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***
I
TÌNH YÊU CỦA THIÊN CHÚA
ÐỐI VỚI TA

"Ðược Thiên Chúa yêu thương" (Rm 1,7)
Khi phải vắn tắt loan báo một tin gì, nhất là tin khẩn cấp, bao giờ
người ta cũng đi thẳng vào điều chính, điều cốt yếu, không dài dòng
văn tự, không đi từ đầu đến cuối. Cái đó để sau. Lý do, hoàn cảnh
này khác của sự việc cũng để sau. Ðiều cốt yếu mới là điều dân
chúng mong đợi hay cần biết ngay. Chẳng hạn, đang chờ kết quả của
một trận bóng đá của đội nhà, chỉ cần đưa tin: thắng rồi. Sau đó mới
dần dà hỏi thêm: tỉ số bao nhiêu, bên nào chơi đẹp, cầu thủ nào ghi
bàn, có nghi bán độ không . . .
Khi loan báo Tin Mừng của Chúa, Phaolô cũng đã làm theo cách này
ngay đầu thư Rôma. Coi mình như là sứ giả đưa một tin chiến thắng
vĩ đại nhất, Phaolô chỉ vội vàng nói lên mấy chữ: "Kính gửi tất cả
anh em ở Rôma, những người được Thiên Chúa yêu thương. Xin
Thiên Chúa là Cha chúng ta và xin Chúa Giêsu Kitô ban cho anh em
ân sủng và bình an" (Rm 1,7).
Thoạt nghe, chúng ta tưởng là một lời chào bình thường, như vẫn có
ở đầu mỗi lá thư. Nhưng nếu để ý, ta thấy những lời trên chứa đựng
một tin vui mới. Tin vui mới đó là thế này: Các tín hữu Rôma là
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những người được Thiên Chúa yêu thương, đã có sự bình an vĩnh
viễn, đang được sống trong ân sủng. TÌNH YÊU, BÌNH AN, ÂN
SỦNG, những từ chứa đựng tất cả sứ điệp Tin Mừng. Không những
chúng truyền đạt các chân lý, mà còn tạo ra một tình trạng tâm hồn:
một tâm hồn bình an vì được Thiên Chúa yêu thương và đang sống
trong ân sủng.
Ðây cũng là Tin Vui rất quan trọng cho chúng ta hôm nay. Thiên
Chúa cũng yêu thương ta, ban cho ta ân sủng và bình an như là hoa
quả của tình Ngài yêu ta. Thế nhưng, nếu thành thật nhìn lại đời
sống của mình, chúng ta phải nhận ra rằng thời gian và những thói
hư nết xấu đã làm cho chúng ta ra chai lỳ. Phần nào giống như lời
Isaia đã nói: "Ngươi vốn là kẻ cứng đầu, cổ ngươi là thanh sắt, trán
ngươi làm bằng đồng" (Is 48,14). Cứng đầu cứng cổ, ương ngạnh
chai lỳ như thế đâu có được! Phải uốn nó. Uốn thế nào? Sắt và đồng
không thể để nguyên vậy mà uốn. Phải đưa vào lò, nung cho nó mềm
ra. Lò chúng ta dùng ở đây, để uốn cổ cứng của ta, là lò lửa tình yêu
của Thiên Chúa. Rồi phải dùng búa mà đập, mà rèn. Búa ở đây chính
là lời Chúa. Ta sẽ chịu đựng được hết khi thấy mình thực sự được
Thiên Chúa yêu thương.
Chúng ta tiếp thu sứ điệp tình yêu của Thiên Chúa, một sứ điệp rất
quan trọng, qua mấy ý tưởng rải rác trong thư Rôma:
- Chúng ta là "những người được Thiên Chúa yêu thương" (Rm 1,7)
- "Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta" (Rm 5,5)
- "Không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa"
(Rm 8,39)
Ba câu trên có liên hệ mật thiết với nhau, tạo nên một diễn từ xuyên
suốt lá thư, như một sứ điệp riêng trong một sứ điệp.
1. Chúng ta là
"những người được Thiên Chúa yêu thương"
* Kiểu nói "tình yêu Thiên Chúa" có hai nghĩa rất khác nhau. Hoặc
Thiên Chúa là đối tượng của tình yêu (yêu Chúa). Hoặc Ngài là chủ
thể của tình yêu (Chúa yêu). Con người chúng ta thường hướng tới
chỗ tích cực hơn tiêu cực, năng động hơn thụ động. Vì vậy, luôn ưu
tiên nhấn mạnh nghĩa thứ nhất, tức bổn phận phải yêu Chúa, để nói
lên hành vi tích cực của mình đối với Chúa. Giảng thuyết kitô giáo
cũng rập theo chiều hướng này. Có những thời kỳ hầu như chỉ nói về
việc yêu Chúa, với những mức độ của tình yêu này.
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Tuy nhiên, mạc khải lại dành ưu tiên cho nghĩa thứ hai, tức tình yêu
của Thiên Chúa đối với con người, chứ không phải tình yêu của con
người đối với Thiên Chúa. Thư thứ nhất của Gioan viết: "Tình yêu
cốt ở điều này: không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng
là chính Người đã yêu thương chúng ta" (1Ga 4,10). Thế nên ta phải
lập lại thứ tự được lời Chúa mạc khải, tức phải nhấn mạnh "ân huệ"
trước "lệnh truyền", nhấn mạnh tình yêu của Thiên Chúa đối với ta,
trước khi nói đến bổn phận của ta phải yêu mến Chúa. Thiên Chúa
yêu thương ta: đó mới là điều chính, đó mới là điều mà mọi sự khác
phải tuỳ thuộc, kể cả khả năng của ta yêu mến Chúa, như cũng Gioan
còn viết: "Chúng ta hãy yêu mến, vì Thiên Chúa đã yêu thương
chúng ta trước" (1Ga 4,19).
* Ðể hiểu Chúa yêu ta như thế nào, phải nại tới mạc khải. Quả thực,
ngoài một mình Thiên Chúa ra, ai có thể bảo đảm với ta là Ngài yêu
ta. Theo Augustinô, tất cả Kinh Thánh chỉ là bản "tường thuật tình
yêu của Thiên Chúa". Kinh Thánh tràn ngập tình yêu của Thiên
Chúa. Chính tình yêu này giải thích mọi sự khác, cắt nghĩa vì sao có
tạo dựng, có nhập thể, có cứu chuộc . Nếu thay vì là chữ viết, cả
cuốn Kinh Thánh trở thành tiếng nói, và nếu có thể thu gọn vào một
vài tiếng mà thôi, thì những tiếng ấy sẽ là: Thiên Chúa yêu ta. Ðức
Giêsu cũng đã diễn tả vắn gọn như thế khi Ngài nói: "Chúa Cha yêu
thương anh em" (Ga 16,27). Mọi sự Thiên Chúa nói và làm trong
Kinh Thánh đều bày tỏ tình yêu của Ngài, vì Ngài là Tình Yêu. Cho
nên, "biết Thiên Chúa hiện hữu chưa phải là điều quan trọng, biết
Ngài là Tình Yêu mới quan trọng" (S.Kierkegaard).
Nại tới mạc khải tức là phải đọc Kinh Thánh. Ðể hiểu tất cả sự
phong phú và sâu sắc của lời Chúa, phải đọc cả Tân Ước lẫn Cựu
Ước, hoặc thực tế hơn, đọc Tân Ước dựa vào ánh sáng của Cựu Ước.
Nhờ hiểu được ảnh hưởng hỗ tương giữa Cựu Ước và Tân Ước,
chúng ta mới hiểu hơn ý nghĩa của kiểu nói "được Thiên Chúa yêu
thương". Trước đây, Israel là dân được Thiên Chúa yêu thương. Nay,
Phaolô nói: tín hữu Rôma, hoặc các kitô hữu nói chung, cũng là
những người được Thiên Chúa yêu thương, tức là Phaolô muốn gán
cho Giáo Hội mọi đặc quyền đặc lợi của tình yêu Thiên Chúa, mà
Israel đã được hưởng trong Cựu Ước. Hoặc nói đúng hơn, Thiên
Chúa cho chúng ta được dự phần vào đặc ân này.
Trong Cựu Ước, mạc khải về tình yêu của Thiên Chúa thường được
thể hiện qua các ngôn sứ, là những người được tuyển chọn và chuẩn
bị ngay từ trong lòng mẹ, để có thể đảm đương nhiệm vụ cao cả này.
Qua các ngôn sứ, Thiên Chúa nói cho chúng ta về tình yêu của Ngài.
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Một điểm đáng lưu ý: trong mạc khải qua các ngôn sứ, Thiên Chúa
không luôn luôn nói trực tiếp ở ngôi thứ nhất. Thường ra là chính
ngôn sứ xét đoán, truyền lệnh, đe doạ, cho dù ông làm thế nhân danh
Thiên Chúa. Nhưng nếu là về tình yêu của Thiên Chúa, thì thường là
chính tiếng Thiên Chúa nói: Ta yêu thương ngươi. Ta sẽ đính ước
với ngươi . Dường như về tình yêu này, các ngôn sứ phải thinh lặng,
để một tiếng nói khác uy lực hơn thay thế tiếng nói của các ông, và
chính các ông cũng lắng tai nghe. Vậy ngôn sứ là người đầu tiên đón
nhận mạc khải về tình yêu của Thiên Chúa.
* Qua mạc khải của Cựu Ước, đặc biệt qua các ngôn sứ, ta có thể
thấy tình yêu của Thiên Chúa đối với ta có những đặc tính này:
-Tình yêu của người cha, người mẹ. "Khi Israel còn là đứa trẻ, Ta
đã yêu nó. Ta đã tập đi cho Ephraim, đã đỡ cánh tay nó. Ta lấy dây
nhân nghĩa, lấy mối ân tình mà lôi kéo nó. Ta xử với nó như người
nựng trẻ thơ, nâng lên áp vào má. Ta cúi xuống gần nó mà đút cho
nó ăn" (Hs 11,1-4).
Có lẽ ai trong chúng ta cũng đều đã từng thấy cảnh cha mẹ nựng
con, chăm sóc cho con nhỏ qua một vài hình ảnh được nêu ra trên
đây: bồng bế trên tay, nhấc lên hôn hít, mớm đút cho con ăn. Áp
dụng những hình ảnh đầy biểu tượng trên đây cho Thiên Chúa có thể
gợi cho ta thấy tình yêu của Thiên Chúa như của một hiền phụ, hiền
mẫu.
Khi Israel vong ân bội nghĩa, tỏ ra bất trung thì, giá là con người,
chắc phải nổi tam bành lên. Thiên Chúa thì không. Nhưng "Trái tim
ta thổn thức, ruột gan Ta bồi hồi (cha Thuấn dịch: Lòng Ta đảo lộn
trong Ta, và mối chạnh thương sôi réo cả lên!). Ta là Thiên Chúa,
chứ không phải người phàm" (Hs 11,8-9). Chúng ta có bất trung thì
Ngài vẫn thành tín, vì Ngài không thể chối chình mình. Giêrêmia
cũng diễn tả bằng một kiểu cách tương tự (Gr 31,20).
Tình yêu của cha thì đầy khích lệ và ân cần săn sóc (nói chung là
thế), và cũng thường sửa dạy con để nó khỏi hư thân mất nết. Thiên
Chúa cũng sửa dạy người Ngài yêu. Nhưng không chỉ có vậy. Ngài
còn là Ðấng bảo đảm, bảo vệ ta. Trong cả Kinh Thánh, Ngài luôn
xuất hiện như "đá tảng", như "đồn luỹ" (Tv 18,2-3). Ðó là một tình
yêu có mầu sắc nam tính, như từ hesed diễn tả, cho thấy một Thiên
Chúa dũng mạnh và trung thành, một Thiên Chúa làm cho ta cảm
thấy được an ninh, bảo đảm.
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Còn tình yêu của mẹ thì đón nhận và dịu dàng. Một tình yêu từ ruột
từ gan, từ lòng dạ đã nặn đúc nên hình hài của đứa con. Ðó chính là
ý nghĩa của từrachamim trong tiếng hipri. Yêu con, vì đó là con
mình, do lòng dạ mình sinh ra. Dù con có phạm tội tày đình nào đi
nữa, nếu biết hối lỗi trở về, thì phản ứng đầu tiên của người mẹ là
mở rộng vòng tay ôm lấy nó, Dầu sao nó vẫn là con mình. Chính
người mẹ sẽ đứng ra xin với chồng nhận lại đứa con.
Nơi con người chúng ta, hai mẫu tình yêu đó thường được phân chia
tương đối rõ và bổ sung cho nhau. Ðứa con nhỏ nào còn cả cha lẫn
mẹ quả là có phúc. Chỉ tội cho người cha hay người mẹ nào phải một
mình thể hiện cả hai mẫu tình yêu đó. Nơi Thiên Chúa, chúng kết
hợp với nhau. Do vậy ta hiểu vì sao tình yêu của Thiên Chúa có khi
được diễn tả qua hình ảnh tình yêu của người mẹ. Dụ ngôn tình phụ
tử trong Luca (15,11tt) cho thấy, nơi khuôn mặt của người cha già,
những nét của một Thiên Chúa vừa là cha vừa là mẹ. Nói đúng ra,
người cha trong dụ ngôn này có tâm tình và thái độ của người mẹ
hơn của người cha.
-Tình yêu vợ chồng. Ðây là tình yêu mà những ngọn lửa của nó, lửa
hoả hào, "mãnh liệt như tử thần" (Dc 8,6). Thiên Chúa yêu ta như
người chồng yêu vợ mình. Tình yêu vợ chồng có lúc thăng lúc trầm:
say mê tươi mát thuở đầu, niềm vui ngày cưới, nhưng lại có lúc
tưởng như đoạn tình dứt nghĩa. Kinh Thánh cũng diễn tả tình yêu
của Thiên Chúa bằng những hình ảnh trên đây (x.Gr 2,2; Is 62,5; Hs
2,4tt), nhưng cuối cùng vẫn là phục hồi, đầy hy vọng về tình yêu
ngày trước: "Ta đã một thời ngoảnh mặt chẳng nhìn ngươi, nhưng vì
tình nghĩa ngàn đời, Ta lại chạnh lòng thương xót" (Is 54,8).
Một nét đặc trưng của tình yêu vợ chồng là sự ghen tuông. Quả thực,
Kinh Thánh thường quả quyết Thiên Chúa là một Ðấng cả ghen (Xh
20,5.). Nơi con người, ghen là một dấu chỉ yếu đuối. Người ghen sợ
cho chính mình, sợ một người khác hấp dẫn hơn chiếm đoạt trái tim
của người mình yêu. Thiên Chúa thì không sợ cho mình, nhưng sợ
cho chúng ta. Không sợ cho sự yếu đuối của mình, nhưng sợ cho sự
yếu đuối của ta, sợ ta chạy theo ngẫu tượng. Theo Kinh Thánh, thờ
ngẫu tượng dưới bất cứ hình thức nào đều là đối thủ đáng gờm cạnh
tranh với Thiên Chúa. Sự cả ghen nơi Thiên Chúa không phải là một
dấu chỉ bất toàn, nhưng chỉ nói lên tình yêu và lòng nhiệt thành của
Ngài.
-Tình yêu khiêm tốn và nhưng không (gratuit). Ngoài những đặc
tính trên đây, tình yêu của Thiên Chúa còn có đặc tính khiêm tốn và
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nhưng không. Khi mạc khải tình yêu thì đồng thời Thiên Chúa cũng
mạc khải sự khiêm tốn của Ngài. Theo nghĩa này: Thiên Chúa là
Ðấng đi tìm con người, tha thứ cho họ, sẵn sàng bắt đầu lại mọi sự.
Yêu luôn luôn là một hành vi khiêm tốn. Người bắt đầu yêu là một
người đi ăn xin. Dường như người đó muốn nói với người mình yêu
rằng: Hãy cho anh (em) con người của em (anh), vì con người của
anh (em) không đủ.
Nhưng sao Thiên Chúa lại đi yêu, lại phải khiêm tốn như vậy? Phải
chăng Ngài thấy mình không đủ, còn cần một sự gì khác, một con
người khác? Không phải. Ngược lại, tình yêu của Ngài hoàn toàn có
tính cách nhưng không. Ngài yêu ta, không phải để làm cho mình
được đầy đủ, nhưng làm cho ta được đầy đủ. Ngài yêu ta vì Ngài là
Sự Thiện, và Sự Thiện thì muốn được toả rộng. Ðặc tính này của
tình yêu nơi Thiên Chúa là độc nhất, không bắt chước được. Irênê có
viết một trang về tình yêu nhưng không của Thiên Chúa, mà Giáo
Hội hôm nay vẫn không ngừng suy niệm: "Thiên Chúa không tìm
kiếm tình bạn của Abraham vì cần nó, nhưng vì nhân từ muốn ban
cho Abraham sự sống đời đời. Cũng thế, Thiên Chúa đã tạo nên
Ađam không phải vì cần con người, nhưng là để có một người mà
Ngài tuôn đổ hồng ân trên người đó."
Trước mầu nhiệm khôn dò khôn ví của tình yêu này, ta hiểu vì sao
tác giả Thánh Vịnh phải ngạc nhiên tự hỏi: "Phàm nhân là gì để
Người nhớ đến, con người là gì để Người phải bận tâm?" (Tv 8,5).
Như vậy, việc suy niệm tình yêu của Thiên Chúa qua Kinh Thánh trở
thành trường học tốt nhất dạy ta yêu thương. Nếu tình yêu của con
người là biểu tượng cho tình yêu của Thiên Chúa, thì tình yêu của
Thiên Chúa lại là kiểu mẫu cho tình yêu của con người. Biết và nhìn
đến tình yêu của Thiên Chúa là chính Tình Yêu, một tình yêu mãnh
liệt, thắm thiết, bền bỉ, nhưng không, chúng ta sẽ nhận ra tình yêu
của ta phải như thế nào, đối với Chúa và đối với nhau.
2. "Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người
vào lòng chúng ta"
* Chúng ta không chỉ là những người được Thiên Chúa yêu thương,
nhưng hơn thế nữa, tình yêu của Thiên Chúa còn đổ tràn vào lòng ta.
Ðây là một thực tại mới mẻ và hiện tại, chứ chúng ta không chỉ
thuần tuý là những người thừa hưởng tình yêu của Thiên Chúa nơi
Israel. Khởi điểm của thực tại mới này là chính Ðức Giêsu Kitô:
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"Ngài đã mang đến tất cả sự mới mẻ khi mang đến chính con người
của Ngài" (Irênê).
Qua Ðức Giêsu, tình yêu của Thiên Chúa đến ở giữa ta. Và từ đây,
tình yêu ấy ở trong lòng ta. Trước, giữa tình yêu của Thiên Chúa và
ta có hai bức tường ngăn cách, không cho phép ta hiệp thông hoàn
toàn với Thiên Chúa: bức tường bản tính (Thiên Chúa là Thần Trí và
ta là xác thịt) và bức tường tội lỗi (nơi ta). Nay, qua việc Nhập thể,
Ðức Giêsu đã phá bỏ bức tường bản tính; qua cái chết Thập giá,
Ngài đã phá bỏ bức tường tội lỗi. Do đó, không còn gì ngăn cản
Thần Khí và tình yêu của Thiên Chúa đổ vào lòng ta. Nói như
Augustinô, Thiên Chúa trở thành "sự sống của linh hồn tôi, sự sống
của sự sống tôi, thân mật với tôi hơn chính tôi".
Trước tình yêu của Thiên Chúa ùa vào lòng ta, ta thấy một tình cảm
mới mẻ và lạ lùng phát sinh nơi ta. Ðó là tình cảm chiếm hữu. Ta
chiếm hữu tình yêu của Thiên Chúa. Nói đúng hơn, ta được tình yêu
của Ngài chiếm hữu.
Các ngôn sứ đã từng loan báo hành vi chiếm hữu này của Thiên
Chúa, chẳng hạn Êzêkiel: "Các ngươi sẽ là dân của Ta, còn Ta, Ta sẽ
là Thiên Chúa các ngươi" (Êd 36,28). Giờ đây, tất cả đã được thực
hiện. Thiên Chúa trở thành Thiên Chúa chúng ta theo một cách thức
hoàn toàn mới mẻ. Nhờ ân sủng, chúng ta chiếm hữu Thiên Chúa.
Ðây là sự phong phú tột đỉnh của tạo vật, là tước hiệu vinh quang
lớn lao nhất của tạo vật. Dám nói rằng chính Thiên Chúa cũng không
được như vậy. Vì sao? Là vì, Thiên Chúa "là" Thiên Chúa, nhưng
Ngài không "có" một Thiên Chúa khác để tự hào, để thán phục, để
tán dương. Trái lại, con người "có" Thiên Chúa. Ở đây, sự khác biệt
giữa Thiên Chúa và ta chính là ở chỗ "là" và "có". Nói đúng ra,
Thiên Chúa cũng có một Thiên Chúa để vui mừng, tự hào, vì Thiên
Chúa cũng có Ba Ngôi: Chúa Cha có Chúa Con là Con mình, Chúa
Con có Chúa Cha là Cha mình. Nhưng "có" nơi Thiên Chúa theo một
nghĩa hoàn toàn khác với "có" ở nơi chúng ta (Chồng có vợ: hai
người, Cha có Con: chỉ một Thiên Chúa).
* Nhưng tình yêu mà Thiên Chúa đổ vào lòng ta, ngày ta chịu phép
Rửa Tội, là tình yêu nào? Ðây là chính tình yêu nơi Thiên Chúa, là
ngọn lửa cháy trong lòng Ba Ngôi, giờ đây đến với ta, cư ngụ trong
ta, để cho ta tham dự vào sự sống của Thiên Chúa. "Cha của Thầy
yêu mến người ấy. Cha của Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người
ấy" (Ga 14,23). Chúng ta trở thành những người "được thông phần
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bản tính Thiên Chúa" (2Pr 1,4), nghĩa là thông phần tình yêu của
Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là Tình Yêu. Một cách mầu nhiệm,
chúng ta được đưa vào trong tình yêu của Ba Ngôi, đi vào hoạt động
không ngừng tự hiến và đón nhận nhau giữa Chúa Cha và Chúa Con.
Lời của Phaolô (Thiên Chúa đã đổ tình yêu.) chỉ thực sự hiểu được
một cách sâu sắc dựa vào lời Ðức Giêsu: "để tình Cha đã yêu thương
Con ở trong chúng" (Ga 17,26). Vậy tình yêu được đổ vào lòng ta
chính là tình yêu của Chúa Cha đối với Chúa Con tự muôn đời.
Không phải tình yêu nào khác đâu, nhưng là tình yêu của Ba Ngôi đổ
xuống trên ta. Ðây là điều chính yếu đem lại hạnh phúc cho ta, ngay
từ bây giờ cũng như sau này. Là vì, ngay từ bây giờ, nhờ đức tin,
chúng ta chiếm hữu tình yêu của Thiên Chúa như của đầu mùa. Còn
sau này, chúng ta chiếm hữu cách viên mãn trong đời sống vĩnh cửu.
Thử lấy một việc nơi con người làm ví dụ. Cái gì mang lại niềm vui,
hạnh phúc và bảo đảm nhất cho một người con trong gia đình, nếu
không phải là tình yêu hỗ tương giữa cha và mẹ nó? Tình yêu này
con quan trọng đối với nó hơn là tình yêu của cha hay mẹ dành cho
nó, nếu như nó đã biết suy nghĩ. Cha và mẹ, từng người một, có thể
yêu con mình như họ muốn. Nhưng nếu họ không yêu nhau, đứa con
cũng cảm thấy bất hạnh và không được bảo đảm. Ðứa con không
muốn được yêu bằng tình yêu của riêng cha hay của riêng mẹ, nhưng
muốn được nhận vào tình yêu kết hợp cha và mẹ nó, vì biết rằng
chính tình yêu này đã là nguồn gốc sinh ra nó, biết rằng nó là kết quả
của tình yêu giữa cha và mẹ nó.
Từ điểm này, chúng ta thấy được một mạc khải vĩ đại: các Ngôi
trong Ba Ngôi yêu nhau bằng một tình yêu vô biên, và các ngài cho
ta chia sẻ tình yêu của các Ngài. Các Ngài nhận ta vào bàn tiệc sự
sống. Vinh dự và hoan lạc của ta, chính là ở đó.
* Thiên Chúa yêu thương ta: ngày xưa các ngôn sứ đã loan báo và
nhắc nhở điều ấy, còn ngày nay là các thánh. Các thánh, đặc biệt các
nhà thần bí, có sứ mệnh chính yếu là nói cho ta về tình yêu của
Thiên Chúa, làm cho ta thấy ít nhiều tình yêu này mà, tự ta, ta không
nhận ra. Ðáng tiếc là dân Chúa ít quan tâm tới các ngài. Người ta
thường thích các thánh làm phép lạ, chạy đến với các vị này hơn là
đến với các nhà thần bí, những ngôn sứ của thời đại mới, những
chứng nhân ưu tuyển về tình yêu của Thiên Chúa.
Có lẽ không một ai hơn thánh nữ Catarina Siêna giúp ta xác tín rằng
chúng ta được tạo dựng bởi tình yêu. Thánh nữ cầu nguyện như sau:
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"Lạy Chúa Cha hằng hữu, làm sao Cha lại đã dựng nên tạo vật của
Cha? . Thực con thấy, cũng như Cha chỉ cho con thấy, là Cha đã làm
điều ấy không vì lý do nào khác hơn là . cha thấy Cha bị ngọn lửa
tình yêu thúc bách ban hữu thể cho chúng con, mặc cho những tội lỗi
mà chúng con xúc phạm đến Cha."
Dựa vào những lời trên, có thể nói, tôi chẳng cần nhìn ở bên ngoài
để tìm ra bằng chứng Thiên Chúa yêu tôi. Chính tôi là bằng chứng.
Chính hữu thể của tôi, sự hiện hữu của tôi là bằng chứng Thiên Chúa
yêu tôi. Hữu thể của tôi, tự nó, là một ân huệ của Thiên Chúa. Lấy
đức tin mà nhìn vào chính mình, chúng ta có thể nói (nhại theo câu
của Descartes: Cogito, ergo sum) : Tôi hiện hữu, vậy tôi được yêu.
Ðược ai yêu? Thiên Chúa.
Dĩ nhiên, không phải ai cũng coi việc tạo dựng như một ân huệ của
tình yêu đâu. Và chính chúng ta, những tín hữu của Chúa, có thể
không thấy rõ điều đó, dù Thiên Chúa vẫn muốn cho từng người
khám phá ra chân lý.
May thay, chúng ta còn có các thánh, các nhà thần bí, được Chúa
trao cho sứ mệnh, trong từng thời kỳ, nhắc nhở cho người khác tình
yêu của Thiên Chúa. Các nhà thần bí giống như những người thám
báo nói trong sách Giosuê. Ðây là những người đầu tiên được cử đi
lén lút vào Ðất Hứa, và khi về thì kể lại những gì tai nghe mắt thấy
về một miền đất chảy sữa và mật, để kích thích dân Chúa vượt qua
sông Giođanô (Gs 2,1tt).
Các nhà thần bí đã cảm nghiệm tình yêu của Thiên Chúa như sữa và
mật, và nói cho chúng ta. Nhiệm vụ của các ngài gần giống với
nhiệm vụ của các ngôn sứ trong Cựu Ước. Chắc hẳn các ngôn sứ
nhắc lại tình yêu của Thiên Chúa đối với dân trong quá khứ, nhưng
không chỉ dừng lại ở quá khứ, mà đồng thời còn loan báo một sự
hoàn tất tương lai, mời gọi người ta hướng tới tương lai, tới thời kỳ
viên mãn. Giữa lòng dân Chúa hôm nay, các nhà thần bí cũng làm
như vậy. Các ngài đưa ta tới tương lai, tới sự hoàn tất tình yêu của
Thiên Chúa, hé mở cho ta điều sẽ xẩy ta, nhưng vẫn không quên nói
cho ta điều đã xẩy ra, tức là tình yêu của Thiên Chúa đã và đang đổ
vào lòng ta. Phải thật sự nhớ ơn các ngài.
3. "Không có gì tách được chúng ta
ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa"
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* Bằng lời trên đây, chúng ta đi từ chỗ suy niệm thuần tuý về tình
yêu của Thiên Chúa đến cuộc sống thực tế của ta trước tình yêu này,
đặc biệt khi chúng ta gặp đau khổ. Theo văn mạch, Phaolô đang nói
về những gian truân, bỉ cực, bắt bớ, đói khát, hiểm nguy. Và ngài
quả quyết mạnh mẽ: "Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn
thắng nhờ Ðấng đã yêu mến chúng ta. Ðúng thế. Tôi tin chắc rằng
cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực,
hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, chiều cao hay vực
thẳm, hay bất cứ một loại thụ tạo nào khác, không có gì tách được
chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa, thể hiện nơi Ðức Kitô
Giêsu, Chúa chúng ta" (Rm 8,37-39).
Ở đây, Phaolô chỉ cho ta một phương pháp để soi sáng cuộc sống cụ
thể của ta, dựa vào tình yêu của Thiên Chúa mà chúng ta đã suy
niệm. Những nguy hiểm rình chờ chúng ta, chính là những gì mà bản
thân ngài đã có kinh nghiệm trong cuộc đời. Ngài lần lượt nhớ lại
chúng, và thấy rằng không gì mạnh đủ để có thể sánh với ý nghĩ về
tình yêu của Thiên Chúa. Nghĩ tới tình yêu của Thiên Chúa, thì điều
tưởng là không vượt qua nổi, sẽ chẳng là gì hết.
Phaolô mặc nhiên mời gọi ta làm như thế. Cứ nhìn vào đời sống của
mình đi: những gì là sợ hãi, buồn phiền, lo lắng, mặc cảm, khuyết
điểm còn đang giấu kín, hãy lôi chúng ra ánh sáng, đưa ra trước
thanh thiên bạch nhật, tra xét chúng, xác tín rằng, dù thế nào thì
Thiên Chúa vẫn yêu thương tôi. Tôi có bất tài, Chúa vẫn yêu tôi. Tôi
có xấu xí như Thị Nở (nhân vật trong Chí Phèo của Nam Cao), Chúa
vẫn thương tôi. Phaolô giục tôi tự hỏi: Ðiều gì hòng thắng tôi đây?
Ðiều gì hòng tách tôi ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa đây?
Tiếp theo, sau khi nhìn vào đời sống cá nhân, Phaolô nhìn ra thế giới
chung quanh. Có những nguy cơ đang đe doạ mọi người: cám dỗ của
thế gian, quyền lực của Satan, của sự chết, làm cho con người phải
khiếp đảm, kinh hoàng.
Chúng ta cũng được mời gọi nhìn ra chung quanh, nhìn ra thế giới:
thiếu gì những cám dỗ và những tội lỗi xấu xa, so với ngày xưa còn
đáng sợ hơn nhiều, len lỏi khắp nơi, ngay cả những nơi kín cổng cao
tường. Rồi con người cảm thấy ngày càng nhỏ bé đơn độc trong một
thế giới quá lớn và chất chứa nhiều nguy hiểm, như những khám phá
và phát minh của khoa học cho thấy.
Tuy vậy, tất cả những nguy cơ này, nơi mình hay nơi thế giới, vẫn
không thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa. Bởi ta biết
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rằng Thiên Chúa yêu ta. Ngài "là nơi ta ẩn náu, là sức mạnh của ta"
(Tv 46,2). Nhãn giới của ta phải khác xa nhãn giới của những người
không biết đến tình yêu của Thiên Chúa.
* Khi nói về tình yêu của Thiên Chúa và của Ðức Giêsu Kitô, dường
như Pholô luôn xúc động. Chúng ta cũng phải cảm thấy xúc động khi
nghe lại mạc khải về tình yêu của Thiên Chúa. Xúc động chân thành,
phát xuất tự tâm hồn, đó là cách đáp ứng hùng hồn nhất, xứng đáng
nhất trước mạc khải về một tình yêu lớn lao, một nỗi buồn lớn lao.
Không một lời nói nào, một cử chỉ nào có thể thay thế nó, vì nó là ân
huệ đẹp đẽ nhất, và cho thấy ý muốn mở rộng tâm hồn cho người
khác nhất.
Ðối với chúng ta hôm nay là những người đang muốn đón nhận lời
Chúa một cách mới mẻ trong cuộc sống, thì xúc động giống như
những nhát cuốc đầu tiên chuẩn bị cho việc gieo giống. Nó mở tâm
hồn ta ra, để hạt giống không rơi vào chỗ khô cằn.
Thế nên chúng ta hãy xin Thánh Thần làm cho chúng ta biết xúc
động, một sự xúc động sâu xa chứ không phải ngoài mặt, đặc biệt
xúc động trứơc những lời mạc khải về tình yêu của Thiên Chúa.
*
Ðể kết thúc, mỗi người chúng ta hãy tìm đọc Thánh Vịnh 135/136.
Ðây là một thứ Kinh Cầu dài, ca ngợi những việc Thiên Chúa làm
cho dân Người, cuối mỗi câu đều có lời đáp: "Muôn ngàn đời Chúa
vẫn trọn tình thương". Chúng ta có thể nối dài Thánh Vịnh này bằng
những lời ca ngợi về các việc Thiên Chúa làm cho ta, chẳng hạn: đã
ban cho ta Con của Ngài, ban cho ta Thánh Thần, gọi ta là bạn hữu,
đặt ta làm thừa tác viên thánh trong Giáo Hội, kêu gọi ta sống đời
tận hiến . Và ta cũng biết đáp: Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình
thương.
II
TỘI LỖI CỦA CON NGƯỜI
VÀ CỦA TA
"Mọi người đã phạm tội" (Rm 3,23)
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Ðề tài của bài suy niệm hôm nay chiếm cả phần đầu thư Rôma (1,183,20), được Phaolô tóm tắt bằng một xác quyết ở cuối phần: "Mọi
người đã phạm tội và bị tước mất vinh quang Thiên Chúa". Phaolô
không tiên vàn nhằm nói cho ta biết tội là gì, nhưng muốn cho ta
thấy rằng tội lỗi tồn tại, "mọi người đều bị tội lỗi thống trị" (3,9).
Mọi người, không trừ một ai.
Tuy vậy, thực ra Thánh Tông Ðồ cũng cho ta biết ít nhiều tội là gì,
và đây là điều chúng ta muốn lắng nghe và khai triển nhiều hơn.
Chúng ta xác nhận rằng chỉ có mạc khải của Thiên Chúa mới giúp
người ta biết thế nào là tội. Không một khoa luân lý hay triết học
nào nói đúng về nó. Không một ai, tự mình, có thể nói tội là gì. Lý
do là vì chính mình sống trong tội, nên những gì mình nói về tội
thường chỉ là một cách làm giảm nhẹ tội lỗi. Bất quá chúng ta chỉ
hiểu tội là xúc phạm tới mình hoặc xúc phạm tới người khác, nhưng
không hiểu tội là chống lại Thiên Chúa. Chúng ta hiểu những vi
phạm về quyền của con người, nhưng không hiểu những vi phạm về
quyền của Thiên Chúa.
Chỉ có mạc khải mới cho ta biết thế nào là tội. Ðức Giêsu còn xác
định rỗ hơn: chỉ Chúa Thánh Thần mới có thể chứng minh rằng thế
gian sai lầm về tội lỗi; chỉ Thần Khí mới là trạng sư bênh vực Thiên
Chúa và Ðức Kitô trong phiên toà xử án thế gian. Vì vậy, chính
Thiên Chúa phải nói cho ta về tội.
Nếu thế giới hôm nay mất hay ít ý thức về tội, và không muốn nghe
lời Giáo Hội khi Giáo Hội nói về tội, chắc hẳn một phần vì họ tưởng
rằng Giáo Hội đứng về phía Thiên Chúa để cáo giác tội lỗi, tức coi
mình như nguyên cáo, thay vì coi mình liên đới với bị cáo. Ðâu
phải! Nếu vì nhiệm vụ do Thiên Chúa uỷ thác mà Giáo Hội phải
cùng với Thần Khí bắt lỗi thế gian thì, thì với tư cách là một thực thể
nhân loại, Giáo Hội biết mình cũng đứng về phía con người.
Nếu chính Thiên Chúa phải nói cho chúng ta về tội, chúng ta không
thể dửng dưng, không thể không nghe. Việc suy niệm của ta về tội
lỗi sẽ đạt kết quả, nếu nó không những phá vỡ sự an ninh giả tạo của
ta (do tưởng mình không có tội hay chỉ có lỗi qua quít, để rồi vẫn
sống khơi khơi), mà còn khiến chúng ta phải khiếp sợ trước nguy cơ
do tội lỗi gây ra, hoặc do khả năng phạm tội mang lại. Thái độ khiếp
sợ này sẽ là bạn tốt giúp chúng ta chống lại tội lỗi.
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Trong bài suy niệm này, chúng ta gợi ra bốn điểm liên hệ đến bản
chất của tội, thực trạng tội lỗi, hậu quả của tội và chính chúng ta là
tội nhân.

1. Bản chất của tội: không nhìn nhận Thiên Chúa
* Phaolô bày tỏ quan điểm của Thiên Chúa về tội như thế này: "Từ
trời, Thiên Chúa mạc khải cơn thịnh nộ của Người chống lại mọi thứ
vô luân và bất chính của những người lấy bất chính mà giam hãm
chân lý . Tuy biết Thiên Chúa, họ đã không tôn vinh hay cảm tạ
Người . Thay vì Thiên Chúa vinh quang bất tử, họ đã thờ hình tượng
người phàm là loài phải chết, hay hình tượng các loài chim chóc, thú
vật, rắn rết" (Rm 1,18-23)
Theo đoạn văn trên, tội cơ bản chính là sự vô đạo. Nó làm cho Thiên
Chúa phải nổi cơn thịnh nộ. Vô đạo hệ tại ở chỗ nào? Thì Phaolô cho
biết ngay: ở chỗ người ta không tôn vinh và tạ ơn Thiên Chúa. Nói
khác đi, ở chỗ không công nhận Ngài là Thiên Chúa, không dành cho
Ngài một sự kính trọng phải có đối với một Thiên Chúa. Hoặc theo
một nghĩa khác: chẳng cần biết đến Thiên Chúa. Biết Ngài có đấy,
nhưng sống và hành động như không có Ngài.
Trong Cựu Ước, chúng ta thấy Mosê đã nói với dân chúng: "Anh em
phải biết rằng Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh em, thật là Thiên
Chúa" (Ðnl 7,9). Tác giả Thánh Vịnh cũng lặp lại lời trên: "Hãy nhìn
nhận Chúa là Thượng Ðế, chính Người dựng nên ta, ta là dân Người"
(Tv 99/100,3). Vậy xét từ nguyên uỷ, tội là không muốn nhìn nhận
Chúa là Thiên Chúa. Tội là cố xoá bỏ sự khác biệt vô biên giữa con
người và Thiên Chúa, và do kiêu căng mà làm như vậy. Như thế, tội
tấn công vào chính cội rễ mọi sự, bóp nghẹt chân lý và, nói như
Phaolô, lấy bất chính giam hãm chân lý. Tội là một cái gì u ám và
kinh khủng hơn điều người ta có thể nói hay mường tượng về nó.
Hình thức cụ thể của sự khước từ Thiên Chúa là thờ ngẫu tượng.
Người ta tôn thờ tạo vật thay vì tôn thờ Thiên Chúa. Con người tự
tạo cho mình một Thiên Chúa, như Israel xưa đã đúc bò vàng để thờ
thay cho Thiên Chúa, Ðấng mà họ cảm thấy xa cách, không giúp họ
thực sự và hữu hiệu. Họ để cho Thiên Chúa giả quyết định về Thiên
Chúa thật. Vai trò bây giờ đảo lộn: Lẽ ra Thiên Chúa là thợ gốm, con
người là chiếc bình, thì giờ đây con người trở thành thợ gốm, Thiên
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Chúa thành chiếc bình do con người nhào nặn theo sở thích của mình
(Rm 9,20tt).
* Con người khước từ Thiên Chúa thì đời sống luân lý sẽ ra sao? Nói
chung là phong hoá suy đồi, một sự mất mát đưa nhân loại tới chỗ
huỷ diệt mà họ không nhận thấy. Phaolô kể ra những thói hư tật xấu
của xã hội ngoại giáo đương thời như sau: đồng tính kuyến ái, bất
công, độc ác, ham hố, ghen tương, lừa đảo, nói xấu, khoe khoang,
kiêu căng, nổi loạn chống lại cha mẹ . Toàn những tội nghe mà phát
ớn. Bản liệt kê này cũng đã được các nhà luân lý ngoại giáo đề cập,
nhưng bức tranh toàn bộ chính là bức tranh về sự vô đạo theo Kinh
Thánh.
Có một điều mà thoạt nghe chúng ta có thể ngạc nhiên: Phaolô coi
hiện tượng suy đồi trên đây là hệ quả của cơn thịnh nộ của Thiên
Chúa. Thánh Tông Ðồ nhấn mạnh như vậy đến ba lần: "Thiên Chúa
đã để mặc họ buông theo dục vọng mà làm những điều ô uế . để mặc
họ buông theo dục tình đồi bại . để mặc họ theo trí óc lệch lạc mà
làm những điều bất xứng." (Rm 1,24.26.28). Thiên Chúa mà lại nhẫn
tâm như vậy sao? để mặc như vậy sao? Chắc chắn Ngài không muốn
điều đó, nhưng Ngài cho phép xẩy ra như thế, để con người hiểu
rằng từ chối Thiên Chúa tất sẽ đưa đến hậu quả đó. Có thể nói Thiên
Chúa bị "bắt buộc" để mặc con người cho chính họ, không bảo lãnh
cho sự bất chính của họ, và để họ từ bỏ con đường xấu xa mà trở về.
2. Thực trạng tội lỗi: sự vô đạo đang hoành hành
Phaolô tố giác tội của xã hội ngoại giáo thời ngài, tức tội vô đạo, thể
hiện trong việc thờ ngẫu tượng, đưa đến kết quả là luân lý suy đồi.
Ngày nay, nếu muốn theo gương ngài và suy niệm thật sự bài học
quý giá của ngài, chúng ta không chỉ dừng lại ở chỗ tố giác việc thờ
ngẫu tượng của xã hội ngoại giáo thời ấy. Xã hội đó thuộc về lịch sử
rồi, tố giác thêm cũng không ăn thua. Chúng ta còn phải làm điều
như ngài đã làm, là nhìn vào xã hội chúng ta đang sống hôm nay, để
thấy được những hình thức vô đạo trong đó. Phaolô đã lột mặt nạ
của dân ngoại, cho thấy đàng sau tất cả sự tự hào, sự cao quý, lý
tưởng đạo đức, thực ra lại ẩn giấu một thái độ tự vinh vang, vô đạo
và giả dối. Giờ đây, chúng ta phải dựa vào lời Chúa, và sẽ thấy lời
Chúa lột mặt nạ của thế giới hôm nay, cũng như của chúng ta, như
thế nào.
Phaolô đã nhận thấy cội rễ của tội là do không tôn vinh và tạ ơn
Thiên Chúa. Vô đạo là ở đó. Người ta không nhận Thiên Chúa là
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Ðấng Tạo Thành, và không coi mình là tạo vật. Thời nay cũng thế
thôi. Không thiếu những người có ý nghĩ hay thái độ trên đây. Hơn
nữa, người ta còn khước từ một cách có ý thức, công khai, khác với
thời Phaolô, và có lẽ chưa thời nào như vậy. Trong thư thứ hai gửi
tín hữu Thessalonica, Phaolô bảo "mầu nhiệm của sự gian ác đang
hoành hành" (2Tx 2,7). Nhưng sự gian ác không chỉ hoành hành thời
Phaolô, mà thực sự đang hoành hành thời nay. Nó không phải là một
ý niệm trừu tượng, nhưng là một thực tại cụ thể, sờ sờ trước mắt mọi
người.
* Ngày nay, người ta hay nói về tội chống lại con người. Nhưng
chúng ta vẫn phải nhấn mạnh về tội chống lại Thiên Chúa, tức tội vô
đạo. Vì sao? Tội xúc phạm tới con người thì dễ nhận ra, dễ tố giác,
bởi xã hội có luật có lệ, đụng tới con người trong xã hội là đụng tới
những luật lệ đó. Trong khi ấy, tội xúc phạm tới Thiên Chúa là cội rễ
của nó, lại không được nhận ra, hoặc bị đánh giá thấp.
Tuy nhiên, chúng ta nhấn mạnh tội chống lại Thiên Chúa vì còn có
lý do sâu xa hơn. Lý do đó là như thế này: Khi bàn về tội chống lại
con người mà không dựa vào lời Chúa, người ta có nguy cơ đánh
mất ngay cả ý thức về tội. Tội không còn phải là điều dữ trước mặt
Thiên Chúa (Tv 50,6), mà chỉ còn là điều dữ trước mắt con người.
Từ đó, con người muốn tự mình định nghĩa thế nào là tội, điều nào
tốt, điều nào xấu, muốn vạch ra cho mình một thứ đạo đức riêng
không mắc mớ gì với Thiên Chúa hết. Vô đạo đấy! Thậm chí người
ta khoác cho tội một định nghĩa hoàn toàn có mầu sắc vị kỷ. Có tội
chống lại con người, xúc phạm tới con người, không sai, nhưng đây
không phải là con người khách quan, mà là con người trong tôi, với
nếp sống riêng của tôi hay của giai cấp tôi, thói quen riêng của tôi, ý
nghĩ riêng của tôi, hoàn cảnh và lý do riêng của tôi. Ai xúc phạm tới
con người trong tôi hay trong giai cấp tôi, người đó phạm tội chống
lại con người. Còn tôi, hầu như không bao giờ phạm tội chống lại ai,
vì những điều tôi làm cho người khác đều hợp với con người trong
tôi. Ðâu tội lỗi gì!
Một luân lý gạt Thiên Chúa ra ngoài thường cũng chỉ là thứ luân lý
của ngoại giáo ngày xưa. Với thứ luân lý này, người ta có thể đi đến
chỗ biện minh cho việc huỷ hoại cuộc sống vô tội, chẳng hạn việc
phá thai, với ý nghĩ như: nó chưa là con người như tôi, có nó chỉ
thêm rầy rà cho tôi, cho xã hội .
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Chúng ta nhắc lại rằng tội là tội khi có liên hệ với Thiên Chúa. Tội
gọi là chống lại con người cũng vì Thiên Chúa có liên hệ trong đó,
vì tội đó cũng chống lại Ngài.
Cho nên, cũng như Phaolô, không những chúng ta nhìn vào sự vô
đạo ở chung quanh, mà còn phải thực hiện nhiệm vụ, mà lời Chúa
trao phó cho ta, là tố giác sự vô đạo ấy. Tố giác với mục tiêu rõ rệt:
giúp ta ý thức rằng, quanh ta, cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối,
giữa Vương quốc Thiên Chúa và vương quốc Satan, vẫn đang hoành
hành, đang tiếp diễn. Không thể giữ thái độ trung lập.
3. Hậu quả của tội: sự chết
Bây giờ, chúng ta hãy nhìn đến hậu quả của sự vô đạo.
* Trong sách ngôn sứ Giêrêmia, chúng ta đọc được những lời này:
"Ai lìa bỏ Thiên Chúa, sẽ phải xấu hổ" (Gr 17,13). Xấu hổ hiểu theo
nghĩa xấu nhất. Nhưng vì sao phải xấu hổ? Vì bỏ Thiên Chúa sẽ đưa
tới chỗ hỗn loạn, lầm lạc, cho tới tận bên trong con người của mình.
Còn Ðức Giêsu thì nói: "Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất
nó" (Mt 16,25). Những kiểu nói "mất", "lầm lạc" thường được Kinh
Thánh sử dụng khi nói về tội: con chiên lạc, đồng bạc bị mất, đứa
con lạc đường. Chính từ hy lạp (hamartia) dùng để dịch khái niệm
Kinh Thánh về tội cũng chứa đựng ý tưởng lầm lạc, thất bại. Vậy tội
là mất, là thất bại, một sự thất bại tận căn, triệt để.
Một người có thể thất bại dưới nhiều hình thức: thất bại trong vai trò
làm cha mẹ, thất bại trong cuộc đời linh mục, thất bại trong công ăn
việc làm . Nhưng đây chỉ là những thất bại tương đối, có thể làm lại
được. Thua keo này bầy keo khác. Một người có thể gặp mọi thất bại
trong cuộc đời, đồng thời vẫn có thể là một người đáng kính, thậm
chí là một vị thánh nữa.
Nhưng đối với tội thì khác. Tội là sự thất bại của con người trong
thực tại cơ bản của con người, tức trong cái mà con người "là", chứ
không phải trong cái mà con người "làm". Thử nghĩ đến trường hợp
Giuđa. Chúng ta nhớ lại lời Ðức Giêsu nói về Giuđa: "Thà nó đừng
sinh ra thì hơn" (Mt 26,24). Lời lên án quả là nặng, và chỉ áp dụng
cho trường hợp độc nhất này. Nặng, không phải vì Giuđa phản bội
Thầy, xúc phạm đến chính Chúa nên Chúa mới nói thế. Phêrô không
phản bội Thầy khi chối Thầy ba lần đó sao? Nhưng nặng, vì con
người của Giuđa là con người phản bội và anh ta không nhận ra,
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hoặc cố ý không nhận ra, con người thật của mình, nên không hối
cải. Ngược lại với Phêrô: Phêrô làm hành vi bội phản, nhưng không
phải là con người phản bội.
Con người phạm tội, xúc phạm đến Thiên Chúa, đồng thời còn gây
phương hại và làm nhơ bẩn chính mình nữa, như lời Chúa nói qua
miệng Giêrêmia: "Có phải chúng xúc phạm đến Ta, hay là xúc phạm
đến chính mình, làm cho mặt mình phải xấu hổ? (Gr 7,19). Không
tôn vinh Thiên Chúa thì cũng bị lấy mất vinh quang Thiên Chúa. Dĩ
nhiên, tội cũng làm phiền lòng Thiên Chúa, làm tổn thương Ngài
trong tình yêu của Ngài, làm cho Ngài mất người Ngài yêu.
Tuy nhiên, hậu quả quan trọng nhất của tội trong cuộc đời ta, ta phải
gọi đích danh nó, cứ nói thẳng nó ra: đó là sự chết. Phaolô quả quyết
rằng: "lương bổng mà tội lỗi trả cho ta, là sự chết" (Rm 6,23). Cái
giá phải trả là sự chết. Tội đưa đến cái chết. Cái chết này không phải
như một sự kiện, vì sự kiện chết chỉ xẩy ra một lúc nào thôi, cho
bằng như một tình trạng, một thứ bệnh chết dở, một tình huống chết
kinh niên, một sự hấp hối kéo dài. Chính từ đó mà phát sinh án phạt
và hình khổ của địa ngục. Hình khổ đời đời của địa ngục không tuỳ
thuộc vào Thiên Chúa, vì Ngài là Ðấng thương xót và tha thứ, nhưng
tuỳ thuộc vào con người, vì con người không muốn được thương xót
và tha thứ, do muốn mình không lệ thuộc Thiên Chúa.
4. Tội của ta: "Kẻ đó chính là bạn"
Cho tới lúc này, dường như chúng ta đang làm quan toà tố cáo tội
thế gian. Nhưng còn tội nơi chúng ta thì sao? Như đã lột mặt nạ tội
lỗi của thế gian, ta cũng phải lột mặt nạ tội lỗi của ta.
* Hãy khởi đầu bằng một câu truyện trong sách Samuel. Lúc bấy giờ
Ðavít phạm tội ngoại tình với Betsabê. Ðể giấu tội, vua đã gián tiếp
giết chồng của nàng là tướng Uria, để lấy nàng làm vợ. Việc cưới
Betsabê còn được coi như một việc làm quảng đại của nhà vua đối
với một chiến sĩ chết trên trận tiền vì mình. Tội này chồng chất lên
tội kia. Nhưng rồi Thiên Chúa đã sai Nathan đến, kể cho nhà vua câu
truyện về một người giầu có tàn ác với một người nghèo. Cuối cùng,
Nathan chỉ vào mặt nhà vua mà nói: "Kẻ đó chính là ngài" (2Sm
2,1tt).
Phaolô cũng làm như vậy đối với ta. Sau khi cho thấy sự ghê tởm
trước tình trạng vô đạo của thế gian, Phaolô như quay lại phía ta mà
nói: Người đó chính là bạn. Thánh Tông Ðồ viết: "Dù bạn là ai đi
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nữa mà bạn xét đoán, thì bạn cũng không thể bào chữa được khi bạn
xét đoán người khác, mà bạn cũng làm như họ, thì bạn tự kết án
chính mình" (Rm 2,1tt). Phaolô dùng lại kiểu nói "không thể bào
chữa" đã áp dụng cho dân ngoại ở trên. Ý ngài muốn nói là: Khi ta
xét đoán người khác, thì ta kết án chính mình, vì ta cũng có lỗi. Ta
đã ghê tởm đối với tội lỗi, thì hãy ghê tởm như thế đối với chính ta.
Trong cả chương II của thư Rôma, Phaolô đang nói về người Do
Thái, là những người đang lên án tội lỗi của dân ngoại. Những người
Do Thái này thuộc loại đạo đức và có lòng tin, có những nguyên tắc
luân lý dựa vào mạc khải, đang lên tiếng xét xử thế gian. Và khi xét
xử như thế thì cảm thấy mình được an toàn, vì cho mình là không
sống như thế gian. Theo nghĩa này, người Do Thái cũng chính là mỗi
người chúng ta. Origène từng nói: Những người mà Phaolô nhắm
đến là các Giám mục, Linh mục, Phó tế, tức những thầy dạy và chỉ
đạo. Nhưng có thể nói một cách chung chung rằng Phaolô muốn tố
giác ảo tưởng của những người đạo đức, nghĩ rằng mình tránh được
cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, mình được đặc ân của Thiên Chúa,
mình đứng về phía Thiên Chúa, chỉ vì mình biết phân biệt điều tốt
điều xấu, biết lề luật, và biết áp dụng luật cho người khác khi có dịp,
để rồi có thể lên tiếng xét đoán người khác.
Thái độ này giống như một người con, thấy cha mẹ trách mắng đứa
em phạm lỗi, cũng hùa vào trách mắng đứa em này, tưởng rằng làm
thế là lấy lòng cha mẹ, được thiện cảm của cha mẹ, để cha mẹ sẽ
không trách mắng mình về những lỗi tương tự. Thế nhưng, cha mẹ
chờ ở người con đó một điều khác, muốn cho nó, khi thấy em mình
được sửa lỗi và cha mẹ còn đang nhân từ kiên nhẫn với mình, thì
liệu mà hối lỗi và cải thiện.
Phaolô viết: "Hay là bạn coi thường lòng Chúa vô cùng nhân hậu,
khoan dung, đại lượng, mà không nhận ra rằng Thiên Chúa nhân hậu
như thế là để thúc giục bạn hối cải sao? Thế nhưng bạn lòng chai dạ
đá không chịu hối cải, và như vậy bạn càng làm cho cơn thịnh nộ
của Thiên Chúa chồng chất trên đầu bạn, trong ngày Thiên Chúa nổi
cơn thịnh nộ và biểu lộ phán quyết công minh" (Rm 2,4-5).
Lời của thánh Tông Ðồ phải làm cho ta giật mình. Ðó cũng là lời nói
với chúng ta hôm nay. Cứ suy đi nghĩ lại mà coi. Ta thấy điều ta lên
án người khác lắm khi cũng chính là điều ta lỗi phạm. Ðể rồi, nếu
không muốn cứng lòng, ta phải nói như Ðavít: "Tôi thật đắc tội"
(2Sm 12,13).
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* Nhưng đâu là nét đặc thù mà Phaolô muốn tố giác nơi những người
gọi là "đạo đức" ấy? Phaolô nói rằng những người này cũng làm như
thế, tức là làm chính những điều họ xét đoán nơi người khác. Những
điều nào vậy? Phải chăng giống y như điều dân ngoại đã làm? Ðúng
thế. Nhất là, xét tự bản chất, những điều đó lại chính là sự vô đạo và
thờ ngẫu tượng. Trong thế giới hôm nay, có chán vạn hình thức thờ
ngẫu tượng, có thể nhận thấy nơi bất cứ ai, bất cứ chỗ nào. Nếu thờ
ngẫu tượng là tôn thờ sản phẩm do tay mình làm ra (Is 2,8; Hs 14,4),
nếu thờ ngẫu tượng là đặt tạo vật vào chỗ của Thiên Chúa, thì tôi là
người thờ ngẫu tượng, khi tôi đặt tạo vật - tạo vật của tôi, công trình
do tay tôi - vào chỗ của Thiên Chúa. Tạo vật của tôi có thể là đứa
con của tôi, có thể là con người tôi yêu thương, có thể là một công
trình tôi đang thực hiện, có thể là một nhà trẻ tôi đang điều khiển .
Nhưng trên hết, có một thần tượng tuyệt vời là chính con người tôi.
Nền tảng của mỗi một sự tôn thờ ngẫu tượng là tôn thờ chính mình,
là sự yêu mình, coi mình là trung tâm, là nhất, hy sinh mọi sự khác
cho nó. Bản chất của mọi cái đó là sự vô đạo, là không tôn vinh
Thiên Chúa để tôn dương mình, chỉ có thế và luôn như thế, sử dụng
ngay cả điều phải dành cho Thiên Chúa để phục vụ mình.
Có những người viện lẽ bảo vệ nhân quyền, nhưng thực ra là bảo vệ
quyền lợi riêng của mình. Cũng vậy, có những người viện lẽ bảo vệ
quyền của Thiên Chúa hoặc của Giáo Hội, mà thực ra là bảo vệ
quyền lợi riêng của mình. Vì vậy mà ngày hôm nay, lời tố giác của
Phaolô vẫn còn rất phù hợp: "Chính vì các ngươi mà Danh Thiên
Chúa bị phỉ báng giữa chư dân" (Rm 2,24). Tội mà Phaolô tố giác
nơi người Do Thái trong cả thư Rôma, chính là tội đó: tội tìm kiếm
sự công chính riêng của mình, vinh vang riêng của mình, và tìm
kiếm ngay trong việc giữ luật Thiên Chúa.
* Khi suy nghĩ lại, có lẽ giờ đây tôi phải chấp nhận sự thật này, đó
là: cho tới lúc này, tôi đã sống cho mình quá nhiều, tôi đã sống vô
đạo, tuy cách thức và mức độ có thể khác với những gì nói trong thư
Rôma. Chúa Thánh Thần đã bắt lỗi tôi về tội. Vậy phải làm gì?
Không gì hơn là bắt đầu bằng sự hoán cải.

