhạy cảm hoặc còn lắm đam mê.
***
Ðoàn sủng thƣờng đi đôi với những cảm giác mê ly, những hiện tƣợng kỳ dị, nên dễ
cuốn hút cả khán giả lẫn ngƣời trong cuộc. Cái tinh thần tham thanh chuộng lạ ấy của
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Hêrốt sẽ lôi ta ra khỏi cái "duy nhất cần" (unum necessarium) là: nên thánh, cũng là sống
đức Ái, nghe Lời Chúa. Thánh Yoan Thánh giá gọi đây là tính tham ăn, sự tham ăn đối
với cảm xúc và cảm nghiệm dù thiêng liêng. Theo ngài, ham những thứ ấy là mối nguy
và nó dẫn đến nhiều nguy cơ khác.
Những hiện tƣợng và cảm xúc ấy tự chúng chẳng ích gì đâu. Lại nếu do đó mà có tự
mãn, thì tai hại sẽ rất lớn. Theo Yoan Thánh giá, nền tảng của con đƣờng thiêng liêng là
đức tin và sự khiêm nhƣờng. Thế mà hễ vấn vƣơng với những hiện tƣợng lạ ấy, ngƣời ta
dễ kiêu ngay, tƣởng mình hơn ngƣời và đƣợc Chúa coi trọng. Dĩ nhiên là phải coi trọng
ân Chúa, nhƣng coi trọng nhất cái mà Chúa nhắm, và đây là sự thánh hóa của mình hay
của ngƣời. Chúa muốn ta hƣớng thẳng về chỗ mà xe phải chở tới, chứ đừng vì ham xe mà
quên cả việc đi.
Vâng, đừng mong cảm giác mạnh, nếu không phải để cảm xúc ấy khiến ta gần Chúa và
sống hết mình vì Chúa. Cũng đừng làm mọi cách sao cho bật ra đƣợc một cảm nghiệm
hay vọt ra đƣợc một đoàn sủng nhƣ dị ngữ, nhờ đó ở vào tƣ thế phát ngôn viên của
Chúa, bởi nắm đƣợc ý Chúa mà khinh rẻ ý mọi ngƣời, thậm chí khinh rẻ giáo quyền hay
cảm nhận của Dân Chúa.
Vì hƣớng đi của đoàn sủng là bột phát tùy hứng Chúa, nên phong trào Ngũ tuần không
ƣa tổ chức cùng những ràng buộc bên ngoài. Nhƣng nếu để "tự nhiên" hoài, thì việc thiếu
tổ chức dễ sinh hỗn độn, thiếu kiểm soát và điều khiển sẽ ngỏ cửa cho những "kẻ cơ hội"
xâm nhập mà lèo lái, cho bệnh tâm thần triển nở mà làm mang tiếng phong trào. Bởi thế,
một giải pháp dung hòa ắt là phải có. Và đây là một thứ cơ chế thoáng và ngầm, giống
nhƣ thƣ giãn vậy.
Ðể thành bén nhạy với thúc đẩy Thần khí, một là tâm hồn phải siêu thoát, bất thiên và
mơng đợi ý Ngài, hai là do khí chất mà đƣơng sự quá nhạy cảm, do đó trên bờ vực của
tâm bệnh. Ðối với loại ngƣời trên, thì thúc động chắc là từ Chúa, và luôn đi với một niềm
an vui, phấn khởi, tuy sâu xa đấy mà không khích động gì. Còn đối với loại ngƣời dƣới,
thì nếu họ thật ngỏ cửa về hƣớng Chúa, Chúa cũng dễ thúc động họ, khiến sƣớng thỏa
rồi, cấu trúc tâm lý họ vững vàng lên. Bằng nhƣ nếu họ chỉ đƣợc thúc động bởi cảm khí
tập thể, bởi sự múa may cuồng khoái của ngƣời khác, thì hoang tƣởng và sự suy sụp tâm
thần sẽ ập đến cho họ.
Một điều cần lƣu ý nữa, là khi Thánh Thần gợi hứng, thì thƣờng ngài không cho thấy rõ,
mà chỉ nghiêng tâm tình về hƣớng nào đó thôi. Vì thế, phải tự giải thích kinh nghiệm ấy,
và sự giải thích có thể sai lạc. Nhƣ khi Thánh Thần nghiêng lòng ai về hƣớng phép Rửa,
mà vì hiểu lầm, họ xin chịu lại phép ấy.
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Thế rồi, sự thụ cảm có thể khi thì do Thần khí, lúc lại bởi Satan hay nguyên nhân tự
nhiên, nên để ứng phó, phải nhờ đến các nguyên tắc của phân định thần căn.

Hiệu quả của đoàn sủng
Hiệu quả trƣớc tiên của buổi họp đoàn sủng là sự cảm nghiệm sâu xa về một Hiện diện
khác hẳn. Ngài có mặt thấy rõ, vừa cao xa nhƣ một Thiên Chúa, vừa gần gũi nhƣ một bạn
hiền. Có mặt với chúng tôi đấy, mà cũng hiện diện với bản thân tôi. Từ đó phát sinh một
bầu khí sốt sắng, một niềm hoan lạc thiêng liêng, một sự tin tƣởng vô bến bờ. Thêm vào
đó, một thái độ buông mình phó thác, mà cũng hăng say phụng sự.
Ngƣời ta không gác Chúa sang một bên nữa. Chúa không chỉ chiếm một khoảnh khắc,
một mảnh đời của anh, vì nay anh muốn dâng hết cho Ngài. Anh đã yêu Chúa bằng trái
tim rực lửa: "Thiên Chúa đã sai Thần khí Con vô lòng ta, để hét lên Abba, Cha" (Gal.
4.6). Gặp Thần khí Con và nên một với Con, sao khỏi gắn bó với "Lạy Cha... ở trên Trời".
Yêu Chúa, ngƣời ta không còn yêu thầm nhƣ thời sống đạo cá nhân trƣớc đây. Ngƣời ta
muốn gào lên, muốn tán tụng, và ngƣời ta u-ơ hay bật ra tiếng lạ. Hơi ồn ào một chút, sự
bốc đồng của tuổi thơ mà ! Có thể nhƣ non nớt đấy, nhƣng bằng sự non nớt đáng yêu của
bé. Miễn là đừng quá trớn, đến cuồng tín nhƣ một hai kẻ từng làm.
Thấy Chúa rồi, nhƣ Yoan và Anđrê (Yo. 1.40-42), họ đi lôi bè bạn cho bằng đƣợc đến
cuộc họp. Họ thành công vì họ tin và Chúa hành động qua niềm tin ấy. Lắm khi họ cũng
thất bại đấy, vì ngƣời ta thấy có gì khang khác trong hành vi của họ, trong bầu khí của
nhóm.
Vì lòng bốc cháy, nên các nhóm Ngũ tuần rất ƣa cầu nguyện. Thƣờng họ họp cầu hằng
tuần, nhƣng cá nhân thì cầu hằng ngày và bắt đầu năng dự lễ, chịu lễ.
Trong cầu nguyện, thì chúc tụng là khô và khó nhất. Thế nhƣng đây lại là sở trƣờng của
con cái Thánh Thần. Khi nói dị ngữ, thƣờng họ đƣơng xƣớng tụng và ca tụng đấy. Họ
ngỡ ngàng trƣớc sự cao cả và tình thƣơng bao la của Chúa, nên họ vui sƣớng mà cầu, và
cầu có thể lâu mà không phải cố.
Chẳng những hạnh phúc trong cầu nguyện, họ còn say đọc Thánh kinh nữa, ít ra đây là
kinh nghiệm của đại học Notre-Dame. Ngƣời ta bỗng thấy Lời Chúa mang một hƣơng vị
đậm đà, nên đọc mãi mà không thấy chán.
Chẳng những đắm mình trong cầu nguyện và đọc Thánh kinh, con cái Thánh Thần còn
sống đạo thực sự nữa.
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Có kẻ đang sống khép kín, nghi kyï mọi ngƣời, mà nay thấy cởi mở và nhân ái hẳn lên.
Có ngƣời đang rƣợu chè và ham khoái lạc, thế mà nay đổi hẳn. Có những tâm hồn từ lâu
sóng gió nay tìm thấy an vui. Và những kẻ, đƣợc Chúa yêu dƣờng ấy, cảm thấy thôi thúc
phải chia sẻ ơn Ngài với xung quanh, nên họ hăng say làm tông đồ hay đi phục vụ.
Cùng với sự phấn khởi và niềm an vui sâu xa, các thành viên còn cảm nhận rõ sự hiệp
thông và có ý thức cộng đồng. Thật ra, đoàn sủng hƣớng về "sự canh tân và phát triển
Giáo hội" (LG. 12), nên "chỉ trong liên hệ với cộng đồng, đoàn sủng mới tròn đầy ý
nghĩa".
Tuy đoàn sủng hƣớng về lợi ích ngƣời khác, nhƣng thƣờng không phải vì thế mà vô ích
cho mình (gratis data) đâu. Nói chung, để vọt ra cho hạnh phúc xung quanh, nó đã đƣợc
rót đầy trong lòng tông đồ rồi. Bởi thế mới có cầu nguyện sốt sắng, sự hứng khởi và an
lạc, đi đôi với ý thức về ngƣời khác và sự đổi mới bản thân, Giữa cộng đồng ấy, đoàn
sủng ập vô nhƣ một cơn lốc, vừa sƣởi ấm các tâm hồn, vừa cuốn họ đi xây Nƣớc Chúa.
Trong khi hết lòng vì anh em nhƣ thế, tôi cũng tốt lên nhờ đức Ái và bởi những gì thiêng
liêng mà tôi muốn thông đạt cho xung quanh. Một tia lửa bắt đầu cho ngọn lửa. Một bốc
nóng mở vào con đƣờng nên thánh. Ðúng là ơn gọi nên thánh, khi mà trong tu đức học
trƣớc đây, sự sốt sắng cảm tính nếu kéo dài hẳn đƣợc xếp vào minh đạo (via
illuminativa) rồi.
Quả thực từ trƣớc đến nay, bên ngoài luồng gió Ngũ tuần, vẫn có một số kẻ, vào một thời
kỳ nào đó trong cuộc đời, bỗng đƣợc ơn cầu nguyện sốt sắng, lắm khi sôi nổi, do đó vừa
khát khao làm thánh, vừa thấy điều ấy ở trong tầm tay, chứ không nhƣ trƣớc kia. Có điều
ơn sốt sắng cảm tính thƣờng chỉ kéo dài đôi ba tháng, dăm ba năm, và khi thấy khô khan
trở lại, đƣơng sự có cảm tƣởng "mèo hoàn mèo", khiến thối chí dần và bỏ cuộc phần lớn.
Những kẻ kiên trì, sau khi đã hiểu nên thánh là do ơn Chúa, với sự góp sức của ta thôi,
họ sẽ khiêm tốn hơn và nhắm mắt cứ tiến. Thế nào họ cũng phải trải qua rất nhiều thử
thách và đêm tối trƣớc khi đạt tới Hôn nhân thiêng liêng.
Ðối với các thành viên của nhóm đoàn sủng, chắc hẳn nhờ bầu khí và sự nâng đỡ của
cộng đồng, họ sẽ bền chí hơn và dễ tới đích hơn. Có điều để đạt tới hiệp đạo (via unitiva),
không thể nào họ cứ sốt sắng cảm tính hoài nhƣ ta thƣờng gặp trong các cuộc họp Thánh
Linh. Lý do là vì không thể nên thánh nếu không đƣợc thanh luyện kéo dài bằng những
đêm tối.

Lợi dụng đoàn sủng để nên thánh
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Nếu đặt phép Rửa trong Thần khí vào đúng chỗ của nó trong tu đức học truyền thống,
thì phép Rửa ấy vừa là ơn gọi, vừa là cửa vào để nên thánh. Tu đức học cổ điển gần nhƣ
chỉ nhấn vào ý chí (và đức tin của ý chí, cố nhiên). Nhƣng nếu không có một thúc động
mạnh, thì làm sao có trớn để vọt đây? Cái trớn đầu hay ơn sốt sắng quả là tối cần. Cần
nhƣ sữa mẹ khi mà bé thì đâu thể ăn cứng.
Tôi nói đến thứ ơn sốt sắng nhƣ một kinh nghiệm bất ngờ, mãnh liệt và bền dai, chứ
không phải những cơn gió ấm thoảng qua, do Chúa đôi khi, do nguyên nhân tự nhiên
lắm lúc. Sự bốc mạnh ấy thƣờng chỉ xảy ra một lần trong đời, giống nhƣ Lƣợng tử ban sơ
(Quantum initial) tối cần cho Bigbang và sự tiến hóa đến vô tận. Sức bật ấy quả rất lớn và
ơn ấy trân quý vô cùng. Nên phải chớp thời cơ và lợi dụng triệt để. Ðối với ai chƣa đƣợc
viếng thăm bởi ngọn sóng thần này, họ hãy cầu Chúa thiết tha và chuẩn bị cho mình
những điều kiện cần thiết để có thể đƣợc tặng món quà quý nhất ấy. Hẳn là mọi ngƣời
đƣợc gọi nên thánh. Nhƣng ơn gọi ấy chỉ thành hiệu nghiệm khi có ơn sốt sắng này.
Nên chuẩn bị, nhƣng chuẩn bị thế nào đây?
Ðể đƣợc món quà rất lớn nói trên, thiết tƣởng phải khiêm nhƣờng và vững tin, phải sám
hối và cố tránh tội. Môi trƣờng của ân sủng là Giáo hội, môi trƣờng của đoàn sủng là cầu
nguyện cộng đồng. Thế nghĩa là: sự cởi mở và hiệp thông với Dân Chúa là thái độ rất cần
để đƣợc Chúa ban ơn và gọi nên thánh. Trong các nhóm đoàn sủng, phép Rửa trong
Thần khí diễn ra qua việc đặt tay của ngƣời khác: bằng chứng về vai trò môi giới của mọi
Kytô-hữu, của anh chị em xung quanh ta. Nên hãy ý thức rằng ta cần đến cộng đồng, và
cần đến sự giúp đỡ của những ai dù bé nhỏ trong Nƣớc Chúa.
Phép rửa trong Thần khí nói lên sự thông lƣu dễ dàng giữa Thần khí với đƣơng sự, khiến
Thần khí hƣớng cảm ra sao, anh sẽ làm theo nhƣ thế. Nên để đƣợc Thần khí rửa, nghĩa là
sáng soi, hƣớng dẫn và thúc động, thì hãy ngỏ cửa về phía Ngài trong thái độ nhu thuận
đón đợi, đồng thời cởi bỏ những trở lực về phía mình nhƣ ham muốn, định kiến, mặc
cảm cái Tôi.
Phép rửa trong Thần khí, nhƣ tôi nghĩ và đã nói trên, đúng là sự sốt sắng của kẻ bƣớc vào
con đƣờng nên thánh, nên hãy trân quý, hết lòng bảo vệ và cố gắng thanh lọc, khai triển.
Phải thanh lọc, vì đây là giai đoạn nuôi bằng sữa, nhử bằng kẹo, nên đừng quá ham ở lại
đó, mà hãy trƣởng thành lên từ từ bằng cách yêu Chúa vì Chúa chứ không vì an ủi, bằng
cách phục vụ anh em vì hạnh phúc anh em chứ không vì cái hứng của tôi hay sự tri ân
của họ.
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Sau sự thanh lọc bằng cố gắng bản thân này, sẽ còn đợt thanh lọc cuối do Chúa hoàn
toàn, và đó là các đêm tối. Ðến đây, thì con cái Thánh Linh phải trở về với cách ứng phó
của tu đức học cổ điển, miễn là đừng quá thiên về chiêm niệm. Vâng, không phải chỉ
chiêm niệm mới có đêm tối, mà cả hành động nữa.
***
Tu đức học cổ điển nhấn vào cố gắng bản thân. Tu đức học đoàn sủng mở thêm cho nên
thánh một chiều kích cộng đồng. Thật ra, cả hai yếu tố bản thân và cộng đồng đều rất cần
cho tu đức nói chung.
Chắc hẳn tu đức đoàn sủng dễ đƣa ta đến thái độ dựa dẫm, dựa vào cộng đồng để bầu
khí cộng đồng khích động ta, nên khi xa rời tập thể, e rằng ngọn lửa sẽ lụi tàn. Tu đức cổ
điển trái lại ít quan tâm đến hiệp thông, và tìm thanh vắng hơn là gần gũi, do đó không
lợi dụng đƣợc bầu khí tập thể và sự nâng đỡ của anh em. Vâng, tu đức học Kytô-giáo,
nhất là trong thời cực thịnh của ẩn tu và đan tu, gần nhƣ quên mất chiều kích cộng đồng
của nên thánh. Tu đức học của các tôn giáo phƣơng Ðông càng cá nhân hơn gấp bội. Nó
sản sinh một số quá ít những siêu nhân thiêng liêng, để lại bên dƣới cả một đám đông
bao la của những ngƣời chỉ "theo đạo" bằng một thứ đạo cầu lộc cầu tài.
Tu đức học đoàn sủng rất cần để san bằng hố sâu ngăn cách giữa hai loại phàm nhân và
siêu nhân ấy, bằng cách đƣa thánh thiện đến gần mọi ngƣời, khiến phần đông cảm thấy
nên thánh là điều có thể, là ơn gọi chung của mọi đệ tử Chúa.
Có điều kinh nghiệm đoàn sủng còn quá non yếu. Kinh nghiệm thời đầu chỉ diễn ra
không đầy một thế kỷ. Còn phong trào Ngũ tuần hôm nay cũng chỉ mới bắt đầu thôi. Tất
cả còn chập chững, thì làm sao để nói đến một tu đức học?
May thay, tu đức học cổ điển đã già dặn bằng hai ngàn năm kinh nghiệm, tìm tòi và suy
tƣ. Nó lại có thể đƣợc bổ túc bằng vốn liếng ba mƣơi thế kỷ của tu luyện Ấn giáo. Tu đức
cổ điển không phải là thứ tu đức khác lạ mọi mặt đâu. Nó chỉ thiếu một hai nét, mà tu
đức đoàn sủng có thể điểm xuyết cho.
Vậy một đằng tu đức đoàn sủng phải làm nhiều cố gắng để gạn lọc và suy tƣ tìm lối,
đằng khác nó phải đến học hỏi gần nhƣ tất cả ở tu đức học cổ điển. Nó không thể trở về
nguyên trạng của các cuộc họp Dân Chúa hồi tông đồ, lúc mà tu đức học Kytô-giáo gần
nhƣ chƣa có. Lợi dụng kinh nghiệm và phát minh của hai ngàn năm tu đức học cổ điển,
nó sẽ biết cách thanh luyện và trau dồi đức hạnh. Thanh luyện khỏi ấu trĩ (nêpios) để
biết phân biệt chính tùy, để khỏi nệ vào tình cảm cũng nhƣ để thoát ra khỏi sự trói buộc
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của cái Tôi. Trau dồi Tín-Vọng-Ái ở chiều sâu bằng những kỹ thuật suy niệm và cấm
phòng.

TÓM LẠI
Phong trào Ngũ tuần đã tái xuất giang hồ, mà đặc sủng lại cần thiết nhƣ sức mạnh canh
tân và phát triển, nên tu đức học hôm nay không thể không đề cập đến.
Cũng nhƣ vào thời các tông đồ, đoàn sủng (hay đặc sủng) tiêu biểu của các cuộc họp
Thánh Linh là ơn nói tiếng lạ, có lẽ nhắm diễn tả một sự hiệp thông phổ cập, vƣợt trên
những dị biệt về ngôn ngữ, tức sắc tộc và văn hóa. Với kẻ đƣợc rửa trong Thần khí, kèm
theo ơn dị ngữ ấy là cả một biến đổi trong tâm hồn, và đây là sự sốt sắng, hoan lạc, cùng
với tinh thần chia sẻ, hiệp thông.
Nhƣ thế, tuy nhắm ích lợi của ngƣời khác trƣớc tiên, đoàn sủng thƣờng cũng thánh hóa
chính đƣơng sự nữa. Phép rửa trong Thần khí làm phát sinh một sốt sắng kéo dài, khiến
anh cầu nguyện lâu và hứng thú. Có gì đó giống nhƣ ơn sốt sắng khởi đầu cho mọi tiến
trình nên thánh xƣa nay. Nếu đúng vậy, thì đây là ơn gọi nên thánh đã thành phổ cập
cho mọi con cái Thần khí rồi.
Dù sao, ơn sốt sắng vẫn chỉ là khởi đầu của tiến trình. Do đó, có những khuyết điểm của
sự ấu trĩ mà ta phải thanh lọc bằng phƣơng pháp của tu đức học cổ điển. Ðồng thời, có sự
non yếu của cái mầm mà ta phải vun trồng cho lớn khỏe lên bằng kỹ thuật đã phát minh
của suy niệm, tĩnh tâm v.v...
Ðiều nên lƣu ý trƣớc tiên, là đừng ham cái lạ và đừng muốn đƣợc để ý. Trái lại, hãy vun
trồng đức Ái và chú ý đến hạnh phúc của xung quanh.
Ðời sống đoàn sủng đƣa ta vào sự phóng khoáng của Thần khí "hứng đâu thổi đấy".
Nhƣng không nên vì thế mà khinh rẻ cơ chế, vì đây là một trong hai phƣơng thế Chúa
dùng để bảo vệ và thánh hóa Giáo hội.
Ðể đƣợc Thần khí trực tiếp hƣớng dẫn, ta nên chuẩn bị bằng thanh tẩy, bằng thái độ siêu
thoát và bất thiên. Ðồng thời ngỏ cửa về hƣớng Ngài trong nhu thuận đón đợi, và mở
cửa với cộng đồng trong sự khiêm tốn và thái độ hiệp thông.
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Những nền tảng và lý do
Ngay đầu sách Thần thao, ở phần Yếu chú (annotations), thánh I-nhã đã dặn kỹ ngƣời
giúp tĩnh tâm phải "để đấng Tạo hóa hành động với thụ tạo (tức ngƣời tĩnh tâm), và thụ
tạo với ngài, mà không qua trung gian" (điều 15). Vâng, việc hƣớng dẫn Thần thao và
việc linh hƣớng nói chung thƣờng chỉ là trợ giúp bên ngoài, giúp sao cho ở bên trong,
tân lang và tân nƣơng có thể thong dong trao đổi với nhau (Yo. 3.28-30), tân nƣơng để
hiểu ý Chúa, Chúa để ngỏ ý với hồn.
Vâng, ý Chúa là cái quan trọng nhất mà hồn phải tìm và sống theo suốt hành trình nên
thánh. Vì ý Chúa, đó là kim chỉ nam cần thiết cho anh giữa biển đêm mịt mờ. Bởi thế,
ngay ở yếu chú đầu, I-nhã đã định nghĩa Thần thao là "bất cứ phƣơng thức nào để chuẩn
bị cho hồn, gạt ra khỏi hồn những vấn vƣơng lộn xộn, gạt đƣợc rồi thì giúp tìm và khám
phá ý Chúa về cuộc đời, vì ích lợi của đƣơng sự".
Vâng, tìm theo ý Chúa, chứ không phải sở thích của mình. Cũng chẳng phải của ai khác,
dù đây là linh hƣớng hay bề trên, dù có khi ý Chúa đƣợc lộ qua những ngƣời ấy.
Tự sâu thẳm của lòng, nếu quả tôi lắng nghe, thì Chúa vẫn nói, nói về những gì Ngài
muốn đối với tôi. Nhƣng không phải hễ Ngài nói, thì tôi biết chắc đƣợc đấy là Ngài (chứ
không phải quỷ hay chính tôi) và hiểu đƣợc ý Ngài. Do đó, tôi cần đến sự cố vấn của
ngƣời giàu kinh nghiệm và kiến thức. Tôi cũng nên nhớ, lắm lúc Chúa còn nói qua "dấu
chỉ thời gian", qua cộng đồng hay qua ngƣời này, ngƣời kia nữa.
Tại sao lại phải qua ngƣời khác? Và trong những điều kiện nào đây? Làm thế nào biết
đƣợc và phải cƣ xử ra sao? Biết bao câu hỏi khó, mà lời đáp đúng lại rất cần.
***
Theo Chúa Yêsu, thì chúng ta chỉ có một Cha là Thiên Chúa, và một Thầy là Con Ngài
thành ngƣời (Mt. 23.8-10). Thế nhƣng Phaolô cũng tự coi mình là Cha, kẻ bằng Tin mừng
đã "sinh ra", bằng giáo huấn đã uốn nắn, dạy dỗ. Làm thế nào đây để dung hòa hai ý
nghĩ ấy? Hay nói cho đúng, làm thế nào để giải thích sự có mặt của những ngƣời cha
cạnh đấng Cha duy nhất, của những ngƣời thầy bên đấng Vạn thế sƣ?
Thật ra, dù cấm gọi ai trên đời là Cha, Ðức Yêsu vẫn dạy ta dƣỡng nuôi phụ mẫu (Mt. 15.
4-6), bởi phụ tính sau là phản ảnh của phụ tính trƣớc (Eph. 3.15). Vâng, nếu hai kẻ nào đó
có quan hệ phụ-tử hoặc sƣ-đồ, chẳng qua họ cũng đã đƣợc biệt định trong những liên đới
nhƣ thế, nhờ thế mới có cuộc sống cộng đồng, kể cả cộng đồng thiêng liêng trong Giáo
407

26. GIÚP NHAU TÌM SỐNG THEO Ý CHÚA

hội. Trong cộng đồng Giáo hội này, chẳng những chúng ta thành thủ túc của nhau, mà
còn thành môi giới, máng chuyển ân sủng cho nhau nữa. Nói chi đến truyền đạt chân lý
Phúc âm! Ðó là lý do khiến ta có thể cầu với Ðức Mẹ, các thánh, có thể xin ngƣời khác
cầu cho mình. Ðó cũng là lý do khiến chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau và nhờ nhau chỉ
dẫn cho về mặt thiêng liêng.
Chính đây cũng là ý định của Thiên Chúa khi thành lập Giáo hội để cứu nhân độ thế,
qua Giáo hội ấy. Chúa đã nói với chúng ta qua các tông đồ, do đó truyền thống tông đồ
vô cùng quan trọng. Bằng đức tin đƣợc tắm gội trong truyền thống này, ngƣời đi trƣớc sẽ
truyền cho ngƣời đi sau, ngƣời có kinh nghiệm và hiểu biết sẽ dìu dắt kẻ non nớt, để tất
cả san sẻ cho nhau và đồng hành đƣợc với nhau.

Khả năng và giới hạn của việc linh hƣớng
Sống thiêng liêng, con ngƣời sống bằng ân sủng Chúa. Ân sủng là sự sống, và tính năng
động của sự sống ấy thể hiện ở những khuynh hƣớng cơ bản đƣợc phân thành Tín, Vọng,
Ái. Tín-Vọng-Ái khiến ta đeo cứng lấy Chúa để sống vọt lên từ Chúa. Thấm nhiễm trí
năng, đức tin khiến ta biết từ sâu thẳm bằng cái biết của Chúa. Từ đó sinh ra ơn phân
định. Ơn phân định đƣa luồng sáng tri thức trên chiếu sáng các ngóc ngách cuộc sống để
ta nhận ra, đúng hơn: cảm nhận cái gì hay điều gì là hợp, là không hợp. Theo Diadoque
của Photixê, thì đây là thứ nhạy cảm (aisthêsis) do đức Ái mà có.
Thật ra, ơn phân định thƣờng không phải là con đẻ của một đức tin (hay đức Ái) nơi đứa
bé đã chịu phép Rửa nhƣng chƣa đƣợc giáo dục về đạo. Phải có sự học hỏi (từ ngoài) và
sống nghiệm để nó mọc lên và phát triển. Do đó, sự cần thiết của Lời Chúa. Lời Chúa
đƣợc nói ra bằng miệng, nghe thấy bằng tai, nhờ xe chở của ngôn từ. Lời Chúa cũng
không phải là bài học khoa học. Nó đƣợc đọc lên và nghe trong niềm tin, và đƣợc thấm
lấy vào hồn nhờ thầy dậy bên trong là Thần khí. Và đây là vai trò của Thần độc (lectio
divina). Theo André Louf, "việc nghe (Lời Chúa bằng thần độc) đó làm nên một chìa
khóa thật sự, và chắc chắn là chìa khóa thiết yếu, của mọi phân định thiêng liêng".
Thần độc là lối đọc kinh thánh bằng tâm, chứ không bằng trí qua chú giải khoa học mà
đích nhắm chỉ là xác định ý nghĩa khách quan của ngôn từ, Không ai chối cãi rằng việc
chú giải hết sức cần, để xuyên qua hình thức, ta nắm đƣợc nội dung, để rồi qua ý nghĩa
khách quan này, nhờ thần độc ta sẽ đạt tới (và nhiễm lấy) nội dung thiêng liêng mà nội
dung trƣớc là vỏ bọc.
Nhƣ đã nói trên, bằng thần độc, chúng ta nghe Lời Chúa, nghe bằng Thần khí của ngài
đang lấy từ Ngài mà dạy lại cho ta, dạy từ sâu bên trong, bằng con đƣờng của thần
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(noũs) hơn là của lý. Bằng thần độc, chúng ta không khảo sát những ngôn từ hay tƣ
tƣởng của hai ngàn năm trƣớc, mà nghe đích miệng Ðức Kytô đang nói với ta và cho ta
hôm nay, trong hoàn cảnh và điều kiện sống thực có bây giờ. Bởi thế, Lời Chúa không
phải là Lời-ký-ức, nhƣng là Lời-biếncố, nghĩa là mới mẻ và sống động, xói thẳng vào tim
tôi và vạch lối đi cho tôi.
Ðể Lời Chúa thành biến cố cho tôi nhƣ thế, thì tôi phải đọc trong tinh thần nhu thuận
đón đợi, không phải để tự mình hiểu cho bằng để Thần khí Chúa mở trí cho tôi hiểu.
Nghĩa là làm sao để trong tôi vang lên tiếng Chúa nói với tôi qua và trong sự thông dịch
của Thần khí.
***
Tại sao Lời Chúa vẫn mãi tác động, và tác động hiện sinh nhƣ vậy?
Thƣa, vì Lời Chúa là vĩnh cửu, và dù Lời Chúa đƣợc xƣớng lên bằng lời ngƣời, nội dung
vẫn vƣợt xa hơn cái mà lời ngƣời có thể diễn tả. Lời, ở chỗ là lời ngƣời, luôn bị gò bó
trong khuôn khổ của không gian, thời gian, văn hóa, giáo dục của ngƣời nói, do đó theo
thời gian cũng xơ cứng dần dần. Chứ Lời, ở chỗ là Lời Thiên Chúa, dù đƣợc chở mang
bởi lời ngƣời, cũng vẫn tự do và sống mãi, nên luôn hợp cảnh, hợp thời và hợp mọi
ngƣời.
Càng sống và thích ứng hơn nữa khi mà trong đó có Thần khí luôn lấy dậy lại cho tôi
(Yo. 16.13; 14.26). Vâng, nếu tôi ở trong thái độ lắng nghe của đức tin, thì Thần khí luôn
có mặt để "tái truyền hứng", khiến lời kinh thánh vang lên một cách trầm ấm từ sâu thẳm
lòng tôi, khiến tôi hiểu ra và thấm lấy. Và đấy là sức mạnh vĩnh cửu của Lời.
Bằng Lời Chúa thấm dần vào nhƣ thế, đức tin lớn lên sẽ nắn đúc con ngƣời nội tâm của
tôi và đánh bóng một tấm gƣơng chiếu thần (chứ không phải chiếu yêu), khiến những gì
bắt gặp, đƣợc chiếu lên trên đó, sẽ cho thấy ngay có dạng hình, hơi hƣớm của Chúa hay
không. Ngƣợc lại, những gì xuất ra từ đấy, dù cảm nghĩ, lời nói hay cách sống, luôn là
phản ảnh của Lời. Do đó, Lời Chúa không chỉ hiện thể ở Thánh kinh, mà còn phảng phất
đâu đây trong các tác phẩm phụng vụ hay tu đức, trong tƣ tƣởng thần học của những con
ngƣời vừa sống Lời, vừa hiểu Lời bằng sự uyên bác của mình.
Nhào nặn con ngƣời nội tâm và đánh bóng tấm gƣơng chiếu thần, Lời Chúa đẻ ra trong
đức tin một sự nhạy bén (aisthêsis), mà thánh Phaolô gọi là ơn phân định (diakrisis).
Chính nhờ ơn phân định này mà ta nhận ra cái gì là chân, cái gì là giả, cái gì là tùy, cái gì
là chính, nhất là cái gì do Chúa và cái gì do bóng đêm.
Ta hãy nghe sự đánh giá của thƣ Hy bá lai:
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 "Lời Thiên Chúa thật sống động, mạnh và sắc nhƣ gƣơm hai lƣỡi. Lời xuyên thấu đến
tận chỗ giao nhau của hồn phách và tinh thần... Lời sàng lọc những tâm tình và ý nghĩ.
Chẳng gì thoát khỏi sự soi rọi, mà tất cả bị phơi bầy trần trụi, tất cả bị khống chế do
(đấng) mà ta phải đến tính sổ với" (4.12-13).
Lời Chúa quả sắc nhƣ dao sẽ qua phân sáng tối rạch ròi. Nghĩa là cái thần (noũs) đƣợc
mài sáng nhƣ gƣơng bằng Lời sẽ soi thấu cái gì là đúng, là phải, tách khỏi cái gì là quấy
hay sai. Cái thần hay tâm ấy đã thành thần hay tâm ngôn sứ để nói lên ý Chúa, với khả
năng nhìn ra vị thế của tất cả những gì đang diễn ra (dù cho mình hay cho thế giới) ở
chân trời Lịch sử cứu độ.
Bởi thế, kẻ mang đoàn sủng phân định là kẻ chẳng những sáng việc mình, mà có thể
sáng việc ngƣời luôn, nhờ đó giúp họ nhìn ra ý nghĩa của các sự kiện và hiểu đƣợc đƣờng
đi của Chúa tự sâu trong hồn mình. và đây là hiệu quả của sự xức dầu Thần khí mà Yoan
nói đến trong 1Yo.2.27:
 "Với anh chị em, thì việc xức dầu nhận từ Ngài vẫn còn đó nơi anh chị em, khiến anh
chị em không cần ai dạy dỗ nữa. Sự xức dầu của Ngài đã dạy anh chị em tất cả..."
Thật ra, con đƣờng phù hợp với Tin mừng cho một ai đó có thể có nhiều ngả khác nhau.
Ý Chúa cụ thể thƣờng ở một trong những ngả đó, và đây là điều mà ta phải tìm. Ðể tìm
cho có hiệu quả, thì phải biết Chúa quen nói qua ai và nói bằng cách nào, trong những
điều kiện ra sao. Ngƣời mà Chúa phải nói với trƣớc tiên là chính đƣơng sự, rồi sau đó
mới là linh hƣớng, bề trên, cộng đồng hoặc những ai khác có liên đới, nhất là trách
nhiệm. Còn chỗ mà từ đó Chúa muốn nói ra là bề sâu tâm hồn, nói bằng những thúc
động ở đó. Hiệu quả của thúc động là vƣợng cảm đầy khí vị thần thánh, thiêng liêng nó
đi đôi với một bình an sâu xa.
Do đó, việc của đƣơng sự, cũng nhƣ của linh hƣớng hay cộng đồng là phải đi vào cầu
nguyện, đạt tới thái độ nhu thuận và bất thiên. Phƣơng thế tốt nhất linh hƣớng phải
dùng, theo Maurice Giuliani, là cầu nguyện của chính kẻ thụ hƣớng. Hãy giúp thụ hƣớng
đi vào cầu nguyện một cách trung kiên, không phải vì thấy sốt sắng cho bằng vì đây là
điều cần, là bổn phận, một bổn phận cao quý biết bao.
Trƣớc đấng là Tất cả cho mình, thụ hƣớng phải cầu trong thái độ nhu thuận của đức Tin.
Hiệu quả của một cầu nguyện kiên trì và chính hiệu sẽ là niềm siêu thoát và bình an, sự
bất thiên và tin tƣởng, ít là ở bề sâu tâm hồn.
Một khi lòng đã lắng xuống và tâm bất thiên nhƣ thế, thì ý Chúa sẽ nổi lên qua thúc
động (motion). Vấn đề khi ấy chỉ còn là kiểm chứng xem thúc động có đúng do Chúa
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hay không, và chúng mang ý nghĩa gì. Một khi hồn đã chìm sâu trong Chúa và đạt tới
thái độ nhu thuận, bất thiên ấy, thì cái mà hồn muốn sẽ tám chín phần mƣời là cái mà
Chúa muốn, nhất là khi ý muốn (có ý nói: khuynh hƣớng nội tâm) của hồn thƣờng
không thay đổi mỗi khi ở vào trạng thái này.
Ðể cho chắc, linh hƣớng có thể nêu lên những trở ngại, khó khăn, giúp thụ hƣớng xác
định và củng cố trong khi thanh luyện ƣớc muốn của mình. Chính linh hƣớng cũng nên
cùng cầu nguyện với thụ hƣớng để Chúa soi cho cả hai bên, và hiệp thông hai bên cho
cùng một ánh sáng ấy.
***
Theo tôi nghĩ, ơn phân định có thể thiên về lý hay tâm. Khi thiên về tâm, thì "lòng đầy,
miệng nói" (Mt.12.34), ơn Chúa sẽ rót cho linh hƣớng để linh hƣớng "tiếp vận" cho ngƣời
đƣợc chỉ định. Còn nếu thiên về lý, thì ánh sáng khách quan, lạnh lẽo ấy chỉ chuyển qua
những Caipha nhƣ công cụ gratis data để đến tai ngƣời nghe (Yo. 11.49-51; 18.14).
Ở trƣờng hợp trên, và cũng chỉ trong trƣờng hợp ấy thôi,, ơn phân định luôn là kết quả
của canh tân và sống nghiệm nơi kẻ có chức năng cố vấn hay linh hƣớng:
 "Hãy biến cải trong sự canh tân của thần (noũs), nhờ đó định phân đâu là ý Chúa, tức
đâu là điều tốt, hài lòng Ngài và thánh thiện cho ta" (Rom. 12.2).
Chỉ có sự hoàn thiện và canh tân bên trong đó mới khiến ta thành con cái Thần khí thực
sự, cũng nhƣ khiến cho các con Thần khí dễ nhận ra nhau, nhƣ thể có bà con với nhau.
Và đây là nền móng cho sự hiệp thông giữa những linh hƣớng, thụ hƣớng chính hiệu,
nhất là nền móng cho một phân định cộng đồng quan yếu. Một phân định cộng đồng
nhƣ thế chỉ hoàn thành trong những buổi cầu nguyện chung chúng làm nảy sinh sự "ý
hợp tâm đầu" (homo-thumadon), tức hiệp thông trong cùng một Thần khí sáng soi và
thúc động.
Cầu nguyện, nhất cầu nguyện chung, chính là môi trƣờng thiết yếu nhất cho hiện diện
của Thần khí vốn là đấng cầu trong mọi lời cầu chính hiệu của ta (Rom. 8.26). Thần khí ấy
còn là Thần khí của hiệp thông nữa, nên khi muốn đƣợc soi sáng về cùng một vấn đề, thì
bề dƣới với bề trên, linh hƣớng với thụ hƣớng, cũng nhƣ anh chị em trong cộng đồng với
nhau, tất cả hãy cùng quỳ xuống, cùng hƣớng về Chúa đang ở giữa chúng ta và trong
sâu thẳm những tâm hồn, để bày tỏ niềm tin và thái độ đón chờ của chúng ta.

