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Nhu	cầu	của	giây	phút	hiện	tại	
	
Hôm	nay,	tôi	muon	chia	sẻ	một	đieu	
đã	vương	van	trong	tâm	trı́	tôi	bay	
lâu	nay.	Đe	tôi	bat	đau	với	ngày	25	
tháng	6	cách	đây	một	tháng.	Buoi	
sáng	hôm	ay,	có	hai	tu	sı̃	đen	thăm	
tôi.	Gan	cuoi	cuộc	thăm	vieng,	họ	đã	
hỏi	tôi	“Cha	nghı̃	đâu	là	những	nhu	
cau	cap	bách	nhat	của	Giáo	Hội	hôm	
nay?	Đâu	là	những	ưu	tiên	của	chúng	
ta?”	Đó	là	một	câu	hỏi	đáng	ngạc	
nhiên	khi	mà	bạn	cảm	thay	cuộc	nói	
chuyện	sap	sửa	ket	thúc	bởi	vı̀	câu	
hỏi	đó	khởi	đau	lại	cuộc	nói	chuyện.	
Đây	là	một	câu	hỏi	khien	chúng	ta	ưu	
tư	rat	nhieu.	

Buoi	chieu	cùng	ngày,	tôi	có	cuộc	
hẹn	với	Đức	Thánh	Cha	Francis,	và	cả	
hai	chúng	tôi	đeu	đi	đen	cùng	một	
câu	hỏi	“Làm	the	nào	đe	Dòng	Tên	có	
the	giúp	và	phục	vụ	Giáo	Hội	cách	tot	
nhat?”	Câu	trả	lời	cho	những	câu	hỏi	

này	một	cách	nào	đó	đã	được	trả	lời	
trong	3	ngày	trước	đó	khi	Đức	Thánh	
Cha	gặp	gỡ	Cha	Dumortier,	Viện	
Trưởng	của	Đại	Học	Gregorian.	ĐTC	
đã	nói	với	Viện	Trưởng	rang	ngài	
mong	muon	các	tu	sı̃	Dòng	Tên	xem	
trọng	sứ	mệnh	tông	đo	ve	tư	tưởng.	
Ngài	xác	nhận	niem	ao	ước	rang	các	
linh	mục	phải	nên	đen	những	vùng	
sâu,	vùng	xa	bởi	vı̀	chıńh	từ	nơi	đó	họ	
mới	có	the	hieu	rỏ	hơn	ve	Giáo	Hội	và	
Giáo	Hội	đang	hoạt	động	như	the	
nào.	Ngài	tiep	tục	nói	rang	kinh	
nghiệm	ở	những	nơi	đó	rat	quan	
trọng,	nhưng	nó	can	được	bo	sung	
bang	sự	suy	ngam	trong	nội	tâm.	
Không	có	sự	suy	ngam	nội	tâm,	kinh	
nghiệm	ay	không	sản	sinh	hoa	trái	
của	phúc	âm	mà	Thiên	Chúa	muon.	
Đó	là	chia	sẻ	của	ĐTC.	

Mặt	khác,	chúng	tôi	đã	có	cuộc	hội	
nghị	của	các	Đại	Học	Dòng	Tên	vào	
năm	2010	tại	Mexico.	Một	khau	hiệu	
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đã	gây	chú	ý	cho	những	người	có	mặt	
ở	đó	là	“Hiem	họa	lớn	nhat	ngày	nay	
chı́nh	là	sự	toàn	cau	hóa	tı́nh	hời	hợt,	
nông	cạn.”	Thông	điệp	mà	chúng	tôi	
đã	nhận	được	ở	hội	nghị	Mexico	đó	là	
chúng	tôi,	những	tu	sı̃	Dòng	Tên	phải	
nham	đen	và	hướng	mọi	no	lực	đen	
Chieu	Sâu	–	Chieu	sâu	trong	suy	
ngam,	trong	sự	hieu	biet	ve	thực	tại,	
trong	linh	đạo	v.v.	ĐTC	tien	nhiệm,	
Bien	Đức	XVI	đã	thường	xuyên	trao	
cho	tôi	cùng	một	thông	điệp	này.	Moi	
lan	tôi	gặp	ngài,	ngài	nam	lay	tay	tôi	
và	nói,	“Giáo	Hội	mong	chờ	chieu	sâu	
từ	Dòng	Tên	–	Chieu	sâu	trong	
nghiên	cứu	và	chieu	sâu	trong	linh	
đạo.”	Vı̀	vậy	tôi	nghı̃	có	một	sự	đong	
thuận	rang	đây	chı́nh	là	nhu	cau	của	
thời	điem	hiện	tại.	Trong	the	giới	
hôm	nay,	chúng	ta	bị	tràn	ngập	bởi	
thông	tin.	Chı̉	can	Google	ve	một	đe	
tài	nào	đó	là	bạn	sẽ	tı̀m	thay	hàng	
ngàn	trang	web	ve	đe	tài	đó.	Nhưng	
không	ai	nói	cho	bạn	biet	sự	thật	là	
gı̀.	Không	một	ai,	và	Google	cũng	
không	the.	Không	có	ý	thức	ve	sự	
thật,	không	có	những	tiêu	chuan	đe	
nhận	biet	những	dữ	kiện	đó	chân	
thật	đen	mức	nào.	Chúng	ta	mạo	
hiem	phán	đoán	chı̉	dựa	trên	những	
thông	tin	mà	thôi	và	vı̀	vậy	phán	
đoán	sai	lam.	Trên	chuyen	bay	đen	
đây,	tôi	đã	đọc	trên	sách	điện	tử	Kin-
dle	cuon	sách	mang	tựa	đe	“Những	
Cuộc	Đoi	Thoại	Đay	Khó	Khăn”.	Cuon	
sách	nói	rang	sự	thật	tat	cả	chúng	ta	
đeu	gặp	khó	khăn	trong	đoi	thoại	bat	

ke	trong	gia	đı̀nh,	trong	đời	song	tu	
trı̀,	trong	việc	quản	lý	v.v.	Người	ta	
gặp	khó	khăn	trong	đoi	thoại	bởi	vı̀	
họ	bat	đong	với	nhau	ve	những	van	
đe	quan	trọng.	

