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LỜI MỞ ĐẦU 

Sau đây là một loạt bài tu đức tôi soạn ra để dạy các tập sinh của Đan-Viện Phước Lý. 

Ở đời, bất cứ nghề gì người ta cũng phải học, phải thực tập trước khi hành nghề. Người 
Kitô hữu muốn dấn thân sống theo lý tưởng Phúc âm bằng đời sống tận hiến cũng không 
thoát khỏi định luật chung đó.  Đời sống tu trì cũng là một nghề nghiệp. Tiếng Đức gọi đời 
sống nầy là Geistlicher Berufung, nghĩa là “nghề thiêng liêng“, “nghề tinh thần“. Trước khi 
dấn thân sống đời sống tu trì thực sự trong tu viện, tập sinh cần biết tổng quát về đời sống 
mình đang chọn lựa. Sự hiểu biết về đời sống con người nói chung và đời sống tận hiến tu trì 
nói riêng cũng rất cần thiết. 

 Để hiểu biết về vị trí của mình trong Hội Thánh, về bổn phận và quyền lợi, tập sinh phải 
biết những khoản Giáo Luật nới về họ. Về điểm nầy phải có ít là nửa năm học mới mong thấu 
triệt vấn đề. Trong tập sách nhỏ nầy tôi chỉ nói qua để các tập sinh có một ý niệm tổng quát 
mà thôi. 

 Phần chính của quyển sách nầy gồm có ba Lời Khấn Dòng theo Giáo Luật và hai Lời Khấn 
đặc biệt của các đan sĩ sống theo tu luật thánh Biển Đức. Và sau cùng là phần chú giải mấy 
đoạn luật thánh Biển Đức nói về vâng lời và khó nghèo và một số đề tài liên quan đến đời 
sống đan tu  v.v. 

Chắc chắn còn có nhiều thiếu sót trong những trang sách nầy. Tôi ước mong các bậc đàn 
anh sẽ chỉ dẫn và bổ khuyết những điều chưa hoàn chỉnh, để đàn em được hưởng nhờ. Xin 
chân thành cám ơn. 

Đan-Viện Mehrerau / Áo Quốc – Lễ Phục-Sinh 1996 
Lm. Đan-Minh Trần Minh-Công  
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PHẦN THỨ NHẤT 

 

 

ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI 

và  ĐỜI SỐNG ĐAN-TU 

 

 

1.   SỰ SỐNG CON NGƯỜI 

 

 "Con người là một khoảng trống hư không trù phú dưới gót chân của "Người gieo giống 
thần linh". Nó chìm ngập trong bùn lầy, nhưng đồng thời là tình nhân của ánh sáng. Thế mà 
Thiên Chúa đòi hỏi vật khốn nạn ấy phải trở nên hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng toàn 
thiện" 1. 

 Câu nói nầy đưa chúng ta vào những đề tài sẽ học hỏi sau đây. Là những tu sĩ dấn thân 
sống cuộc đời tận hiến, chúng ta đã hiểu rõ thế nào là đời sống tu trì chưa? Và đâu là lý do 
và mục đích của đời sống ấy? Tại sao chúng ta chấp nhận đời sống ấy, và chúng ta thể hiện 
đời sống đó như thế nào? 

 Đời sống tu sĩ cũng như đời sống con người, tuy quen thuộc, nhưng đầy dẫy huyền bí. Nó 
ngắn ngủi và chóng qua, nhưng có nhiều vẽ đẹp nhiệm mầu. Nó dòn mỏng và tạm bợ. 
Nhưng không gì có giá trị bằng. Ông Gióp nói: "Đời người như cỏ hoa, sớm nở chiều tàn, như 
bóng xuất hiện để rồi biến tan. Nhưng Thiên Chúa đoái thương đón nhận và cho hưởng kiến 
Thiên nhan" (Job 14,2). 

 Trước khi học hỏi về đời sống đan tu và những vấn đề liên quan đến đời sống đó, chúng 
ta hảy tìm hiểu thế nào là đời sống con người. Sự sống con người có thể được nhìn dưới 
nhiều khía cạnh khác nhau: Khoa học, sinh vật học, triết học, Thánh Kinh, tôn giáo và thần 
học. 

    Nếu chúng ta học hỏi về sự sống theo nhận thức của khoa học tự nhiên, chúng ta sẽ thấy 
sự sống trước tiên là một tổng hợp các yếu tố hóa học vật lý, một sự xếp đặt hợp lý của các 
tế bào. Những tế bào kết hợp thành các cơ quan khác biệt, nhưng liên hệ mật thiết với 
nhau. Những cơ quan (bộ phận) nầy xúc tác và chuyển động để phát sinh những năng lượng 
như: Nảy nở, cử động, tăng trưởng, truyền sinh, phát triển... và chết. 

 Triết học nói về sự sống dưới khía cạnh siêu hình va suy luận. Triết học đặt ra những câu 
hỏi về nguồn gốc, cứu cánh của sự sống, về ý nghĩa và nguyên lý hiện hữu của sự sống. 

                                                      

1  Gustave Thibon, Un Néant capable de Dieu, Fayard, 1970, tr. 58. 



 Đời Sống Đan Tu 8 

Những câu hỏi như: "Tại sao", "thế nào"... Triết gia đi tìm những câu giải đáp thích hợp. Cái 
gì làm nên sự sống? Vật chất? Tinh thần hay là tâm lý? Đâu là cốt lõi của sự sống? Phải chăng 
có một nguyên lý linh thiêng của sự sống? Có linh hồn (cho loài người), giác hồn (loài vật) ? 

 Khi học hỏi về sự sống con người, khoa học và triết  học khám phá ra một thế giới mới, 
tuy nhỏ hơn vụ trụ, nhưng chứa đựng nhiều bí mật và mầu nhiệm. Triết gia Platon cũng chỉ 
hiểu được sự sống như một cái gì mung lung: "La vie est un néant entre deux éternités" (Sự 
sống là một hư không giữa hai sự trường tồn bất diệt). Nơi khác ông nói: "Sự sống là bài học 
của sự chết". Thực ra khoa học cũng như triết học vẫn chưa có thể trả lời một cách thoả 
đáng câu hỏi: Sự sống con người là gì ? 

 Các tôn giáo cỗ cũng đi tìm những câu giải đáp cho câu hỏi trên. Hầu hết các tôn giáo 
đều quan nhiệm rằng: Sự sống là cái gì thiết yếu của con nguời. Những tôn giáo xưa ở vùng 
cận đông thường đồng hóa hơi thở với sự sống. Một ít tôn giáo khác cho rằng "máu là sự 
sống". Ở Ai-Cập và những bộ lạc du mục trong sa mạc thường bị đe dọa vì nạn thiếu nước 
thì cho rằng nước là nguyên lý của sự sống. Những nhận định về sự sống trên đây đều do 
kinh nghiệm thực tế của con người. Khi tìm hiểu về nguồn gốc sự sống, các tôn giáo hầu hết 
nhìn nhận một "Đấng thiêng liêng" nào đó là nguồn gốc sự sống. Con người đón nhận sự 
sống từ "Đấng thiêng liêng", hay "Thần Minh" như một món qùa quí  hóa. 

 Trước thực tại của sự chết, các tôn giáo tìm những giải thích, chẳng hạn: Sự chết là kết 
qủa của cuộc phân ly giữa hồn và xác...Phải chăng sự sống được giới hạn trong không gian 
và thời gian? Nói cách khác, sự sống có còn hiện hữu sau cái chết nữa không? Nhiều tôn giáo 
tin rằng con người có linh hồn thiêng liêng, bất tử và trường cửu. Nếu linh hồn thiêng liêng 
và vĩnh tồn, thì sau khi người ta chết, linh hồn sẽ đi đâu và như thế nào? Câu trả lời sẽ tùy 
theo niềm tin của mỗi tôn giáo. Một số tôn giáo tin rằng linh hồn người chết sẽ tái sinh vao 
kiếp khác. Những tôn giáo nầy chủ trương thuyết luân hồi, chẳng hạn đạo Phật. Những tôn 
giáo khác tin rằng linh hồn người chết sẽ vào chốn "âm phủ" chờ ngày sống lại. Do-Thái giáo 
và Kitô giáo tin rằng xác con người sẽ được sống lại trong ngày cánh chung... Để hiểu rõ hơn 
về sự sống theo quan niệm kitô giáo, chúng ta sẽ cùng nhau học hỏi về sự sống dưới ánh 
sáng của Thánh Kinh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. THÁNH-KINH NÓI VỀ SỰ SỐNG 

 

1.1.1.  Cựu-Ước  
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 Gia-vê là Thiên Chúa hằng sống (TV.18, 47). Gia-vê là nguồn mạch của sự sống (TV.36, 
10). Sách sáng thế ký nói về Thiên Chúa là Đấng sáng tạo và bảo tồn sự sống. Từ bụi đất, 
Thiên Chúa đã tạo dựng thân xác con người và Thiên Chúa đã ban cho con người sự sống 
bằng cách thổi hơi vào (St 2,7). Sự sống là món qùa của Thiên Chúa. Con người hạnh phúc 
trong Địa Đàng gần Cây Sự Sống. Đấy là hình ảnh diễn tả sự sống trường tồn của thân xác 
con người trong chốn cực lạc. Sau khi sa ngã phạm tội, con người bị bắt buộc phải rời bỏ Cây 
Sự Sống, nghĩa là bị mất đi sự sống trường tồn ở đời nầy.  

 Món quà Thiên Chúa ban cho là sự sống đời đời. Con người đã dùng nó để đổi chác với 
ma quỉ. Thiên Chúa vẫn yêu thương con người. Bởi vì Thiên Chúa không phạt loài người như 
đã phạt ma quỉ trong chốn trầm luân khổ ải. Để bảo tồn một phần sự sống còn lại, con người 
phải vất vả lam lũ làm ăn. Sống lâu giờ đây là một phúc lành của Thiên Chúa (TV 21, 5; 91, 
16; 143, 11). Không được sống đời đời ở trên mặt đất nầy nữa, thì ít ra con cháu miêu duệ 
sẽ thay nhau nối tiếp sự sống bất tận trên quả địa cầu nầy. Chỉ mãi về sau Israel mới nghĩ 
đến một sự sống thiêng liêng, siêu việt và trường tồn sau khi chết. Niềm tin tưởng va hy 
vọng được sống đời với Thiên Chúa (TV. 16). Tiên tri Isaia diễn tả niềm tin đó: "Thiên Chúa 
hủy diệt sự chết và ban cho người lành sống lại" (Is 25,8) để hưởng hạnh phúc bất diệt đời 
đời (Is 25, 6 và Marcabe 7, 9). 

Về sau nầy, tư tưởng và niềm tin vào một sự sống bên kia sự chết đã được khai triển và 
thêm nhiều chi tiết như chỗ ở của nhũng nguời đã chết, nơi cực lạc cho người lành, chốn 
cực hình cho kẻ dữ. Niềm tin có sự sống bất diệt của linh hồn được diễn tả nhiều trong các 
sách như Macabe, các tiên tri như Ezechiel, sách Khôn Ngoan, sách Job v.v.v... 

Tài liệu tìm được ở Qumràn viết: "Các con cái của Chân Lý có sự sống viên mãn trong an 
bình và hạnh phúc đời trong sự sống bất diệt và nhận được triều thiên vinh hiển trong ánh 
sáng vĩnh cửu" (1QS,IV, 7f).  

1.1.2.  Tân-Ước 

Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa hằng sống, Người đã đến thế gian để mạc khải cho loài 
người ý nghĩa đích thực của sự sống. 

Chúa Giêsu tuyên bố: "Ta là sự sống..." (Ga 14,6). Từ trước muôn đời chính Người là Sự 
Sống (Ga 1,4). Người đến thế gian để ban cho nhân loại sự sống đời đời (Ga 3,15). 

Đối với Chúa Giêsu, sự sống có những gía trị đặc biệt, là cái gì cao quí hơn cả thức ăn (Mt 
6,25), hơn cả lề luật (Mc 3,4) Chúa Giêsu đã làm nhiều phép lạ để cứu chữa các bệnh nhân 
và làm cho người chết sống lại, để làm chứng rằng Người có quyền ban sự sống, không 
những sự sống ở kiếp nầy, mà cả sự sống đích thực, sự sống vĩnh cửu đời đời (Ga 11,15; 
19,16). Người hủy diệt sự chết bằng chính sự sống lại của mình để những ai tin vào người thì 
được sống đời đời (Ga 11,28). 

Thánh Phaolô diễn tả trong các thơ của Người: Đời sống của các tín hữu la một sự thông 
phần hết sức đặc biệt vào sự sống của Chúa Kitô phục sinh. Adam đã chết vì tội của mình. 
Chúa Giêsu là Adam mới, Đấng ban Thần linh hằng sống cho những ai tin và đón nhận phép 
rửa nhân danh Người (Rm 15,18). Cùng chịu mai táng với Chúa Kitô trong giếng Rửa Tội, 
người tín hữu sống trong Người (Gl 2,20) và chờ ngày phục sinh với Người. Chính Chúa 
Thánh Linh là sự sống bất diệt của Thiên Chúa là bảo đảm của sự sống đời. Người tín hữu là 
những người "được cứu rỗi trong hy vọng" (Rm 5,10; 8,24) và được tiền định sống đời với 
Chúa Kitô phục sinh (Rm 5,17: 6,5.22; 2Cor 2,16). 



 Đời Sống Đan Tu 10 

 

1.1.3.   SỰ SỐNG BÊN KIA THẾ GIỚI 

"Xác loài người ngày sau sẽ sống lại". Đó là một tín điều đức tin trong kinh Tin kính. Kitô 
giáo tin rằng linh hồn con người bất diệt. Với sự chết, xác con người tan biến thành cát bụi, 
nhưng linh hồn sống đời. Sự chết giải thoát linh hồn khỏi thế giới vật chất để đưa vào thế 
giới linh thiêng. Thánh Phaolô thường mong ước chết đi để được "về với Chúa Kitô" (Ph. 
1,23, 2 Co 5,8). Sau khi chết, linh hồn về với Chúa Kitô và chờ đợi ngày sống lại (1 Th 5,10). 
Sách khải huyền cho thấy linh hồn của các vị tử đạo được đem lên trời nơi vinh quang cực 
lạc (Kh 6,9). Linh hồn có những đặc tính giống Thiên Chúa như linh thiêng, bất tử...Trong 
nước Chúa linh hồn có thể xem thấy Thiên Chúa nhãn tiền (1 Ga 3,2; 1 Cr 13,12). 

Sự sống con người sẽ đạt tới cao điểm viên mãn khi xác thể con người sống lại để cùng 
với linh hồn tiến vào "Đền Thánh Giêrusalem trên trời" nơi Thiên Chúa ngự trị với con cái 
loài người (Kh 21,3); ở đó là nguồn sự sống vĩnh cửu, ở đó có Cây Sự Sống trường sinh (Kh 
22, 1.14.19). Một thế giới mới với các tạo vật mới. Từ nay sẽ không còn sự chết. Nhưng là Sự 
sống viên mãn, hạnh phúc, và trường tồn với Thiên Chúa trong Đức Kitô. 

  

  1. 2.  SỰ SỐNG CON NGƯỜI THEO QUAN- 

   ĐIỂM CÔNG-ĐỒNG VATICANÔ ĐỆ NHỊ 
 

  Mặc dầu con người thời đại hôm nay đang sống trong kỷ nguyên văn minh khoa học. 
Nhưng trước mầu nhiệm của sự sống và quyền lực của sự chết, con người cảm thấy thao 
thức băn khoăn. "Những chênh lệch dày vò thế giới ngày nay được nối liền với một chênh 
lệch căn bản hơn phát xuất từ đáy lòng con người. Bởi vì ngay chính trong con người có 
nhiều yếu tố xung khắc nhau. Vì một đàng là tạo vật, con người nhận thấy mình bị giới hạn 
trong nhiều phương diện, nhưng đàng khác lại cảm thấy mình có những khát vọng vô biên 
và cảm thấy được mời gọi tới một cuộc sống cao cả hơn"   (MV. 10). 

Nhưng con người sẽ chẳng tìm được câu trả lời thỏa đáng, nếu không có các tôn giáo. 
Thật vậy, "con người mong đợi các tôn giáo giải đáp về những bí nhiệm tiềm ẩn trong thân 
phận con người, những bí nhiệm xưa nay vẩn làm tâm hồn họ xao xuyến sâu xa: Con người 
là gì? Đâu là mục đích và ý nghĩa của cuộc đời? Con người phát xuất từ đâu và sẽ về đâu?... " 
2. 

Công-Đồng nói tiếp: "mỗi người vẫn còn là một câu hỏi chưa giải đáp cho chính mình, 
một câu hỏi chỉ lờ mờ. Bởi vì có những lúc, nhất là trong những biến cố lớn lao của cuộc 
sống, không ai có thể hoàn toàn tránh được câu hỏi trên đây. Chỉ một mình Thiên Chúa là 
Đấng kêu gọi con người suy nghĩ sâu xa hơn và tìm hiểu khiêm tốn hơn mới đem lại được 
câu giải đáp hoàn toàn và hết sức chắc chắn" (MV. 21, trang 754). 

Sự sống đích thực của con người không phải chỉ la thể lý. Nó còn bao hàm một cái gì cao 
cả hơn. Con người luôn cảm thấy không thỏa mãn với cuộc sống tạm bợ. Trong con người 

                                                      

2  Tuyên Ngôn về liên lạc của Hội Thánh với các tón giáo không Kitô Giáo, I. tr. 470. 
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luôn luôn có những khát vọng vô biên. Thánh Augustino đã nói lên tâm trạng của con người 
muôn thuở: "Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng chúng con để chúng con đến với Chúa, vì thế tâm 
hồn chúng con sẽ còn thao thức bất ổn bao lâu chưa được an nghỉ trong Chúa" 3. 

Công-Đồng Vaticanô II muốn cống hiến cho mọi người kể cả những người vô thần câu trả 
lời quyết định về sự sống của con người. Đó là câu trả lời được soi sáng bằng ánh sáng mạc 
khải của Kinh-Thánh mà Chúa Kitô đã giảng dạy: Con người đã đươc Thiên-Chúa tạo dựng và 
ban cho sự sống trường sinh; nhưng con người đã phạm tội và làm mất sự sống bất diệt của 
mình. Thiên-Chúa là Đấng hằng sống. Nguời không muốn con người phải chết. Thiên Chúa 
đã sai con một yêu dấu của Người là Chúa Giêsu Kitô đến thế gian để tái tạo một "thế giới 
mới" trong đó ân sủng và sự sống đời đời được tái lập 4. 

Chúa Thánh Thần, Đấng hiện diện trong thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô là Giáo Hội, 
chính là nguyên lý sự sống. Người làm sống động, liên kết và kiện toàn nơi các tín hữu và 
trong Giáo Hội sự sống sung mãn mà Thiên Chúa đã ban cho nhờ Chúa Kitô 5. 

 Ngay từ đời nầy, nhờ Chúa Kitô và với Chúa Thánh Linh, con người có thể thông hiệp vào 
sự sống huyền nhiệm của Thiên Chúa (GH 2). Nhưng sự kết hợp với Thiên Chúa sẽ được trọn 
vẹn và lâu bền khi con người chết trong ơn nghĩa với Chúa, nghĩa là đón nhận ơn cứu chuộc 
của Đức Kitô một cách trọn vẹn. Công-Đồng Vaticanô II qủa quyết có sự sống bất diệt đời 
sau. Chúng tôi loan truyền cho anh em sự sống đời đời đã có nơi Chúa Cha (Mc. 1). 

 Con người mang trong mình "một mầm sống vĩnh cửu", bởi vì sự sống sinh vật dù có 
được kéo dài trong một thời gian vô định, cũng không thể thỏa mãn được khát vọng một 
"cuộc sống mai sau" đã được in sâu trong lòng mỗi người" (MV 18). 

 Là những lữ hành trên đường về quê trời, mọi người đều được mời gọi tin vào Chúa 
Giêsu Kitô (TG 2), Đấng giải thoát chúng ta khỏi quyền lực tội lỗi và phục sinh chúng ta để 
được sống đời đời (Mc 4). Tuy nhiên Công Đồng Vaticanô II cũng xác định giá trị của cuộc 
sống hiện tại và các thực tại trần thế nầy. Trong các văn kiện của Công Đồng, có nhiều chỗ 
nói đến sự sống tự nhiên, giá trị và việc bảo tồn và tôn trọng sự sống (MV. 51). Con người 
không những có bổn phận cải thiện đời sống, nâng cao nếp sống tinh thần và vật chất, mà 
nhất là phải làm sao cho đời sống con người có ý nghĩa đích thực. Vì vậy đi tìm chân lý của 
sự sống là bổn phận của mọi người (TG 2). Đức ái thúc đẩy các chi thể của Giáo Hội ao ước 
san sẽ cho mọi người các ân huệ thiêng liêng đời nầy và đời sau (TG 7). Nhờ việc rao giảng 
Tin Mừng cứu rỗi và ban phát các bí tích, Giáo Hội sinh hạ những người con để họ lãnh nhận 
sự sống mới và bất diệt trong Nước Trời (GH 64). 

  Tóm lại, “trước cái chết, óc tưởng tượng của con người đành bất lực. Nhưng Giáo Hội, 
được Mạc khải của Chúa dạy bảo, qủa quyết rằng: Con người được Chúa dựng nên để đạt 
tới cứu cánh hạnh phúc sau những khổ cực ở đời nầy. Hơn nữa đức tin Kitô giáo còn dạy 
rằng giả như con người không phạm tôị, thì đã không phải chết. Sự chết nầy đã bị đánh bại 
khi Đấng cứu thế toàn năng và nhân ái mang lại cho con người sự cứu rỗi mà vì tội lỗi, họ đã 
đánh mất. Bởi vì Thiên Chúa đã và đang kêu gọi con người đem toàn thân kết hợp với Người 
trong sự thông hiệp vĩnh cửu vào sự sống bất diệt của Thiên Chúa. Chúa Kitô đã đem lại 

                                                      
3 Conf. I. I., P.L. 32, 661. 
4 Vat. II. Hiến Chế Giáo Hội số 2 . 3. và 4. 

5 Vat. II , GH. số 7. 
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chiến thắng ấy khi Người trong cõi chết sống lại và nhờ cái chết của Người, Người đã giải 
phóng con người khỏi sự chết. Vậy đức tin với những lý chứng vững chắc đem lại giải đáp 
cho bất cứ ai khắc khoải ưu tư về số phận tương lai của mình. Đồng thời đức tin còn cho con 
người khả năng hiệp thông với những anh em thân yêu đã chết trong Chúa Kitô, và làm cho 
họ hy vọng rằng: những người ấy đã được sống thực sự nơi Thiên Chúa. Vì Chúa Giêsu đã 
phán: "Ai tin Ta, dầu đã chết thì cũng được sống đời đời" (Ga 11, 25)  6. 

 

 

 

 

 

2. ĐỜI SỐNG NGƯỜI KITÔ HỮU 

 

 Đời sống của người Kitô hữu cũng được gọi là đời sống của những người tin vào Chúa 
Kitô. Đời sống người Kitô hữu, ngoài phương diện thần học Kitô giáo, cũng chỉ là một đời 
sống như mọi người. Vì thế sau đây chúng ta sẽ học hỏi về đời sống của những người tin vào 
Chúa Kitô dưói ánh sáng mạc khải của Thánh-Kinh. 

Con người được tạo dựng dưới hình ảnh của Thiên Chúa. Sự cao quí của người Kitô hữu 
là được thông phần vào sự sống của Thiên Chúa. "Những ai tin và nhận phép rửa nhân danh 
Chúa Kitô thì được quyền làm con cái của Thiên Chúa" (Ga 1,12). Người Kitô hữu thực sự là 
con của Thiên Chúa nhờ Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống, Đấng đã nhập thể làm người 
và sống thân phận một con người như chúng ta. "Hãy xem Chúa Cha đã yêu thương chúng 
ta dường nào, vì chúng ta được gọi là con cái của Thiên Chúa, không những được gọi là con 
mà thực sự là như thế" (1 Ga 3, 1-2). 

Là con của Thiên Chúa, chúng ta tiếp nhận sự sống của Người. Sự sống của Thiên Chúa 
lưu chuyển sang chúng ta và hiện hữu thực sự trong tâm hồn chúng ta bằng ơn thánh. Bí 
tích Rửa tội đã làm cho chúng ta trở thành những hữu thể mới, những con người mới. Con 
người vật chất của chúng ta đón nhận tiềm năng thiêng liêng, một khả thể bất diệt. Trước 
khi được tái sinh bằng Phép Rửa, linh hồn chúng ta chỉ là một nguyên lý của sự sống tự 
nhiên của con người. Sau khi tin và đón nhận phép rửa nhân danh Chúa Kitô, linh hồn chúng 
ta trở thành một động lực xúc tác và đón nhận sự sống siêu nhiên của Thiên Chúa. 

Chính Thiên Chúa sống động trong ta và biến đổi chúng ta thành những hữu thể của 
Thiên Chúa. Thánh Gioan nói: "Nếu sự sống từng có trong Chúa Cha đã xuất hiện cho chúng 
ta, và nếu các Tông Đồ đã rao giảng cho thế gian về Người, đó là để cho chúng ta được sống 
hiệp thông với Thiên Chúa" (1 Ga 1, 2-3). 

 Mắt xác thịt chúng ta không xem thấy, nhưng Đức tin giúp chúng ta khám phá ra rằng 
chúng ta chiếm hữu sự sống của Thiên Chúa nhờ Chúa Giêsu Kitô. Chúa Giêsu ban cho chúng 

                                                      

6  Vat. II. Hiến Chế Mục Vụ, số 18. 
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ta sự sống của Thiên Chúa bằng chính Mình và Máu thánh của Người "Ai ăn Thịt Ta và uống 
Máu Ta thì được sống đời đời". Nguời tín hữu thực sự đang sống cái sống đời đời đó. Họ 
sống với Thiên Chúa trong Chúa Kitô (Rm 6,10) "Đời sống của người tín hữu hiệp thông với 
Chúa Kitô trong Thiên Chúa" (Cl 3,3). Nhờ Chúa Kitô họ nhận lãnh Thánh Linh, Đấng làm cho 
họ sống viên mãn trong Thiên Chúa ngay tại đời nầy và một cách tuyệt đối ở đời sau. Tóm lại 
Chúa Kitô là sự sống của các tín hữu (Ph 1,21). 

 Tuy nhiên để có sự sống ấy, người Kitô hữu phải có một phần chủ động nào đó. Họ phải 
tự tạo cho mình những điều kiện cần thiết để đón nhận sự sống của Thiên Chúa. Họ phải 
làm sao để có những khả thể tương xứng, nhờ đó sự sống của Thiên Chúa thể hiện trong họ. 
Không ai có được của quí với những điều kiện dễ dàng cả. Đời sống tự nhiên cần có những 
điều kiện để duy trì và phát triển. Đời sống thiêng liêng cũng cần có các cơ năng và điều kiện  
đặc biệt thì mới có thể sống và tăng trưởng. Đó là các nhân đức đối thần trước tiên và 
những nhân đức luân lý khác. Đức tin làm cho người tín hữu đón nhận các chân lý mạc khải 
không nghi ngờ do dự. Với đức tin, người tín hữu suy nghĩ như Chúa Kitô, hành động như 
Chúa Kitô. Đức Cậy là động lực làm cho người tín hữu ước muốn những điều Chúa Kitô hứa 
với một sự xác tín đặc biệt. Càng tin tưởng vào Chúa Kitô, người tín hữu càng vững tâm 
trước mọi thư thách gian nan. 

 Đức Ái làm cho người tín hữu yêu mến Thiên Chúa như Thiên Chúa đáng được yêu mến, 
và thương yêu tha nhân như Chúa Kitô. Đức mến được soi sáng bằng đức tin và cũng cố 
bằng đức cậy sẽ trở thành động lực và kim chỉ nam của đời sống người Kitô hữu. Khi người 
tín hữu được soi sáng bằng đức tin, thúc đẩy bằng đức cậy và trợ lực bằng đức ái, sẽ sống 
như một Kitô thứ hai. Lúc bấy giờ họ sẽ nói được như thánh Phaolô rằng: "Không phải tôi 
sống nhưng chính Chúa Kitô sống trong tôi". 

Chúa Kitô sống trong người tín hữu, Người đồng hóa với họ, nhưng không cưỡng đoạt 
họ. Người tôn trọng tự do và những đặc tính cá biệt của chúng ta. Cũng như trong mầu 
nhiệm Ba Ngôi. Một Chúa duy nhất trong ba Ngôi riêng biệt. Sự kết hiệp giữa Chúa Kitô và 
người tín hữu cũng thế. Tuy hai mà là một. Chúa Kitô và người tín hữu là một, nhưng lại hai. 
Người tín hữu độc lập đối với Chúa Kitô, Đấng ngự trị và sống động trong linh hồn họ; nhưng 
dồng thời họ lệ thuộc vào Người mới có thể sống, mới có thể tăng trưởng và sinh hoa trái. 

Chúa Giêsu nói: "Thầy là cây nho, các con là những ngành nho. Ai ở trong Thầy và đươc 
Thầy ở trong kẻ ấy, thì sinh nhiều hoa trái: Vì không nhờ Thầy thì các con không thể làm chi 
được. Hễ ai không ở trong Thầy sẽ như ngành bị cắt khỏi cây và sẽ bị khô héo...Nếu các con 
ở trong Thầy và lời Thầy cũng ở trong các con, thì các con xin bất cứ gì cũng được" (Ga  15, 
5-7). 

 Người tín hữu sống bằng chính sức sống của Chúa Kitô. Họ hành động theo ý muốn của 
Người, nghĩa là tuân giữ Lời Người. Chúa Giêsu phán rằng: "Ai yêu mến Thầy thì cũng tuân 
giữ lời Thầy dạy; Cha của Thầy sẽ yêu kẻ ấy và Cha Con Thầy sẽ đến ở lại trong kẻ ấy" (Ga 14, 
23). 

 Ở trong Chúa, như thánh Gioan diễn tả bằng hình ảnh cây nho và ngành nho, và một 
cách trừu tượng hơn: Yêu mến và tuân giữ Lời Chúa. Thánh Phao-Lô diễn tả bằng hình ảnh 
"Con nuôi", bằng vai trò của Đức tin và của Ơn thánh, nhất là bằng vai trò của Chúa Thánh 
Linh hoạt động trong tâm hồn của mỗi người tín hữu.  
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"Anh em không sống theo đòi hỏi xác thịt, nhưng theo cảm hứng Thánh Linh; vì Thánh 
Linh Chúa ngự trong anh em. Ai không có Thánh Linh của Chúa Kitô, kẻ ấy không thuộc về 
Người... Tất cả những ai được Thánh Linh Thiên Chúa tác động thì họ mới là con cái của 
Thiên Chúa...Đã là con tất nhiên cũng là thừa tự, thừa tự của Thiên Chúa và cũng thừa tự với 
Chúa Kitô; vì chúng ta cùng với Chúa Kitô chịu đau khổ thì cũng được vinh quang với Người" 
(Rm 8, 9.14.17). Thánh Linh không những là "Thầy dạy nội tâm" mà thôi, nhưng Người là 
Nguyên Lý của đời sống thuộc trọn vẹn về Chúa Cha trong Chúa Kitô. Vì thế trong đời sống 
luân lý và tu đức của người Kitô hữu, thánh Phaolô truyền dạy "không được dập tắt Thánh 
Linh". Chúng ta u mê, Thánh Linh soi sáng. Chúng ta yếu đuối Thánh Linh ban sức mạnh. 
Chúng ta không biết nguyện cầu, Thánh Linh giúp chúng ta cầu nguyện“ (Rm 8,26). 

Sống dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh, người tín hữu muốn sống rập khuôn 
theo Chúa Kitô. Họ muốn sống như Người trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời. Chúa Giêsu là 
khuôn mẫu của đời sống tín hữu, trong tư tưởng, lời nói và hành động. Họ muốn những gì 
Thiên Chúa Cha muốn. Họ yêu những gì Chúa Kitô yêu. Họ thực hành những gì Chúa Thánh 
Linh truyền dạy. Người Kitô hữu vâng lời Chúa một cách tuyệt đối và trở thành một dụng cụ 
hữu ích của Chúa Thánh Linh trong chương trình cứu chuộc của Chúa Kitô. 

Kết hiệp mật thiết với Chúa bằng ba nhân đức đối thần, người Kitô hữu trở thành một 
phần của "Chi thể huyền nhiệm" của Chúa Kitô phục sinh. Họ cảm thấy đau đớn khi các phần 
thân thể của Chúa bị bịnh. Họ vui mừng khi các phần tử khác được vui mừng. Họ nhận mọi 
người làm anh em họ hàng của Chúa Kitô. Họ yêu mến tất cả mọi người, nhất là những 
người xấu số, nghèo đói và bệnh tật, vì tất cả là những phần chi thể của Chúa Kitô. 

 Được cứu chuộc bởi Chúa Kitô và được gia nhập vào gia đình thiêng liêng của Thiên Chúa 
người Kitô hữu cảm thấy có những trách nhiệm bảo trì, nuôi dưỡng và làm phát triển thân 
thể huyền nhiệm của Chúa Kitô là Giáo Hôị. Cùng với các Kitô hữu khác, họ có bổn phận làm 
chứng nhân cho Chúa Kitô và rao giảng Tin Mừng của Người cho tất cả muôn dân. Đó là ơn 
gọi của tất cả mọi người Kitô hữu, nhưng một cách cụ thể và đặc biệt là ơn gọi của các tu sĩ, 
những người nghe tiếng mời gọi của Chúa Kitô và từ bỏ mọi sự để theo Người bằng con 
đường tận hiến.  

 

     2.1.  ĐỜI SỐNG TẬN HIẾN TU TRÌ 

             Lời Chúa : (Mt 19, 16-22) 

  Xét về phương diện yếu tính - Ý nghĩa đích thực đời sống tận hiến của người tu sĩ cũng 
chỉ là đời sống Kitô hữu; nhưng đời sống tận hiến là một hình thức đặc biệt diễn tả một lối 
sống tuyệt đối theo tinh thần của Tám mối phúc thật và những lời mời gọi của Phúc Âm. 

 Bài Phúc Âm trên đây cho chúng ta thấy khởi điểm của ơn gọi tận hiến. Câu cuối của bài 
phúc âm nầy có một giá trị đặc biệt "Nghe nói vậy chàng thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh 
ta có nhiều của cải". Đây là một trường hợp điển hình. "Gọi nhiều mà chọn ít". Có những 
người chỉ nghe tiếng mời gọi của Chúa Giêsu "Hảy theo ta!", liền bỏ mọi sự mà đi theo Chúa. 
Đó là trường hợp Phêrô, Anrê (Mt 4, 18-20), Gioan và Giacôbê (Mt 4, 21-22) hoặc Matthêu 
cũng được gọi là Lêvi (Mt 9,9). Nhưng phần đông thì do dự, phân tích hơn thua rất kĩ lưỡng, 
so sánh và đặt điều kiện..."Trên đường đi hôm ấy, có người đến thưa với Chúa Giêsu: Thầy 
đi đâu, con xin theo thầy tới đó“. Chúa Giêsu bảo anh ấy rằng: "Chồn cáo có hang, chim trời 
có tổ, nhưng con người không có chỗ gối đầu". Đây là một cách từ chối khéo, vì Chúa Giêsu 
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biết rõ tâm địa người nầy. Phúc âm theo thánh Matthêu đoạn 8, 9 nói rõ người nầy là 
"thông giáo", cũng gọi là "luật sĩ". Nhưng đối với những người khác thì xem ra Chúa Giêsu có 
vẽ bắt ép họ phải theo mình. Phúc âm theo thánh Luca 9, 59 kể tiếp: "Người nói với chàng 
thanh niên khác: "Hảy theo ta!" Anh nầy lễ độ thưa: "Xin thầy ban phép cho con về chôn cất 
bố con trước đã". Chúa Giêsu bảo anh ấy rằng: "Mặc kẻ chết lo chôn người chết! Con hảy đi 
rao giảng Nước Trời!" Một kẻ khác cũng được Chúa Giêsu mời gọi, thưa với người rằng: 
"Thưa Thầy, con sẽ đi theo thầy, nhưng trước tiên cho con về từ giả người nhà". Chúa Giêsu 
biết hạng người tình cảm nầy, nếu không nắm chắc cơ hội là bị hỏng, cho nên người dứt 
khoát không cho phép và nói rằng: "Tay cầm cày đầu ngoái lại sau thì không thể dự vào 
nước Chúa" (Lc 9, 57-62). 

  Việc theo Chúa Giêsu, trở thành Môn đệ của Người, đòi hỏi một thái độ dứt khoát, một 
sự dấn thân toàn diện, có thể nói được là một hành động anh hùng, vì thế Chúa Giêsu cũng 
đặt những điều kiện cho những ai muốn theo Người: "Ai muốn theo Ta mà không mến Ta 
hơn cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống của mình thì không thể làm môn đệ của Ta 
được. Ai muốn theo Ta thì phải vác thánh giá của mình mà theo ta" (Lc  14, 26-27). 

 Điều kiện căn bản và khó nhất mà Chúa Giêsu đòi hỏi những ai muốn theo Người phải có 
như một điều kiện tiên quyết, đó là “từ bỏ mọi sự, của cải cũng như ý riêng" (Lc 14, 33; Mt 
19, 23-26). Vì thế Chúa Giêsu khuyên những người muốn theo Người, dấn thân phục vụ 
Nước Chúa phải suy nghĩ kỹ  trước khi quyết định để không hối hận vì đi lầm đường và phải 
bỏ cuộc: "Ai trong các ngươi muốn xây tháp mà không tính toán trước xem mình hoàn 
thành được không. Chẳng vậy, nếu đặt móng rồi mà không có thể làm xong thì mọi người 
xem thấy sẽ cười chê..." (Lc 14, 28-33). 

 Chúa Giêsu mời gọi tất cả mọi người. Và người hứa ban ơn phụ giúp và phần thưởng 
xứng đáng cho những ai từ bỏ mọi sự mà theo người. "Ai từ bỏ nhà cửa, cha mẹ, con cái, 
ruộng nương vì Danh Thầy, sẽ nhận được phần thưởng gấp trăm ở đời nầy và đời sau được 
sống vĩnh cửu" (Mt 19, 29). Nhưng trong thực tế, ơn gọi tận hiến không phải là một ơn gọi 
phổ quát cho tất cả mọi người. 

Từ ngày Tin Mừng của Chúa Giêsu được rao giảng cho muôn dân, đã có biết bao nhiêu 
người đọc hoặc nghe đoạn phúc âm hứa ban thưởng cho những người từ bỏ mọi sự để theo 
Chúa, nhưng có mấy người dám quyết định và hành động như thánh Antôn ẩn tu? 

Lịch sử kể rằng: Antôn lúc mới 18 tuổi, một hôm đi nhà thờ. Chàng nghe bài Phúc âm 
trong đó Chúa Giêsu kêu gọi một chàng thanh niên giàu có hảy từ bỏ mọi sự để theo Người 
và trở nên hoàn thiện: "Nếu con muốn đươc nên trọn lành hảy về bán những gì con có và 
đem bố thí cho người nghèo rồi đến theo ta" (Mc 14,5). Antôn nhận lời phúc âm nầy như 
tiếng nói của Chúa muốn nói trực tiếp với mình. 

Chàng về nhà bán tất cả phần gia tài của mình rồi đem tiền bán đươc bố thí cho người 
nghèo. Sau khi từ giã gia đình, Antôn vào sa mạc ẩn tu. Năm tháng trôi qua, danh tiếng đạo 
đức của Người được đồn thổi khắp nơi. Nhiều môn đệ dến xin thụ huấn và cùng tu với 
Người. Antôn đã trở thành tổ phụ các vị ẩn tu và là một vị thánh lừng danh của Hội Thánh. 

Ngay từ thế kỷ đầu của kỷ nguyên nầy, trong lịch sử Hội Thánh Công Giáo, đã có rất nhiều 
người nghe tiếng Chúa Giêsu mời gọi được ghi lại trong phúc âm và họ đã đáp lại lời mơi gọi 
ấy. Họ từ bỏ mọi sự để theo Chúa. Những vị có tên tuổi trong lịch sử giáo hội như Antôn, 
Pachôme, Biển Đức v.v... và có vô số những người ẩn danh không tên tuổi mà lịch sử không 
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thể nhắc tới. ễ mọi thời đại, ở bất cứ nơi nào đã được ánh sáng Phúc-Âm soi chiếu, có rất 
nhiều người Kitô hữu đã nghe tiếng gọi của Chúa Giêsu. Họ đến để thực thi những lời 
khuyên Phúc Âm. Họ là môn đệ của Chúa Giêsu dưới những hình thức khác nhau. Họ là Tông 
Đồ như Phaolô, Timotheo, Apollo...hoặc những nhà truyền giáo vô danh... họ là những thừa 
tác viên rao giảng Lời Chúa như Stephanô, Ignatio thành Antiochia, Augustino, những Giáo 
Phụ tên tuổi của Hội Thánh, hoặc các giám mục, linh mục, tu sĩ vô danh trong các thời đại và 
thuộc mọi quốc gia. Họ thuộc mọi thành phần của Dân Chúa. Họ là những người vì Chúa Kitô 
tình nguyện chấp nhận mọi thua thiệt mất mát để chiếm hữu Chúa Kitô (Ph. 38).  

Tóm lại, họ là những người quyết định theo Chúa Kitô và muốn bắt chước Người sống 
đặc biệt một điểm nào đó của Người: Cảnh ẩn dật nghèo nàn ở Nagiarét, đi giảng thuyết về 
Nuớc Trời, cứu vớt chúng sinh, chăm sóc và chữa trị bệnh nhân, theo gương Người trong 
đời sống hoạt động hoặc cầu nguyện... 

 Họ là những Kitô hữu được Chúa Thánh Linh soi sáng và ban ơn đặc biệt để trở thành 
những Chứng nhân sống động của Chúa Kitô giữa cộng đồng nhân loại. 

 Đáp lại tiếng mời gọi của Chúa Kitô, người tu sĩ trao ban tất cả và chấp nhận mất mọi sự 
ở đời nầy để trở nên "một hy lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Chúa"(Rm 12,1). Chính 
Đức tin đưa người Kitô hữu đến với Chúa Kitô, và tình yêu thúc bách người tu sĩ dám hy sinh 
tất cả vì Chúa Kitô và vì Phúc Âm của Người (Mc 8,25; LG. 44a; PC.1c). Người tu sĩ chọn sự 
mất mát đối với thế gian để chiếm hữu Nước Trời. Đó là một sự chọn lựa phi thường. Nhờ 
ơn Chúa và dưới sự hướng dẫn đầy khôn ngoan của Chúa Thánh Linh, người  Kitô hữu muốn 
theo Chúa Kitô, tự hiến cuộc đời của mình cho đấng mà họ yêu mến trên hết mọi sự. Họ dấn 
thân sống cuộc đời mới theo tinh thần Phúc Âm để tôn vinh Chúa, xây dựng Hội Thánh và 
mưu cầu ơn cứu rỗi cho nhân loại (GL. 573,2). 

Với sự tự do chọn lựa và quảng đại trao ban, người tu sĩ giao kết với Chúa Kitô bằng một 
đính ước được viết bằng tình yêu và đóng ấn tín bằng sự cậy trông. Dưới sự chứng giám của 
Hội Thánh, mà người đại diện là Bề Trên của mình, người tu sĩ tuyên khấn giữ các lời khuyên 
chính yếu của Phúc Âm: Khiết Tịnh, Khó Nghèo và Tuân Phục. 

Trước khi học hỏi về ba lời khấn dòng, chúng ta hảy tìm hiểu "Đời sống tận hiến trong 
truyền thống của Hội Thánh". 

Trong phần nầy chúng ta sẽ học hỏi về Đời sống tận hiến qua các văn kiện của Công Đồng 
Vaticanô II và quyển Giáo Luật mới.  

 

 

 

 2.1.1.  ĐỜI SỐNG TẬN-HIẾN  

          TRONG TRUYỀN-THỐNG HỘI-THÁNH 

 

 Các tu sĩ là những Kitô hữu, mặc dầu họ đã chọn một lối sống đặc biệt theo đòi hỏi của 
những lời khuyên Phúc Âm. Công Đồng Vaticanô II khẳng định trong hiến chế Ánh Sáng 
Muôn Dân, số 44: "Người tu sĩ nhờ Bí Tích rửa tội đã chết cho tội lỗi và tự hiến cho Thiên 
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Chúa. Nhưng để có thể sinh nhiều hoa trái tốt bởi hồng ân Thánh Tẩy, người tu sĩ muốn giữ 
những lời khuyên Phúc Âm trong Hội Thánh ngõ hầu tránh khỏi những cản trở trong việc tìm 
kiếm và thực thi đức ái tinh tuyền và sự tôn vinh Chúa hoàn hảo". Chết cho tội lỗi và trở nên 
lễ vật tinh tuyền hiến dâng Thiên Chúa là nhiệm vụ chung của mỗi người tín hữu. Nhưng 
người tu sĩ dấn thân một cách tuyệt đối sống mầu nhiệm hiến tế trong nhiệm thể Hội Thánh. 
Mặc dầu họ có một lối sống khác thường anh hùng và quyết liệt, người tu sĩ là một chi thể 
của  Hội Thánh, nhiệm thể của Chúa Kitô. Người tu sĩ chọn đời sống tận hiến để làm nhân 
chứng về Chúa Kitô, để làm sứ giả Phúc Âm bằng chính đời sống của mình, và để phục vụ Hội 
Thánh bằng đời sống không san sẽ bớt xén. Trong Cộng Đồng Dân Chúa, tu sĩ là những thành 
viên được dành riêng cho những sứ mệnh đặc biệt. 

 Đời sống tu trì bắt nguồn từ một suối mạch duy nhất: đó là Phúc Âm. Người tu sĩ nhắm 
đến cùng đích "hoàn thiện đức ái". Gương mẫu cho cuộc sống của người tu sĩ là Chúa Kitô. 
Với những lời khấn sống theo các lời khuyên Phúc Âm, người tu sĩ muốn thể hiện triệt để lời 
thề hứa khi chịu Phép Rửa Tội: Từ bỏ ma quỉ, thế gian và những quyến rũ của chúng để họa 
lại đời sống Chúa Kitô bằng sự nhẫn nại vâng lời, bằng sự liên lỉ hy sinh khước từ, bằng việc 
hiệp thông vào những khổ nạn của Chúa Kitô. 

Ơn gọi và mục đích của đời sống tận hiến là một cho tất cả mọi người tu sĩ thuộc mọi 
không gian và thời gian. Những khác biệt về màu sắc y phục và cách thức tổ chức đời sống 
tu trì chỉ là những đòi hỏi tất yếu của nhu cầu Hội Thánh và diễn tiến lịch sử. Chính vì đời 
sống đa diện của dân Chúa mà đã phát sinh những ơn gọi tận hiến có màu sắc khác nhau 
theo giòng thời gian của lịch sử. Từ nếp sống độc tu trong sa mạc đến nếp sống tập thể cộng 
đồng. Từ nếp sống ẩn dật cầu nguyện hy sinh đến nếp sống mạo hiểm truyền giáo. Từ nếp 
sống giảng dạy rao giảng Tin Mừng đến nếp sống xả thân phục vụ người nghèo... Chính do 
những khác biệt về môi trường hoạt động, về đường lối hay cách thức tu thân, mà chúng ta 
thấy nhiều loại tu sĩ, nhiều hình thưc sống đời tận hiến trong Hội Thánh. 

 Nếu chúng ta nhìn vào chính đời sống của ngưòi tu sĩ và các tổ chức đời sống của họ, 
chúng ta thấy có hai loại tu sĩ, nói đúng hơn hai lối sống đời tu trì: Đó là chiêm niệm và hoạt 
động tông đồ. 

 Tuy phân chia như thế, nhưng một người tu sĩ đích thực không thể tách rời va loại bỏ 
một trong hai. Nghĩa là người tu sĩ phải có cả hai: Chiêm niệm và việc tông đồ. Tu sĩ chiêm 
niệm sống đời tận hiến của mình bằng việc hy sinh cầu nguyện để hổ trợ việc tông đồ. Người 
tu sĩ hoạt động tông đồ phải được tiếp sức và hổ trợ bằng chính đời sống cầu nguyện hy 
sinh của mình. 

 Bản chất của đời sống tận hiến là một. Nhưng cách tổ chức đời sống tu trì và tôn chỉ sống 
và hoạt động tông đồ thì khác nhau. Vì thế người ta thấy trong Hội Thánh Công Giáo có 
nhiều dòng tu và hội dòng khác nhau. Theo quyển Giáo luật được Đức Thánh Cha Gioan 
Phaolô đệ II ban hành ngày 25 tháng 01 năm 1983, có ba loại dòng tu chính: Đó là các hội 
dòng tận hiến, các dòng tu và tu hội đời.  
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2.1.2.  CÁC HỘI-DÒNG TẬN-HIẾN 

           (GL 573 - 606) 

 "Đời sống tận hiến qua việc tuyên khấn giữ các lời khuyên phúc âm là một lối sống vững 
bền, nhờ đó các tín hữu theo sát Chúa Kitô, dưới tác động của Thánh Linh, tự hiến hoàn 
toàn cho Thiên Chúa như Đấng đáng yêu mến tột bực, ngõ hầu, một khi đã hiến thân, với 
một danh nghĩa mới và đặc biệt, cho việc tôn vinh Thiên Chúa, cho việc xây dựng Giáo Hội và 
cho phần rỗi nhân loại, người tu sĩ nhắm tới đức ái hoàn thiện trong việc phục vụ Nưóc Chúa 
và trở thành dấu chỉ rực rỡ trong Giáo Hội tiên báo vinh quang Nước Trời..." (GL. 573, 1). 

  Các hội dòng tận hiến là những dòng lệ thuộc trực tiếp Đức Giáo Hoàng, và các tu sĩ 
thuộc hội dòng có "lời khấn trọng thể" vững bền không thể dễ dàng tháo gỡ. Một vài hội 
dòng tận hiến điển hình như dòng Biển Đức, dòng Xitô, dòng Carmêlô v.v... 

 Giáo luật số 574, phẩm định giá trị tu sĩ hội dòng tận hiến: "Hàng ngũ của những người 
tuyên giữ các lời khuyên Phúc Âm trong các hội dòng tận hiến thuộc về sức sống và sự thánh 
thiện của Giáo Hội; do đó cần được hết mọi người trong Giáo Hội nâng đỡ cổ võ..." 

 

 

2.1.3. CÁC DÒNG TU (GL. 607 - 709) 

 "Dòng tu là một "xã hội" trong đó các phần tử tuyên giữ các lời khấn công khai, trọn đời 
hay tạm thời, nhưng khấn lại khi mãn hạn theo luật  riêng, và sống chung đời huynh đệ và xa 
cách thế gian trong một hình thức nào đó" (GL. 607 ,2). 

 Cũng như các tu sĩ thuộc hội dòng tận hiến, các tu sĩ thuộc các dòng tu có lời khấn công 
khai, nhưng không "trọng thể", có giá trị dâng hiến đặc biệt trước mặt Thiên Chúa. Giáo luật 
số 607, triệt 1 nói: "Đời sống tu trì, xét vì sự hiến dâng hoàn toàn bản thân, biểu lộ trong 
Giáo Hội cuộc kết hôn huyền diệu mà Thiên Chúa đã thiết lập như dấu chỉ của đời sau. Như 
vậy tu sĩ hoàn tất sự trao hiến toàn vẹn tựa như hy lễ dâng cho Thiên Chúa, nhờ đó tất cả 
cuộc đời của họ trở nên việc hiến lễ thờ phượng Thiên Chúa trong đức ái". 

Các dòng tu có lời khấn đơn thường lệ thuộc quyền giám mục địa phương, nhưng cũng có 
thể lệ thuộc thẳng tòa thánh. Ví dụ: Dòng Phaxicô, dòng Đa-minh, dòng Chúa cứu thế, dòng 
Tên, dòng Sư huynh, dòng Thánh Gioan Thiên Chúa, dòng Nữ Tử bác ái, dòng Chúa quan 
phòng, dòng Ursulines v.v... Dòng thuộc địa phận như dòng mến Thánh giá v.v...  

 

2.1.4.   CÁC TU HỘI ĐỜI   (GL. 710 - 730) 

 "Tu hội đời là những hội dòng tận hiến, trong đó các tín hữu sống giữa đời nhắm tới sự 
trọn lành của đức ái và dấn thân mưu cầu sự thánh hóa đời ngay từ môi trường mình sống" 
(GL. 710). 

 Những tín hữu ước muốn một đời sống trọn lành theo tinh thần Phúc âm, họ chấp nhận 
một số luật lệ tu trì nào đó, nhưng vẫn sống với ơn gọi đã có của mình. Họ không sống 
chung thành cộng đoàn, và cũng không có lời khấn công khai. Đức Thánh Cha Pio XII (1947) 
nói về họ trong Tông Hiến "Provida Mater Ecclesia“ rằng: "Có một phong trào các linh hồn 
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được chọn lựa, đã được thúc đẩy bởi ý muốn không những về sự trọn lành cá nhân, mà còn 
là một ơn gọi riêng biệt. Cho dù họ vẫn sống ở giữa thế gian, họ lập thành hội đáp ứng 
những nhu cầu mới của thời đại, và giúp nhau sống đời sống phù hợp với những đòi hỏi của 
bậc trọn lành và đồng thời tham dự vào những hình thức khác nhau của việc tông đồ". 

 Đức Thánh Cha Pio XII và các Đấng Kế Vị Ngài đã cổ võ và khuyến khích các "tu hội đời" 
hảy trở nên "Ánh sáng thế gian", "muối cho xã hội mới" và "men Nước trời“ cho người thời 
đại hôm nay. 

  Các tu hội đời như Focolare, Opus Dei, Đạo binh xanh, Dòng ba Phanxicô, Đa-Minh v.v... 

 Trong các tu hội đời có các "Tu Đoàn Tông Đồ". Giáo luật 731 định nghĩa: "Các tu đoàn 
tông đồ được coi như tương đương với hội dòng tận hiến. Các phần tử của các tu đoàn tông 
đồ, tuy không có lời khấn dòng, nhưng theo đuổi mục tiêu riêng của tu đoàn và nhắm tới sự 
trọn lành đức ái do việc sống chung theo một nếp sống đặc thù và do việc tuân giữ hiến 
pháp".  

 Điểm khác biệt với các tu hội đời, đó là các tu đoàn tông đồ sống thành cộng đồng có 
luật pháp hoặc hiến pháp nối kết với nhau. 

Các tu đoàn tông đồ như Hội Thừa Sai Paris, tu hội Pallottiner S.A.C, Dòng Đồng Công (?) 

 Quyển giáo luật mới số 731 - 746 nói về các tu đoàn tông đồ. Đức Thánh Cha Pio XII nói 
về sự cần thiết của các tu hội đời trong thế giới hôm nay: "Trong thời đại xáo trộn và bi đát 
hôm nay, việc tông đồ của Giáo Hội được tăng cường nhờ vào sự giúp đỡ hiệu nghiệm của 
các tu hội đời". Và Ngài nói tiếp: "Tất cả đời sống cuả thành viên tu hội đời phải hướng về 
việc Tông dồ, nhờ đời sống kết hiệp với Chúa, nhờ sự quên mình và xã kỷ hy sinh để mưu ích 
cho tha nhân và yêu thương cứu vớt các linh hồn" (Tự sắc Primo Feliciter). 

 Đời sống tu trì giữ một vai trò rất quan trọng trong Hội Thánh. Người tu sĩ không có chỗ 
đứng riêng trong cơ cấu phẩm trật của Hội Thánh, nhưng đời sống người tu sĩ có liên quan 
mật thiết với đời sống và sự thánh thiện của Hội Thánh. Hiến chế về Hội Thánh của Công 
Đồng Vaticanô II số 44 nói rõ về giá trị đời sống tu trì, vị trí của người tu sĩ trong cộng đồng 
Dân Chúa, giá trị của đời sống tu trì và trách nhiệm đặc biệt của người tu sĩ đối với Hội 
Thánh trong việc mở mang Nước Chúa. 

 Để cho các dòng tu trong Hội Thánh được phát triển và sống động theo tinh thần Phúc 
Âm, Hội Thánh đặt ra những luật lệ cần thiết để hướng dẫn và bảo tồn các dòng tu. Sau đây 
chúng ta sẽ đọc qua những khoản Giáo luật liên quan đến đời sống tu trì. 
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3. GIÁO LUẬT và ĐỜI SỐNG TẬN HIẾN 

 

3.1.  Những tiêu chuẩn để xét ơn gọi tận hiến 

a) Tiêu chuẩn chủ quan 

-  Ý ngay lành muốn dâng mình cho Chúa, không bị ép buộc và thiếu hiểu biết. 

- Trường hợp các em vào đệ tử lúc còn nhỏ tuổi chưa hiểu rõ...nhưng khi khôn lớn phải 
hiểu rõ ơn gọi của mình và tự do  quyết định. 

 

b) Tiêu chuẩn khách quan 

1- Điều kiện thể lý : Không mắc bệnh nặng thể xác. 

2- Điều kiện tâm lý: Không có bệnh tâm thần. 

3- Điều kiện trí thức: Có trình độ học thức nào đó theo chỉ định  của mỗi dòng. 

4- Điều kiện tâm linh: Có lòng đạo và những đức tính cần thiết cho đời sống cộng đoàn. 

5- Điều kiện Giáo Luật: Phải là người công giáo tức là có giấy chứng rửa tội và thêm sức 
(642) không những bằng giấy tờ mà thôi, nhưng phải được chứng thực bằng đời sống đức 
tin của người Kitô hữu đích thực.  

 

3.2. Những điều kiện được nhận vào Tập Viện 

 a)  Điều kiện tiêu cực hay "Ngăn trở vô hiệu" 

1- Thỉnh sinh chưa đủ 17 tuổi (C. 643) 

2- Người đã lập gia đình và giá thú còn hiệu lực  (643). 

3- Đang bị ràng buộc do lời khấn trong một hội dòng tận  hiến hay tu đoàn tông đồ (xem 
luật trừ 684). 

4- Đi tu vì bị ép, vì sợ hoặc bị lừa gạt (phía đương sự cũng như về phía bề trên). 

5- Thỉnh sinh có ý dấu việc mình đã gia nhập một hội dòng tận hiến, hay một tu đoàn 
tông đồ. 

b)  Những điều kiện tích cực 

1- Thỉnh sinh phải là người công giáo, có ý chí ngay lành, có sức khỏe tâm lý và thể lý, đã 
truởng thành (642). 

2- Có những đức tính cần thiết để sống đời tu theo tôn chỉ của dòng. Có thể nhờ chuyên 
viên khám xét trắc nghiệm, nhưng phải tôn trọng khoản luật 20 (Datenschutz). 
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3.3.  Nghĩa vụ và quyền lợi của tập sinh: 

1- Phải ý thức trách nhiệm của mình để cộng tác với tập sư trong việc tìm hiểu và phát 
triển ơn kêu gọi của mình (652,3). 

2- Theo pháp lý thì tập sinh có thể bỏ về bất cứ lúc nào, nếu không muốn tu nữa. Nhà 
dòng có quyền loại khi có đủ lý do (653,1). 

3- Trong năm tập, không đuợc học hoặc làm công tác nào không liên quan đến việc đào 
tạo đời tu. 

4- Mãn hạn nhà tập, nếu bề trên xét được thì nhận cho khấn tạm, nếu không được thì 
cho về. Trường hợp hồ nghi, có thể cho tập thêm, nhưng không qúa 6 tháng (653,3).  

 

3.4.  NHỮNG ĐIỀU KIỆN  ĐỂ ĐƯỢC KHẤN DÒNG 

 a)  Khấn tạm 

1- Tập sinh phải được 18 tuổi trọn. 

2- Qua năm tập một cách hữu hiệu. 

3- Được bề trên có thẩm quyền ưng thuận cho khấn. 

4- Lời khấn được tuyên đọc không bị ép buộc, vì sợ hãi hoặc bị lừa. 

5- Được bề trên hợp pháp tự mình hoặc ủy quyền cho người khác nhận lời khấn (656). 

b)  Khấn trọn đời 

1- Khấn sinh phải được 21 tuổi trọn. 

2- Đã khấn tạm ít là 3 năm. Khi có lý do chính đáng thì được khấn trước hạn định, nhưng 
không được qúa 3 tháng (GL. 658). 

3- Được bề trên có thẩm quyền và cộng đoàn ưng thuận. 

4- Và như các điều đã nói về khấn tạm luật  656, 3,4,5. 

3.5.  NGHĨA VỤ 

        và QUYỀN LỢI CỦA KHẤN SINH 

 

 Khi tuyên khấn ba lời khuyên Phúc Âm, người tu sĩ tận hiến mình cho Thiên Chúa nhờ 
thừa tác vụ của Hôi Thánh, và được nhận làm phần tử trọn vẹn của cộng đồng nhà dòng với 
những quyền lợi và nghĩa vụ kèm theo (GL. 654).  

 

a)  Nghĩa Vụ 

1- Phải lấy việc theo Chúa Kitô, đề nghị trong phúc âm và diễn tả trong hiến pháp dòng 
làm luật tối thượng đời sống của mình (GL. 662). 
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2- Nhiệm vụ số 1 và chính yếu là chiêm ngắm các mầu nhiệm Thiên Chúa và liên lỉ cầu 
nguyện và kết hợp với người (663,1). 

3- Hằng ngày tham dự thánh lễ, tiếp rước Mình Thánh Chúa và chầu Thánh Thể (663,2) 

4-Đọc Thánh Kinh, tâm nguyện, đọc kinh nhật tụng theo qui luật và các việc đạo đức khác 
(663,3). 

5- Tôn sùng Đức Mẹ là mẫu gương và Đấng bảo vệ cuộc đơì tận hiến (663,4). 

6- Trung thành giữ việc cấm phòng hằng năm (663,5). 

7- Phải giữ đời sống chung và góp phần xây dựng cộng đoàn (665,1).  

8- Phải tuân giữ các lời khấn như Giáo luật qui định, và sẽ trình bày dưới đây. 

 

b)  Quyền lợi 

 

1- Khấn sinh phải được dòng cung cấp mọi sự cần theo qui luật và hiến pháp để đạt mục 
tiêu của ơn kêu gọi mình. Mọi sự cần ấy gồm tất cả các nhu cầu thiêng liêng, tinh thần và vật 
chất (GL. 670). 

2- Phải được tiếp tục đào luyện cho có hệ thống và hợp khả năng về linh đạo, cả lý thuyết 
lẫn thực hành. Bề trên phải liệu sao cho họ có thì giờ và phương tiện, không được giao 
nhiêm vụ hay công tác có thể ngăn trở việc huấn luyện nầy (660; 661). 

3- Mãn kỳ khấn tạm, khấn sinh xin khấn hay quyết định về (657). Nhà dòng có quyền cho 
khấn hay loại, hoặc cho gia hạn tức khấn lại (689, 1). 

 Sau năm tập hay sau những năm khấn tạm, đương sự bỏ dòng hợp pháp, sau đó xin vào 
tu lại thì không cần phải tập lại, nhưng sau một thời gian thử thách cần thiết, Dòng có quyền 
nhận cho khấn (690, 1). 

4- Khấn sinh mắc bệnh thể lý hay tâm lý khiến cho không thể sống trong Dòng, Bề Trên có 
quyền không cho khấn trọn đời hoặc khấn lại, trừ ra hai trường hợp sau đây: Bệnh tật là do 
nhà dòng chểnh mảng hoặc do việc thi hành công tác nhà dòng trao, trường hợp đó nhà 
dòng không có quyền loại đương sự. Hai là nếu khấn sinh bệnh nặng (như mất trí, bất toại) 
sau khi đã khấn tạm, thì không thể cho khấn lại hoặc khấn trọn; nhưng vì sự bác ái công 
bằng thì bề trên và nhà dòng không được loại họ về  (GL.689, 2,3). 

 

   c)  Nghĩa vụ của nhà dòng: 

- Đối với khấn sinh: Dòng có niệm vụ cung cấp cho khấn sinh mọi nhu cầu thiêng liêng, 
tinh thần và vật chất (GL. 670). 

- Đối với Giáo Hội: Mọi dòng đều có nhiệm vụ đóng góp vào việc tông đồ của Giáo Hội 
trước tiên bằng đời sống guơng mẫu chứng tá của mình (GL. 673).  
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3.6.  NHIỆM VỤ CÁC DÒNG TU 

        ĐỐI VỚI HỘI-THÁNH  

 

   a) Dòng chiêm niệm 

   Làm việc tông đồ bằng đời sống cầu nguyện ca ngợi Chúa, chứng tá bằng gương lành và 
hoa trái của Thánh Linh. Vì thế dầu việc tông đồ có khẩn trương đi nữa, cũng không thể mời 
họ giúp làm mục vụ (GL.674). 

  b) Dòng hoạt động tông đồ 

   1- Tu sĩ phải tùy thuộc Giám Mục trong việc coi sóc các linh hồn và phụng tự công khai, 
trong các hình thức tông đồ khác, như truyền giáo, học đường (GL. 970; 806). 

2- Nhưng khi hoạt động, tu sĩ trực thuộc bề trên của mình. Nên bề trên cần dàn xếp với 
Giám Mục (GL. 678). 

   Trong nố căng thẳng và trầm trọng , Giám Mục có thể cấm tu sĩ hoạt động trong giáo 
phận mình, nếu bề trên cao cấp đã được thông báo mà không dàn xếp được. Nhưng Giám 
Mục phải trình với tòa thanh ngay (GL. 679). 

3- Giám Mục có thể giao công tác cho dòng: qua hợp đồng nên chỉ rõ nội dung, nhân sự 
và tài trợ (GL. 681). 

4- Khi trao chức vụ cho tu sĩ, Giám Mục bổ nhiệm, còn bề trên thì giới thiệu hay la đồng ý. 
Giám Mục hoặc bề trên có quyền đơn phương truất chức tu sĩ, và chỉ cần báo cho bên kia 
hay (GL.682). 

5- Khi kinh lý, Giám Mục có quyền xét nhà thờ, nhà nguyện, trường học, các cơ sở tôn 
giáo và từ thiện ủy thác cho tu sĩ coi sóc, nhưng không có quyền xét nhà trường riêng của 
dòng. Nếu Ngài thấy có lạm dụng và đã báo cho bề trên biết, mà vô hiệu, thì có quyền định 
đoạt (GL.883). 

 

  3.7.  NHỮNG KHOẢN GIÁO LUẬT 

     LIÊN QUAN ĐẾN CÁC LỜI KHẤN DÒNG 

 

  3.7.1.  Lời khấn khiết tịnh độc thân 

- Lời khấn công khai và trọn đời nầy khiến cho mọi hôn thú đều vô hiệu (GL. 1088). 

- Khấn sinh phải giữ khiết tịnh trọn vẹn và suốt đời vì Nước Trời (277). - Khấn sinh phải xa 
tránh tất cả những gì không xứng hợp với bậc mình (285,1.2). 

3.7.2.  Lời khấn khó nghèo 

- Trước khi khấn tạm, tập sinh phải làm giấy nhường quyền quản lý và hưởng dụng tài sản 
của mình cho ai tùy ý, và trừ khi hiến pháp của Hội dòng định thể khác, khấn sinh được tự 
do quyết định về việc xử dụng tài sản và hoa lợi (668, 1). 
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- Muốn sửa đổi những quyết định trên hay là làm việc chi liên quan đến tài sản mình 
(chẳng hạn lấy, giấu, nhận của tặng, nhận của kí thác, mua, đổi chác, bán hoặc cho mướn) 
khấn sinh phải xin phép bề trên có thẩm quyền theo luật dòng (668, 2). 

- Mọi của khấn sinh tạo được do sức lực tài năng, cấp dưỡng, viện trợ, bảo hiểm, do danh 
nghĩa tu sĩ, đều thuộc về nhà dòng (668, 3). Còn của kiếm được do di chúc thì thuộc về tu sĩ, 
nhưng không được quản trị hay hưởng dùng tự tiện. 

- Việc từ bỏ tài sản di chúc phải làm theo hình thức có giá trị cả đối với luật đời (668, 4). 

- Khấn sinh đã khước từ hoàn toàn các tài sản của cải thì mất khả năng thủ đắc và sở hữu. 
Do đó các hành vi làm trái với lời khấn khó nghèo sẽ vô hiệu. 

Trong thực hành tùy theo phép của bề trên và luật mỗi dòng.  

3.7.3.  Lời khấn vâng lời 

- Mỗi dòng ấn định phạm vi quyền hạn, cách thức thi hành quyền của bề trên đối với bề 
dưới. 

- Khấn sinh phải thi hành các nghĩa vụ nói ở mục như đã nói trên đây về tập sinh. 
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NGUỒN GỐC  

và LỊCH SỬ LỜI KHẤN DÒNG 

 

Lời khấn dòng là một hình thức tuyên thệ công khai gia nhập một cộng đồng tu và chính 
thức chấp nhận một lý tưởng sống. Lời khấn dòng là một sự ký kết long trọng "một hiệp 
ước" giữa đương sự và Chúa Kitô trước sự chứng giám của cộng đoàn Hội Thánh. 

 Giáo Luật số 1191 và 1199 phân tích sự khác biệt giữa lời khấn và lời thề. "Lời khấn là lời 
hứa một cách ý thức và tự do đối với Thiên Chúa về một điều thiện tốt hơn và có thể thi 
hành được. Xét vì thuộc về đức thờ phượng nên lời khấn buộc phải chu toàn" (GL 1191,1). 
Trong khi đó lời thề có nghĩa là: "Việc kêu cầu danh Chúa để làm chứng cho sự thật, chỉ 
được tuyên thệ trong chân lý, hợp lý và ngay chính" (GL.1199,1). Cũng như đối với lời khấn, 
lời thề chỉ có giá trị khi đương sự hoàn toàn suy xét hiểu biết và tự do. 

 Giáo luật số 1192 phân biệt hai loại khấn dòng: "Lời khấn là công khai, nếu được bề trên 
hợp pháp chấp nhận nhân danh Giáo Hội; đối lại là lời khấn tư. Lời khấn là trọng thể nếu 
được giáo hội nhìn nhận như vậy; đối lại là lời khấn thường" (GL 1192, 1-2). 

Lời khấn có lịch sử của nó. Khi thánh Antôn vào hoang địa bên Ai-Cập để quyết sống triệt 
để theo những đòi hỏi của Phúc âm như đã nghe đọc trong nhà thờ thì Người không khấn 
hứa gì cả. Trong những thế kỷ đầu của Kitô giáo, có biết bao nhiêu vị đã xuất tục tu hành 
khắc khổ, nhưng lịch sử Giáo Hội không ghi nhận có lời khấn. Người ta chỉ thấy có những lệ 
nghi mặc áo tu hoặc long trọng hiến tế (trường hợp cung hiến trinh nữ chảng hạn). Mãi tới 
thế kỷ thứ V, khi phong trào "đi tu" đông đảo. Nhiều thanh niên thiếu nữ tìm đến những vị 
tu hành nổi tiếng đạo đức để xin thụ huấn và sống đời ẩn tu. Họ sống với nhau thành những 
cộng đoàn nhỏ để giúp đỡ nhau về mặt vật chất và nâng đỡ nhau về mặt tinh thần. Từ đó 
nảy sinh ra đời sống cộng đoàn. Vì nhu cầu bảo vệ đời sống chung, nên đã có những luật lệ 
buộc tu sinh phải tuân giữ. Họ tuyên thệ phải giữ luật chung của cộng đồng và hứa chấp 
nhận một số điều kiện nào đó. 

Việc hứa hoặc tuyên thệ trước mặt Bề Trên và cộng đoàn đã bắt đầu xuất hiện trong các 
bộ luật của các vị lập dòng vào thế kỷ thứ II hoặc IV.  Ở Đông phương có luật của thánh 
Pachôme, luật thánh Basile hoặc luật tu trì của một vị ẩn danh nào đó được gọi là luật của 
sư phụ (du Maitre). Bên giáo hội Tây phương có luật của thánh Biển Đức, luật thánh 
Augustinô, luật thánh Martin de Tours. 

Chương 58 của luật thánh Biển Đức nói về thể thức nhận tu sinh, trong đó có đoạn đề 
cập đến việc tuyên khấn như một tác động hiến dâng và quýết định dấn thân trọn đời trong 
đan viện:..."Sau nhiều lần đọc tu luật cho thỉnh sinh nghe để đương sự biết mình vào dòng 
để làm gì. Nếu thỉnh sinh còn kiên vững, lại đọc tu luật cho nghe thêm một kỳ 4 tháng nữa. 
Sau khi đã hiểu biết và suy nghĩ chín chắn, nếu họ hứa giữ mọi điều và tuân giữ các mệnh 
lệnh, bấy giờ mới nhận họ vào cộng đoàn..." "Trong nhà nguyện, trước mặt mọi người, tập 
sinh phải hứa: Bền Đỗ, Cải Tiến và Vâng Phục. Hứa trước nhan Thiên Chúa và các thánh của 
Người, cho nên phải thận trọng và trung tín; nếu sau đó dám làm thể khác, sẽ bị án phạt vì 
như thế là lừa dối Thiên Chúa". 
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 Thánh Biển Đức còn nói rõ thể thức và những điều liên quan đến việc tuyên khấn: "Về lời 
khấn hứa, tập sinh phải viết tờ khấn nhân danh các thánh có hài cốt tại đó và viện phụ hiện 
diện. Văn bản khấn hứa nầy chính đương sự phải tự tay viết lấy; nếu không biết chữ thì nhờ 
người khác viết thay rồi chính tập sinh đó ký nhận và tự tay mình cầm đặt trên bàn thờ. Đặt 
xong, khấn sinh đọc lớn tiếng: "Lạy Chúa xin vui nhận con theo lời Chúa hứa, để con được 
sống; xin đừng để con thất vọng vì đã cậy trông vào Chúa!" (TV.118). 

 Như thế với bản luật của thánh Biển Đức và phong trào đan tu vào thế kỷ thứ VI, lời khấn 
dòng bắt đầu hình thành. Tuy nhiên người ta vẫn chưa thấy rõ các lời khấn dòng như hiện 
nay. Thánh Biển Đức chỉ nói đến lời khấn Bền đỗ và vâng phục. Luật dòng kinh sĩ Mồ Thánh 
nói đến lời khấn "không của riêng", khiết tịnh và vâng phục. Năm 1148 viện phụ Thánh 
Genevière đề cập đến lời khấn thanh khiết, sống chung không của riêng và vâng phục. Năm 
1202, trong thư gửi cho một đan sinh ở Subiacô, Đức Giáo Hoàng Innicentê nói đến ba lời 
khấn: Khó nghèo, độc thân và vâng phục. Thế kỷ thứ 13, dòng Phan-sinh và Đa-minh xác 
định rõ ba lời khấn đó. Từ đó các dòng khác đều bắt buộc phải tuyên khấn ba lời khấn: Khó 
nghèo, khiết tịnh và vâng phục. Các dòng giữ luật Biển Đức và dòng Prémontré buộc đan sĩ 
khấn "định sở" cũng được gọi là "bền đỗ", sống chung và vâng phục như xưa. 

Tóm laị theo truyền thống tu trì Đông phương cũng như Tây phương, ngay từ đầu những 
tín hữu được ơn gọi dấn thân theo Chúa Kitô dưới hình thức từ bỏ thế gian và tận hiến toàn 
thân cho Thiên Chúa theo lý tưởng Phúc âm bằng một lối sống đăc biệt và tuyệt đối. Cha An-
sơn Vị gọi đó là "tận hoàn toàn thân" bằng lời khấn tổng quan và toàn diện" (tr. 3 và 4). 
Người tu sĩ sống theo gương Chúa Giêsu. Hoàn toàn gíống Chúa Kitô trong đời sống đức tin 
cũng như đời sống luân lý. 

Từ khi các dòng tu được định chế hoá bằng hiến pháp của hội dòng và luật lệ của Giáo 
Hội, mọi tu sĩ (tận hiến hay dòng tu) đều phải tuyên khấn ba lời khấn dòng: Khiết tịnh, khó 
nghèo và vâng phục. Trong phần sau đây chúng ta sẽ lần lượt học hỏi về ba lời khấn nầy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đan Viện: 

Trường Học Phụng Sự Chúa 
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1.  LỜI KHẤN KHIẾT-TỊNH ĐỘC THÂN 

 

 
Phúc cho ai có tâm hồn trong sạch, 
vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. 

                                      Mt 5,8 
 
 Ai là người sống khiết tịnh thì đừng vênh vang tự đắc; 

 kẻ ấy phải biết rằng có một Đấng ban cho mình ơn tiết dục. 

                              Thánh Clemente I, Giáo Hoàng 

 
 
 

 Khuynh hướng tự nhiên của con người là quyến luyến trìu mến người khác phái. Con 
người cũng như mọi tạo vật có bản năng dục tính. Đó là bản năng tìm cầu khoái cảm và sinh 
tồn. Thiên Chúa tạo dựng Con người toàn diện, nghĩa là cả linh hồn lẫn xác với tất cả mọi 
bản năng. Thiên Chúa ban cho các tạo vật các bản năng cần thiết. Một trong các bản năng 
đó là dục tính. Khả năng tiếp nối việc tạo dựng. Nói nôm na ra là việc truyền sinh. Kinh 
Thánh nói những gì Thiên Chúa đã tạo dựng đều tốt đẹp cả. Nó chỉ xấu khi con người dùng 
nó trái với ý muốn của Thiên Chúa hoặc xử dụng nó trái với ý định của Người. 

 Đã có một thời người ta khinh mạt khả năng dục tính và đề cao một cách quá đáng đức 
trinh khiết. Người ta xem trinh khiết như một đăc tính của các Thiên Thần tuyệt vời cao đẹp 
và lý tưởng. Người ta xem mọi tác động dục tính là "Ô uế bẩn thỉu..." Ngày nay trái lại, người 
ta muốn đảo ngược gía trị luân lý của dục tính: đề cao thân xác, ái tình trở thành thần tượng 
của thời đại, hưởng thụ dục tính bừa bãi...Người ta lẫn lộn dục tính với tình yêu! Cả hai thái 
cực đối với vấn đề dục tính đều có những sai lầm đáng tiếc! Hiến chế Gaudium et Spes (Mục 
Vụ) số 49, 51 nhìn nhận giá trị của hôn nhân. 

 Để có một cái nhìn đúng đắn về dục tính và sư khiết tịnh, trước tiên chúng ta hãy đọc lại 
những trang sách Thánh Kinh nói về vấn đề nầy.  

Sách Sáng Thế Ký (2,18...) viết: "Thiên Chúa nói đàn ông một mình không tốt; phải tạo 
dựng cho nó một ngưòi đồng hành giúp đỡ...Rồi Chúa Giavê làm cho ông ngủ mê. Chúa rút 
một xương sườn của người đàn ông đang ngủ mà tạo dựng người dàn bà, rồi trao cho ông. 
Vừa trông thấy bà, người đàn ông kêu lên: "Đây là xương là thịt của tôi, và ông đăt tên cho 
là đàn bà, vì do đàn ông mà sinh ra. Do đó đàn ông lìa bỏ cha mẹ để quyến luyến vợ mình và 
họ trở nên một xác thể với nhau". 



Lý Tưởng Phúc Âm 29 

Sách cựu ước luôn luôn đề cao giá trị hôn nhân và đời sống vợ chồng. Khi Chúa Giêsu, con 
Thiên Chúa nhập thể làm người, đến rao giảng Tin Mừng Cứu Độ, Người đã không hủy bỏ 
giá trị hôn nhân sẵn có. Trái lại, Người cũng cố và bồi bổ thêm ý nghĩa. Người qủa quyết: dầu 
một dấu chấm, một phết trong các Sách Luật Người cũng không thay đổi. Cái làm cho đời 
sống vợ chồng có ý nghĩa đó là việc trao ban trọn vẹn và tuyệt đối cho một người duy nhất: 
Đạo một vợ một chồng. 

"...Chúa Giêsu nói với nhóm Biệt Phái muốn tìm kế bắt bẻ Người rằng: "Ai bỏ vợ và cưới 
người khác thì phạm tội ngoại tình đối với vợ mình. Ai bỏ chồng đi lấy ông khác thì cũng 
phạm tội ngoại tình". Các môn đệ thưa: "Nếu chồng đối với vợ mình thì như thế, thì thà 
đừng lấy vợ còn hơn". Chúa Giêsu bảo họ rằng: "Không phải hết mọi người hiểu thấu điều 
ấy, nhưng chỉ có kẻ nào được Thiên Chúa ban cho mà thôi. Bởi vì có người bẩm sinh không 
thể kết hôn, có người không thể kết hôn vì bị bắt buộc, lại có những người không muốn kết 
hôn vì Nước Trời. Ai hiểu được thì lo mà hiểu" (Mt 19,9-12). 

 Trong thư gửi tín hữu Corinthô, thánh Phaolô khuyên phải chu toàn việc bổn phận vợ 
chồng đối với nhau để tránh những đòi hỏi ngang trái gian dâm ngoại tình, là điều trái với 
luật Chúa. Thánh Tông đồ nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong đọan 7 thư thứ I gửi giáo đoàn 
Corinthô: Lấy vợ lấy chồng là chuyện thường tình không có tội vạ gì cả. Nhưng khi đã phân 
tích những lợi hại trong đời sống vợ chồng, thì Người khuyên họ nên ở độc thân như Người. 
Thánh nhân nói: "Ai cưới vợ lấy chồng là làm việc tốt, nhưng ai không cưới vợ lại còn tốt 
hơn" (7,35). Thánh Tông đồ kết luận: "Thầy nói như vậy để anh em được nhờ, không phải để 
cho anh em mắc bẩy đâu, nhưng có ý giúp cho anh em làm điều tốt nhất và kết thân với 
Chúa mà không bị phân chia“ (7,35). 

Câu nói của Chúa Giêsu: "Lại có những người không muốn kết hôn vì Nước Trời", và câu 
nói của thánh Phaolô: "Nhưng có ý giúp anh em làm điều tốt nhất và kết thân với Chúa mà 
không bị phân chia", có một giá trị đặc biệt đối với lời khấn đôc thân khiết tịnh. "Vì Nước 
Trời", "Kết thân với Chúa" một cách tuyệt đối và hoàn toàn, đó là lý do của lời khấn Khiết 
tịnh. Như thế lời khấn độc thân khiết tịnh không có nghĩa là khinh chê và khước từ đời sống 
hôn nhân, nhưng đó là một sự chọn lựa và dấn thân vì một lý tưởng cao quí. 

Giáo luật số 599 định nghĩa lời khấn khiết tịnh: "Lời khuyên Phúc âm khiết tịnh chấp nhận 
vì nước trời, là một dấu chỉ của thế giới mai sau và nguồn mạch phong phú phì nhiêu trong 
một con tim không chia sẽ, bao hàm nghĩa vụ tiết chế hoàn toàn trong việc sống độc thân". 
Đó cũng là ý nghĩa của Công Đồng Chung Vaticanô II, số 12, sắc lệnh của đời sống dòng tu.  

 

1.1.  Ý NGHĨA CỦA KHIẾT TỊNH 

Khiết tịnh là sự trong sạch nhờ việc tiết chế dục tính. (tiếng pháp là Chasteté; tiếng Đức là 
Keuschheit). Phúc Âm khuyên mọi người tùy theo đấng bậc của mình phải sống khiết tịnh, 
nghĩa là gìn giữ con tim của mình trong sạch không bợn nhơ. "Phúc cho ai có tâm lòng trong 
sạch, vì họ sẽ được xem thấy Thiên Chúa" (Mt 5,8). 

Sự khiết tịnh là một đòi hỏi chung cho tất cả mọi người Kitô hữu, những người lập gia 
đình, những người độc thân và các tu sĩ. Sự khiết tịnh có thể có được nhờ việc tiết chế khoái 
cảm dục tính bằng lời nói, tư tưởng và hành động: Không tìm kiếm khoái lạc dục tính ngoài 
phạm vi được phép của đấng bực mình... 
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Thánh Phaxicô de Sales nói: "Khiết tịnh là hoa huệ của mọi nhân đức. Khiết tịnh làm cho 
con người trở nên giống như Thiên Thần. Không gì đẹp bằng sự trong trắng; cái làm cho con 
người trở thành quí hóa đẹp đẽ đó là sự khiết tịnh". 

 Người tu sĩ cũng được gọi là người đã tận hiến cho Thiên Chúa. Họ như những của lễ 
toàn thiêu dâng hiến cho Đấng Tối Cao Chí Thánh. Khiết tịnh là một đặc tính tất yếu của lễ 
vật hiến dâng. Thật là bất kính khi người ta dâng cho Thiên Chúa một của lễ không xứng 
đáng. Sự thanh khiết nơi Chúa Ba Ngôi là tuyệt đối, là hoàn hảo tinh tuyền. Mối liên hệ giữa 
Ba Ngôi Thiên Chúa tuyệt vời thanh khiết và trong sạch. Sự khiết tịnh của người tu sĩ chỉ 
phản ảnh một phần nào sự thanh khiết thánh thiện của Thiên Chúa. Chúa Giêsu phán: "Các 
con hảy trở nên thánh thiện như Cha của các con trên trời là Đấng Thánh". Để có thể giống 
Thiên Chúa phần nào trong sự thanh khiết thánh thiện, người tu sĩ muốn sống khiết tịnh 
trong đấng bực của mình. Vì muốn theo gương Chúa Giêsu, người tu sĩ sống độc thân và 
khiết tịnh triệt để. Họ sống mầu nhiệm ơn gọi "làm con" của Thiên Chúa, hiệp thông với 
Chúa Kitô trong kiểu cách sống và tâm tình, để cùng với Người thuộc trọn về Chúa Cha. Khi 
sống triệt để ơn gọi độc thân và vun trồng đức khiết tịnh, người tu sĩ muốn giữ gìn hình ảnh 
của Thiên Chúa trong tâm hồn họ một cách hoàn hảo trọn vẹn. 

 Khi chịu phép rửa tội, người Kitô hữu chết cho tội lỗi để sống lại với Chúa Kitô. Họ khước 
từ ma quỉ và thuộc trọn về Chúa Kitô. "Họ liên kết và thuộc về Chúa Kitô và có cùng một 
thần linh với người" (1 Cor 7,17). Thân xác họ là một phần của Chi Thể Chúa Kitô (1 Cor. 
7,15) và tâm hồn của họ là "Đền Thờ của Chúa Thánh Linh" (1 Cor 7,19). Sự khiết tịnh là vẽ 
đẹp mỹ miều đáng yêu đáng quí mà người tu sĩ muốn giữ cho Chúa Kitô và để trang điểm 
đền thánh của Người. 

Trong Cựu Ước, các tiên tri thường diễn tả Thiên Chúa như một người chồng đầy lòng 
yêu thương Israel như một người vợ thiếu sự trung thành. Tiên tri Ôsê (1-3), tiên tri Jerémia 
(2,2. 20), Ezechiel (16), Isaia (54, 4-8) và sách Diệu Ca đã diễn tả tình yêu của Thiên Chúa đối 
với dân của Người trong mọi hoàn cảnh của lịch sử: Tình yêu chung thủy, tín trung. 

Trong Tân Ước, dân Israel được thay thế bằng Hội Thánh, là "Hiền Thê" của Chúa Kitô. 
Chính Chúa Giêsu đã nhiều lần dùng hình ảnh "Chàng Rể" để tự ám chỉ về mình (Mt 9,15...; 
25,6,10). Thánh Phaolô mô tả tình yêu linh phối giữa Chúa Kitô và Hội Thánh: "Chúa Kitô là 
vị cứu tinh của Hội Thánh, và Hội Thánh là Thân Thể của Người. Vì Hội Thánh phục tùng 
Chúa Kitô, cho nên người vợ cũng theo cách ấy trong mọi sự, phải vâng phục chồng. Đối với 
người chồng, hãy yêu thương vợ mình như Chúa Kitô yêu thương Hội Thánh. Người đã vì 
Hội Thánh hy sinh chính mình, để làm cho Hội Thánh nên tinh tuyền nhờ thanh tẩy bằng 
nước và Lời. Vì Người muốn có một Hội Thánh sáng ngời rực rỡ, không tì ố bợn nhơ, nhưng 
tinh tuyền và đẹp đẽ. Đó là mầu nhiệm cao siêu. Tôi muốn nói về Chúa Kitô và Hội Thánh 
của Người" (Ep 5,23-27.32). 

Tất cả mọi Kitô hữu là thành viên của Hội Thánh. Bất kỳ nam hay nữ, chúng ta là "Huyền 
Thê" của Chúa Kitô. Người tu sĩ và linh mục khấn sống độc thân khiết tịnh. Họ muốn dành 
tất cả tình yêu cho Thiên Chúa. Họ muốn sống cái liên hệ phu thê thiêng liêng với Chúa Kitô 
một cách cụ thể nào đó. Họ không trao ban con tim của họ cho ai khác ngoài Chúa Kitô. Họ 
dành tất cả mọi tình cảm, mọi biểu hiệu yêu đương cho một mình Chúa Kitô, Đấng đã yêu 
thương và tuyển chọn họ. Lời khấn độc thân khiết tịnh như một sự cam kết bảo đảm sự tín 
trung trong liên hệ phu thê thiêng liêng huyền nhiệm ấy. 

Lời khấn độc thân khiết tịnh còn có ý nghĩa dấn thân, khước từ và hy sinh.  
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"Ai muốn theo Thầy thì hãy từ bỏ mình hoàn toàn, vác thánh giá mỗi ngày và theo Thầy" 
(Mt 16, 24). Người nào yêu cha mẹ, vợ con hơn Thầy thì không xứng đáng làm môn đệ của 
Thầy" (Mt 10, 37-38). Người tu sĩ khấn độc thân khiết tịnh vì Nước Trời (Mt 19, 12) chính là 
để theo Thầy Chí Thánh một cách trọn vẹn. Xưa kia các Tông Đồ đã lập gia đình rồi, khi nghe 
tiếng Chúa gọi đã từ bỏ gia đình để đi theo Chúa. Họ dấn thân phục vụ Nước Chúa và rao 
giảng  Phúc Âm. Nhưng một khi đã lập gia đình rồi thì không dễ dàng bỏ được, xét về mọi 
phương diện: pháp lý, tâm lý và tình cảm...Vì thế ngay từ những năm đầu của Hội Thánh tiên 
khởi, các tông đồ, đặc biệt là thánh Phaolô, khuyên những người dấn thân rao giảng Phúc 
âm và phục vụ cộng đoàn nên ở độc thân. Thánh Phaolô nói: "Tôi muốn thấy anh em khỏi 
vướng mắc những bận rộn trần tục. Người không cưới vợ thì chăm lo việc của Chúa và chỉ 
tìm cách làm vui lòng Người...Cũng vậy, phụ nữ độc thân và người trinh nữ thì chăm lo việc 
Chúa và tìm cách thánh hóa xác hồn mình. Bởi vì ai cưới vợ lấy chồng thì lo việc đời và lo làm 
sao cho vừa ý vợ hoặc chồng, nên kẻ ấy bị phân chia"   ( 1 Cor 7,32-34). 

Lời khấn độc thân, sống khiết tịnh, là câu trả lời dứt khoát của môn đệ Chúa Kitô, của 
người tu sĩ, muốn dấn thân hoàn toàn cho Chúa Kitô và vì Nước Trời. Họ khước từ quyền lợi 
tự nhiên của những người lập gia đình để phục vụ Hội Thánh và rao giảng Phúc âm bằng 
chính đời sống của họ. Không bị những lo âu bận rộn gia đình ràng buộc, họ hy sinh và tận 
hiến cuộc đời, thân xác cũng như tinh thần, con tim cũng như ý chí, thời giờ và tài năng...để 
"sống với Chúa Kitô và theo Người đi rao giảng Tin Mừng khắp nơi" (Mc 3,14), ngõ hầu mọi 
người nhận biết Cha ở trên trời và được ơn cứu độ. 

Ngoài những ý nghĩa thần học như đã trình bày trên đây, lời khấn độc thân khiết tịnh còn 
có những ý nghĩa xã hội nhân văn nữa. 

Người tu sĩ ngày nay không phải như những vị ẩn tu trong sa mạc thời xưa. Họ không phải 
là những người độc tu xa lánh trần tục để sống một mình trong hang núi rừng sâu. 

Cũng như con người của thời đại văn minh cơ khí ngày nay, người tu sĩ phải sống thành 
đoàn thể dưới hình thức các cộng đoàn tu viện hay nhà dòng. Sự xa cách thế gian không còn 
là khoảng cách, mà là một trạng thái của tâm lòng. Nói cách khác "sa mạc" nơi người tu sĩ 
dấn thân sống đời tu cách biệt thế gian đó là tâm lòng thanh thản khước từ mọi bận bịu 
vướng mắc của cuộc sống hôn nhân. Khấn độc thân và khiết tịnh, người tu sĩ hiệp thông với 
các chi thể của Hội Thánh, và một cách cụ thể hiệp thông với anh em trong cộng đồng tu 
viện của mình. Tu viện trở thành gia đình của người tu sĩ, các tu sĩ trong tu viện là anh em 
ruột thịt thiêng liêng. 

Nhu cầu tự nhiên và siêu nhiên đòi buộc người tu sĩ phải ở độc thân. Việc ở độc thân là 
yếu tố số một quyết định đời sống tu trì. Sẽ không thể gọi là tu sĩ, nếu họ không sống độc 
thân và khiết tịnh. 

Việc sống độc thân và khiết tịnh là một lời qủa quyết ngược lại với thế giới vật chất và 
trụy lạc ngày nay rằng: Giá trị của con người không phải là thoả mãn dục vọng thú tính, mà 
là có thể tiết chế và làm chủ được bản năng của con người. Giữa một thế giới trụy lạc và 
hưởng thụ, một cách cương quyết và ý thức, người tu sĩ hy sinh và khước tư một giá trị 
tương đối để chiếm hữu một giá trị tuyệt đối. Việc sống độc thân khiết tịnh một cách hoàn 
toàn trọn vẹn là một dấu chỉ minh chứng cho sự hiện hữu một "thế giới khác". Đó là lời rao 
giảng hùng hồn nhất về Nước Trời. 
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Công Đồng Vaticanô II phẩm định: "Đức khiết tịnh vì Nước Trời" (Mt 19,12) mà các tu sĩ 
khấn hứa phải được xem là một ân sủng cao quí nhất. Khiết tịnh làm cho con tim của người 
tu sĩ được tự do, quảng đại yêu mến Thiên Chúa và mọi người (1 Cor.7, 32-35). Do đó khiết 
tịnh là một dấu chỉ đặc biệt về kho tàng vô giá trên trời và đồng thời là một phương tiện 
tuyệt hảo cho người tu sĩ trong việc dấn thân phụng sự Chúa và thực thi việc tông đồ" 
(P.C.12). 

Độc thân khiết tịnh sau cùng là dấu chỉ của đời sống mai hậu, sự cánh chung, đời sống bất 
diệt trong Nước Trời, ở đó không còn việc kết hôn; nhưng tất cả mọi thụ tạo sống như Thiên 
Thần (Mt 22, 30; AP. 14,4).  

 

1. 2.   CHIẾN-THUẬT BẢO VỆ KHIẾT-TỊNH 

Đức khiết tịnh là một trong những kho tàng quí hoá nhất của người Kitô hữu. Của quí 
thường là của hiếm. Người ta cần cẩn mật bảo vệ giữ gìn mới khỏi mất báu vật. "Kho tàng 
châu báu đó, chúng ta mang trong những bình sành dòn mỏng..." (2 Cor 4,7). Vì thế cần có 
sự bảo vệ đề phòng đặc biệt.  

Thánh Phaolô tông đồ thường nhắc nhở nhiều lần trong các thư của Người gửi cho các 
giáo đoàn về vấn đề khiết tịnh. 

Trước tiên Người nhắc nhở các tín hữu biết: Ơn gọi của họ là sống thánh thiện khiết tịnh: 
"Thiên Chúa đã không gọi chúng ta sống dâm ô, nhưng để sống thanh khiết" (1 Th 4,7). Vì 
thế Thánh Tông Đồ khuyên mọi người: "Anh em hãy hủy diệt những gì là trần tục nơi anh 
em, là tà dâm ô uế, dục tình, mơ ước xấu xa... và hãy mặc lấy con người mới" (Col 3,5.10). 
Theo quan niệm của thánh Phaolô, con người mới chính là Chúa Kitô. "Anh em hãy mặc lấy 
Chúa Giêsu Kitô và đừng nuông chiều xác thịt và buông theo dục vọng xấu xa" (Rom 13,14; 
8,8-9). Khi đã tin vào Chúa Kitô, người tín hữu phải có một lối sống khác với người ngoại 
đạo: "Đừng gian dâm, nhưng hãy sống khiết tịnh,; đừng sống theo dục vọng như những 
người ngoại giáo Chưa nhận biết Chúa" (1 Th 4,4-5). Cái cao quí của người Kitô hữu đó là 
Chúa Kitô làm áo giáp và Thánh Linh làm đồn lũy. "Hãy mặc lấy võ trang Thiên Chúa để anh 
em có sức vững vàng chống cự mọi mưu mô ma quỉ" ( Ep 6,11). Anh em "hãy theo Thánh 
Linh" (Gal 5,16) thì sẽ gặt hái được những hoa qủa tốt: Tình yêu, sự vui mừng, và khiết 
tịnh... 

Thánh Phaolô thường nhắc nhở các tín hữu rằng thân thể của họ là "Đền Thờ của Chúa 
Thánh linh" (Co 7,18-19) và là "nơi Chúa Kitô ngự" (Gal 2,20). Vì thế mọi sự ô uế gian dâm là 
điều phải tránh: Người Kitô hữu phải chiến đấu với chính mình để chiếm hữu sự sống vĩnh 
cửu. "Nếu sống theo xác thịt thì anh em sẽ chết; nhưng nếu nhờ Thánh Linh để giết thói hư 
xác phàm, thì anh em sẽ sống" (Rm 8,13). 

Đó là một cuộc trường kỳ kháng chiến. Cuộc nội chiến nầy chỉ chấm dứt khi chúng ta tắt 
thở. Trong trận chiến giữa tinh thần và xác thịt nhiều khi rất cam go. Chính thánh Tông đồ 
Phaolô cho chúng ta thấy cái kinh nghiệm của Người: Sau khi được nâng lên từng trời thứ 9 
và được xem thấy những sự nhiệm mầu cao cả tuyệt vời, Phaolô đã phải đương đầu với 
những cơn cám dỗ ác liệt: Tông Đồ viết: "...Và để cho tôi khỏi tự cao tự đại về những điều 
mạc khải cao siêu dường ấy, thì có một cái dằm đã đâm vào thân xác nầy, một quỉ sứ Satan 
đập vào mắt tôi cho tôi khỏi tự cao tự đại. Đã ba lần tôi xin Chúa cho tôi thoát khỏi, nhưng 
Người bảo tôi rằng: Ơn của Ta đã đủ cho con, vì quyền năng ta càng tỏ rõ khi con yếu đuối 
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mỏng dòn" ( 2 Co 12,7-9). Như vậy Phaolô có thể vững tâm nói lên rằng: “Tôi có thể làm 
được mọi sự nhờ Đấng giúp đỡ tôi" (Ph. 4,13). Cuối cùng PhaoLô đã chiến thắng, và Người 
nói với sự tự hào của mình: "Nếu có gì để tự hào, thì tôi sẽ tự hào về những điều yếu đuối 
của tôi" (2 Co 11,30). 

Vì khiêm nhường, thánh Tông đồ đã nói như thế; nhưng sẽ không có chiến thắng, nếu 
không có chiến đấu. Lịch sử  Hôị Thánh kể lại nhiều gương chuyện của các thánh đã chiến 
đấu kịch liệt với xác thịt của mình. Chẳng hạn câu chuyện của thánh Tổ Phụ Biển Đức, của 
thánh Bernadô, của thánh Maria Goretti...Câu chuyện cám dỗ về xác thịt của thánh 
Giêrônimô sau đây được nhiều người kể lại: Thánh Giêrônimô sinh năm 340 tại Stridon nước 
Nam-Tư. Là người rất thông minh tài giỏi, Người được Đức Thánh Cha Đamasô trao cho sứ 
mệnh dịch toàn bộ Kinh Thánh sang La ngữ, bản dịch của Người đuợc dùng trong phụng vụ  
Hội Thánh. Đó là bản dịch phổ thông (Vulgata). Giêrôminô đã sang Thánh Địa và vào trong 
sa mạc hoang vắng để ẩn tu và sống đời cầu nguyện đồng thời để phiên dịch toàn bộ Thánh 
kinh. Vậy mà theo lời Ngài thuật lại, có nhiều lúc ma quỉ và xác thịt cám dỗ Ngài hết sức 
nặng nề. Chúng làm Ngài nhớ lại những quang cảnh xa hoa trụy lạc, những bạn bè xấu nết 
dâm đảng ngày trước ở Rôma. Trong khi đó nơi bản thân Ngài, tình cảm nhục dục nổi dậy. 
Để chống lại cơn cám dỗ, Ngài đã phải ăn chay hãm mình và liên lỉ cầu nguyện. Nhờ ơn Chúa 
và với ý chí chiến đấu, Ngài đã chiến thắng. Đức Giáo Hoàng Bonifaciô VII suy tôn Ngài lên 
bậc tiến sĩ Hội Thánh. 

 

 

 

 

 

 

1.3. PHƯƠNG-PHÁP BẢO TỒN KHIẾT-TỊNH 

 Mọi sự thành công của đời người cần có sự học hỏi, chuẩn bị, can đảm dấn thân và kiên 
trì theo đuổi. Trong đời sống tu đức, việc học hỏi để hiểu biết và dấn thân thực hành càng 
cần thiết gấp bội. Khiết tịnh là một nhân đức cao quí, nhưng cũng rất dòn mỏng, dễ bị mất. 
Những người muốn dấn thân sống đời tu trì, trước khi khấn hứa giữ đức khiết tịnh, phải học 
hỏi cho biết những phương pháp bảo tồn nhân đức nầy. 

Trước hết, khiết tịnh vì Nước Trời, là một hồng ân của Thiên Chúa, không ai có thể tự phụ 
và tưởng rằng mình có thể chiếm giữ được nhân đức nầy bằng sức riêng của mình. Ơn Chúa 
ban sẽ không bị đánh mất, nếu chúng ta biết khiêm tốn đón nhận và trong sự biết ơn cẩn 
thận giữ gìn. Vì thế việc cần thiết để giữ gìn đức khiết tịnh đó là đời sống cầu nguyện. Chính 
Chúa Giêsu dặn chúng ta rằng: "Các con hãy tỉnh thức cầu nguyện ngõ hầu khỏi sa chước 
cám dỗ, vì tinh thần thì hăng hái, nhưng thể xác thì yếu đuối" (Mt 26,41). 

 Bản năng tính dục của con người rất mạnh. Nó mạnh mẽ giống như bản năng tự vệ và 
sinh tồn của con người và của mọi tạo vật. Nhiều vị anh hùng chiến tướng lừng danh, đánh 
đông dẹp bắc, nhưng lại ê chề thua chính mình. Họ trở thành nô lệ cho bản thân xác thịt! 
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Bởi vì họ thiếu động lực nội tâm và thiêng liêng. Họ cũng không có ơn Chúa như phương 
dược phòng ngừa chữa trị.  

Đức cha Nguyễn Văn Thuận nói: "Tu sĩ viện nhiều lý do để bào chữa cho sự ra đi của 
mình, nhưng phần lớn bỏ cuộc vì đã khởi sự bằng thế kẹt tình cảm và chấm dứt cầu nguyện 
từ lâu" (ĐHV. 436).  

Việc cầu nguyện là chiến thuật không thể không có của những người khấn giữ đức khiết 
tịnh. Ơn Chúa là sức mạnh, là vũ khí tối tân nhất để dành chiến thắng trong cuộc nội chiến 
cam go và trường kỳ với du kích quân của xác thịt. Sẽ không có chiến thắng, nếu chúng ta 
bất trung bội nghĩa không đặt hết tin tưởng vào "Đồng minh số một" của chúng ta: Đó là 
Thiên Chúa, Đấng có thể làm được mọi sự (Mt 9,26). "Ơn Ta đã đủ cho ngươi", lời Chúa nói 
với Phaalô, cũng là lời khuyến khích chúng ta tin tưởng và can trường chiến đấu. Thánh 
Phaxicô Salesiô khuyên rằng: "Con phải luôn luôn gần gũi với Chúa Giêsu trên thập giá bằng 
việc suy gẫm mầu nhiệm thương khó của Chúa và siêng năng sốt sắng rước Mình Thánh 
Chúa. Ai nằm với Con Chiên Cực Thánh, phải trinh trong sạch sẽ. Cũng thế, con phải tẩy rửa 
và giữ gìn tim con khỏi mọi bợn nhơ và ước muốn xấu, nếu con tiếp tục và gần gũi với Chúa 
Cứu thế, Đấng gọi là Con Chiên vẹn sạch thánh thiện tuyệt đối" (Fr. von Sales, Philothea, 
173). 

