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 26. Bước Đường Linh Thao 

Lƣu ý sơ khởi  
 

  lại cấm phòng? ―Hãy đến... Ta sẽ bổ sức cho!‖1 

 tâm lý: hay quên,2 sao nhãng, buông trôi theo thói 

quen/cuộc sống/ảnh hƣởng của ngoại cảnh và xã hội/lôi kéo 

của cám dỗ..., tƣởng đã biết đủ... ỷ lại!3 

 chủ đề?4 gắng nhớ lại: Lời Chúa là nguồn suối bất tận, 

luôn mới lạ và phong phú vô song với những ý nghĩa thiên 

hình vạn trạng... Chúa luôn có chuyện mới, chuyện hay... để 

nói với tôi về chặng đƣờng đời tôi vừa đi qua, sắp đi qua... 

bởi tiến trình đời sống: chuyển biến không ngừng... đổi mới 

với vấn đề mới... Ngài đang chờ: mở rộng lòng, lắng nghe... 

điều chỉnh cho đúng làn sóng... 

 đừng đi tìm cái mới lạ, những cảm giác mạnh... điều 

chính yếu làm sao để với ơn Chúa, nhận ra và thực thi những 

gì làm cho cuộc sống của mình ăn khớp trọn vẹn với phƣơng 

án, với kế hoạch tình yêu Thiên Chúa đã vạch cho;5 

 trên trần gian này, không một ai đƣợc đảm bảo sẽ mãi 

đứng vững trong ơn thánh6...  

                                                 
1
 Mt 11:28. 

2
 Đnl 4:9 (―anh em hãy ý tứ và cẩn thận giữ mình đừng quên những điều mắt 

anh em đã thấy, và suốt đời, đừng để cho những điều ấy ra khỏi lòng anh em‖);  

32:7 (―... hãy nhớ lại‖); xin cũng xem 2Pr 1:12-13; 3:1-2. 
3
 Xin xem Mt 3:8-9. 

4
 Chủ đề? Chú tâm đến một chủ đề nhất định sẽ: 1. làm quên đi nhiều khía cạnh 

khác của cuộc sống... hoặc tránh né... 2. theo dõi những chuyện có vẻ mới lạ 

làm cho khó đi vào chiều sâu tâm hồn... chỉ hời hợt, bên ngoài. có nguy hiểm 

biến cuộc cấm phòng thành một khóa học. 3. có thể làm cho thụ động [chỉ 

nghe], làm biếng trong trận chiến nội tâm. 4. tất nhiên là phải: thay đổi một vài 

phƣơng cách tổ chức, cầu nguyện... tránh ―routine‖; chọn những đoạn Kinh 

Thánh thích hợp nhƣng khác nhau mỗi năm; đó là kinh nghiệm của nhiều 

ngƣời đã cấm phòng ―nghiêm túc, chỉnh tề‖ qua nhiều năm. 
5
 Châm ngôn [thuật thuyết giảng]: Non nova ut sciatis, sed vetera ut faciatis 

(không [trình bày] điều mới để các bạn biết, nhƣng là điều cũ để các bạn làm). 
6
 ―Ai tƣởng mình đang đứng vững, thì hãy coi chừng kẻo ngã!‖ (1Cr 10:12). 

Khôn ngoan nhƣ Salômon (1V 3:7-12), đƣợc Chúa hiện ra với (1V 3:5; 9:1-2 
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 cần không ngừng lƣu tâm lo cho phần rỗi7... 

 ngại ngùng: sẽ ra sao? làm tốt không? sợ phải cố gắng, 

phải cải thiện! có đủ hy sinh và can đảm đáp trả hay không? 

mỏi mệt, miễn cƣỡng... khất lại! Nhƣng đâu có lẻ loi một 

mình: cùng bƣớc đi với Chúa [hơn 85% là phần Chúa làm]! 

 thế nên: cần phản ứng mạnh mẽ, dồn hết nỗ lực, lấy 

hết can đảm để bắt đầu, để hy sinh, hãm mình;  

 tin tƣởng, phó thác vào tình yêu và quyền năng của 

Chúa; 

 kinh nghiệm cho thấy: bƣớc khởi đầu mà ―quyết tâm‖ 

thì sẽ ảnh hƣởng lớn đến toàn bộ tiến trình cuộc cấm phòng; 

 vậy, có biết dồn hết sức lực để bắt đầu và tiến hành với 

tất cả lòng hăng say, quảng đại thì mới có đà để tiến mạnh, 

mới tránh đƣợc nguy cơ nhàm lờn đƣa tới chỗ buông rơi, 

mới thu hoạch đƣợc hoa trái dồi dào... 

 tuy nhiên, nên tránh tiến hành theo lối duy chí... mà 

phải biết tin tƣởng và kiên trì cậy dựa vào ánh sáng cùng sức 

mạnh của tình yêu Thiên Chúa, thì tiến trình mới êm dịu, và 

hoa trái mới trƣờng tồn... 

 soạn chƣơng trình cho kỹ lƣỡng và phù hợp với nhu 

cầu riêng; 

 nhớ lại tiêu đích của Linh Thao: lập hay tái lập trật tự,8 

thanh luyện tâm hồn, hầu tìm kiếm và thực thi ý Chúa9 bằng 

                                                                                                 
mà rồi cũng rơi vào tình trạng ―mất khôn‖ (1V 11:1-11)! ―Hãy nên hoàn thiện 

nhƣ Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện‖ (Mt 5:48). 
7
 ―Anh em hãy biết run sợ mà gắng sức lo sao cho mình đƣợc cứu độ‖ (Pl 2: 

12). 
8
 Chủ yếu là trật tự trong cuộc sống của chính cá nhân mình... chứ không phải 

là trật tự trong cuộc sống của những ngƣời chung quanh mình. Nguyên Lý và 

Nền Tảng có phải là một phần của tuần I hay không, hay là phần dẫn nhập vào 

toàn bộ Linh Thao? Đó là vấn đề đang bàn cãi giữa các chuyên gia về Linh 

Thao. Trong thực tế, vấn đề không kéo theo nhiều khác biệt chi mấy... chọn 

những đoạn Kinh Thánh thích hợp nhƣng khác nhau mỗi năm. 
9
 Xem Đnl 30:11-14; Rm 12:1-2. 



 28. Bước Đường Linh Thao 

cách sống mạnh lịch sử cứu độ10 – đƣợc ghi lại trong Kinh 

Thánh – và tiểu sử cá nhân... trong đối thoại thân mật [cầu 

nguyện] với Chúa... là một cuộc thực tập, thực hành, chứ 

không phải là một khóa học hỏi, chỉ đơn thuần dừng lại ở 

chỗ hiểu biết lý thuyết không thôi... 

 cố gắng dùng những ghi chú đã có sẵn [từ kỳ cấm 

phòng 5/7 ngày các lần trƣớc] để soạn đề tài các buổi cầu 

nguyện cho chỉnh tề... đúng với quy trình Linh Thao;  

 dù có nhiều đoạn Kinh Thánh đề nghị nhằm yểm trợ 

các chân lý gợi lại trong Linh Thao, thì cũng chỉ dùng – sau 

khi xem xét và tùy theo thì giờ có đƣợc – những đoạn đặc 

biệt thích hợp cho nhu cầu cá nhân mình; không nên tham 

lam hoặc đọc đến những đoạn không trực tiếp liên quan các 

chủ đề trong quy trình Linh thao, bởi chủ yếu trong thời gian 

cấm phòng theo phƣơng thức Inhã là suy niệm sát theo 

những ý tƣởng, nhận định và chủ đề giới thiệu trong tiến 

trình Linh Thao. 

 ngẫm đọc Kinh Thánh nhƣ ―thƣ tình‖ và nhất là với tất 

cả lòng tin , xác tín về ánh sáng và sức mạnh Chúa ban; 

 nhất quyết trung thành với giờ cầu nguyện [ít nhất là 4 

- 5 giờ mỗi ngày], và mỗi lần đừng quá ngắn11 – ít là một giờ 

– cũng nhƣ cố dùng hết thì giờ đã định... 

 đừng quên kiểm điểm giờ cầu nguyện: thiếu sót thì sửa 

đổi, tốt đẹp thì tạ ơn và tiếp tục nhƣ thế; 

 để ý đến các biến động (motions) xảy đến trong tâm 

hồn và nếu cần thì ghi chép lại những gì cần ghi nhớ;  

 giữ thinh lặng12 và bầu khí tĩnh mạc bên ngoài cũng 

nhƣ bên trong cho thật sít sao;  

                                                 
10

 Qua bốn ―bƣớc‖, bốn giai đoạn hoặc ―tuần‖: xin xem Phần I ―Lƣợc trình về 

Linh Thao‖. 
11

 Xem Lt 12. 
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 cầu nguyện ‗lặp lại‘ và nghiền ngẫm những gì đã đi 

qua trong tiến trình Linh Thao, đồng thời tránh tọc mạch tìm 

tòi về những gì sắp suy nghĩ đến trong những bƣớc sau của 

tiến trình Linh Thao; 

 Thánh Inhã khuyên: “Người làm Linh Thao sẽ nhận 

được nhiều lợi ích, nếu biết lấy hết lòng quảng đại và hào 

hiệp mà [bước vào kỳ cấm phòng] đến với Đấng Tạo Hóa và 

Chúa mình, dâng trót cả ý muốn và tự do của mình cho 

Đấng Chí Tôn, để Ngài toàn quyền sử dụng chính mình cũng 

như mọi sự mình có theo Thánh Ý Ngài.”13  

 

 Cầu nguyện mở đầu 

 đặc biệt nhằm vào các nhận định trên đây; 

 các đoạn Kinh Thánh14 có thể dùng: 

 • Xh 24:12-18: Môsê ở với Chúa 40 ngày đêm trên núi 

 [+1V 19:1-14: Êli...; Lc 4:1-2: Đức Giêsu cầu nguyện 

 40 ngày đêm trong sa mạc]; 

 • Xh 32:1-20: bò vàng... xa/quên Chúa; 

 • Is 55:1-3.6-13: ―Đến cả đi, hỡi những ngƣời đang 

 khát!‖ 

 • Mt 11:25-30: Hãy đến với Ta... Ta sẽ bồi dƣỡng... 

 • Mt 21:12-23: thanh luyện, lắng nghe, thân mật, hoa 

 trái; 

 • Mt 21:33-43.45-46: tá điền sát nhân không nộp hoa 

 lợi; 

 • Mt 25:1-13: khờ dại, khôn ngoan; 

                                                                                                 
12

 Nói chung là các điều kiện cần có để cấm phòng cho tốt đẹp: thinh lặng [để 

lắng nghe], cầu nguyện [để gặp Chúa], nỗ lực [để hợp tác] và bàn hỏi [để nhận 

định]. 
13

 Lt 5. 
14

 Các đoạn ghi chữ đậm: nên lƣu ý cách riêng. 



 30. Bước Đường Linh Thao 

 • Mt 25:14/Lc 19:11-27: các nén bạc để làm lời (ơn 

 Chúa); 

 • Mc 2:1-12/Lc 5:18-26: tỉnh táo mà bại liệt!  

 • Lc 6:43-49: lý thuyết và thực hành trong cuộc sống 

 đạo; 

 • Lc 8:4-15: gieo giống: đất xấu, đất tốt; 

 • Lc 10:38-42: Mácta và Maria; 

 • Lc 11:1-13: ‗Xin dạy chúng con cầu nguyện!‘ 

 • Lc 12:13-34: đừng thu tích của cải; 

 • Lc 13:1-9: nếu không sám hối... cây vả không sinh 

 trái; 

 • Lc 16:19-31: đừng chần chừ biếng trễ: có ngƣời chỉ 

 dạy... lo mà biết nghe!  

 • Lc 19:1-10: ông Giakêu hân hoan đón Chúa vào nhà; 

 • Lc 19:41-47: tái lập trật tự trong Đền Thờ Giêrusa-

 lem  

 • Lc 20:9-19: vƣờn nho và hoa lợi; 

 • Mc 12:1-12: tôi có nhận Ngài? 

