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A. MỞ ĐẦU 
1. Linh Đạo là gì? 
* Linh đạo là …- một cách thức để tìm gặp Chúa, tìm Thánh Ý Thiên  
    Chúa; 
   - một lối sống để nên thánh; 
   - một đường lối đi theo Đức Giê-su; 
   - một kinh nghiệm về Thiên Chúa; 
   - một nguồn cung cấp năng lượng sống, tựa như xăng  
    hay gas để chạy động cơ… 
* Có thể diễn tả linh đạo qua hình ảnh một cây ăn trái tượng trưng cho một 
con người: 

 - Hoa trái là phần nhìn 
thấy được: học vấn, thành quả 
tông đồ, các nhân đức, ... 

 - Linh đạo là phần rễ cây 
không nhìn thấy, bao gồm: cầu 
nguyện, khó nghèo, khiết tịnh, 
vâng phục, cung cách hành xử,… 
Linh đạo nếu xét như động lực 
sống thì còn có thể bao gồm gia 
đình, con cái,… 
 - Hoa trái của cây phụ 
thuộc vào bộ rễ là linh đạo được 
chọn để sống. Nếu một tu sĩ 
không bắt rễ trong cầu nguyện, 
đời sống nhân đức, mà chỉ dựa 
vào tài năng như học vấn thì vẫn 
sinh hoa trái về mặt học vấn 
nhưng hoa trái ít ỏi, còi cọc. 
 - Linh đạo cũng cần “ăn,” 
đó là hút chất dinh dưỡng từ đất, 
từ nơi Thiên Chúa. Cần thiết phải 
liên hệ, gắn bó với Thiên Chúa để 
có sức sống sinh hoa trái. Vậy 

linh đạo là cách nhận lãnh mọi sự từ nơi Thiên Chúa. 
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2. Linh Đạo I-nhã và Linh Đạo Dòng Tên 

 - Linh đạo I-nhã là một cuộc hành trình để ngài đến với Chúa. I-nhã 
nhận thấy tất cả mọi biến cố trong cuộc đời của ngài như là những phần 
của cuộc hành trình ấy - là những thực tại có thể thúc đẩy hoặc ngăn trở 
tiến trình tìm gặp Chúa. Đó là một cuộc hành trình luôn có tính nhận định 
và được đặt trung tâm bởi ba yếu tố: Đức Giê-su Ki-tô, sứ vụ mà Người 
trao cho Dòng và kinh nghiệm của con người. 
 - Linh đạo I-nhã là một tài sản chung của Giáo Hội và có thể được 
áp dụng cho mọi thành phần tín hữu. 
 - Linh đạo Dòng Tên là linh đạo I-nhã được sống bởi các Giê-su hữu 
phù hợp với Hiến Chương của Dòng. 
 Ban đầu thánh I-nhã không có ý định và cũng chẳng viết bất cứ điều 
gì về linh đạo. Nhưng sau này, qua các tác phẩm của ngài, người ta có thể 
nhận thấy cách thức hay đường lối ngài tìm gặp Chúa. Đó là các tác phẩm: 

 

      + Sách Linh Thao (LT) 
      + Các Hướng Dẫn Linh Thao  
      + Nhật Ký Thiêng Liêng (NKTL) 
      + Các Thư 
      + Tự Thuật (TT) 
      + Hiến Chương Dòng Tên (HC) 
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B. NHỮNG NÉT ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA LINH 
ĐẠO I-NHÃ 

I. THIÊN CHÚA LÀ TRUNG TÂM 

 “Tôi nhận được những cảm thức mới, đó là trước tiên Ngôi Con đã 
cử các Tông Đồ đi rao giảng trong khó nghèo thế nào, rồi Ngôi Thánh 
Thần chuẩn y bằng việc ban thần khí và ơn nói các thứ tiếng thế nào, và 
như vậy Ngôi Cha và Ngôi Con cử Ngôi Thánh Thần đến, cả Ba Ngôi 
cùng chuẩn y sứ vụ ấy” (NKTL 15)1. 

1. Những Khía Cạnh Đặc Biệt 
 “Sứ mạng” là yếu tố thiết yếu của ơn gọi Giê-su hữu (GSH). Nó dựa 
vào đức vâng phục để hướng dẫn hoạt động của chúng ta. GSH luôn luôn 
được sai “trong sứ mạng” bởi một bề trên của Dòng, nhưng căn bản là bởi 
Đức Giáo Hoàng. 

 Những thuộc tính và danh hiệu thánh thiêng: 
+ Ý Muốn và Tri Thức (Will & Knowledge) 

 “Ý Muốn” (Will) hàm ý động lực và “thánh thiêng” (Divine) chỉ ra 
mục đích của ơn cứu độ. Thánh Ý không là mù quáng nhưng đầy khôn 
ngoan (sapientísima). 
 Cả Ý Muốn và Tri Thức đều có một sắc thái đặc biệt và năng động. 
Bởi vì điều này thấy rõ ràng hơn trong ý muốn nên I-nhã nhấn mạnh “Ý 
Muốn” hơn “Tri Thức” (sapiencia). 

 + “Cao Cả” và “Tốt Lành” (Majesty & Kindness) 

 Vì I-nhã thường xuyên sử dụng nên dường như những từ này trở nên 
những thành ngữ nhiều cảm xúc trong tâm hồn I-nhã: “Đấng Thánh Thiêng 
và Tối Cao” và “Sự Tốt Lành thánh thiêng và tối cao của Người.” 

Những thành ngữ này xuất phát từ ý tưởng của việc xưng hô khi gặp vị 
vua trần thế mà I-nhã đã từng trải qua: “Hỡi đấng cao cả ” (Your 
Majesty! ), hay “Hỡi đấng tốt lành!” (Your Kindness). 

 + “Đấng Tạo Hóa và Chúa” - Một công thức tiêu biểu của I-nhã. 

                                                
1 I-nhã Loyola, Những rung cảm nội tâm, NXB Antôn, tr.13. 
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 Các danh hiệu đặt trước chúng ta sự cao cả thánh thiêng và sự tốt 
lành của Thiên Chúa. Bởi vì là “Đấng Tạo Hóa,” nên Thiên Chúa tất yếu 
là “Chúa.” 

2. Những Yếu Tố Căn Bản 

 Câu trả lời thiêng liêng của I-nhã trước cái nhìn Thiên Chúa là trung 
tâm được làm sáng tỏ qua ba yếu tố: 

 - Thái độ: Tuân giữ trong tình yêu (loving observance). 
- Hoạt động: Ngợi khen và phục vụ (commendation and service). 
- Lý tưởng: Trong mọi cái có thể (in all possible things). 

3. Sự Thực Hiện Cụ Thể của Cách Hành Xử Này 
* Một lộ trình: “tìm kiếm, nhận ra và cảm nếm” 

 Ngoài những trường hợp mà Ý muốn của Thiên Chúa được tỏ lộ 
cách rõ ràng và phổ biến, thì còn lại là chúng ta phải khám phá Thánh Ý 
ấy, không chỉ trong việc chọn lựa bậc sống, nhưng “trong mọi điều cụ thể,” 
hoặc liên quan đến sự hoàn thiện thiêng liêng của cá nhân hoặc trong hoạt 
động tông đồ của Dòng. 
 + “Tìm kiếm” (to seek): nói đến một khao khát và một nỗ lực để tìm 
Thánh Ý. Đó không thể là một sự chờ đợi lười biếng rằng Thánh Ý phải 
được tỏ lộ, dù Thiên Chúa có thể làm, và trong trường hợp nào đó, Người 
đã làm. Con người sẽ làm việc cách chăm chỉ cho đến khi nhận ra Thánh Ý 
với sự trợ giúp không ngừng của ân sủng. 
 + “Nhận ra” (to find): Việc 
nhận ra bắt đầu khi chúng ta đã kiềm 
chế những quyến luyến lệch lạc. Nó 
được tìm kiếm qua việc liệt kê ra 
những thuận lợi (thuận) và bất thuận 
lợi (nghịch), và xem Thiên Chúa 
nghiêng cán cân về phía nào để thực 
hiện sự chọn lựa. Việc này luôn phải thực hiện trong ánh sáng của đức tin 
và với sự tín thác hoàn toàn vào Thiên Chúa. 