Ngoài phương pháp siêu nhiên đó, người khấn giữ đức khiết tịnh còn phải áp dụng những 
phương pháp tự nhiên nữa. Các tác giả tu đức xưa dạy rằng: "Để chiến thắng xác thịt, phải 
cầu nguyện và hãm mình". Hãm mình ở đây không có nghĩa chỉ là hy sinh hành hạ xác. 
Nhưng nó bao gồm tất cả một nghệ thuật để chiếm đoạt và bảo trì đức khiết tịnh. 

Trước hết, đương sự phải có một sự chuẩn bị đầy đủ về mọi phương diện: Đời sống đức 
tin, tâm lý, sự hiểu biết và ý chí. Không ai ra chiến trường đánh giặc với hai bàn tay trắng cả. 
Cũng không có người lính nào đi đánh giặc mà chưa học hỏi về cách xử dụng vũ khí, kỷ thuật 
tác chiến và chưa hiểu biết về tâm lý chiến của địch, cũng như của mình. 

Người tu sĩ khấn giữ khiết tịnh trước tiên phải có số vũ khí cần thiết được trang bị cho 
mình: Sự trưởng thành về nhân bản, đời sống thiêng liêng có nền móng, một sự hiểu biết 
nào đó về thần học và nhân văn, một ý chí dấn thân cao thượng và dứt khoát. 

 Sự trưởng thành nhân bản là thành qủa của việc giáo dục cơ bản của con người. Người 
trưởng thành là người đã qua giai đoạn "con nít". Nói cách khác người chưa trưởng thành là 
người có tâm tư và tình cảm còn ở mức độ của trẻ con, lý trí chưa làm chủ được tình cảm. 
Họ suy luận như trẻ con và sống theo tình cảm đun đẩy. Bản năng thường đoạt chiến thắng 
sau những cuộc tranh chấp giữa ý chí và lý trí. Có thể nói được rằng: Người trưởng thành là 
"người lớn" trong tư cách, trong tư tưởng, trong lời nói và hành động. Có thể ví người 
trưởng thành như một trái cây đã chín, một tác phẩm đã thành hình... 

Trong sách chuyện các thánh tu rừng thời xưa có câu chuyện kể rằng: “Ngày nọ một đan 
sĩ đi dạo trong sa mạc. Khi vừa trông thấy mấy trinh nữ là những người đã tận hiến cho 
Chúa, lập tức người đan sĩ cúi mặt và nhắm mắt muốn lẩn tránh đi con đường khác. Nhưng 
một trinh nữ cất tiếng gọi lại và nói: “Nếu Ngài là một đan sĩ hoàn hảo thánh thiện, thì Ngài 
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đã không nhìn chúng tôi theo kiểu đó; trái lại Ngài phải biết chúng tôi là đàn bà“ 7.  Người 
trưởng thành sẽ không dễ dàng bị ảnh hưởng xấu của môi trường. Người trưởng thành là 
người đã có một nề nếp tốt nào đó. Cái gì đã nề nếp thì thường khó đổi thay. Tóm lại, người 
trưởng thành là "người lớn" về mọi phương diện: tư tưởng, hành động và nếp sống. 

Tục ngữ Pháp có câu: "Muốn trở thành Thiên Thần, trước tiên phải sống như một con 
người hoàn thiện". Để đứng vững trước vũ lực tình cảm xác thịt, người tu sĩ phải đặt nền 
móng của lâu đài khiết tịnh trên khung nền đức tin và đức mến. Nhờ sự học hỏi và hiểu biết 
những giá trị thần học của đức khiết tịnh, người tu sĩ không xem việc giữ khiết tịnh như một 
sự bắt buộc hay cấm đoán. Nhưng với đức tin, người tu sĩ khám phá ra những yếu tố tích 
cực trong việc tuân giữ khiết tịnh. Một con tim đã được gột rửa khỏi mọi bợn nhơ nhục dục 
sẽ trở thành đối tượng đón nhận tình yêu Thiên Chúa và tình yêu tha nhân. 

Khi khấn giữ khiết tịnh, người tu sĩ quyết định một cuộc mạo hiểm tìm kiếm một kho tàng 
châu báu đang chôn dấu trong đồng ruộng xác thịt của mình. Cuộc mạo hiểm nào cũng đòi 
đương sự quyết định dứt khoát, một cố gắng phi thường, một ý muốn sắt đá và một ý chí 
kiên cường. Người không có ý chí mạnh mẽ và quyết định dứt khoát sẽ không dám đi tới, 
hoặc sẽ tháo lui khi gặp chướng ngại. Thiếu ý chí, người tu sĩ sẽ dễ dàng nhượng bộ trưóc sự 
rung cảm của con tim. Vì vậy sự khấn giữ khiết tịnh phải là một sự chọn lựa có ý thức của 
một người đã trưởng thành. 

 Đức khiết tịnh là một kho tàng châu báo khó tìm và dễ bị mất. Vì thế người tu sĩ phải 
thận trọng và luôn luôn đề phòng. "Không chấp nhận đối thoại với quỉ dâm ô, cũng như 
không đứng xem bom nguyên tử nổ. Đào vi thượng sách" (DHV. 447). Việc giữ khiết tịnh đòi 
buộc người tu sĩ phải biết sức mình và đề phòng: "Xem thường không giữ ngũ quan là mở 
cửa cho địch vào thành. Đa-Vìt đã chiến thắng Gôliát khổng lồ, nhưng không thắng được 
mắt mình" (DHV. 455). 

Có ba kẻ thù chính của đức khiết tịnh: Ma quỉ, thế gian và xác thịt. "Ma quỉ có thể đuổi 
được, thế gian có thể tránh xa được, còn xác thịt con mang theo mãi đến chết" (DHV. 430).  
Ở thời đại hôm nay, dầu sống trong các đan viện kín cổng cao tường, người tu sĩ cũng chịu 
ảnh hưởng nặng nề của một xã hội văn minh và tục hoá. Chỉ cần bấm công tắc của máy 
truyền hình hoặc radio, là người tu sĩ có thể nghe thấy những hình ảnh kích thích gợi cảm. 
Những sách báo xấu vẫn còn đó, nhưng Video Cassette, CD hình ảnh còn hấp dẫn và tạo sự 
tò mò hơn nhiều. Đừng viện cớ xem cho biết, nghe để học hỏi thêm... Sự tò mò sẽ kéo theo 
sự mù quáng. Tình cảm nhục dục sẽ phủ kín che lấp ánh sáng thần linh. Từ hình ảnh khích 
động bản năng con người đến tư tưởng hắc ám bước sang ước muốn và hành động tội lỗi 
không xa. Ngoài ra người tu sĩ muốn giữ đức khiết tịnh, phải tạo cho mình một sự liên lạc 
huynh đệ lành mạnh đối với mọi người, nhất là đối với anh em đồng tu trong cộng đoàn. 
Đừng bao giờ có những liên lạc tình cảm mờ ám chùng lén. Tình bạn chân chính rất tốt và 
nói được là cần thiết. Nhưng men tình dục có thể làm dậy cả thúng bột khi đương sự tạo 
điều kiện cho lửa tình dục bốc cháy (GL.277,2). Hảy yêu tất cả anh em trong cộng đồng bằng 
một tình yêu trong sạch và đừng trao con tim của mình cho người khác mơn trớn giữ giùm. 
Bản năng con người là yêu mến và muốn được yêu. Chúng ta đừng bóp chết bản năng ấy, 
nhưng phải gột rửa, lành mạnh hóa và làm cho nó hướng thượng. Nếu biết hướng dẫn bản 

                                                      

7  Die Wsten vter sag mir ein gutes Wort.  Gedanken fr jeden Tag, ausgewhlt und herausgegeben von Pater 
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năng của mình, với lời khấn giữ khiết tịnh tuyệt đối, người tu sĩ trở thành một hữu thể tự 
do, siêu thoát. 

 

 

 

 

1. 4.  TRÁCH-NHIỆM CỘNG-ĐOÀN 

         TRONG VIỆC BẢO-VỆ KHIẾT-TỊNH 

 Sống lời khấn khiết tịnh một cách tuyệt đối là giúp xây dựng một cộng đồng tu trì lành 
mạnh. Ngược lại, nếu đời sống cộng đồng bác ái huynh đệ thực sự thì vấn đề trung thành 
với lời khấn khiết tịnh của anh em trong cộng đồng càng được bảo đảm hơn. Bản tính con 
người là sống xã hội; cần đón nhận cũng như ban phát tình yêu. Nếu không được bình 
thường đón nhận và ban phát tình yêu một cách huynh đệ siêu nhiên trong cộng đồng, thì 
nhu cầu và khuynh hướng tự nhiên kia, vì không được thỏa mãn một cách thích đáng, có thể 
gây nên tâm trạng con người bị khủng hoảng và mất quân bình tâm lý. Khi cảm thấy bị 
chiếm đoạt mất mát thì sẽ tìm cách vớt vát bù trừ. Đương sự sẽ đi tìm những mối quan hệ 
tình cảm bên ngoài cộng đồng: Cha mẹ, chị em thiêng liêng, con cái thiêng liêng v.v... hoặc 
những bù trừ khác, dưới những hình thức kín đáo và tế nhị: những đua đòi có tính cách thế 
gian, tìm tiện nghi dễ dãi, kiếm uy tín và danh vọng... Kinh nghiệm cho thấy nhiều trường 
hợp "xét lại ơn gọi tu trì" và "đứt gánh giữa đường" phá giới ra đi là do sự thiếu hiệp thông 
bác ái trong cộng đồng! 

 Cộng đoàn là nơi khấn sinh dấn thân sống đời tận hiến. Cộng đoàn phải là môi trường 
thuận tiện giúp tu sĩ giữ lời khấn hứa của mình. Trong cộng đoàn đan tu, mỗi tu sĩ không 
những có bổn phận tuân giữ lời khấn hứa trước mặt Chúa, mà còn phải ý tứ giúp đỡ anh em 
đồng tu giữ lời khấn của họ. Việc giúp đỡ của mỗi tu sĩ được diễn tả bằng đời sống gương 
mẫu, lời cầu nguyện, việc yêu thương bác ái đối với nhau hoặc bằng lời khuyên bảo... 

Riêng đối với Bề Trên và những người có trách nhiệm trong cộng đồng, các ngài có bổn 
phận tạo điều kiện tốt để anh em tu sĩ có thể giữ lời khấn khiết tịnh một cách dễ dàng. 
Thánh Bộ Tu Sĩ đã ra một chỉ thị về việc đào tạo và huấn luyện các tu sinh (Roma 1990). Về 
lời khấn khiết tịnh (số 13 trang 13) tài liệu đó viết: "Phải dạy cho tập sinh biết gía trị và ý 
nghĩa của thân xác huấn luyện họ giữ gìn vệ sinh và sức khoẻ cơ bản bằng việc xử dụng giấc 
ngủ, giải trí, thể dục và việc ăn uống... chỉ dẫn cho biết khái quát về dục tính của phái nam 
cũng như phái nữ với những liên hệ của nó về thể lý, tâm lý và thiêng liêng". Hiểu biết về các 
vấn đề dục tính, không phải vì tò mò, nhưng để chấp nhận và hướng thượng. Kinh nghiệm 
cho biết nhiều người phạm tội lỗi lời khấn khiết tịnh vì thiếu hiểu biết! Văn kiện của Bộ Tu Sĩ 
còn dặn Bề Trên những điều phải làm như: "Giúp cho tu sinh biết làm chủ mình trong đời 
sống tình cảm và dục tính. Giúp cho mỗi người biết khám phá và tận dụng những kinh 
nghiệm của họ trong qúa khứ, nếu là kinh nghiệm tốt thì cố gắng bảo toàn và cám ơn Chúa, 
nếu là kinh nghiệm đắng cay thì hãy dùng để rút tỉa những bài học cho mình: tự hạ trước 
mặt Chúa và tỉnh thức đề phòng cho tương lai". Phải giúp tu sinh nhìn về khía cạnh tích cực 
của khiết tịnh. "Làm sao cho tu sinh nhận thấy sự phong phú của đức khiết tịnh trong đời 
sống thiêng liêng và lợi ích của nhân đức nầy đối với đời sống của Hội Thánh". Những người 
có trách nhiệm trong cộng đồng phải làm sao tạo được một bầu khí huynh đệ tin tưởng giữa 
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tu sinh và Bề Trên, giữa các phần tử của cộng đồng. Bề Trên và những người có trách nhiệm 
phải biết lắng nghe với con tim để có thể giúp họ hiểu biết và để nâng đỡ họ". Còn một điều 
quan trọng nữa Thánh Bộ Tu Sĩ muốn nhắc nhở Bề Trên và những người có trách nhiệm giáo 
dục tu sinh, đó là: "Phải khuyến khích tu sĩ năng xưng tội, phải tận dụng việc linh hướng cá 
nhân và phải tạo một đời sống huynh đệ thực sự trong cộng đoàn, một cách cụ thể là mọi 
người thương yêu nhau chân tình và thành thật". 

 Sau cùng Bộ Tu Sĩ nhắc nhở các Bề Trên và đặc biệt mỗi tu sĩ "phải luôn luôn có tâm tình 
biết ơn Chúa và giữ sự vui tươi hoà nhã với mọi người". Về phương diện tiêu cực, để giữ gìn 
đức khiết tịnh cho vuông tròn, cần phải có sự đề phòng và chuẩn bị. "Tu sĩ phải biết kiêng 
khem và khước từ trong việc ăn uống, hút thuốc và rượu chè, nhất là trong việc xử dụng các 
phương tiện truyền thông hiện đại. Phải ý tứ coi chừng những liên lạc tình cảm cá nhân có 
nguy hiểm cho lời khấn khiết tịnh". 

Tóm lại để có thể giữ gìn đức khiết tịnh trong tinh thần lời khấn độc thân của người tu sĩ, 
có mười điểm phải nhớ và thực hành. Muời điểm đó gồm có "Năm Không" và "Năm phải": 

1- Không tự phụ và cậy sức riêng mình. 
2- Không tò mò và đùa dỡn với bản năng dục tính. 
3- Không bối rối và sợ sệt. 
4- Không coi nhẹ việc đề phòng. 
5- Không nhường buớc trước cám dỗ. 

Năm điều tích cực phải có đối với người tu sĩ: 

1- Phải hiểu biết giá trị của đức khiết tịnh. Hãy nhìn dưới khía cạnh tích cực hơn là tiêu 
cực. 

2- Phải vui vẽ đón nhận hơn là miễn cưỡng. Chấp nhận những hậu quả và đòi hỏi của lời 
khấn nầy. 

3- Phải lành mạnh hoá tình yêu siêu nhiên và tự nhiên của mình. 
 4- Phải luôn luôn cậy trông và tin tưởng vào Chúa, ngay cả khi bị sa ngã.  
5- Phải siêng năng cầu nguyện và nhận lãnh Bí tích giải tội và Thánh thể.  

 Thánh Phaxicô Salesiô nói: "Tốt hơn cả là đào tẩu trước cám dỗ hơn là sau đó phải tìm 
cách cứu chữa cho lành. Xác thể con người giống như một tấm gương, nếu để va chạm với 
một tấm gương khác, sẽ không thể tránh được nguy hiểm bị vỡ. Thân xác con người cũng 
giống như một trái cây đã chín tốt tươi, nhưng nếu để cho tiếp xúc với những trái cây đã bị 
ung thối, thì sớm muộn rồi cũng bị hư hỏng... Bởi vậy con chớ bao giờ tiếp xúc suồng sã với 
người khác, bất cứ bằng cách nào, chơi đùa hoặc tình cảm yêu thương..." (Ph. Sales, 
Philothea, tr. 170). Trong trận chiến đấu với bản năng con người để giữ gìn đức khiết tịnh, 
chúng ta hảy áp dụng chiến thuật: "Đào vị thượng sách".  

Chúng ta hãy tâm niệm và đưa ra thực hành lời khuyên dạy sau đây của thánh Phaolô 
Tông đồ: "Trong mọi sự, hãy cầm lấy khiên thuẫn đức tin, hầu dập tắt mọi tên lửa Ác thần. 
Hãy đội mũ chiến cứu độ và xử dụng thanh kiếm Thánh Linh là Lời Chúa! Hãy luôn cầu 
nguyện" để Thiên Chúa ban cho anh em sức mạnh Thánh Linh mà chiến thắng“ (Ep  6,16-
17). 
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1. 5.  KẾT LUẬN 

 Khi dấn thân sống độc thân khiết tịnh, người tu sĩ muốn hiến thân cho ba đối tượng duy 
nhất: Thiên Chúa, Hội Thánh và Tha nhân. 

 Thánh Phaolô khuyên các tín hữu: "Nhân danh Thiên Chúa khoan nhân, tôi nài xin anh 
chị em hãy dâng hiến thân mình làm của lễ hy sinh sống động thanh sạch, đẹp lòng Thiên 
Chúa. Đó là việc thờ phượng thiêng liêng anh em phải làm" (Rom 12,1). 

Thiên Chúa không thèm khát hiến vật chiên bò, nhưng Người vui mừng nhận lễ vật tình 
yêu. Đó là "một tấm lòng thống hối ăn năn", một qủa tim trong sạch không chia sẻ bớt xén. 
Người tu sĩ khước từ tình yêu xác thịt để chiếm hữu tình yêu Thiên Chúa và trở thành một 
hy lễ hiến dâng cho người. Đức khiết  tịnh là môt dấu chỉ, một tiếng nói tình yêu của người 
tu sĩ muốn diễn tả đối với Thiên Chúa và cho mọi người. 

Các môn đệ đã từ bỏ tất cả gia đình, vợ con, để theo Chúa Giêsu và tạo thành một gia 
đình mới, đó là Hội Thánh. Người tu sĩ khi khấn độc thân khiết tịnh cũng nhắm cùng một 
mục đích ấy. Gia đình mới của người tu sĩ là nhà dòng, là Hội Thánh, Hiền Thê của Chúa Kitô. 
Trong gia đình mới nầy, người tu sĩ nhận Chúa Giêsu Kitô như "ngưòi Anh", như "người 
Chồng“, như “vị thủ lãnh tối cao“. Họ dấn thân theo Chúa Kitô và phục vụ Giáo Hội với con 
người toàn diện của mình: Tâm, Trí, Lực. 

Khấn khiết tịnh, tu sĩ trở thành người thừa hành và chuyển đạt tình yêu của Thiên Chúa 
và của Hội Thánh đến cho mọi người, với một con tim không dành riêng cho ai, tu sĩ yêu tất 
cả mọi người, phục vụ mọi người bằng chính tình yêu của Chúa Kitô. 

 Đức Khiết tịnh là một kho tàng quí hoá, nhưng nó không phải là cùng đích. Đức Khiết tịnh 
chỉ là một con đường, một phương tiện để người tu sĩ phục vụ Hội Thánh, yêu mến tha nhân 
và dễ dàng gặp Thiên Chúa. "Phúc cho ai có tấm lòng trong sạch, vì họ sẽ được xem thấy 
Thiên Chúa" (Mt. 5,8).  

 

 

 

 

 

2.  LỜI KHẤN KHÓ NGHÈO 

 

Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó, 
vì Nước Trời là của họ. 
                                              Mt 5,3 
 
Ai không thể sống khó nghèo, 
người đó cũng không thể sống tự do. 
 
                                      Thi sĩ Dante 
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2. 1.   NGƯỜI TÌNH CỦA KHÓ NGHÈO 

 Phanxicô sinh năm 1182, là con trai của một gia đình buôn bán rất giàu có tại thành phố 
nhỏ Assisiô, nước Ý. Ông Pietro Bernadone rất thương yêu chiều chuộng đứa con trai khôi 
ngô và học giỏi của mình. Phanxicô lớn lên trong một gia đình sung túc và đầy đủ về mọi 
mặt. Phanxicô có nhiều tiền, nhiều bạn và nhiều phương tiện giải trí. Khác với cha người là 
người tần tiện chắt chiu và nói được là hà tiện, Phanxicô rất rộng rãi và quảng đại.  

  Chiều theo ước muốn của mẹ mình, Phanxicô học nghề kÿ binh. Khi chiến tranh giữa 
Assisiô và Pergia bùng nổ, Phanxicô phải tòng quân chiến đấu. Không may chàng bị đối 
phương bắt làm tù binh. Sau ngày được phóng thích, chàng trở thành một người bệnh tật. 
Mộng trở thành danh tướng trong binh nghiệp trở thành mây khói. Phanxicô lúc bấy giờ 
cảm thấy tâm hồn trống rỗng và tương lai mịt mù. Chàng khắc khoải suy tư. Câu thơ của thi 
sĩ Dante thoáng hiện trong trí nhớ của chàng như một ánh sáng chiếu soi tâm trí chàng: "Bắt 
đầu một cuộc đời mới". Như người đang đi trong bóng tối nhận được ngọn đèn, Phanxicô 
chụp ngay cơ hội. Chàng quyết định bắt đầu ngay. Sự bắt đầu của một thay đổi toàn diện. 

  Một cuộc cách mạng nội tâm bắt đầu. Cánh quân phản lại cách mạng nơi con người của 
Phanxicô, đó là tiền của và sự giàu sang. Mặc dầu chàng quyết định làm một cuộc  cách 
mạng, nhưng cũng phải chiến đấu anh dũng lắm mới thắng đối phương. Trong lúc chiến 
tranh nội tâm đang bùng nổ dữ dội, Phanxicô quyết định đi hành hương Rôma. Sau chuyến 
hành hương nầy, chàng thay đổi hẳn. Người ta thấy chàng trở về Assisiô với một bộ đồ của 
người hành khất. Tiền nong không có, hành trang cũng không. 

 Thấy con người Phanxicô thay đổi hoàn toàn, ông bà Bernadone buồn rầu và lo ngại; 
trong khi đó bạn bè của chàng lời ra tiếng vào bình phẩm chê bai. Một trong những bạn 
thân của Phanxicô mỉa mai nói đùa: "Chàng thất tình chăng?" Với một giọng điệu nghiêm 
trang, Phanxicô trả lời: "Vâng bạn nói đúng, tôi đang theo đuổi một người tình, tôi muốn 
cuới nàng "Nghèo khó" làm vợ". Lời nói của Phanxicô có vẽ đùa dỡn và khó hiểu đối với 
người nghe lúc đó. Nhưng Phanxicô muốn đồng hoá sự nghèo nàn với người tình không 
chân dung mà chàng đang theo đuổi: Đó là lý tưởng sống nghèo khó theo tinh thần Phúc 
âm. 

 Từ ngày đó Phanxicô bỏ nhà cha mẹ mình và đến ở trong nhà nguyện San Đamianô đã 
hư hại đổ nát. Với bộ áo rách rưới bẩn thỉu, hằng ngày chàng đi ăn xin trong thành phố và 
giúp đỡ những người nghèo khổ bệnh tật bị bỏ rơi. Cách ăn ở "lập dị" của Phanxicô dĩ nhiên 
làm chạm tự ái nặng nề cho gia đình ông Bernadone và gây thắc mắc khó hiểu cho dân 
thành Assisiô và các vùng lân cận. Người khen Phanxicô thì ít, mà kẻ chê thì nhiều. Ông bà 
Bernadone đã dùng mọi cách, từ khuyên bảo dụ dỗ, kể cả   dọa nạt hăm đe, để ngăn cản con 
sống kiểu ăn xin như vậy. Nhưng Phanxicô nhất định không nghe theo lời cha mẹ. Cuối cùng 
ông bà đã đưa Phanxicô ra toà và quyết định từ con. Khi quan toà tuyên án theo lời yêu cầu 
của ông bà Bernadone, Phanxicô đã nhảy mừng và cởi bộ áo quần đang mặc trao trả lại cho 
cha mẹ. Và kể từ lúc nầy chàng hoàn toàn được tự do "cưới nàng nghèo khó". 

Từ nay "nàng nghèo khó" không còn là một giấc mơ, nhưng là "người tình" thực sự. 
Phanxicô sống trọn vẹn kiếp nghèo của người nghèo. Những lời Phúc âm mà ngày xưa chàng 
đã nhiều lần nghe, nhưng như nước đổ lá khoai, thì nay chàng cảm thấy thật là thấm thía: 
"Nếu con muốn trở nên trọn lành, thì hảy về bán tất cả gia tài, rồi đem bố thí cho người 
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nghèo và trở lại theo ta!" (Mt 19, 21). Hoặc "Các con đừng có mang chi đi đàng: đừng mang 
gậy cũng đừng mang túi, đừng mang lương thực tiền nong, cũng đừng có   hai bộ áo" (Lc 
9,3). Khi cha mẹ tống cổ Phanxicô ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng, chàng cảm thấy mình 
sống thực sự tinh thần khó nghèo Phúc âm đòi hỏi. 

 Phanxicô đi ăn xin để sống mỗi ngày. Giờ còn lại chàng dùng vào việc bác ái từ thiện và 
đọc kinh ca ngợi Chúa. Đời sống hồn nhiên vui vẽ và đầy lòng trông cậy vào tình yêu và sự 
quan phòng của Thiên Chúa dần dà thu hút nhiều thanh niên thiếu nữ đến theo Phanxicô. 
Với số môn đệ tình nguyện sống như Ngài càng ngày càng đông, Phanxicô nảy ra ý định lập 
dòng. Người soạn thảo một bản hiến pháp cho dòng mới sắp lập với tên gọi là: "Dòng anh 
em hèn mọn". Phaxicô đệ trình lên Toà Thánh bản hiến pháp đã soạn và xin phép lập dòng. 
Khi nghiên cứu bản hiến pháp, Toà Thánh quyết định không thừa nhận, bởi vì cho đó là một 
điều ảo tưởng không thể thực hiện được. Toà Thánh căn cứ vào thông lệ hiện có của các 
dòng tu và lý lẽ tự nhiên là cộng đồng phải có của cải động sản và bất động sản thì mới có 
thể bảo đảm được tương lai nhà dòng và các tu sĩ. 

 Phanxicô phải đi Rôma để gặp cho được Đức Giáo Hoàng để phân trần và xin phép lập 
dòng theo lý tưởng nghèo nàn tuyệt đối, sau nhiều ngày chờ đợi, thánh nhân được Đức 
Giáo Hoàng Innôcentê III cho vào triều yết. Người sụp lạy Đức Thánh Cha và nói: "Xin Đức 
Thánh Cha phê chuẩn luật dòng anh em hèn mọn của chúng con. Nếu bảo rằng luật ấy sẽ 
không giữ nổi, thì tại sao Chúa lại dạy trong Phúc âm: Chúng con hảy từ bỏ mọi sự mà theo 
thầy. Chả lẽ không thể sống Phúc Âm một cách triệt để được sao?" 

Nghe Phanxicô thiết tha trình bày, Đức Thánh Cha không dám từ chối, và hứa sẽ bàn hỏi 
và suy xét lại. Đêm ấy Chúa cho Đức Thánh Cha nằm mộng thấy đền thờ Lateranô (Vương 
cung thánh đường của Rôma) xiêu vẹo sập đổ. Nhưng may thay có một người gầy ốm ăn 
mặc nghèo nàn chạy đến tìm cách chống đỡ; nhờ đó mà đền thờ đứng vững. Cố nhìn cho rõ 
người đang chống đỡ đền thờ là ai, Đức Thánh Cha nhận ra là Phanxicô. Mấy hôm sau Đức 
Thánh Cha triệu tập Hội đồng các Hồng Y để phê chuẩn luật dòng Phanxicô đã soạn thảo và 
cho phép lập Dòng anh em hèn mọn. Ngài giải thích cho các Hồng Y hiện diện: "Chúa cho cha 
hiểu qua giấc mơ ấy là Hội Thánh đang lâm nguy vì xa hoa vật chất, nên phải có những người 
sống tinh thần nghèo khó Phúc Âm như Phanxicô thì mới có thể chống đỡ toà nhà Giáo Hội 
đứng vững được". 

Câu chuyện của thánh Phanxicô trên đây đưa vào đề tài mà chúng ta học hỏi sau đây: Lời 
khấn khó nghèo. 

Nghèo đói là một vấn đề của con người thuộc mọi thời đại. Sự sống của con người từ khi 
hiện hữu cho đến lúc chết cần có những yếu rố vật chất: Không khí, nước và thức ăn. Khi các 
nhu cầu vật chất thiếu hoặc không đủ để duy trì sự sống, con người lâm vào cảnh nghèo đói. 
Sự nghèo đói là tình trạng con người không có đủ cơm ăn áo mặc để sống xứng đáng và 
hạnh phúc. Sự nghèo đói là một đe dọa triền miên cho loài người từ cổ chí kim, từ đông 
sang tây và từ bắc xuống nam. 

 Trong Kinh Thánh, người ta đọc thấy nhiều gương chuyện về người nghèo. Theo quan 
niệm của Cựu ước, khó nghèo là một sự dữ ngoài ý muốn của Thiên Chúa. Người nghèo là 
hạng người cùng đinh rẻ mạt bị khinh dể (Dnl. 13,18 17,15), bị lợi dụng, bóc lột và bỏ rơi, là 
hạng người xấu số. 
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Người xưa thường nhìn mọi sự xảy ra ở đời nầy theo luật nhân qủa, cho nên sự nghèo 
khổ được xem như một hình phạt. Nguyên nhân sự nghèo đói là tội lỗi (Dnl. 6,9-11) hoặc do 
định mệnh xấu (1 Vua 17,12). Các tiên tri thường quan niệm đứng đắn hơn về vấn đề nghèo 
đói: Nguyên nhân tạo ra sự nghèo đói thường là do sự tước đoạt và bóc lột của người giàu 
và có quyền thế (Am 5,11; Is 5,8; Mich 2,1; 6,10; Jer 5,27). Giavê Thiên Chúa là Đấng công 
chính. Người là bạn, là đấng bênh vực kẻ nghèo khổ (TV. 10, 14.17; 14,16; 68,6; Job 5,15). 

Trên bình diện cộng đồng, khi dân Do Thái bị tước đoạt đất đai và phân tán đi lưu đày, họ 
thực sự trở thành những người nghèo khổ. Trong lúc túng thiếu khổ cực, họ quay về với 
Thiên Chúa, cầu xin và tin tưởng vào Người (Is 14,32; 25,4; 49,13; TV 74, 19.21). Người 
nghèo từ đó được đồng hóa với người có đức tin, người đạo đức, tôi tớ của Giavê. Lịch sử 
của Israel minh chứng rằng Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi người nghèo có lòng tin và đạo 
hạnh. 

 Trong Tân Ưóc, Chúa Giêsu Kitô đã xuất hiện như một "Tôi tớ nghèo hèn" của Giavê (Is 
61,1). Người là đấng Thiên Sai của những người nghèo khổ (Lc 4,18). Không những là Thiên 
Sai cho người nghèo khổ, mà chính Người đã trở nên một người nghèo khổ nhất. Sinh ra từ 
một gia đình nghèo trong một hang lừa nghèo nàn (Lc 2,7), thuộc  giai cấp nghèo (Mt 8,20), 
sống với người nghèo và giảng tin mừng cho người nghèo (Mt 10,38; Mc 14,3-9) và cuối 
cùng bị tước đoạt hết và chết trên thâp gía như người nghèo nhất (Mt 27,35). 

Với Chúa Giêsu và nhờ Người, sự nghèo khổ của nhân loại, có một ý nghĩa mới, thiêng 
liêng và cao thượng. Truớc khi tìm hiểu những ý nghĩa của sự khó nghèo theo tinh thần Phúc 
Âm, chúng ta hảy tìm hiểu ý nghĩa của sự nghèo khó trong mầu nhiệm Thiên Chúa. 

Cựu Ước luôn luôn nói về Thiên Chúa như Đấng quyền năng và giàu có. Vì Thiên Chúa là 
Đấng tạo dựng mọi sự và Chủ tế muôn loài. Thật vậy, Thiên Chúa là đấng giàu sang đầy đủ 
và toàn thiện. Ba Ngôi duy nhất, thánh thiện vẹn toàn. Thần học công giáo nói về Thiên Chúa 
Ba Ngôi độc lập, nhưng tuyệt đối duy nhất và có một liên hệ chặt chẽ trong bản thể. Mỗi 
Ngôi luôn luôn trao ban tất cả và đồng thời lãnh nhận tất cả. Những gì của Ngôi Cha là của 
Ngôi Con, và những gì của Ngôi Con là của Chúa Thánh Linh, và ngược lại. Chính sự trao 
nhận tất cả đó trong Mầu Nhiệm Thiên Chúa là một "hình thức khó nghèo" nơi Thiên Chúa. 

Với sự nhập thể làm người của Ngôi Hai Thiên Chúa, sự giàu sang quyền phép của Thiên 
Chúa không hề vì đó mà mất mát suy giảm. Trong thư gửi cho giáo đoàn Colosê (1,15-16) 
thánh Phaolô viết: "Chúa Kitô là hình ảnh Thiên Chúa vô hình, là Con Trưởng của mọi thọ 
sinh, vì muôn vật trên trời dưới đất được dựng nên cho chính mình Người, mọi vật hữu hình 
và vô hình đều hiện hữu vì Người". Nói một cách cụ thể gọn gàng là: mọi sự đều là của Chúa 
Kitô, mọi vật hiện hữu đều thuộc về Chúa Kitô là Đấng có quyền sở hữu tối cao và toàn diện. 
Tuy nhiên Chúa Kitô, Con Một của Thiên Chúa, đã tự hạ chấp nhận sự khốn cùng của nhân 
loại. Đó là mầu nhiệm kenose (tự hạ) của Thiên Chúa. Thánh Phaolô diễn tả mầu nhiệm ấy 
trong thư gửi cho giáo đoàn Philiphê rằng: 

 "Chúa Kitô vốn là Thiên Chúa, nhưng người đã khước từ địa vị ngang hàng với Thiên 
Chúa và tự chấp nhận làm người nô lệ, trở nên giống mọi người, sống đời phàm nhân, và 
hơn thế nữa còn tự hạ vâng lời cho đến chết và chết nhục nhã trên thập giá" (Ph 2, 6-8). Chỗ 
khác thánh Tông đồ viết: "Chúa Kitô, Chúa chúng ta, Đấng vốn giàu có vô cùng, nhưng vì anh 
em, người đã trở nên khó nghèo, để anh em được nên giàu có nhờ chính sự nghèo khó của 
Người" (2 Cor 8,9). Thiên Chúa trở nên nghèo nàn vì chúng ta. Đó là lý do việc nhập thể của 
Con Một Thiên Chúa. 
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Nhờ Chúa Giêsu, tôi tớ khó nghèo của Thiên Chúa, sự nghèo khổ mang một ý nghĩa đặc 
biệt. Chúa Giêsu tuyên bố trong "Hiến chương nước Trời" rằng: Những người nghèo đói  là 
có phúc (Lc 6,20). Những người nghèo được Chúa Giêsu chúc phúc đó là những người nghèo 
khổ đã được Cựu Ước mô tả như những "Tôi tớ đạo đức của Giavê" nghĩa là những người 
nghèo đói và bị bóc lột bách hại, những người khiêm tốn và hèn mọn và bị bỏ rơi, những 
người không còn gì khác ngoài Thiên Chúa là hy vọng độc nhất của họ. 

 "Phúc cho các con là những người nghèo khổ, vì Nước Trời thuộc về các con" (Lc 6, 20). 
Trong Phúc âm theo Mt 5,3 người ta nhận thấy có thêm vào ba chữ "trong tinh thần": "Phúc 
thay ai có tinh thần nghèo khó". Khi nhấn mạnh về nội tâm tinh thần, phải chăng Matthêu 
muốn linh thiêng hóa sự nghèo đói, hay là để giải thích sự mâu thuẫn giàu có vật chất trong 
xã hội? 

Thánh Phanxico Salêsiô giải nghĩa "nghèo nàn trong tâm thần" rằng: "Giàu có trong tâm 
lòng đó là người có thể nghèo vật chất, nhưng có một lòng tham vô đáy miệt mài chạy theo 
tiền bạc. Nghèo nàn tinh thần trái lại, đó là tâm lòng không quyến luyến của đời phù vân". 
Thánh Phaolô nói về sự nghèo khó tinh thần như một thái độ tự do đối với của cải vật chất. 
Người khuyên các tín hữu hảy dùng của cải đời nầy như thể không dùng (Co 7,31). 

 Nhưng có một điều mà Chúa Giêsu thấy rõ hơn ai hết, đó là không thể tách rời sự nghèo 
nàn vật chất khỏi nghèo nàn tinh thần, và ngược lại không thể loại bỏ một trong hai. Nghèo 
vật chất và nghèo tinh thần luôn luôn đi đôi với nhau như bóng với hình. Vì thế Chúa Giêsu 
đòi buộc mọi người, và một cách đặc biệt các môn đệ thân tín, phải có tâm lòng nghèo khó, 
nghĩa là khước từ mọi ràng buộc của cải vật chất để có thể đón nhận kho tàng chân thật (Mt 
6,24. 33; 13, 22). Chúa Giêsu nói không úp mở. Người đặt điều kiện rõ ràng cho những ai 
muốn theo Người: "Nếu con muốn được nên trọn lành, thì hảy bán những gì con có, lấy tiền 
bố thí cho người nghèo như vậy con sẽ chiếm được kho tàng đích thực trên trời; rồi hảy đến 
theo ta!" (Mt 19,21; Lc 9, 58; Mc 10, 21-28). 

Việc từ bỏ của cải mà Chúa Giêsu đòi buộc các môn đệ của mình như một thử thách, một 
sự trắc nghiệm hay một sự đòi hỏi hy sinh; nhưng đó là một điều kiện cần thiết mà Chúa 
Giêsu muốn những người dấn thân theo Chúa phải sẵn sàng chấp nhận. Thật vậy, Chúa 
Giêsu không quan niệm việc từ bỏ của cải đời nầy giống như Đức Phật... Người cũng không 
có thái độ khinh chê của cải vật chất như phái khắc khổ Stoicus chủ trương... Chúa Giêsu 
thấy rõ cái cần thiết và lợi ích của tiền của vật chất, nhưng đồng thời Người cũng thấy cái 
nguy hiểm lớn lao của sự giàu có và lòng tham tiền của. "Thầy nói thật với các con: Người 
giàu rất khó vào Nước Trời. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước 
Trời"(Mt 19,23). Chúa Giêsu không hề chủ trương một xã hội nghèo nàn cùng khổ.  Nhưng 
Người muốn các Môn đệ phải dứt khoát với tiền của để có một tâm hồn hoàn toàn tự do, 
đặt hết tin tưởng vào Thiên Chúa. "Các con đã nhận nhưng không, thì cũng phải cho nhưng 
không. Chớ mang theo vàng bạc hay tiền túi. Khi đi đường chớ mang theo bị hay là hai áo, 
cũng đừng mang giầy dép gậy gộc làm chi, vì người thợ ở đâu cũng nhận được của nuôi 
mình" (Mt 10, 8-10). 

    Những người theo Chúa Giêsu phải biết đâu là của cải chân thật của mình. Họ dấn thân 
đi tìm kho tàng Nước Trời (Mt 13, 44-48) và chấp nhận mất tất cả để được của cải bất diệt 
và tốt lành hơn (Dt 10,34). Trước mặt loài người, họ có thể là những người nghèo khổ nhất; 
nhưng thực ra đó là những người giàu có hơn cả, vì họ đã trung tín trong thử thách nghèo 
nàn thiếu thốn (Kh 2,9). Dụ ngôn của Lazarô là một sự yên ủi cho những người nghèo. Thánh 
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Luca liệt kê những phần thưởng tương lai cho những người nghèo vì Nước Trời: "Phúc cho 
anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em. Phúc cho anh em là 
những kẻ bây giờ đang đói khát, vì Thiên Chúa sẽ ban cho anh em được no lòng. Phúc cho 
anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười" (Lc 6,20-21). 

 

 

 

2. 2.  LỜI KHẤN KHÓ NGHÈO 

                              và  ĐỜI SỐNG TU TRÌ 

Chấp thuận lời khuyên Phúc Âm trong việc bắt chước Chúa Giêsu sống khó nghèo về cả 
vật chất lẫn tinh thần. Đó là nội dung của lời khấn khó nghèo (GL. 600). 

Khi Chúa Giêsu đặt điều kiện với người thanh niên giàu có, xem ra Người muốn bắt buộc 
hơn là khuyên: "Nếu con muốn được nên trọn lành, thì hảy bán những gì con có, đem bố thí 
cho người nghèo và con sẽ được kho tàng trên trời; rồi đến theo ta" (Mt 19,21). Câu nói của 
Chúa Giêsu qúa rõ ràng. Chàng thanh niên không có sự chọn lựa nào khác ngoài "kho tàng 
trên trời". Việc theo Chúa thì chàng thanh niên có thể chọn; nhưng việc "nên trọn lành“ thì 
chàng phải thực hiện. "Nên trọn lành" ở câu 21 nầy đồng nghĩa với "làm việc lành", "thực 
hành điều thiện" ở câu 16. Trong đoạn Phúc Âm trích dẫn nầy, câu nói "nếu con muốn" 
được lặp đi lặp lại nhiều lần: Ở câu 17, "nếu con muốn được vào cỏi hằng sống", và ở câu 
21, "nếu con muốn nên trọn lành". Căn cứ vào mệnh đề điều kiện "nếu" được dùng trong 
đoạn Phúc Âm nầy, nhiều người cắt nghĩa việc "sống khó nghèo" như là một lời khuyên. 
Nhưng xét theo mạch văn và tư tưởng của Chúa Kitô thì "nghèo khó" là điều kiện tiên quyết 
bắt buộc để "nên trọn lành", để được "vào Nước Hằng Sống". Như thế câu Phúc Âm Mtthêu 
19,21 có giá trị như một "mệnh lệnh" cho tất cả mọi Kitô hữu. "Các con phải sống trọn lành 
như Cha của các con ở trên trời!" Không ai có thể nói câu nầy là một lời khuyên cả. 

  Vậy "bán mọi sự" tức là tình nguyện chấp nhận nghèo để được "kho tàng trên trời" và 
theo Chúa Kitô là một "lệnh truyền", hay nói một cách khác là một "lời khuyên có tính cách 
bắt  buộc" 

 Nhờ ơn Chúa, người tu sĩ đáp lại lời mời gọi "nên trọn lành" bằng việc khước từ của cải 
và chấp nhận sống khó nghèo. Họ nghe theo lệnh truyền của Chúa Kitô: "Bỏ mọi sự" theo 
Chúa sống khó nghèo vật chất và tinh thần. Lời khấn khó nghèo cũng như cộng đồng tu viện 
là những phương tiện bảo đảm cho lý tưởng sống nghèo khó theo tinh thần Phúc Âm . Sống 
khó nghèo như một điều kiện "để nên trọn lành" theo ý Cha trên trời, đó là tất cả nội dung 
của lời khấn khó nghèo. 

 Để học hỏi về lời khấn khó nghèo một cách đầy đủ hơn nữa, sau đây chúng ta đi tìm 
những câu trả lời ngoài Kinh Thánh cho hai câu hỏi chính. 

 

2. 3. TẠI SAO KHẤN HỨA KHÓ NGHÈO ? 

 Những trang đã viết trên đây là câu trả lời thần học Thánh Kinh cho câu hỏi nầy rồi. Thực 
ra, để trả lời thích đáng cho câu hỏi không phải là chuyện đơn giản. Câu trả lời hay nhất và 
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có thể thuyết phục dễ dàng hơn cả, đó là cuộc sống khó nghèo của người tu sĩ. Thật vậy, 
trong khi mọi người miệt mài theo đuổi tiền bạc và sự giàu sang, thì người tu sĩ lại tự ý 
khước từ của cải và dấn thân sống khó nghèo. Họ trở thành một câu hỏi và đồng thời là một 
một sự trả lời minh bạch và sống động về giá trị của sự khó nghèo theo tinh thần Phúc Âm..  

 Câu chuyện sau đây trong sách "Những người lữ hành trên đường hy vọng", trang 172, 
của Đức cha Nguyễn Văn Thuận, nói lên sự thắc mắc và tâm trạng của nhiều người: "Hôm 
ấy, vào dịp lễ thánh Têrêxa Avila, nhà dòng kín Lisieux mở cổng cho giáo dân và thân nhân 
vào tham quan nhà dòng. Có một người khách quan sát nếp sóng của các nữ tu và thắc mắc 
không hiểu được lý do cuộc sống nghèo khổ và nhiệm nhặt như thế. Ông thầm nghĩ rằng: 
"Chỉ có những người nghèo túng không đủ cơm ăn áo mặc mới liều mình dấn thân vào nơi 
khổ sở nầy..."  

 Bất chợt gặp một nữ tu tại hành lang nhà khách, ông hỏi liền: 

"Nầy chị, giả như chị có một ngôi nhà sang trọng như ngôi nhà kia - (Ông chỉ cho chị thấy 
ngôi nhà xa xa đối diện nhà dòng) - thì chị có dám hy sinh cả cuộc đời chị trong bốn bốn bức 
tường nầy chăng?" 

Chị nữ tu trẻ vui vẽ trả lời: "Thưa ông, nhà ấy chính là nhà của tôi đấy ạ!" 

Câu trả lời ngắn gọn và dầy đủ của Nữ tu Têrêxa Hài Đồng Giêsu có một sức thuyết phục 
và lôi cuốn mạnh mẽ. Bởi vì thánh nữ đã trả lời bằng chính đời sống của mình. 

Ngày nay hơn bao giờ hết cần có những chứng nhân sống động để nói với thế giới về 
Nước Trời và ý nghĩa đích thực của đời người. Martin Luther King nói: "Chúng ta đang sống 
trong một thời đại văn minh cơ khí vật chất. Những phương tiện và điều kiện sống thật là 
tuyệt diệu. Nhưng vẫn cảm thấy thiếu thốn một cái gì đó. Chúng ta có thể bay trong bầu trời 
như chim, lặn sâu dưới đáy biển như cá, nhưng chúng ta không chịu học cách sống đơn giản 
khó nghèo và huynh đệ như anh em một nhà. Sự giàu sang tiện nghi đã không mang lại cho 
chúng ta sự bình an của tâm hồn và thanh thản của lương tâm. Những phương tiện giúp 
chúng ta sống đã đưa chúng ta đi xa khỏi cùng đích mà chúng ta phải đạt tới. Sức mạnh 
khoa học đã vượt thắng sức mạnh thiêng liêng. Chúng ta có hoả tiễn bắn từ xa và được điều 
chỉnh rất chính xác, nhưng cũng có nhiều người không được hướng dẫn dạy dỗ cho ra 
người! Giống như người giàu có thời xưa, ngày nay chúng ta quá nghèo nàn trong đời sống 
nội tâm, nhưng lại miệt mài chạy theo hình bóng giàu có bề ngoài. Chúng ta để cho sự sống 
biến tan trong cách sống. Thế hệ của chúng ta sẽ không tìm gặp được sự bình an, nếu chúng 
ta không chịu học ôn lại để nhận thức rằng đời sống con người không lệ thuộc vào của cải, 
dầu là giàu có tột bực (Lc 12,15), nhưng nó lệ thuộc vào kho tàng nội tâm. Kho tàng quí giá 
đó không bao giờ bị trộm cướp tước đoạt (Lc 12,38)... Thế hệ chúng ta cũng không thể lẫn 
tránh câu hỏi có tính cách quyết định mà Chúa Kitô đã đặt ra cho mọi người. "Nếu được lời 
tất cả thế gian nầy, mà lại mất hay thiệt hại cho chính mình, hỏi con người được ích lợi chi? 
(Lc  9,25) 8. 

 Những nhận định trên đây của Martin Luther King nói lên thực trạng của con người của 
thời đại hôm nay và ý nghĩa tình nguyện khước từ của cải của các tu sĩ. Với việc khấn khó 
nghèo, người tu sĩ tuyên bố chọn lựa Thiên Chúa và khước từ sự giàu sang phú quí. Vì họ 
không muốn làm tôi hai chủ (Mt  6,24). 

                                                      

8 Martin Luther King, La Force d' aimer, Tournai, 1968, tr. 97-99. 
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 Tiền của là cần thiết để bảo đảm sự sống và giúp con người có phương tiện sống xứng 
đáng địa vị con người. Nhưng tiền của cũng rất dễ dàng trở thành ông chủ chuyên chế độc 
tài. Một khi đã bị tiền tài đô hộ, con người sẽ mất tự do và trở thành nô lệ. Một thứ nô lệ 
tình nguyện. Tiền tài cai trị không phải bằng võ lực, nhưng bằng những quyến rũ tiện nghi và 
dễ dãi. Với sự hỗ trợ của kẻ nội thù là lòng tham lam ích kỷ, tiền của chiến thắng bất cứ địch 
thủ nào. "Tiền vào, lòng đạo ra". Lịch sử các dòng tu chứng minh rõ ràng điều đó. "Có tiền 
mua tiên cũng được". Câu tục ngữ nầy không phải là lời tuyên truyền cho chủ nghĩa tiền bạc, 
nhưng là "bản đúc kết" những thành tích của tiền giàu sang.  Sự sa sút về đạo nghĩa và luân 
lý suy đồi tại các nước kỷ nghệ giàu có bên Tây Âu và Mỹ Quốc là một bằng chứng... Khi 
tuyên khấn khó nghèo, người tu sĩ chính thức tuyên bố khai chiến với "Chủ nghĩa tiền tài" và 
sẵn sàng nhận Thiên Chúa làm đồng minh của mình. 

  Khấn khó nghèo tức là người tu sĩ nhận Chúa làm gia nghiệp duy nhất của mình (TV. 
16,1). Với việc khấn khó nghèo, người tu sĩ nhìn nhận tất cả mọi sự là của Chúa và tất cả 
thuộc về Chúa Kitô (1 Co. 3,23). Lời khấn khó nghèo diễn tả sự tin yêu phó thác của người tu 
sĩ đối với Thiên Chúa. Họ tin Thiên Chúa, Đấng ban phát mọi ơn lành cho con cái loài người, 
nuôi nấng và bảo tồn mọi tạo vật. Họ muốn sống thực sự như con hiếu thảo đối với Thiên 
Chúa. Hy vọng và phó thác vào Thiên Chúa là Cha, Đấng nuôi cả chim trời, cá biển và mặc 
cho hoa cỏ đồng nội những vẻ đẹp tuyệt vời... (Mt. 6,25-34). 

  Như con cái của Cha trên trời, người tu sĩ muốn noi gương Chúa Kitô, Con Dấu Yêu của 
Thiên Chúa. Khi khấn khó nghèo, người tu sĩ công khai tình nguyện theo Chúa Kitô khó 
nghèo. Khi sống khó nghèo, họ bắt chước Chúa Kitô nghèo khó. Như thế Chúa Kitô là động 
lực thúc đẩy người tu sĩ tình nguyện dấn thân sống khó nghèo. Chúa Kitô là cũng là gương 
mẫu đời sống khó nghèo của người tu sĩ. 

  Mỗi lần nản chí vì cực khổ và bị cám dỗ muốn sống đầy đủ tiện nghi, Charles de 
Foucauld quì trước thánh giá và cầu nguyện: "Lạy Chúa con không biết có ai thấy Chúa 
nghèo nàn như thế mà có thể ngang nhiên sống trong sự giàu sang hay không. Riêng đối với 
con, tình yêu đòi buộc con phải trở nên giống Chúa. Lạy Chúa Giêsu, kẻ yêu mến Chúa thật 
tình, sẽ không sớm thì muộn cũng phải sống nghèo hèn. Vì họ không thể chịu được khi thấy 
mình còn giàu hơn Đấng chí ái của mình" 9. 

 Chẳng ai yêu sự thiếu thốn nghèo khổ cả. Nhưng tình yêu Chúa Kitô đã thúc đẩy người tu 
sĩ sẵn sàng đón nhận tất cả, nhất là đón nhận điều Chúa Kitô yêu mến và thực hiện.  Pascal 
nói: "Tôi yêu sự khó nghèo, bởi vì Chúa Giêsu Kitô cũng đã yêu nó". Thiên Chúa giàu sang, 
nhưng lại rất thích những người yêu mến sự nghèo khổ. Với kinh nghiệm bản thân, ông Job 
đã nói: "Nếu bạn coi khinh vàng bạc như tro bụi, coi ngọc Ophir như đá sỏi dưới khe suối, thì 
Chúa toàn năng sẽ quí bạn hơn vàng nén và trọng bạn hơn vàng thoi" (Job. 22,23). Đó là lý 
những lý do khiến người tu sĩ dấn thân sống khó nghèo. Như lời thánh Phaolô nói: "Tình yêu 
Chúa Kitô thúc bách chúng ta".  

 Ngoài ra lời khấn khó nghèo còn có giá trị tâm lý nữa. Thực thi lời khấn khó nghèo một 
cách tuyệt đối sẽ là một sự giải phóng nội tâm. Nhờ giữ lời khấn khó nghèo, người tu sĩ 
không bị ràng buộc bởi những bận tâm lo lắng do nhu cầu vật chất tạo ra. Người tu sĩ được 
sự tự do nội tâm và không bị ràng buộc bởi lý do vật chất. Thi sĩ Dante nói về kinh nghiệm 

                                                      

9 Charles de Foucauld, Ecrits spirituels, tr. 106. 
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của mình: "Ai không sống khó nghèo được, kẻ đó cũng không thể sống tự do". Sự tự do của 
con cái Thiên Chúa để đi tìm kiếm nước trời (Lc. 12,31). 

  Tu sĩ cũng được gọi là người tận hiến. Nói đến tận hiến, người ta nghĩ đến của lễ hy sinh. 
Sống khó nghèo cũng là một hình thức hy sinh, một sự hy sinh lớn lao. Lòng người thường 
muốn chiếm hữu của cải. Ai mà không vui khi thấy mình có của. Ai mà chả thích khi có tiền 
tha hồ tiêu dùng. Đồng tiền có một sự quyến rũ đặc biệt."Đồng tiền dính liền khúc ruột". 
Sống khó nghèo thực sự đòi hỏi người tu sĩ truớc tiên là không ham muốn chiếm hữu và thủ 
đắc tiền của cho chính mình. Đấy là sự hy sinh thứ nhất. Những sự hy sinh khác sẽ đi theo 
tới việc tuân giữ lời khấn khó nghèo. Sống thoải mái tiện nghi là một cám dỗ không nguôi 
ngay cả cho người tu sĩ. Tình nguyện giữ lời khấn khó nghèo một cách nghiêm chỉnh, đó là 
đón nhận thánh giá và hy sinh. Sống như những người nghèo, nghĩa là chấp nhận thiếu 
thốn, khấn sinh thực hiện lời nhắn nhủ của Chúa Kitô: "Ai muốn theo ta, hảy từ bỏ mình và 
vác thánh giá mỗi ngày mà theo ta" (Lc 9,23). 

 Lời khấn khó nghèo còn có một giá trị xã hội nhân loại đặc biệt: Đó là nhu cầu liên đới 
hiệp thông của cộng đồng. Giá trị xã hội và nhân loại nầy cũng rất là quan trọng. Chúng ta 
thử tưởng tượng trong một tu viện hay một cộng đồng, ở đó các tu sĩ không khấn khó 
nghèo, mỗi người được tự do "làm tiền" và tiêu xài theo ý muốn. Chắc chắn vì lòng tham vô 
đáy và tính ích kỷ gia truyền của con người sẽ tạo ra những đìều bất công và thiếu bác ái, 
những mưu mô lừa gạt, những thủ đoạn chiếm đoạt, những đổ vỡ và chia rẽ... Đời sống tu 
viện sẽ trở thành một trại lính, ở đó bề trên phải áp dụng kỷ luật nhà binh mới có thể duy trì 
được, và cũng có thể tu viện sẽ trở thành nhà tù, nơi giam lỏng những người trốn đời... Do 
đó, xét theo lẽ tự nhiên mà thôi, đời sống cộng đồng cũng đòi buộc các tu sĩ phải khấn giữ 
khó nghèo theo tinh thần Phúc Âm. 

  Sách Công Vụ Tông đồ thuật lại tinh thần sống khó nghèo và huynh đệ hiệp thông của 
cộng đoàn kitô hữu đầu tiên: "Mọi tín hữu, muôn người như một, đem mọi sự mình có để 
làm của chung. Họ dã bán ruộng vườn của cải để lấy tiền chia cho mỗi người tùy theo nhu 
cầu" (Cv. 2, 44-45). 

 Trong sự hiệp thông và liên đới với anh em đồng tu, người khấn khó nghèo sẽ cố gắng 
cống hiến sức lực và tài năng của mình để có của mà nuôi tất cả cộng đồng. Tu sĩ cũng không 
tiêu xài phung phí hoặc làm điều chi khiến mình trở nên gánh nặng cho anh em. Vì tiền của 
nhà dòng là của chung mọi người, khấn sinh sẽ không dễ dãi tiêu xài khi không có đủ lý do 
cần thiết. 

Ngoài ra khấn sinh còn phải hiệp thông và liên đới với mọi người nghèo đói một cách trực 
tiếp hay gián tiếp. Vì đã khấn khó nghèo các tu sĩ không tiêu xài như những người khác. Nhờ 
đó cộng doàn sẽ có tiền của để bố thí cho người nghèo, hoặc dùng vào những công việc từ 
thiện khác. Như thế nhờ việc sống khó nghèo mà người tu sĩ có thể giúp đỡ người nghèo 
một cách kín đáo và hữu hiệu. Việc giúp đỡ người nghèo khổ cũng là một công trạng sẽ 
được Chúa tuyên dương ban thưởng trong ngày cánh chung. 

Sau cùng khi khấn khó nghèo, nguời tu sĩ muốn nói lên cho mọi người biết ý nghĩa cánh 
chung của đời người. Mọi người ai cũng biết: Sự chết tước đoạt mọi sự 10.  Con người không 

                                                      
10  Vua Ngô ba mươi sáu tàn vàng, 

     Thác xuống âm phủ chẳng mang được gì! 
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mang theo được gì cả, khi vĩnh biệt cõi đời nầy. Mọi sự sẽ thay đổi và tan biến. Của cải đời 
nầy sẽ trở thành vô nghĩa, nếu con người không dùng nó đúng với ý muốn của Thiên Chúa. 
Khi tình nguyện khấn giữ khó nghèo, người tu sĩ nhận thức rằng: "Chúng ta không có thành 
trì bền vững ở đời nầy, nhưng đang tìm kiếm thành trì bất diệt mai sau" (Hb 13,14), ở đó 
"Chúa Cha sẽ là tất cả của mọi người". 

 

 

 

2. 4. GIỮ LỜI KHẤN KHÓ NGHÈO 

        NHƯ THẾ NÀO? 

Trên đây là câu trả lời cho câu hỏi thứ nhất: Tại sao phải khấn khó nghèo? 

 Hiểu biết về khó nghèo mà thôi chưa đủ. Vấn đề quan trọng là thực hành, là áp dụng 
trong cuộc sống hằng ngày của người tu sĩ. Chúa Giêsu đã nói rõ: "Ai nghe lời ta mà đem ra 
thực hành, thì sống như người khôn ngoan xây nhà trên nền đá vững chắc. Dầu cho sóng gió 
bão táp, nhà vẫn không bị sập" (Mt 7,24). Thánh Giacobê tông đồ nói: "Chính nhờ việc làm, 
người ta mới được nên công chính, chứ không phải nhờ đức tin mà thôi" (Gc 2,24).  

 Thực vậy trong mọi địa hạt, sự hiểu biết về lý thuyết rất cần thiết cho việc áp dụng thực 
tế. Bởi vì chính nhờ sự hiểu biết mà có được những nguyên tắc hành động chính xác và hữu 
hiệu. Áp dụng thực hành sẽ kiểm chứng và xác quyết lý thuyết là đúng. Những kinh nghiệm 
rút tỉa từ thực hành sẽ làm cho sự hiểu biết lý thuyết càng thêm phong phú. Biết và làm phải 
đi đôi với nhau và hổ trợ cho nhau. Sự hiểu biết làm cho ta thích thú và tin tưởng. Hiểu biết 
và tin tưởng khiến chúng ta đem ra thực hành hầu đạt được mục đích. Người xưa nói: "Vô 
tri bất mộ" không biết thì chẳng yêu. 

Người tu sĩ khi dã hiểu biết và yêu mến sự khó nghèo theo tinh thần Phúc Âm, họ sẽ tìm 
cách áp dụng vào đời sống cụ thể. Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu phải sống khó nghèo như 
thế nào để đúng theo ý Chúa và mưu ích cho các linh hồn, trong đó có cả linh hồn của mỗi 
người chúng ta. 

Trước tiên người tu sĩ phải ý thức rằng mình đã tình nguyện khấn khó nghèo, mình đã 
chọn lối sống mà Chúa Giêsu yêu mến, vì mến yêu Chúa Giêsu. Trước khi khấn, người tu sĩ 
đã học hỏi, suy nghĩ và tự do chọn lựa quyết định. Lời khấn là một lời cam kết có giá trị như 
một lời thề hứa. Đã thề hứa thì phải giữ lời. Khấn hứa với Thiên Chúa có một giá trị đặc biệt 
hơn nữa. Đối với người đời, thất hứa đã là một lỗi bất trung thất tín khó tha thứ. Người  nào 
bất trung thất hứa sẽ bị khinh dễ và mất hết mọi tin tưởng dối với người khác. Chữ tín rất 
cần thiết cho lẽ sống và sự giao tế của con người. Nhà nước thường có những luật lệ cần 
thiết để bảo đảm sự trung tín trong giao tế xã hội của mọi người công dân. 

Thiên Chúa là Đấng tín trung và thông hiểu mọi tư tưởng thầm kín của mỗi người. Không 
ai có thể lừa dối Thiên Chúa và Người cũng không bao giờ lừa dối và thất tín với ai. Vì Thiên 
Chúa trung tín, cho nên vấn đề giữ lời khấn – Ở đây là lời khấn khó nghèo - đòi hỏi người tu 
sĩ phải tuân giữ một cách hết sức trung thực và chân tình. Người tu sĩ phải theo lương tâm 
của mình giữ sự khó nghèo như luật Hội Thánh và hiến pháp dòng qui định. 
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 Cha Henri Benoit, Đấng sáng lập dòng Xitô Thánh Gia Việt Nam đã vạch rõ mức sống khó 
nghèo cho các đan sĩ của Người: Đó là sống như người nghèo nhất hiện tại của xứ sở nầy. 
Từ cách ăn mặc cho đến việc ăn uống. Người nghèo phải làm việc vất vả mới có mánh cơm 
manh áo, thì người tu sĩ đã khấn khó nghèo cũng không thể "ngồi mát ăn bát vàng" được. 
Thánh Biển Đức nói: "Nếu vì hoàn cảnh địa phuơng và tình trạng nghèo khổ đòi hỏi mà các 
đan sĩ phải làm việc và canh tác vất vả, thì đừng buồn phiền; vì có tự tay mưu sống như các 
tổ phụ của chúng ta và các Tông Đồ, thì mới thật là đan sĩ" (L.B. 48,8). Đấy cũng là quan 
niệm rất mới về cách sống khó nghèo trong thời đại hôm nay. Không phải chỉ có việc xách bị 
đi ăn xin suốt ngày mới thật là nguời nghèo khó.. Trong xã hội ngày nay có rất nhiều người 
thích lối sống ăn mày, ăn bờ ngủ bụi, nay đây mai đó, ăn xin ăn cắp để sống cho qua ngày. 
Họ không muốn làm việc. Họ muốn sống tự do theo kiểu của họ. Người ta gọi hạng người đó 
là bụi đời. Những người nầy không phải là người khó nghèo theo tinh thần Phúc Âm. Họ là 
những người đáng thuơng... 

Người nghèo đích thực mà chúng ta phải kính mến học đòi họ, đó là người sống trong sự 
thiếu thốn bằng đồng lương được trả bằng mồ hôi và sức lực của mình; đó là người sống 
bằng hạt gạo được gieo vãi vất vả khó nhọc. Người tu sĩ sống khó nghèo thực sự bằng hai 
bàn tay và sức lực tinh thần của mình. Họ không muốn "ăn bám" xã hội và cộng đồng nhà 
dòng. Với tinh thần khó nghèo, tự lực mưu sinh, người tu sĩ siêng năng cần cù làm việc. 
Người tu sĩ làm việc không phải vì sức thu hút cuả đồng tiền hoặc sự quyến rũ của lợi lộc, 
nhưng là vì ý muốn của Thiên Chúa và luật lệ chung cho loài người (St 3, 17-19). Thánh 
Phaolô tông đồ truyền dạy mọi Kitô hữu: "Nhân danh Chúa Giêsu Kitô, chúng tôi khuyên bảo 
và truyền dạy anh em phải cần mẫn làm việc để kiếm của nuôi thân. Ai không muốn làm việc 
thì đừng ăn". (2 Tx  3, 12-10). 

Với tinh thần khó nghèo, người tu sĩ làm việc để nuôi thân, nâng đỡ cộng đồng nhà dòng 
và giúp đỡ tha nhân. Làm việc tốt cũng là một cách phục vụ tha nhân và chia sẽ với những 
người nghèo đói. Ngày nay hơn bao giờ hết, người ta nói nhiều về sự liên đới đối với người 
nghèo: Phong trào giải phóng người nghèo, tất cả vì người nghèo, cứu đói giảm nghèo v.v... 
Người tu sĩ khấn khó nghèo, yêu sự khó nghèo thì cũng phải yêu người nghèo. Nói cách khác 
khi yêu người nghèo khổ, thì tu sĩ cũng sống khó nghèo. Tình yêu sẽ làm cho người tu sĩ trở 
nên giống những người mà họ yêu thương. Người tu sĩ sẽ trở thành nghèo như người 
nghèo. Thánh Phaolô nói: "Ai yếu đuối mà tôi không yếu đuối như họ?" (2 Co 11,29). Phục 
vụ người nghèo và rộng rãi giúp đỡ người nghèo đó là một cách sống khó nghèo thiết thực 
và cụ thể nhất.  

"Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn". Đó là lý tưởng sống khó nghèo của người tu sĩ. Tất 
cả tùy thuộc tâm lòng của người tu sĩ. Nhiều người thường nói nửa đùa nửa thật rằng: "Tu sĩ 
là người chẳng có gì hết, nhưng chẳng thiếu gì cả". Cho nên trước tiên người tu sĩ phải làm 
sao có "một tâm hồn nghèo khó" thực sự. Nếu không họ sẽ tự lừa dối mình và cái áo dòng 
họ mặc chỉ là một lớp sơn bề ngoài mà thôi. Một khi đã có một tâm hồn nghèo khó rồi, 
người tu sĩ sống như một người nghèo tình nguyện. Họ yêu mến và tìm kiếm những gì nhỏ 
mọn khiêm nhường, đơn sơ. Họ chọn phần kém hơn và ít nhất. Họ dùng của cải mà như 
không dùng. Họ có của mà như không có. Họ không tham lam hà tiện mà cũng không phung 
phí tiêu xài. Họ bằng lòng với cái ít ỏi của mình. Lòng họ đối với của cải thực sự tự do và 
không dính bén thèm thuồng, Thánh Anphôngsô nói: "Người sống khó nghèo thực sự chẳng 
những không thèm muốn của cải vật chất to lớn và giá trị, mà ngay đến những sự nhỏ mọn 
họ cũng chẳng màng". Sống khó nghèo theo tinh thân Phúc Âm không có nghĩa là khinh chê 
của cải vật chất, nhưng là siêu nhiên hoá việc xử dụng tiền của. Người tu sĩ phải làm chủ bản 
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năng chiếm hữu và sở hữu tiền của. Đừng nộp mình làm nô lệ cho tiền của. Phải giải phóng 
mình khỏi sự kiềm tỏa của tiền tài. Bởi vì "lòng quyến luyến của cải thế gian là nhựa dính 
vào cánh thiêng liêng của người tu sĩ" (Thánh Augustinô). "Của cải ở đâu thì lòng người ở 
đó" (Lc 12,24). Thánh Bonaventura giải nghĩa rằng: "Khi ta quyến luyến của cải vật chất đời 
nầy, thì không thể hướng lòng lên cao để cầu nguyện và kết hiệp mật thiết với Chúa được". 

Người tu sĩ tìm cầu sự tự do thực sự của con cái Thiên Chúa. Họ hiến tế cái mình có và có 
thể có - mặc dầu cái có của họ thật là ít ỏi và vô giá trị - để đi tìm kho tàng quí giá bất diệt 
đang ẩn dấu trong đồng ruộng thế gian (Mt. 13,44-46). Họ muốn vất bỏ tất cả những gì cồng 
kềnh làm cản trở cuộc mạo hiểm của họ. Để đạt mục đích cuộc hành trình về nhà Cha trên 
trời, người tu sĩ chỉ mang theo hành lý cần thiết tối thiểu mà thôi. Họ tự hạn chế tiêu dùng 
của cải vật chất, không phải vì hà tiện, nhưng vì tinh thần nghèo khó Phúc Âm. Họ chỉ dùng 
các nhu cầu cần thiết vì phải dùng mà thôi.  

 Khi đã khấn khó nghèo, người tu sĩ không còn gì là của riêng nữa. Tất cả là của Chúa và 
thuộc về cộng đoàn. Cho nên khi phải dùng của, người tu sĩ không được dùng một cách vô ý 
thức và dễ dàng; nhưng phải tập cho quen và ý thức dùng "với tâm tình biết ơn Thiên Chúa" 
và đồng thời phải biết nghĩ đến anh em đồng tu. Trước khi muốn sự gì thì phải suy nghĩ cho 
kỹ: Cái tôi sắp mua sắm đây có thực sự cần thiết không? Nếu Bề Trên không ban phép có cái 
nầy và xử dụng cái nọ: Tôi có bằng lòng chấp nhận không? Tôi có sẵn sàng hy sinh cái nầy cái 
nọ để cho người anh khác đang cần có hơn tôi không? Khi mua sắm, tôi có đặt mình vào địa 
vị một người nghèo để định giá và quyết định mua hay không? Những đồ dùng cá nhân của 
tôi: phải chăng dư thừa? Tôi có thích chọn cái kém hơn không? Tôi có tránh lãng phí hư hao 
vô ích và gìn giữ các đồ dùng hẳn hoi để có thể dùng được lâu khỏi gây tốn kém cho ngân 
quĩ cộng đoàn không? Cũng trong ý nghĩa đó, thánh phụ Biển Đức dạy các đan sĩ "phải coi 
mọi đồ dùng trong đan viện như là đồ thánh trên bàn thờ" (L.B. 31,10). Trả lời những câu 
hỏi trên đây một cách nghiêm chỉnh, đó là người tu sĩ đã hành động theo tinh thần trách 
nhiệm trước mặt Chúa và đối với cộng đồng. Thực hiện được như thế thì tu sĩ đã thực thi 
tinh thần khó nghèo rồi. 

Mọi sự thuộc về cộng đoàn, ngay cả chính bản thân của người tu sĩ. Không còn gì là của 
riêng, người tu sĩ sống hoàn toàn lệ thuộc vào Bề Trên và cộng đoàn. Đó cũng là một hình 
thức sống khó nghèo. Trong hai đoạn luật 33 và 35, thánh Biển Đức dã vạch ra những 
nguyên tắc sống khó nghèo trong đan viện: Đan sĩ không được giữ của riêng, bất cứ cái gì. 
Mọi nhu cầu cần thiết đều được viện phụ cấp phát hoặc ban phép. Đối với thánh Biển Đức, 
giữ của riêng là một nết xấu không thể được dung túng ở trong đan viện. Phải diệt trừ tận 
gốc cái bản năng chiếm hữu. Vì thế Người ra hình phạt rất nặng đối với tu sĩ giữ của riêng 
không có phép: Từ hình phạt dứt phép thông công cho đến việc loại ra khỏi nhà dòng 11. 

 Thánh Phanxicô Assisiô cấm các tu sĩ của Người không được giữ tiền trong túi bao giờ, 
không được có hai bộ áo dòng, phải đi chân không.... Các tu viện dòng Người cũng không 
được có của riêng, nghĩa là cộng đồng không có sở hữu của gì cả. 

                                                      

11 Xem bài chú giải đoạn 33 Luật Biển-Đức: "Đan sĩ có được giữ của gì riêng không?" trong Phần thứ III, 

trang 342 – 371.  

Cũng có thể đọc bài báo "Sind wir arm ? Sollen wir arm sein?" Của Mirjam Pesch, đăng trong Erbe und 

Auftrag, số 4 tháng 8 năm 2002, trang 270- 285. 
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Ngày nay có còn như vậy nữa không? Nếu nhìn vào thực tế các nhà dòng giữ luật thánh 
Biển Đức và thánh Phanxicô, người ta sẽ trả lời là "không". Thực vậy, ngày nay hoàn cảnh xã 
hội thay đổi, môi trường sống và ngay cả tâm lý con người cũng thay đổi. Vì thế có những 
hình thức giữ khó nghèo khác với thời xưa. Các tu sĩ ngày nay nhiều khi còn "phải" cầm tiền 
trong tay và có mấy bộ áo dòng. Nhiều tu sĩ phải hoạt động mục vụ và công tác xã hội: Nhu 
cầu mục vụ đòi buộc tu sĩ phải có những phương tiện cần thiết như xe hơi, các dụng cụ máy 
móc, sách báo v.v. Những tu sĩ sống ngoài cộng đoàn vì lý do nầy hay lý do khác. Có những 
tu sĩ còn được phép nhận tiền lương do công việc mục vụ của mình. Có tiền có của mà người 
tu sĩ vẫn phải giữ lời khấn khó nghèo. Đây quả thật là một thử thách cám dỗ... Giữa "cái có" 
và "cái là", người tu sĩ phải sống trung thực với lương tâm và giữ đúng tinh thần lời khấn 
nghèo khó. Trong khuôn khổ của hiến pháp dòng và sự ban phép và chỉ định của Bề Trên, 
người tu sĩ phải giữ lời khấn khó nghèo mà mình đã ký kết. 

"Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn". Việc giữ lời khấn khó nghèo ở thời đại hôm nay 
đòi hỏi người tu sĩ phải có một sự trưởng thành hơn về nhân bản, một nền tảng tín lý và đức 
tin vững chắc hơn. Thật vậy, người tu sĩ ngày nay không ở trong sa mạc hẻo lánh hoặc ẩn 
mình trong các tu viện kín cổng cao tường như thời xưa. Nhưng đa số các tu sĩ phải tiếp xúc 
với đời, họ sống ngoài tu viện vì nhu cầu phục vụ hoặc rao giảng lời Chúa. Vì thế đòi hỏi 
người tu sĩ phải biết tự chủ và trưởng thành hơn trong việc tuân giữ lời khấn. Việc giữ lời 
khấn cũng như các lời khấn khác trong một xã hội bị tục hóa hôm nay, người tu sĩ phải có 
một sự chuẩn bị đặc biệt, nghĩa là đã được huấn luyện đặc biệt và thích hợp để có một sự 
trưởng thành nhân bản và đời sống nội tâm sâu xa. Nói đến việc đào tạo là nói đến trách 
nhiệm của Bề Trên và cộng đoàn. 

Năm 1990 Thánh Bộ Tu Sĩ đã ra một chỉ thị quan trọng về việc đào tạo các tu sinh. Trong 
chỉ thị nầy Bề Trên và nhà dòng nhận được những chỉ dẫn và khuyên bảo để giáo dục các tu 
sinh về lời khấn khó nghèo (trang 14-15). Trước hết là phải tùy theo mỗi thỉnh sinh để dạy 
về khó nghèo. Cách giáo dục phải tùy thuộc lịch sử cá nhân từng người, tùy theo trình độ 
văn hóa, xuất xứ gia đình v.v.. Không những phải dạy cho các tập sinh biết về giá trị của đức 
khó nghèo, mà còn phải dạy họ cách thực hành khó nghèo: siêng năng làm việc, sống khiêm 
nhường, biết vui vẽ khước từ, có tinh thần hy sinh đón nhận, tinh thần huynh đệ và cộng 
đồng, biết tôn trọng của chung... Trong mọi sự phải lấy Chúa Giêsu khó nghèo làm gương 
mẫu và tập sống như Chúa Kitô giữa những người nghèo khổ... 

Sau cùng còn một điều cũng rất quan trọng, nhưng khi nói về sống khó nghèo theo tinh 
thần Phúc Âm thì người ta lại hay quên, hoặc không muốn đề cập tới: Đó là vấn đề sống khó 
nghèo của cộng đoàn. Nếu người tu sĩ phải sống nghèo khó, vì họ đã khấn hứa, thì cộng 
đoàn cũng phải là một nơi phản ảnh của sự khó nghèo. Tu sĩ không thể sống khó nghèo 
trong cung điện vua chúa. Điều đó ai cũng phải công nhận. Hội Thánh không bắt buộc các tu 
viện phải bắt chước thánh Phanxicô Assisiô chủ trương tu viện không chiếm hữu và làm chủ 
tài sản. Chính vì thế mà nhiều cộng đoàn quên rằng tu viện cũng phải giữ lời khấn khó 
nghèo. Theo nguyên tắc thì các tu sĩ đã khấn khó nghèo không được quyền chiếm hữu và sở 
hữu của cải - nói cách khác là quyền định đoạt về của cải - trong khi đó tu viện được các 
quyền đó. Bởi vì tu viện có bổn phận bảo đảm cho mọi phần tử của mình có thể sống lời 
khấn khó nghèo. Tu viện đây có nghĩa là Bề Trên và toàn thể cộng đoàn với các tổ chức pháp 
lý quản trị của nó. Thường thường vì trách nhiệm bảo đảm an ninh vật chất cho cả cộng 
đoàn mà các Ngài quên mất việc giữ lời khấn khó nghèo tập thể của tu viện. Hoặc vì thiếu tin 
tưởng vào sự quan phòng đầy tình yêu của Cha trên trời, hoặc vì quá lo lắng theo sự suy 
luận của loài người, Cha Bề Trên và những người có trách nhiệm thường tìm cách tích trử 
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tiền của, hoặc tiêu pha một cách vô ích. Thánh Biển Đức căn dặn Bề Trên và quản lý chớ quá 
lo lắng về của cải vật chất của đan viện (LB. 2,33-35). Đan viện không phải là một công ty xí 
nghiệp. Trước tiên Viện phụ phải lo phần hồn và ơn cứu rỗi của các đan sĩ đã được giao phó 
cho Ngài (2,33 và 41,5). Nếu như đan viện quá túng thiếu vật chất thì hãy đặt tin tưởng vào 
sự quan phòng đầy tình thương của Thiên Chúa, và đừng bao giờ buồn phiền kêu trách 
(40,8). Thánh Biển Đức dạy vị quản lý nhà dòng đừng tham lam và gian lận. Khi bán các sản 
phẩm do các đan sĩ làm ra, thì phải bán giá rẻ hơn ở thị trường "để trong mọi sự Thiên Chúa 
được tôn vinh" (57). 

Sự khó nghèo của cộng đoàn được phô bày qua cơ sở vật chất của nhà dòng, qua sự ăn 
uống tiêu dùng và phương tiện sống của cộng đoàn. Trong một xứ nghèo như Việt Nam mà 
tu viện xây nhà thật lớn thật sang và trong đó các đan sĩ sống sung sướng thoải mái, thì làm 
sao nói được là "sống tinh thần khó nghèo“? 

"Những gì liên quan đến đời sống khó nghèo Phúc Âm mà mỗi cá nhân tu sĩ phải giữ, thì 
một cách nào đó cũng có giá trị cho cả cộng đoàn nhà dòng. Riêng đối với Bề trên, Người 
cũng là một tu sĩ như những tu sĩ khác, cho nên không cần đặt vấn nạn là Bề Trên có phải 
giữ lời khấn khó nghèo hay không. Nhưng câu hỏi được đặt ra cho Người là: "Cha Bề Trên 
phải giữ lời khấn khó nghèo như thế nào?". Câu trả lời cho câu hỏi nầy là hiến pháp của 
dòng và lương tâm của Người. 

Tóm lại trong việc giữ lời khấn khó nghèo theo tinh thần Phúc Âm, câu hỏi chung được 
đặt ra cho mỗi người - Bề Trên cũng như tu sĩ và cộng đoàn - là câu hỏi nầy: "Tôi và chúng ta 
đã giữ lời khấn khó nghèo chưa và sẽ phải giữ làm sao đây?"  

 

2. 5.  KẾT LUẬN 

 

 Tu sĩ khấn khó nghèo là tình nguyện từ bỏ mọi sự để theo Chúa Kitô và chấp nhận sống 
thiếu thốn khó nghèo "để chiếm hữu mối lợi tuyệt vời cao siêu, đó là nhận Chua Giêsu Kitô 
làm chúa tể tôn thờ. Vì Chúa Kitô, người tu sĩ chấp nhận mất tất cả và coi tất cả như cặn bã 
để chiếm cho bằng được Chúa Kitô" (Ph 3,8). 

 Đó là lý do khiến cho tu sĩ vào dòng đi tu. Nhà dòng là nơi tu sĩ có thể theo đuổi lý tưởng 
sống khó nghèo theo tinh thần Phúc Âm. Bề trên và anh em tu sĩ đồng tu là những người 
cùng theo đuổi một lý tưởng. Người tu sĩ được sự chỉ dẫn của Bề Trên và sự nâng đỡ của 
anh em đồng tu, sẽ an tâm vững tiến trên đường trọn lành bằng việc tuân giữ các lời Khuyên 
của Chúa Giêsu trong Phúc Âm. 

 "Theo gương Chúa Kitô, người tu sĩ yêu mến sống khó nghèo. Nhờ việc thực thi lời khấn 
khó nghèo, người tu sĩ giữ một vai trò đặc biệt trong Hội Thánh: "Tinh thần khó nghèo và 
lòng bác ái của tu sĩ là vinh quang và dấu chứng của Hội Thánh Chúa Kitô" (Vat II, GS. 88). Khi 
triệt để sống khó nghèo, người tu sĩ đã bắt đầu thưởng thức hạnh phúc mà Chúa Giêsu hứa: 
"Phúc thay các con là những người nghèo khó, vì Nước Trời là của các con" (Lc 6,20).  
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3.  LỜI KHẤN VÂNG PHỤC 

 

 

Chúa Giêsu nói: "Vì tôi từ trời xuống, 
không phải để làm theo ý riêng tôi, 
nhưng để làm theo ý muốn của Đấng đã sai tôi". 
                                        Gioan 6,38 
 
"Chúng ta phải vâng lời Thượng Đế 
 ngõ hầu trở nên giống Hình ảnh của Người" 
                                         Epitète 

"Không ý riêng, không độc đoán, không cố chấp, không tự cho mình là phải" (Vô 
ý, vô tất, vô cố, vô ngã) 

                                               Khổng Tử 

 

 Lời khấn thứ ba mà chúng ta sẽ học hỏi sau đây là lời khấn vâng phục. Đây là một lời 
khấn quan trọng nhất, căn bản nhất và cũng khó giữ nhất trong lời khấn dòng. Để tìm hiểu 
vế đức vâng phục, chúng ta sẽ lần luợt học năm chủ đề saau đây: 

1- Vâng phục dưới ánh sáng của Thánh Kinh. 
2- Ý nghĩa thần học của Đức vâng phục. 
3- Đức vâng phục trong đời sống tu dòng. 
4- Thực thi lời khấn vâng phục 
5- Giáo dục và luyện tập đức vâng phục. 

 

3.1. THÁNH-KINH NÓI GÌ VỀ VÂNG PHỤC? 

 

Cựu Ước cũng như Tân Ước nói rất nhiều về vâng phục.  Vâng phục được hiểu như một 
sự tự do chấp nhận ý muốn nhiệm mầu của Thiên Chúa và đem ra thực thi với một niềm tin 
yêu dạt dào. 

3. 1. 1.  Cựu-Ước 

 Bản dịch Kinh Thánh LXX dùng động từ epakuin (tiếng Hy Lạp có nghĩa là nghe theo) để 
nói về vâng phục. Có 56 trường hợp nói về vâng phục, trong đó có 34 lần dùng động từ 
"nghe" và 14 lần dùng động từ "trả lời" hoặc "đáp lại". Với động từ "nghe" luôn luôn đi kèm 
với túc từ "Lời Chúa". "Đáp lại" thường diễn tả bằng những hành động cụ thể hợp với ý 
muốn của Thiên Chúa được truyền qua các "sấm ngôn" của các tiên tri... 
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Vâng phục ý muốn của Thiên Chúa là điểm thiết yếu của Đạo cũ. Ngay từ đầu của lịch sử 
loài người, vâng phục là khuôn vàng thước ngọc để có hạnh phúc hoặc bị giáng họa. Đó là 
câu chuyện không vâng lời Thiên Chúa và bị sa ngã của ông bà nguyên tổ của loài người 
trong Vườn Địa Đàng (St. 2,16). Việc thực thi lời hứa đối với tổ phụ Abraham cũng hoàn toàn 
lệ thuộc vào sự vâng phục (St. 17,19; Xh 19,5; Gr 11,12). "Con hảy bỏ quê hương và đến nơi 
ta sẽ chỉ cho..." (St 8. 12,1). "Hảy sát tế con trai của con và tiến dâng cho Ta!" (St. 22,2). 
Thiên Chúa thử thách Abraham bằng sự vâng phục, và Abraham đã vâng lời Thiên Chúa một 
cách tuyệt đối: "Con đã không từ chối Ta gì cả, ngay cả con một duy nhất của con" (St. 
22,16). Đối với dân Israel, vâng phục tuân giữ lề luật là điều kiện tiên quyết để được sống 
trong thái hòa an lạc (Lv. 18,4; 19,37; 22,31. Đnl 4,15). Giang sơn đất nước toàn vẹn, dân tộc 
an bình thịnh vượng là do việc vâng phục giữ Giao ước đã ký kết với Thiên Chúa (Đnl. 6,17; 
Lv. 20,22). 

Các Thánh vịnh - đặc biệt là thánh vịnh 119 - là một bài trường ca về sự vâng phục giữ lề 
luật của Giavê. "Giới răn của Ngài làm con vui sướng, lệnh Ngài truyền con vâng giữ hết 
lòng" (TV 119,47). Tâm tình vui khoái tuân giữ luật Chúa diễn tả trong các sách Tiên Tri và 
Thánh Vịnh: "Lạy Chúa, nầy con đến để thực thi ý muốn của Chúa, như đã viết về con. Thi 
hành luật Chúa làm con vui sướng, Ý muốn Ngài con hết lòng vâng theo!" (TV. 40, 7-9). 

 Sự vâng phục Thiên Chúa ở trong Cựu ước vừa có đặc tính cá nhân vừa có giá trị cộng 
đồng. Lý do đòi buộc dân Israel phải vâng phục Thiên Chúa, đó là họ nhìn nhận Giavê là 
Thiên Chúa độc nhất (Xh. 20,2), và họ đã ký kết với Thiên Chúa một Giao Ước muôn đời. 
"Những gì Giavê đã phán, chúng tôi sẽ làm và tuyệt đối vâng phục" (Xh. 24,7), dân Israel trả 
lời như thế với Maisen khi ký kết Giao-Ước với Thiên Chúa trên núi Sinai. Vâng phục Thiên 
Chúa trở nên dấu ấn đặc biệt của Giao Ước, và là bằng chứng của sự trung tín. 

 Về phía Thiên Chúa, Người không muốn của lễ nào cả, ngoài sự vâng phục của dân Người 
(1 Sm 15,22; Ps 40,7). Sự vâng phục mà Thiên Chúa đòi buộc là một sự vâng phục con thảo, 
sự vâng phục phát xuất từ con tim yêu mến".... Ai yêu Ta thì giữ các giới răn của Ta" (Xh 
20,6). Lề luật là nền tảng của tổ chức cộng đồng Israel. Vì thế Thiên Chúa đòi buộc mọi 
người phải vâng phục những người có trách nhiệm đối với cộng đồng: Trước tiên là vâng 
phục cha mẹ (Đnl 21, 18-21), rồi đến Vua và các tiên tri là những người có nhiệm vụ chuyển 
đạt ý Chúa, các Thượng tế và Trưởng lão (Đnl  17,14). Vâng phục và tuân giữ luật pháp là 
một dấu chỉ thuộc về cộng đồng dân Chúa (Đnl 10,20; 13,4).  

Để cổ võ sự vâng phục của dân Israel, Thiên Chúa không những tỏ ra như một người Cha 
nhân từ và hứa ban thưởng bội hậu nếu họ trung tín vâng phục, nhưng nhiều khi Thiên Chúa 
cũng đã phải thẳng thắn trừng phạt Dân Người, nếu họ thất tín bất phục tùng. Khi dân Israel 
không vâng phục tôn thờ Giavê, họ chạy theo dân ngoại thờ thần tượng, Thiên Chúa thường 
quở phạt họ bằng những tai họa như chiến tranh, mất mùa đói khát, thua trận và phải làm 
nô lệ dân ngoại... Bấy giờ vâng phục trở thành điều kiện để Israel làm hoà với Thiên Chúa. 
Trong trường hợp nầy, người Israel vâng phục Thiên Chúa không phải vì yêu, nhưng vì sợ, 
không phải vì tình nhưng vì lý, không phải vì tình con thảo, nhưng vì vụ lợi... Họ biết răng sự 
bất tùng phục đã gây ra tai họa cho họ, thì bây giờ chỉ có sự vâng phục mới có thể đem lại sự 
bình an. Suốt trong lịch sử Israel, Thiên Chúa đã dùng sự vâng phục để hướng dẫn, dạy dỗ và 
sửa trị dân Người. 

3.1.2.  Tân-Ước  
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Việc vâng phục Thiên Chúa đã được Chúa Kitô thực thi một cách đặc biệt. Ngay từ giây 
phút quyết định nhập thể làm người, Ngôi Hai Thiên Chúa đã thực hiện như một động tác 
vâng phục Chúa Cha: "Cha không muốn hy lễ hiến tế, nhưng đã cho con một thân thể... Nay 
con đến làm theo ý muốn của cha" (Dt. 10,5-7). Từ khi sinh ra trong hang đá khó nghèo cho 
đến lúc chết trên thập giá, cuộc đời của Chúa Giêsu đã được thêu dệt bằng những tác động 
vâng phục. Chính Người đã nói với các môn đệ rằng: "Thầy đến thế gian nầy không phải để 
làm theo ý mình, mà là để thực thi ý muốn của Đấng đã sai phái Thầy"(Ga 6,38; Mt 26, 39): 
Tất cả sứ vụ của Chúa Kitô là "vâng phục ý Cha". Việc thực thi ý muốn của Chúa Cha, Đối với 
Chúa Kitô là lương thực (Ga 4,34), là lẽ sống (5,30). 

 Đối với các tín hữu, vâng phục là một điều tiên quyết để gia nhập Nước Trời và trở thành 
môn đệ của Chúa Kitô. "Không phải cứ thưa với Ta rằng: "Lạy Chúa! Lạy Chúa!" là sẽ được 
vào Nước Trời cả đâu. Nhưng phải làm theo ý Cha của Ta trên trời mới được vào" (Mt 7,21). 
Nghe lời Chúa và đem ra thực hành, nghĩa là vâng lời Chúa mới đáng được thưởng, mới có 
phúc thật (Lc 11,28). 

Việc tuân giữ lề luật của Giao-Ước cũng là một hình thức vâng phục Thiên Chúa. Chúa 
Kitô cũng dạy mọi người phải tuân giữ lề luật: "Các ngươi đừng tưởng là Ta đến bãi bỏ lề 
luật Maisen và các sứ ngôn. Không, Ta không đến xoá bỏ Lề Luật, nhưng làm cho trọn hảo 
hơn. Ta nói thật với các ngươi: Bao lâu còn trời còn đất, thì dù một chấm một phẩy trong 
Luật cũng không được bỏ cho đến ngày hoàn thành mọi sự" (Mt 5, 17-18). Việc tuân giữ lề 
luật của Giao Ước, không phải bằng hình thức bề ngoài, nhưng với tất cả tâm hồn và ước 
muốn: "Luật xưa dạy rằng: Hảy thương người thân cận của con, nhưng kẻ thù thì không 
buộc phải thương. Còn Ta, ta bảo các con: Hảy thương yêu kẻ thù và cầu nguyện cho người 
bách hại các con..." (Mt. 6,43-44). Chúa Giêsu làm cho việc tuân phục Lề Luật có chiều sâu và 
tuyệt đối. 

Chúa Kitô cũng dạy chúng ta phải vâng phục những người có trách nhiệm điều hành quốc 
gia: "Của vua hảy trả cho Vua, và của Thiên Chúa thì trả cho Thiên Chúa"(Mt 22,21). Một 
bữa nọ không có đủ tiền trả thuế cho Vua, Chúa Giêsu truyền cho Phêrô đi đánh cá để có 
tiền đóng thuế cho thầy trò (Mt 17,27). Còn đối với những người có bổn phận giáo huấn và 
xét xử, Chúa Giêsu dạy các tín hữu họ phải vâng phục họ với tư cách người có trách nhiệm, 
không được viện cớ đời tư của họ bê bối để thoái thác vâng phục. Người nói: "Các vị luật sĩ 
và biệt phái ngồi toà Maisen truyền dạy sự gì thì các con hảy vâng giữ, nhưng chớ noi gương 
việc làm của họ. Vì họ nói mà không chịu làm!" (Mt 23,2-3). Trong thơ của các thánh Tông 
đồ có nhiều chỗ nói đến sự vâng phục của các tín hữu phải có đối với nhà hữu trách phần 
đời  (Rm 13, 1-5; 1 Pet 2, 13-15), đối với cha mẹ (Col 3,20; Eph 6, 1-5; Cor 3, 20-22), đối với 
chủ nhân (3,22; 1 Pet 2,18) và đối với vợ hoặc chồng (Col 3,18). 

Tóm lại, Tân Ước nói rất nhiều về vâng phục và được cụ thể hoá bằng chính đời sống của 
Chúa Kitô. Giá trị của vâng phục được Tân Ước làm nổi bật và qui định rõ rệt. Phải biết đặt 
quyền bính của Thiên Chúa trên hết: "Phải vâng phục Thiên Chúa hơn là vâng phục người 
phàm" (Cv 4,19). Tất cả sự vâng phục được thúc đẩy bằng tình yêu và cũng được đo lường 
bằng tình yêu. "Ai yêu mến Thiên Chúa thì cũng tuân giữ lời Người" (Ga 14,15,21; 15,10). 
Chúa Giêsu đã lặp lại nguyên vẹn lời Thiên Chúa nói với dân Israel trong sách Xuất Hành: “Ai 
yêu mến Ta, thì kẻ ấy cũng vâng giữ các giới răn của Ta" (Ga  14,15. 21. 23). Chúng ta có thể 
nói rằng: trong Tân Ước Vâng phục trở thành một giới răn tổng quát, một giới răn gồm tóm 
tất cả mọi giới răn.  
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3.2.   Ý- NGHĨA THẦN-HỌC của VÂNG PHỤC 

 Vâng phục là sự tự do chấp nhận ý muốn của người khác làm ý muốn của mình và thực 
thi theo ý muốn đó. Ý muốn chấp nhận đó có thể là mặc nhiên hoặc hiển nhiên, và được 
thông báo bằng một lời xin, bằng lời khuyên hoặc ước muốn, bằng lệnh truyền hoặc sự cấm 
đoán. Nói cách khác: Sự vâng phục được hoàn thành bởi việc hủy bỏ và sát nhập một trong 
hai ý muốn để có một quyết định và hành động chung. 

Vâng phục là một động tác của một hữu thể có lý trí và tự do nhằm thực thi ý muốn và 
quyết định của hữu thể khác. Như thế vâng phục là động tác liên quan đến hai chủ thể: 
Người truyền lệnh và người thi hành lệnh truyền. Xét theo đối tượng của sự vâng phục, 
người ta có hai loại vâng phục: Vâng phục tự nhiên và vâng phục thần quyền. Nếu xét theo 
chủ thể vâng phục, chúng ta có vâng phục cá nhân và vâng phục tập thể. Xét theo hình thức 
của sự vâng phục, trên phương diện xã hội, người ta có hai loại vâng phục: Đó là vâng phục 
theo dịnh chế pháp luật và vâng phục đồng thuận theo tập quán (phong tục)... 

Tất cả mọi người bất kỳ ai đều phải vâng phục luật lệ tự nhiên và những định chế xã hội, 
cũng như phong tục địa phương. Đó là vâng phục tự nhiên của con người. Sau đây chúng ta 
sẽ học hỏi về vâng phục thần quyền. Để tìm hiểu về ý nghĩa thần học của vâng phục, chúng 
ta sẽ cùng nhau đọc lại Thánh Kinh và nghe các thánh và những vĩ nhân nói về đức vâng 
phục. 

Đức tin nói với chúng ta rằng: Thiên Chúa đã tạo dựng vũ trụ và mọi loài. Theo ý định 
quyền năng và nhiệm mầu của Thiên Chúa, mọi sự hiện hữu và phát triển trong trật tự. Tất 
cả mọi vật trên trời dưới đất đều phải vâng phục những qui luật mà Thiên Chúa đã thiết lập. 
Không tuân theo hoặc hành động ngược lại với ý muốn của Thiên Chúa, đó là sự dữ. Kinh 
Thánh cũng qủa quyết như vậy: "Lạy Chúa tể càn khôn, Chúa đã tạo dựng mọi sự trên trời 
dưới đất, Chúa thông biết mọi sự. Chúa điều hành tất cả. Không tạo vật nào có thể cưỡng lại 
ý Chúa" (Esthr 4. 17-18). Nghĩa là mọi tạo vật đã được tạo dựng phải vâng phục Thiên Chúa, 
phải theo những qui luật hiện hữu Người đã thiết lập. Những gì đã hiện hữu hoặc sẽ hiện 
hữu đều do ý muốn của Thiên Chúa. Đó cũng là ý nghĩa lời nói của Chúa Giêsu: "Một sợi tóc 
mọc lên rụng xuống cũng không ngoài ý Chúa" (Lc 12,7). Mọi sự hiện hữu, đổi thay đều theo 
ý định quyền năng của Thiên Chúa. Thánh Phaolô nói rằng: "Tất cả mọi sự đều do Thiên 
Chúa dựng nên và tất cả qui hướng về Người" (Rm 11,16).  

Trưởng tử mọi vật là Chúa Kitô. Người đã từ cung lòng Thiên Chúa xuất hiện và ở giữa 
chúng ta như một tạo vật tuyệt đối vâng phục. Chính Người đã mạc khải cho chúng ta "mầu 
nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi". 

 

3.2.1.   ĐỨC VÂNG PHỤC CỦA CHÚA KITÔ 

 Chúa Giêsu mặc khải cho chúng ta mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi: Chúa Cha, Chúa Con và 
Chúa Thanh Linh. Khi tự mạc khải về mình, Chúa Giêsu đã nói đến sự vâng phục: "...Cha đã 
cho con một thân thể. Nầy đây con đến làm theo ý muốn của Cha" (Dt. 10, 5-7). Khi rao 
giảng Tin Mừng về Nước Trời, Chúa Giêsu xác định với mọi người rằng: "Ta đã từ trời xuống 
thế để thi hành ý muốn của Đấng đã sai phái Ta, chứ không phải để theo ý riêng mình" (Ga 
6,38). Cũng trong ý nghĩa đó, nơi khác Chúa Giêsu tuyên bố: “Ta không tìm ý riêng mình, 
nhưng là tìm ý Đấng sai ta" (5,30). Câu nói mà Chúa Giêsu thường dùng để biện minh cho 
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việc làm của Người đó là: “Ta hành động như Cha Ta đã truyền dạy“ Ga 14,31), hoặc "Ta 
luôn luôn làm những điều Cha ta vui thích" (8,29). 

 Khi nói về Chúa Kitô vâng phục, thánh Phaolô viết: "Chúa Kitô vốn là Chúa Trời có địa vị 
ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng Người đã bỏ mình và tự hạ nhận cho mình thân phận nô 
lệ, nên giống như tất cả mọi người. Và hơn thế nữa Người đã vâng lời cho đến chết và chết 
trên thâp gía" (Ph. 2, 6-8). Chúa Kitô là Ngôi Hai Thiên Chúa, có đồng bản thể với Chúa Cha, 
nhưng đồng thời Chúa Kitô cũng là một người như muôn người. Vì là con gnười, Chúa Kitô 
có bản tính nhân loại. Khi vâng phục Chúa Cha, Đức Kitô vâng phục như một con người, 
nghĩa là cũng có sự lựa chọn và chiến đấu với ý riêng của mình: "Nếu có thể được thì xin Cha 
cho con khỏi uống chén đắng nầy, nhưng xin đừng chiều ý riêng con, hãy theo ý muốn của 
Cha!" (Lc 22,42). Là con rất yêu dấu của Thiên Chúa, Chúa Kitô không thể không vâng phục 
Chúa Cha. Người nói: "Con không tự ý làm gì hết, nhưng chỉ làm những việc đã thấy Cha làm. 
Bởi vì Cha làm gì thì con cũng làm như vậy. Chính vì Cha yêu Con nên chỉ cho Con mọi việc 
Ngài làm" (Ga 5, 19-20). Với tư cách là con và bằng tâm tình con hiếu thảo tuyệt đối, Chúa 
Kitô muốn đồng nhất ý muốn của mình với ý muốn của Chúa Cha. Chúa Kitô vâng phục tuyệt 
đối và toàn vẹn. Không phải chỉ muốn một nửa ý muốn của mình và một nửa ý Cha hoặc 
muốn điều nầy theo ý mình và điều kia theo ý Cha. Chúa Kitô muốn tuân theo lập tức,  khi 
biết Cha vừa có ý định. Người thực thi lập tức điều Cha muốn, cho dù điều cha muốn là qúa 
sức loài người. Ví dụ: việc chịu thương khó và chịu chết trên thập giá chẳng hạn. Điều không 
có thể đối với loài người, nhưng Chúa Giêsu đã thực hiện một cách dễ dàng vì sức mạnh của 
tình yêu. Không những Chúa Giêsu yêu nhân loại, mà nhất là Người yêu Chúa Cha. Ý muốn 
của Chúa Cha là ban Con Một cho nhân loại bởi vì Cha yêu thế gian (Ga 3,16). Biết ý của Cha 
như thế, Chúa Giêsu đã yêu nhân loại đến giọt máu cuối cùng và mãi mãi hiến mạng sống 
của Người cho chúng ta trong Bí tích Thánh Thể. Ý muốn của Cha là mọi người được cứu rỗi 
và không có ai phải hư mất. Vì thế Chúa Kitô đã làm tất cả những gì Chúa Cha muốn để cứu 
rỗi loài người (Ga 6, 37-40). 

 Khi vâng lời Chúa Cha như thế, Chúa Kitô thực sự là A-Đam  mới. Người thiết lập trật tự 
mới của "chương trình cứu chuộc" bằng sự vâng phục. Thánh Phaolô nói: "Cũng tại vì một 
người bất tuân phục đã làm cho loài người mắc tội thế nào, thì cũng nhờ một người vâng 
phục mà làm cho mọi người được nên công chính" (Rom 5,19). Mặc dầu Đức Kitô là Thiên 
Chúa, Người đã tự hạ trở nên tôi tớ cho mọi người để cứu chuộc chúng sinh. 

Tiên tri Isaia nói về Chúa Giêsu như một "Tôi Tớ tín trung của Giavê", nhưng Người sống 
và hành động như con người dấu yêu; nghĩa là Chúa Kitô vâng phục tận tình và quá sự đòi 
hỏi đối với một tôi tớ. Sự tùng phục đầy lòng yêu mến của một người con thảo hiếu chỉ biết 
nghĩ đến Cha và muốn làm vui lòng Cha. Lời nguÿện mà Chúa Giêsu thường dùng, và chính 
người đã dạy chúng ta phải dùng mà cầu nguyện với Chúa Cha, cũng là một ước nguyện diễn 
tả sự vâng phục đối với Cha trên trời: "Chúng con nguyện xin cho ý Cha được thể hiện dưới 
đất cũng như trên trời" (Mt 6,10). 

 Tóm lại, Chúa Giêsu là người vâng phục từ thuở đời đời. Ngươì là Quí Tử Độc nhất, hình 
ảnh sống động của Thiên Chúa vô hình. Người là Trưởng Tử của mọi thọ sinh; vì nhờ Người 
mà muôn vật trên trời dưới đất, vô hình và hữu hình đã được sinh ra (Ph. 2,9-11). Nhưng vì 
yêu nhân thế và để cứu chuộc loài nguời, Ngôi Hai Thiên Chúa đã giáng trần tự hạ và trở 
thành một tôi tớ vâng phục tuyệt đối. "Lạy Cha, nầy con đến để thực hiện ý Cha". Đó là thái 
độ vâng phục đầu tiên khi Chúa Kitô quyết định nhập thể làm người. Tuổi thơ ấu của Chúa 
Kitô cũng được thêu dệt bằng những hành động vâng phục đối với Cha trên trời cũng như 
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đối với cha mẹ của Người ở Nazarét (Lc. 2,15). Khi xuất thân rao giảng Nước Trời, "Người 
hằng yêu mến Cha và luôn luôn làm những điều Cha truyền dạy" (Ga 14,31). Trước khi tắt 
thở, để hoàn tất những gì đã được các tiên tri loan báo, Chúa Kitô thân thưa với Cha: "Mọi 
sự đã hoàn tất" (Ga 19,30). Vì "vâng phục cho đến chết trên thập giá" như vậy, Chúa Giêsu 
đã được Chúa Cha tuyên dương hai lần lúc sinh thời: "Đây là con rất yêu dấu của Ta, Người 
làm cho Ta vui thỏa hoàn toàn" (Mt 3,17 và 17,5). Và giờ đây sau khi sống lại vinh hiển và 
được triệu hồi vào trong vinh quang Nước Trời, "Chúa Cha tôn dương  và ban cho Người 
danh hiệu cực cao cực trọng; cho nên khi nghe tên Giêsu, thì trên trời dưới đất và ngay cả 
trong hỏa ngục đều phải phủ phục suy tôn Người là Vua vinh hiển trong vinh quang Chúa 
Cha" (Ph 2, 9-10). 