Lịch sử sự đồng hành
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Trong mấy tôn giáo lớn Á châu, kẻ bƣớc vào đƣờng tu, thƣờng cần ngƣời hƣớng dẫn.
Trong Ấn giáo, trƣớc khi thành cƣ sĩ (lập gia đình), thiếu niên phải làm tập sinh
(brahmacârin), học đạo lý và kyï sắc dục. Ðể thành tập sinh, cậu đến thụ giáo với một bậc
thầy, ngƣời vừa dạy dỗ, vừa hƣớng dẫn và kiểm sát đức hạnh. Ðối với ai bỏ đi tu hẳn, họ
càng cần đến sƣ phụ hơn. Cứ vài chục tu sinh Jaina-giáo, lại có một sƣ phụ nhƣ thế đêm
ngày sống bên họ. Riêng trong Phật giáo Nhật bổn, kẻ đứng đầu một thiền viện phải là
ngƣời chứng ngộ rồi, và đƣợc hội đồng các bậc thầy đắc đạo xác nhận cho nhƣ thế sau khi
đã thẩm sát kỹ.
Trong Kytô-giáo thời tông đồ, việc giúp đỡ, khuyên nhủ nhau tùy đoàn sủng là điều
thƣờng diễn ra trong các cuộc hội họp. Riêng ơn phân định đƣợc nói đến rất nhiều, vừa
nhƣ một trong những đoàn sủng, vừa nhƣ điều kiện để nên ngƣời lớn về mặt thiêng
liêng.
Việc linh hƣớng chuyên nghiệp chỉ chính thức bắt đầu với sự phát triển của đời sống
hoang mạc. Các thủy tổ của đƣờng tu, đáp lời gọi Phúc âm, đã bỏ hết theo Thầy, không
phải để đi công bố Tin mừng nữa, mà để sống Tin mừng ấy. Một mình vào giữa rừng, họ
cầu với Chúa và chiến đấu với Satan. Chốn hoang vắng này, thánh Athanase gọi nó là
"Núi" (số ít), có lẽ để diễn tả việc lội ngƣợc dòng gian khổ, cƣỡng lại sức lôi kéo của bản
năng.
Sau những năm dài của "cuộc chiến thiêng liêng" (combat spirituel) này, họ thay đổi sâu
xa trong Chúa, và sự lành thánh bên trong tỏa sáng bằng sắc thái an nhiên. Với kinh
nghiệm dồi dào về cuộc chiến, họ trở thành trƣởng thƣợng (ancien), thành thầy. Vì "hữu
xạ tự nhiên hƣơng", ngƣời ta kéo nhau đến thụ giáo với các bậc thầy nhƣ thế. Ðệ tử mới
đến đƣợc sống trong lều của một đạo phụ (abba) hay một trƣởng lão (ancien) đƣợc chỉ
định. Ðạo phụ hay trƣởng lão là ngƣời cha và thầy thiêng liêng, sẽ khai tâm và dìu dắt họ
vào nếp tu hoang mạc bên ngoài và vào cuộc leo núi hay chiến đấu bên trong. Ðệ tử vừa
bắt chƣớc thầy, vừa cởi mở tâm hồn với thầy để đƣợc thầy chỉ bảo. Chỉ có thầy, với kinh
nghiệm và đặc sủng phân định mới giúp họ tìm ý Chúa và đƣờng đi, mới nhìn ra chƣớng
ngại và biết cách vƣợt. Truyền thống linh hƣớng xuất phát từ đấy, và cũng từ đấy tình
đằm thắm cũng nhƣ mối quan hệ sƣ-đồ và phụ-tử. Một khi nhờ Chúa và với sự giúp đỡ
của thầy, tu sinh đã tiến đức và giàu kinh nghiệm rồi, họ sẽ ra ở riêng để bắt đầu hƣớng
dẫn ngƣời mới đến. Họ đã thành thầy, thành cha.
Việc tái sinh trong đời sống mới (nouvelle naissance) là do sự hợp tác của cả thầy lẫn trò.
Hợp tác với nhau cố nhiên, nhƣng hợp tác trƣớc tiên với ông thầy chính là Thần khí. Làm
sao để tu sinh học biết cách "ngồi trƣớc Ngài", nghĩa là lắng nghe và đi đúng đƣờng lối
ngay thẳng của Ngài. Tu sinh phải vất vả, phải "đổ máu" (donner son sang) để có đƣợc
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Thần khí đó. Ðƣợc Thần khí rồi, đến lƣợt họ phải mang Thần khí đến cho ngƣời khác,
nghĩa là hợp tác với Thần khí để sinh cho Thần khí những đứa con. Họ sinh đƣợc vì họ
đã đƣợc sinh, và đây là quy luật. Ông thầy không dạy một bài học, nhƣng truyền một
kinh nghiệm. Y nhƣ trƣờng họp các Guru (sƣ phụ) trong Ấn giáo.
Sinh đƣợc, nên họ yêu đệ tử nhƣ con đẻ đứt ruột. Sinh đƣợc, nhƣng họ không thể kiêu, vì
họ chỉ đóng vai phụ trong việc sinh. Do đặc sủng mà họ thành "bà đỡ", thành máng
chuyển của sự sống mà tác giả là Thần khí. Chính vì thế, lắm lúc sƣ phụ cũng phải ngỡ
ngàng, thấy lời mình khuyên sao mà hợp cảnh, hợp ngƣời một cách kỳ lạ, hoặc thấy điều
mình dạy kẻ khác cũng là điều chính mình đang cần cho bản thân:
 "Cái mà Thiên Chúa ban cho tôi liên quan đến kinh nghiệm các linh hồn, cái ấy thật
vƣợt xa cái mà Ngài ban cho riêng tôi, vƣợt xa đến nỗi tôi có thể đƣợc nuôi sống bằng
những miếng vụn rơi từ bàn ăn mà Thiên Chúa dọn cho kẻ khác qua tôi."
Ðó là lời thú nhận của một bậc thầy đầy kinh nghiệm về linh hƣớng, Matta el-Meskin.
***
Lối sống đan tu đƣợc truyền sang Tây phƣơng vào thế kỷ IV và đƣợc thánh Biển đức
(Benedetto) chỉnh lại theo cung cách châu Âu. Hƣớng dẫn viên không còn là ngƣời nữa,
nhƣng luật pháp. Tu sinh cứ việc sống theo luật, và theo luật tuân tùng sự cai quản của
một bề trên. Dĩ nhiên là luật ấy đã từ trong kinh nghiệm mà đƣợc soạn thảo ra. Nhƣng
dù sao, luật vẫn cứ là luật, thiếu đi hơi ấm của hai con tim và sự tinh tế thích ứng cho
từng ngƣời. Không còn những bậc thầy, vì thầy duy nhất bây giờ là tập hiến pháp. Chính
thánh Benedettô đã gọi luật là "ông thầy" và khuyên "đừng bao giờ rời xa ông thầy ấy".
Và ngƣời ta nêu lên nhƣ những tấm gƣơng mấy vị thánh khi hấp hối đã ghì chặt mấy đồ
trân bảo nhất, trong đó có cuốn luật dòng.
Luật đã thế chân ngƣời cha thiêng liêng (abba) để tất cả chỉ còn việc giữ luật của ngƣời
dƣới và việc kiểm soát giữ luật của ngƣời trên. Hƣớng dẫn đã nhƣờng chỗ cho quản trị
(gouvernement). Sự tùng thuận đối với một trƣởng thƣợng giàu kinh nghiệm và đặc
sủng đƣợc thay thế bằng sự vâng lời đối với một bề trên, sự tùng phục đối với một cơ chế.
Nói một cách khoa học hơn, thì sƣ phạm của Luật (la Règle) đã tiếm ngôi sƣ phạm của
Lời (La Parole).
Sang thế kỷ XIII, thánh Phan sinh Assisi quay lại với sự hƣớng dẫn đặc sủng, không phải
đặc sủng phân định của một bậc thầy, nhƣng của cộng đồng anh em, đặc biệt của những
anh em khôn ngoan và lành thánh hơn cả:
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 "Sẽ không trao cho anh em nào danh hiệu Bề trên, nhƣng trao cho tất cả không phân biệt
tƣớc hiệu Em nhỏ (frère mineur)."
Rồi khi cần biết ý Chúa về một vấn đề gì quan trọng, ngài sẽ nhờ "đi tìm Clara, hỏi xem tôi
nên đi giảng hay cầu nguyện, xem điều nào là tốt hơn đối với tôi. Cũng đi tìm Sylvestro mà hỏi
nhƣ thế...". Kịp đến khi ngƣời đi hỏi trở về, thì Phan sinh quỳ xuống trƣớc anh mà thƣa:
 "Chúa Yêsu ra lệnh cho tôi phải làm gì?"
Nhƣ thế, hồi đầu trong huynh đoàn Phan sinh (đệ đoàn thì đúng hơn, Frère mineur mà
lại!), mọi ngƣời là anh em đồng đẳng không phân trên dƣới, và mọi ngƣời giúp nhau đi
con đƣờng Chúa muốn cho mỗi ngƣời. Không hề có đồng phục đồng điệu kiểu nhà binh,
mà chỉ có ơn gọi của mỗi ngƣời với đặc sủng riêng và trong hoàn cảnh riêng của họ. Sự
đồng đẳng và tính gia đình, đi đôi với nét độc đáo của từng khuôn mặt, điều ấy hiện rõ
trong Luật ẩn cƣ nó quy định rằng: trong mỗi ẩn thất hay am (ermitage) chỉ ở ba bốn
"tiểu đệ" (frère mineur), và họ lần lƣợt làm mẹ, làm con để chăm lo và giúp đỡ lẫn nhau.
***
Sang thế kỷ XVIII, việc linh hƣớng nhƣ mang một bộ mặt nghiêm huấn (autoritaire). Vị
linh hƣớng thẩm định, rồi ra lệnh phải làm nhƣ thế nhƣ thế, trong khi kẻ thụ hƣớng thì
chỉ việc răm rắp tuân theo. "Vâng lời tối mặt" (obéissance aveugle, vâng lời mù quáng)
mà! Khốn cho thụ hƣớng nếu vị cha quyền uy kia, thần khí không có nhiều, mà trí đoản
lại thừa mứa. Họ sẽ ép anh vào một khuôn mà họ tƣởng là độc nhất vô nhị. Thay vì giúp
đƣa chị vô phòng tân lang rồi đứng chờ ngoài mà vui lây (Yo. 3.29), thì họ lại trói chân
tay và bịt mắt chị mà lôi theo mình.
Bên cạnh những thầy hay cha chuyên chế ấy, còn cả mớ những luật lệ tỉ mỉ góp phần vào
việc sản xuất hàng loạt (production en série) những khuôn mặt không nét riêng. Thứ
cấm vi (clôture) kiểu ấy có thể bảo vệ một phần, nhƣng lại ngăn cản lắm phen tác động
của Thần khí "hứng đâu thổi đấy" và hƣớng dẫn mỗi ngƣời bằng một con đƣờng riêng.
Chắc hẳn vì những nguy cơ "cận thị" nhƣ thế, nên thánh Tiên sa Avila đòi vị linh hƣớng
chẳng những phải đức hạnh (spirituel), mà còn thông thái nữa. Ðức hạnh là để có kinh
nghiệm và đặc sủng phân định thần căn. Thông thái là để rộng đƣờng phê phán:
 "Nếu cha giải tội có kinh nghiệm, thì khi nghe diễn tả, Ngài biết ngay thị kiến (vision)
ấy là do Thiên Chúa, do trí tƣởng hay do quỷ. Ngài càng thấy rõ hơn khi đấng Tối cao
ban ơn phân định thần căn. Nếu có đặc sủng này đi kèm với sự thông thái, Ngài sẽ thấy
rõ ngay dù không có kinh nghiệm" (Lâu đài nội tâm, cung VI, ch. 8).
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Vì thế, trong tập Con đƣờng toàn thiện (Le chemin de la perfection), nữ thánh khuyên
nên bàn hỏi với ngƣời thông thái (về thần học, cố nhiên): Nếu thụ hƣớng với ngƣời đạo
đức, thì "không đƣợc để một mình ngƣời ấy hƣớng dẫn nếu họ không thông thái" (ch.
VIII). Trong trƣờng hợp bó buộc phải xƣng với một cha giải tội nhƣ vậy, thì hãy tìm một
ngƣời đủ cả đức và thông để cởi mở tâm hồn với họ ngoài tòa.
***
Nếu thánh Biển đức, từ kinh nghiệm đã viết nên bộ luật tu, thì cũng từ kinh nghiệm,
thánh I-nhã Loyola viết tập Thần thao để hƣớng dẫn đi vào từ trƣờng của Thần khí. Thần
thao không phải là những bài tĩnh tâm dọn sẵn, mà chỉ là những chỉ dẫn suy niệm để
thấm lấy tâm tình Chúa Yêsu và cởi bỏ chƣớng ngại để lắng nghe tiếng Ngài, nhờ đó
khám phá và chọn theo con đƣờng Ngài vạch cho ta. Cuốn sách cũng vạch ra đƣờng lối
hƣớng dẫn làm Thần thao cho từng loại ngƣời. Kẻ hƣớng dẫn chỉ giúp từ bên ngoài nhƣ
một ngƣời bạn, dành chỗ cho việc trao đổi bên trong giữa Chúa với ngƣời thụ hƣớng:
 "Kẻ cho Thần thao (tức hƣớng dẫn tĩnh tâm)... hãy để đấng Hóa công (trực tiếp) hành
động với thụ tạo, và thụ tạo với Ngài..." (Yếu chú 15).
Con đƣờng gặp Chúa mà I-nhã đề xuất không trải ra trong hoang vắng và bằng chiêm
ngƣỡng suông, mà còn trong cuộc sống giữa đời nữa. Tĩnh tâm đƣa ta vào nội tâm để đối
thoại với Chúa, không phải để rồi ta nghỉ ngơi ở đó, mà để, dƣới ánh sáng tìm đƣợc
trong Thần thao, ta đạt đƣợc những quyết định và chỉ dẫn liên quan đến cuộc sống mai
sau của mình.
Dần dà rồi Giáo hội cũng nhìn ra sự cần ích của hƣớng dẫn thiêng liêng, một hƣớng dẫn
nó phân biệt với quản trị. Hƣớng dẫn ấy chẳng những cần cho tu sĩ, mà cả cho chủng
sinh, cho ngƣời đời nữa nếu họ muốn đi sâu vào đạo. Tuy thánh I-nhã trong luật dòng,
đòi ở bề trên một "quản trị cha con" (gouvernement paternel) và đòi ở ngƣời dƣới sự cởi
mở tâm tình, nhƣng bên cạnh bề trên, ngài vẫn muốn mỗi tu sĩ dòng phải có riêng một
cha giải tội (confesseur) tùy ý chọn.
Giáo luật cũng phân rõ hai chức năng linh hƣớng và bề trên nhƣ thế, nhằm bảo vệ tự do
lƣơng tâm của mỗi ngƣời, dù trong chủng viện hay dòng tu. Lý do là vì mỗi cá nhân
đƣợc "sống động hóa do Thần khí Thiên Chúa" để tùy Ngài soi sáng và thúc đẩy mà
nhận ra ý Chúa về bản thân, để rồi, "vâng theo tiếng nói của Cha" (LG. 41), họ "quyết định
về tƣơng lai mình dƣới cái nhìn của Chúa" (GS. 14), và tùy ơn gọi và đặc sủng, góp phần
vào việc thiết lập vƣơng quyền Chúa trên thế gian (LG. 12,31). Vai trò của linh hƣớng,
vai trò rất hữu ích, không phải là áp đặt con đƣờng mình thích, mà là giúp mỗi tâm hồn
"mở tai linh hồn" để nhận ra ý Chúa về con đƣờng mình phải đi.
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Quan hệ hƣớng-thụ trong đồng hành
Ở chỗ sâu thẳm của hồn tôi, chỗ mà từ đó Thánh Thần đang tái tạo tôi, ở chỗ đó tôi vừa là
chính mình, tác phẩm có một không hai của Thần khí, tôi vừa có gì giống Chúa nên cũng
giống các con cái khác của Chúa, khiến có khả năng hiểu họ, nhờ đó giúp họ hiểu chính
mình họ.
Nhƣ thế, để cố vấn cho ngƣời khác, chẳng những tôi phải tìm hiểu họ, mà còn phải đi vào
bề sâu thiêng liêng của mình. Cũng có khi, nghe họ đấy, mà vụt nhận ra chính tôi, vụt
thấy một cái gì đó vọt lên nhƣ tia chớp từ đáy hồn tôi, đến nỗi trong khi giúp họ, tôi
cũng nhận đƣợc phần ăn của tôi nữa. Vâng, theo Matta el-Meskin, tôi nhận đƣợc những
miếng vụn từ bàn ăn mà Chúa dọn cho kẻ thụ hƣớng qua tôi.
Do khả năng hiểu nhau trong Chúa và giúp nhau tái sinh từ chiều sâu của mình ấy, mà
đôi bên thành cha con, mẹ con thiêng liêng với nhau. Theo A. Louf, thì chỉ có Thánh
Thần sinh ra thụ hƣớng, còn việc tôi làm chỉ là "đỡ đẻ" theo ngôn ngữ Socrate. Nhƣng
thực ra, có gì đó nhƣ cả tôi nữa cũng sinh ra họ, và đây là cảm nhận của chính Phaolô:





Chính tôi là kẻ, bằng Tin mừng, đã sinh các con trong đức Kytô (1 Cor. 4. 15).
Tôi xin anh cho đứa con mà tôi đã sinh trong ngục tù (Phm. 10).
Các con bé bỏng mà ta đã sinh ra trong đau đớn (Gal. 4. 19.
Ta đã ở giữa các con đầy âu yếm (êpios) nhƣ mẹ (vú nuôi, trofos) ủ ấp (thalpô) con cái
trong lòng. Thƣơng các con đến nỗi chẳng những ta sẵn sàng nuôi các con bằng sữa
Phúc âm, mà bằng cả sự sống, bởi ta rất quyến luyến (homeiromenos) các con (1Th. 2.
7-8).

Quả do sự Hiệp thông chƣ thánh mà chúng ta thành một với nhau, thành đồng môi giới
ân sủng (với Chúa) cho nhau. Chúng ta không tự mình tái sinh anh em đƣợc, nhƣng
đồng sinh cách nào đó với Chúa thì có thể.
Chỉ Thần khí mới là mẹ đẻ của hồn. Vai trò linh hƣớng rất tùy phụ và đôi khi không cần
thiết. Nghĩa là Thần khí có thể dẫn ai đến tận đỉnh thánh thiện mà không cần sự trợ giúp
của một linh hƣớng nào. Nhƣ trƣờng hợp Tiên sa nhỏ, trƣờng hợp I-nhã, v.v ... Chính
Tiên sa nhỏ đã thú nhận về mình nhƣ thế, thú nhận rằng: Một mình Chúa đã là linh
hƣớng của chị, vì ngƣời mà chị thấy có thể hiểu chị, tức cha Pichon, thì đã ra đi truyền
giáo tận phƣơng xa, họa hoằn mới có hồi âm bằng một cánh thƣ quá mỏng.
Vị linh hƣớng bên trong quả thật là Thần khí. Còn linh hƣớng ngƣời chỉ là linh hƣớng
bên ngoài thôi. Sự linh hƣớng bên trong là chính, là căn bản. Nên việc của linh hƣớng
bên ngoài là phải nên một với vị linh hƣớng bên trong để hiểu đƣờng đi của Ngài, và qua
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Ngài hiểu phần nào đƣờng đi Ngài vạch ra cho thụ hƣớng. Ðƣờng đi ấy, bao giờ Ngài
cũng in rõ nét hơn cả trong tâm hồn thụ hƣớng. Vậy linh hƣớng phải cố giúp thụ hƣớng
gạt bỏ đƣợc những chƣớng ngại nhƣ vấn vƣơng, định kiến, và đạt trạng thái bất thiên,
nhu thuận, nhờ đó có thể nghe ra tiếng gọi bên trong. Vâng, phải làm sao để cuối cùng,
kẻ thụ hƣớng đƣợc Thánh Thần hƣớng dẫn trực tiếp, hơn là hƣớng dẫn qua tôi!
Dẫu sao chăng nữa, quan hệ sƣ-đồ ở cấp thâm sâu nhất có thể kéo dài suốt cuộc đời. Ðây
là trƣờng hợp hiếm hoi, do một tƣơng hợp sâu xa chắc là tiền định, khiến cho gặp nhau
rồi, thụ hƣớng cảm nhận đây đúng là ngƣời Chúa chọn cho mình từ muôn thuở trƣớc.
Một khăng khít vô cùng thiêng liêng, và sự tƣơng hợp ấy, theo lẽ thƣờng, cũng thuộc
phạm vi cảm tính nữa. Dĩ nhiên là ở bề sâu thiêng liêng, ngƣời ta có gì rất giống nhau bởi
đƣợc sinh ra do cùng một Thần khí. Nhƣng giữa đám ngƣời có họ hàng với tôi ấy, có thể
xuất hiện một tâm hồn đáp ứng đúng sự mong chờ vô thức của tôi, chỉ ngƣời ấy mới giữ
chiếc chìa khóa để mở cho tôi thấy tâm hồn mình, thấy con đƣờng Chúa vạch ra cho
mình. Không phải ngƣời ấy chỉ thẳng đƣợc vào chỗ bí ẩn lòng tôi, cho bằng, với một câu
nói chẳng hạn, họ mở đƣợc công tắc để ánh chớp lóe lên từ sâu thẳm của tôi.
Trong truyền thống tu hành Ấn độ, ngƣời ta luôn nhìn nhận có một tƣơng hợp sƣ-đồ tiền
định nhƣ thế, cho những con ngƣời mang một sứ mệnh lớn lao. Con ngƣời quá khát khao
đạo sẽ cố tìm ra bậc thầy có duyên nợ với mình ấy. Và điều giống thế đôi khi cũng xảy ra
trong Kytô-giáo, nhất là thuở xƣa bên Phƣơng đông, Ngƣời cha (abba) mà Chúa dành
cho đồ đệ là ngƣời duy nhất hợp, ngƣời cha của trọn cuộc đời. Riêng bên Âu châu, đây
chắc chắn cũng là trƣờng hợp của Phan sinh nghèo đối với Clara, của Phan sinh Salê đối
với Yoanna Chantal, của I-nhã Loyola đối với Phan sinh Xavier.
Của I-nhã với Phan sinh Xavier ƣ? Thật đúng nhƣ thế, và hai lần đúng là khác. Vì I-nhã
không chỉ là kẻ chinh phục anh sinh viên giỏi nhƣng giàu tham vọng ấy, lại còn là ngƣời
khai sáng ra một con đƣờng, và Xavier là thụ hƣớng đắc ý nhất của ông trong con đƣờng
này.
Trong trƣờng hợp Phan sinh Xavier, thì chính thầy đã đi tìm đệ tử. Còn bên Phƣơng
đông xƣa, thì đệ tử phải leo núi cầu sƣ. Lắm khi một thày tu chỉ phát hiện ơn gọi và thiên
bẩm linh hƣớng của mình khi đƣợc kẻ tầm sƣ thức tỉnh.
Dù hợp nhau đến đâu, và dù đƣờng trò đi cũng là đƣờng mà thầy khai sáng, nhƣng lối
đi mỗi ngƣời vẫn là lối riêng của họ, do Thánh Thần mở ra cho họ. Nên việc của thầy cuối
cùng vẫn là dẫn họ vào lối đi của họ, ở đấy đã có Thánh Thần đón đợi họ. Nhƣng dù vai
trò thầy chỉ tùy phụ thế thôi, quan hệ sƣ-đồ vẫn thiết tha và kéo dài đƣợc khi do "tiền
định" mà họ có "duyên kiếp" với nhau và cần thiết cho nhau.
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Thật ra, quan hệ sƣ-đồ cũng có nhiều mức độ. Dƣới mức sâu đậm lý tƣởng nói trên, còn
những ràng buộc lỏng lẻo hơn giữa những linh hƣớng-thụ hƣớng bình thƣờng, nhất khi
đây là linh hƣớng đƣợc chỉ định trong chủng viện, tập sƣ chuyên nghiệp của một hội tu,
ngƣời hƣớng dẫn của một khóa cấm phòng.
Quan hệ sƣ-đồ, khi đã thân thiết rồi, thì khó phân biệt đƣợc đâu là mặt thiêng liêng, đâu
là mặt tự nhiên cảm tính, do đó có thể sinh lẫn lộn, có nguy cơ chuyển hoán (transfert),
nhất là khi hai bên khác giới tính, lại nhiều ít còn di chứng của một ức chế (frustration)
xa xƣa. Thƣờng một hoán chuyển sẽ kéo thêm một phản-hoán chuyển (contre-transfert)
từ phía ngƣời thầy. Nghĩa là vai chính của vở kịch (tức thụ hƣớng hay thụ phân tâm),
trong khi sống lại câu truyện xƣa của mình, bằng cách gán cho thầy vai trò ông bố hay ai
đó thuở bé, có thể kéo luôn thầy nhập vai, nhất là khi chính thầy từng cũng đã mang
nặng (trong vô thức) một nỗi niềm.
Thật ra, không chỉ có vở kịch và sự diễn kịch giữa đôi bên, vì một yêu thƣơng thật sự rồi
sẽ dễ dàng len lỏi vào hai con tim nữa. Vả lại, chỉ trong yêu thƣơng, ngƣời ta mới dễ cởi
mở với nhau, do đó giúp nhau đƣợc. Ðể tránh tình trạng hoán chuyển và nguy cơ nói
trên, theo cách làm cũ, thì chỉ việc bỏ đi thôi, nghĩa là không giúp tiếp. Còn theo A.
Louf, chỉ cần sáng suốt nhận ra, chủ động lèo lái, nhất là không tìm mình trong yêu
thƣơng, thì ngƣời ta có thể giúp nhau và giúp chính mình.
Nếu tình yêu chân thành và trong sáng thì, theo Fred Blum, nó sẽ dìm hai ngƣời vào chỗ
sâu nhất của hồn, ở đó họ có thể hiểu nhau và chia sẻ với nhau. Thật ra, ở đó họ cùng
đƣợc nuôi bởi Nguồn sống siêu nhiên vốn vƣợt trên họ để thanh luyện và thánh hóa tình
yêu của họ. Chỉ cần họ nhìn ra thật rõ then máy của phóng thể (projection) nó đặt ngƣời
xƣa vào vị trí kẻ đối diện, thì ngƣời xƣa ấy không còn chỗ để chen chân vào giữa hai bên
nữa. Còn di chứng của ức thế, thì chính sự thỏa mãn trong tình yêu đƣợc sống động hóa
trong đức Ái này sẽ chữa lành. Vâng, miễn là hai đằng đừng tìm mình (điều thật khó!),
mà tìm Chúa trƣớc hết trong mình.
Ðó là cách giải quyết của A. Louf và một số ngƣời khác đối với cơ nguy hoán chuyển,
nhƣng đây cũng là cách rất nguy hiểm mà không phải ai cũng làm theo đƣợc.

Sự linh hƣớng và ngƣời hƣớng dẫn hôm nay
Từ hằng thế kỷ nay, hình ảnh Ngƣời cha và Linh giám (đúng nghĩa đen chữ Directeur
spirituel) đã ố hoen nhiều cách. Thứ nhất vì quan hệ cha con đƣợc hiểu trong bối cảnh
xung đột cha con, do thần thoại Oedipe giết cha mà Freud đƣa vô phân tâm học. Ngƣời
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cha thành tiêu biểu cho quyền uy thống trị, thậm chí áp bức. Ðƣợc nhập hóa (identifié)
thành siêu ngã, ngƣời cha ấy biến thành cảnh sát và quan tòa.
Ðịa vị Ngƣời cha càng suy giảm khi ngày nay, ngƣời ta hƣớng về dân chủ và tự do. Ðứa
con muốn tự lập thân, chứ không chịu "bao cấp" mãi. Và ai nấy muốn bảo vệ đời sống
riêng tƣ của mình, không thích ngƣời ngoài để ý tới. Ngƣời ta càng không chấp nhận thái
độ cha chú, bất cứ từ đâu. Bởi thế, ngƣời ta dễ kyï tiếng Cha, tiếng Giám, tiếng Phẩm cấp
(nơi hàng giáo phẩm).
Thế nhƣng cũng con ngƣời hôm nay, càng thu mình nhiều, càng cô đơn lắm, lại khát
khao đƣợc cởi mở tâm tình, thích có bạn tri kỷ và chuộng những từ ngữ nhƣ Cộng đồng,
Chia sẻ, Hiệp thông. Con ngƣời muốn làm ngƣời lớn ấy lắm khi cũng là ngƣời thiếu
trƣởng thành, không phải ở phong cách bên ngoài, mà ở nền tảng bên trong, ít là về mặt
tâm lý. Do đó họ cần đƣợc nâng đỡ, chữa trị, hƣớng dẫn. Những tên gọi mới, hợp gu vì
gần gũi hơn, nói lên những khía cạnh khác nhau của một đòi hỏi thầm kín: linh mục cố
vấn (prêtre conseiller), tham vấn (consulteur), đồng hành (accompagnateur), bạn tâm sự
(ami qui dialogue), cha thiêng liêng (père spirituel).
Là cái gì thế xuyên qua những từ ngữ ấy? Quả có gì đó của một ngƣời cha, nhƣng không
phải của thứ cha quen ra lệnh và ƣa tác động vào. Cha đấy, mà cũng là bạn đấy, để sẵn
sàng lắng nghe, sẵn sàng hiểu, và đề xuất một hai ý kiến. Ngƣời cha và bạn ấy sẽ không
muốn quyết định thay anh, nhƣng bởi quan tâm đến anh, lại do kinh nghiệm và chuyên
môn mà có gì hơn anh, nên có khả năng soi sáng và giúp anh biết đƣờng chọn lựa. Ngài
sẽ có mặt bên anh, cùng lắng nghe tiếng Chúa với anh, đồng thời giúp anh biết nhu
thuận và hiểu ra ý Chúa. Vâng, ngài không muốn anh mãi trong tình trạng trẻ nít và lệ
thuộc, dù anh vẫn nên thận trọng và năng bàn hỏi. Anh càng lớn khôn, thì Ngài càng lùi
về phía sau, phía ngoài cánh cửa, để vui sƣớng đƣợc nghe chính tiếng Tân lang nói với
anh (Yo. 3.28-30).
***
Nhƣ Tiên sa Avila nghĩ, chẳng những lành thánh để có kinh nghiệm và ơn phân định
thần căn, cha thiêng liêng còn phải thông bác để nhìn rộng thấy xa, nhờ đó hiểu đúng.
Thông bác trƣớc tiên là trong địa hạt tín lý và thần học thiêng liêng, nhờ đó đƣờng ngài
chỉ khỏi lệch hƣớng Tin mừng. Thông bác nữa là trong lãnh vực tâm lý học, kể cả tâm lý
học chiều sâu, nhờ đó ngài nhận ra tình trạng thửa đất (nơi thụ hƣớng) trên đó Lời Chúa
đƣợc gieo.
Xƣa kia, ngƣời ta coi thiêng liêng là việc Chúa, và tự nhiên không ảnh hƣởng gì đến.
Thậm chí gần đây, có ngƣời còn quả quyết, dù mang tâm bệnh mà còn tí ti tự do, ngƣời
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ta vẫn làm thánh và thánh lớn đƣợc nhƣ thƣờng. Thế nhƣng hạt giống (Phúc âm và ân
Chúa) gieo xuống đất, sao lại không tùy đất mà số phận khác nhau nhỉ (Mt.13.4-8). Dù
ân sủng cũng phải thành đức thiên phú ở khiếu năng, để qua khiếu năng mà đi vào cuộc
sống bằng hành động. Ðến lƣợt cuộc sống và hành động sẽ khiến đức thiên phú phát
triển và ân sủng lớn lên. Do đó, cấu trúc tâm lý thật quan trọng cho đời sống, dù đây là
đời sống thiêng liêng. Vâng, không hề có "thiêng liêng thuần túy", nhƣ Catalan nghĩ, và
bao ngƣời khác cũng nghĩ nhƣ vậy.
Vâng, cũng nhƣ không có tâm lý khép lại trong tâm hệ. Con ngƣời là "hữu thể tƣơng
quan" mà! Không có tâm tình nào mà lại không tâm tình VỀ, tâm tình VỚI. Chỉ khi nào
trục trặc nặng, khiến có Phóng thể (projection) và Nhập hóa (identification), khiến tiếng
nói dội đi dội lại ở bên trong, không thoát ra đƣợc, chỉ khi ấy mới có hiện tƣợng khép kín
và co thắt nó dẫn tới nổ tung và tự diệt. Có biết bao ngả đƣờng của sự tự sát ấy, những
ngả đƣờng thật khuất ẩn, mà bảng chỉ đƣờng lại chỉ nói bóng gió, nói bằng biểu hiệu thôi.
Nên một linh hƣớng không biết gì về tâm lý học rất dễ lầm lẫn. Mù mà dẫn đƣờng, họ chỉ
có thể làm trƣợt sa xuống vực.
Chả hạn gặp một thụ hƣớng bị bệnh sợ giam kín (claustro-phobie), nên ghét vô nhà thờ,
một linh hƣớng không rõ có thể trách họ khô khan hay bảo đấy là quỷ làm, khiến họ
càng bối rối và bất an, và bệnh nặng lên hẳn.
Dĩ nhiên, không thể đòi linh hƣớng giỏi tâm lý học nhƣ một y sĩ phân tâm, nhƣng họ
phải biết rộng một tí để nhìn ra những khả thể, để khi cần, đến thỉnh vấn một chuyên gia,
hay gửi thụ hƣớng đến chuyên gia ấy.
***
Tuy phải có kiến thức tâm lý, cha thiêng liêng không thể làm y sĩ phân tâm. Ðể vạch
đƣờng ranh cho vai trò của ngài, chúng ta cần xác định chức năng mỗi bên.
Chữa bệnh (đây là bệnh nội xử, névrose), y sĩ sẽ làm đồng minh của cái Tôi (tâm lý)
ngƣời bệnh, và giúp nó trong cuộc chiến chống Siêu ngã. Không thể không làm cho bệnh
nhân tin cậy mình (hoặc tin cậy một ngƣời mình nhờ làm trợ tá), nhờ đó cởi mở với
mình, trao cả mớ chất liệu hỗn độn họ thấy trong tâm hồn họ. Ông sẽ tìm hiểu, sắp xếp
lại mớ chất liệu ấy, nhờ đó thấy đâu là đầu mối của tất cả và giúp bệnh nhân chiếm lại
chủ quyền trên từng tấc đất đã mất.
Rất tốt cho công việc này nếu bệnh nhân nhìn ông nhƣ hóa thân của ngƣời nào đó khi
xƣa có liên quan mật thiết đến căn bệnh. Bệnh nhân lúc ấy sẽ chuyển hoán (transférer)
sang y sĩ những tình cảm xƣa đối với con ngƣời nói trên. Tình cảm thƣơng mến ƣ? Nó sẽ
420

26. GIÚP NHAU TÌM SỐNG THEO Ý CHÚA

kích thích bệnh nhân vƣơn về phúc hạnh và cố tranh đoạt cảm tình của y sĩ, do đó cởi mở
và hợp tác với ông dễ dàng. Cái Tôi ngƣời bệnh đƣợc hƣớng dẫn và giúp đỡ sẽ mạnh dần
lên, có khả năng làm cái mà xƣa không làm nổi.
Nhờ chuyển hoán, y sĩ đã nhập vai vào vở kịch cũ. Do phân tích, ông tìm ra căn nguyên.
Vai trò của ông từ đây là sửa sai những gì ngƣời xƣa đã làm mà gây nên căn bệnh.
Có điều phải coi chừng những phản tác dụng của chuyển hoán và của sự thƣơng lầm đối
tƣợng ấy. Trƣớc hết, y sĩ có thể đi vô vết xe cũ của ngƣời xƣa (ngƣời cha hay ai đó có ảnh
hƣởng lớn đến bệnh nhân thuở ấu thời), và đó là thích thống trị, muốn bệnh nhân theo ý
mình và bắt chƣớc mình, do đó gia tăng khuynh hƣớng lệ thuộc của cái Tôi và sự khống
chế của Siêu ngã.
Nguy cơ tiếp theo là cảm tình ngƣời bệnh. Sự thƣơng yêu ấy dễ có nền tảng trong ham
muốn tính dục, do đó gây xáo trộn cho tƣơng quan đôi bên. Tất cả rồi sẽ dẫn đến đâu, ấy
là điều khó lƣờng. Nếu y sĩ không đón nhận tình thƣơng, tình hình có thể lật ngƣợc:
đang yêu thành ghét hận, và ảnh hƣởng không còn để ông có thể giúp. Bằng nhƣ ông
đón nhận để tình cảm gia tăng mãi, thì ngƣời bệnh ngày càng rời xa thực tại để chìm sâu
hơn vào trạng thái tệ hại cũ, trong khi đáng lẽ ông phải khiến ngƣời ta trở về với sự thực,
thấy rằng những phản ứng bây giờ chỉ là do then máy tạo nên từ một trang sử của quá
khứ, cả tình cảm đối với y sĩ cũng vậy. Vâng, bệnh là ở hoang tƣởng. Nếu không đối mặt
với sự thực, dù sự thực ấy phũ phàng, thì không lành bệnh đƣợc. Có điều, để sự thực hiện
rõ, thì cái Tôi cũng phải mạnh lên để có thể đối mặt mà không bị tổn thƣơng.
***
Nếu con bệnh phải tin vào y sĩ phân tâm và lôi cả ruột gan cho ông coi, thì thụ hƣớng
cũng phải tín nhiệm linh hƣớng để phơi bày cho thấy những biến động thiêng liêng của
tâm hồn. Và nếu y sĩ chỉ nhắm việc chữa bệnh, thì linh hƣớng cũng chỉ muốn sức khỏe
siêu nhiên của thụ hƣớng thôi. Có điều nếu y sĩ không cần đến một quan hệ thân mật, trừ
phi nó có ích cho sự phân tâm, thì giữa linh hƣớng và thụ hƣớng không thể không giao
lƣu một tình cảm chân thành. Bởi thế, linh hƣớng không thể nuôi ý định quan sát, dò la,
không thể dùng các mánh lới và kỹ thuật tâm lý để điều tra, lại càng không thể tự mình
làm những thử nghiệm (test).
Sự tìm hiểu của linh hƣớng chỉ có thể diễn ra trong đối thoại, làm sao để thụ hƣớng thoải
mái cởi mở tâm tƣ, chứ không qua trò chơi chuyển hoán nó đƣa đƣơng sự vào trạng thái
hoang tƣởng.