 • Ga 1:35-42: ―– Thầy ở đâu? – Đến mà xem!‖ 

 • Ga 3:1-21: nói chuyện với Nicôđêmô; 

 • Ga 4:5-42: nói chuyện với ngƣời phụ nữ xứ Samaria;  

 • Ga 10:1-21: Ngài biết tôi... 

 • Ga 15:1-17: Cây và nhành nho (chặt chẽ kết thân);  

 • Cv 1:12-14: các tông đồ cấm phòng với Đức Mẹ; 

 • Kh 3:14-22: chẳng lạnh mà cũng chẳng nóng... Ta 

 đứng trƣớc cửa... 

 mỗi ngƣời tự chọn lấy một hay hai đoạn... hợp với nhu 

cầu riêng. 



Tuần I 

 

LÝ TƢỞNG VÀ THỰC TẾ 

 

 Tình yêu khải hiện 

Tin vào tình yêu. Sống mạnh niềm tin15 

 

 Nguyên Lý & Nền Tảng16 

  

 

 Sáu điểm nhận định:17 

                                                 
15

 Sống đời kitô là sống niềm tin-cậy-mến; tuy nhiên, có thể nói rằng: bƣớc hay 

tuần I của Linh Thao, dựa vào đức tin nhiều hơn, khi ngẫm nhìn Tình yêu tạo 

dựng; còn các tuần II và III thì thôi thúc sống đức ái mạnh hơn, theo gƣơng 

yêu thƣơng đến cùng của Đức Kitô; và trong tuần IV, thì niềm cậy trông cần 

đƣợc sinh động hóa nhiều hơn để cầm chắc vinh quang và hạnh phúc mai hậu 

cùng hƣởng với Đức Kitô. 
16

 Lt 23. Kèm theo tiến trình gẫm suy về ―lịch sử cứu độ,‖ tác giả Linh Thao 

muốn chia sẻ với ngƣời cấm phòng một số chủ đề cầu nguyện —  có thể gọi là 

những ―bài suy niệm Inhã‖ rút ra từ kinh nghiệm thiêng liêng cá nhân — giúp 

chuẩn bị nhận định và đƣa dần đến chỗ đón nhận [chọn lựa] cùng thực thi 

thánh ý Chúa, theo sát gƣơng Đức Giêsu Kitô. Sau đây là những chủ đề chính 

giữa các bài suy niệm Inhã: Nguyên lý và Nền tảng (Lt 23), Nước Chúa (Lt 91-

100), Hai cờ hiệu (Lt 136-148), Ba loại người (Lt 149-157), Ba bậc khiêm 

nhường (Lt 165-168), Chiêm niệm để được Tình yêu (Lt 230-237). Không chỉ 

đƣa ra những nhận định cơ bản để suy niệm dẫn nhập và đặt nền tảng cho toàn 

bộ tiến trình (vì thế, không đặt dƣới tiêu đề tuần I, dù có thuộc về tuần này: x. 

H. Coathalem, Commentaire du livre des Exercices, DDB, Paris, 1965, tt. 83 và 

253-254) Nguyên lý và Nền tảng – cũng tựa nhƣ Chiêm niệm để được Tình yêu 

– còn có thể đƣợc coi nhƣ là một phƣơng thức cầu nguyện. 
17

 Ba điểm đầu có thể đƣợc coi nhƣ là đường hướng lý tưởng Thiên Chúa 

hoạch định cho con ngƣời; điểm thứ tƣ nói lên thực trạng lịch sử của loài 

ngƣời, tức là tình trạng lệch lạc sau khi sa ngã; và hai điểm cuối nói đến 

phƣơng dƣợc cứu chữa là bình tâm... làm nhƣ thoáng phác trình cho thấy công 

cuộc cứu độ qua phƣơng cách cơ bản và chủ yếu là thái độ khiêm hạ thẳm sâu, 

tuyệt đối quy phục Thiên Chúa, nhìn nhận bằng cả cuộc sống, Ngài là trên hết, 



 32. Bước Đường Linh Thao 

 1) Thiên Chúa tạo dựng18 

―Con ngƣời đƣợc dựng nên...‖19 

* Cố nhìn  

 cho ra, cho kỹ những kỳ công Thiên Chúa làm nên 

trong vũ trụ, vì thƣơng yêu... để ca ngợi, tin yêu Ngài; 

 cho thấy sự hiện hữu/hiện diện sống động, gần gũi của 

Ngài ở khắp nơi20... trong thiên nhiên21... để cảm nhận lòng 

ƣu ái của Ngài và để sống thân mật với Ngài. 

[Thiên Chúa vô hình? Đúng, nhưng có thể nhận ra Ngài, 

tình yêu, quyền năng, sự tốt lành... của Ngài qua các tạo vật, 

qua các kỳ công trong vũ trụ, qua các hồng ân;22 bởi nhìn 

hậu quả thì biết nguyên nhân, nhìn tuyệt tác thì biết có tác 

giả, biết tài cao của tác giả... thì thán phục, ca tụng...] 

 

                                                                                                 
trƣớc hết... đáng kính, đáng yêu, đáng phục vụ trên hết mọi sự... Quả thế, đó 

chính là thái độ sống nổi bật của Đức Kitô trong tiến trình thực hiện công cuộc 

cứu chuộc nhân loại, thái độ mà Linh Thao nêu rõ nhằm cổ vũ, qua các nhận 

định về Ba Bậc Khiêm Nhường (Lt 165-168). 
18

 Xem St 1:1—2:4a. 
19

 Lt 23. 
20

 ―Ngƣời không ở xa mỗi ngƣời chúng ta‖ (Cv 17:27b). 
21

 Đức Giêsu giảng dạy giữa thiên nhiên: bên bờ biển (Mt 13:1-2; Lc 5:1-11), 

giữa đồng cỏ (Mt 14:19), bên sƣờn núi (Mt 5:1-12)... Ngài ‗cấm phòng‘ trong 

sa mạc (Mt 4:1-2)... Ngài mục kích công việc đồng áng: việc gieo giống (Mt 

13:3b-8), cỏ lùng giữa lúa (Mt 13:24-30; Lc 5:1-11), gieo hạt cải (Mt 13:31-

32), đồng lúa chín vàng (Ga 4:35)... công việc chài lƣới (Mt 13:47-48)... Ngài 

nhìn ngắm cảnh vật trong thiên nhiên: mây vàng mây trắng (Mt 16:2-3; Lc 

12:54-55), gió thổi (Ga 3:8), chim trời và hoa đồng nội (Mt 6:26-30; Lc 12:22-

28), gà mẹ ấp gà con (Mt 23:37), suối nƣớc (Ga 7:37-38), vƣờn nho (Mt 20:1; 

21:33; Ga 15:1.5), cây cối (Mt 7:16-20), cây vả không trái (Mt 21:18-19), cây 

vả báo mùa hè (Mt 24:32; Lc 21:29-30), đàn chiên đàn cừu (Mt 18:12-13; Lc 

15:4-7; Ga 10:1-5)... 
22

 Xem Kn 13:1-9; Rm 1:19-23 (―...những gì ngƣời ta không thể nhìn thấy 

đƣợc nơi Thiên Chúa... thì từ khi Thiên Chúa tạo thành vũ trụ, trí khôn con 

ngƣời có thể nhìn thấy đƣợc qua các công trình của Ngƣời‖; Lt 230-231 [tình 

yêu phải đƣợc biểu hiện bằng hành động hơn là bằng lời nói... tình yêu cốt ở 

việc trao đổi, chia sẻ... giữa hai bên]. 
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* Tạo dựng  

 làm ra từ không không... 

 quyền năng vô biên23 - tự hữu - duy nhất... 

 trật tự - tốt đẹp - thông minh... 

 * Vạn vật 

 quan sát kỹ vũ trụ: 

  . vĩ mô (macrocosmos);24 

  . trung mô (cosmos); 

  . vi mô (microcosmos); 

 nêu cao: tốt lành - tình thƣơng... của Thiên Chúa; 

 quan phòng: hằng giây phút, ở đây & bây giờ. 

 * Con người25 

 tế nhị, ƣu ái đặc biệt của Thiên Chúa: 

 - ngày thứ 6: khi đủ điều kiện cho con ngƣời... 

 - nghị quyết;26 

 - tạo dựng: giống hình ảnh Thiên Chúa;27 

                                                 
23

 Thiên Chúa: Đấng tạo dựng... lớn lao vô cùng... và tôi hết sức nhỏ bé nhƣng 

đƣợc Ngài lƣu ý yêu thƣơng! 
24

 Hình dung vũ trụ bao la [hình dẹp?]: hàng tỷ thái dƣơng hệ, ngôi sao... đâu là 

biên giới giữa hiện hữu và không không?  
25

 Cũng để trả lời cho thắc mắc của con ngƣời: ―Tôi từ đâu đến?‖ 
26

 Trƣớc khi tôi sinh ra, từ đời đời Thiên Chúa Tình Thƣơng cũng đã ―quyết 

định‖ tạo dựng nên tôi: biết đến tôi và dành cho tôi một kế hoạch tình thƣơng 

với không biết bao nhiêu hồng ân tự nhiên và siêu nhiên! ―Ta yêu ngƣời bằng 

một mối tình muôn thuở [đời đời] ‖ (Gr 31:3). 
27

 Xem St 1:26.27; 5:1.3; 9:5; Kn 2:23; Hc 17:3. Tạo dựng... có nam, có nữ: cộng 

đoàn đầu tiên giữa loài ngƣời, sống trong tương quan liên đới với nhau, với 

vạn vật và nhất là với Thiên Chúa. Hình ảnh tiêu biểu của Thiên Chúa là Đức 

Giêsu Kitô: ―Thánh Tử là hình ảnh Thiên Chúa vô hình... trong Ngƣời, muôn 

vật đƣợc tạo thành...‖ (Cl 1:15-16 và cả các câu 17-19; 3:10); ―vì... Ngƣời 

(Thiên Chúa) đã tiền định cho họ nên đồng hình đồng dạng với Con của 

Ngƣời‖ (Rm 8:29; x. Dt 1:3). Càng nên giống Đức Kitô – mô mẫu lý tƣởng 
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 - ra tay... [không phải chỉ phán]; 

 - ôm vào lòng: hôn... truyền sinh lực, sự sống... 

 - tiếp tục tạo dựng và gìn giữ những gì giúp ích con 

 ngƣời; 

 - cuối ngày thứ 6: tạo dựng xong con ngƣời; Thiên 

 Chúa mới thật hài lòng nói: ―Quả là rất tốt đẹp!‖28  

 có thể xác: cấu trúc tinh vi, tế nhị... đặc tính độc đáo 

[thấy rõ chẳng hạn qua dấu tay, dấu chân... dùng làm căn 

cƣớc... qua giọng nói...], dấu chứng tình yêu độc đáo Thiên 

Chúa dành cho mỗi ngƣời;  

 có linh hồn29: ý thức và tự do, những sáng tác văn học, 

nghệ thuật, những phát minh khoa học, kỹ thuật ... làm chủ 

vũ trụ... 