Cuon	sách	nói	tiep	rang	thật	sự	có	
ba	loại	đoi	thoại	cứ	xen	lan	qua	lại	
với	nhau.	Loại	thứ	nhat	là	đoi	thoại	
ve	dữ	kiện	“Đieu	gı̀	thật	sự	đang	xảy	
ra?”	Loại	thứ	hai	là	đoi	thoại	ve	cảm	
xúc	“Tôi	có	cảm	thay	bị	thương	ton,	
bị	bỏ	mặc,	bị	lợi	dụng?”	Cuoi	cùng	là	
đoi	thoại	ve	căn	tıńh.	Đoi	thoại	này	
chạm	đen	quan	điem	và	giá	trị	của	
bản	thân	“Anh	ta	nghı̃	tôi	là	ai?”	Cuon	
sách	này	giúp	chúng	ta	ý	thức	ba	mức	
độ	đoi	thoại	này	đe	chúng	ta	xử	dụng	
đoi	thoại	tot	hơn.	
	 Tat	cả	những	đieu	bên	trên	đeu	
chı̉	ra	một	sự	thật	là	chúng	ta	can	
chieu	sâu.	Chúng	ta	can	“hieu	biet”	
với	sự	suy	ngam	và	khôn	ngoan	đen	
một	mức	độ	nào	đó.	
	
Điều	này	có	khác	biệt	gì	với	điều	
chúng	ta	đã	nói	ở	Đại	Hội	Fatima	
không?	
	
Những	ai	đã	có	mặt	ở	Fatima	có	the	
nhớ	được	rang	chúng	ta	đã	đe	cập	
đen	sứ	mệnh	ngôn	sứ,	những	chieu	
kı́ch	của	ngôn	sứ,	và	làm	the	nào	đe	
là	ngôn	sứ.	Những	gı̀	được	đe	cập	ở	
đại	hội	này	có	gı̀	khác	biệt	không?	
Phải	chăng	chúng	ta	đang	đoi	diện	
với	một	nhu	cau	khác?	Đe	nhı̀n	van	
đe	cho	đúng,	tôi	xin	chia	sẻ	một	suy	
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ngam	ve	thánh	kinh.	Tôi	đã	xin	ý	kien	
của	các	giáo	sư	tại	phân	viện	Thánh	
Kinh	ve	suy	ngam	này	đe	không	đi	
quá	xa	van	đe.	Đó	là	thuận	lợi	khi	ở	
ngay	Roma-bạn	có	the	tham	khảo	ý	
kien	của	các	chuyên	gia!	

Đieu	gây	an	tượng	cho	tôi	đó	là	
trong	Kinh	Thánh,	chúng	ta	có	ba	loại	
ngôn	ngữ	khác	nhau.	Đây	là	những	
ngôn	ngữ	khác	biệt	rõ	ràng,	tương	
xứng	với	kinh	nghiệm	của	một	dân	
tộc	trong	moi	tương	quan	với	Thiên	
Chúa.	

Ngôn	ngữ	thứ	nhat	một	cách	tự	
nhiên	là	ngôn	ngữ	ve	xây	dựng	một	
dân	tộc.	Israel,	thuở	ban	đau,	đã	
không	có	bat	cứ	căn	tı́nh	nào.	Họ	là	
nô	lệ,	là	di	dân	bị	bóc	lột	và	vừa	mới	
thoát	ra	khỏi	Ai-Cập.	Quá	trı̀nh	hı̀nh	
thành	căn	tıńh	được	ghi	lại	trong	
những	cuon	sách	đau	tiên	của	Kinh	
Thánh.	Và	ở	đây,	chúng	ta	có	ngôn	
ngữ	của	lịch	sử.	Ngôn	ngữ	lịch	sử	nói	
đen	những	đieu	vı̃	đại	Thiên	Chúa	đã	
làm	cho	họ.	Họ	trộn	lan	lịch	sử	và	
huyen	thoại,	tô	điem	một	so	dữ	kiện	
và	bien	co	đe	dân	có	the	cảm	thay	tự	
hào	được	thuộc	ve	cộng	đoàn	này.	
Đây	là	ngôn	ngữ	lịch	sử	xuat	hiện	
trong	các	sách	lịch	sử	của	Kinh	
Thánh.	Ngôn	ngữ	này	cho	một	cảm	
giác	hãnh	diện	và	được	thuộc	ve	một	
dân	tộc	mà	có	the	thật	sự	nói	rang:	
“Thiên	Chúa	ở	cùng	chúng	ta.”	

Một	khi	căn	tı́nh	được	thiet	lập,	
các	ngôn	sứ	xuat	hiện	và	bây	giờ	
chúng	ta	có	ngôn	ngữ	ngôn	sứ.	Đức	

tin	của	một	dân	tộc	được	noi	ket	rat	
nhieu	với	căn	tıńh	dân	tộc	của	họ,	và	
niem	tin	này	bị	ô	ue	bởi	sự	thao	túng,	
thien	cận	chı́nh	trị,	và	sự	loại	trừ	lan	
nhau.	Vı̀	vậy	các	ngôn	sứ	xuat	hiện	đe	
đòi	hỏi	và	thanh	tay	đức	tin.	Họ	đặt	
van	đe	ve	những	cuộc	hành	hương	và	
le	hội	bởi	vı	̀những	thứ	này	không	
quan	tâm	đen	con	người.	Cot	lõi	của	
đạo	là	lòng	nhân	ái,	và	khi	Israel	
quên	đi	lòng	nhân	ái,	thı̀	các	ngôn	sứ	
xuat	hiện.	Các	ngôn	sứ	nhac	cho	dân	
nhớ	rang	Thiên	Chúa	không	quan	
tâm	đen	của	le	và	hy	te	neu	phan	
quan	trọng	nhat	của	giao	ước	bị	bỏ	
mặc.	Vı̀	vậy	lời	ngôn	sứ	luôn	luôn	noi	
lên	trong	cộng	đoàn	đức	tin	và	co	
gang	thanh	tay	đức	tin.	