421

26. GIÚP NHAU TÌM SỐNG THEO Ý CHÚA

Ðể giúp đƣợc, linh hƣớng phải gần gũi thụ hƣớng để hiểu những ƣu tƣ, mơ ƣớc và khó
khăn của họ. Và cũng nhƣ y sĩ phân tâm, linh hƣớng phải tránh những kết luận vội vã, sự
ham thống trị và trật đƣờng tình cảm.
Linh hƣớng hãy biết lắng nghe, nghe nhiều nói ít, kiên nhẫn mà nghe. Nếu đƣơng sự ba
hoa quá nhiều, hãy lƣu ý họ một cách nhẹ nhàng. Chỉ khi cần thiết, ngài mới nói rõ nhận
xét và suy nghĩ, còn thì giúp thụ hƣớng tự tìm hiểu về mình và tự tìm lấy ý Chúa trong
cầu nguyện và lắng nghe, rồi phân tích và quyết định. Có nhƣ thế, thụ hƣớng mới trƣởng
thành nổi.
***
Một vấn đề nữa đƣợc đặt ra cho linh hƣớng hôm nay: linh hƣớng có cần phải là nam
nhân và linh mục hay không?
Ðã từ lâu, cơ chế ngự trị trong Hội thánh, và trong cơ chế ấy, linh hƣớng là linh mục.
Nhƣng vào thời đầu của Giáo hội và lúc khởi thủy của đƣờng tu, bất cứ ai có kinh nghiệm
và đặc sủng đều có thể hƣớng dẫn. Trong những cộng đồng nhƣ Corinthe, các tín hữu bù
đắp cho nhau bằng đặc sủng của mình, nhƣ thành phần của cùng một cơ thể (Rom.12.48). Mà đặc sủng cần nhất cho việc linh hƣớng, đặc sủng phân định, thì ít hay nhiều, tín
hữu nào mà chẳng có?
Trong số các đặc sủng quan trọng nhất cho Hội thánh, theo đánh giá của Phaolô, có ơn
sứ đồ và ơn ngôn sứ. Thế mà Phaolô kể đích danh hai "sứ đồ siêu đẳng": Andronicos và
Iounia (Rom. 16.7), có lẽ là một cặp vợ chồng, nhƣ thánh Chrysostome nghĩ. Sứ đồ còn có
thể là phụ nữ, huống chi linh hƣớng. Và sau đây, nhận xét rất xác đáng của Leo Scherer:
 Vai trò "chở đi" (conducteur) hay "dẫn đi" (directeur) ấy sẽ không dành riêng cho
tu sĩ hay linh mục. Những linh hƣớng tuyệt vời sẽ xuất hiện ngay trong thế kỷ
này, tƣơng tự nhƣ một Jean de Besnières sống ẩn dật ngay ở cổng tu viện
Ursulines, hoặc nhƣ một Marie Rousseau mà ngài Olier có thể nói đến trong hồi
ký của ông rằng: "Dù ngƣời phụ nữ này thuộc dòng hạ tiện, nhƣng đã thành lời
khuyên và ánh sáng cho những nhân vật sáng chói nhất của Paris", và tiếp luôn: "Tôi
mang ơn Chúa biết bao, vì Ngài đã ban bà cho tôi làm mẹ". Cũng đừng quên bà
Guyon đã dám mời gọi Fénelon ra đi, tìm đến chỗ có nhiều kẻ (sẽ) đƣợc sinh
lại: "Ngài bé bỏng (Votre petitesse) phải lớn lên đến độ có thể tin và làm điều mà Thiên
Chúa nói qua tôi với Ngài, mà không cần đếm xỉa đến sự tầm thƣờng của cái công cụ là
tôi đây".
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Theo Catalan, thì ngày nay có những phụ nữ (tu hay tục) đƣợc huấn luyện đầy đủ, đã
hoàn thành một cách rất tốt đẹp vai trò linh hƣớng của mình.

Tìm ý Chúa qua phân định cộng đồng
Ðây là một cộng đồng thiêng liêng đúng nghĩa cộng đồng. Nghĩa là các thành viên sống
gần gũi nhau bằng tâm hồn, với ít ra phần nào bằng hình thức. Họ lại cùng sống đức
hạnh, mỗi ngƣời đã có kinh nghiệm về phân định thần căn cá nhân, và dễ đạt tới những
điều kiện bản thân cho sự phân định ấy. Ðiều kiện đó là: tinh thần siêu nhiên, thái độ bất
thiên, đích nhắm trong sáng.
Ðiều mà nhóm mang ra xem xét phải là điều quan trọng liên quan đến đời sống đức tin
hay việc tông đồ của nhóm. Ðiều ấy lại phù hợp với tinh thần Tin mừng, đáp ứng đúng
nhu cầu của Giáo hội hay xã hội trong hoàn cảnh hôm nay của địa phƣơng. Ngoài ra,
đây là điều tốt hơn cho nhóm và trong điều kiện khả thi của nhóm.
Ðây là thỉnh ý Chúa trong thẩm định cộng đồng, nên áp dụng đồng thời các nguyên tắc
của phân định thiêng liêng và các quy luật tâm lý nhóm (psychologie de groupe).
Trƣớc hết, cần tháo bỏ những mầm mống chia rẽ và nghi kyï, dù giữa những khối trong
nhóm, giữa mấy cá nhân với cộng đồng, giữa mấy cá nhân với nhau. Trong thời gian
chuẩn bị, phải tạo đời sống đức tin và hiệp nhất bằng cầu nguyện, tĩnh tâm, sống chung...
Chẳng những các thành viên phải hiệp nhất với nhau, mà mỗi ngƣời và toàn nhóm cũng
phải hiệp nhất với toàn Giáo hội, cảm thông với toàn Giáo hội (sentire cum Ecclesia).
Khi đến ngày, cần đƣa ra chính xác vấn đề, cùng với những thông tin khách quan cần
thiết. Kế đó, mỗi ngƣời đi vào cầu nguyện riêng để lắng nghe tiếng Chúa, cố đạt tới thái
độ đức tin và bất thiên. Cuộc hội thảo sẽ diễn ra sau đó. Khi nói lên ý nghĩ của mình, mỗi
ngƣời cũng biết lắng nghe ý kiến kẻ khác, hiểu rằng Chúa có thể nói với bạn tôi cũng y
nhƣ nói với tôi. Thế rồi, trong tinh thần siêu nhiên và khách quan, tôi phải có can đảm
mổ xẻ ý kiến của bạn, cũng nhƣ có can đảm để bạn mổ xẻ ý kiến của mình.
Trong kỳ hội thảo, xem có nên họp thành tu hội hay không, nhóm thủy tổ Dòng Tên bắt
đầu đƣa ra đích nhắm tổng quát của nhóm, vì tổng quát nên cũng dễ đồng ý với nhau
hơn. Và đây là: "Cùng hiến thân làm lễ toàn thiêu cho Thiên Chúa, để sử dụng hết thảy những
gì mình có mà phụng sự, sao cho Thiên Chúa đƣợc suy tôn, ca tụng và quang vinh". Kế đó mới
đi vào cách thực hiện: Ðể làm đƣợc nhƣ thế, trong những điều kiện và hoàn cảnh nhƣ
vậy, nhóm có nên họp thành một tu hội hay không? Chỉ có một đối tƣợng ấy đƣợc đề
xuất, để chỉ có Không và Có đƣợc chọn. Quả thực, nếu đối tƣợng không xác định, thì sẽ
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có quá nhiều đáp số, khiến các ý kiến tản mát không đƣa tới một quyết định chung dễ
dàng.
Ðể cân nhắc, tất cả chọn theo một nguyên tắc: Mỗi ngƣời xem mình nhƣ đứng ngoài
nhóm, nhờ đó có thể cho biết nhận định của mình một cách khách quan. Kế đó, họ sử
dụng cùng một chiến thuật: Ngày đầu, mỗi ngƣời chỉ trình bày những lý lẽ chống thôi.
Còn hôm sau, họ chỉ đƣa ra những lý lẽ thuận. Cả nghịch thuận đều đƣợc biên ghi, để
sau đó, ngƣời ta gạt bỏ dần những lý lẽ yếu, chỉ giữ lại rất ít những luận chứng mạnh
nhất, nhờ đó cân nhắc dễ dàng.
Sau hội thảo (sau mỗi lần hội thảo nếu khóa hội thảo kéo dài), mỗi thành viên lại đi vào
cầu nguyện để lắng nghe tiếng Chúa, rồi cân nhắc vƣợng cảm và suy cảm để phân định.
Nhờ kinh nghiệm ấy và phân định này, mà hội thảo kế tiếp sẽ diễn ra trong một bầu khí
thiêng liêng và cảm thông hơn, để dễ đi tới sự đồng tâm nhất trí. Phải cố đạt sự đồng tâm
nhất trí của tất cả về một chọn lựa, hay ít là sự nhất trí tự nguyện của tất cả đối với chọn
lựa của số đông.
Sau quyết định chung, hãy cùng đi vào cầu nguyện để xin Thánh Thần phê chuẩn. Dấu
hiệu của sự phê chuẩn này chính là sự gia tăng Tín-Vọng-Ái. Nhận đƣợc sự chuẩn phê
Thần khí (có khi đi đôi với phê chuẩn giáo quyền), buổi cộng đồng cầu nguyện tiếp theo
sẽ là Tạ ân.

TÓM LẠI
Con đƣờng nên thánh cũng là con đƣờng thuận Thiên, nên ta cần biết ý Chúa. Tuy Chúa
nói với ta tự sâu thẳm lòng ta, nhƣng để biết nghe, nghe đƣợc và hiểu nổi, thì thƣờng
phải đƣợc hƣớng dẫn bởi những ai vừa học thức vừa đức hạnh: đức hạnh để có nghiệm
thức và ơn phân định, học thức để nhìn rộng hiểu sâu.
Kiến thức mà linh hƣớng cần hơn cả là về thánh kinh, thần học và tâm lý phần nào. Lời
Chúa đƣợc đọc trong niềm tin và thấm lấy vào hồn sẽ nhào nặn con ngƣời nội tâm, do đó
phát sinh sự bén nhạy phân định. Ơn phân định rất cần cho linh hƣớng, tiếp đó cho thụ
hƣớng để họ trƣởng thành lên và tự khám phá con đƣờng của mình.
Linh hƣớng bên trong của hồn là Thần khí. Việc linh hƣớng bên ngoài là cố bắt đƣợc làn
sóng của tiếng nói Thần khí bên trong, đồng thời giúp thụ hƣớng gạt bỏ chƣớng ngại và
mây che, đạt tới trạng thái bất thiên và nhu thuận, nhờ đó có thể nghe tiếng Tân lang và
trò chuyện trực tiếp với Ngài. Trong khi soi dẫn và giúp đỡ thụ hƣớng, linh hƣớng cũng
thƣờng hƣởng lây những gì mà Chúa chuyển qua mình cho thụ hƣớng.
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Quan hệ linh hƣớng-thụ hƣớng dễ thành sâu đậm cả về mặt thiêng liêng lẫn cảm tính.
Công việc có hiệu quả do đó, mà nguy hiểm cũng do đó luôn, nhất là khi hai bên khác
giới tính, mà về tâm lý đôi khi cũng có vấn đề. Bởi thế, phải luôn cảnh giác và cố tránh
tìm mình.
Chẳng những hai ngƣời có thể giúp nhau tìm ý Chúa, mà cả nhóm đạo đức lắm khi cũng
cần dò ý Chúa về đƣờng đi hay tông vụ. Ðể có một phân định cộng đồng về những vấn
đề này, hết thảy phải đi vào cầu nguyện để lắng nghe Thần khí và hiệp thông với nhau.
Hết thảy phải đạt tới thái độ khiêm nhu và bất thiên để biết nghe nhau, hiểu nhau khi
cùng lắng nghe và tìm hiểu ý Chúa. Cuối cùng, họ phải cố làm sao đạt đƣợc một nhất trí
tƣơng đối trong chọn lựa chung và đƣợc Thánh Thần chuẩn phê cho chọn lựa này.

PHẦN D: BƢỚC TIẾN VÀ THANG BẬC
27. THỜI TIẾT SỐNG ÐẠO NHỮNG THÁI ÐỘ VÀO ÐẠO

Ðã là cây, thì không thể không mọc lên từ một mảnh đất và tăng trƣởng nhờ chất đất ở
đấy, dù đất có đƣợc bón tốt từ những gì lấy từ ngoài vào. Ðất nói đây là khí chất của anh,
đi đôi với văn hóa, giáo dục và giới tính. Từ ngoài đến, ân sủng phải biến đổi tất cả từ
gốc, nhƣng ân sủng lại hành động với những cái đã sẵn có tự nhiên nơi anh. Bởi thế mới
phải đặt ra ở phần A vấn đề này.
Có điều cái nền tảng là con ngƣời tự nhiên cũng chẳng bất biến đâu. Nó thay đổi với thời
gian, bé trẻ khác, lớn già lại khác. Cho nên, cách sống đạo của trẻ thơ không thể y hệt với
của ông (bà) lão.
Việc sống đạo lại dễ gặp khủng hoảng mạnh khi đụng đầu với tai ƣơng cũng nhƣ lãobệnh-tử. Ðứng trƣớc những thử thách lớn, lắm khi bất ngờ ấy, làm sao đứng vững đây?
Nhất là lợi dụng đƣợc? Chết cũng ở đó, mà tái sinh cũng nhờ đó luôn. Nên cần sức viện
trợ mạnh từ Chúa và những chuẩn bị gấp từ bây giờ.
Dù trên thửa đất hay trong hoàn cảnh nào, thì phản ứng và hậu quả vẫn khác xa nhau từ
ngƣời này sang kẻ nọ, do ân Chúa cố nhiên, mà cũng do mức độ quảng đại của ta nữa.
Nghĩa là vừa có phần của đồng vốn ký thác, vừa có cách sinh lời từ đồng vốn này. Anh
muốn đem chôn nén bạc hay dùng nó sinh lời đây? Anh buôn bán nhỏ thôi hay lao đầu
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vào công việc với tham vọng thật lớn? Thiên Chúa vốn rộng rãi sẽ chẳng chịu thua anh
về sự hào phóng đâu.

Thời tiết do tuổi
Do thân xác mà con ngƣời thuộc thiên nhiên, nên đổi thay với thời tiết. Mùa xuân chả
hạn là mùa dễ động xuân tình, khiến dù trẻ hay già, dù nữ hay nam, nếu muốn tự chủ và
tiến đức, cần biết liệu gió giong buồm.
Mỗi cuộc đời thƣờng cũng trải qua một vòng xuân hạ thu đông nhƣ thế. Trẻ thì lập xuân
ở ấu thời và xuân phân ở tuổi cập kê. Lớn thì hạ chí lúc "tam thập nhƣ lập" và vào thu
khi trán nhăn có vết. Ðây cũng là khi kinh nghiệm có dƣ, mà dũng khí không còn đủ
cho những cuộc phiêu lƣu mới. Vậy hãy lao vào các giấc mơ nên thánh khi chƣa quá
muộn. Dĩ nhiên, có những ngƣời trẻ lâu hơn tuổi, cũng nhƣ ơn Chúa có sức "cải lão hoàn
đồng" thiêng liêng. Có điều đây là trƣờng hợp khác thƣờng, nghĩa là chẳng thƣờng xảy
ra. Bởi thế, vẫn cứ nên tùy tuổi mà đổi cách sống đạo.
Với trẻ thơ, thì mẫu mực của chúng là mẹ, rồi cha, rồi thầy cô. Nên bài giảng cho chúng
chính là tấm gƣơng sống động của những vị ấy. Tiên sa Lisieux học cầu nguyện bằng
cách ngắm ông Martin cầu nguyện. Và cảm nghiệm đƣợc tình Cha Trời qua tình cha
dƣới thế, khiến chị phát khóc mỗi khi xƣớng "Lạy Cha...". Bởi thế, trách nhiệm của ba má
là trách nhiệm cực lớn. Trách nhiệm làm gƣơng tốt trƣớc tiên, kế đó trách nhiệm chọn cô
thầy, bạn chơi, nhà trƣờng cho con cái. Chọn cả đồ chơi, sách đọc và phim coi nữa. Ðể
dạy trẻ yêu Chúa, họ phải sốt sắng nguyện cầu. Ðể dạy trẻ đức thành, phải tránh điều dối
trá. Ðể dạy trẻ trung tín, thì phải biết giữ lời. Ðể dạy trẻ lòng nhân, hãy thƣơng xót kẻ
khốn cùng và đối xử tốt với con mèo con chó.
Lúc trẻ tới tuổi ƣơng ƣơng, hãy bớt ra lệnh và tìm cách thuyết phục. Ðối với chúng, đây
là lúc phải bắt đầu học giáo lý, đọc truyện thánh và gia nhập một đoàn thể. Khả năng hy
sinh và hăng say nên thánh đã có ngay từ tuổi lên mƣời, nhƣ với cậu bé Saviô, cậu
Stanislas Kotska. Ðến tuổi mƣời bốn, Stanislas đã vững một lối sống. Dù bị chế diễu và
hành hạ, cậu quyết không đi vào con đƣờng ăn chơi nhƣ chúng bạn và anh em. Hơn thế,
cậu dám đổi áo quý tộc lấy áo nông phu khi trốn nhà ra đi tầm đạo, vừa ăn xin vừa cuốc
bộ suốt 600 cây số đến Ðức, rồi 1200 cây số đến Rôma để vô Dòng Tên, bất chấp những
đe dọa của gia đình. Cậu đã có gan phiêu lƣu của một ngƣời trẻ, sự kiên trì và chín chắn
của một ngƣời lớn, cũng nhƣ sự hƣớng nội của một ngƣời đứng tuổi.
Quả thật, cái thánh chẳng hề đợi tuổi, trừ tuổi thơ, có lẽ. Thanh thiếu niên dễ cầu bằng
múa hát, vì họ còn hƣớng động. Nhƣng nhiều bạn dù rất trẻ vẫn có thể nhập thiền hoặc
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chìm đắm trong suy chiêm, thậm chí đạt huyền nghiệm. Có điều đối với phần đông, họ
nên khai thác điểm mạnh của họ là hoạt động, dấn thân. Họ có thể niệm suy và lấy làm
mẫu sống một đức Yêsu nay đó mai đây vì hạnh phúc của loài ngƣời. Hoặc một Phan
sinh Xavier chết gục trong chờ đợi trƣớc cửa ngõ cánh đồng truyền giáo Trung quốc.
Hoặc một cha Damien nên cùi với ngƣời cùi, một mẹ Tiên sa Calcutta dẫn đầu cả một
đạo quân đông đảo của lòng nhân và vị tha.
Ngƣời trẻ đã năng động còn lạc quan nữa, nên sống với ngày mai hơn là với hiện tại. Vậy
họ hãy phát triển đức Vọng và sống vì một lý tƣởng. Họ có thể hƣớng về ngày mai của
một thế giới tình thƣơng để đấu tranh chống hận thù và kỳ thị nhƣ Gandhi và Martin
Luther King. Họ có thể hƣớng về điểm cánh chung của sự hoàn thành Vƣơng quốc Chúa
khi xả thân loan Tin mừng.
Theo Guy Lescanne, thì ngƣời trẻ hôm nay không ƣa thần tƣợng cho bằng những ngƣời
mẫu (modèle), không thích làm bản sao cho ai khác, mà muốn có gì, thành gì riêng nữa.
Nên hãy giúp họ noi gƣơng thôi, chứ đừng rập khuôn. Giúp họ suy nghĩ để tự tìm ra con
đƣờng mình và tự rèn lấy một nhân cách. Vâng, muốn phiêu lƣu vào con đƣờng nên
thánh, nhất là thánh dấn thân, thì phải bắt đầu ngay khi còn trẻ.
Quả thật, lúc đã về già, tuy tính trầm lại đấy, nhƣng cái gan lại bé đi. Gặp nhiều thất bại
rồi, ngƣời ta dễ sinh yếm thế. Và ngƣời ta nghĩ về quá khứ trong tiếc nuối, nghĩ về cái
chết trong ƣu phiền. Ðây là lúc nên suy về ý nghĩa cuộc đời và đắm chìm trong cầu
nguyện. Ðể tin tƣởng và lạc quan lên, hãy nghĩ nhiều đến hạnh phúc Thiên quốc và nhìn
Thập giá dƣới ánh sáng Phục sinh.
Tƣơng lai của ngƣời già là ở đám trẻ con cháu họ. Với cháu con đông đúc và nên ngƣời,
họ sẽ an tâm nhắm mắt, thấy rằng tuy chết, vẫn nhƣ sống tiếp phần nào. Nếu đan sỹ và
tông đồ không có con theo xác thịt, họ vẫn có con theo Thần khí. Vâng, dù biết hay
không, họ đã góp công khó nhọc sinh ra cho Chúa những ngƣời con. Mai ngày trên
Thiên quốc, hai bên sẽ nhận ra nhau và mối tình sẽ đằm thắm. Vậy dù già hay gần chết,
ngƣời ta luôn có một tƣơng lai để hƣớng về, và đây là tƣơng lai của dòng tộc thiêng liêng.
Họ có thể quan tâm đến đám ngƣời mà trong đời họ từng đã giúp. Quan tâm cả đến
những kẻ mà họ có thể sinh ra cho Chúa dù trong tình trạng khốn khổ hôm nay bằng
nguyện cầu và hy sinh chấp nhận vòng xoay bệnh lão tử.

Những hoàn cảnh-giới hạn
Ðây là những hoàn cảnh cùng cực mà ngƣời ngƣời phải trải qua, nhƣ sự chết và những
rủi ro, nhƣ sự cô đơn và tội lỗi theo danh sách của Karl Jaspers.
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Chúng ta hãy nói đến lão-bệnh-tử và đau khổ. Những cú sốc mạnh nhất bắt gặp ở đó,
những cú sốc dai dẳng chúng rình rập trên từng bƣớc đi. Có thể nói, chúng là thành
phần tất yếu và quan trọng của cuộc sống, do đó cũng là thành phần không bao giờ thiếu
của sống đạo. Làm sao đây để bƣớc đi vẫn bình ổn dù với những cơn đất động liên hồi,
có khi tới bảy tám độ Richter? Làm sao đây để địa chấn càng khủng khiếp thì đức tin
càng vững và sức sống dồi dào? Phục sinh chỉ hừng lên từ bóng mây thập giá nếu thập
giá đƣợc chấp nhận và khéo lợi dụng.
Hãy bắt đầu với cái chết. Chết là điểm tới của bệnh, lão, trong khi khổ đau là cái chết của
tâm hồn.
Theo Martin Heidegger, thì sống là Hiện hữu-vì-sự chết. Hiện hữu của ta chìm sâu giữa
thời gian, nên sống là Có-đó (da-sein), tức bị ném giữa dòng đời trong cô đơn
(déréliction), trong lo hoảng (angoisse). Sống là vƣơn tới, nên cũng là lo tới (souci). Có
điều đây là vƣơn tới cái chết hay phủ định cái sống, phủ định hiện hữu.
Ðứng trƣớc vực thẳm hƣ vô mà con ngƣời bƣớc dần vào, thƣờng khi vì sợ mà nó trốn lẩn
giữa đám đông vô danh của Ngƣời ta (on), vừa cố quên cái chết, vừa cố trốn khỏi cái
chính mình. Một hiện sinh không trung thành với ý nghĩa của nó: Ðể nên xứng đúng
(authentique), nó cần đến ý thức và quyết định. Ý thức hay giác ngộ về ý nghĩa và hƣớng
tới của cuộc sống; quyết định tự đón trƣớc (anticiper) định mệnh nói trên. Và đây là vén
màn che kín nó để trở về với chính mình.
Nếu Heidegger cho rằng hiện hữu vọt lên từ hƣ không, thì Phật giáo lại lấy hƣ không
làm cốt lõi của hiện hữu. Tuy hƣ không là nội dung của cả không gian bên ngoài và
không gian bên trong tôi, nhƣng do tham si, tôi lại coi tất cả là có thật: có thật cái ngã nó
đang ham muốn, có thật luôn những đối tƣợng mà nó mong chiếm đoạt. Do đó mà sinh
khổ. Khổ vì sự hiện hữu của cái Tôi nó tham mà chƣa đƣợc, nó sân khi mất đi. Khổ nữa vì
cái ngã bị đồng hóa với xác, mà xác thì điêu đứng vì lão bệnh tử, điêu đứng ngay từ khi
"đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra".
Theo "Phật gia Tây phƣơng" Schopenhauer, thì chỉ có Ý muốn - sống mù quáng nó nằm
chơ vơ đó, chứ kẻ (cá thể) muốn thì không. Do cái Ý muốn chẳng thuộc ai này mà nảy
sinh Tình yêu, cái tình nó là mồi nhử cho ngƣời ta lao đầu vào việc bảo vệ giống nòi, nhƣ
những chú thiêu thân dại dột vậy.
Cho nên, giải pháp Phật giáo là ra khỏi si mê bằng ý thức đúng, tức Chánh kiến. Nhà sƣ
sẽ tự nhủ: Tôi đâu phải xác thân, nên chết đâu phải là tôi. Và ông sẽ nhìn thẳng vào khổ
đau và cái chết bằng cặp mắt bàng quan, miễn nhiễm.
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Ðâu là ý nghĩa đúng Kytô-giáo của sự sống và sự chết? Vâng, đâu mới là "chánh kiến"
của chúng ta?
Kytô-giáo không nói: Tôi không phải xác thân. Nhƣng Kytô-giáo có thể nói: Tôi không
chỉ là xác thân, mà còn có gì cao hơn xác thân nhiều. Nhờ đó, cú sốc của sự chết đã bớt
tầm khủng khiếp của nó.
Kytô-giáo cũng khuyên "đón trƣớc" cái chết bằng chấp nhận và hiến dâng. Vả lại, Kytôgiáo không coi cái chết là tận kết, do đó ngõ cụt, nhƣng là cửa mở vào phục sinh nhờ đòn
bẩy Thánh giá Chúa. Dƣới ánh sáng mầu nhiệm chữ Thập này, cái chết tuy còn là hoàn
cảnh - giới hạn đấy, nhƣng giới hạn ấy đã đƣợc gài mìn để nổ tung khi đức Kytô dùng cái
chết để phủ định nó. Cái chết không là ngõ cụt nữa, mà đƣờng đi; không còn sinh tuyệt
vọng, mà hy vọng. Cái chết đã cùn đi phần nào sự sắc nhọn của nó. Tôi nói "phần nào"
thôi, vì dẫu sao, chúng ta còn sống trong sự tranh tối tranh sáng của đức tin. Ngay đến
Tiên sa Avila, dù đau đớn ghê gớm lúc cảm nhận ngày về (với Chúa) còn xa, thế mà đôi
lúc vẫn phát run trƣớc ý tƣởng chết. Còn với Tiên sa Lisieux trƣớc lúc chết, thì đây
là "đêm tối hƣ vô", "hấp hối thuần túy", "không một dấu vết của an ủi".
Có điều nếu đức tin mạnh, thì sự chết cũng bớt phần ảm đạm. Do đó để chuẩn bị cho nó,
ta phải nuôi dƣỡng đức tin ngay từ bây giờ. Ðể củng cố đức tin, phải cầu ơn và niệm suy.
Cũng cần nhìn thẳng vào cái chết để "đón trƣớc" nó. Và đấy là đi vào "chánh kiến". Sự
thực về cái chết đang đến khi đƣợc nhận ra sẽ cảnh tỉnh những ai còn nhiều ham hố và
giúp họ tìm ra ý nghĩa Kytô-giáo của cả sự sống lẫn sự chết. Vâng, sống ở đời không phải
là toàn sống. Và đƣờng cứu độ phải đi qua thánh giá để tới phục sinh. Vâng, dù nghĩ đến
sự chết và thập giá, một Kytô-hữu đúng danh phải liên hệ chúng với phục sinh và thăng
vinh, nhờ đó sống và tăng trƣởng trong đức Vọng.
Có điều đừng hình dung phục sinh nhƣ một trở về với cái xác dƣới dạng hôm nay, và
thăng vinh nhƣ một thiên đƣờng kiểu tại thế, tức hạnh phúc bình thƣờng không bóng
mây đau khổ. Ðây là thứ cõi Tiên hay Thiên mà Phật giáo còn đặt trong vòng tham si và
trong cõi luân hồi. Do thái giáo xƣa cũng vọng tƣởng một thiên đƣờng tại thế, một Nƣớc
Chúa giữa trần gian nhƣ thế. Và nhƣ thế lắm Kytô-hữu hôm nay mơ tƣởng một sống lại
trong thân xác cũ, một bất tử theo nghĩa kéo dài, một thiên giới với đầy đủ tiện nghi. Họ
chƣa thật sự chết đi với thế gian này để xứng đáng với một sự sống khác hẳn, sự sống
trong Ðấng là Khác viết hoa, Khác hoàn toàn. Một luyện ngục cần đến mai sau sẽ giải
thoát họ khỏi bóng mây và vấn vƣơng ấy.
Không ai chối rằng, vì đấng là Tinh thần đã nhập thể, nên mặt đất cũng thoảng mùi da
thịt đấng Chí tôn. Có điều, để hoàn tất việc cứu thế, Ngài phải đi vào sự chết để mở
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đƣờng cho ta bƣớc sang một sự sống đổi khác. Vậy cứ yêu sự sống này, nhƣng yêu tùy
vào (en fonction de) một sự sống khác hẳn mai sau.
Chẳng những đón trƣớc (anticiper) cái chết vì chết là đƣờng đi, mà còn đón trƣớc vì đây
là biểu hiện tình yêu nữa. Vì yêu ta, Chúa đã chết để cứu ta. Ðến lƣợt ta vì yêu Chúa, sẵn
sàng chết đi với Chúa, chết vì Chúa. Chẳng những chấp nhận chết, Marie de
l'Incarnation còn sẵn lòng "sa hỏa ngục" để thƣợng tôn đức công minh của Thiên Chúa,
khi mà hỏa ngục quả xứng với tội con ngƣời. Bắt chƣớc nữ tu rất thánh ấy, ta cũng có thể
chấp nhận cái chết với tất cả lo sợ và khốn khổ kèm theo nhƣ điều thích xứng với ta, mà
chỉ xin giữ lại cho ta tình thân của đấng đã yêu ta đến cùng tận.
Nhờ thái độ Ðón trƣớc này (đối với cái chết), từ thế thụ động ta đã chuyển sang chủ
động. Ðây là Tri mệnh và Thuận thiên mệnh, là đi con đƣờng Chúa Yêsu để thành bà
con với Chúa (Mc.3.35) trong giây phút quyết định của cả cuộc đời. Vâng, đây là lúc
hoàn thành mình, nhƣ Rahner nghĩ. Thành ác hay thiện vĩnh viễn là do chết dữ hay chết
lành đấy. Ta càng vững đi hơn khi chính Chúa đã đi vào sự chết của ta, cùng với ta. Nếu
khi ta khổ, có Chúa khổ với ta, thì khi chết cũng vậy nếu ta chấp nhận nó vì Ngài. Ðồng
hành với ta trong sự chết, Chúa để lại dấu hiệu đồng hành ấy ở phép Xức dầu bệnh nhân
và Thức ăn đƣờng Thánh thể. Dìm mình vào cái chết của Chúa bằng ký hiệu huyền tích,
ta dễ vƣợt qua triền gốc gập ghềnh của lão bệnh tử nhờ sự đồng hành của Chúa và sức
mạnh vọt lên từ thập giá Chúa.
***
Nếu giờ chết là phút giây gấp gáp trong đó ít ai bình tĩnh nổi, khiến nhẫn chịu đƣợc đã
là tốt rồi, thì trong lão bệnh và khổ đau, ngƣời ta thƣờng không đến nỗi hụt hơi nhƣ thế.
Vậy ở đây, con ngƣời dễ chủ động hơn và tác chiến có kế hoạch đƣợc. Cái đáng lẽ là địa
ngục cho con ngƣời, hãy biến nó thành lò luyện cho Tín vọng ái. Bằng cách đón trƣớc, tức
sẵn sàng, thậm chí ƣớc ao. Tùy thái độ thụ hay chủ động ấy, cũng nhƣ tùy mức tin yêu
nhƣ động cơ, mà bộ mặt thiêng liêng biến đổi.
Ý thức và quyết đón trƣớc những hoàn cảnh-giới hạn của cuộc đời, đó là thái độ đúng
xứng và hiện sinh đúng phận. Nếu ý thức đủ sáng và đón trƣớc đủ chân thành, thì không
khỏi đụng bể đầu trƣớc một cái chết nhƣ ngõ cụt phi lý theo cách nhìn của Heidegger.
Vâng sự "lo đến" (souci) sẽ thành vô nghĩa, khi mà cái anh quan tâm chỉ là ngõ cụt.
Sự hanh thông mà hy vọng phục sinh tạo nên cũng không phải là lối thoát bằng ảo
tƣởng. Do cái chết của Thầy, những hoàn cảnh-giới hạn kia đã mở về Vô hạn rồi. Niềm
đau vẫn còn đó, nhƣng dƣới bóng râm thập giá, nó đã dịu đi, khiến ngƣời ta có thể đạt
đƣợc sự bình an của Chúa.
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Nếu suy nhƣ thế và cầu nguyện rồi, mà nỗi đau vẫn mạnh hơn niềm tin, thì ta có thể đi
vào một thƣ giãn tâm lý. Ta có thể để mặc "nƣớc đổ lá khoai", mặc cho các ý nghĩ và tình
cảm chúng đến rồi chúng đi, và lòng sẽ êm lại để đức tin hiện tỏ.
Ðứng trƣớc lão bệnh, ngƣời ta cảm thấy bớt gay cấn hơn là đứng trƣớc cái chết. Nhƣng
chết, ngƣời ta chỉ chết một lần thôi, chứ bệnh thì nối tiếp không ngơi, và lão triền miên
không dứt. Bệnh hay lão đều khổ cả, và khi khổ dai dẳng, ngƣời ta khó bình tĩnh đƣợc.
Ngoài bệnh thân ra, còn có bệnh tâm. Tâm bệnh càng trị khó, và gây phiền cho xung
quanh cũng nhiều. Bệnh còn hy vọng chữa khỏi, chứ tật thì bất trị, khiến nhân phẩm bị
xung quanh hạ thấp và đƣơng sự sống trong bóng tối dày đặc, không tƣơng lai. Vâng,
hãy hình dung một ngƣời cụt chân cụt tay hay mặt mày dị dạng, một ngƣời điếc, đui,
câm hay ngây dại suốt đời...: Làm sao để họ tìm thấy chút sinh thú hầu sống nốt quãng
"đời thừa" đây?
Ngoài tật bệnh ra, còn cả trăm thứ khổ khác, nhƣ đói nghèo, bị xa lánh, khinh khi, thành
trẻ mồ côi hay bị ngƣời tình phụ rẫy. Rồi những tai ƣơng bất thần ập đến, nhƣ đất động,
núi lửa phun, nhƣ hỏa tai, bão lụt, đất truồi, nhƣ chạy giặc, trộm cƣớp, v.v... Biết bao cảnh
tang tóc và chia ly diễn ra hằng ngày khắp nơi trên thế giới, khiến dù không trong cuộc
cũng cảm thấy cuộc sống đáng buồn và quá bấp bênh. Làm sao đây để giữa mịt mờ, vẫn
còn thấy đốm sao hy vọng? Làm sao đây để khi sóng gió vùi dập vẫn vững đƣợc mái
chèo? Nhất là làm sao để biến những tai họa ấy thành cơ may nên thánh?
Lúc mà trong tôi còn nhiều ham hố, hãy lợi dụng những bi cảnh để giải bớt vấn vƣơng.
Bằng khi cay đắng đã tràn ly, thì nên nghĩ tới điều vui, kẻo căng quá nhỡ sinh "stress".
Ðây không phải cái vui của dật lạc hay cái quên trong ly rƣợu, khói phù dung, mà sự an
ủi của Ðấng đã tới chia sẻ với ta kiếp sống phù du này, kể luôn sự chết. Nếu nhƣ thế, mà
vẫn không tan đám mây, thì hãy cầu cứu đến một hai giải trí lành mạnh. Ðây là vài bản
nhạc êm vui, chứ không kích động, một phim truyện đầy tình ngƣời, chứ không đầy bạo
lực, khiêu dâm. Tiếp đến là vào thiền để tâm an. Hay nguyện cầu để có thể khóc.
Sau khi căng thẳng giảm dƣới mức báo động rồi, tôi bắt đầu lợi dụng thƣơng đau để tiến.
Bằng cách tuân ý Chúa, cố nhiên. Thêm một bƣớc, bằng cách hiệp thông với Chúa trong
mầu nhiệm Vƣờn dầu, trong hƣớng đi đồng cứu chuộc. Có Chúa bên tôi, tôi bớt sợ, bớt
lo. Có Chúa với tôi, sẽ đƣợc nhiều an ủi. Có Chúa nơi tôi, sức chiến hẳn dồi dào.

Ý nghĩa sống đạo I: tránh tai họa, lập công quả
Trong Yếu chú (annotations, lời dặn) đầu sách Thần thao, thánh I-nhã dạy ta tùy cơm
gắp mắm, cứ theo tâm trạng, khả năng và chí hƣớng của thụ thao mà biến chế thần thao
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cho họ. Riêng với kẻ thô lậu và văn hóa thấp, chỉ nên giúp họ suy về hình phạt, luật
Chúa cùng với việc lành, việc giữ ngũ quan là đủ. Giảng cao hơn, chắc họ không lĩnh hội
đƣợc đâu.
Ngƣời đến tĩnh tâm hay dự tuần đại phúc hẳn không thuộc phƣờng cùng hung cực ác; và
giả nhƣ trƣớc đây là thế, thì nay cũng nghĩ lại rồi. Thật thì kẻ tinh tế, có căn cơ thiêng
liêng, với ơn Chúa thúc có thể xoay 180 độ. Nhƣ trƣờng hợp Augustin bỏ tối ra sáng, hay
trƣờng hợp Phaolô, đang là kẻ bắt Chúa bỗng nên sứ đồ của Ngài. Nhƣng với phần đông
ngƣời đời, tội thì không gớm lắm mà thánh cũng thấy xa vời trên mây. Họ chỉ muốn
tránh khổ hình hỏa ngục, thế thôi.
Sùng đạo hơn, một số kẻ muốn bớt tội và lập công quả. Lập công quả, theo Phật giáo,
mới chỉ là đƣờng của cƣ sỹ, còn trong tham si, nghiệp quả, luân hồi. Thứ đạo "lập công"
(mérites) này không bị Kytô-giáo coi khinh, nhƣng nó khiếm khuyết từ căn bản. Khiếm
khuyết do đích nhắm là thứ thiên đƣờng đặt bên cạnh Thiên Chúa. Khiếm khuyết do
lòng tham: tham hay ham thứ hạnh phúc ấy, chứ chƣa có tình yêu vị tha đối với đấng
Chí tôn. Vâng, thiên đƣờng đúng Kytô-giáo là bản thân Thiên Chúa, mà Thiên Chúa thì
không phải đối tƣợng ham muốn, mà đối tƣợng để yêu thƣơng.
Có điều thứ đạo của tham si kia thƣờng vẫn ngỏ cửa về một đạo cao hơn do hƣớng nhắm
của ân sủng khi mà tín đồ không có ý khép lại ở một thứ thiên đƣờng thấp kém nhƣ vậy.
Dù sao, những tham si còn sót phải đƣợc thanh lọc ở thế giới bên kia. Vâng, Nƣớc Chúa
là khác hẳn, nên với những ƣớc mơ chƣa thoát khỏi hƣơng vị trần, thì tôi chƣa thể thuộc
trọn về Nƣớc Chúa:
 Nƣớc Ta không thuộc trần gian!
 Hãy để ngƣời chết chôn kẻ chết!
Vậy, bằng chánh kiến và đón trƣớc, hãy cố siêu thoát và vƣơn cao hơn một thứ thiên
đƣờng nó là bản sao của thiên đƣờng tại thế. Nghĩa là hiểu đúng ý nghĩa cuộc sống: tất cả
vì Thiên Chúa và sự cứu độ trong Chúa, nhờ đức Kytô. Rồi hiểu đúng vai trò "phƣơng
thế" của những gì còn lại: cái giúp đi vào hƣớng ấy thì dùng, còn cái cản ngăn thì từ bỏ.
Ngoài ra, phải nhớ kỹ: thân xác không phải là tất cả con ngƣời, và sự cứu vãn cho con
ngƣời nằm ở tinh thần cơ.
Ðể giảm sức trì kéo của xác, ta có thể tạm dùng kỹ thuật của Phật gia: điều hòa hơi thở,
rồi nghĩ xem thân xác này gồm những gì. Ắt là nó gồm phèo phổi với tim gan, đầu mình
với đít bụng, có chỗ còn khai thối nữa; mà chết rồi, thì trông gớm biết bao. Cũng phân
tích xem cuối cùng thì xác thịt là gì. Là một số chất căn bản nhƣ C, H, O, N, chúng qua
lại không ngơi giữa hai môi trƣờng Trong tôi và Ngoài tôi, chứ chẳng có gì của riêng tôi,
432

27. THỜI TIẾT SỐNG ÐẠO NHỮNG THÁI ÐỘ VÀO ÐẠO

chẳng có gì đáng giá lắm. Thế rồi tôi có thể lờ đi từng phần và tất cả, để ham hố không
còn chỗ bám, tự nó sẽ tan đi. Tôi cũng làm thế với ngoại vật, với hết thảy những gì tôi
quyến luyến, sao để chúng hễ xuất hiện là trôi qua, chẳng có gì cần, có gì quan trọng cả.
Theo nhà Phật, chỉ khi giác quan (lục căn) bắt gặp đối tƣợng (lục trần), thì luồng điện
(kích thích) mới phát. Ðây là lúc con mắt thịt chạm thân hình ngƣời khác phái, cái mũi
thịt chạm mùi thức ăn ngon, cái tai tục tiếp thu tín hiệu của hƣ danh và thế lực. Bởi vậy,
phải ly cách giác quan với đối tƣợng khi cái tâm chƣa vững đủ, đồng thời luyện sao cho
cái tâm ấy thành miễn nhiễm đối với những kích thích kia.
Với cùng một mục đích ấy, tu đức học Kytô-giáo khuyên ta niệm về sự chết, thẩm xét, địa
ngục, thiên đƣờng. Theo ý tôi, nếu niệm về sự thoảng qua của cuộc đời, ta sẽ thấy dễ và
có hiệu quả hơn. Cứ hình dung cảnh xƣa xe ngựa, gác tía lầu son, mà nay đó đây chỉ còn
cỏ hoang, phế tích, và ta sẽ cảm khái ngâm câu: "Nền cũ lâu đài, bóng tịch dƣơng". Ðây
cũng là cảnh hoa phù dung sớm nay còn khoe sắc, chiều về phai nhạt rồi.
Cứ thế mà niệm, và rồi ta sẽ thấy lòng tham dịu, dứt. Mà dứt tham, thì duyên đâu còn để
nối lục trần với lục căn, để sinh giận, tiếc và bất an khi những chƣớng ngại cản đƣờng?
Lòng tham trụ ở ba điểm gốc: sở hữu, nhục dục, ý riêng. Vậy để diệt tham, phải chặt cho
kỳ đƣợc ba gốc ấy. Chặt gốc sở hữu bằng nghèo, ít là trong tinh thần. Chặt gốc nhục dục
bằng hãm mình, tiết chế. Và chặt gốc ý riêng bằng "làm ngƣợc" (agere contra). Ðể chánh
kiến (thấy rõ sự thực), chúng ta đi vào chánh niệm. Chánh niệm giúp khởi động những
tâm tình tốt để chuyển sang việc làm, hầu củng cố những tâm tình nói trên.
Ði đôi với chánh kiến, chánh niệm, chúng ta có thể tiến vào kyï giới nhƣ Phật tử. Phật tử
giới bỏ ba tội phạm bằng thân: giới sát, giới đạo (trộm cƣớp), giới dâm. Lại giới bỏ bốn tội
phạm bằng miệng: vọng ngôn (nói láo), ác khẩu, lƣỡng thiệt (ăn nói lật lọng), ỷ ngữ (nói
hoa mỹ bên ngoài thôi). Sau cùng, giới bỏ ba điều phạm bằng ý: tham, sân, si. Công giáo
chẳng thƣờng nói đến những tội "lòng lo, miệng nói, mình làm" đó sao?
Chẳng những giới thập ác, Phật tử còn phải làm ngƣợc lại bằng thập thiện nữa. Thiết
nghĩ, thay vì mắc kẹt ở thập ác, chúng ta hãy dồn sức cho thập thiện vì chúng tích cực
nên sinh hứng khởi. Vả lại, khi yêu điều lành rồi, thì đâu có ham điều ác đối nghịch nữa.
Vậy hãy tập đánh giá mỗi cái theo đúng giá trị của nó trong tƣơng quan với cứu cánh.
Cùng lúc, giữ sao cho tâm luôn ngay chính và siêu thoát, từ ái và trắng trong. Lại phải
nói sao cho xứng đáng, hành cho lƣơng thiện, sống cho hợp đạo làm ngƣời.