Về quyến luyến lệch lạc: Thích cầu nguyện nhiều giờ hơn là làm việc hay 
tình bạn với một anh em nào đó quá “thân thiết” đến độ đi đâu cũng phải 
có nhau... 

Về việc liệt kê các yếu tố thuận lợi, bất lợi. Thí dụ khi cha giáo suy xét về 
việc cho các tập sinh đi dự lễ tang hay không. 

Thuận lợi (+) Bất thuận lợi (-) 

-…… 

-…… 

-…… 

-…… 

(+)  



Linh Đạo I-nhã 

 

8 

 

 + “Cảm nếm” (to feel): Việc “cảm nếm” đi xa hơn việc “nhận ra.” 
Cảm nếm thực sự cần để xác chuẩn Ý Chúa và cũng không thể thiếu đi 
được việc “nhận định thần loại” là quà tặng của Thiên Chúa. Việc cảm 
nếm ấy không bị giới hạn ở việc chọn lựa bậc sống hay khi canh tân đời 
sống nhưng còn được bao hàm trong “mọi điều cụ thể.” 

* Xét Mình 
 Xét mình là một phương pháp của I-nhã nhằm giúp cho việc “cảm” 
được Thánh Ý. Hơn cả việc liệt kê các tội, phương pháp này đặt sự tập 
trung vào các chuyển động bên trong của tinh thần. 
 I-nhã xem việc xét mình quan trọng hơn cả việc cầu nguyện và ngài 
yêu cầu phải thực hiện hai lần mỗi ngày. 

Xét xem liệu Thiên Chúa đang ở với tôi hay thần dữ ở với tôi? 

* Lý do: “Vì Tình Yêu Tinh Tuyền” 
 Tình yêu này thúc đẩy việc phục vụ và đưa đến lợi ích thiêng liêng 
rất lớn cho người khác. 
 Trong Nhật Ký Thiêng Liêng, có một sự nhấn mạnh đáng lưu ý vào 
một tình yêu mãnh liệt, lớn lên và dư tràn. Nó luôn luôn là một ân huệ 
được ban “từ trên xuống.” 
 Linh Thao đưa dẫn tới một tình yêu tinh tuyền vì “tình yêu phải 
được diễn tả bằng việc làm hơn lời nói”2 hay những cảm xúc đơn thuần. 
 

                                                
2 LT 230. 
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II. SỰ QUY HƯỚNG VỀ ĐỨC KI-TÔ 

1. Thiên Chúa Là Trung Tâm Và Đức Ki-tô Là Trung Tâm 

* Trong Linh thao 
 Tiến trình hoán cải và việc chọn lựa được tập trung vào Đức Ki-tô. 
Điều quyết định là khao khát dính chặt vào nhân vị và chương trình của 
Người. Hành trình I-nhã và việc thực thi Thánh Ý được dâng hiến cho 
Đức Ki-tô.  

Lựa chọn Đức Ki-tô nghèo khó và khiêm nhường 
 “Sự dâng hiến,” đỉnh điểm của bài suy niệm về Vương Quốc, là sự 
chọn lựa Đức Ki-tô nghèo khó và khiêm nhường. Điều ấy sẽ được củng cố 
chắc chắn trong bài chiêm ngắm mầu nhiệm Nhập Thể và Giáng Sinh, nhờ 
“sự hiểu biết thâm sâu về Chúa chúng ta, Đấng đã làm người vì tôi để tôi 
có thể yêu Người hơn và theo Người hơn.”3 

Thao viên chiêm ngắm về cuộc đời Đức Ki-tô 
 Trước cuộc chọn lựa, thao viên chiêm ngắm cuộc đời Đức Ki-tô. 
Người sẽ khởi hứng và thúc đẩy cuộc chọn lựa. Sự kết hợp mật thiết cá vị 
với Đức Ki-tô là động lực mang tính quyết định phải tạo ra nơi thao viên 
một chiều hướng lý tưởng cho cuộc chọn lựa. 
 Việc chiêm ngắm cuộc đời Đức Ki-tô đạt đến đỉnh cao với bậc 
khiêm nhường thứ ba. Bậc khiêm nhường này sẽ là sự kết hợp ở mức độ 
cao nhất với Đức Ki-tô cho tới khi đồng hình đồng dạng với Người trong 
tình yêu. 

* Các Tước hiệu thánh thiêng của Đức Giê-su Ki-tô 
   + Đấng Tạo Hóa và Thiên Chúa 
   + Thiên Chúa và Đấng Cứu Độ 
   + Thiên Chúa Cao Cả và Toàn Năng 
   + Thiên Chúa Toàn Năng 
   + Đức Ki-tô, Thiên Chúa và Chúa chúng ta 
   + Đấng ban phát mọi sự tốt lành 
   + Danh Thánh Giê-su 

                                                
3 LT 104. 



Linh Đạo I-nhã 

 

10 

 

I-nhã không phải là thần học gia nên trong cách sử dụng các thuật ngữ 
thần học nói về Thiên Chúa hay Đức Giê-su, ngài đôi khi không thấy 
cần phải rạch ròi phân biệt. 

Ba Ngôi Cực Thánh và Đức Giê-su Ki-tô 
 Thuật ngữ “Ngôi Con” được sử dụng để chỉ về Đức Ki-tô theo thần 
tính trong cung lòng Thiên Chúa Ba Ngôi. 

 Tước hiệu Giê-su thì nhắm đến nhân tính của Người nhưng cũng 
bao hàm cả thiên tính nữa. 

“Nương bóng Chúa Giê-su” 
 Thánh I-nhã nhận thấy ngài được Chúa Giê-su che chở và chính 
Người là Đấng Trung Gian dẫn đến Chúa Cha. Và, ngài cũng cảm thấy 
mình được chính Thiên Chúa bảo vệ, và Chúa muốn ngài đặt toàn thể 
Dòng trong sự che chở của Chúa Giê-su. Vì lý do đó nên “thật là cần thiết 
để chúng ta chỉ đặt hy vọng vào một mình Người mà thôi…” 

“Trong Chúa” 
 Được sử dụng một cách thường xuyên và chính yếu trong Hiến 
Chương. Thậm chí ngay cả khi thánh I-nhã không xác định rõ ngài dùng 
cụm từ đó để nói đến Chúa Cha, Ba Ngôi hay là Đức Ki-tô, nhưng chúng 
ta tin rằng ngài sử dụng cụm từ “trong Chúa” với ý nghĩa là “trong Đức 
Giê-su Ki-tô”. 

Thánh I-nhã hay nói “Những người bạn trong Chúa.” Trong nhiều thư, 
cụm từ “Trong Chúa…” được dùng rất nhiều: “Trong Chúa tôi xin anh 
hãy…” 

2. Việc Chiêm Ngắm Của Thánh I-Nhã Về Đức Ki-tô  

* Đấng Trung Gian 
 Trong Nhật Kí Thiêng Liêng, I-nhã cậy đến những Đấng trung gian 
là Đức Mẹ và Chúa Con. I-nhã cảm thấy các Ngài ưng thuận việc chuyển 
cầu. 
 Khi làm việc chọn lựa trong sách Linh Thao, các Đấng trung gian 
được tăng lên: “Đức Mẹ, và Đức Giê-su là Con và Chúa của Mẹ”; “Tôi 
cũng sẽ khẩn cầu với Chúa Con ban cho cùng một ân huệ ấy từ Chúa 
Cha.”4 Đức Giê-su là con đường duy nhất dẫn đến Chúa Cha. 