 đó là sự sống tự nhiên của con ngƣời... nhƣng làm nhƣ 

chƣa bằng lòng... vì muốn con ngƣời gần mình giống mình 

hơn nữa [tình thƣơng là thế]... nên Ngài ban cho: 

 sự sống siêu nhiên là sự sống đặc thù của Ngài... là 

món quà, là hồng ân quý giá vô song30 con ngƣời nhận đƣợc 

                                                                                                 
trong công trình Thiên Chúa tạo dựng và cứu độ – là con ngƣời càng bƣớc gần 

tới mức viên mãn của ơn gọi làm ngƣời. Chẳng thế mà trong tuần II, Linh 

Thao hƣớng trọn lòng trí ngƣời cấm phòng tới việc ngẫm nhìn Đức Giêsu Kitô 

trong toàn cuộc sống của Ngài. Ngoài ra, cũng có thể hiểu giống hình ảnh 

Thiên Chúa là giống Tình Yêu – bởi Thiên Chúa là Tình Yêu – và giống bản 

thể Thiên Chúa, tức là đƣợc ―thông dự vào bản thể Thiên Chúa‖ (2Pr 1:4)! 
28

 St 1:31. 
29

 Từ thân xác [thể chất] tiến đến tinh thần [linh hồn]: một bƣớc nhảy vọt lớn 

lao một mình Đấng Tạo Hóa mới làm đƣợc. Linh hồn: ―tạo vật‖ cao quý nhất 

trong vũ trụ. 
30

 Là ―kho báu,‖ là ―viên ngọc quý‖ (xem Mt 13:44-46) không tìm mà gặp, 

không tậu mà có... [nhờ có linh hồn, con ngƣời ―làm bá chủ‖ trong vũ trụ (xem 

St 1:26); nhƣ thế mới rõ: có đời sống siêu nhiên, con ngƣời còn đƣợc nâng cao 

đến mức nào!], nhƣng nếu không lo gìn giữ thì sẽ bị mất đi! 
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từ bàn tay yêu thƣơng vô biên của Thiên Chúa, ngay ở đời 

này!31 

[Sự sống siêu nhiên. Có nhiều cách gọi: sự sống của Chúa, 

sự sống đời đời, đời sống ơn thánh sủng, đời sống đức ái, 

v.v... – làm cho trở nên “con Thiên Chúa,”32 trở nên nghĩa 

tử,33 “nên đồng hình đồng dạng với Con,”34 “được thông 

phần bản tính Thiên Chúa,”35 tức được thần hóa, v.v... – 

tuyệt đối vượt hẳn lên trên bình diện tự nhiên, nghĩa là do 

sức tự nhiên của loài người thì không thể nào đạt đến được; 

đó là ơn nhưng không Chúa ban; trụ cột hay nền móng của 

sự sống siêu nhiên là ba nhân đức đối thần: tin cậy mến; có 

thể dùng hình ảnh để minh họa phần nào đời sống siêu 

nhiên: tựa như trong sự sống tự nhiên, có hai khả năng cao 

trọng nhất, là khả năng hiểu biết và khả năng yêu mến; thì 

trong đời sống siêu nhiên cũng có thể nói là có hai khả năng 

mới: cũng là hiểu biết và yêu mến, nhưng không phải theo 

mức độ tự nhiên, mà là theo cách thể của chính Thiên 

Chúa, tức là một khi các khả năng mới, khả năng hiểu biết 

và yêu mến ấy đã triển nở trọn vẹn – trong đời sống vĩnh 

phúc mai sau – thì con người siêu nhiên sẽ hiểu và yêu 

Thiên Chúa – là Chân, Thiện, Mỹ tuyệt đối – như (không 

phải là bằng) Thiên Chúa hiểu biết và yêu mến (hài lòng về) 

chính mình. Mà hễ càng hiểu được nhiều, yêu được nhiều, 

thưởng thức càng sâu đậm – cái hay, cái tốt, cái đẹp vô cùng 

tận – thì càng thỏa mãn, hạnh phúc: đời sống tự nhiên cho 

thấy như thế; trong đời sống siêu nhiên cũng xảy ra theo 

cùng một cách thức như vậy. Vì thế, càng học biết về Chúa, 

thì càng yêu mến Ngài nhiều hơn – tri và mộ thường đi đôi, 

và phải đi đôi khi đối tượng của hiểu và yêu là tốt đẹp: ở đây 

                                                 
31

 Xin xem Ga 3:15.36; 5:24; 6:40; 10:28; 14:17b.20. 23; 17:2; 19:21.23.26; 

Rm 6:11; 8:15b-16.23b.24a.29-30; Gl 2:20... 
32

 Ga 1:12, và cả 1:12-13. 
33

 Xem Rm 8:15; Gl 4:5; Ep 1:5. 
34

 Rm 8:29. 
35

 2Pr 1:4; hiệp thông với Thiên Chúa, trong Đức Kitô, v.v.: x. Ga 1:12; 10:34 

(= Tv 82:6); 14:20; 15:4-5; Rm 6:5; 1Cr 1:9t; 2Cr 3:18; 1Ga 1:3t, 3:2, v.v...   
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đối tượng là chính Thiên Chúa, là Chân Thiện Mỹ tuyệt đối 

– (tức là càng nên thánh nhiều hơn), và càng yêu càng thích 

thì càng hạnh phúc... Nơi dương thế, những khả năng mới 

[siêu nhiên] làm như còn ở trong tình trạng hạt giống,36 

mầm giống, chưa triển nở trọn vẹn, phải chờ cho đến lúc 

bước vào cõi vĩnh phúc; lúc đó, nguời lành, các thánh mới 

hiểu, mới yêu Chúa như Chúa, và hưởng được hạnh phúc 

như Chúa... (tùy theo mức độ hiểu/yêu Chúa, mức độ ơn 

thánh sủng cao hay thấp). Chẳng thế mà thánh Phaolô 

viết:“Bây giờ chúng ta thấy lờ mờ như trong một tấm 

gương, mai sau sẽ được mặt giáp mặt. Bây giờ tôi biết chỉ có 

ngần có hạn, mai sau tôi sẽ được biết hết, như Thiên Chúa 

biết tôi.”37 Thiên Chúa thì nhiệm mầu khôn lường, tốt đẹp vô 

cùng, thế nên có dành trọn cả „cuộc đời đời‟ cũng không thể 

hiểu và yêu Ngài cho đủ để hưởng phúc Ngài cho tận tuyệt 

được. Vĩnh phúc là thế! Khi – vì tội trọng38 – con người đánh 

mất đi – và đánh mất hẳn đi – khi chết/qua đời trong tội 

trọng – các khả năng siêu nhiên kia, thì không còn có thể 

                                                 
36

 ―Hạt giống bất diệt‖ (1Pr 1:23). 
37

 1Cr 13:12; xin xem thêm G 19:26-27; 1Ga 3:2 [―Hiện giờ chúng ta là con 

Thiên Chúa; nhƣng chúng ta sẽ nhƣ thế nào, điều ấy chƣa đƣợc bày tỏ. Chúng 

ta biết rằng khi Đức Kitô xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống nhƣ Ngƣời, vì 

Ngƣời thế nào, chúng ta sẽ thấy Ngƣời nhƣ vậy‖]; x. Rm 8:19.23-24; 2Cr 3:18 

(―Nhƣ vậy, chúng ta đƣợc biến đổi nên giống cùng một hình ảnh đó [của vinh 

quang Thiên Chúa]‖). Thánh Gioan Thánh Giá viết: ―Bởi đƣợc Thiên Chúa 

ban cho ơn trở thành ‗dạng [bản] thể thần linh‘ (deiform) và đƣợc kết hiệp với 

Thiên Chúa Ba Ngôi chí thánh, nên linh hồn trở thành Thiên Chúa do thông 

dự‖ [=by participation: khác với by nature]; thế thì tại sao lại không tin đƣợc 

rằng nhờ có Thiên Chúa hoạt động trong linh hồn, linh hồn có thể hiểu biết và 

yêu mến trong Ba Ngôi, cùng với Ba Ngôi và giống như Ba Ngôi chí thánh, dù 

rằng Ngƣời tiến hành những hoạt động ấy trong linh hồn theo thể cách thông 

dự? ... Tình trạng thông dự này đời sau mới trọn vẹn, nhƣng ngay bây giờ cũng 

đã – phần nào – đƣợc cảm nghiệm và hƣởng nếm trƣớc‖ (―Bài ca tâm linh,‖ 

xin xem bài đọc II, thứ sáu tuần 18 Mùa Thƣờng niên, Phụng vụ giờ kinh). 

Vậy, nếu có điều gì làm cho ngƣời kitô chân chính khiêm tốn ―tự hào‖ (Rm 

5:2), hãnh diện chính đáng, thấy mình đƣợc trổi vượt hẳn ... thì đó chính là đời 

sống siêu nhiên (bởi về mặt tự nhiên, hoặc ngay cả về mặt luân lý – đức độ 

nhân bản – ngƣời kitô có thể kém thua xa ngƣời không kitô!). 
38

 Xem 1Ga 5:16-17. 
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hiểu biết/yêu mến Thiên Chúa như Ngài hiểu biết/yêu mến 

chính mình được nữa... và như thế không còn có thể hưởng 

được hạnh phúc trong Ngài như Ngài, dù Ngài có ở bên họ 

(vì Ngài hiện diện mọi nơi): đó là thảm cảnh hỏa ngục... 

Đánh mất đời sống siêu nhiên/ơn thánh sủng là con người tự 

đặt mình vào „tình trạng‟ hỏa ngục... Có được làm bá chủ 

thế giới thì cũng vô ích.39 Hiểu như thế về hồng ân sự sống 

siêu nhiên vô cùng quý giá và cao cả, làm sao người kitô lại 

không tận lực lo40 cho đời sống ấy không những khỏi èo ọp, 

chết đi, mà còn được đảm bảo, củng cố và tiến phát tối đa 

bằng cách tận dụng những phương thế Chúa để ngay bên 

tầm tay, trong Giáo hội? Nếu có một điều làm nên nét đặc 

trưng của người kitô đích thực, thì đó chính là đời sống siêu 

nhiên trong ơn thánh sủng. Cái khác độc đáo, cái giá trị vô 

song của người kitô so với các nguời khác, là ở đó và tuyệt 

đối mà nói, chỉ ở  đó mà thôi, chứ không phải ở nơi những 

giá trị hoặc đức hạnh tự nhiên nào khác. Mất đi sự sống siêu 

nhiêu, người kitô chỉ còn cái vỏ kitô, chỉ là kitô giả hiệu, dù 

trước mắt người đời có đóng vai trò, có giữ chức vị nào đi 

nữa.41 Sự sống ấy được hàng giây phút và không ngừng 

thông ban cho những ai sống trong tình trạng „công chính 

hóa‟ để đưa dẫn ngày càng gắn bó hơn, vào trong tình thân 

mật với Thiên Chúa Ba Ngôi. ―Giáo lý về sự việc con người 

được thông dự vào bản thể của chính Thiên Chúa thường 

được linh đạo kitô Đông Phương [Truyền thống Bidăngtin – 

Chính thống] lưu ý đến nhiều hơn bên Tây Phương (Truyền 

thống Latinh). Tiêu đích đời sống người kitô Đông phương 

nhắm tới là tình trạng – không phải là thần tính hóa 

(deification) mà là – thiên tính hóa (divinization). Còn kitô 

hữu Tây phương thì hăm hở nhắm tới tiến trình nên thánh. 