Ý nghĩa sống đạo II: tinh thần nhiệm vụ, thái độ không vấn vƣơng
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Tránh phạt và lập công chƣa hẳn là thái độ luân lý đúng nghĩa. Giả nhƣ không có thiên
đƣờng và hỏa ngục mà vẫn lánh ác làm lành, thì mới là đạo đức chính hiệu. Sống tốt chỉ
vì đây là điều tốt, đó là con ngƣời chính trực, biết bổn phận làm ngƣời.
Ðể chu toàn bổn phận này, phải có giới, có quy. Giới truyền bỏ điều không xứng, quy
dạy làm cái đáng làm. Giới dành trƣớc tiên cho kẻ muốn lánh tội, quy dành cho ai muốn
vô nẻo ngay hoặc đang tiến đức.
Về tiến đức, thực ra cũng có ba bảy đƣờng tùy thứ động cơ thúc đẩy. Ngƣời chỉ muốn
làm đủ bổn phận, kẻ khác quảng đại hơn, dám bỏ những gì có quyền giữ, dám làm
những cái không buộc làm. Lý do là họ nuôi lý tƣởng nên thánh. Nhất là khi hơn thế, họ
bị cuốn hút bởi tình yêu.
Trong tiểu đề này, ta đề cập đến hạng ngƣời trên, những kẻ sống đạo vì tinh thần nghĩa
vụ. Họ là những tâm hồn chính đại quang minh, có sao nghĩ thế, thấy sao nói vậy, đáng
sao quyết thi hành đúng, đủ mới thôi. Thƣờng họ rất trung tín với lễ, với luật, và tinh
thần trách nhiệm rất cao.
Ðể vững trên hƣớng thiện này, Phật giáo áp dụng Chánh tinh tấn, Chánh niệm, Chánh
nghiệp.
Chánh nghiệp là hành động theo nhƣ đã xét suy, phân định bằng Chánh kiến. Còn
Chánh tinh tấn thì đƣa Chánh kiến vào đến tim gan, ra đến cuộc sống, tập mãi không
thôi, luyện sao cho tâm nên thẳng ngay, trong trắng, và vui yên trong sự lƣơng chính
này. Muốn đƣợc nhƣ vậy, sách Phật dạy phải diệt phiền ƣu. Ƣu sầu thƣờng tỏa bóng mây
đen trên cuộc sống, khiến nhụt chí phấn đấu và phủ mờ tâm tƣ, khiến tâm không còn đủ
trong cho ánh sáng phân định. Kytô-hữu thời đầu quả sống trong niềm an lạc và hứng
khởi thiêng liêng (agalliasis, Tđcv. 2.46...), sự hƣng phấn mà Phaolô luôn mong mỏi cho
mọi tín đồ (Rom. 15.13). Vui vì Thầy đã phục sinh, vui vì tràn trề hy vọng; phấn khởi vì
niềm vui và hy vọng ấy sinh ra nghị lực và sự táo bạo, vừa để đi làm chứng dù chết, vừa
để leo dốc đạo dù vất vả, khó khăn.
Trong niềm hƣng phấn này, hãy luôn nghĩ đến những gì cao quý, để hồn nhờ đó cũng
cao đẹp, trắng trong thêm. Nên thánh là đƣờng dốc thẳng ngƣợc, nên không thể vững
leo nếu thiếu niềm hứng khởi đó. Hoan lạc và hƣng phấn, tôi có ý nói đến niềm hoan
hứng sâu xa và thiêng liêng, chứ nếu đây là sự vui nhộn bề mặt thì chúng chỉ kéo ta ra
ngoài về hƣớng những lạc thú; và nếu đây là an tĩnh thụ động khiến ngại đổi thay, thì
thái độ cầu an ấy sẽ ngăn cản phiêu lƣu bên trong, dấn thân bên ngoài. Một niềm an vui
đúng nghĩa siêu nhiên bao giờ cũng thúc đẩy tiến bƣớc, tiến vững, và nó tƣơng tại đƣợc
với sóng gió và khổ đau.
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Ðể tinh tấn hóa cái tâm, thì suy niệm rất cần. Không chỉ niệm các đức, Kytô-hữu còn
niệm gƣơng những đức ấy. Và đây là Chúa Yêsu "khiêm và hiền từ trong lòng". Ðây là
Ðức Mẹ thuận ý Trời trong tiếng "Xin vâng". Ðây là thánh Phaolô mà "sống là đức Kytô,
đấng chết treo thập giá".
Niệm rồi, còn phải luyện nữa, Ngƣời ta có thể bắt chƣớc các sa môn Ấn, Phật mà chịu
đựng đói khát, dãi dầu nắng mƣa, bớt những tiện nghi chúng tăng thịt giảm thần, chịu sỉ
nhục để lòng thêm khiêm tốn, tập bỏ ý riêng để thoát khỏi cái Tôi.
Nhƣ trên đã nói, kẻ sống vì bổn phận thì bó mình trong những nguyên tắc và luật lệ.
Ðúng là bổn phận khách quan luôn "thành thịt" ở luật lệ và nguyên tắc. Và kẻ sống trong
khuôn khổ của luật lệ và nguyên tắc thì nói, làm đúng lễ, khuôn, với một thái độ thẳng
ngay. Có điều, những quy định khách quan ấy thuộc phạm vi ý tƣởng, mà ý tƣởng thì
chính xác và tổng quát, trong khi thực tại lại thiên hình vạn trạng, biến đổi không ngơi,
ranh giới dễ lờ mờ. Vì thế, nếu phải trọng nguyên tắc, thì khi áp dụng vẫn cần uyển
chuyển, sao cho thích ứng với những hoàn cảnh khác nhau.
Lại nên nhớ rằng: hình thức chỉ có giá nhờ nội dung, hành động chỉ có giá nhờ động cơ
và ý hƣớng. Bởi thế, phải nhấn vào tinh thần, do đó vì tinh thần, đôi lúc phải để nguyên
tắc sau lƣng. Vâng, đã siêu thoát thì phải thoát hết, để chỉ một mình Thiên Chúa là cần,
và là cần những gì không thể thiếu để giúp ta đạt tới Chúa.
Sống vì bổn phận đã là một sống đạo khá cao, lại vững nữa. Vì kẻ trung thành với bổn
phận cũng là kẻ ngay thẳng và có tinh thần trách nhiệm, do đó dễ trƣởng thành về mặt
nhân bản và đạo đức, khiến cho bƣớc tiến của họ tuy hơi chậm đấy, nhƣng không bấp
bênh. Họ chỉ cần thêm mấy đức nhu để cho tâm bớt khô, hành động bớt cứng. Và coi
chừng cái kiêu dễ bám theo những đức chí cƣơng nhƣ vậy.

Ý nghĩa sống đạo III: hiến dâng quảng đại
Dù sao thì sự chính trực cũng chỉ giúp đi trong giới hạn của những khuôn khổ, nên chƣa
cho phép bốc cao trong sự thong dong của Thần khí. Thái độ siêu thoát có đƣa vào sự
thong dong này, nhƣng vì siêu thoát còn trong khuôn khổ, nên thong dong cũng giới
hạn luôn. Siêu thoát là nghèo trong tinh thần: khiêm nhƣờng bậc hai theo cách đánh giá
của Thần thao I-nhã. Khiêm nhƣờng cấp ba, vừa có thái độ siêu thoát của bậc trƣớc, vừa
có tình yêu nó thúc ta nên giống Chúa để chọn sống nghèo hơn là giàu, chọn sỉ nhục hơn
là danh giá, "đƣợc coi là dại, là điên vì Chúa Kytô, đấng cũng chịu rẻ khinh nhƣ thế". Thật ra,
chỉ trong tình yêu, ta mới thấy mình nhƣ bay bổng, thoát mọi thứ ràng buộc và giới hạn.
Nghĩa là chỉ trong tình yêu ta mới hoàn toàn tự do, khi mà siêu thoát thành mở ra, mở
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hết, chứ không còn giới hạn, dù là giới hạn của khuôn khổ, của mức độ. Maria đã dốc
sạch bình thuốc thơm mƣời tháng lƣơng công nhân, nên đúng là quá mức đối với ranh
giới đạo đức, quá mức theo cái lý và sự tính toán của các tông đồ. Có điều đã là tình yêu,
thì nó không thể tính toán, không có mức độ, ngoài mọi khuôn khổ. Thế mà chỉ bằng sức
phóng vô biên của tình yêu, ta mới đạt tới bản thân Chúa Yêsu, để nơi Ngài ta cũng đạt
tới bản thân Cha:
"Kẻ không yêu thì không hiểu đƣợc Thiên Chúa, bởi Ngài là Tình Yêu" (1Yo.4.8).
"Thiên Chúa thì chẳng ai thấy Ngài đâu. Có điều hễ ta yêu thƣơng nhau, thì Ngài ở nơi
ta" (1Yo.4.12).
"Và đây dấu hiệu rằng ta ở trong Thiên Chúa, và Ngài trong ta: đó là Ngài đã ban cho
ta Thần khí Ngài" (1Yo.4.13).
Vâng, hễ ở trong tình yêu, thì sống bằng Thần khí Chúa. Hễ vô quỹ đạo Thần khí, sẽ
đƣợc bốc lên với tốc độ ánh sáng của Ngài. Và có thế mới đạt tới bản thân (bản vị) Thiên
Chúa để hiểu Ngài, hiểu rằng Ngài là Yêu từ trong bản chất.
Quả thật, vì bản chất là Yêu, nên Chúa mới đánh giá đúng bình thuốc thơm của Maria.
Bình thuốc ấy, giá trị nó không thể đo bằng 300 đồng tiền, mà bằng sự vô giá của ái tình.
Tinh thần ngay chính, trọng nghĩa vụ, vẫn còn trong khuôn khổ của cân đo, vay trả.
Nghĩa là nợ (nghĩa vụ) bao nhiêu, thì trả (thi hành nghĩa vụ) hết bấy nhiêu. Nên chỉ với
tinh thần ngay chính thôi, ta sẽ không hiểu nổi vì sao Thiên Chúa cứu ta khi mà, đã
mang ơn, ta còn phản bội. Ta càng không hiểu nổi khi mà, để cứu ta, Chúa đã vƣợt mức
cần khi giáng trần và chịu chết.
Chính hành động phi tính toán, ngoài cân đo của Chúa đã sinh phản ứng dây chuyền
cho cả chuỗi những hành vi quảng đại giống thế của biết bao đệ tử, những kẻ muốn lấy
tình mà đền đáp ân tình. Và đây là những đệ tử chính tông, những thánh "đặc sản" Kytôgiáo!
***
Thật ra, chẳng ai đứng vững ở con đƣờng nghĩa vụ (thái độ hai) mà lại không yêu Chúa
và quảng đại một phần. Và dù có sống tình yêu (thái độ ba), do giới hạn của cảm tính,
đêm tối của đức tin và cạm bẫy của thần tà, ai mà chẳng phải ức chế giác quan (trạng thái
một), chu toàn nhiều nghĩa vụ (thái độ hai). Nên trong đời sống cụ thể, ba thái độ thƣờng
xen kẽ nhau, dung hòa với nhau, với một trong ba là chủ yếu, cùng với chiến thuật riêng
của nó. Vả nữa, tình yêu vốn nhu nên dễ nhƣợc, do đó cần đến một số kỷ cƣơng để bảo vệ
cũng nhƣ tăng độ chắc bền.
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Nếu ngƣời thuộc thái độ hai đắn đo hơn, thì kẻ thuộc thái độ ba lại phiêu lƣu hơn, muốn
bỏ hết và cho hết, dù với những khuyết điểm lúc thi hành. Nếu thái độ hai đôi lúc phải
cố vƣợt trên cân đo, thì thái độ ba khi vào việc cũng phải đƣợc lý trí soi sáng phần nào.
Dù do khôn ngoan mà phải đôi phần thận trọng, kẻ sống cho tình yêu chỉ muốn làm
theo Thần khí. Khi đã biết đúng đây là tiếng Thần khí rồi, họ sẽ không đắn đo nữa, mà
vọt ngay theo tiếng gọi. Vâng, họ không lấy lý trí mình thay ánh sáng Chúa, mà chỉ
dùng lý trí lúc cần để rà biết ý Chúa lắm khi khuất ẩn. Thái độ siêu thoát và trạng thái
lắng nghe khiến cái tâm trở nên bén nhạy với tín hiệu từ Trời và mềm mại dƣới ngón tay
Thần khí. Thần khí không còn bị cản do ý muốn và trở ngại do phản xạ bản năng, sẽ dễ
biến họ thành tác phẩm vừa ý mình, một kiệt tác.
Thế nhƣng đã không có nhiều siêu phẩm nhƣ thế dù rất nhiều hiến dâng. Số là trong khi
sốt sắng, ngƣời ta muốn từ bỏ hết và dâng hiến hết, nhƣng mầm hiến dâng không khỏe
và cây hiến dâng không có rễ sâu. Bởi thế, khi ngọn sóng cảm tính đi qua, ngƣời ta trở lại
với những cân nhắc tầm thƣờng khi hành động. Kẻ tận hiến thật thì tìm ý Chúa để dâng
hiến, tựa vào sức Chúa để bƣớc đi và kiên trung, chứ không ỷ sức mình. Một khi đã hiến
thân nghiêm túc theo ý Chúa rồi, họ không nghe cám dỗ để đặt lại vấn đề bao giờ nữa,
mà chỉ nhắm mắt thi hành thôi, dù có hứng hay không cũng mặc, dù thấy toàn bóng tối
vẫn tin tƣởng cất bƣớc. Họ tự nguyện thật và kiên vững thật trong quyết định, chứ không
làm cánh bèo nổi trôi theo thủy triều cảm tính.
Kẻ tận hiến thành thực và đạt thái độ ba (tuy còn ấu trĩ và chƣa vững lắm) vẫn có thể là
kẻ vừa rời bỏ đƣờng tà. Xác thịt tuy còn nặng nề, nhƣng hƣớng nhắm đã cao khi mà đức
Ái Chúa Kytô tác động mạnh, khiến họ có thể quên mình vì Chúa và nói nhƣ Phaolô:
 "Tôi tin chắc rằng: dù sự sống hay sự chết, dù hiện tại hay tƣơng lai, dù thiên thần hay
ác quỷ và các sức mạnh địa ngục, trên trời, vâng, dù bất cứ thụ tạo nào cũng không phân
lìa nổi ta ra khỏi tình yêu Thiên Chúa thể hiện nơi Yêsu Kytô Chúa chúng ta" (Rom.
8.38-39).

TÓM LẠI
Tâm lý khác nhau giữa trẻ với già, lớn với bé, do đó cách sống đạo cũng không thể hoàn
toàn nhƣ nhau.
Trẻ thơ chịu tác động mạnh bởi gƣơng xấu hay gƣơng tốt, nhất là từ ba má, cô thầy. Nên
bổn phận những vị này là phải sống gƣơng mẫu, cũng nhƣ học phƣơng pháp dậy trò, dậy
con.
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Từ lúc lên mƣời, trẻ bắt đầu muốn tự lập và chúng đủ khả năng nên thánh. Ðây là lúc
giáo dục cần phải thận trọng, nhƣng tế nhị hơn. Ðến tuổi thiếu, thanh, ngƣời trẻ vừa
hƣớng động, vừa dễ yêu lý tƣởng và có gan phiêu lƣu. Họ phải nuôi ý nguyện nên thánh
ngay từ lúc này, cũng nhƣ nuôi chí đấu tranh vì tƣơng lai thế giới. Còn khi xế chiều rồi,
ai nấy hƣớng nội dễ, nhƣng phải cố gắng lắm mới còn chí phấn đấu và sự lạc quan.
***
Ðời ngƣời luôn cận kề với tai ƣơng, lão bệnh, khổ đau và cái chết. Vậy hãy biết dọn mình
bằng ý thức và đón trƣớc đi. Ý thức nhờ kinh nghiệm và suy tƣ. Ðón trƣớc bằng quyết
nhận trong tin tƣởng. Giả nhƣ nỗi đau, lo vẫn lớn hơn niềm tin còn yếu ớt, thì hãy tránh
stress bằng những giải trí lành mạnh trƣớc khi trở lại với suy tƣ và nguyện cầu.
Mức thánh thiện luôn tùy vào ơn Chúa cùng với sự hợp tác của tôi, trong đó quan yếu là
thái độ vào đạo. Ngƣời ta không thể tiến xa nếu chỉ muốn tránh phạt hay lập công. Và sẽ
khá hơn nếu sống vì nghĩa vụ. Kẻ thật sự bay bổng là kẻ có tâm hồn quảng đại, muốn
hiến thân cho tình yêu.
Với kẻ vừa ngoi lên từ vũng bùn, vì xác thịt còn mạnh, việc tránh dịp tội và chế ngự nết
hƣ là vô cùng cần thiết. Với kẻ yêu nhiệm vụ do tính tình ngay thẳng, họ hãy tập thêm
siêu thoát và cố gắng khiêm nhu. Còn kẻ bơi trên sóng tình cũng cần chú tâm phần nào
đến kỷ luật, nhờ đó vững đƣờng tiến.
Tuy nói là ba thái độ đấy, nhƣng chúng luôn xen kẽ trong cuộc sống, với một trong ba
nổi bật tùy lúc, tùy ngƣời.
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Ðâu là hƣớng đi và những bƣớc tiến
Siêu nhiên là chính tự nhiên đƣợc biến cải vƣợt mình, nên đời sống siêu nhiên cũng dịch
biến nhƣ đời sống tự nhiên. Ðã nói đến dịch biến, thì phải có tiến có thoái, có cao có hạ.
Mà tiến thoái và cao hạ, thì phải có tiêu chuẩn để đánh giá, đỉnh cao để hƣớng về. Mà hễ
tiến tới và đo lƣờng đƣợc, thì cũng có thể chia tiến trình thành những giai đoạn khác
nhau. Vì những giai đoạn ấy đƣợc sắp xếp trƣớc sau so với điểm khởi và đích tới, nên
chúng cũng làm nên những thang bậc mà đỉnh cao là toàn thiện.
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Vậy xét theo lý, thì phải có bƣớc tiến khi đã xác định xong hƣớng tiến. Xác định đƣợc
hƣớng tiến và bƣớc tiến sẽ biết lúc này ta đang ở đâu, còn bao xa để tới đích, rồi liệu cách
đi thêm nữa.
Con ngƣời sinh ra trong bùn nhơ tội lỗi (Tv. 50.7), nên cái mà nó khao khát là sự trắng
trong. Có lẽ vì thế nên ƣớc mong thầm kín đã ngầm đƣợc gửi gấm ở nguyên tiêu Ðại mẫu
đồng trinh, rồi từ đó ở lòng tôn sùng đức Maria vô nhiễm thai và trọn đời tinh tấn.
Nếu Kytô-giáo hôm nay nhấn vào đồng trinh và vô nhiễm, thì Phật giáo lại đề cao Vô
dục (a-kâma). Ðối với sự trắng trong, nếu đồng trinh là biểu hiện thể lý và vô nhiễm nói
lên thực trạng bây giờ, thì vô dục lại nhấn vào khả năng miễn nhiễm của lòng ta.
Thật ra, sự vô dục hay siêu thoát cũng đƣợc đề cao trong đời tu Kytô-giáo dƣới những
cái tên nhƣ Bất thụ cảm (a-patheia), từ bỏ (renoncement, abnégation), không vấn vƣơng
(détachement). Và nếu Phật giáo cho rằng chân lý sẵn đây rồi, chỉ cần gạt bỏ tham si, là
thấy ngay, tức giác ngộ, thì Kytô-giáo cũng coi thánh thiện đã có mầm nơi ân sủng, khiến
chỉ cần lấy đi những cản trở, thì Thần khí vào cuộc sẽ hoàn thành tác phẩm ngay. Nhƣ
thế, phải chăng nên thánh cốt ở Dọn sạch và Vét rỗng?
Vả nữa, Chúa đến là để diệt tội và diệt cái chết thiêng liêng vốn là hậu quả của nó, nên
xem ra đƣợc giải thoát khỏi tội, thành vô nhiễm hay miễn nhiễm đối với tội là điều Chúa
nhắm cho ta khi giáng trần và chịu chết.
Có điều hình nhƣ Vô nhiễm và Vô dục chỉ là điều kiện hay hậu quả của một ân huệ tích
cực hơn. Vì không những chết, Chúa còn phục sinh trong một sự sống khác hẳn. Và theo
thánh Phaolô, nếu Chúa không sống lại, thì tin cũng thành vô ích (1Cor. 15.17). Do đó,
việc tái sinh trong nƣớc và Thần khí mới là đích thật của cái chết cứu chuộc.
***
Một quan điểm khác về thánh thiện, nó thƣờng ngự trị trong đầu của khá nhiều tín hữu
đạo đức: Nên thánh là lập công, là tích góp công đức (mérites) (Công Giáo Việt xƣa dịch
Mérites là Công nghiệp).
Vì công đức, ngƣời ta đọc hết tràng hạt này đến tràng hạt kia. Vì công đức và ơn toàn xá,
ngƣời ta viếng đi viếng lại nhà thờ, mỗi lần đọc sáu kinh Lạy Cha, Kính mừng, Sáng
danh. Vì công đức, ngƣời ta năng đi lễ, chịu lễ, cúng tiền vào nhà thờ... Một thánh thiện
số lƣợng, và nên thánh bằng tính cộng, tính nhân! Y nhƣ các Phật tử luôn miệng "A di
đà...", cúng dƣờng chƣ tăng, công đức xây bảo tháp...! Với Phật giáo, thứ đạo tích góp ấy
là của tục gia thôi, chứ kẻ xuất gia thì không màng tới bao giờ.
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Tu sỹ Kytô-giáo, ngoài việc đếm kinh và đếm việc lành ra, còn cố sống đạo hạnh nữa.
Nhƣng dƣờng nhƣ đức hạnh cũng đƣợc xem nhƣ thành quả của việc tích góp các việc
thiện và thiêng liêng. Thật ra, không thiếu kẻ cho rằng: Thánh là do ân sủng. Có điều
chính ân sủng cũng đƣợc coi là sở hữu, với số lƣợng ít hay nhiều, do đó đƣợc tích góp,
bằng những lần chịu lễ, viếng Thánh Thể chẳng hạn.
Nói cho đúng, ân sủng là vô thƣờng, lại thiêng liêng nữa, nên không do tích lũy mà
thành, không do công tôi mà có đƣợc đâu. Ân sủng hoàn toàn do sự quảng đại của Chúa.
Ân sủng lại là chính Chúa đang yêu tôi, là chính tôi đƣợc cải hóa bởi tình yêu này. Nên
vấn đề không còn là số lƣợng và sở hữu nữa. Vâng, thánh là con ngƣời tôi nó thánh.
Thánh thiện là giá trị (valeur): giá trị thiêng liêng của một con ngƣời. Là "giá trị", nên
đây là vấn đề phẩm cách (dignité), không do tích góp mà nên. Của một con ngƣời, nên
đây là vấn đề hiện hữu, chứ không phải sở hữu. (Coi thêm K. Rahner, Eléments de
théologie spirituelle, tr.10).
Do đó, thánh thiện không nằm ở chỗ tôi thấy mình giàu lên, dù giàu bằng của cải thiêng
liêng, bằng đức tính, bằng ân sủng (ở chỗ đƣợc coi nhƣ sở hữu). Mà ở chỗ tôi thấy mình
thật nghèo, chẳng có gì hết. Ðây là "Hƣ kỳ tâm", "Thanh bần trong tâm hồn", mà trên
nền tảng (rỗng) ấy xây dựng lâu đài Chúa và kho tàng không mối mọt của ta.
***
Nhà tu xƣa quen đặt thánh thiện ở huyền nghiệm. Cũng nhƣ Samâdhi và Giác ngộ trong
Phật giáo ấy mà. Thật ra, ngay Phaolô cũng đề cao con đƣờng tri thức khi nói đến sự lớn
lên trong Chúa nhờ gia tăng trong hiểu đạo (Eph. 4.15; Col. 1,10; 2Cor. 10.15). Và Phêrô
cũng chung một quan điểm (1Ph. 2.2; 2Ph. 3.18). Xem nhƣ đỉnh cao của hiểu đạo đã
thành một với đích cuối của phát triển: đạt tầm vóc đức Kytô ở độ sung mãn của Ngài.
 "... làm sao để cuối cùng rồi tất cả cũng đạt tới sự hiệp nhất trong đức tin và trong
sự hiểu biết Con Thiên Chúa, đạt tới tình trạng hoàn thiện, tới tầm vóc đức Kytô
trong sự sung mãn của Ngài" (Eph. 4. 13).
Nhƣ thế, phải chăng sự hiểu Chúa làm nên thánh thiện? Hay sự hiểu biết ấy chỉ tiến cùng
chiều với thánh thiện thôi, nhƣ điều kiện hay biểu hiện tất yếu của nó?
Thế nhƣng về thánh thiện, Phaolô cũng nói nhiều đến sống tốt, đến việc nên giống Chúa
và thành một với Ngài. Phải chăng mức thánh ấy tùy vào độ đồng hóa kia?
Thêm vào đấy, để nên một với Chúa và cùng "giống" với Ngài, Chúa lại đƣa ra một điều
kiện, xƣớng lên một nguyên tắc:
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 Mẹ Ta và anh chị em Ta, đó là kẻ thi hành ý Cha Ta!
Ðấy là Thuận Thiên. Không phải Thuận Thiên để nên giống Chúa, vì Thuận
Thiên là giống Chúa, là cùng dòng giống với Ngài. Thƣớc đo không còn là Biết nữa, mà
là cách sống, cách hành động: Thi hành ý Cha! Vậy nên thánh thuộc phạm vi đời sống,
và thánh là chính con ngƣời thánh, đã thành "con ngƣời thiêng liêng", tức theo dạng
Thần khí (1Cor. 2,13-3.1; Gal. 6.1). Con ngƣời dạng Thần khí là kẻ sống theo sự hƣớng
dẫn của Thần khí, đƣợc đặt hoàn toàn dƣới tác động của Ngài, do đó nhu thuận tối đa,
nghĩa là Thuận Thiên hết mức, nhờ đó thành bà con với đức Kytô. (Xem thêm Fr.
Roustang, Une initiation à la vie spirituelle, tr. 181-182).
Vậy trong ý nghĩ thầm kín của Phaolô, thánh thiện bao trùm toàn cuộc sống, từ tri đến
hành, chứ không phải của tri suông, dù do ảnh hƣởng giáo dục, ông hay nhấn vào tri
thức. Nhƣng thử hỏi quan trọng nhất là yếu tố nào đây: tri thức hay hành động, hoặc
chính con ngƣời chúng ta? Và đâu là vị thế của mỗi yếu tố trong tƣơng quan với nhau?
Trƣớc khi đƣa ra một giải đáp, chúng ta hãy tìm xem trong truyền thống, cộng đồng Dân
Chúa đã nghĩ thế nào.

Truyền thống với tiến trình nên thánh
Dù đặt đức Ái lên chỗ tối cao, dù nói nhiều đến sự sống mới, xem ra Phaolô vẫn mải mê
với tri nghiệm (sofia, gnôsis). Chắc vì ông là tử đệ Platon, cũng nhƣ mọi trí thức nhƣ ông
thời ấy, dù trong Do thái-giáo hay Kytô-giáo cũng vậy. Ngoài Platon-thuyết, sau này
còn ảnh hƣởng Manès-thuyết nữa. Dù chống lại nghiệm tri chủ nghĩa (gnosticisme), các
giáo phụ vẫn chia sẻ với họ cùng một khuynh hƣớng: hƣớng trí thức, và một số quan
điểm. Cũng do đó, mà ngay khi bắt đầu phác họa lý thuyết về tiến trình nên thánh, họ
đã đặt nghiệm tri làm đích tới và đỉnh cao.
Với Clément thành phố Alexandria, kẻ nghiệm tri thấy điều huyền ẩn, vô sắc tƣớng. Nên
để huyền tri, phải khử bỏ ngôn từ. Cố nhiên là phải luyện đức nữa. Thế nhƣng đức hạnh
thuộc "con đƣờng hành động" (voie des oeuvres), mà con đƣờng này chỉ là cửa dẫn vào
"con đƣờng nghiệm tri" (voie de la gnose) thôi. "Con đƣờng nghiệm tri" rồi sẽ đƣợc gọi là
"đời sống chiêm" (vie contemplative), để chỉ kẻ chiêm hay nghiệm tri mới là kẻ toàn
thiện (perfectus), vƣợt trên hẳn kẻ tin vốn là kẻ chƣa thấy. Thật ra, kẻ nghiệm tri cũng là
và luôn là kẻ đức hạnh nữa, vì đức hạnh là hậu quả và giãi sáng của nghiệm tri.
Rõ ràng hơn, Origène và Evagre miền Pont chia đời sống thiêng liêng thành hai giai
đoạn, với giai đoạn trƣớc là hành (pratique), giai đoạn sau là tri (gnose). Hành là đời
sống đức hạnh nó dọn đƣờng cho huyền tri nhƣ đích điểm. Sự dọn đƣờng ấy đƣợc coi
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nhƣ một tu tập tâm lý nó đặt nền trên một lý thuyết vừa thần học vừa siêu hình học. Ðây
là trƣờng học Apatheia, Bất thụ cảm, mà mục tiêu là biến tâm hồn thành trơ nhƣ đá trƣớc
những tác động từ ngoài. Có lẽ đây cùng loại với cái mà Phật, Ấn giáo gọi là Bình, chẳng
còn phân biệt thân sơ, ƣa ghét gì nữa. Có thế mới tập trung đƣợc sức mạnh cho chiêm
ngƣỡng, cho huyền tri Thiên Chúa, nhất là ở gốc nguyên thủy của Ngài: Một thể vô
thanh vô danh.
Hành, hay Thực hành (pratique) cũng đƣợc chia thành nhiều giai đoạn, nhƣng đây là
một phân chia theo lý, theo thang cấp các đức tính, mà đỉnh là đức Ái, cố nhiên. Vâng,
một phân chia theo lý, tức hình thức thôi, không đếm xỉa đến chuyển biến tâm lý tự
nhiên, dù là của con ngƣời thiêng liêng nơi chúng ta. Lại dù đức Ái cũng chỉ thuộc Thực
hành, nên ở ngƣỡng cửa dẫn vào huyền thức. Chỉ huyền thức mới kết hiệp ta với Lời, nhờ
đó cho ta dự vào tri thức ẩn tàng trong Ðại trí đấng Tối cao.
Với Grégoire thành phố Nysse, ta có một học thuyết về thang bậc đời sống thiêng liêng.
Có điều đây cũng chỉ là thang bậc huyền tri, mà huyền tri là thấy Chúa trực tiếp nơi tấm
gƣơng đã thành trong sáng của linh hồn. Kế đó, Giả- Denys thuộc Aéropage phát minh
lý thuyết nổi tiếng sau này về Tam đạo (nói về ba giai đoạn và ba cấp): thanh đạo
(katharsis), minh đạo (fotismos), toàn hiệp đạo (teleiôsis-henôsis), với cùng một hƣớng
đi và đích nhắm là nghiệm tri.
Với Augustin, đệ tử Tân Phaton-phái của trời Tây, thì bƣớc tiến về toàn thiện cũng là
bƣớc lên trong tri nghiệm, từ cái đa dạng hình của thế giới đến sự trong suốt vô sắc thanh
của Siêu việt thể. Cũng có lúc Augustin phác họa một thang cấp khác, với thƣớc đo là
Tình yêu. Và đây là tình yêu khởi sự (incipiens), tình yêu đang tiến (proficiens), tình yêu
lớn, tình yêu hoàn thành (perfectus). Hay dƣới những danh hiệu khác: tình yêu thoát
thai, tình yêu đƣợc nuôi dƣỡng, tình yêu tăng cƣờng, tình yêu hoàn thành (accompli) (Về
học thuyết các giáo phụ trên đây, chúng tôi nói theo Viller- Rahner: Ascese und Mystik
in der Vãterzeit - Khổ hạnh và huyền nhiệm thời giáo phụ - đƣợc tóm tắt trong K.
Rahner, élements de théologie spirituelle, tr.13tt.). Lƣợc đồ này rồi sẽ đƣợc khai thác vào
thời trung cổ, cùng với lƣợc đồ của Giả-Denys Aéropage.
Ðúng là vào thời trung cổ, đã tái xuất giang hồ cả hai lƣợc đồ của Giả-Denys và của
Augustin, với ít nhiều đổi thay về từ ngữ, khá nhiều đổi thay về nội dung. Cái thang bốn
cấp nay rút lại còn ba: Incipiens, Proficiens, Perfectus (Xx. Tôma, S. Th. IIa IIae, q. 24,
a.9; q. 183, a.4). Hai lƣợc đồ dắt nhau mà đi, cùng với ba bƣớc cả. Lắm khi nội dung còn
thấm sang nhau, để cùng biến đổi với nhau, đến nỗi Perfectus thành kẻ huyền tri, và
Hiệp đạo thành đỉnh cao đức Ái.
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Thật ra, ba bƣớc Khởi-Tiến-Thành hồi trƣớc mới chỉ là những cái vỏ hình thức không nội
dung. Nội dung đƣợc mang vào, nhất là từ thế kỷ XIII, thời cực thịnh của kinh viện, tức
tƣ tƣởng "nhà trƣờng" (Schola - école - là trƣờng học. Nên Théologie scholastique đáng lẽ
phải dịch là Thần học học viện. Mà thật ra, nó có môi trƣờng hoạt động là các đại học).
Theo Bonaventura, thì ở bƣớc Khởi, ngƣời ta mới chỉ biết Chúa qua môi giới sự vật hữu
hình vốn là hình ảnh Chúa. Ở bƣớc Tiến, ngƣời ta thấy Chúa trong linh hồn nó là hình
ảnh thiêng liêng và hằng cửu của Ngài. Còn ở bƣớc Thành, Thiên Chúa đƣợc gặp trong
huyền tri, ở đó con ngƣời đƣợc biến cải trong đấng đáng kính yêu. Ðây là giai đoạn đƣợc
Bonaventura gọi là "phút giây huyền nhiệm... thật bí ẩn", đỉnh cao nhất của tiến trình
thiêng liêng, đỉnh cao đƣợc Yoan Thánh giá gọi bằng cái tên "Hôn phối thiêng liêng", mà
đƣờng tới là Vét rỗng, Bóc trần qua những đêm tối thử thách: đêm tối giác cảm nó lấy đi
chỗ dựa cảm tính, đêm tối tinh thần nó bắt ta phải nhắm mắt đƣa chân bằng một đức tin
trần trụi.
Cả Yoan Thánh giá lẫn Tiên sa Avila đều là bậc thầy về chiêm niệm trong đời sống đan
tu. Họ nói bằng kinh nghiệm nhƣng trong đƣờng hƣớng cũ. Cái mà họ quan tâm nhất
vẫn là suy chiêm và huyền nghiệm. Họ cũng nói đến tu thân bằng từ bỏ và luyện đức,
nhƣng họ chỉ đề cập đến đạo đức trong liên đới với nghiệm tri.
Yoan Thánh giá nói theo lƣợc đồ Khởi-Tiến-Thành, mà đỉnh cao là sự hiệp nhất với Chúa trong
huyền nghiệm. Ðể tiến cao trong huyền nghiệm, cũng là trong hiệp nhất, cần phải đƣợc thanh
luyện hoài hoài bằng từ bỏ và đêm tối.
Tiên sa Avila chia tiến trình nên thánh thành bảy cung phòng (từ ngoài vào trong) hay Bốn cấp
tƣới nƣớc (xét theo sự dễ dàng và công hiệu). Sự hiệp nhất với Chúa đi cùng chiều với các cấp
huyền tri. Thật ra, chiêm cũng cần đến hành (nhƣ hãm mình) để hỗ trợ. Hành (hay thực hành)
có thể làm tiến cao kha khá (vâng, kha khá thôi) dù không có chiêm, nhƣng không thể chiêm mà
không thực hành (Con đƣờng toàn thiện, ch. 4). Thật ra, hễ có chiêm, ngƣời ta cũng có đức nhƣ
hiệu quả của chiêm (ch. 17).