Chúng ta hãy lấy Thánh Vịnh 130, hãy xướng lên bài ca "Từ vực
sâu, con kêu lên Ngài, lạy Chúa". Bài này không phải được viết cho
người chết đâu (như thường thấy hát trong Nghi Thức An Táng),
nhưng là cho người còn sống. Vực sâu ở đây không phải là luyện
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ngục, nhưng là vực sâu của tội lỗi. "Nếu Chúa chấp tội, nào ai đứng
vững được?"
Liên hệ đến chuyện này, chúng ta nhớ một lời trong thư thánh Phêrô
cho biết Ðức Kitô "đã đến giảng cho các vong linh bị giam cầm"
(1Pr 3,19). Quả thực, theo giáo lý của Giáo Hội, Chúa Giêsu sau khi
chết, có "xuống ngục tổ tông yên ủi các thánh", như chúng ta đọc
trong Kinh Cầu Chịu Nạn. Lời của thánh Phêrô được một Giáo Phụ
diễn giảng như sau: Khi bạn nghe nói Ðức Kitô xuống ngục tổ tông
để giải thoát các linh hồn bị giam cầm trong đó, bạn đừng nghĩ là
việc đó quá xa với những việc đang thực hiện. Hãy tin tôi đi, trái tim
là một nhà mồ (Macariô người Ai Cập).
Về đường thiêng liêng, trái tim đúng là một nhà mồ. Tâm hồn tội lỗi
không khác gì vực sâu. Chúng ta đang là những người bị giam cầm
trong ngục chờ Chúa đến. Từ chốn ngục tù sâu thẳm của "cái tôi",
nơi chúng ta đang bị giam giữ, hãy cất tiếng kêu van Chúa. Thánh
Vịnh nói trên tràn đầy niềm cậy trông và phó thác: "Hồn tôi mong
chờ Chúa hơn lính canh mong đợi hừng đông . Chính Người sẽ cứu
chuộc Israel cho thoát khỏi tội khiên muôn vàn". Chúng ta biết chắc
Thiên Chúa sẽ giúp đỡ, thuyên chữa tội ta, vì Ngài yêu ta.
Như vậy, lời của Phaolô ("Mọi người đều phạm tội.") có làm ta giật
mình đi nữa, cuối cùng ta vẫn cảm thấy thanh thản và tin tưởng mà
ca lên: "Chúa chẳng đành bỏ mặc con trong cõi âm ty, không để kẻ
hiếu trung này hư nát trong phần mộ".
III
THIÊN CHÚA
LÀM CHO TA NÊN CÔNG CHÍNH
"Sự công chính của Thiên Chúa
đã được thể hiện" (Rm 3,21)
1. Thiên Chúa đã hành động
* Vì Phaolô mô tả điều kiện của con người sống trong tội lỗi, nên
đọc hai chương đầu và nửa đầu chương III của thư Rôma, chúng ta
có cảm tưởng như đang đi dưới bầu trời u ám. Nhưng rồi đọc tiếp,
chúng ta thấy ngài đổi giọng. Có một cái gì đó làm ta phấn khởi. Bầu
khí đã thay đổi, như thể mây u ám tan đi để mặt trời lại xuất đầu lộ
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diện. Cái làm ta phấn khởi chính là lời viết: "Sự công chính của
Thiên Chúa đã được thể hiện". Có một sự mới mẻ xuất hiện. Mới,
không phải do con người đột ngột thay đổi nếp sống, bỏ điều dữ, làm
điều lành. Nhưng mới ở đây, chính là việc Thiên Chúa ra tay hành
động.
Ở thư Galát, Phaolô viết: "Khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên
Chúa đã sai Con mình tới" (Gl 4,4). Lúc Thiên Chúa sai Con của
Người đến thế gian, thì cũng chính là lúc thời gian tới hồi viên mãn.
Chính Thiên Chúa ấn định thời gian bằng hành động của Ngài, chứ
không phải thời gian ấn định hành động của Thiên Chúa.
Vậy sự kiện mới mẻ là Thiên Chúa đã hành động. Ngài là Ðấng giơ
tay trước cho kẻ có tội. Hành động này của Thiên Chúa là một mầu
nhiệm, đã được các ngôn sứ loan báo từ lâu, và giờ đây là lúc thực
hiện.
Nhưng Thiên Chúa hành động như thế nào? Ðoạn thư Rôma cho
chúng ta thấy ý tưởng chính này: Thiên Chúa đã tỏ sự công chính
của Ngài, khi Ngài tỏ lòng thương xót con người. Ðây là một mạc
khải vĩ đại. Thay vì báo thù con người tội lỗi thì lại là lòng thương
xót. Hoặc nói một cách có vẻ nghịch lý: báo thù bằng chính lòng
thương xót. Phaolô nói Thiên Chúa là Ðấng công chính và công
chính hoá con người, tức là làm cho con người được nên công chính.
Có nghĩa là: Thiên Chúa công chính với chính mình, tỏ ra mình đích
thực là ai, khi thể hiện lòng thương xót bằng cách làm cho con người
nên công chính.
Tuy nhiên, để hiểu đúng hành động trên đây, phải hiểu rõ sự công
chính của Thiên Chúa là gì. Có người lầm tưởng rằng sau thời Thiên
Chúa tỏ cơn thịnh nộ là đến thời Ngài thi hành sự công chính, tức là
trị phạt người ta. Ðấy mới là báo thù đích danh. Do đó mà đâm ra sợ.
Nhưng điều Phaolô loan báo cho các tín hữu Rôma lại khác hẳn: giờ
đây là lòng nhân từ của Thiên Chúa, thiện ý của Ngài, ân sủng của
Ngài, sự tha thứ của Ngài tỏ hiện ra cho con người.
Trong một lá thư khác, Phaolô đã giải thích quan niệm của mình về
sự công chính của Thiên Chúa như sau: "Thiên Chúa, Ðấng cứu độ
chúng ta, đã biểu lộ lòng nhân hậu và lòng yêu thương của Người
đối với nhân loại. Không phải vì tự sức mình, chúng ta đã làm nên
những việc công chính, nhưng Người thương xót nên Người đã cứu
chúng ta nhờ Phép Rửa ban ơn Thánh Thần, để chúng ta được tái
sinh và đổi mới" (Tt 3,4-5).
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Vậy sự công chính của Thiên Chúa đã tỏ hiện cũng chính là lòng
nhân từ, thương xót và tình yêu của Thiên Chúa đã tỏ hiện.
* Phaolô dựa vào đâu để viết ra những lời trên?
Theo Phaolô, Tin Mừng là sức mạnh Thiên Chúa dùng để cứu độ bất
cứ ai có lòng tin (Rm 1,16). Phaolô cũng nói đến sự công chính đã
được thể hiện, và thời Thiên Chúa nhẫn nại, bỏ qua các tội lỗi người
ta phạm, nay đã mãn rồi (Rm 3,25tt). Những lời này có làm vang
vọng tiếng nói của ai chăng? Có thấy giống những lời nào mà chúng
ta từng nghe chăng? Có đấy. Giống lời rao giảng của chính Ðức
Giêsu, khi Ngài bắt đầu sứ vụ. Ðức Giêsu nói: "Thời kỳ đã mãn và
Triều Ðại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào
Tin Mừng" (Mc 1,15).
Như vậy, Phaolô truyền dạy chính giáo huấn của Chúa, sử dụng cùng
những từ và khái niệm như trong lời rao giảng của Chúa: thời buổi,
Tin Mừng, đức tin. Có điều, Chúa dùng kiểu nói "Triều Ðại Thiên
Chúa", còn Phaolô dùng kiểu nói "sự công chính của Thiên Chúa".
Tuy vậy, cả hai kiểu nói chỉ là một thực tại cơ bản, đều là một hành
động của Thiên Chúa, tức hành vi cứu độ nhưng không mà Thiên
Chúa làm cho con người. Chính Ðức Giêsu đã liên kết hai khái niệm
"Triều Ðại Thiên Chúa" (hoặc Nước Thiên Chúa) và "sự công chính
của Thiên Chúa" khi Ngài nói: "Trước tiên hãy tìm kiếm Nước Thiên
Chúa và đức công chính của Người" (Mt 6,33).
Trước hành động này của Thiên Chúa (làm cho ta nên công chính),
con người phải làm gì?
2. Sự đáp ứng của con người: sám hối và tin
* Khi rao giảng Nước Thiên Chúa đã đến gần, Ðức Giêsu mời gọi
người ta sám hối. Trước Ngài, sám hối luôn luôn có nghĩa là trở lại
phía sau, tức là trở về với Giao Ước mà mình đã lỗi phạm, trở về
bằng cách lại tuân thủ Lề Luật. "Hãy trở lại với Ta. Hãy từ bỏ lối
sống xấu xa và những hành vi gian ác của các ngươi mà trở lại. "
(Dcr 1,3-4; Gr 8,4-5).
Sám hối ở đây mang một ý nghĩa đặc biệt có mầu sắc khổ chế, luân
lý, được thực hiện bằng cách thay đổi đời sống. Người ta coi nó là
điều kiện để được cứu độ. Ý nghĩa của nó là như thế này: hãy sám
hối va các ngươi sẽ được cứu, hoặc: hãy sám hối và ơn cứu độ sẽ
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được ban cho các ngươi. Ý nghĩa này cũng nổi bật trong lời rao
giảng của Gioan Tẩy Giả (Lc 3,4-6).
Tuy nhiên, qua lời rao giảng của Ðức Giêsu - ít ra lúc Ngài bắt đầu
rao giảng - ý nghĩa luân lý này chỉ là thứ yếu, nhường chỗ cho một ý
nghĩa mới, cho tới lúc đó chưa được người ta biết đến. Ý nghĩa mới
này hướng về tương lai hơn là về quá khứ. Thiên Chúa đã phán:
"Các ngươi đừng nhớ lại những chuyện ngày xưa, chớ quan tâm về
những việc thuở trước. Này, Ta sắp làm một việc mới, việc đó manh
nha rồi, các ngươi không nhận thấy sao? (Is 43,18-19). Giờ đây, lúc
Ðức Giêsu xuất hiện thì lời sấm này cũng được thực hiện. Chỉ mình
Ðức Giêsu là có thể gán cho từ sám hối ý nghĩa mới này, ý nghĩa
hướng về tương lai. Chỉ mình Ngài có thể xoay chuyển trọng tâm
của lịch sử. Từ đây, điều quan trọng nhất không còn phải là phía sau,
là dĩ vãng, nhưng là phía trước, là tương lai.
Vậy sám hối không phải là trở lại phía sau, trở lại với Giao Ước cũ,
với việc giữ Luật, nhưng ngược lại, làm một bước nhảy vọt về phía
trước, đi vào Giao Ước mới, đi vào Nước Thiên Chúa đã xuất hiện.
* Ði vào Nước Thiên Chúa bằng cách nào? Bằng đức tin. "Hãy sám
hối và tin". Thực ra, sám hối và tin không phải là hai việc khác nhau
và kế tiếp nhau, theo kiểu sám hối trước rồi tin sau. Cả hai chỉ là
một hành động. Hãy sám hối tức là hãy tin. Hãy sám hối bằng cách
tin. Sám hối là hướng về tương lai, tức về Tin Mừng mà Ðức Giêsu
ra giảng, thì hãy tin vào Tin Mừng đó.
So với thời trước Chúa, thì giữa sám hối và ơn cứu độ có sự đảo
ngược thứ tự. Không phải tiên vàn là sám hối, rồi mới có ơn cứu độ,
theo ý nghĩa: hãy sám hối và anh em sẽ được cứu. Tiên vàn phải là
ơn cứu độ, sau đó mới là sám hối hoặc tin, theo ý nghĩa: hãy sám
hối, vì anh em đã được cứu, vì ơn cứu độ đã đến với anh em. Phải
biết rằng công việc của Thiên Chúa đi trước. Chỉ sau đó mới là sự
đáp ứng của con người, chứ không ngược lại. Chính Thiên Chúa đã
có sáng kiến cứu độ. Ngài làm cho Nước Thiên Chúa hiện diện. Con
người chỉ việc đón nhận hồng ân của Ngài mà thôi, đón nhận trong
đức tin, và sau đó sống những đòi hỏi của hồng ân này.
Như chúng ta biết: lời rao giảng của Chúa về điểm này đã là cớ vấp
phạm cho các luật sĩ và biệt phái. Sau này, Phaolô đã vạch rõ những
sai lầm của họ như sau: "Họ không nhận biết rằng chính Thiên Chúa
làm cho người ta nên công chính và họ tìm cách nên công chính tự
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sức mình. Như vậy là họ không tuân theo đường lối Thiên Chúa làm
cho người ta nên công chính" (Rm 10,3).
Trở lại với câu nói của Chúa: Hãy sám hối và tin. Có nghĩa là: Hãy
vượt qua Giao Ước cũ dựa trên Lề Luật, để tiến tới Giao Ước mới
dựa trên đức tin. Giáo lý của Phaolô về sự công chính hoá bởi đức
tin cũng có ý nghĩa như thế.
Vậy sự sám hối đầu tiên và cơ bản chính là tin. Nhờ tin mà người ta
vào được Nước Thiên Chúa. Nếu có ai nói với ta: Muốn vào Nước
Thiên Chúa phải là người vô tội, phải nghiêm giữ các giới răn, phải
tập nhân đức này nhân đức khác. , ta có thể có lý do thoái thác mà
nói: đó không phải là cho tôi, tôi không vô tội, tôi không có nhân
đức này. Nhưng nếu có ai nói với ta: chỉ cần đức tin thôi, thì hãy tin
vào lời đó. Ðiều này không cao quá, không khó quá đối với ta. Chỉ
cần mở miệng và mở lòng. Phaolô viết: "Nếu miệng bạn tuyên xưng
Ðức Giêsu là Chúa, và lòng bạn tin rằng Thiên Chúa đã cho Người
sống lại từ cõi chết, thì bạn sẽ được cứu độ" (Rm 10,8-9).
* Tuy vậy, đức tin mà chúng ta có, lại là do Thiên Chúa ban cho ta
một cách nhưng không, như một ân huệ của Ngài. Phaolô nhấn mạnh
điều này, dùng nhiều kiểu nói khác nhau để nhấn mạnh. Trong thư
Êphêsô, ngài viết: "Chính do ân sủng và nhờ lòng tin mà anh em
được cứu độ: không phải bởi sức anh em, mà là một ân huệ của
Thiên Chúa, cũng không phải bởi việc anh em làm, để không ai có
thể hãnh diện" (Ep 2,8-9).
Chính vì điểm sau cùng này, tức hãnh diện về việc mình làm, mà
Thiên Chúa nhất quyết đòi ta phải tin. Ngài muốn khai trừ khỏi ta
con sâu đáng sợ đã phá hoại con người cũ của ta. Con sâu này là sự
hư danh của con người. "Vậy thì hãnh diện ở chỗ nào? Chẳng còn gì
để hãnh diện.Chúng tôi nghĩ rằng người ta được nên công chính vì
tin, chứ không phải vì làm những gì luật dạy" (Rm 3,27-28).
Con người, trong thâm tâm, có khuynh hướng trả giá với Thiên Chúa
bằng công trạng của mình. Thế nhưng, muốn dùng công trạng của
mình để chuộc mình nơi Thiên Chúa, thì đó là một hình thức tỏ ra
không muốn lệ thuộc Ngài. Không những muốn mình độc lập, mà
còn muốn mình là chủ nợ của Thiên Chúa nữa. Trả giá theo kiểu
nghĩ thế này: Tôi làm cho Chúa như thế, Chúa phải trả cho tôi cái gì
chứ. Thì ơn cứu độ của Chúa chính là món nợ Chúa phải trả cho tôi.
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Chính vì ý nghĩ sai lầm như vậy mà Phaolô phải nhấn mạnh ân huệ
nhưng không của Thiên Chúa. Tính cách nhưng không này đã được
Ðức Giêsu diễn tả bằng hình ảnh một con trẻ. Ngài dạy chúng ta phải
đón nhận Nước Trời như con trẻ. Có nghĩa là: đón nhận Nước Trời
một cách nhưng không, như một ân huệ của Thiên Chúa, chứ không
vì một công trạng nào của mình cả. (bởi vậy, có lần các môn đệ
tranh luận với nhau xem ai là người lớn nhất trong Nước Trời, Chúa
đã gọi một trẻ nhỏ đến, để ngồi giữa các ông và nói: "Nếu anh em
không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời",
Mt 18,1-3).
Trẻ em, tuy còn bé chưa suy nghĩ nhiều, nhưng do bản năng, biết có
sự khác biệt giữa công trạng và đặc ân. Khi chúng xin cha mẹ sắm
những gì cần, chúng coi đó là đặc ân của cha mẹ dành cho con cái,
chứ không phải vì mình đã làm được gì để giúp cha mẹ, để cha mẹ
phải trả công. Chúng xin đặc ân, vì biết mình được cha mẹ yêu
thương, biết mình là con cái.
Nói thế không có nghĩa là những ý tưởng về công trạng, về phần
thưởng, về nhân đức, những cố gắng và những gì được nói rõ trong
Tin Mừng đều không đáng kể, đều là những chuyện vất đi. Ðâu phải
vậy. Có điều tất cả những cái đó phải được đặt đúng chỗ. Không
được coi chúng như là lý do của ơn cứu độ, mà chỉ là hiệu quả của
ơn cứu độ. Chúng là những gì phát xuất từ đức tin.
Kinh Thánh nói: Thiên Chúa "vất bỏ sau lưng hết mọi lỗi lầm ta
phạm" (Is 38,17), thì phần chúng ta, chúng ta hãy vất bỏ sau lưng
mọi công trạng của ta, đừng nhìn tới chúng. Thiên Chúa vất bỏ sau
lưng mọi tội ta, và nhìn đến mọi việc lành ta làm, kể cả một bát nước
lã cho người nghèo (Tb 12,12; Cv 10,4). Ðến lượt ta, ta phải vất bỏ
sau lưng mọi việc lành ta làm, và chỉ nhìn đến tội lỗi của ta. Ta càng
không nhìn đến việc lành ta làm thì, ngược lại, Thiên Chúa càng
nhìn đến chúng.
3. Nói thêm về đức tin
* Chúng ta được cứu độ là nhờ tin. Chìa khoá mở mọi sự là đức tin.
Nhưng có nhiều thứ tin khác nhau: có đức tin tán đồng (foiassentiment) của trí khôn, có đức tin phó thác (foi-confiance) của
tâm hồn, có đức tin kiên định (foi-stabilité) của ý chí, như Isaia nói
(Is 7,9; Ở đây, Isaia đòi vua Achaz và triều đình phải đặt lòng tin
vào Giavê trong giờ phút nguy kịch. Lòng tin này là sự trông cậy
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không nao núng, dựa trên ơn tuyển chọn của Thiên Chúa, không nại
vào sự giúp đỡ nào khác nơi con người hay nơi tà thần).
Khi Phaolô nói về sự công chính hoá bởi đức tin, thì là đức tin nào?
Có thể nói đây là một đức tin rất đặc biệt: đức tin chiếm đoạt (foiappropriation), đức tin giúp ta làm một việc táo bạo. Thánh Bênađô
nói về vấn đề này như sau: "Cái mà tôi không thể tự mình có được,
thì tôi tin tưởng mà chiếm đoạt nó từ cạnh sườn bị đâm thâu của
Chúa, vì Ngài giầu lòng thương xót". Chính Thiên Chúa mời gọi ta
lợi dụng cuộc Khổ Nạn của Ðức Kitô bằng một cách thức tương tự
như vậy.
Ðiều nói trên rất đơn giản và rất rõ trong Phúc Âm. Nhưng con
đường dẫn tới chỗ khám phá ra nó quả là dài. Khám phá ở cuối đời
sống thiêng liêng. Giống như một số quy luật vật lý học, phải qua
nhiều thử nghiệm mới đạt tới nguyên lý, mà nguyên lý này, cuối
cùng, lại rất đơn giản và cơ bản cho mọi nguyên lý khác (Cũng có
khi tình cờ khám phá ra nguyên lý: Archimède tìm ra sức đẩy của
nước khi tắm trong bồn, Newton nhìn quả táo rơi mà tìm ra định luật
hấp lực của trái đất, Tuy nhiên, đây mới chỉ là những bước đầu.
Ngay cả trực giác cũng đã phải dựa trên sự suy nghĩ lâu dài).
Trường hợp đức tin đang bàn ở đây, tự nền tảng, chỉ là đơn thuần nói
lời "Xin vâng" với Thiên Chúa. Thiên Chúa đã tạo nên con người có
tự do, để họ có thể tự do đón nhận ân sủng, nhận mình là một tạo vật
được Thiên Chúa ban ơn. Thiên Chúa chỉ chờ đợi họ làm như thế.
Nhưng thật đáng buồn! con người đáp lại Ngài bằng tiếng "không".
Giờ đây, Ngài cho con người một cơ hội thứ hai là ban Ðức Kitô, và
hỏi con người: ngươi có muốn sống nhờ Ðức Kitô và trong Ðức Kitô
chăng? Nếu ta đáp lại: "Vâng, con muốn", tức là ta tin. Lập tức, ta là
tạo vật mới, phong phú hơn tạo vật cũ. Ta "được tạo dựng trong Ðức
Kitô" (Êp 2,10).
Ðể có được thái độ đáp ứng trên đây, cần phải có một hành động táo
bạo, vì không phải chuyện bình thường, không phải chuyện chơi. Cái
giá của hành động này, và cũng là mục tiêu của nó, chính là sự sống
đời đời cho ta. Phương tiện để đạt được sự sống này, chính là tin.
Thánh Cyrillô thành Giêrusalem đã diễn tả hành động táo bạo này
như sau: "Các người công chính trong Cựu Ước phải vất vả nhiều
năm để làm hài lòng Thiên Chúa. Nhưng điều họ đạt được qua sự
phục vụ lâu dài và anh hùng đối với Thiên Chúa, thì Ðức Giêsu ban
điều đó cho bạn trong một khoảng thời gian ngắn. Quả vậy, nếu bạn
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tin rằng Ðức Giêsu Kitô là Chúa, và Thiên Chúa đã cho Ngài sống
lại từ cõi chết, bạn sẽ được cứu và được đưa vào Thiên Ðàng bởi
chính Ðấng đã đưa người trộm lành vào đó". Thật không khác với
ngôn ngữ của Phaolô.
Các Giáo Phụ còn diễn tả hành vi tin này bằng những cách khác nữa,
đại khái như sau: Trong đấu trường, một vị anh hùng đã chiến đấu
với một bạo chúa và đã thắng. Còn chúng ta, mặc dù chỉ chứng kiến,
không mệt nhọc, không bị thương tích, nhưng nếu chúng ta hoan hô
kẻ chiến thắng, vui mừng với cuộc chiến thắng của người đó, khích
động dân chúng hoan hô người đó, nghiêng mình trước người đó, coi
cuộc chiến thắng của người đó như của mình, thì chắc chắn chúng ta
được chia sẻ thành quả của người thắng trận.
(Nếu dùng một hình ảnh thích hợp hơn cho thời nay, có lẽ phải dùng
hình ảnh một trận bóng đá: cổ động viên liên kết với đội nhà hay đội
mình thích như thế nào, cảm thấy vinh dự thế nào khi đội của mình
thắng. , tuy lắm khi cũng phải chịu mệt bở hơi tai vì hò hét).
Cũng theo các Giáo Phụ, còn có gì khác hơn thế nữa kia. Giả sử
người thắng trận không nghĩ tới kết quả mình đã đạt được, mà chỉ
muốn cho ta được hưỏng vinh dự của cuộc thắng trận, coi việc ta
được vinh dự là kết quả của việc mình chiến đấu. Ta có được hưởng
vinh dự này không, dù ta chẳng phải vất vả và chịu thương tích nào?
Chắc chắn là được.
Ðây là điều đã xẩy ra giữa Ðức Kitô và chúng ta. Chúng ta chẳng
phải chiến đấu gì, chẳng có công trạng nào, chỉ lấy lòng tin mà ca
ngợi cuộc chiến đấu và chiến thắng của Chúa, bày tỏ tình yêu của ta,
coi vết thương và cái chết của Ngài là của ta, khi ấy ta được cứu.
* Ðức tin đem lại những hiệu quả tuyệt vời. Thư Do thái đã dành cả
một chương (ch.11) để ca ngợi đức tin của các bậc tổ tiên. Họ là
những người, nhờ đức tin, đã chiến thắng các nước, đã thi hành công
lý, đã đạt được lời hứa, đã khoá miệng sư tử, đã dập tắt lửa hồng, đã
nên hùng dũng .Thế nhưng, ở cuối chương, tác giả hé mở điều này:
"Thiên Chúa đã trù liệu cho chúng ta một phần phúc tốt hơn" (Dt
11,40). Ðúng vậy! Những kết quả trên đây, nhờ đức tin mà có, đã
lớn, đã đáng kể, nhưng Thiên Chúa còn dành một điều lớn hơn nhiều
để đổi lấy đức tin của ta. Ðiều đó không gì khác hơn là chính Ngài.
Không phải những cái mau qua, những cái thuộc về thế gian, nhưng
là Nước Thiên Chúa, sự công chính của Thiên Chúa.
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Chúng ta có thể nói không ngoa rằng đức tin là một trong những
phát minh đẹp đẽ nhất của Thiên Chúa. Nhờ đức tin, cái hữu hạn có
được cái vô hạn, con người có được Thiên Chúa. Ngày xưa, người
Do Thái nhờ tin mà vượt qua Biển Ðỏ như đi trên đất khô. Nhưng
cuộc Xuất hành thứ nhất này không là gì so với cuộc Xuất hành thứ
hai của chúng ta hôm nay, được thực hiện nhờ tin vào Ðức Kitô.
Cuộc Xuất hành thứ hai này đưa ta từ bóng tối đến ánh sáng, từ sự
chết đến sự sống, từ hữu hình đến vô hình.
Thiên Chúa đã ban cho con người sự tự do là vì đức tin, tức là làm
cho người ta có thể có đức tin. Chỉ trong đức tin con người mới thi
hành đầy đủ sự tự do của mình. Chỉ mình Thiên Chúa biết rõ giá trị
của một hành vi tin nơi con người. Ðối lại, cũng chỉ có hành vi tin
mới biết được giá trị của Thiên Chúa. Kinh Thánh nói về Thiên
Chúa thế nào, thì cũng nói về đức tin thế ấy. Thiên Chúa toàn năng,
"với Ngài, không có gì là không thể làm được" (Lc 1,37), thì đức tin
cũng toàn năng, vì "cái gì cũng có thể đối với người có lòng tin" (Mc
9,23: đây là một quả quyết mà dám chắc ít ai nghĩ tới).
* Nguồn gốc và bản chất thần linh của đức tin cho thấy nó không
bao giờ cạn kiệt. Nó không có giới hạn. Chúng ta luôn có thể tin
hơn. Ơn Thiên Chúa luôn hoạt động để đưa ta tới một đức tin tinh
tuyền và hoàn hảo hơn, đưa ta từ đức tin tới đức tin, tức từ một mức
độ tin này tới một mức độ tin khác hoàn hảo hơn, từ một đức tin dựa
trên các dấu chỉ tới một đức tin không cần dấu chỉ.
Khi một người tin thắng được một trở ngại, Thiên Chúa lại đưa ra
một trở ngại khác lớn hơn, nhưng bằng tay kia, Ngài vẫn chuẩn bị
cho người đó thắng tiếp. Và cứ như thế, cho tới chỗ Ngài đòi hỏi nơi
họ điều mà, xét theo phương diện con người, dường như không làm
được. Trong đức tin, có một cái gì đó giống như các cuộc đua điền
kinh. Về môn nhảy cao chẳng hạn, cứ mỗi lần vận động viên nhảy
qua được, người ta lại nâng mức xà lên cao hơn một chút, để vận
động viên rán nhảy cao hơn, mà vẫn không tiên liệu được kỷ lục
cuối cùng.
Ðức tin quả là một phát minh vĩ đại của Thiên Chúa. Vinh quang
trên trời như một cây lớn nhiều cành lắm trái, nhưng lại do một hạt
giống nhỏ gieo từ lòng đất. Hạt giống này là đức tin. Chúng ta cần
có hạt giống này và phải hết sức bảo vệ vun trồng nó. Ðức tin là hạt
giống làm sinh hoa trái là sự sống đời đời.
4. "Ðây là lúc Thiên Chúa thi ân"
	
  

28	
  

Diễn từ của Phaolô về sự công chính hoá bởi đức tin bắt đầu bằng
những chữ: "Nhưng nay ." (Rm 3,21). Nay hoặc giờ đây có ba ý
nghĩa hoặc bao gồm ba bình diện: bình diện lịch sử (nhắc tới Giờ
của Ðức Kitô chết trên Thập giá vì ta, tức là biến cố lịch sử trong đó
Thiên Chúa thực hiện việc cứu chuộc ta); bình diện bí tích (nhắc tới
lúc Rửa Tội, trong đó ta được thanh tẩy, thánh hoá, công chính hoá:
1Cr 6,11); bình diện luân lý (nhắc tới thời giờ hiện tại của ta).
Phaolô nhấn mạnh ý nghĩa hoặc bình diện cuối cùng này khi nói với
dân Corintô: "Ðây là lúc Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa
cứu độ" (2Cr 6,2).
Vậy, liên hệ đến vấn đề công chính hoá bởi đức tin, có một việc gì
đó ta phải chu toàn lúc này, một việc gì đó mà đích thân ta phải làm,
không được khoán trắng cho ai. Không có nó thì mọi nhận định đẹp
đẽ nhất và sâu sắc nhất về vấn đề này sẽ chỉ là những ý tưởng trên
mây trên gió.
Sự công chính hoá bởi đức tin là khởi đầu của đời sống siêu nhiên.
Nhưng không phải khởi đầu xong là hết, chỉ còn các biến cố khác
tiếp nối. Sự khởi đầu đó luôn mang tính hiện tại nên phải được lặp
lại không ngừng. Thiên Chúa luôn là Ðấng yêu thương ta trước và
công chính hoá ta trước. Và Ngài không chỉ làm một lần khởi đầu rồi
thôi. Vì vậy, chúng ta phải luôn là người tin, để mình được công
chính hoá cách nhưng không. Trong tiến trình này, có thể có những
đột biến, như những lúc ta bừng tỉnh về đức tin của ta. Những lúc
đó, không những ta phải nhìn lại để hiểu hơn những gì đã xẩy ra nơi
ta ngày ta chịu phép Rửa Tội, mà còn phải làm sống lại những ơn đó.
Ðiều này giúp ta tạo ra một bước nhảy vọt có chất lượng trong đức
tin của ta.
Một Giáo Phụ ở thế kỷ IV đã có những lời rất xác đáng như sau:
"Với mỗi người, lúc khởi đầu cuộc sống là lúc mà khởi đi từ đó Ðức
Kitô chịu tế sát vì họ. Nhưng Ðức Kitô chịu tế sát vì họ vào lúc họ
nhận ra ân sủng và ý thức về sự sống mà việc tế sát này đem lại".
Thế nên, sự chết của Ðức Kitô và phép Rửa Tội trở thành hiện tại và
thực sự cho ta, lúc chúng ta ý thức về chúng, chấp nhận chúng, vui
mừng vì chúng, và dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Nếu muốn thì "giờ
đây" có thể là lúc này.
Phúc Âm Luca có thuật lại dụ ngôn về người thu thuế lên Ðền thờ
cầu nguyện, và trở về nhà thì được nên công chính (Lc 18,14). Chỉ
cần anh chân thành thầm thĩ trong lòng: "Lạy Thiên Chúa, xin
thương xót con là kẻ tội lỗi". Chúng ta cũng vậy, phải ra về mà được
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nên công chính sau một lúc cầu nguyện sốt sắng, hoặc sau một lần
xưng tội mà đã thưa với Chúa như người thu thuế trên kia. Ðừng làm
như người biệt phái. Ðừng cho mình là đã nghiêm túc trong vấn đề
này.
Chưa hết. Dù đã được nên công chính, được tha thứ, được cứu độ,
trở nên tạo vật mới, ta vẫn có thể lại là con người bất chính. Khi đó
chúng ta lại tiếp tục đặt các tội ta trong tay của Chúa trên Thập giá.
Và tôi có thể tin tưởng đứng trước Chúa Cha mà thưa với Người:
"Giờ đây, xin Cha hãy nhìn đến con, vì con chính là Giêsu của Cha.
Sự công chính của Ðức Giêsu ở trên con", "Cha mặc cho con hồng
ân cứu độ, choàng cho con đức chính trực công minh" (Is 61,10). Vì
Ðức Kitô đã mang lấy tội lỗi của tôi, thì tôi được mặc lấy sự thánh
thiện của Người. Hoặc nói như Phaolô: Tôi đã "mặc lấy Ðức Kitô"
(Gl 3,27).
Thiên Chúa sẽ nhìn ta, và thấy rằng, nhờ hy tế của Ðức Kitô Con
Ngài, ta lại trở thành con người tốt. Khi ấy, ta có thể hãnh diện trong
Thập giá Ðức Kitô, có thể tự hào trong Chúa (1Cr 1,31). Ðó chính là
vinh dự mà cũng là phần thưởng của người được công chính hoá.
IV
CUỘC KHỔ NẠN CỦA ÐỨC KITÔ