                                                
4 LT 63. 
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+ Mẹ Ma-ri-a, trung tâm trong tư tưởng I-nhã: 
 - Là Đấng trung gian và cầu bầu trước Chúa Cha 
 - Tại Loyola, I-nhã nhận được ơn khiết tịnh với thị kiến Mẹ Ma-ri-a 
bồng Chúa Giê-su Hài Đồng. 
 - Tại đền thờ Đức Mẹ Aránzazu, I-nhã khấn khiết tịnh riêng trước 
Đức Mẹ. 
 - Tại Montserrat, I-nhã canh thức vũ trang, dâng kiếm cho Mẹ. 
 - Tại Montmartre, lễ Đức Mẹ lên trời, 15-8-1534, I-nhã và các bạn 
đầu tiên công khai khấn khiết tịnh và khó nghèo. 
 - Tại La Storta, trong một nhà nguyện nhỏ, I-nhã nhận được thị 
kiến thấy mình được “đặt với Con của Mẹ” sau nhiều năm khẩn xin ơn ấy 
với Đức Mẹ. 
 - Tại ngôi nhà nguyện bé nhỏ ở Strada (Rô-
ma), có bức họa Đức Mẹ bồng Chúa Giê-su đặt 
ngay trên bàn thờ chính. I-nhã khi đến Rô-ma đã ở 
cạnh nhà nguyện này và thường xuyên cầu nguyện 
ở đó, các bạn của ngài cũng vậy. Năm 1541, nhà 
nguyện này được linh mục Peter Codacio5 trao cho 
Dòng và có tên là nhà nguyện Đức Mẹ Trên 
Đường. Nhà Thờ Chúa Giê-su tráng lệ của Dòng, 
được dựng trên nền nhà nguyện này, vẫn giữ nguyên trạng bàn thờ. 

Bức họa nguyên gốc cho thấy Đức Mẹ và Chúa Giê-su trong trang phục 
nghèo khó.  
Đức Mẹ là Đấng nuôi dạy Chúa Giê-su trở thành một người toàn diện, do 
đó ta cần tin tưởng đặt mình trong sự chỉ dạy của Đức Mẹ. 
Lần Chuỗi là một thói quen tốt đẹp.  
Mọi Giê-su hữu tốt đều yêu mến Đức Mẹ. 

* Đấng Chỉ Dẫn 
 I-nhã dùng một cách bản năng những động từ “noi gương” và “bước 
theo” để định nghĩa cho “cung cách hành xử của chúng ta.” Đó không 
phải là kiểu bắt chước máy móc, không phải những diễn tả bề ngoài, 
nhưng là sự theo đuổi để được đồng hình đồng dạng trong các cảm nhận, 
động lực và thái độ. Điều này chỉ có thể nảy sinh từ “sự hiểu biết thâm 
sâu về Chúa Giê-su” (x. LT 104). 
                                                
5 Peter Codacio là GSH người Ý đầu tiên.  
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* Đấng Là Đầu 
 Trong khó nghèo, I-nhã xác tín rằng Đức Ki-tô là “Đầu” của Dòng 
mang tên Giê-su. 
 Dòng được gọi là “Dòng Giê-su” vì chính Đức Ki-tô muốn đặt tên 
Dòng như vậy. Sự phê chuẩn của Đức Thánh Cha chỉ mang tính pháp lý. Ý 
nghĩa của việc trở nên “những người bạn trong Chúa” ngụ ý một niềm 
tin tưởng rằng Đức Ki-tô là Đầu của họ. 

3. Những Hệ Quả Của Sự Quy Hướng Về Đức Ki-tô  
1. Phục vụ Đức Ki-tô 

 Thiên Chúa đã chọn I-nhã trở thành nhà thần bí về sự phục vụ của 
Đức Ki-tô (Christ's service), và trong sự phục vụ của Đức Ki-tô, dành cho 
sự phục vụ Ba Ngôi Cực Thánh. 
 Nơi I-nhã, Dòng Tên cũng được dâng và thánh hiến cho cùng sự 
phục vụ đó. Dòng được dâng cho sự phục vụ của Đức Giê-su (Jesus’ 
service). 

2. Phục vụ Hội Thánh 
 Sự phục vụ Đức Giê-su Ki-tô được chuyển thành phục vụ Hội 
Thánh chiến đấu vốn mang tính phẩm trật và đoàn sủng. 
 Sự phục vụ của chúng ta dành cho Hội Thánh, xét như một thể chế 
và hiền thê của Đức Ki-tô, được truyền sinh khí bởi cùng một Thánh Thần. 

3. Dưới quyền Đức Giáo Hoàng Rô-ma   
 Vì ĐGH là vị chủ chăn của Hội Thánh toàn cầu và là “vị đại diện 
của Đức Ki-tô nơi trần gian.” Sự vâng phục phải được thực thi trong bất 
cứ sứ mạng nào người giao phó, dù phải ở giữa những người Thổ Nhĩ Kì, 
Ấn Độ, những người lạc giáo, người tín hữu hay lương dân.   
 Ở bất cứ nơi đâu, chỉ vì lợi ích lớn nhất cho các linh hồn và vì vinh 
quang lớn nhất cho Thiên Chúa. 
 Trên bình diện con người, Dòng phải đặt dưới quyền ĐGH vì “ngài 
có sự khôn ngoan hơn hết về những gì là thích hợp cho Giáo Hội phổ 
quát.” 

1. Dòng đã tuân phục khi Đức Phaolô VI không chuẩn nhận việc thay đổi 
phần Hiến Chương liên quan đến thệ sĩ, trợ sĩ ... mà theo đó, nếu chuẩn 
nhận, mọi GSH đều khấn lời khấn thứ tư. 
2. Dòng đã tuân phục Đức Gioan Phaolô II khi ngài không chuẩn nhận vị 
Tổng Đại Diện do Dòng bầu lên khi cha Arrupe bị bệnh, thay vào đó ĐGH 
đã chỉ định một vị Tổng Đại Diện khác. 
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III. LÝ TƯỞNG CỦA SỰ PHỤC VỤ 

1. “Trong sứ mạng” 

 “Được sai đi” là đòi hỏi không thể thiếu được để giảng thuyết với 
thẩm quyền. Nhóm bạn đường đầu tiên muốn noi theo lý tưởng của các 
Tông Đồ, như một sự tái hiện trường học tông đồ trong đời sống của nhóm 
bạn, nhưng trên hết, như sự tái hiện đặc tính của việc trở thành “các tông 
đồ” và “sứ giả.” 

Chính việc cha Êmiliô đến dạy các tập sinh Tỉnh Dòng Việt Nam là một 
sứ mạng được Bề Trên Tỉnh Mê-xi-cô sai đi. 

* Sứ mạng trong sách Linh Thao 
 Tư tưởng căn bản trong sách Linh Thao là: Đức Ki-tô mời gọi tất cả 
và cách riêng mỗi người chúng ta “chinh phục thế giới,” cùng bước theo 
Người trong khó nhọc và vinh quang. Lời mời gọi này đồng thời là một sứ 
mạng. Sứ mạng này, được ám chỉ trong dụ ngôn về “Vua Hằng Sống” và 
bài “Hai Cờ Hiệu,” sẽ là mục đích của việc suy tư về những mầu nhiệm 
trong cuộc đời Đức Ki-tô. 

* Sứ mạng trong Hiến Chương 
 Giê-su hữu chọn cho mình một đời sống “trong sứ mạng.” Điều đó 
giải thích tại sao “sứ mạng” là một điểm nhắm trọng tâm. Mục đích của 
Dòng mang tính tông đồ và như vậy ơn cứu độ của tha nhân phải được tìm 
kiếm. Do đó, ba lời khấn dòng được khấn cùng với lời khấn vâng phục 
đặc biệt ĐGH trong sứ vụ để đi đến bất cứ nơi nào ngài ra lệnh. 