 

3. 2. 2.  ĐỨC VÂNG PHỤC CỦA NGƯỜI KITÔ HỮU 

 

 Là một tạo vật như muôn vàn tạo vật khác, con người phải vâng phục Thiên Chúa, Đấng 
tạo hóa 12. Nhưng đối với người Kitô hữu, sự vâng phục Thiên Chúa có tính cách truyền 
khiến đặc biệt. Bởi vì vâng phục là kết qủa tất nhiên của đức tin. 

Thật vậy, muôn vật được sinh ra hay hủy diệt đều do ý định nhiệm mầu của Thiên Chúa. 
"Trong vũ trụ - đại vũ trụ (Macro-cosmos) cũng như tiểu vũ trụ (Microcosmos) – là con người 
tất cả đều ngoan ngoãn vâng phục quyền năng của Thiên Chúa, Chủ-Tể muôn loài; tất cả 
đều tuân theo định luật đời đời của Thiên Chúa. Nếu Đấng toàn năng đã tạo dựng thọ sinh 
hữu trí và tự do theo hình ảnh của Người, thì Người cũng muốn chúng dùng tự do và lý trí 
để vâng phục thánh ý của Người và được thông hưởng sự thánh thiện và hạnh phúc vĩnh 
tồn muôn đời" 13. 

Người Kitô hữu tin yêu mến Thiên Chúa và phó thác vào sự quan phòng đầy tình thương 
và quyền phép của Thiên Chúa. Nếu Thiên Chúa là tình yêu, là Cha và chỉ có Thiên Chúa là 
tốt lành, thì người Kitô hữu không thể nào từ chối vâng phục Người. Văn hào Pascal nói: 
"Tất cả mọi sự giống như những thầy dạy do Thiên Chúa gửi đến: chúng ta phải vâng phục". 
Khi hiểu được rằng thánh ý Thiên Chúa bao giờ cũng tốt, cũng có ích, thì người Kitô hữu sẽ 
sẵn sàng đón nhận bất kỳ sự gì Thiên Chúa gửi đến, bất kỳ xấu hay tốt. Và chỉ có đức tin mới 
có thể khiến họ làm được như vậy. Người Kitô hữu vâng phục Thiên Chúa không phải như 
các tạo vật khác, nhưng vâng phục với tất cả các khả năng đón nhận từ Thiên Chúa: trí khôn, 
ý chí, sự tự do và tình yêu. 

Nhờ đức tin, người Kitô hữu đón nhận sự mặc khải của Chúa Kitô. Chính Chúa Giêsu là 
mẫu gương vâng phục của họ. Nhờ Chúa Giêsu mà họ hiểu được giá trị đích thực của sự 
vâng phục phải có đối với Thiên Chúa. Họ không vâng phục như những tạo vật vô tri, nhưng 
vâng phục với thái độ của người con hiếu thảo, nghĩa là họ vâng phục Thiên Chúa với tâm 
tình tin yêu phó thác. 

                                                      

12  Xem "Đức Tuân Phục của Tín Hữu" trong cuốn "Đức Tuân Phục và Đời Sống Tu Trì" Iréné Hausher, bản 

dịch Việt Ngữ, Đan-Minh Trần Minh-Công, tái bản 1991, tr. 11 .... 

13  Sách trích dẫn trang 22. 
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Mọi sự đã có, đang có và sẽ xảy ra đều do ý muốn của Thiên Chúa. Vì thế mỗi biến cố to 
hay nhỏ trong cuộc đời của người Kitô hữu là những lời mời gọi họ vâng phục Thiên Chúa. 
Những lời mời gọi vâng phục khẩn thiết và cụ thể nhất, đó là các giới răn, lề luật, hiến pháp 
và những lời khuyên bảo tích cực. 

 Sống trong một thế giới và xã hội lẫn lộn lúa tốt và cỏ lồng vực, người Kitô hữu cần phải 
biết phân biệt đâu là thánh ý Chúa để mà vâng phục. Nhờ Chúa Thánh Linh soi sáng giúp đỡ, 
người Kitô hữu thiện chí sẽ khám phá ra tiếng gọi vâng phục của Chúa. Với ơn sủng của 
Thiên Chúa, người Kitô hữu sẽ đủ nghị lực để thực thi và chu toàn ý muốn của Người. 

 Khi vâng phục Thiên Chúa, người Kitô hữu phải chiến đấu với chính mình để đặt ý muốn 
của Thiên Chúa lên trên ý muốn riêng của họ. Sự chọn lựa giữa hai ý muốn đó đòi hỏi người 
Kitô hữu phải có một ý chí. Trong sự chọn lựa và quyết định nầy, sự tự do của chúng ta đóng 
một vai trò rất là quan trọng. Thái độ vâng phục sẽ tùy thuộc sự hiểu biết và đức tin của 
người Kitô hữu. Nghe theo tiếng gọi của Chúa Thánh Linh, người Kitô hữu vâng phục Thiên 
Chúa như con vâng phục cha (Rom 8,14). Trong sự liên hệ cha – con, chính tình yêu là động 
lực thúc đẩy và giúp hoàn thành việc vâng phục: "Ai yêu mến Ta thì giữ lời Ta truyền dạy" 
(Ga 14,24). 

 Như thế chúng ta có thể nói được rằng: Vâng phục cũng là một giới răn. Thiên Chúa 
muốn cứu rỗi mọi người, thì Thiên Chúa cũng muốn tất cả phải vâng phục Người, nghe Lời 
Người. Thánh Augustinô nói: "Khi Thiên Chúa tạo dựng bạn, thì Người không cần sự hợp tác 
của bạn, nhưng để cứu chuộc bạn, thì Thiên Chúa cần đến bạn". Lời khuyên của tiên tri Isaia 
sau đây có giá trị như một mệnh lệnh: "Hảy vâng lời Ta thì linh hồn con sẽ sống trường tồn" 
(Is 55,3). 

Trong ý nghĩa đó, Chúa Giêsu nói: "Ý muốn của Cha Ta là ai thấy và tin vào Con, thì được 
sống đời đời, ta sẽ cho sống lại trong ngày tận thế" (Ga 6,40). 

 Thực vậy, mục đích cao thượng của con người là vâng phục "Thượng Đế" để một ngày 
kia cũng được giống hình ảnh của Người 14. Cuộc đời con người sẽ chẳng có giá trị gì, nếu 
con người sống buông trôi phản nghịch chống lại Thiên Chúa. Đời người ngắn ngủi nhưng 
đầy gian truân trắc trở. Vâng phục là bảng chỉ đường cho chúng ta tiến bước một cách 
khiêm tốn, nhưng rất bảo đảm. Bởi vì vâng phục là một vũ khí để chiếm đoạt chiến thắng 
trong tự do chân chính của con cái Thiên Chúa. Nhà văn Kiekegaard nói rất chí lý rằng: "Đời 
sống của người Kitô hữu là một bài trường ca tôn vinh thiên Chúa bằng sự vâng phục của 
mình. Lời ngợi khen tuyệt diệu nhất đó là sự vâng phục tuyệt đối. Không có bài ca tôn vinh 
nào đích thực bằng sự vâng phục đích thực. Chỉ có thể tôn vinh Thiên Chúa bằng chân lý và 
chân lý chính là vâng phục“.  

 

3.3.  ĐỨC VÂNG PHỤC 

        TRONG ĐỜI SỐNG TẬN-HIẾN TU TRÌ  

 Vâng phục là luật lệ chung cho mọi người, nhưng đối với người Kitô hữu và nhất là đối 
với người tu sĩ, vâng phục trở thành một "giới răn", một mệnh lệnh. Bởi vì, như tôi vừa trình 

                                                      

14 Epitète, Guomologgium, I, 13. 
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bày trên đây: Không vâng phục Thiên Chúa sẽ không được cứu rỗi. Riêng đối với tu sĩ, vâng 
phục là cốt tủy của đời sống tu trì, là lẽ sống của người tu sĩ. Bởi vậy có thể nói được rằng: 
Không có vâng phục sẽ hết đời tu. Theo ý kiến của cha Irénée Hausherr, vâng phục là nguyên 
nhân tạo ra đời sống tu trì giữa lòng Hội Thánh. Vâng phục cũng là luật lệ căn bản cho đời 
sống tu trì 15. Cũng đồng tư tưởng đó, thánh Biển Đức truyền cho những ai muốn sống đời 
đan sĩ trong nhà dòng chỉ phải khấn vâng phục mà thôi. Theo quan niệm của thánh Biển Đức 
thì trong lời khấn vâng phục bao hàm tất cả các lời khấn khác 16. 

Thánh Biển Đức gọi vâng phục là "sự trở lại đầu tiên" (Première conversion), là khởi đỉểm 
của đời sống đan tu. Mở đầu quyển Luật của Người, thánh nhân viết: "Con ơi hãy lắng nghe 
lời Thầy dạy, hãy ghé tai lòng của con để nghe lời cha khuyên bảo và đem ra thực hành cho 
bằng được, để nhờ sự vất vả vâng phục con sẽ trở lại với Đấng mà con đã lìa bỏ vì biếng 
nhác và bất phục tùng". Và Người thêm: "Vậy giờ đây cha nói, con hãy lắng nghe: Dù con là 
ai, con hãy đoạn tuyệt ý riêng và cầm lấy khí giới sắc bén của Vâng phục để phụng sự Vua 
duy nhất và chân thật là Chúa Kitô" (Prol). 

 Suốt trong 73 chương của quyển Luật thánh Biển Đức đã nhiều lần nói đến sự vâng phục 
một cách trực tiếp và gián tiếp. Bởi vì đức vâng phục là nguyên tăc và mẫu mực của đời sống 
đan tu. Sau đây, chúng ta lần lượt học hỏi về đức vâng phục dưới ánh sáng Lời Chúa và Qui 
Luật của thánh Biển Đức.  

Theo quan niệm của thánh Biển Đức, khi một Kitô hữu vào dòng và quyết định khấn vâng 
phục, người đó thực hiện bước đi đầu tiên trong lộ trình "trở lại với Thiên Chúa". Đó cũng là 
một tư tưởng thần học rất quan trọng của Tông Đồ Phaolô, mà chúng ta đã học hỏi trước 
đây, nghĩa là: Sau khi ông bà nguyên tổ loài người bất phục tùng Thiên Chúa và phạm tội, thì 
toàn thể con cái loài người phải gánh chịu hậu qủa của tội tổ tông đó. Giòng máu bất phục 
tùng đã chảy từ thế hệ nầy qua thế hệ khác "Con người hướng chiều về sự dữ lúc còn ấu 
thơ" (St  8,12). Tiên tri Isaia dùng một hình ảnh quen thuộc trong đời sống hằng ngày để 
diễn tả sự bất tuân của con người: "Giống như những con chiên lạc đường, tất cả chúng ta 
đều thích rẽ lối, mỗi người đi theo con đường riêng của mình" (53,6). Như thế, trở về với 
Thiên Chúa có nghĩa là vâng phục. Tông Đồ Phaolô nói về sự vâng phục của Chúa Kitô như là 
nguyên nhân của sự "trở lại" tập thể của loài người. Thánh Phaolô ví Chúa Kitô như là A-
Dam mới: "Cũng vì tại một người bất tuân đã làm cho mọi người mắc tội thế nào, thì cũng 
nhờ "một người vâng phục" mà làm cho tất cả mọi người được nên công chính thể ấy" (Rom 
5,19). Vì bất phục tùng mà con người đã xa lìa Thiên Chúa, nay muốn trở về với Nguời thì chỉ 
có con đường duy nhất phải theo đó là vâng phục. 

Người tu sĩ muốn trở lại với Thiên Chúa bằng sự vâng phục thì phải theo gương Chúa 
Giêsu sống vâng phục trong mọi sự. Noi gương Chúa Kitô vâng phục đó là động lực đầu tiên 
thúc đẩy tu sinh dấn thân sống đời tu trì. Chúa Kitô đã vâng phục như thế nào, chúng ta đã 
học hỏi và am tường: "Người đã vâng phục cho đến chết trên thập giá" (Ph 2,8). Khi nói về 
gương vâng phục của Chúa Kitô, tác giả của lá thư gửi cho dân Do-Thái viết: "Chúa Kitô, dầu 
là con Thiên Chúa, cũng đã từng phải chịu trăm ngàn đau thương để thực thi vâng phục. Và 
khi đã đạt đến mức hoàn thiện thì Người trở nên nguồn ơn cứu độ muôn đời, cho những ai 
vâng lời Người" (5,8-9). 

                                                      
15 Iréné Hausherr, Đức Tuân Phục và Đời Sống Tu Trì , dản dịch Việt Ngữ 1991, tr. 62-79. 
16 Các đan sĩ sống theo luật Biển Đức khấn vâng phục, Bền Đỗ và Cải Tiến đời đan tu, LBĐ 58,17. 
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Chúa Giêsu là thầy dạy sự vâng phục. Người là mẫu gương và lý tưởng cho mỗi đan sĩ. 
Vâng phục không những là một lý tưởng cao đẹp của chúng ta, nhưng nó là lời mời gọi và là 
dấu hiệu đặc biệt của môn đệ Chúa Giêsu. Trong ý nghĩa đó, viện phụ Sighard Kleiner (BT. Cả 
Xitô) nói rằng: "Vâng phục phải là một dấu chỉ đích thực của đức tin người đan sĩ đối với ý 
muốn đầy tình yêu thương của Thiên Chúa". 

Một môn đệ đích thực là một môn đệ giống thầy của mình trong cách sống và hành động. 
Người tu sĩ muốn trở thành môn đệ của Chúa Kitô bằng việc từ bỏ tất cả và sống theo gương 
khiêm nhường và vâng phục của Người. Khi sống triệt để lời khấn vâng phục, người tu sĩ 
minh chứng rằng họ đã bỏ tất cả mọi sự để theo Chúa Kitô, họ muốn trở nên giống Chúa 
Kitô trong cách sống và hành động. 

Viện Phụ Raphael Schulte viết: "Lời khuyên vâng lời diễn tả một cách đặc biệt mối tương 
quan với Chúa Kitô. Đó là sự học đòi bắt chước Người nghe lời Chúa Cha và sẵn sàng vâng 
phục với lòng yêu mến. Sự vâng lời của Chúa Giêsu Kitô nói lên tình con hiếu thảo của 
Người. Sự vâng lời của Hội Thánh, Hiền Thê của Chúa Kitô, là biết lắng nghe và yêu mến thực 
thi lời Người truyền dạy. Bổn phận tu sĩ là thể hiện thái độ vâng phục tuyệt đối của Chúa 
Giêsu và của Hội Thánh. Sự vâng lời của tu sĩ có nghĩa là lắng nghe Lời Chúa và triệt để áp 
dụng vào đời sống của mình như Chúa Giêsu đã làm gương. Tu sĩ cố gắng sống lý tưởng dấn 
thân một cách cụ thể bằng cách lắng nghe Lời Chúa nói trong Thánh Kinh, trong lời giảng 
dạy, trong thinh lặng của con tim, trong sự cầu nguyện và chiêm niệm. Vì vậy tu sĩ có bổn 
phận phải dành thời giờ đặc biệt và đều đặn cho việc sống kết hiệp với Chúa theo như đấng 
bực của mình đòi buộc" 17. 

Vâng lời là của lễ quí nhất mà người tu sĩ có thể dâng cho Thiên Chúa. Của quí nhất và 
khó từ bỏ hơn cả đó là ý muốn riêng của mình. Theo giáo lý đạo Phật, người ta phải hủy diệt 
được dục vọng thì mới có thể vào được Niết Bàn. Tất cả mọi đau khổ ở đời nầy đều phát 
xuất từ lòng ham muốn. Cho nên khi không còn dục vọng nữa con người sẽ ra khỏi quĩ đạo 
đau khổ. Chúa Giêsu không đòi buộc ta phải hủy diệt ý muốn. Người chỉ muốn ta nhận ý 
muốn của Thiên Chúa làm ý muốn của chúng ta trong việc sống đạo hằng ngày. Nói cách 
khác Chúa Kitô muốn chúng ta phải hiến dâng cho Người ý riêng của chúng ta, nghĩa là nhận 
Người làm Thầy và làm Chủ đời ta. Đó cũng là ý nghĩa tận hiến của đức vâng phục. Chúng ta 
không thể dâng cho Chúa cái gì có giá trị và cao quí hơn là sự tự do và ý muốn của chúng ta. 

Cũng trong ý nghĩa từ bỏ và hiến dâng đó, vâng  phục đích thực là một hy sinh. Từ bỏ tiền 
của không khó bằng từ bỏ ý riêng. Chúa Giêsu đặt điều kiện rõ ràng: "Nếu ai muốn theo 
Thầy, thì hãy bỏ mình đi cho hẳn và vác thập giá của mình mà theo Thầy" (Mt 16,24). "Bỏ 
mình hoàn toàn" là một hy sinh lớn. Bởi vì ai mà chẳng muốn kẻ khác theo ý mình? Ai mà 
chẳng muốn ý muốn của mình được kẻ khác chấp nhận và tôn trọng. Bỏ ý riêng và chấp 
nhận ý muốn người khác đó là một hành động can đảm và anh hùng. Simon Cassius nói: "Kẻ 
nào vui vẽ nhận ách nặng nề của đức vâng phục, kẻ đó là một vị tử đạo mà không cần đổ 
máu". Thánh Phaxicô Salesiô giải nghĩa thêm rằng: "Vâng phục là một cách tử vì đạo anh 
hùng nhất, bởi vì chẳng phải chỉ chết một lần, mà phải chết liên miên suốt cả đời". Hiến tế ý 
riêng là hành động tử đạo bằng tình yêu. Câu Kinh Thánh sau đây chúng ta hầu như đã 
thuộc lòng: "Vâng lời trọng hơn của lễ". Tại sao? Bởi vì của lễ là cái gì ngoại tại: Tiền của, hoa 

                                                      

17  Roger Schulte, La Vie religeuse comme signe dans l'Eglise du Vatican II. , Etudes autour de la 

Constitution consiliaire sur l'Eglise, tome III, Cerf Paris 1966, p. 1167. 
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quả, hương trầm... tất cả là những vật tượng trưng tâm lòng của người dâng hiến của lễ. 
Nhưng khi vâng phục, là chúng ta dâng mình làm của lễ, giết chết ý riêng và tự ái bằng ngọn 
lửa yêu mến để ý Chúa được thể hiện. 

 Danh từ tử đạo (Martyrium) có nghĩa là làm chứng. Người tu sĩ nghe tiếng gọi của Chúa 
Kitô và họ tình nguyện theo Người, trở thành những chứng nhân của Người. Lời khấn vâng 
phục làm cho họ trở thành nhân chứng của nước Trời. Cuộc đời tận hiến vâng phục của 
người tu sĩ là một bài giảng rất hùng hồn nói về Chúa Kitô và tình yêu của Người. 

Thánh Biển Đức gọi vâng lời là dây xích buộc đan sĩ vào với Chúa Kitô. Thánh Gregoriô Cả 
kể câu chuyện sau đây: Thầy Martinô là một ẩn sĩ rất sốt sắng. Thầy có một ý chí can cường. 
Thầy quyết chí không rời bỏ nơi hoang vắng mà thầy đã chọn làm chốn tu thân, cho nên đã 
dùng dây xích sắt buộc chân mình vào một tảng đá lớn rồi khóa lại. Hay biết việc ấy, thánh 
Biển Đức đã sai một môn đệ đến nói với thầy Martinô rằng: "Nếu thầy là tôi tớ của Thiên 
Chúa, thì xin thầy đừng trói buộc mình bằng dây xích như vậy, nhưng hãy dùng dây xích của 
Chúa Kitô, là sự vâng lời" 18. 

Vâng lời là động tác diễn tả sự đồng nhất ý muốn của hai hữu thể yêu mến nhau, tôn 
trọng nhau. Trong các sách tu đức xưa, các tác giả ví tu sĩ như "người bạn trăm năm của 
Chúa Kitô". Vì là bạn tình yêu dấu, cho nên việc vâng phục trở thành một tác động tất yếu 
của tình yêu. Người tình đích thực sẽ không hành động trái ý người yêu. Chúa Giêsu yêu 
chúng ta như những người bạn tâm giao. "Thầy gọi các con là bạn thân, vì những gì nghe 
được từ Cha của Thầy, thì Thầy đã tỏ ra cho các con biết hết" (Ga 15,15). Chiều theo ý nhau 
là đặc đỉểm của những người yêu nhau. Khi khấn vâng phục, người đan sĩ muốn nói lên rằng: 
"Họ không lấy gì hơn Chúa Kitô" (LB. 5,1). Lời khấn vâng phục của tu sĩ là một “giao ước“ nói 
lên tâm tình yêu mến của họ đối với Chúa Kitô. Suốt cuộc đời tận hiến lúc thuận gió xuôi 
buồm cũng như khi phải chèo chống vất vả, người tu sĩ luôn tâm niệm lời của bạn chí thánh: 
"Ai yêu mến Ta thì vâng giữ lời ta truyền dạy" (Ga 14,23). 

Tình yêu đối với Chúa Kitô thúc bách người tu sĩ nhiệt tình vâng phục. Vâng phục trong 
đời sống tu trì là một cách tham dự tích cực vào sứ mệnh của Chúa Kitô. Người tu sĩ vâng 
phục sẽ không thể ngồi khoanh tay nhìn con thuyền Hội Thánh trôi dạt trong biển động của 
trần gian. Vì vâng lời Chúa Kitô, người tu sĩ sẽ thả câu bủa lưới. Họ dấn thân sẵn sàng làm 
mọi điều Chúa Kitô muốn qua trung gian Hội Thánh của Nguời. Sự vâng phục của tu sĩ là một 
thể hiện cụ thể của việc vâng phục của Chúa Giêsu trong sứ mệnh cứu chuộc nhân loại 19. 

Trên bình diện xã hội trần thế, kỷ luật của Hội Thánh và trật tự cộng đoàn cũng đòi hỏi 
người tu sĩ phải vâng phục. Người tu sĩ biết rằng: trong đời sống Hội Thánh và cộng đồng, sự 
vâng phục là một điều không thể không có. Trong cộng đồng nhân loại, sự vâng phục là một 
qui luật có tính cách bắt buộc cho mọi người để duy trì trật tự và mưu cầu lợi ích chung. Bất 
cứ đoàn thể và tổ chức nào cũng cần có sự vâng phục của các hội viên để tồn tại và phát 
triển. Cũng thế, các tu sĩ phải vâng phục, nếu họ muốn cho Hội Thánh và nhà dòng của họ 
trở thành nơi chiếu tỏa bình an và ở đó người ta có thể tìm gặp Chúa Kitô. Vâng phục là điều 
kiện cần thiết cho sự sống còn của cộng đồng tu viện và Hội Thánh. Giả sử ông Noe đã không 
vâng lời Thiên Chúa và không chịu đóng tàu... thì chính ông, gia tộc của ông và mọi loài đã bị 

                                                      

18  St Grégoire le Grand, Dialogues III, 16,9. 

19  Directives sur la formation dans les Instituts religieux, Rome 1990, tr. 16. 
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hủy diệt mất rồi. Nhưng may thay ông Noe đã vâng lời Thiên Chúa và làm tất cả những gì 
Thiên Chúa truyền dạy Ông (St 6,8-22; Dt 11,7). Sự hy sinh từ bỏ ý riêng và vâng phục của 
mỗi tu sĩ là một đóng góp quí giá và cần thiết để xây dựng Nhà Chúa. 

Ngoài ra, vâng phục cũng là một việc bác ái đối với anh em đồng tu và đối với cộng đoàn. 
Yêu nhau và vâng lời nhau là điều rất cần thiết để kiến tạo và bảo tồn tình huynh đệ trong 
cộng đoàn. Tu viện sẽ dễ sống dễ thở, có bác ái huynh đệ, nếu các tu sĩ trong đó không 
những triệt để vâng lời Bề Trên, mà còn thi đua vâng lời nhau. Thánh Biển Đức truyền dạy 
các đan sĩ: "Anh em hảy thi đua vâng lời nhau" (LB.71). Một đan viện, ở trong đó các đan sĩ 
thi đua vâng phục, sẽ là hình ảnh của Thiên đàng. Vâng phục nhau là một cách chia sẽ gánh 
nặng của nhau. Thánh Phaolô nhắn nhủ chúng ta: "Anh em hãy vác gánh nặng giúp nhau, thì 
anh em sẽ chu toàn lề luật của Chúa Kitô" (Gal 6,2). Lề luật của Chúa Kitô là thương yêu 
nhau. Thánh Tông Đồ giải thích rõ lời khuyên đó: "Những người mạnh mẽ hãy chịu đựng và 
nâng đỡ những người yếu đuối, chớ đừng lo tìm điều ưa thích (Ý riêng). Mỗi người hãy nghĩ 
đến quyền lợi kẻ khác ngõ hầu giúp ích và xây dựng cộng đồng" (Rom 15,1-2). Đây chính là lý 
tưởng và kiểu mẫu của cộng đoàn kitô hữu đầu tiên (CV. 2,42-47). Các đan viện và cộng 
đồng tu viện ngày nay là một hình thức bắt chước "cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên". Thật vậy, 
đan viện không phải là một trại lính, càng không phải là nhà tù. Đan viện là một "Trường học 
phụng sự Thiên Chúa", trong đó các đan sĩ là những môn đệ tình nguyện theo Chúa Kitô và 
"trở về với Thiên Chúa" bằng đời sống khó nghèo, khiết tịnh và khiêm nhường vâng phục.  

 

3. 4.  THỰC HÀNH LỜI KHẤN VÂNG PHỤC 

 Đức vâng phục rất cao cả và cần thiết cho đời sống tu trì; nhưng phải vâng phục như thế 
nào? Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm những giải đáp cho câu hỏi này. 

Chúng ta biết có nhiều loại vâng phục: Vâng phục của người nô lệ, vâng phục tôi tớ, vâng 
phục nhà binh, vâng phục con cái, vâng phục vợ chồng, và vâng phục của người tu sĩ... Chúng 
ta có thể tóm tắt trong hai loại chính: Đó là vâng phục miễn cưỡng và vâng phục tự do. 

Vâng phục của người tu sĩ là thứ vâng phục tự do. Người tu sĩ vâng phục với tư cách của 
con cái Thiên Chúa. Đó là vâng phục bằng con tim và tâm hồn. Thánh Phao lô gọi nó là thứ 
vâng phục của môn đệ: "Anh em đừng giả dối vâng phục bề ngoài để chiều lòng người đời, 
mà phải vâng phục như môn đệ của Chúa Kitô đem hết tâm lực làm theo ý muốn của Thiên 
Chúa" (Eph 6,6). Đó chính là kiểu cách vâng phục mà thánh Biển Đức dạy các đan sĩ phải có. 
Thánh nhân nói: "Việc vâng phục chỉ có giá trị và đẹp ý Chúa, và vui lòng người ta, nếu đan sĩ 
vâng lời không do dự, không chậm trễ, không lãnh đạm, không kêu ca phàn nàn, không phản 
kháng. Vì vâng lời Bề trên là vâng lời Chúa, như Chúa Kitô đã phán: "Ai nghe các con là nghe 
Ta" (Lc 10,6). Vậy môn đệ phải vâng lời vui vẻ, bởi vì "Chúa thương mến người hiến dâng mà 
hớn hở vui tươi" (2Cor 9,7). Nếu môn đệ vâng lời một cách miễn cưỡng và phàn nàn không 
những bề ngoài mà cả trong lòng, thì dù có làm đúng lệnh truyền đi nữa, vẫn không đẹp 
lòng Chúa, vì Thiên Chúa thấu suốt lòng người. Vâng lời miễn cưỡng chẳng được ơn ích chi, 
mà còn chuốc lấy hình phạt dành cho hạng người kêu trách phàn nàn, nếu không chịu sửa 
mình đền tội" (LB. 5,14-19). 

Đoạn Luật đan tu nầy cho chúng ta thấy quan niệm của thánh Biển Đức về vâng phục. 
Vâng phục là quan trọng, nhưng cách thức vâng phục còn quan trọng hơn nhiều. Thánh 
Vincent cũng đồng quan điểm với thánh Biển Đức, khi Người nói: "Đức vâng phục không 
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những do việc thực thi lệnh truyền, mà còn do thái độ luôn luôn sẵn sàng làm tất cả những 
gì được truyền dạy trong bất cứ trường hợp nào". 

Thánh Biển Đức không chấp nhận thứ vâng phục như người máy hoặc như xác chết 
không hồn. Tư tưởng của thánh Biển Đức rất thích hợp với thời đại của chúng ta. Thánh 
nhân không chủ trương vâng phục mù quáng và thụ động, nhưng vâng phục có ý thức và 
chọn lựa. Phải vâng phục như "những người không lấy gì làm hơn Chúa Kitô" (LB. 5,1). Và 
Người giải nghĩa thêm rằng: Vâng lời Bề trên như vâng lời chính Chúa Kitô vậy. "Ai nghe các 
ngươi là nghe Ta" (Lc 10,6).  

Người máy vâng phục lẹ và chính xác hơn chúng ta rất nhiều. Xác chết sẽ không bao giờ 
phản kháng bất tuân. Nhưng việc làm của người máy và xác chết chẳng có giá trị nào cả. 
Chúng ta là con cái của Thiên Chúa, là đồ đệ của Chúa Kitô. Việc vâng phục phải là kết quả 
của sự chọn lựa và hy sinh được đúc kết bằng tình yêu đối với Thiên Chúa và anh em. Thánh 
Biển Đức gọi các đan sĩ là những "người đã chọn con đường hẹp", nhưng rất bảo đảm để 
tiến vào Nước Trời. Lương thực cần thiết cho cuộc hành trình của họ là vâng phục. Phương 
tiện phải dùng cho cuộc hành trình là theo gương Chúa Kitô, Đấng luôn luôn vâng phục ý 
Chúa Cha (LB. 5,10-13). 

 Có Chúa Giêsu là người dẫn đường đưa lối, là gương mẫu của sự vâng phục, người tu sĩ 
an tâm vui vẻ vâng lời. Nhờ ơn Chúa giúp, họ can đảm vâng phục không do dự phân vân, 
ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn. Họ thâm tín rằng: "Chính đức vâng phục là giá trị và vinh 
dự của con cái Thiên Chúa, là công đức của đời sống người công giáo, nhất là đời sống tu trì. 
Bởi vì đức vâng phục làm cho Chúa trở nên Thầy tuyệt đối và sở hữu lòng họ" (Gương Phước 
9,13). 

Lý tưởng vâng phục thật là cao đẹp và hấp dẫn! Nhưng chúng ta đừng lầm tưởng rằng 
khấn khứa vâng phục rồi là xong, là đủ. Người tu sĩ phải tập luyện, phải sống thế nào để khỏi 
phải nghe lời Chúa Giêsu chê trách: "Sao các con cứ kêu Ta: "Lạy Chúa! Lạy Chúa!" mà điều 
Ta dạy bảo thì các con không làm?" (Lc 6,46). Chúng ta phải ý tứ coi chừng kẻo lại tự lừa dối 
mình. Thánh nữ Têrêxa Hài đồng Giêsu thường cầu xin Chúa: "Lạy Chúa, con chỉ sợ có một 
điều là giữ  (theo) ý riêng thôi!"  Thật vậy, một vị ẩn tu nói với các môn đệ của Người rằng: 
“Ý riêng là một bức tường bằng đồng và một tảng đá cao vút ngăn cách giữa Thiên Chúa và 
chúng ta. Cho nên ai thắng được ý riêng mình thì mới có thể hát Thánh Vịnh sau đây một 
cách trung thực: “Với Chúa, con cùng nhảy qua tường thành“ (Tv 18, 30). Nếu mỗi nguời đan 
sĩ chúng ta, trong những ngày tĩnh tâm hằng tháng và mỗi năm, xét mình cho thật kỹ và 
nhận định cho thật khách quan và thẳng thắn đối với lương tâm mình, thì sẽ thấy chúng ta 
còn nuông chiều ý riêng nhiều lắm! 

Đối với những việc lớn có bài sai của Bề Trên, có lẽ chúng ta đã vâng lời. Nhưng đối với 
các việc lặt vặt hằng ngày, chúng ta thường tìm đủ mọi cách để theo ý riêng. Nếu có thể liệt 
kê những thí dụ cụ thể ở đây, chúng ta có thể viết thành quyển sách dày... 

Về lý thuyết, có lẽ mỗi tu sĩ đều biết : "Nơi đâu có đức vâng phục ngự trị, ở đó có tất cả 
mọi nhân đức" (Th. Augustinô). Thánh Thoma Aquino cũng nói: "Tất cả các nhân đức đều 
tóm trong đức vâng phục, bởi vì Chúa đã truyền phải tuân giữ". Khi bước chân vào nhà dòng 
hoặc trong thời gian đang học tập chuẩn bị khấn, người tu sĩ lúc bấy giờ đang sốt sắng quyết 
tâm nên "thánh", nghĩa là sống đời hoàn thiện đức ái bằng việc tuân giữ lời khấn vâng phục 
v.v... Họ biết rằng vâng phục là một phương thế hiệu nghiệm nhất để đạt mục đích. Họ đã 
từng nghe những lời khuyên như: "Hỡi con, nếu con muốn nên thánh và lên thánh mau, thì 



 Đời Sống Đan Tu 64 

từ nay con hãy triệt để vâng lời, hãy từ bỏ ý riêng, hãy tuân giữ kỷ luật, hãy phó mình cho 
cha Bề Trên dẫn dắt các việc bề ngoài và cha linh hướng các việc bề trong" (Th. Alphonsô). 
Nhưng rồi với thời gian, vì sao nhãng nguội lạnh hoặc quên mất lý tưởng và mục đích của 
đời sống tu trì, cho nên người đan sĩ bắt đầu để cho cỏ xấu (tức là ý riêng) chen lấn và bóp 
nghẹt ý Chúa. Sự vâng phục bây giờ trở thành gánh nặng cho chính đương sự và cho cả cộng 
đồng. Họ không vâng phục như con cái trong nhà nữa, nhưng vâng phục như người nô lệ 
hoặc kẻ làm thuê làm mướn. Ý riêng của họ trở thành một pháo đài bất khả xâm phạm. Để 
thỏa mãn ý riêng, họ thường tìm mọi cách biện minh và lý luận rằng: Vâng phục Thiên Chúa, 
OK., nhưng làm sao có thể vâng phục con người được? Bề Trên cũng là con người có thể sai 
lầm! Người cũng có đầy tật xấu! Bề Trên ấy có giỏi hơn ai; Ngài cũng đầy tật xấu  v.v... 

Những tư tưởng như thế là tư tưởng người phàm. Người tu sĩ cũng nhận thấy như vậy; 
nhưng họ nghĩ thế khác: Bề Trên là đại diện của Chúa Kitô. Khi Bề Trên truyền dạy điều gì 
không trái với lề luật Chúa, đó là Người làm trung gian chuyển đạt ý muốn của Thiên Chúa. 
Trường hợp lời truyền dạy và việc làm của Bề Trên không đi đôi với nhau, dạy một đàng làm 
một nẻo, thì các tu sĩ đã có lời của Chúa Giêsu làm khuôn vàng thước ngọc: "Các luật sĩ và 
Biệt phái ngồi tòa Mai Sen truyền dạy sự gì thì các con hãy vâng giữ, nhưng chớ bắt chước 
gương của họ! Vì họ nói mà chẳng làm." (Mt 23,2-3). Tu sĩ cũng có thể có những thắc mắc 
như: "Điều Bề Trên truyền dạy đó có phù hợp với ý muốn của Thiên Chúa không?" Nhưng tu 
sĩ cũng phải tin rằng Thiên Chúa toàn năng và toàn thiện, Người làm chủ mọi định mệnh, 
Người có thể dùng mọi trung gian để mưu ích cho chúng ta. Thiên Chúa biết rõ Bề Trên yếu 
đuối và khiếm khuyết dường nào. Dầu vậy Thiên Chúa vẫn tin tưởng trao phó cho các Ngài 
trọng trách đại diện Thiên Chúa và nhiệm vụ mưu cầu phần rỗi cho các linh hồn. Bề Trên có 
thể lầm, nhưng Thiên Chúa chẳng bao giờ sai lầm. Cho nên khi vâng phục Bề Trên với tư 
cách đại diện Chúa, chúng ta không sợ sai lầm. 

Thật vậy, thánh Ignatio nói: "Với đức vâng phục, sự khôn ngoan không phải là đức tính 
của bề dưới, mà là đức tính của Bề Trên. Bề dưới muốn khôn ngoan trong sự vâng phục thì 
chỉ có việc vâng lời cách không khôn ngoan". Cũng trong ý nghĩa ấy, thánh Bernađô nói: "Tu 
sĩ mà muốn tỏ ra mình khôn ngoan thì không thể ở lâu trong nhà dòng được. Bởi vì xét đoán 
khôn ngoan là việc của Bề Trên và vâng lời cặn kẽ là việc của bề dưới".  Ở đây tôi nhắc lại 
một lần nữa: Không có chuyện vâng phục mù quáng và vô trách nhiệm đối với một tu sĩ tìm 
cầu thực thi ý muốn Thiên Chúa. Vì khi chúng ta lấy ý muốn của Bề Trên làm ý muốn của 
mình và vâng lời các Ngài, đó là chúng ta vâng lời Thiên Chúa. Rất có thể là lệnh truyền 
không đúng xét theo một khía cạnh nào đó, nhưng tác động vâng phục trong đức tin và với 
lòng mến sẽ là hậu quả tốt cho người vâng phục. Khi chúng ta vâng lời Bề Trên vì yêu mến 
Thiên Chúa, đó là chúng ta yêu Thiên Chúa bằng chính việc vâng phục của chúng ta. "Anh em 
hãy ngoan ngoãn vâng lời Bề Trên mình, bởi vì các Ngài có bổn phận lo việc phần rỗi cho anh 
em, và rồi đây các Ngài sẽ phải phúc trình với Chúa chuyện đó". Và thánh Tông đồ nói thêm: 
"Vâng lời như thế sẽ giúp các Ngài vui vẻ làm tròn bổn phận và đem lại lợi ích cho anh em" 
(Dt  13,17).  

Ngày nay có nhiều người quan niệm rằng: Vâng phục làm giảm giá trị của con người và 
cản trở sự trưởng thành tâm lý... Thực ra khi nghĩ như vậy, họ chưa hiểu thế nào là vâng 
phục Kitô giáo. Công Đồng Vaticanô II xác định rằng: "Đức vâng phục trong đời sống tu trì 
chẳng những không giảm bớt phẩm giá con người, nhưng còn giúp cá nhân trưởng thành 
nhờ phát triển sự tự do của con cái Thiên Chúa" (P.C 14). 
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Người tu sĩ càng hiệp nhất trong cùng một ý muốn với Thiên Chúa, thì họ càng có tự do. 
Khi nhận ý muốn của Thiên Chúa làm ý muốn của mình, người tu sĩ thực sự trở thành một 
nhân vị trưởng thành; bởi vì họ không thụ động chịu đựng; nhưng chủ động chấp nhận và 
vui vẻ thi hành. Con người sẽ còn ở trong trạng thái ấu trĩ, bao lâu nó chưa làm chủ được ý 
muốn và hành động của mình. Con người cũng không có tự do đích thực bao lâu nó còn ước 
muốn và hành động vì áp lực của bản năng hoặc do ngoại giới sai khiến. Vâng phục Kitô giáo 
được hiểu như một động tác của một hữu thể hiểu biết và có tự do chọn lựa với một sự liều 
lĩnh nào đó của đức tin. Chính sự liều lĩnh của đức tin nầy làm cho người vâng phục trưởng 
thành. Con người của thời đại hôn nay thiếu lòng tin cho nên sự vâng phục mới trở thành 
cái gì ngược đời và khó hiểu đối với họ như vậy. 

Vâng phục không hủy hoại tự do của con người, trái lại nó củng cố và làm phát triển tự do 
của chúng ta. Dietrich Bonhoeffer viết: "Chúa Giêsu đứng trước Thiên Chúa như một người 
vâng phục trong tự do. Trong khi vâng phục, Người chu toàn ý muốn của Chúa Cha...Với sự 
tự do, Người trả lời "xin vâng" cho ý muốn của Thiên Chúa bởi sự quyết định cá nhân với sự 
hiểu biết và yêu mến. Vâng lời như thế chẳng khác gì Người đã nhào trộn và làm lại ý muốn 
của Thiên Chúa từ ý muốn của mình. Vâng phục không có tự do là sự nô lệ. Tự do không có 
vâng phục là sự độc đoán. Vâng phục nối kết với tự do, và tự do làm cho sự vâng phục trở 
thành cao thượng. Vâng phục nối kết tạo vật với Đấng Tạo hóa. Sự tự do đặt tạo vật trước 
mặt Đấng đã tạo dựng họ theo hình ảnh của Ngài". Như thế khi thực hành vâng phục theo 
sự đòi hỏi của lời khấn dòng với tinh thần Chúa Kitô, người tu sĩ là tiếng nói tự do trong một 
thế giới hỗn loạn vì tự do. Họ là ngọn đèn thắp sáng ánh lửa tự do cho những ai đang khát 
vọng và đi tìm tự do đích thực. 

 Tu sĩ vâng phục như những người con tự do của Cha trên trời. Vì tinh thần trách nhiệm 
của con cái, họ không trốn tránh trách nhiệm và từ chối vâng lời. Trong những trường hợp 
khó khăn và với tinh thần hợp tác xây dựng, người tu sĩ khiêm tốn đối thoại với Bề Trên để 
tìm hiểu ý Chúa và biết cách vâng lời tốt hơn, hoàn hảo hơn. 

Ngày nay người ta nói nhiều về đối thoại, ngay cả trong đời sống đan tu. Các văn kiện của 
Công Đồng Vat. II cũng đề cập nhiều đến vấn đề đối thoại. Trong sắc lệnh về việc canh tân và 
thích nghi đời sống dòng tu, Công Đồng truyền dạy các Bề Trên: "Hãy hướng dẫn các tu sĩ 
biết cộng tác với tinh thần vâng lời tích cực và trách nhiệm trong các bổn phận phải chu 
toàn và những sáng kiến cần có. Vậy các Bề Trên hãy sẵn sàng lắng nghe các tu sĩ và khuyến 
khích họ cộng tác hầu mưu ích lợi cho Hội Dòng và Giáo Hội, tuy nhiên vẫn phải duy trì 
quyền quyết định và truyền dạy những gì phải làm" (P.C 14). 

Công Đồng muốn tu sĩ phải "vâng lời tích cực và có trách nhiệm", nghĩa là gián tiếp phủ 
nhận thứ "vâng lời mù quáng và thụ động". Để có một sự vâng phục trưởng thành và xây 
dựng, trong nhiều trường hợp cần phải có sự đối thoại giữa Bề Trên và bề dưới. Cha Irénée 
Hausheer nói khá đầy đủ về sự cần thiết phải có đối thoại giữa Bề Trên và bề dưới trong tập 
sách của Ngài mà tôi đã dịch ra tiếng Việt 20. "Trong thời đại chúng ta, được mệnh danh 
làthời đại của đối thoại và cảm thông. Thời kỳ bút chiến và tranh luận đang mon men đi vào 
dĩ vãng. Ai cũng tuyên bố sẵn sàng đón nhận kẻ khác, cởi mở và thành thật. Phải chăng chỉ 
còn thứ đối thoại giữa Bề Trên và bề dưới không được ban phép? Một thứ đối thoại phải 
được diễn ra một cách dễ dàng và tốt đẹp như một cuộc đàm thoại giữa những anh em 
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cùng mơ ước thực hiện ý Cha trên trời. Không thể có đối thoại với những người tự cho mình 
có lý hoặc phải có lý luôn luôn“. 

"Bề Trên luôn luôn hữu lý" cũng như chúng ta không thể phủ nhận: "Tuân phục không 
bao giờ lầm". Chỉ tiếc rằng sự lạm dụng có thể xảy ra khi người ta hiểu phương châm kia 
theo ý nghĩa lệch lạc!" 

Đối thoại không phải là cãi vã và tranh luận để biết ai thắng ai thua. Đối thoại của người 
tu sĩ là cầu nguyện với Chúa và nói chuyện với người anh em để hiểu biết chân lý của vấn đề 
và thấy thánh ý của Thiên Chúa. Là con người thì Bề Trên cũng như bề dưới rất có thể phạm 
những sai lầm. Cho nên việc khiêm nhường lắng nghe kẻ khác là một sự khôn ngoan. Thánh 
Biển Đức mặc dù không trực tiếp dùng danh từ đối thoại trong quyển Luãt Đan Tu của 
Người, nhưng trong ý hướng và tinh thần thì thánh nhân thực sự chủ trương phải có đối 
thoại giữa Bề trên và bề dưới. Trong chương 68, thánh Biển Đức chỉ cho các đan sĩ và Bề 
trên những nguyên tắc phải có và những điều phải làm để tìm "một sự đồng thuận" nào đó 
trong những trường hợp khó vâng phục. Thánh nhân gián tiếp nói về đối thoại như vầy: 
"Nếu thấy công việc quá nặng, hoàn toàn vượt quá sức mình, thì hãy nhẫn nại và tìm cơ hội 
thuận tiện trình bày với Bề trên những lý do khiến mình không làm nổi, đừng kiêu căng 
bướng bỉnh hoặc phản đối. Nếu sau khi đã trình bày mà Bề trên vẫ cứ giữ nguyên mệnh lệnh 
cũ, thì hãy biết rằng như thế là có ích lợi cho mình, và hãy lấy lòng yêu mến, cậy trông ơn 
Chúa mà vâng lời 21. 

Riêng đối với Bề Trên, thánh Biển Đức nhiều lần nhắc cho các Ngài về bổn phận phải tìm 
cầu thánh ý Chúa và vâng phục. Chẳng hạn tất cả chương hai và chương ba nói về tránh 
nhiệm của viện phụ (Bề Trên) và những tư cách và đường lối hành động Ngài phải có: "Viện 
phụ không được dạy dỗ, thiết định hay truyền khiến điều gì ngoài huấn lệnh của Chúa, 
nhưng lệnh truyền và giáo lý của Người phải là men công chính thánh thiện gieo vào tâm 
hồn môn đệ" (LB. 2,4) 

Trong chương ba với tựa đề "Việc tham khảo ý kiến anh em", thánh Biển Đức trực tiếp 
đặt ra nguyên tắc đối thoại cho viện phụ. Người trích dẫn lời sau đây của sách Huấn Ca để 
nói với viện phụ: "Trước khi làm gì cũng cần phải bàn hỏi, để xong công việc, con khỏi hối 
hận" (32,34). Viện phụ có quyền quyết định mọi việc, nhưng không phải vì thế mà Người 
được chuẩn chước việc "hỏi ý kiến của anh em". Với lời lẽ chân thành và rõ ràng, thánh Biển 
Đức dạy viện phụ phải "đối thoại" với anh em để hiểu biết ý Chúa trong những việc quan 
trọng. Đối thoại là bài học dạy sự khôn ngoan. Viện phụ phải biết lắng nghe anh em để có 
thể cân nhắc và quyết định. Tự phụ và độc đoán không phải là cách xử sự của người khôn 
ngoan. Thánh Biển Đức nói: "Môn đệ có bổn phận vâng phục thì Thầy cũng có nghĩa vụ hành 
sự mọi việc cho sáng suốt và công minh. Viện phụ phải thi hành mọi sự với lòng kính sợ 
Chúa và tôn trọng tu luật. Người hãy đinh ninh rằng: Người sẽ phải trả lẽ với Thiên Chúa, 
Đấng thẩm phán chí công về mọi quyết định của mình" (LB. 3). 

Đồng thời thánh Biển Đức cũng cho các đan sĩ những nguyên tắc phải được tôn trọng khi 
đối thoại với cấp trên: "Anh em hãy phát biểu ý kiến với tất cả tâm lòng vâng phục, khiêm 
nhường, không được cố chấp khăng khăng binh vực quan điểm của mình... Không ai được 
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theo ý riêng và kiêu căng tranh luận với viện phụ một cách hỗn hào, bất cứ ở trong hay 
ngoài đan viện... Những điều viện phụ xét là hay hơn và quyết định, thì tất cả mọi người hãy 
yêu mến vâng phục" (LB. 3) 

Những gì thánh Biển Đức nói với Bề Trên cũng như bề dưới trong đoạn thánh luật này đã 
quá rõ. Tuy nhiên trong đời sống tu trì hằng ngày vẫn có những trường hợp xảy ra không 
đúng với tinh thần đức vâng phục chân chính! Bề dưới tráo trở tìm cách trốn tránh vâng lời. 
Bề Trên mưu mẹo và mánh lưới để đạt mục đích tìm cầu của mình. Bề dưới an phận và nịnh 
bợ không dám nói sự thật. Bề Trên thích nghe những lời hợp ý vừa lòng... Kinh nghiệm cho 
thấy rằng: Dám nói sự thật không phải là chuyện dễ dàng; nhưng biết nghe nhận sự thật lại 
càng khó hơn. Cho nên Bề Trên cũng như bề dưới phải can đảm nhận sự thật. Nếu Bề Trên 
thực sự muốn tìm kiếm ý Chúa qua sự phát biểu ý kiến của anh em, thì Người cũng phải lắng 
nghe những lời chỉ trích xây dựng của anh em. Đàng khác nếu bề dưới muốn có sự vâng 
phục trưởng thành và xây dựng, thì sẽ không có thái độ moi móc chỉ trích phá hoại, tiêu cực. 
Trái lại, tu sĩ sẽ cùng với Bề Trên của mình tìm cầu ý Chúa. Yêu mến Bề Trên không phải bằng 
tình cảm mà thôi, nhưng nhất là bằng việc làm cụ thể và thực tế. Đó là hợp tác với Ngài, 
vâng lời Ngài và góp ý xây dựng nếu cần. Hành động như thế, đó là chúng ta thực thi lời 
khuyên dạy của thánh Phao Lô: "Anh em hãy nâng đỡ gánh nặng cho nhau, như thế sẽ chu 
toàn lề luật của Chúa Kitô" (Gal 6,2). Gánh nặng của Bề Trên là một thứ gánh nặng cần phải 
có sự chia sẻ và nâng đỡ của mọi phần tử của cộng đồng bằng việc vâng phục. 

Trong thời đại văn minh kỹ thuật ngày nay, con người chịu ảnh hưởng của tư tưởng tự do 
và dân chủ trong cách tổ chức chính trị xã hội trần thế. Cho nên khi bước chân vào dòng, 
thỉnh sinh cảm thấy việc vâng lời là một cái gì lạ đời. Sự đối thoại trở thành một nhu cầu. 
Nếu không được hướng dẫn và dạy dỗ chu đáo, sự vâng phục có thể trở thành một vấn đề 
cho nhiều tập sinh. Thật vậy, "ngày nay vâng phục và quyền bính phải được diễn tả không 
phải bằng quyền lực, nhưng bằng hiệp thông. Điều đó không có nghĩa là dẹp bỏ những liên 
hệ đẳng cấp hiện hữu, nhưng có nghĩa là Bề Trên và bề dưới phải liên đới với nhau trong 
cùng một trách nhiệm chung, trong cùng một ước nguyện và hợp tác xây dựng" 22. 

Trách nhiệm và xây dựng cũng là mục đích của đức vâng phục trong đời sống tu trì. Người 
tu sĩ sống trong một tu viện hoặc một cộng đoàn. Họ không phải là những ẩn sĩ đơn độc 
sống trong sa mạc rừng sâu. Trong một cộng đoàn huynh đệ, mỗi người có bổn phận và 
trách nhiệm riêng, nhưng tất cả liên đới với nhau bằng bác ái và hiệp thông, nhất là tinh 
thần trách nhiệm. Ngôi thứ và công việc của mỗi người khác nhau, nhưng lý tưởng tu trì 
giống nhau. Bác ái là sợi dây thiêng nối kết mọi phần tử của cộng đồng. Trong khi đó vâng 
phục là phương tiện cụ thể giúp đỡ nhau và làm cho guồng máy cộng đồng chạy đều đặn và 
lâu bền. Viện phụ là đầu tàu. Mỗi đan sĩ là một bộ phận nòng cốt của chiếc tàu đan viện. 
Chính sự vâng phục của mỗi phần tử là sự móc nối hữu hiệu các bộ phận với nhau và nối liền 
với đầu tàu. Con tàu đan viện sẽ chạy nhanh và an toàn đến cùng đích, nếu các bộ phận 
được nối kết với nhau chặt chẽ. Sự nối kết này chính là “vâng lời có trách nhiệm“. 

Như đã trình bày trên đây: người tu sĩ phải vâng phục với tinh thần con cái. Không phải 
như những nô bộc chỉ vâng lời cho qua chuyện, vụ lợi cá nhân. Vâng lời lấy lệ cho rồi, hoặc 
như những tù nhân vâng lời bất đắc dĩ, vâng lời vì sợ... Khi vâng lời có trách nhiệm thì người 
đan sĩ sẽ không có thái độ an phận thụ động và làm cho qua chuyện. Trách nhiệm đối với 
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cộng đồng và anh em sẽ không ban phép cho đan sĩ tránh né phiền phức và tìm việc nhẹ, 
nhưng tình nguyện vâng lời Bề Trên và cả anh em nữa trong mọi sự. Vì muốn hợp tác xây 
dựng cộng đồng về phương diện vật chất và nhất làtinh thần, người đan sĩ sẵn sàng vâng lời 
một cách chủ động và tích cực, nghĩa là họ vâng phục với tất cả tài năng và sáng kiến của 
mình. Vâng lời có trách nhiệm cũng là một hành động bác ái đối với anh em và cử chỉ biết ơn 
đối với đan viện. Vâng lời nhau đó là giúp đỡ nhau và yêu mến nhau. 

Ngoài ra vâng phục còn là một nghệ thuật kiến tạo hòa bình cho chính mình và cho cả 
cộng đoàn. Con người vốn thích cai trị và sai khiến người khác. Khi vâng phục đó là chấp 
nhận thua thiệt và lệ thuộc người khác. Các tác giả tu đức thời xưa khi nói về đức vâng phục 
thường thêm vào động từ "chịu lụy", "vâng lời chịu lụy" diễn tả sự khiêm nhường tự hạ. 
Thánh Biển Đức gọi vâng phục là bực khiêm nhường thứ hai sau bực khiêm nhường thứ 
nhất là kính sợ Thiên Chúa (LB. 7,31-33). 

Cao đẹp và tốt lành biết bao khi anh em một nhà yêu mến và vâng lời nhau! Ở đâu có sự 
vâng phục, ở đó có chan chứa bình an. Bởi vì bình an là hậu quả của vâng phục. Đức Thánh 
Cha Gioan XXIII đã chọn khẩu hiệu cho đời giám mục của Ngài: "Vâng phục và bình an". 
Trong quyển nhật ký của Ngài có câu: "Thánh ý Thiên Chúa giống như đại dương yên tịnh. Ai 
gieo mình vào đó sẽ tràn ngập trong sự bình an. Tâm hồn tôi luôn luôn bình an, bởi vì tôi 
hằng vâng phục. Tâm trí tôi an vui, vì tôi luôn làm theo ý muốn của Chúa" (trang 865). 

Câu chuyện của các thánh ẩn tu trong sa mạc sau đây cũng nói lên ý nghĩa ấy: "Ngày nọ 
một môn đệ hỏi viện phụ Gioan, môn đệ của thánh Banarsuphe: Thưa Cha, Kinh Thánh nói 
là chúng ta phải vất vả chịu khó mới được vào Nước Trời. Nhưng phần con, chẳng có gì nói 
được là vất vả đau khổ cả. Vậy con phải làm chi để khỏi mất linh hồn? Vì con chẳng có gì 
buồn phiền lo lắng. Viện phụ Gioan truyền dạy môn  đệ đó mỗi khi có tư tưởng gì thì lấy 
bảng viết cho Người đọc. Môn đệ vâng lời Người làm như vậy! Môn đệ đó kể lại rằng: 
“Trước khi viết tôi suy nghĩ và chưa viết xong tôi đã cảm thấy bằng yên thư thái lạ lùng. Sự 
hoan lạc tâm hồn càng làm tôi thắc mắc thêm về lời Chúa phán: "Phải khổ cực gian lao mới 
vào được Nước trời". Tôi đem chuyện tâm sự với viện phụ Gioan. Người mỉm cười an ủi tôi: 
"Con đừng lo lắng vô ích. Những ai vâng lời đều được hưởng niềm hoan lạc như vậy" 23. 

 Một đan viện, trong đó các đan sĩ sống bình an và hòa hợp, là nơi chiếu tỏa sự bình an và 
phúc lành của Chúa Kitô. Chúng ta hãy kiến tạo sự bình an cho cộng đồng đan viện và cho 
mỗi người chúng ta bằng việc thực thi trọn vẹn đức vâng phục trong tinh thần bác ái huynh 
đệ và tình yêu Thiên Chúa. 

 

3. 5.  GIÁO-DỤC VÀ LUYỆN TẬP 

         ĐỨC VÂNG PHỤC 

 Bất cứ nghề nghiệp gì người ta cũng phải học hỏi và luyện tập thì mới mong đạt được kết 
quả tốt. Việc tu đức càng cần phải có sự học tập và tu luyện hơn nữa. Cũng như đối với các 
nhân đức khác, chúng ta phải học hỏi và kiên tâm luyện tập thì mới có đức vâng phục. 

                                                      

23 Dorothée de Gaza, Instruction, I, 25, Trad. L. Regnault, tr. 185. 
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Câu chuyện sau đây cho chúng ta thấy thánh Biển Đức dạy môn sinh của Người về đức 
vâng phục như thế nào. Thánh Gregoriô kể trong sách Dialogue (Đối Thoại) rằng: "Một buổi 
chiều nọ, một tập sinh phải đứng cầm đèn để cho viện phụ Biển Đức dùng cơm. Người tập 
sinh trẻ tuổi này là đứa con cưng của một công chức trong chính quyền đương thời. Tuy 
chưa phải là chóp đỉnh của quyền lực, nhưng cha mẹ của thầy thuộc loại giầu có và uy thế 
trong địa phương. Lúc còn ở nhà với cha mẹ, thầy đã được nuông chiều hầu hạ. Giờ đây 
thầy cảm thấy khó chịu vì phải đứng cầm đèn cho một ông già ăn cơm. Nghĩ lại những ngày 
sống ở gia đình, tư tưởng bất mãn bắt đầu nổi lên tấn công thầy: "Ông già này là ai mà mình 
phải đứng cầm đèn hầu hạ thế này? Mình đâu có phải là xuất thân từ gia đình nô lệ hoặc giai 
cấp bần cố nông đâu!" Tư tưởng ấy làm thầy buồn bực cầm mình không được... Viện phụ 
Biển Đức đọc được tư tưởng của thầy trong ánh mắt và trên nét mặt. Lập tức Người nghiêm 
nghị nói với tập sinh: "Nầy thầy, hãy làm dấu thánh giá và ăn năn tội thầy đi! Thầy có tư 
tưởng gì kỳ lạ vậy?" Vừa nói xong, viện phụ Biển Đức giật lấy đèn thầy đang cầm và đặt trên 
bàn, rồi Người truyền cho thầy ngồi yên tại chỗ và giữ thinh lặng". 

Câu chuyện nầy vẫn còn giá trị đối với thời đại chúng ta. Với văn minh kỹ thuật ngày nay, 
con người sống trong tiện nghi máy móc. Sống trong sung túc đầy đủ, con người thiếu sự cố 
gắng và chiến đấu. Vì thế ý chí trở thành yếu ớt trước những vấn đề đòi có sự can đảm 
quyết định và chấp nhận. Vì ảnh hưởng môi trường xã hội, thế hệ trẻ ngày nay có những tư 
tưởng lệch lạc về khiêm nhường và vâng phục. Tự do báo chí và tự do ngôn luận đầu độc tư 
tưởng con người thời đại hôm nay... Khi một thỉnh sinh vào dòng, đương sự cũng mang theo 
gia sản của thời đại: tư tưởng phóng khoáng, tự do dân chu, bình đẳng v.v.. Trong cách suy 
nghĩ và hành động của giới trẻ ngày nay vì thế nhiều khi không trùng hợp với những thế hệ 
trước đây. Nếu không có sự gột rửa tư tưởng đúng lúc, thì người tu sĩ suốt đời sẽ suy tư và 
hành động giống như người trần tục. Gột rửa tư tưởng trần tục mà thôi chưa đủ, mà còn 
phải thay thế vào đó bằng tư tưởng mới, cao đẹp hơn, trong sáng hơn, thánh thiện hơn, 
siêu nhiên hơn... Việc thay thế tư tưởng và đổi mới con người tu sĩ đó là kết quả của giáo 
dục đào tạo. 

Việc đào tạo và huấn luyện người tu sĩ đã được luật dòng, hiến pháp của dòng tu và luật 
Hội Thánh chỉ định rõ ràng. Đi tu và sống bền đỗ trong nhà dòng là nhờ ơn Chúa. Nhưng việc 
đào tạo giáo dục tu sinh giữ một vai trò quan trọng đối với ơn gọi và sự thành công trong 
đời sống tu trì của người đan sĩ. Bài học đầu tiên của binh sĩ là tập vâng lời. Nhà dòng muốn 
có những tu sĩ tốt cũng phải biết dạy cho thỉnh sinh ngay từ đầu biết vâng lời và sẵn sàng 
vâng lời. Thời gian ở nhà thử và nhà tập rất cần thiết để cho tập sinh học hỏi và luyện tập 
vâng phục. Thỉnh sinh nào không thể hiểu được giá trị của đức vâng phục và cảm thấy khó 
vâng lời, thì Bề Trên nên khuyên kẻ đó chọn con đường khác. Đừng bao giờ ham muốn đông 
dân số và tiếc xót tài năng của đương sự mà nhận những người cứng cổ cứng đầu. Họ sẽ là 
những gánh nặng cho anh em và cộng đồng sau nầy, nếu Bề Trên nhận cho họ khấn. Rồi đây 
không những họ là gánh nặng cho anh em, mà rất có thể họ là những vật cản đường làm 
mất các ơn gọi tốt khác. Nhà dòng thiếu sự bình an thường do những tu sĩ không vâng lời 
như đã trình bày trên đây. 

Thời gian đào tạo và luyện tập vâng phục không phải chỉ giới hạn ở nhà tập, nhưng kéo 
dài suốt cuộc đời người tu sĩ. Ai không luyện tập vâng phục, nết xấu sẽ xâm nhập tâm hồn kẻ 
đó. Bất tuân là một loại cỏ dại, người ta chỉ có thể nhổ hết bằng việc liên tục vâng lời. 

Việc đào tạo tinh thần vâng phục là nhiệm vụ của Bề Trên và nhà dòng. Tuy nhiên chính 
đương sự cũng phải ham muốn học hỏi và tích cực tập luyện hằng ngày. Năm 1990, thánh 
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bộ tu sĩ đã ra Huấn dụ về việc đào tạo các tu sĩ, trong đó có mấy nguyên tắc chính sau đây 
liên quan đến đức vâng phục: 

 - Để vâng lời, trước tiên tu sĩ phải có đức vâng phục. Phải gột rửa cho các thỉnh sinh khỏi 
những ảnh hưởng của môi trường xã hội, trong đó họ đã sống. Phải đưa họ ra khỏi thế giới 
vô danh của kỹ thuật và làm sao để họ thấy chính cá nhân của họ được quí trọng và yêu 
mến. 

- Phải làm sao giúp các tu sinh cảm thấy cần phải tìm kiếm sự tự do chân thật để họ tự 
quyết định thay vì "tìm cầu sở thích" thì "tìm kiếm những điều đẹp ý Chúa". Để được như 
vậy, thì Bề Trên và cộng đồng phải liệu cho tu sinh được đào tạo hẳn hoi. Trong thực hành 
hằng ngày, hãy để cho họ có những sáng kiến và quyết định cá nhân có trách nhiệm. 

- Hãy giúp các tu sinh nhận ra ý muốn của Thiên Chúa qua trung gian của Giáo Quyền, Bề 
trên, hiến pháp và luật dòng. 

- Đừng quên rằng: gương lành các bậc đàn anh trong cộng đồng có giá trị gấp trăm ngàn 
lần lời giảng dạy bằng lý thuyết. Như thế trách nhiệm đào tạo tu sinh là trách nhiệm chung 
của mọi người. Việc huấn luyện vâng phục cho các tu sinh phải có nền tảng và đến nơi đến 
chốn để đương sự yêu mến vâng lời và không lầm đường lạc lối, khi họ được sai đi chu toàn 
sứ vụ tông đồ của Chúa Kitô 24. 

"Cứ yêu đi, rồi làm chi thì làm!", thánh Augustin nói với chúng ta như vậy. Khi tu sĩ đã 
hiểu biết và yêu mến đức vâng phục rồi, họ sẽ học hỏi thêm và luyện tập kỹ để thực thi vâng 
phục tới mức hoàn thiện. Người tu sĩ sẽ vận dụng mọi phương thế và cơ hội để vâng phục. 
Bởi vì họ biết rằng: Vâng phục là con đường mà Chúa Giêsu đã đi, và họ cũng đã chọn con 
đường nầy khi quyết định theo Chúa Kitô. 

 

 

 

3. 6.  KẾT LUẬN 

 

Tu sĩ là người đã nghe tiếng Chúa kêu gọi. Họ dấn thân đi tìm kiếm sự hoàn thiện đức ái 
bằng việc khấn khứa tuân giữ các lời khuyên của Phúc Âm. Họ khước từ tất cả để theo Chúa 
Giêsu sống khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục. Tu sĩ cũng giống như những người mạo hiểm 
đi tìm kiếm kho tàng quí giá. Trong cuộc hành trình đầy khó khăn trắc trở bất ngờ, họ phải 
dùng đức vâng như người dẫn lối chỉ đường. "Lời khuyên vâng phục cũng như những lời 
khuyên khác của Phúc Âm là một sự khôn ngoan bắt buộc và đồng thời cũng là một sự điên 
rồ nhiệm ý" (M.D.Molinié). 

 Trong một thế giới hỗn loạn vì tự do, tu sĩ muốn tỏ ra là những người đi tìm tự do chân 
thật. Họ ôm ấp lý tưởng thiết lập một "trật tự mới" bằng việc tự do vâng phục của mình. Họ 
là những người lính vô danh có trách nhiệm canh phòng để loan báo một "thế giới mới" 

                                                      

24  Directives pour la formation dans les Instituts religieux, Rome, 1990, p. 16-17. 
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đang đến. Sự vâng phục của họ là ngọn hải đăng soi sáng trong đêm tối và báo hiệu bến bờ 
trường sinh. Vâng phục là bảng chỉ đường trên lộ trình hành quân tiến vào Nước Trời. Đoàn 
quân của Chúa Giêsu mạnh hay yếu tùy thuộc vào sự vâng phục của mỗi tu sĩ. Sứ mệnh của 
Hội Thánh giao phó được chu toàn đầy đủ hay không là do sự vâng phục của chúng ta. 

 

 

 

 

 

 

 4.  LỜI KHẤN CẢI-TIẾN 

                 ĐỜI SỐNG ĐAN-TU 

 
  "Lạy Chúa, giờ đây chúng con quyết tâm trở về với Chúa, bởi vì Chúa là Thiên Chúa và 
là Cha của chúng con!" 

                                         Giêrêmia 3,21 

 

Phải canh tân mỗi ngày, càng ngày càng mới, luôn luôn đổi mới. (Cẩu nhật tân, nhật 
nhật tân, hựu nhật tân). 

                                        Sách Đại Học 

 

 Mở đầu đoạn luật 58 nói về cách thức nhân một thỉnh sinh muốn gia nhập đan viện, 
thánh Biển Đức nói: "Khi một người trở lại xin vào dòng sống đời đan tu, thì đừng dễ dàng 
nhận ngay, nhưng hãy theo lời thánh Tông Đồ dạy: "Phải thử tinh thần người đó để biết có 
do ý hướng tốt bởi Chúa không" (Noviter veniens quis ad conversationem non ei facilis 
tribuatur ingressus, sed...). Sau khi nói về cách thức thử thách và huấn luyện tu sinh, thánh 
Biển Đức nói về ba lời khấn đan tu như một động tác quyết định gia nhập cộng đồng: "Khi 
được nhận vào cộng đồng, trong nhà nguyện và trước mặt mọi người, tập sinh phải khấn 
hứa: Bền đỗ, Cải tiến và Vâng phục" (Suscipiendus autem in oratio coram omnibus promittat 
de stabilitate sua et conversatione morum suorum et obedientia...). Ở đây, thánh Biển Đức 
chính thức thiết lập ba lời khấn căn bản của người đan sĩ. 

 Trên đây chúng ta đã học hỏi về ba lời khấn dòng theo Giáo luật: Khiết tịnh, Khó nghèo 
và Vâng phục. Sau đây chúng ta sẽ lần lượt học về hai lời khấn đặc biệt theo tinh thần của 
thánh Biển Đức: Lời khấn cải tiến và lời khấn bền đỗ. "Cải tiến" được dịch từ tiếng la tinh 
"Convertio". 
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 Trước khi nói về lời khấn nầy, thiết tưởng chúng ta cũng nên nói qua về các danh từ 
chuyển ngữ quen dùng xưa nay để dịch tiếng "Conversatio morum". Trong ngôn ngữ Việt 
Nam, chúng ta thấy có những danh từ được vay mượn từ chữ Hán như : "Cải quá tự tân", 
"Canh tân", hoặc dịch nôm na là "hoán cải nết xấu", "cải thiện đời sống". Bản dịch Việt ngữ 
của Hội Dòng Thánh Gia hiện nay dùng tiếng "cải tiến". "Cải" có nghĩa là sửa đổi, cải cách. 
"Tiến" nghĩa là đi tới, tiến bộ. 

Cùng họ hàng với tiếng La tinh, nên tiếng Ý và tiếng Pháp không có vấn đề trong việc 
chuyển ngữ. Conversatio morum = Conversion des moeurs. Trái lại tiếng Đức cũng gặp 
những vấn đề từ ngữ như tiếng Việt chúng ta. Nếu dịch sát nghĩa của tiếng Conversationis, 
thì tiếng Đức phải dùng Bekehrung hoặc Umkehr. Nhưng nhiều bản dịch dùng một thành 
ngữ đòi phải có sự giải nghĩa dài dòng. Đó là “Kloesterliches Leben", nghĩa là "đời sống nhà 
dòng", "đời sống đan tu", hoặc "Kloesterliche Observanz" = "luật phép tu trì". Khấn giữ triệt 
để "đời sống đan tu" có nghĩa là bắt buộc mình phải tuân giữ lề luật tu trì theo đúng tinh 
thần của thánh Biển Đức (LB. 73, 1-2).  

 Ý nghĩa đầu tiên của tiếng "Conversio" là sự "trở lại", "trở về". Conversatio hầu như có 
cùng nghĩa với Conversio. Conversatio là trạng thái trở lại, cách thức trở về, việc trở lại. Một 
người lầm lạc "trở về" chính lộ: trường hợp thánh Phao lô Tông Đồ chẳng hạn. Cũng có 
nghĩa là người ngoại đạo gia nhập Công Giáo, hoặc người rối đạo, bỏ đạo hoặc rối đạo quay 
trở về với đức tin Công Giáo. Ý nghĩa thường dùng hơn cả là người tội lỗi ăn năn trở lại, đó là 
trường hợp thánh Augustinô. Trong lịch sử cá nhân của mỗi người cũng thường xảy ra 
những "cuộc trở lại" âm thầm nhưng sâu đậm, đó là việc thống hối tội lỗi và quyết định "trở 
lại" làm hòa với Thiên Chúa, bắt đầu một cuộc đời mới. 

Theo quan niệm của thánh Biển Đức, từ bỏ thế gian để vào dòng là một hành động "trở 
lại", và người đan sĩ sẽ mãi mãi là một "người trở lại" cho đến khi đạt được mục đích cuối 
cùng: Đó là ơn cứu độ. 

 Trước khi học hỏi về lời khấn "Cải tiến đời sống đan tu", chúng ta hãy tìm hiểu ý nghĩa 
của sự "trở lại" trong Thánh Kinh và suy tư Thần học Kitô Giáo. 

 

4.1. THÁNH-KINH và VIỆC THỐNG HỐI ĂN NĂN 

Thiên Chúa đã tạo dựng con người và muốn cho con người sống mãi mãi trong sự hiệp 
thông với Thiên Chúa. Nhưng đồng thời Thiên Chúa cũng ban cho con người ý muốn, sự hiểu 
biết và sự tự do. Đó chính là đầu mối của sự lầm lỗi sa ngã phạm tội, cũng như khả năng 
quyết định đứng dậy, hối cải và trở lại của con người. Kinh Thánh nói nhiều về sự bất trung 
lầm lỗi của con người và sự trở lại làm hòa với Thiên Chúa. 

 Sự hối hận trở về với Thiên Chúa được diễn tả bằng động tự Sub, có nghĩa là đổi hướng 
đi, trở lại, quay về. Theo ý nghĩa thiêng liêng tôn giáo, đó là từ bỏ điều xấu và trở về với 
Thiên Chúa. Tội nhân hối hận tội lỗi đã phạm và sám hối thay đổi nếp sống, nối lại tình 
chung thủy với Thiên Chúa. Ăn năn trở lại là một khái niệm được Thánh Kinh thường nhắc 
tới. Tiếng Hy lạp có hai động từ diễn tả sự trở lại với Thiên Chúa: epistrephein = trở lại với 
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Thiên Chúa bằng việc thay đổi nếp sống cũ, trong khi đó động từ metanoin (Metanoia) nhấn 
mạnh đến sự trở lại nội tâm, sự hối hận, lòng thống hối ăn năn.  

4.1.1. Cựu-Ước 

 Ngay từ đầu, Thiên Chúa kén chọn một dân tộc đặc biệt để tiếp nối chương trình tạo 
dựng và cứu chuộc. Thiên Chúa đã ký kết với Israel những Giao ước đặc biệt. Thiên Chúa là 
Đấng trung tín. Con người trái lại hay quên và mau bội ước. Sự lầm lạc tội lỗi thường tách 
rời con người với Thiên Chúa. Với bản tính trung thành tuyệt đối, Thiên Chúa không bao giờ 
lìa bỏ dân Người. Bằng mọi cách thế và với tình yêu chung thủy, Thiên Chúa luôn luôn mời 
gọi con người bất trung lạc đường quay trở về với Thiên Chúa. Việc trở lại với Thiên Chúa 
thường được thực hiện với tính cách cộng đồng nhưng là kết quả của việc thống hối của mỗi 
cá nhân. 

  Sự xa lìa Thiên Chúa Bắt nguồn từ lòng bất trung bội ước của con người. Tội lỗi là những 
hành động diễn tả sự bội tín. Sự bất trung với Thiên Chúa được Cựu Ước diễn tả bằng các 
hành động bất tuân Lề Luật và tôn thờ thần tượng. Muốn trở về với Thiên Chúa và nối lại 
Giao ước xưa, mỗi người phải xám hối và quyết tâm đoạn tuyệt với tội lỗi. 

 

4.1.2. Sứ ngôn rao giảng thống hối 

          và cổ võ việc trở lại với Thiên Chúa 

 Trong Cựu Ước, các Tiên Tri giữ vai trò trung gian giữa Thiên Chúa và cộng đoàn. Các 
Ngài có nhiệm vụ cảnh cáo, khuyên nhủ và thúc dục mọi người phải hối cải và trở về với 
Thiên Chúa. Sau khi vua David phạm tội ngoại tình và chiếm hữu vợ của người một cách bất 
công, Thiên Chúa đã sai Tiên tri Nathan đến để cảnh cáo vua và loan báo những hình phạt 
do hành động tội lỗi của vua (2S 12,13-23). David nhận biết tội lỗi của mình và thống hối ăn 
năn. 

 Tiên tri Amos được tặng cho biệt danh là "Sứ ngôn của công lý". Trong suốt cuộc đời của 
Người, Tiên tri Amos không ngừng cảnh cáo dân Do-Thái về tội lỗi và sự bất trung lìa bỏ 
Thiên Chúa. Hơn thế nữa, Amos truyền dạy đồng bào của Người phải làm những điều tích 
cực hơn: "Phải ghét sự dữ và yêu mến việc lành" (5,14), nghĩa là sửa đổi hạnh kiểm, thực thi 
sự công bằng và quay về vâng phục Thiên Chúa. Tiên tri Osée cũng kêu gào đồng bào của 
Người phải từ bỏ đời sống bất chính, nhất là việc thờ thần tượng. Để khỏi chuốc lấy cơn 
thịnh nộ của Thiên Chúa, họ phải từ bỏ con đường tội lỗi và quay về với Thiên Chúa (Os 
14,2-9). Osée còn lưu ý mọi người là việc trở lại chẳng có giá trị nào cả, nếu không thực tình 
thống hối và quyết tâm trung thành yêu mến Thiên Chúa. 

 Việc trở về với Thiên Chúa bằng tấm lòng ăn năn và tâm tình yêu mến do Tiên tri Osée 
rao giảng, sau nầy được Tiên tri Isaia tiếp nối khai triển. Không phải là chuyện trở lại bằng 
những nghi thức bề ngoài, nhưng chỉ có việc thực tình trở về với Thiên Chúa mới đem lại ơn 
cứu độ (Is 1,11-15; Am 5,21-25). Sự trở lại đích thực được diễn tả bằng những hành động cụ 
thể: "Các ngươi hãy tẩy rửa mọi bợn nhơ! Hãy cất khỏi nhan Ta mọi điều gian ác! Hãy ngừng 
làm điều xấu và học làm điều tốt. Hãy tìm điều công chính, giúp đỡ người bị áp bức, bênh 
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vực kẻ đơn côi góa bụa... Có làm như thế thì tội lỗi các ngươi mới được xóa bỏ và trở thành 
trong trắng như tuyết như  len" (Is 1,16-17).  

  Các Tiên tri sau nầy đều nhấn mạnh về thái độ và tâm tình phải có khi trở lại với Thiên 
Chúa. Tiên tri Miché nói về sự cần thiết của lòng trung thành và khiêm nhường trong việc 
trở lại với Thiên Chúa (6,8). Nhất là Tiên tri Jeremia, người đã mạnh mẽ tố cáo sự lầm lỗi của 
dân Israel và thiết tha kêu mời họ thật tình trở lại với Thiên Chúa. Tiên tri xem việc Israel từ 
bỏ Thiên Chúa như một hành động phản loạn bất trung. Jeremia kêu gào Israel phải nhìn 
nhận tội lỗi của mình, nếu không muốn Thiên Chúa khắt khe trừng phạt (3,11). Tiên tri nhắn 
nhủ rằng: Đừng tưởng rằng chỉ cần khóc lóc van lơn và xưng thú tội lỗi bằng những nghi 
thức bề ngoài là đủ (3,21-25; Ge 2,12), nhưng phải thay đổi cách sống và quyết tâm trở lại 
với Thiên Chúa (4,1-4). Tiên tri Jeremia luôn luôn nhấn mạnh sự cần thiết của việc trở lại nội 
tâm. Theo quan niệm của Jeremia, việc trở lại nội tâm mới có giá trị. Trở lại bằng những hình 
thức bề ngoài quá dễ. Việc trở lại nội tâm là một việc khó và cần phải có sự giúp dỡ của 
Thiên Chúa. Do đó, Tiên tri Jeremia xem việc trở lại là một hồng ân của Thiên Chúa. Người 
muốn trở về với Thiên Chúa phải biết khiêm nhường cầu nguyện: "Lạy Chúa, xin làm cho con 
trở lại, để con trở về với Chúa!" (31,18). Thiên Chúa sẽ ban cho những ai tha thiết kêu xin: 
"Ta sẽ ban cho họ một con tim để họ nhận biết Ta là Thiên Chúa; họ sẽ trở thành dân của Ta 
và chính Ta là Thiên Chúa của họ. Bởi vì họ quay lại trở về cùng Ta với tất cả con tim" (24,7). 

 Dân Israel lại một lần nữa bất trung, từ bỏ Thiên Chúa bằng những hành động tội lỗi bất 
tuân (Ez 2,3-5). Ezechiel xuất hiện như một Tiên tri với những lời cánh cáo khắt khe, nhưng 
đồng thời cũng loan báo những lời hứa đầy an ủi khích lệ, với điều kiện là phải xám hối trở 
về với Thiên Chúa: "Hỡi nhà Israel, tại sao các ngươi phải chết? Chúa phán: "Ta không muốn 
ai phải chết cả. Hãy ăn năn trở lại thì các ngươi sẽ được sống!" (18,32). Và Thiên Chúa nói rõ 
cho biết phải trở về bằng cách nào: "Các ngươi hãy từ bỏ mọi tội lỗi và tạo cho mình một 
con tim mới và một tinh thần mới" (18,31). 

 Thiên Chúa mời gọi dân của Người từ bỏ con đường lầm lạc tội lỗi và quay về với Người. 
Với tình yêu vô biên, Người khoan hồng thứ tha mọi lỗi lầm và sẵn sàng làm lại một Giao 
ước mới. Giao ước nầy thay vì được ghi khắc trên bia đá như đã thực hiện với tổ phụ Mai-
Sen, Thiên Chúa sẽ ghi khắc trong con tim bằng thịt của mỗi người: "Ta sẽ đổ nước trong 
sạch trên các ngươi và tẩy rửa mọi ô uế bợn nhơ. Ta sẽ ban cho các ngươi một con tim mới 
và một tinh thần mới. Ta sẽ thay thế con tim bằng đá trong lòng các ngươi bằng con tim xác 
thịt, để rồi các ngươi tuân giữ Lề Luật và huấn giới của Ta" (Ed 36,25-27). 

 Lời kêu gọi trở về với Thiên Chúa đã không ngừng được nhắc đi nhắc lại trong lịch sử của 
Dân Chúa. "Ta đã xóa bỏ tội lỗi ngươi... Hãy trở về với Ta, vì chính Ta đã cứu chuộc ngươi" 
(Is 44,22). Lời hứa tha tội và ban ơn cứu rỗi nầy không những được dành riêng cho dân 
Israel, mà còn dành cho mọi dân tộc và mọi người thiện tâm (Is 45,14). Tiên tri Jonas đã 
được đặc biệt sai đi rao giảng cho dân ngoại để họ thống hối và trở lại ngỏ hầu được ơn cứu 
rỗi. 
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4.1.3. Những dấu hiệu của thống hối 

          và trở lại với Thiên Chúa 
 Sứ điệp thống hối được các Tiên tri loan báo thường kèm theo những hình phạt nhãn 

tiền như hạn hán, mất mùa đói khát, chiến tranh và bị lưu đày (Gr 25,10-11). Dân Israel 
nhận lỗi và hối cải. Họ quyết định từ bỏ con đường tội lỗi để trở về với Thiên Chúa. Sự hối 
cải của họ được diễn tả bằng những dấu hiệu sám hối như mặc áo nhặm (1V 20,31; 2V 6,30), 
ăn chay (Tl 20,26; 1V 21,8), nằm dài trên tro bụi, hoặc rắc tro lên đầu (Is 58,5). Những thái 
độ thống hối đó được diễn tả bởi một cá nhân hoặc tập thể cộng đồng. Chúng ta đọc thấy 
trong Thánh Kinh nhiều lời kinh thú tội và ăn năn (Tv 50;60; 74; Dc 5). Việc thú tội và thống 
hối tập thể được diễn tả bằng những nghi thức đặc biệt như hiến tế đền tội (Lv 5,6) và công 
khai xưng thú tội và xin ơn tha thứ (Tl 10,10; 1Sm 7,6). Khi thấy Thiên thần thẳng tay sát 
phạt dân chúng, David thưa với Thiên Chúa: "Chính con đã phạm tội; chính con đã làm điều 
gian ác; nhưng lạy Chúa, đoàn chiên kia đã làm gì mà Chúa phạt chúng như vậy? Xin Chúa cứ 
giáng họa trên con và gia đình con!" (2Sm 24,17). 

  Chính tội nhân hoặc người thủ lãnh cộng đoàn xưng thú tội lỗi và tình nguyện làm việc 
đền tội (Đn 9,4-19). Mọi người phải ý thức về sự lầm lỗi của mình cũng như của toàn dân. 
Họ cử hành một nghi lễ phụng tự thống hối với những nghi thức đặc biệt diễn tả sự trở lại 
làm hòa với Thiên Chúa và bắt đầu cuộc đời mới (Is 63,7-64,11). Việc trở lại với Thiên Chúa 
bao gồm những khía cạnh tiêu cực như đã trình bày trên đây là sự từ bỏ con đường tội lỗi; 
nhưng đồng thời tội nhân còn phải làm cái gì tích cực hơn: Đó là hành động thực tâm "trở 
về", là "khiêm nhường tự hạ trước mặt Thiên Chúa" (1V 21,29; 2V 22,19); đó là yêu mến tìm 
kiếm Thiên Chúa (Is 55,6-7; Am 5,4; Os 10,12), và quyết tâm thực thi ý muốn của Người (Xh 
24,7). Trở lại với Thiên Chúa một cách chân tình và thành thực, đó là "đặt con tim của mình 
vào trong con tim của Thiên Chúa và chỉ phụng sự một mình Thiên Chúa mà thôi" (1V 7,3). 

    Tuy nhiên, con người với bản tính yếu đuối và lầm lạc, thường vấp phạm sa ngã. Bao 
nhiêu phen sa ngã là bấy nhiêu lần phải chổi dậy trở về với Thiên Chúa. Thiên Chúa là Đấng 
trung tín khoan nhân (Ge 2,13). Người không bao giờ vĩnh viễn khai trừ con cái của Người 
muốn trở lại. Kinh Thánh chứng minh rõ ràng điều đó. Tình thương và sự tha thứ của Thiên 
Chúa là hai cánh cửa luôn luôn rộng mở đón chờ tội nhân thống hối trở về. Con người không 
được thất vọng trước tình yêu và sự khoan hồng không giới hạn của Thiên Chúa. 

 

4.2.  SƯ-ĐIỆP THỐNG HỐI TRONG TÂN-ƯỚC 

 Sứ điệp thống hối được các Tiên tri rao giảng trong Cựu Ước, nay được Gioan Tiền Hô 
tiếp nối: "Các ngươi hãy ăn năn hối cải, vì Nước Trời sắp đến" (Mt 3,2). Gioan là vị Tiên tri 
cuối cùng của Cựu Ước và đồng thời là sứ giả đặc biệt được Thiên Chúa sai đến dọn đường 
cho Đức Kitô (Mt 3,3). Sứ vụ của Gioan là "đưa nhiều người lầm lạc thuộc dân tộc Israel trở 
về với Thiên Chúa" (Lc 1,16). Gioan thức tỉnh sự thờ ơ lãnh đạm và sửa đổi quan niệm sai 
lầm của người Do-Thái dương thời: Họ tự phụ là con cháu của Abraham và không chịu hối 
cải! Gioan cảnh cáo họ: "Lưỡi rìu đã sẵn, cây nào mà không sinh trái tốt sẽ bị chặt và quăng 
vào lửa" (Mt 3,10). Mọi người phải thống hối ăn năn, vì đó là điều kiện để được đón nhận 
vào Nước Trời. Thống hối ăn năn không phải chỉ bằng tình cảm và nghi lễ, nhưng phải được 
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chứng minh bằng việc làm. Đó là ý nghĩa của câu nói "sinh hoa quả tốt". Gioan khuyên nhủ: 
"Hãy làm những việc chứng tỏ lòng mình ăn năn trở lại!" (Mt 3,8). Những việc phải làm đó 
là: "Chia sẻ và bố thí cho người nghèo" (Lc 3,10), "thực thi công bình bác ái đối với tha nhân" 
(Lc 3,13-14). Đó mới thật là sự thống hối. 

 Tiếp nối truyền thống Cựu Ước, Phép rửa của Gioan là một nghi thức đánh dấu việc sám 
hối và trở lại của tội nhân. Người nói: "Tôi dùng nước thanh tẩy anh em để anh em ăn năn 
trở lại. Nhưng Đấng đến sau tôi sẽ thanh tẩy anh em trong Thánh Linh và lửa. Người uy 
quyền hơn tôi. Tôi đây không đáng xách dép cho Người" (Mt 3,11). Và Gioan đã chỉ cho mọi 
người đích danh Chúa Giêsu Kitô: "Đó là Chiên Con Thiên Chúa, Đấng gánh tội của thiên hạ" 
(Ga 1,36). 

 

4.2.1. CHÚA GIÊSU RAO GIẢNG THỐNG HỐI  

 "Khi Gioan đã bị tù rồi, Chúa Giêsu xuất hiện công khai rao giảng Tin-Mừng về Chúa Cha. 
Người nói: Nay thời gian đã hoàn tất và Nước Chúa đã đến. Các ngươi hãy ăn năn trở lại!" 
(Mt 1,15). Chúa Giêsu tiếp nối Gioan rao giảng về sự thống hối và đồng thời Người loan báo 
một sự kiện mới: "Nước Chúa đã đến". Ăn năn trở lại và thống hối là điều kiện để đón nhận 
Nước Chúa. Muốn đón nhận Nước Chúa thì phải có tâm hồn trong trắng và sẵn sàng. Vì thế 
trong sứ vụ cứu chuộc nhân loại, việc đầu tiên Chúa Giêsu phải làm là "kêu gọi tội nhân ăn 
năn trở lại" (Lc 5,32). Đó cũng là mục đích mà Chúa Giêsu theo đuổi thực hiện khi Người 
được Cha sai đến thế gian: "Bởi vì Con Người đến để tìm và cứu vớt những gì  hư  hỏng" (Lc 
19,10). 

 Thực vậy, bằng mọi cách, Chúa Giêsu muốn cứu tội nhân. Không những bằng lời giảng 
dạy, nhưng nhất là với tâm tình và thái độ đầy tình thương, Chúa Giêsu đã cảm hóa và hoán 
cải nhiều tội nhân. Vì muốn cho tội nhân ăn năn trở lại, Chúa Giêsu không sợ những lời chỉ 
trích chê bai của đối phương khi Người tiếp xúc với giai cấp bị xã hội bỏ rơi và liệt vào hạng 
tội lỗi. Ăn cơm trong nhà ông Gia-Kêu và Matthêu (Lc 19,5-9), để cho người đàn bà nổi tiếng 
hoang đàng xấu nết rửa chân và xức dầu (Lc 7,36-50). Tất cả những dụ ngôn trong đoạn 15 
của Phúc Âm theo thánh Luca nói lên tình yêu của Thiên Chúa đối với tội nhân. Chúa Giêsu 
tự ví mình như mục tử đi tìm một con chiên lạc đàn (15,4). Chỉ một tội nhân hối cải trở lại 
cũng đủ làm cho Triều đình Thiên quốc hớn hở vui mừng (15,7-10). Thiên Chúa giàu sang vô 
cùng, nhưng người không muốn để mất một tội nhân nào cả. Hình ảnh của người đàn bà 
thắp đèn quét nhà để tìm cho bằng được một cắc bạc thất lạc, nói lên tấm lòng tha thiết của 
Thiên Chúa đối với sự trở lại của tội nhân (15,8-10). Cao điểm của sứ điệp thống hối của 
Chúa Giêsu, đó là dụ ngôn người con hoang đàng hối hận trở về và được Cha âu yếm đón 
nhận và tha hết tội lỗi (Lc 15,11-32). 

 Nhưng tiếc thay, nhiều người đương thời với Chúa Giêsu đã cố tình bịt tai không muốn 
nghe lời mời gọi thống hối ăn năn. Họ liều mình thiệt mạng như những cây vả không chịu 
sinh trái (Lc 13,6-9), hoặc cố chấp sống đời tội lỗi để rồi phải chuốc lấy án phạt (Lc 13,1-5). 
Chúa Giêsu ở giữa họ như dấu chỉ Gio-Na, nhưng họ không nhận ra và không chịu nghe lời 
Người (Mt 12,38-42). Lời Chúa Giêsu rao giảng về sám hối ăn năn, đối với họ cũng giống như 
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nước đổ lá môn! Họ chẳng khác gì những người có mắt mà không thấy, có tai mà chẳng 
nghe, cho nên án phạt dành cho họ càng nặng nề hơn (Lc 10,13-15). Vì tình yêu của Thiên 
Chúa đối với tội nhân càng lớn lao vô hạn, thì sự từ chối ăn năn trở lại càng bị phán xét 
nghiêm ngặt bấy nhiêu. 

  Chúa Giêsu luôn luôn tỏ ra hết sức kiên nhẫn và bao dung, bởi vì Người muốn tội nhân 
sám hối trở lại để được cứu rỗi. Không những bằng lời giảng dạy, mà còn bằng việc làm: 
Chúa Giêsu làm nhiều phép lạ để chữa lành bệnh tật thể xác và tâm hồn. Người tỏ ra cho 
mọi người biết là Người có quyền tha tội (Mt 9,6), và luôn luôn sẵn sàng tha thứ, nếu tội 
nhân hối cải. "Ta cũng không kết án chị đâu, hãy về và đừng phạm tội nữa!" (Ga 8,11). Lời 
nói đó của Chúa Giêsu hé mở cho chúng ta thấy tình yêu bao la của Thiên Chúa. Trong tòa 
giải tội, sau khi linh mục nhân danh Chúa Kitô tha tội cho chúng ta, người nhắc lại câu nói 
đầy yêu thương của Chúa Giêsu: "Con hãy ra về bình an và đừng phạm tội nữa!" 

 

4.2.2. BÍ TÍCH RỬA TỘI và VIỆC SÁM HỐI 

 Trước khi lên trời ngự bên hữu Chúa Cha, Chúa Giêsu hiện ra một lần cuối cùng với các 
môn đệ và truyền dạy các ông rằng: "Các con hãy đi khắp thế gian thâu nạp môn đồ và 
thanh tẩy họ nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Ai tin và chịu thanh tẩy thì được ơn cứu 
độ, còn ai không tin sẽ phải án phạt" (Mt 28,19 và Mc 16,16). 

 Bí Tích rửa tội đã được Chúa Giêsu thiết lập như một ấn tích sám hối và nguồn ơn cứu 
độ. Các Tông Đồ đã vâng lời Thầy mình tiếp tục sứ mệnh rao giảng Tin Mừng Nước Trời, 
không những cho dân Israel, mà còn cho mọi dân tộc trên hoàn cầu (Mc 16,15-16). "Họ nhân 
danh Chúa Giêsu rai giảng về sự thống hối bắt đầu từ Gierusalem cho muôn dân ăn năn trở 
lại và được ơn tha tội" (Lc 24,47). 

 Đối với người Do-Thái, việc trở lại có nghĩa là quay trở về với Thiên Chúa và tin vào Chúa 
Kitô. Câu chuyện trở lại của Phao-Lô nói lên ý nghĩa đó. Trên đường đi về Đa-Mát để lùng 
bắt các Kitô hữu, Phao-Lô chứng kiến Chúa Giêsu hiện ra, nhưng Người không biết là ai. 
Phao-Lô hỏi : "Thưa Ngài! Ngài là ai?". Chúa Kitô trả lời : "Ta là Giêsu, mà ngươi đang tầm nã 
bắt bớ. Nhưng ngươi hãy chổi dậy và đứng thẳng lên!... Ta muốn dùng ngươi làm chứng 
nhân cho Ta. Ta chọn ngươi làm sứ giả đặc biệt cho người Do- Thái và muôn dân để ngươi 
mở mắt cho họ, dẫn đưa họ ra khỏi bóng tối và đưa vào nơi ánh sáng, giúp họ từ bỏ vương 
quyền Satan và trở về với Thiên Chúa, để nhờ tin vào Ta mà được ơn tha tội và hưởng gia 
nghiệp của những người dược cứu rỗi" (Cv 26,16-18). 

 Đấy là một chương trình rao giảng Phúc Âm mà Chúa Giêsu đã phác họa không những 
riêng cho thánh Phao-Lô, mà còn cho các Tông Đồ khác, và Hội Thánh của Người. Trong bài 
giảng đầu tiên trước cử tọa Do-Thái, thánh Phêrô nói: "Anh chị em hãy ăn năn trở lại, rồi 
mỗi người hãy chịu phép rửa nhân danh Chúa Giêsu Kitô để được ơn tha tội và đón nhận 
Chúa Thánh Linh" (Cv 2,38). 

 Đối với dân ngoại, việc trở lại với Thiên Chúa trước tiên phải là "từ bỏ tà thần". Thánh 
Tông Đồ nói: "Tin Mừng đem đến cho anh em là kêu mời anh em từ bỏ tà thần vô dụng, và 
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trở về với Thiên Chúa hằng sống, Đấng dựng lên trời đất, biển khơi và tất cả mọi loài trong 
đó" (Cv 14,15). Muốn từ bỏ tà thần và trở về với Thiên Chúa, trước tiên người ngoại đạo 
phải tin vào Chúa Kitô và sự nghiệp cứu chuộc của Người. "Anh em đã từ bỏ tà thần để 
phụng sự Thiên Chúa hằng sống và chân thật, đồng thời đợi trông Con của Người bởi trời 
ngự xuống, là Chúa Giêsu Kitô mà Người đã cho từ cõi chết sống lại, và là Đấng cứu chúng ta 
khỏi cơn thịnh nộ mai ngày" (Cv 1,9-10). 

  Sách Công Vụ Tông Đồ thuật lại rằng: Khi dân ngoại tin Thiên Chúa và Chúa Giêsu Kitô, 
thì họ cũng được đón nhận Thánh Linh y như người Do-Thái. Vì thế họ cũng có quyền nhận 
lãnh Bí Tích Thánh tẩy nhân danh Chúa Kitô (Cv 10,47-48). Ăn năn trở lại và tin vào Chúa Kitô 
là điều kiện chung cho mọi người để được cứu rỗi. "Anh em hãy sám hối và quay trở về với 
Thiên Chúa để Ngài xóa sạch tội lỗi anh em" (Cv 3,19). Lời kêu gọi nầy có giá trị cho mọi 
người bất kỳ Do- Thái hay dân ngoại và cũng có giá trị cho mỗi người chúng ta hôm nay và 
trong đan viện nầy. 

 Việc tin vào Chúa Giêsu và đón nhận ơn tha thứ tội khiên được thể hiện một cách cụ thể 
và quyết định qua Bí Tích rửa tội. Những ai chịu phép rửa nhân danh Chúa Kitô đều được tẩy 
sạch mọi bợn nhơ tội lỗi và được thừa nhận làm con cái của gia đình Thiên Chúa. Tuy nhiên 
con người vốn yếu đuối mỏng dòn dễ dàng thuận theo chước cám dỗ phạm tội. Vì thế người 
Kitô hữu phải luôn luôn tỉnh thức cầu nguyện và không ngừng chiến đấu. Người Kitô hữu 
không được kiêu căng tự phụ (2Cr 11,30) và cũng không có quyền thất vọng ngã lòng. Thiên 
Chúa luôn luôn kiên nhẫn đợi chờ tội nhân ăn năn trở lại để ban ơn tha thứ (Kh 2,21; 2Pr 
3,9). Người khuyên lơn thúc giục tội nhân hối cải: "Kẻ Ta thương, Ta mới khuyên răn sửa 
dạy. Hãy sốt sắng lên và lo hối cải!" (Kh 3,19; Dt 12,4-11). Nếu tội nhân cứng lòng không chịu 
hối cải ăn năn, thì lời Chúa trở thành tiếng nói hăm dọa và cảnh cáo: "Hãy lo mà hối cải đi! 
Nếu không Ta đến ngay và lấy gươm ở miệng Ta giao tranh với chúng" (Kh 2,16; 21,8). Thiên 
Chúa cũng trách những người thất tín đổi lòng: "Nhưng con có điều nầy đáng trách, là nguội 
lạnh bỏ mất lòng yêu mến ban đầu! Nào, con hãy nhớ lại coi vì đâu con sa ngã; hãy hối cải 
đi, hãy ăn ở như thuở ban đầu! Chẳng vậy Ta sẽ đến với con truất cây đèn của con khỏi chỗ, 
nếu con không chịu hối cải sửa mình!" (Kh 5,4-5). 

 Tất cả mọi người Kitô hữu được kêu mời "sống thánh thiện như Cha trên trời" (Mt 5,48). 
Họ đã được tẩy rửa bằng máu của Chiên Cực Thánh. Sự trong trắng của con cái Thiên Chúa 
được duy trì bằng niềm tin và sự trung tín. Người Kitô hữu hằng tâm niệm lời của Chúa 
Giêsu: "Vì sự bất chính gian tà khắp nơi khiến lòng yêu mến sẽ trở nên nguội lạnh ở nơi 
nhiều người. Nhưng ai kiên nhẫn trung tín tới cùng thì mới được cứu rỗi" (Mt 24,12-13). 

 

4.2.3. SÁM HỐI TRONG TRUYỀN-THỐNG 

         HỘI-THÁNH 

Bí Tích rửa tội tẩy rửa mọi tội lỗi và thánh hóa chúng ta. Nhưng người đã lãnh nhận Bí 
Tích rửa tội sau đó cũng có thể sa ngã phạm tội và lìa bỏ Thiên Chúa cách nầy hay cách khác. 
Ngay từ thời Hội Thánh tiên khởi, người Kitô hữu đã có cái kinh nghiệm đau thương đó. 
Thánh Gioan Tông Đồ nói: "Nếu ai nói rằng tôi không có tội, đó là tự lừa dối mình" (1Ga 1,8). 
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Vì thế con người cho dầu đạo đức thánh thiện vẫn luôn luôn cảm thấy phải thống hối ăn 
năn. 

 Hội Thánh của Chúa Giêsu là thánh thiện. Nhưng các phần tử của Hội Thánh không vẹn 
toàn trong sạch. Hội Thánh phải là nơi đón nhận các tội nhân và thể hiện tình yêu và sự tha 
thứ của Chúa Kitô. Vì thế Hội Thánh không những có bổn phận rao giảng và cổ võ sự thống 
hối ăn năn, mà còn phải tạo điều kiện và giúp cho các tội nhân sám hối trở về với Thiên 
Chúa. 

 Chúa Giêsu muốn Hội Thánh tiếp tục việc tha thứ tội lỗi và thể hiện ơn cứu chuộc của 
Chúa trong không gian và thời gian cho mọi người thành tâm. Ước muốn đó được cụ thể 
hóa và thể hiện bởi hai Bí Tích: Giải tội và Xức Dầu bệnh nhân. Chỉ có một mình Thiên Chúa 
mới có quyền tha tội. Nhưng Chúa Giêsu đã ban quyền ấy cho Hội Thánh: "Các con cầm 
buộc điều chi dưới đất, thì trên trời cũng cầm buộc, và các con ban phép điều chi dưới đất, 
thì trên trời cũng ban phép như vậy" (Mt 18,18; 16,19). 

 Muốn được tha thứ thì tội nhân phải thành thực tự hối ăn năn. Việc hối hận ăn năn 
được thể hiện một cách cụ thể bằng sự xưng thú tội lỗi của mình. "Nếu chúng ta xưng thú 
tội mình, thì Thiên Chúa, Đấng trung thành và công chính sẽ tha thứ cho chúng ta và rửa 
sạch mọi điều bất chính" (1Ga 1,9).  Hội Thánh tiên khởi đã ý thức được tầm quan trọng của 
lòng thống hối và sự cần thiết của việc xưng thú tội lỗi. Xưng thú tội lỗi là dấu chỉ của lòng 
thống hối và sự thống hối là điều kiện để đón nhận ơn tha tội. "Anh em hãy xưng thú tội lỗi 
của mình với nhau và cầu nguyện cho nhau để anh em được chữa lành" (Gc 5,16). 

 Ngoài ra thánh Tông Đồ còn dạy các tín hữu phải lo giúp nhau ăn năn trở lại với Thiên 
Chúa. Bởi vì đó là điều phúc lợi cho người anh em và cho chính bản thân mình. "Thưa anh 
em, nếu có ai trong anh em lầm lạc xa lìa chân lý và được người khác giúp cho ăn năn trở lại, 
thì anh em phải biết rằng: Kẻ nào giúp tội nhân ăn năn và trở về đàng công chính, thì người 
ấy đã cứu sống một người anh em và chính mình cũng được tha thứ muôn vàn tội lỗi" (Gc 
5,19-20). Đó cũng là ý muốn của Chúa Giêsu, khi Người nói: "Nếu anh em con lỗi phạm điều 
gì, con hãy sửa bảo kín đáo giữa con và kẻ ấy; nếu kẻ ấy nghe con mà sửa mình, thì con cứu 
được một người anh em rồi vậy..." (Mt 18,15).  

 Ngoài việc xưng thú tội lỗi của mình với người đại diện Hội Thánh, tội nhân còn phải làm 
những việc đền tội như ăn chay bố thí hoặc làm việc từ thiện bác ái. Tục lệ dâng hiến của lễ 
đền tội trong Cựu Ước hoặc trong các tôn giáo cổ cũng được Giáo Hội áp dụng dưới những 
hình thức khác nhau...  Sau thời gian bị bách hại, người Kitô hữu được công khai hành đạo 
và tổ chức các nghi lễ tôn giáo của mình một cách công khai. Người ta thấy xuất hiện những 
cuộc hành hương các nơi thánh với mục đích hy sinh đền tội và cầu nguyện. 