Đối với kitô hữu Truyển thống Đông phương, Ngôi Hai nhập 

thể là để chủ yếu làm cho con người nhận lại được hình ảnh 

                                                 
39

 Xem Lc 9:25. 
40

 Xem Pl 2:12 [―...run sợ mà gắng sức lo sao cho mình đƣợc cứu độ‖]; Tv 2: 

11; Is 19:6; 2Cr 7:15; Ep 6:5. 
41

 Xem M t 7:21-23; Lc 13:25-27. 
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Thiên Chúa đã đánh mất vì nguyên tội, và như thế, để thiên 

tính hóa con người. Dối với kitô hữu Truyển thống Latinh, 

Ngôi Hai nhập thể là để cứu độ con người… đền bù món nợ 

đối với sự công lý của Thiên Chúa.42 Vắn tắt mà nói: theo lối 

bước thánh Âugutinô, thần học Tây phương nhấn mạnh hơn 

đến sự việc Đức Kitô đến để tẩy xóa tội lỗi loài người; trong 

khi đó, nền thần học Đông phương nhấn mạnh hơn đến sự 

việc Ngôi Hai đến để trao ban lại cho con người hình ảnh 

Thiên Chúa, Thánh Linh và sự sống thiên tính. Do vậy, 

Truyền thống Đông phương thông thường giới thiệu lý tưởng 

cao cả kia của đời sống kitô cho mọi tín hữu, chứ không chỉ 

dành riêng cho một giới tinh hoa, ưu tú nào đó… đã từng đi 

qua những nẻo đường bí nhiệm, đặc biệt]. 

 sự sống siêu nhiên là món quà quý nhất, tất cần phải 

giữ gìn cho khỏi mất đi; và đã là sự sống thì cần phải đƣợc 

chăm sóc, nuôi dƣỡng kỹ lƣỡng (nhờ Lời Chúa, bí tích, Giáo 

hội, kinh nghiệm của các thánh, sự giúp đỡ của anh chị em 

kitô, cầu nguyện, v.v...) để ngày càng lớn mạnh...43 

 hiểu nhƣ thế, thì mới thấy đƣợc ―cái hồn‖ của đời sống 

kitô, mới thấy lý sự chặt chẽ, cơ cấu thống nhất của toàn bộ 

giáo lý kitô, mới hứng thú để đào sâu, để tự giác thực thi, để 

sống thật sống mạnh giáo lý ấy; thì mới nhận ra rằng cuộc 

đời kitô không phải là cái xác không hồn, một mớ giáo điều 

khô cằn, bắt buộc, mơ hồ, không đầu không đuôi... trái lại là 

con đƣờng đƣa dẫn đến hạnh phúc siêu việt trƣờng cữu, 

hạnh phúc siêu nhiên!  

 thật vậy, con ngƣời chỉ có cùng đích siêu nhiên [với 

khát vọng vô biên mà chỉ có hạnh phúc siêu nhiên trong 

                                                 
42

 Xin xem Dictionnaire de Spiritualité, cuốn III, cột 1389tt. 
43

 Đời sống siêu nhiên càng lớn mạnh, thì hạnh phúc thiên quốc đạt tới mức 

sung mãn càng cao (gọi là nên thánh lớn). Trƣớc mặt Thiên Chúa, một mức 

tăng trƣởng của đời sống siêu nhiên thì có giá hơn hẳn toàn bộ thực tại lãnh vực 

tự nhiên. Một hình ảnh [mờ nhạt!]: trong bình diện tự nhiên, có sức khỏe thêm 

một chút, có thông mình, tài giỏi hơn một chút mà đã thấy quý hóa, đã đƣợc 

khâm phục, khen thƣởng, ca ngợi, danh giá, vinh hoa, lợi lộc, v.v... vậy thì nói 

làm sao cho cùng về những mức tăng trƣởng trong đời sống siêu nhiên! 



                                                                     Bước Đường Linh Thao. 39 

Chúa mới làm cho thỏa mãn đƣợc... tiếc nuối hạnh phúc lớn 

mất đi, thì không còn có thể cảm nhận đƣợc hạnh phúc 

nhỏ...]; 

 ban cho con ngƣời sự sống siêu nhiên và muốn cho 

con ngƣời giống mình, sống bên mình là Thiên Chúa tình 

yêu nâng con ngƣời lên cao, đến tận trong trái tim của Ngài 

... có thể nói là qua 7 bậc sau đây (đi từ dƣới lên): 

  con người được tha thứ mãi mãi (bao giờ cũng có 

 thể nhận lại ơn thánh sủng đánh mất vì tội trọng, nếu 

 biết thật tình thống hối)! 

  con ngƣời đƣợc cứu chuộc (ban lại ân sủng khi đánh 

 mất); 

  con ngƣời siêu nhiên (với sự sống ơn thánh sủng); 

  con ngƣời tâm linh; 

  động vật; 

  sinh vật; 

  hữu thể (hiện hữu, vô tri vô giác nhƣ vật chất: đất, 

 đá sỏi...); 

 con ngƣời đến từ Tình Yêu,44 là con của Thiên Chúa;45 

 và Thiên Chúa hằng không ngừng tiếp tục công cuộc 

tạo dựng... với nỗ lực hợp tác của con ngƣời. 

                                                 
44

 Giống hình ảnh Thiên Chúa là Tình Yêu, để yêu thƣơng và để đƣợc yêu 

thƣơng... Con ngƣời không thể sống mà không có tình yêu; nhƣng mặt khác, 

cần phải biết yêu thƣơng giống Thiên Chúa, trong trật tự của Ngài... 
45

 ―...tự hào về niềm hy vọng đƣợc hƣởng vinh quang của Thiên Chúa‖ (Rm 

5:2) ...hãnh diện đƣợc làm con Thiên Chúa (x. Rm 8:14-17; 1Ga 3:2), hay là 

lẩm bẩm than trách vì phải sống cho xứng đáng, cho có hiếu? Cũng nên lƣu ý: 

công cuộc tạo dựng vẫn mãi tiếp tục hằng giây phút, qua sự quan phòng của 

Thiên Chúa và nỗ lực hợp tác của con ngƣời. Thử nhìn lại và vào những hồng 

ân Thiên Chúa đã và đang ban cho đời mình: những món quà, những hồng ân 

ấy hằng không ngừng ban xuống... trong giây phút này... vậy, từng giây từng 

phút biết ơn và tạ ơn! 
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 Kinh Thánh: 

• St 1—2: công cuộc tạo dựng (lƣu ý đến cử chỉ ƣu ái 

 đặc biệt của Thiên Chúa đối với con ngƣời, và địa vị con 

 ngƣời trong trật bậc các tạo vật) 

• G 38—39: công trình tạo dựng 

• Tv 8: con ngƣời là chi? (x. Tv 144:3); Tv 19: ca tụng 

 Thiên Chúa Tạo Hóa; Tv 104: ca tụng Đấng Tạo Hóa; 

 Tv 139: Ngài thấu biết con; Tv 144: tin tƣởng vào Thiên 

 Chúa quyền năng 

• Kn 11:21—12:1: Thiên Chúa thƣơng yêu tạo vật... 

• Kn 13:1-9: công trình tạo dựng ―hùng vĩ và xinh đẹp‖; 

  nhìn tạo vật để nhận ra Đấng Tạo Hóa... 

• Hc 17:1-15: ân huệ ban cho con ngƣời trong cuộc tạo 

 dựng; 

• Hc 42:15—43:33: ca ngợi công trình sáng tạo của Thiên 

 Chúa 

• Is 43:1-13; 44:6-28; 45:5-19: quyền tối thƣợng của Thiên 

  Chúa 

• Ga 1:1-18: tạo dựng nhờ Ngôi Lời 

• Cv 17:24-28a: ―Ngƣời không ở xa mỗi ngƣời chúng ta‖ 

• Rm 1:19-23: nhìn tạo vật thì phải nhận ra Thiên Chúa 

• Rm 8:14-17: làm con Thiên Chúa 

• 1Cr 8:6: Đấng tạo thành và là cùng đích 

• Ep 1:1-10: từ đời đời, tiền định cho làm nghĩa tử 

• Cl 1:12-20: trong Ngƣời muôn vật đƣợc tạo thành 

• Dt 11:1-40: Bài ca Đức tin 
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• Cv 17:22-31: Phaolô trình bày về công trình tạo dựng; 

 

 2) Ý nghĩa và cùng đích đời người46 

―Con ngƣời đƣợc dựng nên để ngợi khen, tôn kính và 

phụng sự Thiên Chúa, và nhờ đó cứu rỗi linh hồn mình‖47 

* Ý nghĩa và cùng đích: 

 vì con ngƣời là tác phẩm của trí thông minh48... 

 vì là tạo vật, 

 nên:  - ý nghĩa tùy thuộc... vào Đấng Tạo Hóa 

  - cùng đích ‗ngoại tại‘... nơi Thiên Chúa 

 * Mục đích ba chiều kích?49 

 để bao gồm hết mọi chiều kích sinh hoạt con ngƣời 

(nhƣ tạo vật đối với Đấng Tạo Hóa, nhƣ con đối với Cha): 

 ca ngợi: chiều kích bên ngoài50... cộng đoàn, xã hội; 

 phần ‗bên ngoài‘ của con ngƣời nhƣ thân xác, cử điệu, 

tiếng nói... và cả cuộc sống xã hội cũng có bổn phận thần 

phục, tôn thờ và quy hƣớng về với Thiên Chúa; 

                                                 
46

 Để trả lời cho các câu hỏi cũng của con ngƣời: ―Tôi đến trong cuộc sống để 

làm gì?‖ và ―Sẽ đi về đâu?‖ Kế hoạch hay thánh ý Thiên Chúa đối với loài 

ngƣời cách chung, và đối với mỗi ngƣời cách riêng (xin đọc Phụ trƣơng II về 

đề tài ―Ý Chúa và Tìm Ý Chúa‖). Ý nghĩa và cùng đích ăn sâu từ trong bản 

chất con ngƣời, chứ không phải là gán ghép thêm từ bên ngoài.  
47

 Lt 23. 
48

 Thông minh Thiên Chúa... nên phải có mục đích. Mục đích càng cao thì sự 

vật – hữu thể – càng quý. 
49

 ―... ngợi khen, tôn kính và phụng sự...‖ (Lt 23). Suy ra từ bản chất con ngƣời. 

Dù cách biểu đạt có khác, thì nội dung và ý nghĩa cũng không gì khác ngoài 

những điều gồm hàm trong ba lời nguyện xin đầu của Kinh Lạy Cha.  
50

 ―Có tin thật trong lòng mới đƣợc nên công chính; có xƣng ra ngoài miệng, 

mới đƣợc ơn cứu độ‖ (Rm 10:10). Vậy, nói rằng chỉ cần yêu Chúa trong lòng, 

chẳng cần phải biểu dƣơng ra ngoài nhƣ qua phụng vụ và bí tích chẳng hạn, là 

hoàn toàn không đúng! Việc dự Thánh Lễ ngày Chúa nhật biểu hiện rõ tính 

chất ngợi khen và phụng tự cộng đoàn. – “... Nguyện Danh Cha cả sáng.” 
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  - biểu dƣơng đức tin, làm chứng cho thế giới; 

  - liên đới nâng đỡ lẫn nhau trong đức tin; 

 tôn kính: nếu chỉ ca ngợi Thiên Chúa bên ngoài mà 

thôi, trong khi tâm lòng trống rỗng... thì không đủ, bởi đó 

chỉ còn là lý thuyết. Thiên Chúa đã từng trách lối sống đạo 

ngoài môi miệng nhƣ thế.51 

 phụng sự: sống bên ngoài và bên trong mà chƣa sống 

đạo trong hành động thì chỉ là hình thức, là tình cảm mông 

lung... biết bao lần nói thật mà không làm thật, hứa thật mà 

không giữ thật... phụng sự, phục vụ Chúa là sống, là thực thi 

ý Chúa... đây là chiều kích thực hành52... Vậy, phục vụ là yêu 

mến.53 Có thể nói yêu mến sống động bao gồm cả ba chiều 

kích trên đây...54 

                                                 
51

 ―Dân này chỉ đến gần Ta bằng miệng, tôn vinh Ta bằng môi, còn lòng dạ 

chúng thì xa Ta lắm!‖ (Is 29:13); xem Gr 12:2b; Mt 7:21; 15:8; Lc 6:46-49; 

Rm 10:10 – Gc 2:14-26 [―Cả ma quỷ cũng tin ... đức tin không có hành động là 

đức tin chết‖];  Gl 5:6...  – “... Nước Cha trị đến.” 
52

 Xem Gc 1:22.25. Trong Cựu Ƣớc, rất nhiều lần Thiên Chúa nhắc cho dân là 

phải ―đem ra thực hành‖ (x. chẳng hạn: Lv 18:4.5; Đnl 4:5.6.13.14; v.v...); cũng 

tƣơng tự nhƣ thế ở trong Tân Ƣớc (x. chẳng hạn: Mt 7:21; Lc 6:46-47; Ep 2:10 

...). 
53

 Bởi ―Yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Ngƣời‖ (1Ga 5:3), 

thánh ý của Ngƣời; và ―Điều răn hàng đầu là... ngƣơi phải yêu mến Đức Chúa... 

hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngƣơi...‖ (Mc 12:29b-30).  
54

 Do đó, có thể nói: con ngƣời đƣợc tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa, mà 