Roi	cuộc	lưu	đày	đã	xảy	đen	và	
dân	cảm	thay	bị	phản	bội	và	bị	bỏ	rơi.	
Lúc	đó,	phan	lớn	dân	Israel	–	và	
chúng	ta	không	nên	nói	một	cách	nhẹ	
nhàng	–đúng	vậy,	phan	lớn	dân	Israel	
đã	đánh	mat	đức	tin	của	họ.	Chı̉	một	
so	rat	ıt́	ỏi	còn	lại	van	giữ	được	đức	
tin.	Đức	tin	của	họ	dựa	trên	hıǹh	ảnh	
một	Thiên	Chúa	hành	động	trong	lịch	
sử	của	họ,	và	khi	họ	mat	đen	thờ	và	
bị	lưu	đày	đen	những	xứ	sở	khác,	họ	
tự	hỏi	Thiên	Chúa	đã	ở	đâu.	Nhieu	
người	đã	đánh	mat	niem	tin.	Và	lúc	
đó,	các	ngôn	sứ	đã	vang	bóng.	Khi	
niem	tin	đã	không	còn,	ngôn	ngữ	
ngôn	sứ	cũng	không	còn	ý	nghı̃a.	
Những	lời	kêu	gọi	của	các	ngôn	sứ	
cũng	trở	nên	tẻ	nhạt	và	không	còn	
lay	động	một	con	tim	nào.	Đen	lúc	đó,	
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một	thứ	ngôn	ngữ	mới	xuat	hiện,	
ngôn	ngữ	của	sự	khôn	ngoan.	Đây	
là	sự	khôn	ngoan	ve	tım̀	kiem	Chúa	
trong	mọi	sự	…Giờ	đây	anh	chị	em	có	
the	thay	được	sự	liên	hệ	với	đe	tài	
này.	Nó	chı́nh	là	ngôn	ngữ	của	Thiên	
Chúa	đang	hoạt	động	trong	gia	đı̀nh,	
nơi	trẻ	em,	nơi	nen	văn	hóa,	và	trong	
mọi	sự.	Đieu	này	dan	con	người	vào	
một	liên	hệ	mới	mẻ	với	Thiên	Chúa,	
một	liên	hệ	của	chieu	sâu	và	sự	khôn	
ngoan.	Đây	là	một	ngôn	ngữ	có	ý	
nghı̃a	đoi	với	cả	những	người	tin	và	
không	tin.	Có	lẽ	nó	chı́nh	là	một	ngôn	
ngữ	đang	ló	dạng	ở	những	chân	trời	
trong	the	giới	hôm	nay.	
	
Chúng	ta	đang	ở	đâu	trong	lòng	
thế	giới?	
	
Au	Châu	và	Phương	Tây	–	đieu	được	
gọi	là	Kitô	giáo	Tây	Phương	–	đang	
trải	qua	một	cuộc	khủng	hoảng	lớn	
ve	đức	tin.	Ngôn	ngữ	ngôn	sứ	không	
còn	phù	hợp	nữa	bởi	vı	̀không	còn	
đức	tin	đe	thanh	tay.	Một	ngôn	ngữ	
mới	can	phải	có,	và	Kinh	Thánh	cho	
chúng	ta	chı̀a	khóa	đe	mở	cánh	cửa	
này.	Thật	thú	vị	trong	nhieu	năm	nay,	
tôi	cứ	nghı̃	rang	(bởi	vı	̀đó	là	một	loi	
nói	hoa	mỹ	trong	nhieu	năm)	sự	
khôn	ngoan	thuộc	ve	Đông	Phương.	
Chúng	ta	muon	nói	rang	tı́n	ngưỡng	
Đông	Phương	dựa	trên	sự	khôn	
ngoan	trong	khi	tı́n	ngưỡng	ngôn	sứ	
lại	thuộc	ve	Kitô	giáo	Tây	Phương.	
Giờ	đây	chúng	ta	nghe	rang	chúng	ta	

can	sự	khôn	ngoan	trong	nen	giáo	
dục,	trong	công	tác	xã	hội,	trong	việc	
mục	vụ	và	v.v.	Vı̀	vậy,	tım̀	kiem	sự	
khôn	ngoan	không	còn	là	độc	quyen	
của	các	cộng	đong	A	Châu	nữa.	Sự	tım̀	
kiem	này	mang	tıńh	chat	hoàn	vũ.	

Thật	thú	vị	khi	thay	ĐTC	Benedic-
to	đã	xử	dụng	ngôn	ngữ	khôn	ngoan	
như	the	nào	moi	khi	ngài	tiep	cận	
những	chân	trời	khác	nhau	khien	
người	ta	đã	het	sức	kinh	ngạc.	Ngài	
đen	Pháp	Quoc	và	đã	nói	đen	tı́nh	the	
tục	bang	một	loi	nói	rat	tı́ch	cực.	Ngài	
đen	Luân	Đôn	và	đã	nói	thứ	ngôn	
ngữ	mà	tat	cả	mọi	người	đeu	có	the	
hieu	…	và	cũng	vậy	khi	ở	Đức	Quoc.	
Roi	đen	ĐTC	Francis	tiep	tục	nhan	
mạnh	hơn	ngôn	ngữ	của	người	dân	
bı̀nh	thường.	Đó	là	ngôn	ngữ	của	khó	
nghèo,	của	lòng	xót	thương,	của	câu	
chào	đón	mọi	người	“xin	chào”,	“chúc	
ngon	miệng”,	và	“hãy	nghı̉	ngơi	thật	
tot”	v.v.	Đieu	này	dạy	chúng	ta	một	
bài	học	bởi	vı̀	nó	cho	thay	một	khả	
năng	thay	đoi	và	thı́ch	ứng.	