Một vài nhận xét
Rảo qua một lƣợt những học thuyết trên, chúng ta nhận ra ai nấy đều tin vào một tiến
trình nên thánh. Nghĩa là chỉ có thể nên thánh dần dần, từng bƣớc một. Và nhƣ thế, xem
ra có thể phác họa những bƣớc tiến đó.
Bƣớc tiến dễ đƣợc đồng hóa với bậc thang tri nghiệm, nghĩa là huyền thức càng sâu, thì
thánh thiện càng cao. Và nhƣ thế, có gì giống quan điểm của Ấn giáo, Phật giáo. Với Ấn
giáo, Phật giáo, giải thoát là ở một huyền thức, Samâdhi. Chính Samâdhi cũng tiến từng
nấc một.
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Nếu toàn thiện là một với tri nghiệm ở đỉnh chót, thì hẳn chỉ kẻ chiêm chuyên nghiệp
mới có khả năng nên thánh, ít là nên thánh cao. Và nhƣ thế, các sứ giả Tin mừng, dù vì
Chúa mà gian khổ đến đâu, thậm chí liều thân nữa, sao có đƣợc may mắn đó? Thật "vô
lý chi thậm"!
Sau này, thần học có quan tâm đến đạo đức thật, chứ không tri nghiệm suông. Có điều
huyền thức vẫn đƣợc đề cao, và đạo đức đƣợc thang bậc hóa theo lý, chứ chƣa đƣợc trình
bày theo chuyển biến tâm lý thật sự.
Một khi sau này hai lƣợc đồ Tam đạo (Thanh-Minh-Hiệp) và Tam bộ (Khởi-Tiến-Thành)
song hành với nhau trong suy tƣ, ngƣời ta cũng đặt cận kề cả nghiệm tri lẫn đức hạnh.
Có điều nhƣ trong Tiên sa Avila và Yoan Thánh giá, nghiệm tri vẫn ở vị thế số một, nếu
không nói là độc tôn, trong khi đạo đức chỉ đƣợc trình bày trong liên đới với nó thôi.
Về đạo đức, ngƣời ta vẫn nhấn vào đức Ái nhƣ Phaolô. Nếu đức Ái là quan trọng nhất,
thì nên thánh phải là vì Chúa hơn là vì chính sự lành thánh của mình. Theo kinh
nghiệm, cả thánh thiện bản thân và vinh quang của Chúa luôn đi đôi với nhau trong tâm
ý. Thế nhƣng ở giai đoạn đầu, ngƣời ta khát khao nên thánh nhiều hơn, trong khi ở giai
đoạn cuối, ngƣời ta lại tìm Chúa, chứ nên thánh không còn là bận tâm chính nữa.
Nếu bƣớc tiến là từ nên thánh đến tìm Chúa, thì bƣớc tiến ấy cũng là từ đạo đức đắc thủ
(vertu acquise) sang đạo đức thiên phú (vertu infuse). Nghĩa là hồi đầu, ngƣời ta tƣởng
nhƣ nên thánh là nhờ cố gắng và trong khả năng của mình. Nhƣng khi vào sâu rồi, ngƣời
ta mới cảm nhận sự bất lực để chỉ trông vào Chúa thôi. Cũng hồi đầu, ngƣời ta mỏi tay
kín nƣớc giếng để tƣới tẩm vƣờn cây thánh thiện, để cuối cùng, khu vƣờn ấy đƣợc tƣới
quá tốt chỉ bằng những cơn mƣa (Tiên Sa Avila dùng hình ảnh Tƣới để phân biệt bốn cấp
suy chiêm, Xx. Tự Truyện, ch.11).
Ðắc thủ và thiên phú khác nhau bằng khoảng cách quá lớn, khoảng cách giữa Ngƣời làm và
Trời làm. Tu đức xƣa nói đến Ðắc thủ và Thiên phú trong chiêm niệm. Thiết tƣởng nên nối dài
hai chuyên tính sang cả hành động nữa, để cuộc sống thành một dƣới hai mặt chiêm và hành.
Nghĩa là có toàn thiện thủ đắc và toàn thiện thiên phú nó phải thiện toàn hơn hẳn. Và sự toàn
thiện hai cấp hay hai loại ấy diễn ra dƣới hai mặt chiêm và hành, với sự nghiêng về hành cho
tông đồ, nghiêng về chiêm trong đan tu.
Chúng ta sẽ trở lại vấn đề này ở chƣơng 30.
Riêng về ý thức, dù trong đời sống hành hay chiêm, bƣớc tiến hẳn là từ nên thánh làm
giàu sang nên thánh làm nghèo. Bắt đầu, ngƣời ta lo ƣơng trồng các đức và thu nhập ân
sủng. Nhƣng rồi ngƣời ta sẽ hiểu ra: vấn đề chính là Vét rỗng, sao không còn tƣởng mình
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Có gì, Là gì nữa, mà CHẲNG ÐÁNG GÌ trƣớc Chúa. Chỉ khi tôi bé lại tới số KHÔNG ấy,
Thần khí hết vƣớng vít mới có thể vào cuộc toàn phần, hầu biến tôi thành kiệt tác phẩm.
Nói cho đúng ra, lúc khởi đầu, không nên đi ngay vào con đƣờng tin tƣởng đến Buông
mặc (abandon), vì nếu bị hiểu sai, phó thác sẽ thành ỷ lại, khiến ta không cố công nên
thánh, cố rèn nhân cách, cố luyện sự tự chủ và đạo đức bản thân (vertu personnelle). Chờ
khi cố gắng đã quen, các đức đã có gì vƣng vững, ta sẽ bớt dần phần mình để tăng dần
phần Chúa. Ðây là ý thức về sự bất lực và thiếu thốn để dễ buông mình trong tay Chúa.
Có thế, Chúa mới hành động nổi. Chứ cứ ỷ vào mình, tôi sẽ kiêu ngạo lên, và cái Tôi quá
lớn làm nghẽn lối của Chúa.
Cũng nên nhớ, trong tiến trình nên thánh, quan trọng nhất là cái trớn đầu. Trớn yếu là
của kẻ chỉ muốn bớt tội và tránh địa ngục, khiến không thể tiến xa. Riêng kẻ, do sự thôi
thúc của ân sủng, muốn làm thánh và hiến thân hoàn toàn cho Chúa, chính kẻ ấy mới
trên đà nên thánh thật sự, và lƣợc đồ dù Ba đƣờng hay Ba bƣớc cũng chỉ áp dụng đƣợc
cho họ mà thôi. Vâng, miễn là quyết định ban đầu ấy nghiêm túc và do thúc đẩy của
Thần khí, miễn là họ kiên trì, đi đúng lối và đủ thời gian, thì thế nào rồi họ cũng qua
minh đạo vào hiệp đạo.
Sau đây, chúng ta sẽ lần lƣợt bàn giải và bàn giải mạch lạc về tiến trình nên thánh ở
những mặt khác nhau của nó. Thế nào cũng phải chia tiến trình ấy thành những giai
đoạn, nhƣng nên hiểu rằng sự phân chia ấy chỉ mang tính chỉ dẫn (indicatif) thôi. Vì thật
ra, những gì nói đến trong mỗi giai đoạn cũng gặp phần nào trong các giai đoạn kia nữa.
Nhƣ thanh luyện chẳng hạn. Thêm vào đấy, sự "đốt giai đoạn" có thể xảy ra: Một kẻ đang
sống buông thả có thể bỗng nhiên đƣợc mang tới cao đỉnh của chiêm, nhờ đó biến đổi
hẳn, nhƣ Tiên sa Avila cho biết...

Bƣớc tiến song song chiêm hành
Con ngƣời là toàn bộ tâm thân, và cuộc sống đầy đủ của nó là toàn diện Tri-Tâm-Hành.
Tình cảm tự nó thúc hành động. Cảm muốn mà không động chân tay thì xem nhƣ không
thật mấy. Trái lại, nếu múa máy chân tay mà không nghĩ, không cảm, thì có hơn gì robot
đâu.
Sống cho đúng ngƣời, thì phải có đức, có suy, có tình. Ba yếu tố ấy làm nên cái hồn của
cuộc sống, còn hành động là xác thân. Yêu ƣ? Anh không thể yêu mà không cảm nhận
mình yêu, cùng với sƣớng khổ đi kèm, cùng với cử chỉ để bộc lộ. Rồi còn chiều chuộng
và săn sóc, còn hy sinh để cứu vớt hay tạo hạnh phúc cho ngƣời. Càng hành động nhƣ
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thế, ta càng cảm thấy yêu thêm, và tình yêu sâu vững hẳn. Nghĩa là tri, hành, cảm dắt
díu nhau trong cuộc sống, với mỗi lúc một trong ba yếu tố hiện nổi.
Sống đạo cũng là sống, nên tiến trình nên thánh cũng diễn ra với sự kết hợp của tri, cảm,
hành. Ðể hễ một bên tiến, thƣờng cũng kéo theo hai yếu tố kia. Vì thế, hễ yêu Chúa sâu
xa, tôi thƣờng cảm nhận rõ sự có mặt với tôi của Chúa. Và hễ yêu đến thế, không thể tôi
không làm một cái gì để biểu lộ tình yêu. Nhƣ hy sinh, nhƣ hiến thân đi mở Nƣớc Chúa
chả hạn. Ðấy là kinh nghiệm, dù của những thánh đan tu nhƣ Tiên sa Avila, nhƣ Tiên sa
hài nhi Yêsu, nhƣ Marie de l'Incarnation... Theo Tiên sa Avila, khi đạt tới sự hiệp nhất
trong huyền thức, tự nhiên ta sẽ hết vấn vƣơng với sự đời và mong mỏi làm gì đó cho
hạnh phúc thật của anh em (Xx. Tự truyện, ch. 16-17; Lâu đài nội tâm, cung phòng V,
ch.2...). Nhƣ thế, tri nghiệm vừa sánh đôi với đạo đức, vừa gia tăng tình yêu và thúc đẩy
hành động. Ngƣợc lại, thứ hành động có hồn là tri, cảm ấy cũng đƣa tình yêu đạt tới tầng
nền và chiều sâu, nhờ đó làm nó lớn lên và vững chắc. Ðể rồi kẻ chỉ tìm Chúa trong hết
thảy những gian khổ của mình, sẽ cảm nhận Chúa có mặt chẳng những trong nỗi vất vả
ấy, mà cả khi ngƣng việc làm đã trở về với cầu nguyện. Cứ thế, tri, cảm, hành tiến thoái
có nhau, dù chiêm nhân bay cao hơn về tri nghiệm (gnôsis), và hành nhân táo bạo hơn
trong việc mở Nƣớc Cha và đi sâu hơn trong "đức tin tác động bằng đức Ái".
***
Huyền thức, do cảm nhận về một hiện diện thân yêu, trong khi thổi hồng ngọn lửa Ái,
cũng luyện trong và đánh bóng tấm gƣơng soi nội tâm, khiến lộ ra bề sâu của đại trí
(sagesse), độ sắc sảo của khôn ngoan (prudence), sự bén nhạy của phân định
(discernement). Nhờ đại trí, tôi không chỉ nhìn ra sự thật, mà còn ngỡ ngàng trƣớc chiều
cao của Thiên Chúa, bề dầy của thiên ân, bề sâu của mầu nhiệm, từ đó sinh ra một hoan
lạc không gì diễn tả nổi, và bật lên những chúc tụng say sƣa, có khi trong tiếng u-ơ của
ơn dị ngữ (don de langues). Còn với sự khôn ngoan nói trên, tôi không chỉ tìm ra lối đi
và cách ứng phó linh hoạt cho từng hoàn cảnh, mà cùng lúc còn cảm thấy trong công
việc sự ấm áp của bàn tay Chúa "tay trong tay" đang dẫn dắt tôi đi.
Thật ra, huyền nghiệm không phải là thánh thiện, nhƣng nó thƣờng đi đôi với thánh
thiện và là kết quả của sự trao đổi giữa Thần khí viết hoa của Chúa với thần khí con đẻ
của Ngài nơi tôi. Sự chạm nhau giữa hai thần khí làm bật sáng ngọn đèn thiêng liêng của
tâm (noũs), khiến tôi nhìn ra cả tôi lẫn Chúa cùng với tình thân và ý định của Chúa về
tôi. Chẳng những cảm nhận Chúa trong tôi và tôi trong Chúa, mà nhờ tia sáng bật lên
nối liền hai cực, tôi còn nhìn ra dƣới bóng êm ái Chúa cả loài ngƣời và thế giới nữa.
Vâng, nhờ ánh sáng này, đâu đâu tôi cũng thấy Chúa, khiến "sống với tôi là Ðức Kytô"
vậy. Một khi đã thấy Chúa trong hết thảy và hết thảy trong Chúa nhƣ thế, thì cầu
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nguyện chẳng còn phân ly với hành động nữa. Hành và nghiệm tri đã cùng bƣớc với
nhau, tay trong tay một cách rất mật thiết, và đây là trƣờng hợp cung phòng bảy trong
Lâu đài nội tâm của Tiên sa Avila. Cung phòng bảy là chỗ gặp (ở vô cực) của hai đƣờng
thẳng song hành, và ngƣời ta có thể đạt tới cao điểm ấy dù bằng con đƣờng hành động,
dù bằng con đƣờng tri nghiệm.

Từ lập công đến vô công Từ tự mình đến Do chúa
Sự tăng dần ánh sáng trong tôi phải làm sáng dần sự thật về cả Thiên Chúa lẫn con ngƣời
tôi. Thiên Chúa không còn là phản ảnh của những khát vọng thầm kín nơi tôi. Và con
ngƣời tôi cũng không còn là cái mà tôi tƣởng về mình. Tất cả đƣợc phơi bày dần, ngày
trần trụi thêm. Và sự thật về tôi luôn tiến cùng chiều với sự thật về Chúa. Ðó là con ngƣời
tôi đứng trƣớc Chúa, đƣợc soi rọi bởi ánh sáng Chúa. Mà đứng trƣớc Thiên Chúa với
chiều cao đáng sợ của Ngài, tôi chỉ còn có cách bé hẳn đi, có cách chui xuống đất thôi. Vì
mọi vết nhơ dù nhỏ nhất cũng hiện nổi với sự xấu, hèn của chúng. Trần truồng và yếu
kém quá, tôi khám phá mình cần Chúa và chỉ có cách trông chờ hết ở Ngài. Lại cũng chỉ
khi xuống tới cái gốc hƣ vô của mình, tôi mới nhìn ra chiều cao và vẻ đáng yêu của
Chúa, nhờ đó đi vào sự thân mật của Chúa (Xem thêm Fr. Roustang, Std, tr.185tt). Cũng
nhƣ khi nhìn rõ chiều cao của Ngài và đi vào sự thân mật ấy, tôi mới thấy mình bé bỏng
và muốn ở lại trong sự bé bỏng ấy, nghĩa là khiêm nhu.
Thật ra, lúc tôi bắt đầu nhìn ra đúng Chúa, thì tôi cũng lóa mắt chẳng thấy gì nữa. Và
đây là đêm tối nó thanh luyện thủy tinh thể, lấy đi từ "cái dằm" đến "cái xà", cả đức lý lẫn
tâm lý, để đủ trong và đủ độ thiêng liêng rồi, mắt tôi có thể tiếp nhận thứ ánh sáng mới,
khác lạ hoàn toàn. Khi còn trong bóng đêm, tôi sẽ thấy mình khô lắm đấy, nhƣng lại khổ
không gì diễn tả nổi. Nỗi khổ vì khô ấy tố giác một sức căng: tôi bắt đầu mong muốn
Chúa, nhƣng sự căng muốn ấy không do tôi mà do Chúa, nên lúc đầu tôi không cảm
nhận đƣợc. Ðêm đã hết lúc mà mắt đã quen, và tôi hiểu ra rằng thánh thiện là do Chúa,
chứ sự đóng góp của tôi chẳng đáng gì. Lúc thực sự coi tôi chẳng đáng gì, thƣờng tôi
cũng không mấy quan tâm đến sự toàn thiện của tôi nữa, mà chỉ khát khao vinh quang
cho Chúa thôi.
Quả thật, khi mới bƣớc vào đƣờng nên thánh, tôi nghĩ đến nên thánh hơn là nghĩ đến
Chúa. Và tôi tƣởng nhƣ thánh thiện là do mình dù miệng luôn nói: "Tất cả là ân sủng",
"Tôi là đầy tớ vô ích", v.v... Tuy nói ra nhƣ thế, nhƣng đây mới chỉ là những ý tƣởng trừu
tƣợng, điều mà tôi cố tin, thế thôi. Chỉ sau nhiều thử thách do Chúa trực tiếp bằng những
đêm tối, tôi mới khám phá ra cái mà tôi biết rất khác với cái là sự thật, và sự cảm nhận
của tôi phân biệt với sự có mặt của Chúa. Do đó, việc thấy mình lung lay trong đức tin có
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thể đi đôi với niềm tin vẫn vững; việc thấy mình khô khan có thể đi đôi với an định ở bề
sâu.
Vào thời mà tôi nghĩ rằng tất cả tùy thuộc mình, tôi cũng tƣởng nên thánh là lập công, là
đạt nhiều thành tích, là thủ đắc hết đức này đến đức kia, là sở hữu sự thánh thiện. Thật
ra, ý nghĩ này rất cần để thúc tôi cố gắng, vì nếu phó thác bị hiểu sai đi khi tôi chƣa
chuẩn bị đủ và Thánh Thần chƣa trực tiếp vào cuộc, thì tôi sẽ thiếu nghị lực và quyết tâm
lúc mà tôi chƣa có khả năng dung hòa giữa một bên là tự tin và bên kia là tin Chúa trong
quá trình nên thánh. Nhƣng rồi tới lúc tôi phải chuyển dần từ ỷ vào sức mình sang
nƣơng vào sức Chúa. Ðể cuối cùng, khi đạt tới ý thức "Vô kỷ, vô công, vô danh", thì tôi
đã tiến một bƣớc rất dài trên đƣờng toàn thiện. Ðây cũng là lúc tôi tới ngƣỡng cửa của
đạo đức thiên phú, mà chìa khóa nằm trong tay Thần khí hoàn toàn.

Tiến Trình Ðức Lý
Nên thánh và đức hạnh, đó là chính con ngƣời tôi nên thánh và sống đức hạnh. Tôi chỉ
nên thánh và sống đức hạnh bằng hành vi và khuynh hƣớng của mình. Nói đến hành vi,
phải nói đến ý thức và quyết định. Còn khuynh hƣớng đây là tập quán tốt hay đức tính
chúng làm nên căn bản đức lý của con ngƣời tôi.
Quả thật, một hành vi thực sự nhân linh luôn diễn ra với ý thức đầy đủ về lý do, sự việc,
với quyết định dứt khoát trên căn bản của ý thức ấy. Do đó, quyết định biệt định hành vi
thành tốt hay xấu, tốt ít hay tốt nhiều. Và qua hành vi, nó biệt định con ngƣời, biến tôi
thành xứng hay bất xứng đáng bởi việc làm của tôi, do đó cũng vạch trên căn cƣớc vĩnh
cửu của tôi một dấu ấn nào đó.
Quyết định không thể y hệt nhau từ hành vi trƣớc đến hành vi sau, và dấu vết để lại trên
nhân cách cũng nông sâu khác nhau theo thời gian. Bởi lý do còn tác động của kinh
nghiệm và tập quán, Kinh nghiệm giúp ta tập dƣợt, để bề rộng và bề dầy các hoàn cảnh
khiến cho hành vi ngày thêm tinh tế, dẻo dai. Còn tập quán lại gia tăng độ nghiêng
khuynh hƣớng và độ vững của nền, khiến quyết định thêm trơn, lanh, dễ, mạnh, chắc. Lý
do là vì các khuynh hƣớng đối nghịch suy yếu dần và các chỗ gồ ghề tâm lý đƣợc mài
trơn, khiến bộ máy làm việc tốt hẳn sau giai đoạn chạy rà (rodage).
Thế nhƣng ngƣợc lại, nếu do quen (việc) mà không phải chống chọi hay cố gắng gian khổ
nữa, thì ý thức có kém đi, quyết định có mờ nhạt, do đó hành vi bớt nhân linh hay
không?
Ðể trả lời câu hỏi, trƣớc hết nên phân biệt ở hành động cái xác của nó là then máy tâm sinh lý, và cái hồn là ý hƣớng, động cơ, tâm tình. Khi hành động nghiêng về xác, thì cái
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"quen" có giảm đi ý thức và quyết định thật. Còn khi nó mạnh về hồn, thì tập quán thành
đức tính chỉ nói lên độ trơn nhạy của tinh thần và độ thuần hóa của "xác thịt" nó không
còn là sức trì, mà đã thành lực đẩy cho tinh thần bay dễ hơn, khiến hành động nhƣ lƣớt
êm trên đệm từ, không một rung chuyển của va chạm, nên cũng không còn cảm nhận
của vƣợt cản, thế thôi. Mà nhƣ thế là hoàn thiện, chứ đâu phải khuyết điểm. Tự nguyện
không còn nghịch với tự nhiên, vì tự nguyện đã nên tự phát (spontaniété) rồi. Tự phát
chính là chỗ hoàn tất của đạo đức vậy (Xem thêm A. Louf, Std, tr.54).
Tự phát dù đã đạt, vẫn còn tiến không ngƣng. Nó tiến về cả độ bén nhạy, trơn lanh, cả về
nội lực và bề sâu nữa. Và nhƣ thế, có sự vƣợt trội của tiến bộ (proficiens) đối với khởi đầu,
dù ngay lúc khởi đầu, anh đã có một tình yêu bốc lửa, một quyết định nhƣ búa giáng
trên đe. Có điều sức mạnh của khởi đầu sẽ thành một trớn tốt, để do gia tốc mà tiến độ
ngày càng lớn thêm. Vâng, sức mạnh khởi phát tác động vào bƣớc tiến dài lâu, nhƣng
cơn sóng bề mặt mà chị thấy thƣờng khác với dòng chảy bề sâu mà chị không thấy. Thế
mà chính độ sâu bản thân (profondeur personnelle) mới là quan trọng (Xem thêm K.
Rahner, Eléments de théologie spirituele, tr. 27-31). Ðộ sâu bản thân này vừa làm thành
độ sâu đức lý, vừa quyết định phần lớn độ sâu của quyết định trong hành động của anh.
Ðó mới chỉ là đạo đức thủ đắc (vertu acquise), tự phát thủ đắc, độ sâu thủ đắc. Dù trơn
lanh, bén nhạy và sâu xa tới đâu, hành vi trong đạo đức thủ đắc vẫn còn nhiều nông cạn,
và tự phát của nó không thể là hoàn toàn. Bởi lẽ các đức thiên phú, con đẻ của ân sủng, từ
bề sâu vô thức chƣa bắt tay chặt chẽ đƣợc với sinh hoạt đạo đức mặt ngoài. Thần khí rồi
phải vào cuộc trực tiếp, với những thử thách "đêm tối", sẽ triệt hạ mọi rào cản và nối
mạch giữa trong với ngoài, giữa siêu nhiên với tự nhiên. Hậu quả là một cuộc sống hoàn
toàn mới, với một thánh thiện hoàn toàn khác. Ðạo đức đã thành thiên phú cả ở bề mặt
của hành động chúng ta. Hay nói cho đúng hơn, đạo đức thiên phú từ sâu thẳm vô thức
đã tràn tới bề mặt ý thức và hoạt động ở đó. Giống nhƣ bƣớc chuyển từ chiêm tự mình
sang chiêm do Chúa (tức thiên phú) vậy. Theo tôi nghĩ, việc chuyển biến ấy thƣờng diễn
ra cùng lúc trên hai địa hạt chiêm hành. Vì sự sống thiêng liêng là một mà. Là một bằng
cả hai mặt ấy, khiến cho khi Thánh Thần vào cuộc trực tiếp, thì Ngài vừa khiến tôi sáng
lên bên trong, vừa dìu tôi đi trong hành động.

Hội nhất trong đức Ái
Sự hoàn thiện cũng là sự hoàn tất nhân cách đức lý con ngƣời, dù trên bình diện thiêng
liêng cũng thế. Nghĩa là tôi không thánh với từng mảnh đức tính rời rạc, nhƣng với
những khuynh hƣớng tốt đã thành cơ cấu với nhau để làm nên chỉ Một con ngƣời đức lý

449

28. BƯỚC TIẾN THIÊNG LIÊNG VÀ NHỮNG GIAI ÐOẠN

thôi. Sự hội nhất đức lý ấy là do Nhân trên bình diện tự nhiên, còn trên bình diện siêu
nhiên thì do Ái (Xem lại chƣơng 6).
Bƣớc tiến thiêng liêng quả là hƣớng về sự hội nhất trong đức Ái. Càng đào tới bề sâu tôi,
đức Ái càng dung hợp các đức. Bƣớc đầu của nó là xoi thủng lớp vỏ để làm hiện rõ vết
nhơ do nết xấu và tội. Ðức Ái sẽ thúc tôi ăn năn và hoán cải, đồng thời sắp đặt nội tâm và
cuộc sống cho ngăn nắp. Yoan Thánh giá ví đức Ái với mặt trời chiếu qua cửa kính (Leo
núi Các men, q.2, ch.4). Ánh sáng đức Ái vừa giúp nhìn ra vết bẩn trên kính, vừa tẩy rửa
để lọt qua kính vô phòng, khiến tôi thấy rõ nội tâm, khiến kết hợp đƣợc trong đó những
sức lực và khuynh hƣớng để tạo nên một nhân cách vững vàng.
Sự hội nhất cứ thế tiến mãi vào chiều sâu, về phía những gì nền tảng nhất. Mỗi tầng khi
đƣợc quét dọn và sắp đặt rồi, lại giúp ánh sáng xuyên vô tầng trong để đức Ái tiếp tục
công việc. Tới một độ sâu nào đó, nó sẽ chạm phải những sức cản lớn nhất: về đức lý, đó
là cái Tôi và tầng ngầm của tự ái; về tâm lý, đó là phản xạ chống đỡ tự nhiên của trí năng
và cảm năng vốn chƣa quen với môi trƣờng phi trọng lực, với những làn sóng siêu ngắn
của Thánh Thần. Sức cản còn có thể là những trói buộc vô thức có tính tâm bệnh, khiến
tôi khó chấp nhận cho mình (assumer) một số hoàn cảnh (situations) hay biến cố
(événements). Với những trở ngại trƣớc, thì đêm tối Chúa gửi sẽ san bằng dần. Còn với
trở ngại tâm bệnh, thƣờng phải nhờ đến phòng mạch phân tâm. Theo một số chuyên gia
tu đức học, thì những khoảng tối tâm lý này, khi chƣa tƣớc đoạt hết tự do, sẽ không ngăn
trở việc lƣớt sóng nên thánh, dù con tàu có thể chấn động do va chạm mạnh. Theo tôi
nghĩ, và nhiều thần học gia hôm nay cũng vậy, thì tuy với ơn Chúa, tôi vẫn có thể vƣợt
qua, nhờ đó thánh siêu nhiều mặt, nhƣng sự hội nhất không thể toàn vẹn, cũng nhƣ
thƣơng tích không sao tránh khỏi.
***
Chẳng những hội nhất các đức là do đức Ái, mà các hành vi đức Ái cũng cần đƣợc hội
nhất bằng một thái độ căn bản (attitude de fond).
Khi còn nông trong đức Ái, với cầu nguyện tôi nhiều ý nhiều lời, cũng nhƣ đếm số lần đi
lễ, lần hạt, hành hƣơng. Riêng hành động thì vẫn tản mát với những việc mục vụ này,
việc xã hội kia. Kịp khi đức Ái do lâu ngày tập mà thành thái độ căn bản, tôi chỉ còn thiết
tha với một mình Chúa dù trong công việc hay trong suy chiêm, đồng thời nhìn thấy
Chúa nơi tất cả những ngƣời mà tôi đang phục vụ. Ðây là lúc mà đức Ái không những
hội nhất bản thân tôi, mà còn mở tôi sang thế giới, để sự hội nhất thành hội nhất ThiênThế-Ngã. Lúc cầu nguyện, tôi không chỉ nhìn Chúa, mà còn với Chúa nhìn sang hoàn
vũ: "quan thế âm", để đức Ái đƣợc suy chiêm nung nấu cũng thúc tôi tạm rời suy chiêm
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lên đƣờng phục vụ. Rời suy chiêm, nhƣng tôi đâu có từ giã Chúa, khi mà tôi vào cuộc là
để yêu Chúa hơn, để với Chúa truân chuyên đƣờng trƣờng cứu độ. Ban đầu, tôi còn phải
từng lúc ngƣng tay để hâm nóng tình yêu. Ban đầu, tôi còn vất vả tay chống tay chèo để
khỏi sa lầy trong công việc bằng cách luôn nhớ lại mục tiêu Vì Chúa. Nhƣng rồi sau
những đêm tối thanh tẩy, tôi chỉ còn biết sống cho Chúa dù trong hành hay chiêm, vì
không còn khoảng cách giữa hai bên nữa.
Sự hội nhất không những diễn ra giữa hành và chiêm, mà còn diễn ra giữa hai mặt yêu
Chúa và yêu ngƣời. Ban đầu, ngƣời ta tƣởng nhƣ yêu Chúa trong nguyện cầu và yêu
ngƣời trong phục vụ. Nhƣng sao lại không thể yêu Chúa trong phục vụ khi mà vì Chúa
tôi đang phục vụ anh em nhỉ? Và sao lại không thể yêu anh em khi nguyện cầu nếu
trong nguyện cầu tôi đang hƣớng về họ trong Chúa? Chính vì yêu ngƣời đã thành một
với yêu Chúa, mà thánh Yoan có thể quả quyết: "Kẻ không yêu (anh chị em) thì không
biết (hiểu) Chúa" (1Yo. 4. 8), và: "Nói mình yêu Chúa mà ghét anh chị em là nói ngoa"
(1Yo. 4. 20).
***

Riêng về yêu Chúa, đức Ái tiến từ Vì tôi sang Vì Chúa hoàn toàn.
"Vì tôi" ở đây nhắm sự nên thánh và hạnh phúc thiêng liêng của tôi. Vâng, ở bƣớc khởi
đầu, tôi quan tâm nhiều đến sự nên thánh này hơn là vinh quang của Chúa. Do đó, tôi
mải lo tìm vƣợng cảm, tƣởng nhƣ cảm nhận làm nên gặp gỡ (Chúa), và đây là do cố
gắng, do công phúc của tôi. Cuối cùng, tôi mới hiểu ra: sự có mặt của Chúa (với tôi)
không tùy thuộc vào cảm nhận của tôi đâu. Việc của tôi chỉ là cố gắng, còn gặp Chúa là
ân sủng hoàn toàn. Hơn nữa, tôi có thể gặp Chúa mà không cảm thấy Chúa, không tí
vƣợng cảm nào.
Bắt đầu, tôi cũng tƣởng nhƣ (một cách vô thức, cố nhiên) Chúa là "phƣơng thế" cho tôi
nên thánh, và sự gặp gỡ Chúa là "phƣơng thế" cho hạnh phúc của tôi. Miệng vẫn nói là
Vì Chúa đấy, mà lòng vẫn hƣớng về mình nhƣ vậy. Nhƣng rồi khi hiểu ra: Cảm thấy
Chúa chƣa chắc đã là Gặp Ngài, tôi cũng vỡ lẽ rằng: Thánh thiện là ở chỗ tôi sống vì
Chúa, chứ không vì sự nên thánh của mình nữa. Tôi đã thoát ra khỏi cái Tôi và tự ái để
chỉ còn quan tâm đến "Nƣớc Cha mở tới, ý Cha thực hiện" thôi. Ðây cũng là lúc mà lòng
tôi thong dong và an định nhất, vì tôi không còn lo gì cho tôi, dù khô khan hay sốt sắng,
dù xứng đáng hay khuyết điểm. Tôi cũng chẳng bận tâm vì công việc thất bại hay gặp
trở ngại nữa, bởi lẽ tôi dựa vào sức Chúa, chứ không ỷ vào sức tôi, cũng chẳng sợ hãi
trƣớc sự tấn công của bóng tối. Tôi cũng chẳng bận tâm về số phận mai sau, vì tôi không
tìm thiên đƣờng cho mình, mà chỉ tìm vinh quang cho Chúa và hạnh phúc cho anh em.
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Ðây là giai đoạn ba, là cấp toàn thiện theo đánh giá của các bậc thầy tu đức (Xem thêm
Fr. Roustang, Std, tr.194tt).
Lúc mà tôi không còn ỷ vào sức mình nữa cũng là lúc Thánh Thần vào cuộc trực tiếp,
khiến tôi không còn phải nên thánh, vì chính Ngài thánh hóa tôi. Tôi đã chuyển từ hoàn
thiện thủ đắc (một hoàn thiện rất thiếu sót) sang hoàn thiện thiên phú (với phong thái
của Trời).
Ở tột điểm của giai đoạn ba, cảm nhận hiện diện đã thành một với hiện diện, và cảm
nhận ấy không chỉ diễn ra từng lúc mà thƣờng hằng luôn. Ðây là Cung phòng bảy theo
tự vựng Tiên sa Avila, là "Hôn nhân thiêng liêng" theo tiếng gọi của cả Tiên sa Avila lẫn
Yoan Thánh giá. Theo Tiên sa Avila, vào giai đoạn chót này, hồn và Chúa đã "nên một
sự với nhau" nhƣ nƣớc mƣa rơi hòa trong nƣớc sông, và nên một vĩnh viễn vì "Thiên
Chúa không muốn xa hồn nữa", còn hồn thì "ở hoài với Chúa trong trung tâm ấy". Ðây
là nói về cả cảm nhận lẫn sự thực. Trƣớc Hôn nhân, dù hợp nhất đến đâu, hồn cũng chỉ
cảm nhận sự thực ấy từng lúc, chứ từ đây thì hồn thấy Ngài hiện diện thƣờng hằng (Xx.
Lâu đài nội tâm, Cung phòng bảy, ch.2).
Tôi không thể nói: ở đây không còn sợ ngã (té) (Yoan Thánh giá cho rằng trong Hôn
nhân thiêng liêng, hồn đƣợc cắm vững trong ân sủng Chúa, không còn phải sợ gì nữa Ca khúc thiêng liêng, đoạn 22. Còn với Tiên Sa Avila, thì sự an toàn không tuyệt đối Lâu đài nội tâm, Cung phòng bảy, ch.2). Nhƣng thuyền tôi đã đƣợc thả neo khá chắc ở
bến Chúa rồi. Tôi cũng không thể bảo: Ở đây không có tiến thêm nữa. Vì đỉnh toàn thiện
tuy đã tới mà vẫn ở cao hơn, vẫn phía trƣớc, và tôi chỉ đặt chân đến lúc mà tôi hoàn tất
cuộc đời. Cho nên, nên thánh là tiến mãi không ngƣng, và không tiến là thoái đấy. Có
điều tôi tin đƣợc vào sự vững chắc của bƣớc tiến, vì tôi đã hôn kết với Chúa, vì Chúa
luôn ở cùng tôi. Chúa luôn ở cùng tôi, dù với thiếu sót bao giờ chả có do tính yếu đuối tự
gốc của con ngƣời. Nên dù đã bƣớc đi trên đoạn đƣờng toàn thiện, tôi vẫn còn chi đó để
ăn năn, để thanh lọc cho thêm tinh tấn. Kính càng trong, thì mắt nhìn ra hạt bụi càng
nhỏ. Vì thế, bƣớc tiến dù ở giai đoạn nào cũng vẫn là tiến trong cả Thanh, Minh và Hiệp
đạo. Minh ngay trong lúc khởi đầu, vì tôi chỉ khởi đầu bƣớc tiến khi đã đƣợc Chúa thúc,
đã cảm thấy Chúa ngọt ngào và cảm thấy muốn tiến xa. Cũng ở bƣớc đầu với hƣớng
nhắm tiến xa ấy. Chúa đã ở cùng tôi, nghĩa là có kết hiệp rồi. Và cứ thế Thanh, Minh,
Hiệp dắt díu nhau đi, với Thanh ngày càng hƣớng tới tinh vi, với Minh (hay Tiến) đổi
dần hƣớng và cách cố gắng, với Hiệp đi mãi vào chiều sâu tâm hồn.
Bƣớc tiến càng không thể ngƣng, khi mà yêu càng sâu thì khát khao Chúa và khát khao
vinh quang Ngài càng mãnh liệt, nhƣ trong kinh nghiệm của Tiên sa Avila chả hạn. Ðức
Ái muốn cho đi, nhƣng càng cho thì càng muốn dâng nhiều hơn nữa. "Mas, mas" (Nữa,
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nữa) nhƣ Phan sinh Xavier không thôi gào lên. Và đây cũng là nội dung câu châm ngôn
mà I-Nhã Loyola đề xƣớng cho mình và cho những kẻ đồng chí hƣớng: AD MAJOREM
DEI GRORIAM, cho Thiên Chúa đƣợc vinh quang hơn nữa!
Sau khi đã dâng hết, tôi vẫn còn cái cuối để dâng: cái Tôi, hay sự gắn bó ngầm, khó dứt
ra nhất, với mình. Thế nhƣng cái chính mình ấy mới là quà tặng của tình yêu. Mà tình
yêu thì thúc mở hết hầu bao, mở rộng vòng tay, mở tung lồng ngực. Tình yêu không tính
toán, tình yêu quảng đại hoàn toàn.
Ði sâu vào đức Ái ấy, tôi cũng cảm nhận sự bé nhỏ của mình. Chỉ có đức Ái mới dễ đƣa
tới khiêm nhu độ chót, không mấy khó khăn. Cũng chỉ đức Ái mới biến thánh thiện
thành hiện hữu cho tôi, lúc mà tôi không coi nó nhƣ một sở hữu nữa. Chứ dù đạo đức tới
đâu, thoát tục cỡ nào, mà không hƣớng duy về Chúa, thì tất cả những thứ ấy sẽ gom
thành của cải nó thổi phồng cái Tôi lên.
***
Từ đạo đức thủ đắc, tuy đã sang đạo đức thiên phú, nghĩa là do Chúa trực tiếp và hoàn
toàn, nhƣng không phải vì thế mà tôi không cần cố gắng nữa. Không còn cố gắng để chủ
động leo lên, nhƣng vẫn còn cố gắng để nhũn mình ra, để buông mình nƣơng theo đấng
đang bốc đƣa tôi lên và đẽo gọt tôi dƣới bàn tay êm dịu của Ngài. Vâng, không còn cố
gắng kín nƣớc giếng hay đạp gầu guồng, nhƣng cố gắng vẫn có để đón nhận cơn mƣa từ
trời và để nƣớc mƣa thấm sâu tới lớp đất bên dƣới.
Cảm nhận buông theo, thụ tiếp diễn ra trong cả chiêm lẫn hành ở giai đoạn thiên phú.
Trong hành động, thì đây là lúc tôi đƣợc dẫn dắt hoàn toàn bởi Thần khí, qua đặc huệ
của Ngài, khiến làm mà không phải tôi làm nữa, nhƣng chính Chúa làm nơi tôi (= Gal.
2.20). Nghĩa là khi đến việc, chính Chúa sẽ soi cho tôi biết điều cần biết, nghiêng ý muốn
tôi về điều nên chọn, v.v...
Tới đó, thì cũng phải tới đỉnh của A-patheia (vô thụ cảm) rồi: chẳng còn gì để bận tâm
nữa. Có điều, đây cũng là lúc mà tim tôi đƣợc đổi với tim chúa, nhƣ kinh nghiệm của
một số thánh, khiến tình cảm vừa rất mạnh vừa rất chìm, nhƣ một dòng nƣớc ngầm cuốn
tôi về phía ý Chúa và những gì vui lòng Chúa. Tuy vẫn còn phân biệt thân sơ tự nhiên ở
bề mặt, và ở bề mặt vẫn có đau khổ. Nhƣng tất cả thành êm dịu khi đƣợc nối với mạch
ngầm của đức Ái siêu nhiên. Vâng, dù may hay rủi, dù thuận hay nghịch, tất cả đã biến
thành quà tặng của Chúa, khiến rủi cũng thành may, chua chát cũng trở nên ngọt ngào
(Xem thêm Fr. Roustang, Std. tr.197).