2. Giảng thuyết 

 Toàn bộ hoạt động giảng rao Tin Mừng bao gồm: “bảo vệ và truyền 
bá đức tin... thuyết giảng nơi công cộng, giảng dạy và bất cứ tác vụ nào 
khác... về Linh Thao, dạy giáo lý Công Giáo cho trẻ em và người ít học... 
an ủi thiêng liêng các tín hữu, nghe xưng tội và ….” (ĐTTC 1). 

Giảng đạo và giảng dạy 
 Đây là tác vụ truyền thống của Dòng. 
 Có sự phân biệt giữa giảng đạo và việc giảng dạy. Giảng dạy là hoạt 
động mang tính học thuật cho sinh viên trong học viện. Giảng đạo là giảng 
trong các nhà thờ với ý hướng dạy đức tin và gia tăng lòng nhiệt thành 
trong các thực hành sống đạo “để giúp đỡ các linh hồn hơn.” 
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Nói chuyện thiêng liêng 
 Điều này nhằm “nắm bắt thời cơ trong những việc cụ thể.”6 Đây là 
tác vụ mang tính cá vị và trực tiếp hơn. I-nhã lưu ý rằng chúng ta không 
thể bỏ qua loại tác vụ này. Nó rất hữu ích để mời chào những sinh viên trẻ 
đi vào Dòng. 

Linh Thao 
 “Một lần nữa và nhiều lần nữa có thể, tôi nài xin anh bằng sự phục 
vụ Thiên Chúa là Chúa chúng ta, hãy nghe lời tôi khuyên vì e rằng một 
ngày nào đó Thiên Chúa Chí Tôn khiển trách tôi vì đã không nỗ lực hết 
sức mình, vì biết rằng các bài Linh Thao là những phương thế tốt nhất mà 
tôi có thể nghĩ tới trong cuộc đời này, để giúp một người có thể tự giúp 
mình đồng thời mang lại sự trợ giúp, lợi ích, và các thuận lợi cho nhiều 
người khác. Thậm chí dù anh không nhận thấy mình có nhu cầu đặc biệt 
nào, anh sẽ thấy Linh Thao sẽ giúp anh ra sao để phục vụ người khác, vượt 
xa mọi điều anh có thể mơ ước” (Thư I-nhã gửi Manual Miona, Venice, 
ngày 16 tháng 11 năm 1536). 
 “ ...Tùy theo mức độ mỗi người muốn sẵn lòng mà phải cho họ 
nhưng cuộc thao luyện thích hợp để họ có thể tìm được sự giúp đỡ và ích 
lợi hơn” (x. HC 649 và LT 18). 

Giải tội 
 Hoa trái của việc giải tội thường gặt hái được cùng với việc rao 
giảng và giảng dạy. Nó phải được hỗ trợ với sự nhận định tối đa (supreme 
discretion) ở những nơi cư trú cố định. Càng phải quan tâm đặc biệt với 
những ai được mong đợi có lợi ích lớn hơn ở trong Chúa. 

Trong giai đoạn đầu, I-nhã thường cử đi ba người một. Một người sẽ 
nói chuyện với sinh viên, khuyên bảo họ về việc lãnh nhận các Bí Tích... 
Một người sẽ giải tội cho các sinh viên, và nếu thấy những ai có khả 
năng sẽ giới thiệu sang cho người còn lại để được hướng dẫn Linh 
Thao. Chính theo cách này mà Dòng tìm được ơn gọi. 

Tại Nhà Thờ Giê-su của Dòng ở Rôma, luôn có các GSH linh mục nghe 
giải tội cả ban ngày lẫn ban đêm. Nhiều người đã tìm đến đây để lãnh 
nhận bí tích Hòa Giải. Riêng cha Êmiliô dành ra ba buổi tối trong tuần 
để làm việc này. 

                                                
6 Nguyên văn: It is sought “to take advantage to particulars.” 
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Dạy học 
 I-nhã cho rằng “dạy giáo lý cho trẻ em và những người ít học” là sứ 
vụ mà Giê-su hữu không được bỏ qua hoặc sao lãng, nó phải được ưu tiên 
hơn so với những tác vụ dễ nhận thấy hơn khác. I-nhã cũng đòi hỏi phải 
lưu tâm đến giới trẻ ở các trường học và các tín hữu đến với những nhà thờ 
của Dòng. 

Các học viện 
 “Cho nên, vì mong ước gìn giữ và tăng tiến Dòng để tôn vinh và 
phục vụ Thiên Chúa là Chúa chúng ta hơn, tất cả chúng tôi thấy cần phải 
theo một đường lối khác, đó là nhận các bạn trẻ có hạnh kiểm và năng lực 
hy vọng sẽ trở nên những người vừa đức độ vừa thông thái để làm việc 
trong vườn nho của Chúa chúng ta là Đức Ki-tô. Với những điều kiện nói 
trong bản Trọng Sắc, chúng ta cũng phải chấp nhận các học viện nằm 
trong hoặc nằm ngoài các đại học, và trong các trường hợp trước, các đại 
học có do Dòng quản lý hoặc không” (HC 308). 

Các đại học 
 “Nhờ đức mến mà Dòng đã nhận các học viện và mở lớp học cho 
công chúng để đào sâu kiến thức và đời sống chẳng những của anh em 
chúng ta mà đặc biệt hơn nữa là của người ngoài Dòng, thì cũng vì lý do 
ấy, có thể mở rộng ra đến chỗ tiếp nhận các đại học. Nhờ các môn được 
giảng dạy, cũng như nhờ những người đến học, và những văn bằng được 
trao để có thể có quyền giảng dạy ở nơi khác những gì đã học đến nơi đến 
chốn ở đó, hoa trái phổ cập hơn sẽ lan rộng để tôn vinh Thiên Chúa là 
Chúa chúng ta” (HC 440). 

Năm 1545, Lainez khuyên I-nhã mở các học viện của Dòng. Tuy nhiên 
chỉ đến năm 1548, I-nhã mới bắt đầu cho mở đại học đầu tiên ở 
Messina (Sicilia) để dạy các anh em trong Dòng cùng các sinh viên 
ngoài Dòng và xem đây là một trong các sứ mạng lớn của Dòng. 

Tuy nhiên, các đại học Dòng Tên được mở ngày càng nhiều làm cho 
Dòng dành một lượng lớn nhân sự cho việc giảng dạy. Điều này đã dẫn 
đến việc thiếu đi cách nghiêm trọng nhân sự cho linh thao và làm linh 
thao khiến chất lượng đào luyện bị suy giảm. Chính vì điều này, cha 
Lainez khi mới làm Tổng Quản đã phải điều chỉnh, hạn chế mở thêm 
các đại học. 
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Xuất bản sách báo 
 Mặc dầu không được đề cập trong bản Định Thức, chúng ta không 
quên được một tác vụ khác được thấy trước trong Hiến Chương: Tác vụ 
soạn thảo và xuất bản “những sách có lợi cho ích chung” (x. HC 653). 

Viết sách 
 “Mọi người phải tối đa cùng nghĩ như nhau, cùng nói như nhau, phù 
hợp với lời thánh Tông Đồ. Vì vậy, cả khi giảng dạy cũng như khi viết 
sách không được theo những giáo thuyết khác nhau...” (x. HC 273). 
 “...nếu họ được cử đi kinh lý học viện hay đại học, và chỉnh đốn 
những công việc ở đó, hoặc nữa trong những trường hợp cần thiết hay 
thích hợp cho ích chung, chẳng hạn ai có ủy nhiệm minh nhiên của Bề 
Trên Cả về một thời gian để viết lách” (x. HC 558). 
 “Ai có tài năng để viết những sách có lợi cho ích chung, sau khi đã 
soạn thảo, không được phát một văn phẩm nào trước khi Bề Trên Cả xem 
cũng như đọc và kiểm duyệt, để nếu xét thấy là điều có sức cảm hóa thì 
phát hành, không thì thôi” (HC 653). 