Ơ	Đại	Hội	này,	anh	chị	em	đang	
thảo	luận	những	quá	trı̀nh	đi	“từ	
những	cội	nguon	đen	những	chân	
trời”	Chúng	ta	có	the	khám	phá	ra	
rang	chúng	ta	cũng	có	cùng	những	
quá	trı̀nh	như	dân	Israel.	Chúng	ta	
can	thời	gian	đe	xây	dựng	lịch	sử,	
thời	gian	đe	được	thanh	tay	ve	căn	
tı́nh,	và	giờ	đây,	trong	the	giới	hôm	
nay,	chúng	ta	can	nhieu	hơn	ngôn	
ngữ	của	sự	khôn	ngoan.	

Thật	là	một	đieu	thú	vị	khi	nghe	
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ĐTC	Bien	Đức	nói	rang	người	theo	
thuyet	bat	khả	tri1	biet	đi	tı̀m	kiem	sự	
hiện	hữu	của	Thiên	Chúa	còn	tot	hơn	
là	một	Kitô	hữu	không	màng	đen	tım̀	
kiem	Thiên	Chúa.	Một	người	tự	cho	
rang	mıǹh	có	tat	cả	các	câu	trả	lời	là	
một	người	rat	nguy	hiem	bởi	vı̀	
không	một	ai	có	the	biet	het	mọi	câu	
trả	lời.	Tôi	nhớ	đã	nhıǹ	thay	một	tam	
bı́ch	chương	ở	Phân	Viện	Mục	Vụ	A	
Châu	tại	Manila.	Đó	là	một	bı́ch	
chương	ve	một	con	đười	ươi	đang	
nam	trên	sàn	nhà	và	ngang	đau	nhıǹ	
lên.	Lời	chú	thı́ch	trên	tam	bı́ch	
chương	đã	viet:	“Chıńh	lúc	tôi	biet	
mọi	câu	trả	lời,	thı̀	chúng	đã	thay	đoi	
các	câu	hỏi.”	Lời	chú	thı́ch	này	
chuyen	đạt	một	cảm	giác	của	sự	đau	
hàng,	và	cũng	chı́nh	là	thái	độ	của	
nhieu	linh	mục.	Các	bạn	rời	khỏi	
chủng	viện	tưởng	chừng	như	hieu	
biet	het	mọi	câu	trả	lời	và	đe	roi	nhận	
ra	là	các	câu	hỏi	đã	thay	đoi,	và	các	
bạn	có	cảm	giác	như	con	đười	ươi	…
Chuyện	gı̀	đã	xảy	ra?	Chúng	ta	can	
phải	xem	xét	nghiêm	túc	van	đe	này	

bởi	vı̀	đây	không	phải	chı̉	là	van	nạn	
của	tây	phương.	Hiện	nay,	mọi	nen	
văn	hóa	đeu	đang	trở	nên	đa	nguyên	
hóa2.	Loại	tư	tưởng	the	tục	này	và	
ước	muon	tı̀m	kiem	sự	khôn	ngoan	
đang	trở	nên	một	nét	tiêu	bieu	chung	
trong	mọi	nen	văn	hóa.	Ơ	một	so	nơi,	
đặc	nét	này	đang	tien	trien	một	cách	
chậm	chạp,	nhưng	nó	đang	xảy	ra.	
Chúng	ta	can	nhı̀n	vào	cuộc	song	của	
giới	trẻ	bởi	vı	̀chı́nh	họ	là	chı̀a	khóa	
đe	hieu	được	đieu	gı̀	đang	dien	ra.	
Giới	trẻ	lúc	nào	cũng	truy	cập	trên	
liên	mạng	(Internet).	Họ	như	những	
tho	dân	trong	the	giới	mới	này	
(không	như	chúng	ta	chı̉	là	những	
hành	khách!).	
	 Vı̀	vậy	chúng	ta	can	ba	ngôn	ngữ.	
Đoi	với	các	tân	tòng	và	các	tân	thành	
viên	CLC,	chúng	ta	can	ngôn	ngữ	của	
lịch	sử	đe	xây	đap	căn	tı́nh.	Chúng	ta	
can	ngôn	ngữ	của	ngôn	sứ	trong	cộng	
đoàn	đe	thách	đo	các	tı́n	hữu.	Và	giờ	
đây,	chúng	ta	can	ngôn	ngữ	của	sự	
khôn	ngoan	đe	tiep	cận	những	chân	
trời.	Ơ	đại	hội	này,	anh	chị	em	sẽ	
dành	nhieu	thời	gian	cho	cuộc	thảo	
luận	ve	những	chân	trời	với	những	
thách	đo	và	những	góc	độ	của	chúng.	
Tôi	nghı̃	rang	ngôn	ngữ	của	sự	khôn	
ngoan	rat	quan	trọng	bởi	vı̀	nó	mang	
đen	chieu	sâu	và	đoi	kháng	lại	những	
khuynh	hướng	hời	hợt,	nông	cạn	
trong	the	giới	ngày	nay.	
	
	
	

________________	
	
1	Người	theo	thuyet	bat	khả	tri	là	người	
nghi	ngờ	ve	sự	hiện	diện	của	Thiên	Chúa	
nhưng	không	nhıǹ	nhận	mıǹh	là	vô	than	

2	Thuyet	Đa	Nguyên-Pluralism:	thuyet	đa	
nguyên	chủ	trương	rang	“các	thành	phan	
văn	hóa,	chủng	tộc,	tôn	giáo	khác	nhau	can	
phải	đong	ton	tại	và	khoan	dung	với	nhau	
trong	cùng	một	xã	hội.”	(Trıćh	từ	http://
www.thefreedictionary.com/pluralism) 
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Vậy	chúng	ta	phải	làm	thế	nào?	
	
Ơ	điem	này,	tôi	nhớ	Cha	Arrupe	
thường	nhan	mạnh	đen	việc	chọn	lựa	
người	nghèo.	Ngài	đã	đưa	ra	ba	sự	
đáp	trả	-	một	cách	co	tı̀nh	hay	vô	tıǹh	
-	đã	xử	dụng	những	từ	ngữ	Kinh	
Thánh	nói	đen	số	đông	và	số	ít	.	Tư	
tưởng	này	có	nghı̃a	là	Thiên	Chúa	
quan	tâm	cho	số	đông,	nhưng	Người	
chọn	so	ı́t	là	những	cộng	tác	viên	với	
Người	đe	quan	tâm	cho	so	đông.	Cha	
Arrupe	giải	thı́ch	như	the	này.	