"Người đã bị trao nộp vì tội lỗi chúng ta"
(Rm 4,25)
Ðể kết thúc chương IV thư Rôma, nói về gương của tổ phụ
Abraham, gương của một con người đã được nên công chính vì đã
tin, Phaolô xướng lên một lời tuyên tín long trọng. Lời đó là: "Ðức
Giêsu đã bị trao nộp vì tội lỗi chúng ta, và đã được Thiên Chúa làm
cho sống lại để chúng ta được nên công chính".
Ðây là công thức cổ điển nhất của cả Tân Ước liên hệ đến việc loan
báo Tin Mừng, là trọng tâm của đức tin, là dữ kiện đầu tiên của
truyền thống, mà Phaolô nói là chính mình đã nhận được (1Cr 15,3).
Chúng ta còn thấy công thức này rải rác trong các chỗ khác của thư
Rôma, với một chút sửa đổi (chẳng hạn Rm 6,3tt; 8,34; 14,9).
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Theo Phaolô, nếu muốn thực sự loan báo Tin Mừng, phải tiếp cận
với tâm điểm của Tin Mừng, là sự chết và sự sống lại của Ðức Kitô.
Tâm điểm này không phải là tổng hợp của cả Tin Mừng, nhưng là
hạt giống từ đó mọi sự khác hình thành.
Trong bài này, chúng ta suy niệm về một khía cạnh của tâm điểm ấy.
Ðó là sự chết hay cuộc Khổ Nạn của Ðức Kitô, không chỉ để loan
báo, mà trước tiên là để dự phần vào cuộc Khổ Nạn này.
1. Cuộc Khổ Nạn trong linh hồn của Ðức Kitô
Thư Corintô viết: "Không ai biết được những gì nơi Thiên Chúa, nếu
không phải là Thần Khí của Thiên Chúa" (1Cr 2,11). Thế mà cuộc
Khổ Nạn của Ðức Kitô lại là một bí ẩn của Thiên Chúa. Chỉ có Thần
Khí, chứ không thể một ai khác, mới biết được bí ẩn này. Là vì, chỉ
có ai chịu một đau khổ nào, mới thực sự biết và có thể nói về đau
khổ ấy. Nói về một nỗi khổ của người khác, có thể bị vặn: Bạn đâu
có chịu khổ như thế mà biết? Ðau khổ chuyển từ sự kiện cụ thể sang
ý tưởng hay lời nói sẽ không còn là đau khổ nữa.
Bởi vậy, chúng ta phải dựa vào Thần Khí của Thiên Chúa. Chúng ta
khiêm tốn xin Thần Khí cho ta được nếm một vài giọt trong chén
đắng của Ðức Kitô.
* Lời loan báo về sự chết của Ðức Kitô được Phaolô khai triển như
sau: "Quả vậy, khi chúng ta không có sức làm được gì vì còn là hạng
người vô đạo, thì theo đúng kỳ hẹn, Ðức Kitô đã chết vì chúng ta.
Hầu như không ai chết vì người công chính. Hoạ may có ai chết vì
một người lương thiện chăng. Thế mà Ðức Kitô đã chết vì chúng ta,
ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi. Ðó là bằng chứng
Thiên Chúa yêu thương chúng ta" (Rm 5,6-8)
Theo bản văn trên, và nói chung theo cả thư Rôma cũng như trong
các thư khác, Phaolô đã nói thế nào về cuộc Khổ Nạn của Chúa?
Thoạt tiên, người ta có thể cho rằng ngài chỉ nói khách quan như nói
về một sự kiện hiển nhiên, tóm tắt bằng một ít từ gần như quy ước:
thập giá, máu, sự chết. Ngài nói: chúng ta được nên công chính "nhờ
máu của Chúa", được hoà giải "nhờ sự chết của Con Thiên Chúa"
(Rm 5,9tt), được bình an "nhờ máu của Thập giá Chúa" (Cl 1,20).
Rồi Phaolô cho biết lý do chính: Ðức Kitô chết vì những kẻ vô đạo,
vì chúng ta. Phaolô chỉ cho biết vậy thôi, chứ không cho biết chết
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thế nào, trong hoàn cảnh nào, cái chết ấy làm cho nhân tính của
Chúa phải trả giá ra sao.
Sở dĩ Phaolô nói vắn tắt, vì việc loan báo sơ khởi Tin Mừng đòi như
thế. Thế nhưng, chính Phaolô lại là người làm nổi bật những khía
cạnh bi đát nhất của cuộc Khổ Nạn. Ngài quả quyết: "Thiên Chúa đã
lên án sự tội trong thân xác Con mình" (Rm 8,3). Thân xác này là
thân xác của Ðức Giêsu. Một bên là Thiên Chúa, bên kia là tội lỗi.
Hai bên đối kháng nhau, và Ðức Giêsu thì ở giữa. Ðức Giêsu như
người bị kết án, bị nguyền rủa. Vì sao? Vì "Ðấng chẳng hề biết tội là
gì, thì Thiên Chúa đã biến Người thành hiện thân của tội lỗi vì chúng
ta" (2Cr 5,21). Ðức Giêsu đã nên "đồ bị nguyền rủa vì chúng ta" (Gl
3,13).
Những lời trên đây giúp ta hiểu thêm ý nghĩa sâu sắc của những sự
kiện và biến cố Khổ Nạn, sẽ được các tác giả Phúc Âm ghi lại. Nói
thế bởi lúc này Phúc Âm chưa được viết ra, còn đang trong dạng
truyền khẩu hoặc dạng chép thô sơ.
* Trước khi đi vào các diễn biến bên ngoài của cuộc Khổ Nạn, chúng
ta cần biết một cuộc Khổ Nạn khác: cuộc Khổ Nạn trong linh hồn
Ðức Kitô. Chính cuộc Khổ Nạn này làm cho cuộc Khổ Nạn của thân
xác Chúa có một giá trị độc nhất và siêu việt.
Nhiều người từng chịu đau khổ ngoài thân xác như Ðức Kitô đã
chịu, thậm chí còn hơn. (Thử nghĩ đến cái án bá đao, lăng trì tùng
xẻo mà coi, như cha thánh Marchand Du phải chịu thời Minh Mạng.
Chắc phải đau đớn hơn nhiều). Về phương diện thể lý, chắc chắn
những đau khổ của cả nhân loại từ trước tới nay cộng lại còn lớn hơn
đau khổ của Chúa. Nhưng những lo âu buồn phiền của cả nhân loại
cộng lại, đã và sẽ không bao giờ bằng cuộc Khổ Nạn trong linh hồn
của Chúa. Cuộc Khổ Nạn trong linh hồn của Chúa chứa đựng tất cả
những đau khổ trong tâm hồn của mọi người, như toàn bộ chứa đựng
từng phần. Isaia đã tiên báo: "Chính Người đã mang lấy những bệnh
tật của chúng ta, đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta" (Is
53,4).
Sự khác biệt giữa đau khổ của con người và của Chúa, trên bình diện
thể xác, chỉ là về số lượng. Nhưng trên bình diện tâm hồn, thì lại là
sự khác biệt về chất lượng. Tuy những đau khổ nơi thân xác Chúa
cũng có một giá trị vô biên, vì là những đau khổ của Ngôi Lời,
nhưng với đau khổ nơi tâm hồn Ngài, chúng ta đi vào nột loại đau
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khổ khác hẳn, vì đây là đau khổ của một Ðấng vừa là con người vừa
là Thiên Chúa.
Ngày xưa, người ta để ý đến những đau khổ thân xác của Chúa hơn
là những đau khổ tinh thần của Ngài. Ðiều này cũng có lý do nguyên
thuỷ của nó. Nó liên hệ tới hai lạc giáo là lạc giáo Ảo thân và lạc
giáo Ariô.
Những người theo lạc giáo Ảo Thân (docétisme) cho rằng Chúa
không có thân xác thực như ta, mà chỉ có thân xác ảo, chỉ có vẻ bề
ngoài là thân xác, nên chủ trương Ngài không thực sự phải đau khổ.
Ðể chống lại chủ trương sai lầm này, các Giáo Phụ đã nhấn mạnh
những đau khổ nơi thân xác Chúa, nhằm chứng minh rằng thân xác
Chúa không phải là ảo, mà là thân xác thực, cũng chịu đau khổ như
bất cứ ai.
Còn đối với phái Ariô là phái phủ nhận thần tính của Ðức Giêsu, các
ngài chống lại bằng cách không nhấn mạnh những đau khổ tinh thần
của Chúa, chẳng hạn lo sợ, buồn phiền, không biết rõ ngày quang
lâm. Nhấn mạnh thì có thể gây phương hại cho thần tính, vì thần tính
được coi là liên kết chặt chẽ với linh hồn. Nếu nhấn mạnh, hẳn có
người sẽ đặt vấn đề: Vậy Ðức Giêsu có còn là Thiên Chúa nữa
không? Là Thiên Chúa mà lại không biết rõ ngày quang lâm hay
sao? Vậy chỉ nên nói đến đau khổ nơi thân xác thôi.
Ảnh hưởng việc chống phái Ariô còn thấy rõ dấu vết đặc biệt ở Giáo
Hội Ðông Phương. Ðông Phương luôn nhấn mạnh vinh quang của
Chúa Phục Sinh, để làm nổi bật thần tính hơn là nhấn mạnh Khổ
Nạn. Ðến độ ngay cả ảnh tượng Thánh Giá lắm khi cũng không cho
thấy hình ảnh Chúa bị đóng đinh, mà là Chúa Phục Sinh.
Ngày nay, chúng ta ít còn bận tâm về ba cái chuyện tranh cãi lạc
giáo trên đây. Chúng ta muốn dựa vào lời Chúa, kể cả vào những thủ
đắc của khoa tâm lý hiện đại, để có được sự hiểu biết hơn về cuộc
Khổ Nạn của Ðức Giêsu.
Vả lại, không phải chúng ta hôm nay là người đầu tiên làm điều đó.
Các thánh và các nhà thần bí, nhất là bên Tây Phương, đã làm trước
chúng ta. Khi làm sống lại nơi chính mình cuộc Khổ Nạn của Chúa,
các ngài đã chẳng cần dùng đến những phân tích, nhưng chỉ nhờ
kinh nghiệm cá nhân mà hiểu được cuộc Khổ Nạn này như thế nào.
Như vậy, một cách bảo đảm nhất, các ngài giúp ta khám phá đau khổ
của Chúa, cũng như đã hướng dẫn ta khám phá tình yêu của Chúa.
Nhờ các ngài mà chúng ta hiểu rằng, nếu tình yêu của Thiên Chúa
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như đại dương bao la, không bờ không bến, thì sự đau khổ của Thiên
Chúa cũng bao la, không bến không bờ.
Thời Ðức Giêsu, ở Giêrusalem có một cái hồ nước chữa bệnh. Khi
mặt nước xao động, thì ai nhảy xuống đầu tiên sẽ được lành bệnh
(Ga 5,1-4). Cuộc Khổ Nạn của Chúa cũng giống một hồ nước thuyên
chữa. Chúng ta phải để tinh thần của mình lao xuống đó. Khi chịu
phép Rửa Tội, chúng ta đã được thanh tẩy trong sự chết của Chúa,
được chôn vùi cùng với Ngài (Rửa Tội theo cách dìm cho thấy rõ ý
nghĩa này hơn). Biến cố được làm cách tượng trưng một lần trong
đời, phải được ta làm lại cách thực sự ngày hôm nay. Ta phải ngụp
lặn trong hồ nước cứu độ là cuộc Khổ Nạn, để được canh tân, được
biến đổi. Phải ngụp lặn thực sự, chứ đừng có ảo tưởng là đã ngụp lặn
trong đó, trong khi hãy còn đứng trên bờ. Người đứng trước một hồ
nước lạnh, cảm thấy run rẩy khi nghĩ đến chuyện lỡ ra rơi xuống đó,
khác xa với người có kinh nghiệm thực sự đã rơi xuống đó.
(Chắc có người đã xem phim Hàm cá mập. Phim cho thấy một con
cá mập cỡ bự gieo rắc kinh hoàng cho các cư dân và du khách ở một
vùng biển. Người nào xem phim cũng đều có một cảm giác nơm nớp
lo sợ mỗi khi đi tắm biển. Nhưng sự sợ hãi này không thể bì được
với sự kinh hãi của người phải đối diện với cá mập trên biển, và phải
quyết đấu với nó vì sự sống còn của mình).
Ðể có thể trở nên "đồng hình đồng dạng với Chúa trong cái chết của
Chúa" (Pl 3,10), phải chấp nhận vác thập giá của mình mà theo
Ngài. Cũng như một vài hình thức lây nhiễm chỉ có từ vết thương
này sang vết thương khác, chúng ta cũng cần có vết thương khổ nạn
nơi ta, để ơn cứu độ từ các vết thương Khổ Nạn của Chúa có thể
truyền sang ta.
2. Qua diễn biến của cuộc Khổ Nạn
Về diễn biến của cuộc Khổ Nạn, năm nào chúng ta cũng nghe tới hai
lần trong Tuần Thánh. Chúng ta hẳn đã nhiều lần suy niệm lâu, chưa
kể những lần suy niệm chặng Ðàng Thánh Giá. (Ðàng Thánh Giá
quen thuộc với 14 chặng lại chỉ bắt đầu từ dinh Philatô. Ðúng ra, nó
khởi đầu từ Vườn Cây Dầu mới phải. Ở Vườn Cây Dầu, tuy Chúa
chưa bị bắt, chưa bị hành hạ, nhưng cuộc Thương Khó đã bắt đầu.
Chúa đã thực sự cảm nghiệm sự đau khổ trong tâm hồn. Cách lập
Ðàng Thánh Giá như vậy một lần nữa cho thấy người ta không nghĩ
hay không muốn nghĩ đến những đau khổ trong linh hồn của Chúa,
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mà chỉ nhấn mạnh đau khổ nơi thân xác. Phần chúng ta, chúng ta
muốn một hình thức Ðàng Thánh Giá khởi từ Vườn Cây Dầu)
Chúng ta giới hạn suy niệm ở hai thời điểm.
* Ở Vườn Cây Dầu. Cơn hấp hối của Chúa được cả bốn Phúc Âm
thuật lại. Ðức Giêsu nói: "Tâm hồn Thầy buồn đến chết được. Xin
cho chén này rời khỏi con" (Mt 26,38-39). Thư Do Thái làm vang
vọng những lời trên khi viết là: "Khi còn sống kiếp phàm nhân, Ðức
Giêsu đã lớn tiếng kêu van khóc lóc mà dâng lời khẩn nguyện nài
xin lên Ðấng có quyền năng cứu Người khỏi chết" (Dt 5,7).
Trong Kinh Thánh, "chén" hầu như luôn gợi lên ý tưởng về cơn
thịnh nộ của Thiên Chúa trước tội lỗi (Is 51,22; Tv 75,9; Kh 14,10).
Ðầu thư Rôma, Phaolô cho biết là Thiên Chúa thịnh nộ trước sự vô
đạo. Nơi đâu có vô đạo, có tội lỗi, nơi đấy có sự xét xử của Thiên
Chúa. Nếu không như thế, tức là Thiên Chúa thoả hiệp với tội, Thiên
Chúa ba phải, không còn phân biệt điều lành điều dữ.
Ở Vườn Cây Dầu, Ðức Giêsu là sự vô đạo đó, là tất cả sự vô đạo của
thế gian. Nói vậy không phải là bất kính đâu. Ngài vô tội, nhưng
chấp nhận "mang lấy tội lỗi" (1Pr 2,24), cảm thấy mình là tội lỗi thế
gian, trở thành người có tội trước mặt Thiên Chúa. Mà cơn thịnh nộ
của Thiên Chúa giáng xuống trên tội, nên giáng xuống trên Ngài.
Chính đó là "uống chén".
Nhiều người hiểu sai về cuộc Khổ Nạn, khi nghĩ rằng Ðức Giêsu chỉ
đứng một bên, xa loài người tội lỗi mà chịu khổ và đền tội thay cho
họ. Giữa hai bên có khoảng cách. Không phải vậy đâu. Liên hệ giữa
Chúa và tội lỗi là một liên hệ gần gũi, thật sự. Tội không phải ở
ngoài Ngài, và Ngài chỉ có việc đền thay. Nhưng tội chồng chất trên
Ngài. Ngài mang trên mình tội của cả nhân loại, làm cho những tội
ấy thành của mình. Do đó mà phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Thiên
Chúa.
Chúng ta có thể hình dung một phần sự đau khổ trong tâm hồn của
Chúa khi mà, vì mang tội lỗi ta, Ngài phải chịu sự thịnh nộ của
Thiên Chúa, khi mà, vì mang tội lỗi ta, Ngài phải xa cách Thiên
Chúa. Sự đau khổ bên trong này biểu lộ một phần ra bên ngoài qua
những tiếng than như "Linh hồn Thầy buồn muốn chết", hoặc qua
mồ hôi máu mướt ra.
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* Trên đồi Canvê, vừa có một cuộc Khổ Nạn hữu hình (chịu đóng
đinh, khát.) vừa có một cuộc Khổ Nạn vô hình, sâu sắc hơn, nơi tâm
hồn Ðức Giêsu, mà chúng ta muốn dựa vào lời Chúa để suy niệm đôi
điều.
Phaolô viết cho các tín hữu Galát: "Ðức Kitô đã chuộc chúng ta cho
khỏi bị nguyền rủa vì Lề Luật khi, vì chúng ta, chính Người trở nên
đồ bị nguyền rủa, vì có lời chép: đáng nguyền rủa thay mọi kẻ bị
treo trên cây gỗ" (Gl 3,13). Phaolô không có tô hồng Thánh giá đâu,
nhưng nói rõ: ai bị treo trên đó là đồ bị nguyền rủa.
Theo Kinh Thánh, bị nguyền rủa đồng nghĩa với bị ruồng bỏ, cô đơn,
trống rỗng, tách khỏi Thiên Chúa, bị dân khai trừ. Ðó như là thứ vạ
tuyệt thông nặng nhất. Trong thư Rôma, Phaolô nói nếu vì anh em
đồng chủng mà ngài có bị nguyền rủa và xa lìa Ðức Kitô, thì cũng
sẵn sàng (Rm 9,3), tức là dám chấp nhận thứ vạ tuyệt thông, miễn
điều đó sinh ơn cứu độ cho người Do Thái. Ðiều Phaolô mới giả
thiết mà thôi, chưa chịu thực sự, thì Ðức Giêsu đã chịu thực sự. Ngài
thực sự thành hiến vật, xa lìa Thiên Chúa, vì cả loài người. Do đó
trên Thánh giá, Ngài đã phải thốt lên: "Lậy Thiên Chúa, lậy Thiên
Chúa của con, sao Ngài bỏ con" (Mt 27,46).
Thiên Chúa bỏ Ngài. Thiên Chúa im lặng. Lắm người thời nay cũng
có cảm nghiệm sâu sắc về sự im lặng của Thiên Chúa (Dĩ nhiên, đây
không phải là những người không có đức tin, hay chỉ có lòng tin hời
hợt. Những người như vậy không khéo lại thích Chúa im lặng để dễ
sống!). Thế nhưng cảm nghiệm của những người ấy không thể sánh
được với cảm nghiệm của con người Kinh Thánh. Người của Kinh
Thánh, khi không thấy Thiên Chúa lên tiếng, sẽ thấy mình giống như
"kẻ xuống mồ" (Tv 28,1), tức như người đã chết. Chết, vì cái làm
cho người đó sống chính là lời Thiên Chúa, mà nay họ không được
nghe, vì Thiên Chúa im hơi lặng tiếng. Càng tin tưởng vào Thiên
Chúa, càng tha thiết van nài, thì sự im lặng này càng làm cho người
ta đau khổ.
Từ đó, ta có thể hiểu được Ðức Giêsu đau khổ đến mức nào khi thấy
Chúa Cha im lặng. Các kẻ thù của Chúa đứng dưới chân Thập giá,
còn làm cho nỗi khổ này tăng thêm, khi họ coi việc Thiên Chúa im
lặng là dấu Thiên Chúa không ở với Ngài. Họ nói: "Hắn cậy vào
Thiên Chúa, thì bây giờ Người cứu hắn đi, nếu quả thật Người
thương hắn" (Mt 27,43).
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Trên Thập giá, Ðức Giêsu đã cảm nghiệm đến tận cùng cái hệ quả
của tội lỗi, đó là mất Thiên Chúa. Có thể nói Ngài trở thành người
vô thần. Không phải thứ vô thần có lỗi như nhiều người, nhưng Ngài
bị phạt làm người vô thần, và như thế chỉ vì Ngài đền bồi cho thứ vô
thần có lỗi trong thế gian, nơi con người, khi người ta chống đối
Thiên Chúa hoặc lãnh đạm với Thiên Chúa. Ðức Giêsu đã cảm
nghiệm nơi chính mình hình phạt của người bị kết án. Ðó là phải
sống mà thiếu vắng Thiên Chúa.
Một số người, đặc biệt ở Tây Phương, được in 5 dấu thánh. Ta
thường coi đó là đặc ân của Chúa dành cho các ngài. Có biết đâu,
qua những dấu thánh này, các ngài cảm nghiệm một phần điều Ðức
Giêsu đã cảm nghiệm trên Thập giá. Cảm nghiệm đó là sự xét xử
kinh khủng của Thiên Chúa đối với tội lỗi. Phần nào giống như
Chúa, các ngài cũng đau khổ, cũng lo âu, sợ hãi trước cơn thịnh nộ
và sự xét xử này.
Ðức Giêsu đã chịu tất cả những đau khổ đó để "con người do tội lỗi
thống trị bị huỷ diệt" (Rm 6,6), để ta có được sự chúc lành của Thiên
Chúa, thế cho sự chúc dữ.
Sách Xuất Hành kể rằng: lúc dân đi tới Marah, thấy có chỗ nước
mặn, Môsê đã lấy một loại cây ném xuống đó, thì nước trở thành
ngọt (Xh 15,23tt). Trên cây mới là cây Thập giá, Ðức Kitô đã uống
nước mặn tội lỗi và biến nó thành nước ngọt ân sủng.
3. "Vì ta"
Suy về cuộc Khổ Nạn, chúng ta không chỉ dừng lại ở các biến cố
lịch sử của cuộc Khổ Nạn. Dừng lại là mới đi nửa đường. Lời rao
giảng về cuộc Khổ Nạn, dù vắn tắt, luôn gồm hai yếu tố: yếu tố thứ
nhất là sự kiện (Chúa đã chịu khổ, chịu chết), yếu tố thứ hai là lý do
của sự kiện (vì ta, vì tội ta: Rm 4,25; 5,6.8). Chúng ta đề cập yếu tố
thứ hai này, dù đã được nói phớt qua trong những bài trước.
Nếu Ðức Kitô đã chết vì tôi, vì tội tôi, thì điều này có nghĩa là tôi đã
góp phần làm cho Chúa phải chết. Ðây chính là điều Phêrô đã nói
với những người Do Thái ngay hôm lễ Ngũ Tuần và những ngày sau
đó: "Anh em đã dùng bàn tay kẻ dữ đóng đinh Người vào thập giá
mà giết đi" (Cv 2,23), "Anh em đã chối bỏ Ðấng Thánh và Ðấng
Công Chính. Anh em đã giết Ðấng khơi nguồn sự sống" (Cv 3,14).
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Phêrô thừa biết không phải cả 3000 người nghe mình giảng trong
ngày lễ Ngũ Tuần đều đã dự vào vụ xử án Ðức Giêsu, đều đã xin
Philatô giết Ngài. Dầu vậy, Phêrô vẫn nói ra lời tố giác trên. Và, như
chúng ta biết, các người nghe, được Chúa Thánh Thần tác động, đã
công nhận lời đó đúng cho họ. Sách Công Vụ thuật tiếp: "Nghe thế,
họ đau đớn trong lòng". Họ nói với Phêrô và các Tông Ðồ: "Vậy
chúng tôi phải làm gì?" (Cv 2,37).
Sự kiện trên đây như dọi một ánh sáng mới trên tội của ta, liên hệ
với cuộc Khổ Nạn của Chúa. Có nghĩa là: ở Vườn Cây Dầu, cả tội
của ta nữa đè nặng lên tâm hồn của Chúa; ở dinh Philatô, cả việc ta
lạm dụng tự do đã làm cho Chúa bị cột bị trói; trên Thập giá, Chúa
đã đền bồi cả sự độc ác của ta.
Về vấn đề này, chính Tông Ðồ Phêrô cũng đã có một kinh nghiệm
riêng. Sở dĩ ngài dám nói những lời trên đây với dân Do Thái, vì
trước hết, ngài đã nói những lời đó cho chính mình: chính mi, mi đã
chối Ðấng Thánh, Ðấng Công Chính. Trong trình thuật về cuộc Khổ
Nạn, Luca viết: Chúa quay lại nhìn Phêrô; ông ra ngoài, khóc lóc
thảm thiết (Lc 22,61-62).
Cái nhìn của Chúa đã đâm thấu lòng Phêrô. Còn ta, có bao giờ ta rơi
lệ khi nghe thuật lại cuộc Khổ Nạn, hay khi nhìn lên Thánh giá
không? Có lẽ phải nhắc lại câu nói của thi sĩ Dante người Ý: "Nếu
bạn không khóc, thì bạn sẽ khóc về cái gì?". Quả thực, lắm khi cái
chẳng đáng khóc, thì lại khóc. Ðộng một tí thì vãi nước mắt ra. Còn
cái đáng khóc nhất, mắt chúng ta lại ráo hoảnh.
Sở dĩ có tình trạng trên vì, một cách vô thức, chúng ta coi cuộc Khổ
Nạn như một biến cố xẩy ra đã 2000 năm. Xong rồi. Qua rồi. Với
một biến cố xẩy ra đã 2000 năm, làm sao có thể khóc được? Ta chỉ
có thể đau khổ, khi sự kiện làm ta đau khổ đang xẩy ra, chứ không
phải khi hoài niệm về nó. Ta khóc người thân ngày người thân qua
đời, khó có thể khóc trong ngày giỗ. Cho nên, cuộc Khổ Nạn của
Chúa, ta phải chiêm ngắm, tham dự với tư cách là người đồng thời.
Ðược không? Ðược lắm, vì cuộc Khổ Nạn của Chúa còn kéo dài cho
tới tận thế (thánh Lêô Cả). "Ðức Kitô còn hấp hối cho đến tận thế"
(Pascal). Chính Kinh Thánh cho biết ai phạm tội là "tự tay đóng đinh
Con Thiên Chúa một lần nữa và đã công khai sỉ nhục Người" (Dt
6,6).
Tất cả những điều trên đây đều là sự thật, chứ không phải chỉ là một
cách nói. Trong Thần Khí, Chúa Giêsu giờ đây vẫn còn ở Vườn Cây
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Dầu, vẫn còn trên Thánh giá. Sách Khải Huyền cho thấy trên trời,
Chiên Con đứng, tức là, tuy đã sống lại và hằng sống, nhưng lại là
một Chiên Con "như bị sát tế" (Kh 5,6).
Nhờ Thần Khí được ban cho ta, ta trở thành đồng thời với Ðức
Giêsu. Cuộc Khổ Nạn của Chúa xẩy ra "hôm nay" như Phụng Vụ
nói. Khi chiêm ngắm cuộc Khổ Nạn, ta ở trong tình huống tựa tình
huống một người con, sau nhiều năm, được gặp lại cha mình. Người
cha này, do lỗi của người con mà bị kết án biệt xứ, phải chịu bao đau
khổ, giờ đây yên lặng, đứng trước mặt con, trên thân xác còn hằn
dấu thương tích. Ðã hẳn bây giờ mọi sự kết thúc rồi. Người cha trở
về nhà. Ðau khổ đã qua đi. Nhưng người con có thể vô tâm trước
cảnh tượng này được sao? Anh ta không cảm động sao? Không thấy
rõ hậu quả của hành động mà mình đã gây ra cho cha hay sao?
Gioan viết: "Họ sẽ nhìn lên Ðấng họ đã đâm thâu" (Ga 19,37). Lời
ngôn sứ Zacaria mà Gioan trích dẫn còn nói tiếp thế này: "Chúng sẽ
khóc than như người ta khóc than đứa con một" (Dcr 12,10). Tất cả
những suy niệm về cuộc Khổ Nạn, những suy niệm đã làm nên bao
vị thánh, đều có nền tảng ở việc này, tức việc nhìn lên Thánh giá. Nó
hoàn tất cho lời ngôn sứ. Riêng đối với ta, đã có lúc nào lời ngôn sứ
này được thực hiện trong đời ta chưa?
Ðây cũng là lúc phải thực hiện trong đời sống lời nhắc nhở này:
chúng ta đã được rửa tội trong sự chết của Ðức Kitô. Chúng ta từ bỏ
những gì thuộc con người cũ, chôn vùi nó mãi mãi trong cuộc Khổ
Nạn của Chúa.
Phaolô kể lại kinh nghiệm của mình về vấn đề này như sau: "Tôi
cùng chịu đóng đinh với Ðức Kitô vào Thập giá. Tôi sống, nhưng
không còn phải là tôi, mà là Ðức Kitô sống trong tôi" (Gl 2,19-20).
Không phải tôi sống nữa, nghĩa là "cái tôi" của tôi không sống nữa.
Nói vậy, phải chăng Phaolô đã hoàn toàn được an bình, không còn
cám dỗ, không còn chiến đấu nữa sao? Ðâu có. Chính ngài thú nhận
vẫn còn cuộc chiến đấu giữa luật của thân xác và luật của Thần Khí
(Rm 7,14tt). Tuy vậy, có một cái gì đó không thể quay trở lại, khiến
ngài có thể nói được là "cái tôi" của ngài không còn sống nữa. Ngài
đã chấp nhận mất "cái tôi" của mình, từ bỏ mình. Cho dù thực tế "cái
tôi" vẫn còn, có thể gây ra những rắc rối, nhưng kể từ đây, nó thất
bại. Ðiều đáng kể trước mặt Thiên Chúa chính là ý muốn. Chúng ta
cũng phải muốn "được chịu đóng đinh với Chúa Kitô vào Thập giá".
Thế nên, việc suy niệm về cuộc Khổ Nạn đòi ta phải chết đi cho con
người cũ, và làm phát sinh con người mới sống cho Thiên Chúa.
Nhưng để khởi sự sống đời sống mới, phải thực sự chấm dứt đời
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sống cũ. Thánh Basiliô nói: "Cũng như trong cuộc chạy đua có lượt
đi lượt về ở thao trường, có một lúc nghỉ ngắn giữa hai lượt, cũng
vậy, khi thay đổi đời sống, dường như cần có một cái chết xẩy ra để
chấm dứt cuộc sống trước, và để bắt đầu cuộc sống sau". Ý thức như
vậy, tôi phải quyết tâm ngay ngày hôm nay: chấm dứt cuộc sống tội
lỗi cũ, để đi vào cuộc sống mới đầy ân sủng.
4. Hãnh diện về Thập giá
Sau khi đã chịu một thứ phép Rửa mới trong sự chết của Ðức Kitô,
tức là thanh tẩy ý muốn và quyết định của ta, ta thấy Thập giá và sự
chết của Ðức Kitô hoàn toàn thay đổi ý nghĩa. Trước đây, Thập giá
tố cáo tội ta. Thập giá là lý do làm ta sợ hãi. Giờ đây, Thập giá trở
thành lý do làm ta vui mừng và bình an. Phaolô kêu lên: "Giờ đây,
những ai ở trong Ðức Kitô Giêsu thì không còn bị lên án nữa" (Rm
8,1) Án phạt đã dồn cả vào Ðức Giêsu. Thay vào đó là sự nhân từ,
tha thứ.
Giờ đây, Thập giá là một vinh dự, vinh quang, tức là, theo cách nói
của Phaolô, như một sự bảo đảm làm cho ta vui mừng và biết ơn.
Trong đức tin, ta được hưởng nhờ sự bảo đảm này, và bày tỏ tâm
tình ca ngợi, tạ ơn. Từ nay, chúng ta phải nói như Phaolô: "Ước gì
tôi chẳng hãnh diện về điều gì ngoài Thập giá Ðức Giêsu Kitô, Chúa
chúng ta" (Gl 6,14).
Nhưng làm sao có thể hãnh diện về một cái không thuộc chúng ta?
Chính là vì giờ đây, cuộc Khổ Nạn của Chúa trở thành của chúng ta.
Chúa đã chịu khổ nạn "vì tội ta" (propter), thì giờ đây có nghĩa là
"có lợi cho ta" (pro), một khi ta khiêm tốn nhận ra tội mình và xưng
thú. Khi ta thêm đức tin của ta vào cuộc Khổ Nạn của Chúa, ta trở
nên các người công chính của Thiên Chúa, các thánh của Ngài, các
người yêu của Ngài.
Lúc này, ta có thể an tâm, mở rộng tâm hồn hướng lên Thánh giá
mang lại hân hoan. Thánh gía không còn là sự điên rồ và cớ vấp
phạm nữa, nhưng là quyền năng và sự khôn ngoan của Thiên Chúa.
Thánh giá là bảo đảm cho ta, là bằng chứng tuyệt vời của tình Chúa
thương ta, là đề tài bất tận để ta loan báo. Chúng ta có thể cùng với
Phaolô nói rằng: Tôi sẽ không bao giờ hãnh diện về điều gì ngoài
Thập giá Ðức Kitô.
CHƯƠNG V
SỰ PHỤC SINH CỦA ÐỨC KITÔ
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VÀ ÐỨC TIN ÐỨC CẬY CỦA TA
"Người đã được Thiên Chúa làm cho sống lại
để chúng ta được nên công chính" (Rm 4,25)
Buổi sáng ngày Phục Sinh, sứ thần Chúa hiện ra với các phụ nữ và
nói: "Ðừng hoảng sợ. Các bà tìm Ðức Giêsu Nagiarét, Ðấng bị đóng
đinh chứ gì? Người đã chỗi dậy rồi" (Mc 16,6). Chỗi dậy tức là sống
lại. Việc loan báo Chúa sống lại càng có uy lực, càng gây tiếng
vang, ngay cả ngày hôm nay, khi nó càng giống hình thức rất đơn sơ
nguyên thuỷ trên đây, khi nó càng là hình thức chuyển đạt đức tin và
sự sống, hơn là như một bằng chứng hay giáo lý.
Seraphin de Sarov, một vị thánh rất được trọng vọng ở Giáo Hội
Chính Thống Nga, nhiều năm sống trong rừng, không bao giờ nói
chuyện với ai, ngay cả với người ngày ngày vẫn tiếp tế lương thực.
Khi trở lại đan viện và thấy đông người, ông đã hô to: "Niềm vui của
tôi là Ðức Kitô đã sống lại". Chỉ mấy tiếng đó thôi đã làm thay đổi
tâm hồn những người nghe, làm thay đổi thế giới chung quanh. Gần
giống với lời sứ thần đã nói với các phụ nhữ. Chúng ta cũng phải nói
được như vị thánh này: "Niềm vui của tôi là Ðức Kitô đã sống lại".
Theo những khám phá mới đây của khoa học, thì vũ trụ hiện nay
hình thành từ một vụ nổ lớn (big bang) : một ít vật chất biến thành
năng lượng, khởi đầu cho tiến trình giãn nở cả vũ trụ. Sự giãn nở này
vẫn còn tiếp tục sau cả hàng tỉ năm. Trong vũ trụ tinh thần, sự Phục
sinh của Ðức Kitô cũng tạo ra một vụ nổ và một tiến trình giãn nở
tương tự, nếu có thể nói được như thế. Sự Phục sinh tạo ra một năng
lượng cho tất cả những gì hiện hữu và sống trong Giáo Hội, tức là
các bí tích, các lời, các thể chế . Phục sinh là lúc sự chết biến thành
sự sống, thời gian lịch sử biến thành thời kỳ cánh chung. Ðó là một
sáng tạo mới. Phụng vụ Ðêm Vọng Phục sinh ghi sâu vào tâm trí ta
điều này, khi chọn bài đọc I là bài nói về việc tạo dựng của Thiên
Chúa. Thuở tạo dựng trời đất, Thiên Chúa đã phán: Hãy có ánh sáng.
Còn bây giờ, Thiên Chúa cũng phán như vậy, nhưng là ánh sáng
mới.
Phúc Âm cho biết Tông Ðồ Tôma không tin Chúa sống lại như các
bạn nói, đến nỗi Chúa đã bảo ông thọc ngón tay vào cạnh sườn Ngài.
Chúng ta có thể nghĩ là ông làm thật, nên mới nhận ra nguồn sức
mạnh nơi Thân Thể Chúa Phục sinh như thế nào, đến nỗi hết ngờ
vực, xác tín mà kêu lên: "Lạy Chúa của con, Lạy Thiên Chúa của
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con" (Ga 20,28). Nhưng chúng ta biết Chúa lại bảo Tôma: có một
cách sờ vào Chúa hạnh phúc hơn. Sờ bằng đức tin. Vậy ngón tay để
ta có thể sờ hay thọc vào cạnh sườn Chúa Phục sinh chính là đức tin.
Trước hết, chúng ta suy niệm về ngón tay này, để qua sự tiếp xúc với
Chúa, chúng ta nhận được ánh sáng và sức mạnh.
1. "Nếu lòng bạn tin rằng Thiên Chúa đã làm cho
Người sống lại từ cõi chết" (Rm 10,9)
* Trước lời công bố Chúa đã sống lại, người ta có thể đi theo một
trong hai con đường: con đường giải thích và con đường đức tin.
Con đường giải thích dựa trên nguyên tắc: hiểu để tin. Con đường
đức tin dựa trên nguyên tắc: tin để hiểu. Tự chúng, cả hai con đường
có thể dung hoà với nhau, bổ túc cho nhau. Nhưng trên thực tế, sự
khác biệt giữa hai bên cũng đáng kể, thậm chí có khi đi đến chỗ đối
lập nhau, khai trừ nhau. Ðối với ta, con đường thích hợp và bảo đảm
hơn để tiếp cận Mầu nhiệm Phục sinh, chính là con đường sau: tin để
hiểu. Ðúng hơn, tin để hiểu rằng chúng ta không thể hiểu, vì đây là
việc của Thiên Chúa chứ không phải của con người. Cũng y như đối
với các mầu nhiệm khác thôi.
Ngay sau trình thuật về việc Chúa sống lại, tác giả Gioan đã kết thúc
sách Phúc Âm của mình như sau: "Những điều đã được chép ở đây là
để anh em tin rằng Ðức Giêsu là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để
anh em tin mà được sự sống nhờ Danh Người" (Ga 20,31). Gioan
không viết: các điều được chép ra là để anh em giải thích, nhưng
viết: để anh em tin. Kinh Thánh được viết ra tiên vàn để người ta tin.
Vậy chúng ta đi theo con đường mà Gioan đã vạch ra: con đường
đức tin. Chính bằng cách này mà, ngay từ đầu, lời loan báo về Chúa
Phục sinh đã hoán cải các dân tộc, đã làm thay đổi thế giới, đã làm
khai sinh Giáo Hội. Không phải vì lời loan báo ấy được giải thích và
chứng minh theo khoa học, nhưng vì nó được công bố "trong Thần
Khí và quyền năng". Ðây là một điều cụ thể, không thể chối cãi. Thế
mà lắm khi chúng ta không để ý cho đủ.
Trong thư Rôma, Phaolô viết rằng: "Người đã được Thiên Chúa làm
cho sống lại" (Rm 4,25). Câu trên được lấy lại và khai triển thêm,
nhất là ở chương 10, liên hệ đến thái độ phải có của ta, chẳng hạn
câu 9: "Nếu miệng bạn tuyên xưng Ðức Giêsu là Chúa, và lòng bạn
tin rằng Thiên Chúa đã làm cho Người sống lại từ cõi chết, thì bạn sẽ
được cứu độ". Vậy ơn cứu độ được ban cho ta tuỳ thuộc niềm tin của
ta vào sự Phục sinh. Trong thư Colossê, Phaolô cũng viết: con người
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cũng sống lại "vì tin vào quyền năng của Thiên Chúa, Ðấng làm cho
Người (Ðức Giêsu) chỗi dậy từ cõi chết" (Cl 2,12).
Augustinô diễn giải như sau: "Qua cuộc Khổ nạn, Chúa đã vượt qua
sự chết đến sự sống, mở đường cho ta là những người tin vào sự
sống lại, để chúng ta cũng vượt qua sự chết đến sự sống". Cứ như
trên thì làm cuộc vượt qua chính là tin vào sự sống lại. Augustinô
còn nói tiếp: Tin Ðức Giêsu đã chết không phải là điều quan trọng
lắm, thậm chí người ngoại giáo, người Do Thái . đều tin như thế.
Nhưng điều thực sự quan trọng là tin rằng Ngài đã sống lại. Ðức tin
của người kitô hữu chính là sự Phục sinh của Ðức Kitô.
Ở Athêna, Phaolô nói với dân chúng rằng Thiên Chúa đã cho mọi
người một bằng chứng về Ðức Giêsu, khi cho Ngài từ cõi chết sống
lại (Cv 17,31). Thiên Chúa làm cho Ðức Giêsu sống lại tức là chứng
thực cho Ðức Giêsu, đóng ấn trên lời nói, hành vi, sự sống, sự chết,
cả con người Ðức Giêsu. Ðó là cách Chúa Cha thuận tình với Ðức
Giêsu, vì Ðức Giêsu đã thuận tình vâng phục Chúa Cha cho đến
chết.
2. "Ðức tin là nhờ nghe giảng" (Rm 10,17)
* Nếu tin vào sự sống lại có tầm quan trọng như thế, đến nỗi tất cả
kitô giáo đều tuỳ thuộc vào đó, chúng ta sẽ tự hỏi: Làm sao để có
đức tin này? Hoàn cảnh nào giúp cho có đức tin này? Phaolô trả lời:
nhờ nghe giảng. Ðức tin phát sinh do được nghe loan báo.
Ðây là điều độc đáo, duy nhất, không có việc nào như thế cả. Nghệ
thuật thì phát sinh từ hứng. Triết lý thì từ suy luận. Kỹ thuật thì từ sự
tính toán và thực nghiệm. Chỉ có đức tin là phát sinh từ nghe.
Trong sinh hoạt tri thức của ta, thì tiên vàn là ý tưởng, tiếp đến mới
là lời diễn tả ý tưởng đó. Còn đối với mạc khải của Chúa, thì tiên
vàn là lời, sau mới đến ý tưởng, nhờ đó chúng ta tin hoặc làm nên
thần học. Vì vậy, con người không thể tự mình ban cho mình đức
tin. Ðức tin phải tuỳ thuộc vào một biến cố, một ân huệ, tuỳ vào việc
nghe lời công bố: Chúa đã sống lại, hoặc một lời tương tự.
Nhưng sức mạnh của lơi loan báo đó, sức mạnh làm phát sinh đức
tin, sức mạnh làm người ta đi vào một thế giới mới, sức mạnh ấy từ
đâu mà có? Nó không phải do chứng minh dựa vào lịch sử mà có,
cũng không phải do một bằng chứng nhân loại nào mà có. Sức mạnh
đó là do một sự kiện, vì điều được loan báo đã thực sự xẩy ra. Có
điều lạ là sự kiện hay biến cố Phục sinh lại nằm ngay trong lời loan
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báo. Nó là ánh sáng nơi chính lời loan báo, và người ta phải đón
nhận nó. Ðối với những ai có mắt để trông và có tai để nghe, thì tính
lịch sử của nó tự nhiên lộ ra, không cần chứng minh, vì việc chứng
minh dù sao cũng chỉ là việc của con người thôi.
Về lời loan báo Chúa sống lại, có một cái gì đó tương tự như việc
tạo dựng. Thiên Chúa đã không tạo dựng các sự vật rồi thôi. Nhưng
các sự vật này đã từ Ngài mà đến, thì vẫn tồn tại nơi Ngài, và Ngài
vẫn ở trong các sự vật đó (Augustinô). Vì vậy, "các tầng trời tường
thuật vinh quang Thiên Chúa" và "trái đất đầy vinh quang Thiên
Chúa".
Các lời trong Kinh Thánh, đặc biệt các lời công bố Chúa sống lại,
cũng giống như các tạo vật đó, theo nghĩa: Chúa Phục sinh đã không
trao cho Giáo Hội những lời này rồi về trời, để mặc con người mất
công loay hoay tìm kiếm Ngài trong các lời đó, giống như tìm Ngài
trong ngôi mộ trống. Không. Ngược lại, nhờ Thần Khí, Ngài ẩn mình
trong các lời đó, tương tự như ẩn mình trong Thánh Thể. Chính vì
thế, lời loan báo, tự nó, đã mang Ðức Kitô, và sinh Ngài nơi các tâm
hồn. Chúa Phục sinh ở ngay bên trong lời loan báo, như ngọn lửa
bên trong chiếc đèn, hoặc để so sánh đúng hơn, như dòng điện ở
trong dây điện.
* Thế nhưng, nếu tin là nhờ nghe giảng, thì tại sao những người
nghe, không phải tất cả đều tin? Chính Phaolô cũng đã đau buồn mà
nhận xét như thế (Rm 10,16). Và khi nhận xét, ngài đã mặc nhiên
đưa ra lời giải thích: đó là vì không phải tất cả đều sẵn sàng vâng
phục Thiên Chúa.
Vấn đề ở đây liên hệ đến sự tự do của con người. Con người có thể
mở lòng mình đón nhận lời Thiên Chúa, mà cũng có thể đóng hoặc
chỉ hé mở. Cũng có người không tin, vì người loan báo đã loan báo
sai hoặc làm mất ý nghĩa của lời loan báo, do chính người này không
chịu tìm hiểu sự việc cho đúng, hoặc thiếu lòng tin, hoặc thiếu sự
gắn bó mật thiết. Nhưng ở đây, chúng ta muốn nói đến những người
đã được nghe lời rao giảng tốt, lời rao giảng đúng, chẳng hạn những
người được nghe chính các Tông Ðồ rao giảng, tại sao nhiều người
trong họ không tin?
Về điểm này, một câu nói của Phêrô có thể soi sáng cho chúng ta.
Sau khi đã nói cho người Do Tháí biết: Thiên Chúa của cha ông họ
đã cho Ðức Giêsu sống lại, đã đặt Ngài làm Thủ lãnh và làm Chúa,
Phêrô tiếp: "Về những sự kiện đó, chúng tôi xin làm chứng, cùng với
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Thánh Thần, Ðấng mà Thiên Chúa đã ban cho những ai vâng lời
Người" (Cv 5,32). Qua câu trên, chúng ta có thể thấy rằng niềm tin
của con người vào việc Chúa sống lại dựa trên hai chứng từ: một là
chứng từ của các Tông Ðồ, chứng từ hữu hình và bên ngoài, được
truyền đạt theo chiều ngang, từ con người đến con người, còn chứng
từ kia là của Thánh Thần, chứng từ bên trong và vô hình, được
truyền đạt theo chiều dọc, từ Thiên Chúa xuống con người.
Chúng ta thử diễn giải vắn tắt hai chứng từ này.
Chỉ nguyên chứng từ của các Tông Ðồ thôi cũng đủ để người ta có
thể tin một cách hữu lý, tức là để hành vi tin có nền tảng lịch sử, để
có thể chấp nhận được. Tuy các chứng từ về sự Phục Sinh có khác
nhau ít nhiều, chẳng hạn về số lần Chúa hiện ra, về thứ tự và nơi
hiện ra ., nhưng nếu suy nghĩ kỹ, ta thấy những điều đó, thay vì làm
cho ta nghi ngờ về sự xác thực của chúng, lại làm cho ta biết chắc
rằng đó không phải là những bằng chứng được viết ở bàn giấy. Hơn
nữa, như ta biết, các Tông đồ không phải là những người dễ tin, để
bị lừa đâu. Lời của mấy phụ nữ từ mộ về nói là Chúa đã sống lại,
mười phần thì khó tin đến bẩy tám. Các ông đã hồ nghi, do dự mãi,
và cuối cùng mới tin rằng Chúa đã sống lại. Các ông không để mình
bị lừa đã vậy, mà cũng không đánh lừa người khác. Làm sao những
con người dốt nát, từng sợ hãi tháo chạy tán loạn, lại dám đánh lừa
và có thể đánh lừa cả và thiên hạ?
Như vậy, tiên vàn có một chứng từ lịch sử, chứng từ bên ngoài, minh
chứng Chúa đã sống lại. Ðó là chứng từ của các Tông đồ. Các ông đã
lặp đi lặp lại không mỏi mệt rằng: "Thiên Chúa đã làm cho Người
chỗi dậy từ cõi chết. Về điều này, chúng tôi xin làm chứng" (Cv
3,15).
Thế nhưng nếu chỉ có chứng từ trên đây thì chưa đủ. Bất quá người
ta có thể nghĩ rằng chứng từ này đáng tin thôi, nhưng không phải vì
thế mà tin. Cần phải có một chứng từ khác nữa, chứng từ bên trong,
chứng của Chúa Thánh Thần. Thế mà, theo Phêrô, Thiên Chúa chỉ
ban chứng từ này cho những ai vâng phục Ngài, tức những ai có tâm
hồn sẵn sàng vâng lời Thiên Chúa.
Như vậy, đức tin giả thiết phải có ý muốn cơ bản là vâng phục Thiên
Chúa. Tin là vâng phục (Rm 1,15). Muốn biết có vâng phục hay
không, cứ xem con người có sẵn sàng tôn kính Thiên Chúa là Ðấng
mạc khải cho họ không, có sẵn sàng công nhận quyền của Ngài là
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Thiên Chúa không. Ðó là điểm phân biệt người tín hữu với người vô
tín.
Vậy, có những người không tin vào sự Phục Sinh, vì: hoặc không
được nghe nói đến, hoặc được nghe nói không đúng, hoặc vì kiêu
căng không muốn chấp nhận Thiên Chúa, hoặc vì lười biếng khi biết
rằng tin thì sẽ phải thay đổi đời sống, nên không sẵn sàng tin.Về
những người này, Pascal có một nhận xét: họ tự nhủ: "Nếu tôi tin, thì
không bao lâu tôi sẽ phải từ bỏ các lạc thú. Nhưng tôi nói cho bạn
hay: nếu bạn đã từ bỏ các lạc thú, thì không bao lâu bạn sẽ có đức
tin".
Ngoài ra, còn một lý do nữa. Có lần Ðức Giêsu nói với các luật sĩ và
biệt phái: "Các ông tôn vinh lẫn nhau . thì làm sao các ông có thể tin
được?" (Ga 5,44). Một số người trí thức không tin sự sống lại cũng
vì lý do cơ bản bày: tôn vinh lẫn nhau, tức là muốn nói những điều
được cho là độc đáo, hơn là lặp lại những sự việc thật. Ðây là lời
cảnh cáo cho mọi người, kể cả cho chúng ta, nhất là những người ưa
dựa vào lý trí, tìm tòi, suy luận về mạc khải, muốn tìm ra những gì
độc đáo, mà cuối cùng lại đi đến chỗ phủ nhận chính mạc khải.
Trong chương 10 thư Rôma, Phaolô phác hoạ đầy đủ tiến trình của
lời Chúa. Tiến trình này khởi đi từ lỗ tai đến trái tim, rồi từ trái tim
đến môi miệng. Trước hết là được nghe lời loan báo Chúa đã sống
lại. Lời này đội vào tai, rồi từ tai vang tới trái tim. Chính nơi trái tim
mà phép lạ về đức tin xẩy ra. Chính nơi đây có cuộc gặp gỡ nhiệm
mầu giữa ơn Chúa và sự tự do của con người. Tiếp đến, từ trái tim,
lời đó lại trào ra trên vành môi cửa miệng, trở thành lời tuyên tín:
"Nếu miệng bạn tuyên xưng Ðức Giêsu là Chúa, và lòng bạn tin rằng
Thiên Chúa đã làm cho Ngài sống lại từ cõi chết, thì bạn sẽ được
cứu độ" (Rm 10,9). Muốn được ơn cứu độ, phải để cho lời Chúa đi
hết tiến trình này.
3. Về chính sự Phục sinh
* Cho tới đây, chúng ta suy niệm về sự Phục sinh hầu như chỉ trong
mối liên hệ với ta. Chúng ta đã suy nghĩ về hành vi nhờ đó ta tiếp
xúc với sự Phục sinh. Ðó là hành vi tin. Nhưng lời Chúa còn trình
bầy cho ta một khía cạnh khác, thâm sâu hơn, tức nội dung đức tin
hay điều được tin. Giờ đây chúng ta xem xét nội dung này, và tự hỏi:
sự Phục sinh của Ðức Kitô là gì?
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Sự Phục sinh của Chúa không chỉ là một sự kiện thuộc khoa hộ giáo,
nhằm đưa ra một bằng chứng chắc chắn về Ðức Giêsu. Nó không chủ
yếu là một chứng minh cho chân lý, cũng không chỉ là sự khởi đầu
cho Giáo Hội và cho một thế giới mới. Có thể nói: tất cả những cái
đó chỉ đến sau như hệ quả. Chúng ta đừng coi sự Phục sinh chỉ như
một sự kiện bên ngoài, liên hệ tới lịch sử hay Giáo Hội, như thể
Thiên Chúa đã làm cho Ðức Giêsu sống lại chỉ là vì con người, vì
chúng ta. Thiên Chúa đã làm cho Ðức Giêsu sống lại tiên vàn vì
chính Ðức Giêsu, vì chính Con của mình.
* Sự Phục Sinh trước hết là công trình của Chúa Cha, là hành vi vô
cùng yêu thương của Chúa Cha. Chúa Cha đã nhờ Thánh Thần làm
cho Con của mình, đã chịu khổ và chịu chết, được sống lại, và đặt
Con của mình làm Chúa. Ðây là hành động tột đỉnh mà Thiên Chúa
đã làm trong lịch sử. Do hành động này mà Thiên Chúa có danh hiệu
cao quý nhất, danh hiệu "Ðấng làm cho Ðức Giêsu sống lại từ cõi
chết". Danh hiệu này còn cao quý hơn danh hiệu "Thiên Chúa của
Abraham, của Isaac và Giacóp", là danh hiệu mà Thiên Chúa đã mạc
khải cho Israel ngày xưa. Từ đây, Thiên Chúa nói với chúng ta: "Ðó
là Danh Ta cho đến muôn thuở, danh hiệu các ngươi sẽ dùng mà kêu
cầu Ta từ đời nọ đến đời kia" (Xh 3,15).
Như vậy, sự Phục sinh tiên vàn là hồng ân của Cha ban cho Con Một
yêu quý, là sự âu yếm vô cùng của Cha dành cho Con.
Sách Isaia viết: "Từ lâu Ta đã từng nín lặng, Ta làm thinh, Ta đã dằn
lòng" (Is 42,14). Nhưng rồi Thiên Chúa "biến đổi bóng tối thành ánh
sáng" (c.15). Nín thinh, đó là lúc Ðức Giêsu dường như bị Chúa Cha
bỏ rơi trên Thập giá. Giờ đây là biến đổi, là gào lên (bản dịch của
cha Thuấn), là phá vỡ sự thinh lặng, là xua tan bóng tối, bằng chính
sự Phục sinh của Ðức Giêsu.
Sự Phục sinh được thực hiện chỉ giữa Cha và Con, nhờ Thánh Thần.
Không một người nào có mặt lúc Chúa Giêsu sống lại. Các chứng
nhân như nói trong Phúc Âm chỉ là những người đến sau, và cũng
chỉ thấy những dấu chỉ về sự sống lại thôi.
Trong Ca nhập lễ của Thánh Lễ Phục Sinh, Giáo Hội được Thần Khí
linh hứng, đã đặt vào miệng Chúa Giêsu Phục sinh những lời sau đây
thưa lên Chúa Cha: "Con đã chỗi dậy và lại được ở với Cha
(Resurrexi et adhuc Tecum sum). Cha đã đặt tay Cha trên Con". Ðây
là những ý rút từ các Thánh vịnh 3 và 138, được các Giáo Phụ áp
dụng vào sự Phục sinh của Ðức Kitô. Ðể đáp lại, Chúa Cha đã nói
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với Chúa Con: "Con là Con Cha. Hôm nay Cha đã sinh ra Con" (Cv
13,33; Rm 1,4). Như thể sự sống lại của Ðức Kitô khơi lại nơi Chúa
Cha niềm vui từ đời đời đã sinh ra Con.
Mà không chỉ có Phụng vụ, hoặc những tưởng tượng đạo đức, nói
lên hành động của Chúa Cha cho Chúa Con sống lại. Hành động này
là một thực tại, được Kinh Thánh quả quyết hẳn hoi. Ngày lễ Ngũ
Tuần, Phêrô đã công bố rằng: "Thiên Chúa đã làm cho Người sống
lại, giải thoát Người khỏi những đau khổ của cái chết" Và khi trưng
dẫn lời Thánh vịnh 16, Phêrô cho hay: đó không phải là Ðavít nói,
mà là Ðức Giêsu nói trong Thánh vịnh. Ðức Giêsu hoàn toàn tin
tưởng Thiên Chúa sẽ không đành bỏ mặc linh hồn Ngài trong cõi âm
ty, nhưng cho Ngài được vui sướng tràn trề khi ở trước Thánh nhan
Thiên Chúa (Cv 2,24tt).
Chúa Cha có đáp lại niềm tin tưởng này của Ðức Giêsu không? Có
đấy. Qua sự Phục sinh, Chúa Cha long trọng nói với Chúa Con: "Bên
hữu Cha đây, Con lên ngự trị" (Cv 2,34). Chúa Cha "đã ra tay uy
quyền nâng Ngài lên (Cv 5,31).
Ðể chỉ biến cố Phục sinh, các tác giả Tân Ước ưa dùng động từ
"đánh thức, làm cho chỗi dậy, chỗi dậy" (egeiro). Dùng ngôn ngữ
của con người, chúng ta diễn tả hành động của Chúa Cha như thế
này: Người tiến đến với Ðức Giêsu đang nằm trong mộ, như người
cha nhẹ nhàng đến bên con nhỏ ngủ trong nôi, và cho Con chỗi dậy
từ giấc ngủ của cõi chết. Chúng ta hãy nhớ lại câu truyện Ðức Giêsu
cho con trai bà goá ở Naim sống lại. Ngài tiến tới trước quan tài và
nói: "Này người thanh niên, Tôi bảo anh: hãy chỗi dậy". Ngay lập
tức, người chết liền ngồi dậy và bắt đầu nói" (Lc 7,14-15). Giờ đây
thì chính Chúa Cha tiến lại gần mộ và nói: "Con ơi, chính Cha đang
nói với Con. Con hay chỗi dậy". Cũng ngay lập tức, Ðức Giêsu chỗi
dậy.
Quả thực, như chúng ta nghe Phụng vụ ca lên trong ngày Phục sinh,
ngày Chúa Kitô sống lại là "công trình của Chúa, công trình kỳ diệu
trước mắt chúng ta" (Tv 118,22). Sự kỳ diệu là như thế này: Ðức
Giêsu là "viên đá sống động bị người ta loại bỏ, nhưng đã được
Thiên Chúa chọn lựa và coi là quý giá" (1Pr 2,4). Chúa Cha đã biến
Ngài thành "Ðá góc" của thế giới mới. Làm như thế, Chúa Cha muốn
chứng tỏ mình chấp nhận hy tế của Chúa Con, hài lòng vì sự vâng
phục của Chúa Con. Theo nghĩa này thì Phục sinh chính là sự đăng
quang, sự hoàn thành của hy tế Thập giá.
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* Chúa Kitô sống lại là nhờ Chúa Thánh Thần. Ngón tay mà Chúa
Cha đặt trên Ðức Giêsu, như lời Thánh vịnh nói trên, không gì khác
hơn là Chúa Thánh Thần (digitus paternae dexterae).
Trong Kinh Tin Kính, chúng ta tuyên xưng Thánh Thần "là Thiên
Chúa và là Ðấng ban sự sống". Chúa Thánh Thần ban sự sống cách
đặc biệt khi làm cho Ðức Giêsu sống lại. Nhiều nghệ nhân trình bầy
Chúa sống lại theo một cách hết sức bên ngoài: ra khỏi mồ, tay cầm
cờ chiến thắng, lính canh ngã lăn ra đất. Nhưng sự sống lại đích thực
lại là biến cố hoàn toàn bên trong, và là việc của Chúa Thánh Thần.
Chúa Thánh Thần vẫn hằng ở trong nhân tính của Chúa Giêsu,
không bao giờ rời xa linh hồn Ngài, cả khi linh hồn ra khỏi xác, giờ
đây, theo ý Chúa Cha, ùa vào thân xác bất động của Chúa Giêsu, làm
thân xác ấy sống lại và đưa vào cuộc sống mới, cuộc sống mà Tân
Ước gọi là "sống theo Thần Khí".
Việc này làm ta nhớ tới lời ngôn sứ Êzêkiel về các bộ xương khô. Có
thể nói lời tiên tri này được thực hiện cách tiêu biểu nhất nơi Chúa
Giêsu: "Này chính Ta mở huyệt cho các ngươi, Ta đưa các ngươi lên
khỏi . Ta sẽ đặt Thần khí của Ta vào trong các ngươi. Và các ngươi
sẽ được hồi sinh" (Ed 37,12.14). Chúa Cha đã đặt Thần khí của Ngài
vào Ðức Giêsu. Ðức Giêsu sống lại và mộ phải mở ra, vì không thể
chứa nổi một sự sống như thế.
Ðức Giêsu được Chúa Cha làm cho sống lại nhờ Chúa Thánh Thần,
thì được đặt "làm Ðức Chúa và làm Ðấng Kitô" (Cv 2,36), "làm
Chúa kẻ sống cũng như kẻ chết" (Rm 14,9), "làm Con Thiên Chúa
với tất cả quyền năng" (Rm 1,4).
Cao điểm của Phục sinh là địa vị làm Chúa. Phục sinh mới chỉ là
một sự kiện. Còn địa vị làm Chúa nói lên một tình trạng vững bền.
Chúng ta phải tuyên xưng ngoài miệng rằng "Ðức Giêsu là Chúa"
(Rm 10,9). Hơn nữa, cũng như Phaolô, chúng ta còn muốn "biết
Người quyền năng thế nào nhờ đã phục sinh" (Pl 3,10), biết quyền
năng bên trong của sự sống lại. Ðể có được điều này, không thể chỉ
dựa vào đức tin thuần tuý tri thức, mà phải biến nó thành một kinh
nghiệm sống động. Người ta có thể để cả một đời học hỏi sự kiện
Phục sinh, mà vẫn không "biết" sự Phục sinh của Chúa.
Vậy có thể "biết" được nhờ ở đâu? Ở trong Giáo Hội. Giáo Hội phát
sinh từ niềm tin vào sự Phục sinh, thấm nhiễm sự Phục sinh. Nói
trong Giáo Hội tức là nói trong Phụng vụ, giáo lý, nghệ thuật thánh,
kinh nghiệm của các thánh.
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Ðặc biệt ở Giáo Hội Ðông Phương, có rất nhiều chứng từ và gương
mẫu về kinh nghiệm này. Lấy ví dụ về việc đồng hình đồng dạng với
Chúa Kitô. Ðồng hình đồng dạng với Chúa Kitô Khổ nạn, qua việc
được in 5 dấu thánh, là ở Tây Phương. Bên Ðông Phương là đồng
hình đồng dạng với Chúa Kitô Phục sinh. Thánh Sarov, khi nói
chuyện với các đồ đệ, được biến hình giống Chúa Kitô Phục sinh.
Cách riêng ở Nga: niềm tin vào sự Phục sinh bén rễ trong tình cảm
sâu xa nhất của dân chúng. Mùa Phục sinh, họ chào nhau bằng câu:
Chúa đã sống lại, và được đáp lại: Người đã sống lại thật.
Ý thức về quyền năng của sự Phục sinh trong tu đức Chính thống
giáo được diễn tả rõ ràng nhất trong các ảnh thánh (icônes) về Phục
sinh. Ảnh thánh trình bầy Ðức Kitô chói sáng hào quang uy lực của
Thiên Chúa, xuống cõi âm ty, cầm tay Ađam và Evà đưa ra khỏi đó.
Theo sau hai người là vô số các người công chính của Cựu Ước, tiến
về ánh sáng. Qua hình ảnh này, ta thấy như đang đứng trước một
cuộc Xuất hành mới của cả nhân loại. Thiên Chúa thân hành đến giải
thoát dân Người bằng hai cánh tay mạnh mẽ. Chính những ảnh thánh
như vậy có thể làm ta, khi chiêm ngắm chúng, cảm thấy đức tin tràn
ngập nơi ta. Ðó là một bài giảng Tin Mừng bằng nét vẽ và mầu sắc.
Ở đó, sự Phục sinh không phải là được chứng minh nữa, nhưng là lộ
ra. Nó như cho ta tiếp xúc trực tiếp với thực tại vô hình. Trong
những hình ảnh khác, con người nhìn ngắm hình ảnh, còn trong ảnh
thánh, chính hình ảnh nhìn con người và hoàn toàn chế ngự con
người.
4. Chúng ta "được tái sinh để nhận lãnh niềm hy vọng
sống động" (1Pr 1,3)
* Theo Phaolô, ba nhân đức đối thần (tin, cậy, mến) phát xuất từ
Mầu nhiệm Vượt qua. Ngài viết ở đầu chương V thư Rôma như sau:
"Một khi được nên công chính nhờ đức tin, chúng ta được bình an
với Thiên Chúa . Chúng ta còn tự hào về niềm hy vọng được hưởng
vinh quang của Thiên Chúa . Trông cậy như thế, chúng ta không
phải thất vọng, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng
chúng ta" (Rm 5,1-5).
Trong ba thần đức này, chính đức cậy được thánh Phêrô coi như có
liên hệ nhất với sự Phục sinh, khi ngài nói rằng Thiên Chúa "cho
chúng ta được tái sinh để nhận lãnh niềm hy vọng sống động, nhờ
Ðức Giêsu Kitô đã từ cõi chết sống lại" (1Pr 1,3). Vậy khi làm cho
Ðức Giêsu sống lại, Chúa Cha không những ban cho ta một bằng
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chứng chắc chắn về Ðức Giêsu, mà còn ban cho ta niềm hy vọng
sống động. Sự Phục sinh không chỉ là một bằng chứng xây dựng
chân lý kitô giáo, mà còn là một sức mạnh nuôi dưỡng đức cậy kitô
giáo.
Có thể nói Phục sinh là ngày đản sinh của đức cậy kitô giáo. Tuy
trong lời rao giảng của Ðức Giêsu không có chữ đức cậy, nhưng bù
lại, sau ngày Chúa sống lại, trong lời rao giảng của các Tông Ðồ đã
thấy có ý tưởng về đức cậy, bên cạnh đức tin và đức mến, như một
trong ba thành tố cấu tạo nên đời sống mới kitô giáo (1Cr 13,13).
Thiên Chúa cũng được định nghĩa là "Thiên Chúa nguồn hy vọng"
(Rm 15,13). Chúng ta có thể hiểu lý do. Là vì khi sống lại, Chúa
Kitô đã khơi nguồn hy vọng, đã tạo ra đối tượng của đức cậy (một
đời sống trong Chúa, cả sau khi chết). Cho nên, Giáo Hội đã hát lên
trong bài Ca tiếp liên lễ Phục sinh: "Niềm hy vọng của tôi là Ðức
Kitô đã sống lại" (Surrexit Christus spes mea).
* Ngày nay, người ta dễ cảm thấy mối liên hệ giữa sự sống lại và
đức cậy. Nhưng đôi khi liên hệ này bị đảo ngược. Thay vì coi sự
sống lại là nền tảng của đức cậy, người ta lại coi đức cậy là nền tảng
của sự sống lại. Nghĩa là: vì hy vọng mình không phải chết muôn
đời, vì hy vọng mình sẽ được sống lại, nên người ta cố biện minh và
chứng minh sự sống lại của Ðức Kitô. Như vậy, lý do chủ quan (vì
con người) đã thay thế cho sự kiện khách quan (Chúa đã sống lại). Ý
nghĩa của biến cố thay thế cho chính biến cố. Không phải Phục sinh
làm phát sinh đức cậy hoặc làm nền tảng cho đức cậy nữa, nhưng
chính đức cậy đòi phải có sự Phục sinh để làm cho những hy vọng
của con người có cơ sở và giá trị. Kết quả là: Phục sinh là một sự
kiện có thật và là của Thiên Chúa, thì giờ đây biến thành một điều
do con người đặt ra. Không còn phải là sự toàn năng của Thiên Chúa
làm nên biến cố, nhưng là lý do thực tiễn hay tôn giáo của con người
tạo ra biến cố đó.
Ðó là tục hoá sự sống lại, là lý luận theo kiểu khôn ngoan thế gian,
muốn dùng sự giải thích thay cho đức tin, hoặc coi trọng nó hơn đức
tin. Ðiều này đi ngược lại với quả quyết của Phaolô: "Nếu Ðức Kitô
đã không chỗi dậy, thì đức tin . cũng trống rỗng, hão huyền" (1Cr
15,12tt).
* Chúng ta phải để cho niềm hy vọng sống động thấm nhiễm đời
sống của ta. Theo thánh Phêrô, đó là một sự tái sinh, một cảm thức
về sự tái sinh. Ðã xẩy ra như thế với các môn đệ Chúa ngày xưa. Các
ông đã cảm thấy sức mạnh của niềm hy vọng. Chính niềm hy vọng
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đã quy tụ các ông lại. Chính niềm hy vọng đã làm phấn chấn hai
môn đệ Emmau, khiến họ vội vã về lại Giêrusalem.
Ngày nay, nếu muốn làm cho đức tin có một đà tiến mới, làm cho
đức tin có thể lại chinh phục thế giới, cần phải khơi dậy niềm hy
vọng. Không có hy vọng thì không làm được gì. Trong một bài thơ,
Charles Péguy đã so sánh ba thần đức như ba chị em, hai chị lớn và
một em gái nhỏ. Cả ba nắm tay nhau bước đi, và đức cậy như em gái
nhỏ đi giữa. Nhìn họ, người ta cứ tưởng hai chị lớn dắt em nhỏ, kỳ
thực chính em nhỏ lôi kéo hai chị lớn. Chính đức cậy lôi kéo đức tin
và đức mến. Không có đức cậy thì hai thần đức kia sẽ dừng lại.
Chúng ta có thể thấy điều trên trong đời sống hằng ngày. Người nào
thực sự mất hết hy vọng, sáng sáng thức dậy mà tuyệt đối không
mong chờ điều gì, thì kể như đã chết. Không chết một lúc thì cũng là
chết dở, chết dần chết mòn.
Ðối với người sắp ngất hay vừa ngất, phải cho ngửi cái gì đó mạnh
mùi để giúp họ hồi tỉnh. Cũng vậy, đối với người muốn bỏ cuộc,
phải đưa đến cho họ một lý do nào đó để họ hy vọng, cho thấy họ có
thể hy vọng, để họ hồi tỉnh và lấy lại sức mạnh.
Mỗi khi có mầm mống hy vọng nào tái sinh nơi một con người, thì
kể như có một phép lạ. Mọi sự sẽ trở nên khác. Khi niềm hy vọng lại
nẩy sinh thì ngay cả một cộng đồng, một dòng tu, cũng hồi sinh, bắt
đầu lôi cuốn những ơn gọi mới. Cho ai niềm hy vọng tức là cho điều
đẹp nhất có thể cho. Cũng như trong Ðêm Vọng Phục sinh, các tín
hữu đốt nến cho nhau, khởi đầu từ chính chủ tế đốt cây nến Phục
sinh, chúng ta cũng phải chuyền cho nhau đức cậy, là nhân đức hay
bị quên lãng trong dân Chúa.
Thời đại hôm nay hay nói đến cánh chung. Nhưng thực tế, chưa bao
giờ nó lại ít được sống như bây giờ. Cánh chung là hướng tới tương
lai, nhưng là tương lai cuối cùng, tương lai vĩnh cửu. Thứ cánh
chung hay tương lai này lắm khi bị gạt ra khỏi đời sống. Người ta sợ
nó làm cho mình không còn muốn dấn thân vào đời sống hiện tại. Nó
chỉ còn được bàn trong các sách thần học.
Chúng ta nhắc lại: đối tượng của niềm hy vọng kitô giáo là được
sống lại. "Ðấng đã làm cho Chúa Giêsu chỗi dậy, cũng sẽ làm cho
chúng ta được chỗi dậy với Ðức Giêsu" (Cr 4,14). Ðức Kitô là hoa
quả đầu mùa, và hoa quả này tiên báo một vụ mùa phong phú.
Không có vụ mùa phong phú tiếp sau, hoa quả đầu mùa đó không
còn đáng nói nữa.
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Tuy vậy, không chỉ có sự sống lại của thân xác. Còn có sự sống lại
của linh hồn. Nếu sự sống lại của thân xác chỉ xẩy ra ngày tận thế,
thì sự sống lại của linh hồn lại xẩy ra mỗi ngày. Chúng ta phải quan
tâm hơn đến sự sống lại này, vì, cụ thể, nó tuỳ thuộc nơi ta ngay tự
bây giờ. Thánh Lêô Cả nói: "Chớ gì những dấu chỉ của sự sống lại
sau này cũng xuất hiện ngay tự bây giờ, và chớ gì điều phải được
thực hiện trong thân xác, cũng được thực hiện bây giờ trong các tâm
hồn".
* Chúng ta phải luôn để đức cậy dẫn dắt ta. Phải hy vọng một sự gì
đó có thể làm thay đổi đời sống của ta. Phải hy vọng rằng mọi cái
không thể trước sao sau vậy. Có hy vọng, tức là tin rằng lần này sẽ
phải khác, dù đã tin như thế cả trăm lần, và lần nào cũng thấy không
có gì thay đổi.
Có lẽ trong quá khứ đã có không ít lần chúng ta quyết định hoán cải,
thay đổi đời sống. Mùa Chay hay dịp tĩnh tâm chẳng hạn, chúng ta
như muốn lấy đà nhảy qua hố. Nhưng lúc đứng bên bờ, lại xìu
xuống, mất can đảm. Giống như người ở lại bên phần đất Ai Cập,
chứ không chịu đi qua Biển Ðỏ.
Dầu vậy đi nữa, nếu còn hy vọng, chúng ta vẫn làm cho Thiên Chúa
xúc động và sẽ giúp ta. Không một cố gắng nào, dù cuối cùng không
đi tới đâu, mà lại vô ích, nếu như nó thành thực. Thiên Chúa quan
tâm đến mọi sự. Ân sủng của Ngài vẫn đủ cho tất cả những lần
chúng ta có can đảm bắt đầu lại, dù cả trăm lần trước đây đã thất bại.
Isaia nói: "Những người cậy trông Ðức Chúa thì được thêm sức
mạnh. Như thể chim bằng, họ tung cánh. Họ chạy hoài mà không
mỏi mệt, và đi mãi mà chẳng chùn chân" (Is 40,31).
Chúng ta phải hy vọng không gì có thể trói buộc chúng ta. Không
xiềng xích nào không thể bị phá vỡ. Vì sao? Vì Ðức Kitô đã phá
tung cửa đồng, đã bẻ gẫy then sắt (Tv 106/107,16), khi Ngài đến
viếng thăm những người ngồi trong bóng tối sự chết. Chính Ngài có
thể giải thoát ta khỏi bất cứ tình trạng giam hãm nào về đường
thiêng liêng. Ngài đến gọi ta: Hãy ra ngoài, như đã gọi Lazarô ra
khỏi mồ.
Chúng ta hãy nắm lấy bàn tay giơ ra của Chúa, như Ađam Evà đã
làm trong bức ảnh thánh nói trên. Và hãy sống lại với Chúa.
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VI
SUY NIỆM VỀ CHÚA CHA
"Ðến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng
chẳng tha" (Rm 8,32)
Bài này dành riêng nói về Chúa Cha. Người ta luôn nói hoặc rất hay
nói về Ðức Giêsu Kitô. Ít lâu nay cũng hay nói về Chúa Thánh Thần.
Nhưng Chúa Cha thì sao? Mấy ai nói về Người? Dầu vậy, chúng ta
vẫn muốn biết và phải cố gắng để biết.
Ðiều đầu tiên phải nói lên, phải ghi khắc trong lòng, chính là danh
xưng "Cha". Trong thư Êphêsô, Phaolô bảo danh xưng này là "nguồn
gốc mọi gia tộc trên trời dưới đất", và Phaolô phải "quỳ gối trước
mặt Chúa Cha" (Ep 3,14).
Lúc này, chúng ta cần có tấm lòng và môi miệng của Ðức Giêsu, để
nói về Chúa Cha cho thích hợp, vì chỉ mình Ngài có thể nói cho ta
về Chúa Cha (Mt 11,27: Không ai biết Cha trừ người Con .). Diễn
giả nào cũng có đề tài tủ, đề tài ruột để nói, cảm thấy thoải mái,
hứng khởi khi nói. Ðức Giêsu có đề tài ruột không? Tôi nghĩ là có
đấy: đề tài về Chúa Cha, Cha của Ngài. Chắc hẳn khi Ngài nói về
Chúa Cha, thì mắt các Tông đồ mở to hơn, tâm trí họ nghĩ đến một
hình ảnh vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, đến nỗi Philípphê đã thưa với
Chúa: "Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là
chúng con mãn nguyện" (Ga 14,8).
Tuy nhiên, nói cho đúng, đối với Ðức Giêsu, Chúa Cha không phải
là một "đề tài" để Ngài nói, nhưng là Abba của Ngài, người Cha yêu
mến, người Cha đã ban cho Ngài vinh dự và danh hiệu trước khi có
thế gian, người Cha mà Ngài, ngay cả với tư cách là một con người,
cũng cảm thấy bị lôi cuốn.
Tất cả sứ mệnh của Chúa Giêsu ở trần gian là làm cho người ta biết
Chúa Cha. Vì vậy, Ngài đã kết thúc sứ vụ rao giảng về Nước Thiên
Chúa như sau: "Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết
nữa, để tình Cha đã yêu thương Con, ở trong họ, và Con cũng ở
trong họ nữa" (Ga 17,26). Chúa Giêsu làm cho người ta biết Chúa
Cha, yêu mến Chúa Cha, biết rằng chính Ngài đã yêu mến Chúa Cha,
ngay cả lúc sắp chịu Khổ nạn, như lời Ngài nói với các môn đệ: "Thế
gian biết là Thầy yêu mến Chúa Cha" (Ga 14,31)
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Trở lại với thư Rôma. Diễn từ của Phaolô về Chúa Cha được nói tới
ở cuối chương 8. Những chương trọng tâm của lá thư (ch.5-8) cơ bản
là bàn về sự cứu rỗi do Ðức Kitô thực hiện, nhờ sự chết và sự sống
lại của Ngài. Nhưng chúng ta biết: sự cứu rỗi không chỉ hoàn toàn là
công trình của Chúa Con. Ðó là công trình của cả Ba Ngôi. Ở
chương 5, ta đã có thể thấy chiều kích Ba Ngôi của sự cứu rỗi và của
chính cuộc Khổ nạn của Ðức Kitô. Trong bài trước, ta đã có dịp nói
sơ qua về hành động của Chúa Cha trong sự Phục sinh của Ðức Kitô.
Vì vấn đề có tầm quan trọng, chúng ta cần đào sâu thêm, suy nghĩ
thêm về hành động này.

1. Chúa Cha bị chối từ
* Phaolô viết: "Ðức Kitô đã chết vì chúng ta ngay khi chúng ta còn
là những người tội lỗi; đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương
chúng ta" (Rm 5,8), và "Ðến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng
chẳng tha, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta" (Rm 8,32). Qua
hai câu trên, ta thấy rằng vì yêu ta, Chúa Cha đã để cho Con mình
phải chết. Nhất là câu sau dường như có tính chất một hành động:
chẳng tha, trao nộp!
Cứ như con người thường nghĩ, đây là một khẳng định kỳ dị, thậm
chí gây gương mù. Gì mà lại không tha. Gì mà lại trao nộp. Tình
nghĩa cha con ở đâu? Người ta có thể nghĩ rằng việc Ðức Kitô chết
không những không bày tỏ tình yêu của Chúa Cha, ngược lại, cho
thấy một Chúa Cha độc ác, hoặc ít ra đó là sự công bình cứng nhắc
của Chúa Cha. Quả thật, vì nhiều lý do, con người hôm nay không
hiểu rõ Chúa Cha. Cũng không lạ. Ngay từ xưa, Ðức Giêsu đã nói:
"Lạy Cha là Ðấng công chính, thế gian đã không biết Cha" (Ga
17,25).
* Có hai lý do chính khiến cho con người ngày nay không thể hiểu
được vì sao Chúa Cha tốt lành lại để Ðức Kitô chết thảm trên Thập
giá.
Lý do đầu tiên là từ chính Giáo Hội. Sao lạ vậy? Chả là vì trong
Giáo Hội có những người trình bầy mầu nhiệm không được thích
đáng, ít nhất theo cảm tính của người thời nay. Chúng ta không có ý
nói đến những giải thích của các bậc thầy, chẳng hạn Tôma. Nói
chung, những bậc thầy này dè dặt và kính trọng mầu nhiệm. Chúng
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ta muốn nói về những cách giải thích trong một số thủ bản, một số
bài giảng về cuộc Khổ nạn. Chính chúng tạo ra hình ảnh méo mó về
công trình cứu chuộc.
Trong một bài giảng của Giám mục Bossuet, được coi là nhà giảng
thuyết đại tài của Pháp ở thế kỷ 17, người ta bắt gặp những lời lẽ thế
này: "Linh hồn thánh thiện của Cứu Chúa tôi đầy sự ghê sợ thánh
đối với một Thiên Chúa nổi cơn lôi đình. Và khi linh hồn ấy muốn
ngả vào cánh tay Người để tìm sự nâng đỡ, thì chỉ thấy Thiên Chúa
ngoảnh mặt đi, trao nộp nó làm mồi cho cơn thịnh nộ của sự công
chính của mình . Ðức Giêsu chịu sự khinh miệt của Thiên Chúa, vì
Ngài kêu lên mà Cha Ngài không nghe; Ðức Giêsu chịu cơn giận của
Thiên Chúa, vì Ngài cầu nguyện mà Cha Ngài không nhận lời; Ðức
Giêsu chịu sự công chính của Thiên Chúa, vì Ngài đau khổ mà Cha
Ngài không nguôi ngoai".
Trong một bài giảng khác Ðức Giám mục này còn nói: "Trong cuộc
Khổ nạn, Chúa Cha nhìn Chúa Con bằng con mắt khao khát báo
thù". Trời đất! Một nhà giảng thuyết đại tài còn như thế, huống hồ
biết bao nhiêu nhà giảng thuyết khác của ngày trước, dám đi xa hơn
nhiều.
Rõ ràng một cái nhìn như vậy, nhận định như vậy, dựa trên khái
niệm pháp lý về sự đền bồi, về lâu về dài, không thể không tạo ra
một cảm tưởng ghê sợ thầm kín đối với Chúa Cha. Chúa Cha bị coi
là Ðấng khắt khe, không mảy may xúc động. Sở dĩ có nhận định như
thế vì người ta đã không lưu ý đến chân lý cơ bản bày: có sự duy
nhất về ý muốn giữa Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Do
sự duy nhất này mà Chúa Cha muốn gì, Chúa Con cũng muốn như
vậy. Nếu có một sự "độc dữ" nơi Thiên Chúa, thì đó không phải là
sự độc dữ của Chúa Cha đối với Chúa Con, nhưng là sự "độc dữ của
Thiên Chúa đối vói chính mình". Và Thiên Chúa độc dữ với mình
chỉ vì yêu thương con người.
Lý do thứ hai khiến người ta khước từ Chúa Cha, phát sinh từ bên
ngoài Giáo Hội và thần học: từ vô số thành kiến và ngờ vực về hình
ảnh của người cha. Khoa tâm lý hiện nay thu thập chúng lại thành
những ý niệm này: ý niệm cha chú, kẻ cả (paternalisme: cha dành
phần hơn, cái gì cũng tuỳ vào cha), ý niệm độc đoán (autoritarisme:
cha nắm mọi quyền) ý niệm xiển dương nam tính (masculinisme:
đàn ông là hơn, đàn ông làm chủ) . Khoa tâm phân học còn khám
phá ra cái gọi là mặc cảm Oedipe (trong thần thoại hy lạp, Oedipe bị
tuyên sấm trước là sẽ giết cha và lấy mẹ ruột. Sau xẩy ra đúng như
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vậy, và Oedipe đã tự móc mắt mình để khỏi thấy sự ô nhục). Theo
mặc cảm này, con trai đều có sẵn trong tiềm thức ước muốn giết cha
mình, hoặc ít ra, trai hướng về mẹ và gái hướng về cha nhiều hơn.
Về phương diện tâm bệnh học, khám phá này cũng ít nhiều hữu ích,
nhưng không thể gán cho nó một giá trị phổ quát. Càng không thể áp
dụng nó cho một Thiên Chúa là Cha.
Ðương nhiên, không phải khoa tâm phân học từ số không mà tạo ra
những khái niệm sơ khởi trên đây. Nhiều khái niệm bén rễ trong đời
sống con người. Sự thù ghét cha có thể là kết quả của những kinh
nghiệm và sự kiện rất khác nhau. Có người cho rằng Chúa Cha độc
đoán, đó là vì người ấy có một người cha độc đoán. Hoặc chẳng hạn
một đứa con có cha đã chết từ lúc nó mới ra đời, mỗi lần phạm lỗi
nào đều bị mẹ nói: cha mày mà còn sống thì cứ chết! Do đó người
con cảm thấy may là cha mình đã chết. Cha đồng nghĩa với cấm cản,
mất tự do. Từ đó cũng nghĩ như thế về Chúa Cha.
2. Sự đau khổ của Thiên Chúa
Một trong những lý do chính khiến người ta từ chối Chúa Cha chính
là vì thấy các người vô tội phải đau khổ. Người ta bảo: không thể
chấp nhận một Thiên Chúa để bao nhiêu trẻ em vô tội phải khổ như
thế, không thể chấp nhận một Chúa Cha để Con yêu dấu của mình là
Ðức Giêsu phải đau khổ như thế. Cho nên, con người oán hận Thiên
Chúa có thể là vì họ thấy thế giới đầy đau khổ, hoặc thấy con người
phải khổ, còn Thiên Chúa thì không, hoặc thấy Chúa Con chịu khổ
còn Chúa Cha thì không. Chúng ta thử dựa vào ơn Chúa Thánh Thần
để làm sáng tỏ điều trên.
* Trước hết là về thái độ của Chúa Cha trước sự đau khổ nói chung.
Trong rất nhiều chỗ, Cựu ước đã cho thấy Thiên Chúa đau buồn như
thế nào, đặc biệt đối với dân riêng của Người. Mà không phải chỉ vài
câu tách rời. Tất cả Cựu ước đều bàng bạc thái độ than phiền của
Thiên Chúa: Thiên Chúa buồn rầu trong lòng vì thấy sự gian ác quả
là nhiều trên mặt đất (St 6,5-6). Thiên Chúa đã buồn lòng trong sa
mạc (Tv 77). Thiên Chúa đã than: "Dân Ta hỡi, Ta đã làm gì ngươi,
Ta đã làm chi khiến ngươi phiền lòng. Hãy trả lòi cho Ta" (Mk 6,3).
Lý do sâu xa của sự than phiền này là vì tình yêu của Thiên Chúa bị
phản bội: "Ta đã nuôi nấng đàn con cho chúng nên khôn lớn, nhưng
chúng đã phản nghịch cùng Ta" (Is 1,2).
Nhưng Thiên Chúa không đau khổ vì chính mình, như thể nơi mình
con thiếu điều gì đó. Ngài đau khổ vì con người hư đi. Ngài đau khổ
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vì yêu. Kinh Thánh không ngại nói rõ một thứ "bất lực" nào đó của
Thiên Chúa, do Ngài yêu con người. Con người khiêu khích Thiên
Chúa, khi họ thờ ngẫu tượng và nổi loạn. Chiếu theo sự công bình
thì Ngài phải tru diệt ho. Nhưng Ngài lại không thể làm thế. Tâm
trạng đầy kịch tính này được Hôsê diễn tả như sau: "Hỡi Ephraim,
Ta từ chối ngươi sao nổi! Hỡi Israel, Ta trao nộp ngươi sao đành!...
Trái tim Ta thổn thức, ruột gan Ta bồi hồi. Ta sẽ không hành động
theo cơn nóng giận" (Hs 11,8-9). Ngay cả khi Thiên Chúa "buộc"
phải dùng hình phạt để đưa dân trở lại và thanh tẩy tội lỗi họ, như
trong thời lưu đầy, thì Kinh Thánh cũng viết: "Có hạ nhục và làm
khổ người ta, Người cũng chẳng vui vẻ gì" (Ac 3,33).
Vậy, người ta khổ thì Thiên Chúa cũng khổ, vì Người phải hành
động ngược lại ý muốn của mình. Trong sách Ai ca, không chỉ ngôn
sứ mà cả Thiên Chúa cũng than phiền. Trong khi đó, chúng ta biết tư
tưởng do thái giáo rất nhạy cảm với đề tài về sự siêu việt và vinh
quang của Thiên Chúa.
* Các triết gia hy lạp, khi tiếp xúc với Kinh Thánh, đã cảm thấy vấp
phạm trước mạc khải như vậy về Thiên Chúa. Theo họ, Thiên Chúa
không phải là một ngôi vị sống, nhưng là một ý tưởng, ý tưởng sự
Thiện. Ý tưởng thì không phải đau khổ. Thiên Chúa không thể trà
trộn với con người. Bất quá, Ngài có thể được người ta yêu mến,
nhưng Ngài không thể yêu thương con người. Nếu yêu, Ngài sẽ đánh
mất tư cách của mình, vì phải lệ thuộc vào những cái vô thường,
những gì hay thay đổi. Chúng ta hiểu vì sao những triết gia hy lạp
cho rằng sự giận dữ, đau khổ . của Thiên Chúa là không thể có được.
Thiên Chúa không thể có những tình cảm yêu ghét, lệ thuộc thời
gian.
Ðó là ý tưởng về Thiên Chúa nổi bật lúc thần học kitô giáo mới khai
sinh, và đã ảnh hưởng trên một số lạc giáo, chẳng hạn phái ngộ đạo
(gnosticisme). Chúng ta biết Giáo Hội thời ấy đã phản bác quan
niệm trên như thế nào. Tertullianô, một nhà hộ giáo, đã viết: "Ðể
biết Thiên Chúa là Ðấng nào, chúng ta không học nơi các triết gia .
nhưng nơi Chúa Kitô và các ngôn sứ. Chúng ta tin một Thiên Chúa
đã đến thế gian, đã muốn chia sẻ với ta sự hèn mọn của kiếp người
để cứu độ ta. Chúng ta không theo ý kiến của những người cho rằng
Thiên Chúa chẳng lo lắng về chuyện gì cả".
Một số nhà thần học, dù chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của triết học hy
lạp, vẫn trung thành với Kinh Thánh. Origène chẳng hạn, khi diễn
giải Kinh Thánh, đã quả quyết rằng, theo một nghĩa nào đó, ở nơi
	
  

58	
  

Thiên Chúa, Khổ nạn còn có trước Nhập thể, và cuộc Khổ nạn của
Ðức Kitô ở trần gian là hệ quả của một cuộc Khổ nạn đã có trước,
mà Chúa Cha đã chịu vì ta. Ông viết: "Ðấng Cứu Thế đến trần gian
vì thương xót nhân loại. Ngài đã chịu những đau khổ của ta trước
khi chịu khổ hình Thập giá, thậm chí trước khi mặc lấy thân xác của
ta. Là vì, nếu đã không chịu khổ trước, hẳn Ngài không đến chia sẻ
đời sống con người chúng ta. Vậy cuộc Khổ nạn Ngài đã chịu ngay
từ đầu vì ta là cuộc Khổ nạn nào? Ðó là cuộc Khổ nạn của tình yêu,
đam mê của tình yêu".
Như vậy, cội rễ của vấn đề là tin hay không tin một Thiên Chúa là
Tình Yêu. Các triết gia ngoại đạo cho rằng nếu Thiên Chúa yêu con
người, quan tâm tới số phận của con người, thì một cách nào đó Ngài
sẽ rơi vào cơn lốc của họ, không còn được yên hàn nữa. Vì vậy Ngài
không yêu. Ngài có thể được yêu, nhưng Ngài không thể yêu.
Còn chúng ta, dựa vào Kinh Thánh, biết và tin một Thiên Chúa yêu
thương con người. Vì tình yêu này mà Thiên Chúa chịu đau khổ.
"Không thể có tình yêu mà không có đau khổ" (Sách Gương Chúa
Giêsu). Nơi con người thế nào thì nơi Thiên Chúa cũng vậy. Tuy
nhiên, sự đau khổ của Thiên Chúa không giống hẳn với sự đau khổ
của ta. Nơi Thiên Chúa, đó là một sự đau khổ hoàn toàn tự do, không
lệ thuộc vào bất cứ điều tất yếu nào hay vận mệnh nào, không làm
mất đi hay làm giảm sút những thuộc tính khác của Ngài.
Nhân nói về sự đau khổ của Thiên Chúa, tưởng cũng nên nói về một
thái độ khác của Ngài, thường được Kinh Thánh đề cập. Ðó là thịnh
nộ, là nổi cơn lôi đình. Phải hiểu cho đúng. Thịnh nộ chỉ là cách bầy
tỏ tình yêu, vì luôn luôn là thịnh nộ trước tội lỗi, chứ không bao giờ
thịnh nộ đối với kẻ có tội. Thiên Chúa phạt tội nhân chỉ là để cứu họ
khỏi tội lỗi. Ngài phạt họ trong thời gian, để cứu họ trong vĩnh cửu,
cho dù họ không hiểu được điều này tức khắc và rõ ràng. "Những ai
sa ngã, Chúa sửa dạy từ từ. Chúa cảnh cáo họ, nhắc cho họ nhớ họ
đã phạm tội gì, để họ bỏ điều ác mà tin vào Chúa" (Kn 12,2). Cơn
giận của Thiên Chúa chính là lúc bày tỏ sự thánh thiện của Ngài.
3. Sự đồng khổ của Chúa Cha
* Sau khi đã nói đến sự đau khổ của Chúa trước nỗi thống khổ của
thế giơi, của con người, giờ đây, chúng ta đề cập một khía cạnh
chuyên môn hơn, liên hệ đến mạc khải về Mầu nhiệm Ba Ngôi, đến
thiên chức làm Cha của Thiên Chúa. Khía cạnh này là: Chúa Cha có
thái độ nào trước cuộc Khổ nạn của Con mình? Phải chăng Chúa Cha
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là Ðấng chỉ làm cho Con phải khổ, thản nhiên nhìn con chịu khổ?
Thiên Chúa đau khổ khi thấy con người chịu khổ, hay khi miễn
cưỡng phải làm cho con người đau khổ, không lẽ lại thản nhiên trước
nỗi khổ của Con Một yêu dấu? Vậy câu của Phaolô "Ðến như chính
Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tha, nhưng đã trao nộp" phải được
hiểu như thế nào?
Hãy đối chiếu với sách Sáng thế 22,16. Chỗ này nói về việc
Abraham đem con trai đầu lòng và độc nhất đi sát tế theo lệnh của
Thiên Chúa. Abraham sát tế con, chính là hình bóng của một người
cha khác (Do đó, Phụng vụ đọc doạn sách Sáng Thế này chung với
đoạn thư Rm 8,31tt trong Chúa Nhật II Mùa Chay B). Ðối chiếu với
thái độ của Abraham, chúng ta có thể có một ý tưởng chính xác về
thái độ của Chúa Cha trong mầu nhiệm cứu chuộc. Trên đồi Canvê,
Chúa Cha không vắng mặt đâu, nhưng vẫn hiện diện bên Ðức Giêsu.
Trước đó, Ðức Giêsu đã nói với các môn đệ: "Anh em . để Thầy cô
độc một mình.Nhưng Thầy không cô độc đâu, vì Chúa Cha ở với
Thầy" (Ga 16,32).
Ai có thể diễn tả tình cảm của Abraham lúc đi với Isáac đến nơi sát
tế? Origène cho rằng, lúc thử thách nhất cho Abraham, chính là lúc
Isaac, không rõ sự việc đang xẩy ra, quay lại hỏi Abraham xem lễ
vật ở đâu, và thưa với ông: "Cha". Nghe chữ này, Abraham run rẩy
như bị bắt quả tang phạm tội. Ông chỉ có thể nói: "Cha đây, con",
chứ làm sao có thể trả lời: lễ vật chính là con đó! Chắc chắn
Abraham muốn chết cả ngàn lần thay cho con, nếu không vì lệnh
truyền của Thiên Chúa mà ông phải vâng nghe.
Một cách nào đó, giữa Chúa Cha và Chúa Con cũng vậy. Chúa Cha
luôn ở bên Chúa Con trong cuộc Khổ nạn, và cũng đau khổ như
Abraham khi sát tế con mình.
Vậy chúng ta hiểu câu mà Phaolô viết muốn nói gì. Muốn nói rằng:
Thiên Chúa đã không giữ Con mình như giữ một kho tàng, một báu
vật. Chúa Cha không chỉ là Ðấng nhận hy lễ của Chúa Con, nhưng
còn là Ðấng hiến tế Con. Người đã làm một lễ hy sinh vô cùng to lớn
là ban cho ta Con của Người. Người làm thế là vì yêu ta.
* Ngay từ đầu, người ta đã tin là Chúa Cha đồng khổ với Chúa
Con.Nhưng rồi có lạc thuyết (patripassianisme: khổ phụ thuyết) hiểu
sai ý nghĩa trên đây, cho rằng: nói Con chịu đau khổ cũng là nói Cha
chịu đau khổ, nên gán cuộc Khổ nạn cho Chúa Cha. Do đó đụng
chạm đến mầu nhiệm Ba Ngôi: Không còn Ba Ngôi riêng biệt, mà