Các Giê-su hữu đã viết rất nhiều sách thuộc nhiều thể loại khác nhau 
và có thể tìm thấy sách của họ ở bất kỳ thư viện nào! 

Công việc bác ái 
 Kém quan trọng hơn các tác vụ khác, “những việc bác ái phần 
xác” được thực hiện với sự nhận định và “luôn đặt trước mắt mình việc 
phục vụ Thiên Chúa hơn và mưu ích phổ cập hơn” (x. HC 650). Nó có thể 
được thực hiện khi cần thiết hoặc khi cần cho sự phát triển của dân chúng 
những nơi mà sứ vụ rao giảng căn bản được hoàn tất. 

3. Ở Mọi Nơi Trên Thế Giới 

 Những bài Linh Thao đưa chúng ta đến với Đức Ki-tô và trước 
Người đến với “toàn thể thế giới vạn vật.” Linh Thao đem lại cho chúng 
ta lời mời gọi “chinh phục mọi người” cho Thiên Chúa. Chính nơi “thế 
giới vạn vật” này mà I-nhã cảm thấy được mời gọi để “bảo vệ và truyền 
bá đức tin”7 dưới quyền Đức Giáo Hoàng Rô-ma. 

* Tính phổ quát 

                                                
7 ĐTTC 1 
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 Điều này được xác định trong bản Định Thức: “đi ngay lập tức ... 
đến bất kỳ phần đất nào trên thế giới, nơi các ngài muốn gửi chúng ta đến, 
hoặc đến Thổ-nhĩ-kỳ, hoặc các dân tộc ngoại giáo khác, dù phải sống với 
những người trong những khu vực gọi là Ấn-độ, hoặc giữa bất kỳ người 
lạc giáo, ly giáo hay tín hữu nào khác” (ĐTTC 3). 

* Tính di động 
 “Mục tiêu và mục đích của Dòng này là đi đây đi đó trên thế giới, 
theo lệnh của vị Đại Diện Tối Cao của Chúa chúng ta là Đức Ki-tô, hay 
của chính vị Bề trên Dòng, để giảng thuyết, giải tội, và dùng các phương 
tiện khác mà giúp đỡ các linh hồn, với ân sủng của Thiên Chúa...” (HC 
308).  
 Với lý do đó, chúng ta phải luôn được chuẩn bị theo lối suy nghĩ và 
hành xử của chúng ta. Theo đó, những sứ vụ không phù hợp với đặc tính di 
động này thì không được chấp nhận. 

*  Nơi cư trú cố định 
 “Những nhà mà Thiên Chúa ban cho chúng ta phải được dành trọn 
vào việc vườn nho của Người chứ không phải để đào luyện học vấn.” 
Chúng sẽ không bao giờ là những đan viện, tu viện hay giáo xứ. Đúng hơn, 
chúng sẽ là một sự hội tụ của những tia sáng tông đồ, một cộng đoàn mà 
các thành viên luôn sẵn lòng ra đi đến nơi nào mưu ích cho các linh hồn. 

4. Trong Khó Nghèo Và Khiêm Nhường 

 Các bạn đầu tiên đã quyết định “toàn thể nhóm được dâng hiến 
trong sự khó nghèo để phục vụ Thiên Chúa trong việc giúp ích các linh 
hồn.” Lý tưởng của các bạn là “bắt chước và nên giống Đức Ki-tô, Chúa 
chúng ta cách thiết thực hơn, tôi muốn và tôi chọn sự nghèo khó với Chúa 
Ki-tô khó nghèo hơn là sự giàu sang, sự sỉ nhục với Chúa Ki-tô bị sỉ nhục 
hơn là danh vọng, và ao ước được coi là ngu dại và điên rồ vì Chúa Ki-tô, 
Đấng đầu tiên đã bị coi như thế, hơn là được coi như người thông thái, 
khôn ngoan ở thế gian này” (LT 167). 

* Trong khó nghèo 
 Khó nghèo không phải là phương tiện nhưng là cung cách tông đồ. 
Nó giả định là một thái độ, là một cung cách Đức Ki-tô đã chọn cho sứ vụ 
của Người; cũng là cung cách Người dùng để sai các Tông Đồ. 
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 Sự khác biệt dành cho các trường, các Nhà và các Nhà thờ là phải 
cho nhưng không những gì đã nhận nhưng không, không đòi hỏi hay chấp 
nhận thù lao hay sự bố thí nào. 

* Trong khiêm nhường 
 Cũng như không thể chấp nhận sự giàu có, của cải, và thu nhập, các 
“địa vị cao” cũng không được nhận. Với tư cách “Dòng nhỏ bé,” I-nhã hy 
vọng Thiên Chúa được phục vụ ngang qua Dòng. Điều này không chỉ 
mang tính hình thức nhưng là ước muốn loại trừ khỏi Dòng mọi dạng tham 
vọng và là sự diễn tả cảm thức rằng Dòng không muốn được chiếu cố cũng 
như không ước muốn thành một dòng vĩ đại. 

* Dưới cờ thập giá 
 Dưới lá cờ của Chúa Giê-su, Dòng phải lao tác với khao khát những 
sỉ nhục, xấu hổ và ô nhục vốn thường đến từ bên ngoài. Khao khát này tự 
nó không phải là mục đích. Những “sự điên rồ thánh thiện” (sacred 
madness) này thì không thiếu. Chúng sẽ đến - không cần phải gây ra chúng 
- khi Giê-su hữu bỏ mình với sự nhiệt tâm để phục vụ Thiên Chúa.  

* Động lực 
 “Mọi người sống theo đức tuân phục của Dòng phải nhớ mình đã 
được cho không thì cũng phải cho không, không đòi và cũng không nhận 
thù lao hoặc của bố thí nào như tiền công cho người dâng lễ, giải tội, giảng 
thuyết, dạy học, kinh lý hay bất cứ phận sự nào khác Dòng làm được theo 
Thể Chế của chúng ta. Như thế Dòng có được tự do hơn, và có sức cảm 
hóa tha nhân hơn, mà hành xử trong việc phụng sự Thiên Chúa” (HC 565). 
 Động lực căn bản cho sứ mạng của Giê-su hữu là được tự do trước 
những thứ của cải vật chất, cảm hóa tha nhân và ước muốn được đồng hóa 
với Đức Giê-su Ki-tô theo cách sít sao nhất có thể. 

5. Để Cứu Vớt Các Linh Hồn 

 Đây là đối tượng tối hậu của sứ mạng hiện hữu trong sự nhập thể 
của Con Thiên Chúa vốn được suy xét trong Linh Thao.  
 “Mục đích của Dòng là, nhờ ơn Chúa, không những chăm lo cho 
anh em trong Dòng được cứu độ và nên hoàn thiện, nhưng cũng nhờ ơn 
Chúa, còn hết sức xả thân cho tha nhân được cứu độ và nên hoàn thiện 
nữa” (x. HC 3). 
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IV. HỘI NHẤT CÁC MẶT ĐỐI LẬP (Integration of Antinomies) 

 1. Nhân Bản và Siêu Nhiên [Con người - Thiên Chúa] 
 2. Khổ Luyện và Thần Bí  [Sự cộng tác - Ân sủng] 
 3. Cá Nhân và Cộng Đoàn 
 4. Sự Hoàn Thiện Bản Thân và Ơn Cứu Độ Của Tha Nhân 
 5. Hoạt Động và Chiêm Niệm 

Trước hết, các yếu tố được nêu ra trong mỗi cặp đối lập nhau chính yếu 
là ở bề ngoài (apparent) còn bên trong thì chúng tương quan biện 
chứng với nhau, không loại trừ nhau. 