TÓM LẠI
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Thánh thiện không chỉ là trong sạch hay miễn nhiễm, mà có gì tích cực hơn nhiều. Nên
thánh cũng không do lập công hay tích góp ân sủng, vì việc chính của tôi là ý thức về sự
thấp bé và yếu đuối của mình, để Chúa không gặp trở ngại trong việc thánh hóa tôi. Thế
nhƣng, hãy coi chừng: Tin vào Chúa không phải là ỷ lại, hết cố gắng đâu.
Thánh thiện thƣờng đi đôi với huyền nghiệm, nhƣng huyền nghiệm chỉ là một trong
những biểu hiện của thánh thiện. Thánh thiện là do đức Ái, nên thánh thiện là của con
ngƣời và hành vi.
Kẻ thực thánh là kẻ sống vì Chúa hoàn toàn, do đó cũng không còn bận tâm với cái
thánh của mình nữa. Toàn thiện là ân huệ của Chúa, nên phải bớt dần phần mình để
phần Chúa tăng lên. Chỉ khi tôi không còn tƣởng mình đáng gì nữa, mà chờ ở Chúa tất
cả, chỉ khi ấy Chúa mới có thể vào cuộc hoàn toàn, để đức hạnh chuyển từ thủ đắc sang
thiên phú, nên cao sâu, huyền nhiệm.
Con ngƣời thánh cũng là con ngƣời hội nhất. Các đức khi ấy hợp kết với nhau trong đức
Ái, các hành vi đi cùng hƣớng với nhau do một thái độ căn bản, các tƣơng quan hội tụ lại
khi yêu Chúa thành một với yêu ngƣời, yêu toàn thế giới...
Ðể tiến từ bình diện thủ đắc sang thiên phú, dù trong đức hạnh hay nghiệm tri, có lẽ
không thể không trải qua những đêm tối chúng giải thoát ta khỏi những vƣớng mắc sâu
xa cuối cùng về mặt đức lý và tâm lý, đồng thời khiến ta quen dần với một ánh sáng và
cách sống khác hẳn.
Thanh luyện xong và sống dƣới tác động trực tiếp của Thần khí quen rồi, tôi có thể đƣợc
đƣa tới Hôn nhân thiêng liêng, ở đó cảm nhận thành thƣờng hằng về sự có mặt của Chúa
cả trong suy chiêm lẫn hành động. Dù thế chăng nữa, bƣớc tiến vẫn không ngừng, vì nếu
không thì cảm giác tự mãn sẽ làm ta tuột dốc.
Dù tiến trình đƣợc chia thành Thanh-Minh-Hiệp hay Khởi-Tiến-Thành, sự phân ranh
không thể rõ nét, và sự đảo ngƣợc luôn có thể xảy ra.
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Các tôn giáo đã có bề dầy lịch sử và bề sâu phát triển đều phong phú về huyền nghiệm.
Ít nhất, đó là Ấn giáo, Phật giáo và Kytô giáo (Ðạo giáo và Hồi giáo cũng có ít nhiều).
Ấn, Phật luôn coi huyền nghiệm là cùng đích của con đƣờng. Huyền nghiệm, đó là giác
ngộ nó giải thoát ta, đƣa ta nhập Niết bàn hay đồng hóa với Brahma.
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Kytô-giáo không coi huyền nghiệm là cần cho cứu độ. Nhƣng hữu thức hay vô thức,
phần đông vẫn tƣởng huyền nghiệm làm nên thánh nhân. Dẫu sao thì huyền nghiệm
vẫn là một trong những biểu hiện của thánh thiện, dù không chắc hoàn toàn. Nói rõ hơn,
một thánh nhân bình thƣờng thế nào cũng trải qua một số kinh nghiệm diệu kỳ nào đó,
dù không phải cứ có kinh nghiệm ấy là thánh đâu. Vì cả lý do trên lẫn lý do dƣới, việc
tìm hiểu huyền nghiệm rất hữu ích cho cả ngƣời làm linh hƣớng lẫn kẻ đang leo đồi
thánh thiện.

Huyền nghiệm: hiện tƣợng và loại hình
Kytô-giáo xƣa tƣởng chỉ "ngƣời của Chúa" (homme de Dieu) mới có ơn huyền nghiệm.
Còn nhiều ngƣời trong Ấn, Phật giáo lại tƣởng Kytô-giáo chỉ là đạo lập công, không biết
đến huyền nghiệm, nên họ coi rẻ coi khinh.
Vậy huyền nghiệm là gì, và có gì khác nhau giữa huyền nghiệm Dân Chúa và huyền
nghiệm "dân ngoại"?
Trƣớc hết, không nên lẫn huyền nghiệm với "hiện ra" (apparition). Trong Hiện ra (nhƣ ở
Lộ đức, La vang), kẻ thấy thì nhìn bằng mắt, nghe bằng tai đối tƣợng ở ngoài mình. Còn
kẻ huyền nghiệm không thấy bằng cảm giác, mà bằng trí tƣởng, tuệ trí..., nghĩa là bằng
kinh nghiệm nội tâm. Cái mà họ cảm nhận có thể là một hiện diện kỳ bí, mà hiện diện
sâu nhất sẽ là "từ bản gốc (Thiên Chúa) đến bản gốc (hồn)" (substance à substance),
không qua ý tƣởng hay ảnh tƣợng hoặc trung gian (medium) nào khác.
Thực ra theo thánh Tôma Aquinô, chỉ trong cuộc sống vinh phúc mai sau, hồn mới biết
Chúa không qua trung gian nữa, mà biết thẳng Ngài ở yếu tính (yếu tính Thiên Chúa
đến thay thế ý tƣởng ta về Ngài). Còn trong cuộc sống lữ khách này, dù biết sâu đến đâu
cũng phải qua một cái gì phản chiếu (1Cor. 13.12), cái mà thần học gọi là mô thức thiên
phú (formes infuses).
Ðối tƣợng của huyền kiến thƣờng là Thiên Chúa của kinh nghiệm. Vâng, của kinh
nghiệm, chứ không của tri thức trừu tƣợng và khách quan. Ðối tƣợng ấy cũng là một mầu
nhiệm đƣợc hiểu, không bằng cách hiểu lạnh lẽo của khoa học, mà bằng một thứ trực giác
nó đánh cuộc cả con ngƣời tôi.
***
Nghiên cứu các loại huyền thức trong và ngoài Kytô-giáo bên phƣơng Tây, có học giả
phân chúng thành ba loại: huyền nghiệm yếu tính (d'essence), huyền nghiệm hôn hiệp
(nuptiale) và huyền nghiệm trống vắng (d'absence).
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- Huyền nghiệm yếu tính cho một cái nhìn nghiêng về siêu hình và có hƣớng nhất
nguyên (monisme), hơi hƣớm Tân Platon-phái. Hồn thấy mình nhƣ hòa vào cái Thể siêu
việt gốc nguồn, mà nó là phản ảnh. Tiêu biểu cho loại hình kinh nghiệm này có thể tìm
thấy nơi Thầy Eckhart. Eckhart phân biệt giữa Thiên Chúa và Thiên tính. Thiên tính thì
không thể đƣợc xác định thành một dạng thức, một cái gì rõ rệt. Từ vùng âm u ấy sẽ hiển
định lên đấng là Thiên Chúa. Ðối xứng với Thiên Chúa thì có hồn. Tự bề sâu thăm thẳm
của nó, hồn đƣợc làm vừa đúng để chứa đựng Thiên Chúa. Lý do là vì hồn đƣợc Thiên
Chúa sinh ra bằng một hành động vĩnh hằng và theo khuôn mẫu Ngài.
Trƣớc khi làm nên vạn vật, trong có con ngƣời, Thiên Chúa mới chỉ là Thiên tính thôi. Ðã
thành xa lạ với khuôn mẫu của mình là Thiên Chúa rồi, hồn chỉ tìm lại nguyên căn
(identité) mình khi đƣợc hƣ vô hóa bởi ân sủng. Do ân sủng mà trở về hƣ không rồi, hồn
đƣợc nâng khỏi tình trạng thụ tạo để đón nhận Thiên Chúa cũng trở về với Thiên tính.
Và đây là cái nhìn hơi lệch về nhất nguyên chủ nghĩa của Eckhart.
Tuy De Jefferies (1848-1887) không biết đến tiền bối Eckhart (1260-khoảng 1327) hay một
huyền nghiệm nhân nào khác, nhƣng cũng nhƣ Eckhart, ông kinh nghiệm cái "Hiện tại
vĩnh hằng", cái Thiên (deity) vƣợt trên Thiên Chúa (deity), và cái hồn thiên tính của
mình.
Kinh nghiệm De Jefferies, nhất của Eckhart (nói cho đúng ra, cách hiểu của họ về kinh
nghiệm ấy) có gì khá giống với kinh nghiệm cổ điển của Upanisïad vốn phân biệt
Brahmâ Thƣợng đế hữu định với Brahma siêu việt vô định.
- Huyền nghiệm hôn hiệp tập trung nhiều ở môi trƣờng đan viện, giữa giới nữ lƣu. Với
họ, Chúa Yêsu là Tình lang và Phu quân. Tình phu phụ thiêng liêng ấy làm nên do một
hiệp nhất sâu nó biến cải hồn trong Chúa, nó nâng hồn lên (nhƣ) ngang hàng Chúa để
hồn có thể nói năng rất bạo dạn, tự nhiên, đôi khi "nhõng nhẽo" nữa.
Trong Ấn độ giáo, ở những nơi mà trào lƣu sùng mộ (bhakti) lên cao, sự phân biệt ChúaHồn ngày càng thêm rõ, cả trên bình diện tƣ tƣởng lẫn huyền thức. Cùng với sự phân
biệt, có sự xác định đôi bên nhƣ những cái Tôi (ngã) cụ thể. Có điều những ngƣời nhƣ
huyền nghiệm nữ Mirâ Bâi, trong quan hệ "ăn ở" với ông vua chồng mình, chỉ dùng ông
này để thể nghiệm sự hôn hiệp của mình với Ðức Chúa thôi.
- Huyền nghiệm trống vắng theo Von Balthasar là kinh nghiệm thông hiệp với Chúa
Yêsu ở chỗ Ngài khác với Cha Ngài, vào lúc mà Ngài, vì mang tội chúng ta, đƣợc đặt
vào địa vị tội nhân để chết nhƣ một tội nhân. Vẫn theo Von Balthasar, đây là đỉnh cao
nhất của huyền nghiệm.
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Theo H. Brémond, kinh nghiệm nói trên là về sự thiếu vắng Thiên Chúa, với cảm giác
khô khan, với đức Vọng trống trơn (pure espérance) không ƣớc muốn: "Cha ơi, sao nỡ bỏ
con?"
Chẳng những Vọng tinh thuần, mà Yêu cũng giống thế: một tình yêu vô vị lợi, với niềm
tùng thuận vô biên, không với điều kiện chi hết.
H. Brémond xếp kinh nghiệm đau khổ nói trên vào loại hƣớng thiên (théocentrique), đối
nghịch với loại hƣớng nhân (anthropocentrique) trong đó Thiên Chúa đƣợc cảm thấy
nhƣ hƣớng về con ngƣời và sự cứu vớt của nó, khiến nó đƣợc no nê trong vui thỏa của
hiệp thông.
Kinh nghiệm trống vắng, khô cằn này phải chăng là đêm tối thụ động đƣợc nói đến
trong Yoan Thánh giá? Nếu quả đây là thứ đêm tối ấy, thì đây cũng là cách thanh luyện
cần thiết để đƣa vào những huyền nghiệm no say cuối cùng, và nhƣ thế, kinh nghiệm
trống vắng đâu chỉ là hƣớng thiên, cũng nhƣ kinh nghiệm no say đâu chỉ là hƣớng nhân
và ở vào thế đối nghịch?
Ngoài ra, Thần khí Chúa vốn tự do và phóng khoáng, nên không thể khoanh vùng rõ
các hoạt động của Ngài trong tâm hồn ta. Sự phân chia theo cấp loại chỉ nói lên cố gắng
của lý trí để hiểu về một cái mà bản chất là vô cùng khó hiểu. Trong thực tế, Thiên Chúa
thƣờng dựa theo thiên hƣớng, tập quán và tình trạng đức hạnh mỗi ngƣời để tu sửa, bồi
dƣỡng và hƣớng dẫn họ. Với I-nhã Loyola, một hiệp sĩ đích danh mà lý tƣởng là xả thân
vì minh chủ, đức Kytô đã hấp dẫn ông qua ý tƣởng Phụng sự (service). Tiếng Phụng sự
vang lên bất tận trong cuốn Thần thao với một âm sắc thâm trầm. Phụng sự chính là
hƣớng đi của con đƣờng mà Thần thao đề nghị với ta. Những bài niệm xƣơng sống của
nó: Vƣơng quyền (Le Règne), Hai hiệu kỳ (Les deux étendards), Ngƣời ba loại và Khiêm
ba cấp, bằng cách đối lập Yêrusalem với Babylone và Chúa với Satan, sẽ dẫn dắt cho
hành giả biết "chọn mặt gửi vàng"; thế rồi bằng cách nêu lên những mẫu phụng sự khác
nhau, sẽ cho ta thấy đâu là chọn lựa xứng đáng nhất, cũng là quảng đại nhất. Huyền
nghiệm của huyền sỹ nổi danh I-nhã quả đúng huyền nghiệm Phụng sự, một loại hình
không có gì giống với những huyền nghiệm quen đƣợc bàn trƣớc đó, trong đời sống đan
tu, cố nhiên.
Thiết nghĩ, với ai từng đã biết nhiều về tôn giáo Phƣơng đông, thì không phải môi
trƣờng Rhéno-flamand sản sinh ra huyền nghiệm yếu tính, và môi trƣờng đan viện
Kytô-giáo là lò đúc riêng của huyền nghiệm Hiệp hôn.
Khi còn thiếu vắng tình yêu, Ấn giáo và Phật giáo đã dồn sức cho cái đầu, tƣởng nhƣ tri
thức là thiêng liêng và cao quý nhất. Huyền nghiệm đƣợc chuẩn bị bằng hạ thức (cái biết
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lý tính qua học hỏi) sẽ tận kết ở siêu thức. Tri thức dù là ở siêu thức, vẫn có gì lạnh lẽo do
khí sắc "siêu hình" của nó. Mà cái nhìn siêu hình thì nghiêng về đơn nhất yếu tính, do đó
nhất nguyên: "Thiên địa vạn vật nhất thể", "Trời là một với tôi". Thật ra, cái Thể tối cao
thƣờng đƣợc nghiệm ở hai cấp khác nhau: cái siêu việt thì chƣa xác định thành gì để có
thể đƣợc biết là gì, còn cái xác định rồi thì trở nên Chúa tể vạn vật ngay: "Vô danh thiên
địa chi thủy, hữu danh vạn vật chi mẫu" (Ðạo đức kinh). Vâng, cái Thiên siêu đẳng thì
vƣợt trên Thƣợng đế. Và Brahma vô tạo thì vƣợt trên Brahmâ chủ tạo (créateur). Và có lẽ
cũng thế đối với Thiên tính và Thiên Chúa của Thầy Eckhart, đối với thần (deity) và siêu
thần (beyond deity) của Richard Jefferies.
Thế nhƣng khi đã kinh nghiệm tình yêu trong phong trào bhakti rồi, Ấn giáo liền rời bỏ
cái đầu để tìm kiếm con tim, rời bỏ tri thức để chuyển sang tình cảm. Brahma trung tính
(neutre) và siêu hữu-tri (sat-cit) đã rút lui vào bóng tối để nhƣờng chỗ cho Ðức Chúa
lang quân của hồn, một Ðức Chúa xác định nhƣ một bản ngã, thậm chí với một thân xác
thiêng liêng. Chƣa hết, ngƣời ta còn kéo Ngài xuống thấp hơn, cho gần gũi với loài
ngƣời: Ngài đã giáng trần (ava-trä) làm ngƣời, làm ông hoàng Râma, làm mục tử
Krishna. Ðối diện và phân biệt với Ðức Chúa, có hồn mà Chúa yêu thƣơng, và vì yêu
thƣơng nên tìm đủ mọi cách để cứu vớt, giải thoát. Ðể rồi dù trong tình trạng giải thoát,
tôi vẫn còn là tôi trong Ngài, trong hôn phối thiêng liêng và vĩnh cửu với Ngài.
Nhƣ thế, huyền nghiệm bao giờ cũng là một kinh nghiệm hiệp nhất. Có điều hiệp nhất
yếu tính (hồn tan vào trong Brahma vô biệt) khác hẳn thứ hiệp nhất bản ngã nói trên. Kẻ
theo con đƣờng cái đầu thì tập trung (định thần) vào một điểm ở đầu. Kẻ theo con đƣờng
tình thì tập trung vào điểm giữa trái tim. Trong Ấn giáo cổ thời, ngƣời ta coi huyền
nghiệm yếu tính (Brahma vô biệt nơi mình và vô phân với tôi) là cao nhất. Nhƣng trong
Ấn giáo ngày nay ngả theo Bhakti, thì cao nhất lại là huyền nghiệm hôn hiệp (Xx.
Bhagavad-giâtâ, ch.XII). Với Kytô-giáo, khải mạc cao nhất về Thiên Chúa là mầu nhiệm
Ba ngôi, tức Thiên Chúa hữu biệt rõ ràng. Có điều Ba ngôi ấy lại một Thể, nên trong
huyền nghiệm Ba ngôi, hành giả khi thì thấy Một, lúc lại thấy Ba trội hơn. Còn giữa hồn
với Chúa, thì dù cảm nhận hiệp nhất sâu đến đâu, vẫn thấy "Chúa với hồn tuy hai mà
một, hồn với Chúa tuy một mà hai", chứ không bao giờ chỉ có mặt hòa đồng.
Ngƣời ta cũng chia ra hai thứ: huyền nghiệm thiên về biết và huyền nghiệm thiên về
cảm. Chỉ có thể nói là "thiên" thôi, vì nếu biết bằng nghiệm, thì cái biết ấy là thứ trực giác
nó choán hết nội tâm, khiến không thể thiếu nghiệm cảm. Có nghĩa là tri đấy cũng là
cảm đấy, và ngƣợc lại.
Huyền nghiệm còn nằm ở độ sâu ngoài tầm với của ý thức, nên không cách nào trí năng
hiểu rõ bằng ngôn ngữ của mình. Khoảng cách giữa hai bên ấy khiến cho cùng một kinh
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nghiệm có thể đƣợc giải thích khác nhau bởi những nghiệm nhân khác nhau, tùy theo
tập quán tƣ tƣởng và niềm tin của họ.
Khoảng cách giữa nghiệm và hiểu còn đƣợc nối dài thêm bởi khoảng cách vô cùng lớn
giữa huyền nghiệm hiện tƣợng ấy với huyền nghiệm căn bản. Huyền nghiệm căn bản là
ân sủng, hay sự thật của hôn hiệp giữa hồn với Chúa, sự thật nó chìm ở chỗ tột sâu và chỉ
hiển lộ mai sau trong huyền kiến vinh phúc (vision béatifique). Sự thật của hôn hiệp này,
trong một số điều kiện và dƣới tác động của Thần khí, có thể hừng lên ngay phía dƣới ý
thức trƣờng thành huyền nghiệm hiện tƣợng, quen gọi huyền nghiệm, trống trơn. Huyền
nghiệm hiện tƣợng có thể diễn ra với sự tham dự của lý trí, trí tƣởng hay cảm giác. Hoặc
diễn ra ở một vùng sâu hơn, vùng tuệ trí hay buddhi, mà khiếu năng không vƣơn tới
đƣợc, nên cũng chẳng hiểu chi hết. Tuệ trí, trong tự vựng huyền nghiệm học Kytô-giáo,
còn đƣợc gọi là "mũi nhọn trí năng", "đỉnh tinh thần", "mũi nhọn của hồn" hay "bản thể"
(cũng của hồn ấy).
Dẫu sao, cái đƣợc gọi là Mũi nhọn hay Bản thể đó chƣa hẳn là điểm sâu chót của nội tâm.
Ở chỗ sâu nhất này, ta bắt đầu gặp Chúa trong ân sủng. Ân sủng tỏa thành động năng
trong những đức thiên phú, mà hạt nhân là Tín-Vọng-Ái. Tín Vọng Ái là hôn hiệp với
Chúa nó hƣớng về cuộc sống. Khi luồng điện Tín Vọng Ái căn bản vốn thiên phú này nối
phần nào đƣợc với mạch điện ý thức, thì có chớp sáng huyền nghiệm. Huyền nghiệm là
sự gặp Chúa bên trong bắt đầu thấy đƣợc phần nào ở bên ngoài, tức ở ý thức. Nội tâm
càng đƣợc rửa sạch và dọn quang, thì cái nhìn ý thức càng soi tới sâu hơn, ở "mũi nhọn
linh hồn", chỗ mà chỉ Thiên Chúa tới nổi, chứ Satan thì không.
Ở chỗ sâu nhất của nội tâm, sự hiệp nhất với Chúa bằng các đức thiên phú bị chìm trong
bóng tối vô thức hoàn toàn. Tại sao thế? Vì đây là ánh sáng thuần túy, ánh sáng không
bụi theo cách diễn tả của Yoan Thánh giá về Ðêm tối thụ động, nên không gì phản chiếu
sẽ không sáng nổi với khiếu năng ta. Ðể sáng lên về phía ý thức, ánh sáng (của kinh
nghiệm căn bản kia) phải chiếu lên các tập quán tƣ tƣởng và do đó lồng vào các khuôn
văn hóa của đƣơng sự. Nó hiển lên nhờ khuôn, nhƣng cũng do khuôn mà biến dạng
phần nào. Do đó mà có hồn thấy Chúa nhƣ minh quân, hồn lại thấy nhƣ một tình lang lý
tƣởng. Ramâkrishna cũng huyền nghiệm Chúa Kytô, nhƣng lại diễn tả Ngài nhƣ một
thƣợng thần trong Ấn độ giáo của ông. Rất có thể ông gặp Chúa (ở kinh nghiệm nội tâm)
thật, nhƣng ông không thể tách ra khỏi các phạm trù tôn giáo của mình khi hiểu và nói
về Chúa.

Huyền nghiệm: phần Thiên Chúa và phần con ngƣời
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Trƣớc đây, Kytô-giáo tƣởng rằng chỉ trong Hội thánh mới có huyền nghiệm. Kịp đến khi
tiếp xúc với huyền nghiệm Ấn, Phật giáo, ngƣời ta bắt đầu nghĩ đến khả thể về một
huyền nghiệm tự nhiên. Chỉ có thể gọi là tự nhiên nếu nguồn gốc của nó là tâm lý suông,
thậm chí tâm bệnh lý. Chứ làm sao gặp gỡ Thiên Chúa đƣợc nếu chẳng gặp trong siêu
nhiên?
Chúng ta hãy xét vấn đề trên bình diện nguyên tắc, sau đó mới đi vào phân tích hiện
tƣợng. Trên nguyên tắc, dù ngoài Giáo hội (hữu hình) vẫn có ân sủng, và đấy là ân sủng
đức Kytô, do hành động cứu chuộc của Ngài mà có. Ðã có thể ban ân sủng, tức sự kết
hiệp với Chúa bằng huyền nghiệm căn bản, thì hẹp gì mà Chúa không thể cho phép từ
kinh nghiệm căn bản ấy phát sinh huyền nghiệm hiện tƣợng?
Bạn sẽ chất vấn: Dù ngoài Kytô-giáo nếu có huyền nghiệm thực, thì huyền nghiệm ấy
luôn mật thiết với Chúa Kytô; vậy cớ sao huyền nghiệm Ấn, Phật giáo chẳng mang một
đƣờng nét Kytô-tính nào, lại còn đi ngƣợc giáo lý ở nhiều điểm nữa?
Câu trả lời đã đƣợc sơ phác ở cuối tiểu đề trên. Và đây là khoảng cách giữa huyền
nghiệm căn bản (hay ân sủng cùng Tín Vọng Ái thiên phú) với huyền nghiệm hiện
tƣợng, cộng thêm khoảng cách giữa huyền nghiệm này với việc hiểu nó bằng lý trí và
giải thích nó bằng ngôn từ. Do khoảng cách kép ấy, mà Chúa tuy có một, nhƣng kinh
nghiệm về Chúa có nhiều, và giải thích kinh nghiệm càng dễ "tam sao thất bản". Phải,
Thiên Chúa vốn vô dạng, vô biên, nên đối với cách nhìn hữu dạng hữu biên của ta, Ngài
không thể giới hạn trong một chân dung rõ ràng và duy nhất. Mỗi ngƣời khi nghiệm
Ngài hay hiểu Ngài đều đã "chế biến" Ngài, phần nào đã "sáng tạo Ngài theo hình ảnh
của mình".
Nếu đây là huyền nghiệm huệ trí, thì phần góp của con ngƣời rất ít, khiến ta thấy đƣợc
chân dung "gin" của Ngài phần nào. Có điều thấy (bằng thần) đâu phải là hiểu (bằng lý
trí), huống nữa diễn tả ra.
***
Nhƣ trên đã nói, nếu nghiệm Chúa thực, thì phải nghiệm siêu nhiên thôi. Vấn đề bây giờ
đặt ra, là có thể có hay không những hiện tƣợng y nhƣ huyền nghiệm, mà thực thì không
có gặp gỡ (đấng thiêng liêng)?
Nếu đây là thị kiến giác cảm (qua giác quan) hay hình tƣởng (qua trí tƣởng), thì chỉ cần
tác động đúng cách đúng chỗ vào cơ thể là phát sinh ngay. Tác động vô, thì dù tự nhiên,
thần lành hay thần ác đều làm đƣợc (mà không cần đối tƣợng có thực ở đấy). Tự nhiên,
đó là bức xạ tâm lý từ các nguyên tiêu vô thức, đó là từ vô thức những sóng thần cảm xạ
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(affect). Tự nhiên, đó còn là một tâm hồn quá nhạy cảm và yếu đuối, khiến nghĩ đến gì
có thể thấy ngay cái ấy, và sự yên trí đôi khi hiển hiện thành thƣơng tật trên ngƣời.

Từ kinh nghiệm đức tin đến kinh nghiệm huyền bí
Sự gặp gỡ thân thiết của hồn với Chúa trong ân sủng đƣợc hiển lộ phần nào trong huyền
nghiệm với ý thức ta. Vì thế, đây là một hạnh phúc khó tả theo kinh nghiệm của Tiên sa
Avila, Yoan Thánh giá và bao ngƣời khác. Ðây là mùi vị tiên báo cho vĩnh phúc mai
ngày.
Không thể tả, huyền nghiệm cũng là kinh nghiệm không thể hiểu và không thể mờ phai.
Cái ấn tƣợng sâu xa và khó quên ấy sẽ mãi hƣớng ta về siêu nhiên và củng cố ta trong
đạo đức, và vì thế rất có ích.
Huyền nghiệm tuy cho ta nếm thử "Chúa ngọt ngào biết bao" (quam dulcis), nhƣng lại
để thòm thèm, khiến chỉ "một ý nghĩ hay lời nói nhắc cho thấy rằng chƣa thể chết ngay
(để về hƣởng Chúa trọn vẹn) đủ khiến cảm nhận, không hiểu do đâu, nhƣ một nhát
(búa), một mũi tên lửa... Và vết thƣơng đau ghê gớm... ở chỗ sâu, mật nhất của hồn, ở đó
tia lửa dù chỉ thoáng qua, cũng biến thành tro bụi tất cả những gì nó gặp ở bản tính
phàm trần chúng ta" (Lâu đài, 6.11). Chính vì mạnh nhƣ thế, huyền nghiệm hủy diệt
trong phút giây mọi vấn vƣơng, đồng thời gắn chắc ta với Chúa. Vì huyền nghiệm "mê
ly" đến thế, nên nó là đích nhắm duy nhất của con đƣờng Ấn, Phật.
Tuy không coi trọng huyền nghiệm nhƣ vậy, nhƣng vì sự phong nhiêu và phong phú
của nó, một Kytô-hữu đức hạnh không khỏi ƣớc ao, mơ tƣởng.
***
Ngoài huyền kiến vinh phúc (vision béatifique) ra, Chúa Yêsu khi ở trần thế còn sống
thƣờng hằng cái kinh nghiệm "Cha ta với ta là một", cái kinh nghiệm cấp cuối mà con
ngƣời có thể đạt tới ở đây: Hôn nhân thiêng liêng. Trong số các tông đồ, ít nhất có Yoan
và Phaolô vƣợt tới chiêm thụ động (contemplation passive).
Xuyên qua tác phẩm của mình. Yoan để lộ một tầm hiểu rất sâu về quan hệ Ba ngôi, về
sự sống siêu nhiên trong tƣơng quan với mầu nhiệm Nhập thể, về cuôïc chiến giữa các
sức mạnh thiêng liêng ở hậu trƣờng cuộc sống. Làm sao có nổi một thứ trực giác thần học
cao đến thế vào buổi khai sinh của đạo nếu không đƣợc sáng soi đặc biệt bởi huyền kiến
trí năng (theo cách phân chia của Yoan Thánh giá)?
Và cũng vậy đối với Phaolô, cùng với Yoan đƣợc coi là thần học gia đầu của Kytô-giáo.
Theo chính Phaolô tiết lộ, ông tiếp nhận chân lý đạo từ Chúa phục sinh trực tiếp (2Cor.
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12.1). Nhờ đó có thế đứng sứ đồ ngang với những sứ đồ khác (Gal. 1.12-17). Rõ hơn nữa,
ông cho biết đã đƣợc mang tới tầng trời thứ ba, tức thiên đƣờng (2Cor. 12. 1-4), và ông tỏ
ra rất quý trọng những ân huệ này.
Có điều, dù biết và quý huyền nghiệm, nhƣ Chúa Yêsu, Phaolô và Yoan chẳng hề thôi
thúc tín hữu phải cố đạt đƣợc nó. Họ chỉ hƣớng lòng ta về Trời và chỉ đƣờng cho ta đi tới
đó thôi. Vâng, vinh phúc Kytô-giáo đƣợc tìm ở cánh chung cơ, chứ chƣa có mặt bây giờ
nhƣ trong Phật, Ấn giáo. Ðích tới đã chẳng nằm ở đây, lúc này, thì huyền nghiệm dù cao
nhất nhƣ Hôn nhân thiêng liêng cũng còn khoảng cách lớn với trực kiến vinh phúc
(béatifique). Vâng, huyền nghiệm mới chỉ là xem "qua tấm gƣơng", chứ chƣa "mặt đối
mặt" đâu (1Cor. 13.12). "Mặt đối mặt" vẫn là cái phải vƣơn tới trong đức Vọng, nên tiếp
xúc dù trong Xuất thần hay Hôn nhân vẫn phải qua đức tin tăm tối.
Con đƣờng Chúa mở ra và tông đồ truyền lại luôn là con đƣờng đức tin, đƣợc đón nhận
từ ngoài qua huấn giáo (catéchèse), đƣợc sáng soi từ trong bởi Thánh Thần. Lời giáng
trần thành Lời đƣợc khách quan hóa. Thánh Thần giáng lâm khiến Lời đang bên ngoài
ấy đƣợc nhập tâm, và Tín-Vọng-Ái đƣợc phú vào (thiên phú). Kể từ lúc này, nhờ thúc
đẩy của ân sủng và cố gắng sống đạo, sẽ hình thành dần nơi ta một kinh nghiệm đức tin.
Ðức tin thiên phú nhờ đó, từ bên trong sáng dần ra bề mặt ý thức, sẽ làm nên sống
nghiệm huyền bí đức tin (mystique expérientielle de foi) nó làm nền gốc để từ đó có thể
mọc lên huyền nghiệm chính danh Kytô-giáo.
Kinh nghiệm đức tin gọi là sống nghiệm, vì nó tàng ẩn trong cuộc sống, trong hành
động, cả trong thẩm định lờ mờ của động cơ Vì Chúa, chứ chƣa hiện rõ trên màn hình tƣ
tƣởng. Kinh nghiệm ấy đã có gì là huyền (mystique) bởi do tác động từ trong của đức tin
thiên phú, của ân sủng nói chung. Ân sủng đang phát triển và lộ ra với sự hợp tác của ta
trong học hỏi và hành động. Ân sủng ấy rồi sẽ hiển định ở tâm tƣ thành một thứ động
năng đức tin (dynamisme de foi) và nhạy cảm đức tin (sensibilité de foi), qua đó tôi có
khả năng đánh giá một lý thuyết trong tƣơng quan với toàn hệ thống giáo lý của đạo,
đánh giá một sự việc trong tƣơng quan với toàn hệ thống luân lý đức tin.
Sự đánh giá bằng sống nghiệm đức tin ấy thƣờng nghiêng về thực hành hơn lý thuyết.
Cố nhiên một thần học gia thông minh cũng có thể nhìn ra vấn đề dù không cảm nhận
đƣợc. Nhƣng nếu kèm theo học thức và sự thông minh, còn có ánh sáng bên trong của
đức tin, thì sự sáng suốt của ông sẽ đƣợc lũy thừa trong một thứ trực giác sâu xa. Trái lại,
với ai thánh thiện mà ít học, thì sự nhạy cảm đức tin của họ cũng bị giới hạn rất nhiều do
thiếu chiều rộng của kiến thức và nút thắt của lý luận. Chính vì thế, thánh Tiên sa Avila
luôn đòi hỏi sự học thức của các linh hƣớng.
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Vì con đƣờng đức tin kết hợp cả trong lẫn ngoài, cả sống nghiệm lẫn khách quan, nên tin
cũng là một quy thuận hai mặt: quy thuận cơ chế bên ngoài đi đôi với quy thuận Thần
khí bên trong.
Có điều con đƣờng ấy, tuy khởi phát từ khách quan niệm lý (objectivité conceptuelle),
nhƣng lại tận kết ở sống nghiệm, mà đỉnh cao là huyền kiến (hay sống nghiệm) vinh
phúc, nên huyền nghiệm, ở chỗ là sao bản trần thế và nếm trƣớc của vinh phúc, luôn là
điều đáng ƣớc mong của mọi ngƣời.
Có điều Kytô-giáo là đạo của tình yêu, nên cái mà thánh nhân muốn cuối cùng, cái ấy
không phải là vinh phúc, do đó huyền nghiệm, nhƣng là vinh quang Chúa Kytô và hạnh
phúc của anh em. Chính vì thế, họ sẵn sàng từ giã cái giƣờng huyền nghiệm ấm êm để ra
đi truyền giáo. Thậm chí có vị thánh còn muốn sống mãi để mở Nƣớc Cha, muốn đi vào
chín tầng địa ngục để biến nó thành thiên đƣờng của yêu thƣơng.