 Tội nhân hối hận tội lỗi của mình và quyết chí trở về làm hòa với Thiên Chúa và cộng 
đoàn; họ phải diễn tả tâm lòng thống hối của mình bằng những dấu chỉ khiêm nhường hy 
sinh như mặc áo nhặm, bỏ tro lên đầu, ăn chay, khước từ những thú vui được phép đối với 
những người lành thánh. Đã có một thời Hội Thánh áp đặt những kỷ luật khắt khe đối với 
những tội nhân gương xấu công khai: chẳng hạn dứt phép thông công không cho tham dự 
đời sống cộng đồng. Họ phải mặc đồng phục dành riêng cho tội nhân v.v... thậm chí ngay cả 
hình phạt ngồi tù hoặc tử hình! Đó là trường hợp giáo quyền thời trung cổ đã kết án tử 
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những người lạc đạo (rối đạo) cố chấp không chịu hối cải trở lại. Có lẽ Hội Thánh đã áp dụng 
triệt để câu nói của thánh Phao Lô: "Anh em hãy loại trừ kẻ dữ ra khỏi anh em!" (1Cr 5,13). 

 Để giúp tội nhân từ bỏ tội lỗi và trở lại với Thiên Chúa, nhiều vị thánh đã dấn thân suốt 
đời rao giảng về sự thống hối: chẳng hạn thánh Bernardinô, thánh Alphonsô v.v., có những 
hội dòng đã được thành lập cho mục đích rao giảng thống hối và cải hóa tội nhân: chẳng hạn 
dòng Chúa Cứu Thế, dòng Đa Minh và dòng Phanxicô, các thầy và chị dòng thống hối ở 
Balan, dòng thánh Mai Đệ Liên, dòng thánh Gioan Tẩy giả và những dòng chiêm niệm sống 
tinh thần hy sinh đền tội cầu nguyện cho các tội nhân trở lại. 

 Trong đời sống phụng vụ và bí tích, Hội Thánh thiết lập những mùa thống hối đặc biệt: 
như Mùa Chay, Mùa Vọng. Trong hai mùa này, các tín hữu phải sống đặc biệt tinh thần 
thống hối và thực hành những việc đền tội như ăn chay, cầu nguyện và làm phúc bố thí. Hội 
Thánh cũng đặt ra những luật lệ cụ thể như phải xưng tội ít nhất mỗi năm một lần và rước lễ 
trong mùa Phục Sinh. 

  Trước khi cử hành các Thánh Lễ hoặc các Bí Tích khác, linh mục và cộng đoàn cử hành 
nghi thức sám hối bằng việc thú nhận tội lỗi của mình và xin ơn tha thứ. Trong đời sống 
thường nhật của người Kitô hữu, tinh thần sám hối cũng được cụ thể hóa bằng việc xét 
mình sớm tối và đọc kinh xin ơn tha tội nếu cần. Đặc biệt đối với tu sĩ, Hội Thánh buộc phải 
xưng tội thường xuyên (GL 276, 5). 

 Trong lịch sử Hội Thánh, những hình thức diễn tả tinh thần thống hối được áp dụng và 
thay đổi văn hóa và tâm thức của các dân tộc và của con người thời đại. Nhưng cốt tủy của 
việc thống hối không bao giờ đổi thay. Đó là tấm lòng thống hối ăn năn (TV 50). 

 Sự thống hối trở về với Thiên Chúa cũng được gọi là "tái sinh" (Ga 3,3). Nhiều nhà thần 
học gọi việc "trường kỳ tái sinh" này là "nhân đức thống hối". Lịch sử của các thánh trong 
Hội Thánh cho chúng ta thấy rằng: không có thánh nào mà không có "nhân đức thống hối". 
Từ thánh Phêrô, thủ lãnh các Tông đồ, cho đến vị thánh mới được tuyên phong gần đây. Tất 
cả các thánh đều phải ít nhất là một lần trong đời mình ăn năn tội lỗi. Phúc âm ngụy thư kể 
rằng thánh Phêrô sau khi cả gan chối Chúa, người đã khóc lóc ăn năn suốt đời: mỗi ngày khi 
nghe tiếng gà gáy thì nước mắt Người tuôn trào ra. 

  Đọc chuyện các thánh thuộc các thế kỷ đầu chúng ta thấy có nhiều vị thánh suốt đời chỉ 
biết ăn năn thống hối. Các Ngài sống khắc khổ hy sinh, ăn chay hãm mình để đền tội cho 
mình và cho cả nhân loại. Thánh Simon ẩn tu suốt đời sống trên một cột cao dưới mưa nắng 
để hãm mình đền tội. Thánh Anton, tổ phụ các thánh ẩn tu, thánh Pachôme, người sáng lập 
đời sống cộng đồng đan tu, và nhiều vị thánh thời danh khác, trong số đó có thánh Biển-
Đức, là Đấng sáng lập đời sống đan tu trong Hội Thánh Phương Tây. 

  Các bản văn của những vị tu hành trong sa mạc Ai-Cập cho chúng ta thấy nhiều tấm 
gương trong sáng về đời sống sám hối đền tội. Những lời khuyên bảo của các vị chân tu vẩn 
còn có giá trị cho các đan sĩ hôm nay. Viện Phụ Mai Sen khuyên môn đệ yêu dấu của Người 
là Poimen phải tuân giữ những điều sau đây để được hạnh phúc Chúa hứa: 

    - Trên hết mọi sự, hãy yêu mến Thiên Chúa 
       và Thánh Kinh. 
    -  Yêu thương tha nhân như chính mình. 
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    -  Đừng xét đoán kết án tha nhân. 
    -  Tránh xa sự dữ. 
    -  Siêng năng cầu nguyện hãm mình. 
    -  Phải luôn luôn có tâm hồn thống hối ăn năn. 
    -  Trước khi chết phải tẩy rửa mội bợn nhơ tội lỗi 25. 

Viện Phụ Hyperichus nói: “Đời sống của đan sĩ là sự rập khuôn bắt chước đời sống các 
Thiên Thần, nhờ việc luyện tẩy vết nhơ tội lỗi và thống hối ăn năn“. Thánh Biển Đức ví đời 
sống của đan sĩ như một Mùa Chay (LB 49,1). Trước khi đề nghị với các đan sĩ một lối sống, 
một con đường trở về với Chúa, thánh Biển Đức là người tiên phong và gương mẫu của đời 
sống sám hối ăn năn. 

 Sau đây chúng ta sẽ học gỏi về quan niệm và tư tưởng của thánh Biển Đức trong quyển 
luật đan tu của Người. 

 

4.3. TINH THẦN SÁM HỐI TRONG LUẬT 

       THÁNH  BIỂN-ĐỨC 

 Đối với thánh Biển Đức, cuộc đời của người đan sĩ là một cuộc trở lại liên tục và triệt để. 
Lời mở đầu cho quyển luật đan tu do Ngài soạn nói lên ý nghĩa thần học việc trở lại của 
người đan sĩ. 

 "Con ơi! Hãy lắng nghe lời thầy dậy, hãy ghé tai lòng con thuận tình đón nhận lời cha 
hiền khuyên nhủ và thực hành cho bằng được, để nhờ cố gắng vâng phục, con sẽ trở về với 
Đấng con đã xa lìa vì ươn hèn bất tuân" (1-2). 

  Vào dòng có nghĩa là "trở về với Thiên Chúa", là đi theo chúa Kitô. Người đan sĩ từ bỏ 
thế gian và những sự quyến rũ trần tục để "trở về với Thiên Chúa", hầu tránh khỏi cơn thịnh 
nộ của Chúa trong ngày phán xét. Thánh Biển Đức khuyên người nhập tu phải can đảm chỗi 
dậy và đáp lại lời  kêu gọi của Chúa: "Hôm nay nếu các con nghe tiếng Chúa, thì các con 
đừng cứng lòng nữa!" (10)  Hãy can đảm theo Chúa! Và thánh Biển Đức dùng lời của Tông 
đồ Phaolô để khuyên nhủ người đan sĩ: "Các con hãy chạy bao lâu còn ánh sáng sự sống, kẻo 
khi bóng tối sự chết bao trùm trên các con thì  đã quá trễ!"(13). Thánh Biển Đức nói tiếp: 
"Nếu chúng ta muốn ở trong Nước Chúa, mà không chịu chạy mau trên đường thánh thiện, 
thì không thể nào vào được"(22). Muốn vào "ở trong cung điện Chúa", muốn "nghỉ ngơi trên 
núi thánh Chúa", và muốn "đi theo con đường Người chỉ", thì phải "cải tà qui chính" và 
"bước vào đó với tâm hồn trong sạch, thực thi công chính" và "sống bác ái với mọi người" 
(25-27). Thánh Biển Đức cảnh cáo những người do dự không dám hết mình dấn thân theo 
Chúa và chậm trễ trong việc ăn năn trở lại. Người nói: "Nếu chúng ta còn sống thêm ngày 
nào, chính là Chúa còn thương gia hạn cho chúng ta, để chúng ta sửa chữa lỗi lầm, như lời 
thánh Tông đồ nói: "Anh em không biết rằng lòng kiên nhẫn của Thiên Chúa dục chúng ta 
phải lo mà hối cải ăn năn đó sao?" (36-37). 

                                                      

25 Bonifaz Miller, Die Wuestenvaeter sag mir ein gutes Wort, Verlag Butzon und Berker Muenchen 1976, 

trang 195. 
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 Sau khi đã kêu gọi sám hối trở lại với Chúa, nghĩa là vào dòng dấn thân sống đời đan tu 
26. Thánh Biển Đức đặt chương trình cho "người trở lại" phải sống làm sao cho trọn vẹn ơn 
gọi của mình trong đan viện: Dó là luôn luôn tỉnh thức chiến đấu với bản tính tự nhiên là 
ươn hèn và bất phục tùng. Nếu như chưa yêu mến Thiên Chúa đủ, thì ít ra vì sợ hãi hình 
phạt hỏa ngục mà chấp nhận khổ chế hy sinh và tuân giữ lề luật của Chúa và đan viện. 

Với mục đích giúp đỡ cho những "người trở lại" có phương tiện và cơ hội "khử trừ nết 
xấu và bảo toàn đức ái", thánh Biển Đức thiết lập đời sống đan tu như "Trường học phụng 
sự Thiên Chúa" và đồng thời Ngài đặt ra một số qui luật tối thiểu như những chỉ dẫn cần 
thiết cho "những người trở lại" có thể tiến tới trong đường nhân đức và "chia sẻ cuộc khổ 
nạn của Chúa Kitô hầu được dự phần vinh quang trong nước trời". 

Để đạt tới cùng đích của lý tưởng đời sống đan tu, người đan sĩ phải đi theo con đường 
hẹp của Phúc âm (Mt 7, 13-14), con đường thánh giá hy sinh và khước từ. Lối sống lý tưởng 
này được thánh Biển Đức diễn tả trong đoạn luật 49 nói về thể thức giữ Mùa Chay: "Đáng lẽ 
cuộc đời của đan sĩ lúc nào cũng phải như trong Mùa Chay... phải diệt trừ tội lỗi, kìm chế 
tính hư nết xấu, phải chuyên cần khóc lóc nguyện cầu, miệt mài đọc sách nguyện ngắm, 
thành tâm thống hối và thực hành chay tịnh" (1-4). 

Trong bản thống kê những khí cụ việc lành (Đoạn 4), thánh Biển Đức nêu lên tất cả những 
gì đan sĩ phải tránh hoặc phải thực hành. Thánh nhân nói về sự cần thiết của việc thống hối 
sửa sai: "Hàng ngày trong lúc cầu nguyện, con hãy khóc lóc ăn năn và xưng thú cùng Chúa 
mọi lỗi lầm quá khứ và quyết tâm hối cải về sau" (55-58). 

Măc dầu sống trong đan viện, người đan sĩ phải ý thức mình không phải là Thần Thánh 
hay Thiên Thần, mà là một con người có xác và có khả năng phạm tội như mọi người. Vì thế 
phải luôn luôn tỉnh thức đề phòng. Thánh Biển Đức dạy: "Chúng ta phải cảnh giác coi chừng 
những ước muốn xấu xa vì sự chết rình chờ bên cửa lạc thú. Cũng vì thế Thánh Kinh dạy ta: 
"Con đừng chiều theo nhục dục!". 

"Nếu Chúa để mắt nhìn xem người lành kẻ dữ, và từ trời cao, Chúa hằng quan sát con cái 
loài người xem có ai là người hiểu biết và tìm kiếm Chúa; nếu các Thiên Thần bản mệnh coi 
sóc chúng ta ngày đêm tường trình lên Chúa mọi việc chúng ta làm, thì hỡi anh em, mọi giây 
phút chúng ta phải cảnh giác như ngôn sứ nói trong Thánh vịnh, kẻo một lúc nào đó Chúa 
bắt gặp chúng ta đang chiều theo điều ác và trở thành vô dụng. Giờ đây Chúa còn dung thứ, 
vì người nhân từ và chờ đợi ta hoán cải tốt hơn..." (LB. 7, 26-3O). 

 Để cho khỏi chỉ nói lý thuyết suông, thánh Biển Đức hoạch định cho đan sĩ và viện phụ 
những điều phải thực thi trong đời sống của mình. Thánh nhân khuyên phải năng dùng 
phương dược của Bí Tích giải tội để cải tiến. Xưng thú tội lỗi của mình với viện phụ hoặc với  
Cha linh hướng là thái độ của người khiêm nhường và thành tâm thống hối. Người nói: "Bậc 
khiêm nhường thứ năm là: với lòng khiêm nhường thành thực bày tỏ với viện phụ mọi tư 

                                                      

26 Thánh Biển Đức gọi ngày vào dòng tu là "ngày trở lại" : Reliqui ommnes ut convertuntur ita sint ... LBĐ. 

63,7. 
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tưởng xấu và những lỗi thầm kín, như lời Thánh Kinh truyền dạy: "Con hãy cho Chúa biết 
đường lối con đi và trông cậy vào Người". Ngôn sứ cũng nói: "Con đã thú tội con với Chúa, 
con chẳng dấu Ngài về lỗi lầm của con, và con tự nhủ: nào chúng ta đi thú tội với Chúa, và 
chính Ngài tha thứ tội vạ cho con" (LB. 7, 44-48). 

Như một người cha hiền từ yêu thương con cái của mình và không muốn đứa nào bị hư 
đi, thánh Biển Đức dạy viện phụ phải có một tình yêu đặc biệt đối với những đan sĩ sa ngã lỗi 
lầm. Bổn phận của viện phụ là phải làm mọi cách để đan sĩ lỗi lầm hối cải ăn năn. Chúng ta 
hãy đọc đoiạn luật 27:  

"Viện phụ phải tận tình chăm sóc những anh em lầm lỗi, vì thầy thuốc không cần cho 
người mạnh khỏe, nhưng cần cho người ốm đau... Viện phụ hãy dùng hết tài năng khôn 
khéo lo lắng đặc biệt cho những anh em sai lỗi, để đoàn chiên đã giao phó cho Ngài săn sóc, 
sẽ không bị mất con nào. Ngài phải biết là mình đã nhận trọng trách hướng dẫn các linh hồn 
yếu đuối, chứ không phải là bạo quyền trên các linh hồn lành mạnh... Ngài hãy noi gương 
nhân từ của Đấng chăn chiên lành, bỏ 99 con chiên trên núi, để đi tìm một con chiên lạc. Khi 
thấy con nào suy nhược, Ngài động lòng thương hại, vác lên vai mà đưa về đoàn chiên". 

Trong cách đối xử với các đan sĩ yếu đuối lỗi lầm, thánh Biển Đức nhắn nhủ viện phụ 
đừng nóng nảy bẻ gãy cây sậy đã bị dập. Nhưng nếu đan sĩ hư hỏng cứng cổ bất trị, thì 
Người khuyên viện phụ phải hành động như một bác sĩ giỏi nghề: "Khi đã lấy lời khuyên như 
thuốc xoa bóp, dùng lời Thánh Kinh như thuốc uống, ngay cả hình phạt tuyệt thông và đánh 
đòn như giải phẫu, mà vẫn không hiệu nghiệm, thì viện phụ hãy dùng phương dược linh 
nghiệm hơn; đó là cùng với anh em tất cả cầu nguyện cho kẻ ấy để xin Chúa toàn năng chữa 
người anh em đau yếu ấy được lành mạnh. Nếu như vậy vẫn không chữa khỏi, lúc ấy viện 
phụ hãy dùng lưỡi dao sắc bén như lời thánh Tông Đồ dạy: "Hãy chặt đứt điều ác khỏi anh 
em!" (1 Cr 5,13), và "kẻ thất tín muốn đi thì cứ đi" để một con chiên bệnh khỏi lây sang cả 
bầy" (LB. 28, 3-8). 

Dầu đã bị loại ra khỏi đan viện vì tật xấu và lỗi lầm và không chịu hối cải, nhưng nếu sau 
đó người đan sĩ đã bị loại hối hận và xin vào dòng trở lại, thì thánh Biển Đức cũng ban phép 
được tái nhận cho đến lần thứ 3, với điều kiện là đương sự phải cam đoan hối cải và sửa đổi 
đời sống (LB. 29). Thánh Biển Đức khuyên dạy đan sĩ không được ngã lòng trông cậy. Trong 
bảng liệt kê các khí cụ việc lành, khí cụ cuối cùng người đan sĩ phải dùng là: "Đừng bao giờ 
nghi ngờ lòng thương xót của Chúa" (LB. 74). "Ngã lòng trông cậy" thường là cám dỗ cuối 
cùng trong đời người đan sĩ thiếu tín trung, sống khô khan nguội lạnh. Tình yêu của Thiên 
Chúa bao la. Sự xót thương của Thiên Chúa không có giới hạn. Càng yếu đuối, chúng ta càng 
phải cậy trông vào Chúa. Người đan sĩ không được cố chấp, buông xuôi và ngã lòng, nhưng 
phải luôn luôn chỗi dậy và quyết tâm đổi mới cuộc đời. 

 Tất cả những gì đã nói trên đây cho chúng ta thấy rằng: sự thống hối và cải tiến chiếm 
một vị trí quan trọng trong đời sống đan tu. Sám hối và đổi mới cuộc đời là một việc bổn 
phận của mỗi đan sĩ. 

Sau đây chúng ta sẽ học hỏi về ý nghĩa và mục đích của lời khấn cải tiến theo tinh thần 
của thánh Biển Đức. 
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4.4. Ý NGHĨA và MỤC-ĐÍCH  

       CỦA LỜI KHẤN CẢI-TIẾN ĐAN TU 

 Khi bước chân vào đan viện, người tu sinh từ bỏ thế gian và khước từ nếp sống cũ và 
đồng thời mặc lấy con người mới trong một môi trường và nếp sống mới. Khi gia nhập đan 
viện, người tu sinh nhập học trong "Trường dạy phụng sự Thiên Chúa" do thánh Biển Đức 
thiết lập. Sau nhiều năm học hỏi và luyện tập, người đan sĩ tuyên thệ sẽ chiến đấu anh dũng 
dưới cờ chiến thắng của Chúa Kitô phục sinh. Đan sĩ trở thành "binh sĩ Chúa Kitô" (Miles 
Christi). Họ biết rằng lý tưởng họ đang theo đuổi rất là cao đẹp, và cùng đích của việc dấn 
thân của họ rất cao thượng. Đời sống của họ phải là "Đời Sống Thiên Thần" (Vita angelica). 
Tuy nhiên không phải áo dòng làm nên "đời sống thiên thần"; cũng không phải hễ sống 
trong đan viện là trở thành "Thánh". Họ phải quyết liệt trường kỳ chiến đấu với "ba thù". 
Không đan sĩ nào được miễn trừ chiến đấu cả - bề trên cũng như bề dưới -  bởi vì những kẻ 
thù ấy là du kích quân nằm vùng trong tâm địa của mỗi người. Tiêu diệt "con người cũ", 
đánh bại tính hư tật xấu và tội lỗi là nhiệm vụ của mỗi người Kitô hữu. Không ai có thể thay 
thế và đánh mướn cho người khác. Chiến đấu với tội lỗi và chống trả tính hư tật xấu là một 
cuộc chiến gay go và không có hạn định thời gian. Vũ khí phải dùng đó là ơn Chúa. Chiến 
thuật phải được áp dụng trong cuộc chiến đã được Chúa Giêsu hoạch định: "Tỉnh thức và 
cầu nguyện" (Mt 26.41). Đan viện là tiền đồn kiên cố mà thánh Biển Đức đã thiết lập cho các 
đan sĩ. Kỷ luật chiến đấu là quyển Luật đan tu. Trong đó thánh Biển Đức đặt ra ba qui luật 
tổng quát hướng dẫn người đan sĩ chiến đấu để đạt chiến thắng. Đó là ba lời khấn đan tu: 
vâng phục, bền đỗ và cải tiến. 

"Cải tiến" là một lời khấn quan trọng đối với người đan sĩ. Nhưng cũng là một lời khấn ít 
được đề cập đến hơn cả. Cho đến bây giờ sau 25 năm khấn dòng, tôi chưa bao giờ nghe nói 
về lời khấn "cải tiến" một cách đầy đủ như các lời khấn khác. Mặc dầu lời khấn này là cốt lõi 
của đời sống tu trì. "Các con hãy trở lên trọn lành như cha trên trời!" (Mt 5,48). "Trở lên 
trọn lành" là lý tưởng và mục đích của đời sống đan tu. Lời khấn cải tiến là một phương tiện 
hữu nghiệm để đạt cứu cánh: "Sự hoàn thiện đức ái". 

Muốn chiến thắng hiển hách và nhận được triều thiên vinh quang, người đan sĩ phải kiên 
nhẫn luyện tập hàng ngày và luôn luôn cải tiến về mọi phương diện. Con người, bởi bản tính 
tự nhiên, có khuynh hướng tìm cầu sự dễ dãi. Trí tuệ và ý chí nhiều khi không làm chủ được 
bản năng. Sự hiểu biết và ước muốn nhiều khi không đi đôi với nhau, nhưng đi ngược chiều 
hoặc chống đối nhau. Đời sống của người tín hữu không luôn luôn phản chiếu đức tin của 
họ. Cái kinh nghiệm đó thánh Phao Lô đã có: "Tôi cũng chẳng hiểu được việc tôi làm, bởi vì 
điều tôi muốn thì tôi lại không làm, còn điều tôi chê ghét thì tôi lại làm!" (Rm 7,15). 

Người đan sĩ, mặc dầu đã khấn hứa và nhiều năm sống trong đan viện, nhưng rất có thể 
đời sống của họ không phản ảnh trung thực đời sống tận hiến. "Hữu danh vô thực". Họ theo 
khuynh hướng tự nhiên muốn sống dễ dãi an nhàn! Trên phương diện đời sống tập thể cộng 
đồng cũng vậy. Lịch sử Hội Thánh và lịch sử các dòng tu chứng minh rõ ràng điều đó. Bao 
nhiêu cuộc canh tân trong lịch sử là bấy nhiêu lần cải tiến cố gắng vươn lên bắt đầu làm lại 
cuộc đời.  Cải tổ mới nhất thuộc thế hệ chúng ta hôm nay là cuộc cải tổ của Công Đồng 
Vaticanô đề xướng và cổ võ: "Trở về nguồn", "tìm lại căn tính của mình", "bảo tồn ý muốn và 
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tinh thần của vị sáng lập dòng"... Đó là những điệp khúc mà chúng ta thường đọc thấy trong 
các văn kiện của Công Đồng Vaticanô II.  Nhưng rồi đâu cũng vào đấy! Con người vẫn là con 
người! Trước chúng ta hơn một ngàn rưỡi năm, thánh Biển Đức đã có cái kinh nghiệm đó. 
Để tiến tới và đạt được mục đích, phải có phương tiện và điều kiện. Người thiết lập đan viện 
như "Truờng học phụng sự Chúa", và đặt ra Lời Khấn Cải Tiến như một vị thuốc kích thích tố, 
như một phương tiện thúc giục người đan sĩ phải tiến đức tu thân, trở nên hoàn thiện. 

Lời Khấn Cải Tiến hướng dẫn và điều động thực thi những lời khấn khác. Đó là động lực 
thúc đẩy đan sĩ tuân giữ nghiêm chỉnh các lời khấn khác. Làm sao có thể nói được là tiến bộ 
trong đàng nhân đức, khi mà người đan sĩ không vâng phục hoặc chẳng giữ lời khấn khó 
nghèo v.v..? Với lời khấn cải tiến, người đan sĩ không được phép dừng bước trên đường tiến 
đức. Bởi vì trong đời sống thiêng liêng, dừng bước là đi thụt lùi (Th. Bernardo). Lời khấn cải 
tiến không cho phép đan sĩ sờn lòng trong việc tìm kiếm Chúa. Trước mọi thăng tầm của 
cuộc sống, đan sĩ phải luôn luôn hướng lên và tiến tới, bởi vì họ đã khấn hứa "Cải Tiến". Và 
cũng vì lời khấn cải tiến, dầu yếu đuối sa ngã, nguời đan sĩ không đuợc ngã lòng nản chí; 
nhưng phải chổi dậy trong tinh thần lời khấn cải tiến và bắt đầu lại đời sống mới với sự hổ 
trợ của Chúa và sự cố gắng của mình. Chán nản, buông trôi và ngã lòng là một lỗi lầm đối với 
Lời Khấn Cải Tiến. 

Như thế, lời khấn cải tiến theo tinh thần luật thánh Biển Đức là một phương duợc phòng 
ngừa và cũng có khả năng trị liệu. Dựa trên nền tảng Phúc Âm và giáo lý của Cassien 27, 
thánh Biển Đức đã soạn thảo quyển Luật đan tu với mục đích giúp các đan sĩ "trở về với 
Thiên Chúa" bằng đời sống cụ thể. 

Theo quan niệm của Cassien, khi vào dòng người đan sĩ thực hiện ba sự từ bỏ tương 
đương với những lời hứa khi chịu Phép rửa tội. Người đan sĩ từ bỏ thế gian, khước từ của cải 
và đoạn tuyệt với khoái lạc xác thịt. Thánh Biển Đức đồng quan điểm với Cassien, nhưng 
Nguời muốn cụ thể hóa những việc từ bỏ của người quyết định "trở lại với Thiên Chúa". Đối 
với thánh Biển Đức, việc từ bỏ thế gian để trở về với Thiên Chúa là một động tác liên tục 
suốt cuộc đời của đan sĩ. Bỏ thế gian không phải chỉ xa lánh thế gian mà thôi, nghĩa là xác 
sống trong nhà dòng mà tâm hồn bay lượn ngoài thế gian. Vì thế thánh Biển Đức đòi buộc 
các đan sĩ không những phải sống trong nội cấm của đan viện, mà còn phải có những thái độ 
dứt khoát đối với thế gian như: không nhận thư từ, tặng vật của cha mẹ bạn bè, không được 
nói chuyện với khách khi không có phép của viện phụ, trong cách ăn uống nói năng không 
được giống người đời... Đùa giỡn cười cợt là kiểu cách của con người thế gian. Khiêm 
nhường đơn sơ hèn mọn là tư cách của người đan sĩ. 

Từ bỏ thế gian, khử trừ tội lỗi, đó mới chỉ là phương diện tiêu cực của việc trở lại với 
Thiên Chúa. Thánh Biển Đức muốn các đan sĩ trở lại một cách tích cực hơn. Đan sĩ phải ý 
thức về đời sống mới và sẵn sàng làm bất cứ điều gì Thiên Chúa muốn. Họ chủ động tìm 
kiếm và thực hành các việc lành và nhân đức. Họ biết rằng vâng phục và khó nghèo là những 
phương tiện cần thiết và hữu hiệu nhất để bảo đảm "sự trở lại với Thiên Chúa" một cách 
trung thực. Họ yêu mến ơn gọi đan tu của mình và tận tình tuân giữ các điều luật dòng 

                                                      

27 Cassien, Les Institutions monastiques et les Conférences avec les Pères du Désert. 
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truyền dạy. Bởi vì đó là con đường đưa đến cao đỉnh trọn lành đức ái "Culmina perfectae 
Caritatis". Vì tình yêu Thiên Chúa thúc đẩy, người đan sĩ "không lấy gì hơn Chúa Kitô". 

Cũng như mọi người Kitô hữu khác, đan sĩ đang thực hiện một cuộc hành trình về Quê 
Thực Trên Trời. Lộ trình  khó khăn và đòi nhiều cố gắng hy sinh. Việc dấn thân tìm kiếm Chúa 
bằng đời sống đan tu tuy hấp dẫn, nhưng không phải là dễ dàng. Muốn đạt cùng đích của sự 
hoàn thiện và hạnh phúc vĩnh cửu, người đan sĩ phải luôn luôn nhớ mình là ai, tỉnh thức 
chiến đấu, đi tới và tiến lên, "trở nên hoàn thiện" trong ơn gọi đặc biệt của mình. Tin tưởng 
vào tình yêu bao la của Thiên Chúa, người đan sĩ quyết tâm theo Chúa Kitô bằng con đường 
hẹp, nhưng bảo đảm đưa đến cùng đích vinh quang dưới sự hướng dẫn của vị đại diện  Chúa 
Kitô là viện phụ, và bằng việc thực thi Lời Khấn Cải Tiến vá các lời khấn khác được thánh 
Biển Đức hoạch định trong quyển luật đan tu của Người. 

 

4.5. THỰC HÀNH LỜI KHẤN CẢI TIẾN 

Sau khi đã học hỏi về lời khấn cải tiến dưới ánh sánh của Kinh Thánh và trong tương quan 
với luật thánh Biển Đức, thiết tưởng chúng ta cũng không được quên chỗ đứng và vai trò 
của lời khấn này trong đời sống của mỗi người đan sĩ và đời sống cộng đồng. 

Nhiều đan sĩ, mặc dầu đã sống trong đan viện lâu năm, vẫn chưa thực sự sám hối, nghĩa 
là chưa đổi mới. Họ sống trong nhà Chúa như những tội nhân hối hận. Đó là những người 
con hoang đàng đã trở về nhà Cha, nhưng vẫn ăn ở theo nếp sống cũ, nghĩa là không đổi 
mới. Hạng đan sĩ nầy giống như người con trai thứ hai mà Chúa Giêsu kể trong Phúc Âm (Mt 
21,30). Chúa mời gọi y đi làm việc trong vườn nho của Người. Y lanh lẹ trả lời: "Vâng, con sẽ 
đi làm ạ". Nhưng rồi vẫn nằm ở nhà! Nếu thành thực với chính mình, có lẽ chúng ta phải nói: 
Chúng ta đã nghe lời Chúa kêu gọi và chúng ta đã vào làm việc trong vườn nho của Người; 
nhưng chúng ta không hết mình và tận tâm, chúng ta lần lựa và làm việc một cách bất đắc 
dĩ, vẫn sống ươn hèn biếng nhác... 

Người đan sĩ sống ơn gọi của mình một cách triệt để, đó là họ sống như những người con 
ưu ái của Cha trên trời. Họ sám hối thực sự chứ không phải chỉ hối hận mà thôi. Người đan 
sĩ chân chính sống tinh thần của một người con sám hối, nghĩa là gột rửa con người cũ và 
mặc lấy con người mới trong Đức Kitô (Rm 6,6). 

Con người đó, đan sĩ phải luôn luôn giữ gìn, phải luôn luôn bảo tồn, phải luôn luôn sửa lại 
nếu bị cũ kỹ hư hỏng, phải rửa cho sạch, nếu bị dơ nhớp. Để được như vậy, người đan sĩ 
phải thấu triệt những nguyên tắc, thấy rõ mục đích, quyết tâm theo đuổi và kiên trì luyện 
tập. Việc đổi mới con người nội tâm của chúng ta được thực hiện và duy trì bằng việc triệt 
để giữ các lời khấn, tuân giữ luật dòng và thực thi nhân đức và các việc lành. 

Thực vậy, để giúp các đan sĩ có điều kiện và phuơng tiện đổi mới và cải tiến, Hội Thánh đã 
đặt ra những luật lệ cụ thể. Giáo luật số 662 truyền dạy các tu sĩ "phải đặt mẫu mực tối cao 
của đời sống mình bằng việc theo gương Chúa Kitô". Một cách minh bạch rõ ràng hơn, Giáo 
luật số 664 nói: "Các tu sĩ hãy ra sức hoán cải nội tâm trở về với Thiên Chúa, xét mình hằng 
ngày và năng lãnh nhận Bí Tích giải tội". 



Lý Tưởng Phúc Âm 87 

Đấy là nền tảng pháp lý của lời khấn cải tiến. "Hoán cải nội tâm trở về với Chúa" là nội 
dung và mục đích của lời khấn cải tiến. Bổn phận chính yếu của đan sĩ là "trở nên hoàn 
thiện" như ý Cha trên trời. Vì thế, người tu sĩ đích thực không thể sống nửa nạc nửa mỡ, 
không nóng mà cũng chẳng nguội. Sự sám hối và đổi mới liên tục và không ngừng là một đòi 
hỏi đương nhiên của ơn gọi đan tu. Trong ý nghĩa đó, nếu một tu sinh gia nhập đan viện chỉ 
vì lý do trần tục và nhân loại, thì không đủ lý do để nhận cho khấn dòng. Lương tâm của tu 
sinh đó cũng không cho phép đương sự tuyên khấn Cải Tiến, nếu không thực sự muốn dấn 
thân "hoán cải nội tâm trở về với Chúa". Thực ra không ai là "thánh" cả trước khi muốn 
được nên thánh. Không ai là "thánh" từ bẩm sinh. Nhưng mọi người có thể là "thánh", nếu 
biết hợp tác với Chúa Thánh Linh, Đấng hành động trong tâm hồn mỗi người. Chúng ta sẽ là 
"Thánh" nếu biết sử dụng đúng mức ơn Chúa ban và thực thi trọn vẹn ý Chúa. Chúng ta sẽ 
làm được "những việc lạ lùng" nhờ Chúa Kitô và với Chúa Kitô. Chính người đã nói với chúng 
ta như vầy: "Thầy là cây nho. Chúng con là những ngành nho. Ai ở trong Thầy và được Thầy 
ở trong kẻ ấy, thì sinh nhiều hoa trái; Vì không nhờ Thầy thì các con chẳng làm chi được." 
(Ga 15,5). 

 Như thế, phương tiện phải dùng trước tiên là phải sống kết hiệp với Chúa, phải siêng 
năng cầu nguyện. Một đan sĩ không cầu nguyện sẽ không thể cải tiến. Cầu nguyện không 
những là phương tiện, mà còn là điều kiện cần thiết cho việc đổi mới cuộc đời và cải tiến nội 
tâm. Cầu nguyện có thể là cầu nguyện chung của cộng đoàn và cầu nguyện cá nhân. 

Phương tiện thứ hai để giữ lời khấn cải tiến cho hữu hiệu, đó là xét mình và nguyện ngắm 
mỗi ngày. Đời sống đan tu cũng được gọi là đời sống chiêm niệm. Tất cả chương trình sống 
của người đan sĩ phải chung qui vào mục đích chính yếu: Đó là sống kết hiệp mật thiết với 
Chúa bằng tâm tình yêu mến và bằng đức tin. Trong mọi giây phút, bất cứ làm gì, người đan 
sĩ phải sống trong sự hiệp thông linh thiêng nhiệm mầu với Chúa Ba Ngôi, nhưng một cách 
sống động đặc biệt là trong thời gian nguyện ngắm mỗi ngày và cử hành phụng vụ hằng 
ngày. 

 Việc xét mình sáng tối mỗi ngày là một việc tự kiểm thảo chính mình để cải tiến. Biết 
Chúa và biết mình. Biết Chúa để mà yêu mến và cám ơn; biết mình để sửa sai và cầu tiến. 
Việc xét mình và nguyện gẫm mỗi ngày rất cần thiết cho việc thực thi Lời Khấn Cải Tiến trong 
đời sống đan tu. 

 Phương tiện thứ ba người đan sĩ phải biết tận dụng để tiến tới trong đường nhân đức, 
đó là học hỏi Lời Chúa và tĩnh tâm mỗi tháng và hằng năm. Hiến pháp dòng và Giáo Luật 
buộc các Bề Trên phải liệu cho các tu sĩ của mình có thể tĩnh tâm mỗi tháng và hàng năm 
(GL. 661 và 663,5). Bởi vì những ngày tĩnh tâm là thời gian bồi bổ tinh thần. Nếu xử dụng 
đúng mức các ngày tĩnh tâm, người đan sĩ có thể hồi phục sức khỏe thiêng liêng và tìm lại 
nghị lực mới để tiến tới. Đừng coi những ngày tĩnh tâm như một khóa hội thảo hoặc tu 
nghiệp. Hãy tận dụng việc tĩnh tâm như một thời gian gặp gỡ Thiên Chúa và gặp gỡ chính 
mình. Đó là ngày giờ tiện lợi nhất để kiểm điểm đời sống mình dưới ánh sánh Phúc Âm. 

Phương tiện thứ tư là những khí cụ cần thiết nhất và cụ thể hơn cả cho việc cải tiến đời 
sống nội tâm của người đan sĩ: Đó là siêng năng lãnh nhận Bí Tích giải tội và Bí Tích Thánh 
thể. 
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Bí Tích hòa giải và Bí Tích Thánh Thể là những phương dược thiêng liêng rất cần thiết cho 
đời sống của người đan sĩ. Cũng như đèn sẽ tắt, nếu hết dầu, và xe sẽ không chạy, nếu cạn 
xăng; sinh lực cần thiết cho đời sống thiêng liêng của đan sĩ sẽ không còn, nếu không chịu 
đón nhận Chúa qua Bí Tích Thánh Thể. Ánh sáng của mặt trời sẽ mờ đi và sức nóng của nó bị 
giảm bớt vì những đám mây dày đặc che khuất. Cũng thế, người đan sĩ sẽ trở nên nguội lạnh 
và mê muội, nếu cứ để tính mê tật xấu và tội lỗi của mình che phủ lương tâm, nghĩa là 
không chịu giải tỏa chúng bằng Bí Tích Giải tội. Ý thức được tầm quan trọng nầy đối với đời 
sống thiêng liêng của người Kitô hữu nói chung và một cách đặc biệt đối với người tu sĩ, Hội 
Thánh khuyên phải thường xuyên cử hành hai Bí Tích nầy trong các cộng đoàn tu trì. Trước 
Công Đồng Vaticanô II, Giáo luật truyền dạy các tu sĩ nên xưng tội hằng tuần; ngày nay Giáo 
luật mới nhắn nhủ các tu sĩ "phải năng lãnh nhận Bí Tích thống hối" (GL. 664), và "phải cố 
gắng hết sức để hằng ngày tham dự Thánh Lễ, lãnh nhận Mình Thánh Chúa và thờ lạy chính 
Thiên Chúa hiện diện trong Bí Tích Thánh Thể" (GL. 663,2). 

 Chúng ta phải biết tận dụng hai Bí Tích nầy để phát triển đời sống thiêng liêng. Mỗi 
người phải sốt sáng và ý thức khi cử  hành và đón nhận Bí Tích. Cái nguy hiểm cho người đan 
sĩ ở đây không phải là việc bỏ xưng tội rước lễ như những bổn đạo thường ngoài đời, mà là 
sự quen lờn và khinh thường. Cũng vì thường xuyên đón nhận hai Bí Tích nầy mà người đan 
sĩ dễ dàng trở thành máy móc, nhàm chán: Xưng tội một cách chiếu lệ, tùy hứng. Chịu lễ vì 
thói quen, vì phải làm như thế, tham dự Thánh lễ một cách trễ nải và thiếu ý thức và tâm 
tình đạo đức. Khi đan sĩ cảm thấy ngại ngùng xưng tội, và rước lễ chiếu lệ hoặc theo thói 
quen, đó là lúc đan sĩ đang đi xuống dốc của đường thiêng liêng. Bởi vì Bí Tích Giải tội, đối 
với người đan sĩ, không những để tha tội, mà còn là một cơ hội để nhận thức về mình, để 
khai quang những khoảng đất hoang cỏ dại trong tâm hồn, để định hướng và lấy trớn mà 
tiếp tục cuộc hành trình thiêng liêng. Những lời khuyên bảo của cha giải tội, những lời bàn 
hỏi tin tưởng của đương sự là những yếu tố cần thiết cho việc cải tiến nội tâm và đời sống 
đạo đức tu trì. Và qua động tác ăn năn thống hối được cụ thể hóa bằng Bí Tích Giải tội, đan 
sĩ cũng nhận được ân sủng và sự giúp đỡ cần thiết của Chúa cho đời sống thiêng liêng của 
mình. 

 Đối với Bí Tích Thánh Thể thì đã quá rõ: Đó là lương thực nuôi dưỡng đức tin, là sức sống 
thiêng liêng, là của ăn ban sự sống đời đời. Nhờ việc rước lễ, chúng ta kết hiệp với Chúa một 
cách cụ thể và sống động. Nhờ sự hiệp thông hằng ngày với Chúa mà chúng ta được thánh 
hóa và càng ngày càng trở nên giống hình ảnh Chúa hơn trong sự công chính và thánh thiện 
của Người. 

 Ngoài những phương tiện cần thiết cho việc cải tiến nội tâm như vừa trình bày trên đây, 
người đan sĩ cũng cần có những gương lành sống động của anh em và môi trường thích hợp 
của cộng đồng cho việc tiến đức của mình. Câu tục ngữ Việt Nam: "Gần mực thì đen, gần 
đèn thì sáng" hoặc "Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài" cũng có thể áp dụng cho đời sống tu đức. 
Thánh Biển Đức truyền dạy viện phụ "phải lấy gương lành chỉ vẽ môn đệ hơn là dùng lý 
thuyết suông" (LB. 2,12). Gương sáng có giá trị gấp ngàn lần lời giảng dạy. Bởi thế các đan sĩ 
phải làm gương cho nhau trong việc tiến đức tu trì. Mỗi người phải ý thức trách nhiệm của 
mình đối với anh em. Đừng nói và làm điều gì gây gương xấu cho anh em! Chúa Giêsu đã 
phải phàn nàn và chúc dữ cho những người làm gương xấu:"Ai làm cớ gây nên vấp phạm 
cho em nào trong đám trẻ tin vào Thầy đây, thì tốt hơn hãy cột đá vào cổ và đem dìm xuống 
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đáy biển" (Mt 16,8). Trong nhà dòng thường không có những gương xấu cả thể, nhưng cách 
sống nguội lạnh ươn hèn của nhiều đan sĩ tạo thành một bầu khí "khó tu". Nhiều người 
thiện chí muốn tu thực sự đã phải bỏ dòng ra đi vì "vỡ mộng". Đã hơn một lần tôi nghe câu 
nói này: "Tưởng rằng trong nhà dòng thế nào, chứ như thế thì về tu tại gia còn hơn". Những 
kiểu cách "sống trưởng giả" xa lạ với lý tưởng đan tu là một bức tường vĩ đại ngăn cách 
những người khác muốn nhập tu. Có nhiều nhà dòng ngày nay không có thỉnh sinh vào tu, 
hoặc người vô thì ít mà người ra thì nhiều. Thấy vậy người ta tưởng rằng: Luật pháp nhà 
dòng quá nhiệm nhặt, lối sống trong tu viện không hợp thời v.v.. Rồi người ta tìm cách sửa 
đổi luật pháp, chế chẩm nếp sống cho phù hợp với sở thích riêng...  Nhưng lầm to! Những 
người đi tu thực sự không tìm những tiện nghi dễ dãi mà họ đã có ở ngoài đời. Nếu có người 
nào tìm kiếm những sự đó, thì họ thực sự không có ơn gọi sống đời tận hiến đan tu. Đúng 
hơn và tốt hơn là mỗi đan sĩ phải ý thức về ơn gọi của mình và sống thực sự ơn gọi đó để 
giúp nhau cải tiến nội tâm, thực hành nhân đức và tình bác ái huynh đệ. Kinh nghiệm cho 
biết: Mọi khó khăn và vấn đề của cộng đồng đều bắt nguồn từ sự nguội lạnh khô khan của 
mỗi phần tử. Vậy mỗi đan sĩ phải tự cải tiến để cái tiến cộng đồng. Đó là cải cách đích thực 
cần phải có để xây dựng tòa nhà thiêng liêng của đan viện và của Hội Thánh. 

Chớ gì mỗi đan sĩ đều lấy Chúa Giêsu làm mẫu mực cho đời sống của mình và thi đua 
nhau tiến tới trong đường nhân đức! Như thế mỗi người sẽ là một tấm gương cho anh em 
noi theo và cộng đồng đan viện sẽ trở thành một "Học Đường đào tạo những vị thánh". 

 

4.6. KẾT LUẬN 

 "Cải Tiến" là một lời khấn đặc biệt do thánh Biển Đức thiết lập cho các đan sĩ sống đời 
tận hiến theo tinh thần và Luật đan tu của Người. Lời khấn cải tiến cũng được Giáo luật đề 
cập đến như một tiêu chuẩn sống của người tu sĩ (GL. 664). Lời khấn cải tiến hướng dẫn và 
chỉ đạo cho đan sĩ trong việc thực thi các lời khấn khác. Khi tuân giữ kỹ lưỡng các lời khấn 
khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục, đó là người đan sĩ đã thực thi lời khấn cải tiến. Nói cách 
khác, để hoàn thiện đức ái bằng việc giữ ba lời khấn theo lời khuyên Phúc Âm, người đan sĩ 
phải luôn luôn cầu tiến và canh tân đời sống đức tin và luân lý của mình. 

Lời Khấn Cải Tiến làm cho đan sĩ ý thức điều đó và đồng thời không ngừng gột rửa và đổi 
mới con người cũ. Cái nguy hiểm cho đời sống thiêng liêng của đan sĩ, đó là quen lờn và 
bằng lòng với nếp sống tà tà của mình, nghĩa là mất ý thức về ơn gọi nên thánh mà họ đã 
theo đuổi từ ban đầu. Kinh nghiệm cho chúng ta thấy: càng cao tuổi trong đan viện, càng 
chai lỳ và khó sửa đổi. Chúng ta thường lấy những tập quán thói quen làm bình phong che 
đậy đời sống tầm thường của chúng ta. Nếu Pascal định nghĩa "con người là một cây sậy biết 
suy tư", thì chúng ta cũng có thể nói: "Con người cũng là một con vật sống theo tập quán 
thói quen". Muốn đổi mới, nhất là đổi mới con người nội tâm của chúng ta, thì phải dám 
làm, dám hy sinh, dám mạo hiểm, dám đổi mới canh tân. 

Việc đổi mới đời sống không phải là chỉ bằng bghi thức  khấn hứa, nhưng là bằng việc dấn 
thân không ngừng sống lý tưởng ơn gọi của mình. Trong cuộc chiến trường kỳ với tử thù tội 
lỗi, với thói hư tật xấu và với những quyến rũ trần tục, người đan sĩ phải xử dụng đúng mức 
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những vũ khí như  khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục. Trong mặt trận thiêng liêng nầy, 
người đan sĩ phải biết rằng những yếu tố chiến lược khác cũng rất cần thiết để đạt chiến 
thắng: Đó là lương thực và đồn lũy. Lời Khấn Cải Tiến chính là sức mạnh và lương thực bảo 
đảm cho đan sĩ đủ sức chiến đấu trong đời sống thiêng liêng. Trước vũ lực tấn công của ba 
thù, lời khấn bền đỗ là pháo đài, là nơi ẩn trú vững chắc cho đan sĩ. 

Tóm lại, chúng ta vào dòng không có mục đích nào khác ngoài việc tìm kiếm Chúa và "trở 
nên hoàn thiện như Cha trên trời". Vì thế người đan sĩ không được quên mục đích của mình. 
Phải luôn luôn hướng thiện và cải tiến. Khổng Tử cũng nhắn nhủ người quân tử: "Đại học chi 
đạo, tại minh minh Đức, tại thân dân, tại ư chí thiện". (Đạo của quân tử là làm sáng tỏ đức 
độ của mình, cải hóa tha nhân và chỉ dừng lại ở cõi chí thiện). "Tại ư chí thiện" đó là mục 
đích của lời khấn cải tiến. Không ngừng vươn lên. Không ngừng tiến tới cõi chí thiện. Nói 
theo danh từ nhà đạo là để nên thánh, để trở nên trọn lành. 

 Tuy nhiên, con đường đưa đến "thánh thiện" là con đường hẹp và chông gai, đầy những 
bất trắc khó khăn.  Để khỏi lạc hướng thất vọng, người đan sĩ phải lấy Chúa Giê-su làm kiểu 
mẫu, đặt tin tưởng vào Người và cầu xin ơn Chúa phụ giúp. Nguyên tắc hành động của đan 
sĩ, thánh Biển Đức tóm gọn trong câu: "Trong mọi việc không được lấy gì hơn Chúa Kitô". 
Triều thiên vinh quang bất diệt chỉ được dành cho những ai cam đảm và trung thành chiến 
đấu trong quân đoàn Chúa Kitô đến hơi thở cuối cùng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. LỜI KHẤN BỀN ĐỖ 
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"Kẻ nào bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát". 

                                              Mt 24,13 

 

Chính Người sẽ làm cho anh em bền vững đến cùng, để anh em không có điều gì đáng 

trách trong Ngày của Chúa chúng ta là Chúa Giêsu Kitô ngự đến". 

                                            1Cr 1, 8 

 

 

 Tất cả mọi thành công ở đời nầy là kết quả của ý chí sắt đá và lòng kiên trì thực thi lý 
tưởng. Với kinh nghiệm chiến trường, tướng Foch quả quyết rằng: "Khi một người có đủ khả 
năng mà biết dồn nghị lực và xử dụng các phương tiện vào mục tiêu nhắm tới, rồi kiên nhẫn 
làm việc thì nhất định sẽ đạt được mục tiêu mong muốn". Đức Giám mục Tihamer -Toth viết 
về "Thế lực của lý tưởng" như sau: "Người ta rất có thể làm được những việc phi thường, 
nếu biết dồn nghị lực và ý chí vào việc phụng sự lý tưởng mà họ đã dấn thân theo đuổi". 
Người xưa thường nhắc nhở rằng: "Thiên hạ vô nan sự, nhân tâm tự bất kiên";  nghĩa là:  Ở 
đời không có gì khó cả, chỉ sợ lòng người không bền. Nhà văn Nguyễn Thái Học cũng nói với 
một ý nghĩa đó: "Đường đi không khó vì ngăn sông cách núi, nhưng khó vì lòng người ngại 
núi e sông". 

Lòng người không bền, "lòng người ngại núi e sông". Đó là nguyên do của bao nhiêu thất 
bại và lỡ làng. Thiếu ý chí và sự kiên nhẫn, người ta không thể làm nên những việc lớn. Thiếu 
sự chịu đựng và quyết tâm phấn đấu sẽ không thể đạt được kết quả mong chờ. Con người 
vốn hay quên mục đích nhắm tới và dễ nản lòng thối chí trước những chướng ngại khó khăn. 
Vì thế con người cần đến những yếu tố khuyến khích, thúc đẩy và nhắc bảo để kiên trì chịu 
đựng mọi nghịch cảnh và hăng say chiến đấu. Người lính chiến đấu cho tổ quốc quê hương 
phải tuyên thệ trước khi ra trận. Những người nắm giữ vận mệnh đất nước và điều hành 
trọng trách quốc gia cũng phải hứa trung thành với sứ mệnh của mình. Trong chiều hướng 
đó, thánh Biển Đức đã thiết lập lời khấn bền đỗ và buộc các đan sĩ phải tuyên thệ trước mặt 
Bề Trên và Cộng Đoàn khi gia nhập cộng đồng tu. 

Thánh nhân viết: "Sau khi đã tập tành và suy nghĩ chín chắn, nếu tập sinh hứa giữ mọi 
điều và tuân theo các mệnh lệnh, bấy giờ mới được nhận vào cộng đoàn... Trong nhà 
nguyện, trước mặt mọi người, tập sinh phải khấn khứa: Bền đỗ, cải tiến và vâng phục" (LB. 
58,17). 

 

 5.1.  BỀN ĐỖ HAY VĨNH CƯ ? 

 Tiếng "Bền đỗ" được dùng để dịch danh từ la-tinh "Stabilitas". Thánh Biển Đức dùng 
tiếng Stabilitas để nói về lời khấn bền đỗ: "Suscipiendecs autem in Oratio coram omnibus 
promittat de Stabilitate sua et conversatione morum suorum et oboedientia" (LB. 58,7). Để 
diễn tả những ý nghĩa tương tự, trong những nơi khác, thánh Biển Đức cũng dùng chữ 
"Stabilitas", ví dụ 1,11; 4,78; 58,9 và 60,9.  Đức ngữ  dùng tiếng "Bestaendigkeit". Trong khi 
đó, tiếng Pháp là: Stabilité, Constance, Persistance, persévérence, nghĩa là cái gì có tính cách 
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nhất định, kiên cố, bền vững, không đổi thay. Bản dịch Việt ngữ của Hội Dòng Xitô Thánh Gia 
dùng tiếng "Vĩnh cư" và một vài bản dịch Việt ngữ khác dùng chữ "định sở". 

 Theo thiển ý của tôi, hai chữ vay mượn từ Hán ngữ đó chỉ diễn tả được khía cạnh nơi 
chốn và địa dư mà không diễn tả hết ý nghĩa thiêng liêng và thần học của lời khấn này. Vì 
thế chúng ta hãy tạm dùng tiếng "Bền đỗ". 

 Thật ra từ thời thánh Biển Đức và trong những thế kỷ đầu, lời khấn bền đỗ được hiểu 
theo ý nghĩa rộng rãi hơn là "nhập ở đâu phải sống cố định ở đó". Mãi tới cuối thế kỷ thứ  
VII, các đan sĩ ở Lérins và đặc biệt là là Faustus von Riez bắt đầu nhấn mạnh về khía cạnh địa 
dư và nơi chốn của lời khấn bền đỗ. Trong các bài giảng và sách tu đức bắt đầu xuất hiện 
tiếng "Stabilitas loci". Locus có nghĩa là địa sở, nơi chốn. Danh từ chuyển ngữ vay mượn từ 
chữ Hán là "Vĩnh cư", và "Định sở". 

Trong các bài giảng dành cho các đan sĩ, Faustus thường nói về lời khấn bền đỗ như một 
sự vâng phục tuyệt đối buộc các đan sĩ không được rời bỏ đảo Lérins. Faustus đồng hóa lời 
khấn bền đỗ với việc "vĩnh cư" trong một  địa sở rõ rệt và nhất định. Đảo Lérins là biểu 
tượng và là thước đo của sự bền chí kiên trì, cũng như sự khắc kỷ tu thân của người đan sĩ. 
Không những lời khấn bền đỗ, mà cả lời khấn cải tiến cũng được Faustus đồng hóa với việc 
"định sở vĩnh viễn" ở đảo Lérins. "Sống trong đảo (in insula vivere), đó là đan sĩ đích thực, đó 
là thực thi sám hối" 28. 

Vào thời trung cổ, khi mà đời sống đan tu được hệ thống hóa và tổ chức chặt chẽ bằng 
pháp lý, thì lời khấn bền đỗ cũng như các lời khấn khác được hiến pháp dòng và luật Hội 
Thánh qui định rõ ràng. Trong các văn bản luật lệ dòng tu theo tinh thần của thánh Biển Đức 
đều có những khoản luật nói về lời khấn bền đỗ và việc thực thi lời khấn này. 

Thật ra sự bền đỗ không phải chỉ có ý nghĩa hạn hẹp là "sống trong đan viện", nơi đan sĩ 
đã làm quen, đã thử luyện và được cộng đoàn ưng nhận vĩnh viễn. Khấn bền đỗ trong một  
đan viện không có nghĩa là bắt giam cái thân xác của mình trong bốn bức tường của đan 
viện cho đến chết. Bởi vì có nhiều đan  sĩ chỉ có xác ở trong nhà dòng mà hồn thì bay nhảy 
khắp nơi ở ngoài thế gian. Ngược lại cũng có nhiều đan sĩ đã khấn bền đỗ trong đan viện, 
nhưng vì vâng lời hoặc do hoàn cảnh bắt buộc phải sống ngoài đan viện... Vậy cái gì thiết yếu 
qui định sự bền đỗ? Đâu là căn tính của lời khấn bền đỗ? 

 Sau đây chúng ta sẽ học hỏi về ý nghĩa Kinh Thánh và thần học của lời khấn bền đỗ. Và 
đồng thời chúng ta xác định vị trí của lời khấn bền đỗ trong qui luật của thánh Biển Đức. 

 

 

                                                      

28 Clémens M. Kasper, Faustus von Riez, Predigten an die Moenche: Vom Gehorsam, der sich in der 

Stabilitas bewaehrt, Erbe und Auftrag, Nr. 5. 1991, tr. 382-384. 
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5.2. BỀN ĐỖ:  

       LỜI KHẤN ĐẶC BIỆT CỦA ĐAN-SĨ 

 Cũng như lời khấn cải tiến, lời khấn bền đỗ giữ một vai trò rất quan trọng trong đời sống 
đan tu. Chúng ta có thể nói rằng đây là lời khấn căn bản đặc biệt của người đan sĩ. Để hiểu 
nội dung và tinh thần của lời khấn nầy, trước hết chúng ta hãy đối chiếu với Luật thánh Biển 
Đức. 

Ý niệm về lời khấn bền đỗ phát xuất từ những kinh nghiệm về đời sống tu trì và quan 
niệm đặc biệt của thánh Biển Đức về đời sống đan tu. Đoạn thứ nhất của quyển luật đan tu 
nói lên điều đó. Từ nhận định và so sánh bốn loại đan sĩ hiện có lúc bấy giờ, thánh Biển Đức 
quyết định thiết lập đời sống đan tu cộng đồng dưới sự hướng dẫn của môt viện phụ và 
được bảo đảm bằng luật pháp. Bởi vì những hình thức ẩn tu, tự tu và du tu không thể bảo 
đảm cho đan sĩ sự bền đỗ trong ơn gọi và lý tưởng của mình. Tại sao? Ai mà không thấy 
rằng: "Ngựa không cương sẽ đi đường bất định", ý riêng và khuynh hướng tự nhiên là người 
hướng dẫn mù lòa và thiếu khôn ngoan, sự tự do và đam mê là những ông chủ độc đoán và 
thất thường. 

Thánh Biển Đức không chấp nhận các lối tu theo cảm hứng, bất định và hay thay đổi. Ngài 
chủ trương một lối tu rõ ràng, bền vững và kiên trì.  Sự trung tín và lý tưởng tu trì  được bảo 
đảm bằng những yếu tố cụ thể và khách quan: Cộng đoàn, Bề trên và luật  pháp. Ý niệm 
trung kiên, chịu đựng và bền đỗ được thánh Biển Đức diễn tả rải rác khắp nơi trong quyển 
Luật đan tu do Ngài biên  soạn. 

Đối với thánh Biển Đức, đan viện là "trường học", là "xưởng thợ", trong đó các đan sĩ tu 
thân tích đức "với sự kiên trì bền đỗ trong cộng đoàn" (LB. 4,78). Việc rèn luyện nhân đức, 
việc tập sống đức tin và đức ái không phải là việc làm trong giây lát hoặc một tháng vài năm, 
nhưng là một công trình cho cả cuộc đời. Người đan sĩ phải bền chí kiên tâm theo đuổi lý 
tưởng và thực hành nhân đức. 

Đời sống đan tu không phải là một xa lộ thẳng tắp và rộng thênh thang. Nhưng là một 
con đường hẹp. Những người muốn sử dụng con đường nầy để đi tới đích vinh quang, phải 
chịu khó hy sinh và kiên trì bền đỗ. Đừng bao giờ vì những khó khăn mà ngã lòng quay 
hướng tháo lui. Thánh Biển Đức căn dặn các đan sĩ: "Chúng ta hãy chạy thẳng trên con 
đường giới răn của Chúa, đừng bao giờ xa lìa giáo huấn của Ngài, nhưng hãy kiên trì tuân 
giữ  lời Ngài dạy và sống trong đan viện cho đến chết, kiên nhẫn chia sẻ cuộc khổ nạn của 
Chúa Kitô, để đáng được thông phần vinh phúc trong nước Ngài" (Prol. 50). Nơi khác, thánh 
Biển Đức dùng chính lời của Chúa Giêsu để nhắn nhủ chúng ta: "Ai bền đỗ đến cùng mới 
được cứu rỗi" (LB. 5,36).  

 

5.3. LỜI KHẤN BỀN ĐỖ  

                 và ĐỜI SỐNG ĐAN TU  

Như chúng ta biết, đời sống đan tu được xây dựng trên nền tảng cộng đồng. Con  người  
là  một  con vật  biết sống tập thể.  Không ai có thể sống tự lập mà không có vấn đề. Mỗi 
người đều cần đến sự giúp đỡ của kẻ khác, trực tiếp hoặc gián tiếp, tinh thần hoặc vật chất. 
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Muốn tiến tới và bền đỗ trong đường nhân đức, chúng ta cần có sự dạy bảo khuyên lơn, 
gương lành và sự khuyến khích của kẻ  khác. Anh em trong đan viện là những tấm gương để 
mỗi người xem mà nhận biết con người thực của mình. Nhờ có sự đối chiếu với anh em mà 
người đan sĩ không dung túng con người xác thịt của mình: Đạo đức không kiêu căng, tội  lỗi 
không ngã lòng thất vọng, khô khan nguội lạnh không thả lỏng buông trôi. Không ai là người 
hoàn thiện trước khi dấn thân sống cuộc đời hoàn thiện. Anh em trong đan viện có bổn 
phận nâng đỡ và giúp nhau kiên trì tiến lên chóp đỉnh của sự hoàn thiện đức ái. Tình yêu 
huynh đệ là điểm tựa quí hóa để mỗi đan sĩ bám víu và lấy đà tiến lên theo hướng hoàn 
thiện của Cha trên Trời. Để có thể kiên trì trong thử thách và bền đỗ trong việc thiện, người 
đan sĩ phải "đóng bảo hiểm" bằng chính tình yêu huynh đệ của mình. Kho tàng bác ái của 
cộng đồng do mỗi người đóng góp là gia tài chung bảo đảm cho sự bền đỗ của mọi phần tử 
của đan viện. 

 Với ý nghĩa đó, đan sĩ nhận đan viện là gia đình của mình, trong đó họ tôn kính viện phụ 
như cha mẹ của mình và yêu mến anh em như bào đệ. Chính lời khấn bền đỗ liên kết khấn 
sinh với cộng đồng đan viện một cách chặt chẽ và vững bền. Đan sĩ khấn hứa bền đỗ đương 
nhiên trở thành một người con, một người anh em của gia đình đan viện. Đan sĩ chia sẻ 
niềm vui và nỗi buồn. Thánh Biển Đức muốn các đan sĩ  phải kính trọng và yêu mến  nhau 
như  anh em một nhà. Người truyền dạy các đan sĩ trẻ tuổi phải vâng phục đàn anh với tất 
cả tâm tình yêu mến (LB. 71), và các niên trưởng hãy yêu thương đàn em thật tình (LB. 63). 
"Hãy chịu đựng và tôn kính lẫn nhau, nhất là đối với anh em bệnh tật" (LB. 72). Vâng lời 
nhau và để ý đến quyền lợi của kẻ khác. Cách sống và đối xử với nhau như thế chỉ có thể có 
trong một gia đình đầm ấm yêu thương. Gia đình lý tưởng nầy chính là đan viện, trong đó 
các đan sĩ liên kết với nhau và hiệp nhất với nhau không phải bằng dây liên đới máu mủ, 
nhưng bằng tình bác ái và lý tưởng thánh thiện. Với sự hiệp nhất đức tin và đức ái, trong 
đan viện sẽ không còn sự ích kỷ. "Tất cả là của chung cho mọi người". Như thế gia đình đan 
viện sẽ trở thành một "dấu chỉ cúa Thiên Chúa" cho thế gian, đồng thời là một dụng cụ giúp 
cho mọi đan sĩ bền đỗ trong việc tìm kiếm và phụng sự Chúa. Đan viện phải là hình ảnh của 
Hội Thánh tiên khởi, là mô hình của thành Giêrusalem mới trên trời. Trong gia đình nầy, tất 
cả là anh em của Chúa Kitô. Đại diện của Người là viện phụ. Chính tinh thần liên đới gia đình 
nầy là nguyên nhân và cũng là nơi bảo đảm cho lời khấn bền đỗ của mỗi đan sĩ. 

 Gia đình đan viện là khởi điểm và cũng là trung điểm của lời khấn bền đỗ. Bởi vì khi 
tuyên khấn bền đỗ trong cộng đoàn đan viện, đan sĩ tuyên bố công khai gia nhập cộng đoàn, 
hứa trọn đời sống cho cộng đoàn và vì cộng đoàn, để cùng với cộng đoàn theo đuổi lý tưởng 
đan tu.  Đàng khác, viện phụ đại diện cộng đoàn đón nhận khấn sinh làm con cái gia đình 
đan viện. Cộng đoàn đan viện trở thành nơi an toàn bảo đảm cho khấn sinh mọi điều kiện 
cần thiết để sống ơn gọi đan tu. Có thể nói rằng không có cộng đồng anh em thì cũng không 
có lời khấn bền đỗ. Khi thiết lập đời sống đan tu, thánh Biển Đức muốn rằng các đan sĩ có 
một gia đình và họ phải sống chết gắn bó với gia đình đó. Người con từ bỏ gia đình mình là 
một người con bất hạnh. Khi tuyên khấn bền đỗ trong đan viện, người đan sĩ nhận mối liên 
hệ gia đình mới và muốn sống trung thành với gia đình nầy đến hơi thở cuối cùng. 

Gia đình đan viện là nơi bảo đảm sự bền đỗ của người đan sĩ.  Con người có xác và có 
hồn. Phần xác cần phải có nơi ăn chốn ở. Cộng đồng đan viện bảo đảm cho khấn sinh có nơi 
nương thân...  Ngoài vấn đề bảo đảm vật chất, khấn sinh còn có điểm tựa tinh thần và nhu 
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cầu tình cảm trong gia đình đan viện. Sự bền đỗ trong ơn gọi và trung tín với Chúa được cụ 
thể hóa và bảo đảm bằng cuộc sống yêu thương gắn bó với anh em đồng tu và cùng lý 
tưởng. 

Chính sự liên đới giữa anh em đan sĩ với nhau và giữa mỗi đan sĩ với cộng đồng là sợi dây 
tình cảm và pháp lý buộc các đan sĩ phải trung thành và bền đỗ trong Nhà Chúa. Với lời khấn 
bền đỗ, người đan sĩ trở thành một viên đá sống động xây tòa nhà thiêng liêng của đan viện. 
Sự bền đỗ đến cùng là chất liệu để xây cất tòa nhà đan viện. Vì lời khấn bền đỗ, người đan sĩ 
hiện diện với cộng đoàn mãi mãi và luôn luôn. Chỉ có sự chết hoặc đức vâng phục mới có thể 
chia lìa người đan sĩ với cộng đồng đan viện.  Sự hiện diện và tâm tình gắn bó với cộng đoàn 
là dấu chỉ lòng trung thành và bảo chứng của sự bền đỗ của đan sĩ.  

 

5.4.   Ý NGHĨA THẦN-HỌC  

                CỦA LỜI KHẤN BỀN ĐỖ 

 Sẽ không vô ích dư thừa, khi chúng ta đặt lại câu hỏi nầy: Tại sao lại phải khấn bền đỗ? 
Lời khấn nầy có giá trị và nền tảng Kinh Thánh hay không?  

Trong sách "Đối Thoại" của thánh Gregorio có câu chuyện nầy: "Sau nhiều năm sống 
trong đan viện, một đan sĩ bị cám dỗ muốn xuất dòng. Ngày nọ đan sĩ quyết định đến xin 
viện phụ Biển Đức để cởi áo dòng trở lại thế gian. Khuyên lơn và ngăn cản không được, 
thánh Biển Đức buộc lòng phải cho phép đan sĩ ấy hồi tục như ước nguyện. Vừa bước chân 
ra khỏi cổng nhà dòng, đan sĩ ấy gặp ngay một con quái vật khổng lồ miệng mở to muốn cắn 
xé và tìm cách cản đường không cho đan sĩ đi. Thất kinh hoảng hồn, người đan sĩ ấy la to 
kêu cứu và vội vàng chạy trở lại nhà dòng.  Nhận biết lỗi mình, đan sĩ  ấy đến xưng thú với 
viện phụ Biển Đức và kể lại cho Ngài câu chuyện con vật kỳ lạ mình mới chứng kiến và tâm 
tình sợ hãi ăn năn đang giao động tâm hồn của mình... 

Như một người cha nhân từ, viện phụ Biển Đức mỉm cười và ban những lời khuyên lơn 
nói về sự nguy hiểm ở thế gian và về sự cần thiết phải sống bền đỗ trong đan viện. Người 
đan sĩ trẻ vừa hoàn hồn sau thị kiến hãi hùng vẫn sấp mình dưới chân viện phụ. Với nét mặt 
tái mét và dọng nói rung động, đan sĩ ấy xin viện phụ thương xót nhận mình vào dòng lại và 
đoan hứa sẽ không bao giờ tái phạm như thế nữa. Từ đó đan sĩ ấy không mơ ước gì nữa và 
suốt đời sống trong đan viện một cách thánh thiện cho đến chết". 

Câu chuyện trên đây cho chúng ta thấy quan điểm của người xưa về thế gian và đan viện. 
Đó là hai thế giới tương phản nhau, nếu không nói là chống nghịch nhau: Thế giới của sự 
luận phạt và thế giới của ơn cứu độ. 

Để trả lời hai câu hỏi trên đây, trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu “thế gian“ là gì theo quan 
niệm của Thánh Kinh. 

Kinh Thánh Cựu Ước dùng tiếng "Tébel" để nói về "thế gian" như một vũ trụ hữu hình 
được Thiên Chúa toàn năng tạo dựng. "Chúa làm chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài, làm 
chủ hoàn cầu với toàn thể dân cư. Nền trái đất, Người dựng lên biển cả, đặt vững vàng trên 
làn nước mênh mông" (Tr 24,1). "Thế gian" là tác phẩm của Thiên Chúa. "Thế gian" là nơi để 
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Thiên Chúa diễn tả lòng nhân từ của Ngài. Nhưng tiếc thay chính con người đã làm cho "thế 
gian" trở thành khí cụ của "sự thịnh nộ của Thiên Chúa" và trở thành nơi khốn khổ bất hạnh 
cho chính mình (ST. 3,17...). Ma quỉ đã gieo mầm mống tội lỗi vào "thế gian", cho nên sự 
đau khổ và sự chết đã đến thống trị "thế gian" (Kn 2,24). 

Tân Ước dùng tiếng Kosmos rất nhiều lần để nói về "thế gian". Cũng như tư tưởng của 
Cựu Ước trong đoạn 3 của sách Sáng Thế Ký và câu 24 đoạn 2 của sách Khôn Ngoan, Tân 
Ước nói rất nhiều về tình trạng của thế gian tội lỗi và bị chúc dữ. Thánh Phaolô viết trong 
thư gởi cho giáo hữu Rôma rằng: "Vì một người mà sự tội đã vào thế gian, và chính tội lỗi đã 
gây nên sự chết..." (Rm 5,12). Ma quỉ, thủ lãnh thế gian (Ga 12,31), đặt con người dưới 
quyền của sự dữ (1Ga 5,19). Trong thế giới tối tăm chế ngự bởi ác thần (Ep 6,12), con người 
trở thành nô lệ của tội lỗi (Gl 4,3; Col 2,8). Theo quan niệm của thánh Gioan Tông Đồ thì 
"thế gian" đã được tạo dựng bởi Ngôi Lời Thiên Chúa (Ga 1,3.10), nhưng vì "thế gian" cứng 
lòng không chịu tin vào Chúa Kitô cho nên đã trở thành "một thế gian" phản nghịch chống 
lại ý định của Thiên Chúa và từ chối ánh sáng (Ga 3,19; 15,18). Thế gian sợ chân lý và không 
yêu ánh sáng, "bởi vì mọi sự ở thế gian nầy là ham mê xác thịt với đam mê con mắt, và kiêu 
hãnh cậy giầu..." (1Ga 2,16). Đó là một thế gian lừa đảo và gian lận yêu chuộng sự tối tăm 
(Gl 4,9; Col 2,15). Sự khôn ngoan của thế gian nầy cậy dựa vào những xảo kế trần tục sẽ 
không thể giúp con người khám phá được các mầu nhiệm và hồng ân của Thiên Chúa (1Cr 
2,12). Tất cả những điều đó thánh Gioan gọi là "tội lỗi thế gian" (Ga 1, 29). Những ghen ghét 
hận thù, dối trá gian manh, cố chấp cứng lòng tin... là chướng ngại vật ngăn cản con người 
nhận thấy chân lý và vào được Nước Trời. Thật vậy, con người thường chạy theo những hình 
bóng hấp dẫn của thế gian, mặc dầu biết rằng chúng mau qua chóng hết (1Cr 7, 31), và 
những khoái lạc của nó thì mau tàn (1Ga 2,16). Trước những sự thật phũ phàng ấy, Chúa 
Giêsu nói: "Khốn thay cho thế gian vì có nhiều gương xấu!" (Mt 18,7). 

"Nhưng Thiên Chúa đã yêu thương thế gian quá đỗi, cho nên đã ban Con Một của mình 
để ai tin vào Con Một ấy sẽ khỏi hư đi và được sống đời đời" (Ga 3, 16). Chính tình yêu Thiên 
Chúa đã mở cho thế gian một con đường mới. Với Chúa Kitô thế gian bắt đầu trang sử mới 
của mình. Nhờ Chúa Kitô mà thế gian và mọi tạo vật được Thiên Chúa chúc phúc. Đó là ý 
nghĩa câu ca hoan hỷ mà Hội Thánh hát trong đêm lễ Phục Sinh: "O felix culpa!"  

Với ý định từ thuở đời đời của Thiên Chúa Cha, Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, đã đến 
và thực hiện việc cứu chuộc loài người. Con Thiên Chúa đến với loài người và ở giữa thế 
gian, nhưng Ngài không thuộc về thế gian (Ga 8,23; 17,14). Ngài có uy quyền trên thần lực 
Satan (Lc 4,5-8). Ma quỉ không có quyền gì trên Ngài cả (Ga 14,30). "Ngài là Ánh Sáng sinh ra 
bởi Ánh Sáng" (Ga 9,5). "Ngài  là  Đường, là Chân Lý và  Sự  sống" (6, 33).  Ngài là Đấng cứu 
chuộc thế gian (Ga 12,47). 

Đó là Chân lý, nhưng thế gian không nhận biết, bởi vì họ không tin và đón nhận Chúa 
Thánh Linh (Ga 14,17). Thế gian ghét Ánh Sáng và yêu bóng tối cho nên không thể nhận biết 
Người (Ga 1,10). Họ từ chối không chịu tin Người nên đã xử tử Người (1Cr 2,7...). Nhưng 
chính sự chết và sự phục sinh của Con Thiên Chúa đã trở nên án phạt cho thế gian và đánh 
bại "tướng quân" của chúng (Ga 21,31). Chúa Kitô đã chiến thắng thế gian tội lỗi (16,32) nhờ 
việc chấp nhận với tình yêu ý muốn nhiệm mầu của Chúa Cha (Ga 14,31). "Người đã chịu 



Lý Tưởng Phúc Âm 97 

chết để cho thế gian được sống"(Ga 6,51). "Người đã gánh tội cho thế gian"(1,29), để cho 
nhiều người được ơn tha thứ tội khiên. Người đã bẻ gãy xiềng xích tội lỗi và giải hòa mọi tạo 
vật với Thiên Chúa. Sống lại trong vinh quang, Chúa Kitô trở thành Thủ lãnh các tạo vật mới 
trong thế giới mới được Người thiết lập và củng cố. Trong thế giới mới nầy, Ánh Sáng và Sự 
Sống chan hòa cho những ai tin vào Chúa Giêsu Kitô. 

Tuy nhiên, thế giới mới nầy chưa viên mãn, chưa đạt tới chóp đỉnh vẹn toàn. Nó đang 
diễn tiến hướng về chung điểm toàn thiện, toàn mỹ của ngày cánh chung. Mọi tạo vật còn 
phải quằn quại đau khổ chiến đấu (Rm 8,19...) và sống trong sự mong đợi và hy vọng chiến 
thắng cuối cùng và quyết định của con người mới, vũ trụ mới (Kh 21,4...), trong ngày Chúa 
Giêsu Kitô trở lại trong vinh quang Đức Chúa Cha (1Cr 15,25-28). 

Với cái nhìn của mạc khải đó, thánh Biển Đức và các đan sĩ của những thế kỷ đầu có quan 
niệm đặc biệt về thế gian và đan viện. 

Nếu thế gian là nơi tối tăm ngự trị, là chốn tử thần đọa đày, thì đan viện chính là "Thiên 
đàng", là nơi hứa hẹn sự sống. Thật ra đan sĩ cũng là con người, họ vẫn sống trong thế gian, 
như Chúa Giêsu đã nói: "Con không ở thế gian nầy nữa, nhưng họ còn ở thế gian" (Ga 
17,11). Nhưng muốn xa lánh thế gian cho nên đan sĩ chấp nhận sống trong lũy cấm nhà 
dòng. Với ước muốn xa lánh thế gian thực sự, đan viện trở thành một nơi có giá trị đặc biệt. 
Đan viện được ví như con tàu của No-E, trong đó đan sĩ bảo đảm được sự an toàn của ơn 
cứu độ. Các Giáo phụ cũng thường ví đan viện như những pháo đài kiên cố mà lũy cấm là 
ranh giới cách biệt với thế gian. Trước vũ lực tấn công của thế gian, đan sĩ phải cố thủ trong 
đan viện. Liều mình ra ngoài là chấp nhận bại trận. 

Tuy nhiên, cũng như con tàu của No-E ở giữa biển động gió lớn, đan viện cũng ở trong 
biển động trần gian có nhiều nguy nan đe dọa. Ở trong pháo đài đan viện không có nghĩa là 
được miễn trừ chiến đấu và không có gian nguy. Trái lại người đan sĩ phải tỉnh thức và chiến 
đấu gay go hơn; bởi vì đan viện là tiền đồn của Hội Thánh, là trận tuyến giáp đầu với thế 
gian. Sự thường các binh sĩ ở mặt trận tiền đồn là những tinh binh giỏi và cam đảm. Trong ý 
nghĩa đó, các Giáo Phụ cũng hay ví đan viện như một pháp trường tử đạo. Những hy sinh từ 
bỏ, những khước từ chịu đựng là những hình khổ mà các đan sĩ tình nguyện đón nhận vì 
Nước Trời. Các lời khấn là gông cùm xiềng xích buộc đan sĩ trong sự trung thành của đức tin 
và tình yêu đối với Chúa và Hội Thánh. Năm tháng ngày giờ sống trong đan viện là thời gian 
thử thách và chờ đợi trước khi đón nhận triều thiên vinh quang bất diệt  trong Nước Trời. 

Một hình ảnh khác cũng được dùng rất nhiều để nói về đan viện. Đó là hình ảnh của Sa 
mạc. Sa mạc là vùng đất cát đá sỏi, khô cằn và mênh mông, nơi không cây cối và thiếu bóng 
người... 

Trong Cựu Ước, sa mạc vừa là nơi được Thiên Chúa chúc phúc (St 2,5), nhưng cũng là nơi 
đầy gian nan thử thách (Xh 14,11...). Sa mạc chính là nơi Thiên Chúa bày tỏ quyền năng và 
ân huệ của Người. Dân Riêng của Thiên Chúa phải bốn mươi năm đi qua sa mạc, sau đó mới 
được vào Đất Hứa. Trong Tân Ước, Gioan Tiền hô cũng như Chúa Giêsu, đã sống một thời 
gian trong sa mạc trước khi chính thức thi hành sứ mệnh tiên tri của mình. Thời gian sống 
trong sa mạc là thời gian thử thách, suy tư cầu nguyện và chuẩn bị cho sứ mệnh đặc biệt của 
mình. Sau khi xuất thân rao giảng về Nước Trời, Chúa Giêsu cũng thường lui vào nơi thanh 
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vắng và gặp gỡ dân chúng trong sa mạc. Những bài giảng quan trọng của Chúa Giêsu thường 
diễn ra trong sa mạc xứ Giuđêa. Các phép lạ lớn như hóa bánh ra nhiều... đã xảy ra trong sa 
mạc (Ga 6,25). Chúa Giêsu thường tìm nơi hoang vu thanh vắng để nghỉ ngơi và bồi dưỡng 
tinh thần (Mt 14,13). Người cũng thường khuyên bảo các môn đệ của mình làm như vậy. 
Phúc Âm thuật lại rằng nhiều lần Chúa Giêsu vào nơi hẻo lánh hoang vu để cầu nguyện, suy 
tư và chuẩn bị tinh thần (Mc 1,35). 

Trong danh từ của thần học đan tu, sa mạc được hiểu là nơi thanh vắng yên tĩnh, nhưng 
đồng thời cũng ám chỉ là chỗ đầy cam go thử thách và đòi hỏi một sự kiên tâm chiến đấu, 
nhất là chiến đấu nội tâm. Sa mạc là nơi "thanh vắng yên tịnh" chỉ một mình người tu sĩ trực 
diện với Thiên Chúa và giao tranh với ba thù. Trong ý nghĩa đó, đan viện là một sa mạc. Nói 
cách khác, các đan sĩ phải tạo cho mình một sa mạc trong cộng đồng. Đó là lý tưởng của 
thánh Biển Đức khi Người thiết lập đời sống cộng đồng đan tu. Thánh Biển Đức muốn rằng 
đan viện là một "sa mạc", trong đó mỗi đan sĩ tìm được nơi thanh vắng để sống kết hiệp với 
Chúa, để không còn tìm kiếm gì khác ngoài Chúa Kitô. 

 Sau những năm sống độc tu ở Subbiacô, thánh Biển Đức có những kinh nghiệm về sa 
mạc. Thánh Biển Đức rất quí trọng lối sống độc tu trong sa mạc, nhưng đồng thời Người 
cũng thấy cái nguy hiểm của lối sống đó: thiếu người dẫn dắt và sự nâng đỡ của anh em. 
Thánh Biển Đức chủ trương: chỉ sau khi đã luyện tập, chịu thử thách và học hỏi cách chiến 
đấu với ma quỉ và với chính mình trong một cộng đồng tu trì đứng dắn, "rồi mới xuất thân 
chiến đấu một mình trong sa mạc"... Như thế, "nhờ ơn Chúa giúp, họ sẽ tự mình can trường 
chiến đấu tay đôi với tính hư xác thịt và những tư tưởng phóng túng" (LB. 2,3-5). Đối với 
thánh Biển Đức thì đan viện là một nơi chuẩn bị cho sa mạc, là một sa mạc thu gọn, trong đó 
người đan sĩ có thể sống ơn gọi độc tu của mình như trong một sa mạc thực sự. 

Ngày nay, đi tìm một sa mạc để ẩn tu là điều không thể thực hiện được. Với đà tăng dân 
số và những phát minh kỹ thuật hiện đại, trên quả địa cầu nầy không còn nơi nào mà không 
có vết chân con người. Giả sử đi tìm được một "sa mạc" để sống ẩn tu như thánh Antôn thời 
xưa, thì người đan sĩ cũng không thể ở ẩn trong đó một cách tuyệt đối được, nếu trước tiên 
không tạo cho mình một "sa mạc" trong tâm hồn. Nếu có một sa mạc rộng mênh mông bằng 
nửa mặt quả địa cầu nầy, nhưng trong đó người đan sĩ không khước từ những tiện nghi và 
các phương tiện truyền thông của văn minh kỹ thuật hiện đại, thì cũng không phải là sa mạc 
đích thực đối với người đan sĩ. 

Đan viện là sa mạc. Các yếu tố tạo nên khung cảnh của sa mạc không phải chỉ là vị trí và 
lũy cấm của đan viện, nhưng còn do ý hướng và tâm lòng của các đan sĩ sống trong đó. Đan 
viện sẽ là một sa mạc, nếu mỗi đan sĩ sống trong đó có một tâm hồn bình an, thanh thản và 
môt cuộc sống hoàn toàn siêu thoát và dứt khoát khước từ mọi dính bén thế gian, chú tâm 
tìm kiếm Chúa. Sự thinh lặng nội tâm và yên tĩnh ngoại giới là hai yếu tố cần thiết cho đời 
sống cầu nguyện chiêm niệm của người đan sĩ. Để cho đan viện thực sự là một sa mạc có thể 
giúp đan sĩ sống chiêm niệm và kết hiệp với Chúa, thánh Biển Đức thiết lập những luật lệ 
khắt khe để bảo vệ sự thinh lặng trong cộng đồng, sự cách biệt và xa lánh thế gian. Một cách 
quyết liệt và cụ thể nhất là Người thiết lập lời khấn bền đỗ. Có thể nói được là Người bắt 
buộc đan sĩ phải sống cố định suốt đời trong đan viện. 
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Sống tinh thần lời khấn bền đỗ, đó là người đan sĩ thiết tha yêu mến "sa mạc" của mình. 
Hãy tạo cho mình một "sa mạc", một khoảng trống trong tâm hồn để Chúa Ba Ngôi  ngự trị! 
Nói một cách cụ thể và theo tinh thần của thánh Biển Đức là: Lời khấn bền đỗ không cho 
phép đan sĩ chạy rông, nay đây mai đó, nhưng yêu thích sống trong đan viện, cái "sa mạc" 
mình đã chấp nhận và chọn lựa.  Sống tinh thần lời khấn bền đỗ, đó là đan sĩ không đứng 
núi này trông núi nọ, không nuông chiều bản tính hay thay đổi và thích dễ dãi, nhưng quyết 
tâm  sống dưới sự hướng dẫn của một viện phụ trong cộng đồng huynh đệ mà mình nhận 
làm anh em của gia đình thiêng liêng. 

 Khi từ biệt gia đình ruột thịt để gia nhập cộng đồng đan tu, người đan sĩ có một gia đình 
mới. Gia đình đó là cộng đồng đan viện. Ý nghĩa gia đình của đan viện đã được thánh Biển 
Đức khai triển và áp dụng một cách cụ thể trong quyển Luật của Người. Về điển nầy chúng 
ta đã có dịp học hỏi trên đây. Thật vậy, khi khấn bền đỗ, người đan sĩ công khai tuyên bố 
nhận đan viện làm gia đình mình và đồng thời ký giao ước trung thành với Chúa và anh em 
một cách trọn vẹn, bền bỉ và suốt đời. 

Trung thành với Đấng đã kêu gọi và tuyển chọn mình, trung tín với cộng đồng đan viện, 
đó là chủ đề căn bản thần học của lời  khấn bền đỗ mà chúng ta sẽ học hỏi  sau  đây. 

 

5.5. TRUNG-TÍN và LỜI KHẤN BỀN ĐỖ 

Trong đạo làm người, chữ Tín giữ một vai trò hết sức quan trọng. Giữa con người với con 
người, chữ Tín là yếu tố cần thiết để bảo đảm sự tin tưởng lẫn nhau. Trung tín là một trong 
những đức tính quí trọng hiếm có mà người quân tử phải phát huy và bảo tồn.  Trong đời 
sống con người, sự trung tín là chìa khóa của thành công. Trái lại, bất tín là con đường đưa 
đến nghi ngờ, đổ vỡ và bất hạnh... Chúng ta có thể nói rằng: trong đời sống đoàn thể và xã 
hội loài người, chữ Tín tổng hợp mọi lề luật và hướng dẫn mọi hành động. Khổng Giáo và 
Nho Giáo nói nhiều đến chữ Tín trong đạo làm người. Trong địa hạt lương tâm và tôn giáo, 
chữ Tín là khuôn vàng thước ngọc, là nguyên tắc của đời sống luân lý và đối thần. Trong đời 
sống hôn nhân cũng như tu trì, chữ Tín giữ một vai trò chủ chốt và quyết định, nghĩa là 
trung tín là yết tố căn bản quyết định sự hiện hữu của đời sống hôn nhân hoặc đời sống tu 
trì. Bền đỗ là một hình thức trung tín. 

Để học hỏi về ý nghĩa thần học của lời khấn bền đỗ, chúng ta hãy khảo sát xem Kinh 
Thánh nói gì về trung tín. 

5.5.1.  Cựu-Ước 

Trung tín, tiếng Do thái là èmèt,  có nghĩa là chắc chắn, bảo đảm, bền vững và trường 
tồn. Tiếng phản nghĩa của èmèt là thay đổi, tráo trở,  dối  trá và lừa  đảo. 

Trung tín là một đặc tính riêng của Thiên Chúa: "Giavê là Thiên Chúa, đầy lòng nhân từ, 
yêu thương, kiên nhẫn và trung thành..." (Xh 34,6). Hình ảnh núi đá vững bền không lay 
chuyển thường được dùng để ám chỉ Thiên Chúa trung tín không đổi thay (Đnl 32,4). Vì bản 
tính trung tín, Thiên Chúa luôn luôn giữ lời đã hứa (Is 40,8; Tb 14,4) và không bao giờ lừa dối 
sai lời (Ds 23,19). Những gì Thiên Chúa đã phán, thì Người đều thực hiện (Is 55,11). Tiên tri 
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Osea thường dùng hình ảnh mối tình chung thủy của vợ chồng để nói về sự trung tín bất di 
bất dịch của Thiên Chúa (Os 2,22). Tác giả các Thánh Vịnh thường ca ngợi sự trung tín của 
Thiên Chúa như những gì cao vút hơn chín từng mây (TV 36,6). Đó là một trong những đặc 
tính nổi bật nhất của Thiên Chúa. 

Sự trung tín của Thiên Chúa được thể hiện bằng tình yêu, lòng nhân lành và sự nhẫn nại 
của Người đối với dân tộc Israel. Lịch sử của Dân Chúa đã chứng minh rằng Thiên Chúa vô 
cùng trung tín: Biết bao nhiêu lần dân tộc nầy đã thất tín với Giao-Ước, phạm tội và lìa bỏ 
Thiên Chúa, Đấng yêu thương và tuyển chọn họ. Nhưng Thiên Chúa luôn luôn nhân từ  thứ  
tha và kiên nhẫn đợi chờ họ trở về với Người. 

Nếu Thiên Chúa là Đấng tuyệt đối trung tín, thì con người bởi bản tính mỏng dòn hay 
thay đổi bất trung. Vì vậy phải cầu xin Thiên Chúa để Người giúp cho được sống tín trung 
(1V 8,56...), và không thất tín với Người bằng những việc làm bất chính gian tà (NKm 9,33). 
Thiên Chúa có thể hoán cải Dân Riêng của Người và làm cho họ sống trung thành với Giao-
Ước (Tv 85,5). 

Thiên Chúa đòi buộc dân riêng của Người phải trung thành tuân giữ Giao-Ước (Hs 24,14). 
Một cách đặc biệt, Thiên Chúa đòi buộc các thượng tế và những người có trách nhiệm đối 
với Dân Chúa phải triệt để trung thành (1Sm 2,35). Abraham và Maisen là những gương mẫu 
của sự trung tín (NKm 9,8; Hc 45,4). Toàn Dân Chúa và mọi người phải học đòi bắt chước các 
Tổ Phụ sống trung tín với Thiên Chúa, và ăn ở trung thành với nhau (Tr. 78,8.36...). Sự trung 
tín với tha nhân không thể tách rời với sự trung tín đối với Thiên Chúa. Vì thế sẽ là một ảo 
ảnh và thất vọng, nếu con người gật bỏ Thiên Chúa và chỉ tin tưởng vào quyền lực loài người 
(Ga 9,2-8). 

Khi dân Israel ăn ở bất trung, bất hiếu với Đấng đã kén chọn họ, Thiên Chúa thường sai 
các Tiên tri đến để cảnh cáo và khuyên răn. Nhưng họ đã giả điếc làm ngơ cố tình từ chối ăn 
năn trở lại với Thiên Chúa (Is 42,18). Vì thế Thiên Chúa đã chọn một tôi trung khác, Người 
nhận lãnh Thần khí của Thiên Chúa và được xức dầu để loan truyền một cách trung thực sứ 
điệp công chính và ơn cứu độ cho muôn dân (Is 42,1...). Đó là người Tôi tớ trung thành tuyệt 
đối của Thiên Chúa mà Tiên Tri Isaia đã loan báo (Is 50,4-7), Người đã nhận quyền năng và 
sức mạnh của Thiên Chúa (Is 49,5). Người tôi tớ tín trung, đó là Chúa Giêsu Kitô. Dân tộc 
mới được Chúa chọn, đó là Hội Thánh. 

5.5.2.  Tân-Ước 

Chúa Kitô là "người tôi tớ trung tín" của Thiên Chúa, Đấng đã đến trong thế gian để thực 
hiện trọn vẹn ý muốn của Chúa Cha (Mc 10,45). Nhờ Chúa Giêsu Kitô mà Thiên Chúa đã thể 
hiện mọi lời hứa với các Tổ Phụ con cái loài người (2Cr 1,20). Trong Chúa Giêsu Kitô, sự 
trung tín của Thiên Chúa được cụ thể hóa một cách tuyệt đối (1Tx 5,23-24). Với Chúa Giêsu 
Kitô mà chúng ta, những người tin vào Ngài, có thể bền vững trung kiên trước mọi thử thách 
tấn công của kẻ thù (2Tx 3,3). Nếu chúng ta có thể đứng vững trước những áp lực của sự dữ, 
đó là nhờ Thiên Chúa trung thành luôn luôn ban ơn giúp đỡ, chở che và tha thứ (1Cr 1, 8-9). 

Tân Ước nói rất nhiều về sự trung tín của Thiên Chúa đối với loài người. Tình yêu của 
Thiên Chúa bất di bất dịch đối với chúng ta. Mặc dầu loài người có thể phản bội Thiên Chúa 
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bằng cách nầy hay cách khác, nhưng Thiên Chúa vẫn luôn luôn tín trung. Thánh Phaolô viết: 
"Cho dù ta không trung tín, nhưng Người luôn mãi tín trung. Bởi vì Người không thể chối bỏ 
chính mình bao giờ" (2Tm 2,13). Trung tín là đặc tính riêng của Thiên Chúa (Dt. 3,18). Vì 
trung tín cho nên Thiên Chúa không bao giờ thay lòng đổi ý. "Các ơn Người đã ban thì không 
bao giờ đòi lại, và khi đã kêu gọi ai rồi thì Người không bao giờ đổi ý" (Rm 11,9). 

Nếu Thiên Chúa và Chúa Kitô trung tín như thế, thì người Kitô hữu cũng phải sống trung 
thành với Thiên Chúa và với ơn gọi của mình (1Cr 1,8-9). Danh từ "tín hữu" được dùng để 
chỉ các môn đệ của Chúa Kitô, là những người tin thờ Người (Cv 10,45; 2Cr 6,15). Chữ tín gắn 
liền với đức tin. Trung tín có nghĩa là kiên trì trong đức tin, bất khuất trước mọi gian nan thử 
thách (2Th 1,4). Người Kitô hữu trung tín, đó là người đặt tất cả tin tưởng của mình vào 
Chúa Kitô bất chấp mọi nghịch cảnh thử thách (1Th 3,7-8).  

Theo ý nghĩa được diễn tả trong Tân Ước, sự trung tín cũng đồng nghĩa với tình yêu. Bởi 
vì tình yêu chân chính phải được kiểm chứng bằng sự trung tín. Chúa Giêsu nói: "Hãy ở 
trong tình yêu của Thầy! Nếu các con tuân giữ các giới răn của Thầy thì các con ở trong tình 
yêu của Thầy, như chính Thầy cũng tuân giữ các mệnh lệnh của Cha Thầy và ở trong tình yêu 
của Cha" (Ga 15,10). Động từ "ở trong" diễn tả sự trung tín. "Ở trong tình yêu" nói lên sự 
gắn bó trung thành. 

Lời kêu gọi sống trung thành với Thiên Chúa là một lời mời gọi năng gặp thấy trong Tân 
Ước. Chúa Giêsu cũng như các môn đệ của Người không ngừng kêu gọi các tín hữu phải 
sống trung thành. Trung tín là đức tính cần thiết của những người có trách nhiệm.  Chúa 
Giêsu thường ca tụng những người tôi tớ nhiệt thành trung tín và hứa ban phần thưởng lớn 
lao cho họ: "Hỡi tôi tớ tốt lành trung tín, bởi vì con trung tín trong điều nhỏ mọn, nên ta đặt 
con coi việc trọng đại hơn. Hãy vào vui hưởng hạnh phúc của Chúa mình!" (Mt 25,21.23). 

 "Ai trung tín trong điều nhỏ mọn thì cũng trung tín trong việc lớn" (Lc 16,10). Đó là 
nguyên tắc mà Chúa Giêsu đòi hỏi các môn sinh của Người phải có. Trung tín trong mọi sự 
và trung tín đến cùng. Nếu đức tin là điều kiện để được cứu rỗi (Ga 3,16; 6,40), thì sự trung 
tín là chìa khóa mở cửa vào Nước trường sinh, là bí quyết để chiếm hữu sự thành công hạnh 
phúc: "Ai trung tín đến cùng thì mới được cứu rỗi". 

 Như thế, trong Nước Chúa, người công chính cũng là người trung tín, người "bền đỗ đến 
cùng". Đó là những người tin vào Chúa Kitô và yêu mến tuân giữ lời Người truyền dạy. Họ đã 
trung thành làm chứng về Chúa Kitô bằng chính đời sống thánh thiện của mình cho đến hơi 
thở cuối cùng. Chết vì đức tin là một hành động chứng tỏ sự trung tín tuyệt đối. Các thánh 
tử đạo là những người trung tín đối với Chúa Kitô và không lùi bước trước khổ hình để nói 
lên sự trung tín của mình (Kh 2,13).  Vì thế các Ngài được tôn vinh và vui  hưởng hạnh phúc 
muôn đời. 

 

5.6.  THỰC HÀNH LỜI KHẤN BỀN ĐỖ 

 Mỗi người tín hữu phải sống trung tín với ơn gọi của mình. Tất cả mọi người Kitô hữu 
đều được mời gọi nên thánh và sống trung tín trong ơn gọi làm dưỡng tử của Thiên Phụ.  
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Người lập gia đình phải sống trung tín với nhau suốt đời. Người đã chọn đời sống độc thân 
khiết tịnh để phục vụ cộng đoàn Hội Thánh phải trung thành với lời thề hứa của mình. 
Người dấn thân sống đời tu trì tận hiến phải trung tín với Chúa bằng việc giữ các Lời Khấn và 
trung thành theo đuổi lý tưởng của mình cho đến cùng. 

 Bí tích hôn phối kết hợp vợ chồng trong sự chung thủy trung tín với nhau suốt đời. Bí tích 
truyền chức thánh đóng ấn trung tín bất khả tẩy xóa trong con người của linh mục. Các lời 
khấn dòng - đặc biệt là lời khấn bền đỗ - là hiệp ước long trọng ký kết tuyên bố tuân giữ sự 
trung tín tiết nghĩa suốt cả cuộc đời người tu sĩ. Nhưng làm thế nào để giữ được sự trung tín 
đã khấn hứa? 

Sau đây chúng ta hãy cùng nhau tìm những giải đáp cho câu hỏi nầy. Nhưng trước khi trả 
lời câu hỏi trên đây, chúng ta cũng nên tìm hiểu lý do đưa đến thật bại bất trung của tu sĩ 
nói chung và cách riêng người đan sĩ. 

Khi quyết định khấn trọn đời, người tu sĩ phải ý thức về tầm quan trọng của việc chọn lựa 
và những đòi hỏi cho việc tuyên khấn của mình. Một khi đã khấn hứa trước mặt  Chúa và 
cộng đoàn Hội Thánh, người tu sĩ sẽ không có quyền đặt lại vấn đề nữa. Sự lầm lẫn vì thiếu 
suy xét trước khi khấn hứa không được phép có đối với những ai đã trưởng thành và có trí 
khôn trung bình. Không có chuyện cho đi rồi đòi lại đối với người biết trọng thể diện. Không 
có chuyện rút lại lời hứa một cách dễ dàng đối với người tôn trọng chữ "Tín". Tuy nhiên, 
kinh nghiệm cho chúng ta thấy trong bất kỳ đấng bực nào, cũng có những đổ vỡ đắng cay: 
Vợ chồng ly dị, linh mục hồi tục, tu sĩ xé giao ước bỏ dòng hồi tục. 

Để nói lên sự thất bại ê chề của nhiều tu sĩ trong việc theo đuổi ơn gọi của họ, Đức Hồng 
Y  Carlo Martini, Tổng giám mục Milano, ghi lại trong quyển Chú Giải Phúc Âm theo Thánh 
Gioan, câu chuyện sau đây: 

Vào thế kỷ thứ ba, nhiều tu sĩ đua nhau từ bỏ đời sống tu trì. Để giải thích cho hiện tượng 
đó, một thầy dòng nọ đã dùng hình ảnh một đàn chó săn thỏ: Một con chó trong đàn bất 
chợt trông thấy một con thỏ. Thế là nó nhanh nhẹn rời đàn chó để đuổi theo con thỏ. Nó 
vừa chạy vừa sủa inh ỏi. Thấy vậy mấy con chó khác cũng rời hàng ngũ chạy theo. Và không 
mấy chốc tất cả đàn chó ùa chạy theo. Nhưng kỳ thực chỉ có một con chó đầu tiên đã phát 
hiện ra con thỏ mà thôi. Sau một lúc săn đuổi, con chó nào cũng mệt lả và bắt đầu từ từ bỏ 
cuộc. Cuối cùng chỉ còn con chó đuy nhất trông thấy con thỏ là tiếp tục đuổi theo con mồi. 

Vị tu sĩ kể chuyện nầy kết luận như sau: “Đã có rất nhiều tu sĩ đi theo Chúa Kitô, nhưng kỳ 
thực chỉ có một hoặc hai vị đã thực sự thấy Chúa, cảm nghiệm được Người và hiểu được họ 
đang theo đuổi điều gì. Số khác chạy theo vì đám đông hoặc vì nghĩ rằng họ đang làm một 
điều tốt. Nhưng kỳ thực họ chưa bao giờ thấy Chúa (nghĩa là có một đức tin và lòng mến 
mạnh mẽ), cho nên khi gặp khó khăn thử thách là họ bắt đầu chán nản bỏ cuộc“. 

Lời giải thích của người tu sĩ kể câu chuyện này thật chí lý. Phần đông các tu sĩ bỏ cuộc 
xuất dòng vì thiếu lý tưởng không nhắm đúng cùng đích, và chỉ cậy sức riêng mình. Chúa 
Giêsu đã nhắn nhủ các môn đệ của người đừng có tự phụ cậy mình, Ngài nói: "Không có Ta 
các con không thể làm được". Kinh nghiệm cho thấy: Các tu sĩ thất tín với bỏ cuộc bơi vì họ 
muốn kiến tạo cuộc đời tu trì của họ bằng sức lực và tài năng riêng của mình. Họ dấn thân 
hết mình và hoạt động hăng say với những khả năng và biệt tài của họ. Họ phục vụ tha nhân 
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hết mình, xả kỷ hy sinh vì đại cuộc và quên chính bản thân mình. Họ sao nhãng việc cầu 
nguyện và những đòi hỏi của đời sống thiêng liêng. Sự thành công của những tu sĩ đó giống 
như đám sương mù che lấp ánh sáng và sức nóng của mặt trời. Vì thiếu ánh sáng và sức 
nóng của "Mặt trời công chính", người tu sĩ sẽ trở thành nguội lạnh và khô khan. Thiếu sự 
trợ giúp của ơn Chúa, người tu sĩ  sẽ dễ dàng sa ngã và tháo lui trước những khó khăn và 
cám dỗ. Đó là hạng người tự phụ xây nhà mình trên đất cát mà Chúa Giêsu đã cảnh cáo (Mt 
7,24-27). 

Sự thành công của người tu sĩ trong việc theo đuổi ơn gọi của mình, trước tiên là nhờ ơn 
Chúa. Trong việc trung thành theo đuổi ơn gọi tận hiến trong tu viện cho đến hơi thở cuối 
cùng, không ai có thể tự phụ là do sức riêng của mình.  Chúa Giêsu đã nói rõ điều đó: 
"Không có Thầy thì các con chẳng làm được gì". Mỗi lần các môn đệ thú nhận sự bất lực của 
mình và tỏ ra nản chí, thì Chúa Giêsu lại phải khuyến khích họ: "Đối với loài người là điều 
không thể thực hiện được, nhưng Thiên Chúa có thể làm được mọi sự" (Mt 19,26; Lc 1,37). 
Vì thế muốn trung tín và bền đỗ đến cùng thì người tu sĩ phải cầu xin ơn Chúa và luôn luôn 
đồng thuận với Người trong mọi sự. 