Nét đặc trưng của linh đạo Dòng Tên là các GSH được đặt trong sự 
căng thẳng giữa các mặt đối lập đó. Như một sợi dây được căng bởi hai 
đầu dây là hai mặt đối lập, điều tối cần là phải được duy trì ở thế cân 
bằng trong sự căng thẳng đó. Nếu nghiêng chiều thái quá về đầu dây 
nào thì đầu dây khi bị buông lỏng, thế cân bằng sẽ bị mất đi. 

Để hiểu đúng sự hội nhất các mặt đối lập trong linh đạo Dòng, cần 
phải hiểu quan điểm của I-nhã về các yếu tố đối lập đó ra sao. 

 

1. Nhân Bản và Siêu Nhiên 

a. Chủ Trương về Nhân Bản của I-nhã 
 Con người, là thụ tạo và là hình ảnh của Thiên Chúa, xứng đáng với 
tình yêu và sự kính trọng như chúng ta phải có dành cho Thiên Chúa. 
Chúng ta có thể khám phá nơi các thụ tạo hình ảnh của Thiên Chúa và thấy 
nơi chúng những khí cụ và phương thế phục vụ Người. 
 “Vì thế, phương thế nhân loại và thủ đắc phải được trau dồi với sự 
chuyên cần, đặc biệt là giáo thuyết có nền tảng và vững chắc, và một 
phương pháp trình bày cho dân chúng qua cách thế thuyết giáo và giảng 
dạy, cũng như nghệ thuật cư xử và giao tiếp với người ta” (x. HC 814). 
 “Cũng thế, nói chung thật hữu ích để duy trì lòng tốt và bác ái của 
mọi người, ngay cả những người ngoài Dòng, đặc biệt là những người mà 
sự ưu ái hay không của họ rất quan trọng cho việc mở hay đóng cánh cửa 
dẫn tới sự phục vụ Thiên Chúa và mưu ích cho các linh hồn […] Cũng 
giúp ích trong Dòng phải có tình yêu phổ cập trong Chúa mà bao trùm 
được mọi phe phái (ngay cả khi chúng đối kháng nhau) ” (x. HC 823). 

Con người là đối tượng trung tâm của việc tông đồ trong Dòng, nhưng 
Thiên Chúa phải là trên hết. 
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b. Chủ Trương về Siêu Nhiên của I-nhã  
 “Mọi người phải nỗ lực giữ ý ngay lành, không chỉ trong những gì 
liên quan tới bậc sống của mình nhưng trong mọi chi tiết cụ thể, phải 
hướng tới việc phục vụ và làm đẹp lòng Thiên Chúa Nhân Lành, vì Người 
và vì tình yêu khôn sánh và bao ân huệ Người đã ban trước cho chúng ta, 
hơn là làm vì sợ hình phạt hay mong phần thưởng, dù như vậy cũng rút 
được lợi ích phần nào” (x. HC 288). 
 “Họ phải được thúc giục tìm Thiên Chúa là Chúa chúng ta trong mọi 
sự, đẩy xa khỏi mình bao nhiêu có thể lòng yêu mến các thụ tạo, đặt để 
tình yêu nơi Đấng Tạo Hóa của mình, yêu mến Người trong mọi thụ tạo và 
mọi thụ tạo trong Người, phù hợp với ý muốn thánh thiện và thần linh của 
Người” (x. HC 288). 
 “Dòng không được thiết lập bởi phương thế nhân loại và chẳng nhờ 
đó mà Dòng được duy trì và phát triển; nhưng nhờ ân sủng của bàn tay 
toàn năng của Đức Ki-tô là Thiên Chúa và Chúa chúng ta. Vì thế, duy chỉ 
nơi Người mà đặt niềm hy vọng rằng Người sẽ duy trì và thăng tiến điều 
Người đã muốn khởi sự để phục vụ và ngợi khen Người và mưu ích cho 
các linh hồn.  
 Phù hợp với hy vọng này, phương thế trước tiên và phù hợp nhất là 
cầu nguyện và dâng lễ với những ý chỉ thánh thiện được sắp xếp hàng 
tuần, hàng tháng và hàng năm trong mọi nơi Dòng cư trú” (x. HC 812). 

2. Khổ Luyện và Thần Bí 
a. Chủ Trương về Sự Khổ Luyện của I-nhã 

 Trong mọi việc làm, một điều Giê-su hữu nhắm tới, điều mà anh 
tâm niệm, là sự ca ngợi và vinh quang lớn hơn của Thiên Chúa là Chúa 
chúng ta. Mọi người phải nhớ rằng sự tiến bộ trong mọi mặt của đời sống 
nội tâm sẽ tỉ lệ với mức độ bỏ đi lòng yêu mình, tìm mình và lo cho bản 
thân (x. [LT 189]). 
 Trước tiên, hãm dẹp những “quyến luyến lệch lạc.” 
 Thứ đến, cần dẹp lòng tự cao trong ước muốn danh dự và ý riêng 
dành cho sự độc lập. 
 Sau của cải, danh dự cá nhân là cản trở lớn nhất việc phục vụ Thiên 
Chúa. 

Vâng Phục Hoàn Hảo 
 Từ bỏ bản thân khỏi ý riêng nhờ vâng phục hoàn hảo và ước muốn 
được hoàn toàn bình tâm và sẵn sàng. Vì “để cảm nhận ý muốn thần linh 
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và để hoàn tất toàn thể Thánh Ý,” sự từ bỏ hoàn toàn tính độc lập và không 
lệ thuộc vào ý riêng là một điều kiện không thể thiếu được. 

Magis - Mở rộng hơn và nhiều hơn với ý muốn của Thiên Chúa 
 I-nhã đòi hỏi một sự khổ chế nghiêm ngặt, một nỗ lực ghê gớm và 
liên tục của ý muốn chống lại mọi nghiêng chiều lệch lạc và một thái độ 
gia tăng lòng quảng đại với Thiên Chúa. Chẳng phải những thụ động trì 
trệ (inert passivity), nhưng chính sự tích cực nội tâm (internal activity) là 
căng thẳng của sự tự do (tension of freedom) hướng tới việc mở rộng hơn 
và nhiều hơn - magis - trước Thánh Ý của Thiên Chúa. 

b. Chủ Trương về Sự Thần Bí của I-nhã 
 Chủ trương về sự thần bí của I-nhã không phải là hiện tượng ngoại 
thường, phấn khích, những thị kiến và tiên tri, nhưng là một kinh nghiệm 
mật thiết về Thiên Chúa và về những hoạt động trong linh hồn. Nó không 
thuần túy mang tính chiêm niệm, dù phần nào đúng là như vậy - nhưng 
chính yếu mang tính năng động và tích cực. 

Phương Pháp Cầu Nguyện của I-nhã 
 Dựa vào “ba tài năng” trong việc chiêm niệm các mầu nhiệm cuộc 
đời Đức Ki-tô, phục niệm và áp dụng ngũ quan. 
 Tất cả trực tiếp đưa chúng ta tới căng thẳng giữa sự kiểm soát các nỗ 
lực cá nhân với việc mở ra được đặc trưng bởi sự yên lặng và tiếp nhận. 
Việc tâm sự cũng rất quan trọng.  

Những Bài Tập Linh Thao 
 Những bài Linh Thao không phải là việc tập luyện kiểu khắc kỷ theo 
một hệ tâm lý thuần túy lý luận, cũng không phải một “sự tẩy não.” 
 Chúng là một kinh nghiệm “cảm nhận được Thiên Chúa dù không 
nhìn thấy Người”8 xác thực dẫn tới việc mở lòng cho Thiên Chúa, cho 
phép Người hoạt động trong linh hồn. 