Tất	cả	các	Giêsu	hữu	phải	lao	tác	
	 cho	người	nghèo.	
Nhiều	Giêsu	hữu	phải	lao	tác	với	
	 người	nghèo.	
Một	số	ít	Giêsu	hữu	(được	Thiên	
	 Chúa	mời	gọi	và	do	bởi	lòng	
	 vâng	phục)	phải	song	như	
	 người	nghèo.	

		
Đây	là	cách	thức	chúng	tôi	đã	khởi	
đau	với	một	vài	cộng	đoàn	ở	giữa	
một	khu	pho	nghèo,	chia	sẻ	cuộc	
song	của	người	nghèo	và	hoàn	toàn	
phó	mặc	cho	cuộc	song	ở	khu	pho	
định	đoạt.	Tôi	cũng	được	nhac	nhở	
ve	Hong	Y	Bergoglio,	khi	còn	là	Tong	
Giám	Mục	của	Buenos	Aires	đã	từ	
choi	song	trong	dinh	tòa	Giám	Mục.	
Ngài	đã	song	trong	một	căn	phòng	
nhỏ	ngay	bên	trên	văn	phòng	làm	
việc	của	ngài	và	dùng	bữa	chung	với	
những	người	bı̀nh	thường.	Hiện	tại	là	
Giáo	Hoàng,	ngài	van	song	như	vậy.	
Anh	chị	em	đã	thay	ngài	ở	Ngày	Giới	

Trẻ	The	Giới	tại	Rio.	Ngài	phải	đoi	xe	
2	lan.	Chıńh	quyen	Đức	Quoc	đã	tặng	
ngài	một	chiec	xe	tuyệt	vời	với	tat	cả	
những	sự	xa	hoa	dành	cho	một	
Nguyên	Thủ	Quoc	Gia.	Ngài	không	
bao	giờ	sử	dụng	nó.	

Roi	họ	lại	tặng	ngài	một	chiec	nhỏ	
khiêm	ton	hơn	nhưng	van	là	loại	tot,	
và	ngài	van	nói	không.	Cuoi	cùng	họ	
cho	ngài	một	chiec	xe	đa	dụng	
(Utility	car)	mà	một	nhân	viên	bı̀nh	
thường	van	dùng,	và	ngài	đã	sử	dụng	
nó.	Dı̃	nhiên,	đieu	này	đã	gây	khó	
khăn	ở	Rio	bởi	vı̀	người	ta	vây	quanh	
xe	ngài,	nhưng	ngài	dường	như	thıćh	
như	vậy.	Ngài	cảm	thay	rang	ơn	gọi	
của	ngài	và	của	các	linh	mục	không	
chı̉	là	ở	với	người	nghèo	mà	còn	trở	
nên	như	người	nghèo.	Ngài	nói	rang	
người	chủ	chăn	phải	có	mùi	của	đàn	
chiên.	(Tôi	tự	hỏi	vậy	mùi	của	một	
Giêsu	hữu	là	gı̀?)	

Trở	lại	với	đe	tài,	chúng	ta	có	
the	áp	dụng	sự	phân	loại	của	Cha	Ar-
rupe	theo	ngôn	ngữ	của	chúng	ta,	
khởi	đau	với	một	so	ı́t:	

Một	số	ít	thành	viên	CLC	có	tài	
năng,	khả	năng,	và	cơ	hội	
được	kêu	mời	cho	những			
việc	về	trí	tuệ	như	nghiên	
cứu,	đieu	tra,	viet	lách	v.v.	

Một	số	đông	thành	viên	CLC	được	
mời	gọi	trở	nên	những	
chuyên	gia	xuất	sắc	và	đầy	
đủ	tiêu	chuẩn.	

Tất	cả	thành	viên	CLC	được	mời	
gọi	đe	lấp	đầy	thế	giới	của	
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chúng	ta	bằng	sự	Khôn	
Ngoan	qua	suy	ngam,	suy	
niệm,	và	suy	tư.	

	
Tính	Thực	Tiễn	của	Linh	Đạo	I‐Nhă	
	
Đen	lúc	này,	chúng	ta	thay	được	tıńh	
thực	tien	rat	lớn	của	Linh	Đạo	I-Nhã	
và	Giáo	dân	theo	linh	đạo	I-Nhã	đoi	
với	Giáo	Hội	và	the	giới.	Giáo	Hội	can	
một	nen	linh	đạo	đe	thúc	đay	sự	
khôn	ngoan	và	chieu	sâu	hau	đáp	trả	
những	nhu	cau	của	hôm	nay.	Linh	
đạo	I-Nhã	huan	luyện	chúng	ta	biet	
suy	ngam	và	suy	niệm,	đe	phân	biệt	
ra	đieu	gı̀	là	hời	hợt	và	sáo	rong	với	
những	gı̀	là	sâu	sac	và	rat	thực.	Đây	
chı́nh	là	đieu	mà	linh	đạo	I-Nhã	làm	
cho	chúng	ta	–	nó	huan	luyện	chúng	
ta	trở	nên	nhạy	cảm	đe	nhận	điṇh.	
Không	phải	mọi	sự	xảy	ra	đeu	là	
thánh	ý	Chúa.	Không	phải	mọi	sự	ở	
quanh	ta	đeu	là	tot	lành	cho	nhân	
loại.	Ai	sẽ	nhận	định?	Chúng	ta	can	
những	người	được	huan	luyện	một	
cách	chı́nh	xác	đe	nhận	định.	Một	lan	
nữa,	chı́nh	ĐTC	trao	cho	chúng	ta	
một	gợi	ý.	Ngài	cử	hành	thánh	le	moi	
ngày	tại	nguyện	đường	Thánh	Mar-
tha	trong	dinh	Vatican,	và	nguyện	
đường	rat	đông	những	người	đen	
nghe	các	bài	giảng	của	ngài.	Đieu	này	
đã	trở	thành	một	xu	hướng	mới,	và	
thậm	chı́	những	người	đã	bỏ	Giáo	Hội	
thı̀	giờ	đây	cũng	lay	các	bài	giảng	của	
ngài	đem	ve	nhà	đọc	cho	con	cháu	họ	
nghe	đe	bọn	trẻ	có	the	học	được	một	
đieu	gı̀	đó	cho	cuộc	song	của	chúng.	