	
  

60	
  

chỉ có một Ngôi duy nhất với ba danh xưng khác nhau (Nói Ngôi
nào trong ba chịu Khổ nạn cũng không sao)
Vì phản bác lạc giáo và sợ bị nhiễm lạc giáo, người ta chối bỏ hoặc
lãng quên chân lý về sự đồng khổ của Chúa Cha. Người ta phân biệt
như thế này: cả Cha lẫn Con đều muốn cuộc Khổ nạn, nhưng chỉ
riêng Con phải chịu. Thế rồi, khi một số đan viện quan niệm rằng sự
vô cảm (apatheia) là lý tưởng cao vời nhất của sự thánh thiện, người
ta bèn gán nó cho Thiên Chúa ở một mức độ cao nhất. Thiên Chúa
phải hoàn toàn vô cảm mới là Ðấng chí thánh.
Cho dù có những lệch lạc và đối kháng, Giáo Hội luôn tuyên xưng
sự đau khổ của Thiên Chúa, vẫn duy trì giáo lý về sự đau khổ của
Thiên Chúa nơi Chúa Kitô. Thiên Chúa chịu Khổ nạn "trong thân
xác", tức nơi Ngôi Con là Ðấng có thân xác, có nhân tính . Nếu một
trong Ba Ngôi chịu Khổ nạn thì, do sự tương nhập (compénétration),
hai Ngôi kia cũng chịu khổ. Phaolô đã viết về Thân thể Ðức Kitô là
Giáo Hội như sau: "Nếu một bộ phận nào đau, thì mọi bộ phận khác
cùng đau" (1Cr 12,26) Ðiều áp dụng cho sự hiệp thông Giáo Hội thì
cũng phải áp dụng cho sự hiệp thông Ba Ngôi, vì sự hiệp thông Ba
Ngôi là khuôn mẫu cho sự hiệp thông Giáo Hội.
Chắc chắn sự đau khổ của Chúa Cha khác với sự đau khổ của Chúa
Con làm người. Nói đúng ra, sự đau khổ của Chúa Cha là một sự
đồng khổ, một sự đau khổ dội lại từ sự đau khổ của Chúa Con, một
sự đau khổ "được cụ thể hoá nơi nhân tính của Ðức Giêsu Cứu thế"
(Ðức Gioan Phaolô II, TÐ về Chúa Thánh Thần, 39).
Nhiều nhà thần học còn quả quyết: hành vi của Chúa Cha "trao nộp"
Con mình là lý do gây ra một sự đau khổ còn sâu sắc hơn bất cứ sự
đau khổ nào khác của thế giới thụ tạo. Họ cũng cho rằng sứ mệnh
của Chúa Kitô chịu đóng đinh là bày tỏ cuộc Khổ nạn của Chúa Cha.
Vậy làm sao dám nghĩ rằng Chúa Cha không khổ?
4. Yêu thương và vâng phục
* Bây giờ chúng ta đề cập một điểm tế nhị nhất. Nó là nguồn gốc của
hình ảnh về một Chúa Cha không dung tình với Con mình. Tại sao
Chúa Cha lại không tha, lại trao nộp Con cho sự chết? Việc trao nộp
này sao lại có thể đi đôi với sự đồng khổ của Người?
Hãy nghe Ðức Giêsu nói: "Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi là vì tôi hy
sinh mạng sống mình để rồi lấy lại. Mạng sống của tôi, không ai lấy
đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền
	
  

61	
  

hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Ðó là mệnh lệnh của Cha
tôi mà tôi đã nhận được" (Ga 10,17-18). Câu trên cho ta thấy ý
tưởng này: nơi Ðức Giêsu, có sự tự do khi chết, thể hiện bằng
"quyền" (quyền hy sinh mạng sống mình), và cũng có sự vâng phục
mệnh lệnh của Chúa Cha (mệnh lệnh hy sinh mạng sống một cách
hữu hiệu)
Mới nghe, thấy có sự nghịch lý: Làm sao quyền lại có thể đi đôi với
mệnh lệnh? Làm sao tự do lại có thể đi đôi với vâng phục? Thế
nhưng, chìa khoá mở mầu nhiệm lại nằm trong sự nghịch lý này.
Chúa Cha ra lệnh cho Chúa Con phải tự do hy sinh mạng sống mình
khi nào và cách nào? Thánh Tôma trả lời: Chúa Cha trao nộp Con
cho sự chết "bằng chính điều này là đã gợi ý cho Ngài ý muốn chịu
khổ, bằng cách tuôn đổ tình yêu cho Ngài". Vậy mệnh lệnh của Cha
truyền cho Con tiên vàn là mệnh lệnh phải yêu thương chúng ta. Khi
chuyển đạt cho Con bản tính của mình là Tình Yêu, Chúa Cha cũng
chuyển đạt cho Con nỗi đau khổ của tình yêu, "khổ nạn của tình
yêu". Chính khổ nạn này đã đưa Ðức Giêsu tới Thập giá.
* Tân ước đôi khi nói Ðức Giêsu chết vì Ngài yêu ta (Ep 5,2), vì
vâng phục Chúa Cha (Pl 2,8). Ðối với ta, yêu mến và vâng phục
dường như là hai việc khác nhau. Có lẽ chúng ta thích tin rằng Ngài
đã chết vì yêu ta, hơn là vì vâng phục Chúa Cha. Nhưng lời Chúa và
thần học cho thấy một khía cạnh sâu sắc hơn, trong đó hai hành vi
trên cũng chỉ là một. Chắc chắn Ðức Giêsu chết vì yêu ta, nhưng
chính đây lại là sự vâng phục của Ngài đối với Chúa Cha. Yêu mến
và vâng phục đan chéo vào nhau theo một cách thức ta không hiểu
hết, vì lẫn vào trong chính Mầu nhiệm Ba Ngôi, mầu nhiệm của
Thiên Chúa vừa là Một lại vừa là Ba. Tình yêu phát xuất từ một
Thiên Chúa, còn sự vâng phục lại phát xuất từ Ba Ngôi Thiên Chúa.
Sự vâng phục hoàn hảo nhất không phải là thi hành mệnh lệnh ở mức
độ hoàn hảo, nhưng là biến ý muốn của người ra lệnh thành ý muốn
của mình. Sự vâng phục của Chúa Con là như thế, vì ý muốn của
Ngài là một với ý muốn của Chúa Cha.
Tuy vậy, Ðức Giêsu đã thực hiện ý muốn ấy không phải một cách dễ
dàng đâu. Trái lại, đây là ý muốn khó khăn nhất, khiến Ngài phải
mướt mồ hôi máu trong Vườn Cây Dầu. Vì sao? Vì Ngài đã vâng
phục Chúa Cha theo bản tính nhân loại. Ngài muốn vâng phục cách
hoàn hảo mà lại bằng một ý muốn giống ý muốn của ta. Là con
người, Ngài đã thực hiện sự vâng phục ngang tầm với Thiên Chúa.
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5. Tin tưởng phó thác nơi Chúa Cha
* Ðâu là ý nghĩa của những suy tư về sự đau khổ của Thiên Chúa?
Có liên hệ gì tới thái độ của ta đối với Ngài?
Thiên Chúa bất lực trước sự dữ chăng? Ðâu có! Ngài vẫn là Ðấng
chí thánh, toàn năng. Việc Ngài chịu đau khổ không phải chứng tỏ
Ngài yếu đuối, nhưng nói lên sự hạ cố của Ngài. Tuy vẫn là Thiên
Chúa tối cao, vượt trên mọi sự, làm được mọi sự, nhưng Ngài lại tự
ban mình cho ta, cư xử với ta như một người cha. Trong kinh Tin
Kính, chúng ta tuyên xưng: Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn
năng. Thiên Chúa là Cha nhưng toàn năng. Ngài toàn năng nhưng lại
là Cha. Một người cha chỉ tốt lành mà thôi, mà không thể bảo đảm
an ninh cho con cái, chưa hẳn là người cha đáng tin cậy. Người ta
không thể hoàn toàn phó thác nơi một người cha như thế.
Thiên Chúa biểu lộ quyền năng ngay cả trong đau khổ, khi Ngài tỏ
lòng thương xót và tha thứ. Thiên Chúa vô cùng khôn ngoan đã
muốn thắng sự dữ bằng cách chịu đựng nó, mang lấy nó một cách
nào đó. Ngài muốn thắng không phải bằng sức mạnh, nhưng bằng
tình yêu. Ngài là Ðấng đầu tiên làm gương cho ta biết "lấy thiện mà
thắng ác" (Rm 12,21).
Chúng ta cũng nhớ rằng Chúa Cha không chỉ đồng khổ với Chúa
Con trên Thập giá, mà còn đồng cảm với Chúa Con trong sự Phục
sinh. Chúa Cha đã truyền cho Chúa Con hy sinh mạng sống mình, để
rồi lấy lại nó, như lời Ðức Giêsu nói. Không lúc nào Người nghĩ tới
cái chết của Con, mà đồng thời lại không nghĩ tới sự sống lại của
Con. Chỉ có chúng ta là không hoặc ít nghĩ tới hai thực tại này cùng
một lúc. Khi làm cho Ðức Giêsu sống lại từ cõi chết, Chúa Cha đã
cho thấy quyền năng cao cả tuyệt vời như thế nào. Theo Phaolô,
quyền năng này, Người đã thi thố trong Ðức Kitô (Ep 1,19-20).
* Bởi vậy, chúng ta hãy tin tưởng vào Chúa Cha. Làm cho một đứa
con xác tín rằng cha nó yêu thương nó, luôn bênh vực chở che nó,
tức là làm cho nó cảm thấy an tâm và có thể đương đầu với cuộc
sống. Một người con được cha cầm tay dắt đi chơi, có thể chuyện trò
thân mật với cha mình, chính là một người con hạnh phúc và tự do.
Chúa Cha xử sự với ta như thế. Và nếu "có Thiên Chúa bênh đỡ
chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta . Chúng ta toàn thắng nhờ
Ðấng đã yêu mến chúng ta" (Rm 8,31tt). Chúng ta không còn sợ hãi,
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nhát đảm, thất vọng. Chúng ta đáng giá hơn những con chim sẻ bội
phần, Ðức Giêsu nói với ta như vậy.
*
Ðiều đáng buồn là trong cả Năm Phụng vụ, không có một lễ nào
dành riêng cho Chúa Cha. Ngay cả một lễ ngoại sùng cũng không có.
Chúng ta có nhiều lễ về Chúa Giêsu, có một lễ về Chúa Thánh Thần,
nhiều lễ về Ðức Mẹ, mà không có lấy một lễ về Chúa Cha. Chúng ta
có một lễ kính Chúa Ba Ngôi, nhưng đây là lễ kính một mầu nhiệm,
một tín điều hơn là kính các Ngôi Vị. Có thể nói, thực tế hôm nay,
Ngôi bị lãng quên không phải là Ngôi Ba, mà là Ngôi Cha. Có thể
thấy thêm rằng Phụng vụ đã có một lễ Thánh Gia thất, thế mà vẫn có
lễ kính từng vị trong Thánh Gia thất. Có hai lễ về Thánh Giuse, cha
nuôi của Chúa, nhưng lại không có lễ nào dành riêng cho Cha thật.
Nhiều lễ được đặt ra là để đáp ứng với nhu cầu của thời đại. Chẳng
hạn, Giáo Hội đặt ra lễ Mình Máu Thánh Chúa khi có người phủ
nhận sự hiện diện thật của Chúa trong Thánh Thể; lễ Thánh Tâm, khi
có lạc thuyết Jansêniô. Ngày lễ luôn là một cơ hội tốt để giúp dân
Chúa đi sâu vào một mầu nhiệm hay một biến cố của lịch sử cứu độ.
Ngày lễ chính là một bài huấn giáo sống động.
Ngày nay, trước sự lãng quên của nhiều người về Chúa Cha, thiết
tưởng cần có một lễ về Người, vừa là dịp để có bài huấn giáo sống
động trên, vừa là dịp để hân hoan công khai tuyên xưng Chúa Cha.
Việc tuyên xưng này còn long trọng vì được thực hiện trong một cử
hành Phụng vụ, với lời ca ngợi, tạ ơn của cộng đoàn dân Chúa.
Nếu không có một lễ như vậy chăng nữa, ta vẫn có thể kính Chúa
Cha trong thần trí và chân lý, trong sự thân mật của lòng ta, thậm chí
còn bằng những sáng kiến nào đó nhằm giúp người khác hiểu biết,
tôn kính, yêu mến Chúa Cha, trong sự kết hợp với Chúa Giêsu là
Ðấng hằng yêu mến và tôn kính Chúa Cha. Ðó cũng là cơ hội giúp ta
thêm tin tưởng và phó thác nơi Thiên Chúa là Cha chúng ta.
VII
THÁI ÐỘ CỦA TA
ÐỐI VỚI TỘI LỖI CỦA TA
"Tội lỗi đừng có thống trị thân xác phải chết
của anh em nữa" (Rm 6,12)
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Cho tới lúc này, Phaolô cho thấy ta có thể được cứu độ như thế nào
(một cách nhưng không, do tin). Ta cũng đã biết tác giả của công
trình cứu độ (Ðức Giêsu, nhờ cuộc Khổ nạn; Chúa Cha, đồng khổ
với Chúa Con). Giờ đây, Phaolô cho ta biết nội dung hoặc yếu tố cấu
tạo của việc cứu độ. Có hai yếu tố. Một tiêu cực: ta được giải thoát
khỏi tội lỗi và Lề luật. Một tích cực: ta được ban ơn Thần Khí. Nội
dung này đã từng được các ngôn sứ loan báo, chẳng hạn Ezêkiel: "Ta
sẽ rảy nước thanh sạch trên các ngươi và các ngươi sẽ được thanh
sạch . mọi ô uế và mọi tà thần. Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim
mới, sẽ đặt Thần khí mới vào lòng các ngươi" (Êd 36,25-26). Vế trên
được thực hiện bằng cuộc Vượt qua, vế dưới bằng lễ Hiện xuống.
Hai yếu tố trên đây tuỳ thuộc lẫn nhau. Việc giải thoát tội lỗi là điều
kiện để Chúa Thánh Thần đến. Có ra khỏi vương quyền của Satan thì
mới có thể vào vương quốc của Ðức Kitô, là vương quốc được thực
hiện trong Chúa Thánh Thần. Sách Khôn ngoan viết: "Tâm hồn gian
ác, Ðức Khôn Ngoan chẳng ngự vào. Xác thịt đắm chìm trong tội lỗi,
Ðức Khôn Ngoan không cư ngụ" (Kn 1,4; Ðức Khôn Ngoan hiểu là
chính Thiên Chúa). Ðức Giêsu cũng nói: "Người ta không đổ rrượu
mới vào bầu da cũ" (Mt 9,17). Thiên Chúa không đổ rượu mới của
Thần Khí Ngài vào bầu da cũ là một tâm hồn nô lệ tội lỗi.
Cả chương 6 của thư Rôma nói với ta về việc giải thoát tội, đặc biệt
những câu này: "Con người cũ nơi chúng ta đã bị đóng đinh vào thập
giá với Ðức Kitô, như vậy, con người do tội lỗi thống trị bị huỷ diệt,
để chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa. Anh em cũng vậy,
hãy coi mình như đã chết đối với tội lỗi. Vậy tội lỗi đừng có thống
trị thân xác phải chết của anh em nữa . Anh em đừng dùng chi thể
của anh em như khí cụ để làm điều bất chính, phục vụ cho tội lỗi
nữa" (Rm 6,6-13). Những lời trên nói lên một cuộc xuất hành vượt
qua. Mừng lễ Vượt qua có nghĩa là "loại bỏ men cũ để trở thành bột
mới", là đi từ "men cũ là lòng gian tà và độc ác" tới "bánh không
men, là lòng tinh tuyền và chân thật" (1Cr 5,7-8).
Qua những lời của Phaolô, cũng như của Tân ước nói chung, chúng
ta có thể biết phải làm gì để xa tránh tội, cùng với ơn Chúa trợ giúp.
Nếu có thể thì bắt đầu ngay từ hôm nay, như thư Do thái khuyên:
"Ngày hôm nay, nếu anh em nghe tiếng Chúa, thì chớ cứng lòng" (Dt
4,7).
1. Nhận biết tội lỗi
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Bước đầu tiên là nhận biết tội mình. Ðầu thư Rôma, Phaolô đã giúp
ta thấy rõ: "Mọi người đều bị tội lỗi thống trị" (Rm 3,9). Rồi khi nói
về cuộc Khổ nạn, Phaolô cũng nói là Chúa đã chết vì tội lỗi chúng
ta.
Nhưng đây là lúc chúng ta phải nhận biết tội lỗi lúc này của chúng
ta, trong tình huống riêng biệt của mỗi người, nghĩa là đi vào chính
đời sống cụ thể hôm nay. Nhiều người đã mất ý thức về tội, hoặc coi
tội như ba cái chuyện nhỏ, kông đáng kể, ngay cả tội nặng. Người ta
sợ mọi thứ: sợ ô nhiễm môi sinh, sợ chiến tranh hạt nhân, sợ khủng
bố, sợ thiên thạch va chạm địa cầu ., trừ ra sợ tội. Trong khi đó, Ðức
Giêsu dạy: "Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác. Hãy sợ Ðấng
đã giết rồi, lại có quyền ném vào hoả ngục" (Lc 12,4-5).
Một bầu khí như vậy, một não trạng như vậy tác hại không nhỏ đối
với những ai muốn sống Tin Mừng. Nó làm cho lương tâm của họ có
thể cùn nhụt, mất cảm giác về phương diện thiêng liêng, có thể ngủ
vùi trong tội. Có thể họ còn không nhận ra kẻ thù thực sự, người
đang bắt mình làm nô lệ.
Có người nói về tội mà không có một ý tưởng cân xứng về tội hoặc
dường như tội không ở trong con người, mà ở chỗ đâu đâu. Chúa nói
với người biệt phái: "Triều đại Thiên Chúa không phải ở chỗ này chỗ
kia, mà ở chính trong các ngươi" (Lc 17,21). Cũng có thể nói tương
tự về tội: tội không phải ở chỗ này chỗ nọ, nhưng ở chính trong lòng
ta. Người nào nói mình không có tội, là người lừa dối mình (1Ga
1,8-10), phủ nhận công trình của Ðức Kitô là "Ðấng đã chết vì tội
ta" (1Cr 15,3), làm cho ơn cứu độ của Ngài ra vô ích.
Thừa nhận mình có tội là một điều đúng vơi giáo lý, theo nghĩa: thừa
nhận như thế là nhận giáo lý của Kinh Thánh và của Giáo Hội về tội.
Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Không chỉ thừa nhận trên lý thuyết và
tổng quát, nhưng còn phải thừa nhận cụ thể trong chính đời sống
riêng của từng người, tức là: ý thức tội ở ngay bên cạnh ta, nhất là ở
chính trong lòng ta. Thừa nhận mà phải run sợ, như người đang ngủ
đột nhiên thức giấc thấy có con rắn bên cạnh mình.
Vậy bước đầu tiên để giải thoát tội là nhận ra nó. Nhận biết tội là
một vấn đề nghiêm trọng.
2. Sám hối tội lỗi
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* Bước thứ hai là sám hối. Sách Công vụ kể rằng người Do Thái, khi
nghe lời Phêrô tố cáo là họ đã đóng đinh Ðức Giêsu Nagiarét, thì
đau đớn trong lòng và hỏi ông Phêrô cùng các Tông Ðồ khác: "Thưa
các anh, vậy chúng tôi phải làm gì? Phêrô bảo: "Anh em hãy sám
hối" (Cv 2,37tt).
Cũng trong sách Công vụ, cách đó vài đoạn, ta lại thấy một sự kiện
làm ta phải suy nghĩ hơn nhiều. Trước Công nghị Do thái, Phêrô
cũng lên tiếng với lời lẽ tương tự. Nhưng lần này, phản ứng của
người nghe lại khác hẳn, "họ giận điên lên và muốn giết các ông"
(Cv 5,30.33). Ðiều mà lúc ấy họ chưa thể làm cho Phêrô, thì sau đó
họ sẽ làm cho Stêphanô (Cv 7,52-58).
Hai trường hợp trên cho ta thấy, trước lời Chúa tố giác về tội, người
ta có thể đi theo những con đường ngược chiều nhau: hoặc sám hối
hoặc cứng lòng. 3000 nghìn người nghe Phêrô giảng trong ngày lễ
Ngũ Tuần cảm thấy đau đớn trong lòng. Còn các người trong Công
nghị cũng cảm thấy đau lòng đấy chứ, nhưng không phải bằng sự
sám hối, mà bằng sự uất giận.
Tội theo kiểu các người trong Công nghị Do thái có thể được coi
như tội phạm đến Chúa Thánh Thần, tội mà Chúa nói là không bao
giờ được tha (Mt 12,31). Quả thực, bản chất của tội này là ở chỗ
không chấp nhận việc tha tội, là hành vi chỉ làm cho người biết sám
hối. Ðức Gioan Phaolô II viết: "Nếu Ðức Giêsu nói rằng tội phạm
đến Chúa Thánh Thần không thể được tha, cả đời này lẫn đời sau,
chính là vì sự không tha thứ gắn liền với sự không sám hối, tức là
triệt để từ chối hoán cải" (TÐ về Chúa Thánh Thần, 46).
Chúng ta đứng trước mầu nhiệm sự tự do của con người trong việc
chọn Thiên Chúa hay chọn chính mình. Cả hai lựa chọn đều mở rộng
trước mắt ta. Ta có thể đi theo con đường này hoặc con đường kia,
con đường của đám đông dân chúng hoặc con đường của Công nghị
Do thái.
Nhưng sám hối là gì? Ngữ nguyên metanoia chỉ một sự thay đổi não
trạng, tư tưởng. Tuy nhiên, đây không phải là thay thế cách nghĩ của
ta bằng một cách nghĩ vẫn còn là của ta, cho dù cách nghĩ này khác
với cách nghĩ trước. Thay là thay não trạng của ta bằng não trạng
của Thiên Chúa, tư tưởng của Thiên Chúa, thay phán đoán của ta
bằng phán đoán của Thiên Chúa.
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Sám hối là đi vào trong phán đoán của Thiên Chúa. Thiên Chúa có
cách phán đoán của Ngài về ta. Phán đoán này tuyệt đối đúng. Chỉ
mình Ngài biết rõ lòng ta, biết mọi sự về ta. Sám hối là làm cho phán
đoán này của Thiên Chúa về ta trở thành phán đoán của ta. Tất cả
đòi ta phải ăn năn, chết cho mình, để Thiên Chúa có thể hành động.
Càng phải làm như trên, vì một khi đi vào phán đoán của Thiên
Chúa, ta sẽ thấy tội là gì, kinh khủng như thế nào.
Một yếu tố chủ chốt của sám hối thành thực là đau buồn. Chúng ta
không chỉ nhận ra mình hành động sai trái, mà còn biết đau buồn vì
đã hành động sai trái. Ðau buồn vì hình phạt đáng và sẽ phải chịu,
được thôi, nhưng hơn thế nữa, vì đã làm Thiên Chúa đau buồn, đã
phản bội tình yêu của Ngài, đã làm cho Ðức Giêsu như bị đóng đinh
lần nữa. Nước mắt thường là dấu nói lên sự đau buồn này.
Khi ta sám hối, chính Chúa Thánh Thần hoạt động, hoạt động trên sự
tự do của ta và cùng với sự tự do của ta. Ngài chạm tới ý thức của ta,
làm cho ta mở rộng trước ánh sáng và chân lý. Khi đó, tội nhân là ta
sẽ biết về mình, về tội, về Chúa theo một cách thức mới, như lời thú
nhận của tác giả Thánh vịnh: "Vâng, con biết tội mình đã phạm. Con
đắc tội với Chúa, với một nình Chúa, dám làm điều dữ trái mắt Ngài.
Như vậy, Ngài thật công bình khi tuyên án" (Tv 50/51,5-6). Ðiều lạ
lùng của sám hối là ngay lúc con người chống lại mình, thì Thiên
Chúa lại đứng về phía họ, bảo vệ họ. Y như người cha trong dụ
ngôn, vừa thấy đứa con đàng điếm trở về và thưa: Thưa cha, con thật
đắc tội., thì đã cắt lời ngay, bằng cách bảo gia nhân: mau đem áo đẹp
nhất ra đây mặc cho cậu (Lc 15,21tt).
Sám hối, nếu thật sự trung thực và tự do, luôn có tính chất xây dựng,
giúp chúng ta không ngừng kiểm điểm và canh tân đời sống. Nếu
lầm lỗi thuộc về bản chất con người, thì nhận mình lầm, tức là sám
hối, càng thuộc về bản chất con người hơn. Sám hối không có ích
cho Chúa. Nó có ích cho ta. Thiên Chúa không đòi ta sám hối để hạ
giá ta, làm nhục ta, nhưng vì Ngài biết rằng sự cứu độ là ở đó, biết
rằng đó là cách duy nhất xứng đáng để ta vào lại trong sự sống và sự
thật, sau khi đã phạm tội.
Người nào còn muốn giữ tội trong lòng và không muốn nhận diện
nó, thì tội sẽ làm cho người đó hao mòn và đau khổ. Ngược lại, nếu
nhất định xưng thú với Thiên Chúa, ta sẽ cảm thấy được bình an và
hạnh phúc, "vì chính Người đã tha thứ tội vạ cho ta" (Tv 31/32,5).
3. Ðoạn tuyệt với tội lỗi
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* Ðây là bước thứ ba. Phaolô nói: "Hãy coi mình như đã chết đối với
tội lỗi", và "Tội lỗi đừng có thống trị thân xác phải chết của anh
em". Còn Phêrô thì bảo: "Ai chịu đau khổ trong thân xác, thì đoạn
tuyệt với tội lỗi, để bao lâu còn sống trong thân xác, người ấy không
theo những đam mê của con người nữa, mà theo ý muốn của Thiên
Chúa. Thật thế, trong quá khứ, anh em đã sống theo sở thích dân
ngoại đạo. Vậy là quá đủ rồi" (1Pr 4,1-3).
Ðây là giai đoạn quyết tâm. Phải làm gì? Rất đơn sơ. Phải có quyết
định dứt khoát và chân thành không còn phạm tội nữa. Nói như
Phêrô là: quá đủ rồi. Nói như Phaolô là: coi mình như đã chết đối
với tội lỗi.
Nói thế xem ra mới chỉ là muốn thôi, và ít thực tế. Không phải vậy
đâu. Ðương nhiên, không ai trong chúng ta có thể một sớm một
chiều không còn phạm tội nữa. Nhưng khi xét mình cẩn thận, mỗi
người sẽ nhận ra, bên cạnh nhiều tội mình phạm, có một vài tội nào
đó khác hơn những tội còn lại. Khác, vì phạm tự ý hơn. Ta biết thế,
và lưu ý hơn khi xưng, nhưng vẫn không có ý muốn đủ để nói: Thôi,
đủ rồi, vì ta có cảm tưởng sẽ không bao giờ thoát khỏi tội này. Thực
ra, chỉ là không muốn thoát, hoặc không muốn thoát ngay.
Augustinô có kể lại cuộc đấu tranh của mình chống lại tội nhục dục.
Có một lúc ngài xin với Chúa: "Lạy Chúa, xin ban cho con sự khiết
tịnh và tiết dục". Nhưng lại có một tiếng nói thầm kín xen vào:
"Chưa phải ngay bây giờ nha!" Cho tới lúc ngài phải kêu lên: "Tại
sao không phải ngay bây giờ? Tại sao phải để đến mai? Tại sao
không chấm dứt cuộc sống đáng xấu hổ của tôi ngay lúc này?
(Conf.VIII,7,12). Chỉ cần ngài nói "đủ rồi", là cảm thấy được tự do.
Tội lỗi cầm buộc ta, cho tới khi ta cũng biết nói: đủ rồi! dẹp! Chỉ khi
đó nó mới hết quyền năng chế ngự ta. Cũng như Chúa đã nói với
người bất toại ở hồ Bethsata, Ngài cũng nói với ta: "Con có muốn
khỏi bệnh không? (Ga 5,6). Con có thật sự muốn thế không? Vì nếu
con thật sự muốn, con sẽ được toại nguyện.
Có thể nhiều lần ta đã không muốn dây dưa với tội, đã xưng thú, thế
tại sao nó vẫn còn, ít ra một vài tội nào mà ta đặc biệt lưu ý? Lý do
là vì gốc rễ của nó vẫn còn bám vào mảnh đất nơi ta, vẫn còn một
sợi dây cột chặt ta với nó, dù chỉ là sợi dây nhỏ bé. Thánh Gioan
Thánh giá nói thế này: quan trọng không phải là xem con chim bị cột
bằng dây chỉ hay dây thừng. Nếu chỉ là muốn cho nó không bay
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được, thì dây nào cũng thế thôi. Ta cũng không thể thoát khỏi tội,
nếu còn thứ dây gì đó cột ta với nó.
* Cụ thể phải làm gì? Tiên vàn hãy đối diện với Chúa, cầu xin ơn
Thần Khí trợ lực, giúp ta can đảm biết coi mình như đã chết cho tội.
Sau đó tội không còn thống trị ta, đơn giản là vì ta không muốn nó
thống trị ta nữa.
Nếu vẫn còn tội trong đời ta (mà chắc chắn vẫn còn), thì đó không
phải là ta thông đồng với nó, mà chỉ là phải sống chung với nó, miễn
cưỡng mà sống với nó, nhưng vẫn không ngừng chống lại nó. Như
thế thì tình hình có khác trước. Ta không còn phải là kẻ đồng loã,
cho dù bên ngoài không thấy thay đổi. Người khác có thể vẫn thấy ta
phạm tội đó. Nhưng đối với Thiên Chúa thì khác. Ðã có sự gì đó
thay đổi, vì ta đã đứng về phía Ngài.
Nhưng cũng cần nhấn mạnh một điều: Phải biến ngay một quyết
định thành hiện thực, nếu không, nó sẽ tan thành mây khói. Phải làm
ngay một hành vi ngược lại. Phải từ chối ngay một thói quen của tội.
Nếu cứ lần lữa hôm mai, nó lại phát huy quyền lực trong ta là cái
chắc.
Kierkegaard có một nhận xét tinh tế như thế này: lời Chúa cho một
người thấy tội của anh ta là ham đánh bạc (có thể nới rộng tới tội cụ
thể khác của từng người). Anh ta biết rõ như thế là có tội, long trọng
hứa không bao giờ chơi nữa, "Chiều nay là lần cuối cùng". Chính cái
câu "Chiều nay là lần cuối cùng" mới chết! Thực ra, anh ta đã không
quyết định gì cả, và sẽ lại tiếp tục chơi y như trước. Lẽ ra, anh ta
phải tự nhủ thế này: "Ðược, mai mốt mày sẽ chơi. Tha hồ. Nhưng
chiều nay thì không. Nhất định không". Anh ta mà giữ được như tự
nhủ, nhất định không đánh bạc chiều hôm đó, thì sẽ được giải thoát,
và có lẽ sẽ không bao giờ còn đánh bạc nữa. Chúng ta cứ thử coi,
xem có đúng thế không.
Ngoài ra, không chỉ khước từ tội, mà còn khước từ cả dịp tội. Tránh
dịp tội gần, vì nuôi dưỡng dịp tội sẽ đi đến chỗ nuôi dưỡng chính tội.
Dịp tội giống như một ác thú thôi miên con mồi. Con mồi biết nguy
hiểm mà vẫn im re, để rồi sau đó bị ngấu nghiến mà vẫn không nhúc
nhích tí nào. Dịp tội có thể làm cho ý muốn của ta bị cám dỗ, bị thôi
miên, như nói với ta rằng: "Không lợi dụng cơ hội này, sẽ không bao
giờ có cơ hội khác nữa đâu. Không lợi dụng là ngốc." Ai không xa
tránh dịp tội, thì dịp tội sẽ làm cho người đó rơi vào trong tội.
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4. Huỷ diệt con người tội lỗi
* Ðây là bước thứ tư. Phaolô viết: "Con người cũ nơi chúng ta đã bị
đóng đinh vào thập giá với Ðức Kitô, như vậy, con người do tội lỗi
thống trị đã bị huỷ diệt, để chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi
nữa" (Rm 6,6). Trên Thập giá, Ðức Giêsu đã huỷ diệt cách tiềm tàng
thực tại tội lỗi. Giờ đây, Ngài ban cho ta khả năng huỷ diệt cách thực
tế con người tội lỗi nơi ta.
Có thể huỷ diệt con người tội lỗi bằng cách nào? Không thể chỉ bằng
ý muốn, vì thực tại tội lỗi nằm ngay trong ý muốn. Phải cậy nhờ vào
hành động của Thiên Chúa. Theo Kinh Thánh, sự kiện chúng ta là tội
nhân chưa phải là điều quan trọng nhất. Quan trọng là việc Thiên
Chúa tha thứ tội lỗi. Con người có thể phạm tội, nhưng không thể
tha tội. Chỉ mình Thiên Chúa có thể tha tội (Mc 2,7). Tha cách nào?
Thánh Phêrô, sau khi kêu gọi người ta sám hối, thì nói ngay: "Mỗi
người hãy chịu phép Rửa nhân danh Ðức Giêsu Kitô để được ơn tha
tội". Có nghĩa là: sám hối gắn liền với bí tích. Sự sám hối đầu tiên
đưa tới đức tin, thì bí tích là phép Rửa Tội. Còn đối với ta, sám hối
sau khi đã chịu phép Rửa Tội, thì bí tích là phép Giải Tội. Theo
Tertullianô, đây là "tấm bè cứu thoát lần thứ hai cho những ai đắm
tầu sau khi chịu phép Rửa Tội".
Giáo Hội đã được Chúa ban quyền tha tội nhân danh Ðức Giêsu và
nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần: "Anh em hãy nhận lấy Thánh
Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ
ai, thì người ấy bị cầm giữ" (Ga 20,22-23). Hoạt động của Thánh
Thần không chỉ ở chỗ làm cho ta xác tín mình phạm tội, mà còn giải
thoát ta khỏi tội.
Thiên Chúa có thể chọn một cách thức khác để tha tội. Nhưng Ngài
đã chọn cách này. Ta không có quyền thay đổi, khi cho rằng chỉ cần
đối diện với Chúa, không cần nại tới Giáo Hội qua bí tích Giải Tội.
Cách thức tha tội qua việc thú tội trong bí tích này còn đáp ứng với
nhu cầu sâu xa của tâm linh, nhu cầu được giải thoát khỏi cái đè nén
mình bằng cách bộc lộ nó ra. Hơn nữa, kinh nghiệm còn cho thấy bỏ
bê xưng tội sẽ làm mất dần sự nhạy cảm đối với tội và sự nhiệt thành
trong đời sống thiêng liêng.
* Tuy vậy, cách thức chúng ta đến với phép Giải Tội cũng phải được
canh tân trong Thần Khí, để nó thực sự hữu hiệu cho ta. Canh tân
trước hết theo nghĩa lãnh nhận bí tích không phải như một nghi thức,
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một thói quen, một bổn phận, nhưng như một nhu cầu của linh hồn,
một cuộc gặp gỡ cá nhân với Ðức Kitô Phục sinh. Chính Ðức Kitô,
qua Giáo Hội, luôn ban cho ta sức mạnh của Máu Thánh Ngài, sức
mạnh chữa lành ta, làm cho ta vui mừng vì được ơn cứu độ. Ðiều
này có nghĩa là phải khám phá lại quyền năng nhiệm mầu trong hành
vi bí tích.
Canh tân còn là nhìn lại điều chúng ta xưng. Thường ra khi xưng tội,
chúng ta chỉ để ý đến các tội đã phạm, mà không để ý đến chính tội
lỗi. Thánh Phaolô đã cho thấy ở đầu thư Rôma: có một yếu tố chung,
đi trước các tội riêng và là nguồn gốc của các tội này. Yếu tố đó là
sự vô đạo, tức từ chối tôn vinh và tạ ơn Thiên Chúa; là Thiên Chúa
dường như không có chỗ trong đời sống của ta hoặc chỉ ở bên lề.
Gốc rễ là ở đó, và từ đó mà tội lỗi phát triển. Nếu không đánh vào
gốc rễ, mà cứ xưng tội, mãi mãi vẫn chỉ là xưng các tội đã phạm và
những thiếu sót này khác, sẽ không đi đến đâu, không thực sự thay
đổi nhiều trong đời sống thiêng liêng. Có đánh thì đánh vào nguyên
nhân, hiệu quả mới hết.
Việc xưng tội của ta sẽ hữu hiệu biết bao, nếu ta có can đảm, một lần
nào đó, đi xuống tận gốc rễ. Ta không chỉ thấy mình có tội này lỗi
nọ, mà còn thấy mình là tội lỗi. Có lẽ lúc ấy ta thấy không cần làm
điều gì khác ngoài việc nghĩ tới hành vi tha thứ đầy an ủi của Chúa.
Ngoài bí tích Giải Tội thì bí tích Thánh Thể cũng có hiệu lực tổng
quát giải thoát ta khỏi tội (dĩ nhiên, với tội nặng, vẫn cần bí tích Giải
Tội). Trong Thánh Thể, chúng ta chạm tới chính nguồn mạch của
việc tha tội. Máu Chúa Kitô mà chúng ta lãnh nhận trong Thánh Thể
"thanh tẩy lương tâm chúng ta khỏi những việc đưa tới sự chết", như
thư Do thái nói (9,14). Mỗi lần ta uống Máu này, ăn Bánh này, ta
nhận được ơn tha thứ tội lỗi (Ambrosiô). Trước khi cho tín hữu rước
lễ, Linh mục nhắc cho họ ý ấy qua câu: "Ðây Chiên Thiên Chúa, đây
Ðấng xoá tội trần gian.".
5. Ðền bồi tội lỗi
Chúng ta có thể giúp cho hành động bí tích trên đây, cộng tác vào
việc huỷ diệt con người tội lỗi, đặc biệt bằng hai cách: bằng sự đau
khổ và bằng lời ca ngợi. Giáo Hội gọi đó là đền bồi hay đền tội,
được thực hiện bằng một việc đền tội nhỏ phải làm sau khi xưng tội.
* Thánh Phêrô nói: "Chính vì Ðức Kitô đã chịu đau khổ trong thân
xác, nên anh em cũng phải lấy tư tưởng này làm khí giới: ai chịu đau
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khổ trong thân xác, thì đoạn tuyệt với tội lỗi (1Pr 4,1). Chúng ta lưu
ý tới câu cuối cùng, như một nguyên tắc quan trọng được Phêrô nêu
ra: ai chịu đau khổ trong thân xác, thì đoạn tuyệt với tội lỗi.
Kể từ khi Ðức Kitô chấp nhận đau khổ và thánh hoá nó, nó có sức
mạnh nhiệm mầu tha tội, xua đuổi tội ra khỏi ta. Nó như cơn gió
mạnh làm rung cây cành thì hoa quả hư thối sẽ rụng hết. Ðau khổ
của ta như một sợi dây nối với cuộc Khổ nạn của Chúa, để ơn tha
thứ từ đó truyền xuống cho ta.
Thường ra, không phải là ta đi tìm sự đau khổ đâu. Mà cũng chẳng
dại gì đi tìm nó. Ðiều muốn nói ở đây là đón nhận đau khổ xẩy ra
trong đời với một tâm hồn mới, nhất là đau khổ phải chịu cách bất
công, như: bị chỉ trích, bị hiểu lầm, bị vu oan giá hoạ. Những đau
khổ như vậy liên kết ta với Ðức Kitô một cách đặc biệt. Ta chỉ có
thể liên kết thâm sâu hơn với Chúa khi "thông phần những đau khổ
của Ngài" (Pl 3,10), chứ không bằng cách nào khác. Chính nhờ đó
mà ta có thể chiến thắng tội cơ bản là sự hãnh diện, vênh vang.
Ðón nhận đau khổ ra sao? Tiên vàn đừng hay nhắc đến nỗi khổ của
mình, nếu không thật sự cần thiết và hữu ích. Có những người động
một chút là kêu khổ, hay càm ràm tả oán, mở miệng là than với thở.
Hãy giữ nó như một điều bí mật chỉ có Chúa và ta biết, để đừng làm
mất đặc tính đền tội của nó. Một Giáo Phụ ở sa mạc nói: "Ðau khổ
của bạn có lớn thế nào đi nữa, bạn phải chiến thắng nó trong sự thinh
lặng".
Tuy đau khổ vẫn còn là một mầu nhiệm, nhưng đã có cách giải quyết
từ sau Ðức Kitô. Biết lấy lòng tin mà chịu đau khổ, ta sẽ dần dần
khám phá ra vì sao có đau khổ và đau khổ giúp ích gì cho ta. Ta sẽ
thấy rằng, sau khi phạm tội, ta không thể bước đi cùng với Chúa,
không thể tiến tới trên con đường thánh thiện, mà không có đau khổ.
Chỉ một ít ngày không có đau khổ nào, ta sẽ thấy đời sống hời hợt,
nhạt nhẽo.
Chính vì vậy, ta hiểu tại sao, đối với các thánh, đau khổ thường
không còn là vấn đề nữa. Ngược lại, nó trở thành một ân sủng, như
Phaolô xác quyết: "Anh em đã được phúc chẳng những là tin vào
Ðức Kitô, mà còn được chịu đau khổ vì Ngài" (Pl 1,29). Như vậy,
theo thánh Tông đồ, đau khổ với Ðức Kitô là một hạnh phúc. Khi đó,
nó có thể trở thành điều duy nhất khiến cho người ta đáng sống vì
nó, đến nỗi có người như Têrêxa Giêsu đã xin với Chúa cho mình
hoặc chết hoặc chịu đau khổ.
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Thế nhưng đừng tự phụ là đã đạt đến mức đó (Sợ rằng lúc nhiệt tình
xin với Chúa, Chúa để cho đau khổ xẩy ra, sau chịu không nổi thì
kêu ối lên). Chỉ cần ta chấp nhận đau khổ nào xẩy ra cho ta, và thực
hành một chút từ bỏ. Quả thực, phải khởi sự bằng cách hy sinh các
lạc thú, để ngày nào đó có được cái thú biết hy sinh.
* Cùng với đau khổ, còn có một cách thức tốt khác để huỷ diệt con
người tội lỗi. Cách thức ấy là ca ngợi Thiên Chúa. Ðây là phương
tiện tuyệt vời để chống lại tội lỗi. Có lẽ chúng ta chưa hiểu hết ý
nghĩa của việc này. Nếu mối tội đầu, như Phaolô nói ở đầu thư
Rôma, là tội vô đạo, tức không tôn vinh và tạ ơn Thiên Chúa, thì
ngược lại với tội, không phải là nhân đức, nhưng là sự ca ngợi. Một
đàng thì không ca ngợi, còn đàng này thì ca ngợi.
Nếu có chống lại tội, chúng ta thường chỉ biết dùng những phương
tiện nhỏ. Phải biết dùng cả những phương tiện lớn nữa. Chống,
không chỉ bằng những phương tiện tiêu cực (không làm điều này
điều khác), mà còn bằng những phương tiện tích cực. Phương tiện
lớn và tích cực là chính Thiên Chúa. Ta đã không có tội, nếu có
Chúa nơi ta. Nơi nào Thiên Chúa đến, thì tội lỗi phải đi.
Ca ngợi có tương quan với lễ tế. Kinh Thánh thường nói đến hy lễ ca
ngợi (sacrifice de louange): "Hãy tiến dâng Thiên Chúa một lời tạ ơn
làm hy lễ. Kẻ dâng lời tạ ơn làm hy lễ, sẽ làm hiển danh Ta. Con sẽ
dâng lễ tế tạ ơn" (Tv 49/50,14.23; 116,17). Lễ tế đồng nghĩa với sát
tế và phá huỷ một cái gì đó. Vậy ca ngợi tạ ơn sát tế cái gì, phá huỷ
cái gì? Sát tế và phá huỷ sự kiêu căng của ta. Người ca ngợi Thiên
Chúa là người hiến dâng cho Ngài một lễ vật làm đẹp lòng Ngài
nhất. Lễ vật này không gì khác hơn là chính vinh danh của mình.
Khả năng thanh tẩy của lời ca ngợi là ở đó. Việc ca ngợi cũng nói
lên sự khiêm tốn của con người trước Thiên Chúa.
Ðiều phi thường nhất là mọi sự đều có thể trở thành lý do để ca ngợi
và tạ ơn, nếu muốn. Thậm chí tôi có thể tôn vinh Thiên Chúa vì tội
của tôi. Không phải tôn vinh vì tôi đã phạm tội. Nói thế là báng bổ
Thiên Chúa. Tôi tôn vinh vì điều Thiên Chúa đã làm đối với tội của
tôi, tức là Ngài vẫn tỏ lòng thương xót, tha thứ và cho tôi được sống.
Kinh Thánh nêu ra nhiều lý do để ca ngợi Thiên Chúa, nhưng không
lý do nào hơn lý do này: Ngài là một Thiên Chúa tha thứ tội lỗi.
"Thần minh nào sánh được như Ngài, Ðấng chịu đựng lỗi lầm, Ðấng
bỏ qua tội ác cho phần còn sót lại của cơ nghiệp Ngài? Người không
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giữ mãi cơn giận." (Mk 7,18). Chúng ta ca ngợi Thiên Chúa là Ðấng
đã biến điều xấu nhất trên thế gian là tội Ađam thành điều tốt (Vì
vậy, Phụng vụ đã ca lên trong Ðêm Vọng Phục sinh: Ôi, tội hồng
phúc, O felix culpa), huống hồ là tội của ta, chắc chắn nhẹ hơn tội
Ađam. Ngài cũng sẽ biến tội ta thành điều tốt và vinh quang cho
Ngài, bằng một cách mà chúng ta không được biết. Chúa đã mạc
khải cho một nhà thần bí (Julienne de Norwich) như thế này: "Tội thì
không thể tránh được.Nhưng cuối cùng, mọi sự và mỗi một sự rồi sẽ
tốt".
*
Chúng ta đã suy nghĩ về việc giải thoát tội như một cuộc xuất hành
vượt qua. Người Do Thái ngày xưa, sau khi vượt qua Biển Ðỏ bình
an vô sự, đã rất đỗi vui mừng, cùng với Mosê và Myriam hát bài ca
tạ ơn rằng: "Tôi xin hát mừng Chúa, Ðấng cao cả uy hùng. Kỵ binh
cùng chiến mã, Người xô xuống đại dương" (Xh 15,1tt). Sau cuộc
vượt qua hôm nay của ta, ta cũng phải hát mừng tạ ơn như vậy.
Pharaon mà Thiên Chúa đã để cho thất bại, chính là con người cũ
của ta. Chiến xa và kỵ binh Ai Cập đã bị Ngài xô xuống đại dương,
là những tội lỗi của ta. Ngôn sứ Mikêa cũng lặp lại như vậy: "Mọi
lỗi lầm chúng ta, Người ném xuống đáy biển" (Mk 7,19).
Vượt qua Biển Ðỏ rồi, giờ đây là lúc tiến lên núi Sinai, đi vào lễ
Ngũ Tuần. Tâm hồn chúng ta từ đây như một bầu da mới, sẵn sàng
đón nhận rượu mới là Thần Khí. Ðề tài này sẽ được khai triển trong
bài suy niệm tới.
VIII
CHÚA THÁNH THẦN
VÀ ÐỜI SỐNG MỚI
"Luật của Thần Khí ban sự sống" (Rm 8,2)
Sách Công vụ thuật lại biến cố Chúa Thánh Thần Hiện Xuống bắt
đầu bằng những lời này: "Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người
đang tề tựu ở một nơi" (Cv 2,1). Như vậy, ta có thể thấy đã có lễ
Ngũ Tuần trước khi có lễ Hiện Xuống, đã có một lễ Ngũ Tuần trong
do thái giáo, và chính trong ngày này mà Chúa Thánh Thần Hiện
Xuống. Nhiều năm sau biến cố này, các Tông Ðồ vẫn còn tiếp tục cử
hành lễ Ngũ Tuần cùng với các ngày lễ khác của do thái giáo.
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Chúng ta cũng biết là lễ Vượt qua của người Do Thái đã có rồi. Và
nếu Chúa Giêsu chết vào đúng dịp lễ này, thì không phải là chuyện
tình cờ, nhưng là để mạc khải mình như là lễ Vượt Qua mới, thực
hiện vĩnh viễn điều trước đây chỉ là hình bóng. Chúng ta chỉ có thể
hiểu lễ Vượt Qua mới, khi coi nó như nối dài lễ Vượt qua cũ tưởng
niệm cuộc Xuất hành và là lễ của Phụng vụ do thái giáo. Thế thì
cũng phải dựa vào lễ Ngũ Tuần của người Do Thái, mới có thể hiểu
lễ Hiện Xuống của kitô giáo, vì việc Chúa Thánh Thần đến cũng
thực hiện một hình bóng đã có.
1. Lễ Ngũ Tuần và Lề luật
* Trong Cựu ước, có hai cách giải thích cơ bản về lễ Ngũ Tuần.
Khởi thuỷ, đó là lễ các tuần (Tb 2,1) hay 7 tuần (Ðnl 16,9), lễ của
mùa gặt, trong đó người ta dâng của đầu mùa cho Thiên Chúa (Ds
28,26; Xh 23,16). Sau này, vào thời Ðức Giêsu, lễ này có thêm một
ý nghĩa mới: tưởng niệm việc công bố Lề luật trên núi Sinai và Giao
ước.
Từ một lễ gắn liền với chu kỳ thiên nhiên, lễ Ngũ Tuần biến thành
một lễ liên kết với lịch sử cứu độ. Ra khỏi Ai Cập, dân Chúa đi trong
sa mạc hết 50 ngày thì được Thiên Chúa ban Lề luật và thiết lập
Giao ước dựa trên Luật này, làm cho dân thành "một vương quốc tư
tế và một dân thánh" (Xh 19,6).
Liên hệ đến lễ Hiện Xuống: đâu là ý nghĩa của việc Chúa Thánh
Thần đến vào chính ngày Israel tưởng niệm Thiên Chúa ban Lề luật
và Giao ước? Chính là để nói lên rằng Chúa Thánh Thần là Luật
mới, luật tinh thần, đóng ấn cho Giao ước mới và vĩnh cửu, đồng
thời hiến thánh dân vương đế và tư tế là Giáo Hội. Quả thực, đây là
một mạc khải lớn về ý nghĩa của ngày lễ Hiện Xuống và về Chúa
Thánh Thần.
Augustinô viết: "Ai mà không kinh ngạc về sự trùng hợp này, mà
cũng là sự dị biệt này? Giữa cử hành Vượt qua với ngày Môsê nhận
bản văn Lề luật do ngón tay Thiên Chúa viết ra, có 50 ngày phân
cách. Cũng vậy, 50 ngày sau cuộc Tử nạn và Phục sinh của Ðấng bị
đem đi tế sát như chiên con, ngón tay Thiên Chúa, tức Chúa Thánh
Thần, cũng làm cho các tín hữu đang tụ họp nhau được đầy tràn bằng
chính Ngài".
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Ở đây, ta thấy lời các ngôn sứ xưa được thực hiện: "Ðây là Giao ước
Ta sẽ lập với nhà Israel sau những ngày đó - sấm ngôn của Ðức
Chúa - Ta sẽ ghi vào lòng dạ chúng, sẽ khắc vào tâm khảm chúng Lề
luật của Ta" (Gr 31,33). Ðúng vậy. Không còn phải là Luật viết trên
bia đá, nhưng là trong tim lòng. Không còn phải là Luật bên ngoài,
nhưng là luật bên trong. Êzêkiel còn cắt nghĩa rõ luật bên trong này
như sau: "Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần trí
mới vào lòng các ngươi. Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình
các ngươi, và sẽ ban tặng các ngươi một quả tim bằng thịt. Chính
thần trí của Ta, Ta sẽ đặt vào lòng các ngươi. Ta sẽ làm cho các
ngươi đi theo thánh chỉ, tuân giữ các phán quyết của Ta và đem ra
thi hành" (Ed 36,26-27).
* Chính nhờ những điều giáo đầu trên đây về ý nghĩa của lễ Ngũ
Tuần và của Giao ước mới mà ta có thể hiểu được điều Phaolô nói về
ân huệ của Thần Khí. Thánh Tông Ðồ viết: "Luật của Thần Khí ban
sự sống trong Ðức Kitô Giêsu đã giải thoát tôi khỏi luật của tội và sự
chết" (Rm 8,2).
Những gì Phaolô trình bầy về Thần Khí trong thư Rôma đều đối lập
với những gì được trình bầy về Lề luật. Chính Thần Khí cũng được
đồng hoá với một luật: luật của Thần Khí. Có nghĩa là: luật là Thần
Khí. Khi viết như vậy, chắc chắn Phaolô nhớ lại toàn bộ lời ngôn sứ
về đề tài Giao ước mới. Có thể thấy rõ điều này trong 2Cr 3,3-6:
Phaolô gọi cộng đồng của Giao ước mới là "bức thư của Ðức Kitô.
không phải viết bằng mực đen, nhưng bằng Thần Khí của Thiên
Chúa hằng sống, không phải ghi trên những tấm bia bằng đá, nhưng
trên những tấm bia bằng thịt, tức là lòng người". Phaolô còn gọi các
Tông Ðồ như là những người có "khả năng phục vụ Giao ước mới,
không phải Giao ước căn cứ trên chữ viết, nhưng dựa vào Thần Khí,
vì chữ viết thì giết chết, còn Thần Khí mới ban sự sống".
Như vậy, chúng ta có thể thấy phương thức chính giúp hiểu bản văn
rất phong phú về Chúa Thánh Thần trong chương 8 thư Rôma.
Phương thức đó là đọc đối chiếu Tân ước với Cựu ước. Phaolô nghĩ
tới những lời ngôn sứ trong Cựu ước loan báo Thần Khí sẽ xuống
đầy tràn thời Tân ước, và cho thấy những lòi đó được thực hiện vượt
quá mọi tiên liệu, Tuy vậy, những lời tiên báo này phải được coi như
một thứ huấn giáo soi sáng tâm trí ta, giúp ta mở rộng nhãn giới đức
tin, hiểu biết tất cả sự viên mãn của mầu nhiệm kitô giáo.
2. Thần Khí của Ðức Kitô
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* Cựu ước nói về Chúa Thánh Thần như hơi thở của Thiên Chúa, tạo
dựng và ban sự sống, đến với một số người, ban cho họ sức mạnh và
quyền năng phi thường, để chiến đấu, cai trị hoặc nói tiên tri. Như
vậy, hoạt động của Chúa Thánh Thần có chiều hướng công khai, bên
ngoài. Phải đợi tới thời các ngôn sứ (nhất là Giêrêmia và Êzêkiel),
các ngài mới cho thấy hoạt động của Chúa Thánh Thần có chiều
hướng nội tâm và cá nhân.
Thánh Thần hoạt động trong tâm hồn mỗi người, như một nguyên lý
đổi mới bên trong, giúp con người có thể trung thành giữ luật Thiên
Chúa. Thánh Thần là nguyên lý của Giao ước mới và của đời sống
mới.
Cách trình bầy của Phaolô về đời sống mới trong Thánh Thần nằm
trong viễn tượng nội tâm này, với những ý chính như sau: Thiên
Chúa ghi khắc Lề luật trong các tâm hồn nhờ Thần Khí; Luật mới
này là tình yêu, được ban trong phép Rửa Tội; Luật mới này cũng
giúp ta thực hành các luật khác, cho phép ta bước đi theo Thần Khí
khi vâng lời Phúc Âm.
* Ðể hiểu tất cả các điều đó, phải hiểu sự mới mẻ mà Ðức Kitô và
Giao ước mới mang lại là gì.
Phaolô xác quyết rằng luật cũ chỉ giúp ta biết tội, nhưng không cất
bỏ được tội. Nó không đem đến sự sống, mà chỉ cho thấy tình trạng
tội lỗi của ta, cũng như tình trạng thù nghịch với Thiên Chúa. Vì là
những quy tắc ở ngoài con người, luật Môsê không làm thay đổi tình
huống bên trong con người, không ảnh hưởng trên tâm hồn con
người. Sự sống và sự chết có trước Lề luật. Sống hay chết là tuỳ như
con người hướng về Thiên Chúa hay hướng về mình. Còn giữ luật
hay lỗi luật chỉ là cách bày tỏ ra bên ngoài điều đã được quyết định
từ bên trong. Thực tế, người ta thường hướng về mình, ích kỷ, "yêu
mình đến độ khinh mạn Thiên Chúa" (Augustinô). Ðó là tội cơ bản.
Phải cất bỏ nó bằng cách tái lập tình thân với Thiên Chúa, là tình
trạng đã có từ ban đầu, nhưng đã bị huỷ hoại vì cám dỗ của Satan.
Thì chính tình thân này được tái lập nhờ công nghiệp của Chúa Kitô.
"Ðiều mà Lề luật không thể làm được, vì bị tính xác thịt làm cho ra
suy yếu, thì Thiên Chúa đã làm: Khi sai Con mình đến mang thân
xác giống như thân xác tội lỗi chúng ta, để đền tội chúng ta, Thiên
Chúa đã lên án tội trong thân xác Con mình" (Rm 8,3). Trên Thập
giá, Chúa đã cất bỏ trái tim bằng đá của cả nhân loại, tức là mọi thù
nghịch với Thiên Chúa dưới chế độ Lề luật. Ngài đã "đóng đinh vào
Thập giá con người cũ nơi chúng ta, và đã huỷ diệt con người do tội
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lỗi thống trị" (Rm 6,6), đã mang lấy cái chết của ta. Ðổi lại, Ngài
ban cho ta sự sống. Phaolô diễn tả điều này khi nói rằng Thần Khí
ban sự sống trong Ðức Kitô Giêsu (Rm 8,2).
* Vậy Thánh Thần đuợc đổ tràn xuống trên Giáo Hội vào ngày lễ
Ngũ Tuần, là đến từ cuộc Vượt qua của Ðức Kitô. Ngài là một Thần
Khí Vượt qua, là hơi thở của Ðấng Phục sinh. Nhờ sống lại, Ađam
mới đã trở thành "Thần Khí ban sự sống" (1Cr 15,45).
Tác giả Phúc Âm thứ tư diễn tả xác quyết trên bằng một hình ảnh cụ
thể: trên Thập giá, Ðức Giêsu "trao Thần Khí" (Ga 19,30). Câu này