Con Người Sẽ Nhận Được Ân Sủng 
 Mọi người phải biết rằng Thiên Chúa, không chỉ có thể mà còn thật 
sự muốn liên lạc trực tiếp và lập tức với các thụ tạo, mặt khác nếu con 
người chuẩn bị sâu xa kĩ càng sẽ nhận ân sủng từ lòng nhân từ thần linh và 
tối cao của Người, vượt xa mọi toan tính và nỗ lực của con người. 
                                                
8 Nguyên văn: “mistagogical experience.” Tính từ mistagogical được cha 
Êmiliô giải thích là “can’t see, but can feel.” 



Linh Đạo I-nhã 

 

22 

 

 Nhận Định Thần Loại  
 “Tìm Thiên Chúa trong mọi sự và mọi sự trong Thiên Chúa” là 
những thành ngữ điển hình cho tính thần bí của I-nhã. 
 Sự nhận định giả thiết kinh nghiệm vê một hoạt động bên ngoài của 
thần dữ và thần lành. 
 Thiên Thần Lành: “Chúng ta phải dành nhiều quan tâm vào toàn bộ 
dòng tư tưởng. Nếu lúc bắt đầu, ở giữa và cuối đều tốt lành, hướng tới điều 
thiện, là dấu hiệu của thiên thần lành…” 
 Thần Dữ: “… nhưng nếu diễn biến của tư tưởng đưa ta tới bất cứ 
điều nào xấu hoặc gây lo ra, hay không được tốt như điều trước đó linh 
hồn định làm, hoặc làm giảm sút, khiến ta lo lắng, làm cho linh hồn bối rối 
khi lấy mất sự bình an, sự tĩnh lặng và an tĩnh đã có từ trước, đó là dấu 
hiệu rõ ràng điều ấy bởi thần dữ, kẻ thù của sự tiến tới và phần rỗi đời đời 
của ta” (x. LT 333). 

3. Cá Nhân và Cộng Đoàn 

 Khi còn học tập ở triều đình Castila, I-nhã luôn tìm cách để tỏa sáng 
như là một “chàng trai lịch thiệp và kín đáo nhất trong đám bạn bè,” nhưng 
sau khi tìm gặp được Chúa, sự tỏa sáng ấy lu mờ đi và nhường chỗ cho 
người khác. Ngài không còn đi tìm cái nhất cho bản thân ngài nữa nhưng 
luôn muốn dành điều tốt đẹp hơn cho người khác. Vì thế ngài đã khuyên 
rằng: 

Hãy Dành Phần Tốt Hơn Cho Người Khác 
 Trong mọi sự phải cố gắng và ước muốn dành phần tốt hơn cho 
người khác. Trong lòng phải coi mọi người là trọng hơn mình, và bề ngoài 
tỏ ra kính nể và tôn trọng tùy địa vị mỗi người với thái độ tự nhiên và đơn 
sơ của người tu sĩ. Như thế, khi nhìn nhau, mọi người được thêm lòng sốt 
mến và ca ngợi Thiên Chúa là Chúa chúng ta, mà mỗi người phải cố gắng 
nhận ra nơi người khác như nơi hình ảnh của Người (x. HC 250). 

Tuân Giữ Hiến Chương Triệt Để Nhưng Không Mù Quáng 
 Tôn trọng và lưu tâm đến từng cá nhân là rất quan trọng. Vì thế cần 
lưu tâm đến sức khỏe, sức mạnh thể lý, sở thích, và các khuynh hướng của 
từng người. I-nhã nói rằng Hiến Chương phải được thi hành cách triệt để 
nhưng không mù quáng, phải có nhận định để áp dụng, thậm chí được 
miễn giảm với sự lưu tâm tới các cá nhân trong những hoàn cảnh riêng của 
họ. 
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Cá Nhân Là Một Phần Trong “Thân Thể Phổ Quát Của Dòng” 
 Mỗi Giê-su hữu là một phần của “Thân Thể Phổ Quát Của Dòng.” 
Anh phải cố gắng để có được một đời sống thiêng liêng cá vị. Nhưng sự 
riêng tư, cá vị ấy không có nghĩa là anh tự cô lập mình với người khác, hay 
chỉ biết khép kín trong mối tương quan với một mình Thiên Chúa mà thôi. 
Trên hết, anh cần tìm thấy vị trí tương hợp của mình trong Giáo Hội và 
trong Dòng, vì anh được mời gọi để ở với Thiên Chúa là Chúa chúng ta 
dưới ngọn cờ thập giá. 

Kết Hợp Mật Thiết Với Thiên Chúa Chí Nhân 
 Từ cả hai phía, sợi dây chính yếu để kết hiệp các chi thể với nhau và 
với đầu là tình yêu của Thiên Chúa là Chúa chúng ta. 
 Nếu Bề trên và người dưới cùng hiệp nhất mật thiết với Thiên Chúa 
chí nhân, thì rất dễ hiệp nhất với nhau, nhờ cùng một lòng yêu mến từ 
Thiên Chúa xuống và lan ra mọi người khác, và đặc biệt là thân thể Dòng. 
 Vì thế, đức mến, và nói chung tất cả những gì tốt lành và đức hạnh, 
những điều giúp hành xử phù hợp với thần khí, sẽ giúp hai bên hiệp nhất 
với nhau. 
 Do đó, phải hoàn toàn khinh chê các sự đời tạm, vì đó là nơi kẻ thù 
chính yếu của sự hiệp nhất và ích chung, là lòng yêu mến bản thân mình, 
thường gây hỗn loạn trong đó (x. HC 671). 

Bề Trên Dòng Đại Diện Cho Đức Ki-tô 
 Vị Bề trên là người đại diện cho Đức Ki-tô. Vì thế, “đức tuân phục 
chân thật không xét đến người mình phải tuân phục, nhưng vì ai mà mình 
tuân phục. Nếu chỉ vì một mình Tạo Hóa và Chúa chúng ta mà tuân phục, 
thì chúng ta tuân phục Đấng là Chúa mọi loài vậy.” Sự vâng phục này 
không phụ thuộc vào đối tượng thông ban mệnh lệnh nhưng vì ai mà tôi 
thực thi mệnh lệnh đó. Giê-su hữu chỉ vâng phục một mình Thiên Chúa và 
chỉ vì một mình Người mà thôi. 

Cởi Mở Lương Tâm 
 Cởi mở lương tâm là một bộ phận không thể thiếu trong cấu trúc 
vâng phục của thánh I-nhã. Việc cởi mở lương tâm khẳng định tính vâng 
phục đích thực của ngài. Người dưới không chỉ tỏ lộ cho Bề trên những 
yếu đuối thiếu sót, những việc đạo đức và những đức hạnh của mình, 
nhưng còn trình bày cả những chuyển biến thiêng liêng trong tâm hồn mà 
người ấy nhận thấy được trong cầu nguyện, xét thấy là sẽ làm vinh danh 
Chúa hơn. 
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 Sau khi đã xem xét các vấn đề trong Chúa, và trước mặt Đấng Chí 
Tôn, chúng tôi nhận thấy một điều hết sức quan trọng là các Bề trên cần 
hiểu biết tường tận những người thuộc quyền, để có thể hướng dẫn và điều 
hành họ tốt hơn, cũng như vì biết họ thế nào, có thể dẫn dắt họ cách tốt đẹp 
hơn trong đường lối của Chúa (x. [HC 91]). 
 Cũng vậy, càng hiểu thấu đáo đời sống nội tâm cũng như đời sống 
bên ngoài của họ, các Bề Trên càng có thể ân cần, quý mến và chăm sóc, 
để có thể giúp đỡ họ, phòng ngừa linh hồn họ khỏi những tai hại và nguy 
hiểm có thể xảy đến sau này. Hơn nữa, phù hợp với đoan nguyện và cung 
cách hành xử của chúng ta, chúng ta phải luôn luôn sẵn sàng đi bất cứ nơi 
nào trên thế giới khi được Đức Thánh Cha hay Bề trên trực tiếp cử đi, nên 
để được chắc chắn trong các sứ vụ như vậy, bằng cách gởi những người 
này mà không gởi những người khác, hoặc trao cho người này nhiệm vụ 
này, người khác nhiệm vụ khác, thì không những là điều rất quan trọng, 
mà nhất thiết Bề Trên phải biết đầy đủ các khuynh hướng, các chuyển biến 
trong tâm hồn những người mình phụ trách, cũng như phải biết từ trước 
đến nay họ thường có những khuyết điểm nào và phạm những tội nào. Có 
như vậy, Bề Trên mới có thể hướng dẫn họ tốt hơn, không đẩy họ vào 
những nguy hiểm và lao nhọc vượt quá sức họ có thể chịu đựng được trong 
Chúa. Cuối cùng, nhờ vậy (vẫn giữ bí mật những gì đã nghe được) Bề Trên 
có thế dự liệu và định liệu chu đáo hơn những việc thích hợp cho toàn thân 
Dòng ([HC 92]). 