Thiên Chúa là Tình Yêu (xem 1Ga 4:8.16), thế nên, con ngƣời đƣợc tạo dựng 

giống hình ảnh của Tình Yêu để yêu thƣơng và để đƣợc yêu thƣơng... giống 

Chúa và trong trật tự của Chúa. Thực ra, yêu mến Thiên Chúa là thi hành thánh 

ý Chúa (x. Ga 14:15.21.23; 1Ga 5:3; 2Ga 6); thi hành ý Chúa là phục vụ Chúa; 

vậy, cũng có thể nói yêu mến Chúa chính là mục đích đời sống con ngƣời. Mặt 

khác, cũng xin lƣu ý: nhận định trên đây chú tâm đặc biệt và nhấn mạnh nhiều 

hơn đến mối quan hệ hàng dọc; nhƣng, không phải vì thế mà bỏ sót đi mối liên 

đới hàng ngang đối với tha nhân (cũng nhƣ đối với hết mọi tạo vật khác trong 

thiên nhiên, vũ trụ) và đối với chính mình. Để cho rõ, thì xin chép lại đây chú 

thích – ghi trong bài viết về Linh Thao (Phần III, phụ trƣơng I của tập sách) – 

về cách hiểu thành ngữ ‗thánh ý Thiên Chúa‘: ―Cách nói: ‗thánh ý Thiên Chúa‘ 

hoặc ‗kế hoạch độc đáo Ngài đề ra cho một cá nhân‘... thƣờng bị ngộ nhận, với 

lối hiểu coi đó chỉ nhƣ là chuyện quan liên đến một [hay những] cá nhân riêng 

lẻ, với những nghĩa vụ và quyền lợi riêng tƣ, không mảy may dính dáng gì đến 
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[Vấn nạn: – Xin lỗi... nếu nói rằng con gnười được sinh 

ra để ca ngợi, tôn kính và phụng sự Thiên Chúa, thì xem ra 

Thiên Chúa độc tài, ích kỷ... Ngài dựng nên con người, rồi 

tự đặt mình làm cùng đích của con người, bắt con người ca 

ngợi, tôn kính phụng sự mình? – Là tạo vật, con người 

không thể là cùng đích của chính mình được; cùng đích con 

người ở ngoài con người... Có mục đích càng cao thì sự vật 

càng quý; không có mục đích là sự vật vô nghĩa; không còn 

mục đích thì sự vật thành vô dụng, chỉ đáng vứt sọt rác (hỏa 

ngục là sọt rác của những người muôn đời đánh mất đi cùng 

đích của mình là Thiên Chúa). Nếu Thiên Chúa không đặt 

mình làm cùng đích của con người, thì con người phải có 

một kẻ nào, một cái gì đó để làm cứu cánh cho mình để khỏi 

trở thành vô dụng... Nhưng thử hỏi có kẻ nào, có cái gì cao 

cả quý trọng bằng Thiên Chúa đâu, bởi ngoài Ngài, tất cả 

đều là tạo vật do Ngài tạo dựng nên, kém thấp thua Ngài vô 

cùng? Vậy khi chọn một tạo vật làm cứu cánh của mình là 

con người tự hạ giá mình bị xuống một cách „vô cùng‟! Thế 

nên, khi biết bỏ cặp mắt méo mó đi mà nhìn cho đúng và cho 

kỹ thì sẽ nhận ra là: nếu Thiên Chúa tự đặt mình làm cùng 

đích của con người, làm đối tượng cho con người tôn thờ, 

phục vụ – tôn thờ, phục vụ như người con dấu yêu, chứ 

không phải như người nô lệ đọa đày – thì không phải là vì 

độc tài, ích kỷ, nhưng là vì yêu thương, quý trọng con người, 

muốn nâng giá trị con người lên đến tận Trời!... muốn con 

người đạt tới hạnh phúc trường cửu trong Ngài, được hạnh 

phúc như chính Ngài, một khi đã đi qua con đường Ngài chỉ 

                                                                                                 
ngƣời khác, đến cộng đồng nhân loại, đến hoàn vũ; không phải là nhƣ thế, mà 

phải hiểu: kế hoạch kia dù có độc đáo thì cũng là kế hoạch đề ra cho con ngƣời, 

cho một hữu thể sống trong tương quan liên đới với Thiên Chúa, với tha nhân 

và với các tạo vật khác; đó là những chiều kích gồm hàm trong ―thánh ý Chúa‖ 

đối với một cá nhân. Vậy, sống trọn thánh ý Chúa là sống đầy đủ hết mọi chiều 

kích ấy: là phụng sự Thiên Chúa, là mƣu cầu lợi ích đời này và đời sau cho cá 

nhân mình, cũng nhƣ cho tha nhân (gia đình, xã hội loài ngƣời, mọi tạo vật 

trong trời đất), là xây dựng cho vũ trụ, là tiếp tục công cuộc tạo dựng Thiên 

Chúa đã bắt đầu (x. St 1:26-30) – “... Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên 

Trời.” 
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cho thấy nơi cuộc đời dương thế (tức là làm theo ý Ngài, là 

phục vụ Ngài). Tắt một lời, tất cả những gì Thiên Chúa an 

bài cho đời con người không nhắm tới gì khác ngoài việc 

mưu cầu vinh quang và hạnh phúc vĩnh cửu cho chính con 

người. Chẳng thế mà Kinh Thánh nói rõ: phụng sự Thiên 

Chúa là được cùng thống trị, hiển trị với Đức Kitô nơi cõi 

vĩnh phúc.55 “Hồng ân Thiên Chúa quả thật bao la!...”]. 

* “Cứu rỗi” 

 trở về với và trong Tình Yêu, trong Chúa, để hƣởng 

hạnh phúc muôn đời với Ngài.56 

 

 Kinh Thánh: 

• Đnl 30:15-20: hai con đƣờng sống/chết 

• Hc 39:15-21: tất cả đều có mục đích 

• Nkm 8:2-4.5-6.8-10: nhớ lại Luật Chúa (ý Chúa) 

• Gr 1:4-11: đƣợc gọi từ lòng mẹ 

• Tv 39:5-8; 40:6-11: kế hoạch yêu thƣơng của Chúa 

• Tv 91: nƣơng bóng Chúa 

• Tv 119: tìm và sống thánh ý Chúa 

• Mt 6:24: không thể làm tôi hai chủ 

• Mt 7:13-14: hai con đƣờng 

• Lc 12:22-32: lo gì? đừng bám dính! hãy xem hoa huệ! 

• Rm 8:14-16.28-30: làm con Thiên Chúa... ý định cứu 

  độ của Chúa 

• 2Cr 1:18-20: không thể vừa ―có‖ vừa ―không‖ 

                                                 
55

 Xem Rm 5:17; 2Tm 2:12; Kh 20:4-6. Xin cũng xem Gs 24:14-24 (phụng 

thờ Thiên Chúa và không thể ―làm tôi hai chủ‖). 
56

 Con ngƣời sinh ra từ Tình Yêu, đến trong cuộc đời để sống cho trọn Tình 

Yêu, hầu trở về trong Tình Yêu mà hƣởng hạnh phúc vĩnh cửu của chính Tình 

Yêu. Lịch sử cứu độ là lịch sử tình yêu; Kitô giáo là đạo tình yêu. 
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• Cl 1:4-20: am tƣờng thánh ý Chúa... ơn cứu chuộc 

• Ep 1:3-14: ơn đƣợc tuyển chọn và cứu độ 

• Dt 10:4-10: thực thi ý Thiên Chúa 

• Dt 11:1-40: Bài ca Đức tin 

• 1Ga 5:3: ―Yêu mến... là tuân giữ các điều răn của 

 Ngƣời‖ 

• 1Ga 3:18: đừng yêu thƣơng nơi đầu môi... nhƣng... 

 bằng việc làm 

• 2Ga 6: yêu thƣơng là sống theo điều răn của Chúa 

• Gc 1:22-25; 2:14-26: đức tin và hành động 

  

 3) Sử dụng tạo vật: 

 ―Mọi loài khác dƣới đất cũng đƣợc tạo dựng cho con 

ngƣời, để giúp con ngƣời đạt tới cùng đích Đấng Tạo Hóa đã 

đặt cho. Bởi thế con ngƣời chỉ dùng tạo vật theo mức độ 

chúng giúp đạt tới cứu cánh và phải gạt bỏ chừng nào chúng 

làm cản trở.‖57 

 * Cùng đích    cần có phƣơng tiện để đạt tới 

    (tình yêu thƣơng an bài!) 

 * Phƣơng tiện  mọi tạo vật [trong vũ trụ]58 

 * Phƣơng cách  trong trật tự59 và đúng với mục

    đích: 

  - dùng  nếu đƣa về với Thiên Chúa60 

                                                 
57

 Lt 23. 
58

 ―Tất cả đều thuộc về anh em...‖ (1Cr 3:22). Không những ở ngoài... mà còn 

ở nơi, ở trong chúng ta nữa: những khả năng thể lý, tâm linh và siêu nhiên. 
59

 Không chỉ liên quan tới các sự vật không thôi, mà còn tới cả cách sử dụng 

nữa; chẳng hạn: có điều độ, chừng mực... hay không? 
60

 ―Tất cả đều thuộc về anh em, còn anh em thuộc về Đức Kitô, và Đức Kitô 

thuộc về Thiên Chúa‖ (1Cr 3:22-23).  
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  - tránh  nếu là chƣớng ngại trên đƣờng  đến với 

   Chúa... không HẠP!61 

     qua nhận định (dựa theo ý Chúa) 

[Vấn nạn: – Dùng mọi tạo vật được dựng nên „tốt,‟ thì 

sao lại tránh dùng? – Tốt, nhưng chưa hẳn là tốt cho những 

trường hợp cụ thể; ví dụ: không phải ai cũng có thể uống 

mọi thứ thuốc tốt; vì có khi uống thuốc tốt mà sinh bệnh 

thêm, nếu không hạp! Cần phân biệt giữa TỐT và HẠP: 

TỐT là tự các chất cấu thành còn nguyên/cân lượng đúng... 

HẠP là có thể giúp cho cơ thể khỏe mạnh, là tốt hai lần: tự 

bản chất và đối với một người nào đó... Thế nên, có những 

trường hợp tạo vật này tạo vật nọ không giúp tôi đi về với 

Thiên Chúa, gây chướng ngại trên đường đi về cùng đích, 

tức là không HẠP, cần tránh!] 

 

 Kinh Thánh: 

 • St 3: loài ngƣời sa ngã; 

• Đnl 30:15-30: chọn giữa hai con đƣờng sống-chết 

• Mt 16:6.11-12: tránh men Pharisêu và Xađốc 

• Mt 19:22-23; Lc 12:15; 18:23-24: của cải gây trở ngại 

• Lc 12:33; 14:12-14; 16:9.13; 19:8; 21:1-4; Ga 12:3.7-8: 

 dùng của cải 

• Lc 8:38-39: bậc hoàn thiện và ơn gọi ở đời 

• 1Cr 3:22-23; 6:12; 10:23: trật tự trong việc dùng tạo 

  vật 

                                                 
61

 ―Tôi đƣợc phép làm mọi sự, nhƣng không phải mọi sự đều có ích. Tôi đƣợc 

phép làm mọi sự, nhƣng tôi sẽ không để sự gì làm chủ đƣợc tôi‖ (1Cr 6:12); 

―Đƣợc phép làm mọi sự, nhƣng không phải mọi sự đều có ích. Đƣợc phép làm 

mọi sự, nhƣng không phải mọi sự đều có tính cách xây dựng‖ (1Cr 10:23). 

Luân lý không chỉ đơn thuần hệ tại ở chỗ ‗cấm, buộc‟ hay ‗không cấm, không 

buộc,‖ ―được phép‖ hay ―không được phép,‖ mà nhất là ở chỗ đạt tới mức 

hoàn thiện sung mãn xứng hợp với con ngƣời, với mỗi cá nhân. 
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 4) Thực trạng: những quyến luyến lệch lạc 

 ―... để xa bỏ những quyến luyến lệch lạc,‖62 ―... phải gạt 

bỏ khi tạo vật làm cản trở. Do đó, cần phải giữ cho mình 

đƣợc bình tâm.‖63 

* Kinh nghiệm 

 về khuynh hƣớng và quyến luyến lệch lạc...64 

 - Do đâu?  

 trƣớc tiên và nguy hiểm nhất là từ bên trong65 

 ngoại cảnh chỉ bồi thêm...66 

 vậy phải đánh cho đúng chỗ, mới công hiệu... 