có hai nghĩa: một nghĩa tự nhiên (trút hơi thở cuối cùng, chết), một
nghĩa thần bí (Ðức Giêsu trút Thần Khí ra). Theo Gioan, hơi thở
cuối cùng của Chúa lại là hơi thở đầu tiên của Giáo Hội. Ðức Giêsu
trút Thần Khí ra là cho Giáo Hội, bởi Giáo Hội, được biểu tượng
bằng nước (Rửa Tội) và máu (Thánh Thể), khai sinh từ cái chết lúc
này của Chúa. Ý nghĩa thần bí này còn được củng cố, khi mà sau đó
ít lâu, Chúa Phục sinh thổi hơi trên các môn đệ và nói: "Anh em hãy
nhận lấy Thánh Thần" (Ga 20,22).
Thánh Thần mà chúng ta lãnh nhận là một ngôi vị, Ngôi Ba Thiên
Chúa. Từ đây, trong Ðức Kitô, Ngài hằng sống với loài người. Ngài
được đổ tràn xuống Ðầu và các chi thể, làm nên "một Thân Thể và
một Thần Khí".
Do đó, đừng tưởng Hiện Xuống làm giảm vai trò của Vượt Qua, khi
cho rằng việc nhấn mạnh Chúa Thánh Thần sẽ làm lu mờ Chúa
Giêsu, như thể Chúa Thánh Thần biểu thị thời kỳ thứ ba, vượt qua
thời kỳ của Chúa Giêsu. Ngược lại, Thánh Thần "làm chứng về Chúa
Giêsu" (Ga 15,26), lấy những gì của Chúa Giêsu mà loan báo cho ta
(Ga 16,14-15). Chúa Thánh Thần không làm những sự mới, nhưng
làm cho mọi sự được nên mới.
3. Tâm hồn mới
* Thần Khí Ðức Kitô, khi đến với chúng ta, sẽ làm thay đổi tình
trạng trong tâm hồn mà Luật cũ không làm được.
Làm thay đổi bằng cách nào? Bao lâu chúng ta còn "sống cho mình",
tức sống trong tội, bấy lâu Thiên Chúa vẫn còn giống như Ðấng cản
mũi kỳ đà. Giữa Thiên Chúa và con người có sự thù nghịch. Con
người ham hố điều này điều kia, nhưng Thiên Chúa ngăn cản họ,
chống lại ước muốn xấu xa của họ bằng những mệnh lệnh: ngươi
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phải thế này, ngươi không được thế kia. Phaolô nói: "Hướng đi của
tính xác thịt là sự phản nghịch cùng Thiên Chúa, vì tính xác thịt
không phục tùng luật của Thiên Chúa" (Rm 8,7).
Một khi Chúa Thánh Thần đến và làm chủ tâm hồn ta, thì khi đó sẽ
có thay đổi. Nếu trong lòng ta còn có mầm mống giận hờn Thiên
Chúa, thì giờ đây, Chúa Thánh Thần cho ta thấy Thiên Chúa là Ðấng
nhân từ, là bạn chứ không phải thù. Thánh Thần cho ta thấy những
gì Thiên Chúa đã có thể làm cho ta, giúp ta hiểu rằng chính vì ta mà
Thiên Chúa đã không tha cho Con mình. Thánh Thần đổ vào lòng ta
tình yêu của Thiên Chúa (Rm 5,5), để ta biết yêu mến Thiên Chúa,
và sẵn sàng làm điều Ngài truyền dạy.
* Luật của Thần Khí hay Luật mới, hiểu theo nghĩa hẹp, không phải
là luật được Ðức Giêsu công bố trong bài giảng về 8 mối phúc thật,
nhưng là luật ghi trong lòng con người vào ngày lễ Ngũ Tuần.
Chắc chắn những luật Phúc Âm truyền dạy thì cao quý và hoàn hảo
hơn luật Môsê. Nhưng chỉ mình chúng mà thôi, chúng vẫn không
hoàn toàn hữu hiệu. Nếu chỉ coi việc công bố ý muốn mới của
Thiiên Chúa qua các Phúc Âm là đủ, người ta sẽ không giải thích
được vì sao Ðức Giêsu lại phải chết, vì sao Chúa Thánh Thần phải
đến. Chính các Tông Ðồ cũng đã không coi việc công bố đó là đủ.
Các ông đã được Chúa dạy đủ điều, vậy mà lúc Chúa chịu Khổ nạn,
vẫn không có can đảm thực hiện chỉ một điều thôi trong các lệnh
truyền của Chúa: ai vả má này thì hãy chìa cả má kia. Ðàng này, kẻ
thù chưa kịp vả, đã tháo chạy tán loạn. Nếu Ðức Giêsu chỉ bằng lòng
với việc công bố điều răn mới là yêu thương nhau (Ga 13,34), điều
răn này vẫn chỉ là "chữ viết", là luật cũ.
Chỉ vào ngày lễ Ngũ Tuần, khi Chúa Giêsu, nhờ Thần Khí, đã đổ
tràn tình yêu này xuống tâm hồn các môn đệ, khi đó điều răn mới
này mới thành luật mới theo nghĩa đầy đủ, thành luật của Thần Khí
ban sự sống. Chính nhờ Thần Khí, chứ không phải do "chữ viết", mà
điều răn này là mới. Không có ân sủng bên trong của Thần Khí, thì
ngay cả Phúc Âm, ngay cả điều răn mới, cũng vẫn là luật cũ, là "chữ
viết".
* Luật mới này hoạt động cụ thể ra sao? Ta có thể gọi là luật mới
theo nghĩa nào? Nó hoạt động bằng tình yêu. Luật mới không gì
khác hơn cái mà Ðức Giêsu gọi là "điều răn mới". Chúa Thánh Thần
đã ghi khắc luật mới này trong tâm hồn ta, bằng cách đổ tràn tình
yêu vào lòng ta: "Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng
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chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta" (Rm 5,5).
Ðây là tình yêu mà Thiên Chúa đã yêu ta và nhờ nó, Ngài làm cho ta
yêu Ngài và yêu anh em. Ta có được khả năng mới để yêu thương.
Có người cho rằng biến tình yêu thành một mệnh lệnh là một điều
phi lý. Tình yêu mà không có tự do, nhưng được truyền phải làm, nó
là thứ tình yêu nào vậy?
Có thể trả lời như thế này: Có hai cách khiến cho con người làm hay
không làm điều gì đó: cưỡng bách và lôi cuốn. Luật thì theo cách thứ
nhất, có hình phạt đi kèm. Tình yêu theo cách thứ hai. Ðưa một cái
kẹo trước mắt đứa trẻ, nó giơ tay với lấy. Có ai cưỡng bách nó đâu.
Chính cái kẹo lôi cuốn nó đấy chứ! Giới thiệu điều tốt cho một
người đang khao khát điều tốt, người đó vồ vập lấy ngay. Cũng
không có ai cưỡng bách cả. Chỉ có lòng khao khát thúc đẩy người
đó. Tình yêu giống như sức mạnh của linh hồn đưa người ta đến với
đối tượng mong ước.
Chính theo nghĩa này mà Chúa Thánh Thần - nói một cách cụ thể là
tình yêu - được gọi là "luật", là "điều răn". Tình yêu tạo nên trong ta
một sự năng động, thúc đẩy ta làm mọi điều Thiên Chúa muốn, làm
một cách bộc phát, vì ta coi điều Thiên Chúa muốn là điều ta muốn,
người Thiên Chúa yêu là người ta yêu. Cũng giống như một người
đang yêu, vui vẻ làm mọi sự, một cách bộc phát, không do thói quen,
không do tính toán.
Chúng ta có thể nói: sống trong ân sủng, theo luật của Thần Khí, là
sống như người đang yêu, được tình yêu kích động. Tình yêu tạo ra
một mối tương giao khác giữa hai người thế nào, thì Thánh Thần
cũng tạo ra mối tương giao khác giữa ta và Thiên Chúa như vậy.
4. Tương quan giữa tình yêu và lề luật
* Một khi đã sống theo Thần Khí, thì đâu là vai trò của việc giữ
luật? Luật nói đây là luật thành văn, vẫn còn nhiều trong đời sống
chúng ta (luật Thiên Chúa. luật Giáo Hội, luật Phúc Âm, luật riêng.).
Các luật này nói lên một ý muốn khách quan, áp đặt trên ta từ bên
ngoài.
Trong lịch sử Giáo Hội, có nhiều phong trào cho rằng những luật
này không phù hợp với tinh thần và đời sống kitô giáo. Nhân danh
sự tự do của Thần Khí, họ chối bỏ mọi thứ luật lệ. Những phong trào
này luôn bị Giáo Hội bài bác.
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Ðể trả lời cho vấn đề, cứ dựa vào Phúc Âm. Ðức Giêsu nói Ngài đến
không để huỷ bỏ luật, nhưng kiện toàn nó (Mt 5,7). Thế nào là kiện
toàn? Phaolô trả lời: "Yêu thương là chu toàn Lề luật" (Rm 13,10).
Còn Chúa thì dạy: "Tất cả Luật Môsê và các sách ngôn sứ đều tuỳ
thuộc vào hai điều răn ấy (mến Chúa, yêu người)" (Mt 22,40). Vậy
tình yêu không thay thế Lề luật, nhưng tuân giữ nó, thực hiện nó, tức
là đem nó ra thực hành. "Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy" (Ga
14,23). Tình yêu còn là sức mạnh duy nhất có thể giúp người ta giữ
luật thực sự.
Giữa luật bên trong của Thần Khí và luật thành văn bên ngoài,
không có đối lập, không có xung khắc, ngược lại, có sự cộng tác với
nhau. Luật bên trong được ban để giữ luật bên ngoài. Augustinô nói:
"Lề luật được ban để người ta tìm kiếm ân sủng, và ân sủng được
ban để người ta tuân giư Lề luật". Việc giữ luật là thước đo tình yêu,
là dấu chỉ giúp người ta nhận ra là mình đang sống theo Thần Khí
hay theo xác thịt: "Yêu mến Thiên Chúa là giữ các điều răn của
Người" (1Ga 5,3).
Như vậy, tình yêu không huỷ bỏ các điều răn, nhưng thực hiện
chúng. Không những theo nghĩa: ai yêu thì có sức mạnh giữ các điều
luật truyền dạy, mà còn theo nghĩa sâu sắc hơn: ai yêu thì thực hiện
mục tiêu tối hậu của luật là làm cho người đó hoà hợp với ý muốn
của Thiên Chúa. Giả sử có ai giữ luật một cách hoàn hảo, nhưng
không có tâm tình bên trong phát xuất từ tình yêu để sẵn sàng giữ
luật, người đó chỉ vờ giữ luật, hoặc giữ chỉ vì lý do nào đó, không
phải vì Chúa, hoặc coi luật như có khả năng cứu độ (tức trở lại với
não trạng Cựu ước). Luật không có vai trò cứu độ, không có khả
năng ban sự sống. Chính xác, nó là phương tiện giúp cho người ta
biết ý muốn của Thiên Chúa. Thế thôi.
Ðể hiểu mối tương quan tích cực giữa Lề luật và tình yêu trong chế
độ ân sủng, thử nghĩ đến trường hợp một phụ nữ mang thai chẳng
hạn. Bác sĩ dặn chị ta nhiều điều: được ăn cái gì, không được ăn cái
gì, được làm cái gì, không được làm cái gì. Vì chị đang mong ngóng
đứa con sắp chào đời, chỉ biết sống cho nó, nên sẵn sàng tuân theo
mọi chỉ dẫn đó. Chị giữ không phải vì những lời của bác sĩ, không
phải vì sợ bị trách móc, mà chỉ vì yêu thai nhi trong bụng. Luật của
chị là tình yêu. Chị không hành động vì bị cưỡng bách, nhưng bị lôi
cuốn. Cái thai của chị lôi cuốn chị. Dầu vậy, không một ai hành
động nhiệt thành và cần mẫn hơn chị. Chị yêu đứa con, muốn điều
tốt cho nó, nhưng vì chưa biết rõ điều gì lợi hay hại cho nó, nên sẵn
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sàng nghe theo những chỉ dẫn tốt của người khác. Vai trò và ý nghĩa
của Lệ luật dưới chế độ ân sủng cũng na ná như thế.
Bởi vậy, ta hiểu vì sao, sau khi minh chứng thời kỳ của Lề luật đã
chấm dứt, Phaolô lại đề ra cho người kitô hữu vô số quy luật. Cái
phải chấm dứt chính là một cách thức quan niệm về lề luật, và phải
bắt đầu bằng một cách thức quan niệm khác. Từ đây, những luật này
là nhằm phục vụ cho sự sống mới trong ta. Chúng giống như những
chỉ dẫn của bác sĩ dành cho người phụ nữ đang cưu mang trong dạ
một mầm sống mới.
* Nếu như tình yêu bảo vệ Lề luật thì, đổi lại, Lề luật cũng bảo vệ và
phục vụ tình yêu. Bằng nhiều cách.
Một cách tiêu cực, luật giúp ngăn ngừa tội lỗi. Luật được đặt ra là
cho người tội lỗi (1Tm 1,9), mà tất cả chúng ta còn là tội nhân. Tuy
ta đã lãnh nhận Thần Khí, nhưng mới chỉ như lãnh nhận của đầu
mùa. Nơi ta, con người cũ còn chung chạ với con người mới. Bao lâu
còn dục tình thì Chúa quan phòng ban cho ta những mệnh lệnh, để
giúp ta nhận ra chúng, và chống lại chúng, dù chỉ do sợ bị phạt. Luật
là một yếu tố hỗ trợ sự tự do của ta, vì sự tự do này chưa ổn định.
Nó không chống lại tự do của ta đâu. Người nào tưởng phải từ chối
mọi thứ luật lệ nhân danh sự tự do của con người, người đó quả là
lầm, vì không biết rõ tình trạng của sự tự do này sau khi đã phạm tội.
Ngoài vai trò tiêu cực trên, luật còn có vai trò tích cực khác: giúp
chúng ta biện biệt đâu là ý muốn thực sự của Chúa. Nhờ ơn Chúa
Thánh Thần, chúng ta gắn bó một cách tổng quát với ý muốn của
Thiên Chúa, coi ý của Ngài là ý của ta và muốn thi hành. Thế nhưng
có thể ta chưa biết rõ những khía cạnh hàm chứa trong ý muốn này.
Một phần những khía cạnh này được diễn tả trong luật. Luật cho
thấy ý Chúa đòi hỏi thế nào trên bình diện cụ thể, trong những việc
cụ thể, trong đời sống cụ thể.
Ngoài ra, theo một ý nghĩa sâu sắc hơn, chính luật bảo vệ tình yêu.
"Chỉ khi nào có bổn phận phải yêu, thì tình yêu mới được bảo đảm
mãi mãi không biến chất" (Kierkegaard). Câu trên muốn nói thế này:
Con người chúng ta khi yêu, càng yêu mặn nồng thì càng lo lắng, vì
nhận ra mối nguy bắt gặp trong tình yêu. Ðây không có ý nói đến nỗi
sợ người mình yêu bỏ mình, vì nếu là tình yêu đối với Thiên Chúa,
Ngài không bao giờ bỏ ta. Mối nguy ở đây là từ chính ta. Quả thực,
ta biết rằng mình hay thay đổi lắm: nay yêu, mai có thể chán. Bây
giờ đang yêu, sợ mai chán sẽ gây ra những mất mát không thể sửa
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chữa. Thế nên ta đi bước trước bằng cách dùng luật mà ràng buộc
tình yêu của mình. Con người nhất thời có thể thay đổi, nhưng luật
thì không. Nhờ có luật bảo vệ mà tình yêu được bảo đảm.
Ðiều này có thể giúp chúng ta liên tưởng đến luật hôn nhân ràng
buộc tình yêu giữa hai người nam nữ. Không những xã hội và Thiên
Chúa cũng như Giáo Hội đòi hỏi luật đó mà, xét riêng khía cạnh tình
yêu thôi, luật cũng là yếu tố bảo vệ nó. Dĩ nhiên, phải dựa vào lời
Chúa để khám phá ra mối tương quan sinh tử và sâu sắc giữa luật và
tình yêu, mới thấy tại sao phải ràng buộc mãi với tình yêu, và không
ngại biến tình yêu thành một bổn phận. Ðể có thể thực sự yêu, con
người phải bắt đầu bằng cách tự ràng buộc mình.
Nhận định trên không chỉ đúng cho tình yêu giữa con người, mà còn
và càng đúng cho tình yêu đối với Chúa. Chúng ta có thể tự hỏi: sao
phải tự ràng buộc mình để yêu Chúa, bằng cách tuân giữ một quy
luật tôn giáo? Sao phải tuyên khấn để buộc mình sống nghèo khó,
khiết tịnh và vâng phục, vì đã có luật bên trong lôi cuốn ta giữ và
sống những điều đó? Trả lời: Chính vì trong một lúc sốt sắng, ta cảm
thấy được Chúa lôi kéo, ta yêu mến Ngài và muốn có Ngài luôn mãi.
Nhưng vì ta thất thường, lòng dạ hay thay đổi, mà lại sợ mất Ngài,
nên ta tự ràng buộc bằng những lời khấn hứa đó, để bảo đảm cho
tình yêu của ta khỏi biến chất.
Lý do ràng buộc của ta cũng tựa như lý do của Ulysse trong thần
thoại hy lạp. Sau nhiều năm lưu lạc, Ulysse nhất quyết trở về quê
hương sống dưới mái nhà xưa. Nhưng ông phải vượt qua vùng biển
có nhiều nàng tiên cá cám dỗ ông dừng chân hưởng lạc thú. Ông đã
phải tự cột chặt mình vào cột buồm. Nhờ đó mà về lại được với gia
đình. Ðể duy trì tình yêu đối với Chúa, ta cũng phải cột mình (Một
trong những cách cột là tìm cho mình một vị linh hướng hay cha giải
tội để trình bầy và nghe chỉ giáo).
Tình yêu của con người được mời gọi sao chép tình yêu của Thiên
Chúa. Nơi Thiên Chúa, tình yêu là một bổn phận. Thiên Chúa "phải"
yêu vì bản tính của Ngài là Tình Yêu. Ngài không thể làm khác hơn.
Ngài cũng bị ràng buộc. Thế mà tình yêu của Ngài lại tự do hơn hết
và nhưng không hơn hết. Nơi Thiên Chúa, bổn phận yêu không đối
lập với sự tự do yêu. Ngược lại, bổn phận và sự tự do này ăn khớp
với nhau cách hoàn hảo.
Chúng ta hãy bắt chước Ngài, dấn thân yêu thương một cách tự do,
biến tình yêu thành một bổn phận, một luật. Hoặc đúng hơn, chấp
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nhận luật do Thiên Chúa truyền dạy là: "Ngươi phải yêu mến Ðức
Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn
ngươi. Ngươi phải yêu người thân cận ngươi như chính mình" (Mt
22,37tt).
5. Một lễ Hiện Xuống mới
* Biết sự khác biệt giữa luật cũ và ân sủng không chỉ là một vấn đề
lý thuyết, nhưng còn là một vấn đề thực tế, vì nó đem lại hậu quả tức
thời cho việc định hướng đời sống chúng ta. Hậu quả đó là chúng ta
phải thực hiện một bước vượt qua từ lề luật sang ân sủng. Ðức Giêsu
đã vượt qua từ Cựu ước sang Tân ước, chúng ta phải thực hiện bước
ấy một cách thiêng liêng trong đời sống của mỗi người.
Trên nguyên tắc, chúng ta đã đi vào Giao ước mới nhờ phép Rửa
Tội, nhưng trên thực tế, hành vi trên đòi hỏi cả một đời để thực hiện,
vì chúng ta vẫn còn đầy những dục vọng của xác thịt, còn tìm kiếm
hư danh, còn tin tưởng vào việc làm. Xét khách quan, người ta có
thể sống dưới chế độ ân sủng, nhưng xét chủ quan, xét từ tâm hồn,
người ta lại sống dưới chế độ lề luật, trong đó có lẽ có ít nhiều người
trong chúng ta chăng.
Chưa hết. Ngay cả khi đã tiến dần tới sự tự do của Thần Khí, chúng
ta vẫn có thể rơi lại vào trong chế độ lề luật, mà lắm khi không cảm
thấy. Phaolô đã từng khiển trách giáo đoàn Galát, sau khi đã bắt đầu
bằng Thần Khí, cuối cùng lại chạy theo xác thịt (Gl 3,3; 5,1). Lời
khiển trách của Phaolô cho thấy người ta có thể làm suy giảm hay
làm mất ân sủng bằng nhiều cách: có thể do phạm tội, có thể do vụ
luật, có thể do tìm kiếm sự công chính riêng của mình. Nguy cơ lòng
trí trở lại với Giao ước cũ vẫn không ngừng đe doạ. Thế nên phải
chống lại nó như Phaolô đã làm thời ngài. Sống trong Giao ước mới
là như bơi ngược dòng. Một khi ngừng bơi là dòng nước đưa ta trở
lại.
* Thử nhìn ra chung quanh để thấy nguy cơ này như thế nào. Trong
nhiều bài giảng, bài huấn giáo. người ta nhấn mạnh một phía những
bổn phận, những nhân đức, nết xấu. và, nói chung, tất cả những gì
con người phải làm, trong khi coi ân sủng như một thứ đồ viện trợ
của Thiên Chúa dành cho con người trong suốt nỗ lực nhọc nhằn của
họ, thế cho điều mà một mình họ không làm được. Lẽ ra phải coi ân
sủng như một yếu tố đi trước những nỗ lực này, để làm cho chúng có
thể thực hiện được và có công phúc. Do đó, người ta khó nhìn thấy
sự mới mẻ của kitô giáo. Sự mới mẻ này lu mờ khi không phải ân
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sủng tạo ra bổn phận, nhưng là lề luật tạo ra bổn phận, lu mờ khi
người ta không quan niệm bổn phận như một món nợ đối với Thiên
Chúa để tỏ lòng biết ơn Ngài, nhưng như một cái gì đó khiến Thiên
Chúa phải biết ơn con người.
Trong một môi trường tu trì chẳng hạn, sự mới mẻ kitô giáo cũng có
thể lu mờ lắm. Thử ra ví dụ: ở nhà thử, nhà tập, trong các dịp tĩnh
tâm, thậm chí trong cả cuộc đời, có thể có hội dòng dành quá nhiều
thời giờ để nói về đoàn sủng riêng, truyền thống và luật dòng, linh
đạo riêng của dòng, hơn là dành thời giờ để nói về Chúa Kitô và
Thần Khí của Ngài. Như vậy, trọng tâm chú ý từ từ hoán đổi: thay vì
phải tiên vàn chú ý tới Thiên Chúa, bây giờ là chú ý tới con người,
thay vì coi ân sủng là trọng tâm, lại coi lề luật là trọng tâm. Gioan
viết: "Lề luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Môsê, còn ân sủng và
sự thật thì nhờ Ðức Giêsu Kitô mà có" (Ga 1,17). Áp dụng cho
chúng ta hôm nay trong Giáo Hội, điều này có nghĩa là con người có
thể ban bố những quy luật, các vị lập dòng có thể đặt ra những quy
tắc sống, nhưng chỉ mình Ðức Kitô, nhờ Thần Khí, là có thể ban sức
mạnh giúp ta giữ những luật đó.
* Thế nên, cần phải hướng trở lại về Ðức Kitô, về Giao ước mới.
Phaolô có nói tới một bức màn che khuất tâm hồn không cho ta nhìn
thấy vinh quang siêu việt của Giao ước mới (2Cr 3,14tt). Chỉ khi trở
lại với Chúa, màn mới được cất đi. Cần một sự đổi mới sâu xa trong
Thần Khí. Cần một lễ Hiện Xuống mới. Lễ Hiện Xuống đầu tiên hệ
tại ở việc ban luật mới tạo nên tâm hồn mới và Giao ước mới, cũng
như làm cho người ta có thể yêu mến và phục vụ Thiên Chúa trong
Ðức Kitô, theo một cách thức mới, thì một lễ Hiện Xuống mới cũng
phải giúp chúng ta thực hiện được như vậy, chứ không chỉ ở chỗ nở
rộ các đoàn sủng, các thừa tác vụ.
Một cách cụ thể đối với mỗi người chúng ta, con đường đi vào lễ
Hiện Xuống mới đang hình thành trong Giáo Hội, là đổi mới chính
phép Rửa của ta. Lửa của Thần Khí đã được thắp lên trong ta ngày ta
chịu phép Rửa Tội. Ta chỉ cần khơi lớp tro bao phủ nó, để nó lại bắt
đầu bùng lên, và làm cho chúng ta có khả năng yêu mến. Nếu chúng
ta quyết tâm đổi mới, dựa vào Thần Khí là nguyên lý bên trong của
sự sống mới, Thiên Chúa cũng sẽ ban cho ta cơ hội có kinh nghiệm
về sự đổi mới này, như Ngài đã ban cho Giáo Hội ngày xưa, để, như
Augustinô nói, chúng ta trở thành "những con người mới, những
người thừa tự Giao ước mới, những ca viên hát bài ca mới".
IX
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CHÚA THÁNH THẦN
VÀ KINH NGUYỆN
"Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta"
(Rm 8,26)
Tất cả chương 8 của thư Rôma tràn ngập sự hiện diện và hoạt động
của Thần Khí. Phaolô nói về Chúa Thánh Thần như là nguyên lý của
đời sống mới nơi ta, khi ta chịu phép Rửa Tội. Giờ đây ngài nêu ra
một số hoạt động đặc thù của Chúa Thánh Thần, mà nổi bật hơn cả
là kinh nguyện. Chúa Thánh Thần chính là nguyên lý của kinh
nguyện mới.
Trong số những việc lành ta làm, thì chỉ kinh nguyện là có đặc tính
"lợi ích mọi bề" (1Tm 4,8). Kinh nguyện là phương thế cần thiết để
thăng tiến trên đường nhân đức. Chân phước Angela Foligno viết:
"Nếu bạn muốn bắt đầu có được ánh sáng của Chúa, bạn hãy cầu
nguyện. Nếu bạn đã bước vào con đường đưa đến sự trọn lành, và
nếu bạn muốn ánh sáng này toả rộng nơi bạn, bạn hãy cầu nguyện.
Nếu bạn muốn đức tin, hãy cầu nguyện. Nếu bạn muốn đức mến, hãy
cầu nguyện. Càng bị thử thách, càng phải kiên trì cầu nguyện. Quả
thực, kinh nguyện ban cho bạn ánh sáng, giải thoát bạn khỏi các cám
dỗ, làm cho bạn nên trong sạch, kết hợp bạn với Thiên Chúa".
Augustinô có nói: "Cứ yêu đi và làm điều bạn muốn" (Ama et fac
quod vis). Nếu câu ấy đúng, thì nói như truyền thống Chính thống
giáo "Cứ cầu nguyện đi và làm điều bạn muốn", cũng đúng không
kém. Kinh nguyện giống như hơi thở của linh hồn. Cũng như hô hấp
cần cho các cơ quan của thân xác, kinh nguyện cũng cần cho linh
hồn, nhất là khi muốn thăng tiến trong đời sống thiêng liêng.
1. Sự "yếu hèn" của chúng ta trong kinh nguyện
Phaolô viết: "Thần Khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn. Vì
chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải, nhưng chính Thần
Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta bằng những tiếng rên siết khôn
tả. Và Thiên Chúa, Ðấng thấu suốt tâm can, biết Thần Khí muốn nói
gì, vì Thần Khí cầu thay nguyện giúp cho các thánh theo đúng ý
Thiên Chúa" (Rm 8,26-27).
Hai câu trên cho ta biết nhiều điều về kinh nguyện.
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* Trước hết chúng cho biết lý do của kinh nguyện, giúp ta khám phá
ra nền tảng thần học của kinh nguyện. Chúng ta đã được cứu chuộc,
đã có mọi sự, không còn án phạt, thoát khỏi luật tội lỗi và sự chết,
tại sao còn phải cầu nguyện, sao cần phải có Thần Khí giúp đỡ? Bộ
chúng ta chưa thực sự lãnh nhận Thần Khí sao?
Chắc chắn chúng ta đã lãnh nhận Thần Khí, nhưng mới lãnh nhận
như của đầu mùa, như khai ân thôi. Chúng ta đã có ơn cứu độ, nhưng
chưa viên mãn. Cái viên mãn còn đang ở phía trước. Như vậy, tình
huống của ta sống giữa thế gian là tình huống giữa cái đã có và cái
chưa có, đã có của đầu mùa và chưa có thực tại viên mãn. Nếu cái đã
có giúp ta có thể cầu nguyện, thì cái chưa có đòi ta phải cầu nguyện.
Ðó là lý do vì sao ta cầu nguyện. Kinh nguyện của ta dựa trên cái đã
chiếm hữu nhờ đức tin, để hướng tới cái còn đang hy vọng nhờ đức
cậy. Tự nền tảng, kinh nguyện là khát vọng mạnh mẽ hướng tới dự
tự do đầy đủ của con cái Chúa, hướng tới vinh quang. Nó giống như
tiếng rên siết của người phụ nữ đang sinh con (Rm 8,22).
Ở đây, chúng ta muốn nói đặc biệt về kinh nguyện xin ơn và kinh
nguyện chuyển cầu, là những kinh nguyện riêng của thời còn nhu
cầu là thời chúng ta đang sống hiện nay.
* Tình cảnh yếu hèn của ta như Phaolô nói, tiên vàn phản ánh trong
chính kinh nguyện của ta. Kinh nguyện của ta yếu hèn. Quả thực ta
không biết xin gì, và cũng không biết xin thế nào cho phải. Yếu hèn
hay bất toàn không chỉ ở trong những điều ta cầu xin, mà, sâu xa
hơn, còn ỏ trong chính thái độ và tinh thần của ta khi cầu nguyện.
Cầu nguyện mà không hiệu quả, vì chúng ta là những con người xấu,
xin những điều xấu, xin cách thức xấu (mali mala male petimus). Ðó
là do ta vẫn còn ích kỷ. Vậy Thần Khí đến giúp ta, điều chỉnh những
gì xấu hay bất toàn nơi ta.
Trước hết là xin điều xấu. Phaolô quả quyết: ta không biết xin gì.
Dường như quả quyết này không đúng với thực tế, vì khi cầu
nguyện, chúng ta biết, thường là rất rõ, mình xin gì với Thiên Chúa.
Chúng ta có khối điều để xin Ngài. Tuy vậy, thường ra chúng ta lại
giống với bác nông dân mà một nhà tu đức xưa có lần đã đưa ra làm
ví dụ. Bác được vinh dự bệ kiến nhà vua, có thể trực tiếp bầy tỏ
nguyện vọng của mình. Nhiều nguyện vọng lắm. Ðây là cơ hội có
một không hai trong đời bác. Nhưng khi cơ hội đến, và được nhà vua
hỏi, bác lại chỉ biết xin vua ban. một tạ phân để bón ruộng!
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Những điều chúng ta xin với Chúa thường cũng nhỏ nhặt như vậy,
liên hệ tới lợi ích vật chất, chỉ giúp cho cuộc đời này. Chúng chỉ là
"phân bón" so với những gì Chúa sẵn sàng ban cho ta. Chúng chỉ là
những cái được ban thêm cho những ai tiên vàn biết tìm kiếm Nước
Thiên Chúa.
Chúa Thánh Thần sẽ giúp ta về những điều phải xin. Ngài cầu thay
nguyện giúp cho ta rập theo ý Thiên Chúa, tức là xin những điều
Ngài biết là Thiên Chúa muốn ban cho ta qua kinh nguyện, và như
vậy, kinh nguyện có hiệu quả. Thần Khí thấu suốt sự sâu thẳm của
Thiên Chúa. Ngài biết dự định của Thiên Chúa như thế nào đối với
ta.
2. Học tập cầu nguyện theo Kinh Thánh
* Sự bất toàn đáng nói hơn không ở trong điều xin cho bằng ở nơi
chính người xin, người cầu nguyện. Chúa Thánh Thần giúp đỡ sự
yếu hèn của ta bằng cách điều chỉnh tâm hồn ta. Ngài dạy ta cầu
nguyện không phải như những con người xấu, mà là những con
người tốt, với thái độ của con cái, chứ không phải của nô lệ.
Phaolô quả quyết rằng Thần Khí cầu nguyện nơi ta hoặc dạy ta cầu
nguyện "bằng những tiếng rên siết khôn tả". Muốn hiểu Chúa Thánh
Thần rên siết như thế nào, cách cầu nguyện của Thần Khí nơi ta như
thế nào, cứ mở Kinh Thánh. Thần Khí cầu nguyện âm thầm nơi ta
cũng chính là Thần Khí đã cầu nguyện minh nhiên trong Kinh
Thánh. Ðấng đã linh hứng những trang sách Kinh Thánh cũng đã
linh hứng những kinh nguyện có trong Kinh Thánh. Những kinh
nguyện đó là những tiếng rên siết khôn tả của Thần Khí. Ngài đã cầu
nguyện trong Kinh Thánh thế nào, thì Ngài cũng đang cầu nguyện
hôm nay trong Giáo Hội và trong các tâm hồn như vậy. Chúa Thánh
Thần không có hai cách cầu nguyện khác nhau đâu. Thế nên chúng
ta phải học tập cầu nguyện theo Kinh Thánh, để hài hoà chúng ta với
Thần Khí, và học cầu nguyện như Ngài cầu nguyện và dạy người ta
cầu nguyện.
* Ðâu là những tình cảm, thái độ của người cầu nguyện trong Kinh
Thánh, những người đã được Thần Khí linh hứng khi cầu nguyện?
Thử điểm vài khuôn mặt lớn: Abraham, Môsê, Giêrêmia, là những
người được Kinh Thánh coi là những người cầu bầu có thế giá (Gr
15,1; 2Mc 15,14). Ðiều nổi bật nhất nơi các ngài là sự tín thác và
mạnh bạo đến độ khó tin, khi các ngài thưa với Thiên Chúa.
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Chúng ta quá biết lời cầu xin của Abraham cho hai thành Sôđôma và
Gômôra (St 18,22tt). Khởi đầu, Abraham như muốn nói: Tôi không
thể tin được là Ngài sắp làm một chuyện động trời như vậy. Sau đó
là xin tha cho dân thành, liên tiếp nhiều lần, mỗi lần đều nói đại
khái: Tôi quả đường đột mà thưa với Chúa tôi. Xin đừng chấp, để tôi
nói. Xin Ngài đừng nổi giận, để tôi nói lần nữa (Ðúng là kiểu mặc
cả, trả giá, cò kè bớt một thêm hai!). Abraham quả là táo bạo. Ông
biết thân phận mình chứ. Nhưng cứ nói, vì ông là bạn hữu với Thiên
Chúa (Is 41,8), và giữa bạn với nhau, đâu có ngại.
Môsê còn bạo hơn. Sau lúc dân đúc bò vàmg để thờ, Thiên Chúa nói
với ông: "Ðứng lên, xuống mau khỏi đây, vì dân của ngươi đã hư
hỏng rồi, dân mà ngươi đã đưa ra khỏi Ai Cập". Môsê đã thưa lại:
"Ðó là dân của Ngài, cơ nghiệp Ngài đã dùng sức mạnh lớn lao và
cánh tay uy quyền đưa ra khỏi đất Ai Cập" (Ðnl 9,12.29). Ý muốn
nói là: bây giờ dân hư hỏng, thì nó là của tôi. Nhưng trước đây, nó
tốt lành, nó là dân của Ngài mà! Ngái đã cứu nó mà! Phải chăng là
một cách nhắc cho Chúa nhớ lại như thế? Rồi khi Chúa định tiêu diệt
dân này, để làm cho ông một dân lớn khác (Xh 32,10), Môsê lại nhắc
khéo: Ngài cẩn thận nha! Kẻo các dân khác nhạo cười là Ngài đã cứu
nó, rồi lại giết nó trong sa mạc! Kinh Thánh nói Thiên Chúa đã đàm
đạo với Môsê như người ta nói với nhau (Xh 33,11), như bạn với
bạn. Và chính Chúa Thánh Thần đã linh hứng những lời cầu xin như
thế đó!
Phần Giêrêmia, ông đã dám kêu lên với Chúa thế này: "Người đã dụ
dỗ tôi. Tôi sẽ không nghĩ đến Người nữa, tôi sẽ không nói nhân danh
Người nữa" (Gr 20,7-9).
Giải thích thế nào về những lời lẽ trên đây? Phải chăng Thiên Chúa
xúi con người bất kính với Ngài, vì chính Ngài linh hứng và chấp
nhận những lời cầu nguyện như vậy? Câu trả lời là thế này: Có thể
xẩy ra điều trên, vì mối liên hệ giữa người cầu nguyện và Thiên
Chúa thật bảo đảm. Ngườì cầu nguyện rất ý thức về sự uy linh và
thánh thiện của Thiên Chúa. Ông hoàn toàn phục tùng Ngài, vì Ngài
vẫn là Thiên Chúa của ông.
Tựu trung, lý do là ở nơi tâm hồn người cầu nguyện. Họ không cầu
nguyện như những con người xấu, vì vậy họ không cầu nguyện một
cách xấu. Tấm lòng của những con người này gắn chặt với tấm lòng
của Thiên Chúa. Không một điều gì hay một người nào có thể thay
đổi nó. Những lời bầy tỏ sự lo âu, phiền muộn hay trách móc của họ
đối với Chúa là ở trên bình diện tư tưởng (vì họ không hiểu hành
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động nhiệm mầu của Ngài), chứ không ở trong tâm hồn. Tâm hồn họ
hoàn toàn luỵ phục Ngài.
Người cầu nguyện luôn sẵn sàng chấp nhận Thiên Chúa có lý, cho
dù Ngài làm gì đi nữa, ngay cả khi Ngài nổi giận với họ (Is 12,1).
Con người biết mình đang nói chuyện với ai, và chấp nhận Ngài đến
cùng. Lúc bị thử thách, lời kinh mà họ thích tương tự thế này:
"Trong hết mọi việc Chúa làm cho chúng con, Chúa đã xử công
minh chính trực. Mọi việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Ðường lối
Chúa quả là ngay thẳng. Mọi phán quyết của Ngài thật công minh.
Bởi vì chúng con đã phạm tội, nên Người đã giáng xuống tất cả
những điều ấy" (Ðn 3,27tt; Ðnl 32,4tt).
3. Kinh nguyện của những người đạo đức giả
* Ðể thấy rõ hơn kinh nguyện trên đây là tốt, thử đối chiếu với kinh
nguyện xấu của con người xác thịt, cũng được Kinh Thánh ghi lại.
Qua miệng Isaia, Thiên Chúa đã than phiền: "Dân này chỉ đến với Ta
bằng miệng, tôn vinh Ta bằng môi; còn lòng chúng thì xa Ta lắm"
(Is 29,30). Có lần Ðức Giêsu dẫn lời trên đây khi nói với nhóm Biệt
phái: "Những kẻ đạo đức giả kia, ngôn sứ Isaia thật đã nói tiên tri rất
đúng về các ông." (Mt 15,7-8). Ðức Giêsu coi lời cầu nguyện chỉ
bằng môi miệng là giả hình, đạo đức giả. Người cầu nguyện của
Kinh Thánh có tấm lòng ở kề bên Chúa, còn môi miệng lắm khi lại
xa Chúa, nghĩa là có những lời thưa khó nghe, ngạo ngược, những
điều phiền trách Chúa. Ngược lại, người cầu nguyện giả hình có môi
miệng ở gần Chúa, tức luôn có lời lẽ kính trọng Ngài, nhưng lòng họ
lại tách xa Ngài, theo nghĩa chống lại Ngài. Có một Thánh vịnh nói
về những người cầu nguyện kiểu này như sau: "Miệng họ phỉnh phờ
Chúa. Lưỡi họ lừa dối Người. Còn lòng dạ chẳng chút gì gắn bó" (Tv
78,36).
* Khi Chúa than phiền: "dân này kinh Ta bằng môi bằng miệng, còn
lòng chúng thì lại xa Ta", Chúa không có ý nói về sự chia trí thuần
tuý khi cầu nguyện. Ðiều này ai mà chả có, và có luôn. Chúa muốn
nói về một điều nghiêm trọng hơn nhiều: lòng nói ngược lại với
miệng, tức là một tâm hồn dối trá. Thế nào là dối trá ở đây? Là khi
con người muốn những cái Thiên Chúa có, hơn là muốn chính Ngài.
Thiên Chúa bị coi như dụng cụ để phục vụ con người. Không còn là
lời cầu xin của một người bạn, nhưng là của một nô lệ, biết mình yếu
đuối, thiếu thốn, và chủ mình quyền năng, dư dật, nên cầu xin chỉ để
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nhằm khai thác chủ. Cầu nguyện nhằm mua chuộc, chứ không phải
là hành vi phát xuất tự đáy lòng.
Từ một thái độ như vậy sẽ nảy sinh một thứ kinh nguyện quanh co,
tạm gọi là kinh nguyện "ngoại giao". Nói chuyện tâm tình khác hẳn
nói chuyện ngoại giao. Tâm tình thì được tự do bên trong, dám nhìn
vào mắt nhau, không có hậu ý, không cần cân nhắc nhiều về lời nói,
hiểu nhau dù không nhiều lời, thậm chí đôi khi không cần nói, mà
nhìn nhau cũng đủ. Còn ngoại giao đòi thận trọng, cân nhắc từng lời
từng chữ.
Thế nhưng Thiên Chúa là Ðấng thấu suốt tâm hồn. Ngoại giao có thể
lừa được nhau, nhưng không thể lừa được Thiên Chúa. Thiên Chúa
biết rõ lòng con người đang cầu nguyện như thế nào. Ðiều Ngài tìm
kiếm đầu tiên là sự chân thành của tâm hồn. Có nó, mọi sự khác đều
làm Ngài hài lòng. Không có nó, tất cả những cái khác đều vất đi.
Phải nhận rằng chúng ta hôm nay khó mà cầu nguyện với tâm tình
đơn thành và thái độ táo bạo như những Abraham, Môsê, Giêrêmia
hay tác giả Thánh vịnh ngày trước. Chúng ta thấy mình tội lỗi, đúng
thôi, nhưng lại thiếu những điều kiện nội tâm cần thiết để cầu
nguyện như trên. Vậy cần tìm lại tâm hồn của những người cầu
nguyện lớn trong Kinh Thánh.
4. Kinh nguyện của Ðưc Giêsu và của Thần Khí.
* Biết Thần Khí đã cầu nguyện thế nào nơi Abraham. là điều quan
trọng. Biết Thần Khí cầu nguyện thế nào nơi Ðức Giêsu còn quan
trọng hơn, vì chính Thần Khí của Ðức Giêsu đang cầu nguyện nơi
chúng ta hôm nay bằng những tiếng rên siết khôn tả.
Nơi Ðức Giêsu, sự gắn bó bên trong với Thiên Chúa đạt tới chỗ
tuyệt hảo. Như ta thấy nơi những người cầu nguyện trong Kinh
Thánh, sự gắn bó này là yếu tố quan trọng nhất của kinh nguyện.
Chúa Cha luôn nhận lời Ðức Giêsu, vì Ngài luôn làm đẹp lòng Cha
(Ga 4,34; 11,42). Chúa Cha nhận lời, vì Ðức Giêsu vâng phục như
một người con. Con chỉ xin điều Cha muốn, và Cha muốn tất cả
những gì Con xin.
Qua lời Chúa, qua Ðức Giêsu, ta thấy điều quan trọng nhất khi cầu
nguyện không phải là những gì nói ra trên môi miệng, nhưng là
những gì ta có trong lòng; không phải là đối tượng của kinh nguyện,
nhưng tiên vàn là chủ thể cầu nguyện, con người cầu nguyện.
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* Cái mới do Thần Khí mang lại cho đời sống cầu nguyện là ở chỗ
Ngài tái tạo con người cầu nguyện thành con người mới, bạn hữu với
Thiên Chúa, cất đi tấm lòng giả hình của người nô lệ. Khi đến với ta,
Thần Khí không chỉ dạy ta cầu nguyện, nhưng còn cầu nguyện trong
ta. Thần Khí không ban cho ta một luật cầu nguyện, nhưng là một ơn
cầu nguyện. Phải có ơn đã, rồi ta mới tập cầu nguyện theo cung cách
của Abraham, của Môsê, ngay cả của Ðức Giêsu. "Thiên Chúa đã sai
Thần Khí của Con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên:
Abba, Cha ơi" (Gl 4,6). Chính đó là cầu nguyện "trong Thần Khí"
hoặc "nhờ Thần Khí" (Ep 6,18).
Trong kinh nguyện cũng như trong những việc khác, Thần Khí
không tự mình nói ra. Ngài không nói điều gì mới mẻ khác lạ. Ngài
chỉ làm sống lại trong tâm hồn ta kinh nguyện của Ðức Giêsu. Ðức
Giêsu nói về Thánh Thần như sau: "Người sẽ lấy những gì của Thầy
mà loan báo cho anh em" (Ga ,16,14). Áp dụng vào trường hợp ở
đây, ta có thể nói: Thánh Thần lấy kinh nguyện của Ðức Giêsu mà
ban cho ta. Nhờ vậy, chúng ta có thể nói rất đúng là: không còn phải
tôi cầu nguyện nữa, mà là Ðức Kitô cầu nguyện trong tôi. Chính
tiếng Abba chứng thực rằng người cầu nguyện trong ta, nhờ Thần
Khí, chính là Ðức Giêsu, Con Thiên Chúa.Người ấy không thể là
Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần không thể gọi Thiên Chúa là
Cha, vì Ngài không được sinh ra, nhưng là nhiệm xuất từ Cha. Khi
dạy chúng ta kêu lên: Abba, Chúa Thánh Thần như thể một người
mẹ dạy con mình nói: ba, cha.
* Chúa Thánh Thần đổ vào lòng ta tình cảm của người con, tình cảm
làm cho ta cảm thấy mình là con cái Thiên Chúa (Rm 8,16). Ðôi lúc,
vào dịp tĩnh tâm chẳng hạn, chúng ta cảm nhận được điều ấy. Và
trong kinh nguyện, chúng ta hoàn toàn phó thác, vâng phục, gọi
Thiên Chúa là Cha với cả tâm tình. Nhưng đó là trường hợp đặc biệt.
Còn thường ra, nhiều người kêu "Cha", "Lạy Cha chúng con" mà
chẳng cảm thấy gì. Chúng ta chỉ thuần tuý lặp lại lời Chúa dạy.
Tuy nhiên, có điều cần nhớ: tiếng kêu trên, dù không làm cho ta cảm
thấy gì đi nữa, lại làm cho Chúa Cha vui mừng. Khi ấy, ta giống như
một nhạc sĩ bị điếc, vẫn tiếp tục sáng tac những khúc nhạc đem lại
niềm vui cho thính giả, dù chính mình không nghe thấy một dấu
nhạc nào. Thường ra, khi kêu lên "Cha ơi", "Lạy Cha", ta chỉ nghĩ
đến điều gì đó liên hệ với ta, hầu như không bao giờ nghĩ nó có ý
nghĩa gì đối với Thiên Chúa là Ðấng đang nghe, không bao giờ nghĩ
nó gây ra tác động nào nơi Thiên Chúa. Chúng ta không bao giờ nghĩ
tới niềm vui của Thiên Chúa được chúng ta gọi là Cha. Người làm
cha chắc chắn phải vui khi thấy con cái kêu mình là "ba", "cha". Mỗi
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lần được nghe gọi, người đó dường như lại trở thành cha, vì tiếng
gọi đó nhắc nhớ vai trò của người đó là cha, nhắc thực hiện vai trò
làm cha. Ðức Giêsu biết rõ như thế, nên Ngài thường kêu lên với
Thiên Chúa: Lạy Cha. Và Ngài dạy ta làm như vậy.
Vậy khi gọi Thiên Chúa là Cha, chúng ta sẽ làm cho Ngài vui hết
chỗ nói. Dựa vào một câu Kinh Thánh (Hs 11,8), tôi có thể quả
quyết: Khi Thiên Chúa được ta gọi là Cha, lòng Ngài thổn thức và
ruột gan Ngài bồi hồi. Ta hãy làm cho Thiên Chúa được như thế, cả
khi ta không cảm thấy gì.
* Khi cùng với Thần Khí cầu nguyện thật sự, ta có thể thấy rằng
cách cầu nguyện đơn giản nhất, là lặp lại lời kinh Ðức Giêsu đã dạy
(kinh Lạy Cha), như người xưa lặp đi lặp lại lời kêu cầu Danh Ðức
Giêsu ("Lạy Ðức Giêsu, xin thương xót con là kẻ có tội"). Chắc chắn
ta không thể chú tâm đến từng lời từng chữ, nhưng việc lặp đi lặp lại
vẫn tạo ra một nhịp kinh nguyện trong tâm trí. Khi đọc, đôi khi tâm
trí ta để ý đến một lời xin nào đó trong 7 lời xin. Bất cứ nhu cầu nào
của đời sống, tình trạng nào của tâm hồn cũng đều được phản ánh
trong lời kinh này.
Ðặc biệt, kinh Lạy Cha là kinh nguyện lúc thử thách, giống với lời
kinh Ðức Giêsu dâng lên Chúa Cha trong Vườn Cây Dầu. Ở đó, khi
thưa với Thiên Chúa, Ðức Giêsu gọi Thiên Chúa là "Cha" (Mc
14,36), "Lạy Cha" (Mt 26,39). Ngài xin cho ý Cha được nên trọn, y
như chúng ta đọc trong kinh Lạy Cha, xin Cha cho "chén rời khỏi"
Ngài, như chúng ta xin Chúa Cha cứu chúng ta cho khỏi sự dữ và
đừng để chúng ta sa chước cám dỗ, tức là những thử thách. Những
lúc gặp thử thách, sống trong tăm tối, chúng ta sẽ cảm thấy được an
ủi, khi biết rằng Chúa Thánh Thần tiếp tục nơi ta lời cầu nguyện của
Ðức Giêsu ở Vuờn Cây Dầu. Chúng ta cảm thấy được an ủi khi biết
rằng những tiếng rên siết khôn tả của Chúa Thánh Thần nơi ta, vào
những lúc đó, vươn lên tới Chúa Cha, hoà lẫn với những "tiếng kêu
van khóc lóc" mà Ðức Giêsu dâng lên Chúa Cha, "khi còn sống kiếp
phàm nhân" (Dt 5,7).
Tưởng cũng nên nhắc ở đây lời của Augustinô: "Chúa chúng ta, Ðức
Giêsu Kitô, là Ðấng cầu nguyện cho ta, cầu nguyện trong ta, và được
ta cầu nguyện. Người cầu nguyện cho ta với tư cách là linh mục của
ta. Người cầu nguyện trong ta với tư cách là Ðầu của ta. Người được
ta cầu nguyện với tư cách là Thiên Chúa của ta. Vậy ta hãy nhận biết
tiếng của ta nơi Người, và tiếng của Người trong ta".
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5. Cầu nguyện trong Thần Khí
* Tiếng của Thần Khí trong ta giống như kho tàng quý giá chôn giấu
trong thửa ruộng tâm hồn ta, giống như "mạch nước ban sự sống
thầm thĩ trong lòng ta rằng: Hãy đến với Chúa Cha" (Ignatiô
Antiokia). Ở những vùng khô cạn, khi gặp một mạch nước ngầm,
người ta cố đào bới đưa nó lên mặt đất để sử dụng. Chúng ta có nơi
mình "mạch nước vọt lên đem lại sự sống đời đời" (Ga 4,14), phải cố
gắng đưa nó ra ánh sáng của tâm trí ta. Và phải luôn đưa nó ra, tìm
lại nó, vì ta thường xuyên để nó bị che lấp bởi những tiếng ồn ào,
những chuyện tào lao vô tích sự, những lo toan về xác thịt.
Ngày nay, nhiều người tìm lại được nhu cầu và sở thích cầu nguyện,
nhưng lắm khi lại muốn tìm đến những nơi mãi đâu đâu. Ðó không
nhất thiết là điều xấu. Ðôi khi cũng cần thay đổi bầu khí. Nhưng hãy
nhớ lời Augustinô nói: "Hãy trở vào trong chính bạn. Chân lý ở bên
trong con người". Ðúng vậy. Thiên Chúa ở trong ta, mà ta chỉ lo đi
tìm Ngài ở bên ngoài. Kinh nguyện ở trong ta, mà ta lại mải mê đi
tìm nó ở bên ngoài.
* Thánh Thần hiện diện trong ta không những làm sống động lời cầu
xin của ta, mà còn làm cho bất cứ hình thức cầu nguyện nào được
sống động và chân thực. Ðặc biệt là kinh nguyện Phụng vụ. Quả
thực, khi ta cầu nguyện tự phát bằng lời lẽ riêng, thì Chúa Thánh
Thần làm cho lời cầu nguyện của ta thành lời cầu nguyện của Ngài.
Nhưng khi ta cầu nguyện bằng lời của Kinh Thánh hoặc của Phụng
vụ, ta làm cho lời cầu nguyện của Chúa Thánh Thần trở thành lời
cầu nguyện của ta. Và điều này bảo đảm hơn nhiều.
Ngay cả kinh nguyện chiêm niệm, tôn thờ, nếu được làm "trong
Thần Khí", cũng rất có lợi. Theo thánh Basiliô, Thần Khí là "nơi",
"chỗ" mà ta phải đi vào để chiêm ngắm và tôn thờ Thiên Chúa. Sách
Xuất hành kể: Ðể có thể được Thiên Chúa tỏ mình ra, để có thể
chiêm ngắm Ngài đi qua, Môsê đã ẩn mình trong hốc đá. Chúng ta
cũng phải ẩn mình trong hốc đá là Thần Khí, để có thể chiêm quan
Chúa. Sách Ðệ nhị luật đòi phải thượng tiến lễ hy sinh chỉ ở chỗ nào
Thiên Chúa đã chọn (Ðnl 12,13-14). Chỗ mà Thiên Chúa đã chọn
cho ta để ta dâng tiến hy tế chính là "trong Thần Khí". Ðức Giêsu
cũng đã dạy ta như thế khi Ngài nói: "Những người thờ phượng đích
thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong Thần Khí và sự thật" (Ga 4,23).
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Như vậy, không những tâm hồn là đền thờ của Chúa Thánh Thần, mà
chính Thánh Thần cũg là đền thờ của linh hồn. Trong đền thờ này, ta
có thể chiêm ngắm Chúa thật gần gũi, vì Thánh Thần là Thiên Chúa.
Nơi Ngài, chúng ta đến không phải với một vị trung gian nào đó,
nhưng là chính Thiên Chúa. Ngài ở trong ta và ở trong Thiên Chúa.
Thờ phượng trong Thần Khí có nghĩa là thờ phượng trong ánh sáng
của Chúa Thánh Thần. Từ bên trong, Ngài mở ra cho ta mầu nhiệm
Ðức Kitô, và qua Ðức Kitô, đưa ta lên tới Chúa Cha. Ðó là bí mật và
cũng là đặc quyền của Chúa Thánh Thần.
* Việc cầu nguyện trong Thần Khí đem lại cho ta nhiều hy vọng.
Tuy vậy, trong thực tế, liên hệ đến đời sống thiêng liêng và luân lý
của mình, nhiều người cảm thấy mình bất lực trước các cám dỗ, thấy
mình không thể đáp lại những đòi hỏi của luân lý Phúc Âm. Quả
thực, chỉ dựa vào sức riêng, thì đúng là bất lực, bất khả. Phải có ơn
thánh. Nhưng ơn thánh lại là ơn ban nhưng không, chứ không phải
do ta đáng được. Thất vọng chăng? Bỏ cuộc chăng? Công đồng
Trentô nói: "Khi ban ơn cho ta, Thiên Chúa truyền ta làm điều ta có
thể làm, và truyền ta xin điều ta không thể làm" (DS 1536). Khi đã
làm mọi sự có thể làm mà không có kết quả, chẳng hạn tìm mọi
phương cách chống lại cám dỗ cũng chẳng đi đến đâu, thì vẫn còn
một điều có thể làm là cầu nguyện, Nếu đã cầu nguyện rồi thì tiếp
tục cầu nguyện nữa.
Cái khác giữa Cựu ước và Tân ước là ở chỗ này: trong chế độ cũ (Lề
luật), Thiên Chúa truyền khi nói với con người: "Ngươi hãy làm điều
ta truyền cho ngươi". Còn trong chế độ mới (ân sủng), con người xin
khi thưa với Chúa: "Xin ban cho con điều Chúa truyền". Augustinô
đã khám phá ra bí mật này. Ngài bị cám dỗ về đức trong sạch, dùng
nhiều phương sách chống lại mà chẳng ăn thua. Thế rồi ngài đổi
kiểu: thay vì tự mình chống lại, ngài bắt đầu cùng với Thiên Chúa
chiến đấu. Ngài viết: "Lạy Chúa, Chúa truyền cho con phải trong
sạch, thì xin ban cho con điều Chúa truyền, và rồi truyền cho con
điều Chúa muốn". Nghĩa là xin trước để được ơn, rồi có thể làm điều
Chúa truyền. Kết quả là từ đó ngài giữ được đức trong sạch.
Như đã nói trên, kinh nguyện là hơi thở của linh hồn. Với người sắp
ngất, ngạt thở, người ta giục người đó thở mạnh. Cũng vậy, đối với
người sắp sa chước cám dỗ, sắp đầu hàng trước những thử thách,
người đó cũng được thúc giục phải cầu nguyện nhiều, gia tăng cầu
nguyện. Không ít người làm chứng là đời sống của họ thay đổi, kể từ
lúc họ biết dành ra một giờ mỗi ngày để cầu nguyện, và cố duy trì nó
bằng bất cứ giá nào.
	