 Đời người ngắn ngủi, nhưng có nhiều uẩn khúc và thay đổi bất ngờ. Muốn đứng vững 
trước những thử thách, người tu sĩ phải có một đời sống nội tâm vững chắc, một đức tin sắt 
đá. Không phải chỉ cần có một ý hướng siêu nhiên và mục đích cao thượng mà thôi là đủ, 
nhưng người tu sĩ phải thực sự có một đời sống đức tin được thể hiện bằng việc siêng năng 
cầu nguyện và thực hành các nhân đức. Có Chúa cùng đi với chúng ta trên đường đời, thì 
không bao giờ sợ thất lạc. Có Chúa Giêsu ở trong "thuyền đời", thì chúng ta không bao giờ 
sợ bị đắm chìm (Mt 4,35-41). Khi chúng ta xao xuyến sợ hãi là lúc chúng ta mất niềm tin vào 
Đấng đã gọi và chọn chúng ta. Nếu chúng ta tin tưởng cầu nguyện, Chúa Giêsu sẽ cứu giúp 
và nâng đỡ chúng ta. "Đức tin của con đã cứu con" (Mt 9,22). Ai tin tưởng vào Chúa, sẽ 
không bao giờ thất vọng. Ai nhận Chúa làm nơi ẩn náu nương thân, sẽ  đứng vững suốt đời. 

 Về phương diện tự nhiên và tâm lý, người tu sĩ cần có một sự trưởng thành về nhân bản. 
Không có ý chí mạnh mẽ, người tu sĩ rất khó đứng vững trước cám dỗ và thử thách. Vì thế 
phải luyện tập để có một ý chí cương quyết. Những người hay thay đổi và dễ dàng thối chí là 
những người thiếu trưởng thành. Suy nghĩ đắn đo là dấu chỉ sự cẩn thận khôn ngoan; nhưng 
hay lưỡng lự nghi ngờ là dấu hiệu của sự thiếu can đảm và ý chí non yếu. Những người thay 
đổi như chong chóng, hôm nay thế nầy ngày mai lại khác, sẽ không bao giờ tìm được sự yên 
ổn. Kinh nghiệm cho thấy rằng những tập sinh không có khả năng quyết định, hay nghi ngờ 
và đặt lại vấn đề, thường là những khấn sinh sẽ có nhiều khó khăn trong việc duy trì ơn kêu 
gọi của họ. Chúng ta có thể kể ra đây nhiều thí dụ điển hình... Một đan sĩ cứ đứng núi  nầy 
trông núi nọ, là một đan sĩ không tìm được nơi cư ngụ vững chắc. 

Bề trên và những người có trách nhiệm đào tạo và chọn lựa tập sinh phải  biết  hướng 
dẫn đương sự quyết định sáng suốt và đúng lúc. Thà cho tập sinh về sớm còn hơn giữ lại để 
rồi sau nầy phải chuốc lấy những thất bại đắng cay cho cả đôi bên, nhà dòng cũng như chính 
đương sự. 

Một yếu tố khác cũng rất là quan trọng có thể giúp đan sĩ sống bền đỗ trong ơn gọi đan 
tu, đó là đời sống cộng đồng và mội trường đan viện. Cộng đồng thiếu sự hiệp nhất và hòa 
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thuận thường là căn nguyên sự ra đi của nhiều đan sĩ. Kinh nghiệm cho thấy: nhiều đan sĩ đã 
phải gạt lệ ra đi sau nhiều năm tu luyện cũng vì cộng đồng thiếu bác ái huynh đệ. Mỗi người 
bỏ dòng ra đi đều có những lý do riêng và chính đương sự phải chịu trách nhiệm, nhưng Bề 
trên cũng như cộng đồng - nghĩa là mỗi đan sĩ - phải tự vấn lương tâm xem mình có trách 
nhiệm về việc ra đi của người anh em đó không. Bề trên không nên bắt chước Philatô rửa 
tay phủ nhận trách nhiệm. Thánh phụ Biển Đức nhắc bảo: "Viện phụ phải luôn tâm niệm 
rằng: Giáo lý ngài giảng dạy và sự vâng phục của môn đệ là hai điều ngài phải trả lẽ trong 
ngày công phán kinh khủng của Thiên Chúa. Viện phụ phải ý thức rằng: đoàn chiên thiệt hại 
điều gì, chủ nhà qui cả vào người chăn giữ" (LB. 2,6-7). Bề trên cũng như mỗi đan sĩ phải ý 
thức trách nhiệm của mình trong việc kiến tạo một cộng đồng huynh đệ thực sự, trong đó 
mọi phần tử cảm thấy mình được tin tưởng, được thông cảm, và được yêu thương. Trong 
một cộng đồng đầy tình bác ái huynh đệ như thế, các đan sĩ sẽ giúp nhau cải tiến và dễ dàng 
đi đến cùng đích của ơn gọi đan tu của mình. 

Sau cùng, muốn dễ sống và sống bền đỗ trong đan viện, thì người đan sĩ phải thật tình 
yêu mến cộng đồng. Yêu đan viện như yêu gia đình của mình. Hãy coi anh em đồng tu như 
bà con ruột thịt. Nếu đan sĩ thực sự yêu nhà dòng và anh em thì những khó khăn và va chạm 
hằng ngày trong cộng đồng chẳng có gì là đáng kể. Một người con yêu mến gia đình thực sự 
sẽ không bao giờ bỏ nhà ra đi chỉ vì một vài va chạm nhỏ nhen, hoặc vì cha mẹ mình không 
hoàn toàn như ý muốn. Gia đình mình cho dù nghèo đói và có nhiều khuyết điểm, nhưng 
người con yêu mến sẽ không bỏ nhà ra đi, trái lại can đảm chấp nhận tất cả và ở lại để cải 
thiện gia đình mình. Đối với gia đình đan viện cũng thế. Khi các đan sĩ yêu nhau thật tình và 
quí mến đan viện thì sẽ gắn bó với nhau, sống chết có nhau, đồng hành với nhau khi mưa 
cũng như lúc nắng, suốt cả cuộc đời. Tình yêu sẽ giúp họ bước đi nhẹ nhàng thư thái. Tình 
yêu sẽ làm cho họ quên đi những khác biệt của anh em. Tình yêu sẽ giúp họ nhịn nhục chịu 
đựng và tha thứ cho nhau. Tình yêu là sức mạnh, là nhiên liệu cần thiết cho cuộc hành trình 
cam go của người đan sĩ trong Nhà Chúa mỗi ngày trong suốt cuộc đời. 

Hạnh phúc thay những ai trung tín và bền đỗ đến cùng, bởi vì họ sẽ được vui mừng đón 
nhận phần thưởng Chúa ban! 

5.7. KẾT LUẬN 

Bền đỗ là lý tưởng mà thánh Biển Đức đã ôm ấp trong lòng từ khi có ý định lập dòng 
chiêm niệm. "Nhờ ơn Chúa giúp, chúng ta hãy bắt tay vào việc tổ chức cộng đồng đan tu, 
một loại đan sĩ hùng mạnh hơn cả" (LB. 1,13). "Loại đan sĩ hùng mạnh hơn cả" đó là những 
đan sĩ tuyên khấn bền đỗ sống thành cộng đoàn có kỷ luật chặt chẽ và dưới sự hướng dẫn 
của một viện phụ. Họ sống trong đan viện như trong "Nhà Tạm của Chúa Kitô" (LB.PR. 23). 
Đó là những người kiên trì đi tìm kiếm Chúa bằng đời sống khước từ, hy sinh và cầu nguyện. 
Sống trong đan viện như sống trong sa mạc xa cách thế gian, người đan sĩ muốn bắt chước 
Chúa Giêsu trong mọi sự và nhẫn nhục chịu đựng tất cả vì Nước Trời. Người đan sĩ tâm niệm 
và thực thi lời thánh Phaolô : 

 "Nếu ta chịu chết với Người, 
ta sẽ cùng Người được sống. 
Nếu ta chịu khổ cực với Người, 
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ta sẽ cùng Người làm vua. 
Nếu ta cả gan chối bỏ Người, 
thì Người đành chối bỏ ta! 
Cho dù ta không trung tín, 
nhưng Người luôn mãi tín trung. 
Bởi vì Người không thể tự chối bỏ mình" (2Tm 2,11-13). 
 

Để không phụ lòng Đấng đã kêu gọi và chọn mình, người đan sĩ tự do đón nhận "ách" của 
Chúa Kitô và quyết tâm sống trung thành với Chúa, với cộng đồng đan tu và với chính mình 
cho đến hơi thở cuối cùng bằng việc vâng phục và cải tiến đời sống đan tu. Con đường theo 
Chúa Giêsu mà người đan sĩ đã chọn không có gì mạo hiểm cả. Chúa Giêsu luôn ở với họ mỗi 
ngày cho đến cuối đời. Chính Người bảo đảm cho sự bền đỗ của người đan sĩ. Chính Người  
hứa ban thưởng cho ai kiên trì trung tín: "Ai bền đỗ đến cùng sẽ được cứu rỗi" (Mt 24,13). 

Sự bền đỗ là một điều kiện thiết yếu để đón nhận phần thưởng và ơn cứu độ. Vì thế, 
thánh Công Đồng Chung Vaticanô IỊ nhắn nhủ chúng ta: "Vậy mỗi tu sĩ đã được gọi để tuyên 
khấn, hãy quyết tâm sống bền đỗ trong ơn thiên triệu Chúa đã gọi mình và hãy không ngừng 
cải tiến để làm cho sự thánh thiện của Hội Thánh thêm phong phú hơn và vinh hiển của 
Thiên Chúa Ba Ngôi duy nhất thêm cao cả hơn, trong Chúa Kitô và nhờ Chúa Kitô" (LG. 47) . 

Sau hết, để kết luận cho những gì chúng ta đã học hỏi về đời sống tận hiến tu trì, tôi xin 
trích lại đây một vài đoạn Sứ điệp của Thượng Hội Đồng Giám mục thế giới kỳ 9 nhóm họp 
tại Rôma tháng 10 năm 1994 gởi toàn thể Dân Chúa: 

"Trước hết chúng tôi cảm tạ Thiên Chúa về hồng ân cao cả của đời sống tận hiến tu trì 
trong Hội Thánh. Đồng thời chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả các thành viên của 
đời sống tận hiến, vì đời sống chứng tá của họ bằng việc thực thi các lời khuyên Phúc âm. 
Chúng tôi nhiệt liệt chào thăm tất cả anh chị em đang theo Chúa trong đời sống chiêm niệm, 
cuộc sống mà chúng tôi đánh giá rất cao. Chúng tôi cũng chào thăm anh chị em tu sĩ đã 
hướng cuộc sống của mình theo Chúa Kitô qua những hình thức khác nhau của cuộc sống 
hoạt động. 

Chúng tôi cám ơn các tu sĩ nam nữ. Chính đời sống tận hiến cuộc đời của họ cho Chúa 
Kitô, cuộc sống thờ lạy và cầu bầu cho thế giới, làm chứng về sự thánh thiện của Hội Thánh. 
Công việc phục vụ của họ dành cho Dân Chúa và cho xã hội trong các lãnh vực khác nhau là 
những công tác truyền giáo cần thiết: Hoạt động mục vụ, giáo dục, săn sóc bệnh nhân, 
người già và những người bị bỏ rơi... Tất cả đều biểu lộ khuôn mặt từ bi của Hiền Mẫu Hội 
Thánh... 

Trong Công Nghị nầy, chúng tôi đã cứu xét đời sống tu trì tận hiến như một sự biểu lộ rất 
quí giá về sức sinh động thiêng liêng của Hội Thánh. Sức sống ấy được cấu thành bằng 
những sắc thái kỳ diệu và có năng lực thu hút, bằng sự quảng đại thực thi muôn ngàn việc 
thiện, bằng vẻ đẹp siêu nhiên vì được Chúa Thánh Linh ban dồi dào hồng ân. Nhờ đời sống 
tu trì tận hiến, Hội Thánh trở thành như “một Hôn Thê được trang điểm mỹ lệ để đón Hôn 
Phu, và như thế sự khôn ngoan muôn hình dạng của Thiên Chúa được biểu lộ“. 
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Nếu Hội Thánh là một “Dấu Chỉ“, là Bí Tích ơn cứu độ, điều đó có nghĩa là những hình 
thức khác nhau của đời sống tu trì tận hiến biểu lộ một cách cụ thể và hữu hình sự phong 
phú vô tận của tính chất “Bí Tích“ của Hội Thánh. Các hình thức khác nhau của đời sống tu 
trì tận hiến biểu lộ cho các tín hữu và thế giới thấy Con Tim của Chúa Giêsu luôn luôn gần 
gũi với tất cả các nhu cầu thiết thực của con người. Mỗi hình thức của đời sống tu trì tận 
hiến là một “dấu chỉ“ hữu hình mang mầu nhiệm cứu độ đến với con người... 

Chúa Kitô là người đầu tiên được thánh hiến và được sai đi. Mỗi tín hữu cũng được Thiên 
Chúa thánh hiến trong Bí Tích Rửa Tội và Thêm sức. Họ trở thành Đền Thờ của Chúa Thánh 
Linh. Đối với các tu sĩ, nhờ việc tuyên khấn giữ các lời khuyên Phúc Âm, sự thánh hiến của Bí 
tích Rửa tội và Thêm sức càng được củng cố dưới một hình thức đặc biệt. Đó là sự tham gia 
sâu đậm hơn vào Mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa Kitô trong cuộc khổ nạn, chịu chết và sống 
lại của Ngài để cứu độ thế gian... 

Các tu sĩ nam nữ đã quyết định triệt để theo gương Chúa Kitô sống khiết tịnh, vâng phục 
và khó nghèo. Cùng với Hội Thánh và trong Hội Thánh, họ là câu trả lời trung thực nhất và có 
tính chất tiên tri để làm chứng trước mặt mọi người, những người anh em của họ, về những 
giá trị Tin Mừng không được thế gian biết đến hoặc từ chối đón nhận... 

Đời sống và gương sáng của anh chị em tu sĩ làm cho người đời nay càng xác tín về hiệu 
lực của giá trị do Chúa Kitô rao giảng và được các tu sĩ biến thành cuộc sống cụ thể hằng 
ngày...“ 

Sau cùng, các Nghị Phụ Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới kêu gọi các tu sĩ nam nữ hãy 
sống triệt để hơn cái ơn gọi tiên tri của mình. Các Nghị Phụ nói: “Trước ngưỡng cữa năm 
2000, toàn thể Hội Thánh được mời gọi thực thi một công cuộc truyền giáo mới. Con người 
thời đại chúng ta, nhất là những thế hệ trẻ, đang cần được biết Tin Mừng cứu độ là chính 
Chúa Giêsu Kitô. 

Hãy chu toàn sứ mệnh củng cố và mở rộng Nước Chúa bằng thái độ không dính bén của 
cải, quyền bính và những liên hệ máu mủ! Qua lối sống đặc biệt của mình, anh chị em diễn 
tả sự gần gũi và lòng nhân lành Thiên Chúa, chân lý về sự hy vọng vào đời sống trường cửu 
mai sau, sức mạnh và hiệu lực của tình yêu mà Thiên Chúa đổ tràn trong tâm hồn để chiến 
thắng quyền lực sự dữ và đau khổ đang hành hạ nhiều người.  Nếu không có cuộc sống của 
những tu sĩ chiêm niệm, nếu không có tinh thần thanh bần, không có chứng tá tuân phục vui 
tươi và giải thoát của anh chị em, nếu không có tình yêu thương rạng ngời và vô vị lợi, hữu 
hiệu và hy sinh của anh chị em dành cho những người cùng khổ nhất, thì Hội Thánh sẽ đánh 
mất một phần lớn năng lực rao giảng Tin Mừng, khả năng biểu dương những điều tốt lành 
của ơn cứu độ, và khả năng trợ giúp con người đón nhận Thiên Chúa của hy vọng vào tâm 
hồn của họ... Chính bản chất của đời tận hiến hướng dẫn tinh thần của họ để họ tháp tùng 
các công tác tông đồ truyền giáo của Hội Thánh bằng lời cầu nguyện và hy sinh“. 
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1.  Ý NGHĨA VÀ MỤC ĐÍCH  
     ĐỜI SỐNG ĐAN TU -  
     Một cuộc mạo hiểm tìm kiếm Thiên-Chúa 
 

"Lạy Chúa, bởi vì Chúa đã tạo dựng con cho Chúa, tâm hồn con sẽ chẳng bao giờ bằng 
yên thư thái, bao lâu con chưa gặp được Chúa". Tâm trạng đó của thánh Augustinô nói lên 
ước nguyện chung của con người. Khát vọng được ở gần Chúa và hiệp thông với Người là 
một giấc mơ triền miên của loài người. Văn hào Lamartine viết: "Con người là một vị thần sa 
ngã luôn luôn hồi tưởng thiên giới". Từ khi ông bà Nguyên-Tổ bị đuổi ra khỏi Địa-Đàng, 
trong kiếp sống lưu đày trần gian, loài người luôn hoài niệm nguồn gốc sinh thành và thao 
thức mong chờ cùng đích bất diệt. Sự tìm kiếm Thiên-Chúa trở thành một nhu cầu cần thiết 
của con người. 

Trong lịch-sử nhân-loại, từ Đông sang Tây, từ khởi thũy tới hôm nay, mỗi thời đại, mỗi 
thế hệ, ở đâu và bao giờ cũng có những người dấn thân tìm kiếm Thiên-Chúa: Một Gio-An 
Tiền-Hô sống khắc khổ trong sa mạc xứ Giu-Đê-A, một An-Tôn từ bỏ tất cả vào ẩn tu trong 
thanh vắng, một thánh Biển-Đức khước từ danh vọng đi tìm lý tưởng cuộc đời bên ngoài xã 
hội trần tục, trong nơi thanh vắng ... Nếu bên Tây-Phương xa xưa có những ẩn sĩ tìm kiếm 
Thiên-Chúa bằng việc khước từ trần tục để vào sống khắc khổ trong sa mạc thanh vắng, thì 
bên Đông-Phương cũng có những đạo sĩ lừng danh xa lìa trần thế bể dâu để ở ẩn tu thân 
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quyết tâm tìm kiếm Đấng-Tuyệt-Đối-Vô-Biên: Một Đức Phật-Thích-Ca, một Mahomét, một 
Mohandas Gandhi  và nhiều vị tu-hành vô danh đã khước từ tất cả, xa lánh trần tục để đi 
tìm chân lý cuộc đời. 

Lịch sử các Dòng-Tu Tây-Phương, nhất là Dòng Xitô, ghi lại tên tuổi nhiều vị Thánh, những 
người thoát tục tìm kiếm Thiên-Chúa trong thanh vắng cầu nguyện. Trong suốt chín thế kỷ 
hiện hữu, Dòng Xitô thực sự là một môi trường thuận tiện cho việc tìm kiếm Thiên-Chúa. 
Các Đan-Viện chẳng khác gì "Trường-học Phụng-sự Thiên-Chúa" đã giúp cho nhiều thế hệ 
đan sĩ những phương tiện tìm kiếm Thiên-Chúa một cách hữu hiệu. Chính thánh Biển-Đức 
đã gọi các đan sĩ là những người tìm kiếm Thiên-Chúa (58,7). Dưới cái nhìn của thánh Biển-
Đức thì đời sống đan tu là một cuộc mạo hiểm tìm kiếm Thiên-Chúa. Mở đầu quyển luật do 
Người soạn thảo cho các đan-sĩ, Thánh-Nhân khuyên những ai muốn dấn thân tìm Chúa 
rằng: "Hãy trở về với Đấng mà chúng ta đã xa lìa vì thất tín bất phục tùng! Đã đến lúc chúng 
ta phải thức dậy. Hãy mở mắt nhìn Ánh Sáng thiêng liêng và lắng tai nghe tiếng Chúa mời gọi 
mỗi ngày: "Hôm nay nếu các ngươi nghe tiếng Chúa kêu mời thì đừng cứng lòng nữa!" Hỡi 
các con! Hãy nghe Ta nói: "Các con hãy chạy khi còn Ánh-Sáng sự sống, kẻo khi bóng tối sự 
chết đến thì đã quá muộn màng!" 

Sau khi nghe tiếng Chúa mời gọi và quyết định đi tìm kiếm Thiên-Chúa, người đan sĩ chọn 
một lộ trình và sử dụng những phương tiện cần thiết ngõ hầu đạt mục đích. Lộ trình đó là 
đời sống đan tu và các phương tiện phải dùng là kỷ luật đan viện. Thánh Biển-Đức nói: "Vậy 
ta hãy lấy đức tin mà thực thi các việc lành phúc đức như đai nịt lưng để tiến bước theo con 
đường của Chúa dưới ánh sáng Tin-Mừng, ngõ hầu được hưởng kiến Đấng đã kêu gọi chúng 
ta vào Nước của Người. Nếu muốn được ở trong Nước-Chúa thì chúng ta phải tiến tới trên 
con đường trọn lành, bằng không thì chẳng được đâu!" (21-22). Và để tránh lý thuyết suông, 
thánh Biển-Đức liệt kê cho các đan-sĩ "những khí cụ việc lành" trong đoạn luật thứ tư. Người 
nói: "Đây là những phương tiện dùng trong nghệ thuật thiêng liêng. Nếu ngày đêm chúng ta 
không ngừng đem ra sử dụng và đến ngày chung thẩm chúng ta sẽ hoàn trả lại cho Chúa, thì 
Chúa sẽ ban cho chúng ta phần thưởng mà chính Người đã hứa: "Điều mắt chưa từng thấy, 
tai chưa từng nghe, là điều Chúa sắm sẵn cho những ai yêu mến Người" (4, 76-77). 

Không có cuộc mạo hiểm nào đơn giản dễ dàng cả. Lộ trình tìm kiếm Thiên-Chúa mà 
thánh Biển-Đức đã phác họa cũng rất hiểm trở khó khăn. Thánh nhân nói: "Các đan-sĩ là 
những người đang quyết tâm tiến vào cõi trường sinh. Họ đã chọn con đường hẹp mà Chúa 
Giêsu đã chỉ cho. Con đường đưa đến hạnh phúc trường cửu bất diệt (10,11). Trong những 
cuộc mạo hiểm khó khăn, không những cần được trang bị đầy đủ các dụng cụ cần thiết, mà 
nhất là phải có người hiểu biết hướng dẫn chỉ đường. Người hướng dẫn các đan-sĩ trong 
cuộc mạo hiểm của họ không ai khác ngoài Chúa Kitô và vị đại diện của Người là Viện-Phụ. 
Lương thực cần thiết phải mang theo là Lời-Chúa. Dụng cụ tùy thân là sự can đảm và lòng 
nhiệt thành (BĐ 72). Để khỏi lạc đường mất hướng, người đan-sĩ phải theo những bảng chỉ 
đường đã được thánh Biển-Đức phác họa và cắm mốc. Đan-sĩ phải tin tưởng vào "người 
hướng dẫn" và tận dụng mọi phương tiện cần thiết cho cuộc mạo hiểm mà họ đã bắt đầu thì 
mới mong đạt được mục đích. Những phương tiện cần thiết đó là cầu nguyện, khổ chế hy 
sinh và xa lánh trần tục. Để việc tìm kiếm Thiên-Chúa được dễ dàng và có kết quả, người 
đan-sĩ phải bỏ lại tất cả, phải khước từ mọi sự, phải vất đi những gì không cần thiết (Lc 14, 
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26-33). Đó là sự đòi buộc phải có đối với những ai muốn theo Chúa Giêsu và cũng là ý nghĩa 
của các lời khấn dòng. 

Trong sa mạc của cuộc đời, mây mù, cát bụi cản trở tầm nhìn của chúng ta. Trong đô thị 
ồn ào của nhân loại, tiếng động làm cho chúng ta không nghe được tiếng Chúa ... Đan-viện 
là nơi khả dĩ có thể giúp các đan sĩ dễ dàng tìm Chúa. Nếu các đan-sĩ thực sự muốn tìm kiếm 
Thiên-Chúa và không mang vào trong đan-viện những gì thuộc về thế gian, thì không có nơi 
nào lý tưởng cho việc tìm kiếm Thiên-Chúa hơn là các đan-viện. Cho nên nguyện ước của 
Vịnh-Gia thật chí lý: "Lạy Chúa, điều duy nhất con hằng tìm kiếm cầu xin là luôn được ở 
trong Nhà-Chúa mọi ngày trong suốt cuộc đời của con và được chiêm ngắm thánh nhan 
Chúa cao sang huy hoàng" (Tv 26,4-8). 

Thiên-Chúa cao sang quyền phép, là Đấng sáng tạo vũ trụ càn khôn. Thiên-Chúa hiện hữu, 
nhưng chúng ta chưa hề trông thấy mà chỉ thấy những việc Người đã làm. Đan-sĩ tìm kiếm 
Thiên-Chúa bằng đức tin và chỉ có thể gặp Người một cách nào đó bằng đức tin mà thôi. 
Triết gia Abraham Heschel viết: "Con người không thể gặp được Thiên-Chúa nếu không có 
sự giúp đỡ của Người. Tuy nhiên nếu con người không chịu tìm kiếm, thì Thiên-Chúa cũng 
không thể giúp đỡ. Cộng đồng Israel thân thưa với Chúa: "Lạy Chúa Tể càn khôn! Chính nhờ 
Chúa mà chúng con trở về với Chúa". Và Thiên-Chúa nói với dân Người rằng: "Hãy trở về với 
Ta, và Ta sẽ đến với các ngươi!" (Malachia 3, 7). Ý thức được sự lệ thuộc vào Thiên-Chúa, 
dân Do-Thái cầu nguyện rằng: "Lạy Chúa, xin đưa chúng con về với Chúa thì chúng con sẽ trở 
lại cùng Chúa! Con người có thể tìm kiếm Thiên-Chúa, nhưng không có quyền gặp thấy 
Người. Chỉ có một sự duy nhất Abraham có thể làm được, đó là sự ngạc nhiên thán phục; chỉ 
có một sự duy nhất Tổ-Phụ tự mình có thể hoàn thành, đó là chuẩn bị gặp gỡ Thiên-Chúa. 
Chúng ta có trực cảm được Thiên-Chúa hay không là tùy thuộc vào việc chuẩn bị đón tiếp 
Người. Chính Thiên-Chúa kết thúc, nhưng chúng ta phải bắt đầu" 29. 

"Hãy tìm nhan thánh Chúa không ngừng!" (Tv 26,8). Khi trích dẫn lời Thánh Vịnh nầy, 
thánh Bernardô giải nghĩa rằng: "Tôi thiết nghĩ, nếu như con người đã gặp được Thiên-Chúa 
rồi, việc tìm kiếm Chúa vẫn cứ tiếp tục. Bởi vì sự gặp gỡ hạnh phúc đó không dập tắt sự ao 
ước lành thánh, trái lại càng làm tăng thêm. Niềm vui trọn vẹn có ý nghĩa nữa không khi 
chẳng còn ước muốn gì nữa? Dĩ nhiên là không. Cũng như dầu được ví như sự gặp gỡ và lửa 
là sự ước mong. Bởi đó sự vui mừng sẽ trọn vẹn, nhưng sự ước mong không hề chấm dứt, 
cho nên vẫn tiếp tục tìm kiếm" 30. Thánh Gregoriô de Nysse cũng nói: "Gặp được Thiên-
Chúa, đó là không ngừng tìm kiếm Người. Thực ra không phải tìm kiếm sự vật mà là để gặp 
một "Người". Lợi lộc của việc tìm kiếm đó là còn tiếp tục kiếm tìm. Sự ước muốn của tâm 
hồn sẽ no đầy khi vẫn còn thèm khát, bởi vì được thấy Chúa rồi thì sự ước mong vẫn không 
nguôi" 31. Có thể nói được rằng: Việc tìm kiếm Chúa cũng giống như một trò chơi ẩn dấu 
giữa Thiên-Chúa và con người. Thiên-Chúa hiện diện, nhưng Người ẩn dấu. Thiên-Chúa lắng 
nghe và hiểu biết, nhưng Người không trả lời. Điều đó làm cho việc tìm kiếm Thiên-Chúa trở 
nên lý thú và có giá trị. Tâm hồn chúng ta khát khao tìm Chúa như nai rừng tìm đến suối 

                                                      
29  Abraham Heschel, Dieu enquête de l'homme, trang 160. 
30 Thánh Bernardô, Sc. 84, I. 
31 Thánh Gregorio de Nysse, Vie de Mose, P.G. tome 44, Col. 105. 
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nước bất tận. Chúng ta sung sướng được gặp Chúa, nhưng không bao giờ thỏa mãn vì đã 
chiếm được Chúa ở đời nầy. 

Trong thực tế, con người khát khao tìm Chúa, nhưng nói đúng hơn là Thiên-Chúa muốn 
đến với con người, muốn tỏ mình ra cho con người và muốn ở với con người. Thực vậy, 
trước khi con người quyết định tìm Chúa, thì Thiên-Chúa đã tìm con người. Nhiều chỗ trong 
Kinh-Thánh mô tả con người bất tín xa lìa Thiên-Chúa, và Thiên-Chúa như một "tình nhân 
chung thủy" đi tìm con người. Thiên-Chúa tự mặc khải như người đối thoại, như bạn đường, 
như người mục tử, như Đấng bảo vệ và cứu chuộc. Cuối cùng Thiên-Chúa đã tỏ ra hết sức 
gần gũi với con người trong Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã nhập thể làm người và "ở giữa chúng 
ta". Trong Cựu-Ước, con người chỉ được nghe tiếng Thiên-Chúa nói qua các dấu chỉ và Ngôn-
Sứ, nhưng trong Tân-Ước, chính Thiên-Chúa đến với con người và nói với con người nhờ 
Chúa Giêsu Kitô. Cho nên ai thấy Chúa Giêsu Kitô là thấy Thiên-Chúa, và ai nghe tiếng Người 
tức là nghe tiếng Thiên Chúa (Ga 14,9; 12,45). Từ nay việc tìm kiếm Thiên-Chúa sẽ không thể 
thực hiện được ngoài con đường mà Chúa Kitô đã chỉ cho. Nói một cách cụ thể, loài người 
sẽ không tìm gặp được Thiên-Chúa, nếu không có Chúa Giêsu Kitô. Bởi vì chính "Người là 
Chân-Lý, là Ánh-Sáng, là Sự-Sống, là Đường-Đi" (Ga 14, 16). 

Với Chúa Kitô, trong Chúa Kitô và nhờ Chúa Kitô, chúng ta tìm kiếm Thiên-Chúa như một 
Ngôi-Vị-Sống-Động và dạt dào yêu thương. Thiên-Chúa nói với chúng ta qua Chúa Kitô, và 
chúng ta trả lời bằng đức tin và cuộc sống. Đức tin cho chúng ta biết rằng: Thiên-Chúa là 
Đấng thiêng-liêng siêu-việt, nhưng đồng thời cũng rất gần gũi chúng ta. Thiên-Chúa quyền 
năng hiển trị trên chốn cao sang, nhưng đồng thời cũng hiện diện khắp nơi, ngay cả trong 
tâm hồn các tín hữu. Vì thế, tìm kiếm Thiên-Chúa, đó là cố gắng sống trong sự hiện diện 
nhiệm mầu của Người. Gặp được Thiên-Chúa hay chiếm đoạt được Người, đó là sống kết 
hiệp với Người bằng tình yêu. Thánh Biển-Đức truyền dạy các đan-sĩ phải luôn luôn sống 
trong sự hiện diện của Thiên-Chúa (BĐ.19,1). Trong khi đó thánh Anselmô khuyên chúng ta: 
"Hãy vào trong phòng con, phòng của tâm hồn, đừng để sự gì theo con vào trong đó, ngoại 
trừ một mình Thiên-Chúa và những gì có thể giúp con tìm kiếm Người... Hãy mở toang cữa 
lòng và nói với Chúa: Lạy Chúa, con tìm kiếm nhan Chúa, con chỉ tìm kiếm một mình Chúa 
mà thôi. Xin Chúa đừng để con phải thở dài vì thất vọng, nhưng cho con được hít thở niềm 
cậy trông. Xin cho con được xem thấy ánh sáng hy vọng dù nó chỉ lờ mờ từ xa, dưới đáy sâu 
của vực thẳm. Xin dạy con biết tìm kiếm Chúa; bởi vì con chỉ có thể tìm Chúa, nếu được 
Chúa hướng dẫn bảo ban. Con khát khao tìm kiếm Chúa. Lòng con mong ước được gặp 
Chúa, cho nên con quyết tâm đi tìm kiếm Chúa. Con sẽ gặp được Chúa, khi con yêu mến 
Chúa, và con sẽ yêu mến Chúa khi con gặp được Chúa".  

Đan-sĩ là những người theo Chúa Kitô để tìm kiếm Thiên-Chúa bằng đời sống ẩn dật và 
cầu nguyện. Chúa Giêsu là trung gian và nhịp cầu đưa họ đến với Chúa-Cha. Lời nói và gương 
lành của Chúa Giêsu là những mẫu mực cho các đan-sĩ. Họ sống như Chúa Giêsu khiết tịnh, 
khó nghèo, và vâng phục. Cũng như Chúa Giêsu, họ sống theo tinh thần con cái triệt để phó 
thác cậy trông và trung thành yêu mến. Suy niệm Lời-Chúa và cầu nguyện là những phương 
thế giúp họ đạt được phần nào mục đích đó. Tất cả chương trình sống hằng ngày nhằm tạo 
điều kiện cho việc tìm kiếm Thiên-Chúa. Tất cả mọi động tác - đọc kinh cầu nguyện, làm việc 
ăn ngủ nghỉ - đều qui hướng về Chúa Kitô. Có thể nói được rằng không phải họ sống, nhưng 
chính Chúa Kitô sống và hành động trong họ. Cho nên các Giáo-Phụ thường đề cao đời sống 
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đan-tu như một thực tại cao siêu tuyệt vời. "Đan-sĩ là những người bạn thân yêu của các 
Thiên-Thần", thánh Bernardô nói như vậy, và đã không sợ quá lời khi tuyên bố rằng: "Không 
có gì trên mặt đất nầy giống với phẩm trật các Thiên-Thần và gần gũi với Mẹ chúng ta là 
Thành Giêrusalem trên trời hơn là đời sống các đan-sĩ; bởi vì sự khiết tịnh và tình yêu nồng 
nàn mặc cho đời sống ấy một vẻ đẹp tuyệt vời" 32.  Nếu đời sống đan tu là đời sống Thiên-
Thần, thì trước tiên đó là đời sống chiêm niệm, nghĩa là các đan-sĩ sống trong sự hiện diện 
của Thiên-Chúa với tâm hồn tôn thờ, cảm tạ và mến yêu 33. Guillaume de Saint-Thierry viết 
cho các đan-sĩ ở Mont-Dieu rằng: "Đời sống mà các thầy khấn hứa theo đuổi thật là cao cả: 
Cao cả hơn bầu trời và không thua gì đời sống của các Thiên-Thần. Thật vậy, các thầy đã 
khấn hứa sự thánh thiện. Các thầy không dừng lại ở việc tuân giữ các giới răn chung cho mọi 
người. Các thầy không những thực thi các điều Chúa truyền dạy, mà còn thi hành cả những 
điều Chúa muốn, các thầy luôn tìm cách làm vui lòng Chúa bằng việc thực thi các lời khuyên 
của Người. Đối với kẻ khác là phục vụ Thiên-Chúa, còn đối với các thầy là sống kết hiệp với 
Người. Việc làm của kẻ khác là tin, hiểu biết, yêu mến, tôn kính; còn việc làm của các thầy là 
am hiểu, thưởng thức, hưởng kiến và hoàn toàn thuộc về Thiên-Chúa" 34. Cũng đồng tư 
tưởng đó, thánh Eucher nói với các đan-sĩ Lérins rằng: "Điều kẻ khác làm, chúng con cũng 
làm. Chúng con vẫn còn là con người trên mặt đất nầy, nhưng hãy làm chứng về đời sống 
các Thiên-Thần. Sự hiện hữu bất diệt trên trời, rồi đây các con sẽ được trực diện chiêm 
ngưỡng, nhưng ngay từ đời nầy các con phải chỉ cho mọi người xem thấy; bởi vì như lời 
Chúa phán: Các con là Ánh-Sáng cho thế gian" 35. 

"Ánh-Sáng cho thế gian", đó cũng là điều mà Công-Đồng Vaticanô II đã nhắn nhủ các tu-sĩ 
nói chung, và cách riêng các đan-sĩ chiêm-niệm 36. Họ là những chứng-nhân của Chúa Kitô, là 
những người tìm kiếm Thiên-Chúa và đồng thời tiên báo sự phục-sinh tương lai và vinh-
quang của Nước-Trời . 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
32 Thánh Bernardô, Epist. 399, P.L. 182, 612: Apologia X, 24, PL. 182 
33 Th. Augustinô, Epist. 147, XIII, 49, Ed. M. Schmaus, Bonn 1930. 
34 Guillaume de St. Thierry, Epistola ad fratres de Monte Dei,II, 5, PL. 184, 392. 
35 Exhortation ad monachos, I, PL. 50, 865. 
36 Hiến Chế Giáo Hội, số 44. 
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2.   ĐỜI SỐNG ĐAN TU:  

      MỘT DẤU CHỈ HY VỌNG * 

 

Bước vào thiên niên kỷ thứ ba, nhân loại hôm nay sống trong một thời đại văn minh 
khoa học và kỷ thuật tiến bộ tột bực. Nhưng hơn bao giờ hết, con người vẫn cảm thấy lo 
lắng đợi chờ một tương lai bất ổn và luôn luôn khát vọng một cái gì đó tốt đẹp hơn và hoàn 
hảo hơn. Công Đồng Vaticanô II diễn tả bối cảnh thế kỷ XX và tâm trạng con người thời đại 
hôm nay: “Ngày nay, tuy bằng lòng với những phát minh và quyền năng của mình, nhân loại 
vẫn cảm thấy khắc khoải lo âu và thắc mắc về những biến chuyển của thế giới, về chỗ đứng 
và vai trò của con người trong vũ trụ, về ý nghĩa của những cố gắng cá nhân cũng như tập 
thể, và sau hết về cùng đích của con người và muôn loài” (GH 3). 

Lý tưởng và lẽ sống mà con người của mỗi thời đại tìm kiếm và mong đợi, đó là "niềm 
hy vọng". Tiếp nối sứ mệnh của Chúa Kitô, Hội Thánh công bố cho nhân loại "niềm hy vọng 
tuyệt đối và bất diệt". "Hy vọng" mà Hội Thánh rao giảng không phải là một ước mơ viễn 
vông, nhưng là một sự giải phóng toàn diện, ơn cứu độ được thể hiện một lần cho tất cả bởi 
Chúa Kitô. Được giải phóng khỏi tội lỗi và được sống đời đời là hy vọng tuyệt đối. Đó là niềm 
tin vững vàng vào kết quả của việc cứu chuộc mà Chúa Giêsu đã thực hiện qua cái chết và 
sống lại của Người. Với ý nghĩa đó, thánh Phao-Lô nói: “Sự hy vọng của chúng ta chính là 
Chúa  Kitô” (1Tm 1,1). 

Đối với người tín hữu, Chúa Giêsu Kitô là nguyên lý và cùng đích  của "hy vọng". Khi 
chấp nhận đau khổ và chết trên thập giá, Người chứng tỏ tình yêu vô biên dành cho nhân 
loại. Khi từ cõi chết sống lại, Người quả quyết với loài người “một hy vọng trổi vượt mọi hy 
vọng” (Rm 4,18). Hy vọng Kitô Giáo không phải là cái gì trừu tượng lý thuyết, mà chính là 
Đấng Thiên Sai đến với nhân loại, ở với nhân loại và cùng hành trình trong lịch sử loài người 
(GH 38,1). Chúa Kitô thiết lập "hy vọng" của nhân loại trên nền móng vững chắc của Thiên 
Chúa. Trên nền tảng của "hy vọng", người Kitô hữu sử dụng đúng mức những thực tại trần 
thế và nhắm tới cứu cánh vĩnh cửu. Người Kitô hữu biết rằng mình đã được cứu độ, tuy 
nhiên vẫn còn phải mong đợi ngày giờ Chúa sẽ trở lại trong vinh quang; vì thế không được 
đuổi bắt những hình bóng chóng qua của thế gian nầy (1Cr 7,31). "Niềm hy vọng" không cho 
phép người Kitô hữu ngồi yên bất động và cắm lều vĩnh viễn ở thế gian (DT 13,14). Đặt tất cả 
"hy vọng" vào Thiên Chúa, người Kitô hữu cùng hành trình với mọi người về “Đất Hứa”, quê 
hương vĩnh cửu trên trời. Biết mình là ai và sẽ đi về đâu, người Kitô hữu không trốn tránh 
trách nhiệm trần thế, nhưng siêng năng làm việc và chiến đấu với mọi người để minh chứng 
niềm hy vọng đích thực của mình (1 Tm 4,10). Hy vọng Nước Trời được thể hiện bằng đức 
tin và đời sống siêu thoát. Thời gian hy vọng cũng là thời gian đợi chờ (Mc 13,33-37). 

Công Đồng Vaticanô đệ nhị nhắc nhở người Kitô hữu về hai nhiệm vụ đã nhận lãnh từ 
Chúa Kitô khi chịu Phép Rửa tội: Đó là sống trong thế gian với điều kiện của một tạo vật của 
Thiên Chúa, và làm chứng nhân của Chúa Kitô. Người Kitô hữu không được bằng lòng với 
một chỗ nào đó trên Thiên Đàng sau khi chết mà quên đi thực tại trần thế, nhưng phải dấn 
thân hành động vì yêu mến tha nhân. Tin tưởng vào Chúa là sống hy vọng. Cùng hành động 
với Chúa, đó là bước đi trên đường hy vọng. 

Nếu việc dấn thân để xây dựng một thế giới tốt hơn, nhân đạo hơn, là một cách trả lời 
cho những ai thắc mắc và hỏi chúng ta về lý do hy vọng (1Pr3,15), thì người Kitô hữu hôm 
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nay phải sống làm sao đây trước trào lưu tục hóa và vô thần? Đối với ngưới Kitô hữu, có còn 
cách nào khác nữa không để diễn tả niềm hy vọng của mình? Nói cách khác, làm sao để sống 
trọn vẹn “niềm hy vọng không bao giờ thất vọng” của mình (Rm 5,5)? 

Có lẽ sự hiện diện khiêm tốn và tĩnh mịch của các đan sĩ sống đời cầu nguyện chiêm niệm 
trong các đan viện sẽ cung cấp chất liệu để trả lời cho hai câu hỏi nầy. Đời sống đan tu, nếu 
nhìn từ một phương diện nào đó, là một lối sống ích kỷ và chẳng có ích gì cho xã hội. Đan sĩ 
xa lánh thế gian, xuốt ngày quanh quẩn trong bốn bức tường của đan viện, ăn – ngũ – nghỉ - 
làm việc - đọc kinh – đọc sách ... Nhưng nếu nhìn từ quan niệm và kinh nghiệm của các Đấng 
Sáng Lập Dòng thì đó là một cách sống độc đáo và tuyệt vời để diễn tả đức tin và "niềm hy 
vọng" vào Chúa Kitô, Đấng đã nhập thể, chịu chết và sống lại để cứu chuộc nhân loại. 

Thật vậy, hy vọng vào lời hứa của Chúa Kitô trong đoạn Phúc Âm Mt 16, 24-26 và 19, 
28-29, đã có biết bao nhiêu người từ bỏ tất cả mọi sự để theo Chúa Kitô khó nghèo, khiêm 
nhường nhẫn nhục, ngõ hầu được phần thưởng vinh quang trong Nước Trời. Như thế, đời 
sống tu trì nói chung và đặc biệt đời sống đan tu là sự diễn tả tuyệt vời niềm hy vọng tuyệt 
đối vào lời hứa của Chúa Kitô. Đó là biểu dương của hy vọng Nước Trời trước mặt thế gian. 

Chúng ta hãy nghiên cứu và tìm hiểu đâu là là "hy vọng" của các đan sĩ chiêm niệm, và 
làm sao đan sĩ có thể trả lời cho những ai muốn biết niềm hy vọng của họ. 

Thánh Biển Đức, Tổ Phụ các đan sĩ, mở đầu cuốn Luật Đan Tu bằng một bài ca hy vọng, 
một lời mời gọi dấn thân theo Chúa, lời hứa chiếm đoạt sự viên mãn mong chờ. Thánh nhân 
nói: Nếu con trung thành thực hnàh giáo lý của Chúa suốt đời trong đan viện, con sẽ chiếm 
được một chỗ xứng đáng trong Nước Trời. Mang trong mình niềm hy vọng bất diệt, người 
đan sĩ hăng say và can đảm thực hành đức ái (LB.7), kiên nhẫn và vui vẻ chịu đựng những 
thử thách (LB. 99). Chính niềm hy vọng thúc đẩy người đan sĩ trong công cuộc mạo hiểm tìm 
kiếm Chúa (LB. 7,39). Khi đan sĩ chán nản bất an, hy vọng trở thành liều thuốc an thần trị 
liệu hiệu nghiệm (Prol 48). Một cách cụ thể, thánh Biển Đức khuyên các đan sĩ dùng hy vọng 
như một khí cụ để tiến tới trên đứờng dấn thân tu trì nên thánh. Người nói: “Hãy đặt hy 
vọng vào Thiên Chúa” (Prol 41) và “đừng bao giờ thất vọng với tình thương của Chúa” (LB. 
4,47). Có thể nói được rằng: Tất cả cuốn Luật Đan Tu của thánh Biển Đức là một nghệ thuật 
đạt tới đỉnh cao bác ái, đó chính là Chúa Kitô, trong đức tin và bằng "hy vọng". 

Theo tinh thần của Luật Biển Đức, đan sĩ phải là người của "hy vọng". Tất cả đời sống 
của đan sĩ phải phản chiếu ánh sáng hy vọng. Một sự hy vọng được bắt nguồn từ Chúa Kitô 
khổ nạn và phục sinh. Sự việc đan sĩ muốn theo Chúa Kitô và tự buộc mình sống trong đan 
viện suốt đời bằng việc tuân giữ các lời khấn dòng là một dấu chỉ có tính cách tiên tri loan 
báo về Nước Chúa. Thật vậy, bằng lời khấn khiết tịnh, đan sĩ “diệt dục” tức là làm cho chết 
“cái tôi” của mình để sự sống Thiên Chúa được thể hiện. Đan sĩ muốn yêu mến và được mến 
yêu trong mức độ tận hiến hoàn toàn bản thân của mình. Phải dành cho Chúa một tình yêu 
không san sẻ, bởi vì Chúa yêu ta vô biên. Bằng lời khấn vâng phục, đan sĩ muốn để cho Chúa 
sử dụng tất cả khả năng và sự tự do của mình để mưu ích cho các linh hồn và tôn vinh Chúa. 
Đan sĩ vâng phục không như tôi tớ, nhưng như con cái. Như Chúa Giêsu đã vâng phục Thiên 
Chúa Cha tuyệt đối, các đan sĩ cũng muốn vâng phục như vậy. Trong mọi sự đan sĩ luôn dành 
quyền ưu tiên cho Thiên Chúa. “Ý Cha được thể hiện ở dưới đất cũng như trên trời”. Đan sĩ 
chấp nhận cuộc sống khó nghèo và “Không lấy gì hơn Chúa Kitô”. Sống khó nghèo về vật 
chất giúp cho đan sĩ có một khoảng trống cần thiết để Thiên Chúa hiện diện và hành động. 
Cuộc sống khó nghèo và phó thác, hy sinh khước từ là một dấu chỉ có tính cách tiên tri loan 
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báo cho mọi người biết Nước Chúa đang hiện diện, và đồng thời cũng là lời cảnh báo cho 
mọi người biết rằng thế giới nầy đang qua đi và “thế giới mới” đang đến. Đó là thế giới vĩnh 
hằng sung mãn được thiết lập bởi Chúa Kitô phục sinh. 

Vì yêu mến Chúa Kitô mà đan sĩ chấp nhận từ bỏ tất cả ngay cả chính bản thân mình và 
chỉ giữ lại "niềm hy vọng" mà thôi. Đan sĩ từ bỏ mọi sự để tìm kiếm Chúa một cách cụ thể 
trong đan viện. Nhờ kiên trì luyện tập bằng “những khí cụ việc lành” mà thánh Biển Đức sắm 
cho, đan sĩ tìm được điều mình mong đợi: “Hoàn thiện đức ái”. Tuy còn sống ở thế gian, 
nhưng đan sĩ đã được thưởng thức hạnh phúc trên trời, nói cách khác là được “siêu thoát”. 
Đó là kết quả của sự hiện diện Thiên Chúa (Frui presentia Dei), sống kết hiệp với Chúa 37 . Để 
đạt được kết quả mong đợi đó, người đan sĩ phải tu luyện trong đan viện, nơi mà thánh Biển 
Đức gọi là “Trường học phụng sự Chúa”. Chính trong đan viện, người đan sĩ có môi trường 
thuận tiện và những điều kiện tinh thần và vật chất thích hợp cho việc tìm kiếm Chúa. Trong 
đan viện, đan sĩ sống xa lánh thế gian, chìm ngập thanh vắng, quảng đại hy sinh hãm mình, 
và miệt mài suy niệm cầu nguyện. 

Khi sống triệt để ơn gọi chiêm niệm của mình, người đan sĩ trở thành một dấu chỉ của 
hy vọng. Sự hiện diện của đan sĩ có “giá trị tiên tri” trước muôn dân. Công Đồng Vaticanô 
nói: “Nhờ tác động Chúa Thánh Thần, nhiều Kitô hữu thực hành các lời khuyên Phúc Âm với 
tư cách cá nhân hoặc trong bậc tu trì được Hội Thánh công nhận chuẩn y, lối sống đó minh 
chứng cho mọi người thấy sự thánh thiện của Hội Thánh” (GH 39). 

Trong thế giới vật chất, tục hóa và vô thần hôm nay, có lẽ đời sống đan tu trở nên cần 
thiết hơn bao giờ hết. Sự hiện diện của lối sống xem ra lập dị vô ích nầy lại trở thành dấu chỉ 
thế mạt (eschatologique) cho mọi ngừơi đương thời một cách minh nhiên rõ ràng. Khi tuyên 
khấn dấn thân sống đời đan tu, mặc dù trong thanh vắng cách biệt, người đan sĩ trở thành 
chứng nhân sống động cho sự quang lâm vinh quang của Chúa Kitô. Cũng như tất cả mọi 
Kitô hữu, đan sĩ có ơn gọi làm “tiên tri” loan báo Nước Trời đã đến và đang đến. Đan sĩ giữ 
vai trò đặc biệt hơn để chứng minh cho thế giới biết là có một thực tại cao cả hơn, chắc 
chắn hơn, đó là “lời hứa phục sinh”, đời sống vĩnh cửu mai sau. Công Đồng Vaticanô nói: 
“Việc khấn giữ các lời khuyên Phúc Âm thực là một dấu chỉ có sức lôi cuốn tất cả mọi chi thể 
Hội Thánh can đảm thực thi ơn gọi làm Kitô hữu của mình. Thực vậy, Dân Chúa không đặt 
thành trì vĩnh viễn ở đời nầy, nhưng đi tìm một thành trì bất diệt mai sau. Đời sống tu trì giải 
thoát người tu sĩ khỏi phần nào những lo lắng trần tục và đặc biệt biểu dương cho mọi 
người thấy của cải trên trời đã có ngay dưới thế nầy, và làm chứng rằng ơn cứu chuộc của 
Chúa Kitô đã đem lại một đời sống mới và vĩnh cửu, đồng thời tiên báo sự phục sinh tương 
lai và vinh quang Nước Trời. Hơn nữa, đời sống tu trì diễn lại một cách chính xác và liên tục 
trong Hội Thánh đời sống của Con Thiên Chúa khi xuống thế để thi hành thánh ý Chúa Cha. 
Và đó cũng là đời sống mà Chuá Kitô đã đề nghị các môn đệ muốn theo Người. Sau cùng đời 
sống tu trì đặc biệt cho ta thấy Nước Thiên Chúa vượt trên mọi sự trần thế và những lời hứa 
của Nước Trời cao cả biết bao; nó cũng cho mọi người thấy quyền lực cao trọng tuyệt vời 
của Chúa Kitô Vua và quyền năng vô cùng của Chúa Thánh thần đang hoạt động cách kỳ diệu 
trong Hội Thánh” (GH 44). 

                                                      

37  Luật Biển Đức , Đoạn 4 : Những Khí Cụ Việc Lành - Sống trước Tôn Nhan Chúa, LBĐ, đoạn 7, câu 10-

30. 
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Lời quả quyết nầy của Công Đồng cho ta thấy “giá trị tiên tri” của đời sống tu trì. Một 
cách âm thầm nhưng quyết liệt, đan sĩ loan báo việc giáng lâm của Chúa Kitô. Là người của 
hy vọng, đan sĩ cùng hành trình với nhân loại trên đường lữ thứ trần gian. Là sứ giả của hy 
vọng, đan sĩ luôn tỉnh thức mong đợi Chúa đến, và không bao giờ quên sứ mệnh của mình. 
“Hội Thánh trao cho các đan sĩ sống trong sa mạc giữa trời và đất trách nhiệm thờ phượng 
Thiên Chúa và công bố Nước Trời đang đến. Bằng chính đời sống của họ đã được biến đổi 
bằng tình yêu Chúa Kitô, các đan sĩ nói lên sự hiện diện Nước Trời đã được thể hiện một 
cách sung mãn, trong đó chỉ có những gì thuộc về vĩnh cửu trường tồn. Các đan sĩ là nhân 
chứng sống động của “Thành Trì Thiên Quốc” mà thánh Gioan Tông đồ đã chứng kiến và viết 
lại trong sách Khải Huyền” 38 . Cũng với ý nghĩa đó, Đức Thánh Cha Phao-Lô VI nói: “Trong 
niềm hy vọng vững mạnh, đan sĩ làm trung gian chuyển cầu trước mặt Thiên Chúa cho 
những nhu cầu tinh thần và vật chất của thế gian. Sứ mệnh của đan sĩ là chu toàn nhiệm vụ 
của những người lính canh gác loan báo rạng đông ánh sáng bất diệt”. Thật vậy, Công Đồng 
Vaticanô II khẳng định: “Đan sĩ dâng lên Thiên Chúa hy lễ chúc tụng tuyệt hảo, làm vẻ vang 
Dân Chúa bằng những hoa trái thánh thiện dồi dào, dùng gương lành lôi cuốn và làm cho 
Dân Chúa thêm lớn mạnh bằng việc tông đồ tuy âm thầm kín đáo nhưng phong phú. Như 
thế các đan sĩ là vinh dự của Hội Thánh và là nguồn mạch tuôn trào các ơn thiêng” (DT 7). 
Cao cả thay đời sống đan tu! Nhưng cũng nặng nề thay sứ mệnh của người đan sĩ! 

Tóm lại, đời sống đan tu là một sự diễn tả niềm hy vọng Kitô giáo. Đời sống đan tu là 
một câu trả lời sống động và xác quyết rằng: Có một niềm hy vọng tuyệt đối phải hy sinh tất 
cả để chiếm đoạt (Mt 13,44-46). Người đan sĩ trở thành chứng nhân hy vọng không phải 
bằng lời giảng thuyết, nhưng bằng chính đời sống theo mẫu mực của Chúa Kitô khó nghèo, 
khiêm nhường ẩn dật, giữ gìn tâm hồn trong sạch, vâng phục và hy sinh cầu nguyện trong 
thanh vắng. Khi dấn thân sống triệt để ơn gọi chiêm niệm cầu nguyện, người đan sĩ trở 
thành chứng nhân hy vọng tuyệt đối. “Như thế mọi người trên khắp địa cầu sẽ cảm nhận 
được niềm hy vọng mãnh liệt, đó là ân huệ của Chúa Thánh Thần, để sau cùng được vui 
hưởng bình an hạnh phúc tuyệt vời trong quê hương rạng ngời vinh quang của Chúa” (GH 
93). 

 

*  Đây là bài tóm lược Luận án cử nhân làm tại Đại Học Fribourg / Thụy Sĩ, năm 1974 

 

 

 

 

3.   CẦU NGUYỆN và CHIÊM-NIỆM 

      THEO TRUYỀN-THỐNG KITÔ-GIÁO  

 

                                                      

38  F. Vandenbroucke, Moines, pourquoi? Edition Gembloux, 1967, trang 21. 
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Trong cuộc đàm thoại muôn thuở của Thiên Chúa có sự tham dự của con người. Thiên 
Chúa đã tạo dựng con người như một "thính nhân", người đối thoại với mình. Vinh dự của 
con người là được tham dự vào cuộc đàm thoại mặn mà chân tình của Thiên Chúa . Chính 
bàn tay Thiên Chúa đã tác tạo con người như một đền đài tráng lệ giữa trùng dương nhiệm 
mầu. Trong tâm hồn con người cũng được Thiên Chúa dọn sẵn một ngai tòa nguy nga tráng 
lệ để tiếp rước "Thượng Khách". Giả như tội lỗi không làm hoen ố và điêu tàn như nấm mồ 
hoang, thì tâm hồn con người là nơi lý tưởng của sự gặp gỡ giữa Thượng Đế và con người. 
Từ thạm sạu của tâm hồn, con người cảm thấy có một mãnh lực, một khát vọng chiêm 
ngưỡng Thiên Chúa . Lắng nghe và chiêm ngắm Thiên Chúa đó là vai trò của chiêm niệm. 
Hưởng kiến Thiên Chúa đó là đi vào chiêm niệm. 

Theo định nghĩa của thánh Augustinô thì "Chiêm niệm là tham dự vào đời sống các Thiên 
thần 39. Chiêm niệm là nhìn ngắm Thiên Chúa bằng cái nhìn đức tin, là trạng thái kết hiệp với 
Thiên Chúa trong đức mến. Đó là một hình thức hưởng kiến ngay ở đời nầy cái hạnh phúc 
đời sau. Chiêm niệm Kitô Giáo là một cuộc đàm thoại triền miên giữa Thiên Chúa và con 
người, giữa Hội Thánh và Thiên Chúa 40.  Trong khi đàm thoại, có nhiều động tác khác nhau 
phát xuất từ một tình yêu duy nhất: nói, nghe, nhìn, ngắm, yên lặng... Những động tác ấy 
khác nhau, nhưng không có thời gian tính, nghĩa là chiêm niệm không thể quan niệm như 
một cuộc đàm thoại thông thường. Chiêm niệm là một trạng thái liên tục và bền bỉ của tâm 
hồn 41. Do đó chiêm niệm không phải là "thả hồn viễn du theo mây gió", hoặc phóng mình 
theo những tưởng tượng suy tư, nhưng thực hiện một sự nối kết thực sự giữa Thiên Chúa 
và con người 42 . Chiêm niệm gồm có hai yếu tố căn bản là trở về với chủ thể nội tại và đồng 
thời thoát ra ngoài cái vỏ ốc chật hẹp của mình để vươn lên với Đấng-Tuyệt-Đối. Hai động 
tác ấy mâu thuẩn nhau, nhưng lại rất hòa hợp với nhau. Bởi vì Thiên Chúa không phải là một 
người xa lạ đang diện đàm với ta, nhưng là Đấng-Hiện-Hữu trong ta, mật thiết hơn chính 
"cái tôi" của chúng ta. "Tôi sống mà không phải là tôi, chính Chúa Kitô sống trong tôi", thánh 
Phao-Lô quả quyết như vậy. Con người thường hay biến ngã, hướng ngoại; vì thế chỉ có thể 
gặp được chính mình, khi con người kết hiệp với Thiên Chúa và hòa đồng trong Người. 
Muốn gặp Thiên Chúa thì cách tốt nhất đó là con người phải lui gót vào trong sa mạc của 
lòng mình. Chính nơi đó trong hữu thể của chúng ta, một nguồn Chân-Lý và Tình Yêu luôn 
dạt dào 43. 

                                                      

39 St Augustinus, Epist. 147, XI II, 41. Ed. M. Schmaus, Rom, 1930. 

40 Contemplation n'est autre chose qu'une amiti intime, un entretien frquent, affectueux, seul  seul avec Celui, 

dont nous sommes aims.  Ste Thrse, Œuvres compltes, Tome page 120. 

41 Đức Hồng Y Mercier định nghĩa: "L'Oraison n'est pas une exercise solitaire, momentanée de l'esprit sur 

un sujet abstrait de morale ou religion. Elle est essentiellement une relation permanente de l'âme, une 

conversation intime, un entretien cordial, continu avec la Personne vivante de Notre Seigneur Jésus Christ et 

par Lui, avec Lui, une ascention de l'âme entière vers Dieu". 

42 "L'Oraison est destinée à établir l'âme dans un état d'union avec Dieu".    Cardinal J. Mercier 

43 Lão Tử nói: "Thiên thính tịch vô âm, thương thương hà xứ tầm, phi cao diệc phi viễn, đó chỉ tại nhân 

tâm"- Nghĩa là "Trời lắng tai mà chẳng nghe tiếng, tìm đâu cũng chỉ thấy xanh; không cao mà cũng không xa. 

Trời ở tại lòng mình". Cho nên Mạnh Tử nói: "Đạo tại nhĩ, nhi cầu chư viễn" 
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Thiên-Chúa là Đấng-Tạo-Hóa. Nói cách khác Thiên-Chúa là nguyên-nhân tác thành và 
nguyên-lý hiện-hữu của mọi thọ sinh; vì thế Thiên-Chúa luôn luôn hiện-hữu trong muôn vật. 
Những gì hiện-hữu đều hiện-hữu trong Thiên-Chúa. Nhưng đối với con người, sự hiện-hữu 
của Thiên-Chúa có một giá trị đặc biệt. Thiên-Chúa ban cho con người ân sủng tự nhiên và 
siêu nhiên, nhờ đó giữa con người và Thiên-Chúa có liên hệ cá nhân sống động. Con người 
cảm nghiệm được sự hiện-diện của Thiên-Chúa trong tâm hồn mình và rung cảm trước tình 
yêu trìu mến của Ngài: Đó chính là khả năng chiêm niệm. 

Nói cách khác, chiêm-niệm là một nhận thức liên tục sự hiện-diện yêu mến của Thiên-
Chúa. Khi đón nhận Bí-Tích Thánh-Tẩy, một hạt giống chiêm-niệm được gieo vào tâm hồn 
người tín hữu. Chỉ cần linh hồn đón nhận ơn Chúa và tạo điều kiện thuận tiện là hạt giống ấy 
sẽ trổ sinh và phát triển. Con người có thể hiệp thông vào bản-tính Thiên-Chúa, vì con người 
là một tạo vật có khả năng hiểu biết và mến yêu: "Ai yêu mến và giữ Lời Ta, Chúa Giêsu nói, 
Cha Ta sẽ yêu mến nó và chúng ta sẽ đến ở trong kẻ ấy" (Ga 14,23). Nếu chung điểm của 
hạnh phúc đời đời là hưởng-kiến Thiên-Chúa nhãn tiền, thì tuyệt đỉnh cả hiệp-thông vào sự 
sống Thiên-Chúa tại thế là chiêm-niệm. Là hình ảnh của Thiên-Chúa, con người thông dự và 
diễn đạt sự sống của Người không những bên kia kiếp sống nầy, mà còn ngay cả trong cuộc 
sống hiện tại nữa. Hai sự sống tuy khác nhau, nhưng tự bản chất chúng là một. Nếu đời nầy 
chúng ta sống với Chúa trong đêm tối đức tin, thì sau nầy chúng ta sẽ hưởng kiến Người 
trong vinh quang rực rỡ. Đời sống ân sủng chính là sự sống vinh quang trong tiềm thể (en 
puissance). Chiêm-niệm là một cách sống sung-mãn sự sống ấy. 

Sự sống vĩnh-cửu Thiên-Chúa ban cho thế gian chính là Con-Yêu-Dấu của Người (Ga 3,15). 
Chiêm-niệm là sự gặp gỡ giữa con người và Đấng-Tuyệt-Đối qua Chúa Kitô. Đó là học thuyết 
Kitô Giáo được thánh Bernarđô trình bày: "Chiêm-niệm hệ tại việc tự hạ của Ngôi-Lời-Thiên-
Chúa chấp nhận bản tính nhân loại do ân sủng và bản tính loài người được nâng lên với 
Ngôi-Lời do tình yêu của Thiên-Chúa" 44. Thật vậy, con người chỉ có thể lên với Thiên-Chúa 
bởi vì chính Thiên-Chúa đã xuống ở giữa chúng ta. Nhờ Chúa Kitô, con người có thể sống đời 
sống siêu nhiên mầu nhiệm trong cung lòng Chúa-Ba-Ngôi. Bởi vì Thiên-Chúa đã mặc lấy 
nhân tính trong Ngôi-Lời nhập thể, mà chúng ta là chi-thể của Người, cho nên chúng ta đón 
nhận sự sống Thiên-Chúa một cách dồi dào. Với Chúa Kitô và trong Chúa Kitô, chúng ta được 
thông phần sự sống trường sinh của Thiên-Chúa. Khi Thiên-Chúa vì yêu thương thế gian đã 
ban Con-Một-Yêu-Dấu của mình, thì Người không những muốn được "ở với" loài người, mà 
còn muốn "ở cùng và ở trong" chúng ta. Chúa Kitô cũng được gọi là Đấng Emmanuel, nghĩa 
là "Thiên-Chúa-ở-với-chúng-ta". Trong Chúa Kitô, Thiên-Chúa thể hiện một cách cụ thể và 
tuyệt đối Tình yêu của Người dành cho chúng ta. Thiên-Chúa thực hiện tất cả những đòi hỏi 
của một tình yêu chân chính và cao thượng. Một trong những đòi hỏi đó là mối tương giao 
và sự kiết hiệp. 

Cũng trong tình yêu dành cho nhân-loại mà Thiên-Chúa từ thuở đời đời đã có ý định chọn 
chúng ta làm con cái của Người trong Chúa Kitô (filii in Filio). Nhờ Chúa Kitô mà chúng ta 
được gia nhập gia đình Thiên-Chúa (Ga 17,23). Với Chúa Kitô, chúng ta được thông hưởng 

                                                      

44  St Bernard, Sermon 87 sur Les Cantiques des Cantiques, PL. 183. 
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vinh quang phục sinh và đồng hưởng gia-nghiệp Nước-Trời. Thật vậy, trong Chúa Kitô, 
Nước-Trời rộng mở đón chờ con cái bốn phương. Chúa Kitô là con đường duy nhất đưa đến 
Thiên-Chúa và cũng là giao điểm của sự gặp gỡ giữa Thiên-Chúa và con người. Chúa Kitô là 
sung mãn Nước-Trời giữa trần gian, là sự hiện diện hữu hình của Thiên-Chúa giữa nhân loại. 
Nơi con người Chúa Kitô, chúng ta có thể chiêm ngắm thánh nhan Thiên-Chúa uy linh vô 
hình (Ga 14,9-10). Nhờ Chúa Kitô mà những mầu nhiệm Thiên-Chúa đã được mặc khải. Chúa 
Kitô đã mở rộng lối chiêm-niệm cho con cái loài người. Nhờ Chúa Kitô mà việc chiêm-niệm 
của chúng ta không nhuốm màu sắc mơ màng huyền ảo như thường thấy trong các tôn giáo 
khác. Chiêm-niệm không phải là một khước từ con người xác thể của mình, một bước nhảy 
vọt ra ngoài những thực tại trần tục, một cố gắng vương lên khỏi thế giới hữu hình để đi vào 
một cõi hư vô trống rỗng, ở đó không cần gặp vị thần nào cả, nhưng để chìm mình trong cái 
không không của Niết-Bàn vô cảm. Chiêm-niệm Kitô Giáo không phải như thế. Nó không 
phải là "Monos pros monon" (solitaire devant le solitaire). Theo kiểu nói của triết học Hy-Lạp 
là "thoát tục để đi vào thế giới vô vi đơn độc". 

Chiêm niệm Kitô Giáo không đi tìm một "chân trời huyền ảo", nhưng mục-đích tìm chính 
Thiên-Chúa của Chúa  Giêsu Kitô. Chiêm-niệm Kitô Giáo cũng không phải chỉ là một cái nhìn 
lên Đấng-Tuyệt-Đối hoàn toàn tách biệt khỏi mọi tầm thức và khả năng liên lạc của con 
người để chím ngập trong đê mê và xa rời với thực tại cuộc sống. Con người là một tạo vật 
hữu hạn và Thiên-Chúa là Đấng tuyệt đối vô biên. Giữa hai thái cực đó, chúng ta có Chúa 
Kitô như là giao điểm nối kết và thực hiện sự hiệp thông. Con người biến tan trong Thiên-
Chúa và Thiên-Chúa hòa mình trong con người nhờ Ngôi-Lời đã mặc lấy bản tính nhân loại. 
Trong Chúa Kitô, giữa Thiên-Chúa và con người có một cuộc trao đổi lạ lùng huyền nhiệm 
(admirabile commer-cium). Cùng với Ngôi-Lời nhập thể, Thiên-Chúa đến ngự trong tâm hồn 
chúng ta. Thánh nữ Têrêxa Avila khuyên con cái của Người rằng: "Thiên-Chúa chiếm trọn 
tâm hồn con, vì nó là đền đài của Chúa. Con muốn gặp Thiên-Chúa phải không? Hãy vào 
trong thâm sâu cõi lòng của con, trong vực thẳm của hữu thể của con. Chúa ở đó, Người 
muốn kết hiệp mật thiết với con". Cha Leonhard Lessius, thần-học-gia Dòng Tên (+ 1623), 
nói tương tự như vậy trong lời cầu nguyện của Người: "Lạy Chúa, Chúa ẩn dấu mình trong 
thâm sâu của mọi tạo vật. Xin làm cho con trở về với Chúa, trong tận đáy lòng con, nơi sâu 
thẳm nhất của hồn con, để từ đó, trong sự thinh lặng của muôn vật và sự lắng dịu của 
những tư tưởng hỗn độn, con sẽ được yên nghỉ với Chúa, không ngừng hưởng kiến Chúa, 
yêu mến và thờ lạy Chúa, lắng nghe Chúa nói và thổ lộ cho Chúa nỗi khốn khổ trong kiếp lưu 
đày của con và được đón nhận nơi Chúa niềm hoan lạc ủi an". Trong tâm hồn mỗi người và 
trong vũ-trụ bao la, Thiên-Chúa nói bằng Lời-Duy-Nhất của Người, đó là Con-Một-Yêu-Dấu, 
Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Lời của Thiên-Chúa được Chúa-Thánh-Linh chuyển đạt 
trong sự thinh lặng nhiệm mầu, cho nên chỉ có những tâm hồn chiêm niệm mới có thể lắng 
nghe Lời Người. Sự thinh lặng đó thánh Gio-An Thánh-Giá gọi là "thinh lặng tình yêu". 

Chúa Kitô là Lời-Hằng-Sống của Thiên-Chúa. Người là Hình-Ảnh sống động của Chúa-Cha 
giữa trần gian, là "Anh Cả" của nhân loại. Với Chúa Kitô, Thiên-Chúa linh thiêng vô hình đã 
trở nên hữu hình và ở giữa chúng ta. Xem thấy Chúa Kitô là hưởng kiến Thiên-Chúa. Muốn 
đến với Chúa-Cha phải qua Chúa Kitô (Ga 14,6). Bởi vì Người và Chúa-Cha là một. Người bởi 
Chúa-Cha mà đến. Người ở giữa chúng ta và trở về với Chúa-Cha (Ga 16,27). Lộ trình của 
Người mở ra cho những tâm hồn chiêm niệm là một lối đi huyền nhiệm cao siêu. Chính 
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Thần-Khí của Người là Chúa-Thánh-Linh hướng dẫn chúng ta trên lộ trình nầy (1 Cr 2,10-12). 
Nhờ Chúa-Thánh-Linh, chúng ta chiêm ngắm Chúa-Cha. Với Chúa-Thánh-Linh, chúng ta 
khám phá kho tàng mầu-nhiệm của Thiên-Chúa. Có thể nói được rằng: Chúa-Thánh-Linh là 
động lực của nhịp thở thiêng liêng, là ánh sánh cho tâm hồn. Thánh-Linh là hồng-ân tuyệt 
vời của Thiên-Chúa. Thánh Phao-Lô nói: "Thiên-Chúa ban cho chúng ta Thánh-Linh, nhờ đó 
chúng ta có thể nghe Lời Người... Chúng ta đã nhận Thánh-Linh-Thiên-Chúa, nhờ đó mà biết 
được các Hồng-Ân của Người" (Gl 4,6; 1Cr 2,12). 

Thánh-Linh là Tình-Yêu của Thiên-Chúa, là sự thân mật của Ngôi-Lời, là Sức Sống nhiệm 
mầu của các tín hữu. Thiên-Chúa, Đấng đã hồi sinh Đức Giêsu Kitô từ cõi chết, cũng ban cho 
xác phàm của chúng ta sự sống Thiên-Chúa nhờ Thánh-Linh, Đấng hiện hữu trong ta (Rm 
8,11). Chính Chúa-Thánh-Linh đưa con người vào cuộc sống thân mật với Thiên-Chúa. Cũng 
là Thiên-Chúa, Thánh-Linh thấu hiểu Mầu-Nhiệm Chúa-Ba-Ngôi. Người dẫn đưa con người 
thiêng liêng - tức là những linh hồn có Chúa-Thánh-Linh là Thượng-Khách của họ - đi sâu vào 
những Mầu-Nhiệm mắt chưa từng thấy, tai chưa từng nghe. Chiêm-niệm là khám phá 
những gì mới mẻ được nghe từ miệng Chúa-Thánh-Linh nói với Hội-Thánh, với người yêu 
của Người (Kh 2,7.17). Nhờ Chúa-Thánh-Linh hiện diện trong ta, tất cả những động tác tôn 
thờ, nguyện cầu, chúc tụng và tri ân có những giá trị vĩnh hằng vô biên. Hành động nhân loại 
tự nó không có giá trị gì trước mặt Thiên-Chúa. Động tác của con người, cả những động tác 
đức tin của người chiêm-niệm, phải luôn luôn dựa vào sức mạnh của Chúa-Thánh-Linh. "Bởi 
vì chúng ta không biết phải cầu nguyện thế nào cho hợp ý Chúa; chính Chúa Thánh-Thần, 
Đấng ngự trị trong tâm hồn mỗi người chúng ta, sẽ giúp chúng ta thân thưa với Chúa: Abba, 
lạy Cha yêu dấu!" (Rm 8,15). Trong chiêm-niệm, khi chúng ta kết hiệp với Chúa Kitô và dùng 
lời của Chúa-Thánh-Linh để nói chuyện với Chúa-Cha, thì đó thực sự là lời của chúng ta, lời 
của con cái Thiên-Chúa. 

Chúa-Thánh-Linh giữ vai trò chủ chốt trong việc chiêm-niệm của chúng ta. Chiêm-niệm sẽ 
không thể thực hiện được, nếu không có Chúa-Thánh-Linh giúp đỡ. Chiêm-niệm được khởi 
đầu và hoàn thành nhờ Chúa-Thánh-Linh. Như vừa trình bày trên đây: Thánh-Linh là "Hồng-
ân" Chúa ban cho con cái loài người. Cho nên chiêm-niệm cũng là một "hồng-ân" của Thiên-
Chúa. Không ai có quyền đòi cho mình "hồng-ân" nầy. Thánh Bernarđô nói: "Chiêm niệm 
không thể là kết quả của ý muốn loài người, nhưng hoàn toàn là một "hồng-ân" của Thiên-
Chúa". Chính ơn-thánh làm cho tâm hồn chiêm-niệm có khả năng nghe Lời-Chúa, nói đúng 
hơn là có thể chiếm hữu Lời-Chúa. Tâm hồn chiêm-niệm tiếp nhận Lời-Chúa không phải như 
tiệp nhận một đối tượng phản chiếu trong gương, nhưng chiếm đoạt nó thực sự trong 
chiêm niệm tinh tuyền. Người chiêm niệm đón nhận Lời-Chúa cũng giống như Mẹ Maria đã 
tiếp nhận Lời-Chúa qua câu nói "Xin-Vâng" tràn đầy tin yêu và cậy trông. Nếu Mẹ Maria, 
Hình-Ảnh của Hội-Thánh, đã chấp nhận Lời-Chúa, suy niệm trong lòng để rồi thực thi ý muốn 
Thiên-Chúa trong Lịch-Sử-Cứu-Rỗi, thì linh hồn chiêm-niệm cũng phải là nơi Thiên-Chúa-Ba-
Ngôi ngự trị và hành động. 

Cũng như đối với bất cứ nghề nghiệp và bộ môn thể thao nào, cầu nguyện và chiêm niệm 
cũng đòi hỏi phải được luyện tập. Nghề càng khó, càng đòi hỏi nhiều kiên nhẫn tập luyện. 
Như đã nói trên đây, chiêm-niệm trước tiên là việc làm của Chúa-Thánh-Linh. Tuy nhiên 
cũng cần phải có "một sự chuẩn bị chu đáo và hưởng ứng tích cực của tâm hồn" (thánh 
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Ignatio). Cha Louis Bourdaloue S. J. nói: "Có nhiều qui luật và phương pháp chiêm niệm. 
Chúng ta hãy trân trọng học hỏi và đem ra áp dụng. Mỗi phương pháp đầu có giá trị của nó. 
Tuy nhiên tôi dám nói rằng: Phương pháp chiêm niệm hữu hiệu và mau đạt được kết quả 
hơn cả, đó là yêu mến Thiên-Chúa. Đừng tìm kiếm thầy dạy nào khác ngoài con tim của 
mình. Chính trong trường học của Chúa-Thánh-Linh chúng ta sẽ học hỏi được tất cả, nếu con 
tim chúng ta chứa đầy tình yêu Thiên-Chúa". 

Mưa và sương sa rơi xuống đất là điều kiện làm cho hạt giống trổ sinh hoa quả. Lời-Chúa 
là tiềm lực phát sinh mọi hậu quả thiêng liêng trong tâm-hồn chiêm niệm (1Tx 2,13). Là Ánh-
Sáng trong đêm tối, Lời-Chúa khai quang vực thẳm lòng người, chiếu soi cho thấy Mầu-
Nhiệm Thiên-Chúa . Mai-Sen chiêm ngắm Thiên-Chúa trên núi Si-Nai. Khi xuống khỏi núi 
thánh, mặt Người tỏa sáng hào quang của Gia-Vê. Sau cuộc diện đàm thân mật với Gia-Vê, 
Mai-Sen tràn đầy thần lực và sự khôn ngoan để dẫn đưa cả một dân tộc trên con đường lưu 
đày về Đất-Hứa. Việc chiêm-niệm của thánh Phao-Lô đã hướng dẫn công cuộc truyền giáo 
cam go của Người. Tâm hồn chiêm niệm sẽ là ngọn đèn soi sáng trong cuộc đời, cho chính 
mình và cho tha nhân (Mt 5,13-15). Như tấm gương trong sáng, tâm hồn chiêm-niệm phản 
chiếu trung thực hình-ảnh Chúa Kitô trước mặt mọi người. Chúa Kitô là Ánh-Sáng. Tâm-hồn 
chiêm-niệm chỉ là dụng cụ tiếp nhận Ánh-Sáng. Như những tinh tú trên không trung nhờ có 
ánh sáng mặt trời mà trở nên những ngôi sao lóng lánh giữa bầu trời đêm tối mịt mù. Chúa 
Kitô là "Mặt-Trời-Công-Chính". Linh-hồn chiêm-niệm là những tinh cầu tiếp nhận ánh sáng 
Chúa Kitô để chiếu soi trong màn đêm vũ trụ. Chính Chúa Kitô chiếu sáng trong ta "để vinh 
quang Thiên-Chúa được rạng ngời" (Mt 5,16). Như thế, chiêm-niệm là nguồn của mọi hoạt 
động tông đồ. Những người có trách-nhiệm rao giảng Tin-Mừng cứu độ chỉ có thể chu toàn 
sứ mạng một cách tốt đẹp, khi có Lời-Chúa trong lòng và biết lắng nghe Chúa-Thánh-Linh và 
hợp tác với Người. 

Trong công cuộc nhập thể và cứu-chuộc được Thiên-Chúa thực hiện, Mẹ Maria giữ một 
vai trò rất quan trọng. Mẹ đã ban cho nhân-loại Ngôi-Lời Thiên-Chúa. Tâm hồn chiêm-niệm, 
có thể nói được một cách nào đó, cũng "sinh" Chúa Kitô cho người khác. Thiên-Chúa là Tình-
Yêu. Tâm hồn chiêm-niệm là kho chứa đựng tình yêu Thiên-Chúa. Tiếp xúc với nguồn sáng 
và mạch Tình Yêu vô biên của Thiên-Chúa, tâm hồn chiêm-niệm phải là dụng cụ truyền 
thông Ánh-Sáng và chuyển đạt Tình-Yêu đến tất cả mọi người, không phân biệt bạn hay thù, 
người quen thân hay kẻ xa lạ; bởi vì tất cả là anh em trong Chúa Kitô. 

Chiêm-niệm là một trạng thái xuất thần đặc biệt. Không phải ai cũng có thể đạt tới trạng 
thái ấy. Nhưng bất cứ ai để Chúa-Thánh-Linh hướng dẫn và hành động đều có thể dìm mình 
trong biển cả Tình-Yêu Thiên-Chúa. Kết quả chiêm-niệm là thước đo mức độ hợp tác giữa 
linh-hồn và Chúa-Thánh-Linh. Sau khi đã liệt kê những kết-quả do Chúa-Thánh-Linh thực 
hiện, thánh Phao-Lô nói: "Nếu chúng ta sống bởi Thần-Trí, chúng ta sống theo Chúa-Thánh-
Linh ... và ai gieo trong Chúa-Thánh-Linh thì sẽ gặt hái sự sống đời đời" (Gl 5,22; 6,10). Trong 
khi đàm thoại thân mật "miệng kề miệng và lòng bên lòng" giữa Chúa-Thánh-Linh và tâm-
hồn chiêm niệm, chúng ta cảm thấy sự ngọt ngào của Tình-Yêu. Chúa-Thánh-Linh bao phủ 
và chiếm hữu tất cả. Trong khi đó tâm-hồn chiêm-niệm trao dâng và phó thác hoàn toàn với 
lòng tin yêu vô biên. 
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Tóm lại, chiêm-niệm Kitô Giáo được đặt trên căn-bản Mầu-Nhiệm Chúa-Ba-Ngôi. Từ 
muôn thuở chính Thiên-Chúa ban cho con người khả năng chiêm ngưỡng mình. Tình yêu 
không ích kỷ nhưng muốn được san sẽ. Với tình yêu bao la, Thiên-Chúa muốn thông ban cho 
con người hạnh phúc được hưởng kiến những thực tại cao siêu vĩnh hằng. Để thực hiện ý 
định đầy yêu thương ấy đối với con người, Thiên-Chúa đã ban cho chúng ta chính Con-Một-
Yêu-Dấu của Người. Ngôi-Lời nhập thể và đưa chúng ta vào trong gia-đình Thiên-Chúa. Là 
con cái đích thực của Người trong Hội-Thánh, "Chi-thể" của Chúa Kitô, chúng ta được Chúa-
Thánh-Linh dìu dắt hướng dẫn và nuôi nấng bằng sức sống của Thiên-Chúa, đời nầy trong 
đức tin và ân sủng, đời sau chiêm ngắm Thiên-Chúa nhãn tiền trong vinh-quang hạnh-phúc 
vĩnh cửu trường tồn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. THINH LẶNG 

    TRONG TINH THẦN THÁNH BIỂN-ĐỨC 

 
 
"Lạy Chúa, đối với Ngài, thinh lặng là ngợi khen"! 
- Ipsum silentium est laus tua, Deus!  
                                                                  Tv. 61 
 

 

Thinh lặng là một trong những đặc điểm nổi bật nhất của đời sống đan tu. Thánh Biển-
Đức đã dành trọn đoạn thứ sáu của quyển luật đan tu do Người biên soạn để nói về sự cần 
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thiết của thinh lặng. Nhiều lần và trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, Tổ-Phụ các đan-sĩ 
thường nhắc nhở con cái của Người phải tuân giữ sự thinh lặng, và hơn thế nữa, thánh Biển-
Đức truyền dạy "các đan sĩ phải không ngừng học hỏi về thinh lặng" (omni tempore silentium 
debent monachi studere) 45. 

Chúng ta hãy tìm hiểu ý nghĩa của sự thinh lặng trong luật thánh Biển-Đức và từ đó chúng 
ta nhìn xem sự phản chiếu của nó trong đời sống cụ thể của mỗi người chúng ta. 

Thinh lặng là gì? Động tự "silere" theo nguyên ngữ tiếng Hy-Lạp có nghĩa là yên tĩnh; theo 
nghĩa rộng là "tacere", không hé môi mở miệng nói một lời. Tiếng Pháp là "se taire" và tiếng 
Đức là "schweigen": làm thinh không nói. "Silentium" dịch ra tiếng Việt là "làm thinh nín 
lặng" hoặc "giữ miệng làm thinh". Cách nói nôm na nầy diễn tả được ý nghĩa của luật giữ 
thinh lặng trong các đan-viện; nhưng chưa nói lên được ý nghĩa tích cực của nó: đó là trạng 
thái yên tĩnh thầm lặng, không có tiếng động ồn ào, ngoại giới cũng như nội tâm. 

Có nhiều thứ thinh lặng và nhiều cấp bực khác nhau: 

- Thinh lặng vì bắt buộc, vì tự đóng khung không muốn nói với người khác, không 
muốn giao thiệp. 

- Thinh lặng vì thất vọng, chán chường, bị khiêu khích, gây gỗ và tức giận ...  

- Thinh lặng vì khiếp nhược sợ hãi ... trước những bất công tội lỗi mà vẫn không dám 
mở miệng tố cáo hoặc dạy bảo khuyên răn. 

- Thinh lặng vì kiêu căng, ích kỷ thủ lợi ... để được an thân. 

- Thinh lặng vì hết yêu, vì căm thù tức giận ... Trong gia đình, trong cộng đoàn, 
không có gì mà nói với nhau, không còn gì để đối thoại! 

Còn nhiều thứ thinh lặng khác nữa. Ở đây, chúng ta chỉ học hỏi về sự thinh lặng mà thánh 
Biển-Đức muốn mỗi người chúng ta phải kiên trì tuân giữ, thứ thinh lặng mà Tổ-Phụ các 
đan-sĩ muốn để lại cho các môn-sinh của Người như một dụng cụ hữu hiệu trong công cuộc 
tìm kiếm Thiên-Chúa bằng đời sống chiêm niệm và cầu nguyện. 

Thánh Biển-Đức nói với chúng ta về giá trị của sự thinh lặng, không những bằng ngôn từ 
và chữ viết, mà nhất là bằng chính cuộc sống của Người: Mới 14 tuổi đời, thánh Biển-Đức đã 
quyết định lìa bỏ chốn đô thị ồn ào Roma để vào trong miền núi rừng hoang vắng Subiaco, 
nơi đây Người đã sống ba năm trong thinh lặng tuyệt đối. Sau đó một cha xứ trong vùng đã 
khám phá được sự hiện diện của thánh nhân, và nhiều người nghe biết về đời sống thánh 
thiện của vị tu hành. Các tu sĩ của một tu viện trong vùng tìm đến nơi thanh vắng gặp thánh 
Biển-Đức và tha thiết xin Người chấp nhận làm Bề trên của họ, vì tu-viện-trưởng của họ đã 
từ trần mà chưa tìm được người kế vị xứng đáng. Thánh Biển-Đức từ chối không nhận, bởi vì 
Người biết các tu sĩ đó không thể theo lý tưởng và đường hướng tu trì của Người. Vã lại, 
thánh Biển-Đức rất yêu chuộng sự thanh vắng mà Người đã tìm được trong hang động 
Subiaco. Nhưng các tu-sĩ kia nài xin mãi, cho nên thánh Biển-Đức đành phải chấp nhận làm 

                                                      

45  Luật Biển Đức, đoạn 42. 
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bề trên của họ. Công việc đầu tiên của Người là cải tổ đời sống tu trì đã bị sa sút. Với gương 
sáng và lời giảng dạy, Người muốn cho các tu sĩ của nhà dòng nầy giữ lật thinh lặng chu đáo 
hơn và siêng năng cầu nguyện hy sinh... Một số tu sĩ của tu viện phản đối không chấp nhận 
canh tân. Họ muốn tiếp tục sống dễ dãi như trước đây. Vì thế họ tìm cách triệt hạ thánh 
nhân. Một cách kín đáo, họ bỏ thuốc độc vào trong ly nước của Người. Theo thói quen đạo 
đức, trước khi cầm ly nước để uống, thánh Biển-Đức làm dấu thánh giá. Lập tức ly nước có 
pha thuốc độc bể tan và nước chảy tràn mặt bàn. Thánh Biển-Đức đứng dậy và đi ra khỏi 
nhà cơm. Sau đó Người triệu tập tất cả cộng đoàn và tuyên bố: "Thưa anh em, tôi nguyện 
xin Thiên-Chúa toàn năng thương xót và tha tội cho anh em! Tại sao anh em đã hành động 
như thế với tôi? Chính tôi đã nói trước cho anh em biết là cách sống của tôi không thể phù 
hợp với anh em cơ mà! Vậy bây giờ anh em hãy tìm một vị bề trên khác vừa sở thích của 
anh em!" Ngày hôm sau, thánh Biển-Đức trở lại nơi thanh vắng mà Người yêu mến, ở đó 
thánh nhân sống một mình dưới cái nhìn của Thiên-Chúa 46. 

Sau nhiều năm sống trong sa mạc thanh vắng với những kinh nghiệm về thinh lặng, thánh 
Biển-Đức đã soạn thảo cuốn luật đan tu khi người quyết định sáng lập đời sống đan-viện cho 
những ai muốn theo đuổi lý tưởng tu trì của Người. Trong cuốn luật đan-tu nầy có hai đoạn 
nói về thinh lặng. Đó là đoạn thứ 6 và đoạn 42. Trước khi học hỏi về thinh lặng theo tinh 
thần thánh Biển-Đức, thiết tưởng chúng ta cần đọc lại bản văn của đoạn luật thứ sáu: 

Chúng ta hãy thực hành điều ngôn-sứ nói: "Tôi đã nói là tôi muốn canh chừng đường đi 
nước bước của tôi, để không lỗi lầm trong lời ăn tiếng nói. Tôi quyết giữ gìn miệng lưỡi tôi. 
Cúi mặt làm thinh tôi không nói, ngay cả những điều tốt lành" 47. Với những lời nầy, ngôn-sứ 
cho ta thấy vì yêu chuộng sự thinh lặng mà không nói những điều tốt lành, phương chi là 
những điều phải tránh đừng nói khỏi phạm tội. 

Thinh lặng quan trọng như thế, cho nên ngay cả các môn-đệ đã hoàn thiện và có những 
lời nói xây dựng đi nữa thì cũng ít khi được phép nói, vì có lời chép rằng: "Nói nhiều, con 
không thể tránh khỏi lỗi lầm" 48. Và nơi khác có câu: "Chết và sống đều do cài lưỡi" 49. Vã lại, 
nói và dạy dỗ là việc của Thầy, thinh lặng và nghe là bổn phận của môn-sinh. 

Vậy, khi có điều chi phải thưa trình với Bề-Trên thì con cứ kính cẩn trình bày với tất cả 
lòng khiêm tốn và vâng phục. Nhưng nói chuyện bông đùa, những lời khôi hài vô bổ thì bất 
cứ lúc nào và ở đâu cha đều lên án và không ban phép cho một môn-đệ nào mở miệng nói 
những lời như vậy. 

Đoạn luật nầy có ba phần rõ rệt: Phần nhập đề, thánh Biển-Đức trích dẫn hai câu đầu của 
Thánh-Vịnh 38 để nói lên lý do của việc làm thinh nín lặng, đồng thời cho biết sự cần thiết 
của khoản luật nầy. 

                                                      
46  Thánh Grégorio Cả, Dialogues, Liv. II, Chapitre III. 
47  Thánh Vịnh 38,2-3; tiếng Latinh: Hạ mình khiêm nhường lặng thinh không nói. 
48  Sách Châm Ngôn 10, 19. 
49  Sách Châm Ngôn 18,21. 
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Phần thứ hai đề cập đến việc ban phép cho các đan-sĩ khôn ngoan đạo đức được trao đổi 
kinh nghiệm và đàm đạo với nhau. Thánh Biển-Đức giới hạn rõ rệt cho việc đàm đạo thiêng 
liêng mà giới tu hành thời bấy giờ thường làm. Bề-Trên không nên dễ dàng ban phép và bề 
dưới phải ý thức rằng "thinh lặng và lắng nghe là bổn phận của môn-sinh". 

Phần thứ ba đi vào cụ thể của đời sống đan-viện: Bề dưới cần chi thì cứ nói với Bề Trên, ít 
lời, ngắn gọn và chân tình. Bất cứ lúc nào và ở đâu trong đan-viện mọi người phải triệt để 
giữ thinh lặng. 

Thánh Biển-Đức nhắc lại khoản luật nầy trong đoạn thứ 42 rằng: "Đan-sĩ phải luôn luôn 
giữ thinh lặng, nhất là trong các giờ ban đêm". Và để cho rõ ràng hơn, Người nói: "Sau giờ 
Kinh Tối, không ai được phép nói năng giờ nữa, nếu ai lỗi luật thinh lặng nầy sẽ bị nghiêm 
phạt". "Luật thinh lặng" ở đây trong bản văn La-Tinh là "taciturnitatis regulam", nghĩa là 
"Cấm khẩu", "giữ miệng không nói". Hình phạt dành cho những đan-sĩ không giữ miệng làm 
thinh không phải là hình phạt thường, mà là hình phạt dành cho các trọng tội (gravi 
vindictae subjaceat). 

Tại sao thánh Biển-Đức lại quá khắt khe với các đan sĩ trong việc giữ thinh lặng như vậy?  
Để trả lời câu hỏi nầy, trước tiên chúng ta phải tìm hiểu trí ý và quan niệm của thánh Biển-
Đức về thinh lặng trong đời sống đan tu. 

 

1.  GIÁ TRỊ CỦA THINH LẶNG 

      TRONG ĐỜI SỐNG ĐAN-TU 

Các đan-sĩ không phải là những ẩn-sĩ độc tu trong sa mạc thanh vắng. Họ là những tu-sĩ 
sống chung trong cộng đoàn có tổ chức 50. Đan-viện là "trường học phụng sự Thiên-Chúa", là 
mái nhà nơi các đan sĩ chọn làm gia đình thiêng liêng để ký thác cuộc đời trần thế của mình. 
Nếu đan sĩ là "những người tìm kiếm Thiên-Chúa", thì đan viện phải là nơi khả dĩ có thể gặp 
được đối tượng kiếm tìm của họ. Đan viện phải là một nơi yên tĩnh để các đan-sĩ có thể sống 
đời chiêm niệm cầu nguyện. Sự an bình nội tâm được bảo đảm bằng sự yên lặng ngoại giới. 
Thinh lặng là một điều kiện cần thiết tối thiểu cho đời sống tĩnh nguyện. 

Về phương diện đời sống tập thể và xã hội, thinh lặng giữ mội vai trò quan trọng: Thinh 
lặng tạo bầu khí tôn trọng và lắng nghe. Xét về khía cạnh luân lý tiêu cực thì thinh lặng giúp 
ta tránh được nhiều lỗi lầm. Trong bài Huấn-Từ mở đầu cuốn luật đan-tu, thánh Biển-Đức 
nói: "Nếu con muốn hưởng sự sống đích thực và vĩnh cửu, thì giữ gìn miệng lưỡi chớ nói 
điều độc ác gian tà. Hãy tránh điều ác và thực thi điều thiện; hãy tìm kiếm và theo đuổi sự 
bình an"51. Sách Châm-Ngôn có câu: "Ai biết giữ miệng thì bảo toàn được sự sống. Ai lắm 
miệng đa ngôn sẽ bị tiêu diệt", và "sự sống và sự chết đều lệ thuộc miệng lưỡi con người; ai 
biết giữ miệng lưỡi của mình sẽ thụ hưởng được hoa trái của lời nói"52. Vì thế người đời 
thường khuyên nhau: "Nói là bạc, nhưng thinh lặng là vàng". Con người có khả năng sử dụng 

                                                      
50  LBĐ, đoạn I - Các Loại Đan Sĩ. 
51 LBĐ, Lời Mở Đầu, câu 17. 
52 Sách Châm Ngôn, 13,3; 18,24. 
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miệng lưỡi để diễn tả tư tưởng và truyền thông tình cảm mến thương. Đó là một hồng ân 
Thiên-Chúa. Nhưng lời nói cũng là một khí cụ có thể reo rắc sự chết và oán thù. Đó là con 
dao hai lưỡi. Nếu chúng ta biết sử dụng thì đó là một lợi khí. Trong bảng liệt kê các "lợi khí 
việc lành", thánh Biển-Đức khuyên các đan sĩ rằng: "Đừng ham nói nhiều". Nơi khác Người 
nói: "Hãy giữ miệng lưỡi, chớ nói điều xấu xa độc ác! Đừng nói chuyện phù phiếm diễu cợt! 
Đừng thích cười lớn tiếng hả hê!"53. 

Về phương diện cá nhân, thinh lặng cũng rất cần thiết. Đó là một phương thế hy sinh 
hãm mình, và một cách thức diễn tả lòng khiêm nhường 54. Thánh Biển-Đức xếp thinh lặng 
vào bực khiêm nhường thứ chín, mười và mười một, trong số mười hai bậc khiêm nhường 
mà người đan-sĩ phải đạt tới. Thật vậy, khiêm nhường được diễn tả bằng cung cách và thái 
độ hơn là bằng lời nói. 

Trong đời sống cộng đồng đan tu, luật thánh thinh lặng bảo toàn cho mọi sinh hoạt của 
đan viện được diễn tiến với bầu khí trầm mạc để bảo đảm cho mỗi đan sĩ một môi trường 
an tĩnh thích hợp cho việc cầu nguyện. Vì thế các đan sĩ phải giữ thinh lặng không những 
trong các nơi sinh hoạt tập thể như nhà nguyện, nhà cơm, nhà hội... mà ngay cả trong 
phòng riêng của mình và ngoài đồng ruộng nơi làm việc, bất cứ ở đâu, đan sĩ cũng phải giữ 
luật thinh lặng. 

Ý thức về tầm quan trọng của thinh lặng trong đời sống đan tu, thánh Bernardo và các 
Tổ-Phụ Xitô đã nhiều lần đề cao giá trị của thinh lặng. Đối với thánh Bernardo, "thinh lặng là 
sức mạnh của tâm hồn", là "người bảo vệ đời sống đan tu", bởi vì không có thinh lặng thì 
đời sống đan tu sẽ sập đổ điêu tàn55. Thinh lặng tạo điều kiện cho chúng ta suy niệm Lời-
Chúa và chiêm ngắm Thiên Nhan56. Thinh lặng và xa tránh sự ồn ào sẽ cưỡng bách linh hồn 
suy nghĩ những thực tại trên trời. Thánh Bernardo khuyên các đan sĩ: "Các con hãy hết sức 
giữ gìn đời sống nội tâm của các con! Nếu các con muốn bảo tồn được đời sống đó, thì 
trước tiên phải học giữ miệng làm thinh, biết lắng nghe và không lỗi phạm bằng lời nói"57. 
Nhưng thánh Bernardo cũng nói cho biết rằng: Ngậm miệng làm thinh và chắp tay cúi đầu 
mà thôi thì chưa đủ. Nếu muốn thưởng thức và cảm nghiệm về Thiên-Chúa thì phải thiết lập 
cho mình sự yên tĩnh trong tâm hồn và không ngừng hoán cải nội tâm, phải sử dụng thinh 
lặng như "người giữ cữa và canh gác" con tim và tư tưởng của mình. 

Chân Phước Guerricô, viện-phụ của đan-viện Igny, tác giả cuốn sách "Vườn nho mầu 
nhiệm" khuyên các nữ tu phải giữ miệng lưỡi của mình cũng như bảo toàn sự trinh khiết 
vậy. Bởi vì rất khó mà giữ đức khiết tịnh, nếu không giữ được miệng lưỡi của mình. Chân-
Phước nói: "Cũng như hỏa lò không có nắp đậy sẽ để thoát ra ngoài nhiệt lượng trong đó, 
một tâm hồn mà miệng lưỡi của mình không đóng lại được, sẽ không giữ được ân huệ sốt 
mến (grâce de la dévotion). Hỡi các "Hiền Thê" của Chúa Kitô, hãy vào trong phòng của con 

                                                      
53  LBĐ, 4,51-54 – Tất cả 4 câu nầy đều trích dẫn Thánh Kinh: TV 33, 13-14; Cn 10,19; Mt 12,36; Gv 21,23. 
54  LBĐ, 49,6-7; 7,55-60. 
55  St Bernard, Lettre 385, PL CLXXXII, Col.589; Sermon IIin Dom. post Epiphanie Nr. 7, PL. CLXXXIII, 

Col. 161. 
56  St Bernard, Lettre 77 à Suger, PL. CLXXXII, Col. 193. 
57  St Bernard, De Ordine vitae et morum institutione. 
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tim mình và đóng cữa miệng lại, rồi khiêm cung thân tình và tin tưởng cầu xin Người là vị 
"Hiền Phu", là Cha, là Đấng ủi an. Hãy mở rộng con tim của mình và đàm đạo với Người một 
cách tự do và hồn nhiên... Hãy xa tránh những lời trần tục để thưởng thức sự ngọt ngào của 
cuộc đàm thoại thiêng liêng âu yếm"58. 

Ơn gọi đan tu luôn luôn là một lời mời gọi dìm mình trong sự thinh lặng của Thiên-Chúa: 
Một thứ thinh lặng đích thực có thể làm nảy sinh sự sung mãn nội tâm và đồng thời là chìa 
khóa mở cữa cho đan sĩ tất cả kho tàng hoàn thiện của đời sống đan tu. Các Tổ-Phụ Xitô 
cũng như thánh Biển-Đức không chủ trương thinh lặng để mà thinh lặng. Mục đích của thinh 
lặng là tạo một môi trường thích hợp cho việc chiêm niệm và cầu nguyện. Cho nên thinh 
lặng, nếu hiểu đúng nghĩa và đúng với tinh thần của các Tổ-Phụ Xitô, đó là "một động tác 
chiều sâu của tình yêu" để lắng nghe. Với ý nghĩa đó, nhà huyền bí Eckart nói: "Linh hồn ta 
phải tìm lại sự thinh lặng để Thiên-Chúa tự mặc khải và nói chuyện với nó". Đó cũng là ý 
nghĩa lời khuyên của thánh Gioan Thánh Giá: "Trong đời sống thiêng liêng kết hiệp với 
Thiên-Chúa, nếu chúng ta muốn nghe Thiên-Chúa nói thì phải thinh lặng, bởi vì lời mà Thiên-
Chúa nghe rõ hơn cả là thinh lặng tình yêu". Thật vậy, Chân Phước Guericô nói: "Trong thinh 
lặng, con người nội tâm được hình thành theo hình ảnh Chúa Kitô". Nhà văn Paul Claudel 
viết: "Thiên-Chúa ở đó trong thinh lặng như một người đang lắng nghe, và khi người ta nghe 
thì Thiên-Chúa nói". Văn hào Saint Exupéry viết: "Khoảng không gian của thần trí, nơi có thể 
cất cánh bay lên, đó là thinh lặng" 59. 

Trong các cuộc đàm thoại xã giao thông thường, người ta tìm cách làm sao cho câu 
chuyện được rộn ràng liên tục không có gián đoạn để tránh bầu khí lạnh nhạt buồn tẻ và 
thiếu thân tình. Trái lại giữa bạn thân, thinh lặng không làm gián đoạn đối thoại, thinh lặng 
không hề tạo bầu khí trống rỗng lạnh nhạt, nhưng nó càng làm cho tăng thêm vẻ đẹp của 
tình bạn và sự hồn nhiên của cuộc gặp gỡ chuyện trò. Nhà văn Péguy nói: "Hạnh phúc 
dường nào những bạn hữu thân thiết biết nhau khá đầy đủ để yêu nhau đậm đà và cùng 
nhau thinh lặng" 60. Ẩn sĩ Ammoras là môn đệ của thánh Antôn khuyên các môn sinh của 
mình rằng: "Các con thân mến! Đây cha muốn chỉ cho các con sức mạnh của thinh lặng: Cha 
viết những điều nầy để chỉ cho các con thấy tác dụng mạnh mẽ của việc giữ thinh lặng mà 
các con đang thực hành. Bởi thinh lặng mà các Thánh tiến tới trong đàng nhân đức; nhờ 
thinh lặng mà quyền năng Thiên-Chúa ở với các Ngài, với thinh lặng các Ngài biết được 
những mầu nhiệm của Thiên-Chúa".  