 đừng ấu trĩ chạy tội, đổ hết lỗi cho ngƣời khác, cho 

 ngoại cảnh...67 

  - Như thế nào? 

 chạy theo cái THÍCH, bất chấp cái HẠP 

 dừng lại ở nơi tạo vật... 

                                                 
62

 Lt 1. 
63

 Lt 23. 
64

 ―Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhƣng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ 

làm!‖ (Rm 7:19.21-25. [14-18]); ―Tính xác thịt thì ƣớc muốn những điều trái 

ngƣợc với Thần Khí, còn Thần Khí lại ƣớc muốn những điều trái ngƣợc với 

tính xác thịt; đôi bên kình địch nhau, khiến anh em không làm đƣợc điều anh 

em muốn‖ (Gl 5:16-17); xem Gc 4:1-3. 
65

 ―Vì tự lòng phát xuất những ý định gian tà, những tội giết ngƣời, ngoại tình, 

tà dâm, trộm cắp, làm chứng gian và vu khống‖ (Mt 15:19; x. Mc 7:21-23; Gc 

3:16—4:3). Vậy, phải đánh từ bên trong – từ trong nội tâm, từ trong đời sống 

cá nhân – đánh ra... chống lại các dạng khủng hoảng đủ loại... ồ ạt đến từ bên 

ngoài. Đó là ―chiến thuật‖ cần áp dụng cho mọi trƣờng hợp: cá nhân cũng nhƣ 

cộng đoàn mọi cấp. 
66

 ―Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con ngƣời lại có thể làm cho con 

ngƣời ra ô uế đƣợc‖ (Mc 7:15). ―Ai có thể tách ta ra khỏi tình yêu của Đức Ki-

tô? Gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gƣơm giáo?‖ (Rm 8: 

35), nếu không phải là chính ta? 
67

 ―... tại ngƣời đàn bà... tại con rắn...‖ (xem St 3:11-12). 



 48. Bước Đường Linh Thao 

 coi tạo vật nhƣ là cứu cánh, cùng đích... 

 tƣởng sẽ ăn đời ở kiếp nơi trần gian 

 để tạo vật vào ngai của Thiên Chúa: thờ ngẫu thần! 

* Cơ nguy: 

 đánh mất mục đích tối hậu của đời ngƣời: hạnh phúc 

   trƣờng cửu... 

* “Ai sẽ giải thoát tôi?... Tạ ơn Thiên Chúa nhờ Đức Giê-

su Kitô, Chúa chúng ta!‖68  

 

 Kinh Thánh: 

• Tv 48:9-14.17-21: ―Nào phàm nhân sống mãi đƣợc 

 sao?‖ 

• G 2:10: đón nhận ‗lành dữ‘ (thích/không thích) 

• Hc 39:26-27: hạp... 

• Mt 6:22-23; Lc 11:34-36: sáng tự trong 

• Mt 12:33-35; 15:11.18-20; Lc 6:45: lòng có đầy miệng 

 mới nói ra... 

• Mc 7:2.5.15: không phải từ ngoài vào... 

• Rm 7:14-25: khuynh hƣớng và quyến luyến lệch lạc ―ở 

 trong tôi‖ 

• Gc 1:14-15: ―... bị cám dỗ là do dục vọng‖ 

• Gc 4:1-2: ―Bởi đâu... bởi những khoái lạc... trong con 

  ngƣời anh em‖  

      

  5) Bình Tâm69 

                                                 
68

 Rm 7:24-25. 
69

 Nguyên ngữ Tây ban nha dùng từ Indiferencia (Indifference/Indifférence/In-

differenza) có nghĩa là dửng dƣng. Cũng có thể gọi là tự do hay tự chủ nội tâm. 
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―Do đó, cần phải giữ cho mình đƣợc bình tâm đối với 

mọi tạo vật... chỉ ƣớc muốn và lựa chọn những gì dẫn đƣa 

chúng ta tới cứu cánh của mình hơn cả.‖70 

* Định nghĩa 

 thái độ tâm hồn không nghiêng chiều (ở thế bình) về 

điều này hơn điều kia, hoàn cảnh này hơn hoàn cảnh nọ mặc 

cho sở thích hay tình cảm có lôi kéo, tức là hoàn toàn sẵn 

sàng từ bỏ mọi sự để hành động theo ý Chúa; 

 trạng thái tự do nội tâm hay tự chủ, tức dửng dưng 

trƣớc mọi tạo vật, mọi tình huống để thanh thoát thực thi trọn 

vẹn thánh ý Chúa. 

* Giải thích 

 vì khuynh hƣớng lệch lạc – nhƣ thấy trên kia – đƣa tới 

tình trạng bám dính quá đáng vào các tạo vật, vậy, cần có 

thái độ ‗không bám dính‘ tức tự do đối với mọi sự... và đó là 

bình tâm;  

 điều chủ yếu là để sẵn sàng hành động theo ý Chúa; 

 không phải là một thái độ dửng dƣng thụ động...  

 là một cuộc chiến cam go, dằng co và tiếp diễn cho 

đến cuối đời chống lại sức lôi kéo của quyến luyến lệch lạc, 

sở thích, đam mê, cám dỗ... trong cuộc sống; 

 khi phải chiến đấu chống lại những tình cảm lôi kéo đi 

ngƣợc với ý Chúa để nhất quyết làm theo điều Chúa muốn, 

thì không có nghĩa là không có bình tâm, ngƣợc lại... 

 nhƣ vậy, không phải hễ có bình tâm là có bình an 

trong tâm hồn: không ai bình tâm cho bằng Đức Giêsu khi 

phải trải qua những giờ phút hấp hối trong Vƣờn Cây Dầu, 

nhƣng cũng không có ai chịu thử thách, bị xao xuyến trong 

lòng cho bằng Ngài lúc đó cũng nhƣ suốt trong cuộc tử 

                                                 
70

 Lt 23. 
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nạn...; nhƣng về lâu về dài, bình tâm [đi theo ý Chúa] thì sẽ 

đƣợc bình an...71  

 thế nên, dù đôi lúc cách ghép từ có làm cho hiểu lệch 

đi [bình tâm ra bình an...], thì bình tâm ở đây không phải là 

an tâm, yên tâm không áy náy lo lắng... thiêu chi ngƣời làm 

ngƣợc thánh ý Chúa mà vẫn cảm thấy an tâm:72
 có thể là vì 

lƣơng tâm không còn sắc bén, đã ra mù quáng, chai đá, 

không còn áy náy, cắn rứt... tình yêu Chúa chẳng có bao 

nhiêu... 

 ngoài ra, không phải hễ cứ làm ngƣợc với sở thích 

riêng, với tình cảm... của mình là đi đúng, làm đúng ý Chúa, 

là sống thật bình tâm; bởi nhiều lúc sở thích riêng cũng có 

thể hợp với đƣờng lối của Chúa [cần nhận định..., chứ không 

thể chỉ hài lòng với lối đoán mò nhƣ thế]. 

* Khó khăn73 

 nhƣ giải thích trên đây, bình tâm: 

 - khó tạo, nhất là khi phải đi ngƣợc với ý riêng; 

- không phải: chỉ một lần... chỉ một việc... mà là cho 

tất cả, và thƣờng xuyên... 

 - khó giữ [ngay cả đối với một vấn đề], vì thƣờng là 

 mong manh: con ngƣời, hoàn cảnh... thay đổi... 

 thế nên: với ơn Chúa mới tạo đƣợc.74 

* Cần thiết 

 theo nhiều mức độ: tối cần – cần – hoàn hảo; 

 không có bình tâm thì không thể: 

                                                 
71

 Gl 5:22: hoa quả của Thần Khí: ... hoan lạc, bình an... [xem Lc 22:43]. 
72

 Có thể coi đó là ―bình an giả tạo.‖ 
73

 Cần thiết mà khó thì có ơn Chúa: ―Ơn Ta đủ cho con!‖ (2Cr 12:9); ―Một khi 

đã ban Ngƣời Con Một, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng 

ta?‖ (Rm 8:33). 
74

 Xem Lt 16, 168. 
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 - nhận ra đúng,75 

 - sẵn sàng đón nhận hoàn toàn và 

  - thực thi trọn vẹn thánh ý Chúa đã biết đƣợc;  

   

 6) Trắc nghiệm bình tâm76 

―... đến độ không ƣớc muốn sức khỏe hơn bệnh tật, giàu 

sang hơn nghèo khổ, danh vọng hơn nhục nhã, sống lâu hơn 

chết yểu...‖77 

 A. Chung đối với mọi ngƣời: 

* Giải thích chuẩn bị: 

 trƣớc những gì con ngƣời yêu thích hoặc xa tránh nhất: 

 a. •sống78      •sức khỏe    b.•chết          •bệnh tật 

     •danh dự    •của cải               •khinh chê  •nghèo khó 

 ai cũng thích a và ghét/tránh b: ...là chuyện tự nhiên; 

 làm ngƣợc lại là bất thường (nhƣ là ƣa chết); 

 nhƣng thích và ghét quá độ cũng là bất thường; 

 thế mà hầu hết các lời cầu xin của ngƣời kitô chỉ nhắm 

vào a và không muốn nhìn đến b; cho a là ơn phúc, cho b là 

tai họa (thƣờng chỉ khấn xin cho đƣợc a... dù có phải cần 

đến phép lạ!); 

                                                 
75

 Thiếu bình tâm thì không thể nhận định [―chọn lựa‖] ý Chúa; vậy, cần tiếp 

tục chuẩn bị cho có đƣợc bình tâm... và nếu vẫn không có đƣợc bình tâm, thì 

ngƣng cuộc Linh Thao (x. Lt 18c; Monumenta Historica SJ, Directorium, tr. 

689; H. Coathalem, SJ, Commentaire du livre des Exercices, Desclée de Brou-

wer, Paris, 1965, tr. 212). Nếu thiếu bình tâm thì ít là: - không nóng không 

lạnh... (x. Kh 3:15-16); - không thể tiến đức...; - nguy hiểm [có thể là rất lớn] 

cho phần rỗi. 
76

 Để mỗi ngƣời tự xem mình có bình tâm hay không. 
77

 Lt 23. ―Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến 

Ngƣời [= sống theo thánh ý Ngƣời]‖ (Rm 8:28). 
78

 ―Tất cả những gì ngƣời ta có, nguời ta đều sẵn sàng cho đi để cứu mạng sống 

mình‖ (G 2:4b). 
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 đó cũng là – theo đức tin kitô mà xét – một thái độ bất 

thường; 

 khi nài nỉ xin a mà chỉ đƣợc b79 thì đâm ra trách móc, 

nghĩ là Chúa không thƣơng và đã bỏ rơi mình... có thể đi tới 

chỗ nghĩ là giữ đạo vô ích... khủng hoảng đức tin... (làm nhƣ 

giữ đạo tốt để đƣợc Chúa thƣởng ngay ở đời này80); 

 ít là trái với hay không hiểu gì về 

 - tám mối phúc thật (là b!),81 

 - thánh giá (là b!) Chúa Giêsu và khổ đau của Mẹ 

 Ngài; 

 xét cho cùng:  

 - b cũng có thể là ơn82 hay là họa 

 - a cũng có thể là họa hay là ơn 

 - tùy kế hoạch của Chúa83 đối với mỗi nguời, 

 - nhìn qua cặp mắt đức tin [chứ không phải rập theo 

 não trạng thế tục84];  

                                                 
79

 ―Anh em xin mà không đƣợc, là vì anh em xin với tà ý, để lãng phí trong 

việc hƣởng lạc‖ (Gc 4:3). ―Chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải ... 

chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta... vì Thần Khí cầu thay nguyện 

giúp cho dân thánh theo đúng ý Thiên Chúa‖ (Rm 8:27); thánh Gioan cũng cho 

biết: ―Ngƣời [Thiên Chúa] nhậm lời chúng ta, khi chúng ta xin điều gì hợp ý 

Ngƣời‖ (1Ga 5:14). 
80

 Quên đi rằng ngƣời gian ác cũng có thể thành công ở đời này: Gr 12:1-2; Tv 

72 (cảnh thịnh đạt của ngƣời bất lƣơng). 
81

 Mt 5:1-12; Lc 6:20-23. 
82

 ―... chết là một mối lợi... ra đi để đƣợc ở với Đức Kitô, điều này tốt hơn bội 

phần‖ (Pl 1:21.23). 
83

 Nếu con đƣờng ý Chúa đi qua đâu [đắng đót, khổ đau hay dịu ngọn, hạnh 

phúc... đời này] thì đó là ơn phúc, là điều thích hạp đƣa dẫn đến với Ngài trong 

vĩnh phúc đời sau. Nhớ lại đồ hình về con đƣờng ý Chúa đi qua ―o‖ và ―+‖. 
84

―Tƣ tƣởng của các ngƣơi không phải là tƣ tƣởng của Ta, và đƣờng lối của Ta 

không phải là đƣờng lối của các ngƣơi‖ (Is 55:8); ―Anh em đừng có rập theo 

đời này, nhƣng hãy cải biến con ngƣời anh em bằng cách đổi mới tâm thức, 

hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa: cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái 

gì hoàn hảo‖ (Rm 12:2; x. Ep 4:22-24). ―Thân trần truồng sinh từ lòng mẹ, tôi 
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 hiểu sai về ơn = điều mình ƣa thích; 

 hiểu đúng về ơn = điều hạp hay thích hạp, dù đắng 

đót, khổ đau (thuốc đắng đả tật!), nhƣng hữu ích cho phần 

rỗi... làm cho nên giống Chúa Kitô hơn. 

 cần xác tín: ý Chúa là hạnh phúc, hạnh phúc đời đời 

của tôi.85 

* Tiến hành: 

 lần lƣợt đặt mình trƣớc mỗi một tạo vật thu hút con 

ngƣời mạnh nhất, nhƣ nêu trên đây; 

 xem mình cảm nhận nhƣ thế nào? 

 nếu cảm thấy  

 - không hay khó bình tâm: khẩn xin Chúa giúp... 