  

96	
  

6. Kinh nguyện chuyển cầu
Sức mạnh của kinh nguyện được thể hiện nhất là trong việc chuyển
cầu, cầu thay nguyện giúp cho người khác. Thần Khí chuyển cầu cho
ta, thế nên phương tiện bảo đảm nhất để hài hoà với kinh nguyện của
Chúa Thánh Thần là ta cũng chuyển cầu cho các anh chị em, cho
mọi người.
Trong lời nguyện tế hiến, Ðức Giêsu để lại cho ta một mẫu gương
chuyển cầu rất cao đẹp: "Con cầu xin cho họ. Xin Cha gìn giữ họ
khỏi ác thần. Con không chỉ cầu nguyện cho những người này,
nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào Con" (Ga 17,9tt). Ðức
Giêsu tương đối ít cầu xin cho mình, nhung xin rất nhiều cho người
khác. Nhờ Thánh Thần là Ðấng chuyển cầu cho ta, Ðức Giêsu tiếp
tục lời nguyện chuyển cầu cho ta.
Trở lại với Kinh Thánh. Ta thấy người cầu nguyện tỏ ra mạnh dạn
trước mặt Chúa nhất, chính là khi cầu thay nguyện giúp cho người
khác. Và lời nguyện chuyển cầu này làm Thiên Chúa rất hài lòng. Vì
sao? Vì khi không còn dấu vết ích kỷ, lời chuyển cầu đó phản ánh rõ
nhất tính chất nhưng không của Thiên Chúa, hoà hợp với ý của
Thiên Chúa là muốn cho mọi người đuợc ơn cứu độ (1Tm 2,4).
Trong đoạn cuối sách Gióp, ta thấy vì Gióp cầu xin cho 3 người bạn
đã nói những lời khinh mạn Thiên Chúa, nên Thiên Chúa đã tha cho
họ, và đã phục hồi tài sản cho ông (G 42,8-10). Người Tôi tớ của
Giavê, nói trong Isaia, được Thiên Chúa ban muôn người làm gia
sản, vì đã can thiệp cho những kẻ tội lỗi (Is 53,12).
Lời chuyển cầu còn có hiệu lực đặc biệt khi người cầu nguyện là
người được Thiên Chúa đặt làm đầu trong dân hay trong cộng đoàn.
Chính Môsê đã đứng trước nhan Thiên Chúa như đứng nơi tiền
tuyến, để ngăn ngừa cơn thịnh nộ của Thiên Chúa muốn tiêu diệt
dân. Vậy mà Thiên Chúa lại thích hành động đó, và đã rút lại điều
dữ định làm (Xh 32,14). Vậy những người đứng đầu một cộng đoàn
chẳng hạn, nếu thấy cộng đoàn có điều xấu, cứ đứng về phía họ và
cầu xin, cùng với họ và cho họ. Ðừng đứng về phía Chúa mà nổi
giận với họ. Dĩ nhiên, trước mặt họ thì phải hết sức bênh vực Thiên
Chúa.
Thiên Chúa giầu lòng thương xót, tuy có bổn phận sửa phạt, nhưng
tìm mọi hoàn cảnh giảm khinh có thể có để khỏi phạt, và rất vui
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mừng khi thấy các anh em của phạm nhân xin cho phạm nhân khỏi bị
phạt. Thiên Chúa phải than phiền khi không thấy người anh chị em
nào giơ tay van xin: "Người đã thấy chẳng có ai phản ứng. Người
ngạc nhiên vì không ai can thiệp" (Is 59,16). Cùng một lời than
phiền như vậy trong Ezêkiel: "Ta đã kiếm trong bọn một người.
đứng trước nhan Ta. nhằm ngăn cản Ta. nhưng Ta không tìm ra" (Ed
22,30). Chúng ta hãy là những người can thiệp đó, dâng lời cầu xin
của ta cho các anh chị em mình.
Chúng ta có thể đúc kết về ý nghĩa và hiệu lực của việc chuyển cầu
bằng lời sau đây của Ambrosiô: "Nếu bạn cầu nguyện cho bạn, bạn
chỉ có một mình cầu nguyện cho bạn. Và nếu mỗi người chỉ cầu
nguyện cho mình, ân sủng mà người cầu nguyện nhận được ít hơn là
nơi người chuyển cầu cho người khác. Nhưng nếu mỗi người cầu
nguyện cho mọi người, thì khi ấy, mọi người cầu nguyện cho mỗi
người. Tóm lại, nếu bạn chỉ cầu nguyện cho bạn mà thôi, bạn sẽ chỉ
có một mình. Nhưng nếu bạn xin cho mọi người, mọi người sẽ xin
cho bạn".
Chương X
BÁC ÁI
"Lòng bác ái không được giả hình" (Rm 12,9)
Phần đầu của thư Rôma nói đến việc Thiên Chúa làm cho ta trong
Ðức Kitô, phần sau của thư (từ chương 12) nói đến sự đáp ứng của ta
trước hành động của Thiên Chúa, đáp ứng bằng sự lựa chọn và đời
sống của ta. Phaolô không tiên vàn nói đến những bổn phận của ta,
như bác ái, khiêm tốn, phục vụ., để rồi sau đó mới nói đến ân sủng,
như thể ân sủng là hệ quả của những bổn phận đó. Nói thế tức là nói
việc làm của con người đi trước việc làm của Thiên Chúa. Không.
Ngược lại, Phaolô bàn trước về sự công chính hoá và ân sủng, tiếp
theo mới bàn về những bổn phận phát xuất từ đó, vì "người ta không
đến với đức tin nhờ các nhân đức, nhưng đến với các nhân đức nhờ
đức tin" (Grêgoriô Cả)
Theo Phaolô trong thư Ephêsô (2,8-10), chúng ta là công trình của
Thiên Chúa. Ðó mới là điều chính. Việc tốt, chính Thiên Chúa làm
trước. Còn những cái gọi là "việc lành" chúng ta phải làm, thì đến
sau. Chính nhờ việc tốt Thiên Chúa đã làm trước mà những việc lành
của ta mới có thể làm được, và phải làm. Quả thực, chúng ta không
tự cứu mình nhờ các việc lành, nhưng cũng không thể cứu mình mà
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không có việc lành. Augustinô cũng nói tương tự: "Ðấng đã dựng
nên ta mà không cần ta, thì lại không cứu ta mà không có ta"
Như vậy, Phaolô khởi đầu bằng việc tốt Thiên Chúa làm, là ban Ðức
Kitô cho ta như một ân huệ. Chúng ta phải lấy đức tin đón nhận.
Nhưng ngài không dừng lại ở nguyên đức tin, mà còn dạy ta coi Ðức
Kitô như là gương mẫu phải bắt chước bằng các việc lành ta làm, để
cho thấy rõ sự gắn bó trung thực và đức tin hữu hiệu của ta.
Mục đích của bắt chước không phải thuần tuý là làm cho ta nên
giống hệt như Ðức Kitô, làm những việc Ngài đã làm, nhưng là làm
cho ta "mặc lấy Chúa Kitô", tức là làm cho Ðức Kitô đầy tràn trong
ta, biến đổi ta thành Ngài, sao cho trở thành "một tinh thần với
Ngài" (1Cr 6,17). Sự bắt chước được thể hiện đặc biệt trong việc
thực hành các nhân đức kitô giáo. Mục tiêu của các nhân đức này
không phải để giúp ta nên hoàn hảo về phương diện luân lý, nhưng
là để ta có được Chúa Thánh Thần (cũng là mục tiêu của cả đời sống
kitô giáo), và sống theo Chúa Kitô. Theo Phaolô, các nhân đức này,
cùng với những cố gắng khác nhau của người kitô hữu, đều quy về
điều này là: "hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện
và đẹp lòng Thiên Chúa" (Rm 12,1).
Chúng ta hãy bắt đầu bằng đức ái.
1. Một tình yêu chân thành
Trong số những hoa quả của Thần Khí, hoặc những nhân đức mà
Phaolô kể ra trong thư Galát (5,22), thì đứng đầu là bác ái. Trong
thư Rôma, cũng chính bác ái khai mào cho phần khuyến thiện, phần
thực hành các nhân đức. Tuy ở những chương 13 và 14, cũng có các
ý tưởng về bác ái, nhưng cả chương 12 được Phaolô dành riêng nói
lên một chuỗi các lời khuyên về bác ái. Phaolô cũng cho biết đức ái
như là hoa quả của Thần Khí, tức như một nhân đức ta có do nỗ lực
không ngừng của ta cộng tác với ơn Chúa.
Ðể hiểu rõ ý tưởng cơ bản của những lời khuyên về đức ái, phải đi từ
câu đầu tiên: "Lòng bác ái của anh em không được giả hình". Ðây
không phải là một trong các lời khuyên, nhưng là khuôn mẫu cho các
lời khuyên khác. Bí mật của đức ái là ở đây. Dựa vào Thần Khí, ta
thử tìm hiểu bí mật này.
"Không giả hình" là một hạn từ hiếm hoi trong Tân ước, hầu như chỉ
được dùng để xác định đức ái kitô giáo. Nó cũng có nghĩa là "không
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bôi bác" (2Cr 6,6; 1Pr 1,22). Vậy đức ái không giả hình là nó phải
thành thật, chính thực, không bôi bác, hết lòng. Cũng như rượu nho
phải ép ra từ trái nho mới "gin", tình yêu cũng phải phát xuất từ tấm
lòng mới thật.
Tư tưởng của Phaolô đúng là rập theo tư tưởng của Ðức Giêsu. Quả
thực, có lần Chúa nói: lòng là chỗ quyết định giá trị việc làm của
người ta: "Tự lòng phát xuất những ý định gian tà" (Mt 15,19). Về
đức ái, có thể nói Phaolô đã trực giác thấy một thế giới hoàn toàn
nội tâm, vượt lên trên thế giới hữu hình và bên ngoài của nó, tức
những hành vi và lời nói bác ái.
Trực giác này còn được thấy rõ trong đoạn thư Corintô nổi tiếng về
đức ái (1 Cr 13). Ðọc kỹ đoạn này, ta thấy Phaolô hoàn toàn nhấn
mạnh về đức ái nội tâm, về những tình cảm bác ái: bác ái thì rộng
lượng, không ghen tương, không nổi giận, tha thứ hết, tin mọi sự,
trông cậy mọi sự. Ta không thấy có gì liên hệ trực tiếp với việc làm
điều thiện, với những việc bác ái. Tất cả đều đưa về cội rễ là muốn
điều thiện. Ý nuốn đi trước việc làm.
Phaolô cũng nói lên sự khác biệt giữa bác ái bên ngoài và bác ái bên
trong. Bác ái bên ngoài, cho dù là việc lớn mấy đi nữa, cũng chẳng
ích gì cho mình, nếu không có bác ái bên trong. Không có bác ái bên
trong, thì đó là bác ái giả hình. Bác ái giả hình là làm điều tốt mà
không yêu mến. Cái bên ngoài không tương ứng với cái bên trong.
Nó chỉ có cái mã ngoài là bác ái. Có thể nó che giấu một sự ích kỷ,
bác ái vụ lợi, hoặc làm vì do áy náy hay hối hận trong lương tâm mà
thôi.
Tuy có hai lãnh vực bác ái, nhưng không được đối nghịch chúng,
không chỉ an tâm với bác ái bên trong mà không thực hiện bác ái bên
ngoài. Ðức Giêsu (Mt 25), thánh Giacôbê (2,16tt), thánh Gioan (1Ga
3,18) dạy ta phải thực hành bác ái hữu hiệu. Phaolô cũng coi việc
quyên tiền giúp đỡ cộng đồng Giêrusalem là quan trọng.
Vấn đề không phải là coi nhẹ việc bác ái bên ngoài cho bằng tạo cho
nó một nền tảng chắc chắn, chống lại sự ích kỷ hoặc những hình
thức gian trá của ta. Nền tảng này là bác ái. Chính Thiên Chúa đã đặt
nền tảng này khi dạy: "Ngươi phải yêu người thân cận như chính
mình" (Mt 22,39). Ngài không dạy: phải yêu người thân cận như yêu
mến Thiên Chúa. Vì sao vậy? Là vì, người ta có thể gian dối khi yêu
mến Thiên Chúa, nhưng không thể gian dối khi yêu mình. Trong bất
cứ hoàn cảnh nào, ai nấy đều rõ phải yêu mình ra sao.
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Yêu mến không giả hình là yêu đến độ không thể dối trá được, vì chỉ
có mình ta đối diện với ta, và có Thiên Chúa biết. Nhờ con đường
này, người anh chị em đi vào tận thâm sâu con người của tôi, cái mà
Kinh Thánh gọi là "con người bên trong". Người anh chị em đó trở
thành người thân cận, vì tôi mang người đó trong tâm hồn tôi, cho dù
chỉ có mình tôi với Chúa và với chính tôi. Ðó là điều cao quý nhất
mà một người có thể ban tặng cho người khác. Thì từ đời dời, Thiên
Chúa đã làm như thế cho ta. Ngài mang ta trong trái tim Ngài. Ngài
đã làm điều tốt cho ta, vì Ngài muốn điều tốt cho ta.
2. Một tình yêu thần linh
Ðức ái kitô giáo phải phát xuất từ nội tâm. Phải nhấn mạnh bác ái
bên trong hơn bác ái bên ngoài. Nhưng đó mới chỉ là bước đầu.
Bước thứ hai là phải hiểu rõ chiều sâu nội tâm này. Nó không chỉ là
chiều sâu nội tâm như quen hiểu trong tâm lý học. Nó còn là chiều
sâu thần học, chiều sâu của Thiên Chúa, do việc Chúa Thánh Thần
cư ngụ nơi ta. Chính đây là mầu nhiệm bác ái. Chính đây là sự mới
mẻ mà đời sống mới trong Thần Khí tạo nên nơi ta. Không hiểu điều
này là không hiểu gì cả, và chúng ta vẫn ở trên bình diện tự nhiên
thôi. Nếu chỉ xét trên bình diện tự nhiên, tình yêu kitô giáo cũng
chẳng khác gì các tình yêu khác. Nhưng trong kitô giáo, bác ái tự
nhiên, bác ái luân lý xây dựng trên bác ái đối thần, quy về bác ái đối
thần. Do đó mà sự nội tâm hoá của bác ái đạt tới chỗ thần hoá.
Thế nào là có một tình yêu thần linh? Thánh Phêrô nói: người kitô
hữu là người yêu bằng một quả tim tinh tuyền. Con tim nào là tinh
tuyền? Chính là con tim mới mẻ. Ngày xưa, dưới chế độ lề luật,
người ta đã xin: "Lạy Chúa, xin tạo cho con một tấm lòng trong
trắng" (Tv 50/51,12). Và Thiên Chúa cũng hứa ban một quả tim mới
(Ed 36,26). Thì quả tim này đã được ban cho ta, cho mọi người đã
được Rửa Tội. Nó là một thực thể đã có, nhưng phải làm cho nó hoạt
động. Phần khuyến thiện của thư Rôma là nhắm vào việc này.
Khi chúng ta yêu bằng quả tim mới, thì chính Thiên Chúa yêu
thương trong ta, vì Ngài hiện diện trong ta bằng Thần Khí Ngài.
Tình yêu của Thiên Chúa đi qua ta, và hành vi yêu của ta thực sự
được thần hoá.Vì chưng, thánh Phêrô nói: chúng ta được thông phần
bản tính Thiên Chúa (2Pr 1,4). Bản tính của Thiên Chúa là Tình
Yêu, thể hiện bằng hành động yêu thương. Thế nên được thông phần
bản tính Thiên Chúa cũng chính là được thông phần hành động của
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Thiên Chúa, thông phần hành động yêu thương của Thiên Chúa. Do
đó mà hành động yêu thương của ta được thần hoá.
Chúng ta yêu người khác, không những vì Thiên Chúa yêu họ, hoặc
vì Ngài muốn ta yêu họ, nhưng còn vì khi ban Thánh Thần cho ta,
Ngài đã đặt nơi tâm hồn ta tình yêu của Ngài đối với họ. Chúng ta
biết Ðức Giêsu đã cầu xin Chúa Cha, để tình yêu mà Ngài đã nhận
được từ Cha, cũng có nơi các môn đệ (Ga 17,26).
Thế cho nên, tình yêu kitô giáo phân biệt với mọi tình yêu khác, vì
là tình yêu của Thiên Chúa, tình yêu của Chúa Kitô. Không phải tôi
yêu, mà là Chúa Kitô yêu trong tôi. Lòng bác ái phát xuất từ nguồn
mạch vĩnh cửu là Ba Ngôi, mặc lấy một hình hài và một quả tim
nhân loại nơi Ðức Giêsu Kitô, giờ đây lan toả trên khắp mặt địa cầu,
và muốn lưu chuyển trong các tâm hồn.
Nếu muốn, tôi có thể là một trong những trung tâm chiếu toả tình
yêu của Thiên Chúa. Không ngoa đâu, và cũng không phô trương
đâu. Tôi có gì đâu để phô trương, vì tôi cũng chỉ lãnh nhận tình yêu
này từ Thiên Chúa. Hơn nữa, đó còn là cách thức chết cho mình, làm
cho con tim cũ chết đi, để con tim mới có thể hoạt động.
Bây giờ chúng ta đi vào một vài điểm cụ thể mà chính Phaolô gợi ra.
3. Loại bỏ nọc độc của những xét đoán
Phaolô viết: "Sao bạn lại xét đoán người anh em? Sao bạn khinh dể
người anh em?...Vậy ta đừng xét đoán nhau nữa" (Rm 14,10-13).
Những xét đoán hằn học, đầy ác cảm và lên án, cần phải loại ra khỏi
lòng ta. Ðức Giêsu nói: "Ðừng xét đoán để khỏi bị xét đoán." (Mt
7,1-3). Không phải để người khác sẽ không xét đoán ta, nhưng là để
Thiên Chúa sẽ không xét đoán ta. Hoặc đúng hơn: Ðừng xét đoán, vì
Thiên Chúa đã không xét đoán ta. Ðây không phải là thứ luân lý thực
dụng, nhưng là luân lý của Tin Mừng. Theo lời Chúa nói, lỗi của
người bị xét đoán chỉ bằng cái rác, trong khi lỗi của người xét đoán
to như cái xà. Và cái xà đầu tiên là chính việc xét đoán, vì nó là tội
nặng nề đối với Thiên Chúa.
Cả Phaolô lẫn Giacôbê đều nêu ra lý do cấm xét đoán. Giacôbê nói:
"Anh là ai mà dám xét đoán người thân cận?" (Gc 4,12). Lời này
muốn nói rằng: chỉ mình Thiên Chúa có thể xét đoán, vì Ngài thấu
suốt lòng dạ người ta, biết lý do, ý định và mục đích của mỗi hành
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động người ta làm. Còn ta, ta đâu có biết lòng dạ người khác, khi họ
làm điều này điều nọ, đâu có biết hoàn cảnh nào chi phối và thúc đẩy
họ làm thế.
Muốn xét đoán người khác là một việc liều lĩnh. Cũng như phóng lao
mà nhắm mắt, không rõ nó sẽ ghim vào ai. Ngay bản thân ta mà lắm
khi ta còn thấy khó hiểu và khó xét đoán, huống hồ là xét đoán
người khác. Không thể đi sâu vào cuộc sống của họ, quá khứ và hiện
tại của họ, nỗi đau khổ họ đang chịu.
Còn Phaolô thì đưa ra lý do này: người xét đoán làm chính những
điều mà họ xét đoán nơi người khác. Ngài viết: "Dù bạn là ai đi nữa
mà xét đoán, thì bạn cũng không thể bào chữa được., vì khi bạn xét
đoán người khác, mà bạn cũng làm như họ, thì bạn tự kết án chính
mình" (Rm 2,1). Ðây là một sự thật. Có lẽ ai cũng thấy. Xét đoán
người khác xong, rồi suy nghĩ về cách sống của mình, lắm khi thấy
mình cũng làm như thế, cũng có lỗi như thế. Nét điển hình của tâm
lý con người chúng ta là xét đoán và lên án nơi người khác chính
điều cũng có ở nơi mình, mà mình không dám đương đầu, không
dám đụng đến. Chẳng hạn, người hà tiện lại lên án sự hà tiện. Người
hay bép xép lại lên án người hay bép xép. Người kiêu ngạo thấy rất
rõ chung quanh mình những tội kiêu ngạo.
Tuy vậy, nói về sự xét đoán cũng là một việc tế nhị và phức tạp. Nếu
hiểu thuần tuý không được xét đoán ai, có thể coi là thiếu thực tế. Là
vì, làm sao chúng ta sống mà không có một sự xét đoán nào? Ta
không thể thấy, không thể nghe, không thể biết, mà không có ít
nhiều đánh giá về con người hay sự việc mà ta thấy, ta nghe, ta biết,
nghĩa là có xét đoán.
Thật ra, điều phải khai trừ khỏi lòng ta, không phải là sự xét đoán
cho bằng sự độc địa trong xét đoán, tức là một cách lên án người
khác. Theo Luca, Chúa nói: "Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ
không bị xét đoán", rồi tiếp ngay sau là một lời khác như để minh
giải cho lời trên: "Anh em đừng lên án thì anh em sẽ không bị lên
án" (Lc 6,37).
Tự nó, hành vi xét đoán vô thưởng vô phạt. Nó có thể đưa tới điều
xấu, mà cũng có thể đưa tới điều tốt. Lời Chúa chỉ kết án những việc
xét đoán xấu. Một người mẹ trong gia đình và một người xa lạ với
gia đình có thể cùng xét đoán về một lầm lỗi nào đó của người con
trong gia đình này. Xét đoán của hai người sẽ khác nhau xa. Người
mẹ xét con trong tâm trạng đau khổ vì lầm lỗi của con, cảm thấy
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mình cũng có trách nhiệm, thấy phải giúp con sửa lỗi này, không
muốn cho người khác biết con mình có lỗi. Còn như nếu là người
ngoài xét đoán, thì có thể có ít xít ra nhiều, có thể tìm cách hạ giá
người khác để đưa mình lên. Xét đoán của ta về người khác cũng
phải giống như của bà mẹ trên đây, vì như Phaolô nói, chúng ta là
những bộ phận của một thân thể (Rm 12,5).
Chúng ta nhận rằng bất cứ ai có một trách nhiệm nào về người khác
(cha mẹ, bề trên, cha giải tội.) đều phải xét đoán. Ðôi khi xét đoán
còn là cách phục vụ cho Giáo Hội hay cho xã hội. Tương tự như nơi
thân xác chúng ta, đôi mắt có nhiệm vụ quan sát. Nhưng ăn thua là
phải có tình yêu kitô giáo. Tình yêu có khả năng thay đổi ngay cả xét
đoán, biến một hành vi không yêu thương thành một hành vi yêu
thương. Chính Phaolô cũng đã xét đoán đồng bào Do thái của mình ở
đầu thư Rôma (Rm 2,17tt), nhưng trước mặt Thiên Chúa và đối diện
với lương tâm, ngài biết rằng mình yêu họ mà làm thế. Một tình yêu
không giả hình.
Cụ thể: đừng xét đoán, trừ ra khi buộc phải làm, hoặc làm mà có tình
yêu chân thành như Phaolô. Cũng đừng xét nét quá, làm cho người
khác cũng như chính mình đâm ra khó sống. Nước trong quá thì
không có cá, người xét nét quá thì không có bạn.
Và nếu phải xét đoán, sửa lỗi, đừng ngạc nhiên khi thấy chưa có kết
quả tức khắc và rõ rệt. Có khi đã cố gắng làm cho một người anh chị
em hiểu một điều gì đó, trong một thời gian lâu mà vẫn vô ích,
chúng ta nhận ra rằng mình đã không thực sự hết lòng yêu thương
người đó. Mọi khó khăn đều từ đó mà ra. Phải khởi sự lại từ đầu
theo một cách thức khác. Theo lời Chúa nói, tiên vàn phải lấy cái xà
trong mắt ta ra đã, mới có thể nhìn rõ và lấy cái rác trong mắt anh
chị em (Mt 7,5), tức là phải loại bỏ thái độ không yêu thương của ta
trước, rồi điều chúng ta nhận xét mới hy vọng được đón nhận, và
người anh chị em có lẽ mới để ta lấy cái rác trong mắt họ.
Có một điểm khác xác định phẩm chất của bác ái bên trong, đó là sự
kính trọng: "Hãy coi người khác hơn mình" (Rm 12,10). Cái khó ở
đây là đụng chạm đến sự vị kỷ, tự ái của ta. Muốn tôn trọng anh chị
em, muốn đánh giá cao anh chị em, đừng quá tự trọng, "đừng đi quá
mức khi đánh giá mình" (Rm 12,3). Người đánh giá mình quá cao
giống như người đứng trước một luồng sáng chói chang trong đêm
tối, không thể thấy gì khác ngoài ánh sáng này, không thể nhìn thấy
ánh sáng nơi người anh chị em, tức là những phẩm chất và giá trị của
họ.
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Do đó, cần loại trừ những ý nghĩ và tình cảm coi thường coi khinh
người khác. Trong mối liên hệ với anh chị em, chỉ nên đánh giá cách
tương đối những phẩm chất của mình và những khuyết điểm của họ.
Ðừng làm ngược lại, tức đánh giá cách tương đối khuyết điểm của
mình và phẩm chất của họ. Ta thường có khuynh hướng này: lỗi của
mình thì cho là nhẹ, lỗi của người khác lại cho là nặng, đề cao cái tốt
của mình mà lại không đề cao cái tốt của người khác. Phải tập đặt
mình vào ghế bị cáo. Nếu nó muốn ngồi ghế quan toà, phải lôi nó trở
lại ghế bị cáo, nhẹ nhàng nhưng cương quyết. Ðó là đường đưa tới
chỗ hoán cải đích thực, làm cho ta triển nở trong sự khiêm tốn và
bác ái.
Ðôi khi ta có thể có ý nghĩ như thế này: giả như tôi kính trọng người
khác, đánh giá cao người khác, thì họ sẽ không còn kính trọng tôi,
họ sẽ coi thường tôi. Ý nghĩ này có thể ngăn cản ta thực hành bác ái
chân thành. Thế nhưng luật yêu thương mới không dạy ta làm cho
người khác điều họ làm cho ta, nhưng dạy ta làm cho người khác
điều Thiên Chúa làm cho ta. "Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh
em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau" (Cl 3,13).
Có khi ta muốn dựa vào mức độ người khác làm cho ta, để hành
động đáp lại. Tức là: họ làm tốt cho tôi bằng nào, tôi cũng làm tốt
cho họ bằng ấy. Vậy thôi. Thế mới chỉ là giao tế thông thường, chưa
đủ đâu. Tiêu chuẩn hay mức độ không phải là điều người khác làm
cho ta, nhưng là điều ta muốn người khác làm cho ta (Mt 7,12).
Khác nhau xa, vì điều ta muốn chắc chắn phải là điều tốt nhất. Vậy
hãy biết thực hiện điều tốt nhất cho người khác.
Tựu trung, trong hành động bác ái, ta không đối chiếu ta với người
khác, nhưng đối chiếu ta với Thiên Chúa và với chính mình. Chỉ cần
quan tâm đến điều ta làm cho người khác, và đến cách ta nhận điều
người khác làm cho ta. Còn sự gì khác nữa thì không thuộc về ta,
nhưng liên hệ tới người khác.
4. Không nói lời xấu
Giữa thái độ bên trong và công việc bác ái bên ngoài, có lời nói
được coi như xen kẽ. Môi miệng bày tỏ tâm hồn. "Lòng có đầy
miệng mới nói ra" (Mt 12,34). Dĩ nhiên, chúng ta không được phép
yêu chỉ bằng lời nói và miệng lưỡi (1Ga 3,18), nhưng cũng phải yêu
cả bằng lời nói và miệng lưỡi nữa. Thánh Giacôbê bảo miệng lưỡi có
thể "huênh hoang làm được nhiều chuyện to lớn" cả trong điều tốt
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lẫn trong điều xấu. Nó có thể "làm bốc cháy đám rừng to lớn" mà
cũng "chứa đầy nọc độc giết người" (Gc 3,1-12). Chúng ta thì vẫn
nói: giết người không gươm. Biết bao lần ta giết người bằng miệng
lưỡi. Trong một cộng đoàn, một gia đình, những lời nói tiêu cực, làm
phật ý, không chút xót thương. có thể làm cho một người thu mình
lại, có thể dập tắt sự tin tưởng và bầu khí huynh đệ, Những người
nhạy cảm nhất có thể "chết" vì những lời lẽ như thế. Có lẽ chúng ta
từng kinh nghiệm về điều đó.
Ðương nhiên, chúng ta không chỉ biết sửa lời ăn tiếng nói một cách
giả hình, mà không sửa chính tâm hồn là nguồn mạch của lời nói.
Phaolô đã ban bố luật vàng về lời nói cho các kitô hữu như sau:
"Anh em đừng bao giờ thốt ra những lời độc địa, nhưng nếu cần, hãy
nói những lời tốt đẹp, để xây dựng và làm ích cho người nghe" (Ep
4,29).
Những lời trên có thể là đề tài cho đời sống thiêng liêng cả một thời
gian dài, chẳng hạn Mùa Chay, Chúng đòi ta một hình thức chay
kiêng: kiêng những lời nói xấu, những lời độc địa. Lấy những lời
trên đây làm luật sống sẽ mau chóng cảm thấy môi miệng của mình,
và rồi tâm hồn của mình, như được cắt bì.
Phân biệt lời xấu và lời tốt không phải chuyện khó. Chỉ cần xem
chúng dẫn tới chỗ nào, xem chúng làm vinh danh cho mình hay cho
người khác, xem chúng làm tăng giá trị của mình hay của người
khác. Lúc đầu có thể vẫn còn lời nói xấu bộc phát tự nhiên, đôi khi
lỡ mồm lỡ miệng. Biết chận lại bằng cử chỉ xin lỗi. Cố gắng tập lâu
ngày thì sẽ không còn những lời đó nữa. Thế vào đó là những lời nói
tốt. Ðó là cách nâng đỡ anh chị em, là một ân huệ của chính Thiên
Chúa, vì như đã thấy, khi ta yêu thương hết lòng thì chính là Thiên
Chúa yêu thương trong ta. Thiên Chúa đã dùng lời làm phương tiện
ưu đãi để an ủi, soi sáng, ban sự sống cho thế gian, và mạc khải tình
yêu của Ngài. Chính Ðức Giêsu là Lời phát xuất từ lòng Chúa Cha.
Ta cũng phải dùng lời tốt giúp anh em.
5. Nhìn anh em bằng đôi mắt mới
Tình yêu chân thành là cách giải quyết tổng quát. Nhưng trong từng
trường hợp riêng, có khi khó xác định được điều tốt phải làm. Trước
một lầm lỗi của anh em, yên lặng hay lên tiếng, để cho qua hay phải
sửa? Thế nhưng, nếu ta có lòng bác ái, thì bất cứ ta làm điều gì, đó
sẽ là điều phải làm, vì "đã yêu thương thì không làm hại người đồng
loại" (Rm 13,10). Chính theo nghĩa này mà Augustinô đã nói: "Cứ
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yêu đi và làm điều bạn muốn. Nếu bạn yên lặng, hãy vì yêu mà yên
lặng; nếu bạn lên tiếng, hãy vì yêu mà lên tiếng; nếu bạn sửa lỗi, hãy
vì yêu mà sửa lỗi; nếu bạn tha thứ, hãy vì yêu mà tha thứ; hãy có cội
rễ tình yêu trong đáy lòng bạn, từ cội rễ này, không thể phát xuất
điều gì khác hơn là điều tốt".
Tình yêu là món nợ duy nhất ta mắc với mọi người. "Anh em đừng
mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân tương ái" (Rm 13,8). Ai đến
với ta, đều là một chủ nợ, đến nhận món nợ mà ta mắc. Có thể họ sẽ
đòi những điều ta không thể cho, thậm chí đôi khi phải từ chối.
Nhưng cả khi ta không thể cho họ, thì vẫn phải lưu ý đừng để họ ra
về mà không nhận được tình yêu của ta. Trong Ðức Kitô, Thiên
Chúa đã ban cho ta một tình yêu để chia sẻ với anh chị em. Tình yêu
này không thuộc về ta. Người anh chị em có thể đòi hỏi nơi ta phần
tình yêu này. Ta là người mắc một món nợ không bao giờ hết, vì có
làm gì đi nữa vẫn không bao giờ cho đi hết tình yêu mà ta nhận được
từ Thiên Chúa. Tình yêu này giống như "phần lương thực" mà chủ
nhà, khi đi xa, đã đặt trên quản gia để phân phát đúng lúc cho các
gia nhân (Mt 24,45tt).
Bác ái bên trong mà Phaolô chỉ ra cho tới lúc này (Rm 13), là bác ái
mà mọi người phải thực hành, và thực hành luôn mãi. Hành vi bên
ngoài nhất thiết phải có lúc ngưng, nhưng bác ái thì không. Ðây
không phải là bác ái mà một số người phải làm, còn một số khác thì
nhận. Mọi người, bất kể là ai, đều có thể và phải thực hành bác ái
này.
Bác ái này rất cụ thể: bắt đầu nhìn mọi người và mọi tình huống
chung quanh bằng đôi mắt mới. Chả cần phải tìm dịp đâu xa để thực
hiện. Dịp có sẵn trước mắt. Chỉ cần ta quyết định nhìn người khác
bằng một tình yêu không giả hình. Chúng ta sẽ thấy một thái độ hoàn
toàn khác đối với các anh chị em là điều có thể làm được. Giống như
nơi ta có một cặp mắt khác với cặp mắt tự nhiên quen nhìn sự việc.
Các tương giao quan hệ sẽ thay đổi. Và chúng ta có thể làm điều trên
đây trong bất cứ tình huống nào.
Ðể kết luận, chúng ta hãy lặp lại một lời kinh của Phụng vụ dâng lên
Thiên Chúa để xin như sau:
Lạy Chúa là Thiên Chúa tình yêu,
xin dùng Thánh Thần tình yêu của Chúa
mà biến đổi tâm hồn chúng con.
Xin cho tư tưởng của chúng con
phù hợp với tư tưởng của Chúa.
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Bấy giờ,
đối với anh em cũng như đối với Chúa,
chúng con sẽ chỉ có một mối tình.
(Lời nguyện nhập lễ của Thánh lễ cầu xin ơn bác ái).
Bài XI
KHIÊM TỐN (1)
"Ðừng đi quá mức khi đánh giá mình"
(Rm 12,3)
Ở vùng biển, người đi mò ngọc trai lặn xuống nước để tìm ngọc quý,
có một kinh nghiệm đặc biệt. Anh cố lặn sâu xuống, nhưng nước lại
đẩy anh lên. Chúng ta biết định luật Archimède về sức đẩy của nước
từ dưới lên.Vật thể càng nặng, khối càng to, thì lượng nước tách ra
càng lớn. Vì vậy, sức đẩy lên trên càng mạnh, như thể muốn đưa anh
ta lên lại mặt nước. Nhưng anh vẫn cố lặn xuống vì sinh kế. Quả là
vất vả. Nhưng anh sẽ vui mừng biết bao khi nhìn thấy hạt ngọc trong
vỏ trai dưới đáy biển.
Việc tìm kiếm sự khiêm tốn cũng giống như việc tìm kiếm của người
mò ngọc trai. Phải lặn xuống dưới, xuống mãi tới đáy, tới chỗ mà sự
thật về con người của chúng ta nằm ở đó. Và cũng có một sức mạnh,
mạnh hơn sức nước biển, sức mạnh của kiêu căng, tìm cách đẩy
chúng ta trồi lên, đưa chúng ta lên trên chính mình và trên người
khác. Thế nhưng hạt ngọc ở dưới đáy, nằm trong vỏ trai của tâm hồn
ta, lại quá quý giá, khiến ta không bỏ cuộc, nếu không muốn thất bại.
Phải vượt qua khu vực ảo tưởng cho mình là lớn, để đi tới hữu thể
đích thực của ta, con người thật của ta. Vì, như thánh Phanxicô
Assisi nói, "con người trước mặt Thiên Chúa như thế nào, thì thực sự
là thế ấy, không hơn"
Con người có hai cuộc đời, một cuộc đời thật, một cuộc đời tưởng
tượng. Cuộc đời tưởng tượng xây dựng bằng ý kiến của mình hay dư
luận của người khác. Chúng ta thường cố làm đẹp và gìn giữ con
người tưởng tượng của ta, và làm ngơ với con người thật. Có được
một nhân đức hay một công trạng nào, thì tìm hết cách này cách
khác làm cho người ta biết đến, càng sớm càng tốt, để được ca ngợi,
để trở thành có giá trước mặt người khác. Chúng ta dùng nhân đức

	
  

108	
  

hay công trạng đó để làm phong phú cho con người tưởng tượng của
ta.
Thế nên, tìm kiếm sự khiêm tốn là tìm kiếm cho chính hữu thể, tìm
kiếm sự trung thực. Ðây là điều liên hệ đến con người nói chung,
chứ không riêng gì cho người kitô hữu. Khiêm tốn là điều có tính
cách nhân vi. Những từ la tinh để chỉ về con người (homo) và khiêm
tốn (humilitas) phát xuất từ một gốc có nghĩa là đất (humus). Con
người được tạo dựng bởi đất, phải biết hạ mình xuống đất. Phải biết
khiêm tốn.
Triết gia Nietzsche, người Ðức, hăng hái đả kích luân lý kitô giáo, vì
luân lý này rao giảng sự khiêm tốn. Ông đã đụng chạm đến một
trong những ân huệ đẹp nhất mà luân lý kitô giáo đem đến cho thế
giới.
Phần chúng ta, hãy tin tưởng vào người hướng dẫn bảo đảm nhất là
lời Chúa. Nhờ quyền năng của Thần Khí, lời Chúa giúp ta trở thành
những người mò ngọc trai. Chúng ta không thể và không muốn điều
gì khác hơn là tìm viên ngọc quý trong vỏ trai.
1. Thế nào là khiêm tốn?
* Lời của Phaolô khuyên chúng ta sống bác ái không giả hình xen
giữa hai lời khuyên vắn về sự khiêm tốn. Hai lời khuyên này như
sau: "Ðừng đi quá mức khi đánh giá mình, nhưng hãy đánh giá mình
cho đúng mức, mỗi người tuỳ theo lượng đức tin Thiên Chúa đã
phân phát cho. Ðừng tự cao tự đại, nhưng ham thích những gì hèn
mọn. Anh em đừng cho mình là khôn ngoan" (Rm 12,3.16).
Ðây không phải là những lời khuyên về sự chừng mực, vừa phải.
Phaolô muốn mở ra một chân trời rộng lớn về sự khiêm tốn. Ngài đã
công nhận bác ái có một giá trị nền tảng hàng đầu. Ngài cũng công
nhận khiêm tốn có một giá trị nền tảng, ít nhất cũng đứng liền sau
bác ái. Ðây là hướng thứ hai mà chúng ta phải thực hành, để canh
tân đời sống trong Thần Khí.
Muốn thực hành điều này, phải dựa vào lời Chúa, phải đọc lời Chúa.
Ðọc, có thể đọc điều trước dựa vào điều sau, đọc hình bóng dựa vào
thực tại, đọc Cựu ước dựa vào Tân ước, hoặc đọc theo tiến trình
ngược lại. Cách đọc đó gọi là cách đọc dựa trên sự liên tục của Kinh
Thánh (diachronique). Lại cũng có thể đọc mỗi phần dựa vào toàn
bộ, đọc mỗi lời hay mỗi đoạn trong tương quan với các lời khác của
Kinh Thánh về cùng một đề tài, vì biết rằng Thần Khí linh hứng lời
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này cũng linh hứng lời kia. Cách này gọi là đọc dựa trên sự duy nhất
của Kinh Thánh, trên tổng thể của Kinh Thánh (synchronique). Cũng
như người sành nghe nhạc nhận thấy ngay những dấu nhạc nào hài
hoà với nhau, cũng vậy, đối với người quen đọc Kinh Thánh, mỗi
một lời đều nhắc nhớ những lời khác bổ túc cho lời này, hoặc cùng
với lời này tạo nên một sự duy nhất. Như vậy, từng lời Chúa rất cô
đọng. Ðọc theo cách này thì không có phương pháp nào bảo đảm và
hữu hiệu hơn bằng cách đọc chính bản văn Kinh Thánh.
Ðối với những câu trong thư Rôma nêu trên, chúng ta có thể liên
tưởng đến những đoạn hài hoà khác trong cả Cựu ước lẫn Tân ước.
Trong Cựu ước chẳng hạn, có đoạn văn trong sách Huấn ca: "Con ơi,
hãy hoàn thành việc của con một cách nhũn nhặn. Càng làm lớn, con
càng phải tự hạ, như thế con sẽ được đẹp lòng Ðức Chúa. Người
được tôn vinh nơi các kẻ khiêm nhường. Ðừng tìm những gì khó quá
đối với con. Những điều vượt sức con, con đừng xét tới" (Hc 3,1721). Còn trong Tân ước, bản văn Rôma chắc chắn làm ta nhớ đến dụ
ngôn và lời Chúa khuyên các môn đệ đừng chọn chỗ nhất trong bữa
tiệc, nhưng chọn chỗ cuối, để kết thúc bằng lời quen thuộc: "Phàm ai
tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên"
(Lc 14,11). Ðời sống cộng đồng kitô giáo nói trong thư Rôma chính
là bữa tiệc của dụ ngôn. Chính trong bữa tiệc này mà các tín hữu
được mời gọi thực hành lời Chúa dạy: đừng tìm chỗ trên hay địa vị
trổi vượt, nhưng nếu có thể, thì chọn chỗ dưới.
Như vậy, Phaolô áp dụng cho cộng đồng Rôma lời giáo huấn truyền
thống của Kinh Thánh về sự khiêm tốn, là giáo huấn luôn được diễn
tả bằng những kiểu nói: tôn mình lên, hạ mình xuống, hướng lên cao,
hướng xuống thấp. Người ta có thể khát vọng những điều quá cao
bằng trí khôn, nhưng lại không biết rằng trí khôn có hạn, và không
lưu ý tới lời vị Tông Ðồ giảng dạy. Người ta cũng có thể khát vọng
những điều quá cao bằng ý muốn, với tham vọng có được quyền cao
chức trọng. Phaolô nhìn đến cả hai hình thức trên đây. Lời của ngài
bao trùm cả hai: cáo giác sự tự phụ của trí khôn và tham vọng của ý
muốn.
* Khi lặp lại giáo huấn của Kinh Thánh về sự khiêm tốn, Phaolô nêu
lên một phần lý do mới mẻ và độc đáo của nhân đức này, làm cho
giáo lý của Kinh Thánh về sự khiêm tốn tiến thêm một bước.
Theo Cựu ước, lý do biện minh cho sự khiêm tốn là từ phía Thiên
Chúa. Ðây là lý do thần học. Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu căng và
ban ơn cho người khiêm tốn (Kn 3,34; G 22,29). Tuy nhiên, Kinh
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Thánh không cho biết tại sao Thiên Chúa làm như thế, tại sao Ngài
lại tôn người khiêm tốn và hạ kẻ kiêu căng. Các dân tộc khác đã đưa
ra những cách giải thích khác nhau, chẳng hạn Thiên Chúa làm thế là
vì ghen tương, hoặc cho rằng đó thuần tuý chỉ là do ý của Thiên
Chúa muốn phạt sự kiêu căng của con người.
Riêng Phaolô đưa ra khái niệm về sự thật. Ngoài lý do thần học, ngài
thêm một lý do khác từ phía con người, tạm gọi là lý do nhân học.
Thiên Chúa yêu người khiêm tốn, vì họ ở trong sự thật. Ðó là một
con người thật. Ngài phạt kẻ kiêu căng vì kiêu căng là dối trá. Tất cả
những gì nơi con người không phải là khiêm tốn, đều là dối trá.
Vì không biết như thế nên các triết gia hy lạp, dù ca ngợi hầu như
mọi nhân đức, lại không biết đến đức khiêm tốn. Theo họ, khiêm tốn
luôn có một nghĩa tiêu cực chỉ sự thấp hèn, ti tiện, nhát đảm. Có hai
ý tưởng giúp cho người ta liên kết khiêm tốn với sự thật, thì họ lại
không được biết. Ðó là ý tưởng về tạo dựng và ý tưởng về tội lỗi.
Theo ý tưởng về tạo dựng, tất cả những gì tốt đẹp nơi con người đều
từ Thiên Chúa. Còn theo ý tưởng của Kinh Thánh về tội, tất cả
những gì sai lầm và xấu xa về phương diện luân lý nơi con người
đều từ con người, từ sự tự do của con người. Cả do điều tốt lẫn do
điều xấu được nhận ra nơi mình, mà con người Kinh Thánh được
thúc đẩy đi tới chỗ khiêm tốn.
Sự thật là một yếu tố mới, được Phaolô nêu ra, liên hệ đến sự khiêm
tốn. Tuy mối liên hệ giữa khiêm tốn và sự thật chưa thấy có trong
bản văn Cựu ước, kỳ thực nó đã được sống rồi. Ðan cử một ví dụ.
Chính ý thức "khiêm tốn là sự thật" đã gợi hứng cho tác giả Thánh
vịnh nói lên: "Con biết tội mình đã phạm. Con đắc tội với Chúa, với
một mình Chúa. Nhưng Ngài yêu thích tâm hồn chân thật, dạy con
thấu triệt lẽ khôn ngoan" (Tv 50/51).
* Theo Phaolô, người nào hiểu khiêm tốn là sự thật, người đó là
người khôn ngoan, biết chừng mực. Phaolô cũng khuyên các tín hữu
đừng có một ý tưởng sai lầm và phóng đại về mình, phải biết đánh
giá đúng về mình. Kiểu nói "hãy đánh giá mình cho đúng mức" cũng
tương đương với kiểu nói "ham thích những gì hèn mọn". Qua đó,
Phaolô muốn nói: người ta khôn khi khiêm tốn, và người ta khiêm
tốn khi khôn. Biết hạ mình là tiến đến gần sự thật.
Tuy vậy, lý do gọi là nhân học cũng đồng thời là một lý do thần học,
vì không chỉ liên hệ đến con người, mà cả đến Thiên Chúa nữa.
Gioan nói: "Thiên Chúa là ánh sáng" (Ga 1,5). Là ánh sáng cũng là
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sự thật, và chỉ gặp gỡ con người trong sự thật. Thiên Chúa ban ơn
cho người khiêm tốn, vì chỉ người khiêm tốn mới có thể biết và nhận
ân sủng của Ngài.
Thánh nữ Têrêxa Giêsu viết: "Một ngày nọ, tôi đã tự hỏi vì sao Chúa
yêu thích sự khiêm tốn đến thế. Bất chợt, không cần suy nghĩ, tôi có
ý tưởng này: đó là vì Ngài là Chân lý tối cao và vì sự khiêm tốn là
chân lý". Vậy là thánh nữ cũng đi đến kết luận như Phaolô. Thiên
Chúa đã thông truyền cho thánh nữ chân lý lời Ngài không bằng con
đường chú giải suy luận, nhưng bằng con đường minh chiếu bên
trong.
2. Sự hư vô của ta
* Chúng ta đã bắt đầu lặn xuống đáy, đi tới chỗ có hạt ngọc quý.
Phaolô không để ta vất vưởng đâu. Một số câu ngắn của ngài, tuy
viết trong các thư khác, nhưng cùng nằm trong dòng tư tưởng này,
còn giúp ta khám phá thêm chân lý.
Một trong những câu đó là: "Bạn có gì mà bạn đã không nhận lãnh?
Nếu đã nhận lãnh, tại sao lại vênh vang như thể đã không nhận lãnh"
(1Cr 4,7). Có một điều trừ. Một điều duy nhất chúng ta không nhận
lãnh từ Thiên Chúa, một điều hoàn toàn là của ta. Ðó là tội. Tôi biết
và cảm thấy rằng tội là từ tôi, có nguồn gốc nơi tôi, hoặc ít nhất nơi
con người và thế giới, chứ không phải nơi Thiên Chúa. Còn tất cả
những cái khác, kể cả việc tôi biết tội là do tôi, tôi đều nhận lãnh từ
Thiên Chúa.
Phaolô còn viết một câu khác: "Ai tưởng mình là gì, mà kỳ thực
không là gì hết, thì là lừa gạt chính mình" (Gl 6,3). Phaolô muốn
nói: muốn đánh giá đúng về mình, phải thừa nhận sự hư vô của
mình. Người khiêm tốn là người biết thừa nhận như vậy. Hạt ngọc
quý là xác tín rằng mình chẳng là gì, chẳng thể nghĩ gì, chẳng làm
được gì. Ðức Giêsu đã nói: "Không có Thầy, anh em chẳng làm gì
được" (Ga 15,5). Phaolô thêm: "Không phải vì tự chúng tôi, chúng
tôi có khả năng, để nghĩ rằng mình làm được gì." (2Cr 3,5). Khi nào
có dịp, có thể dùng một trong hai câu trên đây như lưỡi gươm của
Thần Khí, để cắt đứt một cám dỗ về sự khiêm tốn. Vì quả thực,
người ta cảm nghiệm được hiệu năng của lời Chúa, khi áp dụng lời
Chúa cho mình hơn là cho người khác.
Sao Phaolô lại cho rằng con người không là gì cả, trong khi Kinh
Thánh ca ngợi con người "chẳng thua kém thần minh là mấy", được
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"ban vinh quang danh dự", và Thiên Chúa "đặt muôn loài muôn sự
dưới chân" con người? (Tv 8). Trên bình diện tạo dựng thì như vậy,
còn trên bình diện cứu độ thì chính Phaolô cũng quả quyết là chúng
ta "đã trở nên phong phú về mọi phương diện", "không thiếu một ân
huệ nào" (1Cr 1,5-7). Chúng ta là con cái Thiên Chúa, "đồng thừa kế
với Ðức Kitô" (Rm 8,17). Phải chăng Phaolô mâu thuẫn với Kinh
Thánh và với chính mình? Không mâu thuẫn đâu. Chính những cái
có trên đây càng đòi ta khiêm tốn. Con người không có gì cho mình,
không có gì để vênh vang, vì tất cả đều do Chúa, tất cả đều là của
Chúa, tất cả đều là ân sủng. Sự khiêm tốn loại trừ thái độ vênh vang
của con người, chứ không loại trừ ý thức của con người về những gì
đã lãnh nhận, cũng như sự biết ơn của con người về những điều đó.
* Bằng cách này, chúng ta đi dần tới chỗ khám phá ra bản chất đích
thực của sự hư vô của mình. Lời Chúa muốn nói với chúng ta điều
gì? Muốn ta thừa nhận rằng ta thật sự không có gì mà lại kiêu căng,
không là gì cả mà lại tưởng mình to lắm. Chúng ta lãnh nhận mọi sự
từ Chúa, nhưng lại tự phụ, hoặc bị cám dỗ tự phụ, là không lãnh
nhận từ Chúa một điều gì đó.
Ðây không phải là trường hợp của một số người, nhưng là chung cho
mọi người. Chính Phaolô, khi thăm dò tận đáy lòng mình, đã tự thú:
"Tôi thấy một luật khác. luật của tội là luật vẫn nằm sẵn trong các
chi thể của tôi. Tôi thật là một người khốn nạn. Ai sẽ giải thoát tôi
khỏi thân xác phải chết này?" (Rm 7,14-25). Luật nào vậy? Tội nào
vậy? Với Phaolô, luật khác này, tội lỗi này tiên vàn là sự vênh vang,
kiêu căng, khoe khoang, tự phụ.
Bởi vậy, chúng ta khám phá thấy gì nơi mình khi xuống tới đáy vực?
Khiêm tốn không thấy, mà chỉ thấy sự kiêu ngạo, kiêu ngạo do lỗi
của ta. Tuy nhiên, biết khám phá như thế đã là khiêm tốn, vì biết
nhận ra sự thật. Rồi dựa vào lời Chúa và ơn Chúa, chúng ta thấy lại
và xác tín về con người thật của mình: mình không là gì hết, nhưng
lại kiêu căng. Biết như vậy rồi, chúng ta sẽ không còn nhìn đến
khuyết điểm và lỗi lầm của người khác nữa, và có thể nhờ ơn Chúa
cũng như sự cố gắng của mình mà thực hiện điều Phaolô nói, là "coi
người khác hơn mình" (Pl 2,3), hoặc ít ra hiểu được tại sao các thánh
lại có thể thực hiện được điều trên đây.
Ðược như vậy là chúng ta đã chiến thắng một trong những điếu xấu
mà ngay cả khoa tâm lý hiện đại cũng coi là độc hại cho con người.
Ðiều xấu này là mê mình quá đáng (narcissisme).
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* Một tâm hồn khiêm tốn còn là nơi Thiên Chúa viếng thăm, và hẳn
là nơi Ngài rất thích, vì nơi đó toả ánh sáng chân lý.
Thuở tạo dựng, lúc tổ tông chưa phạm tội kiêu ngạo, Sách Thánh nói
là Ngài thích đến và đi dạo trong vườn Ðịa đàng. Tâm hồn nào
khiêm tốn, Ngài cũng thích đến và đi dạo trong đó. Trong Isaia
(66,1tt), chúng ta được nghe một bài độc thoại của Thiên Chúa. Ngài
nhìn trời và nói: trời là ngai của Ta. Rồi nhìn đất: đất là bệ dưới
chân Ta. Nhưng rồi Ngài tiếp: các ngươi sẽ xây cho Ta nhà nào, và
nơi nào sẽ là chốn Ta nghỉ ngơi? Thì chính Ngài trả lời: những vật
ấy, chính tay Ta làm, kẻ được Ta đoái nhìn, đó là người nghèo khổ,
người có tâm hồn tan nát, người nghe lời Ta mà run sợ." Người có
tâm hồn tan nát chính là người khiêm tốn. Người đó không những
được Thiên Chúa đoái nhìn, nhưng còn là chỗ Ngài đến nghỉ ngơi.
Trong Isaia còn có lời khác của Thiên Chúa: "Ta vẫn ở với tâm hồn
khiêm cung tan nát, để ban sức sống cho tâm hồn những kẻ khiêm
cung" (Is 57,15). Lại cũng chính người khiêm tốn được Thiên Chúa
thương hỗ trợ.
Mọi sự trong vũ trụ đều thuộc về Chúa. Không một điều gì, ở bất cứ
nơi nào, là mới mẻ đối với Ngài. Mọi sự đã được tay toàn năng Chúa
tác tạo. Thế nhưng có một cái mà sự toàn năng này không thể làm
hoặc không muốn làm, đó là một tâm hồn khiêm tốn nhận biết tội lỗi
và khuyết điểm của mình. Ðể làm được như thế, cần có sự cộng tác
của con người, một con người có tự do. Ðối với Chúa, mỗi một tâm
hồn khiêm tốn đều là một sự mới mẻ, một sự lạ lùng, làm cho Ngài
vui sướng. "Một tấm lòng tan nát dầy vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê",
Thánh vịnh (50/51,13) nói như vậy. Ngược lại, Ngài còn mạc khải
những bí mật của mình cho họ (Hc 3,19). Thật đúng như sau này
Ðức Giêsu nói là Thiên Chúa giấu không cho bậc khôn ngoan thông
thái biết những điều này, nhưng lại mạc khải cho những người bé
mọn (Mt 11,25). Người khiêm tốn thuộc vào số bé mọn này. Và bí
mật lớn nhất mà Thiên Chúa mạc khải cho họ, chính là Ðức Giêsu.
3. Sự khiêm tốn của Ðức Maria
* Phúc âm cho thấy một mẫu gương tuyệt vời về sự khiêm tốn: Ðức
Maria. Trong lời kinh Magnificat, Ðức Maria ca ngợi Thiên Chúa đã
nhìn đến phận nữ tỳ hèn mọn. Khi nói về sự hèn mọn của mình,
Người không có ý nói về sự khiêm nhường của mình đâu, nhưng là
nói đến thân phận thực sự hèn mọn của mình, thuộc vào số những
người hèn mọn nghèo khó trong Kinh Thánh. Việc Người minh
nhiên nhắc đến bài ca của bà Anna, mẹ Samuel (1Sm 1,11), cho thấy
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điều đó (Ðức Maria sử dụng cùng một từ có nghĩa là lầm than, son
sẻ, thân phận thấp hèn). Chứ ở đây không phải Người ý thức về sự
khiêm tốn của mình . Làm sao Người dám ca ngợi sự khiêm tốn của
mình? Tự cho mình là khiêm tốn thì còn khiêm tốn nỗi gì? Ðó là
kiêu ngạo. Và làm sao ta dám nghĩ Người coi việc Thiên Chúa tuyển
chọn mình là do mình khiêm tốn? Việc tuyển chọn hoàn toàn là do ý
Thiên Chúa, là ơn nhưng không của Thiên Chúa, chứ đâu phải vì Mẹ
khiêm tốn. Hơn nữa, nghĩ như thế là không hiểu được cả cuộc đời
của Mẹ.
Thế mà có người vẫn thiếu thận trọng, cho rằng ở chỗ này, Mẹ
không ca ngợi nhân đức nào hơn là đức khiêm nhường của mình,
như thể nói thế là làm cho Mẹ được vinh dự. Ngược lại thì có. Ðã
không vinh dự, còn tác hại lớn cho nhân đức này. Ðức khiêm
nhường có một quy chế rất đặc biệt: người ta có nó khi không tưởng
rằng mình có nó, người ta không có nó khi tưởng rằng mình có nó.
Chỉ mình Ðức Giêsu mới có thể nói mình "có lòng khiêm nhượng"
(Mt 11,29), và thực sự Ngài là thế. Ðó là đặc tính duy nhất, vô song
của sự khiêm nhường nơi Ngài..
* Như vậy, Ðức Maria không có sự khiêm nhường sao? Chắc chắn
có, vượt bực là khác. Nhưng điều này, chỉ mình Thiên Chúa biết.
Hương thơm của nó chỉ mình Thiên Chúa nhận ra, chứ người toả
hương thơm ấy cũng không nhận ra. Theo Kinh Thánh, chữ "khiêm
tốn" có hai nghĩa cơ bản. Một nghĩa khách quan, chỉ sự hèn mọn
hoặc lầm than thực tế. Một nghĩa chủ quan, chỉ ý thức về sự hèn
mọn. Ðức Maria đã nói lên lời khiêm tốn khách quan (mình hèn mọn
thực). Thiên Chúa lắng nghe lời ấy theo nghĩa chủ quan (biết Ðức
Maria khiêm tốn). Mầu nhiệm cao cả của sự khiêm tốn là ở đó. Dĩ
nhiên ở đây, Ðức Maria cũng có "công trạng" chứ, công trạng ở chỗ
biết mình chẳng có công trạng gì.
Chúng ta cũng có thể thấy sự khiêm tốn kiểu trên trong cuộc đời của
nhiều vị thánh. Một hôm, có một người bạn hỏi Phanxicô Assisi xem
làm sao mà mọi người đều chạy theo ngài, và muốn thấy ngài như
vậy. Phanxicô trả lời: đó là vì Thiên Chúa không thấy ai xấu xa hơn
ngài, không ai tội lỗi hơn ngài. Ðấng thánh nghĩ rằng người ta tò mò
muốn xem một tội nhân, nhưng dân chúng lại tò mò muốn xem một
thánh nhân. Thánh Bênađô thì nói đơn sơ như sau: "Người thực sự
khiêm tốn luôn muốn được coi là xấu xa, chứ không muốn được
tuyên dương là khiêm tốn".
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Ðức Maria khiêm tốn trong cả cuộc đời, cho dù gặp bao nhiêu khó
khăn thử thách. Ta có thể nhận ra điều này trong cách Người theo
dõi con mình: yên lặng, xa xa vậy. Thậm chí không muốn đứng ở
hàng đầu để nghe Ðức Giêsu giảng cho dân, mà còn đứng ở ngoài
nữa, đến nỗi phải nhờ người khác xin với Chúa để được gặp (Mt
12,46tt).
Dù là Mẹ Chúa, Ðức Maria không coi việc ở gần Chúa như ở gần
một kho tàng dành riêng cho mình. Người từ bỏ mình, nhận thân
phận một nữ tỳ, giống mọi phụ nữ khác. Lời khuyên của Phaolô
được áp dụng cách hoàn hảo nơi Mẹ. Mẹ không ước vọng những
điều cao sang, chỉ hài lòng với những gì hèn mọn.
4. Khiêm tốn và những điều tủi hổ
Ðức Maria khiêm tốn, nhưng không phải không chịu những tủi hổ.
Còn chúng ta thì sao? Có thể nói, chúng ta mới biết ít nhiều giáo
huấn về sự khiêm tốn, chứ chưa có sự khiêm tốn. Ta có thể biết mình
khiêm tốn tới mức nào, khi không phải chính ta nhìn nhận những sai
lỗi và khuyết điểm của ta, nhưng là người khác nhìn nhận ta có
những sai lỗi khuyết điểm. Ta biết mình khiêm tốn tới mức nào khi
không những chính ta nhận xét về con người thật của ta, mà còn vui
lòng để người khác cho ta biết về con người thật của ta. Nói cách
khác, khiêm tốn là khi để cho người khác nhận xét, sửa chữa, phê
bình lầm lỗi của ta, khi người khác làm cho ta tủi hổ.
Ai tự phụ có thể dùng phương tiện riêng để dẹp bỏ kiêu căng, mà
không có người khác can thiệp bên ngoài, người đó giống như người
dùng tay của mình mà đánh mình. Sức mấy mà tự làm cho mình đau!
Hoặc giống như người lấy cây kim tự tay khêu cái dằm đâm vào
ngón tay. Ðộng một chút là thấy nhói, là rụt. Mầy mò mãi, cái dằm
vẫn còn đó. Phải nhờ người khác. Nhiều người có thể tự thú mọi lỗi
lầm của mình, lỗi thật cũng có, lỗi tưởng tượng cũng có, rất chân
thành là khác, chẳng hạn trong toà giải tội hay khi cầu nguyện,
nhưng vừa có ai đụng đến lỗi của họ, có khi chỉ một phần lỗi đó thôi,
là họ có thể nổi tam bành lên, hoặc oán hận ấm ức, buồn phiền dai
dẳng.
Cho nên, còn phải vượt qua nhiều đoạn đường mới có thể đi tới chỗ
khiêm tốn thật sự.
Cũng có thể điều tủi hổ không do người khác gây ra, mà do chính ta
vô ý gây ra cho mình. Chẳng hạn, khi nói chuyện hay tranh luận với
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ai, ta lỡ mồm lỡ miệng nói ra một điều gì đó, bây giờ nghĩ lại thấy
chẳng hay ho gì, đã không làm cho ta vinh dự, lại còn cho thấy sự
xấu xa bên trong của ta. Chúng ta muốn giả như đừng bao giờ nói
như thế. Nếu hối tiếc vì lời đó gây gương xấu hoặc xúc phạm đến
người khác, thì hối tiếc là điều tốt, và có thể là cơ hội giúp ta sửa
mình. Nhưng hối tiếc chỉ vì sợ mất tiếng tốt của ta, lại là chuyện
khác. Tức là chúng ta hối tiếc vì mình đã tỏ ra xấu, chứ không phải
vì mình thực sự là người xấu. Chúng ta chưa khiêm tốn đủ, vì không
thích sự thật, mà chỉ thích tiếng tốt. Cứ vui lòng chấp nhận điều đã
xẩy ra, dù điều này có làm cho ta tủi hổ. Như thế tránh được ảo
tưởng mình là con người tốt, con người thập toàn.
* Cũng có khi không phải những điều làm ta tủi hổ, nhưng chính
những lời tán dương tâng bốc cho ta thấy mình khiêm tốn hay không.
Bình thường, được khen thì ai cũng thích. Ðó là phản ứng tự nhiên,
tình cảm tự nhiên. Nhưng phổng mũi lên, tỏ ra dương dương tự đắc,
lại có thể là dấu kiêu ngạo. Phải biết lắm khi đó chỉ là những lời
khen ngoại giao, có một khen mười. Cứ dựa vào đó rồi tưởng mình
được y như lời khen. Có mà chết!
Nhưng nguy hiểm hơn, chính là tìm cách để được khen, nói hay làm
một điều gì đó cho người khác để được tiếng khen. Như vậy là tìm
vinh quang cho mình. Dù có được vinh quang này đi nữa, cũng chỉ là
vinh dự hão huyền, là hư danh. Thế nhưng hậu quả của nó có thể
đáng sợ. Người tìm kiếm vinh danh riêng cho mình thậm chí đi đến
chỗ không thể có lòng tin. Ðức Giêsu nói với người biệt phái: "Các
ông tôn vinh lẫn nhau, và không tìm kiếm vinh quang phát xuất từ
Thiên Chúa duy nhất, thì làm sao các ông có thể tin được?" (Ga
5,44). Khi còn bám víu vào những ý nghĩ và ước muốn vinh quang
của con người, hãy nhớ lời Chúa nói: "Tôi không tìm vinh quang cho
mình" (Ga 8,50). Hãy lặp lại lời đó cho mình. Nó có thể giúp ta xua
tan những ý nghĩ và ước muốn như thế.
Ngoài ra, không tìm vinh quang cho mình, không tìm tiếng khen, vẫn
chưa đủ đâu. Còn phải chấp nhận sẵn sàng sống mà không có vinh
quang. Cứ xem gương Ðức Giêsu. Không những Ngài không tìm
vinh quang cho mình, mà còn chấp nhận để người ta phá huỷ vinh
quang của Ngài, chấp nhận để người ta "khinh khi ruồng rẫy" (Is
53,3). Ngài "chẳng nề chi ô nhục" (Dt 12,2). Ðể được thế, ta phải tập
quen với ý tưởng sống mà không được ai lưu ý, không được ai coi
trọng, không được ai ca tụng.
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* Chiến đấu để sống khiêm tốn là một cuộc chiến đấu suốt cả đời
người, trong mọi khía cạnh của cuộc đời. Sự kiêu căng có thể tiềm
tàng dướí mọi hình thức. Không giống với những nết xấu khác,
không phải điều xấu cho bằng chính điều tốt lại là chỗ thuận lợi cho
loại vi khuẩn kiêu căng phát triển.
Pascal viết: "Sự kiêu ngạo cắm sâu trong lòng con người, đến nỗi
một người lính, một tên đểu cáng, một người làm bếp, một phu
khuân vác cũng kiêu ngạo, muốn có người thán phục mình, ngay cả
các triết gia cũng muốn điều đó."
Hư danh có thể biến cố gắng khiêm tốn của ta thành một hành vi
kiêu ngạo. Nhưng dựa vào ơn Chúa, ta có thể thắng trong cuộc chiến
đấu này. Nếu con người cũ của ta biến hành vi khiêm tốn thành hành
vi kiêu ngạo thì, nhờ ơn Chúa, nhở ơn thông hiểu của Thánh Thần, ta
hãy biến hành vi kiêu ngạo thành hành vi khiêm tốn, bằng cách thừa
nhận rằng đó là hành vi kiêu ngạo, thừa nhận rằng ta chẳng là gì mà
lại kiêu căng.
Trong cuộc chiến đấu này, Thiên Chúa thường giúp ta bằng một
phương tiện đặc biệt và hữu hiệu. Ngài để một cái dằm nằm trong
thân xác ta, như Ngài đã để một cái dằm đâm vào thân xác Phaolô
(2Cr 12,7). Ta không biết cái dằm trong thân xác Phaolô là cái gì,
nhưng cái dằm nơi ta, ta có thể biết rõ. Ðó là những tình huống tủi
hổ mà ta phải chịu, có thể là một khuyết điểm, một bệnh tật, một sự
yếu đuối bất lực mang trong mình, dù ta đã có lần van xin Chúa cất
nó đi. Cái dằm đó nhắc nhở ta phải "tự khiêm tự hạ dưới bàn tay uy
quyền của Chúa" (1Pr 5,6).
Có một Thánh vịnh (Tv 130/131) rất phù hợp với ý tưởng của những
câu thư Rôma vừa khai triển. Tôi xin mượn nó, và cũng mời gọi anh
chị em đọc nó, để kết thúc bài suy niệm hôm nay.
Lòng con chẳng dám tự cao
Mắt con chẳng dám tự hào Chúa ơi
Ðường cao vọng chẳng đới nào bước
Việc diệu kỳ vượt sức chẳng cầu
Hồn con con vẫn trước sau
Giữ cho thinh lặng giữ sao an bình
Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ
Trông con hồn lặng lẽ an vui
Cậy vào Chúa Israel ơi
Từ nay đến mãi muôn đời muôn năm
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Chương XII
KHIÊM TỐN (2)
"Hãy ham thích những sự hèn mọn"(Rm 12,16)
Khi khuyên chúng ta sống khiêm tốn, Phaolô đã cho thấy mối liên hệ
đặc biệt giữa khiêm tốn và bác ái. Có thể nói: nếu bản văn trình bầy
sự khiêm tốn như một sự thật, một chân lý, thì mạch văn lại trình
bầy nó như là bác ái, phục vụ.
Muốn hiểu sự khiêm tốn kitô giáo cho đầy đủ, không thể không lưu
ý đến khía cạnh thứ hai này. Bác ái chính là bộ mặt của khiêm tốn.
Nó biến khiêm tốn thành một nhân đức hướng tới cộng đồng, hướng
tới người khác, thay vì chỉ là một nhân đức cá nhân, riêng mình
hưởng mà thôi.
Tất cả những lời khuyến thiện của thư Rôma đều nhắm tới cộng
đồng kitô giáo, nhắm tới Giáo Hội. Phaolô nói: "Cũng như trong một
thân thể, chúng ta có nhiều bộ phận, mà các bộ phận có cùng một
chức năng, thì chúng ta cũng vậy, tuy nhiều nhưng chỉ là một thân
thể trong Ðức Kitô, ai nấy liên đới với nhau như những bộ phận của
một thân thể. Chúng ta có những đặc sủng khác nhau, tuỳ theo ân
sủng Thiên Chúa ban" (Rm 12,4-6).
Cả khiêm tốn lẫn bác ái đều là những phương tiện duy trì sự hiệp
nhất của các ân huệ và đoàn sủng khác nhau. Cả khiêm tốn lẫn bác ái
đều là những điều kiện để các ân huệ và đoàn sủng này góp phần xây
dựng một thân thể duy nhất, một cộng đồng hiệp nhất. Vì vậy,
Phaolô còn khuyên: "Anh em hãy thương mến nhau với tình huynh
đệ, coi người khác trọng hơn mình. Ðừng tự cao tự đại, nhưng ham
thích những gì hèn mọn. Anh em đừng cho mình là khôn ngoan"
(Rm 12,10.16).
Như đã đề cập trong bài trước, để hiểu cho hết tư tưởng của Phaolô,
thấy rõ tầm quan trọng của nó, phải nại tới các bản văn khác hài hoà
với bản văn đang bàn. Có một bản văn khác của chính Phaolô mà,
dưới nhiều khía cạnh, có thể được coi như song song với bản văn thư
Rôma trên đây. Bản văn đó ở trong thư Philipphê. Phaolô viết: "Anh
em hãy làm cho niềm vui của tôi được trọn vẹn là hãy có cùng một
cảm nghĩ, cùng một lòng mến, cùng một tâm hồn, cùng một ý hướng
	
  

119	
  

như nhau. Ðừng làm chỉ vì
lòng khiêm nhường mà coi
tìm lợi ích cho riêng mình,
Giữa anh em với nhau, hãy
Giêsu" (Pl 2,2-5).

ganh tỵ hay vì hư danh, nhưng hãy lấy
người khác hơn mình. Mỗi người đừng
nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác.
có những tâm tình như chính Ðức Kitô