Thinh lặng là một điều kiện thiết yếu để gặp gỡ Thiên-Chúa và tâm sự với Ngài. Nhưng 
thinh lặng bề ngoài mà thôi chưa đủ, người đan sĩ phải có sự thinh lặng nội tâm. Thinh lặng 
ngoại giới đưa ta vào thinh lặng nội tâm, và thinh lặng nội tâm giúp ta sống kết hiệp với 
Chúa. Trong thực tế của cuộc sống, thinh lặng nội tâm lệ thuộc vào thinh lặng ngoại giới. 
Cho nên thánh Biển-Đức dạy các đan sĩ phải triệt để giữ thinh lặng mọi nơi mọi lúc. Thánh 
Gioanna de Chantal nói: "Muốn cải tổ canh tân các cộng đoàn tu trì, thì chỉ cần làm sao cho 
các cộng đoàn đó giữ được sự thinh lặng". Viện-phụ Vitalis, tác giả cuốn "Huấn Đức Xitô" 
viết: "Thinh lặng là tiêu chuẩn để đánh giá một đan sĩ tốt hay xấu". Cũng trong cuốn sách đó, 

                                                      
58  St. Gueric, Vitis Mystica. Chap. 27, Nr. 89-90; PL. CLXXXIV, Col. 687. 

59 Antoine de St. Exupéry, Citadelle, p. 100. 

60  Cité par L. Rouzic: Les sept paroles et le silence de Jésus en Croix,  p. 98. 
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tác giả nhắc lại lời tường thuật rằng: "Vào thời thánh Bernardo, những người đến thăm 
viếng đan viện Clairvaux đều rất ngạc nhiên thấy trong thung lủng thanh vắng ấy đầy người 
mà vẫn có sự thinh lặng tuyệt đối ban ngày cũng như ban đêm; người ta chỉ nghe tiếng các 
đan sĩ tụng kinh ca ngợi Thiên-Chúa. Mọi người đều cảm động trước bầu khí tĩnh mịch và 
linh thiêng, và không ai dám nói một lời vô ích" 61. Thánh Odon, viện-phụ Cluny, quả quyết 
rằng: "Không thinh lặng, không phải là đan sĩ". Bởi vì "đời sống đan tu đồng nghĩa với cuộc 
sống trong thinh lặng và nghề nghiệp của các đan sĩ là giữ miệng làm thinh" 62. Ngày nọ một 
môn đệ hỏi ẩn sĩ Sisoès: "Thưa thầy, cái gì là đặc điểm của đan sĩ?" ẩn sĩ  Sisoès lấy ngón tay 
trỏ chỉ vào miệng và nói: "Giữ miệng lưỡi của mình con ạ!" 63 

Cũng vì sự quan trọng của thinh lặng đối với đời sống của đan-sĩ như thế, cho nên thánh 
Biển-Đức đã thiết lập những khoản luật như vừa trình bầy trên đây, và đồng thời cũng qui 
định những hình phạt dành cho những đan-sĩ lỗi luật thinh lặng 64. Hiến-Pháp Dòng Biển-
Đức và Xitô cũng đề cập đến thinh lặng. Nhiều Đại-Hội toàn Dòng đã nói đến vấn đề giữ 
thinh lặng trong các đan viện, chẳng hạn Đại-Hội Dòng năm 1256 đã lấy lại chủ đề thinh lặng 
được đề cập trong Đại-Hội Dòng năm 1195 và đề nghị những hình phạt cụ thể và gắt gao đối 
với những đan sĩ lỗi luật thinh lặng: Đan sĩ nào cố tình không giữ luật làm thinh nín lặng sẽ bị 
phạt ăn cơm muối uống nước lã trong một ngày. Nếu không sửa mình hối cải và cố chấp tái 
phạm thì sẽ bị phạt ngồi dưới đất ăn cơm muối mỗi ngày thứ sáu cho đến khi đền tội cân 
xứng theo phán quyết của viện-phụ. Tục-lệ Dòng Xitô được công bố năm 1913 dựa vào bản 
văn của Đại-Hội Dòng năm 1217 cũng ghi rõ những hình phạt dành cho các đan sĩ lỗi luật 
thinh lặng 65. Trong các cuộc tuần viếng, xưa cũng như nay, hầu như luôn luôn vấn đề thinh 
lặng được đề cập tới: Vị tuần viếng cứ phải lặp đi lặp lại các điệp khúc được anh chị em hát 
xướng là "thiếu thinh lặng trong cộng đồng" và câu nói hầu như đã thành thông lệ: "mọi 
người cần phải ý thức giữ luật làm thinh nín lặng chu đáo kỹ càng hơn!" Thinh lặng lặng rất 
cần thiết và đáng yêu dường nào, nhưng thực hành đúng đắn là cả một vấn đề! 66 

 

4. 2. YÊU MẾN và THỰC HÀNH THINH LẶNG 

Con người sinh ra trước tiên phải học nói, sau đó mới học thinh lặng. Học nói chỉ cần vài 
ba năm, nhưng học thinh lặng cần cả một cuộc đời. Thinh lặng là một nghệ thuật. Muốn đạt 

                                                      
61 Dom Vitalis, Direct. Spirituelle Cist. p. 288. 
62  Albon de Fleury. 
63  Sách truyện các ẩn sĩ Ai Cập. 
64  LBĐ 42,9; Trong luật của các tu sĩ Qumran có câu: Người nào nói một lời vô bổ xấu xa sẽ bị phạt ba 

tháng; kẻ nào ngắt lời anh em đang nói sẽ bị phạt 10 ngày. 
65  Nomast. Cist. p. 424; Đọc thêm Règlements de la Trappe. I, II, ch. 5: Du Silence et les Us des Cist. de la 

S.O. Edit. 1926, Nr. 323 et suiv. 473. 
66  Cha Anthony de Mello kể câu chuyện sau đây: Bốn đan sĩ cùng dốc lòng giữ thinh lặng tuyệt đối trong 

Mùa Chay. Lúc đầu mọi sự tốt đẹp, nhưng sang ngày thứ hai, một đan sĩ buột miệng nói: "Có lẽ em quên dóng 

cữa phòng sáng nay khi vội vàng ra đi!" Một thầy đưa ngón tay trỏ gài lên miệng và nói: "Xì! Chúng ta đã dốc 

ơòng giữ thinh lặng cơ mà!" Thầy thứ ba nói: "Thầy củng đã lỗi thinh lặng, không giữ lời hứa chung!" Thầy thứ 

tư tự hào nói: "Cám ơn Chúa! Chỉ còn em là người duy nhất giữ được lời hứa giữ miệng làm thinh mà thôi". 
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cao điểm của bất cứ nghệ thuật nào người ta cũng phải học hỏi và luyện tập. Tài hùng biện 
không phải tự nhiên mà có. Nó là thành quả của nhiều năm học tập và rèn luyện. Muốn đạt 
được "nghệ thuật thinh lặng" người ta cũng phải học tập. Tôi muốn nhấn mạnh cụm từ 
"nghệ thuật thinh lặng". Nhiều người lầm tưởng rằng không nói có nghĩa là thinh lặng. Thật 
ra không phải như thế. Từ chối không nói, bởi vì chẳng có gì để nói, hoặc tiếc lời không nói vì 
kiêu ngạo và muốn chôn vùi sự thật: Đó không phải là thinh lặng. Chỉ có thinh lặng đích thực 
khi ta nhường vị trí không gian và thời gian của lời nói cho sự hiện diện của yên tĩnh và bình 
an. 

Zénon, người sáng lập phái khắc kỷ Stoicienne năm 400 trước Chúa Kitô, nói rằng: "Trời 
sinh chúng ta có hai lỗ tai và chỉ có một lỗ miệng, nghĩa là chúng ta phải nghe nhiều hơn là 
nói". Một thiền sư nói với học trò của ông: "Khi con còn ở trong bụng Mẹ, con thinh lặng. 
Khi con đã sinh ra và bắt đầu nói, nói và nói cho tới khi người ta bỏ xác con vào hòm chôn 
xuống đất. Từ đó con lại trở về thinh lặng. Thinh lặng trong bụng mẹ và thinh lặng trong 
nấm mồ. Chỉ có một khoảnh khắc với tiếng động ồn ào gọi là cuộc sống. Thinh lặng là sự 
hiện hữu sâu đậm nhất của con" 67. 

Để khuyến khích yêu mến và thực hành thinh lặng, ca-dao Việt-Nam có câu: 

Trời sinh ra giống loài người 
Hay ăn, hay nói, hay cười, hay chơi. 
Khi vui chớ có vội cười! 
Khi buồn chớ có buông lời không hay! 
       Và 
Lời nói không mất tiền mua 
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau! 

"Lựa lời mà nói" là một hành động có suy tư, hiểu biết, đắn đo và cân nhắc chọn lựa; 
nghĩa là đã có sự học hỏi tập luyện. Làm chủ lời nói của mình không phải là một việc dễ 
dàng. Thánh Giacôbê nói: "Con người có thể chế ngự được tất cả mọi thú vật hung dữ, 
nhưng cái lưỡi của mình thì thật khó mà chế ngự! (3,7-8). Con ngựa bất kham người ta phải 
biết cách huấn luyện nó mới thuần thục vâng lời. Muốn điều khiển được "cái lưỡi không 
xương" hoặc làm chủ  được "cái lưỡi gỗ", chúng ta cũng phải cố gắng tập luyện lâu dài. Có 
rất nhiều trường học dạy đủ thứ nghề, nhưng "nghệ thuật thinh lặng" không có học đường 
nào dạy chúng ta! "Nghệ thuật thinh lặng" người ta phải tự học. Chúng ta là những đan sĩ, 
những người tìm kiếm Thiên-Chúa bằng đời sống thinh lặng và cầu nguyện trong đan-viện. 

Nếu đan-viện là một "Trường học phụng sự Thiên-Chúa" theo tôn chỉ và ý muốn của 
thánh Biển-Đức, thì thinh lặng là một trong các môn học mà các đan sĩ phải chuyên cần trau 
dồi. Thánh Biển-Đức nói rõ điều đó: "Omni tempore silentium debent studere monachi".  
"Các đan-sĩ phải luôn luôn học giữ thinh lặng" (42,1). Bản dịch tiếng Việt của Hội-Dòng 
Thánh-Gia VN. bỏ mất động tự Studere trong câu nầy, nên mất đi ý nghĩa thánh Biển-Đức 
muốn nói với chúng ta là phải học yêu mến và thực hành thinh lặng. 

                                                      

67  Anthony de Mello S.J. Zeiten des Glueckes, Ed. Herder, 1994, tr. 156. 
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Muốn cho việc học hành luyện tập thinh lặng có kết quả tốt đẹp, đan-viện phải tạo điều 
kiện và cung cấp phương tiện cho các đan-sĩ học và thực hành thinh lặng. Vì thế các đan-
viện biển-đức thường được xây cất trong hoang địa thanh vắng, có tường lũy bao quanh 
ngăn cách với "thế gian" để tạo một không gian thầm lặng. Cách biệt với "thế gian", không 
liên hệ với "người đời" là những điều kiện tối thiểu để đan-viện trở thành một "sa mạc" lý 
tưởng của thinh lặng. Đó chính là ý muốn của Tổ-Phụ các đan-sĩ. Người nói: "Nếu có thể 
được thì phải liệu làm sao cho có đủ tất cả mọi nhu cầu cần thiết ở bên trong nội cấm đan 
viện như: nước uống, máy xay lúa, vườn tược và các xưởng thủ công.. như thế các đan-sĩ 
khỏi phải ra ngoài, bởi vì đi ra ngoài không có ích lợi cho linh hồn đan-sĩ" 68. 

Các Đấng sáng lập Dòng Xitô đã triệt để tuân theo lý tưởng của thánh Biển-Đức. Năm 
1098 từ Mô-Lem, một đan-viện lớn lao lộng lẫy, thánh Robert cùng với 21 đan sĩ đã đến 
vùng đồng lầy hoang vắng Xitô để thiết lập một đan-viện mới với mục đích "trở về nguồn" 
trong tinh thần đơn sơ khó nghèo và thinh lặng. Tinh thần ấy đã được thể hiện từ thế kỷ thứ 
XI cho tới thế kỷ XVII trong các đan viện được thành lập hầu như khắp Âu-Châu. Nhưng lịch 
sử nào cũng có thăng trầm đổi thay! Dòng Xitô cũng có những giai đoạn phồn vinh và xuống 
cấp. Năm 1664 viện-phụ đan viện Trappe bên Pháp bắt đầu một cuộc cải cách "về nguồn" 
lần thứ hai. Năm 1892 tất cả các đan-viện cải cách theo Trappe làm thành một Dòng mới 
triệt để sống đời cầu nguyện chiêm niệm, khắc khổ tu thân, làm việc và triệt để giữ thinh 
lặng. Dòng Xitô cải cách nầy cũng được gọi là Dòng "Xitô nhặt phép" để phân biệt với Dòng 
Xitô "xuống cấp" với tên gọi là Dòng Xitô. Điều gây ấn tượng mạnh cho những ai thăm viếng 
các đan-viện Xitô nhặt phép là sự thinh lặng: Trong cộng đồng không có giờ giải trí nói 
chuyện, các đan-sĩ tuyệt đối phải giữ miệng làm thinh, khi cần chuyển đạt điều gì thì họ làm 
những dấu hiệu như những người câm điếc nói chuyện với nhau. Luật nội cấm phải triệt để 
tuân giữ. Việc tiếp khách và liên lạc với bà con thân nhân rất hạn chế. Trong sách Linh-Đạo 
của Dòng có đoạn viết: "Tinh thần thinh lặng đòi buộc chúng ta phải xa lánh những liên lạc 
với thế gian, khi không cần thiết hoặc bất lợi. Ngay cả đối với cha mẹ, bà con, bạn hữu, 
chúng ta cũng phải biết hạn chế thư từ và thăm viếng. Nếu các người đến viếng thăm, chúng 
ta phải giữ gìn miệng lưỡi; bởi vì nói nhiều và lâu giờ thường không bổ ích; cho dù nói những 
chuyện đạo đức đi nữa thì chẳng bao lâu cũng trở thành chuyện phàm tục. Cho nên hãy vui 
mừng chấm dứt ngay cuộc nói chuyện khi nghe tiếng chuông báo giờ thần vụ. Hãy ý thức 
rằng việc tuân giữ đúng đắn giờ giấc kỷ luật đan-tu có giá trị xây dựng hơn là nói chuyện đạo 
đức thánh thiện" 69. 

Lý tưởng giữ thinh lặng tuyệt đối để tạo điều kiện thuận lợi cho việc cầu nguyện và chiêm 
niệm của các đan sĩ là một thách đố và cũng là một lời mời gọi. Thinh lặng là ơn gọi đặc biệt 
của đan-sĩ. Chúng ta có thể nói được rằng: Thinh lặng là dưỡng khí, là mạch nước bảo đảm 
cho đời sống cầu nguyện. Thinh lặng cá nhân và thinh lặng cộng đồng luôn luôn đi đôi với 
nhau, hổ trợ cho nhau, và lệ thuộc nhau. Nếu viện-phụ và các Bề-Trên có trách nhiệm kiến 

                                                      

68  LBĐ 66, 6-7 – Quia omninonon expedit animabus eorum. 

69  Direct. Cist. Sect.. cha. V, p. 292-293. 
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tạo và bảo toàn sự thinh lặng cộng đồng, thì các đan-sĩ cũng có bổn phận giữ gìn và vun 
trồng sự thinh lặng. 

Trong đời sống đan-tu hằng ngày các đan-sĩ phải yêu mến nhau đủ để cùng nhau giữ gìn 
thinh lặng. Bởi vì "thinh lặng là tiếng nói sâu đậm nhất của tình yêu, trung thực nhất của 
hạnh phúc, và chân thành nhất của lòng biết ơn". Người ta không thể sống bên những người 
không yêu mà không nói. "Càng yêu nhau, người ta càng thích giữ thinh lặng. Tình yêu càng 
sâu đậm, càng được diễn tả bằng thinh lặng. Tình yêu được diễn tả bằng lời nói là thứ tình 
yêu hời hợt nông cạn" (Maeterlink). Yêu nhau, tôn kính nhau và tôn trọng quyền lợi của anh 
em sẽ giúp chúng ta ý thức và giữ gìn thinh lặng. Có bảy nguyên tắc có thể giúp chúng ta bảo 
tồn sự thinh lặng trong cộng đoàn đan-tu: 

1. Đức tin – Cũng có thể gọi được là "chữ tín" (crédibilité, glauwuerdigkeit). Mỗi lời nói ra 
phải là một ấn tín, một sự diễn tả con người nội tâm có đức tin, một sự chuyển đạt 
những điều có giá trị đáng tin. Ông Sénèque khuyên ta: "Đừng thổ lộ với ai điều gì mà 
bạn muốn người đó đừng nói lại cho ai biết. Nếu bạn không làm chủ được chính mình thì 
làm sao bạn có thể tin tưởng được rằng người kia sẽ giữ kín điều bạn nói ra?" 

2.  Chân Lý – Chỉ nói sự thật, vì sự thật và khi nào thực sự cần thiết; nhưng thánh Biển-
Đức khuyên: "Ngay cả những điều lành thánh đan sĩ cũng không nên nói". 

3. Kín đáo, thận trọng (discrétion) -  có thể nói được đây là một "nhân đức" của người 
đan-sĩ biển-đức. Tín cẩn trung thành giữ bí mật, không nói ra những điều tín thác, hoặc 
lương tâm mình không ban phép nói. Sách Gương-Phước khuyên: "Làm thinh nín lặng thì 
dễ hơn là nói có chừng mực" (I,20,2). 

4. Khôn ngoan – Không phải là đa nghi, thiếu tin tưởng vào người khác nên ta không dám 
nói, nhưng trước khi nói điều chi thì "phải uốn lưỡi bảy lần", nghĩa là phải suy nghĩ đắn 
đo. Sách Châm-Ngôn có câu: "Kẻ nói nhiều không tránh khỏi lỗi lầm; người kín miệng mới 
là khôn" (10,19). 

5. Công bình bác ái - "Điều mình không muốn thì đừng làm cho người". Nguyên tắc bác ái 
nầy là mẫu mực cho ta trong lời ăn tiếng nói. "Trong tình yêu, thinh lặng có giá trị hơn lời 
nói" (Pascal). Ngôn-sứ Isaia nói: "Hoa quả của công lý là hòa bình, người canh giữ công lý 
là thinh lặng". 

6. Khiêm nhường – Không những đừng nói về mình, đừng khoe khoang phô trương, mà 
còn phải quên mình, hoàn toàn khước từ chính mình để hướng tâm hồn lên đỉnh hoàn 
thiện đức ái. Thánh Biển-Đức nói:  Người khiêm nhường là người giữ miệng làm thinh... 
(7,56-60). 

7. Nhẫn nại chịu đựng – Khi đau khổ, lúc sung sướng, khi tức giận, lúc uất ức buồn bực ... 
con người tự nhiên muốn nói và nói thật nhiều cho vơi cõi lòng. Nhưng người Kitô hữu 
đạo hạnh và người đan-sĩ đích thực phải biết tự chủ cảm xúc và lời nói của mình: không 
than van, không trách móc, không lẩm bẩm kêu ca, nhưng kiên nhẫn âm thầm chịu đựng. 

Bảy nguyên tắc trên đây cũng là bảy ổ khóa để bảo toàn sự thinh lặng. Muốn cho đan-
viện trở thành "một sa mạc" trong đó có sự yên tĩnh và bình an, thì trước tiên mỗi đan-sĩ 
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phải tự tạo cho mình một "sa mạc nội tâm". Ngũ quan của chúng ta là những cữa ngõ thông 
thương với ngoại giới, với "thế gian". Để bảo tồn sự yên tĩnh của "sa mạc nội tâm", chúng ta 
phải dùng bảy ổ khóa trên đây mà đóng các cữa ngõ thông thương với "thế gian": Con mắt, 
lỗ tai, miệng lưỡi, trí óc, ký ức, trí tưởng tượng và con tim. Qua bảy cữa ngõ nầy, sự ồn ào 
huyên náo tràn tục có thể xâm nhập "sa mạc nội tâm" của chúng ta. 

Vị trí của đan-viện rất cần thiết cho bầu khí yên tĩnh thinh lặng, nhưng ngày nay nó không 
phải là yếu tố duy nhất và quyết định nữa. Chúng ta đang sống  trong một thời đại văn minh 
kỷ thuật tuyệt vời: Với những phương tiện truyền thông xã hội hiện đại, "không gian sa mạc" 
không còn nữa. Đan-sĩ không cần bước chân ra khỏi phòng của mình vẫn có thể tiếp xúc với 
"thế gian" bằng điện thoại, bằng Internet, bằng máy điện toán, bằng sách báo, bằng radio, 
bằng máy truyền hình, bằng thư từ... Cái thời kín cổng cao tường hầu như đã nhường bước 
cho thời đại "đổi mới". Chúng ta đã bước vào niên kỷ 2000. Tâm lý và quan niệm sống của 
con người thời đại hôm nay cũng thay đổi. Người Kitô hữu, cũng như các đan-sĩ, bị ảnh 
hưởng rất nhiều. Vấn đề giữ thinh lặng vì thế đòi buộc người đan-sĩ phải có ý thức hơn, có 
sự chọn lựa và yêu mến thực hành. Thinh lặng chỉ hiện hữu thực sự nơi đâu các đan-sĩ biết 
tự tạo cho chính mình một "sa mạc nội tâm" và quyết chí bảo tồn. 

Tóm lại, thánh Biển-Đức và các Tổ-Phụ Dòng Xitô đã để lại cho chúng ta một kho tàng quí 
hóa: Đó là "Truyền-thống-thinh-lặng-đan-tu". Các Ngài để lại cho chúng ta những kinh 
nghiệm quí giá, không những bằng lời giảng dạy, mà nhất là bằng chính đời sống của mình. 

Với sự hiện hữu của các đan-viện, sự thinh lặng của sa-mạc đã trở thành những lời ca 
tụng ngợi khen Thiên-Chúa toàn năng và đầy lòng yêu thương qua mọi thời đại. Lời kinh 
chúc tụng và sự thinh lặng tôn thờ của các đan-sĩ là những bài giảng hùng hồn nói về sự 
hiện-hữu của Thiên-Chúa. Sứ vụ ngôn-sứ của các đan-sĩ là diễn lại cuộc đời âm thầm cầu 
nguyện của Chúa Giêsu trong gia đình tại Na-Gia-rét. Đan-viện phải là một địa điểm nghĩ 
chân cần thiết cho khách bộ hành trong "sa-mạc trần thế". Tòa nhà đan-viện đích thực 
không phải chỉ là bằng gạch bằng đá, nhưng chính là các đan-sĩ, những viên đá sống động 
linh thiêng. Đan-viện và tâm hồn của mỗi đan-sĩ phải là sa-mạc yên tĩnh bình an, ở đó Thiên-
Chúa hiện diện với loài người. Thomas Carlyle, sử gia nước Anh, nói: "Người ta phải thiết lập 
bàn thờ ở những nơi thanh vắng, vì chính những nơi đó tập trung và phát sinh những công 
việc vĩ đại". 

Sau hết để kết thúc, tôi xin nhường lời cho thi-sĩ Hàn-Mạc-Tử:  

"Hãy làm thinh chớ nói nhiều 
Để nghe dưới nước đáy hồ reo 
Để nghe tơ liễu rung trong gió 
Và để nghe trời giảng nghĩa yêu". 

 

 

Viết tại Đan Viện Frauenthal 
-  Mùa Đông năm 1999 

 



Lý Tưởng Phúc Âm 133 

 

 

 

 

 

 

   Tài liệu tham khảo: 

- Luật thánh Biển-Đức, Bản dịch của Hội-Dòng Xitô Thánh-Gia VN. 

- Die Benediktsregel, Ein Anleitung zu christlichem Leben, Georg Holzherr, Abt von 
Einsieheln, Benziger Verlag, 1982. 

- P. M.Bruno, OCSO. Aux écoutes de Dieu: Le Silence monastique dans la tradition 
cistercienne, 2è édition, 1954. 

- Claudia Edith Kunz, Zur Bedeutung des Schweigens in der Regel Benedikts, in Erbe 
und Auftrag, Dezember 1999, S. 484-495. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.   LỜI CHÚA và ĐỜI SỐNG ĐAN-SĨ 

 

“Sĩ phu mà ba ngày không đọc sách, thì soi gương thấy mặt mũi đáng ghét và nói chuyện nhạt 

nhẽo khó nghe“  

                                 (Cổ Học Tinh Hoa) 

Văn hào Cicéron so sánh một gia đình không có sách với một thân thể không có hồn. 
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“Dis-moi ce que tu lis, je te dirais qui tu es: je te connaitrais mieux  encore si tu me dis ce que tu 

relis“  

                                 (Fr. Mauriac) 

“Celui qui lit sans méditer aura un esprit désordonné; celui qui médite sans lire sera 

déséquilibré“ 

                                 (Confusius) 

 

“... Con người không phải chỉ sống bằng cơm bánh, nhưng sống nhờ tất cả những gì từ 
miệng Thiên Chúa phán ra“ (Đnl  8,3).  

Chúa Giêsu đã dùng chính lời nầy để trả lời cho Satan là Thần dữ đã dùng miếng ăn để 
cám dỗ Người sau những ngày tĩnh nguyện và ăn chay đói lã trong sa mạc (Mt 4,4). 

Lời Chúa là một nhu cầu rất cần thiết cho người kitô hữu. Đối với đan sĩ, Lời Chúa phải 
là“lương thực hằng ngày“. Thánh Biển Đức muốn các đan sĩ phải nhiệt tâm nghe Lời Chúa. 
Đọc và nghe Lời Chúa là một “khí cụ để làm việc thiện“, để tiến lên trong đường nhân đức 
(LB 4,55). 

Lời Chúa tuyệt vời và mầu nhiệm. Lời Chúa sắc bén và êm dịu ngọt ngào. Nếu lắng tai 
nghe, Lời Chúa sẽ thấu suốt tâm can và sẽ biến đổi tâm lòng. 

Sách Thánh không phải là một quyển sách để tra cứu, để trang điểm thư viện. Tất cả nội 
dung Sách Thánh nói về Chúa Kitô và mạc khải cho chúng ta về chân lý Thiên Chúa, chân lý 
của con người và ý nghĩa của cuộc đời. Chúng ta phải mở sách Thánh Kinh ra với sự cung 
kính và một con tim cởi mở. Chúng ta đọc Lời Chúa trong đó với sự khát khao tìm kiếm kho 
tàng chân lý. 

Nhờ Lời Chúa, chúng ta khám phá ra con người thực của Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa 
nhập thể. Nhờ Lời Chúa, chúng ta thấy rõ định mệnh và giá trị đích thực của con người. Lời 
Chúa là tấm gương trong sáng giúp chúng ta nhìn thấy con người thực của chúng ta. Sách 
Thánh Kinh là một quyển lịch sử chung của Thiên Chúa và loài người. Đọc Thánh Kinh với 
tâm lòng, chúng ta cũng có thể khám phá ra lịch sử cá nhân của mỗi người chúng ta. Thánh 
Kinh cho chúng ta thấy dung nhan huyền nhiệm của Thiên Chúa và đồng thời cũng giúp 
chúng ta nhận diện khuôn mặt dấu kín của mình. Trong Thánh Kinh, chúng ta khám phá 
được ranh giới hiện hữu của con người và sự vô biên bất diệt của Thiên Chúa . 

Sách Thánh là một trường học đào tạo đức tin. Lời Chúa là những bài học huấn luyện 
nghệ thuật sống trong Nước Trời.  

Thánh Công Đồng chung Vaticanô tuyên bố về giá trị của Lời Chúa trong đời sống người 
kitô hữu: “Hội Thánh luôn luôn tôn kính Thánh Kinh như chính Thân Thể Chúa, nhất là trong 
Phụng vụ thánh, Hội Thánh không ngừng lấy bánh ban sự sống từ Bàn Tiệc Lời Chúa, cũng 
như từ Bàn Tiệc Mình Thánh Chúa Kitô để ban phát cho các tín hữu. Cùng với Thánh Truyền, 
Thánh Kinh đã và đang được Hội Thánh xem như là qui luật tối cao hướng dẫn đức tin, được 
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Thiên Chúa linh ứng và được ghi chép một lần cho muôn đời. Thánh Kinh phân phát một 
cách bất di bất dịch Lời của chính Thiên Chúa và làm vang dội tiếng nói của Chúa Thánh Thần 
qua các Ngôn Sứ  và các Tông Đồ. Bởi vậy, mọi lời giảng dạy trong Hội Thánh cũng như chính 
Đạo Thánh Chúa Kitô phải được Thánh Kinh nuôi dưỡng và hướng dẫn. Thực vậy, trong Sách 
Thánh, Chúa Cha trên trời bằng tất cả lòng trìu mến đến gặp gỡ con cái mình và ngỏ lời với 
họ. Lời Chúa còn có Một sức mạnh và quyền năng có thể nâng đỡ và tăng cường Hội Thánh, 
ban sức mạnh đức tin cho con cái Hội Thánh: Đó là lương thực linh hồn, nguồn sống thiêng 
liêng, tinh tuyền và trường cửu mà Thiên Chúa dành cho họ. Bởi thế lời nói sau đây thật 
xứng hợp cho Thánh Kinh: “Lời Chúa sống động và linh nghiệm có khả năng tạo dựng và ban 
gia tài cho mọi người được thánh hóa“ (Dt 4,12; Cv 20,32); (HCMK 21). 

Bây giờ chúng ta hãy nhìn vào Thánh Biển Đức, Tổ Phụ của chúng ta, để học đòi bắt 
chước Người trong việc sống Lời Chúa. Thánh Biển Đức không phải là một giáo sư chú giải 
Thánh Kinh. Nhưng qua quyển luật dòng mà Người đã viết bằng chính kinh nghiệm sống của 
Người, chúng ta nhận thấy Thánh Biển Đức rất thông thạo Lời Chúa. Như một người chân tu 
đã đạt được phần nào lý tưởng, như một người mạo hiểm đã khám phá được một cái gì mới 
lạ, Thánh Biển Đức muốn chỉ cho các môn đệ của Người con đường phải đi và cách thức phải 
áp dụng để đạt được cứu cánh. Trên con đường đi đến“hoàn thiện đức ái“, Thánh Biển Đức 
đã cắm mốc chỉ lối bằng những lời Thánh Kinh. Khi trích dẫn những câu Thánh Kinh hoặc 
những gương chuyện trong đó, Thánh Biển Đức không có ý giảng dạy các môn đệ của mình 
về môn Thánh Kinh như các giáo sư thường làm trong các đại học, nhưng thánh nhân dùng 
như những chất liệu nuôi dưỡng sự sống, như ánh sáng hướng dẫn, như sự bảo đảm của 
chân lý. Lời Chúa đối với Thánh Biển Đức không phải là một đối tượng để khảo cứu học hỏi, 
nhưng là một tiếng nói, một lời mời gọi, một đề nghị cụ thể: 

“Nếu hôm nay các con nghe tiếng Chúa, 
thì đừng bịt tai đóng kín lòng...! 
Hỡi con, hãy đến nghe Cha nói! 
Cha muốn dạy con sự kính sợ Thiên Chúa . 
Các con hãy chạy, hãy tiến bước 
bao lâu còn ánh sáng sự sống!“ (Tv 10,13). 

Lời mời gọi nầy các đan sĩ mỗi ngày khi thức dậy đều nghe lúc bắt đầu đọc Kinh đêm. 
Trong tu luật của Thánh Biển Đức, chúng ta thấy Người trích dẫn nhiều lời Kinh Thánh để áp 
dụng vào cuộc sống cụ thể của đan sĩ. Lời Chúa là kim chỉ nam cho người đan sĩ. Thánh Biển 
Đức nói: “Chúng con hãy tiến lên trong con đường của Thiên Chúa, dưới sự hướng dẫn của 
Phúc âm“ (Prol.). 

Đi trên con đường đưa tới Thiên Chúa, đan sĩ không mang theo hành trang nào ngoài Lời 
Chúa. Tất cả cuộc sống của người đan sĩ phải được hướng dẫn bằng Phúc âm. Mọi hành 
động phải được thấm nhuần bằng Phúc âm. Mọi định hướng của cuộc đời phải nhắm tới 
cùng đích của Phúc âm. 

Trong chiều hướng đó, Thánh Biển Đức đã soạn thảo quyển luật đan tu. Nhà văn Bossuet 
gọi luật thánh Biển Đức là “Một bản tóm tắt khôn ngoan và đầy đủ của giáo huấn Phúc âm“. 
Thật vậy, với quyển luật nầy, Thánh Biển Đức để lại cho các đan sĩ thuộc mọi thế hệ một bản 
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văn tóm lược những nguyên tắc sống của một người kitô hữu muốn thực thi ý Cha trên trời 
một cách cụ thể và triệt để.  

Trong“trường học phụng sự Thiên Chúa“, Thánh Biển Đức không dạy các môn đệ của 
Người môn học nào khác ngoài việc lắng nghe và thực thi Lời Chúa. Hằng ngày đan sĩ nghe, 
đọc và suy niệm Lời Chúa bằng việc đọc sách thiêng liêng, cầu nguyện và cử hành Phụng vụ. 
Đời sống của người đan sĩ chìm ngập trong Chúa. Người đan sĩ luôn ở trong trạng thái sẵn 
sàng lắng nghe Lời Chúa. Lời Chúa trở thành một nhu cầu cần thiết cho đời sống nội tâm của 
đan sĩ. Lời Chúa là của ăn thiêng liêng, là hơi thở nhiệm mầu của người đan sĩ. Lời Chúa như 
sương sa, như nước mát làm cho ruộng đất khô có điều kiện để phát sinh sự sống. Lời Chúa 
là Ánh sáng, là Đường đi, là Sự sống. 

Vì thế sẽ mất hết ý nghĩa của đời mình, nếu người đan sĩ hết yêu chuộng Lời Chúa. Người 
đan sĩ thực sự thuộc về Chúa, bởi vì họ nghe Lời Chúa và đem ra áp dụng trong đời sống của 
mình (Lc 8,21). Họ là những người có phúc, bởi vì Chúa Giêsu chúc phúc cho những ai nghe 
Lời Chúa rồi đem ra thực hành (Lc 11,28). 

Nghe và thực hành. Cả hai điều cũng cần thiết như nhau. “Vô tri bất mộ“. Không biết thì 
chẳng yêu. Thánh Biển Đức cũng đã nhận định được sự quan trọng của việc hiểu biết Lời 
Chúa. Vào thời kỳ mà Thánh Biển Đức lập dòng và soạn thảo quyển luật đan tu, sách vở rất 
hiếm, chỉ có bộ Thánh Kinh và ít sách chú giải của các Giáo phụ. Nhưng các sách đó lại được 
viết bằng tiếng Hy Lạp hoặc La tinh. Phần đông các đan sĩ thời bấy giờ không biết đọc biết 
viết. Vì thế Thánh Biển Đức nhấn mạnh vào việc“nghe“ Lời Chúa. 

Việc nghe Lời Chúa được thể hiện qua những cách thế sau đây: 

 

5.1.  LỜI GIÁO HUẤN 

         và GIẢNG DẠY CỦA VIỆN-PHỤ 

Theo trí ý của Thánh Biển Đức, Viện phụ trước tiên phải là “một người cha của anh em“. 
Thánh nhân dùng tiếng “Abba“ - nghĩa là "Cha" hoặc "Bố" - để đặt cho Viện Phụ. Đặc tính 
của người cha là yêu mến. Nhiệm vụ của người cha là dạy dỗ con cái mình. Ngoài ra trong 
“Trường trường phụng sự Thiên Chúa“ là đan viện, nhiệm vụ chính yếu của Viện phụ là giáo 
huấn, dạy dỗ con cái thiêng liêng của mình. Với tư cách là “Cha“ là “Thầy“, Viện Phụ còn có 
bổn phận của một Sứ ngôn trong cộng đoàn đan viện. Trên cương vị Thầy và Sứ ngôn, Viện 
phụ phải giảng dạy Lời Chúa, cỗ võ anh em bằng gương sáng, và sửa dạy anh em với tình 
thương. Là người đại diện anh em trước mặt Thiên Chúa và người đời, Viện phụ phải làm 
sao cho tâm hồn anh em trở thành những thửa ruộng tốt, để rồi Lời Chúa gieo vào đó sẽ có 
cơ may nảy nở, phát triển và sinh nhiều hoa quả tốt lành. 

Là một chủ chăn, Viện phụ phải biết chọn những cánh đồng cỏ tốt tươi, và tạo những 
điều kiện lý tưởng để đàn chiên của mình có thức ăn bổ dưỡng cần thiết. Nói một cách cụ 
thể, Viện phụ phải tạo điều kiện để các đan sĩ dưới quyền của Người có thể học hỏi Lời Chúa 
và sống đúng với tinh thần Phúc âm. 
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5.2.  ĐỌC SÁCH và HỌC HỎI LỜI CHÚA 

Đoạn 48 của luật dòng nói về việc đọc sách thiêng liêng. ễ đây chúng ta cũng cũng cần 
phải phân biệt là đọc sách thiêng liêng (Lectio divina) chứ không phải đọc bất cứ sách nào. 
Trong chương trình sống mỗi ngày, đan sĩ phải có giờ đọc sách thiêng liêng. Nhưng trong 
Mùa chay, đan sĩ phải dùng nhiều thì giờ hơn cho việc đọc và suy niệm Lời Chúa. 

Tùy theo phương tiện của thời đại và khả năng của mỗi người, hằng ngày đan sĩ phải đào 
sâu kiến thức hiểu biết về Lời Chúa bằng việc đọc Thánh Kinh. Viện phụ và những người có 
trách nhiệm phải tạo điều kiện và môi trường thuận lợi để các đan sĩ có thể tiếp nhận Lời 
Chúa: nghe đọc sách ở nhà cơm, trong nhà hội, giờ học ở nhà tập, nghe thuyết trình, những 
khóa hội thảo đặc biệt, những ngày cấm phòng tháng hoặc năm, những lời dạy dỗ nhắn nhủ 
sớm tối của Viện phụ.  

Trong việc học hỏi Lời Chúa, Thánh Biển Đức nhấn mạnh đến vai trò của Chúa Thánh Linh 
làm việc trong tâm hồn của người đan sĩ. Vì thế Người ban phép cho những đan sĩ không 
biết đọc hoặc vì lý do nào đó thay vì phải đọc sách thiêng liêng thì có thể vào nhà nguyện 
hoặc ở nơi yên tĩnh cầu nguyện và suy niệm Lời Chúa. Việc học hỏi Lời Chúa không phải là để 
hiểu biết, mà để thưởng thức, nghĩa là tiếp nhận Lời Chúa như một thức ăn. Cũng như Tiên 
tri Isaia khi đã ăn Lời Chúa, Người nóng lòng hăng say chu toàn sứ mệnh tiên tri của mình. 
Người đan sĩ nghiền ngẩm Lời Chúa để rồi trở thành “người của Chúa“, chứng nhân của 
Nước Trời. Lời Chúa mà đan sĩ nhận được do việc đọc sách, sẽ không nằm ở trong đầu óc, 
mà sẽ xuống trong con tim, vào trong mạch máu và trở thành sức sống nhiệm mầu. 

 

5.3.   CỬ HÀNH LỜI CHÚA 

Suốt cuộc đời của đan sĩ là những giây phút giao tiếp với Lời Chúa. Nhưng một cách cụ thể 
và đặc biệt đó là những lúc cử hành phụng vụ và đọc Kinh Nhật tụng hằng ngày. 

Thánh Biển Đức không những là một nhà lập pháp, mà còn là một nhà sư phạm giỏi. Từ 
đoạn 8 đến đoạn 20, thánh nhân tổ chức việc cử hành Phụng vụ và nói về nội dung của các 
giờ Kinh Nhật tụng của các đan sĩ. Bảy giờ kinh nguyện cho một ngày được kết cấu bằng 
Thánh Kinh; nghĩa là các Thánh vịnh, bài đọc Thánh Kinh của Tân Ước và Cựu Ước, các bài 
giảng của các Giáo phụ và những lời chúc tụng nguyện cầu...Nếu đan sĩ chăm chỉ đọc kinh 
mỗi ngày, thì họ sẽ thấm nhuần Lời Chúa, họ có thể thuộc lòng nhiều bản văn Thánh Kinh. 

Như thế đọc Kinh nhật tụng hằng ngày là một phương pháp học hỏi và đào sâu Lời Chúa 
rất phong phú và hiệu nghiệm. Người đan sĩ vì thế phải đọc kinh không phải chỉ bằng miệng, 
mà với tất cả tâm hồn của mình. Lời Chúa trong Phụng vụ không phải được viết bằng mực, 
nhưng được sống động hóa bằng lời kinh tiếng hát của cộng đồng Giáo hội. Lời Chúa trong 
Kinh Phụng vụ không những được hiểu biết bằng trí óc, nhưng được ca ngợi tung hô bằng 
đức tin. Khi Lời Chúa thấm nhập không những trong đầu óc, nhưng nhất là bằng tâm can 
xương tủy của người đan sĩ, thì họ sẽ trở thành những tạo vật mới. 

Lời Chúa mà người đan sĩ đón nhận bằng đức tin và với con tim của mình, chính là hạt cải 
được gieo vào ruộng đất màu mỡ, là nắm men được trộn vào thúng bột. Lời Chúa sẽ làm 
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cho người đan sĩ trở thành một thụ tạo lý tưởng đúng với ý muốn của Thiên Chúa. Lời Chúa 
làm cho họ trở thành anh em của Chúa Kitô (Lc 8,21) luôn luôn sẵn sàng thực thi ý Cha trên 
trời. Họ trở thành những Kitô thứ hai. Người đan sĩ nghe tiếng mời gọi của Thiên Chúa. Họ 
gia nhập trường dạy phụng sự Thiên Chúa, mà Thánh Biển Đức đã thiết lập, ở đó họ dùng 
Lời Chúa như những khí cụ để ngày đêm rèn luyện đức tin, trau dồi đức mến, và củng cố 
lòng cậy trông. 

Tóm lại, Thánh Biển Đức cũng như hiến pháp dòng và Giáo luật thúc dục người đan sĩ 
phải sống Lời Chúa, với Lời Chúa và vì Lời Chúa. Phúc âm là động lực khiến người kitô hữu từ 
bỏ tất cả để vào sống trong đan viện. Phúc âm cũng là yếu tố quyết định sự hạnh phúc hay 
bất hạnh của chúng ta. “Phúc cho những ai nghe Lời Ta rồi đem ra thực hành“, Chúa Giêsu 
đã nói như thế. 

Khi nhắn nhủ Timôthê, thánh Phao-lô cũng khuyên chúng ta rằng: “Ngay từ nhỏ con đã 
từng học biết Thánh Kinh. Lời Chúa có sức dạy cho con rõ đường khôn ngoan, hướng dẫn 
con tới ơn cứu độ nhờ tin Chúa Giêsu Kitô. Tất cả Sách Thánh đều do Thiên Chúa linh ứng, 
có thể dùng để giáo huấn, luận phi, điều chỉnh sửa chữa, cùng luyện tập theo đường công 
chính, khiến cho “Người-Thiên- Chúa“ được nên hoàn toàn và có khả năng làm những việc 
lành phúc đức“ (2Tm 3,15-17). 

Công Đồng chung Vaticanô cũng nhiều lần khuyến khích mọi phần tử của Hội Thánh phải 
yêu chuộng học hỏi Lời Chúa: “Thánh Công đồng khuyến khích các con cái Hội Thánh đang 
chuyên cần học hỏi những khoa học Thánh Kinh, hãy tiếp tục theo đuổi công trình đã khởi 
sự cách tốt đẹp và cố gắng hơn nữa để đổi mới và bằng tất cả năng lực hăng say hợp với 
cảm thức của Hội Thánh“ (HCMK 21). Đối với các tu sĩ và giáo sĩ, Công Đồng tha thiết nhắn 
nhủ: “Tất cả các giáo sĩ, trước hết là các linh mục của Chúa Kitô và những người dạy giáo lý, 
phải gắn bó với Thánh Kinh nhờ việc chăm đọc và ân cần học hỏi, để khi họ phải truyền đạt 
kho tàng bao la của Lời Chúa, nhất là trong Phụng vụ thánh, cho các tín hữu được ủy thác 
cho họ, để không ai trong họ sẽ trở thành “kẻ huênh hoang rao giảng Lời Thiên Chúa ngoài 
môi miệng bởi vì không lắng nghe Lời Thiên Chúa trong lòng“. Thánh Công Đồng cũng tha 
thiết và đặc biệt khuyến khích mọi kitô hữu, cách riêng các tu sĩ, hãy năng đọc Thánh Kinh 
để học biết “Khoa học siêu việt của Chúa Kitô“ (Ph 3,8). Bởi vì“không biết Thánh Kinh là 
không biết Chúa Kitô“. Vậy ước gì họ hăng say tiếp xúc với chính bản văn Thánh Kinh nhờ 
Phụng vụ thánh dồi dào Lời Chúa, hoặc siêng năng đọc Thánh Kinh, hoặc nhờ những tổ chức 
học hỏi thích hợp, hoặc nhờ bất cứ phương thế nào mà ngày nay đã được các Chủa chăn 
của Hội Thánh chấp thuận và ân cần phổ biến khắp nơi. Nhưng mọi người cũng nên nhớ 
rằng kinh nguyện phải đi đôi với việc đọc Thánh Kinh để có sự đối thoại giữa Thiên Chúa và 
con người; bởi vì “chúng ta nói với Thiên Chúa khi cầu nguyện , và nghe lời Người lúc chúng 
ta đọc các sấm ngôn thần linh“ (HCMK 25). 

Để kết luận, chúng ta hãy nghe lời nhắn nhủ của Thánh Bộ tu sĩ trong “Tập chỉ dẫn về việc 
đào tạo trong các Hội Dòng“,  số 76, công bố  năm 1990: “Một cách đặc biệt hơn, các tu sĩ 
nam nữ hoạt động tông đồ, các đan sĩ tận hiến trong đời sống chiêm niệm phải dành nhiều 
thời giờ mỗi ngày để học hỏi Lời Chúa bằng việc đọc sách thiêng liêng, nguyện ngắm, cầu 
nguyện và suy niệm... 
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Đọc sách thiêng liêng (Lectio divina) được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa sẽ tìm được trong 
đó điểm khởi đầu và kết thúc. Môn học Thánh Kinh đúng đắn sẽ bảo đảm cho việc đọc sách 
thiêng liêng sự phong phú và hữu hiệu. Bản văn Thánh Kinh phải là đối tượng chính của việc 
đọc sách thiêng liêng. Ngoài ra, hãy tận dụng những bản văn phụng vụ cũng như những bài 
đọc có giá trị thiêng liêng trong Truyền thống Công giáo: Đó là những tiếng vang dội của Lời 
Chúa cần phải lắng nghe, và nhất là chú tâm nghiền ngẫm như các đan sĩ xưa kia thường 
làm. Việc đọc và suy gẫm Lời Chúa như thế đòi hỏi một sự luyện tập can đảm và kiên tâm 
trong thời gian luyện tập, và sẽ có ảnh hưởng rất nhiều cho đời sống của người đan sĩ trong 
những giai đoạn sau của cuộc đời họ“. 

 

 

 

 

 

6.  TÌNH THƯƠNG TRONG TU LUẬT 

    SƯ-PHỤ VÀ TU LUẬT THÁNH BIỂN-ĐỨC  

 

Từ khi Thiên Chúa hiện ra với Mai-Sen trên núi Sinai, Thiên Chúa tự mạc khải cho loài 
người biết:“Thiên Chúa là Đấng nhân từ đầy lòng xót thương, khoan dung và trung tín“ (Xh 
34,6). 

Trong Cựu Ước, Thiên Chúa luôn luôn tỏ ra cho dân Israel như một người Cha đầy lòng 
xót thương, ngay cả lúc Người phải trừng phạt dân tộc bất trung nầy. Vì trung tín với Giao 
Ước đã ký kết với các Tổ phụ Israel, Thiên Chúa đã nhiều phen xót thương cứu  vớt dân tộc 
Do Thái khỏi cảnh lầm than, đặc biệt trong biến cố quan trọng giải phóng cho khỏi ách nô lệ 
bên Ai Cập. 

Khi Chúa Giêsu, Con Một của Thiên Chúa nhập thể làm người, sự mạc khải một Thiên 
Chúa đầy tình thương càng rõ ràng và cụ thể hơn. Chúa Giêsu tuyên bố: “Người đã đến thế 
gian trước tiên vì các tội nhân, vì những người khốn nạn đáng thương“ (Mt 9, 13). Tình 
thương là nét độc đáo của Chúa Giêsu trong những năm sống với con cái loài người. Chúa 
Giêsu luôn luôn đứng về phía những người nghèo khổ, bệnh tật, tội lỗi và bị bỏ rơi, nghĩa là 
những người đáng thương. Chúa Giêsu ăn uống với họ, rao giảng Tin Mừng cho họ, ủy lão và 
ủi an họ, tha thứ tội lỗi cho họ. Lòng thương xót và thứ tha được được thể hiện đặc biệt qua 
cái chết không oán hờn và đầy khoan dung trên thập giá: “Lạy Cha, xin thương tha tội cho 
chúng nó, bởi vì chúng không hiểu việc chúng nó làm!“  Cha Lacordaire nói: “Công bằng và 
yêu thương là hai cánh tay của Thiên Chúa, nhưng lòng thương xót là cánh tay mặt của 
Người“. 
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Đối với những người kitô hữu, Chúa Giêsu tuyên dạy rằng: “Các con hãy khoan nhân 
thương xót như Cha của các con ở trên trời, là Đấng đầy lòng xót thương“ (Lc 6,36; Mt 5, 
48). “Bởi vì Ta muốn tình thương hơn lễ vật hiến dâng“ (Mt 9,13). 

Trong bài nầy chúng ta sẽ khảo sát về tình thương mà Thánh Biển Đức và tác giả bộ luật 
Sư Phụ đã đề cập đến trong hai quyển luật đan tu, để rồi từ đó chúng ta sẽ rút ra những bài 
học cụ thể cho đời sống cộng đoàn và cá nhân của mỗi người chúng ta. 

Như chúng ta biết, luật Thánh Biển Đức có nhiều điểm giống với luật Sư Phụ. Để diễn tả 
sự thương xót, Thánh Biển Đức cũng như tác giả quyển luật Sư Phụ dùng những tiếng như: 
miser - misereri - miseria - misericors  và miseri-cordia. Khi nói đến thương xót, là chúng ta 
nghĩ đến hai chủ thể: Người chủ động thương xót và đối tượng đón nhận sự xót thương, 
nghĩa là người được thương xót. Giữa người xót thương và người được thương xót có một 
mối tương quan đặc biệt. Sự thương xót diễn tả tâm lòng và tình trạng đặc biệt của hai chủ 
thể. Nếu người xót thương có lòng khoan nhân đại lượng, thì kẻ được thương xót ở trong 
tình trạng đáng thương. Sự đáng thương càng nhiều thì tình yêu của người thương xót càng 
lớn. Trước Thiên Chúa đầy lòng khoan nhân, con người là một tạo vật yếu đuối, mỏng dòn 
và đáng thương. 

 

 

 

6.1.  SỰ KHỐN CÙNG ĐÁNG THƯƠNG 

         CỦA CON NGƯỜI 

 

1.1. Dưới cái nhìn của tác giả luật Sư Phụ 

Ngay từ đầu quyển luật Sư Phụ, tác giả đã đề cập đến sực khốn cùng đáng thương của 
con người như một nền tảng thiêng liêng cho đời sống đan sĩ. Trong đoạn chú giải Kinh Lạy 
Cha, tác giả viết: 

“Kẻ khốn nạn như tôi có thể mơ tưởng Chúa sẽ thưởng công cho về các việc lành mình 
làm không? Ôi kẻ khốn nạn! Hãy nhìn xem, hãy suy nghĩ và hãy biết rằng mầy có tốt lành 
như Thiên Chúa không?“ (SP 62-63). 

“Miser ego homo“, có lẽ tác giả phỏng theo lời thánh Phaolô trong thư gởi cho tín hữu 
Roma:“infelix homo“ (7,24). Nhưng khác với thánh Tông Đồ, tác giả quyển luật Sư phụ nhấn 
mạnh về khía cạnh luân lý. Con người bị ô uế vì tội lỗi và rất đáng thương. 

Trong đoạn thứ nhất của quyển luật, tác giả ví người đan sĩ trước khi gia nhập đan viện 
giống như một con lừa bị chủ nó sử dụng và hành hạ. Khối lượng hành lý trên lưng con lừa 
là tội lỗi. Của cải tạo ra sự bất hạnh và khổ đau (SP 1,44.48.50). Khi từ bỏ tất cả để vào đan 
viện, người đan sĩ bỏ lại trong thế gian sự khốn nạn luân lý đó và đón nhận tình thương xót 
của Chúa, Đấng đầy lòng nhân từ và giầu tình thương. 
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Những đan sĩ đã sống trong Cộng đồng lâu năm, nhưng không muốn vứt bỏ khối hành lý 
trên lưng, nghĩa là vẫn giữ ý riêng không muốn vâng lời. Họ cũng là những người khốn cùng 
đáng thương, vì thế Viện phụ khuyên lơn nhắn nhủ họ: 

“Ớ linh hồn vô phúc, ngươi muốn Thiên Chúa ban cho ngươi điều gì khi mà chính ngươi 
hằng ngày khiêu khích Chúa bằng sự bất tùng phục và bây giờ lại ra trước nhan Chúa khấn 
vái cầu xin?“ (SP 13,9). Sự bất hạnh của một đan sĩ, đó là không còn là con của Thiên Chúa, 
nhưng trở nên tôi tớ của ma quỉ (c.3), theo đuổi tiền tài (c.10), trở thành một Du Đa thứ hai 
(c.11-14). Tóm lại sự bất hạnh đáng thương nhất của người đan sĩ, đó là sự bất tùng phục. 
Bởi vì sự bất tùng phục là một thành lũy ngăn cách với Thiên Chúa. 

 Để thức tỉnh người đan sĩ đáng thương đang ở trên bờ vực thẳm, viện phụ nói tiếp: “Hỡi 
con người vô phước! Làm sao con có thể xin lỗi Chúa về những tội lỗi của con, khi mà con 
không chịu khước từ những điều xấu xa và lì lợm đứng trên bờ hỏa ngục?“ (SP 13,40). Tuy 
nhiên vẩn còn hy vọng, nếu người đan sĩ hối cải ăn năn và làm hòa với Thiên Chúa bằng sự 
vâng lời (c. 43). Các hình phạt nặng nề được qui định bởi lề luật có mục đích làm cho người 
đan sĩ bất hạnh hối cải và trở về với Thiên Chúa. Tất cả chỉ là phương tiện để cứu người đan 
sĩ không may mắn được thoát khỏi cảnh lầm than. 

Đối với những người nghèo khổ sống ăn bám nhờ vào đan viện, luật Sư Phụ dạy các đan 
sĩ phải thương xót chấp nhận họ như Chúa Kitô vậy (SP 78,27). 

Sau cùng các đan sĩ phải tha thứ, thương yêu và chấp nhận nhau với tình yêu Chúa Kitô, 
bởi vì “Nhân bất thập toàn“ và ai cũng cần đến sự thương xót của Chúa. 

1.2. Dưới cái nhìn của luật Thánh Biển Đức 

 Thánh Biển Đức không sao chép lại câu nào của luật Sư Phụ cả. Người chỉ dùng tĩnh từ 
“miser“ và danh từ “miseria“ mỗi tiếng một lần mà thôi. Thánh Biển Đức nói đến sự bất 
hạnh đáng thương của hai loại thầy dòng du tu và độc tu: “Tốt hơn là đừng nói đến đời sống 
rất đáng thương của các loại đan sĩ đó“ (De quorum omnium horum miserrima conversatione 
melius est silere quam loqui) . Tiếng “miserrima“ được dùng ở thể tuyệt đối (superlatif) nói 
lên sự khốn nạn tột bực và đáng thương vô cùng. 

Đối với những đan sĩ có lỗi và cố tình không chịu sửa đổi, và do đó tự tạo cho mình “một 
tình trạng đáng thương và có ảnh hưởng nguy hại đến kẻ khác“ (ne ejus miseria etiam alii 
vitientur) (LB 61,7), Thánh Biển Đức khuyên viện phụ nên đuổi họ ra khỏi nhà dòng. Trái với 
quan niệm của luật Sư Phụ coi thế gian là nơi “khổ ải đáng thương“ nên không dám loại 
những đan sĩ xấu ra khỏi đan viện, nhưng chấp nhận họ ở lại sống bám ăn nhờ vào đan viện. 
Thánh Biển Đức không nghĩ như vậy. Đàng khác Người quan tâm đến đời sống thiêng liêng 
của các đan sĩ  trong cộng đồng đan tu. Người vẩn biết tình trạng của một tội nhân trước 
mặt Thiên Chúa là đáng thương và đáng cứu vớt. Nhưng Người không đồng quan điểm với 
tác giả luật Sư Phụ định một ranh giới giữa sự bất hạnh đáng thương và hạnh phúc Nước 
Trời. Ranh giới đó theo quan niệm của luật Sư Phụ là tường lũy của nhà dòng. Không gian và 
thời gian không phải là vị trí định đoạt cho sự hạnh phúc hoặc bất hạnh đáng thương, nhưng 
chính là tâm hồn của mỗi đan sĩ. Vì thế Thánh Biển Đức truyền dạy viện phụ phải thương 
yêu đặc biệt các anh em già cả bệnh tật và lo lắng chăm sóc những đan sĩ bất phục tùng bị 
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phạt dứt phép thông công (27).  Đối với hạng người đáng thương đó, viện phụ phải dành 
cho họ nhiều tình thương hơn. Nhiệm vụ của viện phụ là hoán cải và thánh hóa các đan sĩ 
trong cộng đồng và biểu dương tình yêu của Chúa Kitô cho mọi người ( Lc 19,10). 

Mặc dầu chỉ dùng hai làn tiếng “miser và miseria“ trong quyển luật của mình, nhưng 
trong tinh thần và ý hướng luật Biển Đức diễn tả sâu đậm tình thương bao la của Cha trên 
trời đối với chúng ta. 

 

6.2.  TÌNH THƯƠNG CỦA THIÊN-CHÚA 

2.1. Trong luật của Sư Phụ 

Thiên Chúa tỏ tình thương đối với người khốn cùng. Để diễn tả tình thương của Thiên 
Chúa, tác giả luật Sư Phụ trích dẫn nhiều câu Thánh Kinh liên quan, chẳng hạn: “Hãy nhìn 
xem Chúa tốt lành dường nào, tình thương của Người muôn đời trường cửu“ (Tv 105 và 
117) (SP 10,63= 14,29). Nơi khác tác giả trích dẫn câu 10 của Thánh Vịnh 47: “Lạy Chúa, vì 
tình thương của Chúa,xin vui nhận chúng con trong cung điện của Ngài“ (SP 65,9= 
76,3).“Chúa chẳng quên thi thố tình thương của Người và không nỡ giận hờn chẳng xót 
thương“ (Tv 76,10 = SP 15,43). Thiên Chúa đối xử với chúng ta và hành động “theo tình 
thương bao la của Người“ (Tv 50,3= SP 14,40). Tác giả luật Sư Phụ trích dẫn chỉ một lần duy 
nhất câu của thánh Phao lô trong Tân Ước: “Không phải do sự mong muốn và tài ba của con 
người, nhưng là do tình thương của Thiên Chúa“ (Rm 9,16= SP 14,56). 

Người đan sĩ đã được Chúa đưa ra khỏi cảnh khốn cùng, giờ đây trong cộng đoàn đan tu, 
họ cố gắng miệt mài rèn luyện nhân đức. Họ theo gương Chúa Giêsu, Người bị quên lãng bỏ 
rơi, sống hy sinh hãm mình, khiêm nhường, nghèo khó. Tác giả luật Sư Phụ bảy lần tiếng 
misericordia, hai lần tĩnh từ misericors và động từ misereri (SP 10-15). Tình thương xót của 
Thiên Chúa được thể hiện bằng sự tốt lành của Chúa Kitô, Đấng ban cho chúng ta mọi ân 
phúc cần thiết (SP 16,9; 76,3=Tv 47,10). 

Sự ăn năn thống hối của người đan sĩ rất cần thiết để đón nhận tình thương của Chúa. 
“Con phải biết mọi đường lối của Chúa là tình thương và chân lý“ (Scias quia universae sund 
viae Domini misericordia et veritas) (SP 11, 65). Chúa dũ lòng thương xót vì người đan sĩ 
thực sự khiêm nhường thống hối ăn năn. 

Trong đoạn luật nói về nghi thức xá giải cho đan sĩ phạm lỗi lầm, tác giả luật Sư Phụ dùng 
nhiều câu Thánh Kinh nói về tình thương và lòng khoan dung tha thứ của Chúa: “Hãy tán 
dương Chúa vì đó là điều tốt lành“. Cộng đồng thưa: “Bởi vì tình thương Chúa muôn đời 
trường cửu“. Đan sĩ có lỗi thưa:“Xin đối xử với con theo lượng hải hà xót thương của 
Chúa!“. Cộng đồng thưa: “Bởi vì tình thương Chúa muôn đời trường cửu“ (SP 14, 28-40). 

Tình thương của Thiên Chúa là một ân huệ. Không phải do công trạng của chúng ta, 
nhưng vì chính Chúa là Tình yêu. “Chúa tốt lành và thương xót các tạo vật của Chúa dường 
nào, Chúa ban ơn mời gọi chúng con, mặc dầu chúng con là những tôi tớ bất trung“ (Quasi 
pius et misericors in factura tua, vocas nos ad gratiam tuam, licet indignos servos tuos) (SP 
14, 61). 



Lý Tưởng Phúc Âm 143 

Bậc thứ năm của nhân đức khiêm nhường là đan sĩ xưng thú lỗi lầm của mình với viện 
phụ hoặc bề trên ngõ hầu đón nhận tình thương của Thiên Chúa (SP 10, 61). Nếu sau ba 
ngày mà người đan sĩ vẩn không chịu thú lỗi, mặc dầu cộng đồng đã ăn chay hãm mình và 
cầu nguyện, thì chỉ còn có cách là “trông cậy vào lòng thương xót của Chúa“ đối với người 
anh em đó mà thôi (SP 15, 46). Thánh kinh mạc khải Thiên Chúa là Cha tốt lành đầy lòng 
thương xót mọi người kể cả người tội lỗi. 

Khi một thỉnh sinh hoặc một tập sinh được nhận vào cộng đồng đan sĩ, trước mặt viện 
phụ, người đó xin: “Lạy Chúa, vì tình thương của Chúa, xin vui nhận con trong cung điện của 
Ngài“ (SP 65, 9). Được ở trong đan viện, đối với đan sĩ, đó là được Chúa xót thương. Đối với 
cộng đồng, mỗi đan sĩ là một món quà do tình thương Chúa ban cho cộng đồng và Hội 
Thánh. Mặc dầu sống trong nhà dòng, đan sĩ vẩn là một con người dòn mỏng, dễ sa ngã. Họ 
cần tình thương của Chúa để thăng tiến và có thể kết thúc cuộc hành trình về Nước Trời 
trong chiến thắng vinh quang. 

2.2.  Trong tu luật của Thánh Biển Đức  

So sánh với luật Sư Phụ thì Thánh Biển Đức ít trích dẫn những lời Thánh Kinh có tiếng 
“misericors“ hơn. Chỉ có ba lần Thánh Biển Đức nói đến tình thương của Chúa (Misericordia 
Dei) một cách cụ thể. 

Thiên Chúa là Đấng tốt lành. Với bản tính tốt lành Thiên Chúa xót thương các tội nhân. 
Thánh Biển Đức nói về Thiên Chúa đầy lòng thương xót, về tình yêu của Thiên Chúa theo 
quan niệm thần học của thánh Gio-an tông đồ: “Thiên Chúa là Tình yêu“. 

Một trong những khí cụ việc lành của người đan sĩ, đó là: “Không thất vọng về lòng 
thương xót của Chúa“ (De Dei misericordia numquam desperare) (4, 47). Ở đây thánh Biển 
Đức đã sửa đổi câu nầy của luật Sư Phụ:“Đừng bao giờ ngã lòng trông cậy Chúa!“ (SP 3, 77). 

Khi thêm tiếng “Misericordia“ vào câu nầy, Thánh Biển Đức muốn nhấn mạnh khía cạnh 
thần học như vừa nói trên đây. Thiên Chúa thương yêu chúng ta trước và từ thuở đời đời. 
Trong khi đó luật Sư Phụ quan niệm rằng: Người đan sĩ không được thất vọng, phải kiên trì 
cậy trông vào Thiên Chúa cho đến khi được Người xót thương. Việc Chúa thương xót không 
phải là do công trạng hoặc sự xứng đáng của người đan sĩ. 

Trong đoạn 53 của quyển luật, Thánh Biển Đức trích câu 10 của Thánh vịnh 47: “Lạy Chúa, 
chúng con đã nhận được lòng thương xót của Chúa trong đền thánh của Ngài“ (53, 14). Câu 
Thánh vịnh nầy luật Sư Phụ cũng đã trích dẫn hai lần. Nhưng Thánh Biển Đức thay đổi ít 
nhiều về hình thức câu văn. Thánh Biển Đức dùng động từ “suscepimus“ ở số nhiều và thì 
quá khứ, và danh từ “misericordiam“ ở số ít. Trong khi đó luật Sư Phụ dùng động từ 
“suscipimus“ thì hiện tại và danh từ “misericordias“ ở số nhiều (SP 65, 9; 73, 10). Khi thay 
đổi như thế, thứ nhất Thánh Biển Đức muốn dùng đúng với bản dịch Vulgata, thứ hai Người 
muốn nhấn mạnh rằng: Tình thương xót của Thiên Chúa là một ân huệ, một món quà nhưng 
không ban cho mỗi người đan sĩ. Đặc biệt trong trường hợp cụ thể rửa chân cho khách và 
tiếp nhận họ, viện phụ vừa làm một việc diễn tả tình yêu tha nhân và nhận khách như chính 
Chúa Kitô. Thánh Biển Đức nói rõ điều đó:“Phải ân cần tiếp đón người nghèo, vì chính qua 
họ mà chúng ta tiếp đón Chúa Kitô“. Tiếp đón Chúa Kitô cũng có nghĩa là đón nhận tình 
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thương của Người. Đón nhận tình thương của Thiên Chúa không phải là chỉ để thủ lợi cho 
mình, nhưng để phân phát và chia sẻ cho tha nhân. 

 

6.3. TÌNH THƯƠNG CỦA LOÀI NGƯỜI 

3.1. Trong luật của Sư  Phụ 

Người đan sĩ được Thiên Chúa thương xót thứ tha tội lỗi, phải tỏ lòng xót thương anh em 
mình. Luật Sư Phụ nhắc bảo họ điều đó bốn lần. Trong bốn lần đó, tác giả đã dùng ba lần 
danh từ “misericordia“ và một lần động từ “misereri“. Trong 28 khí cụ việc lành của đan sĩ, 
luật Sư Phụ đặt tình thương tha nhân vào hàng thứ 17 ngay sau sự tốt lành và tử tế với anh 
em (SP 4, 6). Sự sắp xếp đó cho chúng ta thấy: đối với luật Sư Phụ, khí cụ việc lành nầy 
không có gì đặc biệt. Tình thương chỉ là một trong những cách thức thể hiện tình yêu của 
Thiên Chúa . 

Chỗ khác tác giả luật Sư Phụ nói đến tình thương đối với những đan sĩ có tội và bị phạt. 
Đan sĩ có tội sẽ bị phạt ăn cơm vào giờ thứ  9 thay vì giờ thứ 6 như cộng đoàn; người đó chỉ 
được ăn một miếng bánh và uống nước lã. Đó là hình phạt“vì tình thương“ (pro 
misericordia) (SP 13, 51), để cho đan sĩ đó sửa mình sám hối. Luật Sư Phụ cũng truyền dạy 
thầy quản lý phải đối xử với anh em công minh và “với tình thương“, nhất là đối với người 
nghèo khó. Hãy thương yêu bố thí (SP 16, 24 = Tv 36, 26). Tình thương không những được 
diễn tả bằng sự quảng đại, mà nhất là bằng sự yêu mến và giúp đỡ, sự tế nhị và nhạy cảm, 
lịch sự và tôn kính anh em. 

Một trường hợp đặc biệt luật Sư Phụ cũng muốn nhắc cho viện phụ và các đan sĩ nhớ đến 
tình thương tha nhân, đó là một đan sĩ khách đã ở một thời gian lâu trong đan viện, khi từ 
biệt ra đi thường tình là người đó không được lấy bất cứ vật gì của đan viện, ngay cả quần 
áo; tuy nhiên “vì tình thương“ thì viện phụ cũng cho đan sĩ đó cái gì tùy ý Người (forte ei pro 
misericordia voluierit aliquid donare abbas) (SP 87, 53). 

 

3.2. Trong tu luật Thánh Biển Đức  

 

Thánh Biển Đức dùng ba lần danh từ “misericordia“ và một lần tiếng “misericors“ để nói 
đến tình thương xót anh em phải có với nhau trong đan viện. Nhưng một cách gián tiếp, 
Thánh Biển Đức nói đến tình thương xót nhiều hơn so với luật Sư Phụ. 

Chúng ta hãy khảo sát tổng quát về từ ngữ và quan niệm về tình thương xót trong hai bộ 
luật đan tu. Thánh Biển Đức cũng như tác giả luật Sư Phụ đều nhận tình thương xót như 
một khí cụ việc lành. Nếu so sánh các từ ngữ dùng để chỉ tình thương xót được dùng trong 
hai bộ luật, thì chúng ta thấy: 

       Luật Sư Phụ      Luật Biển Đức 

 miser            9  1 



Lý Tưởng Phúc Âm 145 

 miseria          1  1 
 misereri         2  (Chúa)         0 
 misericordia   9 (Chúa) 3 
 miseri            1  (người) 0 
 misericordia  3  (người) 3 
 misericors      0  (người)         1 

 Tổng cộng:   27             9 

Luật Sư Phụ nói nhiều về tình thương xót của Thiên Chúa và sự khốn nạn của con người 
cần được Chúa thương giúp đỡ. Thánh Biển Đức dùng ít từ ngữ hơn, nhưng diễn tả đầy đủ 
về tình yêu của Thiên Chúa. Do bản tính là Tình Yêu, Thiên Chúa thương yêu con người. 
Thiên Chúa cảm thông và thương xót con người bất chấp tội lỗi và khiếm khuyết. Tình yêu 
đối với Thiên Chúa và tình yêu tha nhân là chìa khóa mở cữa kho tàng thương xót nơi người 
đan sĩ. 

Thánh Biển Đức nói về lòng thương xót của con người nhiều hơn tác giả luật Sư Phụ. Đặc 
biệt đối với viện phụ, Thánh Biển Đức bắt Người phải thực thi tình thương nhiều hơn. Đấy là 
một nhân đức mà viện phụ phải áp dụng thường xuyên đối với anh em trong việc điều khiển 
cộng đồng. Tình thương là khuôn vàng thước ngọc cho viện phụ. Bởi vì  viện phụ là “cha“, là 
người phục vụ anh em. Viện phụ phải có lòng thương xót (64, 9). 

Để cho lời truyền dạy của mình có thế giá, Thánh Biển Đức trích dẫn nhiều câu Thánh 
Kinh: “Viện phụ phải khoan nhân và bao giờ cũng giàu lòng thương xót hơn là đoán xét 
nghiêm nhặt, để rồi chính Người cũng được đối xử như thế“ (Et semper superexaltet 
misericordia judicio, ut idem ipse consequatur) (64, 10; Gc 2, 13). Trong xét đoán của viện 
phụ trước tiên phải luôn luôn có tình thương. Lòng thương xót của Người không được giới 
hạn bởi sự công bằng hoặc bởi pháp lý. Mẫu mực cho sự thương xót Người phải có đối với 
các đan sĩ thuộc quyền mình, đó là tình yêu của Thiên Chúa dành cho loài người, và cho mỗi 
người chúng ta. Nói một cách chủ quan và vụ lợi là: Muốn được thương xót thì cũng phải 
xót thương. Đó cũng là cách tính toán của thánh Giacôbê trong thư thứ hai câu 13: “Khi lên 
án, Chúa sẽ không xót thương đối với người đã không biết thương xót“. 

Khuôn vàng thước ngọc của tình thương mà Thánh Biển Đức truyền dạy, không phải là 
cho viện phụ mà thôi, nhưng được áp dụng cho những ai có trách nhiệm trong cộng đồng: 
Thầy quản lý, cha bề trên nhì, cha giáo tập, thầy coi kẻ liệt, người giữ cữa v.v... Thánh Biển 
Đức ra nguyên tắc sau đây: Tình thương trên hết. Luật lệ chỉ là dụng cụ bảo vệ đức ái. Người 
nói: “Hãy hành động đối với mọi người trong mọi sự “vì tình thương“ (pro misericordia) (34, 
4). Không được đối xử với đan sĩ như “một con số“thuộc tổng số, nhưng phải kính trọng và 
yêu mến như một người trong tình huynh đệ. 

Đối với mọi người thuộc thành phần của đan viện, Thánh Biển Đức truyền phải tôn kính 
thương yêu nhau như anh em một nhà, con một cha. Một cách cụ thể và đặc biệt, mọi 
người phải thương yêu trẻ em và các đan sĩ tuổi tác cao niên. “Mặc dầu theo bản tính con 
người, ai cũng dễ mủi lòng thương trẻ em và người già cả bệnh tật“, nhưng Thánh Biển Đức 
cũng thấy cần phải có một khoản luật nói rõ về điểm nầy (37, 1). 
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Từ địa hạt tự nhiên, Thánh Biển Đức làm cho các đan sĩ nhắm tới địa hạt siêu nhiên được 
soi sáng bằng đức tin và hướng dẫn bàng đức mến. Qua tình yêu thương dạt dào được diễn 
tả khắp nơi trong tu luật, Thánh Biển Đức phản chiếu hình ảnh người cha đầy tình thương 
xót là Cha của chúng ta trên trời (Prol 38; 7, 30). Đó cũng là cung cách và thái độ của Chúa 
Kitô (Prol 1; 27, 8) mà viện phụ là Đại diện của Người (2, 24). Tình thương xót của viện phụ 
và của những người có trách nhiệm trong cộng đồng phải rập khuôn theo lòng yêu thương 
của Thiên Chúa, Đấng đã nhận mọi người tin vào Chúa Kitô làm con và được thừa tự với 
Người. 

Tóm lại, Thánh Biển Đức truyền cho viện phụ cũng như những ai có trách nhiệm và tất cả 
mọi đan sĩ phải yêu thương những người yếu kém. Không như luật Sư Phụ, Thánh Biển Đức 
không giới hạn tình thương. Mọi người đều đáng thương và tất cả ai cũng có thể nhận được 
tình thương. 

Thánh Biển Đức cũng thấy trước các nguy hiểm của quyền lực nằm trong tay viện phụ. 
Quyền lực và trách nhiệm dễ dàng làm cho viện phụ quên mất tình thương và trở thành 
cứng rắn và độc tài... Từ đó có những hành động không hợp với tình thần Phúc âm và làm 
thiệt hại phần linh hồn anh em. Thương xót anh em yếu đuối lỗi lầm là một bổn phận của 
viện phụ. Thánh Biển Đức dạy viện phụ: “Đừng bẻ gạy cây sậy đã bị dập! Chớ tắt ngọn đèn 
đang le lói muốn tắt vì hết dầu!“. Chúng ta hãy đọc lại đoạn luật 27 nói về bổn phận viện 
phụ đối với anh em có lỗi bị dứt phép thông công: (........). 

Tình thương xót không phải là một nghệ thuật xã giao hay một cách thức xoa dịu tạm 
thời vết thương lòng. Tình thương xót phải được phát xuất từ tình yêu tha nhân chân chính 
và lòng bác ái chân tình. Viện phụ và anh em thương xót nhau sẽ bảo trì được bầu khí hòa 
thuận huynh đệ trong cộng đồng. Tình thương xót không phải chỉ bằng tình cảm phát xuất 
từ con tim và lời an ủi chân tình, nhưng nó phải được cụ thể hóa bằng việc tha thứ và rộng 
lượng bao dung. 

Là Thầy dạy đường tiến đức, và với kinh nghiệm về đời sống cộng đồng, Thánh Biển Đức 
muốn đặc biệt giáo huấn các đan sĩ của Người về tình yêu Thiên Chúa và tình yêu tha nhân. 
Một cách cụ thể trong trường hợp nầy là tình thương xót đối với tha nhân và tha nhân gần 
hơn cả là anh em đồng tu. Thánh Biển Đức muốn cũng cố tình thương yêu huynh đệ trong 
cộng đồng. Để cho tình thương anh em được hữu hiệu, Thánh Biển Đức lập luận và dựa vào 
tình yêu vô biên của Thiên Chúa . 

Tình thương xót cũng là một nhân đức cần phải luyện tập như mọi nhân đức khác. Trong 
đan viện, nơi có nhiều cá nhân đủ mọi thành phần, mọi cá tính khác nhau, có những khác 
biệt bởi cá tính hoặc do trình độ học thức...sẽ không tránh khỏi những va chạm và xung 
khắc. Giữa bề trên và bề dưới, giữa anh em với nhau, có liên hệ với nhau; nhưng cũng có 
những quyền lợi riêng. Cho nên sự bao dung tha thứ, lòng thương yêu thông cảm nhau là 
rất cần thiết. 

Thánh Biển Đức truyền cho viện phụ phải ghét nết xấu và tội lỗi nơi anh em, nhưng bất 
cứ trường hợp nào cũng phải thương xót người anh em và tìm cách cứu vớt họ. Riêng đối 
với anh em đan sĩ, Thánh Biển Đức truyền dạy phải thương yêu nhau, chịu đựng và tha thứ 



Lý Tưởng Phúc Âm 147 

cho nhau. Người tuyền cho viện phụ mỗi ngày hai lần trong giờ Kinh sáng và Kinh chiều, phải 
đọc Kinh Lạy Cha lớn tiếng để mọi người nghe câu: “Xin tha nợ cho chúng con, như chúng 
con cũng tha kẻ có nợ với chúng con“. Nghe để mà thực hành như vậy (13, 12-14). Ai cũng 
có lỗi cả và cần được tha thứ. Nhưng Chúa muốn rõ ràng là phải tha thứ cho tha nhân trước 
đã. Phải yêu thương để xứng đáng đón nhận sự thương xót của Chúa. Chúng ta dễ dàng kết 
án nhau hơn là thông cảm chấp nhận nhau. Chúng ta dễ dàng “dứt phép thông công“ kẻ 
khác hơn là đối thoại và tìm hiểu để thông cảm tha thứ cho nhau. Thánh Giacôbê khuyên ta 
rằng:“Anh em hãy nói năng và hành động như những người sẽ bị xét xử theo luật tự do. Vì 
Thiên Chúa không thương xót khi xét xử kẻ không biết thương xót. Vậy ai thương xót thì 
chẳng cần lo nghĩ đến việc xét xử“ (Gc 2, 12-13). 

Tóm lại, tình thương xót mà hai bộ luật đã nói với chúng ta, là khuôn mẫu và chỉ dẫn cần 
thiết cho các đan sĩ, những người đã và đang theo Chúa Kitô đi trên con đường hoàn thiện 
đức ái và tiến về cõi phước Nước Trời, nơi đó chỉ những ai có giấy căn cước được đóng dấu 
“Tình yêu và tình thương“ thì mới được vào cữa và nhận phần thưởng hạnh phúc bất diệt 
muôn đời. 

Câu chuyện sau đây có thể là kết luận thực hành cho chúng ta: Ăn chay hãm mình và vui 
đùa diễu cợt thường không thể đi đôi với nhau. Nhưng thánh Phanxicô Assisio cho chúng ta 
thấy rằng tình thương và bác ái là trên hết. Với tình yêu tất cả đều có thể. 

Câu chuyện thế nầy: Một đêm nọ, trong khi các thầy đang ngủ say thì có tiếng kêu la: “Ô 
chết! Ô tôi chết mất!“ Mọi người thức dậy. Ai nấy đều sửng sốt lo sợ. Phanxicô cũng thức 
dậy với anh em. Người bảo một thầy thắp đèn lên. Thánh nhân bèn hỏi: “Ai vừa kêu cứu vì 
sắp chết ?“ 

Với vẻ mặt hối hận lo buồn, thầy đã nói câu đó đến trước mặt thánh Phanxicô và thú 
nhận sự việc. Để biết lý do tại sao thầy đã kêu la như vậy, thánh nhân đặt tay lên vai thầy và 
âu yếm hỏi: “Nhưng tại sao con lại kêu la như thế?  Con hãy nói cho cha biết! Con sắp chết 
thực à?“ Thầy đó ngượng ngùng trả lời: “Thưa cha, con đói quá và con nghĩ rằng con sắp 
chết vì đói“. Nghe nói vậy, thánh Phanxicô liền biểu thầy nhà bếp đi nấu cơm ngay và truyền 
cho thầy phải dọn một bữa ăn thật đầy đủ. Khi mọi sự đã dọn xong, thánh nhân mời các 
thầy khác cùng ngồi vào bàn ăn. Và để cho đương sự khỏi xấu hổ, thánh Phanxicô cũng ngồi 
ăn với mọi người giữa đêm khuya. 

Khi đã ăn uống xong, thánh Phanxicô nói với các thầy rằng: “Các con thân mến, mỗi người 
phải ý tứ giữ gìn sức khỏe của mình! Nếu ai ăn ít hơn kẻ khác thì chớ chê cười người phải ăn 
nhiều, hoặc muốn cho người khác cũng phải ăn ít như mình. Thiên Chúa muốn có tình 
thương hơn là của lễ hy sinh“. 

Hạnh phúc thay những người hiền lành và hay thương xót, bởi vì không ai giàu có hơn họ. 
Ai thương xót sẽ chiếm hữu được hạnh phúc, ngay cả lúc họ cùng khóc với người sầu khổ 
lầm than. Bởi vì khóc với người khóc thì sung sướng hơn là hưởng hạnh phúc một mình. 
“Người ta nghiêng mình trước tài ba lỗi lạc, nhưng phủ phục trước lòng nhân ái xót 
thương“. Chúa Giêsu đã nói và lời của Người luôn luôn có giá trị đối với chúng ta: “Phúc thay 
ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương“ (Mt 5, 7). 
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(N.B. Bài nầy được viết theo tư tưởng của André Borias trong bài báo với tựa đề "La miséricorde 

chez le Maitre et chez saint Benoit". Bản dịch Đức ngữ đăng trong báo Regulae Benedicti Studia, số 

13 năm 1984). 

 

7.  ĐAN SĨ VÂNG LỜI LÀM VIỆC 

         KHÔNG THỂ LÀM ĐƯỢC  

                (LBĐ. –  Đoạn 68) 

 

Ngày nay danh từ vâng phục đã trở thành xa lạ đối với nhiều người. Việc vâng phục 
thường được hiểu dưới khía cạnh tiêu cực. Vâng lời là lép vế, là thiếu tự do...Trong môi 
trường đan tu, nhiều nguười chỉ trích những quan niệm cổ điển về đức vâng phục: Vâng 
phục như xác chết, vâng lời như người mù...Đồng thời cũng có nhiều tư tưởng mới trong 
thần học về đức vâng phục: Vâng lời tích cực, vâng lời có trách nhiệm, vâng lời với tinh thần 
đối thoại... Nhiều người còn bạo dạn đặt câu hỏi: Đoạn luật 68 của thánh Biển-Đức có còn 
thích hợp với con người thời đại hôm nay nữa không? 

 Để trả lời câu hỏi nầy, sau đây chúng ta sẽ học hỏi về bản văn cũng như tinh thần của 
đoạn luật nầy. 

Trước tiên chúng ta hảy khảo sát môi trường và hoàn cảnh thời thánh Biển Đức. Trong 
hoàn cảnh nào thánh Biển Đức đã soạn ra quyển luật đan tu?  Ngài đã chịu ảnh hưởng của ai 
khi viết ra đoạn luật 68 nầy? 

Như chúng ta đã học hết trong lịch sử dòng tu: Thánh Biển-Đức là tổ phụ các đan sĩ  của 
Giáo Hội công giáo Tây phương. Quyển luật Ngài đã soạn ra là nền tảng vững chắc của đời 
sống đan tu từ thế kỷ thứ V cho tới hôm nay. Nhưng trước thánh Biển Đức, bên Giáo Hội 
Đông phương đã có nhiều thánh lập dòng thời danh, như thánh Pachôme và thánh Basilio... 
Các Ngài cũng soạn luật cho các đan sĩ sống trong các đan viện dưới quyền các Ngài. Ngoài 
ra còn có quyển luật đan tu với danh hiệu "Regula Magistri". Trong bài nầy mỗi lần nhắc tới 
luật nầy, chúng tôi sẽ viết tắt là "RM". Nếu so sánh luật Biển-Đức với  RM, người ta thấy có 
nhiều điểm giống nhau. Nhưng xét tổng quát thì luật thánh Biển-Đức có nhiều đỉểm tiến bộ 
về mọi phương diện. Tư tưởng thần học và quan niệm của thánh Biển Đức rất "cách mạng" 
so với những quyển luật đã có trước.  Chẳng hạn quan niệm về vấn đề vâng phục: Luật 
Magistri chủ trương rằng đan sĩ phải vâng lời một cách máy móc không cần phải biết mệnh 
lệnh bề trên tốt hay xấu, đúng hay sai. Cứ vâng lời tối mặt mọi trách nhiệm bề trên phải 
gánh chịu (RM. 7,55). Luật Thầy cũng dạy rằng vâng phục là một việc tử đạo mà Bề trên là 
đao phủ (RM 90, 27-29). Đan sĩ chỉ cần biết lệnh truyền để vâng lời và sẵn sàng để cho Bề 
trên giết chết ý riêng của mình (RM 90, 6-9. 48). Vì thế khi đan sĩ không vâng lời lập tức hoặc 
vâng lời mà lẩm bẩm vùng vằng thì kể như là kiêu căng không kính sợ Chúa (RM 57,14-16).  

Tác giả của quyển luật mạo danh thánh Basilius viết trong đoạn 69 rằng: "Mức độ vâng lời 
phải là vô hạn, nghĩa là đến chết. Chống đối là điều không tốt. Tốt hơn cả là để cho Bề Trên 
suy xét quyết định cho mình. Nếu có lý do để từ chối thì đan sĩ chỉ được trình bày với Bề 
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Trên và để Ngài hoàn toàn tự do định đoạt". Đoạn luật 82 dạy đan sĩ phải yêu mến vâng lời 
và luôn luôn muốn làm nhiều hơn điều được truyền dạy, ngay cả những gì vuợt quá khả 
năng. Đoạn 62 nhấn mạnh về sự vâng phục tuyệt đối và vô điều kiện. 

 Thánh Biển Đức cũng chủ trương vâng lời tuyệt đối và mau lẹ. Lý do là: "Không lấy gì hơn 
Chúa Kitô", "vì đã khấn hứa", "vì sợ hỏa ngục hoặc ước mong hạnh phúc Thiên Đàng". 
Nhưng khác với các luật đan tu thời bấy giờ, thánh Biển-Đức không chấp nhận thứ vâng lời 
máy móc và hình thức, nhưng chú trọng đặc biệt ý nghĩa thần học của đức vâng phục và tâm 
lòng của người vâng lời. Trong ý nghĩa đó, Người nói: "Nếu môn đệ vâng lời cách miễn 
cưỡng và phàn nàn ngoài miệng hoặc trong lòng, thì cho dù có làm đúng lệnh truyền vẫn 
không thể đẹp lòng Chúa, vì Thiên Chúa thấu suốt lòng mọi người" (LB. 5,18). Chính tâm 
lòng chứ không phải động tác vâng phục có giá trị trước mặt Thiên Chúa. Đoạn luật 68 thánh 
Biển Đức nói rõ điều đó.  

 Sau đây chúng ta sẽ học hỏi đặc biệt về bản văn và tinh thần của đoạn luật đan tu nầy. 
Chúng ta hảy cùng đọc lại đoạn luật đan tu của thánh Biển Đức:  

1- "Nếu một anh em nào được giao cho những Công việc quá nặng hoặc không thể làm 
nổi, thì anh em đó cứ bình an tuân lệnh với tâm tình yêu mến vâng lời. 

2- Nhưng nếu việc quá nặng vượt khả năng của mình, thì hảy nhẫn nại chờ cơ hội thuận 
tiện trình bày với Bề trên lý do mình không thể chu toàn được điều truyền dạy;  

3- dừng kiêu căng, buớng bỉnh hoặc chống đối.  

4- Sau khi đã trình bày lý do mà Bề Trên vẫn giữ nguyên lệnh cũ, thì môn đệ hảy biết 
rằng như thế là điều tốt cho mình, 

5- và với lòng yêu mến trông cậy vào ơn Chúa giúp mà vâng lời". 

 

 

1. CHÚ GIẢI 

 Theo ý kiến của A. Lentini, đây là một đoạn luật đan tu đẹp nhất, có giá t rị nhất và diễn 
tả đầy đủ những nét đặc biệt của luật thánh Biển Đức 70. Trước khi chúng ta học hỏi ý nghĩa 
của đoạn luật nầy, chúng ta hảy phân tích hình thức và kiến trúc của bản văn. 

 Đoạn luật nầy gồm có ba phần. Mỗi phần được bắt đầu bằng chữ "Nếu". Thánh Biển Đức 
đặt ra ba giả thiết là: 

1- Giả sử đan sĩ phải vâng lời làm một việc mà với khả năng tinh thần hoặc thể lý của 
mình sẽ không thể nào chu toàn được. 

                                                      

70 A. Lentini, San Benedetto, La Regula, Monte Cassino, 2 , 1980, 620: Vogué, Communauté, 461. 
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2- Giả sử đan sĩ thực sự không thể làm nổi và buộc lòng phải trình bày lý do cho bề trên 
biềt. Trong trường hợp nầy thì phải trình bày làm sao và với thái độ nào? 

3- Giả sử đan sĩ sau khi đã khiêm nhường trình bày với bề trên, nhưng người vẫn không 
đổi ý. Trong trường hợp đó, đan sĩ phải dùng đến đức tin và trông cậy vào ơn Chúa giúp, rồi 
an tâm vâng lời. 

Phần thứ nhất đặt vấn đề và nêu lên những trường hợp có thể xảy ra trong đời sống của 
một đan sĩ. Phần thứ II và III là hai phần quan trọng của đoạn luật nầy. Chúng ta có thể 
quảng diễn sự việc như  sau: 

Bề trên truyền lệnh. Bề duới tuân theo. Nhưng đây là một trường hợp đặc biệt: Việc phải 
thực hiện vuợt quá khả năng của người vâng lời. Lý do là rất có thể vì bề trên không biết rõ 
khả năng thực sự của bề dưới, hoặc bề dưới chủ quan và thiếu thiện chí cố gắng để thực 
hiện. Do đó phải có sự trình bày của bề dưới và sự lắng nghe của bề trên. Sau đó nếu bề 
trên theo sự khôn ngoan nhận thấy cần phải rút lại lệnh truyền, thì trường hợp đặc biệt của 
sự vâng lời nầy đến đây là chấm dứt. Nhưng nếu bề trên thấy không cần bỏ hoặc thay đổi 
mệnh lệnh của Ngài, vì một lý do nào đó rất có thể là bề trên muốn thử luyện nhân đức 
vâng phục của bề dưới, hoặc là bề trên cay nghiệt độc đoán. Đây là lúc quyết định của bề 
dưới: hoặc tin tưởng vâng lời như thánh Biển-Đức đề nghị, hoặc phản kháng bất tuân. Trong 
trường hợp dằng co nầy, quyết định vâng lời đòi hỏi người đan sĩ phải có đức tin và đức 
mến. Người đan sĩ tin rằng Bề trên là đại diện của Chúa Kitô. Vì thế Bề trên là người chính 
thức chuyển đạt ý muốn của Thiên Chúa. Yêu mến Chúa Kitô thì tất nhiên cũng muốn vâng 
theo ý Người với bất  cứ giá nào. Theo ý riêng và không vâng lời vị đại diện của Chúa Kitô là 
điều không phù hợp đối với người đan sĩ đã khấn hứa vâng phục và sống theo gương của 
Đấng đã vâng lời Chúa Cha cho đến chết trên thập giá. 

Để thấy rõ hơn diễn tiến của đoạn luật nầy, chúng ta hảy xem bảng tóm luợc tổng quát 
sau đây: 

    -   Lệnh truyền    

   -     Chấp nhận                

        -    Không chấp nhận  

                 -  Bực bội                     

                      -  Qua chuyện      -  Miễn cưỡng 

                                                  -  Tranh luận 

                      -  Trình bày       -   Sự việc 

                                                  -   Lý do   

                  - Khiếm nhã – Thụ động – Khép kín cố chấp 

         -   Vâng lời – Trách nhiệm 
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         -   Trình bày – chân thành   

                   - Khiêm tốn   

                   - Chủ động  

                   - Cởi mở ý thức 

                   - không sợ hãi 

                   - Với tình yêu - Không cậy sức riêng 

   -  Cậy nhờ ơn Chúa -  Và yêu mến vâng lời. 

Tất cả những tiếng dược dùng trong bảng tóm lược trên đây đặc biệt diễn tả quan niệm 
của thánh Biển Đức về vâng phục và quyền bính bề trên... 

 Khác với các tác giả của những quyển luật đan tu đã có trước, thánh Biển-Đức để cho 
đan sĩ trình bày với Bề trên nếu cần. Sự vâng lời phải có phẩm chất hơn là hình thức: Quan 
trọng là ý hướng vâng phục chớ không phải là sự việc được thể hiện. Thánh Biển Đức muốn 
rằng đan sĩ phải vâng lời như một người tự do, hay nói đúng hơn vâng lời như một người 
con thảo đối với Thiên Chúa và một cách cụ thể là dối với Bề trên.  Vì thế Người nói: "...bình 
an tuân lệnh vói tâm tình yêu mến vâng lời". 

Ngoài động từ "vâng phục" (obedire), tiếng động từ quan trọng nhất trong đoạn thánh 
luật nầy là "trình bày": "...Hãy nhẫn nại chờ cơ hội thuận tiện trình bày với  Bề trên lý do 
mình không thể chu toàn được điều truyền dạy, đừng kiêu căng bướng bỉnh hoặc chống 
đối". 

Để rõ hơn, thánh nhân căn dặn hãy khiêm tốn trình bày trong tinh thần vâng phục. Trình 
bày khác với tranh luận. Trình bày là nói với người khác một cách khách quan các lý do cũng 
như công việc theo sự hiểu biết của mình. Trình bày khách quan là không lý luận bóp méo sự 
thật, không thêm bớt xuyên tạc. Sự trình bày sẽ trở thành một sự khiếu nại hoặc báo cáo, 
nếu người trình bày muốn đạt cho bằng được điều ước muốn nào đó. 

Đối với thánh Biển-Đức, nội dung của việc trình bày không quan trọng bằng cách trình 
bày. Người đan sĩ phải trình bày với tinh thần vâng phục (= không chống đối), với sự tôn 
trọng sự thật (= không bướng bỉnh kiêu căng). Và để cho sự trình bày được trung thực và 
khách quan, thánh Biển Đức dạy đan sĩ phải nhẫn nại chờ thời cơ thuận tiện; chớ có nóng 
nảy gặp Bề trên trong lúc tâm hồn còn giao động, hoặc thấy bề trên chưa thể lắng 
nghe...Thời gian có thể làm được mọi sự. Nóng nảy làm hỏng công việc! Lệnh truyền vừa 
được ban ra. Vì cảm giác ban đầu hoặc do chủ quan, chúng ta thường cho là một việc"không 
thể thực hiện được". Nhưng rồi với thời gian suy nghĩ và làm thử, chúng ta sẽ thấy điều Bề 
trên truyền dạy kia chỉ là một việc khó thực hiện, chứ không phải là "điều không có thể". 
Nếu thực sự đó là một việc không thể thực hiện được vì thiếu khả năng, thì việc trình bày 
cho bề trên biết lúc nầy vẫn chưa muộn. 

"Chờ lúc thuận tiện để trình bày với bề trên". Đây là một lời khuyên của một người thầy 
đầy khôn ngoan và nhiều kinh nghiệm. Thời gian giúp đương sự nhận thấy sự việc một cách 
khách quan hơn. Cơ hội thuận tiện là lúc Bề trên không bận rộn và vui lòng lắng nghe môn 
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đệ. Nếu với tâm hồn bằng an và trong tinh thần vâng phục, bề dưới trình bày với bề trên 
trong cơ hội thuận tiện, thì sẽ có một cuộc đối thoại xây dựng giữa bề trên và bề dưới dể 
tìm  một giải pháp cho vấn đề. 

Ở đây chúng ta khám phá ra tinh thần đối thoại của thánh Biển Đức. Mặc dầu trong đoạn 
luật nầy Người đã không dùng tiếng đối thoại. Nhưng quan niệm và tư tưởng của Người như 
chúng ta vừa phân tích cho phép chúng ta quả quyết như vậy. Trình bày và lắng nghe là hai 
động tác của người đối thoại. Nếu Bề trên thực sự muốn tìm cầu ý Chúa, thì người không từ 
chối lắng nghe bề dưới. Sau khi nghe bề dưới trình bày, bề trên sẽ có những lời khuyên thích 
hợp hoặc những lời giải thích nếu cần. Như thế giữa Bề trên và bề dưới có một sự trao đổi ý 
kiến để cùng nhau tìm kiếm một giải pháp tốt đẹp cho vấn đề. Đối thoại trong tinh thần cha 
con, tôn kính và yêu thương. Đây chính là điểm cao đẹp nhất đã làm cho đoạn luật đan tu 
nầy có giá trị cho mọi thời đại. 

"Nếu sau khi đã trình bày lý do mà bề trên vẫn cứ giữ nguyên lệnh cũ...". Thánh Biển Đức 
luôn luôn dành quyền quyết định cho Bề trên.  Trong trường hợp nầy cũng thế. Tuy nhiên 
đừng tưởng rằng bề trên muốn làm chi cũng được! Nhiệm vụ và quyền hạn của Bề trên, 
thánh Biiển-Đức đã nói rất nhiều trong quyển luật của Người. Ở trong đoạn luật nầy, Người 
không cần nhắc lại nữa. Bề trên phải biết rằng: "Nếu môn đệ có bổn phận vâng lời, thì thầy 
cũng có nghĩa vụ sắp đặt mọi việc cho sáng suốt và công bằng" (3,6). Trong đoạn luật 64 
thánh Biển-Đức nhắc lại: "Bề trên phải sáng suốt và thận trọng khi ra lệnh.....phải luôn luôn 
cân nhắc và thẩm định cho có chừng mực, hảy nhớ gương cẩn trọng của tổ phụ Gia-cóp, 
như Người nói: "Nếu thúc đoàn chiên đi qúa sức, chúng sẽ chết hết trong một ngày" (St. 
33,13)...Cẩn trọng chừng mực là mẹ của mọi nhân đức. Bề trên phải biết châm chước mọi 
việc sao cho người mạnh muốn làm thêm, và kẻ yếu thì không ngã lòng bỏ cuộc. Đừng bẻ 
gậy cây sậy đã dập" (64, 17-19). Nguyên tắc chung mà thánh Biển-Đức đặt ra cho các Bề trên 
là: "Phải thi hành mọi sự với lòng kính sợ Chúa và tôn trọng tu luật" (3,11).  Nếu Bề trên 
không quên những lời nhắn nhủ của thánh Biển-Đức, thì trong trường hợp nầy Người không 
độc đoán cố chấp, nhưng sẽ hành động như một chủ chăn tốt lành chỉ biết nghĩ tới ích lợi và 
phần rỗi của đoàn chiên đã được giao phó cho Người. 

  Riêng đối với người đan sĩ ở trong trường hợp nầy thánh Biển-Đức muốn nhắn nhủ một 
cách đặc biệt: Nếu Bề trên đã suy xét và quyết định trái với ước muốn của môn đệ, thì "môn 
đệ hảy biết rằng như thế là điều tốt cho mình". Đây là một câu nói diễn tả chiều sâu tư 
tưởng của thánh Biển Đức. Thánh Thoma Aquinô cũng đồng quan điểm ấy khi người viết: 
"Có thể chọn lựa khác với điều có thể được không? Không ai nhắm tới hành động mà lại 
không có chọn lựa. Nhưng thánh Biển Đức lại nói rằng khi Bề Trên truyền một điều không 
thể được thì phải tìm cách thực hiện. (Đặt câu hỏi như thế rồi thánh nhân trả lời): Người nói 
điều ấy trong trường hợp sự chọn lựa là điều có thể cho người lựa chọn, nhưng không phải 
để cho bề dưới được quyền định đoạt là điều có thể hay không" 71. 

 Điều trái ý mà lại cho là tốt với mình. ễ đời ai mà không muốn rằng ý muốn mình được 
tôn trọng ? Người nào hiểu được câu nói nầy mà đem ra áp dụng như vậy, quả thực người 

                                                      

71 Thomas d'Aquin, Somme Theol. Ia, IIae, q. 13, a. 5, 3. 
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đó phải có một đức tin mạnh mẽ. Vâng lời trong những việc vừa ý hợp sở thích và khả năng 
là chuyện thường tình. Chấp nhận vâng lời vui vẽ trong trường hơp nầy mới là anh hùng. 
Vâng lời như là một việc tử đạo nội tâm, một hy sinh lớn. Công đức là ở chỗ đó. Uống chén 
đắng với Chúa Kitô và vác thánh giá theo gót  Người. 

 "Môn đệ hảy biết rằng..." Câu nói nầy cũng cho chúng ta thấy những điểm mới mẽ trong 
quan niệm về vâng lời của thánh Biển Đức. 

 Sự hiểu biết mà thánh Biển Đức muốn cho đan sĩ phải có ở đây là sự hiểu biết đạo đức 
thiêng liêng. Đức tin và sự vâng phục dạy cho người đan sĩ biết rõ hơn, chứ không phải sự 
khôn ngoan của thế gian. Người đan sĩ nhận sự hiểu biết của Bề trên làm sự hiểu biết của 
mình bằng việc chấp nhận vâng lời. Hiểu biết và vâng lời đó là một đặc tính của con người có 
lý trí. Thánh Biển Đức chủ trương rằng người đan sĩ phải vâng lời một cách ý thức và tự do, 
nghĩa là thánh nhân không đồng quan điểm với các tác giả của những quyển luật đan tu đã 
có trước, chủ trương vâng lời mù quáng và máy móc. Theo quan niệm của thánh Biển Đức 
thì người đan sĩ có quyền suy tư phán đoán và phải hiểu biết giá trị của vâng phục để rồi tự 
do chấp nhận vâng lời. Như thế thì mới gọi là "điều tốt hơn cho mình". 

 Khi hiểu biết và tình nguyện vâng lời như thế, người đan sĩ sẽ được giải phóng khỏi "sự 
tìm kiếm chính mình", "sự tự phụ và kiêu căng". Bởi vì đan sĩ biết mình chẳng làm chi được 
nếu không được Chúa ban ơn giúp đỡ.  Tự do chấp nhận vâng lời, người đan sĩ được giải 
thoát khỏi sự sợ hãi. Biết mình bất lực vô tài, người đan sĩ hoàn toàn tin cậy vào Chúa. "Với 
lòng yêu mến cậy trông vào ơn Chúa giúp, người đan sĩ vâng lời". 

Đó là câu kết luận của đoạn thánh luật nầy. Với tình yêu "ex caritate" đó là cốt tủy của 
đời sống người đan sĩ. Mọi sự qui tụ vào tình yêu Thiên Chúa và tha nhân. Mọi sự phát xuất 
từ tình yêu tha nhân và tình yêu Thiên Chúa. Vâng lời vì tình yêu chứ  không phải vì căn do 
nào khác. "Vâng lời vì yêu mến" cũng là "lòng nhiệt tâm tốt lành đan sĩ phải có". Thánh Biển 
Đức nói: "Kính sợ Chúa với lòng yêu mến, bác ái huynh đệ và yêu mến Bề trên bằng tình yêu 
chân thành và khiêm tốn" (LB. 72). Chính do tình yêu mà việc vâng lời có giá trị. 

 Trên bình diện tâm lý con người, với tình yêu mọi sự trở thành nhẹ nhàng. Thánh 
Augustinô nói: "Cứ yêu đi rồi làm chi thì làm!". Thánh Biển Đức truyền dạy các đan sĩ phải 
làm mọi việc với tình yêu. Khi yêu mến thì dễ dàng vâng lời. Ngược lại, vâng lời sẽ làm cho 
tình yêu lớn mạnh thêm (35,2). Ai yêu mến tất nhiên sẽ vâng lời. Và ai vâng lời đó là yêu 
mến. 