 - bình tâm: tạ ơn Chúa và xin ơn giúp giữ bình tâm. 

B. Riêng đối với mỗi cá nhân: 

* Giải thích: 

 thƣờng thì nhiều ít mỗi ngƣời đều có một sự vật, một 

con ngƣời, một lối sống86 nào đó... mình thích (bám dính) 

nhất hoặc ghét nhất; 

 thái độ yêu thích, bám dính có thể là: 

 - không có hoặc không đáng kể (dễ dàng từ bỏ); 

                                                                                                 
sẽ trở về đó cũng trần truồng. Đức Chúa đã ban cho, Đức Chúa lại lấy đi: xin 

chúc tụng Danh Đức Chúa. Chúng ta đón nhận điều lành từ Thiên Chúa, còn 

điều dữ, lại không biết đón nhận sao?‖ (G 1:21; 2:10b).  
85

 Có cha mẹ nào lại không tìm cách sắp xếp, đặt kế hoạch cho đời con cái 

mình đƣợc thành công, hạnh phúc bao nhiêu có thể, thì huống chi là Thiên 

Chúa: ―Chính Ta biết các kế hoạch Ta định làm cho các ngƣơi – sấm ngôn của 

Đức Chúa – kế hoạch thịnh vƣợng, chứ không phải tai ƣơng, để các ngƣơi có 

một tƣơng lai và một niềm hy vọng‖ (Gr 29:11). 
86

 Chẳng hạn một cách tổ chức đời sống hằng ngày, hằng tuần, hằng năm... 

không dành thì giờ cho Chúa, cho nhu cầu tâm linh. 
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 - hợp pháp (không phải là tội lỗi: vg. Abraham và 

 Isaác); 

 - bất hợp pháp (tội lỗi). 

* Tiến hành: 

 mỗi ngƣời tự kiểm xem mình có bình tâm để trong: 

 - trƣờng hợp hợp pháp: sẵn sàng từ bỏ nếu Chúa 

 muốn; 

 - trƣờng hợp bất hợp pháp: nhất định phải từ bỏ... 

 nếu cảm thấy 

 - không hay khó bình tâm: khẩn xin Chúa giúp... 

 - bình tâm: tạ ơn Chúa và xin ơn giúp giữ bình tâm. 

 

 Kinh Thánh:  

 • St 12:1-9: vâng theo lời Thiên Chúa, Abraham87
 rời bỏ 

 quê nhà... 

• St 22:1-19: Abraham sẵn sàng hiến tế con một cho 

 Thiên Chúa;  

• Gn 1:1-16: Giôna chạy trốn Chúa, không thi hành sứ 

 mạng; 

• G 1:20-22; 2:7b-10: ông Gióp bình tâm đón nhận 

 nghịch cảnh; 

• Phil 1:20-26: ―... sống là Đức Kitô‖ 

• Kb 1:2-4; 2:2-4; Ml 3:13-21: kẻ độc ác thành công giữa 

 đời; 

• Mt 16:26 + Lc 9:25: ―... đƣợc cả thế gian mà mất linh 

 hồn...‖ 

                                                 
87

 Lƣu ý: trong các đoạn Kinh Thánh trƣng dẫn, có hai trƣờng hợp chọn từ Cựu 

Ƣớc: Abraham bình tâm, Giôna không bình tâm; có hai trƣờng hợp chọn từ 

Tân Ƣớc: ông Giakêu bình tâm, ngƣời thanh niên thiện chí giàu có không bình 

tâm. 
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• Mt 19:16-22 + Mc 10:17-22 + Lc 18:18-23: thanh niên 

 giàu có... 

• Lc 12:22-32: đừng bám dính! lo gì?... hãy xem hoa huệ! 

• Lc 19:1-10: Giakêu sẵn sàng... tin theo Chúa. 

 

 

* 

 

*            * 
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Tội Lỗi88 

 

 Sự kiện: ba trƣờng hợp tội phạm (trầm trọng):89 

 tội các thiên thần90  (chỉ một tội) 

 tội tổ tông loài ngƣời91  (chỉ một lần) 

 tội một cá nhân  (chỉ một lần là đủ trầm luân) 

 + ... mất mát ... hậu quả ... hình phạt 

 

 Cách suy niệm 

 sai: trong sợ sệt,92
 chán nản, tuyệt vọng93    Giuđa 

 đúng: để hiểu tình yêu tha thứ94 của Chúa   Phêrô95 

                                                 
88

 Để có đủ điều kiện nhận định ý Chúa, thì cần phải có trật tự nội tâm; để có 

trật tự nội tâm, thì ―hãy cởi bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc mình‖ 

(Dt 12:1b) – ―Trong cuộc chiến đấu với tội lỗi, anh em chƣa chống trả đến mức 

đổ máu đâu‖ (Dt 12:4) – Bỏ qua, không nói đến tội lỗi cho rõ ràng (viện lý: để 

tránh gây mặc cảm tội lỗi không lành mạnh!) là vô tình hay hữu ý xóa mất đi lý 

do hiện hữu của lịch sử cứu độ, của sứ mạng Đấng Cứu Thế, là tiếp tay đẩy 

lƣơng tâm con ngƣời tới chỗ mù quáng, trở thành chai đá, làm cho con ngƣời 

lâm vào cảnh sa đọa, hƣ hỏng.   
89

 Lt 45-61. 
90

 Mt 8:29;... Lc 10:18; Ga 12:31-32; 2Pr 2:4; Gđ 6; Kh 12:8-9; x. Lt 50. 
91

 St 3:1-19; x. Lt 51-52. 
92

 X. Rm 8 :15. Tuy nhiên, nếu – không biết yêu mến, nhƣng – chỉ vì sợ rơi vào 

hỏa ngục mà lo xa lánh tội lỗi, thì còn hơn là không biết sợ chi hết! Thánh Inhã 

cũng nhận định tƣơng tự nhƣ thế. 
93

 Suy niệm về tội lỗi nhƣ vầy có kéo theo mặc cảm tội lỗi bệnh hoạn không? 

Hẳn là không! Bởi, không để ấn tƣợng về tội lỗi dày vò, gây sợ sệt, chán nản, 

tuyệt vọng, ngƣời gẫm suy về tội lỗi sẽ đặt mình dƣới ánh mắt của một Người 

Cha vô cùng nhân ái là Thiên Chúa, để nhìn lại lỗi lầm của mình trong ánh 

sáng tình yêu tha thứ vô biên của Người; do vậy, thay vì mang thêm mặc cảm 

tội lỗi bệnh hoạn thì lại được chữa lành! 
94

 Tha thứ không chỉ có nghĩa là bỏ qua, là quên đi, nhƣng – đặc biệt trong 

trƣờng họp này – là làm cho nên trong trắng [x. Is 1:18; Tv 32:1; 51:9...], tốt 

lành trở lại trong đời sống thiêng liêng [nhƣ ngƣời bị tai nạn khuyết tật, dị hình 

dị hợm mà đƣợc chữa cho thành xinh đẹp, tuấn tú hay kiều diễm...], là làm cho 



 58. Bước Đường Linh Thao 

 

 Ơn xin96 

 thấu hiểu 

 - tội lỗi to, lớn, trầm trọng quái gở đến nhƣ thế nào... 

 - tình yêu tha thứ [cứu độ] của Thiên Chúa lớn lao 

 nhƣ thế nào... 

 để nhờ đó biết ăn năn, thống hối, và đền đáp bằng 

cách yêu mến97 Ngài hết lòng hết sức (trƣớc tình yêu tha thứ 

vô biên nhƣ thế!) 

 

 Bối cảnh98 

 đặt mình trƣớc Núi Sọ, và nhìn kỹ Đức Giêsu trên 

thánh giá:99 

   — Ngài là ai? 

   — là Thiên Chúa làm ngƣời; 

   — vĩ đại nhƣ thế nào? 

   — vô cùng! 

                                                                                                 
sống lại về mặt siêu nhiên, trong đời sống ơn thánh sủng [nếu đã phạm tội 

trọng]. 
95

 ―Ôi tội hồng phúc‖ (th. Âugutinô): - tội quá khứ: Rm 8:28; - giúp cho thấy rõ 

tình yêu tha thứ bao la của Thiên Chúa. 
96

 Trong Linh Thao, Thánh Inhã viết về Tiền nguyện II [khác với Tiền nguyện I 

là bối cảnh cụ thể] nhƣ thế này: “... là xin Thiên Chúa, Chúa chúng ta, điều tôi 

muốn và ước ao... phù hợp với đề tài suy ngắm. Chẳng hạn, khi chiêm niệm về 

Phục Sinh, thì xin được vui mừng với Chúa Kitô vui mừng; nếu chiêm niệm về 

sự thương khó thì phải xin ơn buồn phiền, khóc lóc và đau khổ với Chúa Kitô 

đau khổ. Ở đây [trong buổi suy gẫm về tội] phải xin được lòng tự hổ thẹn và 

ngượng ngùng thấy rằng bao nhiêu người đã bị phạt trong hỏa ngục chỉ vì một 

tội trọng, còn tôi, biết bao lần, lẽ ra, đã đáng bị phạt đời đời vì bấy nhiêu tội lỗi 

của tôi” (Lt 48). 
97

 ―Yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Ngƣời‖ (1Ga 5:3); vậy, 

có yêu mến thì mới diệt trừ đƣợc tội lỗi, bởi tội lỗi là hành động nghịch với điều 

răn... 
98

 Xem Lt 48. 
99

 Lt 53-54.59.  
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   — chịu đóng đinh khổ nhục để làm gì?  

   — làm giá chuộc tội tôi! 

 giá chuộc?100 

 - lớn bao nhiêu?       vô cùng! 

 - chuộc gì?          tội! 

 - thì tội lỗi phạm đến Thiên Chúa tất to lớn  

 vô cùng! 

 - nhƣng Thiên Chúa luôn sẵn sàng tha thứ... 

 - thế mới rõ tình yêu tha thứ của Thiên Chúa  

 lớn lao vô cùng!101 

 - vậy, cần phải đáp trả bằng yêu thƣơng hết  

 lòng!102 

 - tức là sống đúng ý Chúa (= không phạm  

 tội)! 

 chứng cứ tình yêu 

 - ―không có tình yêu nào...‖103 

 - đối với loài ngƣời tội lỗi;104 đối với tôi... 