Ngoài nhiều chỗ giống với bản văn thư Rôma, bản văn này còn có
những yếu tố mới. Những yếu tố này rất có liên hệ với ta, và giúp ta
hiểu biết sâu sắc hơn về sự khiêm tốn theo Kinh Thánh.
1. Khiêm tốn theo gương Ðức Kitô
* Trong những yếu tố mới này, ta chỉ đề cập một yếu tố mà thôi:
động lực của sự khiêm tốn hoặc nền tảng của sự khiêm tốn. Nói cách
khác: Tại sao ta lại khiêm tốn. Theo thư Rôma, ta phải khiêm tốn, vì
khiêm tốn là sự thật (Con người thật của ta đòi ta phải khiêm tốn).
Ðộng lực này vẫn có giá trị của nó. Nhưng theo bản văn Philipphê
vừa nghe, ta thấy còn có thêm một động lực khác nữa, hoàn toàn
mới, đó là noi gương Ðức Kitô, bắt chước Ðức Kitô: "Anh em hãy
có những tâm tình như chính Ðức Kitô Giêsu. Người đã hạ mình" (Pl
2,5.8).
Ðộng lực chính của khiêm tốn không còn phải là một ý tưởng, nhưng
là một con người; không còn phải là một nguyên tắc trừu tượng,
nhưng là một biến cố, một đời sống. Con người đó, biến cố đó, chính
là Ðức Kitô đã hạ mình.
Ở đây, chúng ta được chứng kiến hiện tượng kitô hoá các nhân đức.
Các nhân đức được hướng dẫn không do lý trí cho bằng do một con
người cụ thể là Ðức Kitô. Nền tảng của các nhân đức không ở trong
triết học, nhưng ở trong lịch sử, không ở trong sự khôn ngoan của
con người, nhưng ở trong việc loan báo sơ khởi Tin Mừng. Chính
như thế mà Lề luật trở thành Tin Mừng, việc làm trở thành ân sủng.
Khiêm tốn trước đây là việc làm của con người, thì từ nay là việc
của Thiên Chúa mà chúng ta phải bắt chước.
Ðể biết cung cách hành động của Thiên Chúa đối với ta, ta hãy lấy
một hình ảnh này: Một người cha muốn dạy con một việc gì đó, dạy
con đánh đàn chẳng hạn. Ông mua đàn về, mua cả sách nhạc. Ông
đưa ra những chỉ dẫn này khác, về cách ngồi, cách đặt tay trên bàn
phím, rồi bảo con thử. Ðứa con thử nhiều lần liên tiếp không xong.
Bấy giờ người cha mới ngồi vào đàn, đánh làm mẫu cho con, rồi bảo
con đánh lại.
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Thiên Chúa cũng làm như vậy với ta. Trước tiên, trong Lề luật, Ngài
đã chỉ cho ta sự khiêm tốn như một điều phải thực hiện. Sau đó,
trong Tin Mừng, Ngài ban cho ta sự khiêm tốn như một điều phải bắt
chước. Thiên Chúa không còn nói với con người như đã nói trong
chế độ Lề luật: "Hãy đi giữ lấy chỗ chót", nhưng nói: "Hãy đến giữ
lấy chỗ chót". Ði và đến: khác nghĩa nhau lắm. "Hãy đi" là đứng ở
một chỗ giục người ta đến một chỗ khác mà mình muốn cho người
đó đến; "Hãy đến" là mình đã ở chỗ đó rồi và vời người ta đến. Ở
đây, Thiên Chúa không thúc giục ta đi tới chỗ khiêm tốn, nhưng là
lôi kéo ta tới đó. Ngài nói qua môi miệng Ðức Giêsu: "Anh em hãy
học với Tôi, vì Tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường" (Mt 11,29).
* Nếu như vậy, khiêm tốn không còn phải là tìm kiếm sự thật nữa
sao? Còn chứ! nhưng là tìm kiếm sự thật mới nơi một con người.
Con người đó là Ðức Giêsu Kitô. Ðức tin cho ta hay: Ðức Giêsu là
con người thật, có nhân tính thật. Ngài là người thật và là con người
mới, vì đã phục hồi quyền năng cho Thiên Chúa, không tìm vinh
quang riêng cho mình, và do đó Ngài là "sự ngợi khen vinh quang
Thiên Chúa" (Ep 1,14), là "hình ảnh Thiên Chúa vô hình" (Cl 1,15).
Từ đây, trong Ðức Kitô, chúng ta thấy mọi "lý do" của sự khiêm tốn.
Ít nhất có hai lý do: một ở nơi ta, một ở nơi Thiên Chúa; một lý do
thuộc nhân học, nếu có thể nói được như vậy, một lý do thuộc thần
học. Lý do nhân học dựa trên sự biết mình, biết sự hư vô của mình.
Lý do thần học dựa trên sự biết Thiên Chúa, biết Ngài uy linh cao
cả, biết Ngài nhân từ và thánh thiện. Khi Thiên Chúa tự mạc khải
mình cho con người, con người biết mình chỉ là hư vô, và trở thành
khiêm tốn một cách bộc phát.
Ðọc lại mấy sự kiện trong Kinh Thánh mà coi. Isaia tỏ ra khiêm tốn
khi ông được thấy vinh quang Thiên Chúa ở trong Ðền thờ. Vị ngôn
sứ không cần phải suy nghĩ lâu lắc và sâu xa về mình, để biết mình
là ai. Chỉ cần Thiên Chúa uy linh hiện diện, lập tức ông khiêm tốn
kêu lên: "Khốn thân tôi! Tôi chết mất, vì tôi là một người môi miệng
ô uế" (Is 6,5).
Ðó là chuyện trong Cựu ước. Còn trong Tân ước, trước hết ta thấy
sự khiêm tốn này nơi Phêrô. Trên biển hồ Tibêria, khi Phêrô thấy
quyền năng Thiên Chúa nơi Ðức Giêsu qua mẻ cá lạ, ông cũng rơi
vào tình trạng khiêm tốn siêu nhiên và thưa với Chúa: "Lạy Chúa,
xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi" (Lc 5,8). Ngay cả sự khiêm tốn
của Ðức Maria cũng có động lực thần linh này. Người thấy mình quá
bé nhỏ và vô nghĩa trước Ðấng toàn năng cao cả, và niềm kính sợ
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Thiên Chúa đã làm cho sự khiêm tốn tràn ngập nơi Người. Ngay cả
các thánh trên trời cũng khiêm tốn, không phải vì thấy mình lầm
than tội lỗi, nhưng vì thấy sự tối hảo và chí thánh của Thiên Chúa.
Thế nên, theo Kinh Thánh, có hai dộng lực thúc đẩy người ta đi đến
chỗ khiêm tốn: một từ con người và một từ Thiên Chúa, một ở chỗ
biết mình hèn mọn, một ở chỗ biết Thiên Chúa cao cả. Nhưng kể từ
đây, cả hai động lực này hoà trộn nơi một con người duy nhất, tức
nơi Ðức Kitô. Trong cùng một Ðấng vừa là Thiên Chúa vừa là
người, chúng ta có động lực đầy đủ và vĩnh viễn của sự khiêm tốn.
Nói bằng từ chuyên môn thì đó là động lực kitô học.
2. Khiêm tốn là phục vụ
* Khiêm tốn là noi gương Ðức Kitô, vì Ngài có lòng khiêm nhượng.
Nhưng Ðức Kitô khiêm tốn ở điểm nào, và Ngài dạy ta bắt chước sự
khiêm tốn của Ngài ở điểm nào? Ðọc cả Phúc Âm nói về Ngài,
khiêm tốn đâu không thấy, mà lại thấy một điều dường như chứng tỏ
Ngài không khiêm tốn. Không phải vậy sao? Khiêm tốn thì phải biết
mình lầm lỗi, nhận mình lầm lỗi. Ðàng này, Ðức Giêsu chưa bao giờ
nhận mình lầm lỗi, lại còn đố ai bắt lỗi được mình về chuyện gì. Cả
khi thân thưa cùng Chúa Cha, Ngài cũng không tỏ dấu gì là mình tội
lỗi.
(Nhân tiện chúng ta ghi nhận một điều này. Ðây là một trong những
chứng cớ cho thấy rõ nét nhất thần tính của Ðức Kitô. Chứng cớ
thuyết phục nhất, tiếc thay, lại ít được nói đến nhất. Chỉ mình Chúa
dám cho mình là vô tội. Không một vị thánh nào, một nhân vật lớn
nào trong lịch sử, một nhà sáng lập tôn giáo nào lại dám coi mình
như thế. Tất cả đều nhìn nhận mình ít nhiều đã phạm tội. Riêng Ðức
Giêsu: không bao giờ. Ngài là người duy nhất dám nói với kẻ thù:
"Ai trong các ông chứng minh được là tôi có tội?" (Ga 8,46). Ngài
tuyên bố mình là "Thầy và là Chúa" (Ga 13,13), cao trọng hơn cả
Abraham, Môsê, Salomon.)
Nếu vậy, đâu là sự khiêm tốn của Ðức Giêsu để Ngài có thể nói với
ta: "Hãy học với tôi vì tôi có lòng khiêm nhượng"? Ở đây, chúng ta
khám phá ra một điều quan trọng. Khiêm tốn chủ yếu không phải ở
chỗ là người hèn mọn, vì người ta có thể hèn mọn mà không khiêm
tốn. Cũng không ở chỗ cảm thấy mình hèn mọn, biết mình hèn mọn,
vì có thể thật sự là thế, và như vậy mới chỉ là một điều khách quan,
chứ chưa phải là khiêm tốn. Chưa kể việc cảm thấy mình hèn mọn có
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thể là do một mặc cảm tự ti, đưa ta đến chỗ thu mình lại và thất
vọng, buồn chán, hơn là đưa ta tới chỗ khiêm tốn.
Tự nó, sự khiêm tốn ở mức độ hoàn hảo nhất, không phải ở chỗ ta là
người hèn mọn, hoặc cảm thấy mình hèn mọn, nhưng là làm cho
mình trở thành người hèn mọn, trở thành người khiêm tốn, không vì
một nhu cầu lợi ích cá nhân nào của mình, nhưng vì tình yêu, nhằm
làm thăng hoa người khác. Ðây chính là sự khiêm tốn của Ðức
Giêsu. Ngài không phải là người hèn mọn, không cảm thấy mình hèn
mọn, nhưng trở nên hèn mọn, đến nỗi huỷ mình ra không, chỉ vì yêu
loài người chúng ta.
Phaolô đã nói về sự nghèo khó của Ðức Kitô như thế này: "Người
vốn giầu sang phú quý, nhưng đã tự trở nên nghèo khó vì anh em, để
lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giầu có" (2Cr
8,9). Có thể nói một cách tương tự về sự khiêm nhường của Ðức
Kitô: Ngài đã ra không vì ta, để lấy sự hư không của mình mà làm
cho ta được có (tức trở thành người mới).
* Cứ như ta thấy theo mạc khải, sự khiêm tốn của Ðức Giêsu là một
sự đi xuống, không ở trong tư tưởng, lời nói, tình cảm của Ngài cho
bằng trong các sự kiện (hư vô hoá mình).
Ám chỉ bản văn Pl 2,6tt, Tertullianô nói rằng trong Nhập thể, Thiên
Chúa đã hành động như ông vua kia có một viên đá quý khảm trong
chiếc nhẫn vàng, và chiếc nhẫn này rơi xuống vũng bùn. Vua bèn
mặc bộ đồ dơ, lội xuống đó, bì bõm trong nước bẩn, mò lại chiếc
nhẫn, rửa sạch nó và đeo vào ngón tay, để nó lại lấp lánh trong ngón
tay vương giả. Tác giả cắt nghĩa: đá quý là linh hồn con người, chiếc
nhẫn là thân xác con người, cả hai rơi vào vũng bùn tội lỗi; ông vua
là Ðức Giêsu mặc y phục của tên đầy tớ, xuống vũng bùn là thế gian,
tìm lại con người, rửa nó trong phép Rửa Tội, đưa nó theo mình lên
với Chúa Cha.
Trong bài trước, chúng ta đã đưa ra hình ảnh người mò ngọc trai. Có
thể nói Ðức Giêsu cũng biến mình thành người mò ngọc trai. Nhưng
ngọc trai mà Ngài tìm không phải là chính Ngài, mà là loài người.
Ðộng lực lôi kéo Ngài xuống không phải là một đòi hỏi của sự thật
như nơi chúng ta, nhưng là một đòi hỏi của bác ái.
Sự khiêm tốn của Ðức Giêsu là sự khiêm tốn từ Thiên Chúa mà đến,
có gương mẫu tuyệt vời nơi Thiên Chúa, chứ không phải nơi con
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người. Quả thực, Thiên Chúa không thấp hèn, không cảm thấy mình
thấp hèn, nhưng đã làm cho mình ra thấp hèn vì yêu ta.
Ðể chỉ hành động này, các Giáo phụ đã dùng chữ hạ cố
(condescendance). Chữ này bao hàm hai ý: Thiên Chúa hạ mình
xuống thế, và lý do Ngài hạ mình là vì yêu. Ở địa vị là Thiên Chúa,
Ngài không thể lên cao hơn, vì không có gì ở trên Ngài. Nếu Thiên
Chúa ra khỏi mình và hành động ở bên ngoài Ba Ngôi, thì chỉ có thể
là đi xuống, là hạ mình trở thành thấp hèn. Nói khác đi, chỉ có thể là
khiêm tốn.
Hiểu như vậy thì tất cả lịch sử cứu độ được coi như lịch sử của
những lần Thiên Chúa liên tiếp hạ mình thấp hèn. Tạo dựng thế giới
là hạ mình. Linh hứng Kinh Thánh là hạ mình. Nói chuyện với con
người là hạ mình. Nhập Thể là hạ mình lớn nhất, tột đỉnh của mọi
hình thức hạ mình.
Phanxicô Assisi có lần đã ngạc nhiên thốt lên: Anh em hãy coi sự
khiêm tốn của Thiên Chúa kìa! Hằng ngày Ngài hạ mình, y như lúc
Ngài rời bỏ hoàng cung để nhập thể trong lòng Ðức Trinh Nữ".
Trong tập "Ca ngợi Thiên Chúa tối cao", do chính tay Ngài viết, sau
khi đã kể ra một loạt các phẩm tính của Thiên Chúa, Phanxicô viết
thêm: "Ngài là sự Khiêm Tốn". Thánh nhân quả đã đưa ra một trong
những định nghĩa đơn sơ nhất và đẹp nhất về Thiên Chúa: Thiên
Chúa là sự Khiêm Tốn.
Chúng ta hãy khiêm tốn vì lý do này, lý do sâu xa nhất, tức là nên
giống Cha chúng ta.
Giờ đây, chúng ta biết Ðức Giêsu muốn dạy gì khi Ngài nói: Hãy
học với tôi vì tôi có lòng khiêm nhượng. Ðó là lời mời gọi ta trở nên
thấp hèn vì yêu thương, rửa chân cho các anh em như Ngài đã làm.
Nơi Ðức Giêsu, ta còn thấy sự lựa chọn hạ mình này có tính chất
nghiêm túc và cơ bản. Không phải hạ mình theo kiểu mát mình thì
làm, lúc này lúc nọ, như một ông vua thỉnh thoảng vi hành làm cho
thần dân điều gì đó. Ðức Giêsu đã trở thành thấp hèn, như Ngài đã
trở thành xác phàm, tức là một cách vững bền, tới cùng. Ngài đã lựa
chọn đi vào số những người hèn mọn, khiêm tốn. Có "lòng hiền hậu
và khiêm nhường" cũng có nghĩa là đi vào hàng dân nghèo hèn của
Thiên Chúa. Chúa làm thế không vì ai áp đặt, nhưng là do tự ý Ngài.
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* Có thể tóm tắt bộ mặt mới của sự khiêm tốn bằng hai chữ: Phục
vụ. Một lần, các môn đệ của Chúa tranh luận với nhau xem ai là
người lớn nhất. Nghe thế, Chúa ngồi xuống (một cung cách cho thấy
bài học sắp đưa ra là quan trọng), gọi các ông lại và nói: "Ai muốn
làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục
vụ mọi người" (Mc 9,35). Muốn làm đầu, phải làm người rốt hết, tức
là phải đi xuống, hạ mình xuống. Liền sau đó, Chúa cho họ hiểu làm
người rốt hết có nghĩa gì. Có nghĩa là phục vụ mọi người. Vậy sự
khiêm tốn mà Ðức Giêsu công bố chính là sự phục vụ, phục vụ như
một người tôi tớ.
Bài học này còn được củng cố bằng một mẫu gương của chính Chúa,
như lời Ngài nói: "Con Người đến không phải để được người ta phục
vụ, nhưng là để phục vụ" (Mt 20,28). Có nhiều điều mới mẻ trong
lời đơn sơ trên về sự khiêm tốn-phục vụ. Một trong những điều đó là
sự hoà hợp hoàn toàn giữa nhân đức khiêm nhường và ước muốn
những việc lớn cũng như thực hiện những việc lớn. Nhiều người
tưởng rằng khiêm tốn thì không thể suy nghĩ, ước muốn và thực hiện
những việc lớn, và ngược lại. Nhưng như lời Chúa cho thấy, chính
sự khiêm tốn là thước đo của ước muốn này: Ai muốn làm người
đứng đầu thì. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì.Người khiêm tốn vẫn
được phép làm người đứng đầu, được phép muốn những việc lớn. Có
điều không được làm lớn mà gây thiệt hại cho người khác, cho người
dưới quyền, bằng cách thống trị họ, theo cung cách của chính trị xã
hội, nhưng là làm lợi cho họ.
Phúc Âm đã làm đảo lộn bậc thang giá trị. Giữa làm lớn và khiêm
tốn giống như giữa khôn ngoan và điên rồ. Phải thành điên để thực
sự khôn ngoan (1Cr 3,8). Phải thành trẻ nhỏ để thực sự trở nên người
lớn. Các thánh đã làm như thế. Làm lớn không chỉ được đánh giá
bằng việc làm, mà nhất là bằng ý định chi phối việc làm này, nghĩa
là bằng tình yêu. Các thánh làm lớn theo cách thức của Thiên Chúa,
chứ không phải của con người.
3. Khiêm tốn và các đặc sủng
Theo mạc khải, môi trường ưu đãi để thực hiện sự khiêm tốn-bác ái
là cộng đồng kitô giáo. Không tìm lợi ích cho mình, nhưng cho các
tín hữu khác. Coi những người khác ở trên mình. Những lời trên
nhắc lại lời Ðức Giêsu mời gọi ta trở nên tôi tớ mọi người.
Việc sử dụng đúng đắn các đặc sủng là điều tiên quyết đưa ta từ chỗ
khiêm tốn tới chỗ thực hành bác ái. "Chúng ta có những đặc sủng
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khác nhau, tuỳ theo ân sủng Thiên Chúa ban cho mỗi người. Ðược
ơn làm ngôn sứ thì.Ðược ơn phục vụ thì." (Rm 12,6tt). Khiêm tốnbác ái là điều kiện để những ân sủng này không bị phân tán, nhưng
tất cả đều góp phần xây dựng một thân thể duy nhất của Ðức Kitô
(Rm 12,5). Thánh Phêrô cũng viết: "Ơn riêng Thiên Chúa đã ban,
mỗi người trong anh em phải dùng mà phục vụ kẻ khác" (1Pr 4,10).
Vì đặc sủng được ban để phục vụ cộng đồng, nên chỉ có sự khiêm
tốn mới bảo vệ được nó. Ngược lại, các đặc sủng cũng bảo vệ sự
khiêm tốn. Chúng ta thử xem sự bảo vệ hỗ tương này như thế nào.
* Trước hết, sự khiêm tốn bảo vệ các đặc sủng. Cũng như một thân
thể có nhiều bộ phận, một nhiệm thể cũng có nhiều đặc sủng. Phaolô
kể ra một số đặc sủng này như sau: làm ngôn sứ, làm người phục vụ,
làm thầy dạy, làm người khuyên răn, làm người phân phát, làm
người chủ toạ, làm việc bác ái (Rm 12,6-8). Ðây không phải là
những ân huệ như các ân huệ, cũng không phải là những tài năng
thuần tuý của con người, nhưng là những hoạt động của Chúa Thánh
Thần, những ánh lửa của Thiên Chúa được trao cho chúng ta, vì
Giáo Hội. Tuy nhiên, người mang những kho tàng này là chúng ta,
lại chỉ là những tạo vật yếu đuối.
Làm sao có thể gìn giữ được kho tàng này? Nhờ khiêm tốn. Sự
khiêm tốn giúp cho ân sủng của Thiên Chúa được lưu chuyển trong
Giáo Hội và nhân loại mà không bị phân tán hay mai một. Trong đời
sống Giáo Hội, khiêm tốn giống như chất cách điện. Học về điện,
chúng ta biết chất cách điện cực kỳ quan trọng. Ðiện năng đi qua dây
dẫn càng lớn, càng cần chất cách điện bảo đảm, để khỏi xẩy ra
trường hợp chạm mạch nguy hiểm. Một cách tương tự, trong đời
sống thiêng liêng, khiêm tốn cũng là chất cách điện, ngăn cho các ân
sủng khỏi chạm nhau và bùng nổ vì kiêu căng đối kháng.p>
Ơn ban cho ai càng nhiều, càng mạnh, người đó càng cần phải khiêm
tốn. Phaolô nói: "Những kho tàng ấy, chúng tôi lại chứa đựng trong
những bình sành, để chứng tỏ quyền năng phi thường phát xuất từ
Thiên Chúa, chứ không phải từ chúng tôi" (2Cr 4,7). Bình sành
chính là chất cách ly, gìn giữ và bảo vệ kho tàng. Nó giữ cho kho
tàng khỏi hai nguy hiểm thường xẩy ra cho ơn Chúa. Hai nguy hiểm
này là kiêu căng và tranh chấp. Khiêm tốn là phương thuốc chống lại
tham vọng, tranh chấp và hư danh.
Trong một cộng đồng, luôn có những dịch vụ mà con người cũ của ta
ham muốn (nếu không muốn, thì thường là vì sợ không cáng đáng
nổi, nhưng cái vinh dự của nó thì vẫn muốn), còn những dịch vụ nhỏ
mọn, âm thầm, không mấy ai thích đảm nhận. Giải quyết cách nào?
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Nhờ khiêm tốn. Khiêm tốn giúp ta không bị hào quang của những
chức lớn, việc lớn làm loá mắt, nhưng biết "ham thích những gì hèn
mọn", như Phaolô nói.
* Khiêm tốn bảo vệ đặc sủng như thế, còn đặc sủng bảo vệ khiêm
tốn ra sao, theo nghĩa nào? Phaolô nói rằng chúng ta có nhiều đặc
sủng khác nhau. Sự kiện này có nghĩa là mỗi người chúng ta không
có được mọi đặc sủng. Không phải người nào cũng là tông dồ đích
danh, ngôn sứ đích danh. Cho nên mỗi người chúng ta không phải là
tất cả, nhưng luôn luôn và tự cơ bản chỉ là một phần trong toàn bộ.
Ðặc sủng luôn là một động lực thúc đẩy ta khiêm tốn. Khi thi hành
một thừa tác vụ, một trách nhiệm, ta luôn thấy rằng mình không làm
được gì nếu không có người khác, nếu không có sự cộng tác của toàn
thân thể. Phaolô chỉ lưu ý sơ điều đó trong thư Rôma, nhưng khai
triển nhiều hơn trong thư Corintô (1Cr 12,12-17). Ngài cắt nghĩa:
nơi thân thể có nhiều bộ phận, mỗi bộ phận có nhiều chức năng, và
tuỳ thuộc vào nhau. Chẳng hạn, mắt quan trọng và cần thiết thật,
nhưng không thể nói với tay: Tao không cần đến mày. Một thân thể
chỉ có mắt mà thôi sẽ là quái vật. Tự nó và chỉ mình nó, mắt cũng
chẳng là gì cả. Nó cần những bộ phận khác để chu toàn chức năng
của mình (cần trán mang nó, cần mí mắt, lông mắt bảo vệ, cần bộ óc
để giải mã hình ảnh.). Nó cần những bộ phận khác không chỉ để hữu
ích cho toàn thân, mà còn cho chính nó.
Trong lãnh vực thiêng liêng cũng vậy. Mỗi người chúng ta như một
tế bào. Tách khỏi các tế bào khác là chết ngay. Thiên Chúa khôn
ngoan quả đã làm một phát minh lạ lùng. Khi ban các ân huệ cho con
người, thì một trật Ngài cũng ban cho họ một sự trợ giúp bổ sung, để
họ ở trong sự thật, để họ khiêm tốn.
Có thể nói các đặc sủng khởi đầu bằng việc xây dựng củng cố sự
khiêm tốn trước. Tiếp đến, cùng với sự khiêm tốn, chúng xây dựng
cộng đồng, xây dựng Giáo Hội. Chính khi thi hành một đặc sủng hay
một thừa tác vụ mà chúng ta nhận ra mình tuỳ thuộc vào người khác
như thế nào. Chính khi đó chúng ta mới nhận thức chân lý cơ bản
này: chỉ mình Thiên Chúa là tất cả, chỉ mình Giáo Hội có sự viên
mãn của Thần Khí (Ep 1,23). Còn mỗi người chúng ta là một phần
bé nhỏ thôi. Ðể đạt tới chỗ viên mãn, phải nhờ người khác. Lúc ấy sẽ
không còn ý nghĩ tự cho mình là đủ nữa.
Phaolô nói rằng đặc sủng là hiển thị của Thần Khí, "vì lợi ích chung"
(1Cr 12,7), lợi ích của Giáo Hội, lợi ích của cộng đồng. Trong Giáo
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Hội, có người sở trường về môn này, có người sở trường về môn kia
(thần học, giáo luật, Kinh Thánh, truyền giáo, xã hội, văn hoá.).
Trong một cộng đoàn, dù nhỏ cũng vậy, người thì có khiếu về việc
này, người thì có tài về việc nọ. Khuynh hướng chung thường coi
môn ngành mình sở trường là nhất, hoặc ít ra là quan trọng. Muốn
thấy đúng mức công việc của mình, muốn nhận ra công việc mình
làm thật sự chỉ là một đóng góp rất khiêm tốn, nhỏ bé, cứ nhìn tới
công việc của cả Giáo Hội được làm qua các thế kỷ và hiện nay. Hãy
nhìn theo kiểu ở trên máy bay. Khi máy bay còn đậu dưới đất, nhà
cửa ta thấy chung quanh còn là lớn. Nhưng lúc máy bay bốc lên cao,
những nhà cửa ấy mới nhỏ bé làm sao! Càng nhỏ hơn nữa và mất hút
khi máy bay lên cao tít tắp. Công việc chúng ta làm cũng nhỏ bé và
dường như mất hút, nếu nhìn cho kỹ các công việc của cả Giáo Hội,
trong quá khứ và trong hiện tại. Toàn bộ mới đáng kể, phần nhỏ nhoi
của mình ăn thua gì.
Khi diễn giải quan điểm trên đây của Phaolô, Augustinô đã có một
suy tư rất hay. Ngài nói: nghe Phaolô liệt kê những đặc sủng, hẳn có
người lấy làm buồn, vì thấy mình chẳng có đặc sủng nào trong số đó.
Ðừng buồn. Bạn cũng có đấy. Và điều bạn có không phải là không
đáng kể đâu. Nếu bạn yêu mến cả thân thể, thì ai trong đó có cái gì,
cũng là cho bạn nữa. Bạn đừng có ghen. Mọi sự tôi có cũng thuộc về
bạn. Chính tôi cũng không ghen với bạn, vì cái bạn có cũng thuộc về
tôi. Ghen tương làm xa cách nhau, còn bác ái thì nối kết nhau. Nơi
con người, chỉ có mắt là nhìn thấy. Nhưng đâu phải mắt nhìn là chỉ
nhìn cho nó. Nó cũng nhìn cho tay, cho chân, cho các bộ phận khác.
Khi chân sắp va vào vật gì, mắt làm nhiệm vụ báo trước. Cũng vậy,
chỉ có bàn tay làm việc, nhưng nó đâu có làm chỉ cho nó. Có ai đánh
vào mặt, bàn tay sẽ không để yên, sẽ không tự nhủ: cần gì phải đưa
tay đỡ, người ta đánh cái mặt chứ có đánh tôi đâu.
Tựu trung, mọi đặc sủng trong Giáo Hội, chứ không phải chỉ một vài
đặc sủng nào đó, đều là cho chúng ta, cho bản thân từng người.
Tuy vậy, còn có điều hơn thế nữa. Nếu ta yêu Giáo Hội hơn một
người nào đó yêu Giáo Hội, thì đặc sủng mà người đó có là cho ta,
hơn là cho người đó. Giả sử người đó lợi khẩu, hùng biện, có tài
giảng thuyết, người đó có thể vênh vang, tự phụ về tài năng này, và
khi ấy chỉ còn là thứ thanh la phèng phèng (1Cr 13,1). Tài giảng
thuyết chẳng giúp ích gì cho người đó, nhưng vẫn có ích cho ta là
người nghe. Cái mà người khác có, nhưng có thể gây nguy hiểm cho
họ, thì nhờ khiêm tốn-bác ái, ta cũng có cái đó, nhưng là cái sinh ích
cho ta.
	
  