Ngài	đã	cho	một	bài	giảng	đặc	biệt	ve	
Đức	Mẹ	và	như	thường	lệ	đưa	ra	3	
điem.	(Người	ta	nói	đieu	này	cho	
thay	ngài	là	một	Giêsu	hữu.	Vı̀	vậy,	
đôi	lúc	tôi	co	tı̀nh	đưa	ra	4	điem,	lúc	
khác	2	điem	–	không	the	dùng	những	
con	so	đe	điṇh	nghı̃a	một	người.)	
Như	thường	lệ,	ĐTC	đã	nói	rang	có	3	
từ	chı́nh	đe	hieu	Đức	Mẹ	-	Lang	Nghe,	
Nhận	Định,	và	Hành	Động.	Sau	này,	
Cha	Spadaro,	Giám	Đoc	của	tờ	báo	
Công	Giáo	Y	Civilta	Cattolica	đã	nói	
rang	bài	giảng	này	giúp	chúng	ta	hieu	
được	ĐTC	bởi	vı̀	nó	định	rõ	loi	suy	
nghı̃	của	ngài.	Hiện	nay	ngài	đang	
lang	nghe	suot	mùa	Xuân.	Ngài	sẽ	
nhận	điṇh	suot	mùa	hè,	và	ngài	sẽ	
hành	động	và	có	những	quyet	định	
vào	mùa	Thu.	Vı̀	vậy,	hãy	cứ	mong	
chờ	nhieu	quyet	định	quan	trọng	sẽ	
đen	rat	nhanh!	

Đieu	này	mang	đậm	chat	I-Nhã.	
Chúng	ta	khởi	đau	với	sự	lang	nghe,	
một	đieu	rat	quan	trọng	và	tôi	cũng	
xin	thêm	vào	đieu	này	là	Nhı̀n	(Sau	
khi	ở	Nhật	trong	nhieu	năm).	Lang	
nghe	là	một	đặc	tı́nh	của	Au	Châu	
trong	khi	Nhı̀n	là	một	đặc	tı́nh	rat	A	
Đông.	Vı̀	vậy,	chúng	tôi,	những	người	
Au	Châu	có	đôi	mat	dường	như	khác	
và	khi	chúng	tôi	nhıǹ	những	sự	vật,	
ánh	nhı̀n	như	những	mũi	tên.	Những	
khuôn	mặt	A	Đông	trông	tram	tư	
hơn;	có	một	sự	hài	hòa	trên	nét	mặt	
và	nhı̀n	người	khác	một	cách	tram	tư.	
Tôi	tin	rang	neu	Thánh	Phaolô	là	
người	Nhật,	ngài	cũng	sẽ	nói	đức	tin	
xuat	phát	từ	lang	nghe	và	nhı̀n.	Nghe	
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và	Nhı̀n	can	đen	đôi	tai	và	đôi	mat.	
Lúc	đó,	chúng	ta	mới	có	sự	nhận	định	
là	nơi	con	tim	can	bước	vào.	Và	roi	
Hành	Động	can	đen	đôi	tay	và	đôi	
chân.	Vı̀	vậy,	cả	con	người	đeu	được	
tham	dự	vào	tien	trıǹh	này.	
	
Áp	Dụng	Linh	Đạo	Này	
	
Linh	đạo	I-Nhã	van	tiep	tục	là	một	
nen	linh	đạo	cực	kỳ	hiện	đại	và	thực	
tien	đoi	với	thời	điem	hôm	nay.	Nó	
mang	một	tı́nh	uyen	chuyen	và	sáng	
tạo	đáng	kinh	ngạc	bởi	vı̀	nó	tùy	
thuộc	rat	nhieu	vào	cách	Than	Khı́	
của	Thiên	Chúa	đang	dan	dat	chúng	
ta.	Đôi	lúc,	chúng	ta	đưa	ra	quá	nhieu	
quy	luật,	nhưng	thánh	I-Nhã	xin	
chúng	ta	nhı̀n	xa	hơn	những	quy	luật	
này	và	nhı̀n	xem	Than	Khı́	đang	dan	
dat	chúng	ta	the	nào.	Moi	lan	ngài	
viet	thư	cho	các	Giêsu	hữu	khap	nơi	
trên	the	giới,	ngài	nhan	nhủ	họ	hãy	
đem	vào	nhận	điṇh	tat	cả	mọi	sự.	
Ngài	cho	các	đang	be	trên	rat	nhieu	
tự	do	đe	nhận	điṇh	dựa	trên	thực	tại.	
Linh	đạo	I-Nhã	huan	luyện	chúng	ta	
đe	nhận	định	và	huan	luyện	chúng	ta	
đe	hành	động.	Nhận	điṇh	can	phải	
dan	đen	hành	động	bởi	vı̀	chı̉	dừng	
lại	ở	nhận	định	không	thôi	thı̀	chang	
giúp	ı́ch	được	gı̀.	

Chac	han	anh	chị	em	đã	nghe	biet	
ve	Cha	Gustavo	Gutierrez,	nhà	than	
học	người	Peru	được	biet	đen	là	cha	
đẻ	của	nen	than	học	giải	phóng.	Hiện	
tại,	ngài	là	một	linh	mục	dòng	Đa-
Minh.	Trong	một	cuộc	phỏng	van,	

người	ta	hỏi	ngài:	“Đieu	gı̀	đã	xảy	ra	
cho	than	học	giải	phóng?”	Ngài	trả	
lời,	“Bao	lâu	còn	có	nạn	nghèo	đói	
trên	the	giới,	than	học	giải	phóng	van	
sẽ	còn	tieng	nói,	nhưng	nó	đã	chuyen	
hướng	sang	linh	đạo.	Chúng	ta	can	
huan	luyện	mọi	người	đe	có	một	cái	
nhı̀n	ve	the	giới”.	Roi	phóng	viên	tiep	
tục	hỏi	ngài	vậy	nen	linh	đạo	nào	là	
tot	nhat	đe	phát	trien	những	người	
giáo	dân	trong	Giáo	Hội.	Không	một	
chút	ngan	ngừ,	ngài	đáp	“Linh	đạo	I-
Nhã”.	