 Người đan sĩ yêu mến vâng lời. Ý thức sự yếu đuối bất lực của mình, người đan sĩ "Cậy 
trông vào ơn Chúa giúp". Lời nói nầy của thánh Biển Đức nói lên lòng tin và thái độ phải có 
khi vâng lời. Đan sĩ phải tin tưởng và cầu xin ơn Chúa giúp cho thì mới có thể chu toàn được 
lệnh truyền. Đó cũng là điều mà thánh Biển Đức đã nói trong bài Nhâp đề trong quyển luật 
của Người: "Đối với những gì bản tính tự nhiên lấy làm khó, thì chúng ta hãy cầu xin Chúa 
ban ơn giúp sức cho" (Prol. 41). Việc vâng lời của người đan sĩ - nhất là những việc khó khăn 
- chỉ có thể thực hiện tốt đẹp là nhờ ơn Chúa. Thánh Biển Đức dạy các đan sĩ trước khi làm 
bất cứ việc gì cũng phải cầu nguyện: "Lạy Chúa xin đến giúp con!" 
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 Cũng như thánh Phaolô, người đan sĩ có thể nói được rằng: "Tôi có thể làm được mọi sự 
với Chúa Kitô". Tin tưởng và trông cậy và sự giúp đỡ hữu hiệu của Chúa, người đan sĩ yêu 
mến vâng lời. Trước quyết định của Bề trên về một việc khó khăn như thế, phản ứng đầu 
tiên của người đan sĩ là bồi hồi lo sợ. Cũng như thánh Phêrô lúc thấy  Chúa đi trên mặt nuớc, 
người đan sĩ sẽ không thể đi đến với Chúa trong lúc nầy, nếu không có đức tin mạnh mẽ. 
Chính nhờ đức tin mà người đan sĩ vâng lời Bề trên trong trường hợp nầy, và cũng nhờ đức 
tin mà đan sĩ có thể chu toàn mệnh lệnh. ễ đây chúng ta nhớ lại câu chuyện của hai môn 
sinh trẻ tuổi của thánh Biển Đức: Thánh Placidus đã vâng lệnh Thầy mình nhảy xuống hồ để 
cứu vớt Maurus sắp chết đuối. Vì vâng lời tuyệt đối, Placidus đã có thể đi trên mặt hồ để vớt 
Maurus và đưa lên bờ một cách an toàn 72.Vâng lời như thế, những người không tin sẽ nói: 
"Đó là một sự liều lĩnh thiếu suy nghĩ". Nhưng môn đệ của Chúa Kitô có thể dời núi lấp biển, 
vì họ tin vào Thiên Chúa (Mt 17, 20;19,26). 

 Trong những trường hợp khó khăn và cần có sự chiến đấu, với đức tin người đan sĩ dùng 
chính lời cầu nguyện của Chúa Giêsu để cầu xin với Thiên Chúa: "Lạy Cha, nếu có thể thì xin 
Cha cho con khỏi uống chén đắng nầy". Nhưng đồng thời cũng với đức tin, người đan sĩ 
nguyện xin: "Nhưng cứ làm theo ý Cha!" (Mc 14,36). và trong tâm tình yêu mến, người đan 
sĩ sẵn sàng đón nhận ý muốn của Chúa qua mệnh lệnh của Bề Trên. Theo gương Đức Trinh 
Nữ Maria, người đan sĩ thân thưa: "Tôi tớ của Chúa xin vâng" (Lc 1,38). 

2.  KẾT LUẬN 

 Để kết luận chúng ta có thể nói rằng: Thánh Biển Đức với đoạn thánh luật nầy đã làm cho 
việc vâng phục có giá trị nhân bản; nhưng đồng thời Người cũng siêu nhiên hoá đức vâng 
phục. Vì con người có tự do và lý trí cho nên việc vâng phục phải được thể hiện bằng sự hiểu 
biết và ưng thuận. Do đó đan sĩ có quyền trình bày với Bề trên những lý do khiến không thể 
vâng lời được, và Bề trên cũng có nhiệm vụ lắng nghe và quyết định sự việc theo tiêu chuẩn 
tình thương và luật pháp với mục đích đem lại ích lợi thiêng liêng cho đan sĩ. 

 Để cho việc vâng phục có giá trị siêu nhiên, người đan sĩ phải ý thức chấp nhận vâng lời 
trong đức tin và với tình yêu. Vâng lời vì  bắt  buộc hoặc do sợ hãi không phải là thứ vâng 
phục của những người đã từ bỏ mọi sự để đi tìm tự do chân chính của con cái Thiên Chúa 
theo gương Chúa Kitô. 

 Với một đức tin sắt đá và với sự hiểu biết tâm lý của con người, thánh Biển Đức dẫn dưa 
người đan sĩ vượt qua những khó khăn của gánh nặng vâng phục để đạt tới sự hoàn thiện 
đức ái. Thánh Biển Đức không chối bỏ thực tại nhân loại và gạt bỏ bản tính con người, 
nhưng xử dụng chúng làm chất liệu để kiến tạo một sự vâng phục trưởng thành và siêu 
nhiên. 

Quan niệm về đức vâng phục như thế chẳng phải là tư tưởng của Công Đồng Vaticanô II 
đó sao? Thật vậy thánh Biển Đức đã viết đoạn luật nầy trước chúng ta 1500 năm.  Nhưng nó 
vẫn còn phù hợp với những gì mà Công Đồng nói về đức vâng phục hôm nay. Thánh Biển 

                                                      

72 Thánh Grégorio Cả, Dialogue, II, 7. 
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Đức không dùng những tiếng mà thời đại chúng ta thường dùng để nói về vâng phục; nhưng 
ý hướng và tinh thần của Người được diễn tả trong quyển luật đan tu, và một cách đặc biệt 
trong đoạn 68, cho phép chúng ta quả quyết điều đó. Thánh Biển Đức cũng như Công Đồng 
Chung Vaticanô đệ nhị chủ trương một thứ vâng phục tự do, chủ động, sáng tạo và trách 
nhiệm. "Tu sĩ hảy khiêm tốn vâng lời Bề trên của mình trong tinh thần đức tin và yêu mến 
thánh ý Chúa. Với tất cả năng lực trí tuệ, năng khiếu, ý muốn và nhờ ơn Chúa, tu sĩ vâng lệnh 
và chu toàn những nhiệm vụ được ủy thác cho mình, vì biết rằng họ đang đóng góp phần 
xây dựng Thân Thể của Chúa Kitô theo ý định của Thiên Chúa. Như thế vâng phục trong đời 
sống tu trì chẳng những không hề làm giảm bớt phẩm giá con người, nhưng còn giúp nhân vị 
trưởng thành hơn nhờ phát triển sự tự do đích thực của con cái  Thiên Chúa"  (P.C. 14). 

 

 

 

 

 

8.  CHIÊM NIỆM 

     và THIÊN-CHỨC-LINH-MỤC 73 

 

Chiêm-niệm chung cho tất cả mọi người tín hữu; nhưng đối với một số người, chiêm-
niệm trở thành cuộc sống riêng của họ. Chức-Tư-Tế, do đặc tính trường tồn, là một trạng 
thái của đời sống. Nó bao gồm tính cách Hội-Thánh và chức vụ; do đó cũng đòi hỏi phải có 
một số điều kiện xứng hợp. Sự tương quan giữa chiêm-niệm và Thiên-Chức-Linh-Mục bắt 
nguồn từ sự hiệp nhất giữa Chúa Kitô và Nhiệm-Thể-Hội-Thánh của Người. Vấn đề tương 
quan được nêu lên ở đây đối với mọi người kitô hữu có giá trị tổng quát và khác nhau, 
nhưng thiết yếu. Bởi vì đây là vấn đề liên quan đến đời sống kitô hữu dưới nhiều khía cạnh 
khác nhau. Trong những trang viết dưới đây, chúng tôi sẽ tìm hiểu về phương diện thiêng 
liêng, và dĩ nhiên, Thần-Học tín lý cũng sẽ được đề cập tới một cách đặc biệt. 

Tu sĩ Cassianô nói: "Người đan sĩ phải xa lánh hai điều nầy hơn cả: Đó là giao du với đàn 
bà và việc đặt tay của Giám-Mục (chức linh mục)..." Thế nhưng ở Phương Tây, với sự biến 
chuyển của lịch sử, linh mục đan sĩ đã dần dần trở thành thông lệ từ thời Trung-Cổ tới hôm 
nay. Sự việc ấy đã xảy ra như thế nào? Vấn đề thiêng liêng được đặt ra một cách cụ thể cho 
những người ngay từ đầu chỉ muốn trở thành đan sĩ đơn thuần, rồi sau những năm được 

                                                      

73  Bài nầy do một đan sĩ Dòng Chartreux viết với tựa đề: “Contemplation et Sacerdoce” đăng trong nguyệt 

san Angelicum của Dòng Đa Minh, số 42, năm 1965, trang 463-488. Trong tuần cấm phòng năm tại đan viện 

Hauterive, tháng 8 năm 1971, cha giảng phòng Philippon OP. giới thiệu cho chúng tôi – cha Symphorien Ngọc 

và Pierre Damien Công – đã chia nhau để dịch ra tiếng việt. Hôm nay sau 26 năm tức 1997 tôi dịch lại hoàn 

toàn có sửa chữa và thêm nhiều chú thích lấy từ sách Hồng Ân và Huyền nhiệm của Đức Thánh Cha Gioan 

Phaolô II. 
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đào tạo về đời sống đan tu, họ được gọi chịu Chức-Linh-Mục. Và trong trường hợp ấy, phải 
chăng Thiên-Chức-Linh-Mục là một cái gì được thêm vào bên cạnh đời sống chiêm niệm đan 
tu, hoặc một đối tượng tương phản với ơn gọi đan tu của đan sĩ? Nói cách khác, ơn gọi đan 
sĩ có thể hoà hợp với ơn gọi linh mục được chăng? Đó là những tư tưởng mà chúng tôi sẽ 
khai triển trong mấy trang dưới đây. Đối với những linh mục triều, và những đan sĩ không 
linh mục và ngay cả các nữ tu, thiết tưởng những giòng suy tư sau đây cũng không vô ích, 
nếu nói lên được sự hiện hữu của mối dây liên lạc thiết thực giữa đời sống chiêm niệm và 
Thiên-Chức-Linh-Mục trong Hy-Lễ-Thánh-Thể. 

 

 

I - BẢN-CHẤT và CÁC NHU CẦU THIÊNG  LIÊNG CỦA THIÊN-CHỨC-LINH-MỤC 

 

1.  LINH-MỤC CỦA CHÚA KITÔ 

"Các Thượng Tế là những người được chọn trong số người phàm, và được đặt lên làm đại 
diện cho loài người, trong các mối tương quan với Thiên Chúa, để dâng lễ phẩm cũng như tế 
vật đền tội" (Dt 5, 1). 

Có thể định nghĩa Chức-Tư-Tế là một "sự trung gian hiến tế" 74. "Người Trung Gian" giữa 
Thiên Chúa và loài người là "nhịp cầu" nối tiếp đôi bên: dâng lên Thiên Chúa của lễ loài 
người và mang lại cho con người ân sủng Thiên Chúa. Theo thánh Phao-Lô, "chúng ta chỉ có 
một Đấng Trung Gian duy nhất là Chúa Kitô" (1 Tm 2, 5). Điều đáng cho chúng ta chú ý là 
trong Tân Ước, khi nói về "Chương-Trình-Cứu-Chuộc", tiếng linh mục dùng theo nghĩa chặt 
chẽ của nó luôn luôn được hiểu là chính Chúa Kitô, chứ không phải các linh mục người 
phàm. Điều đó cũng không có nghĩa là linh mục người phàm thực thi chức vụ trung gian của 
mình bên cạnh Chúa Kitô: Linh mục là người trung gian thực sự, bởi vì động tác trung gian 
duy nhất của Chúa Kitô chuyển qua vị linh mục như qua một dụng cụ thuần tuý và trung 
thực. Linh mục trước tiên qui hướng về Chúa Kitô và đồng nhất với Người trong chức vụ 
hiến tế. Trở nên một với Chúa Kitô trong việc trung gian thực thi chức vụ mà Hội Thánh trao 
phó cho. Đức Thánh Cha Piô XII không chấp nhận tư tưởng cho rằng vị linh mục như một 
"nghị viên của các tín hữu" (Délégué) khi Người nói: "Linh mục thay thế Dân Chúa, bởi vì đại 
diện cho chính Chúa Giêsu Kitô, là Thủ Lãnh của mọi phần tử Hội Thánh, và tự hiến mình vì 
họ" 75. Như thế, trong mầu nhiệm linh mục, có một sự liên hệ hoàn toàn đặc biệt với Chúa 
Kitô. Sự liên hệ nầy hiện hữu và hổ tương giữa linh mục và Chúa Kitô trong sự hướng tới 
Mầu-Nhiệm Hiến-Tế-Thánh-Thể. Linh mục được thánh hiến để thuộc về Chúa Kitô. Cùng 
đích của linh mục là Chúa Kitô hiện thực trong Thánh-Thể.  

Theo giáo huấn của lá thư gởi cho tín hữu Do-Thái, thì trung gian tư tế của Chúa Kitô 
được diễn tả bằng Hy-Lễ-Hiến-Tế của Người. Hy-Lễ-Hiến-Tế là một dấu hiệu (signe). Dấu 
hiệu bao gồm một dấu chỉ diễn ý hữu hình (signifiant) và một dấu chỉ biểu thị vô hình 

                                                      

74  R. Laurentin Marie, L'Eglise et le Sacerdoce, Paris, 1953, tome II, page 90 ... 

75  Pie XII, Encyclique Mediator Dei,  AAS  39 , 1947 tr. 521-595. 
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(signifié). "Mọi Hy-Lễ hữu hình là ấn tích thánh diễn tả Hiến-Lễ vô hình" 76. Dấu hiệu biểu thị 
chính là ý muốn tôn kính Thiên Chúa vì Người đáng được tôn thờ. Dấu hiệu diễn ý dành 
riêng cho một mình Thiên Chúa mà thôi. Đó là đặc điểm riêng của việc hiến tế dành cho 
Thiên Chúa. Đối với vua quan trần thế chỉ có những cử chỉ tôn kính, chứ không có sát tế hy 
vật hiến sinh. 

Hy-Lễ của Chúa Kitô xác định điều đó. Thật vậy, dấu hiệu biểu thị đó là ý muốn tự hiến 
cho Chúa Cha: Ý muốn vượt khỏi không gian và thời gian, bởi vì Ngôi-Lời hiện hữu từ thuở 
đời đời và trong sự hiệp thông hưởng kiến vinh quang muôn thuở xét về phương diện ý 
muốn nhân tính của Người. Dấu hiệu biểu thị nầy "chỉ là một" trong Hy-Lễ Thánh-Giá và Hy-
Lễ Bí-Tích Thánh-Thể. 

Dấu hiệu diễn ý là sự hiến tế mà chính Chúa Kitô đã dâng lên với tư cách là "người"; như 
chúng ta biết, trong Chúa Kitô có hai bản tính hiệp nhất trong một Ngôi-Vị độc nhất. Dấu 
hiệu diễn ý đẩm máu trên thập giá và dấu hiệu diễn ý không đẩm máu trong Thánh Lễ là 
"một", bởi vì chúng diễn tả cùng một mầu nhiệm, một dấu hiệu biểu tượng duy nhất, đó là ý 
muốn và tác động của cùng một Chúa Kitô. 

Hy lễ hiến tế thuộc về việc thờ phượng. Đó là Của-Lễ tiến dâng tôn vinh Thiên-Chúa cao 
sang. Hy-Lễ-Hiến-Tế luôn luôn là tác động tôn thờ và đền tội. Nhưng trong trường hợp Chúa 
Kitô, Hy-Lễ-Hiến-Tế đồng thời là Tình-Yêu trao ban. Thật vậy, Tình yêu luôn tìm cách hiến 
mình. Chúa Kitô tự hiến làm Của- Lễ-Hy-Sinh: "Seipsum obtulit" diễn tả trong thư gởi tín hữu 
Do-Thái (9, 14) mà Công-Đồng-Chung Trente nhấn mạnh. Nhờ sự đồng nhất tuyệt đối của 
linh mục và Của-Lễ-Hy-Sinh mà động tác hiến tế và động tác tình yêu trùng hợp trong cá 
nhân Chúa Kitô (in persona Christi). 

Hy-Lễ-Hiến-Tế của các linh mục trần thế cũng là Hiến-Lễ-Thánh-Thể. Chúng ta hãy đào 
sâu tư tưởng nầy trong phần sau đây. 

 

2.  HY-LỄ-HIẾN-TẾ CỦA THÁNH-LỄ 

 

a)  Chúa Kitô là Linh-Mục Chánh-Tế 

Chỉ Thiên Chúa mới có thể tự mình trở thành Hy-Lễ cho mình: Seipsum obtulit. Một số 
thần học gia đặt câu hỏi: Chúa Kitô là linh mục bởi ân sủng thánh hoá hay là bởi kết hiệp bản 
tính?  Cha P. Garrigou-Lagrange trả lời: Thường thường chúng ta nhìn xem Chúa Kitô dưới 
hai phương diện: Thiên Chúa và Con-Người. Nhưng trong Chúa Kitô còn có một phương diện 
thứ ba nữa, đó là Thiên-Chúa-làm-người. Những gì Chúa Kitô làm đều có giá trị vô cùng, bởi 
vì đó là "những-hành-động-nhân-loại-của-Thiên-Chúa" 77. 

                                                      
76  "Omne Sacrificium visibile, invisibilis Sacrificii sacramentum id est, sacrumsignum est" St. Augustinus, 

De Civitate Dei, Liv X, cap 5, PL. 41 282; St Thomas II, II, q. 85. 

77  R. Garrigou-Lagrange, Le Seigneur et son amour pour nous, Paris, 1933, p. 292. 
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Như thế, nội dung của Thánh-Lễ là nguồn phong phú của chiêm niệm. Cốt lõi của Thánh 
Lễ nói được là "Hồn của Chúa Kitô", Ngôi Lời Thiên Chúa, là sự hiệp nhất sống động của 
Thiên-Tính và Nhân-Tính, tái diễn động tác Tình-Yêu-Hiến-Tế. Ý muốn hiến sinh của Ngôi-Lời 
cho ý muốn hiến tế nhân loại của Người một thực tại của Tình-Yêu-khả-thể, nhờ đó Chúa 
Giêsu có thể tự nguyện hiến thân cho Thiên Chúa trên bình diện hữu thể trong Thánh-Lễ 
hằng ngày. Đó là ý nghĩa câu nói của Chúa Giêsu: "Mạng sống của tôi không ai lấy đi được, 
nhưng chính tôi tự hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại sinh 
mạng ấy. Đó là mệnh lệnh của Cha tôi mà tôi đã nhận được" (Ga 10, 18). 

Ý muốn của Ngôi-Lời sát nhập với ý muốn nhân loại trong một diễn tả duy nhất. Có thể 
nói được rằng ý muốn nhân loại của Chúa Kitô tan biến trong ý muốn của Ngôi-Lời thể hiện 
sự hiệp nhất tuyệt đối và thánh thiện. Đó là Sự-Sống-Thiên-Tính và Nhân-Tính của Chúa Kitô 
được diễn ra trong Thánh-Lễ mà vị linh mục được dự phần một cách tích cực. 

 

b)  Vai trò của linh mục 

Một cách nào đó, linh mục phải thêm vào cho Chúa Kitô "một ý muốn hiến sinh nhân 
loại". Về phương diện Giáo-Hội, Thiên chức linh mục chỉ là một chức vụ. Nhưng chức vụ nầy 
là một chức vụ rất đặc biệt; bởi vì nó bao hàm trọn vẹn con người linh mục, nghĩa là hiệp 
nhất với Chúa Kitô, Ngôi-Lời-Nhập-Thể. Đây là một sự hợp nhất có một không hai, và thực 
sự chớ không phải tượng trưng. 

Linh mục được thánh hiến và làm thành dụng cụ của Chúa Kitô, nhưng đồng thời vẫn là 
con người linh mục đích thực, chớ không phải chỉ là một dụng cụ máy móc không hồn. Linh 
mục không phải là người chỉ có nhiệm vụ chuyển đạt một lễ vật của kẻ khác. Linh mục thực 
sự hiến dâng của lễ bằng ý muốn và tâm tình của mình (ex propria mente et intentione). 

Chúng ta có thể so sánh và đối chiếu vai trò của linh mục với Nhân-Tính-Thánh lúc bánh 
và rượu được biến tính trở thành Mình và Máu Chúa Kitô. Việc-Biến-Tính xét về mặt chất 
thể là một sự kiện biến đổi siêu hình. Về phương diện nầy, Nhân-Tính-Thánh là dụng cụ để 
Sự-Hiện-Diện của Chúa Kitô dành cho việc Hiến-Tế-Hy-Sinh. Việc-Biến-Tính là một động tác 
thờ phượng tuyệt vời. Nó thể hiện cụ thể việc tôn thờ Thiên-Chúa bởi Chúa Kitô và con 
người "ut ab eo qui ex propriis colit et adorat" (Billot). Nếu Việc-Biến-Tính là một động tác 
thờ phượng, thì linh mục làm động tác nầy như chính tác động của mình. Thực sự linh mục 
làm động tác ấy thuộc phạm vi tư tế, liên quan đến việc hiến sinh: Chính linh mục dâng hiến 
Chúa Kitô cho Chúa Cha. Thiên-Chức-Linh-Mục là một trạng thái, một ân huệ bao gồm tất cả 
quyền cùng làm trung gian với Chúa Kitô, vừa có sứ mạng hiến tế, tôn thờ, chúc tụng và 
chuyển cầu. 

3.  Nhưng nếu linh mục thực sự là linh mục, 

     thì người chỉ là linh mục trong Chúa Kitô 

Đặc tính linh mục là mãi mãi liên kết với Chúa Kitô Linh mục. Sự liên kết bền vững nầy làm 
cho linh mục "trở thành Chúa Kitô thứ hai" theo kiểu nói quen dùng. Sự liên kết hầu như 
đồng hoá với Chúa Kitô không thuộc địa hạt tâm lý, nhưng thuộc địa hạt siêu nhiên. Vì thế 
một số động tác của linh mục trong phạm vi Bí-Tích được coi như là động tác của chính Chúa 
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Kitô. Thực vậy, lúc Truyền-Phép Mình-Thánh, không phải động tác của hai người, của Chúa 
Kitô và của linh mục, mà chỉ có một động tác duy nhất được thể hiện bởi linh mục. Bởi vì chỉ 
có một Thiên-Chức-Tư-Tế chung cho linh mục và Chúa Kitô. Thiên-Chức-Linh-Mục tạo nên 
trong con người linh mục một hữu thể hợp nhất liên kết mật thiết thể hiện một trạng thái 
xuất thần liên tục và hoà nhập với Chúa Kitô, Linh-Mục-Duy-Nhất. 

Linh mục sở hữu Thiên-Chức-Tư-Tế không phải như một cái gì riêng của mình, nhưng là 
chính Thiên Chức linh mục của Chúa Kitô. Tất cả những điều tốt lành của Thiên-Chức-Linh-
Mục như chúng ta đã trình bày trên đây (b,1) không thuộc sở hữu riêng của linh mục, nhưng 
là của Chúa Kitô, mà linh mục có trong Người. Khi linh mục hành sự với tư cách linh mục, thì 
linh mục đóng vai của Chúa Kitô: Không phải chỉ nhân danh hoặc đại diện Người theo nghĩa 
thông thường, mà linh mục thực sự là thừa tác viên, "một Chúa Kitô thứ hai" làm những 
động tác ngoại tại cũng như nội tại, thể hiện tình yêu và sự hiến sinh cũng như thực thi 
quyền biến tính bánh rượu và ban ơn tha thứ tội khiên (Ga 17, 2). Như đã nói trên đây, 
Hiến-Tế-Thánh-Lễ thực sự thuộc về linh mục; nhưng đúng hơn, linh mục thuộc về Hy-Lễ-
Hiến-Tế: Với tư cách là linh mục, tất cả hữu thể (đời sống) của linh mục phải luôn luôn qui 
hướng về Hiến-Tế Thánh-Lễ. Cũng như Mẹ Maria từ thuở đời đời đã được tiền định cho biến 
cố Núi Sọ, trong ý nghĩa đó, Hy-Lễ Thánh-Giá thuộc về Đức Mẹ, và Đức Mẹ có thể dâng hiến 
Của-Lễ đó với một danh nghĩa đặc biệt. 

Thiên-Chức-Linh-Mục thiết yếu là "xuất-thần" (extati-que) và đưa con người linh mục ra 
khỏi giới hạn nhỏ hẹp của ý thức nhân loại nghèo nàn của mình, đồng thời khẩn thiết mời 
gọi linh mục sống như Chúa Kitô. Cũng như tất cả mọi người kitô hữu, linh mục kết hiệp với 
Chúa Kitô bằng sự hiệp nhất tình yêu. Và với tình yêu ấy, cùng với Chúa Kitô, linh mục trở 
thành Hy-Lễ độc nhất trước tôn nhan Chúa Cha. Tuy nhiên, từ nội tại Hy-Lễ đó, với tác động 
của Chúa-Kitô-Linh-Mục-Thượng-Phẩm, cá nhân linh mục tích cực dự phần vào Hy-Lễ của 
chính Chúa Kitô, Thủ-Lãnh của Cộng-Đồng-Dân-Chúa. 

Điều thuộc riêng về Thủ-Lãnh, đó là tự nguyện hy sinh mạng sống vì các thành viên của 
mình. Do đó linh mục -  và chỉ có linh mục -  mới có thể giữ vai trò riêng của Chúa Kitô. Đức 
Thánh Cha Piô XII nói: "Khi cử hành Thánh-Lễ, linh mục hiến tế cá nhân Chúa Kitô: Duy chỉ có 
vị linh mục làm việc đó, chứ không phải cộng đoàn". Và Đức Thánh-Cha nói tiếp: "Linh mục 
làm lại chính động tác của Chúa Kitô" 78. Đó là sự kết hiệp với động tác thờ phượng ngoại tại 
của Chúa Kitô chứ không phải động tác nội tại của Tình Yêu; bởi vì trong địa hạt Tình Yêu, thì 
ai yêu mến nhiều  -  linh mục hoặc không linh mục -  kẻ đó kết hiệp hoàn hảo hơn cả. 

Nhưng chúng ta phải thấu triệt mọi chiều kích của động tác thờ phượng của Chúa Kitô. 
Nhiều Giáo-Phụ, nhất là các Giáo-Phụ Hy-Lạp, chẳng hạn thánh Anathase, Cyrille thành 
Alexandre, Grégoire de Nysse... có một trực giác đặc biệt có thể làm sáng tỏ vấn đề chúng ta 
đang học hỏi: Đó là trực giác về sự hiệp nhất sâu đậm của Ngôi-Lời nhập thể. Thánh Thomas 
Aquinô cũng có cùng một quan điểm đó, khi Người giải thích Ngôi-Lời thể hiện bản tính 
nhân loại một cách hoàn toàn, đến nỗi những tác động của nhân tính cũng là những tác 

                                                      

78  Diễn văn nói với các giám mục và Hồng Y nhân dịp Lễ Nghi tuyên bố Đức Maria Nữ Vương, ngày 

2.11.1954. A A S 46, 1954 tr. 668-670; và diễn văn ngày 22.9..1956; A A S 23, 1956 tr. 718. 
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động của Ngôi-Lời (III, q. 17, a. 2). Thánh Gioan Damascenô dùng câu nói của Pseudo-Denis 
để nói về Ngôi-Lời: "Chúa Kitô không làm những tác động nhân loại một cách nhân loại, và 
cũng không làm những động tác Thiên tính với bản tính Thiên Chúa mà thôi". Thánh Maximô 
nói: "Người đã cất nhắc bản tính nhân loại lên ngang hàng với mình và làm cho trở thành 
một mầu nhiệm mới". Một mầu nhiệm cao siêu khôn dò! Đó là tiếng thốt lên cuối cùng của 
các Giáo-Phụ khi đề cập đến bản tính nhân loại của Chúa Kitô. 

Trong mọi hành động nhân tính của Chúa Kitô đều có sự hiện diện thực sự của Ngôi-Lời. 
Điều ấy càng đúng hơn nữa khi nói về động tác tự hiến làm Của-Lễ-Hy-Sinh. Đó là cốt lõi, là 
trung tâm của đời sống Chúa Kitô. Trong động tác hiến sinh đẩm máu hoặc trong tác động 
hiến tế Bí-Tích, tình yêu của chính Ngôi-Lời-Thiên-Chúa thể hiện một cách hoàn toàn trọn 
vẹn và tương xứng. Với thẩm quyền của Ngôi-Lời và trong sự hiệp nhất với Người bằng mối 
dây liên đới nhiệm mầu, cá nhân và khách quan, linh mục là người được chỉ định và dành 
riêng cho việc Hiến-Tế. Ở đây chúng ta có thể so sánh với trường hợp của Đức Trinh-Nữ 
Maria, là Mẹ của Đức Giêsu và đồng thời cũng là Mẹ của Thiên-Chúa. 

Thật rất khó diễn tả sự hiệp nhất giữa linh mục và Chúa Kitô trong Thánh-Lễ. Để hiểu 
phần nào về mầu nhiệm nầy, chúng ta có hai dự kiện vừa được đề cập tới: Đó là sự liên kết 
thân mật với Chúa Kitô tự hiến và sự hiệp nhất với Ngôi-Lời nhập thể. Nhưng xem ra trong 
Thần-Học hiện nay, quan niệm ấy không được áp dụng đúng mức. Để hiểu rõ hơn điều vừa 
nói trên đây, có lẽ chúng ta phải xử dụng đến ý niệm tình bạn. Tình bạn được định nghĩa 
như một tình yêu hổ tương đặt trên nền tảng của sự hiệp thông những điều thiện hảo. 
"Của-để-chung" sẽ xác định thứ loại tình bạn. Ví dụ: Sự hiệp thông khách quan và thể lý làm 
cho vợ chồng tuy hai mà trở thành một. Sự kết hợp nầy có đặc tính riêng và khác với sự hiệp 
thông tâm lý, ý chí và tình cảm. Nó làm cho tình yêu vợ chồng không phải là tình yêu phụ tử, 
hoặc tình yêu anh em họ hàng, hoặc tình bạn. 

Cũng tương tự như thế, giữa linh mục và Chúa Kitô, có một sự kết hiệp khách quan trong 
động tác hiến tế. Thường tình động tác đó được thể hiện trong địa hạt tình yêu và làm 
thành một mẫu mực tình bạn đặc biệt. 

Cũng như vợ chồng trao ban cho nhau quyền sở hữu thân xác của mình, linh mục khi chịu 
chức đã hiến dâng cho Chúa Kitô quyền xử dụng toàn thân của mình; và bù lại Chúa Kitô 
cũng thông ban cho linh mục quyền riêng của Ngôi-Lời nhập thể: Tự hiến mình làm Của-Lễ-
Hy-Sinh 79. Mẫu mực tình bạn đặc biệt do Bí-Tích Truyền-Chức thiết lập sẽ có một hậu quả 
thiết thực: Linh mục phải sống thế nào cho thích hợp với chức vụ của Chúa Kitô, ít ra là 
trong thực tại sâu xa (của đức tin) mà nhiều khi chính linh mục cũng không ý thức rõ rệt. 
"Bởi vì phát xuất từ Chúa Kitô, đời sống linh mục phải hoàn toàn và luôn luôn qui hướng về 
Người" 80. Trong mọi sự linh mục phải cảm thức và hành động như Chúa Kitô, chịu đựng tất 
cả vì Chúa Kitô. Linh mục phải cảm nghiệm và sống cái tình tự của Chúa Kitô: Trong sự liên 

                                                      
79 Các tín hữu khi tham dự Thánh Lễ cũng dâng Chúa Kitô, nhưng theo một nghĩa rộng, đó là thông hiệp với 

Chúa Kitô tự hiến. Đức Thánh Cha Pio XII nhấn mạnh điểm nầy trong Thông Điệp Mediator Dei, xem chú thích 

trên đây. 
80  Pio XII, Menti nostrae, A A S 42, 1950, p. 661. 
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hệ với Chúa Cha, trong các thực tại nhân loại, trong lời giáo huấn và tình yêu của ngài dành 
cho mọi người. Đặc biệt nhất là sống hiệp thông với Chúa Kitô khổ nạn và âm thầm chia sẻ 
gánh nặng tội lỗi của loài người cũng như của chính mình. Trong việc chiêm ngắm mầu 
nhiệm Ba-Ngôi-Thiên-Chúa, linh mục không những tìm cách làm cho đời sống nội tâm của 
mình thêm phong phú, mà nhất là liên tục kết hiệp với "Linh-Hồn-Chúa-Kitô" và chìm đắm 
trong Đại-Dương của sự sống Chúa-Ba-Ngôi. Tìm cách tiến tới trong đời sống thiêng liêng, 
mục đích không phải chỉ vì mình, cho bằng để Chúa Kitô được "tăng trưởng hơn trong bình 
diện nhân tính" và một cách đặc biệt cùng hòa nhập với Người trong chức vụ trung gian của 
Bản-Tính-Thánh-Nhân-Loại. 

Những nguyên tắc trên đây đem lại những hậu quả rất đặc biệt liên quan đến Thánh-Lễ. 
Kết hiệp nội tâm với Chúa Kitô là một yếu tố cần thiết cho việc cử hành Bí-Tích. Điều mà 
chúng đã thấy từ đầu, đó là yếu tố cốt lõi của Hy-Lễ-Hiến-Tế: Động tác hiến tế phải diễn tả 
một thực tại nội giới, nếu không nó chỉ là cử điệu diễn kịch giả tạo bề ngoài. Sự hiệp nhất 
giữa động tác của linh mục và Chúa Kitô được thể hiện lúc Truyền-Phép không thể đóng 
khung bởi các động tác khách quan bề ngoài. Bởi vì trong Chúa Kitô, động tác hiến tế là hoàn 
toàn và duy nhất. Trong động tác của chính Chúa Kitô, linh mục đại diện thực hiện Của-Lễ-
Hiến-Tế nội tại của Tình yêu và Hy-Lễ-Sát-Tế mà Chúa Kitô đã làm xưa trên thập giá. Chúa 
Kitô muốn dùng chính động tác của linh mục như chính động tác riêng của mình. Có thể nói 
rằng ở đây Người tự đồng hóa với linh mục trong cương vị Tư-Tế. Chúa Kitô và linh mục tuy 
là hai, nhưng cùng làm một động tác trước mặt Chúa Cha 81. 

Linh mục sở hữu hai đặc điểm là Ân-Sủng-Bí-Tích Truyền-Chức và khả năng hiến tế trong 
Thánh-Lễ. Dĩ nhiên Thiên-Chức-Linh-Mục không làm cho vị linh mục có mức độ bác ái hơn 
người khác (mà không cần luyện tập). Nhưng đức ái của vị linh mục phải qui hướng và kết 
hiệp đặc biệt với Chúa Kitô trong khi cử hành Thánh-Lễ. Đức ái của linh mục có một sắc thái 
và ý nghĩa đặc biệt đối với chức vụ thánh của người. Tất cả mọi ân sủng bí tích đều ban ơn 
thánh hóa. Ân sủng, tự bản tính, chỉ là một; nhưng được ban phát dưới nhiều hình thức 
khác nhau tùy theo mỗi Bí-Tích. Trong Bí-Tích Truyền-Chức-Thánh, linh mục đón nhận ân 
sủng của chức vụ hiến tế. Để Hiến-Lễ-Hy-Sinh được diễn ra đúng ý muốn của Chúa-Kitô-Linh-
Mục-Duy-Nhất và Của-Lễ-Hiến-Sinh tuyệt vời, linh mục không những phải có những đức tính 
cần thiết, ân sủng và nhân đức tương xứng, mà người còn phải kết hiệp với Ngôi-Lời nhập 
thể một cách đặc biệt. 

Việc cử hành Thánh-Lễ chỉ trong chốc lát; nhưng muốn tập trung mọi nghị lực vào việc cử 
hành Mầu-Nhiệm-Thánh nầy sao cho xứng đáng và sốt sắng, thì linh mục phải tạo điều kiện 
và chuẩn bị tâm hồn trước, nghĩa là phải ở trong tình trạng hiến tế thường xuyên. Những 

                                                      

81  Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II giải nghĩa rằng: "Đúng là linh mục hành động trong bản vị Chúa Kitô  - 

in Personna Christi – Điều mà Chúa Kitô đã hoàn thành trên Thánh Giá và trước đó đã thiết lập thành Bí Tích 

trong Nhà Tiệc Ly, thì nay linh mục làm lại nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Linh. Trong giây phút nầy, linh mục 

như được quyền lực của Chúa Thánh Linh bao phủ và lời Người nói ra có hiệu lực như lời chính miệng Chúa 

Kitô nói lên trong bữa tiệc ly vậy" . (Trích Hồng Ãn và Mầu Nhiệm). 
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đòi hỏi của chức vụ linh mục là làm thế nào để trong Thánh-Lễ tất cả được diễn ra như Chúa 
Kitô trên thập giá. 

Sau hết, sự liên hệ giữa linh mục và Chúa Kitô tuy là việc cá nhân, nhưng một cách tuyệt 
đối phải là sự nối kết chặt chẽ với Ngôi-Lời. Nhờ đó linh mục được sát nhập vào Mầu-Nhiệ-
Tình-Yêu của Thiên-Chúa, cũng như Đức Trinh-Nữ Maria trong Mầu-Nhiệm Chúa-Ba-Ngôi, 
bởi vì Người là Mẹ của Thiên-Chúa. Đây là một chủ đề chiêm niệm vô cùng vô tận. Những 
viễn tượng cộng đồng Ba-Ngôi Thiên-Chúa diễn ra trong Thánh-Lễ là động tác vĩnh cửu vô 
biên. 

 

 

II.   THIÊN-CHỨC-LINH-MỤC 

             và  ĐỜI SỐNG ĐAN-TU 

Thiết tưởng không cần biện luận dài giòng để minh chứng những đòi hỏi thiêng liêng của 
linh mục phù hợp với các yêu sách của đời sống đan tu như thế nào, mà chỉ cần ý thức rằng 
đó là một cuộc sống lý tưởng và cao cả. Thật vậy, lý tưởng của người đan sĩ là gì, nếu không 
phải, cũng như tất cả mọi người tín hữu, là đồng nhất với Chúa Kitô và tan biến trong 
Người?  Theo truyền thống cổ điển mà Thần-Học huyền bí rhénans là cao điểm, phải chăng 
chiêm niệm không  là một sự chiếm ngự của Ngôi Lời trong linh hồn tín hữu, Ngôi-Lời sinh ra 
trong cung lòng của linh hồn chúng ta đó sao? Như chúng tôi đã trình bày trên đây, thiên 
chức linh mục hệ tại sự hiệp thông toàn diện với Ngôi-Lời ngay cả trong việc nhập thể và hy 
sinh hiến tế của Người để chuộc tội nhân loại (Dt 13, 15). 

Trạng thái chiêm niệm phù hợp với ước muốn trao ban toàn thân cho Thiên-Chúa và để 
Người tự do hành động, trở thành những dụng cụ của Bản-Tính-Thiên-Chúa, để Chúa chiếm 
đoạt tất cả, như linh hồn trong một thân xác thuần thục và dễ dạy 82. Để cho Thiên Chúa 
hành động một cách tuyệt đối thì không có cách nào hơn việc linh mục làm lúc Truyền-Phép-
Mình-Thánh. Nếu linh mục sống mầu nhiệm đó, sẽ cảm thấy như được dạy bảo phải luôn 
luôn để Chúa hành động. 

Tuy nhiên, thiết tưởng cũng nên tìm cách tháo gỡ những sự ràng buộc máy móc trói cột 
đời sống thiêng liêng của đan sĩ với Thiên-Chức-Linh-Mục. Sự kiện ấy có thể làm cho chúng 
ta xem đan sĩ hoặc như người chiêm niệm, hoặc như người thánh hiến trong chức vụ linh 
mục. 

 

1.  ĐAN SĨ LÀ NGƯỜI CHIÊM NIỆM 

Cũng như linh mục là người thánh hiến, đan sĩ là người của chiêm niệm. Tuy nhiên giữa 
hai thực tại nầy cũng có sự liên hệ đặc biệt. Ngay từ thời các Giáo-Phụ Hy-Lạp, các thánh 

                                                      

82  Th. Maxime le Confesseur, Ambiguorum Liber, PG. 91, p. 1088. 
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như Chrysostomus, Maxime và Pseudo-Denys, đã làm nổi bật đặc tính chiêm niệm của 
Thánh-Lễ. Thánh Thomas Aquinô coi việc cử hành Mầu-Nhiệm-Tử-Nạn và Phục-Sinh như 
một trong những yếu tố thuộc các động tác riêng của trạng thái chiêm niệm 83.  

Lược đồ xưa nhất của Kinh-Nguyện-Thánh-Thể trong Giáo-Hội Hy-Lạp cũng như Giáo-Hội 
La-Tinh được hình thành bằng Kinh-Chúc-Tụng-Long-Trọng (Tiền Tụng và Sanctus) và tiếp 
theo là Lời-Truyền-Phép, như trọng tâm của Thánh-Lễ. Nói cách khác, Lời-Truyền-Phép được 
lồng vào trong "Bài-Ca-Chúc-Tụng" và mối liên lạc giữa hai phần ăn khớp với nhau một cách 
chặt chẽ. Trong sự huy hoàng cao cả, tôn nghiêm thánh thiện và tốt lành của Thiên-Chúa, 
chúng ta tiến dâng lên Người Hy-Lễ tôn vinh chúc tụng. Cũng một thể thức đó, các Vịnh-Gia 
đã ngợi khen chúc tụng Thiên-Chúa rằng: 

"Hát mừng Gia-Vê một bài ca mới! 
Chúc tụng Chúa đi hỡi cả địa cầu! 
Tiến dâng Của Lễ trước nhan Ngài! (Tv 95) 

hoặc 

"Hãy nhảy mừng hoan ca chúc tụng Chúa! 
Vào Nhà Chúa, tôi dâng Lễ Hiến sinh"  (Tv 46). 

Tâm tình và tư tưởng được diễn tả bằng cử điệu và tiếng hát lời ca. Cũng thế, chiêm niệm 
nội tâm tuôn trào và đúc kết thành động tác tôn thờ chúc tụng trong Của-Lễ-Hiến-Sinh của 
Thánh-Lễ hằng ngày. Như thế, còn niềm vui nào lớn lao hơn cho người đan sĩ linh mục bằng 
khi được cử hành Mầu-Nhiệm Thánh-Thể? Thiên-Chức-Linh-Mục làm cho đan sĩ có thể thực 
hiện sứ vụ ngợi khen thờ phượng Thiên-Chúa một cách hoàn hảo và đặc biệt hơn trong ơn 
gọi riêng của mình. Riêng đối với các Nữ Tu và đan sĩ không linh mục, với thiên chức linh 
mục chung của Kitô hữu và trong ơn gọi đan tu của mình, họ cũng thể hiện việc thờ phượng 
ngợi khen Chúa như vậy bằng việc kết hiệp chặt chẽ với Chúa Kitô và tham dự một cách tích 
cực vào Thánh-Lễ được cử hành hằng ngày trong cộng đoàn đan tu. 

Chúng ta có thể diễn tả ý niệm trên đây một cách khác: Việc thực thi chức vụ linh mục đòi 
hỏi phải có chiêm niệm. Hiến-Lễ là một dấu chỉ hữu hình diễn tả những tâm tình nội tại như 
đã trình bày trên đây 84.  Trong Thánh-Lễ, yếu tố quan trọng là nội tâm, nghĩa là sự kết hiệp 
thân mật với Thiên-Chúa. Sứ vụ của Con-Thiên-Chúa trong thế gian được đúc kết bằng Hy-
Lễ-Hiến-Tế. Ngôi-Lời phát xuất từ cung lòng Chúa-Cha và hiện diện trong Thánh Lễ được linh 
động hóa bằng chiêm niệm. Thiên Chúa đã sai Con-Một đến thế gian để nộp mình làm Của-
Lễ-Hiến-Tế chuộc tội. Và cũng chính Thiên-Chúa tác động từ nội tâm người linh mục để diễn 
tả đời sống tình yêu và chiêm niệm bằng động tác thờ phượng. Ngôi Lời đã đến trong thế 
gian mà vẫn không lìa bỏ cung lòng Chúa-Cha: Cũng thế, khi linh mục cử hành nghi thức hiến 
tế hữu hình, từ bản thể người cũng kết hiệp với Ngôi-Lời một cách khăng khít. Ngôi-Lời hiện 
diện thực sự trong mọi động tác của Hy-Lễ-Hiến-Tế hữu hình. Trong Thánh-Lễ, linh mục hiệp 

                                                      

83  Somma Theol. II. II. q. 189, a. 8, 2m – "Opera vitae contem-plativae, inter quae praecipua sunt ea quae 

angentur in divinis mysteriis" 

84  Xem chú thích 36. 
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thông toàn diện với động tác hiến sinh của Chúa Kitô, từ những động tác huyền nhiệm 
không trông thấy cho đến những động tác hữu hình 85. 

Hy-Lễ-Hiến-Sinh của Chúa Kitô trong Thánh-Lễ là một "giòng-suối-Tình-Yêu" bao la bắt 
nguồn từ Thiên-Chúa và kết thúc nơi Thiên-Chúa. Muốn ở trong "giòng-suối-Tình-Yêu" nầy, 
linh mục phải ở trong "nguồn". Đời sống chiêm niệm cầu nguyện là yếu tố cần thiết của linh 
mục. Tôn chỉ của Tu-Hội-Linh-Mục-Thuyết-Giáo viết: "Tất cả mọi linh mục phải là những 
người cầu nguyện. Mỗi linh mục của Tu Hội phải là người cầu nguyện không ngừng... Linh 
mục phải ý thức rằng không cầu nguyện thì chẳng khác gì cá ra khỏi nước vậy" (P. de Saint-
Pé) 86. 

 

2.  ĐAN SĨ : NGƯỜI TẬN HIẾN CHO THIÊN CHÚA 

a)  Người chiêm niệm tự bản tính là một Hy-Lễ 

Thánh Augustinô nói: "Nhân danh Thiên Chúa, người tận hiến càng chết cho thế gian bao 
nhiêu, thì càng sống cho Thiên Chúa bấy nhiêu. Đó chính là một Hy-Lễ-Hiến-Tế vậy" 87. Hy-
Lễ-Hiến-Tế là một dấu chỉ hữu hình diễn tả Của-Lễ nội tại được dành cho một mình Thiên-
Chúa mà thôi. Lời khấn dòng là một động tác hữu hình, qua đó đan sĩ hiến dâng tất cả cuộc 
đời cho Thiên-Chúa. Tuân giữ các lời khấn dòng và sống đúng ơn gọi của mình, đan sĩ trở 
thành một Hy-Lễ-Hiến-Tế sống động dâng cho Thiên-Chúa. Khi tự hiến cho Thiên-Chúa, 
chúng ta công nhận quyền sở hữu của Người đối với bản thân và sự hiện hữu của chúng ta. 
Tận hiến là dấu chỉ dấn thân toàn diện của con người, là động tác thờ phượng tuyệt diệu và 
cũng là động tác tình yêu đối với Thiên-Chúa; bởi vì hiến mình là đặc tính của tình yêu 88. 

Trong viễn tượng ấy, đời sống chiêm niệm thực thi tối đa mức độ tận hiến: Bởi vì đặc 
điểm của đời sống nầy là thường xuyên và trực tiếp dành mọi hoạt động của con người cho 

                                                      
85  Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II viết trong cuốn Hồi Ký của Người: "Linh Mục đọc trên bánh và rượu lời 

truyền phép nầy: Đây là mình Thầy hiến dâng làm của lễ vì các con... Đây là Máu Thầy, Máu Tân Ước vĩnh cửu 

được đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội; các con hãy làm việc nầy mà nhớ đến Thầy!"  

"Nhớ thế nào? Tiếng "Nhớ" ở đây phải được hiểu theo nghĩa mạnh, vượt mọi sự hồi tưởng chỉ có tính cách 

lịch sử. "Nhớ" đây phải hiểu theo nghĩa Thánh Kinh, nghĩa là động tác làm cho biến cố hiện diện trước mắt. Đó 

là "sự nhớ hiện diện hữu hiệu". Bí quyết của việc lạ lùng nầy chính là tác động của Chúa Thánh Linh mà linh 

mục khẩn cầu khi người đặt tay trên của lễ bánh và rượu. "Chúng con nài xin Chúa với quyền lực của Chúa 

Thánh Thần thánh hóa Của Lể nầy để trở nên cho chúng con Mình và Máu Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con". 

Không chỉ một mình linh mục tưởng niệm lại các biến cố của sự thương khó, sự chết và sự sống lại của Chúa 

Kitô mà thôi; chính Chúa Thánh Thần làm cho các biến cố đó được thực hiện lại trên bàn thờ qua thừa tác vụ 

của linh mục". 

86  Đức Thánh Cha Gioan Phaolô viết trong cuốn Hồi Ký "Hồng Ân và Huyền Nhiệm" rằng: " Đã có lần tôi 

viết như sau: Lời cầu nguyện tạo nên linh mục, và linh mục tự tạo nên mình nhờ lời cầu nguyện. Đúng thế! 

Người linh mục trước tiên phải là người cầu nguyện; bởi xác tín rằng thời gian dành cho việc gặp gỡ thân mật 

với Thiên Chúa luôn luôn là thời gian tốt nhất,vì không những nó giúp ích cho bản thân mà còn cho Dân Chúa.  

87  St Augustin, De Civitate Dei, Liv. X, cap. 6, P.L. 41, 283. 
88 Summa theol. I, q. 38, a. 2; I. II. q. 28. 
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một mình Thiên-Chúa mà thôi. Đó cũng là học-thuyết của thánh Thomas Tiến sĩ: "Linh hồn là 
một trong những điều tốt lành nhất nơi con người. Linh hồn càng kết hiệp với Chúa bao 
nhiêu, thì Chúa càng vui nhận Hiến-Lễ-Hy-Sinh của linh hồn đó bấy nhiêu. Cho nên linh hồn 
tận hiến trong chiêm niệm làm vui Thiên Chúa hơn là dấn thân hoạt động bên ngoài" 89. Cha 
Garrigou-Lagrange trong một cuộc bàn cãi thần học đã dẫn chứng rằng Thiên-Chúa là sự 
thiện hảo tuyệt đối. Chiêm niệm là sự cố gắng đi tìm kho tàng quí hóa của Thiên-Chúa. Dựa 
vào câu nói của Chúa Giêsu: "Maria đã chọn phần tốt nhất" (Lc 10, 42) và tư tưởng của 
thánh Thoma vừa trích dẫn trên đây, cha Lagrange nói: "Đời sống chiêm niệm xứng đáng và 
cao quí hơn đời sống hoạt động, bởi vì trong đời sống chiêm niệm chúng ta chỉ nhắm tới 
một mình Thiên Chúa, yêu mến và chúc tụng Người" 90.  

Yêu mến và tôn thờ một cách hoàn hảo hơn cả đó là tập trung mọi nghị lực vào Đấng ta 
yêu mến và dành tất cả thì giờ để chiêm ngắm và gần gủi Người. Như thế, chúng ta hiểu 
được tại sao lại phải khước từ tất cả những gì không thích hợp cho việc chiêm niệm. Việc 
khước từ các hoạt động bên ngoài không phải chỉ vì lý do khổ chế: tránh những điều làm 
bận tâm chia trí hoặc dính bén; nhưng lý do chính là "giá trị của dấu hiệu thờ phượng" dành 
cho chính Chúa quyền ưu tiên. Vì thế, nếu không có đủ lý do chính đáng mà đan sĩ dấn thân 
vào những việc vô bổ bên ngoài, thì một cách nào đó, người đan sĩ tục hóa Hy-Lễ-Hiến-Tế 
của đời sống chiêm niệm vậy. 

 

b)  Tạo vật, ngay cả tạo vật thánh, 

     cũng không  thể tự hiến đúng nghĩa 

Đan sĩ ở trong trạng thái hiến tế. Trạng thái nầy, cho dù là kết quả của một ý muốn chủ 
động, không hiện hữu một cách độc lập. Nếu con người với sức riêng của mình muốn tự 
hiến hoàn toàn cho Thiên-Chúa, nghĩa là tất cả hữu thể của mình, nó sẽ chuốc lấy thất bại 
mà thôi. Con người tự mình không thể đạt đến mức độ đó. Tạo vật tự nó không thể dâng 
hiến "cái nó là", mà chỉ có thể dâng "cái nó có": của cải hoặc hành động. Nói đúng hơn, 
muốn dâng hiến hoàn toàn cho Thiên-Chúa, nhất là trong đời sống chiêm niệm, chúng ta chỉ 
có thể dâng hiến những hành động diễn tả hữu thể tận hiến của mình. Nhưng hành động và 
kết quả của hành động không phải là con người của chúng ta. Do đó, có thể kết luận rằng: 
Để ước muốn tận hiến hoàn toàn có thể thực hiện được, động tác của con người phải lồng 
vào một cái gì cao siêu hơn, phải được chính Thiên-Chúa đến chiếm hữu con người. Trong 
Lời-Nguyện lễ Chúa-Ba-Ngôi, chúng ta cầu xin: "Xin Chúa làm cho chúng con trở nên Của-Lễ 
vĩnh cửu được Chúa vui nhận" (Nosmetipsos tibi perfice munus aeternum). Chương trình của 
Thiên-Chúa đã quá rõ. Cũng trong Lời-Nguyện ấy, Giáo-Hội dùng"per eam", nghĩa là "nhờ 
Của-Lễ-Hiến-Sinh" (Hostiam consecratam). Hy-Lễ-Hiến-Sinh ở đây phải hiểu là chính Chúa 
Kitô. 

Trong Chương-Trình-Cứu-Rỗi của Tân-Ước, chỉ còn lại một Hy-Lễ-Hiến-Sinh duy nhất. 
Chúa Kitô đã đến và tự hiến mình (Dt 9, 14) và trong chính động tác hiến tế của Người, các 
tín hữu được dự phần tích cực vào Hy-Lễ-Hiến-Tế của Người và cùng chung lời chúc tụng 
Thiên-Chúa-Cha (Ga 17, 19; 1Pr 3, 18). 

                                                      
89 Summa theol. I. q. 38, a. 2; I. II. q. 28. 
90 Garigou-Lagrange, De Gratia, p. 130; Commentataire de I. II. q.3, a. , Im. 
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Trong Chúa Kitô, chúng ta tự hiến mình một cách tuyệt đối và hoàn toàn. Chúa Kitô dâng 
hiến bản thân được tạo dựng bởi Chúa-Cha, và Người cũng đón nhận trọn vẹn "Hữu-Thể-
Tuyệt-Đối" từ Chúa-Cha. Chúa Kitô có quyền tự hiến bởi vì Người là Thiên-Chúa: Người là 
Đức Kitô, Linh-Mục và Của-Lễ, cho nên Hy-Lễ-Hiến-Tế của Người bao gồm tất cả các phần tử 
của Nhiệm-Thể (Ga 17, 2; Col 1, 6), và có giá trị vô cùng trước mặt Chúa-Cha. Vì thế, tâm hồn 
tận hiến hoàn toàn thuộc về Chúa Kitô cũng trở nên Hy-Lễ của Thiên-Chúa hiến dâng cho 
Thiên-Chúa. 

Nhờ Thánh-Lễ và sứ vụ hiến tế của linh mục mà việc sát nhập vào Hy-Lễ-Hiến-Sinh của 
Chúa Kitô được thể hiện một cách trọn vẹn. Chúa Kitô thực sự làm lại động tác tự hiến của 
mình bằng chính những động tác của linh mục khi cử hành Thánh-Lễ. 

 

c)  Sự hòa hợp mật thiết giữa đời sống tận hiến  

  và Bí-Tích-Tư-Tế 

Ở đây chúng tôi muốn bàn tới sự hòa hợp mà Thiên-Chúa với sự khôn ngoan thượng trí 
đã thiết lập giữa hai phẩm trật thoạt tiên xem ra khác nhau: Đó là đời sống tận hiến thể hiện 
khát vọng của con người hướng về Thiên-Chúa, và đời sống tư tế thực hiện việc đón nhận 
tình thương hải hà của Thiên-Chúa dành cho loài người. Việc tận hiến của tu sĩ trở nên Của-
Lễ thích hợp cho Chúa Kitô, nhất là khi nó thực hiện tới mức tối đa trong đời sống chiêm 
niệm. 

Chúng ta có thể nói rằng: Trạng thái của đời sống tận hiến cho Thiên-Chúa càng triệt để 
bao nhiêu, thì mối dây liên hệ với chức linh mục càng sâu đậm bấy nhiêu. Bí-Tích Truyền-
Chức, mà bản chất là làm cho tạo vật có thể dâng hiến Lễ-Vật cho Thiên-Chúa, sẽ giúp cho 
đan sĩ linh mục thực thi việc tận hiến của mình và của anh em một cách đặc biệt hơn trong 
Hy-Lễ-Hiến-Tế của Chúa Kitô trên bàn thờ mỗi ngày. Dĩ nhiên là trạng thái chiêm niệm không 
lệ thuộc thiên chức linh mục. Tuy nhiên chúng ta thấy hợp lý khi trạng thái sống luôn luôn 
hướng về Chúa Kitô, muốn hiến toàn thân cho Người và được tham dự đặc biệt Hy-Lễ-Hiến-
Sinh của Người, thì thiên Chức-Linh-Mục tất nhiên phải có cho người đan sĩ đủ điều kiện. 

Về điểm nầy, chúng tôi muốn nhắc lại một lần nữa là không nhất thiết đan sĩ phải là linh 
mục, mặc dù đó là điều tốt và hữu lý như vừa nói trên đây. Thực vậy, đan sĩ không linh mục 
đã có trong nhiều thế kỷ đầu và hiện nay (theo phong trào trở về nguồn được cỗ võ sau 
Công-Đồng-Chung Vaticanô II) đang có những cố gắng tìm lại giá trị của đời sống đan tu 
không linh mục. Thiên chức linh mục thuộc về phẩm trật siêu việt, trong khi đó đời sống tu 
trì tận hiến là một ân huệ nhưng không. Dĩ nhiên tận hiến cũng là cái gì siêu nhiên, nhưng sự 
siêu nhiên vẫn còn nhân loại, nghĩa là nó còn lệ thuộc những động tác của con người như 
nguyên nhân thứ hai. Trong khi đó đặc tính tư tế ban phép cho linh mục hành động với 
cương vị Chúa Kitô. Nói đúng hơn, Thiên Chúa xuống giữa loài người và làm lại những động 
tác cá nhân có giá trị vĩnh cửu: "Không ai có thể tự gán cho mình vinh dự ấy" (Dt 5, 4). 
Nhưng điều rất đúng là khi đan sĩ được truyền chức linh mục nhờ hồng ân Thiên-Chúa, thì 
có một sự hòa hợp đặc biệt giữa hai sự thánh hiến: đan tu và linh mục. 

1)  Sự thánh hiến tư tế làm cho nguyện vọng tận hiến hoàn toàn cho Thiên-Chúa được 
thể hiện một cách viên mãn tuyệt vời. Như đã trình bày trên đây, trong việc tận hiến đan tu 
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có sự mâu thuẫn bản chất: Đan sĩ ước muốn tự hiến bản thân một cách hoàn toàn và chủ 
động bằng việc khấn hứa diễn tả tình yêu của mình đối với Thiên-Chúa; nhưng đồng thời 
người đan sĩ cũng ý thức rằng tự mình không thể hiến dâng cho Thiên-Chúa một cách cân 
xứng. Thiên-Chức-Linh-Mục sẽ giải quyết được sự mâu thuẫn nội tại nầy. Với thiên chức tư 
tế, người đan sĩ có thể tự hiến mình cho Chúa-Cha không những "với Chúa Kitô" nhưng còn 
hơn thế nữa "trong động tác cá nhân của Chúa Kitô". Nhờ thiên chức linh mục, người đan sĩ 
sát nhập vào Chúa Kitô và trở nên vừa là người hiến dâng, vừa là Của-Lễ dâng hiến, vừa là 
Linh-Mục và Hy-Lễ-Hiến-Tế. 

2)  Như thế đan sĩ linh mục thể hiện ngay trong chính bản thân của mình "Hình ảnh đặc 
biệt của Chúa-Kitô-Linh-Mục và Hy-Lễ-Hiến-Tế". Chúa Giêsu vừa là người "Tu sĩ tận hiến của 
Thiên Chúa" vừa là Linh-Mục Thượng-Phẩm. Hai thực tể ấy (tu sĩ và linh mục) hiệp nhất chặt 
chẽ trong Thiên-Tính và Nhân-Tính của Người. Đó là mầu nhiệm mà những người tận hiến 
cho Thiên-Chúa muốn thể hiện một cách nào đó trong con người của họ. Chính sự kết hiệp 
nhiệm mầu giữa hai bản tính làm cho Chúa Kitô trở thành Đấng-Trung-Gian-Tối-Cao và đồng 
thời có "quyền trên mọi xác thể" (Ga 17, 5) để tổng hợp tất cả nhân loại trong Người làm 
Của-Lễ hiến dâng cho Chúa-Cha. Cũng chính trong sự kết hiệp hai bản tính của Chúa Kitô mà 
sự hòa hợp giữa trạng thái tận hiến và thiên chức linh mục thể hiện một cách tuyệt vời. 

3)  Đan-sĩ linh mục tham dự vào chức vụ trung gian của Chúa Kitô một cách đặc biệt. 

Những điều vừa trình bày trên đây cho thấy rằng người tận hiến cho Thiên-Chúa, một 
cách nào đó, cũng là "người-trung-gian" giữa Thiên-Chúa và tạo vật. Mức độ tận hiến là 
thước đo của sự trung gian. Sự thánh hiến đầu tiên bởi Bí-Tích Rửa-Tội minh chứng như vậy. 
Cựu-Ước cũng đã nói lên điều đó: Israel là Dân-Riêng của Thiên-Chúa, một Dân-Tộc được 
thánh hiến cho Thiên-Chúa. Dân-Tộc nầy giữ vai trò làm trung gian giữa Thiên-Chúa và các 
dân nước toàn cầu. Khi sống đời tận hiến hoàn toàn cho Thiên-Chúa, người đan sĩ cũng có 
ơn gọi làm trung gian: Với việc tận hiến cho Thiên-Chúa, Giáo-Hội chính thức trao cho đan sĩ 
trách nhiệm tôn thờ và chuyển cầu. Nhưng nếu là đan sĩ linh mục, thì ơn gọi làm trung gian 
chuyển cầu lại được hoàn bị hơn trong Đức-Kitô-Thượng-Tế. Như vậy, giữa sự tận hiến đan 
tu và Chức-Linh-Mục có một sự hoàn thành siêu việt, hòa hợp tuyệt hảo và liên tục khít khao 
91. 

4)  Sự kiện toàn siêu việt của đời sống đan tu do Bí-Tích Truyền-Chức, đó là đan sĩ linh 
mục từ nay chuyên lo hiến dâng Hy-Lễ của Ngôi-Lời-Nhập-Thể. "Tự hiến mình" là động tác 

                                                      

91 Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II viết: "Ở trần gian nầy có cách nào thực hiện được nhân tính của chúng 

ta một cách cao cả hơn là mỗi ngày trong Bản thân Chúa Kitô « in persona Christi » chúng ta dâng lên Chúa 

Cha Hy Lễ cứu chuộc. Chính Hy Lễ mà Chúa Kitô đã dâng trên Thánh giá. Trong Hy Lễ nầy, một đàng có sự 

hiện diện chính mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi một cách sâu xa, đàng khác toàn thể vũ trụ thụ tạo như được thu gọn 

trong đó – Eph 1,10 – và Bí Tích Thánh Thể cũng được cử hành dễ dàng để dâng lên "trên bàn thờ toàn thể lao 

công của loài người và đau khổ của cả thế giới" theo kiểu nói của Teihard de Chardin. ... Chức linh mục, tự 

nguồn gốc, là chức linh mục của Chúa Kitô. Chính người đã tự hiến dâng lên Chúa Cha làm của lễ hy sinh. Với 

Hy Lễ nầy, Người làm cho toàn thể nhân loại và một cách gián tiếp tất cả mọi thụ tạo được trở nên công chính 

trước mặt Chúa Cha. Linh mục khi dâng Thánh Lễ mỗi ngày, được đi vào tận trung tâm Mầu Nhiệm nầy"  - 

(Hồng Ân và Mầu Nhiệm, chương VIII). 
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được đồng hóa với Chúa Kitô. Trong Hy-Lễ-Hiến-Tế ở Núi-Sọ và Hy-Lễ-Hiến-Tế Thánh-Lễ có 
cùng một người hiến dâng là Chúa Giêsu: Cũng bằng một Tình Yêu mà Người nhận từ Chúa-
Cha, Chúa Giêsu hiến dâng lại cho Chúa-Cha tất cả. Chúa Giêsu dâng cho Chúa-Cha Tình-Yêu 
tuyệt đối và tinh ròng bằng chính động tác Người đã nhận. Đoạn Phúc-Âm theo thánh Gioan 
17,1-26, trong đó Chúa Giêsu nói về mối liên hệ với Chúa-Cha, hé mở cho chúng ta thấy 
Mầu-Nhiệm nầy. Trạng thái Ngôi-Lời-Nhập-Thể được hình thành qua mầu nhiệm Chúa-Kitô-
Người. Như trong đoạn Phúc-Âm đó, thì không phải là những ý niệm, nhưng là "những thực 
tại vô biên". Bởi các lời khấn dòng, đan sĩ ở trong trạng thái hiến sinh của "thực tại vô biên " 
mà Ngôi-Lời-Nhập-Thể đã thực hiện; nhưng với Thiên-Chức-Tư-Tế, đan sĩ linh mục có liên hệ 
trực tiếp với "thực-tại-vô-biên" đó, vì đặc biệt được chỉ định, nối kết và sát nhập vào Chúa-
Kitô-Tư-Tế. 

5)  Đan sĩ linh mục, cũng như các linh mục khác, có nhiệm vụ lo lắng cho nhân loại trong 
sứ mạng Giáo-Hội giao phó. Tuy xa lánh trần tục, nhưng đan sĩ không cắt đứt mối dây ràng 
buộc do thiên chức linh mục. Trong Chúa Kitô, linh mục gặp gỡ tất cả. Bởi vì "Chúa Kitô bao 
gồm tất cả Giáo-Hội" (Tertullien). Thánh-Lễ là Hy-Lễ-Hiến-Tế của Chúa Kitô được ủy nhiệm 
cho Giáo-Hội 92. Đan sĩ linh mục có sứ mệnh nối kết Hy-Lễ cá nhân của mọi phần tử cộng 
đồng và của chính mình với Hiến-Lễ của Chúa Kitô. Dầu khi dâng lễ một mình trong nhà 
nguyện nhỏ của đan viện, đan sĩ linh mục cũng cảm thấy có trách nhiệm bảo đảm sự tham 
dự của toàn thể nhân loại vào Hy-Lễ-Hiến-Tế của Ngôi-Lời-Nhập-Thể. 

Ngoài ra, đan sĩ linh mục còn có bổn phận phục vụ cộng đồng những người tận hiến, tức 
là những người giữ các chức vụ thờ phượng và cầu nguyện công khai nhân danh Giáo-Hội 
toàn cầu. Mặc dù ở trong bốn bức tường của đan viện, nhưng thiên chức linh mục cũng tạo 
cho đan sĩ một sắc thái đặc biệt và phổ quát. Sứ mệnh chính của đan sĩ linh mục là làm gia 
tăng ngay trong lòng Giáo-Hội và nhân danh Giáo-Hội động tác thờ phượng Thiên-Chúa. Đó 
cũng là cùng đích của Giáo-Hội: "Anh em thuộc về Đức Kitô, và Đức Kitô thuộc về Thiên-
Chúa" (1 Cr 3, 23). Tại Công-Đồng Vienne năm 1311, Đức Thánh-Cha Clémente V đã ra sắc 
dụ truyền dạy "đan sĩ phải dọn mình chịu Chức-Thánh, nếu được Viện-Phụ của họ ban 
phép". Và Đức Thánh-Cha giải thích rằng: "Để gia tăng việc thờ phượng Thiên-Chúa". Đức 
Thánh-Cha Piô XII cũng đã nhiều lần nói đến tầm quan trọng phổ quát của Bí-Tích Thánh-
Thể. Ngay cả Thánh-Lễ được cử hành không có người tham dự vẫn có giá trị toàn vẹn tuyệt 
đối của nó. Người nói: "Thánh-Lễ tự bản tính luôn luôn và khắp mọi nơi đều có tính cách 
cộng đồng và công khai, bởi vì đó là Hy-Lễ-Hiến-Tế được linh mục cử hành nhân danh Chúa 
Kitô, Đấng cứu chuộc nhân loại và Thủ-Lãnh Hội-Thánh" 93. 

                                                      

92  Concile de Trente, Session XXII, Doctrina de sanctissimo Missae sacrificio, cap. I: ".... ut dilectae 

sponsae suae Ecclesiae vsibile – sicut hominum natura exigit – relinqueret sacrificium" .  Den. 938. 

93 Xem Thông Điệp Mediator Dei, note 2. 

Cardinal Charles Journet viết: "Có thể nói được rằng tất cả đức ái của các chi thể Hội Thánh đều hiện diện 

trong Thánh Lễ khi linh mục dâng Chúa kitô cho Chúa Cha. Đức ái của Hội Thánh hiện diện trong Thánh Lễ, 

bởi vì linh mục thừa hành việc làm của Chúa Kitô với quyền lực của Chúa Thánh Linh, nguồn đức ái được diễn 

tả bằng động tác tự hiến xưa kia trên thánh giá và ngày nay trên bàn thờ"  - C. Journet, La Messe, Présence du 

Sacrifice de la Croix, Paris 1957, p. 144-145. 
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3. ĐAN-SĨ LINH-MỤC:  

    CHỨNG-NHÂN CỦA CỨU-CÁNH  

    VÀ BẢN-CHẤT THIÊN-CHỨC TƯ-TẾ 

 

Theo sự đòi hỏi của ơn gọi đan tu, Chức-Tư-Tế của đan sĩ chiêm niệm trong thực tế cũng 
chỉ là việc cử hành Thánh-Lễ. Chính điểm nầy chúng ta thấy có một giá trị tích cực. Đan sĩ 
linh mục thực thi quyền căn bản của chức vụ tư tế, ngoài ra, không có gì khác với một đan sĩ 
không linh mục trong cộng đồng của mình. Đó là điểm khác biệt với các linh mục khác trong 
phẩm trật Giáo-Hội 94. Như thế sự hiện hữu thiên chức linh mục của đan sĩ chiêm niệm nói 
lên giá trị vô cùng cao cả của Thánh-Lễ. Đức Thánh-Cha Gioan Phaolô II nói: "Bí-Tích Thánh-
Thể là trái tim của Giáo-Hội, là sức sống của linh mục. Quyền phép mà linh mục có đối với 
thể xác của Chúa Kitô trong Bí-Tích Thánh-Thể là quyền phép rất mầu nhiệm và kinh khủng. 
Nhờ quyền phép nầy mà linh mục trở nên người quản lý các ơn ích lớn lao nhất của ơn cứu 
chuộc; bởi vì linh mục ban phát cho con người chính bản thân của Đấng-Cứu-Thế. Cử hành 
Bí-Tích Thánh-Thể là việc cao siêu nhất, linh thiêng nhất của linh mục. Và đối với tôi, từ 
những ngày đầu của đời linh mục, việc cử hành Bí-Tích Thánh-Thể không những là một bổn 
phận linh thiêng nhất, mà là một nhu cầu sâu xa nhất của tâm hồn" 95. 

Thánh-Lễ là động tác lớn lao nhất có thể thực hiện trên mặt địa cầu nầy. Một động tác 
đáng cho các linh mục dấn thân toàn diện. Cũng như Thiên Chúa là Thiên-Chúa: Người xứng 
đáng để các đan sĩ hiến thân hoàn toàn cho việc chiêm ngắm phụng thờ. Đức Thánh-Cha Piô 
XII nói: "Mầu-nhiệm Thánh-Thể là cao điểm và trung tâm của Kitô-Giáo". Tất cả mọi hoạt 
động của Giáo-Hội chỉ là những phương tiện để đạt cứu cánh vĩnh cửu; nhưng Thánh-Lễ hơn 
hẳn thế, vì đã chứa đựng trong đó cứu cánh vĩnh cửu rồi: nghĩa là Hy-Lễ-Chúc-Tụng muôn 
đời tôn vinh Chúa-Cha nhờ Đức Kitô hằng ngày được thực hiện trong Thân-Thể-Mầu-Nhiệm 
của Người. Sự hiện hữu thiên chức linh mục của đan sĩ chiêm niệm là dấu hiệu làm chứng 
rằng: "Thực tại tối hậu" là một chuyển động đang đi lên (mouvement ascendant). 

Tuy nhiên vai trò "đi xuống" (descendant), vai trò thánh hóa của Hy-Lễ-Hiến-Tế không hề 
bị loại trừ hoặc suy giảm giá trị. Chúng ta có thể nói rằng ơn ích của Thánh-Lễ được cử hành 
bởi các linh mục chiêm niệm trải rộng khắp Giáo-Hội hoàn vũ. Các linh mục chiêm niệm thực 
sự cảm thấy mình là anh em với các linh mục hoạt động tông đồ và cũng ý thức về bổn phận 
đưa các linh hồn về với Chúa bằng đời sống hy sinh cầu nguyện 96. Vai trò "đi lên" và vai trò 

                                                                                                                                                                      

 

 

 

 
94 Concile de Trente, Session XXIII, Doctrina de sacramento ordinis;  Can. I: "Si quis dixerit.... eos, qui non 

predicant, prorsus non esse sarcerdotes: anathema sit". 
95 Xem "Hồng Ân và Mầu Nhiệm", Linh Mục là ai?  Chương VIII, Đức Gioan Phaolô II. 
96 Rm 15,16; Vaticano II, Constitution de la Liturgie, Nr. 10. 
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"đi xuống" của sứ mệnh làm trung gian của đan sĩ linh mục không phải là hai thực tại đặt kề 
bên nhau không có ảnh hưởng và liên hệ với nhau hoặc hơn nữa là đối chọi nhau; nhưng 
đúng hơn đó là những thực tại liên kết với nhau trong Chi-Thể của Chúa Kitô. Đan sĩ và linh 
mục đều có ơn gọi ngợi khen tôn vinh Chúa và trở nên thánh thiện không bợn nhơ trước 
mặt Người (Eph 1, 14;  Kh 14, 4). Sự chúc tụng ngợi khen mà các Chi-Thể Chúa Kitô thực hiện 
được hoàn thành trong sự chúc tụng tuyệt đối là Đức Kitô. "Chúng con thuộc về Chúa Kitô, 
và Chúa Kitô thuộc về Thiên-Chúa"  (1 Cr 3, 23). 

 

4. CHỨC TƯ-TẾ BAO HÀM 

   VIỆC TẬN HIẾN TU TRÌ VÀ CHIÊM NIỆM 

Thiên-Chức-Linh-Mục làm cho đời sống tu trì có một nền tảng mới cao hơn và qui hướng 
tất cả cuộc đời vào việc thờ phượng Thiên-Chúa. Chức-linh-mục mời gọi người đan sĩ phải 
sống ơn gọi chiêm niệm của mình trong liên hệ mật thiết với Chúa Kitô bằng việc cử hành 
Thánh-Lễ hằng ngày: Làm sống lại chính đời sống Chúa Kitô, đó là một cách sống trọn vẹn 
thuộc về Thiên-Chúa. Mặc dầu ơn thánh Chúa tác động khác nhau trong các tâm hồn, nhưng 
diễn tiến sự việc trong đời sống tu trì thường cũng giống nhau, chúng ta có thể hệ thống hóa 
mối dây liên lạc giữa đời sống đan sĩ linh mục và chiêm niệm như sau: 

a)  Trước hết đan sĩ đi vào sa mạc để tìm gặp Chúa. Khát vọng chiếm hữu Thiên-Chúa 
được tất cả các tác giả đan tu chú trọng đặc biệt từ đầu cho tới thời Trung-Cổ. Trong các tác 
phẩm của thánh Bernarđô, thánh Thoma Aquinô và tác giả mạo danh Maximô có nhiều chỗ 
đề cao lý tưởng một cuộc đời thánh hiến ngợi khen Thiên-Chúa bằng cầu nguyện và chiêm 
niệm. Để diễn tả các giai đoạn trong đời sống thiêng liêng, tác giả Maxime nói: "Trong con 
thuyền thiêng liêng, tư tưởng lành thánh được ví như người chèo thuyền; những động tác 
chèo là sức sống của linh hồn. Người chèo và những động tác chèo đều rất cần thiết cho 
những người đang ở ngưỡng cữa của chiêm niệm và thực hành khổ chế. Nhưng đối với 
những người đã tiến sâu trong trạng thái chiêm niệm thì không cần tới nữa. Bởi vì lúc cầu 
nguyện, những người đã đạt tới trạng thái chiêm niệm không cần vất vả chèo chống nữa, 
nhưng họ gác mọi sự sang một bên và ngồi ở buồng lái, là cơ quan của cảm giác thiêng liêng, 
ở đó họ thức thâu đêm để chiêm ngắm Thiên-Chúa và chúc tụng Đấng tạo dựng và điều 
hành tất cả vũ trụ bao la" 97. 

Trước tiên linh hồn chúng ta khao khát và tìm kiếm Thiên-Chúa. Khi sắp đạt được mục 
đích, nghĩa là chiêm niệm càng đào sâu, thì ước muốn chiếm hữu Thiên-Chúa lại biến đổi 
thành Tình Yêu tinh ròng và sự tôn thờ chúc tụng. Và lúc đó linh hồn ước muốn tự hiến làm 
Của-Lễ-Hy-Sinh hoàn toàn thuộc về Chúa. 

b) Việc tận hiến tu trì làm cho chúng ta trở nên một Của-Lễ-Hiến-Sinh hoàn hảo dâng lên 
Thiên Chúa. Của-Lễ-Hiến-Sinh nầy rập khuôn theo kiểu mẫu Hy-Lễ-Hiến-Tế của Đức Kitô Con-
Thiên-Chúa, Đấng đã đến nộp mình làm Của-Lễ-Hy-Sinh chuộc tội nhân loại. 

                                                      

97  P.G. 90, 1436. 
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Chức-Tư-Tế ban phép cho đan sĩ linh mục dâng lên Thiên-Chúa Hiến-Lễ có giá trị vô cùng 
bởi chính động tác của Chúa Kitô tự hiến. Không phải với tư cách cá nhân hay của một phần 
chi thể, nhưng với "toàn thân" và với "Đầu của Nhiệm-Thể-Hội-Thánh", đan sĩ linh mục dâng 
lên Thiên-Chúa Hiến-Lễ của toàn thể Hội-Thánh cũng là Hy-Lễ của chính Chúa Kitô. Đó là một 
tiến trình theo sự chuyển động mở rộng càng lâu càng bao la bát ngát và đạt tới vô biên bất 
tận: Tự hiến mình trong động tác của Chúa Kitô và đồng thời dâng hiến Chúa Kitô cho Chúa-
Cha trong chính động tác của Người. 

 

 

Lm. Đan-Minh Trần Minh-Công 
Đan-Viện Frauenthal, Suisse 
Lễ Phục Sinh 1997 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  ĐAN-SĨ CÓ ĐƯỢC GIỮ CỦA GÌ  

     RIÊNG KHÔNG? 

    (Luật Biển-Đức – Đoạn 33) 

 

Ngày nay chúng ta đang sống trong một thời đại văn minh vật chất. Xã hội tiêu thụ đang 
lôi cuốn con người chạy tới tìm cầu tiện nghi. Sự sung túc về đời sống vật chất, cũng như sự 
bần cùng tột độ trong thế giới hôm nay đang làm đảo lộn giá trị đích thực của con người: 
"Cái có" được coi trọng hơn "Cái là". Giá trị của đời sống con người thường được xếp hạng 
theo tỷ lệ giàu sang.  Đồng tiền chi phối mọi hoạt động của con người.  Chính trị, xã hội cũng 
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như đời sống cá nhân, tất cả bị chi phối bởi định lụật kinh tế. Giàu có và tiện nghi là mãnh 
lực hấp dẫn nhất của con người thời đại hôm nay. Bản năng tư hữu (có của riêng) được đề 
cao hầu như một cách tuyệt  đối... 

     Trong một xã hội như thế, tinh thần khó nghèo của Phúc Âm có còn chỗ đứng nữa 
không? Làm thế nào để thực hiện được lý tưởng sống khó nghèo mà thánh Biển Đức đề nghị 
với các đan sĩ trong đoạn luật 33 sau đây ? 

 1- "Trong đan viện, phải triệt để bài trừ tận gốc rễ cái nết xấu chiếm giữ của riêng. 

 2- Không ai được tự tiện cho hay nhận vật  gì mà  không có  phép của  Viện Phụ,  hoặc 
chiếm giữ vật gì làm của riêng. 

3- Tuyệt đối đan sĩ không có gì cả: dù sách vở, bảng viết, bút mực, nghĩa là không sở  
hữu gì  hết.  

 4- ngay đến thân xác và ý muốn của mình đan sĩ cũng không được tự do xử dụng.  

5- Nhưng mọi  sự  cần  thiết  thực  sự  thì  đan  sĩ  phải  cậy  trông và xin Viện Phụ. Đan  
sĩ  không được có của gì mà viện phụ không ban phép hoặc ban phát cho dùng. 

 6- Tất cả mọi sự phải là của chung cho mọi người, như lời Kinh Thánh đã viết, cho nên 
chớ ai lấy cái gì làm của riêng hoặc nói năng và xử dụng như của riêng mình vậy! 

7- Nếu có đan sĩ nào chiều theo cái nết xấu rất đáng ghét nầy, thì hảy khuyên răn cảnh 
cáo một vài lần.  

8- Đương sự không chịu hoán cải, sẽ bị phạt theo luật dòng. 

 

1.  CHÚ GIẢI TỔNG QUÁT 

 Đoạn luật 33 nầy có một cung dọng tuyệt đối khắt khe.  Lời lẽ dứt khoát và rõ ràng. 
Thánh Biển Đức không dung túng cái nết xấu chiếm giữ của riêng. Ngay từ câu đầu người đã 
khẳng định: "Trong đan viện, phải triệt để bài trừ tận gốc rễ cái nết xấu chiếm giữ làm của 
riêng". Như để nhắc lại và nhấn mạnh điều vừa nói, câu thứ 2 viết: "Không ai đuợc tự tiện 
cho hay nhận vật gì...". 

 Phần thứ II gồm có câu 3, câu 4 và câu 5. Trong phần nầy thánh Biển Đức đưa vào thực 
tế và áp dụng cụ thể trong đan viện. Để làm thí dụ, Người kể ra một vài vật nhỏ như  bút  
mực và bảng dùng để viết. Nguyên tắc chung là đan sĩ  không có gì  hết, ngay cả thân xác và 
ý muốn của mình. 

Trong phần thứ II (câu 6), thánh Biển Đức nêu lên lý do của việc khước từ của cải cá nhân 
bằng cách trích dẫn lời Kinh Thánh: "Mọi sự phải là của chung cho mọi người" (CV. 4,32). 

Phần thứ IV gồm có câu 7 và câu 8. Đây là biện pháp để ngăn ngừa và trừng trị những 
phần tử cố chấp không tôn trọng luật lệ liên quan đến vấn đề chiếm hữu của cải. 
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Sau đây chúng ta hảy khảo sát kết cấu của mạch văn và hình thức xây dựng đoạn luật 
nầy. 

Thánh Biển Đức đặt tựa đề cho đoạn luật nầy bằng một câu hỏi trực tiếp:"Các đan sĩ có 
được giữ của riêng không?" Và tất cả đoạn luật sau đó là một câu trả lời dứt khoát:   Không. 

Câu mở đầu và câu kết luận là hai câu xác định vấn đề một cách rõ ràng và trả lời cho câu 
hỏi đã đươc đặt ra. Trong hai câu nầy, thánh Biển Đức đều dùng chữ "nết xấu" để chỉ sự 
chiếm hữu của riêng. Trong câu mở đầu, Người truyền phải khử trừ tận gốc rễ "cái nết xấu" 
nầy. Ở câu kết, Người dạy phải phạt nặng những đan sĩ chiều theo "cái nết xấu" đáng ghét 
nầy. 

 Như để nhấn mạnh lời mình vừa nói, thánh Biển Đức nhắc lại trong câu thứ hai và thứ 
sáu: "Không ai được tự tiện cho hay nhận vật gì..." (câu 2). "Đan sĩ không được có của gì" 
(câu 6). Cũng trong hai câu nầy, thánh Biển Đức nói đến quyền quyết định của Viện Phụ: "... 
mà không có phép của Viện Phụ" (câu 2). "... mà Viện Phụ không ban phép hoặc ban phát 
cho dùng" (6). 

 Câu 3 và câu 5b phủ định một cách cụ thể và quyết liệt quyền sỡ hữu và chiếm hữu của 
đan sĩ: "Tuyệt đối đan sĩ không có gì cả..." Và "Chớ ai lấy cái gì làm của riêng..." Ngay cả việc 
nói năng bằng các sở hữu tĩnh từ "của tôi" cũng phải tránh không được dùng. 

Tất cả những cấm đoán trong đoạn luật nầy xem ra có vẽ tiêu cực và khắt khe. Nhưng 
trong đó chúng ta cũng đọc được những câu tích cực như: "Mọi sự cần thiết thực sự thì đan 
sĩ phải cậy trông xin nơi Viện Phụ" (câu 5) và "mọi sự phải là của chung cho mọi người" (câu 
6a). Đây là cốt lõi của đoạn luật, là lý tưởng và tinh thân của đời sống đan tu. Đó chính là đời 
sống cộng đoàn của các Kitô hữu tiên khởi. 

Để có một cái nhìn tổng quát chúng ta vẽ lại cơ cấu hình thức của đoạn luật nầy: 

  A- Nết xấu nầy - phải triệt hạ tận gốc. 

       B- Không ai được tự tiện cho hay nhận vật gì, 

          C- Nếu không có phép Viện Phụ. 

              D- Không được có gì cả. 

E- Vì chính thân xác và ý muốn 

        cũng  không  thuộc về mình. 

E1- Mọi sự phải là của chung. 

  D1- Tuyệt đối  không có gì  hết. 

                  C1-  Ngoài những sự Viện Phụ cấp phát và  ban phép. 

    B1-   Không ai được lấy của chung làm của riêng,    

                                 ngay cả trong thái  độ và kiểu nói. 
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 A1- Nết xấu đáng ghét nầy –  

                                         phải sửa trị và nghiêm  phạt. 

  Kết cấu bản văn của đoạn luật 33 như chúng ta vừa thấy rất là chặt  chẽ rõ ràng. Tư 
tưởng mạch lạc và ăn khớp với nhau tạo thành một tiểu luân gọn gàng minh bạch. Thánh 
Biển Đức không lý luận dài dòng, nhưng nêu lên những yếu tố căn bản của sự khó nghèo 
theo tinh thần Phúc Âm và đời sống chung của đan sĩ. Tất cả những cấm đoán khuyên răn và 
ngay cả sự trừng phạt đều qui về đối tượng chính yếu được diễn tả trong hai câu E và E1, 
nghĩa là câu 4 và câu 6. Đó là sự từ bỏ hoàn toàn và tuyệt đối không dính bén tất cả những 
gì có thể cản trở người đan sĩ đạt tới lý tưởng tận hiến đan tu. 

  

9.2.  ÁC GIÁO-PHỤ TRƯỚC THÁNH BIỂN-ĐỨC   

    NÓI GÌ VỀ VẤN ĐỀ NẦY?  

  Trước khi học hỏi một cách chi tiết từng câu của đoạn luật 33 nầy, thiết tưởng chúng ta 
cũng phải đọc lại các bản văn của các Giáo Phụ trước hoặc đương thời với thánh Biển Đức. 

 Lịch sử Hội Thánh, nhất là lịch sử đan tu, cho chúng ta thấy rằng thánh Biển Đức không 
phải là người đầu tiên viết ra quyển luật đan tu; mặc dầu quyển luật  Người soạn ra có một 
sắc thái cá nhân và những điểm mới phát minh độc đáo. Thực vậy, trước khi thánh Biển Đức 
viết quyển luật đan tu thì trong kho tàng văn chương đan tu đã có quyển Luật Sư Phụ, Luật 
của thánh Pachomeus, Luật thánh Basilius, thánh Augustinus, và "Các định chế"(Institutions) 
của Cassianus... 

 Khi viết đoạn luật 33 nầy, chắc chắn thánh Biển Đức đã chịu ảnh hưởng ít nhiều của các 
bản văn đã có trước Người. Để cho việc học hỏi của đoạn luật nầy có cả chiều rộng và chiều 
sâu, thiết tưởng chúng ta cũng phải duyệt qua những văn bản của các Giáo Phụ vừa nêu tên 
trên đây, những người đã trực tiếp đề cập đến vấn đề tư hữu trong đan viện. 

 Luật Sư Phụ nói đến sự khuớc từ của cải trong đoạn 82 và sau đó còn nhắc tới trong 
đọan nói về việc nhận tập sinh. Rải rác trong quyển luật của Sư Phụ có nhiều chỗ nói đến sự 
khó nghèo hoặc trở  nên - nghèo. Trong những đoạn 87 đến 91, tác giả đề cập đến đức vâng 
phục và đồng thời cũng nói đến việc từ bỏ của cải. 

 Nếu so sánh đoạn luật Sư phụ 82 với đoạn luật Biển Đức 33, chúng ta thấy hai đoạn luật 
đó rất giống nhau. Không những Sư phụ dạy các đan sĩ phải tuyệt đối khước từ của cải, mà 
còn phải tránh dính bén của cải vật chất để có thể sống một cách vô tư thư thái. Bởi vì điều 
xấu đáng sợ hơn cả chiếm hữu của cải, đó là sự ước muốn. Vì thế Sư phụ dạy Bề Trên phải 
cho các đan sĩ cái họ không muốn, và lấy đi cái họ ước mong quyến luyến. 

 Trong đoạn 16 nói về người quản lý của đan viện, Sư Phụ truyền dạy rằng: "Những gì có 
trong đan viện, không ai được coi như là của riêng, không ai được chiếm hữu và xử  dụng 
như của mình, bởi vì đìều luật căn bản là: Của cải đan viện thuộc về mọi người và không 
thuộc riêng ai" (Res monasterii omnium est et nullius est) (16, 58-61). 
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Về vấn đề chiếm hữu của cải đối với đan sĩ, Cassien viết trong "Các định chế" (Institutions 
VII) rằng: "Chiếm hữu và có của riêng là một nết xấu rất nguy hiểm cho đan sĩ: Nó làm cho 
đan sĩ bất ổn và xao xuyến; nó làm lung lay sự bền đỗ và cản trở việc tiến đức của đan sĩ, nó 
làm mờ tối chân lý và đưa đến chỗ lừa đảo dối trá". Cassien nhận định một cách rõ ràng 
rằng: Không những có của, mà ngay cả khát vọng có của cũng làm hại người đan sĩ như vậy. 
Cassien viết: "Nếu trong ta có ước muốn chiếm hữu, thì cho dù ta không có tiền của đi nữa 
thì chẳng có ích lợi gì" (VII,21). Trong đoạn thứ tư, Cassien nói về việc từ bỏ của cải hoàn 
toàn của người đan sĩ một cách đại khái như vầy: Không ai được có của gì cả, ngay từ việc 
dùng tĩnh từ "Của tôi" cũng không được phép. 

Một cách nói bóng bẩy, Cassien viết trong Institutions IV, 31 rằng: "Từ sự hối hận xé nát 
tim phát xuất sự khước từ, sự trần trụi và khinh chê của cải. Từ sự trần trụi trống rỗng sinh 
ra sự khiêm nhường thống hối". 

 Đối với vấn đề khó nghèo và sở hữu của cải trong cộng đoàn đan tu, nhận định của 
Cassien sau đây rất đúng: "Trong đan viện, chúng ta có thể sống khó nghèo thực sự và tốt 
hơn bất cứ nơi nào; bởi vì trong đan viện chúng ta không có của riêng, không phải bận tâm 
lo lắng cho ngày mai, không phải sợ thiếu thốn gì cả". 

Sự tuyệt đối khó nghèo của đan sĩ đó chúng ta cũng đọc thấy trong các văn bản của thánh 
Pachôme. Thánh nhân cấm ngặt các đan sĩ không được có của gì trong lều trại của mình mà 
không có phép của Bề Trên. Luật chung qui định rằng: "Đan sĩ không được có cái gì ngoài 
những sự cần thiết đã được luật dòng ban phép (Pracc. 81, 106). 

Thánh Basilius còn đi xa hơn nữa trong vấn đề nầy. Để trả lời câu hỏi: Trong đan viện, anh 
em có được có của gì riêng không? Thánh Basilius dựa vào câu sách Thánh của Sứ Vụ Tông 
Đồ để trả lời rằng: "Nếu ai nói cái nầy hay cái nọ là của tôi, thì kẻ đó sẽ bị khai trừ  khỏi Hội 
Thánh của Chúa và tự tách rời khỏi tình yêu của Chúa Kitô, Đấng dạy dỗ chúng ta bằng lời 
nói và việc làm là phải hiến mạng sống cho bạn hữu, chỉ không bằng sự tốt lành được diễn tả 
bên ngoài mà thôi" (Reg. 29). 

Những gì thánh Basilius nói về sự khước từ của cải trong đoạn luật 106 còn triệt để hơn 
nữa. Thánh nhân luôn luôn qui chiếu vào sách Sứ Vụ Tông Đồ cho nên thái độ của Người đối 
với vấn đề nầy là dứt khoát và không nhân nhượng (Reg. 111; Reg. Fus 41; 19, 85). 

Sau cùng thánh Augustinô cũng viết nhiều về vấn đề chiếm hữu của riêng. Chúng ta chỉ 
cần trích dẫn ở đây một câu tiêu biểu nhất của Người: "Các con đừng lấy gì làm của riêng cả; 
vì tất cả mọi sự thuộc về cộng đoàn và Bề Trên của các con có nhiệm vụ phân chia cho mỗi 
người tùy theo nhu cầu. Đó là điều chúng con đọc thấy trong sách Sứ Vụ Tông Đồ..." (Pracc. 
I,3). 

 Tất cả những gì các Giáo Phụ đã viết mà chúng ta vừa tóm luợc trên đây, thánh Biển Đức 
đã đúc kết và diễn tả gọn gàng và đầy đủ trong đoạn luật 33 của Người.  Sau đây chúng ta 
hảy khảo sát và học hỏi một cách cặn kẽ từng câu của đoạn luật nầy. 
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9.3.  CHÚ GIẢI CHI TIẾT 

Tựa đề:  Đan-sĩ có của gì riêng không? 

Tựa đề của đoạn luật nầy nói lên ba yếu tố quan trọng mà thánh Biển Đức muốn đề cập 
đến ở đây: Đan sĩ - Của riêng - Sơ hữu (có). 

Của cải vật chất tự nó không xấu. Không như  Luật  Sư  Phụ, thánh Biển Đức không hề phủ 
nhận giá trị của vật chất. Chính việc dùng của cải  không chính đáng làm cho xấu.  Tốt  hay 
xấu là do thái độ tâm ý của người có của. Ở  đây thánh Biển Đức nhấn mạnh về ý muốn riêng 
(voluntas Propria): Chỉ sống cho mình, chỉ nghĩ đến mình, chỉ lo cho mình, chỉ vì mình... Nếu 
sống như thế, thánh Basilius nói, đan sĩ sẽ quên anh em và xa lìa tình yêu Thiên Chúa (Reg 
29). 

Động từ "Có" thường được nhắc lại nhiều lần trong đoạn luật nầy (câu 3. 4 và 5). Ước 
muốn chiếm hữu cho mình nằm sẵn trong máu của mọi người. Khi ước muốn đó không bị 
kiềm chế, trái lại được dung túng và thả lỏng, nó sẽ làm cho con người trở thành ích kỷ và 
bất nhân. Riêng đối với đan sĩ, nó làm cho xa lạ với ơn gọi đặc biệt của họ. Câu tục ngữ quen 
thuộc sau đây cũng nói lên ý nghĩa đó. "Tiền của là một đầy tớ tốt, nhưng cũng là một ông 
chủ xấu". Vì sức hấp dẫn nguy hiểm của tiền bạc, cho nên Chúa Giêsu dạy các tín hữu không 
được làm tôi hai chủ: Thiên Chúa và tiền bạc. Chúa Giêsu cho ta biết những nguy hiểm của 
tiền bạc (Mt 6,21-24; 16,26; 19,16-26). Đan sĩ là người đáp lại lời Chúa mời gọi "Từ bỏ tất cả 
để theo Người". Trong ý nghĩa đó, thánh Biển Đức truyền dạy đan sĩ phải từ bỏ tất cả của 
riêng, nếu muốn tuyên khấn và gia nhập cộng đồng đan tu: "Nếu có của cải gì  thì trước khi 
khấn phải phân phát cho người nghèo, hoặc long trọng dâng cúng cho đan viện, không được 
giữ lại chút gì cho mình; bởi vì  từ khi khấn, ngay cả bản thân đương sự cũng không có quyền 
xử dụng" (LB. 58,24). 

 - Câu 1: "Trong đan viện phải triệt để bài trừ tận gốc rễ cái  nết xấu chiếm giữ của riêng". 

 Đây không phải là lời khuyên mà là một lệnh truyền dứt khoát và rõ ràng. Lệnh truyền 
nầy được nhắc lại một lần nữa trong câu 7. 

Đối với thánh Biển Đức, việc "chiếm giữ của riêng" là một "nết xấu" cần phải đào tận gốc 
và nhổ hết rễ. Nơi khác trong đoạn luật 55 câu 18, thánh Biển Đức dạy Viện Phụ phải  phân 
phát cho các đan sĩ của mình tất cả những sự gì cần thiết để có thể  "diệt trừ tận gốc rễ cái 
nết xấu chiếm giữ của riêng". 

Tại sao thánh Biển Đức lại xem việc có của riêng trong đan viện là một nết xấu cần phải 
khử trừ? 

Như chúng ta biết và kinh nghiệm bản thân, chiếm giữ của riêng là một bản năng tự 
nhiên của con người. Đó là bản năng tự vệ và sinh tồn của mọi động vật. Phải chiếm hữu, 
phải giữ cho mình để "Có" và bảo đảm cho ngày mai. "Có của riêng" cũng là một loại thuốc 
phiện làm say mê con người. Trong đời sống thiêng liêng và nhất là đối với đan sĩ, "Có của 
riêng" hoặc "Ước muốn chiếm giữ của riêng" là một loại cỏ lùng mọc rễ sâu trong con người 
tự nhiên. Vì thế không chỉ cắt tỉa sơ sài hoặc đốn ngang cây là được. Thứ cỏ ấy còn gốc còn 
rễ là nó sẽ chồi lên lại. 
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Với kinh nghiệm sư phạm, thánh Biển Đức không muốn nuơng tay dung thứ  nết  xấu nầy. 
Người dạy phải diệt trừ nó tận gốc rễ. Không có chuyện chỉ từ bỏ cái to mà giữ lại cái nhỏ. 
Cũng không có chuyện từ bỏ một nửa hay một phần. Không có chuyện từ  bỏ hôm nay rồi 
mai tìm cách chiếm lại. Phải từ bỏ tất cả mọi sự, một cách dứt khoát, không thương tiếc vớt 
vát. Diệt trừ tận gốc rễ là huỷ diệt hết mọi tiềm năng chiếm hữu. Cái rễ sâu nhất đó là ước 
muốn, là ý riêng, là sự thèm thuồng dính bén. Nói theo danh từ nhà Phật là "diệt dục". 

- Câu 2a: "Không ai được tự tiện cho hay nhận vật gì..." 

"Tự tiện" tạm dịch từ tiếng La tinh "Praesumat". Thánh Biển Đức dùng nhiều lần tiếng 
nầy trong quyển luật của Người (3, 4.9.10; 54, 2.5; 67, 5-7). "Tự tiện có nghĩa là tự mình 
quyết định. "Không được tự tiện"trong tác động chiếm hữu hoặc khước từ của cải, nghĩa là 
không được quyền quyết định trong vấn đề sở hữu của cải. Nếu chúng ta khảo sát tất cả 
những câu trong đó thánh Biển Đức dùng tiếng "Praesumat" chúng ta thấy rằng tất cả đều 
nói lên ý nghĩa cấm đoán xử dụng ý riêng. Bởi vì những gì làm theo ý riêng, cho dù là việc 
lành, đều không tốt. Cho nên khi đan sĩ muốn làm việc lành hy sinh khác thường trong Mùa 
Chay thì cũng phải được Viện Phụ chấp thuận trước (LB. 49,8). Tự tiện quyết định, tự tiện 
hành động là điều không tốt cho đan sĩ và có hại cho đời sống chung. 

Trong đoạn luật 54, thánh Biển Đức nói lại một lần nữa điều Người nói trong đoạn luật 33 
nầy: "Không có phép của Viện Phụ thì đan sĩ không được cho hay nhận bất cứ vật gì và bất 
cứ của ai, dù là của cha mẹ, ngay cả anh em đồng tu". 

Trong luật của thánh Augustinus và giáo huấn của Caesarius, chúng ta cũng đọc thấy 
những lời cấm đoán nầy. Augustinus còn thêm cả chi tiết nầy nữa: "Không được tặng quà 
cho nhau một cách chùng lén, nhất là tặng cho người khác phái (phụ nữ)" (Aug. Praec.IV,1; 
Caesarius, Reg. mon. 15). 

 Không những thánh Biển Đức cấm các đan sĩ "nhận", mà còn cấm cả "cho" nữa. Tại sao 
vậy? Bởi vì sau khi đã khấn khó nghèo, các đan sĩ không còn gì nữa mà cho và cũng không 
nhận được gì nữa, vì lời khấn khó nghèo đã tước mất quyền chiếm hữu rồi. Đàng khác xét về 
tâm trạng tâm lý "cho" cũng là một cách diễn tả quyền sỡ hữu của mình. "Cho" là một cách 
chiếm hữu niềm vui, một phương tiện đổi chác sở hữu giữa người cho và người nhận.  

Câu 2b: "...mà không có phép của Viện Phụ" 

 Đan sĩ không được cho và nhận của gì cả. Nhưng thánh Biển Đức mở cho đan sĩ một lối 
đi: Mọi sự phải có phép Viện Phụ. Bởi vì sau khi đã khấn khó nghèo, đan sĩ không còn có gì 
hết. Mọi sự đan sĩ dùng đều thuộc về cộng đoàn. Lấy của chung là điều trái phép công bằng. 
Không ai có quyền lấy của chung để cho người  khác. Chỉ Viện Phụ với tư cách đại diện cộng 
đồng mới có thể quyết định cho đan sĩ nhận hay cho vật gì. 

Trong quyển luật của thánh Biển Đức, thường có câu nầy: "mọi sự phải có phép của Viện 
Phụ". Cảm giác đầu tiên là Viện Phụ được nhiều quyền quá! Nhưng nếu học hỏi  kỹ  lưỡng 
luật thánh Biển Đức và hiểu rõ trí ý của Người, thì chúng ta thấy quyền bính của Viện Phụ 
được giới hạn rõ rệt. Thánh Biển Đức nói rõ về nhiệm vụ và giới hạn quyền bính của Viện 
Phụ trong hai đoạn luật 2 và 3 "Viện phụ không được dạy dỗ, định đoạt hoặc truyền khiến 
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điều gì ngoài huấn lệnh Chúa“ (LB. 2,4). Viện phụ phải làm mọi sự vì phần rỗi anh em và lợi 
ích chung của cộng đoàn. 

Thật vậy, đối với anh em dưới quyền chăm sóc của Người, Viện Phụ đại diện Chúa Kitô, là 
người cha của cộng đoàn. Nhưng trước mặt Thiên Chúa thì Viện Phụ cũng chỉ là một đan sĩ 
như mọi người anh em. Vì thế với tư cách bề trên thì viện phụ có thể ban phép các đan sĩ 
cho hay nhận; nhưng đối với bản thân của Người thì Viện Phụ lại không thể tự ban cho mình 
phép ấy. Những gì Viện Phụ được phép làm thì đã có hiến pháp và luật lệ chỉ định (LB. 3,11).  

- Câu 3: "Tuyệt đối đan  sĩ  không có gì  cả: dù là sách vở, bảng viết, bút mực, nghĩa là 
không  sở  hữu gì  hết". 

Câu nầy cụ thể hoá những câu đã nói trên đây. Thánh Biển Đức nhắc lại và kể ra những 
dụng cụ năng dùng nhất với một thái độ dứt khoát và tuyệt đối: "Tuyệt đối không có gì cả, 
không đưọc sở hữu gì hết" (Nullam omnino rem... nihil omnino). Những sự cần thiết của đan 
sĩ được nêu lên ở đây chỉ có tính cách tượng trưng: sách vở, bút mực, giấy viết. Trong đoạn 
luật 55, thánh Biển Đức liệt kê một danh sách dài hơn: "Để diệt trừ tận gốc rễ cái nết xấu giữ 
của riêng, viện phụ phải cấp phát cho các đan sĩ những sự cần thiết: Áo thụng, áo dòng, giày 
dép, dây lưng, dao, bút, kim chỉ, khăn tay, giấy viết, bút mực...để không ai còn có thể viện cớ 
mình thiếu thốn" (LB.55,19). 

Dĩ nhiên ngày nay chúng ta có những nhu cầu không giống với những nhu cầu của các đan 
sĩ thời thánh Biển Đức. Ví dụ: máy đánh chữ, computeur, máy cassette, xe đạp và ngay cả xe 
hơi v.v... Nhu cầu của các đan sĩ thay đổi với thời gian và tùy theo địa phương. Nhưng có thể 
tóm tắt: những nhu cầu thiết yếu cho đời sống đan sĩ và sự cần thiết cho việc bổn phận của 
đan sĩ. Cha Biển Đức Henri Denis, Đấng sáng lập dòng Xitô ở Việt Nam, đã đặt tiêu chuẩn nầy 
cho đan sĩ: Sống như người nghèo và dùng những đồ mà người nghèo bản xứ có thể có. 
Người đan sĩ tốt là người luôn luôn bằng lòng với sự ít ỏi thiếu thốn của mình, và biết giới 
hạn tối đa những nhu cầu vật chất để sống tinh thần khó nghèo theo gương Chúa Kitô. 