128	
  

Khiêm tốn-bác ái làm gia tăng các đặc sủng. Nhưng để được thế thì,
như Augustinô nói, phải loại trừ sự ghen tương, chết đi cho cái tôi
ích kỷ chỉ tìm vinh quang cho mình, thay vào đó là mặc lấy "cái Tôi"
vĩ đại của Ðức Kitô và của Giáo Hội Ngài. Nói tắt, không phải sống
cho mình, nhưng là sống cho Chúa.
Chúng ta đã kết thúc bài trước bằng lời Thánh vịnh 130/131 về sự
bình an của người khiêm tốn, qua hình ảnh một đứa trẻ nằm trong
cánh tay mẹ nó. Còn bài này, chúng ta kết thúc bằng lời của chính
Ðức Giêsu, một lời cũng nói lên sự bình an và an ủi: "Hãy học với
tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ
được nghỉ ngơi bồi dưỡng" (Mt 11,29).
XIII
VÂNG PHỤC
"Nhờ một người duy nhất
đã vâng lời Thiên Chúa" (Rm 5,19)
Có một sự vâng phục liên hệ tới mọi người, bất kể bề trên hay người
dưới, giáo sĩ hay giáo dân, người ra lệnh hay kẻ thừa hành, một sự
vâng phục quan trọng hơn hết, chi phối mọi sự vâng phục khác, làm
sống động mọi sự vâng phục khác. Không phải sự vâng phục của con
người đối với con người, nhưng là của con người đối với Thiên
Chúa.
Trong bài này, chúng ta muốn dựa vào lời Chúa để nói về sự vâng
phục đó.
Một tác giả đương đại có viết: "Nếu ngày nay có khó khăn về vấn đề
vâng phục, thì không phải là vấn đề tuân theo Thần Khí, nhưng đúng
hơn, là vấn đề vâng phục một phẩm trật, một luật lệ, một quyền
bính". Không sai! Vâng phục theo hình thức thứ hai mới khó, thường
gặp khủng hoảng trong Giáo Hội. Tuy nhiên, để có được sự vâng
phục này, phải trở về với sự vâng phục Thiên Chúa và Thần Khí.
Giờ đây, chúng ta phó thác cho Thần Khí, để Ngài hướng dẫn ta
khám phá lại bí mật của sự vâng phục.
1. Sự vâng phục của Ðức Kitô
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* Khám phá bản chất và nguồn gốc của đức vâng phục kitô giáo
tương đối dễ. Hãy đi từ Ðức Kitô. Ðức Kitô được Kinh Thánh gọi là
"Ðấng vâng phục" (Pl 2,8). Nhưng từ quan niệm nào về vâng phục
mà Ngài được gọi như vậy? Chúng ta sẽ nhận ra nền tảng của sự
vâng phục là thế này: không phải là một ý tưởng vâng phục, nhưng
là một hành vi vâng phục. Nền tảng này không phải là một nguyên
tắc trừu tượng (người dưới phải vâng phục người trên), nhưng là một
sự kiện, một biến cố. Nó không dựa trên một trật tự tự nhiên đã có
sẵn hoặc được tạo ra, nhưng chính nó tạo ra một trật tự mới. Nền
tảng đó là sự kiện này: Ðức Giêsu đã vâng lời cho đến nỗi bằng lòng
chịu chết (Pl 2,8). "Người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học
được thế nào là vâng phục, và khi chính bản thân đã tới mức thập
toàn, Người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai
tùng phục Người" (Dt 5,8-9).
Trong thư Rôma, mọi suy nghĩ về sự vâng phục dựa vào câu này:
"Nhờ một người duy nhất đã vâng lời Thiên Chúa, muôn người cũng
sẽ thành người công chính" (Rm 5,19). Một người duy nhất là Ðức
Kitô. Sự vâng phục của Ðức Kitô là nguồn mạch của sự công chính
hoá con người. Vâng phục và công chính hoá là hai việc có liên hệ
mật thiết với nhau. Nếu trong thư Rôma, sự công chính hoá có một
vai trò quan trọng, thì theo câu trên, sự vâng phục cũng có một vai
trò quan trọng.
Còn nếu xét cả Tân ước thì sự vâng phục của Ðức Kitô không chỉ là
tấm gương vâng phục cao cả, mà còn là nền tảng của sự vâng phục.
Chính nhờ sự vâng phục của Ngài mà Nước Thiên Chúa được thiết
lập.
* Bây giờ chúng ta thử xem sự vâng phục của Ðức Giêsu hệ tại ở
chỗ nào. Ðức Giêsu đã vâng phục cha mẹ, vâng phục luật Môsê, kể
cả Công nghị Do thái và Philatô. Thế nhưng, Phaolô không hề nghĩ
tới sự vâng phục này. Ngài nghĩ tới sự vâng phục của Ðức Giêsu đối
với Chúa Cha.
Sự vâng phục của Ðức Giêsu được coi như đối lại với sự bất tuân
của Ađam: "Cũng như vì một người duy nhất đã không vâng lời
Thiên Chúa, mà muôn người thành tội nhân, thì nhờ một người duy
nhất đã vâng lời Thiên Chúa, muôn người cũng sẽ thành người công
chính" (Rm 5,19; 1Cr 15,22). Cả trong câu của thư Philipphê, sự
vâng phục của Ðức Kitô "cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên
cây thập tự" cũng mặc nhiên đối ngược với sự bất tuân của Ađam, là
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người đã muốn được ngang hàng với Thiên Chúa (Cho nên Ðức Kitô
đã không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên
Chúa, cho dù Ngài vốn dĩ là Thiên Chúa: Pl 2,6).
Nhưng Ađam đã không vâng phục ai? Chắc chắn không phải là cha
mẹ (Ađam đâu có do cha mẹ trần gian nào sinh ra), cũng không phải
một quyền bính hay một luật lệ nào (làm gì đã có!). Ađam đã không
vâng phục Thiên Chúa.
Vậy nguồn gốc của mọi sự bất tuân là bất tuân đối với Thiên Chúa.
Nguồn gốc của mọi sự vâng phục là vâng phục Thiên Chúa.
Dựa vào bài ca về người Tôi Trung, thánh Irênê đã giải thích sự
vâng phục của Ðức Giêsu như một sự tùng phục bên trong và tuyệt
đối đối với Thiên Chúa. Ngài viết: "Tội này (tức tội Ađam) phát xuất
từ một cây, thì đã được huỷ bỏ do sự vâng phục trên một cây gỗ, vì
khi vâng phục Thiên Chúa, Con Người đã bị đóng đinh trên cây gỗ,
và như thế, huỷ diệt sự dữ và đưa sự lành vào thế gian. Sự dữ là
không vâng phục Thiên Chúa, cũng vậy, sự lành là vâng phục Thiên
Chúa. Vì thế, qua miệng Isaia, Ngôi Lời đã nói: "Tôi không cưỡng
lại, cũng chẳng tháo lui. Tôi đã đưa lưng cho người ta đánh đòn, giơ
má cho người ta giật râu. Tôi đã không che mặt khi bị mắng nhiếc
phỉ nhổ" (Is 50,56). Thế nên, do sự vâng phục tới chết mà Ngài đã
chấp nhận, khi bị treo trên cây gỗ, Ngài đã tháo gỡ sự bất tuân xưa
xẩy ra từ một cây".
* Sự vâng phục bao trùm tất cả cuộc đời Ðức Giêsu. Phaolô và thư
Do thái nhấn mạnh vai trò của sự vâng phục trong cái chết của Chúa
(Pl 2; Dt 5,8). Gioan và Phúc Âm Nhất lãm bổ túc bằng cách nhấn
mạnh vai trò của sự vâng phục trong cuộc đời của Chúa, trong cuộc
sống hằng ngày của Ngài. Gioan chẳng hạn, ghi nhận lời Chúa nói:
"Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Ðấng đã sai Thầy"
(Ga 4,34), "Tôi hằng làm những điều đẹp ý Người" (Ga 8,29).
Ðức Giêsu vâng phục Thiên Chúa đặc biệt qua sự vâng phục lời
Thiên Chúa. Chỉ cần nhớ lại câu truyện Chúa bị Satan cám dỗ trong
hoang địa. Ta thấy sự vâng phục của Chúa qua những lời Thiên Chúa
mà Ngài nhắc lại, cũng như qua ý muốn tuân giữ những lời đó.
Trước cả ba điều Satan cám dỗ, Chúa đều trả lời: "Ðã có lời chép.".
Lời đây là lời Thiên Chúa. Lời của Thiên Chúa chuyển tải ý muốn
của Thiên Chúa, được coi như những lệnh truyền thực sự của Thiên
Chúa.
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Sự vâng phục của Ðức Giêsu thật cao cả, qua những gì Ngài phải
chịu vì sự vâng phục này, và qua tình yêu giúp Ngài chịu những điều
đó. Nơi Ngài, sự vâng phục của một người con đối với Cha mình đạt
tới tột đỉnh và vô biên. Ngay trong lúc khó khăn nhất, như lúc Chúa
Cha muốn Ngài uống cạn chén đắng, Ngài vẫn thốt lên những lời của
một người con yêu mến và phó thác. Trên Thập giá, Ngài kêu lên:
"Abba, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ con?" (Mt 27,46),
nhưng rồi tiếp ngay: "Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay
Cha" (Lc 23,46). Ðức Giêsu phó thác mình cho Thiên Chúa là Ðấng
bỏ Ngài. Ðó là sự vâng phục cho tới chết, nhờ đó mà Ngài trở thành
Ðá tảng của ơn cứu độ chúng ta.
2. Vâng phục như một ân sủng nhờ phép Rửa Tội
Sau khi đã trình bầy Ðức Kitô như khuôn mẫu nguyên thuỷ của các
người vâng phục, đối lại với Ađam là khuôn mẫu nguyên thuỷ của
các người bất tuân (Rm 5), Phaolô cho thấy, giờ đây, chúng ta đi từ
chỗ bất tuân tới chỗ vâng phục, nhờ phép Rửa Tội.
* Trước hết, Phaolô đưa ra nguyên tắc này: Nếu ta tự do phục quyền
ai, thì ta phục vụ và vâng lời người đó. Ngài viết: "Anh em không
biết sao? Khi đem thân làm nô lệ để vâng phục ai, thì anh em là nô lệ
của người mà anh em vâng phục: hoặc làm nô lệ tội lỗi, thì sẽ phải
chết; hoặc làm nô lệ phục vụ Thiên Chúa, thì sẽ được công chính"
(Rm 6,16). Vế cuối cùng dịch sát theo nguyên bản là: làm nô lệ sự
vâng phục (douloi este hypakoes). Ðây không phải là sự vâng phục
trừu tượng, nhưng là sự vâng phục của Ðức Kitô, hoặc nói đúng hơn,
chính Ðức Kitô vâng phục. Chúng ta làm nô lệ cho Ðức Kitô vâng
phục.
Sau khi đã đưa ra nguyên tắc, Phaolô nhắc lại sự kiện. Sự kiện là các
kitô hữu đã tự do phục quyền Ðức Kitô là Chúa, khi họ chịu phép
Rửa Tội: "Trước kia anh em làm nô lệ tội lỗi, nhưng nay anh em đã
hết lòng vâng phục theo quy luật đạo lý đã đào tạo anh em. Anh em
đã được giải thoát khỏi ách tội lỗi mà trở thành nô lệ sự công chính"
(Rm 6,17). Khi chịu phép Rửa Tội, chúng ta thay đổi chủ, thay đổi
chiến tuyến: từ tội lỗi sang công chính, từ bất tuân sang vâng phục,
từ Ađam sang Ðức Kitô.
Nghi thức Rửa Tội diễn tả điều trên đây trong phần từ bỏ ma quỷ và
tuyên xưng đức tin. Bỏ bên này để sang bên kia. Ngày xưa, trong
một số sách Nghi thức Rửa Tội, người ta bắt gặp những cử chỉ
dường như cho thấy tận mắt sự thay đổi nội tâm này. Trước hết,
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người được rửa tội quay về hướng Tây, hướng được coi như biểu
tượng của bóng tối, làm cử chỉ từ bỏ Satan và các việc của nó. Tiếp
đến, quay về hướng Ðông, biểu tượng của ánh sáng, cúi mình sâu để
đón chào Ðức Kitô là ánh sáng, Mặt Trời công chính, Chúa tể mới
của mình. Tương tự như người lính bỏ hàng ngũ bạo chúa để chạy
đến với thủ lĩnh giải phóng.
Vậy sự vâng phục là yếu tố cấu tạo đời sống người kitô hữu. Nó là
hệ quả thực tế và cần thiết của việc nhận Ðức Kitô là Chúa mình.
Nhận Ngài là Chúa thì phải vâng phục Ngài. Hơn nữa, khi chịu phép
Rửa Tội, ta chấp nhận một Chúa, nhưng là Chúa vâng phục. Ngài đã
trở thành Chúa vì Ngài vâng phục (Pl 2,8-11). Có thể nói sự vâng
phục là bản chất của quyền làm Chúa nơi Ðức Kitô. Sự vâng phục
của ta không phải là luỵ phục cho bằng là trở nên giống. Ta vâng
phục Chúa Kitô là trở nên giống Ngài, vì Ngài đã vâng phục.
Thư thứ nhất của thánh Phêrô cũng có một câu khẳng định điều
Phaolô nói. Câu đó là: Các tín hữu là những người "được Thiên
Chúa Cha biết trước và kén chọn, những người được Thần Khí thánh
hoá, để vâng phục. Ðức Giêsu Kitô" (1Pr 1,2). Qua đó ta thấy ơn gọi
kitô hữu là một ơn gọi vâng phục Ðức Kitô. Cũng trong thư này, các
tín hữu còn được định nghĩa bằng một kiểu nói rất gợi ý: "những
người con biết vâng phục" (1Pr 1,14).
* Cứ như điều đã nói trên, sự vâng phục là một ân huệ trước khi là
một nhân đức, là ân sủng trước khi là lề luật. Lề luật thì truyền làm,
còn ân sủng thì cho người ta làm. Khác nhau là ở đó. Sự vâng phục
tiên vàn là việc của Thiên Chúa trong Ðức Kitô, sau đó được ban
cho ta, để ta biết trung thành bắt chước Chúa mà vâng phục. Nói
khác đi, chúng ta không chỉ có bổn phận phải vâng phục, mà còn có
ơn vâng phục.
Sự vâng phục này bám rễ trong phép Rửa Tội. Người chấp nhận
được rửa tội là người chấp nhận vâng phục. Ðấy là một dữ kiện
chung cho mọi người tín hữu, nhưng không được biết đến hoặc ít
được biết đến. CÐ Vatican II đã đưa ra lời mời gọi mọi người nên
thánh (GH 40), vì sự thánh thiện cũng bắt nguồn từ phép Rửa Tội.
Nhưng do không thể có sự thánh thiện nếu không có sự vâng phục,
nên lời mời gọi trên đây cũng là lời mời gọi mọi người vâng phục.
Dĩ nhiên, đối với giáo dân, thì sự thánh thiện và vâng phục phải
ngang tầm với họ, phù hợp với điều kiện sống của họ, không có
những tính chất quá riêng biệt, không gắn liền với những bậc sống
và với những truyền thống quá xa cách đời sống của họ (Còn bậc
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sống của người tu sĩ chẳng hạn, ngoài một thứ "lời khấn" đã làm khi
chịu phép Rửa Tội, giống như mọi tín hữu khác, còn có một lời khấn
đặc biệt, minh nhiên về sự vâng phục).
3. Sự vâng phục như một bổn phận: noi gương Ðức Kitô
Nhân đức nào cũng có hai khía cạnh này: khía cạnh thần bí và khía
cạnh khổ chế. Một khía cạnh thuộc về ân sủng của Chúa, một khía
cạnh thuộc về sự tự do của ta. Sự vâng phục cũng có hai khía cạnh
trên, tức là: một sự vâng phục được Chúa ban cho ta, một sự vâng
phục được ta thực hiện. Ở trên, chúng ta đã xét khía cạnh thứ nhất,
giờ đây chúng ta xét khía cạnh thứ hai, tức sự vâng phục như một
bổn phận mà ta phải thực hành bằng cách bắt chước sự vâng phục
của Ðức Kitô.
Khi dựa vào Tân ước để xem bổn phận vâng phục này hệ tại ở chỗ
nào, người ta có một nhận xét này: Sự vâng phục hầu như luôn được
coi là sự vâng phục Thiên Chúa. Chắc chắn Tân ước đề cập mọi hình
thức vâng phục: vâng phục cha mẹ, thày dạy, bề trên, chính quyền,
mọi định chế nhân loại (1Pr 2,13), nhưng đề cập ít hơn và không
long trong lắm. Chữ hy lạp để chỉ sự vâng phục (hypakoè) luôn luôn
và chỉ được dùng để chỉ sự vâng phục Thiên Chúa, trừ một chỗ duy
nhất trong thư Philemon chỉ sự vâng phục vị Tông đồ. Phaolô dùng
chữ đó để chỉ sự vâng phục đức tin (Rm 1,5; 16,26), vâng phục giáo
huấn (Rm 6,17), vâng phục Tin Mừng (Rm 10,16; 2Tx 1,8), vâng
phục chân lý (Gl 5,7), vâng phục Ðức Kitô (2Cr 10,5). Chung quy
đều chỉ về sự vâng phục Thiên Chúa. Sách Công vụ và thư Phêrô
cũng vậy (Cv 4,19; 6,7; 1Pr 1,2.22).
* Có một vấn đề được đặt ra. Vấn đề là thế này: Ngày nay nhiều
người cho rằng ý muốn của Thiên Chúa, được bày tỏ trong Ðức Kitô,
đã được xác lập trong các luật lệ và quy tắc của Giáo Hội rồi. Vậy
phải hiểu sự vâng phục Thiên Chúa như thế nào? Có được phép nghĩ
là vẫn còn những ý muốn "tự do" của Thiên Chúa, mà chúng ta phải
đón nhận và thi hành không? Hay chỉ cần vâng phục những luật lệ
quy tắc của Giáo Hội, là vâng phục Thiên Chúa rồi?
Ta có thể trả lời: Nếu tất cả ý muốn của Thiên Chúa đã được xác lập
vĩnh viễn trong các luật lệ, quy tắc, thì hẳn là cuối cùng Giáo Hội sẽ
hoá đá. Ngoài chiều kích phẩm trật, định chế, Giáo Hội còn có chiều
kích Thần khí, mới được tái khám phá. Tầm quan trọng của sự vâng
phục Thiên Chúa có được cũng là nhờ sự tái khám phá trên đây. Nói
khác đi, chỉ có thể quan niệm được sự vâng phục Thiên Chúa, nếu
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thừa nhận là Chúa Thánh Thần đang tiếp tục "dẫn đưa Giáo Hội tới
chân lý toàn diện. không ngừng canh tân và dẫn đưa Giáo Hội đến
kết hợp hoàn toàn với Phu Quân mình" (CÐ Vat.II, Hiến chế về Giáo
Hội, số 4).
Nếu chúng ta tin Chúa Phục sinh đang hiện diện trong Giáo Hội, nếu
chúng ta xác tín là ngày hôm nay Chúa vẫn đang nói, Ngài sẽ không
nín lặng (Tv 50), thì khi ấy chúng ta mới hiểu rằng vâng phục Thiên
Chúa là cần thiết và quan trọng. Nó là sự chú ý tới Thiên Chúa,
Ðấng đang nói trong Giáo Hội qua Thần Khí. Và Thần Khí thì làm
sáng tỏ những lời của Ðức Giêsu và tất cả Kinh Thánh, làm cho
những lời này trở thành có thế giá, vì chuyển đạt cho ta ý muốn sống
động của Thiên Chúa.
Sự vâng phục Thiên Chúa và Giáo Hội sẽ giảm sút, nếu nghĩ Giáo
Hội như một xã hội hoàn hảo, ngay từ đầu đã được ban đủ mọi
phương tiện thích hợp, để chuyển đạt ơn cứu độ cho con người,
không cần có những can thiệp mới nào của Thiên Chúa. Nhưng từ
khi Giáo Hội lại được quan niệm vừa là thể chế vừa là mầu nhiệm,
thì sự vâng phục cũng lại được quan niệm là vâng phục cả Thần Khí
nữa, chứ không chỉ vâng phục thể chế. Không chỉ vâng phục con
người, mà tiên vàn là vâng phục Thiên Chúa, như đã được Phaolô
trình bày.
Cũng như trong Giáo Hội, thể chế và mầu nhiệm không đối kháng
nhau, nhưng hài hoà với nhau, cũng vậy, sự vâng phục Thần Khí
không đối kháng với sự vâng phục quyền bính hữu hình, ngược lại,
còn hỗ trợ cho sự vâng phục này. Ðến độ sự vâng phục con người trở
thành tiêu chuẩn để xét xem có sự vâng phục Thiên Chúa hay không,
và nếu có, thì có trung thực hay không.
Về sự hài hoà giữa hai sự vâng phục này (bên trong và bên ngoài,
Thần Khí và Giáo Hội), có thể lấy trường hợp 3 đạo sĩ Ðông Phương
làm ví dụ. Cả ba thấy ngôi sao lạ, nghe tự thâm tâm thấy có lời mời
gọi. Họ lên đường. Nhưng rồi ngôi sao biến nất. Họ phải hỏi các tư
tế ở Giêrusalem. Và chính nhờ các tư tế này, họ biết đích xác nơi
Ðấng Cứu Thế sinh ra. Ý Chúa có thể biểu lộ trong thâm tâm, nhưng
Ngài vẫn dùng con người để làm sáng tỏ.
Giả sử hai sự vâng phục trên đây không hài hoà với nhau, chẳng hạn
Bề trên bảo phải làm một việc khác và ngược với điều mà mình nghĩ
là Thiên Chúa dạy làm, thì giải quyết thế nào? Cứ nhìn vào Ðức
Giêsu. Trong trường hợp như vậy, Ngài đã làm gì? Ngài đã chấp
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nhận sự vâng phục bên ngoài, vâng phục con người. Khi vâng phục
con người, không phải là Ngài không còn vâng phục Chúa Cha.
Ngược lại là khác. Vì chính Chúa Cha muốn Ngài làm như thế. Chúa
Cha dùng những con người, như Caipha, Philatô, làm dụng cụ, dù họ
không biết hay không muốn, để thực hiện ý định của Người. Tuy
nhiên, chúng ta cũng biết quy tắc này không phải tuyệt đối đâu. Có
lúc ý Chúa đòi ta phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời loài người,
như Phêrô đã trả lời trước Công nghị Do thái (Cv 4,20).
* Con đường vâng phục này, tự nó, không có gì là riêng biệt. Nó mở
ra cho mọi người kitô hữu. Chủ yếu của nó là biết "trình các việc lên
Thiên Chúa" (lời của nhạc phụ Môsê nói với ông, khi thấy ông bận
bịu trăm công nghìn việc, sợ ông không kham nổi, nên đề nghị với
ông đặt thêm những phụ tá trong dân. Khi có việc quan trọng, họ
mới trình lên Môsê. Còn Môsê, khi có việc quan trọng, thì trình lên
Thiên Chúa, x.Xh 18,13tt).
Tôi có thể một mình quyết định việc này việc kia. Sau khi đã quyết
định, tôi cầu xin Thiên Chúa giúp tôi làm tốt việc đó. Ðấy là một
cách. Nhưng nếu tôi yêu mến sự vâng phục, tôi sẽ hành động cách
khác. Thay vì quyết định trước, tiên vàn tôi cầu nguyện với Chúa để
biết xem Ngài có muốn tôi làm việc đó hay không. Tiếp theo, tôi sẽ
làm hay không làm. Ðược như vậy, bất cứ việc gì đi nữa đều sẽ là
một hành vi vâng phục Thiên Chúa, chứ không còn phải là một sáng
kiến tự do về phía tôi (Chúng ta muốn nói về những chuyện hơi đặc
biệt một chút, đòi sự suy nghĩ và quyết đoán của mình, chứ ba cái
chuyện lặt vặt, như quét căn phòng cũng phải trình lên Thiên Chúa,
thì có thể là chuyện lẩm cẩm)
Thường ra, khi cầu nguyện vắn tắt trước việc làm, ta sẽ không nghe
thấy tiếng nào trả lời rõ ràng cho ta về việc sắp làm đó. Tuy vậy,
không nhất thiết Chúa phải lên tiếng, để hành vi của ta là một hành
vi vâng phục. Qua việc làm trên, ta chỉ muốn trao sự việc cho Chúa,
từ bỏ ý riêng của ta. Ta không muốn quyết định một mình, nhưng để
cho Chúa có thể xen vào đời sống ta, nếu Ngài muốn. Hiện tại, khi
không có tiếng Chúa rõ ràng, nếu ta có quyết định điều gì theo
những tiêu chuẩn biện biệt thông thường, thì đó sẽ là một sự vâng
phục Thiên Chúa.
Chúng ta giống như một người đầy tớ trung thành, không bao giờ
theo sáng kiến riêng hay mệnh lệnh của người ngoài, nhưng luôn
nói: "Ðể hỏi ý chủ tôi xem đã". Cũng vậy, người tôi tớ trung thành
của Chúa, trước khi làm việc, phải tự nhủ: "Tôi phải cầu nguyện
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giây lát để xem ý Chúa muốn tôi làm gì". Như thế
, ý muốn của
Chúa ngày càng thâm nhập vào đời sống của ta, từng thớ thịt ta, làm
cho ta trở thành một "của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng
Thiên Chúa" (Rm 12,1).
Nếu nguyên tắc "trình các việc lên Thiên Chúa" có giá trị cho những
việc hằng ngày, nó sẽ có giá trị biết bao cho những việc lớn, những
việc quan trọng, chẳng hạn việc lựa chọn ơn gọi. Ngay chữ "ơn gọi",
nếu xét về phía Thiên Chúa, có nghĩa là lời mời gọi, còn xét về phía
con người, có nghĩa là đáp lại, tức vâng phục. Theo nghĩa này, ơn
gọi còn là sự vâng phục cơ bản trong đời người, tạo nên một tình
trạng vâng phục thường xuyên nơi người kitô hữu. Khi chọn cuộc
sống tu trì chẳng hạn, không phải chọn trước rồi mới trình sự việc
lên Thiên Chúa, cốt để Ngài phê chuẩn. Nhưng ta cùng làm với
Ngài, gắn bó với ý muốn đầy yêu thương của Ngài. Khác nhau giữa
hai trường hợp không phải nhỏ đâu. Cái khác ở trường hợp thứ hai là
biết rằng mình chọn như vậy là do ý Chúa, mình không quyết định
một mình, nhưng là quyết định cùng với Chúa. Mình tỏ ra vâng phục
Ngài.
Tuy nhiên, nói đến tu sĩ là nói đến trường hợp đặc biệt rồi. Sự vâng
phục Thiên Chúa không phải là điều riêng cho các tu sĩ, mà là việc
của mọi kitô hữu, của cả giáo dân. Giáo dân không có một bề trên để
vâng phục trực tiếp, như kiểu giáo sĩ và tu sĩ, nhưng họ có một
"Chúa" mà họ phải vâng phục. Cho nên, nếu là người biết vâng phục
Thiên Chúa, thì khi kết hôn chẳng hạn, họ sẽ không tự ý lựa chọn kết
hôn trước rồi mới trình sự việc lên Chúa sau, mà phải làm ngược lại.
Thử hỏi được mấy thanh niên thiếu nữ công giáo ý thức điều này?
Chưa kể có trường hợp còn "tiền dâm hậu thú" nữa là khác.
* Sự vâng phục của mọi tín hữu - giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân - được thực
hiện cụ thể và giống nhau qua sự vâng phục lời Chúa. Theo nguyên
ngữ do thái, hy lạp và la tinh, vâng phục có nghĩa là lắng nghe, chăm
chú nghe (riêng ở nguyên ngữ do thái, lắng nghe là lắng nghe lời
Thiên Chúa). Vậy vâng phục là biết nghe lời Chúa, tuân phục lời
Chúa, thừa nhận lời Chúa có một quyền năng thật sự đối với ta. Bởi
vậy, nếu đã đánh giá đúng vai trò của lời Chúa trong Giáo Hội hôm
nay, thì cũng phải đánh giá đúng vai trò của sự vâng phục. Không
thể đào sâu lời Chúa nếu không đào sâu sự vâng phục.
Ngược lại với vâng phục là bất tuân. Bất tuân có nghĩa là nghe như
nước đổ đầu vịt, nghe tai này ra tai kia, nghe mà chia trí, nghe lời
Chúa dạy mà chỉ muốn tự mình quyết định theo ý riêng của mình.
Như Ðức Giêsu nói, người bất tuân là người nghe lời Chúa mà
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không đem ra thực hành (Mt 7,16). Không thực hành không có nghĩa
là thực tế không thực hành cho bằng không chịu đặt ra cho mình vấn
đề thực hành, nghĩa là có chủ ý không thực hành. Họ học hỏi lời
Chúa mà không muốn tuân phục lời Chúa. Họ làm chủ lời Chúa, theo
nghĩa có những phương tiện khảo sát, phân tích. lời Chúa, nhưng
không để lời Chúa làm chủ mình.
Ngược lại, người nào quyết định sống cho Chúa, thì sẽ đi vào con
đường vâng phục. Ðòi hỏi này gắn liền với việc hoán cải thật sự.
Cũng như người tu sĩ vừa khấn dòng được trao bản Hiến pháp của
dòng, người kitô hữu hoán cải trở về với Phúc Âm cũng được trao
một quy luật sống, đơn giản thôi. Quy luật này là: Hãy là một người
vâng phục, hãy vâng phục lời Chúa.
4. "Lạy Thiên Chúa, này con đây"
Phải yêu mến sự vâng phục. Có yêu mến nó, sẽ tìm ra cách thực
hành nó. Chúng ta đã thử đưa ra một số động lực giúp ta vâng phục:
gương mẫu của Ðức Kitô, phép Rửa Tội của chúng ta. (Ðối với tu sĩ,
có thể kể thêm động lực là lời khấn vâng phục, do mỗi người tự do
tự nguyện làm. Tuy vậy, giữ đức vâng phục do lời khấn ràng buộc
mà thôi, sẽ chỉ là con người vụ hình thức, không giúp chúng ta hiểu
ý nghĩa sâu xa của sự vâng phục như đã khai triển).
Ngoài ra, không thể bỏ qua một động lực khác, cũng rất đáng nói,
nếu chúng ta thực tình yêu mến Chúa. Ðó là sự hài lòng của Chúa
Cha. Vâng phục làm cho Chúa Cha hài lòng, là chìa khoá mở trái tim
Chúa Cha ra.
Lúc Abraham từ núi Moria trở về, sau khi định sát tế con theo lệnh
Thiên Chúa truyền, Người đã nói với ông: "Ta sẽ thi ân giáng phúc
cho ngươi. Mọi dân tộc trên mặt đất sẽ cầu chúc cho nhau được phúc
như dòng dõi ngươi, chính bởi vì ngươi đã vâng lời Ta" (St 22,1718). Giọng điệu những lời trên làm ta nghĩ đến một người cố nín từ
lâu, bây giờ mới nói lên những gì chất chứa trong lòng.
Cách đối xử của Chúa Cha đối với Ðức Giêsu cũng vậy, tuy ở một
mức độ cao hơn hẳn. Vì Ðức Giêsu đã vâng phục cho đến chỗ bằng
lòng chịu chết, nên Chúa Cha đã siêu tôn Ngài. (Pl 2,8-11). Ðối với
ta, Chúa Cha hài lòng về ta khi Người ban Thánh Thần cho những ai
vâng phục Người (Cv 5,32).
Nếu muốn làm hài lòng Chúa Cha, chúng ta phải tập nói như Ðức
Giêsu và những người của Kinh Thánh: "Này con đến", "Này con
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đây". Lời đơn sơ vắn tắt này vang vọng trong cả cuốn Kinh Thánh,
thuộc vào số những lời có giá trị nhất trước mặt Thiên Chúa. Nó nói
lên mầu nhiệm của sự vâng phục Thiên Chúa. Abraham, Môsê,
Samuel, Isaia, Ðức Maria, tất cả đã đáp lại Thiên Chúa bằng lời đó
(St 22,1; Xh 3,4; 1Sm 3,1tt; Is 6,8; Lc 1,38). Khi nghe lời trên đây,
ta có cảm tưởng đang ở trong một buổi điểm danh, hay ở trong một
Thánh lễ phong chức, một Nghi thức khấn dòng, mà người được gọi
tên thì thưa: Có mặt.
Khi đến thế gian, Ðức Giêsu đã coi lời trên là của mình, như thư Do
thái ghi lại: "Lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thi hành ý
muốn của Người" (Dt 10,7).
Giờ đây đến lượt chúng ta. Ta có thể dựa vào lời trên đây để sống
từng ngày trong cả cuộc đời. Buổi mai khi thức dậy, lúc đi làm việc,
lúc gặp gỡ ai, ta đều có thể nói: Này con đây, con đến để thi hành ý
muốn của Chúa. Chúng ta không biết ngày hôm nay, công việc này,
buổi gặp gỡ này, dành cho chúng ta điều gì, đem lại kết quả nào cho
ta. Nhưng ta chắc chắn một điều: Ta muốn thi hành ý Chúa trong
những việc đó.
Ðể kết thúc, chúng ta có thể dựa vào Thánh vịnh 39/40, là Thánh
vịnh nói lên một kinh nghiệm thiêng liêng, có thể giúp ta đưa ra một
quyết tâm của ta. Tác giả Thánh vịnh này, sau khi đầy tràn niềm vui
và biết ơn vì những việc tốt lành Thiên Chúa đã làm, thấy mình được
Chúa ban nhiều ơn, thì tự hỏi mình có thể làm gì để đáp lại hồng ân
này. Ngay tức khắc ông hiểu rằng Thiên Chúa không chờ mong ông
dâng lễ vật hay lễ toàn thiêu cho Ngài. Ðiều đó còn ít quá, chưa nói
lên hết tấm lòng của ông. Thế rồi ông trực giác và được mạc khải thế
này: Ðiều Thiên Chúa mong đợi nơi ông, chính là một quyết định
quảng đại chu toàn những gì Ngài muốn nơi ông, vâng phục Ngài
trong mọi sự. Bấy giờ ông thốt lên: "Này con xin đến. Trong sách có
lời chép về con rằng: con thích làm theo thánh ý".
Chớ gì mỗi người chúng ta, ít nhất khi đọc Thánh vịnh này, cũng bắt
gặp được trực giác đó, và cũng biết quyết định như tác giả Thánh
vịnh trên đây: Này con xin đến. Con thích làm theo ý Cha.
XIV
KHIẾT TỊNH
“Hãy cầm lấy vũ khí của sự sáng” (Rm 13,2)
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Phaolô viết: “Đêm sắp tàn, ngày gần đến. Vậy chúng ta hãy loại bỏ
những việc làm đen tối và cầm lấy vũ khí của sự sáng để chiến đấu.
Chúng ta hãy ăn ở cho đứng đắn như người đang sống giữa ban ngày:
không chè chén say sưa, không chơi bời dâm đãng, cũng không cãi cọ
ghen tương. Nhưng anh em hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô, và đừng chiều
theo tính xác thịt mà thoả mãn các dục vọng” (Rm 13,12-14).
Những lời trên đây đã có ảnh hưởng rất lớn tới cuộc hoán cải của một
trong những vị thánh lớn của Giáo Hội là Augustinô, như ngài đã viết
trong cuốn Confessions. Một ngày nọ, trong lúc đi dạo ở vườn nhà một
người bạn, tâm hồn đang bị xâu xé, thì từ nhà bên cạnh, Augustinô nghe
có tiếng trẻ con nói: Hãy cầm lấy và hãy đọc (Tolle et lege). Augustinô
cho đây là lờùi Thiên Chúa mời gọi. Đang cầm cuốn sách các thư Phaolô,
tình cờ ngài mở ra, và định bụng rằng hễ thấy câu nào đầu tiên, thì câu đó
nói lên ý muốn của Thiên Chúa. Câu đầu tiên chính là câu của thư Rôma
nói trên. Augustinô đã gắn bó với đức tin. Những vấn nạn ngày càng tan
biến. Nhưng vẫn còn một điều làm ngài lưỡng lự: sợ không thể sống khiết
tịnh. Thì đây, qua những lời của Phaolô, một ánh sáng an bình chan hoà
trong tâm hồn ngài, xoá tan mọi phân vân. Augustinô hiểu rằng, với ơn
Chúa giúp sức, mình có thể sống khiết tịnh.
“Những việc làm đen tối” nói trong bản văn, thì ở chỗ khác, Phaolô gọi là
“những việc do tính xác thịt” (Rm 8,13; Gl 5,19). “Vũ khí của sự sáng”
thì ở chỗ khác là những việc của Thần Khí hoặc “hoa quả của Thần Khí”
(Gl 5,22).
Trong số những việc do tính xác thịt, có sự dâm dật, được Phaolô nhấn
mạnh ở đầu lá thư (Rm 1,26tt), ngược với vũ khí của sự sáng, tức sự
trong sạch. Cùng với sự vâng phục và bác ái, đây cũng là hoa quả cơ bản
của Thần Khí. Thần Khí sửa chữa mối liên hệ giữa ta với Chúa bằng sự
vâng phục, giữa ta với người khác bằng bác ái, thì cũng sửa chữa mối liên
hệ của ta với chính mình bằng sự trong sạch.
Giữa sự trong sạch và thánh thiện, cũng như giữa sự trong sạch và Chúa
Thánh Thần, có mối tương quan chặt chẽ. Phaolô viết: “Ý muốn của
Thiên Chúa là anh em nên thánh, tức là: xa lánh gian dâm, không buông
theo đam mê dục vọng như dân ngoại là những người không biết Thiên
Chúa… Thiên Chúa đã không kêu gọi chúng ta sống ô uế, nhưng sống
thánh thiện” (1Tx 4,3-8). Chúng ta cố gắng suy niệm về lời khuyên này,
đào sâu hoa quả này của Thần Khí, là sự trong sạch.
1. Những lý do của sự trong sạch kitô giáo
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* Có hai từ chủ chốt được Phaolô sử dụng giúp chúng ta hiểu về sự trong
sạch. Một là tiết độ (enkrateia), mà Phaolô coi là thuộc hoa quả của Thần
Khí (Gl 5,22). Tiết độ có nghĩa chung là làm chủ mình, chẳng hạn trong
ăn uống, nói năng, lúc nóng giận. Nhưng ở đây, cũng như ở hầu hết các
chỗ khác trong Tân ước, nó chỉ sự tự chủ trong một lãnh vực rõ ràng:
lãnh vực tình dục, làm chủ bản năng tính dục của mình.
Đối lại với nó là dâm bôn (porneia. Từ này còn được dịch là: đĩ điếm,
dâm ô, thông dâm, gian dâm, ngoại tình…). Ý tưởng cơ bản của dâm bôn
là bán mình. Khi dùng từ này để chỉ hầu hết các cách biểu lộ sự sa đoạ về
tình dục, Kinh Thánh cho ta hay mọi tội lỗi về đức trong sạch, theo một
nghĩa nào đó, là một cách bán mình.
Như vậy, hai từ mà Phaolô sử dụng cho thấy có thể có hai thái độ trái
ngược nhau đối với thân xác và tình dục của ta. Một là hoa quả của Thần
Khí (tiết độ, tự chủ), một là việc của tính xác thịt (dâm bôn). Một là nhân
đức, một là nết xấu. Một thái độ làm chủ thân xác mình, một thái độ bán
mình, làm thân xác mình bị tha hoá, tức là sử dụng tính dục theo ý riêng,
vào những mục đích vụ lợi, hoặc khác với những mục đích mà Thiên
Chúa muốn đặt nơi nó; là biến hành vi tính dục thành một hành vi có thể
mua bán như trong trường hợp mại dâm, hoặc tìm trong hành vi này
những lạc thú hoàn toàn ích kỷ.
Để hiểu cho đúng sự trong sạch, không thể chỉ dựa vào luân lý tự nhiên,
mà phải đào sâu trong Kinh Thánh. Với ý nghĩa kitô giáo, từ “tự chủ”
chẳng hạn chứa đựng một nội dung hoàn toàn mới. Có thể thấy nội dung
mới này ngay trong bản văn thư Rôma đang bàn, trong đó, đối nghịch với
sự sa đoạ tình dục là “mặc lấy Chúa Kitô”. Tự chủ là mặc lấy Chúa Kitô.
Những kitô hữu sơ khai đã hiểu rõ nội dung mới này. Và nội dung này trở
thành đề tài cho những giáo huấn chuyên biệt.
* Chúng ta thử xét một trong những giáo huấn về sự trong sạch, để khám
phá ra nội dung đích thực của nhân đức này, cũng như khám phá ra lý do
thật sự của nó, lý do phát xuất từ biến cố Vượt qua của Đức Kitô.
Chúng ta hãy đọc 1Cr 6,12-20. Dường như các tín hữu Corintô hiểu sai ý
của Phaolô về sự tự do trong Chúa Kitô, nên dựa vào nguyên tắc “Tôi
được phép làm mọi sự”, để thậm chí sống buông tuồng dâm dật. Câu trả
lời của Phaolô chứa đựng một lý do hoàn toàn mới mẻ về đức trong sạch.
Lý do này phát xuất từ chính mầu nhiệm Đức Kitô (lý do kitô học).
Thánh Tông đồ nói đại khái: không được phép dâm ô, không được phép
bán mình, không được phép sử dụng thân xác mình theo sở thích. Lý do
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là vì chúng ta không còn thuộc về mình nữa, nhưng thuộc về Đức Kitô.
Chúng ta không thể sử dụng những gì không còn thuộc về ta. Thư
Corintô viết: “Nào anh em chẳng biết rằng thân xác anh em là phần thân
thể của Đức Kitô sao?... Anh em đâu còn thuộc về mình nữa” (1Cr
6,15.19). Câu 13 là: “Thân xác con người không phải để gian dâm, mà để
phụng sự Chúa”.
Cứ như trên, lý do cuối cùng của đức trong sạch là vì “Đức Giêsu là
Chúa”. Nói cách khác, sự trong sạch kitô giáo không ở chỗ để cho lý trí
làm chủ các bản năng tính dục cho bằng để cho Chúa Kitô làm chủ tất cả
con người của ta, cả lý trí lẫn bản năng của ta. Điều quan trọng nhất
không phải là ta làm chủ con người của ta, nhưng là Đức Giêsu làm chủ
con người của ta. Như vậy, từ “tiết độ” ở trên, với nghĩa làm chủ mình,
mang một nội dung mới: không phải ta làm chủ ta, nhưng là Chúa Kitô
làm chủ ta. Hai viễn tượng này khác nhau xa. Một đàng sự trong sạch
phục vụ ta, ta là mục đích. Một đàng sự trong sạch phục vụ Chúa Kitô,
Chúa Kitô là mục đích. Đương nhiên là tiên vàn ta phải cố gắng làm chủ
mình, nhưng sẽ nhường cho Chúa Kitô làm chủ ta.
Lý do này càng mạnh hơn do chính lời Phaolô thêm vào bản văn, đại ý:
chúng ta không chỉ thuộc về Đức Kitô một cách chung chung, như là vật
sở hữu của Ngài. Chúng ta còn là phần thân thể của Ngài. Vậy phạm tội
dâm ô là chúng ta làm cho thân thể Ngài ra ô uế. Chúng ta mắc một thứ
tội phạm thánh ghê tởm. “Tôi lại lấy phần thân thể của Đức Kitô mà làm
thành phần thân thể của người kỹ nữ sao?” (1Cr 6,15). Thứ ngôn từ thật
nặng (dịch là con điếm như cha Thuấn nghe còn nặng hơn), cho thấy tội
quả là nặng.
Ngoài lý do kitô học, còn có lý do Thánh Thần học, lý do liên hệ đến
Chúa Thánh Thần. “Hay anh em lại chẳng biết rằng thân xác anh em là
đền thờ của Thánh Thần sao? Mà Thánh Thần đang ngự trong anh em là
Thánh Thần chính Thiên Chúa đã ban cho anh em” (1Cr 6,19). Lạm dụng
thân xác mình là làm cho đền thờ của Thánh Thần ra ô uế. Và nếu ai làm
cho đền thờ này ra ô uế, là phá huỷ đền thờ của Thiên Chúa, thì Thiên
Chúa sẽ huỷ diệt người đó (1Cr 3,17). Phaolô cũng viết trong thư Ephêsô:
phạm tội tà dâm là “làm phiền lòng Thánh Thần” (Ep 4,30).
Cùng với hai lý do trên đây, Phaolô còn cho thấy lý do thứ ba, lý do cánh
chung học, lý do liên hệ đến vận mệnh cuối cùng của con người. Thiên
Chúa hứa sẽ làm cho thân xác ta sống lại (1Cr 6,14), để cùng với linh hồn
dự phần vào hạnh phúc và vinh quang vĩnh cửu. Vậy phải giữ thân xác
cho trong sạch.
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Sống trong sạch không phải là khinh miệt thân xác, ngược lại, còn tỏ ra
kính trọng thân xác. Theo các Giáo phụ, Phúc Âm không dạy là chúng ta
được cứu thoát khỏi thân xác, nhưng được cứu thoát cùng với thân xác.
Ai cho rằng thân xác như chiếc áo ngoài được bỏ lại ở trần gian, người đó
sẽ không hiểu, không thấy lý do vì sao người kitô hữu lại giữ cho thân
xác không tì tích. Thánh Cyrillô thành Giêrusalem viết: “Vì thân xác kết
hợp với linh hồn trong mọi hoạt động, nó sẽ là bạn đồng hành của linh
hồn trong mọi sự sẽ xẩy đến trong tương lai. Vậy hãy kính trọng thân xác
ta… Chúng ta phải tính sổ với Thiên Chúa về mọi điều chúng ta đã làm
với thân xác ta”
Phaolô kết thúc giáo huấn về sự trong sạch bằng lời kêu gọi này: “Anh
em hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác anh em” (1Cr 6,20). Vậy thân
xác con người là dành cho vinh quang Thiên Chúa. Chúng ta bày tỏ vinh
quang này bằng cách sống thân xác ta cho phù hợp với ý muốn của Thiên
Chúa, tuân theo ý nghĩa của tính dục như Chúa đã đặt định, tức là hiến
mình chứ không phải bán mình. Tôn vinh Thiên Chúa bằng thân xác
không nhất thiết đòi phải từ bỏ hành vi tính dục. Trong 1Cr 7, Phaolô cho
thấy có hai cách tôn vinh khác nhau, một trong bậc hôn nhân, một trong
bậc đồng trinh. Nhưng ngay cả người sống bậc hôn nhân cũng phải tôn
vinh Thiên Chúa trong thân xác, bằng cách sống đúng với đòi hỏi của bậc
mình.
2. Trong sạch và bác ái
* Sự trong sạch còn hơn là một nhân đức. Nó là một lối sống thể hiện
bằng những khía cạnh khác nhau, có khi vượt lên trên cả lãnh vực tính
dục đích danh. Có sự trong sạch nơi thân xác. Có sự trong sạch trong tâm
hồn. Sự trong sạch này không thể đi đôi với hành vi xấu, mà cả với những
tư tưởng và ước muốn xấu (“Ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn thì
trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi”: Mt 5,28). Có sự trong sạch
trên môi miệng: không nói những lời dâm ô, thô tục, nhưng nói những lời
thành thực, ngay thẳng, có nói có, không nói không. Cuối cùng, còn có sự
trong sạch trong đôi mắt, trong cái nhìn. Chúa nói: đèn của thân thể là
con mắt, nếu mắt sáng thì toàn thân sẽ sáng (Mt 6,22tt; Lc 11,34). Trong
sạch trong những khía cạnh trên đây chính là nét đẹp của đời sống kitô
giáo, của đời sống mới trong Thần Khí.
* Ngày nay, giữa hai tội lỗi đức trong sạch và lỗi đức bác ái, người ta
thường có khuynh hướng chỉ lưu ý đến tội lỗi đức ái, hoặc lưu ý tội này
hơn. Khuynh hướng này có một phần lý do của nó. Chả là ngày xưa, khoa
luân lý quá nhấn mạnh những tội xác thịt. Vì vậy mà lắm khi người ta
không còn quan tâm đến bổn phận bác ái. Chưa kể cách nhấn mạnh thiên
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lệch như vậy còn gây hại cho chính đức trong sạch, vì người ta coi nó
như một nhân đức tiêu cực, chỉ biết nói “không” trước các cám dỗ này
nọ. Do đó, ngày nay có phản ứng ngược lại: nhấn mạnh lỗi đức ái, coi
nhẹ lỗi đức trong sạch.
Sai lầm cơ bản của cả hai khuynh hướng là ở chỗ người ta đối lập hai
nhân đức này, trong khi căn cứ vào lời Chúa, chúng liên kết chặt chẽ với
nhau. Chỉ cần đọc lại thư 1Tx 4,3-12 là có thể thấy ngay hai nhân đức này
tương thuộc với nhau như thế nào. Là vì, mục tiêu duy nhất của cả hai
nhân đức là để giúp các người kitô hữu “ăn ở cho đứng đắn, như người
đang sống giữa ban ngày” (Rm 13,13), sống một đời đoan chính, đoan
chính trong tương quan với mình, tức sống trong sạch, và trong tương
quan với người khác, tức sống bác ái.
Nghĩ cho cùng, có sống trong sạch mới phục vụ người khác cách hữu
hiệu. Tôi chỉ có thể phục vụ người khác, nếu tôi hiểu rằng, cứ như Phaolô
nói, tôi không còn thuộc về tôi, thân xác tôi không còn thuộc về tôi,
nhưng thuộc về Thiên Chúa. Thực ảo tưởng khi cho rằng vừa có thể phục
vụ anh em một cách trung thực, tức đòi hy sinh, quảng đại, quên mình, lại
vừa có thể sống buông thả theo những đam mê nhục dục của mình. Ai
không biết nói “không” với chính mình, không thể nói “có” với các anh
em.
* Một trong những lý do hay được đưa ra để bào chữa cho lỗi đức trong
sạch là: tôi chả làm thiệt hại ai, chả xâm phạm quyền lợi và sự tự do của
ai. Nếu tôi có tư tưởng lỗi đức trong sạch, thì mắc mớ gì với người khác
đâu?
Nghĩ thế nào về cách biện minh trên đây? Chưa kể lỗi đức trong sạch là
lỗi luật Chúa dạy, cách biện minh trên đây cũng sai bét, xét trong tương
quan với người khác. Tội không chỉ liên hệ đến người phạm, mà còn liên
hệ đến người khác. Tội nào cũng vậy, dù do ai phạm, dù phạm ở đâu, dù
nặng hay nhẹ, cũng đều góp phần làm ô nhiễm môi sinh đạo đức của con
người. Đức Giêsu gọi sự ô nhiễm này là gương mù, là cớ vấp phạm
(scandale). Ngài lên án bằng những lời lẽ rất mạnh (Mt 18,6tt; Mc 9,42tt;
Lc 17,1tt: thà buộc cối đá vào cổ người đó mà quăng xuống biển còn
hơn). Ngay cả với những ý nghĩ xấu trong lòng, Ngài cũng cho rằng
chúng làm nhơ bẩn con người (Mt 15,19-20), và như vậy là làm nhơ bẩn
thế giới. Tội nào cũng là một hình thức bào mòn các giá trị. Toàn bộ các
tội tạo nên cái gọi là luật của tội lỗi, có quyền lực đáng sợ trên mọi người
(Rm 7,14tt).
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Sách Talmud (sách diễn giải Kinh Thánh) của các rabbi do thái giáo có
kể một chuyện ngụ ngôn cho thấy rõ sự liên đới trên đây, cũng như sự
nguy hại mà tội của một người gây ra cho người khác. Có nhiều người đi
trên một chiếc thuyền. Một người trong bọn táy máy khoan một lỗ nhỏ
dưới chỗ mình ngồi. Những người khác trông thấy liền lên tiếng can
ngăn. Người kia trả lời: Có hệ gì đến các anh đâu? Tôi khoan dưới chỗ tôi
ngồi mà! Cả bọn phản đối: Nhưng nước sẽ tràn vào và chúng ta sẽ chết
đuối hết. Việc làm lầm lỗi của một người liên hệ với người khác cũng từa
tựa như thế.
* Tưởng cũng cần nói thêm: Sự trong sạch không những tạo điều kiện
cho mối tương giao chính đáng với chính mình và với người khác, mà
còn cho mối tương giao thân mật của ta với Chúa nữa. Cả Tân ước lẫn
Cựu ước đều nhấn mạnh điều đó. Thử lấy mối tương giao cụ thể và rõ rệt
nhất: cầu nguyện. Ta không thể cầu nguyện với một tâm hồn nhơ bẩn.
Kinh nghiệm cũng cho ta thấy như vậy. Không thể nâng tâm hồn lên với
Thiên Chúa, khi còn là tù nhân của xác thịt. Giống như con chim còn
đang bị cột chân, dù bằng một sợi chỉ nhỏ thôi, đừng có hòng bay bổng
lên được.
Thánh Phêrô khuyên: “Anh em hãy sống chừng mực và tiết độ, để có thể
cầu nguyện được” (1Pr 4,7). Ngay đối với các đôi vợ chồng, tuy việc vợ
chồng là chuyện hợp pháp và thánh thiện đấy, nhưng Phaolô vẫn khuyên
đôi khi nên kiêng cữ, để tâm hồn được tự do hơn mà cầu nguyện (1Cr
7,5), thế thì phải nói sao về những người sống buông thả, bừa bãi. Thực
tế, những người như vậy không thể cầu nguyện, trừ khi có ý thành thực
muốn chiến đấu và chiến thắng những yếu đuối của mình, và muốn nhờ
cầu nguyện xin ơn Chúa trợ giúp.
3. Trong sạch và đổi mới
* Đọc lịch sử Giáo Hội sơ khai, ta thấy Giáo Hội đã có thể làm thay đổi
bộ mặt xã hội thời ấy bằng hai phương tiện chính: rao giảng Tin Mừng và
chứng từ đời sống. Về chứng từ, có hai điều làm người ngoại ngạc nhiên
và hoán cải: bác ái huynh đệ và phong hoá tốt.
Trong thư thứ nhất, Phêrô đã ám chỉ sự ngạc nhiên này trước lối sống
khác biệt của người kitô hữu: “Họ (người ngoại) kinh ngạc vì thấy anh
em không cùng chạy ùa theo cuộc sống truỵ lạc ồ ạt như dòng thác lũ”
(1Pr 4,3-4). Các nhà hộ giáo minh chứng lối sống trong sạch và khiết tịnh
của người kitô hữu là một điều lạ lùng, không tin được đối với người
ngoại giáo: “Họ lấy vợ lấy chồng như mọi người, có con cái, nhưng
không bỏ rơi trẻ sơ sinh. Họ chung bàn ăn nhưng không chung giường.
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Họ ở trong thân xác, nhưng không sống theo xác thịt. Họ ở trần gian,
nhưng là công dân trên trời”. Cách riêng, sự lành mạnh trong gia đình
kitô giáo đã tác động lớn trên xã hội ngoại giáo. Trong khi đó, chính
quyền đương thời tìm đủ cách để canh tân xã hội mà vẫn vất lực, không
ngăn cản nổi đà suy thoái của nó. Dựa vào điều đó, thánh Giustinô đã viết
cho hoàng đế là tại sao không công nhận các luật lệ kitô giáo, là những
luật lệ đã giúp cho người kitô hữu được như thế, và có thể giúp cho xã
hội cũng được như thế.
Nói vậy không có nghĩa là nơi cộng đồng kitô giáo không có những
phóng túng và tội lỗi về tình dục, thậm chí có cả nố loạn luân như ở
Corintô. Thế nhưng những tội như vậy phải được vạch mặt chỉ tên, tố
giác và sửa chữa, như Phaolô đã làm. Trong vấn đề này, cũng như trong
các vấn đề khác thôi, quan trọng không phải là không có tội, nhưng là
phải chống lại tội, nhất là ba thứ tội được coi là nặng nhất thời bấy giờ:
ngoại tình, sát nhân, bội giáo. Đến nỗi có nơi và có lúc người ta phải
tranh luận xem có thể tha hay không bằng bí tích Giải Tội.
* Xưa như vậy, còn nay thì sao? Quả thực, chúng ta đang sống trong một
xã hội mà phong hoá trở lại như xã hội ngoại đạo cổ thời, sùng thượng
giới tính. Bức tranh ảm đạm mà Phaolô phác hoạ về thế giới ngoại đạo,
có thể nói, giống từng điểm một với thế giới hôm nay. Thánh Tông dồ
viết: “Thiên Chúa đã để mặc họ buông theo dục tình đồi bại. Đàn bà
không quan hệ theo lẽ tự nhiên, mà lại làm điều trái tự nhiên. Đàn ông
cũng vậy, không quan hệ với đàn bà theo lẽ tự nhiên, mà lại đem lòng
thèm muốn lẫn nhau, đàn ông bậy bạ với đàn ông… Không những họ cứ
phạm những tội đó, lại còn tán thành những kẻ làm như vậy” (Rm 1,2632).
Ngày nay, người ta không chỉ làm như vậy. Còn làm những điều xấu hơn
nữa kia! Không chỉ tán thành, mà còn tìm cách biện minh. biện minh cho
sự sa đoạ luân lý và đồi bại tình dục, lấy lẽ không bạo hành với ai, không
xúc phạm tự do của ai. Người ta coi như Thiên Chúa không can dự gì vào
những chuyện đó.
Có người nói đến một cuộc cách mạng tình dục. Tra xét kỹ cái gọi là cách
mạng này, ta thấy nó không đơn thuần là một cuộc cách mạng chống lại
quá khứ, mà thường ra còn là chống lại Thiên Chúa. Người ta bảo: tôi
thuộc về tôi, thân xác của tôi thuộc về tôi. Thực trái ngược vói lời Chúa
dạy là chúng ta không còn thuộc về mình, nhưng thuộc về Chúa Kitô.
Đáng buồn là ngày nay trong Giáo Hội, không phải ai cũng có thái độ
cương quyết như Phaolô, trước những sự việc như trên đây. Có những
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chủ trương rộng phép đã xâm nhập vào Giáo Hội, trong một số môi
trường, một số sách báo, muốn biện minh cho cả việc đồng tính luyến ái
và những hình thức sa đoạ khác rõ ràng bị lời Chúa kết án.
4. Trong sạch trong tâm hồn
* Trước tình hình hiện nay, điều quan trọng hơn, là khám phá và chuyển
đạt điều Thiên Chúa muốn nơi ta. Thiên Chúa đã kêu gọi các tín hữu
ngày xưa làm công việc nào, thì cũng kêu gọi ta ngày nay làm công việc
ấy. Ngài mời gọi ta thanh tẩy đền thờ của Chúa Thánh Thần là thân xác
ta, là thân thể của Giáo Hội. Ngài mời gọi ta làm sao cho mọi người, một
lần nữa, thấy được vẻ đẹp của đời sống kitô giáo, đấu tranh cho sự trong
sạch, đấu tranh cương quyết nhưng khiêm tốn. Không nhất thiết phải
hoàn hảo ngay. Không nhất thiết mọi người phải hoàn hảo. Đây là cuộc
đấu tranh xưa như chính Giáo Hội.
Tuy vậy, vẫn còn một cái gì đó mới mẻ mà Chúa Thánh Thần mời gọi
chúng ta làm, tức là làm chứng cho thế giới về sự tinh tuyền nguyên thuỷ.
Đây không có ý nói về sự tinh tuyền và tốt lành thuở tạo dựng, vì chúng
không còn nữa, nhưng là sự tinh tuyền và tốt đẹp của phép Rửa Tội, mà
Đức Kitô ban lại cho ta, và còn tiếp tục ban cho ta trong các bí tích và lời
Chúa.
Phaolô đã chỉ ra chương trình này khi viết: “Anh em hãy làm mọi việc
mà đừng kêu ca hay phản kháng. Như thế anh em sẽ trở nên trong sạch,
không ai chê trách được điều gì, và sẽ trở nên những con người vẹn toàn
của Thiên Chúa, giữa một thế hệ gian tà sa đoạ. Giữa thế hệ đó, anh em
phải chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời, là làm sáng tỏ lời ban sự
sống” (Pl 2,14tt). Sống như thế chính là “cầm lấy vũ khí của sự sáng”.
* Một khía cạnh quan trọng của ơn gọi giữ đức trong sạch, nhất là nơi
người trẻ, đó là sự e thẹn. Tự nó, e thẹn nói lên mầu nhiệm của thân xác
con người kết hợp với một linh hồn. Nó cho thấy nơi thân xác chúng ta có
một cái gì đó vượt lên trên thân xác. E thẹn là kính trọng mình, là tự
trọng. Khi không còn biết e thẹn nữa thì tính dục trở thành tầm thường,
không còn phản ánh tinh thần, dễ bị hạ giá xuống thành một đối tượng
tiêu dùng. Có thể nói thế giới hôm nay chế nhạo sự e thẹn, đưa giới trẻ tới
chỗ cảm thấy xấu hổ về điều mà lẽ ra họ phải tự hào.
Thánh Phêrô khuyên các phụ nữ ngày xưa: “Ước chi vẻ duyên dáng của
chị em không hệ tại cái mã bên ngoài…, nhưng là con người nội tâm
thầm kín, với đồ trang sức không bao giờ hư hỏng, là tính thuỳ mị hiền
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hoà; đó chính là điều quý giá trước mặt Thiên Chúa. Xưa kia các phụ nữ
thánh thiện… cũng đã trang điểm như thế” (1Pr 3,3tt).
Nhắc lại lời khuyên trên, chúng ta không có ý kết án mọi hình thức trang
điểm bên ngoài, không kết án những gì làm cho mình đẹp hơn, làm gia
tăng giá trị của mình. Con người là hình ảnh của Thiên Chúa, nên phải
làm cho nó đẹp. Nhưng đi đôi với việc làm đẹp thân xác, phải có những
tình cảm trong sạch trong tâm hồn. Đúng ra, chúng ta làm đẹp vì người
khác hơn là vì mình, để đem lại niềm vui chứ không để khêu gợi, cám dỗ.
Sự e thẹn là đồ trang sức đẹp nhất của sự trong sạch. Nhà văn
Dostoievski viết: “Thế giới được cứu rỗi bằng vẻ đẹp”. Nhưng ông viết
thêm: “Trên thế gian, chỉ có một hữu thể duy nhất đẹp đẽ, và sự xuất hiện
của hữu thể ấy là một phép lạ về vẻ đẹp; hữu thể ấy là Đức Kitô”. Sự
trong sạch cho phép vẻ đẹp của Đức Kitô thể hiện và rạng sáng trên
khuôn mặt chúng ta. E thẹn là một chứng từ trước mắt thế gian. Thánh nữ
Perpêtua ngày xưa, khi bị bò mộng húc tung lên trời và rơi xuông đất,
mình đầy máu me, vẫn lo chuyện choàng lại áo che thân, hơn là nghĩ đến
sự đau đớn đang phải chịu. Những chứng từ quý chuộng sự trong sạch
như vậy đã góp phần làm biến đổi thế giới ngoại đạo.
* Cũng cần lưu ý điều này: giữ đức trong sạch chỉ bằng cách tránh những
điều cấm kỵ (kiểu: nam nữ thọ thọ bất thân chẳng hạn) chưa đủ đâu.
Ngày xưa như vậy đó, ít nhất trong thực tế. Thành ra, sự trong sạch rút
cục chỉ còn là những sợ hãi, tránh né. Dường như người ta coi việc xấu
hổ trước nết xấu là thuộc về nhân đức, nhưng không coi việc xấu hổ trước
nhân đức là một nết xấu.
Ngày nay, nhờ Thần Khí hiện diện trong ta, ta hiểu rằng phải thể hiện
một sự trong sạch tích cực, chứ không chỉ tiêu cực, một sự trong sạch có
thể giúp ta cảm nghiệm được chân lý trong điều Phaolô nói: “Mọi sự đều
trong sạch với những người trong sạch” (Tt 1,15). Hoặc trong điều Gioan
nói: “Đấng ở trong anh em mạnh hơn kẻ ở trong thế gian” (1Ga 4,4).
Phải bắt đầu bằng cách làm sạch từ gốc rễ là chính tâm hồn ta, vì cái làm
cho đời sống con người ra ô uế phát xuất từ đó. Chúa nói: “Phúc thay ai
có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa” (Mt 5,8).
Thấy thật đó! Tức là người ấy có đôi mắt mới để thấy Thiên Chúa trong
thế giới này, đôi mắt trong sáng có thể thấy cái gì đẹp cái gì xấu, cái gì
ngay thật cái gì dối trá, cái gì là sự sống cái gì là sự chết. Giống như đôi
mắt của Đức Giêsu, nhờ đó mà Ngài có thể nói ngay cả về phụ nữ mang
thai, lâm bồn, có thể nhìn người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại
tình.
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Chúng ta phải biết say mê vẻ đẹp, đẹp thật sự, vẻ đẹp mà tạo vật nhận
được từ Thiên Chúa, và những ai có tâm hồn trong sạch sẽ nhìn thấy. Sự
trong sạch không ở chỗ từ chối tạo vật, nhưng chấp nhận nó, vì nó là tạo
vật của Thiên Chúa, nguyên thuỷ là tốt đẹp. Nhưng để được thế, nhất
thiết phải đi qua con đường thập giá, vì sau khi phạm tội, cái nhìn của ta
về tạo vật đã vẩn đục. Đam mê nhục dục hoành hành trong ta. Tình dục
không nằm yên, nhưng trở thành một sức mạnh đe doạ, có thể đưa ta đến
chỗ lỗi luật Chúa, bất chấp ý muốn của ta.
5. Những phương tiện: hãm mình và cầu nguyện
* Để có sự trong sạch và có thể bảo vệ nó, cần có những phương tiện.
Phương tiện đầu tiên là sự hãm mình. Sự tự do bên trong cho phép ta gần
gũi với bất cứ tạo vật nào, mà ta vẫn không bị ô uế. Nhưng để có được sự
tự do này, không phải cứ tập làm quen với điều xấu, mỗi lần một chút, và
cố chống lại nó, rồi lâu ngày tưởng là mình đã miễn nhiễm. Nhưng có
được sự tự do này là do đã phá cái ổ vi khuẩn ở trong ta. Chung quy có
được là do hãm mình. “Nếu nhờ Thần Khí, anh em diệt trừ những hành vi
của con người ích kỷ nơi anh em, thì anh em sẽ được sống” (Rm 8,13).
Ngày nay, cần phải nhấn mạnh lại sự hãm mình. Nhiều người chiều theo
những ước muốn của con người cũ, chủ trương cứ sống cho thoải mái, ca
ngợi và biện minh cho những gì làm thoả mãn bản năng được coi là tự
nhiên, mà không có sự phân biệt nào. Họ coi đó là những phương tiện
làm phát triển con người.
Thật ra, hãm mình là chuyện vô ích, và còn là việc của xác thịt, nếu hãm
mình chỉ vì hãm mình, không có tự do, hoặc tệ hơn, nếu nhằm tìm vinh
quang trước mặt người khác. Nhưng có một cách thức hãm mình như lời
Chúa dạy, một cách thức hãm mình hoàn toàn thiêng liêng vì do Chúa
Thánh Thần, một sự hãm mình là hoa quả của Thần Khí, một sự hãm
mình làm cho chúng ta sống.
Về đức trong sạch, tu đức thường nói đến việc hãm dẹp ngũ quan. Trong
ngũ quan thì đặc biệt là hãm dẹp con mắt. Mắt là cửa sổ của tâm hồn,
người ta hay nói thế. Khi có gió lộng bụi mù, không ai dại gì mở cửa sổ
để bụi bay vào nhà. Phải đóng cửa, đóng mi mắt lại. Chúng ta dễ dàng
nhận ra nhiều thứ bụi trong các hình ảnh, báo chí, video của ngày hôm
nay. Cần hãm dẹp con mắt. Chúa có những lời rất mạnh mà hẳn ai nấy
từng nghe: “Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà
ném đi” (Mt 5,29). Chúa đã nói như thế đúng vào lúc Ngài giảng về cái
nhìn trong sạch. Chắc chắn một hình ảnh lố lăng không cần thiết bằng
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con mắt. Vậy nếu hình ảnh đó làm dịp tội cho ta, thì thay vì móc mắt vất
đi, hãy quẳng hình ảnh đó đi. Thà không biết một hình ảnh còn hơn là
mất tình nghĩa với Chúa, nếu tâm hồn ta ra ô uế.
* Ngoài việc hãm mình, còn phải nại tới kinh nguyện. Sự trong sạch là
hoa quả của Thần Khí, là ân huệ của Thiên Chúa, hơn là do ta cố gắng mà
có, cho dù sự cố gắng này vẫn cần thiết. Đã là ơn Chúa, ta phải xin, phải
cầu nguyện. Chắc chắn Chúa ban phương tiện cho ta, nếu ta đánh động
tai Ngài bằng những lời van xin của ta, nếu ta lấy đức tin mạnh mẽ trút
nỗi lo âu của ta cho Chúa. Augustinô đã nói lên kinh nghiệm đó của mình
và cầu xin rằng: “Chúa đã truyền cho con tiết dục, thì xin ban cho con sức
mạnh để làm điều Chúa truyền, và truyền dạy con điều Chúa muốn”
(Confessions VI,11; X,29). Như ta đã biết, chính bằng phương tiện này
mà Augustinô đã giữ được đức trong sạch.
Chúng ta đã nói là giữa sự trong sạch và Chúa Thánh Thần có mối liên hệ
mật thiết. Chúa Thánh Thần ban cho ta sự trong sạch. Sự trong sạch cũng
ban cho ta Chúa Thánh Thần. Sự trong sạch đã lôi kéo Chúa Thánh Thần
đến với Đức Maria, cũng lôi kéo Ngài đến với ta.
Khi Chúa vào hội đường Capharnaum, một người bị thần ô uế ám đã kêu
to: “Ông đến tiêu diệt chúng tôi sao?” (Mc 1,24). Ngày nay, Chúa hằng
đến với các hội đường mới là tâm hồn con người, vậy mà lắm khi chẳng
có ma nào kêu lên cả, dù nó vẫn chế ngự nhiều người. Thế nhưng, nếu
chúng ta chân thành đón nhận Chúa, để Ngài chiếu toả ánh sáng, đổ tràn
Thần Khí trong ta, thần ô uế chắc chắn và tức khắc bị lột mặt nạ, và phải
bỏ đi.
Đây là một cách trừ quỷ âm thầm, rất cần thiết cho ngày hôm nay, mà
Chúa mời gọi mỗi người chúng ta làm: nại đến Chúa để xua đuổi tà thần
ô uế, xua đuổi những tư tưởng không trong sạch, những gì làm nhơ bẩn
trong ta và quanh ta.
*
Để kết thúc, chúng ta có thể lặp lại lời Thánh vịnh 50/51 mà xin cho mình
một quả tim trong sạch, hoặc biến chính lời khuyên của Phaolô thành một
lời cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết loại bỏ những việc đen tối, và
cầm lấy vũ khí của sự sáng.
XV
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SỐNG CHO CHÚA
“Chúng ta sống là sống cho Chúa” (Rm 14,8)
Chúng ta đã đi đến phần cuối cùng của thư Rôma. Bài này cũng là bài kết
thúc một loạt các đề tài suy niệm rút ra từ lá thư quan trọng này của
Phaolô. Vì những bài trên khai triển đã khá dài, nên bài này xin được vắn
tắt hơn.
Trong phần cuối thư Rôma, Phaolô viết: “Không ai trong chúng ta sống
cho chính mình, cũng như không ai chết cho chính mình. Chúng ta có
sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa. Vậy, dù sống,
dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa.Vì Đức Kitô đã chết và sống lại,
chính là để làm Chúa kẻ sống cũng như kẻ chết” (Rm 14,7-9).
Theo văn mạch, thánh Tông đồ đang đưa ra những lời khuyên thực tế về
một vấn đề đặc biệt, liên hệ đến nố lương tâm về kiêng cữ trong ăn uống.
Đột nhiên, ngài đổi giọng, nói lên những lời lẽ khác hẳn, những lời lẽ
trịnh trọng, làm chúng ta liên tưởng đến một loại tuyên tín khi chịu phép
Rửa Tội, hoặc như một thánh thi ca ngợi Đức Kitô, ứng khẩu đột xuất.
Những lời này vượt quá vấn đề bình thường của cộng đồng tín hữu
Rôma, mang một ý nghĩa phổ quát, bao trùm tất cả đời sống kitô giáo.
Nếu ta nhớ thì, ngay từ đầu lá thư, ta đã có thể thấy: trong khi ta còn đang
đắm chìm trong bóng tối tội lỗi, sống dưới cơn thịnh nộ của Thiên Chúa,
không được hưởng vinh quang của Ngài, vì chúng ta sống cho mình, thì
giờ đây, Phaolô cầm tay chúng ta, dẫn ta đi tới tình huống mới, đi vào
con đường mới, là không còn sống cho mình nữa, nhưng là sống cho
Thiên Chúa.
“Sống cho Chúa” thâu tóm tất cả cuộc đời người kitô hữu chúng ta, là
mục tiêu mà mỗi người phải phấn đấu đạt tới trong cuộc lữ hành trần gian
này. Chúng ta cùng nhau suy niệm về ý tưởng ấy.
1. Sống cho mình và sống cho Chúa
Sống cho mình là sống như người có nguyên lý riêng để sống, có mục
tiêu riêng để sống. Đó là sống tự mình, sống vì mình. Điều này có nghĩa
là sống khép kín, giới hạn cho mình mà thôi, chỉ hướng tới việc làm thoả
mãn các nhu cầu riêng, hướng tới vinh quang của mình, không có một ý
hướng nào về vĩnh cửu hoặc không nhằm tới vĩnh cửu.
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Còn sống cho Chúa là sống bởi Chúa, sống bằng sự sống phát xuất từ
Chúa, sống bằng Thần Khí của Ngài. Sống cho Chúa là sống vì Ngài, vì
vinh quang của Ngài. Hoàn toàn ngược lại với cách sống cho mình.
Nguyên lý chủ yếu được thay thế: nguyên lý không phải là tôi, nhưng là
Thiên Chúa. “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô
sống trong tôi” (Gl 2,20). Không còn coi mình là trung tâm. Trung tâm
giờ đây là Chúa. Ta đặt Ngài làm trung tâm đời mình.
Nói theo ngôn ngữ của khoa học, có thể coi đây là một cuộc cách mạng
Kopernik, được thực hiện trong tiểu vũ trụ là con người. Nói thế vì có
cuộc cách mạng Kopernik trong đại vũ trụ. Chắc chúng ta đều biết: dựa
theo hệ thống thiên văn cũ của Ptolémée người Ai Cập, người ta tưởng là
trái đất đứng yên và là tâm của vũ trụ, còn mặt trời là hành tinh xoay
quanh trái đất, soi sáng và sưởi ấm cho nó (thuyết địa tâm). Nhưng với
Kopernik, nhà thiên văn và tu sĩ người Ba Lan ở thế kỷ 15-16, khoa học
đã cho thấy ngược lại: trong thái dương hệ, chính mặt trời là trung tâm,
đứng yên, còn trái đất cũng như các hành tinh khác xoay quanh nó
(thuyết nhật tâm) (Thực ra, Kopernik dựa vào toán học để đưa ra quan
niệm trên như một giả thuyết, và chỉ đưa ra vào lúc cuối đời, vì sợ bị gán
tội lạc giáo. Còn Galileo Galilei gần một thế kỷ sau, dựa vào kính thiên
văn để quả quyết. Do vậy mà có vụ án nổi tiếng trong lịch sử, lâu lâu vẫn
được nhắc lại).
Nơi tiểu vũ trụ là con người chúng ta cũng có một cuộc cách mạng tương
tự, theo nghĩa là chúng ta phải loại bỏ hệ thống cũ, để chấp nhận hệ thống
mới. Hệ thống cũ là “cái tôi”, muốn coi mình là trung tâm như trái đất, tự
mình ban bố luật lệ, muốn chỉ định chỗ đứng của mọi sự sao cho đáp ứng
với sở thích của mình (ngã tâm?). Điều gì làm hài lòng mình, hoặc làm
hài lòng những người có cảm tình với mình, thì có chỗ đứng gần gũi với
mình. Ngược lại, điều gì hay người nào mình không thích, thì được đặt ở
xa, hoặc chống lại.
Nhưng trong hệ thống mới mà ta phải chấp nhận, Đức Kitô như Mặt trời
công chính, là trung tâm và ngự trị trên muôn loài muôn vật (Kitô trung
tâm). Cái tôi phải khiêm tốn hướng về Ngài, chiêm ngắm Ngài, phục vụ
Ngài, nhận nơi Ngài Thần Khí ban sự sống, như trái đất nhận từ mặt trời
ánh sáng làm cho muôn vật được sống.
Một khi chấp nhận hệ thống mới này, chúng ta thực sự có sự sống mới.
Trước sự sống mới này, ngay cả sự chết cũng mất đi quyền lực vốn được
coi là vô song của nó. Trước đây, mọi sinh vật đều phải chào thua sự
chết. Không một ai làm được gì trước cái chết. Chết là hết, như người ta
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vẫn nói. Nay không còn như vậy nữa, vì “Sự Sống đã chiến thắng Thần
Chết, Thập giá đã chiến thắng Địa ngục”.
Mâu thuẫn lớn nhất mà con người xưa nay đều nghiệm thấy, là mâu thuẫn
giữa sự sống và sự chết, thì nay mâu thuẫn này đã bị vượt qua. Giờ đây,
đối với ta, mâu thuẫn lớn nhất, triệt để nhất, không còn phải là giữa sự
sống và sự chết, nhưng là giữa sống cho mình và sống cho Chúa. Từ nay,
sống cho mình là chết thực, còn sống cho Chúa là sống thực.
Đối với những ai tin, thì sự sống và sự chết chỉ là hai giai đoạn, hai cách
thức khác nhau sống cho Chúa và với Chúa. Giai đoạn thứ nhất là sống
cuộc đời trần gian, trong đức tin và đức cậy, giống như của đầu mùa,
được coi là giai đoạn khởi đầu. Giai đoạn thứ hai, bắt đầu từ sau cái chết
của mình, mới là giai đoạn chiếm hữu trọn vẹn và vĩnh viễn.
Cho nên, cũng thánh Phaolô đã nói: “Tôi tin chắc rằng cho dầu là sự sống
hay sự chết… không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên
Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta” (Rm 8,13). Hiểu theo
nghĩa trên đây, thì ngay cả cái chết cũng có thể là một mối lợi, vì cho
phép ta được sống với Đức Kitô mãi mãi (Pl 1,21tt).
2. Lý do sống cho Chúa
Không phải Phaolô chỉ do phấn khởi nhất thời mà thốt ra những lời trên.
Đàng sau nhưng lời đó là cả một lập luận chặt chẽ. Chúng có lý do hẳn
hoi.
* Trước hết là lý do công bình. Phaolô nói rằng chúng ta thuộc về Chúa
và “Đức Kitô đã chết và sống lại chính là để làm Chúa” (Rm 14,9), tức là
để cứu ta, để thiết lập vương quốc của Ngài nơi ta. Vì chúng ta thuộc về
Chúa, nên chúng ta hãy sống cho Chúa. Vế trước của câu tóm lược giáo
lý, lời loan báo Tin Mừng. Vế sau tóm lược lời khuyến thiện, lời khuyên
thực hành và sống điều tốt.
Cứ như ngững lời trên của Phaolô, thì lý do khiến ta phải sống cho Chúa
chính vì ta là người của Ngài, thuộc về Ngài. Irênê nói: “Ngài đã ban thân
xác của Ngài để đổi lấy thân xác của ta, ban linh hồn của Ngài để đổi lấy
linh hồn của ta”. Đức Kitô đã cứu chuộc ta hoàn toàn. Không ai có thể
mua thân xác người nào mà đồng thời mua được cả ý muốn của người đó.
Ngay cả khi mua một người nô lệ, như trong xã hội thời xưa, người nô lệ
này vẫn có ý muốn tự do. Với Đức Kitô thì không như thế. Không chỉ
thân xác ta, mà cả ý muốn của ta cũng thuộc về Ngài. Đây mới là điều
chính. Vì vậy, khi nào ta sử dụng ý muốn để phục vụ cho riêng ta, không
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phục vụ cho chủ nhân hợp pháp của nó là Chúa, ta làm điều bất công thực
sự cho Chúa.
* Ngoài lý do công bình, còn có lý do khác: lý do tình yêu. Phaolô viết:
“Tình yêu Đức Kitô thôi thúc chúng tôi, vì chúng tôi nghĩ rằng: nếu một
người đã chết thay cho mọi người… Đức Kitô đã chết thay cho mọi
người, để những ai đang sống, không còn sống cho chính mình nữa, mà
sống cho Đấng đã chết và sống lại vì mình” (2Cr 5,14tt).
Vậy ngoài quyền lợi của Chúa, tình yêu của Ngài cũng thôi thúc ta quyết
định sống cho Ngài. Chúa đã yêu ta và đã trao nộp mình vì ta (Ep 5,12).
Ngài yêu ta khi ta còn là tội nhân, khi ta còn thù nghịch với Ngài (Rm
5,6.10). Cách riêng, Ngài yêu thương từng người, như Phaolô nói: “Ngài
đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi” (Gl 2,20). Cho dù chỉ có mình tôi ở
thế gian này để cứu, thì Ngài cũng sẵn lòng chịu chết.
Tình yêu của Đức Kitô thì vô biên, vì là tình yêu của Thiên Chúa. Vô
biên thì không thể phân chia. Vì vậy, về phía Ngài, Ngài yêu cả nhân loại
thế nào, thì cũng yêu từng người thể ấy. Cũng như trong Thánh Thể, thân
xác Chúa hiện diện hoàn toàn nơi mỗi hình bánh trong vô số hình bánh
mà Giáo Hội truyền phép, cũng vậy, tình yêu của Chúa hiện diện đầy đủ
nơi mỗi người được Ngài cứu chuộc.
Chúa nói cho từng người chúng ta thế này: “Trước mặt Ta, ngươi thật
quý giá, vốn được Ta trân trọng và mến thương” (Is 43,4). Quả thật, tình
yêu của Đức Kitô thôi thúc ta, bao trùm trên ta, đổ tràn vào lòng ta.
Ngày xưa, khi một ông chủ mua một người nô lệ, thì không phải vì mến
nó, không phải vì muốn điều tốt cho nó, nhưng là vì yêu mình, để được
nó phục vụ, để nó làm việc cho mình. Nhưng với Đức Giêsu là Chúa, tất
cả đều ngược lại. Một Giáo phụ hy lạp viết thế này: “Ở đây, mọi sự đã
được làm vì vinh quang của các tôi tớ. Chúa đã không cứu chuộc để kiếm
chút lợi lộc nào từ những con người được cứu chuộc, nhưng để thiện ích
của Ngài trở thành thiện ích của họ, để chủ nhân và các công việc của chủ
nhân là một mối lợi cho các tôi tớ, để người được mua hoàn toàn chiếm
hữu người mua. Các tôi tớ của Đức Kitô chiếm hữu Ngài, thừa tự những
thiện ích của Ngài” (Cabasilas).
3. Hoa quả của một đời sống cho Chúa
Hoa quả chính yếu là niềm vui. Người nào chỉ biết sống cho mình, thì để
nuôi dưỡng niềm vui của mình, người đó chỉ có một đối tượng để vui mà
thôi. Đối tượng này là chính mình. Giới hạn, nghèo nàn biết bao! Mong
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manh biết bao! Dễ đi đến chỗ buồn chán biết bao! Còn ai sống cho Chúa,
người đó có một đối tượng và một lý do vô biên, thần linh, luôn mới mẻ,
để làm cho mình vui. Điều này, chính Chúa đã quả quyết: “Các điều ấy,
Thày đã nói với anh em, để niềm vui của Thày ở trong anh em, và niềm
vui của anh em được nên trọn vẹn” (Ga 15,11).
Cũng Giáo phụ hy lạp vừa nói trên đã viết: “Nếu nhờ một phép mầu nào
mà người ta có thể thoát khỏi thân xác mình, để mặc lấy một thân xác
khác đẹp hơn, thì niềm vui sẽ thay đổi, và sẽ càng lớn hơn khi thân xác
mới này càng tốt hơn thân xác trước. Nhưng vấn đề không chỉ là thoát
khỏi thân xác, mà là thoát khỏi chính chúng ta, để đón nhận Thiên Chúa;
giờ đây chính là Thiên Chúa chiếm chỗ của thân xác và linh hồn ta, thì
niềm vui này cũng phải vượt quá mọi niềm vui nhân loại, và trở thành
niềm vui đáp ứng với mối phúc của Thiên Chúa”.
Niềm vui có được do biết sống cho Chúa sẽ làm ta đi tới chỗ mà Phaolô
gọi là tự hào: “Chúng ta tự hào về niềm hy vọng được hưởng vinh quang
của Thiên Chúa” (Rm 5,2). Niềm tự hào hay vinh dự này là một yếu tố
bảo đảm làm ta vui, làm cho người được cứu chuộc sống trên một bình
diện khác hẳn. Người sống trên bình diện tự nhiên, hoặc người không có
đức tin, không thể biết được bình diện này. Vì sao? Vì niềm vui có là do
hy vọng sẽ được hưởng vinh quang của Thiên Chúa, và mọi thứ gian
truân không làm nó mất đi. Ngược lại, nó biến chính gian truân thành
động lực tự hào, như Phaolô nói: “Chúng ta còn tự hào khi gặp gian truân
vì biết rằng: ai gặp gian truân thì quen chịu đựng, ai quen chịu đựng thì
được kể là trung kiên, ai được công nhận là trung kiên thì có quyền trông
cậy” (Rm 5,4). Thánh Tông đồ còn viết: “Tôi nghĩ rằng những đau khổ
chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ
mạc khải nơi chúng ta” (Rm 8,18).
4. Sự lựa chọn của ta lúc này
Cuối một cuộc tĩnh tâm hoặc kết thúc một thời gian canh tân đời sống
thiêng liêng chẳng hạn, ta phải có một quyết định là lại chọn Đức Giêsu
như là Chúa duy nhất của đới ta. Chính ở điểm này mà phép Rửa Tội của
chúng ta, có thể nói, được hoàn tất. Nó không còn bị trói buộc nữa.
Theo thần học cổ điển, một bí tích còn bị trói buộc khi nó không làm phát
sinh hiệu quả, vì một ngăn trở nào đó. Chẳng hạn người lãnh nhận bí tích
Hôn Phối hay Truyền Chúc Thánh mà mắc tội trọng, thì bí tích không thể
ban ân sủng (tuy vẫn thành sự nếu đáp ứng những điều kiện pháp lý).
Phải dứt ngăn trở bằng sám hối và thú tội, bí tích mới sinh hiệu quả (tức
là bí tích được tháo gỡ, không còn bị trói buộc nữa).
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Đối với nhiều kitô hữu, phép Rửa Tội còn bị trói buộc, không do một tội
nào thật sự cho bằng do thiếu niềm tin cá nhân của người lãnh nhận. Nó
giống như một món quà quý giá, gói kỹ, nhưng còn dây buộc, chưa mở
ra, do người nhận thờ ơ, quên bẵng…
Trên nguyên tắc, chúng ta đã trở nên phong phú, vì đã được vinh dự làm
con cái Thiên Chúa, làm người thừa kế của Đức Kitô, là phần tử của Giáo
Hội, là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Toàn là những tước hiệu cao quý.
Chúng ta được quyền chu toàn mọi thực hành của đời sống kitô giáo.
Nhưng trên thực tế, chúng ta lại không biết điều đó, hoặc có biết nhưng
không quan tâm. Do vậy, chúng ta không tận dụng sự phong phú của
mình, và sống một cách nghèo nàn. Thế nên phải tháo gỡ cho bí tích Rửa
Tội, để một sức mạnh mới có thể phát sinh từ đó, và để các đặc sủng
được ban cho ta nhằm “lợi ích chung” (1Cr 12,7), có thể biểu lộ trong đời
sống của ta.
* Cách đơn giản nhất bày tỏ quyết định lực chọn của ta là tuyên xưng
“Đức Giêsu là Chúa”. Coi vậy mà không dễ đâu. Khó đấy! Vì phải tuyên
xưng bằng một cách thức mới, tuyên xưng trong Thần Khí, tuyên xưng
mạnh mẽ, như lời Phaolô quả quyết: “Nếu miệng bạn tuyên xưng Đức
Giêsu là Chúa, và lòng bạn tin rằng Thiên Chúa đã làm cho Người sống
lại từ cõi chết, thì bạn sẽ được cứu độ” (Rm 10,9).
Tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa với tất cả lòng tin, tức là hiệp thông cách
mầu nhiệm vào sự chết và sự sống lại của Chúa. Tuyên xưng Đức Giêsu
là Chúa không chỉ là một lời khẳng định, nhưng nói lên một quyết định:
quyết định sống trong vương quyền của Ngài, quyết định một cách tự do.
Tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa là công nhận Ngài là Chúa của ta, nhận
Ngài là lẽ sống của đới ta, muốn sống cho Ngài chứ không còn sống cho
ta nữa. Lời tuyên xưng như vậy có giá trị thật lớn. Đó là những lời Tin
Mừng. Đó là bức tường thành vững chắc chống lại quyền lực của Ác thần
ở trong ta cũng như ở ngoài ta.
Đọc trong Phúc Âm, ta thấy ma quỷ khi gặp Đức Giêsu thì thét to: Ông là
Con Thiên Chúa, Ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa. Nhưng không bao
giờ chúng nói: Ông là Chúa. Vì sao vậy? Cũng có lý do. Nói rằng ông là
Con Thiên Chúa, tức là nói lên một điều khách quan, thực tế, không tuỳ
thuộc vào ma quỷ. Chúng không thể kêu khác được. Còn nếu như chúng
nói “Ông là Chúa”, thì vấn đề lại khác hẳn, vì có nghĩa công nhận Ngài là
Chúa và đương nhiên luỵ phục Ngài. Quỷ mà tuyên xưng Đức Giêsu là
Chúa, sẽ không còn là quỷ nữa, mà trở lại làm các thiên thần!
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Bởi vậy, lời tuyên xưng đó làm phân cách hai thế giới: thế giới của Satan
và thế giới các thiên thần.
* Chúng ta phải mau mắn quyết định thái độ cho mình. Phaolô cảnh giác:
“Đã đến lúc anh em phải thức dậy, vì hiện nay ngày Thiên Chúa cứu độ
chúng ta đã gần hơn trước kia, khi chúng ta mới tin đạo. Đêm sắp tàn,
ngày gần đến” (Rm 13,11tt). Đêm, chính là cuộc sống hiện tại. Ngày gần
đến, chính là “ngày của Chúa”, ngày sẽ ấn định vận mệnh đời đời của ta.
Nhà văn Nga nổi tiếng, Dostoievski, trong cuốn “Anh em nhà
Karamazov”, đã mô tả tâm trạng của một tên gian ác vào lúc hắn bị đưa
đi xử tử, đại khái như sau: Hắn nghĩ trong lòng: còn một đoạn đường khá
xa, rồi còn một đoạn đường thứ hai nữa, cuối đường này mới là đoạn đầu
đài. Nghĩ vậy nên hắn vẫn lơ láo, hết nhìn người lại nhìn nhà cửa cây cối
hai bên đường, chẳng một chút bận tâm chuẩn bị cho giờ phút cuối. Chỉ
tại vì hắn nghĩ đường còn dài, thời gian còn lâu. Thế rồi hắn đến chỗ xử
tử lúc nào không hay.
Biết bao lần trong đời, chúng ta cũng có cách suy nghĩ và hành xử như
tên gian ác đó: ảo tưởng còn nhiều thời gian để sống. Cho dù nhiều năm
trôi qua, chúng ta vẫn tưởng mình còn sống lâu. Đời còn dài mà! Vì nghĩ
còn thời giờ, cuộc đời còn dài, nên chẳng lo toan, cứ rong chơi, cứ chia
trí, nhìn bên này ngắm bên nọ, như tên tử tội kia.
Lời Chúa cảnh báo chúng ta rằng: “Bộ mặt thế gian này đang biến đi”
(1Cr 7,31). Mọi người đang qua. Mọi vật đang qua. Chúng ta đang qua.
Augustinô diễn giải thêm: Chúng ta phải vượt qua khỏi thế giới này, chứ
đừng vượt qua cùng với nó. Nhưng vượt qua đời này về với Chúa Cha là
một chuyện, còn vượt qua để đến với Satan lại là chuyện khác. Chúng ta
vượt qua đời này bằng tâm hồn, trước khi vượt qua bằng thân xác chúng
ta. Chúng ta vượt qua để rồi cư ngụ, vì, như lời Sách Thánh nói: “Thế
gian đang qua đi cùng với dục vọng của nó, còn ai thi hành ý muốn Thiên
Chúa, thì tồn tại mãi mãi” (1Ga 2,17).
Như đã nói trên, khi chịu phép Rửa Tội, chúng ta đã quyết tâm từ bỏ ma
quỷ để sống cho Chúa. Đó là điều cơ bản. Sau đó trong cuộc đời, chúng
ta có khấn hứa gì khác thì cũng chỉ là làm mới lại ước nguyện cơ bản đó,
hoặc làm gia tăng nó, hoặc chuyên biệt hoá nó, chẳng hạn trong các khía
cạnh nghèo khó, vâng phục, khiết tịnh của các dòng tu. Cho nên, việc ta
xác định lại cuộc đời, quyết tâm sống cho Chúa từ lúc này, cũng là nằm
trong ý hướng cơ bản ấy.
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Cũng khi chịu phép Rửa Tội, chúng ta đã được ban Thần Khí. Nhưng
phải thành thật nhận rằng Thần Khí mà chúng ta lãnh nhận, lắm lúc bị
chôn vùi nơi ta, như kho tàng quý giá nằm sâu trong thửa ruộng. Thời
gian này là thời gian hoạt động của Thánh Thần. Chúng ta hãy biết dựa
vào Ngài, để hoa quả của Thánh Thần được phát triển thực sự, làm cho
cuộc đời chúng ta trở thành một cuộc đời sống cho Chúa.
Trong tiểu sử chân phước Angela Foligno, một nhà thần bí lớn ở thế kỷ
12, có một sự kiện có thể giúp ta hiểu những điều nói trên đây. Trong một
thời gian khá dài, Angela đã từ bỏ thế gian và tội lỗi, để sống một cuộc
đời thật khắc khổ. Nhưng một hôm, Angela thấy còn một công việc phải
làm, thấy Thiên Chúa chưa thực sự là tất cả cho mình. Vì sao? Linh hồn
thì muốn Thiên Chúa, vậy mà nó còn muốn nhiều sự khác nữa. Bởi đấy,
Angela cảm thấy như phải thống nhất cả con người của mình, thân xác
phải là một với linh hồn, ý muốn phải là một với trí khôn, để chỉ còn một
ý muốn mà thôi. Lúc ấy, Angela nghe thấy tiếng Chúa nói tự thâm tâm:
“Con muốn gì, Angela?”. Không lưỡng lự, Angela kêu to: “Con muốn
Thiên Chúa”. Tiếng ấy tiếp: “Ta sẽ thực hiện ý muốn của con”. Quả thật,
Thiên Chúa đã giúp cho ý nguyện của Angela được thực hiện, giúp
Angela kiến tạo một cuộc đời thánh thiện, một cuộc đời không ngừng soi
sáng cho Giáo Hội và thế giới suốt nhiều thế kỷ qua.
“Con muốn Thiên Chúa”: quả là một lời cao đẹp nhất mà một con người
có thể thốt lên.
Con người chúng ta thường bị phân hoá nơi chính mình, với hàng ngàn ý
tưởng, ước muốn, dự phóng trong trí. Có thể nói đếm số tóc trên đầu còn
dễ hơn biết hết những ý nghĩ trong đầu chúng ta. Ta giống như một cây
xum xuê, có chim trời tứ phương đến đậu, líu lo ríu rít. Chỉ cần hô lên
một tiếng lớn thôi là chúng sẽ bay đi hết. Tiếng hô ấy là tiếng hô lặp lại
tiếng hô của Angela Foligno: “Tôi muốn Thiên Chúa”. Tiếng hô ấy xua
đuổi bao nhiêu chuyện trong trí, trả lại cho ta sự thinh lặng và an bình.
Vậy giờ đây, mỗi người hãy nhìn vào đời sống của mình. Trong thâm tâm
ta, Chúa cũng gọi tên ta và hỏi: “. . . , con muốn gì?”. Thật phúc cho
những ai can đảm, được đầy sức mạnh của Thần Khí, biết lặp lại lời của
Angela “Con muốn Thiên Chúa”, để rồi thực sự biết sống cho Chúa.
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