 - tình yêu vô biên... đáp ứng hết lòng... 

 tôi là ai105  

 - mà đƣợc Thiên Chúa thƣơng cứu chuộc...? 

 - cứu chuộc bao nhiêu lần cho khỏi hƣ mất  

 đời đời? 

                                                 
100

 Xem Mt 20:28; 26:28; Rm 5:6-21; 1Tm 2:6; Lt 53. 
101

 Xem Rm 5:7-8. 
102

 Xem Lc 7:42-43.47. 
103

 Ga 15:13.  
104

 Xem Rm 5:7. 
105

 Lt 58: ―...so sánh để càng thấy mình nhỏ bé hơn‖, so sánh với những ngƣời 

trong nơi mình ở, với toàn thể nhân loại, với toàn bộ vũ trụ, với công trình tạo 

dựng... so sánh, đặt tất cả bên cạnh Thiên Chúa cao cả, vĩ đại vô cùng... ! 
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 tâm sự  

 - ngỡ ngàng...  

   . trƣớc cảnh cách biệt...  

   . tình yêu vô biên 

   . thái độ kiên nhẫn chờ đợi...106 

 - Ngài đã... đang... sẽ... làm gì cho tôi?107 

 - tôi đã... đang... sẽ phải... làm gì cho Ngài? 

 

 Thử định nghĩa 

 coi trọng, đặt tạo vật lên trên Thiên Chúa toàn năng... 

 phản lại tình yêu vô biên của Thiên Chúa, vô ơn...108 

 phá hại trật tự (luật109) do Thiên Chúa an bài (= ý 

Chúa) là gây hại110 cho 

  - chính mình, 

  - ngƣời khác, 

  - cho xã hội... thiên nhiên;111 

= tức xúc phạm đến Chúa, đến chính mình, đến tha nhân... 

 kiêu ngạo:112 

                                                 
106

 Cho tôi còn có cơ hội, thì giờ để ăn năn hối cải và đền bù (xem 2Pr 3:9b); x. 

Lt 60. 
107

 Xem 1Tx 5:24; Lt 53.  
108

 ...đối với bao nhiêu ân huệ tự nhiên và siêu nhiên, chung và riêng đã nhận 

đƣợc! 
109

 Xem 1Ga 3:4. 
110

 Có thể trầm trọng đến độ làm chết mất đi đời sống siêu nhiên... dẫn đến 

trầm luân đời đời. Một vài hành động có vẻ đơn sơ nhƣng cho thấy tính chất 

trơ tráo, phi lý, quái gở, ghê rợn... của tội lỗi; đó là: nụ hôn của Giuđa để nộp 

Chúa (Mt 26:49) và việc giới lãnh đạo cùng dân chúng Do thái chọn tha cho 

Baraba... (Mt 27:21-22). 
111

 Xem Lt 60. Qua tƣơng quan liên đới. 
112

 ―Ngƣơi còn dám nói: ‗Chẳng làm tôi ai cả!‘‖(Gr 2:20). 
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  - coi thƣờng kế hoạch của Chúa... không  

  cho là tốt... là thiết yếu 

  - tự đặt chính mình làm chủ quyết định của mình 

 giết Thiên Chúa 

  - coi Ngài, uy quyền...  của Ngài nhƣ không có 

 

 Hình ảnh 

 lỗi tội phạm đến ngƣời càng cách xa trong địa vị, thì 

 càng lớn, càng nặng... 

 phạm đến Thiên Chúa cao trọng vô cùng, 

  - thế nên tội lỗi to lớn, trầm trọng vô cùng; 

 Ngài luôn sẵn sàng tha thứ, 

  - do tình yêu tha thứ vĩ đại vô biên; 

 bổn phận đáp trả: yêu mến Ngài hết lòng hết sức [cũng 

 chƣa có gì là đủ, vì tình con ngƣời thì giới hạn];113 vậy, 

 có yêu mến thì mới loại trừ đƣợc tội lỗi, bởi tội lỗi là 

 hành động nghịch với điều răn của Chúa. 

 

 Hậu quả 

 hậu quả kinh khủng nhất của tội lỗi    hỏa ngục; 

 suy về hỏa ngục  

  - qua kinh nghiệm về 

   . đau đớn thể lý, 

   . đau khổ tâm lý; 

  - qua cảm thức về 

   . khổ hình trầm luân đời đời... 

                                                 
113

 1Ga 5:3.  
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 điều kiện ắt có và đủ để vào hỏa ngục chỉ là một tội 

 nặng/trọng;114 

 ―trong hỏa ngục, nhiều ngƣời có ít tội thua tôi...‖115 

 

 Hồi tƣởng về quá trình lỗi lầm của tôi116 

 từng giai đoạn cuộc đời; 

 từng nơi chốn đã sinh sống; 

 những mối quan hệ giao tế đã và đang có; 

 những phận vụ đảm trách trong quá khứ và hiện tại. 

 

 Lòng Chúa nhân hậu: 

  Lc 15 

  xem các đoạn Kinh Thánh dƣới đây   

 

 Kinh Thánh:  

• St 3: tổ tông loài ngƣời sa ngã... và lời hứa cứu độ;  

• St 6:5-22 : tội lỗi lan tràn...  

• St 7 — 9:17: hình ảnh về ơn thanh luyện và cứu độ; 

• Xh 32:11-14: ông Môsê cầu thay cho dân bất trung; 

• Tv 32: lỗi lầm đƣợc tha thứ; 

                                                 
114

 Xin xem Lt 48, 50 52. 
115

 Lt 52. 
116

 Mọi ngƣời đều cần đƣợc cứu độ vì ―mọi ngƣời trên thế gian đều đắc tội 

trƣớc tòa Thiên Chúa‖ (Rm 3:9-20; x. 1Ga 1:8-10). Nếu đã không rơi vào tội 

trọng, thì đó là nhờ ơn Chúa giúp cho đứng vững trong ơn thánh sủng. Hãy –  

noi gƣơng Đức Mẹ, Đấng Vô Nhiễm – nói lên lòng cảm tạ và đền đáp tình 

thƣơng cứu độ của Ngài. Và khi tình yêu đã đạt tới mức độ tế nhị (trƣờng hợp 

Đức Mẹ, các thánh... đối với Chúa; hoặc trƣờng hợp những ngƣời tình thắm 

thiết...), thì ngay cả những „mếch lòng, chạnh lòng‟ nhỏ cũng làm cho đau lòng 

lớn!  
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• Tv 38; 48; 51; 78; 106: Thiên Chúa nhân từ đối với dân 

  bất trung;  

• Tv 130: ―Từ vực thẳm...‖ 

• Kn 11:22 — 12:2: ―Chúa yêu thƣơng hết mọi loài hiện 

  hữu‖  

• Hc 5:1-8; 17:25-29: kêu gọi sám hối, trở về;  

• Hc 18:8-14: Thiên Chúa xót thƣơng; 

• Is 12:1-6; 43:18-25; 44:1-5; 49:8-23: vui ngày trở về;  

• Gr 2:1-37: Ítraen phản bội; 

• Ed 16:4-63: ... thất trung, nhƣng đƣợc tha thứ; 

• Ed 36:24-28: quả tim mới; 

• Hs 2:8-9.16-25: Thiên Chúa dỗ dành trở về; 

• Hs 11:1-11: tha thứ bất trung; 

• Gn 2:1-10: Giôna cậy trông cầu nguyện; 

• Mt 18:21-35: biết tha thứ để đƣợc tha thứ; 

• Mt 25:34.41: hỏa ngục; 

• Lc 7:36-50: tha nhiều, yêu nhiều... 

• Lc 10:18; 2Pr 2:4; Gđ 6: thiên thần sa ngã... bị phạt; 

• Lc 15 [Ed 34:4.16; Mt 18:12-14; Ga 17:10] dụ ngôn 

 về lòng nhân hậu của Thiên Chúa;  

• Lc 18:9-14: khiêm hạ để đƣợc tha thứ; 

•  Lc 19 :1-10: Con Ngƣời… tìm và cứu những gỉ đã mất!  

• Ga 8:1-11: ―... tôi không lên án...‖ 

• Ga 15:1-17: ―Hãy ở lại trong tình thƣơng của Thầy!‖ 

• Rm 6:12-23: sống công chính, đừng làm tôi tội ác; 

• Rm 8:28-39: ý định cứu độ của Thiên Chúa; 

• 2Cr 12:9b-10: khi tôi yếu là lúc tôi mạnh... 
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• Ep 2:1-10: ơn cứu độ; 

• Cl 1:12-13.20-23: đƣợc hòa giải trong Đức Kitô;  

• Dt 12:1-13: ―chƣa chống trả đến mức đổ máu!‖ 

• 1Ga 1:6—2:2: thú nhận tội lỗi; 

• 1Ga 3:4-9: đoạn tuyệt với tội lỗi; 

• Kh 3:19-20: ăn năn và tin tƣởng.  

 

 

 

Lc 15
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Chết117 

 

 Bối cảnh: 

 hình dung 

 - dự tang lễ... của một ngƣời thân thƣơng; 

 - ngồi bên linh cửu... của một ngƣời bạn, của  tôi; 

 - đứng nhìn nghĩa trang... 

 

 Ơn xin 

 từ bỏ thanh thoát, không bám dính; 

 sẵn sàng để ‗ra đi‘... trong bình an, tin tƣởng;118 

 

 Một vài nhận định 

  * Chuyện buồn cười 

 không muốn nghĩ đến (tránh chia động từ ‗chết‘ ở ngôi 

thứ nhất số ít... chỉ chia ở các ngôi khác: ―...mày chết, nó 

chết... các anh chết...‖ 

 bám chặt vào đời này... làm nhƣ sẽ ăn đời ở kiếp... tại 

đó! 

  * Những gì chắc chắn 

 mọi ngƣời đều phải chết;  

 không đem theo đƣợc gì cả!119  

 ngoài tội lỗi và công phúc;  

                                                 
117

 Xem 1Tx 4:13-14. 
118

 ―Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí đƣợc khôn 

ngoan‖ (Tv 90:12). 
119

 Xem G 1:21; Tv 49:11.18; Gv 5:14; 1Tm 6:7. 
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 chết không phải là hết... còn... 

   - ra trƣớc tòa Chúa;  

   - đời sau; 

  * Những gì không chắc chắn 

 bao giờ? ngay bây giờ? tối nay, sáng ngày mai, trăm 

năm sau?  

 ở đâu? trong bệnh viện? ngoài xa lộ? trên máy bay ...? 

 cách nào? bệnh? già? tai nạn bất đắc kỳ tử,...?  

 đi về đâu: cõi vĩnh phúc hay trầm luân? 

  * Những gì cần nắm chắc 

 không rơi vào chốn trầm luân... 

   - cần phải làm gì? 

 nhất định đi về cõi vĩnh phúc. 

   - đã sẵn sàng chƣa? 

  * Kết luận:  

 từ bỏ, đừng bám dính. 

 luôn luôn sẵn sàng để ‗ra đi!‘120 

 tránh tội, lập công (= sống theo kế hoạch, thánh ý của 

Chúa). 

 

 Kinh Thánh: 

• Tv 39; 49: của đời phù vân 

• Hc 14:11-19: dọn mình chết... 

• Mt 6:19-21; Lc 12:33-34: tích trữ kho tàng trên trời; 

• Mt 6:31-34: lo tìm Nƣớc Thiên Chúa; 

                                                 
120

 1Tx 5:2b. 
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• Mt 16:25-26; Lc 9:24-26: ích gì nếu đƣợc tất cả mà mất 

 linh hồn? 

• Mt 24:45-50; 25:1-13; Lc 12:42-46: ngày không ngờ, 

 giờ không biết; 

• Mt 25:113: khôn ngoan tỉnh thức; 

• Lc 12:16-21: đời phù vân; 

• Lc 12:35-48: sẵn sàng; 

• Lc 16:19-31: đời này, đời sau; 

• 1Tm 6:7-11: cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham 

 muốn tiền bạc 

 

 

 

Lưu ý: để dọn mình chịu bí tích hòa giải, xin đọc                

Phụ trƣơng II, Phần III tập sách, về “Chuẩn bị thống hối” 

 

 

 