Linh	đạo	I-Nhã	van	tiep	tục	rat	
thực	tien	bởi	vı̀	nó	bám	re	sâu	trong	
thực	tại	…và	cũng	chı́nh	là	thực	tại	
giúp	chúng	ta	thay	đoi,	hơn	là	những	
lời	co	vũ	và	những	lá	thư	từ	be	trên	
tong	quyen.	Linh	đạo	này	khởi	đau	từ	
thực	tại	và	dan	chúng	ta	đen	đieu	
Thiên	Chúa	muon.	Một	câu	hỏi	lớn	
được	đặt	ra	đó	là	“Thiên	Chúa	muon	
đieu	gı̀	từ	nhân	loại?”	Cách	đây	2	năm	
tại	một	cuộc	hội	thảo	ve	đời	song	tận	
hien,	một	đe	tài	noi	bật	đó	là	“Sứ	
mệnh	luôn	luôn	là	sứ	mệnh	của	
Thiên	Chúa”.	Vı̀	vậy,	giờ	đây	chúng	ta	
nói	đen	“Missio	Dei”	(Sứ	mệnh	của	
Thiên	Chúa)	và	đieu	đó	can	phải	trở	
nên	tâm	điem	chú	ý	của	chúng	ta.	

Một	cuon	sách	tôi	muon	đe	nghị	
anh	chị	em	nên	đọc	đó	là	“Sự	Bien	
Đoi	Lớn	Lao”	của	Karen	Armstrong.	
Cuon	sách	này	nghiên	cứu	sự	phát	
trien	của	linh	đạo	và	tôn	giáo	với	sự	
chú	ý	đặc	biệt	đen	đieu	mà	Karl	Jas-
pers	gọi	là	“Thời	Đại	Trục”.	Cuon	
sách	khảo	sát	thời	đại	then	chot	này	
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trong	đó	các	nen	tảng	linh	đạo	của	
nhân	loại	được	phát	trien	ở	Trung	
Quoc,	An	Độ,	Do	Thái,	và	Hy	Lạp.	
Trong	tat	cả	4	nen	văn	hóa	khác	biệt	
này,	họ	đã	nhận	ra	rang	đieu	duy	
nhat	có	the	thay	đoi	xã	hội	đó	là	sự	
thay	đoi	trong	con	người.	Chıńh	là	sự	
thay	đoi	trong	nội	tâm,	cuộc	hành	
trı̀nh	nội	tâm	là	đáng	ke	nhat.	Chúng	
ta	đã	thay	rang	chủ	nghı̃a	cộng	sản	
mà	không	có	sự	thay	đoi	trong	con	
người	chı̉	dan	đen	sự	vô	nhân	đạo,	và	
chủ	nghı̃a	tư	bản	mà	không	có	sự	
thay	đoi	trong	con	người	chı̉	dan	đen	
sự	ı́ch	kỷ.	Trừ	phi	chúng	ta	có	sự	thay	
đoi	từ	bên	trong,	neu	không	sẽ	không	
có	cách	nào	tien	bước	ve	phı́a	trước.	
Linh	đạo	I-Nhã	cụ	the	nham	đen	sự	
thay	đoi	này	trong	con	người.	

Có	một	câu	chuyện	A	Đông	ke	ve	
một	đệ	tử	đen	tu	ở	một	tu	viện	kia.	
Bạn	bè	của	anh	ta	hỏi	tại	sao	và	anh	
ta	giải	thı́ch	rang	anh	ta	đen	đó	bởi	vı̀	
anh	ta	muon	góp	phan	thay	đoi	the	
giới.	Sau	một	năm,	anh	ta	gặp	lại	
cũng	những	người	bạn	đó	và	họ	hỏi	
anh	ta	tại	sao	van	tiep	tục	tu	ở	đó.	
Anh	ta	đáp	rang	anh	ta	đang	học	một	
đieu	–	hiện	nay	anh	ta	chı̉	mong	
muon	thay	đoi	một	vài	người	xung	
quanh	anh	ta	mà	thôi.	Một	năm	sau	
nữa,	cũng	những	người	bạn	đó	lại	hỏi	
anh	ta	là	anh	ta	đã	học	được	đieu	gı̀.	
Anh	ta	đáp	anh	ta	đã	học	được	rang	
đieu	quan	trọng	nhat	là	thay	đoi	
chı́nh	bản	thân	anh	ta.	Đieu	này	thật	
sự	là	một	tinh	túy	mà	các	nhà	hien	
triet	vı̃	đại	của	các	tôn	giáo	trên	the	

giới	đã	rút	ra	được.	Thánh	I-Nhã	
cũng	đã	thay	rõ	đieu	này.	Đó	là	lý	do	
tại	sao	Tòa	Đieu	Tra	Tôn	Giáo	(thời	
trung	co)	đã	nghı̃	rang	ngài	là	một	
nhân	vật	nguy	hiem.	Họ	tham	van	
ngài	8	lan!	không	chı̉	một	lan	mà	là	8	
lan.	Moi	lan	họ	đeu	không	the	tı̀m	
được	đieu	gı̀	sai	trái	bởi	vı̀	ngài	rat	
thận	trọng	không	ton	thời	gian	trên	
những	công	thức	hay	học	thuyet.	
Ngài	đi	thang	vào	trái	tim.	Tòa	Đieu	
Tra	Tôn	Giáo	đã	cảm	thay	đieu	này	
rat	nguy	hiem	bởi	vı̀	con	người	này	
hoàn	toàn	có	tự	do	và	sự	mở	lòng	đoi	
với	Than	Khı́	mà	không	ai	có	the	làm	
làm	chủ	được.	Khi	sự	việc	ra	khỏi	
tam	kiem	soát,	các	giới	chức	tham	
quyen	trở	nên	lo	sợ.	
	