Huyền nghiệm: giai đoạn chuẩn bị
Tiến trình huyền nghiệm đƣợc trình bày rõ và chi tiết nhất trong hai cuốn Tự
truyện và Lâu đài của Tiên sa Avila.
Tự truyện so sánh tri nghiệm với bốn cách tƣới vƣờn, mà huyền thức bắt đầu với cách
tƣới thứ hai. Tƣới cấp một bằng nƣớc kín từ giếng, nên vất vả thì nhiều, mà tƣới tẩm
chẳng bao nhiêu. Tƣới cấp hai thì bằng gầu guồng, nƣớc khá dồi đào lại đòi ít công sức,
nên có giờ ngơi nghỉ trong Chúa, và đây là huyền nghiệm An tĩnh (quiétude). Tƣới cấp
ba do nƣớc suối, nƣớc sông, gần nhƣ chẳng vất vả gì, mà nƣớc lại ngấm đầy tất cả: đây là
Hoàn hiệp (union pleine) với các khiếu năng ngủ hết (sommeil des puissances). Tƣới cấp
bốn thì do mƣa tƣới, nghĩa là Trời làm, khiến cho mọi khiếu năng, thậm chí giác quan,
đều ngƣng hoạt động. Hiện tƣợng này có tên gọi Xuất thần (extase).
Mƣời hai năm sau khi hoàn tất Tự truyện, Tiên sa khởi công Lâu đài mà chị viết xong
cùng năm 1577. Có lẽ vào thời Tự truyện, chị chỉ biết đến Xuất thần, còn bây giờ sang Lâu
đài, chị đã tiến xa để có thể thao thao bất tuyệt về Hôn nhân thiêng liêng. Quả thế,
trong Lâu đài, ngoài ba bậc An tĩnh, Hoàn hiệp và Xuất thần ra, có thêm Hôn nhân
thiêng liêng nó làm nên cung (phòng) bảy. Nói rõ hơn. Có bốn cấp huyền nghiệm, từ
cung bốn đến cung bảy. Còn ba cung hay ba cấp đầu là của phần Thực hành (Pratique)
chuẩn bị. Sách Lâu đài này,Lâu đài nội tâm hay Lâu đài linh hồn, cũng đƣợc gọi là Sách các
(cung) phòng nữa.
Tại sao lại gọi cung phòng, hay nơi ăn chốn ở? Tiên sa coi hồn nhƣ lâu đài Chúa ngự.
Lâu đài ấy là một khối pha lê trong suốt, với các cung Chúa ở đƣợc sắp theo thứ tự từ
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ngoài vô, cũng là từ dƣới lên. Chỗ cao nhất chính là chỗ sâu nhất theo cách hiểu của
Augustin: "Chúa cao vƣợt chỗ cao nhất của tôi và sâu vƣợt chỗ sâu nhất của tôi (Bắt đầu
từ đây, chúng ta tiến vô Lâu đài, vô từng phòng từ dƣới lên và từ ngoài vào. Chúng ta đi
dƣới sự hƣớng dẫn của Tiên Sa Avila khi mà chỉ có chị đƣợc ơn biết lối. Nhƣng chúng ta
sẽ cố diễn giải lại cách diễn giải của chị theo những hiểu biết mới hơn của chúng ta về
thần học và tâm lý học. Nên nhớ, cả Yoan Thánh Giá lẫn Tiên Sa đều trình bày huyền
nghiệm trong khuôn khổ của hệ thống ba bậc: Khởi, Tiến, Thành).
***
Có thể coi cung một và hai thuộc giai đoạn thanh tẩy, còn cung ba dành cho cấp tiến đức
(proficiens). Thuộc cung một là kẻ đang tội lỗi nay nghĩ lại đôi phen và nhìn ra tình
trạng tệ hại của mình. Họ bắt đầu ăn năn và vật lộn khó khăn với thói hƣ tật xấu.
Cuộc chiến với nết xấu tiếp nối ở cung hai, khi mà sa ngã đã bớt và đứng dậy dễ dàng.
Ngƣời ta bắt đầu suy niệm thật sự và nghe ra tiếng Chúa đôi phen.
Cung ba thuộc những ai đang tích cực tiến đức. Họ cố tránh phiền lòng Chúa dù nhẹ
thôi. Họ cầu nguyện lâu giờ và đi vào con đƣờng hy sinh, khổ hạnh.
Nhƣ đã nói ở chƣơng trƣớc và đầu chƣơng này, kẻ thật sự trên tiến trình nên thánh là kẻ mong
tiến xa, chứ không loanh quanh với tội và nết xấu. Ý định này, phần đông chẳng có, mà nếu có
cũng không rõ ràng, dứt khoát gì. Bởi thế, dù họ đang tội lỗi nay nghĩ lại, hoặc chƣa bao giờ
sống bê bối cả, họ vẫn mãi thuộc cung một hay cung hai. Nghĩa là không ở trên hƣớng tiến.
Kẻ thật sự trên tiến trình là kẻ dù đang tội lỗi hay không, nay đƣợc ơn thúc đẩy đã dứt khoát
muốn đi về hƣớng Chúa và ra khỏi vũng lầy. Họ đã có một cái trớn do ơn sốt sắng, nên dù mới
ra khỏi hố sâu, họ đã ở cung hai, cung ba, dù còn vƣớng một chân ở cung một bởi phải gay go
chống đỡ. Ðây cũng là ngƣời thực sự cầu nguyện và cầu nguyện sốt sắng rồi. Thật ra, rất
nhiều vị thánh đã bắt đầu nhƣ vậy đó. Họ rất quảng đại trong tình yêu dù chƣa vững ở nền
tảng.
Với kẻ mà khuynh hƣớng bản năng chƣa đƣợc thăng hoa và định hƣớng tốt, trong khi
thói xấu còn nhiều và cám dỗ mãnh liệt, thì họ phải cố cầu nguyện dù khô khan, phải cố
hãm mình để tiến tới tự chủ, hầu có thể đứng vững lúc phong ba nổi lên, hầu có thể đứng
lên nếu lỡ chân vấp té.
Việc chống chọi với thói xấu, để dễ sinh kết quả, phải đi đôi với cố gắng luyện đức và tập
hy sinh. Cám dỗ nhục dục ƣ? Lúc thì bậm môi chống cƣỡng, lúc lại thăng hoa bằng
những tâm tình cao thƣợng. Cám dỗ tham lam ƣ? Hãy rộng rãi với ai cần đến. Cám dỗ
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hám danh ƣ? Hãy tìm vinh quang tôi trong vinh quang Chúa, vinh quang Giáo hội,
vinh quang của ngƣời thân...
Với kẻ nhờ ơn sốt sắng mà bắt đầu hăng say nên thánh, họ dễ mắc một số khuyết điểm
mà họ không thể coi thƣờng. Tôi có ý nói sự nệ cảm và hƣớng thân (égocentrisme), do đó
sinh tự phụ và có một lối nhìn cận thị.
Kẻ đƣợc nuôi quen bằng mật sẽ không thích ăn những thứ không đậm đà dù rất bổ
dƣỡng. Kẻ mới say men vƣợng cảm, sẽ nệ cảm và lấy cảm giác đánh giá những kinh
nghiệm thiêng liêng. Thế mà cảm tính, nhất là giác tính, theo Yoan Thánh giá, lại dễ
chứa cạm bẫy, do đó chẳng nên ham làm gì.
Thật ra, kẻ đang say sƣa với nụ hôn của Chúa sẽ chẳng buông theo những cảm giác háu
ăn và háo sắc đƣợc. Trái lại, họ hãm mình nhiều và thích hy sinh. Thế nhƣng, nếu tránh
ngoại cảm, họ lại yếu về nội cảm, tức tình cảm. Họ thƣờng yêu Chúa bằng thứ tình sôi
nổi, mà tình cảm sôi nổi lại ở bề mặt cảm tính, nên khá gần với cảm giác bên ngoài. Satan
có thể lợi dụng điểm yếu ấy, để từ một tình cảm cao quý, thiêng liêng, đƣa ta dần đến
những tình cảm ngoại vi, thậm chí gần gũi nhục dục chẳng hạn.
Ngƣời ta quen đối lập thể xác với tinh thần. Nhƣng nên nhớ, tinh thần không phải là lý trí
(vốn hƣớng về khách thể, nên lạnh lẽo, khô khan), cũng chẳng phải ý chí thuần túy. Nơi con
ngƣời, dù tinh thần cũng sống động ở cả thân tâm, khiến ở nó, tri đấy cũng là nghiệm đấy,
muốn đấy cũng là ƣa đấy. Tới một độ sâu nào đó, tất cả chìm trong vô thức, khiến dù biết (nhƣ
biết Chúa ở đức tin thiên phú) cũng không thấy mình biết, dù muốn cũng không thấy mình ƣa,
dù yêu cũng không cảm nhận chi cả.
Vào thời Yoan Thánh giá và Tiên sa Avila, tâm lý học chƣa phát hiện tầng vô thức này, nên
ngƣời ta chƣa hiểu đƣợc nhƣ thế, và ngƣời ta tách hẳn ý chí ra khỏi cảm tính, tách cảm tính ra
khỏi tinh thần.
Vậy vấn đề không còn là coi khinh tình cảm, nhƣng là hƣớng về những loại tình cảm sâu xa,
nên cũng dễ khuất ẩn.
Kẻ bắt đầu sốt sắng cũng là kẻ dễ tự phụ. Họ tƣởng nhƣ mình thánh rồi, và nên thánh
chẳng khó chi. Vì họ ỷ mình, nên ân Chúa yếu bớt. Vì họ tự cao, nên lúc gặp khô khan và
thấy lòng hƣớng hạ, họ sẽ bỡ ngỡ, xấu hổ, bứt rứt không yên. Nhất là nếu lỡ sa ngã, dù
chỉ một lần, họ sẽ tuyệt vọng, thối chí. Họ nên nhớ, họ sinh ra từ hƣ vô và rất yếu đuối.
Họ phải biết rằng vƣợng cảm chân chính là ân Chúa, và không phải sốt sắng là gặp
Chúa, cũng không phải cứ sốt sắng mới gặp Chúa đâu. Vậy điều đáng ngạc nhiên không
phải là tôi sa ngã hay hƣớng hạ. Ðiều đáng ngạc nhiên là dù non yếu nhƣ thế, trƣớc đây
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nhờ Chúa ta đã sống tốt đƣợc, và dù bất xứng nhƣ vậy, đã có lần Chúa viếng thăm, an ủi
ta. Vậy hãy tri ân, và lợi dụng ngay cái tội nhƣ đòn bẩy giúp đi lên bằng cách khiêm nhu,
vét rỗng mình.
Kẻ mới dò dẫm trên đƣờng toàn thiện cứ tƣởng nhƣ đƣờng mình đi, điều mình nghĩ mới
là phải, nên không chịu nổi nếu thấy ai làm khác và sống khác. Họ hãy lo nên thánh cho
mình hơn là xét nét ngƣời (Mt. 7.5), và hãy tìm ý Chúa hơn là bắt Chúa và ngƣời khác
theo ý ta. Nên biết rằng còn nhiều cái họ chƣa biết đâu, và nếu xét về kinh nghiệm, họ
chỉ là "lính mới tò te" thôi. Vâng, đừng ham dạy dỗ hay phê phán, vạch đƣờng chỉ lối cho
ngƣời chỉ vì ỷ mình và ham thống trị!

Huyền nghiệm: tiến trình
Tiến trình huyền nghiệm, hay chiêm thiên phú, bắt đầu với cung bốn hay cách tƣới hai,
đƣợc gọi là An tĩnh (quiétude). Kế đó đến Hoàn hiệp (union pleine), đến Xuất thần
(extase) cũng gọi Ðính hôn thiêng liêng (fiancailles spirituelles), để rồi tận kết với Hôn
nhân thiêng liêng (mariage spirituel).
Với An tĩnh, Chúa chỉ xâm chiếm ý chí (theo Tiên sa), xâm chiếm có lẽ mới đến "mũi
nhọn linh hồn" gì đó. Với Hoàn hiệp, Chúa lấn thêm các "khiếu năng bên trong"
(facultés intérieures) là trí hiểu (entendement), trí nhớ và trí tƣởng (imagination). Có lẽ
phải thêm cảm tính nữa, dù không đƣợc nói đến. Khi Chúa tiến ra đến giác quan và thân
xác (trở nên cứng đơ), thì có Xuất thần. Theo Tiên sa, khi từ trong ra đến ngoài, tất cả
đƣợc Chúa chiếm lĩnh một cách thƣờng hằng và vững chắc, trong hành cũng nhƣ chiêm,
thì ngƣời ta đạt Hôn nhân thiêng liêng.
Theo các nhà tu đức học, thì huyền nghiệm diễn ra cốt yếu không ở các khiếu năng thƣờng, mà
ở "mũi nhọn linh hồn" nào đó. Theo siêu tâm lý học Ấn độ cổ, huyền thức sinh ra từ cái khiếu
năng siêu vi, vƣợt mọi khiếu năng thƣờng, và đó là Buddhi, tuệ trí. Buddhi tuy chƣa phải tinh
thần, nhƣng giãi sáng tinh thần. Buddhi là đỉnh chót của tâm nó tiếp xúc trực tiếp với Tinh
thần thuần túy (Purusïa).
Tâm lý học ngày nay đã khám phá vùng tối tăm hay vô thức ở tâm, tại đấy cũng có biết, muốn,
cảm, nhƣng bằng thứ biết, muốn, cảm xa lạ với khiếu năng biết, muốn, cảm thông thƣờng. Lại
xem ra càng vào sâu vô thức, thì biết, muốn và cảm càng khó phân ly và phân biệt với nhau.
Vậy khi Tiên sa nói rằng Chúa chỉ xâm chiếm ý chí, chắc chị đã diễn tả kinh nghiệm khó hiểu,
"gió không biết từ đâu" (Yo. 3.8) này theo hiểu biết tâm lý của ngƣời thời ấy. Thiết tƣởng chị
muốn nói đến cái sức hút ở bề sâu không đáy, mà lý trí đã không hiểu, lại chƣa có phần nữa,
nên còn cựa quậy, lang thang.
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Chúng ta biết rằng cái thiên phú thì từ trong tiến ra, nên không phát hiện từ ngoài đƣợc. Cái
thiên phú đã sẵn đó ở đáy vô thức, và đây là việc biết và yêu Chúa bởi ân sủng. Biết và yêu ở
đây là do Tín-Vọng-Ái thiên phú, nên cũng vô thức luôn. Khi tầng ý thức (conscient) và tiền
thức (préconscient) đã đƣợc quét dọn và sửa sang để chỉ còn hƣớng đi Ý Chúa, thì ánh sáng và
sức nóng thiên phú kia sẽ tỏa dần đến vành đai, để do ân Chúa có thể lấn sang ý thức phần nào,
khiến nó lóa mắt và kinh ngạc trƣớc một cái gì chớp lên từ bề sâu, cái nhƣ vô sắc vô thanh đối
với lý trí. Chỉ khi sức hút từ trong đủ mạnh, thì các khiếu năng bị hút theo cũng bặt im luôn. Im
tiếng cuối cùng sẽ là cảm giác nó kéo theo sự ngƣng trệ hoạt động của các chức năng thực vật.
Xét về hình thức và biểu hiện, huyền nghiệm Kytô-giáo khá giống với Samâdhi (đại định) Ấn,
Phật giáo. Samâdhi là một kinh nghiệm đơn giản và diệu kỳ, gồm nhiều cấp nhƣng quy về hai
cấp chính: cấp hữu thức hữu niệm (samïprajnỵâta) và cấp siêu thức siêu niệm (asamïprajnỵâta). Gọi hữu thức hữu niệm khi mà tri thức dù huyền bí và đơn giản, vẫn còn hiểu
đƣợc bởi ý thức và qua ý tƣởng. Ðồng thời vẫn còn đối tƣợng đƣợc biết khác với chủ thể biết,
dù chủ thể nằm trong đối tƣợng ấy. Ánh sáng khi đó thật chói chang và niềm hoan lạc lớn lao.
Khi hoan lạc nhƣ tan ra trong một an tĩnh dị thƣờng ở bề sâu, thì xem ra chỉ còn tinh thần
thuần túy, cũng chẳng còn phân biệt vui buồn, khách (đối tƣợng) chủ nơi sự an định sâu xa và
thoát tục này. Vâng, ánh sáng đã trở nên trong suốt, nên thấy hết mà chẳng thấy chi (rõ ràng ở
đƣờng nét, hình danh). Lại thấy đồng thời (chứ không theo diễn tiến trƣớc sau của tƣ tƣởng),
thấy trong cùng một lóe chớp (sphutïa) bên trong và bằng một trực giác siêu thƣờng (param
pratyaksïam) nó đi thẳng đến đối tƣợng cụ thể, không trừu tƣợng. Và đây là đại định siêu niệm,
siêu ý thức.
Trong giai đoạn trực tri này, mọi cảm giác và tƣ tƣởng đều bặt im, khiến ta có thể gọi bằng
ngôn ngữ Tiên sa là Xuất thần. Vì theo Tiên sa, trong xuất thần, mọi khiếu năng đều ngơi
nghỉ, và cảm giác cũng "treo" luôn. Vậy xét về biểu hiện và hình thức, đại định siêu ý thức quả
là Xuất thần. Còn đại định trƣớc có gì khá giống với An tĩnh (Oraison de quiétude) khi mà, nhƣ
Tiên sa diễn tả, ý chí đƣợc xâm chiếm nên lặng yên, còn mấy khiếu năng kia vẫn lang thang,
nghĩa là còn hiểu biết, tƣ tƣởng và lý luận.
***
Trở lại với Lâu đài của Tiên sa Avila, chúng ta hãy bắt đầu với bƣớc thứ nhất:
- An tĩnh (quiétude)
Huyền nghiệm khai mạc với An tĩnh khô khan (aride) nó chuẩn bị cho An tĩnh chính
yếu là ngọt ngào (suave).
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An tĩnh khô khan là một thứ đêm tối giác cảm, tối không do thiếu sáng cho bằng chói
sáng, theo giải thích của Yoan Thánh giá. Vâng, Thiên Chúa bắt đầu gửi đến một ánh
sáng hoàn toàn mới, hoàn toàn mạnh, khiến anh tối tăm mặt mày. Ðây là tri thức từ đức
tin thiên phú, ở đáy vô thức chiếu lên. Ðây là sức nóng từ đức Ái thiên phú ở tinh thần
tỏa đến. Bên trong và bên ngoài bắt đầu đối mặt. Vì đối mặt lần đầu nên chƣa nhận ra
nhau: tối tăm và khô khan là do đó. Không còn suy niệm, tức hành ý (discourir) đƣợc
nữa, mà cũng chẳng còn cảm, hƣởng chi.
Tuy không thấy sốt sắng nhƣ trƣớc, nhƣng tình yêu (ƣa chuộng, d'estime) lại mạnh,
khiến khổ vì vắng Chúa, lo vì sợ phiền lòng Ngài. Lại yêu thích thanh vắng và chẳng
thiết gì cả. Chứ nếu khô khan trƣớc Chúa mà chẳng ngán thụ tạo, thì đó không phải đêm
tối, không do Chúa làm đâu.
Những cám dỗ có thể xảy ra trong kỳ này là cám dỗ đức tin, cám dỗ nhục dục, cám dỗ
kiên nhẫn.
Khi tâm hệ phía ngoài đã quen với ánh sáng mới và tình yêu Chúa (yêu mà không thấy
nóng) đã dọn quang rác rƣởi của yêu mình, thì hồn sẽ hƣởng một hoan lạc chƣa từng
biết, và đây là An tĩnh ngọt ngào (quiétude suave). Cái vị ngọt này không phát sinh mảy
may từ cảm tính bề mặt, mà thấm từ sâu thấm ra, khác hẳn với thứ vƣợng cảm gặp trƣớc
đây trong chiêm thủ đắc (acquise) (Tiên Sa Avila phân hẳn vị ngọt ấy, mà chị gọi là
Gouât, khẩu vị, ra khỏi vƣợng cảm thông thƣờng mà chị gọi là Contentement, vừa lòng Lâu đài IV.1). Tuy tình cảm dạt dào, nhƣng chìm trong thanh tĩnh. Sức hút mãnh liệt,
khiến hồn neo vững ở bề sâu, dù bên ngoài còn sóng nhỏ vật vờ do lý trí và trí tƣởng
lang thang, Sức hút rồi có thể từng đợt mạnh hẳn lên, và một khiếu năng nào đó bị chiếm
đoạt trong một thời gian ngắn ngủi.
Sức hút bề sâu và an định ngọt ngào sẽ bón thúc cho vƣờn đức hạnh trổ hoa muôn sắc,
và ngăn cản thế tục không cho lôi kéo anh nữa. Thế nhƣng sự ngọt ngào kia chỉ đến nhƣ
từng cơn thủy triều, khiến cho nguy cơ tuột dốc còn đó, và hồn không thể lơ là canh gác
đƣợc. Ngay cả lúc Chúa viếng thăm, hồn vẫn nhiều ít phải cố gắng. Ðây là cố buông
mình theo ơn Chúa thúc động, cố kìm giữ cho khiếu năng khỏi khuấy động giấc ngủ
thiêng liêng. Cố nữa đôi lúc để thêm một cọng rơm cho lửa đang cháy bằng một cái liếc
mắt, một lời thở than ngắn ngủi. Vâng, một cọng rơm là đủ, chứ cả mớ củi (của lý luận
hay bài kinh) có thể làm lửa kia tắt mất.
Ngoài những khi lửa cháy mạnh nhƣ thế, hãy lƣu ý kẻo do sai lỡ, do tự mãn tự phụ mà
lửa Ái ấy lụi tàn. Hãy tự khiêm và nuôi dƣỡng lòng kính sợ. Hãy nhớ kỹ rằng chỉ có
Chúa là tác giả của cơn say thiêng liêng kia, còn tôi chỉ việc ngửa tay đón nhận. Chẳng có
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thể tạo ra nó, tôi cũng không giữ nó nổi thêm một giây, do đó đừng gồng mình lên làm
gì, chỉ hại thần kinh vô ích.
Nhiều kẻ yếu thần kinh, hễ tƣởng gì thấy nấy, và đó là hoang tƣởng, rất nguy hiểm. Nên
nhớ, kẻ yêu Chúa thật là kẻ tìm Chúa chứ không tìm an ủi hay những kinh nghiệm lạ.
Nhất là khi trong cái chuọâng lạ, còn ẩn ngầm tính háo danh.
- Hoàn hiệp (union pleine)
Trong giai đoạn trƣớc, lý trí, trí nhớ và trí tƣởng còn hoạt động đƣợc. Ðôi phen, một
trong ba bị hút, nhƣng chỉ giây lát thôi. Hoàn hiệp bắt đầu khi các khiếu năng ngủ hết,
mà ngủ không hoàn toàn. Hoàn hiệp chỉ diễn ra chừng nửa giờ chi đó, nhƣng đã ở trên
đƣờng dẫn tới Ðính hôn (xuất thần), rồi Hôn nhân thiêng liêng.
Nói ngủ (sommeil des puissances) nhƣ Tiên sa, cốt là để chỉ thứ tĩnh lặng của các khiếu
năng đang bị hút vào Chúa, ở bề sâu của hồn. Chúng nhƣ ngƣng hoạt động, không để ý
đến đời phía ngoài và mình phía trong. Lý trí đôi khi cựa quậy, tìm xem cái gì đang diễn
ra mà kỳ diệu thế, nhƣng rồi chẳng hiểu, nó lại nằm im. Có thể xem nhƣ yêu đấy, mà
chẳng rõ yêu gì và yêu cách nào. Vâng, khiếu năng gần nhƣ im lặng với tất cả, trừ Chúa.
Xác do đó bị ảnh hƣởng: chân tay không cử động và đời sống thực vật chậm lại, dù chƣa
có xuất thần.
Tuy hoàn hiệp diễn ra chừng nửa giờ, nhƣng tỉnh lại thì dƣờng nhƣ mới bắt đầu thôi, bởi
ý thức thời gian đã mất. Tỉnh rồi thì biết rõ mình vừa ở nơi Chúa. Cảm nhận tuy không
rõ nét, nhƣng ấn tƣợng rất sâu, đến nỗi không thể mờ phai theo chiều dài năm tháng.
Ðây là sức hút rất mạnh của Chúa từ bên trong, mạnh hơn ở giai đoạn trƣớc rất nhiều,
nên vị ngọt cũng ngọt lịm khác xa trong An tĩnh. Cả niềm xác tín về Hiện diện cũng thật
lớn lao. Sự kết hợp với Chúa gần nhƣ đã trọn vẹn, với kèm theo một an định sâu xa.
Con ngƣời luân lý vì thế đổi lốt hoàn toàn, tới mức kỳ diệu. Lửa Ái nung nấu khiến anh
phải gào lên trong tán tụng bằng những lời bi bô, không thứ tự nào cả (Có gì giống nhƣ
lời chúc tụng bằng ơn dị ngữ trong buổi họp Thánh Linh), trong khi lòng cũng khát
mong cho mọi ngƣời tán tụng theo nhƣ thế. Yêu Chúa, anh rất quảng đại trong hy sinh,
sẵn sàng chịu điêu đứng vì Chúa, dù cái chết hay hỏa ngục, sẵn sàng làm những gì khó
nhất để tôn vinh Chúa, dù phải đảo lộn thế giới này. Nghĩ đến tội lỗi ngƣời đời, anh nhƣ
đứt từng khúc ruột và muốn xả thân cứu vớt.
Trong hoàn hiệp, trí năng nhƣ ngủ hoàn toàn. Tuy chẳng hiểu gì, nhƣng hành giả lại
hiểu rất nhiều chỉ trong tích tắc bằng thứ trực giác đầy bề sâu nó mang đến một cái biết
"không chính xác rõ ràng" kiểu Descartes, nhƣng lại vƣợt xa mọi thứ biết trƣớc đây. Do
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trực giác, cũng là nghiệm giác ấy, những chân lý trừu tƣợng quen thuộc nhƣ "Có Thiên
Chúa", "Chúa có khắp chốn", "Tôi đến từ hƣ không" nay bỗng thành hiển nhiên, cụ thể
vô cùng.
Ở giai đoạn An tĩnh, chiêm hành vẫn còn phân cách. Sau Hoàn hiệp, chị bắt đầu hành
động với sự có mặt cảm thấy của Chúa. Dẫu sao, hơi hƣớm Chúa từ chiêm ra đã mờ nhạt
phần nào. Cả yêu ngƣời cũng chƣa thành một hẳn với yêu Chúa đâu. Trong hành động,
Chúa vẫn còn khoảng cách nào đó nhƣ vậy, khiến cho Satan vẫn quanh quẩn đâu đây,
và sự cảnh giác cần đƣợc duy trì. Trong giai đoạn này, Satan thƣờng xuất hiện dƣới lốt
thần lành để đƣa anh xa dần ý Chúa và gần lại ý anh. Vậy thái độ cần cho anh là luôn
trông chờ "cho ý Cha thực hiện" !
- Xuất thần hay Ðính hôn
Sức hút có thể tăng cƣờng độ đến nỗi các khiếu năng bị xâm chiếm hết, rồi cảm giác cũng
cuốn theo. Ðây là trời mƣa, nên xảy ra vào lúc tôi không ngờ, mà cũng không cƣỡng lại
nổi.
Hồi đầu, chỉ có xuất thần sau lâu giờ cầu nguyện. Sau này, chỉ cần một ý tƣởng thôi, là đủ
bốc thần lên khỏi xác. Hồi đầu, xuất thần diễn ra từng đợt ngắn liên tiếp. Về sau, nó có
thể kéo dài một hơi suốt cả ngày.
Cũng hồi đầu, khiếu năng đôi lúc còn cựa quậy; chứ sau đó, chúng an giấc hẳn, cả giác
quan cũng thế luôn. Nhìn từ ngoài, xem nhƣ đƣơng sự ngất xỉu. Có điều nếu ngất xỉu, thì
khiếu năng tắt mạch, mà giác quan cũng ngƣng tiếp xúc với thế giới. Chứ đằng này, tất
cả chỉ bị hút mạnh về phía trong, đến nỗi quên hết thảy. Một đôi khi, nhƣ trong trƣờng
hợp Phan Sinh nghèo và Catarina Siena, đƣơng sự có thể xƣớng lên mạc khải để ngƣời
ngoài ghi chép.
Trong Tự truyện, dù nói đến ba chữ Xuất thần, Ðoạt thần và Phi thần, Tiên sa cho rằng
chỉ có một hiện tƣợng (dƣới ba danh hiệu ấy) thôi. Nhƣng theo diễn tả trong Lâu đài, thì
có vẻ đây là ba tiểu cấp khác nhau của Xuất thần, mà bƣớc một là Xuất thần đơn.
Với Xuất thần đơn (extase simple), việc "lịm đi" diễn ra từ từ, với cảm nhận đau khổ vô
song, mà cũng sung sƣớng vô ngần. Trong giai đoạn này, huyền ngôn (paroles
surnaturelles) và mạc khải dễ xảy ra.
Việc xâm chiếm sẽ mạnh nhƣ gió cuốn, đại bàng xớt mồi, khi tới cấp Ðoạt thần (rapt,
ravissement). Cảm giác nhƣ ngƣng tắt khi ấy, bởi nếu cảm giác còn hoạt động bình
thƣờng, thì ắt xác chết mất do không chịu nổi.
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Khi Ðoạt thần quá mạnh, đến nỗi thấy nhƣ hồn lìa khỏi xác, đất sụt dƣới chân, thì đó là
Phi thần (vol d'esprit). Trong Phi thần, xác thƣờng đƣợc nâng lên khỏi đất.
Trong Ðoạt thần hay Phi thần, tình yêu có thể phụt lên thành tên lửa xuyên suốt, chỉ
trong nháy mắt thôi, mà đau không gì sánh nổi, sƣớng không sao tả đƣợc.
Nói chung, thì ở giai đoạn Xuất thần, tình yêu không có vị ngọt thuần túy. Sƣớng khổ
đƣợc cảm nhận đồng thời, hòa lẫn với nhau. Thấy Chúa thật đáng yêu, mà khoảng cách
lại còn đó, thì sƣớng đấy cũng là rất khổ vậy. Chính vì yêu khát và khát yêu nhƣ lửa dễ
bốc, nên hơi tí là xuất thần ngay.
Dẫu sao, vàng vẫn chƣa thuần thành, nên luyện lọc còn phải tiếp, nhất là khi rời bỏ cung
sáu sang Hôn nhân thiêng liêng. Ðêm tối mà Chúa gửi lúc này thƣờng là đêm tối tinh
thần, nó cạo rửa tới đáy sâu, nền tảng nhất, nên cũng rát đau kinh khủng, nhƣ địa ngục
vậy. Một trong những đêm tối nhƣ thế là cảm giác bị Chúa ruồng bỏ. Phải chăng đây có
gì giống với kinh nghiệm của Chúa Yêsu: "Cha ơi, sao nỡ bỏ con"?
Gần Chúa quá rồi, không thể vấn vƣơng gì với thụ tạo nữa. Yêu Chúa vì Chúa thực tình
rồi, hồn chẳng muốn sƣớng riêng cho mình, mà muốn mọi ngƣời cùng hƣởng với mình.
Vì Chúa, hồn có thể làm những gì thật táo bạo.
Trong cung sáu nói trên, hồn gặp nhiều huyền kiến, cả hình tƣởng lẫn tuệ trí, nhờ đó đi
sâu vào những mầu nhiệm cao cả. Chỉ nhƣ một tia chớp lóe lên, và hồn nắm đƣợc ngay
cả mớ chân lý, mà dù một đời học hỏi cũng không có đƣợc, xét cả về khối lƣợng lẫn chiều
sâu.
- Hôn nhân thiêng liêng, hay Hóa hiệp (union transformante)
Ở đây, cùng với giác quan và thân xác, các khiếu năng vẫn sinh hoạt bình thƣờng.
Chiêm không còn tách khỏi cuộc sống, và giữa chiêm hành cũng chẳng có chi khác biệt.
Chúa có mặt không từng lúc nhƣ trƣớc đây, mà thƣờng hằng trong cảm nhận của anh, có
mặt mà không làm gián đoạn công việc nữa. Nghĩa là khi bận bịu, anh vẫn cảm nhận
Chúa có đó một cách phảng phất, nhƣ hai vợ chồng yêu nhau cùng làm bên nhau trong
một gian phòng. Kịp đến lúc rảnh rang, chỉ cần nghĩ tới, là anh lại "đối diện" ngay với
Chúa, thật sung sƣớng biết bao. Dù cƣờng độ của "gặp gỡ" gia tăng, nhƣng bão táp thì
chẳng còn. Yêu thật nhiều đấy, mà thuyền vẫn đằm, chứ không đong đƣa trên đầu ngọn
sóng. Nghĩa là dù lửa lớn bên trong, dù cuồng phong bên ngoài, một bình an sâu xa vẫn
ngự trị và tỏa bóng tới ngoại diện con ngƣời hành giả.
Từ đây, Chúa và hồn "tuy hai mà một" khi mà nƣớc mƣa đã hòa với nƣớc sông, và nƣớc
sông tới biển đã hòa trong nƣớc biển. Chúa và hồn nhƣ cũng trao đổi với nhau những
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quan tâm của đôi bên. Chúa thì lo đến sự an toàn và lợi ích của hồn, khiến hồn thâm tín
không bao giờ bị Chúa bỏ, bị Chúa rút lại sự có mặt thƣờng hằng của Ngài. Còn hồn thì
không còn thiết sống hay chết, địa ngục hay thiên đƣờng, mà chỉ lo đến vinh quang của
Chúa và hạnh phúc của anh em.
Tình yêu Chúa quả không còn khoảng cách với tình yêu anh em nữa. Hễ thấy ai khổ, là
hồn khổ lây trong Chúa nỗi đau khổ của họ. Hồn sẵn sàng dấn thân dù vào địa ngục để
cứu nếu còn có thể cứu. Lại dù yêu ai đến đâu, hồn không thể yêu ngoài Chúa, mà yêu
vì hạnh phúc của họ trong đức Yêsu Kytô.
Không bị treo nữa, nên các khiếu năng dự vào những gì mà thần (noũs, esprit) đang
hƣởng. Trí năng có thể hiểu đôi chút, bằng cách siêu thƣờng, về những gì mà thần đang
nghiệm tri. Có thể nói cuộc sống trở nên một huyền nghiệm kéo dài. Và huyền kiến
trong giai đoạn này thƣờng là huyền kiến tuệ trí về Ba Ngôi. Với hồn, Ba Ngôi có mặt
khi thì dƣới dạng phân biệt (từng ngôi), lúc lại dƣới dạng đồng nhất (một vinh quang,
một thể). Có thể có biểu tƣợng đi kèm: ngọn lửa hay đám mây sáng theo kinh nghiệm
Tiên sa Avila, hình tròn trắng hay trái cầu trắng trong kinh nghiệm I-nhã.

Ðêm tối và các cấp loại
Trong đêm tối, không phải chỉ có tối. Theo kinh nghiệm và hiểu biết của Yoan Thánh
giá, thì vì chói bằng ánh sáng quá sáng lại chƣa quen, nên lóa mắt ngƣời ta chẳng thấy gì.
Vâng, đây là khởi đầu của một ánh sáng và sức nóng mới. Ta ngỡ ngàng vì không còn
cảm nhận chi (bằng những khiếu năng thƣờng), nhƣng giữa tối tăm ấy vẫn có một hiểu
biết (và yêu thƣơng) nào đó thấp thoáng ở bề sâu.
Vậy đêm tối là một cái gì tích cực, với chức năng kép là sáng soi và thanh tẩy. Ðây là
thanh luyện luân lý nó thiêu hủy thói xấu và tự ái. Ðây là thanh luyện tâm lý nó lấy đi
chỗ dựa là những khiếu năng quen thuộc, là sản phẩm của chúng (nhƣ ảnh tƣợng, ý
tƣởng...) cùng tập quán tri cảm cũ xƣa.
Ðêm tối có hai cấp, cũng là hai giai đoạn, với đêm tối giác cảm (nuit des sens) là cửa vào
và đêm tối tinh thần (nuit de l'esprit) là cửa ra. Vì thế, nói đến tiến trình huyền nghiệm,
không thể không nói đến những đoạn đƣờng hầm phải qua là các cấp loại đêm tối ấy.
- Ðêm tối giác cảm
Sau lâu năm chuyên cần suy niệm, tới giai đoạn nào đó, chỉ cần một ý tƣởng thôi, đủ cho
anh sốt sắng hằng giờ: anh đã đạt chiêm hƣởng thủ đắc (contemplation active, acquise)
rồi đó. Ðể từ chiêm này chuyển sang chiêm thiên phú hay thụ động (contemplation
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infuse, passive), Chúa phải dẫn anh qua Ðêm tối giác cảm nó thanh luyện anh cả về mặt
luân lý lẫn tâm lý, trong khi bắt đầu phú cho anh một thứ nghiệm tri mới từ trong đi ra.
Ðây là lúc hồn không thể nhiều ý nhiều lời trong quan hệ với Chúa nữa. Hồn không thể
hành ý (discourir) vì cảm thấy chán ngán, khô khan. Tệ hơn nữa, còn gặp cám dỗ về đức
tin và nhục dục.
Ðêm tối giác cảm đã là bắt đầu huyền nghiệm, chỗ mà hẳn Tiên sa đã gọi bằng tên An
tĩnh khô khan (quiétude aride) nó dẫn vào An tĩnh dịu êm (quiétude suave). Một thứ tia
hồng ngoại nó vƣợt qua ngƣỡng (seuil) nghe và cảm, khiến sáng quá thành tối, nóng quá
thành lạnh đối với ta.
Ðây là thứ khô khan khác hẳn những khô khan bình thƣờng, do tình trạng tâm sinh hay
do lầm lỗi. Nếu do tình trạng tâm sinh, thì trạng thái ấy qua rồi, sốt sắng hẳn trở lại ngay,
và ta suy niệm dễ. Nếu do thiếu cố gắng, từ chối hy sinh, tìm ý mình hay lỡ chân sa ngã,
thì tuy ngại đến với Chúa, ngƣời ta chẳng ngại đến với thụ tạo đâu. Bởi thế, sau đây là
dấu hiệu của kẻ gặp đêm tối thực: Tuy không thể suy niệm nhƣng họ kiên trì trong cầu
nguyện, lại ƣa thanh vắng, lo phiền lòng Chúa, và chẳng thiết tha sự đời. Bởi thế, họ rất
khổ vì khô. Khô đây không phải là không yêu, mà khát yêu (soif d'amour). Sự khát yêu
hay "lo hoảng vì yêu" (angoisse d'amour) ấy xuất hiện đôi phen vào lúc không hiểu tự
đâu lòng bỗng bốc lửa bằng một thứ lửa dị kỳ. Và lửa ấy có thể phụt lên từng chập, nhƣ
tia bắn vậy (angoisse d'amour d'inflammation).
Ðêm tối giác cảm là thuốc cai sữa nó giúp ta bỏ dần thức ăn trẻ nít, và đây là sự thích
ngọt, quen lấy tình cảm làm thƣớc đo thánh thiện. Vụ vào tình cảm mà tình cảm lại gần
gũi với cảm giác, ngƣời ta dễ bị quỷ đội lốt thần lành đến dẫn ta qua thứ đạo đức ƣớt át
thoái dần về phía nhục dục chả hạn lúc nào không hay. Lại nữa, lính mới trên đƣờng tiến
đức cũng là kẻ mang nhiều ở ba lô sau lƣng những tự mãn, tự phụ và tự ái, mà đêm tối
phải đến tiêu hủy bằng cách lột trần hết cho hồn thấy rõ sự khốn cùng và bất lực của
mình.
Vậy trong giai đoạn Ðêm tối giác cảm hay An tĩnh khô khan ấy, hãy cố đi vào khiêm
nhƣờng và đơn sơ phó thác. Ðừng ham hành ý (discourir) nữa, mà bằng lòng với thứ
chiêm ngƣỡng thuần túy (contemplation pure) hay chiêm ngƣỡng dƣờng nhƣ không đối
tƣợng, để nhìn bằng thứ "nhìn suông" (regard simple), nhƣ không thấy Chúa đâu. Một
cách đơn sơ nữa, hãy yêu Chúa vì Chúa, chứ đừng vì an ủi, cũng đừng theo thói "tham
ăn thiêng liêng", cố tích góp thật nhiều, hết việc lành này đến công lao khác. Trong lúc
ấy, nhờ ánh sáng không sáng và lửa không nóng, Chúa sẽ làm việc ở bề sâu vô thức anh,
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đốt cho các tật xấu và trở lực tâm lý héo khô đi tự gốc. Tâm hồn anh nhờ vậy cũng trở
nên trầm tĩnh và đạt tới niềm an định sâu xa.
- Ðêm tối tinh thần
Ðêm tối tinh thần diễn ra ở độ sâu nhất của nội tâm, ở chỗ gọi là Thần (noũs, buddhi),
chỗ mà tri nghiệm không còn phân ly với yêu thƣơng, nhƣng vì hết thảy xuất phát từ
trong, nên khác lạ với thức tri và cảm ở bề mặt ý thức. Ðây là thứ ánh sáng thuần túy,
không có bụi trần phản chiếu, nên không cho nhìn thấy gì. Ðây cũng là tình yêu không
làm rung dây đàn xác thịt, nên cũng không cho cảm thấy chi. Không rung lên ở dây đàn
tâm sinh tự nhiên, nên yêu không bốc lửa (inflammation) nhƣ đôi phen trong đêm tối
giác cảm, do đó không có yêu say đắm (passionné), mà chỉ có yêu ƣa chuộng (estimatif),
yêu theo đánh giá của tinh thần. Do nghiệm định và đánh giá ấy mà có đói khát dù
không cảm đói khát, bởi thế sinh lo hoảng vì yêu, lo sợ mất Chúa, tƣởng nhƣ bị Ngài bỏ.
Cũng thì lo hoảng vì yêu nhƣ ở đêm tối giác cảm, nhƣng lại diễn ra ở độ sâu nền tảng,
nên đớn đau ghê gớm.
Ðây là đêm đầy ánh sáng, lạnh đầy sức nóng, nhƣng sáng có thể dồi dào hơn nóng
(nghiêng về hiểu) hoặc ngƣợc lại (nghiêng về tiếp xúc trong yêu). Sáng đây là thứ sáng
khác, thứ trực tri bằng "cảm thức thần linh". Tia sáng này phát ra từ mặt trời bên trong,
"tia sáng của tối tăm" theo cách gọi của thánh Denys. Nóng đây cũng là nóng ở độ sâu vô
cảm, nên hủy thiêu đến rễ, nạo vét đến đáy, đến xƣơng, khiến hấp hối trong một thứ đau
không hiểu nổi. Y nhƣ lửa nó vừa soi sáng, vừa đốt củi cháy đen. Có gì nhƣ lao mình vào
tay đấng mình yêu, mà lại bị đấng ấy cự tuyệt, đánh bật ra khỏi Ngài. Thử tƣởng tƣợng
cú sốc!
Ánh sáng và tình yêu này diễn ra tận đáy linh hồn, chỗ chỉ có một mình Chúa tiếp xúc
và tiếp xúc thẳng với tôi, nhƣ "từ gốc tới gốc" (substance à substance), khiến Satan không
bén mảng tới đƣợc, mà chỉ có thể khuấy phá gián tiếp từ ngoài, ở lớp giác cảm và hình
tƣởng.