- Câu 4: "Vì ngay đến thân xác và ý muốn của mình 
                   đan sĩ cũng không được tự do xử dụng". 

Câu nầy không những nói lên lý do biện minh cho câu 3, nhưng đó là một trong hai câu 
then chốt của đoạn luật nầy. Nó nói lên ý nghĩa của các lời khấn dòng, nhất là lời khấn vâng 
phục. Đó cũng là ý nghĩa tận hiến hy sinh của đời sống đan tu. Thánh Phaolô nói: "Nhân 
danh lượng khoan hồng của Thiên Phụ, tôi nài xin anh em hiến dâng thân mình làm của lễ hy 
sinh sống động, lành thánh, đẹp lòng Thiên Phụ; đó là việc phụng thờ tâm linh anh em phải 
làm" (Rom 12,1). 

Của cải là những sự vật ở bên ngoài bản thân con người. Thân xác, nhất là ý muốn là cái 
gì trong con người, gắn liền với bản vị con người. Nếu đan sĩ chỉ khước từ những sự vật  bên 
ngoài mà thôi thì chưa nói được là từ  bỏ tất cả, là tận hiến toàn thân. Từ bỏ ý muốn của 
mình, đó mới là khó, từ bỏ cả ước muốn tâm tư, đó mới nói được là từ bỏ hoan toàn. Thánh 
Biển Đức muốn rằng đan sĩ phải trở nên giống Chúa Kitô trong việc tự hạ từ bỏ "Kenosis" 
của Người (Phil 2,9-11). 

Đối với đan sĩ, Chúa Kitô phải là "Chủ" của cuộc đời họ, "Các đan sĩ không lấy gì hơn Chúa 
Kitô". Đó cũng là mục đích của việc khước từ của cải và sống tinh thần khó nghèo. "Hạnh 
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phúc thay những nguời nghèo khó vì Nước Trời!"     Đan sĩ không tự do xử dụng ý muốn của 
mình. Đó là sự khó nghèo toàn diện. Sự khó nghèo thực sự trước tiên là sự khó nghèo nội 
tâm, sự khó nghèo trong ý muốn. Cassien viết: "Nếu trong mỗi người chúng ta, ý muốn có 
của ngự trị và điều khiển, thì dù trong thực tế không có của gì cả cũng chẳng ích lợi gì" 
(Institutions 4,21). Sự nghèo khó vật chất tự nó không phải là mục đích. Thánh Biển Đức 
không nói đến sự khó nghèo (Pauperitas), nhưng Người nói đến sự khước từ sở hữu cá 
nhân. Chúa Kitô không hề chủ trương nghèo đói hoá nhân loại. Trái lại, người rất thương 
người nghèo khổ, và muốn giải phóng họ khỏi sự khốn cùng.  Ở trong nhà dòng cũng như ở 
ngoài đời, sự thiếu thốn vật chất là một tình trạng khổ sở không thể chấp nhận được. Sự 
phồn thịnh của quê hương xứ sở là điều mà mỗi công dân phải hợp tác thực hiện. Đất nước 
xứ sở sẽ khổ sở nghèo nàn, nếu mỗi người công dân chỉ nghĩ tới quyền lợi mình, chỉ lo cho 
mình và chiếm đoạt của công! 

 Thánh Biển Đức luôn luôn theo nguyên tắc nầy: "Thiêng liêng phải được ưu tiên hơn vật 
chất". Đó là mẫu mực Người dạy viện phụ phải luôn luôn đối chiếu và hành động (LB. 2,33-
36 và 57, 1-3). Thánh Biển Đức muốn rằng các đan sĩ không chiếm hữu cho mình, không có 
gì cả để họ được thư thái và tự do trong tâm hồn mà phụng sự Chúa. Vì "Kho tàng ở đâu thì 
lòng người cũng ở đó". Đan sĩ không tìm kiếm gì khác ngoài Chúa và thánh ý của Người (LB. 
58, 5-7). Khước từ của cải và sống tinh thần nghèo khó nội tâm như thánh Biển Đức truyền 
dạy, đó là sống tin yêu phó thác vào Cha trên trời như Chúa Giêsu đã giảng dạy (Mt 6, 25-
34). 

 Câu 5a: "Mọi sự cần thiết thực sự thì đan sĩ phải                     cậy trông xin viện phụ". 

Trong câu nầy có hai chữ cần được lưu ý: "Mọi sự cần thiết thực sự" (Omnia vero 
necessaria) và "phải cậy trông xin viện phụ" (a patre sperare monasterii). Trong đoạn luật  
55, câu 18, thánh Biển Đức nhắc lại cho viện phụ điều người dạy các đan sĩ ở đây: "Để diệt 
trừ tận gốc cái nết xấu giữ của riêng, viện phụ phải cấp phát cho các đan sĩ những sự cần 
thiết". Những sự cần thiết thực sự đó là cơm ăn, áo mặc và các dụng cụ cần để chu toàn việc 
bổn phận trong cộng đoàn. Thánh Biển Đức không muốn các đan sĩ phải khổ cực thiếu thốn, 
nhưng người không chấp nhận cho các đan sĩ những của dư thừa không cần thiết. Để việc 
thẩm định nhu cầu cần thiết cho các đan sĩ được đúng đắn không bất cập và cũng không thái 
quá, thì thánh Biển Đức không những đã liệt kê một số đồ vật cần dùng trong đoạn 55, mà 
Người còn cho viện phụ và các đan sĩ những huấn dụ cụ thể: Đoạn 34 đặt vấn nạn: "Có phải 
mọi người đều nhận nhu cầu bằng nhau không?" Đoạn 36 nói về anh em đau ốm và đoạn 37 
đối với trẻ em. Đoạn 39 và 40 nói về phân lượng thức ăn đồ uống. Đoạn 54 nói về việc nhận 
quà từ người ngoài. 

Những huấn dụ trong các đoạn luật trên đây rất hợp lý và trung dung để áp dụng trong 
đời sống cộng đoàn. Tuy nhiên luật pháp không thể thay thế được tình người. Không thể áp 
dụng luật pháp một cách máy móc cho mọi người, cho mọi thời đại và mọi nơi. Vì thế thánh 
Biển Đức ban cho viện phụ quyền cứu xét và phân định nhu cầu cần thiết cho các đan sĩ dựa 
theo qui luật đan tu. Đó là điểm khác nhau giữ thánh Pachôme và Biển Đức. Luật thánh 
Pachôme viết: "Đan sĩ chỉ được xử dụng những gì mà luật dòng ban phép" (Praec. 81). Còn 
thánh Basilius lại chủ trương chia đều. Mỗi đan sĩ nhận phần theo quyết định của Bề trên, 
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cần hay không mặc kệ. Người nói: "Ai chiếm đoạt cái gì làm của riêng, sẽ bị tách rời khỏi 
Cộng Đoàn. Ai không chịu dùng phần của mình, sẽ bị liệt vào hạng vô dụng" (Reg. Fus. 7,2; 
85 và Reg.Brev. 62). Thánh Biển Đức chủ trương một cách nhân đạo và hợp lý hơn. Ngoài 
những gì mà luật dòng ban phép, người còn để cho các đan sĩ được quyền xin riêng viện 
phụ. Nói cách khác, thánh Biển Đức ban cho viện phụ được toàn quyền định đoạt nhu cầu 
cần thiết của anh em. 

 Nếu viện phụ có quyền cho thì các đan sĩ cũng phải khiêm tốn xin. "Đan sĩ phải cậy trông 
xin viện phụ". Tất cả phải tin tuởng, phải cậy nhờ vào viện phụ, chứ không phải là vấn đề có 
của hay không có của. Đan sĩ phải là người thực sự nghèo khó trong tinh thần; nghĩa là có 
mà như không có, tất cả lệ thuộc vào viện phụ và cộng đồng. Đan sĩ không có gì hết, nhưng 
lại không phải bận tâm lo lắng gì cả; vì mọi sự đều nhờ viện phụ (a patre sperare monasterii). 
Đó là sống theo tinh thần phó thác con thơ. 

Thánh Biển Đức trao cho viện phụ và cộng đồng trách nhiệm phải lo cho mỗi đan sĩ các 
nhu cầu vật chất cần thiết để đan sĩ an tâm phụng sự và tìm kiếm chúa. Một khi không còn 
phải bận tâm về của ăn nuôi xác, áo mặc che thân, thì đan sĩ có tự do thực sự của con cái 
Chúa. Đó là mục đích của việc khước từ của cải. "Tiên vàn phải tìm kiếm những sự trên trời". 
Quên đi mục đích ấy, đan sĩ sẽ là người trốn đời, ăn bám cộng đoàn và đi lạc đường mình đã 
chọn. 

 - Câu 5b: "Đan sĩ không được có của gì mà viện phụ  
                  không ban phép hoặc ban phát cho dùng". 

 Câu nầy là một câu giải nghĩa câu 5a cho rõ ràng hơn và nhắc lại ý tưởng đã nói trong hai 
câu 2 và 3 trên đây. Trong câu nầy cũng như các câu đã nói trên, hầu như thánh Biển Đức 
ban cho viện phụ quá nhiều quyền. Nhưng đây không phải là chủ ý của thánh Biển Đức. Điều 
mà Người muốn đó là các đan sĩ phải nhìn nhận viện phu như người cha của gia đình đan 
viện và người đại diện Chúa để lo lắng cho đoàn con của người về mặt tinh thần cũng như 
vật chất. Mọi sự đan sĩ dùng đều nhờ viện phụ. Như thế đan sĩ là một người con tự do của 
Thiên Chúa và của cộng đoàn đan viện. Với tinh thần con thảo, đan sĩ dùng mọi sự trong sự 
vâng lời, biết ơn và ý thức trách nhiệm đối với Thiên Chúa và anh em đồng tu. 

 Cũng trong ý  hướng "diệt tận gốc cái nết xấu chiếm giữ của riêng" mà thánh Biển Đức 
còn truyền viện phụ phải thỉnh thoảng làm công việc của cảnh sát công an: "Viện phụ hảy 
thường xuyên kiểm soát giường chiếu, phòng ngủ của anh em, kẻo có ai có của riêng gì 
chăng" (LB.55, 16). 

Ngày nay hầu như không có viện phụ nào đủ can đảm làm cái việc lục soát đó nữa. Giả 
như có viện phụ nào dám kiểm soát đi nữa, thì cũng rất khó thực hiện. Con người hôm nay 
làm sao hiểu được việc viện phụ kiểm duyệt thư từ của các đan sĩ?  Nếu mỗi người đan sĩ có 
can đảm xét mình và dám nhìn sự thật, chúng ta sẽ thấy đồ dùng riêng của chúng ta như thế 
nào. Hảy mở toang cửa sổ cho ánh sáng Thánh Linh lọt vào phòng của mỗi người chúng ta, 
ắt chúng ta sẽ thấy biết bao nhiêu sự trong đó đã xâm nhập vào từ nhiều ngã khác nhau mà 
không có phép viện phụ!  Có phải là vì thời gian đã làm phai nhạt lý tưởng hay là cái "gốc rễ 
chiếm của riêng" còn sót lại vì chúng ta đã không chịu đào cho hết? Phải chăng luật thánh 
Biển Đức chỉ được viết ra cho các đan sĩ đương thời với Người? Luật nầy có còn giá trị cho 
đan sĩ thời nay nữa chăng? Nếu còn giá trị thì chúng ta phải làm sao đây ?  
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 - Câu 6a: "Tất cả mọi sự là của chung cho mọi người,  
                    như lời Thánh Kinh đã viết". 

 Câu Kinh Thánh nguyên văn trong Công Vụ Tông Đồ như vầy: "Số những người đã tin 
đông đúc, mà hết thảy một lòng một tâm hồn với nhau, không ai nói của gì là riêng tư nữa, 
nhưng mọi người coi tất cả là của chung. Nên giữa họ không ai túng thiếu, vì ai có nhà cửa 
đất đai đều bán đi và lấy tiền đem đến giao cho các Tông Đồ, để rồi các Ngài phân phát cho 
mỗi người tùy theo nhu cầu" (CV. 4,34-34). 

Hình ảnh của cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên đó là hình ảnh lý tưởng của các cộng đồng đan 
tu. Các Giáo phụ lập dòng như Pachomeus (346), Basilius (373), Augustinus (430) và thánh 
Biển Đức đã áp dụng kiểu cách sống đó trong các đan viện. Việc khước từ tư hửu là bước 
đầu để thực hiện đời sống chung. Việc để chung của cải và khước từ quyền tự do quyết định 
và xử dụng của cải là những yếu tố căn bản để đời sống chung hiện hữu một cách tốt đẹp. 
Nếu cộng đồng và viện phụ có nhiệm vụ bảo đảm đời sống vật chất cho mỗi đan sĩ, thì mỗi 
đan sĩ cũng có bổn phận góp phần xây dựng cộng đồng. Sự góp phần xây dựng một cách cụ 
thể trước tiên là để của chung. "Mọi sự phải là của chung cho mọi người". Tất cả là của 
chung, không những cái mình có, mà cả cái mình là: Khả năng, sức lực, và sự hiện hữu của 
mình 98. 

Trong chiều hướng xây dựng cộng đoàn một cách cụ thể, cassien đặt ra nguyên tắc nầy: 
"Những gì đan sĩ thâu hoạch được do công việc hằng ngày hoặc bởi sức lao công, hảy bỏ 
chung vào quĩ của cộng đồng. Đừng có tự hào về công sức của mình, nhưng hảy sống tiết 
kiệm chừng mực để giúp cộng đoàn trang trải những nhu cầu chung" (Inst. 4,14). 

- Câu 6b:“ Không ai được lấy gì làm của riêng 
                 hoặc nói năng và dùng như của riêng mình". 

 Việc sở hữu chung của cải là nền tảng của đời sống cộng đoàn. Mở đầu quyển luật của 
mình, thánh Augustin viết: “Mục đích số một của đời sống cộng đoàn của các con, đó là sống 
chung hoà thuận và có một tâm hồn và một con tim trong Chúa. Vì thế không có gì là của 
riêng từng người, nhưng tất cả mọi sự thuộc về cộng đoàn, và bề trên sẽ  phân chia cho 
từng người tùy theo nhu cầu của mỗi người" (Praec. I,4). 

Nếu so sánh câu nầy với câu 6 trong đoạn luật 33 của thánh Biển Đức, chúng ta thấy 
rằng: Thánh Augustinus nhấn mạnh về sự khó nghèo và đời sống cộng đoàn, trong khi đó 
thánh Biển Đức lại nhấn mạnh về sự khước từ sở hữu. Câu 6b cấm hẳn đan sĩ không được 
lấy của chung làm của riêng, dầu chỉ bằng lời nói và thái độ. Về điểm nầy, thánh Biển Đức lấy 
lại tư tưởng của thánh Basilius và Cassien. Nhưng cách hành văn và kiểu nói của Người nhẹ 
nhàng và nhân hậu hơn. Thánh Basilius nói: "Nếu ai gọi cái gì là của riêng mình, thì người ấy 
sẽ bị loại ra khỏi Giáo Hội (cộng đoàn)" (Reg. 7,2). Nghĩa là áp dụng hình phạt "dứt phép 
thông công". Còn Cassien thì cấm các đan sĩ ngay cả việc dùng sở hữu đại danh từ "của tôi", 
"của anh". Người nói: "Ai cả gan ăn nói như vậy thì bị liệt vào hạng trộm cướp" (Inst IV, 13). 
Thánh Biển Đức lấy lại tư tưởng của các Giáo phụ, nhưng với một lối hành văn ngắn gọn nhẹ 
nhàng hơn. Người cấm đan sĩ không được ước muốn chiếm đoạt của chung bằng lời nói 

                                                      

98 Dom Denis Huerre, Von Tag zu Tag, trang 206. 
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hoặc thái độ thèm muốn. Đó cũng là điều ma giới răn thứ 10 cấm chúng ta: "Con chớ ước 
muốn chiếm đoạt của cải tha nhân" (Xh 20, 17 và Lv. 5,21). Đối với mọi người tín hữu, Kinh 
Thánh dạy rằng: "Đừng thèm muốn gì cả! Hảy gạt bỏ mọi ước muốn chiếm hữu những gì 
không thuộc về con! Bởi vì sự thèm khát của cải tha nhân thì vô biên vô tận và không bao 
giờ no thỏa, như có lời viết rằng: "Kẻ hà tiện sẽ không bao giờ no đủ" (Gv. 5,9) 99. 

 Đối với đan sĩ, không phải chỉ có sự khó nghèo bề ngoài và hình thức, nhưng quan trọng  
hơn cả là khó nghèo bằng tinh thần và trong tâm hồn. Thánh Biển Đức muốn các đan sĩ phải 
có một qủa tim thanh bần để có thể chiếm hữu Thiên Chúa và xem thấy sự vinh quang của 
Nguời. 

- Câu 7: "Nếu đan sĩ nào chiều theo cái nết xấu đáng ghét nầy,  thì hảy khuyên răn cảnh 
cáo một vài lần..." 

 Ở đây một lần nữa thánh Biển Đức nói đến sự ham muốn chiếm hữu như một nết xấu. 
Nhưng người thêm vào tỉnh từ "nequissimo", nghĩa là "rất đáng ghét". Bản năng chiếm hữu 
có trong mỗi người. Đó là một khuynh hướng tự nhiên. Nhưng đối với đan sĩ, bản năng nầy 
sẽ phá hoại đời sống thiêng liêng của họ và gây ra nhiều sự khó khăn cho đời sống chung 
trong đan viện. Đó là một sự thèm thuồng "Có của", một thứ dục vọng như bao dục vọng 
khác. Trong đoạn luật 7 câu 24, thánh Biển Đức cảnh cáo chúng ta rằng: "Kinh Thánh dạy 
đừng chạy theo dục vọng! Phải đề phòng những ước muốn xấu xa, vì cái chết rình chờ bên 
cửa lạc thú". Tiếng Delectatio ở đây là thú vui (Lust, plaisir, réjouissance) một thứ lạc thú ích 
kỷ tội lỗi. 

Viện phụ có bổn phận phải khuyên răn cảnh cáo các đan sĩ chiều theo "lạc thú chiếm 
hữu". Thánh Biển Đức không dùng biện pháp "dứt phép thông công" hoặc lập tức phạt vạ, 
nhưng Người muốn cho đan sĩ có cơ hội sửa mình từ bỏ nết xấu đó. Phải nhắc bảo, khuyên 
răn và cảnh cáo...một cách kín đáo và sau cùng công khai theo tinh thân Phúc âm (Mt 18,15-
20).  Ở đây phản ảnh tình thương của Chúa Giêsu đối với tội nhân. Nếu có phải dùng đến 
hình phạt theo luật dòng qui định là vì: Thứ nhất đã sửa dạy nhiều lần mà đan sĩ có nết xấu 
vẫn cố chấp không chịu sửa mình.  Thứ hai vì muốn cho đan sĩ hoán cải để được cứu rỗi. 

- Câu 8: "Đan sĩ không chịu hoán cải, sẽ bị phạt theo luật dòng".  

Mọi vi phạm luật pháp đều có hình phạt. Nhưng phạt như thế nào đó mới là vấn đề. 
Thánh Biển Đức không những nghĩ đến lợi ích chung của cộng đoàn, nhưng nhất là Người để 
ý phần rỗi của mỗi người anh em. Nhiều chỗ trong quyển luật của Nguời, thánh Biển Đức 
luôn luôn nhắc viện phụ phải để ý đến lợi ích thiêng liêng và phần rỗi của anh em. "Trước 
hết viện phụ chớ bao giờ sao nhãng hoặc coi nhẹ phần rỗi các linh hồn mà Chúa đã ủy thác, 
mà quá bận tâm đến của cải phù vân chóng tàn!" (LB. 2,33). 

Những biện pháp chế tài theo pháp luật đã được thánh Biển Đức hoạch định trong các 
đoạn luật sau đây: Đoạn 23 đến 28, đoạn 44-46. Chỉ cần đọc những đoạn luật đó thì chúng 
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ta thấy thánh Biển Đức thương yêu các đan sĩ có lỗi và mong muốn phần rỗi các linh hồn 
dường nào. 

        "Thương con cho roi cho vọt, 
          Ghét con cho ngọt cho bùi". 

Câu tục ngữ nầy nói lên ý nghĩa mà thánh Biển Đức muốn viện phụ phải thể hiện đối với 
các đan sĩ sai lỗi, nhất là những đan sĩ cố chấp chiều theo nết xấu chiếm hữu của riêng. 

 

9.4.  KẾT LUẬN THỰC HÀNH 

Về nhân đức khó nghèo theo tinh thần Phúc Âm, thánh Biển Đức đã không viết thiên 
khảo luận thần học nào cả. Nhưng với 8 câu ngắn gọn trong đoạn luật  33 nầy, Người đã 
diễn tả đầy đủ ý nghĩa. "Nếu con muốn được nên trọn lành thì hảy bán tất cả những gì con 
có, đem bố thí cho người nghèo. Rồi đến theo ta" (Mt. 19,21). Từ bỏ mọi sự để theo Chúa 
không phải chỉ là một tác động duy nhất, một lần cho tất cả. Đan sĩ phải diễn tả sự từ bỏ đó 
bằng những tác động cụ thể trong đời sống của mình liên tục cho đến chết. Khước từ sở 
hữu, từ bỏ ý riêng là những cử chỉ trung thực diễn tả "việc từ bỏ mọi sự để theo Chúa Kitô", 
Đấng đã tự hạ chấp nhận nghèo nàn vì chúng ta (2Cr 8,9).  Không có của cải, không muốn 
chiếm hữu gì cả,  đó là cách sống của những người  "không lấy  gì  hơn  Chúa Kitô". 

 Với đoạn luật 33 nầy, thánh Biển Đức phác họa cho các đan sĩ một chương trình sống 
phù hợp với lý tưởng khó nghèo Phúc Âm. Con đường đưa đến lý tưởng thánh thiện là con 
đường hẹp và đầy khó khăn. Đan sĩ có thể đi trên con đường đó cho đến cùng đích, nếu họ 
không mang theo gì hết, ngoài niềm tin tuyệt đối vào tình yêu Chúa Kitô. Trong cuộc hành 
trình về Nước Trời, đan sĩ có những bạn đồng hành cùng lý tưởng. Họ làm thành những cộng 
đoàn đan tu, trong đó mỗi người là anh em. Họ chia sẻ gánh nặng cho nhau, và giúp nhau 
tiến bước tới lý tưởng hoàn thiện đức ái. Để có thể dốc toàn lực vào việc tiến đức, họ chọn 
mẫu mực sống của cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi. "Tất cả phải là của chung cho mọi người" 
để không ai phải thiếu thốn gì cả. Như thế đan sĩ tìm đươc sự tự do thực sự của con cái 
Thiên Chúa. 

Nhưng trong thực tế như thế nào? Để không hổ thẹn với lương tâm mình, mỗi đan sĩ 
phải can đảm nhìn vào sự thật và tự xét mình. Những người có trách nhiệm đối vói anh em 
và đời sống đan tu cũng phải xét mình tự vấn lương tâm. 

Đối với vấn đề của cải vật chất, chúng ta có thái độ nào?  Sự thèm muốn của cải là một 
tên độc tài bất nhân có thể lôi kéo chúng ta vào trong cơn lốc của thời đại. Chúng ta có can 
đảm cương quyết tìm cách thoát ra ngoài cơn cuồng phong vật chất hôm nay không? Hay là 
chúng ta đang nhắm mắt cuộn mình theo chiều gió? 

Của cải chúng ta đang dùng có thực sự cần thiết chăng? Chúng đã đến từ đâu? Có phép 
của Bề Trên không? Rồi chúng ta sẽ đi đâu?  Nếu Bề Trên chiếu theo luật để tịch thu những 
gì chúng ta đang dùng trái phép hoặc dư thừa vô ích,  chúng ta sẽ phản ứng như thế nào? 

Đã có lần nào chúng ta can đảm từ chối nhận quà chưa? Trong đời sống hằng ngày chúng 
ta có bằng lòng với cái ít ỏi nhất, tầm thường nhất không (LB.7,49)? 
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Của cải quí trọng nhất đối với mọi người đó là bà con thân thuộc, là ý muốn riêng, là sự 
tự do. Những của quí đó gắn liền với con tim xác thịt loài người. Trên nguyên tắc, đan sĩ đã 
từ bỏ mọi sự, bởi vì họ là những người đã công khai long trọng tuyên bố theo Chúa Kitô. 
Nhưng trong thực tế, chúng ta đã từ bỏ thực sự những thứ của quí đó chưa? Hay là bằng 
cách nầy hay cách khác chúng ta đang tìm cách đòi lại? 

Tóm lại, chúng ta có đặt tin tưởng vào sự lo lắng quan phòng đầy tình thương của Thiên 
Chúa là Cha trên trời, hay là chỉ cậy vào tiền của vật chất và những hứa hẹn của nó?100. 

Trên đây là những câu hỏi làm cho mỗi một đan sĩ phải suy nghĩ và trả lời trước mặt  
Chúa. 

Tuy nhiên khi đặt vấn đề khó nghèo đan tu, nếu chúng ta không đề cập đến sự khó nghèo 
của cộng đoàn và của Bề Trên thì đó là một sự thiếu sót và không công bằng. Không ai có thể 
phủ nhận rằng Viện phụ hay Bề trên cũng là một đan sĩ. Thánh Biển Đức đòi hỏi Viện phụ 
phải là một đan sĩ gương mẫu. Cho nên viện phụ cũng phải giữ những gì liên quan đến sự 
khó nghèo và đời sống chung như anh em, và để làm gương thì  Người phải hơn anh em 
nhiều.  

Với tư cách đại diện cho Chúa Kitô và thay mặt cho tất cả anh em trong cộng đoàn, viện 
phụ được quyền phân phát cho anh em những gì Người thấy cần và hợp lý. Tất cả là của 
chung. Viện phụ cho ai hay làm cái gì ngoài phạm vi trách nhiệm của mình là điều bất hợp 
pháp. Viện phụ chỉ là người quản lý tài sản của Chúa.  Luật dòng và hiến pháp đã chỉ định rõ 
ràng quyền hạn của Người. Ngoài nhiệm vụ giáo huấn, viện phụ phải lo cho anh em có đủ 
điều kiện để sống ơn gọi đan tu của họ. Một trong những bận tâm lớn của viện phụ đó là 
vấn đề kinh tế tài chánh. 

Thực vậy, vấn đề tổ chức kinh tế tài chánh trong các đan viện, nhất là thời nay trong thời 
đại văn minh vật chất và kỷ thuật là một vấn đề khó khăn và phức tạp. Đan sĩ cũng là con 
người, cho nên họ không chỉ sống bằng không khí mà thôi. Đan viện là một cộng đoàn gồm 
nhiều người, cho nên cũng phải lệ thuộc nhiều luật lệ xã hội chi phối và đòi hỏi: Thuế má, 
đóng các loại bảo hiểm xã hội v.v... 

Cái bận tâm không thể tránh được cho viện phụ và vị quản lý của đan viện, đó là sự bảo 
đảm vật chất cho các đan sĩ và bảo trì nhà cửa của đan viện. Từ sự bận tâm đó, các ngài tìm 
cách kiếm tiền, và có thể cũng "làm tiền" nữa. 

Ở đây chúng ta có thể kể ra trên 36 kiểu cách "làm tiền" của các Ngài. Chính đáng và bất 
chính. "Làm tiền bất chính" nghĩa là không phù hợp với địa vị và ơn gọi của đan sĩ. Người ta 
tự hỏi việc đi buôn và bán hàng rong có thích hợp cho một đan sĩ chiêm niệm không? Người 
ta cũng có thể đặt vấn đề về việc Bề Trên chủ trương viết thư xin tiền rồi để nhà băng kiếm 
lời hoặc chơi "hụi" cách nầy hay cách khác. Một việc làm khác cũng không phù hợp với tinh 
thần của đoạn luật 33 nầy đó là tìm "Cha mẹ thiêng liêng" đỡ đầu cho các đan sĩ với mục 
đích nhận được sự giúp đỡ vật chất của họ. Thực ra chính bề trên tạo cho đan sĩ của mình 
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những cám dỗ chiếm hữu và vương vấn! Không phải tất cả "Cha mẹ thiêng liêng" là vô vị lợi 
và cao thượng đâu, cũng không phải tất cả mọi đan sĩ đều có bản lĩnh dám can đảm khước 
từ.  

 Bên Âu tây ngày nay với nền kỷ nghệ cơ khí phát triển, nhiều Bề Trên hùn vốn đầu tư để 
tìm nguồn lợi cho nhà dòng. Một việc làm xem ra dúng đắn, nhưng vì công việc làm ăn 
chung vốn, cho nên cũng có chuyện áp phe theo kiểu cách của người đời! Tôi đã thấy những 
đan viện không khác gì một xí nghiêp. Nhân viên làm việc cho nhà dòng ra vào tấp nập rộn 
ràng không còn cảnh yên tĩnh của một đan viện hoặc chốn nghiêm trang của lũy cấm nhà 
dòng. Bề trên hầu như suốt ngày bận rộn với việc tổ chức làm ăn và quanh quẩn bên bàn 
giấy kế toán, không còn thì giờ để gần gũi dạy dỗ anh em! Có một vài nhà dòng khác, vì 
nguồn lợi kinh tế, đã trở thành một khách sạn hơn là một đan viện! 

Thánh Biển Đức nói rõ ràng về vấn đề làm việc và cầu nguyện trong đoạn luật 48.  Người 
chủ truơng đan sĩ không được ở nhưng. Đan sĩ tốt đó là đan sĩ sống bằng sức lao động của 
mình (LB. 48,8). Tuy nhiên thánh Biển Đức không chấp nhận việc biến đổi đan viện thành 
một cơ sở làm ăn. Ngày nay có nhiều bề trên tự tiện đảo ngược khẩu hiệu nầy của thánh 
Biển Đức: "Ora et labora" các Ngài đã đặt labora trước Ora, nghĩa là chủ trương làm việc 
nhiều hơn cầu nguyện. Việc ưu tiên lao động lợi tức đưa đến hậu quả đời tu - cá nhân và 
cộng đồng - sa sút và xuống dốc. 

 Thật vậy lịch sử dòng tu chứng minh cho thấy từ cổ chí kim chưa có đan viện nào phải 
đóng cửa vì các đan sĩ trong đó phải chết đói. Trái lại đã nhiều nhà dòng phải "chết" vì đời 
sống vật chất quá sung túc giàu sang. Câu chuyện trong "Cổ học tinh hoa" sau dây thật là ý 
nghĩa: 

"Sở Quảng đời nhà Hán, làm quan trí sĩ về hưu, được vua ban cho rất nhiều vàng bạc. Con 
cháu của cụ thấy thế, bèn cậy những người già cả trong họ đến nói với cụ lập nhiều cơ 
nghiệp và mua ruộng đất để lo cho con cháu về sau. Cụ trả lời rằng: 

 "Ta tuy già lão, há lại không nghĩ đến con cháu hay sao? Hiện giờ ta đã có ít ruộng 
nương, cửa nhà cũ của cha ông để lại. Con cháu ta mà siêng năng chăm chỉ làm việc thì từng 
ấy cũng đủ ăn, đủ mặc bằng người rồi. Nếu bây giờ ta lại làm giàu thêm cho chúng để cho 
thừa thãi dồi dào, thì ta chỉ làm cho chúng lười biếng thêm ra thôi. Người giỏi mà sẵn có 
nhiều của, thì làm mất chí hay; người ngu mà sẵn có nhiều của thì càng thêm tội lỗi. Vả lại 
tích trử của cải nhiều thì chỉ tổ làm cho người ta oán. Ta đã không có gì giáo hoá được con 
cháu ta, thì ta cũng không nên làm cho chúng có nhiều tội lỗi và để thiên hạ ai hoán chúng 
cho thêm phiền. 

 Những của cải ta đang có đây là ơn của vua trên hậu đãi kẻ bầy tôi già lão nầy, ta chỉ 
muốn cùng mọi người bà con họ hàng làng nước vui hưởng cái ơn ấy để trọn tuổi đời chẳng 
phải lẽ ư ? Người trong họ nghe nói thế, ai nấy đều cảm phục" (Hán thư Sở-Quảng truyện). 

 Để nói về của cải vật chất trong đan viện, thánh Biển Đức còn khôn ngoan hơn Sở Quảng 
trong câu chuyện trên đây. Người đặt ra những luật lệ rất khôn ngoan. Điển hình là đoạn 
luật 31 nói về người quản lý trong đan viện hoặc những đoạn luật nói về viện phụ. Thánh 
Biển Đức luôn luôn cảnh giác những người có trách nhiệm trong đan viện phải đề phòng sự 
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quyến rũ của tiền bạc và ý thức về trách nhiệm thiêng liêng. Người nói: "Trước hết, viện phụ 
đừng sao nhãng, hoặc coi nhẹ phần rỗi các linh hồn Chúa ủy thác, mà quá bận tâm đến của 
cải phù vân thế tạm chóng tàn. Nhưng Ngài phải biết rằng: Tiên vàn hảy tìm nước Thiên 
Chúa và sự công chính của Người, rồi những sự khác sẽ được ban thêm cho các con". Và lời 
khác rằng: "Kẻ kính sợ Chúa sẽ chẳng thiếu thốn chi" (LB. 2,35-36). Đó chính là đỉểm khác 
biệt giữa đan viện và các công ty dịch vụ làm ăn, giữa đan viện và các tổ chức kinh doanh, 
giữa đời sống đan tu và xã hội chủ nghĩa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Thánh Phanxicô Assisiô 
Hiện thân khó nghèo Phúc Âm 

 

 

10.  GIÁO-HỘI NGHÈO HAY LÀ 

       NGƯỜI NGHÈO TRONG GIÁO-HỘI ? 

 

Đứng trước hang đá và suy niệm về mầu nhiệm Con-Thiên-Chúa nhập thể làm người, 
Charles de Foucauld nguyện cầu: "Ôi lạy Chúa Giêsu, đây quả thực là cái nghèo thần diệu! 
Nơi Chúa chọn cho giây phút chào đời là hang đá dành cho loài vật. Những người đến thờ 
lạy Chúa đầu tiên là các mục đồng nghèo. Cha mẹ mà Chúa chọn là những người thợ túng 
thiếu. Trong những ngày sống ở  đời, sự nghèo nàn là bạn đồng hành của Chúa. Và Chúa đã 
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trối lại làm gia nghiệp cho các Thánh, cho tất cả những ai muốn theo Chúa, cho những người 
muốn làm môn-đệ của Chúa. Bằng chính đời sống gương mẫu, Chúa đã rao giảng về sự khó 
nghèo. Chúa tán dương, ca ngợi và quả quyết bằng chính lời chân thật" 101. 

"Phúc cho những ai khó nghèo, vì Nước-Trời thuộc về họ" (Mt 5,3). Lời tuyên bố của Chúa 
Giêsu đó có còn ý nghĩa nữa không trong thời đại của chúng ta? Đặt lại vấn đề Giáo-Hội 
nghèo trong hiện tình thế giới hôm nay thiết tưởng cũng là điều cần thiết. 

Hơn bao giờ hết, Giáo-Hội hôm nay ý thức được giá trị của sự khó nghèo trong bản chất 
của mình cũng như nơi người nghèo. Công-Đồng Vaticanô II tuyên bố: "Cũng như Chúa Kitô 
đã đem lại cho thế gian ơn cứu độ qua sự nghèo hèn và bách hại, Giáo-Hội cũng được mời 
gọi đi vào con đường đó để chuyển thông cho loài người hậu quả của ơn cứu chuộc" (HCGH. 
8). Hơn nữa, "chính tinh thần nghèo khó là vinh dự, là ấn tích của Giáo-Hội Chúa Kitô" (số 
88). Nếu viết lại đây tất cả những gì nói về Giáo-Hội nghèo, thiết tưởng bài nầy sẽ thành một 
thiên khảo luận dài. Vì thế bài nầy sẽ không bàn đến quan niệm cũng như thái độ sống của 
Giáo-Hội qua dòng lịch-sử, nhưng chỉ nêu ra một vài cảm nghĩ về vấn đề Giáo-Hội nghèo với 
người nghèo trong thế giới đa diện hôm nay. 

 

10.1. Giáo-Hội nghèo 
         hay người nghèo trong Giáo-Hội ?   

Thực tế và Phúc-Âm đặt ra cho chúng ta nhiều câu hỏi tế nhị và phức tạp: Giáo-Hội nghèo 
hay là người nghèo trong Giáo-Hội? Giáo-Hội nghèo hay là Giáo-Hội của người nghèo? Giáo-
Hội sống cái nghèo của Tin-Mừng hay là Giáo-Hội chỉ rao giảng Tin-Mừng nghèo khó của 
Chúa Kitô? 

Giáo-Hội của Chúa Kitô tự bản chất phải là nghèo. Hiền-Thê của Chúa Kitô không thể là 
một cô gái giàu. Là Thân-Thể của Chúa Kitô, Giáo-Hội không thể giàu có được, bởi vì Chúa 
Kitô vốn giàu có nhưng đã khước từ tất cả và trở nên nghèo hèn vì Giáo-Hội của Ngài. Vì thế 
sẽ phản Thầy là Chúa Kitô, nếu Giáo-Hội khước từ khó nghèo. "Anh em không thể vừa làm 
tôi Thiên-Chúa vừa làm tôi tiền của được" (Mt 6,24). Lời cảnh cáo của Chúa Giêsu không 
phải chỉ dành riêng cho từng cá nhân mà thôi, nhưng nó có giá trị cho cả cộng đồng Giáo-
Hội, nhiệm thể của Chúa Kitô. Tất cả những ai muốn theo Chúa Giêsu đều phải chấp nhận 
khước từ (Lc 14,33). Giáo-Hội của Chúa Kitô là toàn thể "Dân-Chúa" gồm có từ Đức Thánh-
Cha, các Hồng-Y và Giám-Mục tại Rôma cho đến một tín hữu vô danh sống trong rừng già 
vùng nhiệt đới. 

Chúa Giêsu đã chọn mười hai người nghèo để đặt nền móng cho tòa nhà Giáo-Hội của 
Ngài. Thánh Phêrô mà Ngài gọi là "Tảng Đá" vững chắc, chỉ là một người chài lưới nghèo. Vị 
Thủ-Lãnh tiên khởi của Giáo-Hội không có tiền bạc, nhưng Ngài cho tất cả những gì Ngài có 
(Cv 3,6). Tinh thần khó nghèo, khước từ và chia sẻ trong cộng đoàn Giáo-Hội tiên khởi là 
một phản ảnh đặc biệt của giáo lý Chúa Kitô về sự khó nghèo. Để thấy rõ hình ảnh Giáo-Hội 

                                                      

101  Charles de Foucauld, Ecrits spirituels, 12e Edition, p. 104. 
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nghèo mà Chúa Giêsu đã lập thì hãy đọc sách Công-Vụ Tông-Đồ, đặc biệt là đoạn 4 câu 32 
đến 36. Giáo-Hội thực sự sống khó nghèo dưới sự bách hại. 

Nhưng trong lịch sử của mình, Giáo-Hội đã nhiều phen chới với bên bờ quyền lực và phú 
quí giàu sang! Mặt khác người nghèo trong Giáo-Hội thời nào cũng có. Điều đó Chúa Giêsu 
đã nói trước với ông Giu-Đa (Ga 12,8). Ngày nay người nghèo trong cũng như ngoài Giáo-Hội 
được nói đến nhiều hơn bao giờ hết. Lớp người bần cùng nghèo đói là những dự phóng của 
tình thương, là mục đích của các kế hoạch hành động. Các tổ chức chính trị và tôn giáo 
muốn "xóa đói giảm nghèo" hô hào "giải phóng" giới cần lao. Nhưng thường cũng chỉ là 
những lời hô hào suông và những văn kiện để đó! Đừng nhắm mắt ta sẽ thấy: người nghèo 
còn đó và còn rất nhiều! Hai phần ba nhân loại đang bị thần đói hành hạ! Nghèo không phải 
chỉ thiếu cơm bánh tiền bạc mà thôi. Nghèo vì phải sống dưới sự kềm kẹp của áp bức và tội 
lỗi. Nghèo vì không có quyền làm người, thiếu tự do. Bất công xã hội là hiện tượng nghèo 
khổ nhất của thời đại chúng ta. Trước sự kiện đó, Giáo-Hội không thể làm gì khác hơn là trở 
nên nghèo như Chúa Kitô nhập thể để trở thành nhân chứng của Ngài và dấn thân giải thoát 
con người toàn diện vật chất và tinh thần. Giáo-Hội nghèo giống như  một cái máng rỗng để 
thông ơn cứu độ cho nhân loại. Nước hằng sống sẽ không thể chảy qua một cái máng đầy ắp 
cặn bã trần gian. Bình pha lê đầy đặc vàng bạc sẽ ngăn cản ánh sáng Chúa Kitô! 

 

10.2.  Giáo-Hội nghèo, 
           hay Giáo-Hội nghèo của người nghèo? 

"Giáo-Hội của người nghèo" là một cụm từ được dùng nhiều sau Công-Đồng Vaticanô II. 
Danh từ diễn đạt tư-tưởng. "Giáo-Hội của người nghèo" là một cụm từ thiếu sót và không rõ 
ràng, vì nó chưa nói hết những gì thiết yếu và có thể tạo những ngộ nhận. Chắc chắn bạn 
cũng như tôi không thể chấp nhận một Giáo-Hội giàu của người nghèo. Tất cả những hình 
thức giúp đỡ người nghèo bằng đồng tiền dư, hạt gạo thừa đều vô giá trị xết về phương 
diện nào đó. Người đàn bà góa bố thí một xu có giá trị hơn Giáo-Hội giàu tung ra cả bạc tỷ. 
"Bánh của kẻ giàu cho là thứ bánh cay đắng", thánh Justinô nói. Giá trị của sự giúp đỡ được 
định lượng theo mức độ khó nghèo và lòng độ lượng của người ban phát. 

Trước một thế giới đang cuộn mình trong pháo đài tiền bạc và hưởng thụ. Giáo-Hội phải 
theo gương của "Hiền-Phu" mình, Đấng đã đến vì người nghèo và cho người nghèo (2Cr 8,9). 
Chúa Kitô là tất cả và người nghèo là hiện thân của Ngài. Giáo-Hội chấp nhận nghèo với 
Chúa Kitô. Vì thế cái nghèo của Giáo-Hội không phải là nghèo vì bị áp đặt, cũng không phải là 
nghèo theo định ước, nhưng chính là cái nghèo của Chúa Kitô. Giáo-Hội dám dấn thân sống 
khó nghèo như những người nghèo: Không cơ sở kinh tài khổng lồ, không dịch vụ thương 
mại, không đặc ân, không miễn trừ, không khai thác, không làm tiền, không quyền lực... 
Những "cái không" đó làm thành một dây chuyền móc nối với những "chấp nhận" tích cực 
gây nên một sức mạnh cứu độ trần gian trong Chúa Kitô, với Chúa Kitô và nhờ Chúa Kitô. 

Không ai chủ trương một xã hội nhân loại khốn cùng cả. Thiên-Chúa tạo dựng và giải 
thoát con người là để thông hưởng hạnh phúc. Chúa Kitô đến giải thoát nhân loại khỏi cảnh 
lầm than tội lỗi. Sự cứu độ mà Chúa Kitô đã thực hiện là "giải phóng" con người toàn diện, 
cả xác lẫn hồn. Giáo-Hội nối tiếp chương trình cứu độ của Chúa Kitô. Nếu bản chất của Giáo-
Hội là nghèo như Chúa Kitô, thì sứ mệnh của Giáo-Hội là cùng với Chúa Kitô "giải phóng" 
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người nghèo khỏi cảnh áp bức lầm than. Trong thế giới hôm nay, một phần lớn nhân loại 
đang sống trong lầm than khổ cực, Giáo-Hội phải ý thức về thân phận và trách nhiệm của 
mình đối với những người nghèo khổ: Công-Đồng Vaticanô II đã nhắc lại điều đó: "Trước 
hiện tình một phần ba nhân loại đang sống trong cảnh lầm than khốn cực, để tạo dựng một 
nền công lý và đồng thời khơi dậy khắp nơi tình yêu Chúa Kitô đối với người nghèo, Công-
Đồng rất mong ước thiết lập một cơ quan phổ quát của Giáo-Hội để thôi thúc cộng đoàn 
Công-giáo thăng hóa các vùng nghèo đói và xây dựng công bình xã hội giữa các dân tộc" 
(HCGH 90). Ngoài ra Công-Đồng còn nhắn nhủ các vị chủ chăn "phải đặc biệt lưu tâm tới 
những người nghèo khổ mà Chúa Giêsu đã ủy thác rao truyền Tin-Mừng cho họ" (HCMV 13). 
Giáo-Hội phải là "Ánh sánh cho thế gian và men cho nhân loại" trong công cuộc "giải phóng" 
con người và nâng cao nếp sống của mọi dân tộc. Muốn được như thế, Giáo-Hội phải nhập 
cuộc, phải trở nên giống Chúa Kitô, "Người vốn giàu sang phú quí, nhưng đã tự ý trở nên 
nghèo khó vì anh em, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có" (2Cr 
8,9). 

Giáo-Hội nghèo của Chúa Kitô cũng có thể ví như một hạt giống nhỏ. Nó vốn chẳng là gì 
cả nếu không được gieo xuống đất và mục nát đi để sinh ra hoa trái. Sự hiện diện của Giáo-
Hội giữa cộng đồng nhân loại, trong lòng dân tộc giống như chút men chẳng có giá trị gì, 
nhưng lại là một nhân tố cần thiết để thay đổi chất liệu hiện hữu và biến thành một cái gì 
tốt hơn, giá trị hơn. Với ý nghĩa đó, Đức Thánh-Cha Goian Phao-Lô II cũng đã nói trong bài 
diễn văn của Ngài dịp thăm viếng Cuba tháng Giêng năm 1998 rằng: "Giáo-Hội hiện diện 
giữa lòng xã hội không nhằm đi tìm bất cứ hình thức quyền hành chính trị nào khi thực hiện 
sứ mệnh của mình. Giáo-Hội chỉ muốn là hạt giống phát sinh những thiện ích của mọi người 
bằng sự hiện diện của mình trong xã hội. Cái mà Giáo-Hội nhắm đến trước hết là ngôi-vị con 
người và cộng đồng xã hội, trong đó có Giáo-Hội hiện diện, vừa biết rõ căn-tính của mình và 
con người cụ thể với những nhu cầu và khát vọng riêng..."  

Giáo-Hội của Chúa Kitô không phải là một lực lượng chính trị hay một tổ chức kháng 
chiến mà là một "Tôn-Giáo". Để tiếp tục công cuộc cứu độ của Chúa Kitô và cộng tác với 
Ngài trong sứ mệnh "giải phóng" con người khỏi cảnh lầm than tội lỗi và áp bức bóc lột, 
Giáo-Hội phải là hiện thân của Chúa Kitô khó nghèo và đầy lòng nhân ái giữa cộng đồng 
nhân loại. Thông điệp "Sứ mệnh Đấng cứu thế" (số 43) viết: "Giáo-Hội được mời gọi làm 
chứng cho Chúa Kitô bằng cách đưa ra những lập-trường can đảm và có tính cách tiên-tri 
trước sự mục nát của quyền lực chính trị và kinh tế, bằng cách không tìm sự vinh quang hay 
sự giàu có vật chất cho Giáo-Hội, bằng cách sử dụng các nguồn lợi của mình để phục vụ 
những người nghèo nhất trong các người nghèo, và bằng sự đơn sơ (khó nghèo) trong đời 
sống như Chúa Kitô". 

Ước mong rằng những nguyên tắc đã được Công Đồng Vaticanô II và Đức Thánh Cha nêu 
lên sẽ được áp dụng cụ thể trong Giáo-Hội hôm nay! 

 

10.3.  Người Kitô hữu 
          trong nhiệm-thể của Giáo-Hội nghèo  

Mỗi người kitô hữu là một phần tử trong Nhiệm-Thể Giáo-Hội, một chi thể của Chúa Kitô. 
Nếu Chúa Kitô đã chấp nhận khó nghèo như một nguyên lý hạnh phúc, chúng ta cũng không 
còn cách nào khác. "Hạnh phúc cho những ai khó nghèo, vì Nước-Trời thuộc về họ" (Lc 6,20). 



 Đời Sống Đan Tu 190 

Đây không phải là một lời an ủi suông. Sự nghèo khó mà Chúa Giêsu muốn nói ở đây là sự 
nghèo khó của con cái Thiên-Chúa. Chúa Giêsu thường tỏ ra rất ưu ái đối với người nghèo 
(Mc 10,21) và đặc biệt lưu tâm quí mến họ (Lc 14,13.21; 16,19-26). Người nghèo khó đối với 
Chúa Giêsu cũng là những người bé mọn, khiêm nhu, bị bóc lột và bỏ rơi, những người bị 
bách hại (Lc 10,21; Mt 25,45). Chúa Giêsu sinh ra trong giai cấp "vô sản" và chính Ngài là Vị 
Cứu-Tinh của họ. Chúa Giêsu không chủ trương bần cùng hóa con người hoặc dạy chúng ta 
cam phận chấp nhận khốn cùng.  

Giàu có không phải là điều xấu. Trái lại, theo quan niệm Kinh-Thánh, giàu có là ân phúc 
của Thiên-Chúa. Của cải vật chất phục vụ con người. Trong Kinh Lạy Cha, Chúa Giêsu dạy 
chúng ta xin với Chúa-Cha lương thực hằng ngày (Mt 6,11). Mặc dù không phải là người Việt, 
nhưng Chúa Giêsu cũng biết: "Có thực mới vực đựợc đạo". Khi nhìn đám đông dân chúng bỏ 
mọi sự để theo Ngài nghe giảng dạy suốt ngày không ăn không uống, Chúa Giêsu động lòng 
thương và đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi họ (Ga 6,5-15). Nhưng trước vấn đề 
của cải vật chất và mãnh lực nguy hiểm của tiền bạc, Ngài tỏ thái độ rõ ràng: "Thầy bảo thật 
anh em: người giàu có khó mà vào Nước-Trời; con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người 
giàu vào Nước Thiên-Chúa" (Mt 19,24). Lời cảnh cáo của Chúa Giêsu xem ra quá đáng, 
nhưng xác thực, bởi vì, Ngài nói: "Kho tàng các ngươi ở đâu thì lòng các ngươi cũng ở đó" 
(Mt  6,21). Vấn đề được đặt ra ở đây là thái độ và tâm lòng của người sở hữu đối với vật sở 
hữu; nói cách khác, đó là vấn đề của "người có của" chớ không phải là "của cải". Thật vậy, có 
nhiều người nghèo tiền bạc, nhưng lòng họ đầy những của cải bất chính như sự ích kỷ, khát 
vọng, tham lam và quyền lực, mưu đồ độc ác... Đó là những "ông chủ" đô hộ và điều khiển 
con người một cách tinh vi và độc tài. Những thứ của cải nầy người kitô hữu phải khước từ. 

Sống khó nghèo theo tinh thần Phúc-Âm, người kitô hữu phải có một thái độ rõ ràng dứt 
khoát đối với của cải, bởi vì Chúa Giêsu dạy: "Anh em không thể vừa  làm tôi Thiên-Chúa vừa 
làm tôi tiền của được" (Mt 6,24). Không để của cải biến thành "thần-tượng" của mình. 
Không hiến mình làm nô lệ cho tiền bạc. Ý thức rằng giàu sang của cải không phải là mục 
đích tối hậu của cuộc đời, nhưng là hạnh phúc bất diệt trường tồn. Không khinh chê của cải 
trần thế, nhưng sống phó thác và khước từ (Mt 6,25-34) quảng đại chia sẻ (Mt 5,42; 9,21) và 
hy sinh phục vụ (Mt 20,28). 

Công Đồng Chung Vaticanô II dạy rằng: "Mọi kitô hữu đều được kêu mời và có bổn phận 
nên thánh trở nên hoàn thiện trọn lành theo ơn gọi riêng của mình. Bởi vậy, tất cả mọi kitô 
hữu hãy lưu ý điều khiển tâm tình mình cho đúng đắn để việc sử dụng của cải trần gian và 
lòng quyến luyến sự giàu sang nghịch với tinh thần nghèo khó của Phúc-Âm đừng cản trở 
việc theo đuổi đức ái trọn hảo.. Hãy nhớ lời thánh Tông-Đồ khuyên: "Ai hưởng dùng của cải 
đời nầy, hãy dùng như chẳng hưởng dùng. Vì bộ mặt thế gian nầy đang biến đi" (G.H.42). 

Lời mời gọi sống khó nghèo vì Nước-Trời là lời mời gọi chung cho mọi người kitô hữu, 
không miễn trừ ai. Nhưng trong Giáo-Hội có những người muốn đáp lại lời mời gọi ấy một 
cách cụ thể, họ dấn thân sống đời tận hiến tu trì. Đó là những kitô hữu tự buộc mình tuân 
giữ ba lời khuyên của Phúc-Âm bằng lời khấn hứa hay những ràng buộc thánh khác tương tự 
như lời khấn dòng. Họ là những tu-sĩ, người theo tiếng gọi của Chúa Giêsu sống khó nghèo, 
khiết tịnh và vâng lời. Các tu sĩ như những người du mục trong sa mạc trần gian đi về đất 
hứa. Họ theo gương Chúa Giêsu, Đấng đã kêu gọi họ sống khó nghèo, khước từ và hy sinh. 

Nếu Giáo-Hội Chúa Kitô được thiết lập trên nền tảng khó nghèo, được mời gọi sống khó 
nghèo, thì người tu sĩ càng có bổn phận thực thi đời sống khó nghèo theo tinh thần Phúc-
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Âm hơn nữa. Bởi vì chính họ đã tình nguyện theo Chúa Giêsu sống khó nghèo. Người ta thấy 
trong lịch sử Giáo-Hội có nhiều vị thánh nổi tiếng về đời sống khó nghèo, chẳng hạn thánh 
An-Tôn ẩn tu, thánh Phanxicô Assisiô, thánh Clara, Charles de Foucauld và Mẹ Têrêxa 
Calcutta v.v. Có rất nhiều tu sĩ xưa cũng như trong thời đại hôm nay dấn thân sống khó 
nghèo làm chứng về Chúa Kitô trước mặt muôn dân. Bằng đời sống tận hiến của mình, các 
tu sĩ diễn tả và biểu lộ cho mọi người biết Chúa Kitô đang cầu nguyện, rao giảng, săn sóc và 
chữa lành các bệnh nhân (G.H. 46).  Để trở nên môn đệ của Chúa Kitô một cách trọn vẹn, các 
tu sĩ tình nguyện chấp nhận nghèo khó với tự do của con cái Thiên-Chúa. Họ noi theo và làm 
chứng đức ái và sự khiêm nhường khó nghèo của Chúa Kitô. Họ biểu lộ khuôn mặt của Giáo-
Hội, nhờ đó lương dân nhận ra chân lý của sứ điệp Kitô Giáo (MV 43). 

Lý tưởng của đời sống tu trì thì như vậy, nhưng trong thực tế nhiều khi lại không như thế! 
Mẹ Têrêxa có nhận xét sau đây: "Nếu chúng ta muốn theo Chúa Kitô, Đấng vốn giàu sang, 
nhưng đã tự hạ chấp nhận kiếp sống nghèo như người nghèo và vì họ, thì chúng ta cũng 
phải sống như Ngài, hành động như Ngài. Có nhiều người muốn nghèo và sống như người 
nghèo, nhưng đồng thời lại thích có những vật quí theo sở thích, nghĩa là muốn chiếm hữu, 
muốn có của riêng. Họ muốn được cả đời nầy và đời sau". Và Mẹ Têrêxa khuyên các tu sĩ 
dòng Thừa-Sai Tình-Thương rằng: "Chị em không được làm như thế, vì điều đó trái ngược 
với ơn gọi của mình"102. Lời nhận xét nầy và chính đời sống của Mẹ Têrêxa phải là tấm 
gương cho các tu-sĩ nhìn vào để nhận diện đời sống tận hiến của mình. Trong một xã hội 
nghèo đói như Việt-Nam hiện nay, các tu sĩ có thực sự chia sẻ cái nghèo của những người 
nghèo hay không, hay là họ chỉ sống trong cái "nghèo tinh thần"? Nhìn từ bên ngoài người 
ta thấy các tu sĩ hình như không sống cái nghèo của bản xứ, nhưng nhập cảng cái nghèo của 
Âu Mỹ! Sự nghèo khó theo tinh thần Phúc-Âm không nhất thiết phải được biểu lộ bằng 
manh áo rách, nhưng nó cũng không thể nào giải thích được bằng cách sống trưởng giả và 
những cơ sở vật chất của nhà dòng nhiều khi quá tương phản với môi trường nghèo đói của 
địa phương! Đâu là sống khó nghèo theo tinh thần Phúc-Âm, ở trong lòng hay trong cụ thể 
của cuộc sống? Chắc chắn là phải cả hai. 

 

10.4.  Giáo-Hội trước thách đố của Tin-Mừng 

Tin-Mừng của Chúa Kitô ít khi trùng hợp với quan niệm của con người, nhiều khi còn trái 
ngược với sự hiểu biết và lý luận của chúng ta. Ai có thể chấp nhận Thánh giá và án tử của 
Chúa Kitô là vinh quang của Thiên-Chúa và nguồn sống của nhân loại? Tám mối phúc thật là 
những nghịch lý trứơc mặt người đời. Sống khó nghèo theo tinh thần Phúc-Âm là một trong 
những nghịch lý của Tin-Mừng. Giáo-Hội cũng như tất cả mọi người kitô hữu được mời gọi 
sống khó nghèo vì Nước-Trời. Công Đồng Chung Vaticanô II nói: "Cũng như Chúa Kitô đã 
hoàn tất công trình cứu chuộc trong khó nghèo và bách hại, Giáo-Hội cũng được mời gọi đi 
cùng một con đường ấy ngõ hầu thông ban ơn cứu rỗi cho loài người. Chúa Giêsu Kitô "vốn 
ở địa vị Thiên-Chúa đã tự hủy mình, tự nhận thân phận tôi tớ. Người vốn giàu có đã hóa ra 
nghèo hèn vì chúng ta" (Ph 2,6-7; 2Cr 8,9). Cũng thế, tuy cần đến những phương tiện nhân 
loại để chu toàn sứ mệnh của mình, Giáo-Hội được thiết lập không phải để tìm kiếm vinh 
quang trần thế, nhưng để truyền bá khiêm nhường và sự hy sinh từ bỏ bằng gương lành của 
chính mình. Chúa Kitô được Chúa-Cha phái đến "rao truyền Phúc-Âm cho những kẻ bần 

                                                      

102  Das Gebetbuch der Mutter Teresa, Herder, 1999 , tr. 46. 
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cùng, cứu chữa các tâm hồn đau khổ, tìm kiếm và cứu vớt những người bị bỏ rơi" (Lc 4,18; 
19,10). Cũng thế, Giáo-Hội yêu mến săn sóc những người đau khổ vì thân phận con người, 
nhất là nhận biết nơi những kẻ nghèo hèn khổ đau hình ảnh Đấng sáng lập của mình vốn 
nghèo nàn khổ đau, và ra sức làm giảm bớt nỗi cơ cực của họ và nhằm phụng sự Chúa Kitô 
trong họ. Nhưng Chúa Kitô "thánh thiện, vô tội, tinh tuyền, không hề phạm tội" (2Cr 5,21), 
Người chỉ đến để đền tội cho dân chúng (Dt 2,17), còn Giáo-Hội, vì ôm ấp các tội nhân trong 
lòng, nên vừa thánh thiện vừa phải luôn thanh tẩy mình. Do đó, Giáo-Hội phải luôn luôn 
thực hiện việc sám hối và canh tân" (G.H. 8). Lời nói của Công-Đồng Vaticanô II nầy cũng 
được Đức Thánh Cha Gioan Phao-Lô II nhiều lần nhắc lại, mà chúng tôi vừa trích dẫn trên 
đây. 

Với Đức Thánh-Cha Gioan Phaolô II, Giáo-Hội đã nhiều lần tỏ bày sự sám hối bằng lời nói 
và việc làm. Nhưng việc sám hối của Giáo-Hội cũng như của mỗi người kitô hữu không chỉ 
thể hiện một đôi lần là hết, là xong. Giáo-Hội nói chung và tất cả mọi người kitô hữu nói 
riêng phải sám hối suốt đời. Để chuẩn bị bước sang thiên kỷ 2000, từ ba năm nay, Đức 
Thánh-Cha không ngừng kêu gọi mọi người sám hối, sửa sai. Năm toàn xá là một cơ hội để 
Giáo-Hội toàn cầu, các Giáo-Hội địa phương, và đặc biệt là Giáo-Hội Việt-Nam tự xét mình 
để sám hối canh tân. 

Nếu thực như lời Công-Đồng Chung Vaticanô II nói: "Tinh thần khó nghèo và bác ái mới là 
vinh dự và dấu chứng đích thực của Giáo-Hội Chúa Kitô" (MV 88) thì Giáo-Hội Việt-Nam đã 
thực sự sống khó nghèo và bác ái chưa? 

Thật ra rất khó tìm được câu trả lời thẳng thắn và chính xác cho câu hỏi nầy. Nếu Giáo-
Hội là "Dân-Chúa" -  hiểu theo nghĩa là những người tin vào Chúa Kitô - thì câu trả lời tương 
đối dễ, bởi vì cái nghèo vật chất tại Việt-Nam không ai dám phủ nhận. Việt-Nam là một nước 
nghèo trong các nước nghèo nhất của hành tinh nầy! Nhưng nếu Giáo-Hội là "Cộng đồng 
Dân Chúa" có đẳng cấp tôn ty, có cơ sở pháp lý và vật chất, thì câu trả lời lại trở thành khó 
khăn tế nhị. Thật ra khi nói đến Giáo-Hội người ta thường nghĩ đến một tổ chức có phẩm 
trật và các cơ sở vật chất nào đó. Quan niệm nầy, trước Công-Đồng Chung Vaticanô II, cũng 
là quan niệm thông thường trong Giáo-Hội. Cho nên khi nhận định hoặc phê phán về Giáo-
Hội người ta chỉ nhìn vào các cơ sở vật chất hoặc nhân sự nòng cốt của Giáo-Hội. Vì thế thật 
là khó mà nói rằng Giáo-Hội nghèo trong khi các giáo sĩ và chức sắc lại đi xe hơi loại sang và 
ở biệt thự đầy đủ tiện nghi, và làm sao có thể thuyết phục cho người khác tin rằng "Giáo-Hội 
nghèo của người nghèo" khi mà nhà thờ nhà xứ được xây cất đồ sộ nguy nga giữa đám dân 
nghèo đói? Làm sao có thể nói được là nghèo khi người nghèo không đủ cơm ăn, trong khi 
đó giáo sĩ lại tổ chức lễ lạy ăn uống linh đình? 

Có lẽ Giáo-Hội Việt-Nam từ ngày đón nhận hạt giống Tin-Mừng tới nay vẫn là "Giáo-Hội 
nghèo" trong ý nghĩa là không ngừng bị bách hại và giáo dân cũng sống cái nghèo của đồng 
bào mình.  Nhưng nay đã có một ít dấu chỉ cho thấy: Giáo-Hội nầy rất có thể sẽ là "Giáo-Hội 
giàu", nếu ngay từ bây giờ không ý thức về ơn gọi và chức năng của mình mà can đảm lướt 
thắng cám dỗ về của cải, tiện nghi, quyền lực. Sứ mệnh của Giáo-Hội phổ quát trong việc 
truyền bá Tin-Mừng cứu độ cho muôn dân được Chúa Giêsu giao phó cũng là sứ mệnh của 
các Giáo-Hội địa phương. Bởi vì Giáo-Hội địa phương là một cơ phận của Giáo-Hội phổ quát. 
Muốn chu toàn sứ mệnh rao giảng Tin-Mừng cho lương dân, thì Giáo-Hội địa phương phải 
cùng hành trình với dân tộc và đồng bào của mình. Thánh Phao-Lô đã vạch ra trong thư gởi 
cho giáo đoàn Corinthô (1Cr 9,16-23) một đường hướng truyền giáo lý tưởng và hữu hiệu. 
Đó là nhập cuộc đồng hành, hay nói đúng hơn là "đồng hóa" hoặc "tự hạ" (kénos) sống khó 
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nghèo với người nghèo. Thánh Tông-Đồ nói: "Tôi đã trở nên yếu với người yếu, để chinh 
phục những người yếu. Tôi đã trở nên tất cả cho mọi người, để bằng mọi cách cứu được 
nhiều người". 

Theo quan điểm của thánh Phao-Lô, công cuộc truyền bá Tin-Mừng không phải là việc 
làm của những người quảng cáo hoặc tuyên truyền. Người rao giảng Tin-Mừng phải là cộng 
tác viên của Chúa-Thánh-Thần. Muốn cho công cuộc truyền bá Tin-Mừng có kết quả tốt đẹp, 
nhà truyền giáo phải là khí cụ hữu hiệu của Chúa-Thánh-Thần; nói cách khác, người rao 
giảng Tin-Mừng phải "trở nên mọi sự cho mọi người" và sống Tin-Mừng mà mình rao giảng 
một cách triệt để, không phải chỉ bằng lý thuyết mà còn cụ thể trong cuộc sống hằng ngày. 
Câu chuyện sau đây nói lên ý nghĩa đó: Ngày nọ có một người đàn bà rất nghèo đến xin 
thánh Phanxicô Assisiô giúp đỡ. Vì không có gì để cho, thánh nhân bèn bán cuốn Phúc-Âm 
đang dùng với số tiền tương đương một năm làm việc, rồi đem số tiền đó cho bà. Có người 
thấy vậy luyến tiếc và thắc mắc. Thánh Phanxicô trả lời: "Sống Phúc-Âm thì tốt hơn là chỉ 
đọc mà thôi". 

Trước thực trạng nghèo đói hiện nay của nhân loại, Tin-Mừng Chúa Giêsu khó nghèo là 
một thách đố đối với Giáo-Hội hoàn vũ cũng như Giáo-Hội địa phương, và đối với mỗi người 
kitô hữu... 

 

Lm. Đan-Minh Trần Minh-Công 

Frauenthal / Thụy-Sĩ – Giáng Sinh 1999 

 

 

 

 

 

 

11.   PHẢI CHĂNG ĐỜI SỐNG ĐAN TU 
   LÀ MỘT MÔ HÌNH XÃ HỘI CHỦ NGHĨA?  

 

  Đã có một thời cả nước hồ hởi vui mừng vì thấy một nhà nước hứa hẹn khỏa lấp hố sâu 
bất công trong xã hội, và quyết tâm san bằng sự cách biệt giữa những người giàu và người 
nghèo. Mọi người đều mơ ước một xã hội trong đó không còn giai cấp, không còn chủ thợ, 
nhưng tất cả mọi người công dân là anh em bình đẳng hưởng lợi tức do sức lao động của 
mình. Xã hội đáng mơ ước đó là một xã hội công bằng, có trật tự và không có chuyện người 
bóc lột người. Trước viễn tượng hứa hẹn đó, bấy giờ có một số trí thức công giáo và một ít 
linh mục tu sĩ đã hết lời ca tụng cái xã hội mới lý tưởng đó. Bởi vì họ nhìn thấy trong xã hội 
hứa hẹn ấy cái hình ảnh của Giáo Hội tiên khởi được thuật lại trong sách Công Vụ Tông Đồ.  
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Ngày nay xã hội đó như thế nào và đã đi về đâu? Ở đây chúng ta không cần bàn đến xã 
hội đó nữa, vì mọi người đã nhìn thấy hậu quả không như ước mơ, đã có kinh nghiệm về nó 
và đã đo lường được cái giá trị của nó rồi. 

 Trong những trang sau đây, nếu chúng ta so sánh chủ nghĩa cộng sản với đời sống đan 
tu, chúng ta chỉ mong muốn có một sự hiểu biết đầy đủ hơn của đời sống đan sĩ, để rồi từ 
đó chúng ta sống một cách ý nghĩa hơn cái đời sống mình đã chấp nhận và dấn thân. 

Trước khi đối chiếu đời sống đan tu với XHCN, thiết tưởng chúng ta cũng nên xác định vị 
trí của đời sống đan tu trong xã hội hôm nay. Để khỏi phải lặp lại những gì đã nói về đời 
sống tu trì và đan tu, chúng ta hảy đọc lại lời tuyên bố của Công Đồng chung Vaticanô II nói 
về ý nghĩa và tầm quan trọng của đời sống tu trì. "Dân Chúa không đặt thành trì vĩnh viễn ở 
đời nầy, nhưng đi tìm một thành trì mai sau, nên bậc tu trì giải thoát người tu sĩ bớt những 
lo lắng trần tục, và biểu lộ cách hoàn hảo hơn cho mọi tín hữu thấy của cải trên trời đã có 
ngay dưới trần gian nầy và làm chứng rằng ơn cứu chuộc của Chúa Kitô đã đem một đời 
sống mới và vĩnh cửu, đồng thời tiên báo sự phục sinh tương lai và vinh quang  Nước Trời.  
Hơn nữa, bậc sống tu trì bắt chước cách chính xác hơn và thực hiện trong Hội Thánh nếp 
sống của Con Thiên Chúa đã nhận khi Người xuống thế để thi hành thánh ý Chúa Cha và 
cũng là nếp sống Người đã đề ra cho các môn đệ theo Người. Sau cùng bậc sống tu trì đặc 
biệt cho chúng ta thấy Nước Thiên Chúa vượt trên mọi sự trần thế và những đòi hỏi của 
Nước ấy cao cả dường nào. Đời sống tu trì cũng cho mọi người thấy quyền lực cao trọng 
tuyệt vời của Chúa Kitô Vua và quyền năng vô cùng của Chúa Thánh Thần đang hoạt động 
một cách kỳ diệu ở trong Hội Thánh"  (LG.44). 

Như thế đời sống đan tu không phải là một tổ chức kinh doanh. Đan viện không phải là 
một xí nghiệp hoặc cơ sở làm ăn. Các đan sĩ không phải là những nhân công lao động phục 
vụ một tập thể nào đó 103. Họ là những người có cùng một lý tưởng và cùng theo đuổi một 
mục đích: "Bắt chước chính xác hơn nếp sống của Chúa Kitô và thực hiện trong Hội Thánh ý 
Cha trên trời". Đó là điểm khác biệt căn bản giữa đời sống đan tu và chủ nghĩa xã hội. Theo 
gương Chúa Giêsu tình nguyện sống khó nghèo vì Nước Trời. Đan sĩ thực sự yêu mến và 
chọn nếp sống khó nghèo nầy. Không ai bắt ép, kể cả Chúa Giêsu. Người chỉ mời gọi mà thôi. 
Người cũng không lừa đảo và quyến dũ ai chọn cưộc sống chung và khước từ của riêng nầy 
cả. Đó là sự khác biệt căn bản thứ hai: Sự tự do chọn lựa, sự tự do quyết định và tự do hành 
động. Đan sĩ tự do chấp nhận sống khó nghèo để được tự do thanh thoát đối với của cải 
trần gian và an tâm tìm kiếm của cải bất diệt trên trời. 

Sự khác biệt căn bản thứ ba đã được công đồng chung Vaticanô II nhắc tới trong hiến chế 
Giáo Hội: "Con người là tác gỉa, là tâm điểm và mục đích của tất cả đời sống kinh tế xã hội" 
(LG. 63). Để chung của cải với mục đích phục vụ cá nhân mỗi người chứ không phải để phục 
vụ một tập thể hữu danh vô thực. Nếu mỗi cá nhân đã khước từ sở hữu, thì mỗi người cũng 
có quyền hưởng dùng theo nhu cầu của mình. Vì thế việc để chung của cải chỉ là một 
phương tiện để phục vụ lợi ích thiêng liêng của mỗi cá nhân, chứ không phải là mục đích tối 
hậu (GLCG 1887). 

                                                      

103 Giáo Lý Công Giáo, số 2420. 
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Trong thực tế của đời sống đan sĩ, chính tình yêu và bác ái huynh đệ là động lực, là 
nguyên tắc chỉ đạo mọi hành động. Việc dâng hiến của mỗi người thúc bách bởi tình yêu 
Thiên Chúa và tình yêu tha nhân. Nếu mỗi cá nhân đã yêu mến khưóc từ của cải riêng - mà 
mọi người đều có quyền sở hữu - thì Bề-trên và anh em khác cũng phải thể hiện một tình 
yêu tương xứng. Trao dâng và đón nhận là những tác động được thể hiện trong đan viện 
theo luật công bằng và nguyên tắc tình yêu. Đó là điểm khác biệt căn bản thứ tư. Tất cả do 
tình yêu thúc bách và quyết định. 

Từ bốn điểm khác biệt căn bản trên đây, chúng ta có thể nhận ra những điểm dị biệt khác 
trong những áp dụng cụ thể của XHCN và đời sống đan tu. Nếu trong đan viện bao gồm một 
số người cùng có chung một đức tin, một lý tưởng và họ đã tự nguyện dấn thân tập luyện, 
thì trong một nước Xã hội chủ nghĩa cộng sản gồm có đủ mọi thành phần công dân có tín 
ngưỡng khác nhau, khuynh hướng chính trị khác nhau và không có sự tự do chọn lựa và tập 
luyện trong một tập thể đa dạng và phức tạp như thế sẽ không dễ dàng áp dụng một ý thức 
hệ hấp dẫn như lý thuyết cộng sản nếu không dùng đến bạo lực và sự  hạn chế tối đa về 
nhân quyền.  Một khi tự do bị tước đoạt và nhân quyền không được tôn trọng thì con người  
hoặc trở thành thụ động nô lệ, hoặc đối kháng một cách công khai hay âm thầm. "Bởi vì mọi 
hệ thống tổ chức xã hội chỉ lấy tiêu chuẩn kinh tế làm mục đích đều trái với bản tính và hành 
động của con người"104. 

Trong đan viện, các đan sĩ thực hành sự từ bỏ của cải và khử trừ nết xấu ham mê tiền 
bạc, trong khi đó XHCN chủ trương tất cả vì kinh tế. Khi chủ trương kinh tế quyết định tất cả 
thì bản năng ích kỷ và chiếm hữu sẽ gia tăng. Lý tưởng XHCN rất tốt đẹp và hấp dẫn, nhưng 
sẽ không đạt được kết quả ước mong; bởi vì chính trong thâm tâm của con người không có 
niềm tin tôn giáo chỉ đạo và lương tâm luân lý kềm chế. 

Tóm lại, đời sống đan tu và XHCN mới nhìn thoáng qua xem ra giống nhau. Nhưng nhìn kỹ 
trong thực chất thì rất khác nhau. XHCN chủ trương kinh tế tập trung của cải để chung, 
nhưng không thể thực hiện được sự khước từ của cải cá nhân. Nói cách khác là XHCN không 
thể hủy diệt bản năng chiếm hữu và sinh tồn của con người, trái lại còn làm gia tăng bản 
năng đó. Bởi vì XHCN chủ trương lấy của cải vật chất làm mục dích. 

 Giáo Hội lên án tất cả mọi ý thức hệ, tư bản và cộng sản, không tôn trọng quyền tối 
thượng của con người. "Mọi lý thuyết chỉ lấy kinh tế làm mẫu mực và cứu cánh là không hợp 
với luân lý, và vì thế không thể chấp nhận được. Bởi vì sự thèm khát tiền của sẽ làm phát 
sinh muôn vàn sự dữ khôn lường. Đó là một trong những nguyên nhân tạo nên các tranh 
chấp và bất ổn trong xã hội" 105. 

 Để kết luận, chúng ta hảy đọc lại lời tuyên bố và đề nghị rất trung dung và sáng suốt của 
công đồng chung Vaticanô II: "Của cải trần gian là để cho mọi người hưởng dùng. Thiên 
Chúa đã đặt định trái đất và mọi vật trong đó thuộc quyền xử dụng của mọi người và mọi 
dân tộc. Chính vì thế, của cải được tạo dựng phải được phân phối cho mọi người một cách 
hợp lý theo luật công bằng là luật đi liền với bác ái. Dù chấp nhận với bất cứ hình thức tư 

                                                      

104 Giáo Lý Công Giáo, số 2423 và Vat. II, Hiến Chế Mục Vụ, số 63 và số 65. 

105 Giáo Lý Công Giáo, số 2424. 
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hữu nào đã được nhìn nhận bằng các định chế hợp pháp của các dân tộc. Tuy nhiên tùy 
theo hoàn cảnh khác biệt và thay đổi, phải luôn luôn lưu ý đến mục đích chung hưởng của 
cải. Vì thế, khi xử dụng của cải, con người phải coi của cải vật chất mà mình làm chủ một 
cách chính đáng không phải chỉ như của riêng mình, nhưng còn là của chung nữa: Nghĩa là, 
của cải đó có thể sinh ích không những cho riêng mình mà còn cho cả người khác. 

 Vả lại, mọi người đều có quyền có một phần của cải đầy đủ cho mình và cho gia đình. Các 
Giáo Phụ và Tiến Sĩ Hội Thánh đã nghĩ như thế. Các Ngài dạy rằng mọi người phải có bổn 
phận giúp đỡ người nghèo và không phải chỉ giúp đỡ họ bằng của dư thừa. Còn những 
người sống trong cảnh cùng quẩn cực độ, họ có quyền lấy của cải người khác những gì cần 
thiết cho mình. Trước con số quá lớn những người nghèo khổ trong thế giới, thánh Công 
Đồng thiết tha kêu gọi mọi người và mọi chính quyền hãy nhớ lại lời sau đây của các Giáo 
Phụ: "Hãy cho kẻ sắp chết đói ăn, vì nếu không cho họ ăn, tức là giết chết họ". Tùy theo khả 
năng, mọi người và mọi chính quyền nên thực sự san sẻ và dùng của cải mình đặc biệt để 
giúp phương tiện cho mỗi người hoặc cả một dân tộc để chính họ có thể tự túc và phát 
triển" (GS  69).  

Mấy lời trích dẫn nầy cho chúng ta thấy mối quan tâm của Hội Thánh Công Giáo đối với 
người nghèo và tinh thần sống chung chia sẻ của Cộng Đoàn Dân Chúa, mà đời sống đan tu 
là một hình ảnh cụ thể và lý tưởng của Tin Mừng Chúa Kitô. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.    NĂM MỚI : ĐÔI GIÒNG SUY TƯ  
VỀ THỜI GIAN   (Ga 1, 1-18) 

 

  Nói đến năm mới, chúng ta hiểu ngầm đã có năm cũ. Ý niệm năm mới đã làm tôi thắc 
mắc băn khoăn từ hồi còn nhỏ.  Năm mới là gì? Tại sao lại có năm mới?  Đâu là tiêu chuẩn 
để phân biệt năm mới và năm cũ? 

Năm nào cũng có từng ấy ngày. Năm nào cũng có 12 tháng. Phải chăng ý niệm “mới“ và 
“cũ“ được đặt trên tiêu chuẩn trước và sau? Nhưng trước sau đâu có thể làm nên mới hay 
cũ. Một vật quí mà người ta cất kỹ và gìn giữ cẩn thận, mấy thế kỷ sau nó vẫn còn mới. Có 
những kiểu quần áo “mốt“ ba thập niên trước đây, năm nay lại được tung ra thị trường thời 
trang, và giới tiêu thụ hồ hỡi đón nhận như quần áo mốt mới... 
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Vậy thời gian chưa phải là yếu tố quyết định làm thành “mới“ hay “cũ“. Thời gian chỉ là 
một trong những tiêu chẩn để chúng ta xác định “cũ“ hay “mới“ mà thôi. Cái yếu tố quyết 
định, chính là tâm thức con người. Nếu như tâm thức chúng ta hết hoạt động, ý niệm thời 
gian lúc đó cũng không còn nữa; bấy giờ chúng ta sẽ không còn ý niệm mới cũ nữa. Bởi vậy 
năm mới hay năm cũ chỉ là một khoảng thời gian đến trước hay đến sau trong tuổi đời của 
chúng ta. Nếu trong thời gian 12 tháng sắp tới -  nói đúng hơn là đang tới  -  không có gì thay 
đổi tâm linh cũng như thể lý nơi con người chúng ta, thì cái năm đang đến với chúng ta đây 
không thể gọi được là “năm mới“. Tôi nói hơi triết học và chủ quan, nhưng sự thật là như 
vậy. Trong vũ trụ hữu thể  -  kể cả con người  -  mọi sự đều luôn luôn đổi mới. Các tế bào của 
thân thể chúng ta năm ngoái không còn nữa, bởi vì hiện giờ đã được thay thế bằng những tế 
bào mới. Như thế, “mới“ có nghĩa là cái gì đã được thay đổi, hoàn bị và kiện toàn hơn trong 
thời gian. 

Tuy nhiên khi nói đến “năm mới“, người ta thường nghĩ đến “một khoảng thời gian“ đang 
bắt đầu. Ngưng, có thời gian hay không?  Thời gian là gì?  Nó hiện hữu như thế nào? Nó là 
một khái niệm hay là một hữu thể? 

Đây là những câu hỏi hóc búa mà từ cổ tới kim các triết gia đã tốn hao biết bao nhiêu giấy 
mực mà vẫn chưa giải đáp được một cách thỏa đáng. Có rất nhiều định nghĩa khác nhau về 
thời gian, nhưng rất khó tìm được một định nghĩa có thể diễn tả đầy đủ ý nghĩa của nó. 
Chúng ta hãy ghi nhận một vài định nghĩa tiêu biểu hơn cả: 

Jean Gitton định nghĩa thời gian như vầy: “Le temps est un devenir sans substance, où 
rien ne se passe, parce que tout y passe“.  Tạm dịch ra tiếng Việt là: “Thời gian là một biến 
thể không có bản thể, trong đó không có gì cả, bởi vì tất cả phải qua đó“. Platon gọi thời 
gian là "hình ảnh lưu động của vĩnh hằng bất động". 

Thánh Augustinô viết trong sách Tự Thú của Người rằng: “Thời gian là gì? Nếu có ai hỏi 
tôi như thế, tôi hiểu biết; nhưng để giải thích cho người đặt câu hỏi đó, thì tôi không biết 
phải trả lời làm sao. Tuy nhiên tôi dám quả quyết với xác tín rằng nếu không có gì đã xảy ra 
thì cũng không có quá khứ; nếu như không còn gì xảy ra nữa thì cũng không có tương lai, và 
giả như không gì hiện hiện hữu cả, thì cũng chẳng có hiện tại. 

Vậy dưới dạng thức nào quá khứ và tương lai hiện hữu, bởi vì quá khứ đã qua đi không 
còn nữa, và tương lai thì chưa đến (có) ? Còn đối với hiện tại, nếu thời gian luôn luôn là hiện 
tại không có liên hệ gì với quá khứ cả, thì nó không phải là thời gian nữa, nhưng là sự “hằng 
hữu“ (étrernité). Do đó, nếu hiện tại cũng là thời gian thì phải liên hệ với quá khứ (và ngược 
lại). Làm sao có thể nói được là hiện hữu, bởi vì sự hiện hữu của nó không còn hiện hữu 
nữa? 

Tóm lại, một điều chúng ta có thể nói một cách xác thực rằng: Thời gian hiện hữu, bởi vì 
nó đang đến khi chưa hiện hữu“ (Conf. XIe, tr. 356). 

Cũng trong sách đó, nơi khác thánh Augustinô giải nghĩa rằng: “Thời gian có ba “thì“: Quá 
khứ, hiện tại và tương lai. Cũng có thể nói như thế nầy: Có ba thời gian: Hiện tại liên hệ với 
những biến cố quá khứ; hiện tại liên hệ với những biến cố lúc nầy; hiện tại liên hệ với những 
biến cố trong tương lai. Ba cách hiện tại ấy ở trong ý thức của tôi và tôi không trông thấy ở 
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bất cứ nơi nào. Hiện tại cách thứ nhất là trí nhớ. Hiện tại cách thứ hai là trực giác và hiện tại 
cách thứ ba là mong đợi“ (Conf. XIe, tr. 363).  

Những cố gắng giải nghĩa của thánh Augustinô trên đây giúp chúng ta hiểu một phần nào 
về thời gian. Ta không thấy thời gian, nhưng có thể hình dung quan sát được, vì ở đời chẳng 
có gì trường tồn, nay có mai không. Thời gian hiện hữu như thế nào, ta không biết, nhưng 
có thể cảm nghiệm được, vì mọi sự đều biến đổi, nay thế nầy mai thế khác. 

Thánh Kinh không định nghĩa thời gian, nhưng đề cập đến thời gian: Trước hết, Thiên 
Chúa là Đấng hằng hữu, hiện có và sẽ có (Is 41, 4; 44, 6). Người là Đấng đã tạo dựng thời 
gian cho con người và vì con người (St 1, 3...). Thiên Chúa tự hữu và không lệ thuộc vào thời 
gian. Con người và các tạo vật lệ thuộc vào một thời gian nhất định, đó là hiện tại. Tác giả 
sách Huấn Ca viết:“Có một thời gian để làm nên mọi sự dưới bầu trời nầy: Một thời gian để 
sinh ra và một thời gian để chết... Một thời gian để yêu và một thời gian để ghét. Một thời 
gian để vơ vét tích trử, rồi một thời gian phải vất bỏ tất cả...“  (Hc 3, 1-8). 

Tân Ước nói rất nhiều đến thời gian như một phạm trù thực tế của đời sống con người 
(1Cr 3, 1). Thời gian là một yếu tố lịch sử cứu độ. Thánh Phao-Lô nói: “Khi thời gian viên 
mãn, Thiên Chúa đã sai Con Một của Người sinh hạ bởi một phụ nữ...“ (Gl 4, 4). Khi Chúa 
Kitô bắt đầu đi rao giảng Tin Mừng cứu độ, Người loan báo rằng:“Thời gian đã mãn hạn, 
Nước Trời đang đến ở giữa anh em“ (Mt 1, 15). Thời gian đó chính là lộ trình lịch sử Thiên 
Chúa dành cho loài người. Quá khứ là thời gian chuẩn bị đã được diễn ra trong Cựu Ước. 
Hiện tại là thời gian đón nhận ơn cứu độ do Chúa Giêsu thực hiện. Tương lai là thời gian 
sống đức tin, thực hành đức ái và đợi chờ Chúa Kitô trở lại trong vinh quang để hoàn tất việc 
cứu độ toàn diện (1Tm 6, 14) và quyết định một lần cho tất cả (1Cr 15, 28; 2Cr 6, 2). 

Thánh Kinh và đặc biệt là Tân Ước cũng nói đến thời gian như một ân huệ được dành 
riêng cho mỗi người (Rm 3, 26). Thánh Phao-Lô dạy các tín hữu phải biết dùng thời giờ để lo 
phần rỗi của mình: “Bây giờ là cơ hội thuận tiện, lúc nầy là thời gian cứu thoát“ (2Cr 6, 2). 

Như thế, thời gian  - nhất là giây phút hiện tại  -  là một kho tàng quí giá Thiên Chúa ban 
cho chúng ta. Người kitô hữu phải biết quí trọng thời giờ như một hồng ân đặc biệt của 
Thiên Chúa. Người ta thường nói: Thời giờ qua đi không bao giờ trở lại, và tương lai chưa 
biết thế nào. Văn hào Pascal nói: “Hiện tại là thời gian thực sự chúng ta có“. Triết gia Alain 
cũng nói một cách tương tợ như vậy: “Trong mọi chốc lát hiện tại chúng ta đón nhận một sự 
sống mới; hôm nay, giờ, phút, giây nầy, và chỉ có lúc nầy đây là sở hữu của chúng ta thôi“. 
Cho nên chúng ta phải biết sử dụng thời gian chúng ta đang có. Đừng mất thì giờ nuối tiếc 
quá khứ hoặc bận tâm lo lắng cho tương lai! Đừng bỏ mất một giây phút nào cả, bởi vì từng 
giây, từng phút là những nhân tố của sự hằng hữu (éternité)“. Thần học gia Karl Rahner 
nói:“Trong lãnh vực của tự do và Thánh Linh, thời gian luôn luôn là nhân tố phát sinh hằng 
hữu“. Câu nói nầy được Bossuet giải nghĩa một cách cụ thể rằng:“Không được coi thường sự 
gì trong đời sống của chúng ta: Mỗi tiếng tim đập, mỗi tư tưởng, mỗi hành động, mỗi bước 
đi, mỗi việc làm dù là nhỏ nhen tầm thường đi nữa, chúng cũng có liên hệ với hằng hữu“. 
Thời gian hữu hạn và mau qua, nhưng chứa đựng tất cả hứa hẹn của tuyệt đối vĩnh hằng. 
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Thời gian là một lộ trình trong đó chúng ta cùng đi với nhiều người khác đến cùng đích 
của cuộc đời. Thời gian cũng là một môi trường cần thiết để tình yêu có thể sống và hành 
động. Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa đã đi vào thời gian để thể hiện tình yêu của Thiên 
Chúa dành cho nhân loại và cứu chuộc chúng ta. 

“Từ nguyên thủy đã có Ngôi Lời và Ngôi Lời ở với Thiên Chúa ... Người đến trong thế gian 
và thế gian đã do Người sáng tạo, nhưng thế gian đã không nhận biết Người. Người đã đến 
trong nhà các gia nhân Người và các gia nhân của Người đã không chịu nhận Người“ (Ga 1, 
10-11). Ngôi Lời đã nhập thể làm người và ở giữa chúng ta. Thiên Chúa hằng hữu chấp nhận 
sống giới hạn trong một thời gian như mỗi người chúng ta. Nhưng với sự sống lại và lên trời 
vinh hiển của Người, thời gian được thánh hóa và trở thành một yếu tố của ơn cứu chuộc. 
Mỗi giây lát đều có giá trị bất diệt và ban phép cho ta thực hiện những gì tình yêu đòi hỏi để 
có thể gặp gỡ và kết hiệp với “Hữu-thể-tuyệt-đối“ mà thánh Gio-An gọi là Thiên Chúa Tình 
Yêu (1Ga 4, 8). 

Thời giờ cao quí dường ấy, nhưng nếu chúng ta không biết dùng nó hoặc dùng không 
đúng cách và trái với ý muốn của Đấng ban nó cho chúng ta, thì thời gian có thể trở thành 
khí cụ làm hại chúng ta. Tục ngữ La Tinh nói: “Tempus omnia fert, sed aufert omnia tempus“, 
nghĩa là: “Thời giờ đem đến tất cả, nhưng cũng mang đi tất cả“. Một thi sĩ Việt Nam nào đó 
đã viết: “Giây phút hiện tại tuy ngắn ngủi, nhưng chan chứa tất cả ý nghĩa cuộc đời. Nó có 
thể đưa ta vào hạnh phúc bất diệt, hoặc nhận chìm trong bể khổ chơi vơi“. 

Kinh nghiệm cho chúng ta thấy rằng thời giờ có thể sinh ra hai cám dỗ nầy: Thứ nhất là 
muốn trốn thoát thời gian. Thứ hai là muốn chiếm hữu thời gian bằng mọi giá. Cám dỗ thứ 
nhất thường đến với những kẻ yếm thế chán đời, những người ở nhưng lười biếng... Đối với 
hạng người nầy, thời giờ trở thành trống rỗng, buồn tẻ và nặng nề. Đêm đến, họ nằm cầu 
mong cho mau sáng. Ngày trở lại, họ ngồi chờ đêm mau đến để ngắm trăng sao. Với tâm 
trạng đó, họ cảm thấy thời giờ chậm như rùa. Để khỏa lấp khoảng trống thời giờ, họ tìm 
kiếm những trò chơi, những thú vui tạm bợ chóng tàn. Vì không làm chủ được thời gian và 
sử dụng nó, cho nên họ mất định hướng, buông trôi và bám víu lấy cái bản ngã đáng ghét 
của họ, đó là bản năng ích kỷ và hưởng thụ. Họ chiều theo dục vọng và hủy hoại thời giờ 
bằng những điều vô bổ... 

Cám dỗ thứ hai là muốn chiếm hữu thời gian với bất cứ giá nào. Cám dỗ nầy xem ra hấp 
dẫn và hợp lý. Thời giờ là vàng bạc. Không được bỏ mất một giây phút nào cả! Có biết bao 
nhiêu việc phải làm mà đời người thì quá ngắn ngủi. Phải tìm kiến thời giờ và chiếm đoạt nó! 
Những người sa chước cám dỗ nầy thường muốn chiếm đoạt thời giờ cho mình, tích trử và 
gìn giữ kỹ. Họ không muốn bố thí cho ai một giây phút nào cả. Để khỏi mất thời giờ, họ giữ 
nó thật cẩn thận trong tủ sắt ích kỷ của họ. Túi tham vô đáy. Họ muốn tích trử thời giờ một 
cách triệt để, cho nên trong mọi việc, họ làm hấp tấp vội vàng và muốn đốt giai đoạn. Họ 
mất hết kiên nhẫn đối với tha nhân và đối với cả chính mình... 

Nhà văn Kafka viết trong nhật ký của ông rằng: “Có hai tội chính của loài người là căn 
nguyên mọi tội khác, đó là không kiên nhẫn và lười biếng. Ông bà Nguyên Tổ đã bị đuổi ra 
khỏi Vườn Địa Đàng cũng vì thiếu kiên nhẫn, và ông bà đã không chịu trở lại đó cũng vì lười 
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biếng. Ông bà đã bị đuổi ra vì không có nhẫn nại và sau đó cũng vì không kiên nhẫn mà ông 
bà đã không vào lại được!“ 

Trong đời sống cá nhân cũng như cộng đồng nhân loại, chúng ta thấy có biết bao nhiêu 
việc thất bại vì thiếu kiên nhẫn! Có biết bao nhiêu công việc không bao giờ được bắt đầu, 
bởi vì chúng ta lười biếng ươn hèn. Việc tu đức nên thánh chẳng hạn... Thiên Đàng ở trong 
lòng chúng ta và hạnh phúc cũng ở trong đó, nhưng chúng ta lười biếng không chịu tìm kiếm 
và không nhẫn nại đủ để khám phá ra. Kinh nghiệm đời tu cho chúng ta thấy: Nhiều trường 
hợp anh em đã mất ơn gọi vì thiếu kiên nhẫn, thiếu chịu đựng, mau nản chí sờn lòng! Mọi 
sự đều có thời gian của nó. “Có công mài sắt có ngày nên kim“. Về điểm nầy Chúa Giêsu 
nhắn nhủ mọi người chúng ta: “Ai kiên nhẫn đến cùng mới được cứu rỗi“ (Mt 24, 13). 

... Hôm nay chúng ta ôn lại vài khái niệm về “năm mới“ và “thời gian“. Chúng ta tìm hiểu ý 
nghĩa của nó không phải là vì tò mò, nhưng để áp dụng vào đời sống của chúng ta. “Vô tri 
bất mộ“. Biết để mà quí trọng thời giờ. Biết để mà dùng nó cho đúng mức và hợp lý. Giám 
mục Tihamer-Toth viết:“Thì giờ còn quí hơn vàng bạc gấp trăm ngàn lần. Nó là vải để ta mặc 
cho đời sống của chúng ta. Muốn đi tới cùng đích của đời sống, cần phải hiểu giá trị của thời 
giờ và đừng để mất giây phút nào“. 

Chính thời giờ chỉ định cho chúng ta ý nghĩa của cuộc đời và ranh giới của sự chết. Ông 
Gióp nói: “Ngày sống của tôi qua đi mau hơn thoi dệt vải và tan biến trong thất vọng. Hãy 
nhớ rằng đời ta chỉ là một hơi thở“ (G 7, 6-7). Nếu sự chết dạy cho chúng ta biết khước từ 
lần hồi những gì chúng ta có, thì thời gian chỉ cho chúng ta thấy cái chúng ta là. 

 Hiểu như thế, chúng ta chúng ta sẽ sẵn sàng luôn. Sẵn sàng để trả lại thời gian cho Đấng 
ban nó cho chúng ta. Sẵn sàng để hy sinh thời giờ nếu cần cho tha nhân. Không ích kỷ tham 
lam chiếm đoạt thời giờ của kẻ khác. Không tích trử thời gian cho những việc vô bổ và có 
hại. Sẵn sàng và quảng đại dùng thời giờ cho những việc bác ái. Thời gian sinh ra từ sự bỏ 
mình và hy sinh cho tha nhân là thời giờ vàng ngọc. Đó là thời gian có giá trị hằng hữu bất 
diệt. Bởi vì tình yêu làm cho thời giờ ngừng chuyển động, hay nói theo kiểu bình dân là: 
“Tình yêu rút ngắn thời gian“. Ai mà không có cái kinh nghiệm của sự đợi chờ? Chờ đợi 
người yêu hoặc một cái gì đáng ghét. Chờ đợi với tình yêu hoặc trong sợ hãi lo âu. Càng yêu 
mến, càng cảm thấy thời giờ quí hóa, bởi vì nó quá ngắn ngủi, nó qua đi mau quá! Tình yêu 
cũng giúp chúng ta khám phá được chiều kích hằng hữu của thời gian. Mọi sự đều giới hạn 
trong thời gian, ngay cả sự chết; nhưng tình yêu đích thực, tình yêu Thiên Chúa, trường tồn 
muôn đời (1Cr 13, 1-8). 

Trong Tông Thư Tertio Millennio adveniente (Đệ tam thiên niên sắp đến) gởi cho toàn 
thể Cộng Đồng Dân Chúa ngày 10.11.1994, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II cũng nhấn mạnh 
đến giá trị của thời gian: Mỗi người phải biết thánh hóa và sử dụng thời gian cho phần rỗi 
của mình. “Trong Kitô Giáo, Đức Thánh Cha viết, thời gian có một tầm quan trọng nền tảng. 
Chính trong chiều kích của thời gian mà thế giới được tạo dựng, chính nơi thời gian mà Lịch 
sử cứu độ diễn tiến. Lịch Sử đó có cao điểm trong “sự viên mãn của thời gian“ của việc nhập 
thể, và đạt đến cùng đích trong sự trở lại vinh quang của Con Thiên Chúa vào lúc chấm dứt 
thời gian. Trong Chúa Kitô, Ngôi Lời nhập thể, thời gian trở thành một chiều kích của Thiên 
Chúa, Đấng hằng có và vĩnh tồn. Với việc Chúa Kitô đến, bắt đầu “những ngày cuối cùng“ (Dt 
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1,2), “giờ cuối cùng“ (1Ga 2,18). Với việc Chúa Kitô đến, khởi đầu thời gian của Hội Thánh 
kéo dài cho đến khi Chúa đến toàn thắng khải hoàn (Parousie). Từ tương quan nầy giữa 
Thiên Chúa và thời gian, phát sinh bổn phận phải thánh hóa thời gian. Đó là những gì được 
thực hiện, chẳng hạn khi người ta thánh hiến thời gian, ngày, tuần, tháng, năm cho Thiên 
Chúa như trong Cựu Ước đã làm, và Kitô Giáo còn làm với một phương cách mới. Trong 
Phụng Vụ của đêm canh thức lễ Phục Sinh, khi làm phép nến, biểu tượng cho Chúa Kitô phục 
sinh, người chủ tế tuyên bố: “Chúa Kitô hôm qua và hôm nay, khởi nguyên và cứu cánh mọi 
sự, Alpha và Omega; thời gian và vĩnh cửu thuộc về Người; vinh quang và quyền năng thuộc 
về Người đến muôn đời không cùng“. Người chủ tế vừa đọc những lời nầy vừa khắc vào cây 
nến những con số của năm hiện tại. Ý nghĩa của lễ nghi đó rất rõ ràng: Nó cho thấy sự kiện 
hiển nhiên Chúa Kitô là chủ của thời gian, Người là đầu và hoàn tất thời gian. Mỗi năm, mỗi 
ngày, mỗi giây lát đều ăn khớp vào trong sự Nhập Thể và Sống lại của Người, để nhờ đó gặp 
lại chính mình trong sự viên mãn của thời gian. Vì thế Hội Thánh sống và cử hành Phụng vụ 
trong khung cảnh của năm. Năm dựa trên vòng quay của mặt trời thấm nhập bởi Phụng Vụ. 
Đó là năm Phụng vụ quảng  diễn ý nghĩa mầu nhiệm Nhập Thể và Cứu Độ, khởi đầu từ chúa 
nhật thứ nhất Mùa Vọng và kết thúc bằng lễ Chúa Kitô Vua, là Chúa của vũ trụ và lịch sử. 
Mỗi chúa nhật nhắc lại ngày phục sinh của Chúa Kitô“ (10). 

Chớ gì mỗi người chúng ta trong năm mới nầy và suốt cả cuộc đời của mình biết dùng 
thời giờ để làm việc thiện, những việc hữu ích cho chính mình, cho anh em và cho xã hội! 
Như thế thời gian chính là hồng ân và kho tàng châu báu mà Thiên Chúa ban cho mỗi người 
chúng ta hôm nay, mỗi ngày và hằng hữu vậy.  

 

Đan-Viện Frauenthal / Thụy-Sĩ  

Ngày đầu năm 2000 trước khi bước sang thiên niên kỷ thứ ba. 

 

 

TU ... 

 

Ba bài thơ dưới đây của linh mục JBT. Cao Vĩnh Phan viết để tặng cho con cháu thiêng 
liêng của ngài. Thiết tưởng đó cũng là những gợi ý cho những tu sĩ đã quyết tâm theo Chúa 
Giêsu bằng đời sống tu trì. 

 

TU GIẢ 
 
Có người mặc áo cà sa, 
Ao dòng nầy nọ nhưng mà không tu. 
Cười cười nói nói bua xua, 
Uống ăn nhậu nhẹt không ra kiểu gì! 
Bên ngoài có vẻ nhu mì, 
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Bên trong chất chứa cả bì dao găm, 
Tính tình nóng nảy hung hăng, 
Ba hoa khoác lác, kiêu căng khinh người. 
Lối tu nầy thật ngược đời, 
Để bao tai tiếng cho thời cháu con! 
 
 
TU  CHƠI 
 
Có người chỉ muốn tu chơi, 
Ở đây ở đó mấy ngày vài hôm, 
Không lo chi đến phần hồn, 
Chỉ lo ngày tháng vui buồn chóng qua. 
Tu chơi không mấy thiết tha, 
Nhiệt tâm chẳng có, thật thà cũng không! 
Tu chơi không thể thành công. 
Ai tu như vậy Chúa không bằng lòng. 
Tu chơi thiệt hại vô cùng: 
Mẹ cha thất vọng, họ hàng tiếc thương. 
Tu chơi không hiểu rõ đường, 
Đi theo chân Chúa không vương bụi đời.  
Đời tu vất vả một thời, 
Am thầm chịu khó được lời gấp trăm, 
Như lời Chúa hứa Phúc âm... 
Những người tội lỗi ăn năn trở về. 
Chúa thương tốt đẹp mọi bề, 
Chúa thương hạnh phúc gần kề không xa: 
Thiên Đàng là một Vườn hoa, 
Có muôn vàn tỉ Thánh Bà Thánh Ong. 
Lời Chúa hứa thật lạ lùng, 
Ai nghe theo Chúa sẽ không thiệt thòi. 
Khuyên ai đừng dại tu chơi! 
Hãy tu nghiêm chỉnh để đời vinh quang. 
 
 
TU THIỆT 
 
Có người tu thiệt trăm phần, 
Thiệt tình, thiệt ý từ chân lên đầu. 
Cho dù vất vả đến đâu, 
Dù cho cực khổ thế nào cũng tu. 
Đông Hè cho tới Xuân Thu, 
Quanh năm ngày tháng chân tu hết mình. 
Vì tu hiến trọn tâm linh, 
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Vì tu quyết chí sửa mình tiến thân, 
Vì tu từ bỏ giàu sang...  
Học gương Đức Mẹ xin vâng khiêm nhường. 
Vâng lời của lễ hiến dâng, 
Khiêm nhường tiến bước vững vàng không sai. 
Nghe lời trên dưới dạy bày, 
Tuân theo kỷ luật là thầy khôn ngoan. 
Đêm ngày suy gẫm Phúc âm 
Cầu xin Chúa Thánh Thần dẫn đi. 
Thánh Thần dạy phải nói chi, 
Thánh Thần cho biết làm gì ở đâu... 
Oi Thiên Chúa thật nhiệm mầu, 
Quan phòng của Chúa biết bao lạ lùng! 
Chúa thương Đức Mẹ vô cùng, 
Chúa thương nhân loại quá chừng Chúa ơi! 
Chúa thương chư Thánh trên trời, 
Chúa thương nhân thế loài người chúng con. 
Nên con quyết chí dấn thân 
Quyết tâm tu thiệt để nên trọn lành, 
Ngõ hầu Chúa được vinh danh, 
Trong lòng Hội Thánh trở thành chứng nhân. 
Chớ gì mãi mãi không quên 
Lời thề con viết đặt trên bàn thờ! 
 

 

 

************ 
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