Ai	là	những	người	chuyên	chở	
Linh	Đạo	này?	
Cuoi	cùng	chúng	ta	cũng	đen	với	câu	
hỏi	rang	ai	có	the	đưa	linh	đạo	này	
tien	bước.	Ai	là	những	người	có	khả	
năng	đe	bien	đoi?	Tôi	cho	rang	bat	cứ	
ai	mở	lòng	với	thực	tại	và	Than	Khı	́
của	Thiên	Chúa.	Bat	cứ	ai	bén	nhạy	
đoi	với	tien	trı̀nh	nhận	định	đeu	có	
the	là	người	chuyên	chở	sự	khôn	
ngoan	này.	Những	người	theo	truyen	
thong	I-Nhã	đeu	có	the	thực	hiện	
đieu	này	bởi	vı̀	họ	được	huan	luyện	
đe	nhận	định	và	đi	sâu	vào	sự	thật.	
Đây	là	ý	nghı̃a	của	“đi	vào	cội	nguon”.	
Y	nghı̃a	này	không	chı̉	giới	hạn	đen	
van	đe	trở	lại	50	năm	hay	450	năm	
trước	đây,	nhưng	nó	muon	nói	đen	
việc	trở	lại	với	Chúa	Kitô,	và	những	
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bậc	hien	triet	của	A	Châu,	Au	Châu,	
Do	Thái,	và	sau	het	là	trở	lại	con	tim	
của	Thiên	Chúa.	Khi	chúng	ta	trở	ve	
nguon	theo	cách	này,	chúng	ta	đạt	
được	sự	tự	do	mà	cho	phép	chúng	ta	
đi	đen	các	chân	trời	khác	nhau	không	
chút	sợ	hãi.	

Ơ	các	chân	trời,	chúng	ta	sẽ	gặp	
gỡ	những	con	người	tot	lành	như	vị	
bác	sı̃	tôi	đã	nói	đen	trong	bài	giảng	
hôm	qua.	Ong	ta	là	một	người	với	
một	“trái	tim	hân	hoan”,	một	người	
đay	tıǹh	thương.	Tôn	giáo	và	tı̀nh	
thương	được	noi	ket	chặt	chẽ	với	
nhau.	Khi	chúng	ta	quên	đi	tı̀nh	
thương,	là	chúng	ta	quên	đi	Thiên	
Chúa	bởi	vı̀	Thiên	Chúa	là	Thiên	Chúa	
của	tı̀nh	thương.	Tại	sao	người	nghèo	
lại	quan	trọng	như	vậy?	Bởi	vı̀	chı́nh	
họ	đem	ra	tı̀nh	thương	trong	chúng	
ta.	Họ	đem	ra	từ	nơi	chúng	ta	khả	
năng	đáp	trả	và	đieu	này	cho	thay	
chúng	ta	sâu	sac	đen	mức	độ	nào.	
ĐTC	hiện	tại	có	sức	lôi	cuon	mọi	
người	bởi	vı̀	ngài	mời	gọi	người	ta	
hãy	yêu	thương.	

Linh	đạo	I-Nhã	đong	hành	với	con	
người	từ	trái	tim.	Một	trong	những	
câu	hỏi	đã	được	nêu	lên	trong	cuộc	
họp	của	các	tuyên	úy	hôm	qua	đó	là	
làm	the	nào	đe	huan	luyện	các	Giêsu	
hữu	cùng	đong	hành.	Chúng	ta	can	
huan	luyện	các	Giêsu	hữu	không	phải	
đe	là	những	nhà	lãnh	đạo	của	cộng	
đoàn	nhưng	đe	đong	hành	với	cộng	
đoàn	từ	trái	tim.	Lý	trı́	dı̃	nhiên	là	can	
thiet,	neu	không	con	tim	có	the	chạy	
loạn,	nhưng	lý	trı́	chı̉	là	một	sự	giúp	

đỡ.	Động	lực	phải	xuat	phát	từ	than	
khı́	và	chúng	ta	phải	nhạy	cảm	với	
than	khı́.	Theo	quan	điem	I-Nhã,	đieu	
quan	trọng	là	thực	tại,	con	người,	và	
đieu	Thiên	Chúa	muon	từ	những	
người	này.	Và	câu	hỏi	của	chúng	ta	
van	luôn	là	một	câu	hỏi	khiêm	
nhường	–	Chúng	ta	có	the	giúp	đỡ	
bang	cách	nào?	Làm	the	nào	chúng	ta	
có	the	đong	hành?	Làm	the	nào	
chúng	ta	có	the	nhận	điṇh?	Ngôn	ngữ	
của	chúng	ta	ve	Thiên	Chúa	phải	luôn	
khiêm	nhường,	bởi	vı̀	chúng	ta	biet	
quá	ı́t	ve	Thiên	Chúa.	Thiên	Chúa	là	
mau	nhiệm	trong	các	mau	nhiệm.	

Tôi	ket	thúc	bang	cách	nói	rang	
linh	đạo	I-Nhã	và	những	giáo	dân	
theo	linh	đạo	I-Nhã	đeu	cực	kỳ	thực	
tien	ở	giây	phút	hiện	tại	bởi	vı̀	họ	đáp	
trả	một	nhu	cau	rat	thực.	Một	thách	
đo	đó	là	khien	cho	CLC	dự	phan	
nhieu	hơn	trong	đời	song	của	Giáo	
Hội	đe	có	thêm	nhieu	người	có	the	
khám	phá	loi	song	này.	Đây	là	một	
thách	đo	mà	anh	chị	em	có	the	thảo	
luận	với	nhau	trong	nhóm.	Tôi	tin	
rang	linh	đạo	I-Nhã	có	the	giúp	chúng	
ta	ở	thời	điem	cụ	the	này	trong	đời	
song	của	Giáo	Hội	đe	đi	sâu	vào	đời	
song	của	than	khı́	và	khám	phá	bang	
cách	nào	Thiên	Chúa	hoạt	động	trong	
thực	tại.	Cám	ơn	rat	nhieu.	

	
	

 