Những huyền kiến và huyền tƣợng khác
Trong thời gian của những giai đoạn huyền nghiệm nói trên, có thể diễn ra một số kinh
nghiệm ngoại thƣờng nhƣ khải mạc (révélation), huyền ngôn (parole) (Trong Nhật ký
thiêng liêng, I-Nhã nói đến Loquela nội tâm và ngoại giới, hẳn đó là huyền ngôn. Trong
huyền nghiệm Ấn Ðộ, còn thấy nói đến âm thanh và màu sắc ánh sáng) và huyền
kiến (vision). Huyền kiến có thể đƣợc coi nhƣ gò đống nổi cao lên giữa cánh đồng huyền
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nghiệm. Còn huyền ngôn và mạc khải là những hiện tƣợng bất thƣờng, kẻ có ngƣời
không.
Bàn về huyền kiến và huyền tƣợng, chúng tôi chỉ nhắm đề ra những tiêu chuẩn giúp
phân biệt giả chân, những quy tắc giúp tùy nghi ứng phó. Ðể đƣợc thế, cần biết đâu là
địa tầng tâm lý ở đó diễn ra huyền kiến này hay huyền tƣợng kia.
Ðối tƣợng của huyền tƣợng hay huyền kiến có thể đƣợc cảm thấy nhƣ ở ngoài hoặc ở
trong tôi. Ở ngoài khi do cảm giác (vì cảm giác hƣớng ngoại), nghĩa là chính giác quan bị
tác động. Mà để tác động đƣợc vào chúng, chỉ cần sóng điện từ hay sóng đàn hồi thôi.
Vâng, chỉ cần bắt chƣớc những sóng ấy mà tác động vào thính giác hay thị giác, là khiến
nhìn thấy hình ảnh nhân vật này, tiếng nói của quỷ thần kia rất dễ. Và đây là trƣờng hợp
Maisen nghe tiếng Chúa trong bụi cây (Xh.3.2tt.), Bernadette nhìn thấy Ðức Mẹ ở Lộ đức.
Trái lại, khi Marguerite Marie Alacoque gặp Chúa bằng "nội giác", thì đây là huyền kiến
hình tƣởng (vision imaginaire): Chúa tác động vào trí tƣởng của nữ thánh, để nơi ảnh
tƣợng tâm lý ấy, Ngài có mặt đặc biệt với chị và chị cảm nhận Chúa trong tâm hồn mình.
Tiên sa Avila và I-Nhã Loyola nói đến huyền kiến Ba Ngôi của họ. Huyền kiến Ba Ngôi
luôn là huyền kiến tuệ trí, và huyền kiến tuệ trí chính yếu là về Ba Ngôi, đôi khi cũng về
một mầu nhiệm nào khác. Ba Ngôi khi ấy hoặc ở dƣới dạng phân biệt, hoặc ở dƣới dạng
đồng thể. Không biết đây có gì giống với huyền kiến yếu thể (d'essence), huyền kiến về
Thiên Chúa ở chỗ là bản nguyên: "Cha thì không ai biết" (Yo. 1.18 ; Lc. 10.22) hay
không?
Nếu kinh nghiệm Ba Ngôi của I-Nhã nghiêng về hiểu, của Tiên sa nghiêng về hiện diện,
thì thật ra hai vế đều có, bởi tri đây là nghiệm tri, là tri ở thần (noũs), và thấy đây cũng
bằng thần nốt. Ðúng nhƣ Yoan Thánh giá hiểu, huyền kiến dù hình tƣởng hay tuệ trí, là
cả sáng và nóng một lƣợt, với một trong hai vế nổi bật hơn.
Khi Thiên Chúa trao đổi trực tiếp với hồn từ gốc (substance) Ngài đến gốc hồn (trong
huyền kiến tuệ trí), thì Satan không bén mảng tới nổi, nên ta tuyệt đối an toàn (Trao đổi
"từ bản gốc đến bản gốc" có thể diễn ra trong huyền kiến tuệ trí, trong mạc khải về chính
Thiên Chúa, thƣờng dƣới dạng Ba Ngôi). Satan dù có khuấy phá ở bề mặt cũng chỉ uổng
công thôi, vì Chúa đã neo vững hồn nơi Ngài tự bề sâu ấy. Có điều, nhƣ I-Nhã nhận xét,
phải phân biệt lúc huyền nghiệm thực với thời gian liền sau, khi mà dƣ âm còn mạnh,
khiến không rõ lằn ranh, nhƣng Satan và bản tính thì dễ dàng nhập cuộc rồi.
Cảm giác, cảm tính và trí tƣởng (thiết nghĩ phải kể cả tƣ tƣởng nữa) là những mảnh đất
vô chủ, mà ở đó cả thần ác, thần lành và bản tính đều tung hoành đƣợc, nên rất khó nhận
ra ai là tác giả của trò chơi này, vở tuồng kia. Bởi thế, theo Yoan Thánh giá, không nên
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ham và tin vào các huyền kiến và huyền tƣợng vốn diễn ra trên địa bàn ấy. Ðó đây từng
giờ phút, thiếu gì những vụ việc nhƣ "Ðức Mẹ hiện ra", "Thánh Thần nhập", "hồn hiện
về", "Chúa Cha phán", v.v... Về quỷ thì, theo Yoan Thánh giá, hắn thƣờng đƣợc thấy xuất
hiện dƣới những hình thù khủng khiếp, nhƣng cũng có khi dƣới lốt thần lành. Một đôi
khi trong tích tắc, hắn đến "từ tinh thần đến tinh thần" với hồn ta, và đây là một cảm
nhận khủng khiếp, làm chết ngay đƣợc nếu kéo dài.
Thay vì chia thành hai loại huyền kiến hình tƣởng và tuệ trí nhƣ ngƣời khác, Yoan Thánh giá
lại phân thành ba:
- huyền kiến hình thể (corporelles) qua giác quan hay trí tƣởng.
- huyền kiến thiêng liêng hữu niệm hay hình thể. Huyền kiến trƣớc là những gì lý trí hiểu nổi,
còn huyền kiến sau có thể liên quan đến những gì sẽ xảy ra.
- huyền kiến thiêng liêng thuần túy khi không còn qua cảm giác, ảnh tƣợng tâm lý hay ý tƣởng
(mô thức) gì nữa. Huyền kiến thiêng liêng thuần túy, ở chỗ hoàn hảo của nó, chỉ diễn ra ở trên
Trời; còn ở mức khiếm khuyết thì một số thánh có thể trải qua. Loại này chắc chắn là huyền
kiến tuệ trí rồi.
Ðối với huyền kiến hình tƣởng (và ắt hẳn cũng thế đối với các huyền kiến do cảm giác
cũng nhƣ các huyền tƣợng khác), sau đây là những tiêu chuẩn giúp xác định nguồn gốc
Thiên Chúa của chúng:
1. Ấn tƣợng chúng để lại rất sâu sắc, qua nhiều năm tháng không thể mờ
phai. Có điều theo tâm lý học chiều sâu, những gì từ vô thức tập thể vọt lên
cũng đề lại ấn tƣợng sâu bền nhƣ thế.
2. Hiệu quả sẽ là sự ngọt dịu, nhất là bình an sâu xa trong tâm hồn.
3. Hiệu quả còn là sự phát triển đạo đức, mà đặc biệt là của đức khiêm
nhƣờng và thuận Thiên.
Riêng I-Nhã đề ra một quy tắc phân định thần căn về các hiện tƣợng thiêng liêng nói
chung: Chỉ đúng là do Chúa cái gì từ bắt đầu suốt cho đến kết thúc đều tốt, nhất là càng
lúc càng tốt. Bởi thế, nếu cái gì bắt đầu tốt, mà rồi kém tốt dần, để cuối cùng không tốt
nữa, nhƣ cám dỗ đức tin và nhục dục, nhƣ cảm nhận tự phu, tự cao, ghét ghen v.v..., thì
đúng là có cái đuôi của thần ác đâu đây rồi.
Từ lâu tại Việt Nam, ngoài những tin đồn về Ðức Mẹ hiện ra, quỷ hiện hình, hồn báo mộng,
còn thấy nói đến Ðức Mẹ ám, thậm chí cả Chúa Cha và Thánh Thần cũng ám nữa. Ðúng là
ÁM, vì các Ngài nhập vào để dùng miệng của chị này, ông nọ mà phán nhân danh mình. Vâng,
không phải Chúa nói với họ để họ nhân danh Ngài đi nói lại với ngƣời khác đâu (Nhƣ trƣờng
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hợp các ngôn sứ, Bernadette, v.v...), mà Chúa (hay Ðức Mẹ) sử dụng miệng lƣỡi và thân xác họ
nhƣ công cụ vô tri để dùng ngôi thứ nhất mà nói thẳng với chúng ta, giống nhƣ Quan Công
"thánh phán" trong những cuộc lên đồng vậy.
Chúng ta thừa biết, đây không phải là cách xử sự của Chúa và các thánh vốn tôn trọng bản vị
chúng ta, nên không thể "nhập vào" và "ám" chúng ta nhƣ quỷ quen làm. Vâng, dù trong Cựu
ƣớc hay Tân ƣớc, dù nơi các huyền tƣợng đƣợc Hội thánh công nhận từ xƣa đến nay, không hề
có việc Chúa "ám" hay "nhập" nhƣ thế cả.

TÓM LẠI
Huyền nghiệm chân chính là một tri nghiệm siêu nhiên diệu huyền, nó diễn ra ở những
độ sâu khác nhau của nội tâm. Gốc nền của chúng là thứ kinh nghiệm siêu nghiệm
(transcendantal) và căn bản về Thiên Chúa ở tận đáy sâu vô thức: kinh nghiệm do TínVọng-Ái thiên phú.
Huyền nghiệm căn bản này, qua đời sống đức tin, nếu phát triển vƣợt mức, có thể đƣợc
Chúa cho lộ ra phần nào ở ý thức bằng huyền nghiệm. Chỗ hoàn tất của huyền nghiệm sẽ
là huyền kiến vinh phúc. Vậy huyền nghiệm chính là dự báo của vĩnh phúc, do đó đáng
ƣớc ao.
Huyền nghiệm, cùng với Ðêm tối, có sức lớn lao để thanh tẩy tâm hồn, phát huy đức
hạnh, nhất là gia tăng mạnh đức Ái, nên vô cùng hữu ích cho việc nên thánh. Có điều với
nên thánh, nó chỉ là một phƣơng tiện, lại chẳng tuyệt đối cần.
Huyền nghiệm thƣờng đƣợc chuẩn bị bằng lòng sốt sắng nên thánh, bằng cố gắng tu đức,
cầu nguyện và suy niệm kiên trì.
Huyền nghiệm là do Chúa phú và nó đến từ trong, thƣờng với tiến trình bốn bƣớc: An
tĩnh, Hoàn hiệp, Xuất thần và Hôn nhân thiêng liêng.
Với An tĩnh, sức hút mới chỉ chạm ý chí. Với Hoàn hiệp, các khiếu năng bị xâm chiếm
hết, xem nhƣ ngủ yên. Với Xuất thần, cả giác quan và thân xác cũng vào cuộc. Với Hôn
nhân thiêng liêng, mọi sinh hoạt trở lại bình thƣờng khi mà chiêm hết ly cách với hành,
khi mà Chúa có mặt thƣờng hằng với ta.
An tĩnh là kinh nghiệm ngọt ngào khác thƣờng, nó đƣợc sửa soạn bằng An tĩnh khô
khan (Ðêm tối giác cảm). Tuy không suy niệm đƣợc và hết sốt sắng, nhƣng hành giả yêu
thanh vắng và chẳng thiết sự đời.
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Hoàn hiệp mang tới một vị ngọt ngọt hơn, một an định sâu xa hơn, mà kết quả là một
đức hạnh kỳ diệu.
Với Xuất thần, hành giả thành thụ động hoàn toàn. Huyền kiến thƣờng xảy ra, còn hồn
thì vô cùng khổ trong một nỗi sƣớng vô cùng lớn.
Trong Hôn nhân thiêng liêng, hồn chỉ còn thiết tha với ý Chúa và vinh quang Ngài,
cũng nhƣ hạnh phúc của loài ngƣời tất cả. Sự kết hợp vô cùng sâu và thƣờng hằng với
Chúa không còn ngăn trở hành động nữa.
Trong tiến trình huyền nghiệm trƣớc Hôn nhân thiêng liêng, hồn phải trải qua những
đợt thanh luyện khốn cực bằng Ðêm tối giác cảm và Ðêm tối tinh thần. Thật ra, Ðêm tối
là thứ ánh sáng mới hẳn khiến hồn nhìn không thấy, và lửa nóng cũng mới khiến hồn
không cảm nhận đƣợc, thế thôi.
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Có một huyền nghiệm hành động
Nhƣ chúng ta thấy (ở chƣơng 29), huyền nghiệm mang tới một thanh lọc tận căn, đi đôi
với sự nấu sôi đức Ái đến độ chót. Sỡ dĩ đƣợc thế, là vì năng đức thiên phú tiến thẳng vào
cuộc sống, thay vì thấm vào từng giọt qua cố gắng tu thân của ta. Nhất là với tự ái và sức
nặng thể xác, chỉ có đêm tối mới nạo vét đƣợc tới đáy cái Tôi, chỉ có đức Ái Chúa mới
nâng cao tới sự nhẹ nhàng của tinh thần. Nhƣ thế, xem ra không thể nên thánh nếu
không qua mái trƣờng huyền nghiệm.
Thế nhƣng một tông đồ, ngày đêm bù đầu với công việc làm sao có nhiều thì giờ và sự
rảnh rang để chuyên chiêm, hầu đạt tới ánh sáng chan hòa của huyền thức? Nhƣ chúng
ta đã thấy (ở chƣơng 29), để tới đỉnh cao là Hôn nhân thiêng liêng, phải trải qua những
giai đoạn "tập sự" và thanh luyện kéo dài ở An tĩnh, Hoàn hiệp, Xuất thần, chúng gần
nhƣ không cho phép làm gì, nói chi đến làm nhiều.
Thế thì phải chăng để nên thánh, cần bớt việc tối đa, hầu có thể cầu nguyện rất dài, rất
lâu? Quả thật, rất nhiều thánh mục tử, nhƣ cha sở Ars, phải dành cả đêm để cầu nguyện,
ngủ thì hầu nhƣ không còn, mà ăn chỉ tí ti.
Có điều đâu phải mọi thánh đều huyền tri, hay ít là huyền tri ở mức cao? Lắm vị, dù cầu
nhiều đấy, mà chẳng huyền nghiệm chi đáng kể, nhƣ trƣờng hợp Vinh Sơn Phaolô, Phan
Sinh Xavier, Tiên Sa Lisieux, vv... Nghĩa là ngƣời ta vẫn thánh mà không xuất thần chi
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hết. Vì thánh là ở đức hạnh, nhất là đức Ái, thế mà đức Ái cũng nhƣ mọi đức đều phát
triển bằng cả hành lẫn chiêm, với một bên nổi bật. Nghĩa là dù chiêm nhân cũng phải
phục vụ phần nào, dù hành nhân cũng có lúc phải tâm sự sâu xa với Chúa. Quả thật, con
ngƣời chỉ đáng ngƣời khi có đời sống nội tâm phong phú và đời sống đạo đức sâu xa. Và
có nhƣ thế, thì hành động của họ mới có một hƣớng đi thiêng liêng thật.
Thế nhƣng, để đức Ái phát huy hết sức mạnh, nó phải vọt thẳng từ trong ra, từ Trời
xuống, để thiên phú thay thế dần đắc thủ. Khi thiên phú nhập cuộc để trực tiếp lèo lái
cuộc đời anh nhƣ thế, thì dù không sáng rõ một huyền thức, cũng phải chắc có một
huyền nghiệm nào rồi, và đây là huyền nghiệm hành động, nó nghiêng về sống nghiệm
hơn là về nghiệm tri (do đó khó hiển lộ ra).
Vì tính cách lờ mờ, sơ thoảng của thứ huyền nghiệm này, cũng nhƣ vì hành nhân thiếu
sự rảnh rang để quan sát nội tâm, nên chẳng thấy ai ghi lại sự kiện, cũng nhƣ chẳng ai
dựa vào để phân tích cả.
Bởi đây là điều cần biết, lại chƣa có ngƣời khai phá, nên chúng ta đành mò mẫm vậy. Vì
phải mò, nên dễ sai, lại không có thì gì nhiều để nói. Bởi thế, phải xin lỗi bạn đọc trƣớc
khi múa dìu...

Cách tiếp cận huyền nghiệm hành động
Ðể tìm hiểu huyền nghiệm hành động vốn chƣa có ngƣời khai lối, có lẽ tốt nhất nên dựa
vào những gì nghiệm chiêm có thể cung cấp, mà bắt đầu là Hôn nhân thiêng liêng nó
chẳng những là tột điểm của huyền chiêm, mà tột điểm của huyền hành nữa. Vâng, ở
Hôn nhân thiêng liêng, không hề còn khoảng cách, thậm chí phân biệt giữa chiêm với
hành. Bởi lẽ ở đây ngƣời ta sống và nghiệm Chúa từ trong ra đến ngoài, từ trên xuống
đến dƣới, từ tri thức sang hành động. Vâng, Hôn nhân thiêng liêng đúng là đỉnh cao và
điểm hẹn của cả hai con đƣờng hành và chiêm.
Thấy huyền nghiệm hành động ở chỗ hoàn tất của nó rồi, chúng ta có thể từ đấy, ngƣợc
dòng bằng suy tƣởng về điểm khởi phát để dựng nên những mốc đánh dấu bƣớc tiến.
Hôn nhân thiêng liêng vừa là điểm cực sáng của tri thức, vừa là điểm cực nóng của tình
yêu, mà bƣớc tiếp theo hẵn là vĩnh phúc rồi. Kẻ theo đƣờng chiêm, khi tới Hôn Nhân
thiêng liêng, sẽ đƣợc thôi thúc hành động cho "Nƣớc Cha mở đến", khi mà hành động ấy
không còn ngăn trở anh chiêm hƣởng Chúa. Kẻ theo con đƣờng hành, lúc tới Hôn nhân
thiêng liêng rồi, cũng chiêm hƣởng Chúa bằng chính công việc của mình. Ðúng nhƣ các
sứ đồ xƣa, khi gặp Chúa (hiện ra) cũng là lúc đƣợc sai đi dạy dỗ và làm phép Rửa.
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"Hỡi chị em, hồn mà Chúa chọn làm nơi ở đặc biệt, hồn ấy không còn biết đến nghỉ ngơi, cũng
chẳng màng danh lợi, không thiết đƣợc chuộng quý. Hồn luôn cận kề bên Chúa, nên hồn chẳng
nghĩ chi đến mình. Mối bận tâm duy nhất cua hồn là làm sao để làm vui lòng Chúa, là làm cách
nào để biểu lộ tình yêu với Chúa đây. Mục đích cầu nguyện là thế đấy, chị em ạ. Hôn nhân
thiêng liêng luôn thúc ta làm hết việc này đến việc khác, và đấy là dấu hiệu ơn Chúa".
Có điều hẳn bạn thắc mắc: Nếu Hôn nhân thiêng liêng là kết quả của nhiều năm tháng
nghỉ ngơi trong An tĩnh, Hoàn hiệp và Xuất thần nhƣ thế, thì sao có thể đạt tới đấy kẻ
trên đƣờng phục vụ luôn phải truân chuyên?
Xin thƣa: Nhƣ Yoan Thánh Giá cho thấy, huyền nghiệm không những là ánh sáng, mà
còn sức nóng nữa. Nếu Tín-Vọng-Ái ở chiêm nhân nghiêng về nghiệm trí, thì nơi hành
nhân, chúng ắt nghiêng về nghiệm cảm muốn, do đó các khiếu năng và quan năng
chẳng cần ngƣng nghỉ, mà chỉ cảm tính vào cuộc thôi. Sự thanh luyện và tăng cƣờng cho
đức Ái chỉ nhờ vào độ nóng của đức Ái ấy. Còn ánh sáng của Tri thì thoảng qua đôi lúc
cũng đủ.
Nếu trong chiêm, ánh sáng từ trong hừng lên những độ sâu khác nhau, thì cũng ở những
độ sâu khác nhau ấy mà đức Ái bốc nóng cho hành nhân cảm nhận. Sự phân cấp huyền
nghiệm, trong hành cũng nhƣ trong chiêm, tùy vào những độ sâu nói trên. Nếu những
độ sâu trong nghiệm tri giúp xác định các giai đoạn An tĩnh, Hoàn hiệp, Xuất thần..., thì
trong cảm nhận của hành nhân, ắt cũng có gì vừa tƣơng đƣơng (xét theo độ nóng êm của
đức Ái, độ trơn tru của Thuận Thiên), vừa tƣơng phản (nhƣ Ðộng đối nghịch Tĩnh) với
những hiện tƣợng ấy.
Trong chiêm, mỗi khi xuất hiện một thứ ánh sáng mới, sẽ có một đêm tối chuẩn bị, thì
trong hành, mỗi khi xuất hiện một thứ lửa mới, cũng có những pha chuẩn bị, bằng cảm
nhận đơn côi, vắng lạnh, chắc thế, chúng phù hợp hơn với danh xƣng "hoang mạc"
(désert) mà huyền nghiệm học Ðức dùng thay chữ Ðêm tối trên kia. Vậy, để đối lập với
đêm tối của chiêm, ta tạm dùng chữ Ðơn lạnh vậy.
Ðơn lạnh cấp một có thể là cảm giác chán chƣờng và vô vọng trong hành tác, mà không
thấy nguyên nhân (tƣơng ứng với Ðêm tối giác cảm). Ðơn lạnh cấp hai sẽ là cảm giác
tuyệt vọng, thấy nhƣ Chúa bỏ ta và công việc ta làm, trao mặc nó cho ma quỷ. Vâng,
Ðơn lạnh trong Hành chắc tập trung vào đức Vọng, trong khi đêm tối tinh thần của
chiêm nhân thƣờng tập trung ở đức Tin.
Cũng nhƣ Ðêm tối, sự Ðơn lạnh ấy không thể không diễn ra khi đang từ sinh hoạt đức
hạnh đắc thủ chuyển sang sinh hoạt đức hạnh thiên phú. Có đơn lạnh, vì khiếu năng
hành động chƣa quen đƣợc với những khách mới tới, do đó có vô cảm, trục trặc hay đất
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sụt lở dƣới chân. Có đơn lạnh khi vét nạo tới đáy để thanh lọc ý chí, tâm hồn, để thuần
hóa con ngựa bất kham là các khiếu năng tâm sinh lý cho một cuộc sống và hành động
khác trƣớc.
Cốt lõi của nên thánh và hiệu quả của tông vụ nằm ở Thuận Thiên: Thuận Thiên vì yêu.
Sự Thuận Thiên phải đổi chiều từ cố gắng của tôi làm theo ý Chúa, sang sáng kiến của
Chúa hoạt động thẳng trong ý muốn và hành động của tôi. Sức hút của ý Chúa ấy bắt
đầu xâm nhập ý chí tôi, để rồi từ ý chí lan sang các khiếu năng, khuynh hƣớng và năng
lƣợng tâm sinh mọi mặt, từ thẳm sâu ra tới cuộc sống, làm sao để cuối cùng, không còn
một đề kháng dù đức lý hay tâm lý, không còn một ma sát dù ở bề mặt hay bề sâu. Ở
điểm hoàn tất này, chúng ta có Hôn nhân thiêng liêng qua ngã đƣờng hành động.
Trong Hành, giống nhƣ trong Chiêm, trƣớc huyền nghiệm sẽ trải dài một thời gian
chuẩn bị, cả bằng tập đức lẫn sửa thói xấu, nhất là vét rỗng tâm bằng những từ bỏ và thử
thách nhiều mặt. Ðây là Ðêm (chủ động) của giai đoạn Khởi và Tiến. Có điều đây là Khởi
và Tiến trong hƣớng tiến về Thành ở huyền nghiệm hành động, chứ không phải ở huyền
nghiệm chiêm hƣởng.
Cũng nhƣ trong Chiêm, kẻ thực sự ở trên tiến trình là kẻ ƣớc muốn nên thánh, tận tâm
tận lực vì Nƣớc Trời. Kẻ thực sự có ƣớc muốn mạnh nhƣ thế dĩ nhiên là kẻ đang sốt sắng,
nên làm việc cũng hăng, mà nguyện cầu cũng hết sức.
Có điều cũng nhƣ trong Chiêm, kẻ đang minh minh đức (via illuminativa) thƣờng tàng
giấu nhiều tự cao, tự ái, ỷ mình và ƣa tích lũy thiêng liêng, nghĩa là coi nên thánh nhƣ
một cách làm giầu. Thế rồi, trong khi mải mê công việc, họ có thể quên dần mục đích và
ý nghĩa siêu nhiên của nó, đến nỗi sinh "ghiền việc", lại muốn gắn nhãn hiệu của mình
trên công việc.
Khi ấy, những thử thách Chúa gửi đến, những chống đối và trở lực gặp phải, sẽ giúp họ
nhìn ra sự yếu đuối và bất lực của mình. Trong tông vụ, họ chỉ là công cụ và "đầy tớ vô
ích" khi mà hiệu quả siêu nhiên chỉ có thể do một nguyên nhân siêu nhiên. Chỉ khi nào
họ hết hám danh, vụ lợi và tự ái, chỉ khi nào họ hết nƣơng cậy vào sức mình mà chỉ trông
chờ ở Chúa thôi, Chúa mới vào cuộc hoàn toàn, để việc của họ nay trở thành việc của
Chúa.
Sự vét rỗng và thuần hóa bằng Ðêm ấy ắt không thể đạt tới căn gốc con ngƣời. Ðể đạt tới
căn gốc này, phải có sức nóng thiên phú, do đó đêm tối hành động, tức Ðơn lạnh. Thấy
đơn côi đấy, mà thật ra có Chúa cận kề. Thấy lạnh lẽo đấy, mà thật ra nóng quá: tại chƣa
quen sức nóng mới, nên vô cảm.

481

30. Huyền Nghiệm Hành Ðộng và Tiến Trình Ðức Ái

Ðức Ái thiên phú, cùng với bầu đoàn thê tử các đức thiên phú khác đã nhập cuộc thẳng
rồi. Chúng đến thế chân các đức thủ đắc vốn quá yếu để hoàn tất việc tinh chế những
"con ngƣời của Chúa" (homme de Dieu), nhờ đó chuyển công việc của ngƣời thành công
việc của Trời. Vâng, huyền nghiệm hành động chẳng qua là hoạt động của các đức thiên
phú. Các đức ấy hiển lên nơi con ngƣời hành động bằng cái mà thần học kinh viện gọi
bằng tên Ðặc Huệ Thánh Thần (dons du Sain-Esprit). Qua đặc huệ và đặc sủng, Thánh
Thần nhảy vào dẫn dắt anh trực tiếp, để tự hành động trong công việc của anh nay cũng
thành công việc chính hiệu của Ngài.
Các đức thiên phú nói trên, bắt đầu làm câm lặng cảm tính để thanh lọc, tinh chế và
thuần hóa nó, cùng với các khuynh hƣớng kèm theo, cho một phong cách hành động
hoàn toàn mới. Việc của hành nhân từ nay không còn là tự ý lèo lái công việc, mà buông
mình theo tác động Thần Khí để làm theo và làm với Thần Khí.

Ðức Ái, nguồn gốc thánh thiện và điểm hẹn chiêm hành
Hồn của tông vụ không phải là nguyện cầu, nhƣ Dom Chautard nghĩ, nhƣng là đức Ái.
Ðức Ái Chúa Kytô là hồn sống duy nhất cho cả Hành lẫn Chiêm.
Theo thánh Tôma, "toàn thiện cốt yếu ở huấn lệnh Chúa, trong có lời khuyên (Phúc Âm)...
Nhƣng cả lời khuyên lẫn huấn lệnh đều quy về đức Ái cả". Do đó theo Gustave Thils, để đi vào
tinh thần và ý nghĩ của lời khuyên Phúc Âm, cần ghi tạc sống động vào lòng sự liên đới ấy của
lời khuyên với đức Ái.
K. Rahner cũng coi "toàn thiện Kytô giáo là ở sự hoàn thiện đức Ái thôi". Ðức Ái ấy mở đồng
thời về phía Thiên Chúa và loài ngƣời, nên rất nhân bản, mà cũng hoàn toàn siêu nhiên, lại có
tính cách chung và siêu thế. Do tính cách chung và siêu thế, siêu nhiên, cũng nhƣ vì sự hoàn
thiện đức Ái ở mặt này, mà việc thanh luyện từ Trời phải thật gắt gao.
Tân Ƣớc thích nhìn đức Ái dƣới dạng Agapê, nhƣng Cựu Ƣớc lại quen ngắm nó nhƣ một
Erôs.
Thật ra, Yêu trong Hy ngữ có tới ba động từ để chỉ: Fileô, Erômai và Agapaô. Ngƣời ta
dùng Fileô cho những đối tƣợng thanh cao, có khi trừu tƣợng, nhƣ Theo-filos, kẻ yêu
Thiên Chúa; nhƣ filo-sofia, sự yêu đại trí, tức triết học. Ngƣời ta dành Erômai khi nói đến
những mối tình say đắm, tình lứa đôi. Còn Agapaô là yêu vị tha và cao thƣợng, hợp với
cách thẩm định của lý trí, nhƣ giữa cha con với nhau, một thứ yêu chuộng (estime). Có lẽ
Fileô thì không đủ, còn Erôs trong thực tế lại quá nghiêng về nhục dục và chiếm hữu, nên
để khỏi hiểu lầm, các tông đồ và giáo phụ đầu tiên cố tránh từ ngữ đó. Thế nhƣng các
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huyền nghiệm nhân sau này, nhất là ở phái nữ, hình nhƣ không thể diễn tả hết sự thân
mật trong kinh nghiệm mà lại không nhờ đến ý tƣởng Erôs.
Ðức Ái của giai đoạn đầu, giai đoạn Minh minh đức (illuminativa), dù ảnh hƣởng mạnh
đến đâu, cũng chỉ làm nên những Vƣợng cảm (consolation) với độ cồn quá yếu. Ðể nồng
thành men say, ngọt thành mật vị (gout, theo tiếng gọi của Tiên Sa), mật trấp (nƣớc mật),
thì đức Ái thiên phú phải trực tiếp vào cuộc. Có điều vì nó là một thứ mật và lửa mới mẻ,
mà cảm năng lại chƣa quen, nên không cảm nhận chi hết. Nếu trong Chiêm, thì đây la
Ðêm tối; nếu trong Hành, hẳn đây là Ðơn lạnh. Ðêm tối và Ðơn lạnh sẽ giúp khiếu năng
tri và cảm cai sữa và lọc trong, nhờ đó đức Ái thiên phú có thể nổi hẳn lên và làm chủ
cuộc sống.
Khi Thần Khí đã làm chủ cảm tính (và ý chí) hoàn toàn bằng Tín-Vọng-Ái thiên phú, thì
cảm tính hết còn gây nguy hiểm, khiến hành giả có thể yêu thƣơng tự nhiên, khi mà nƣớc
tự nhiên ấy đã hòa tan trong sông biển của siêu nhiên rồi:
"Con đã hƣởng nhận phần thƣởng dành cho ai can đảm chiến đấu. Con không cần từ
chối mọi an ủi của con tim nữa, bởi tâm hồn con đã đƣợc củng cố do đấng duy nhất mà
con yêu. Con sung sƣớng nhận ra rằng, khi yêu Chúa thì trái tim lớn trƣơng lên, và trái
tim ấy có khả năng yêu ngƣời thân mạnh gấp ngàn lần, hơn là nếu nó hƣớng về một
thứ tình vị kỷ và vô bổ".
(Tiên Sa Lisieux)
Nhƣ thế, đức Ái thiên phú không hề đối lập với tình yêu tự nhiên. Khi nó đã chiếm hữu
hoàn toàn cảm tính rồi, thì hòa tan trong siêu nhiên, tình yêu (tự nhiên) sẽ bội tăng sức
mạnh.
Bƣớc tiến của đức Ái đi từ thủ đắc sang thiên phú. Tới thiên phú, thì đó là huyền nghiệm.
Ðến lƣợt huyền nghiệm đức Ái cũng tiến nữa, và tiến từ nông sang sâu. Kịp đến khi đạt
hết chiều sâu, thì nhƣ trong chiêm, nó lại tràn ra hết bề mặt, để không còn phân biệt giữa
trong với ngoài, giữa tự nhiên với thiên phú, cũng nhƣ giữa yêu Chúa với yêu anh (chị)
em. Ðây là Hôn nhân thiêng liêng, và đƣờng tiến tới cao điểm ấy có thể là chiêm hay
hành cũng đƣợc.
Ở trên, chúng ta đã đặt ra hai mốc chính của tiến trình đức Ái: mốc thủ đắc và mốc thiên
phú, mốc chủ động và mốc thụ động.
Nếu xét về hiệu quả ở đức hạnh, cũng đƣợc phác họa nhiều thứ tiến trình khác, của đức
Ái minh nhiên hay mặc nhiên. Thánh I nhã chẳng hạn nói đến Ba hạng ngƣời và Ba cấp
khiêm nhƣờng. Ở Ba hạng ngƣời, thì cao nhất là kẻ siêu thoát, chỉ muốn điều Chúa muốn
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thôi. Ở Ba cấp khiêm nhƣờng, thì siêu thoát lại ở hạng hai, còn chỗ cao nhất dành cho kẻ
vƣợt trên bất thiên, đã chọn nghèo túng và sỉ nhục để nên giống hoàn toàn với Chúa của
lòng mình.
Yoan Thánh Giá trình bày một thang cấp khác, thang muời bậc, nó chi tiết hơn:
-- cấp dƣới cùng: không thiết chi ngoài Chúa.
-- cấp hai: khắc khoải kiếm tìm một mình Chúa.
-- cấp ba: thấy Chúa thánh thiện đến nỗi, bất cứ gì tôi làm, tôi cũng thấy bất xứng
cả.
-- cấp bốn: yêu mạnh đến nỗi muốn làm bất cứ gì có thể vui lòng Chúa, chứ không
nghĩ đến mình.
-- cấp năm: khát Chúa đến nỗi nhƣ không đợi chờ nổi.
-- cấp sáu: tình yêu rất thanh khiết và phát triển đến nỗi ta tiến rất lẹ, bay rất
nhanh.
-- cấp bảy: đức Ái mạnh đến nỗi vƣợt trên mọi toan tính, khiến hành giả lớn mật,
bạo gan, chẳng gì mà không dám làm vì Chúa.
-- cấp tám: thuộc về kẻ đã tìm thấy cái mình thiết tha ao ƣớc, nên an thỏa hoàn
toàn (trong Ðấng lòng mình yêu). Tình trạng ấy, trong giai đoạn tám này, chỉ đạt
đƣợc từng lúc và trong thoáng chốc thôi.
-- cấp chín: đã đƣợc thanh lọc thuần khiết và cảm nhận Chúa có mặt thƣờng hằng,
nên lửa dù bốc rất cao, mà lửa ấy vẫn êm dịu, ngọt ngào. Hẳn đây là Hôn nhân
thiêng liêng, chỗ mà chiêm và hành không còn khoảng cách, chỗ mà từ đó sang
vĩnh phúc chỉ còn một bƣớc thôi, lúc cuộc sống chấm dứt rồi.
-- cấp mƣời: chỉ đạt ở thiên quốc, chỗ mà hồn thấy Chúa trực diện bằng cái nhìn
trong suốt, cái nhìn nó biến hồn nên giống Chúa nhƣ in.
Ðức Ái thập cấp của Yoan Thánh Giá đúng là đức Ái của chiêm nhân. Quả là ở vài giai
đoạn giữa và cuối, nó có thúc bách hành động đấy, nhƣng hành động mới đƣợc coi nhƣ
hậu quả của chiêm lại chƣa đủ nhấn mạnh, cũng nhƣ yêu ngƣời chƣa đƣợc nối liền ngay
với yêu Chúa. Cho nên, để tạo thế quân bình giữa hành và chiêm, phải đƣa yêu ngƣời và
tiếng gọi lên đƣờng vào buổi gặp Chúa đầu tiên. Vâng, tiếng gọi của Chúa luôn là tiếng
gọi lên đƣờng lƣỡng diện: tìm Chúa ở nội tâm và tìm hạnh phúc của loài ngƣời. Ngay lúc
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gặp Phêrô trong mẻ cá thứ nhất, Chúa đã hứa: Ta sẽ biến anh thành ngƣ phủ kéo cá
ngƣời! Và khi gặp lại các tông đồ sau Phục Sinh, Chúa sai họ đi giảng và làm phép Rửa.
Vâng, sự gặp gỡ Chúa luôn đi đôi với tiếng gọi lên đƣờng.
Thế nhƣng, vì ngƣời ta có những khả năng và khuynh hƣớng rất khác nhau, nên Chúa có
thể mời một số ngƣời vào con đƣờng tu ẩn. Có điều dù tu ẩn, họ vẫn phải tham gia vào
sứ mệnh mở Nƣớc Cha, tham gia bằng hy sinh cũng nhƣ cầu nguyện. Nhƣ thế, ngƣời ta
có thể mở Nƣớc Cha và nên thánh hoặc bằng con đƣờng Hành, hoặc bằng con đƣờng
Chiêm. Kẻ đi con đƣờng Chiêm và Xuất thế trình bầy bộ mặt cánh chung và siêu thế của
Ðạo. Còn kẻ đi con đƣờng Hành và Nhập thế thì làm chứng cho việc Nhập Thể của Ngôi
Lời. Hai con đƣờng và hai loại ngƣời có thể bổ túc cho nhau vì ý nghĩa kép ấy của Nƣớc
Chúa nhờ vào nhất tính của Hội Thánh huyền thân Chúa Kytô.
Dù Chiêm hay Hành, nếu nên thánh thì bƣớc tiến vẫn là từ đức hạnh thủ đắc sang đức
hạnh thiên phú, do đó huyền nghiệm là cần. Huyền nghiệm chẳng qua là biểu hiện của
đức thiên phú khi nó vào cuộc thẳng với cuộc sống chúng ta. Vâng, chỉ có Tín-Vọng-Ái
thiên phú mới đủ sức làm những thanh lọc cuối cùng và đƣa đức hạnh đến đỉnh cao của
nó. Vả cũng chính sự vào cuộc trực tiếp của thiên phú mới chuyển hẳn cuộc sống và công
việc sang cho đầu tầu Thần Khí, nhờ đó hoàn tất sự Thuận Thiên của chúng ta. Có điều ý
thức về huyền nghiệm (huyền nghiệm ánh sáng trong chiêm) không phải là cần. Một
huyền nghiệm phảng phất vì tiềm ẩn trong cuộc sống và hành động mới là điều không
thể thiếu cho sự hoàn thành thánh thiện nơi chúng ta.

TÓM LẠI
Huyền nghiệm là sự vào cuộc trực tiếp của các đức thiên phú chúng đến thanh lọc tận
căn và đốt nóng đến độ chót. Bởi thế, huyền nghiệm rất cần để ta nên thánh, nhất là
thánh cao. Thế thì làm sao để nên thánh, nhất là thánh cao, những con ngƣời suốt đời
bôn ba vì Nƣớc Chúa, không có nhiều giờ chuyên chiêm đƣợc? Vậy hẳn phải có một thứ
huyền nghiệm khác cho hành nhân, huyền nghiệm ấy hẳn không sáng lên đƣợc nhƣ
trong chiêm, do đó mà gần nhƣ không có nghiệm tri, không đƣợc ý thức.
Nếu huyền nghiệm trong chiêm thiên về sáng và tác động đến các khiếu năng tri thức,
thì huyền nghiệm trong hành hẳn nghiêng về nóng và xâm chiếm đến cảm tính và ý chí
thôi, nên đƣơng sự gần nhƣ không thấy chi, mà hành động cũng không hề bị cản trở.
Nếu trong chiêm, ánh sáng mới làm khiếu năng không quen mà thấy tối, thì trong hành,
lửa mới do không quen mà cảm tính cũng thấy đơn côi, vắng lạnh. Ðây là lúc Tín-Vọng-
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Ái thiên phú bắt đầu vào cuộc, sẽ thay chỗ dần cho các đức đắc thủ vốn yếu ớt, khiến từ
đây cuộc sống và hành động sẽ do Thần Khí làm chủ hoàn toàn.
Tùy theo độ sâu của tác động đức Ái-Vọng thiên phú mà có những biểu hiện trong đức
hạnh khác nhau, chúng nói lên những cấp bậc khác nhau của thánh thiện. Cấp cao nhất
sẽ là một với Hôn nhân thiêng liêng, điểm hẹn cho cả Chiêm lẫn Hành.
HOÀN TẤT đầu Tuần Thánh 1995
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