Hai kinh nghiệm về việc cởi mở lương tâm của cha Êmiliô giúp cho Bề 
Trên hiểu cha hơn để có thể sai cha trong các sứ vụ mà có ích lợi cho 
tha nhân lẫn linh hồn của cha. Một là cha bày tỏ khó khăn vì thiếu khả 
năng làm việc với trẻ nhỏ, hai là cám dỗ muốn có con cái khi cha ở tuổi 
40. Nhờ vậy Bề trên không sai cha làm việc trong môi trường trẻ nhỏ 
cũng như có nhiều phụ nữ đẹp. 

Hội Nhất Cá Nhân Và Toàn Thân Dòng Không Phải Lúc Nào Cũng 
Dễ Dàng 
 Thật cần thiết để không chỉ tôn trọng con người thôi nhưng mà còn 
tôn trọng luôn cả những tính cách, ân sủng và sự huấn luyện của con người 
đó nữa. Tuy nhiên, cũng thật cần thiết để đặt lợi ích chung của “toàn thân 
Dòng” lên trên những lợi ích hết sức riêng tư của cá nhân. 

Tình Yêu Thương Và Lòng Bác Ái 
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 Từ cả hai phía, sợi dây chính yếu để kết hiệp các chi thể với nhau và 
với đầu là lòng yêu mến Thiên Chúa là Chúa chúng ta. 
 Nếu Bề trên và người dưới cùng hiệp nhất mật thiết với Thiên Chúa 
chí nhân, thì rất dễ hiệp nhất với nhau, ...  

Sự Thiện Hảo Và Những Nhân Đức 
 “... nhờ cùng một lòng yêu mến từ Thiên Chúa xuống và lan ra mọi 
người khác, và đặc biệt là thân thể Dòng.” 
 Vì thế, đức mến, và nói chung tất cả những gì tốt lành và đức hạnh, 
những điều giúp hành xử phù hợp với thần khí, sẽ giúp hai bên hiệp nhất 
với nhau. 

Kẻ Thù Chính Yếu 
 Do đó, phải hoàn toàn khinh chê các sự đời tạm, vì đó là nơi kẻ thù 
chính yếu của sự hiệp nhất và ích chung, là lòng yêu mến bản thân mình, 
thường gây hỗn loạn trong đó (x. HC 671). 

4. Sự Hoàn Thiện Bản Thân và Ơn Cứu Độ của Tha Nhân 

 Cần thiết để nỗ lực vươn tới sự hoàn thiện riêng của tôi, nhưng trong 
thực tế, việc này sẽ đạt được bằng việc quảng đại cứu rỗi các linh hồn. 
 “Ý muốn của Ta là chinh phục cả thế gian và mọi thù địch. Và nhờ 
thế mà vào trong vinh quang của Cha Ta; bởi vậy, ai muốn đến với Ta, 
phải lao nhọc cùng Ta, để khi đã theo Ta trong đau khổ, cũng được theo Ta 
trong vinh quang” (x. LT 95). 
 “Mục đích của Dòng là, nhờ ơn Chúa, không những chăm lo cho 
anh em trong Dòng được cứu độ và nên hoàn thiện, nhưng cũng nhờ ơn 
Chúa, còn hết sức xả thân cho tha nhân được cứu độ và nên hoàn thiện 
nữa” (x. HC 3). 
 Việc nên thánh của bản thân được hiện thực bằng cách thi hành 
Thánh Ý Chúa trên mỗi người, cũng như việc khao khát phụng sự mà 
Thiên Chúa yêu cầu mỗi người phải có. Việc phụng sự Thiên Chúa này có 
nhiều hình thức: nghi thức thờ phượng, việc bác ái, công việc tông đồ. I-
nhã cảm thấy “việc giúp đỡ các linh hồn là việc quan trọng nhất”. 

5. Hoạt Động và Chiêm Niệm 

 Đâu sẽ là mối tương quan và tỷ lệ tương xứng giữa việc hoạt động 
và chiêm niệm của một người được Chúa mời gọi tìm kiếm sự nên thánh 
qua sứ vụ giúp đỡ người khác? Jeronimo Nadal nói rằng “nhất thiết phải 
là người chiêm niệm trong hoạt động.” 
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* Cầu Nguyện theo I-nhã 
 Cầu nguyện theo cách I-nhã không mang tính đan viện đan tu. 
Phương pháp cầu nguyện của I-nhã chuẩn bị một người vào việc học tập 
và lao động. I-nhã đã nói rằng “đối với một người thực sự bỏ mình, 15 
phút là đủ để người đó kết hiệp với Thiên Chúa trong cầu nguyện.” 
 Điều quan trọng không phải là thời gian hay những gì được sắp đặt 
cho việc cầu nguyện, mà là cần tin rằng anh (GSH) sẽ nhận được sự trợ 
giúp cần thiết. Điều này giả thiết rằng Giê-su hữu là một người bỏ mình, 
thiêng liêng, biết tìm Chúa trong mọi sự. 
 I-nhã chú trọng chất lượng của buổi cầu nguyện hơn là thời lượng. 
Ngài giả thiết và đòi hỏi rằng các Giê-su hữu phải là “con người cầu 
nguyện,” với một tình yêu lớn cho Đức Ki-tô, được xác thực bằng khao 
khát tông đồ cho các linh hồn, chỉ được thôi thúc bởi tình yêu với Đức 
Giê-su Ki-tô... đó là người thực sự kết hợp với Thiên Chúa. 
 Hơn cả số lần hay thời lượng cầu nguyện, I-nhã khuyên và đòi hỏi 
một “trạng thái” hay “đời sống” cầu nguyện, một bầu khí cầu nguyện, 
suy niệm bao trùm tất cả hoạt động của chúng ta, cũng như trong việc học 
tập và trong cả sứ vụ tông đồ. 
 Giê-su hữu phải là một người chiêm niệm trong hoạt động đích thực, 
biết cách thấy Chúa trong mọi sự và mọi sự trong Chúa. 

[Một vài chia sẻ và ví dụ của cha về việc chiêm niệm trong hoạt động:] 

 1. Thiên Chúa ở cùng ta mọi nơi, mọi lúc và mọi công việc. 

2. Nếu không chiêm niệm trong hoạt động ta có nguy cơ rơi vào việc 
rao giảng về chính mình thay vì rao giảng Tin Mừng của Chúa.  

3. Ví dụ về cái quạt:  

Con người chúng ta ví như cái quạt, để chạy được cần cắm với 
nguồn điện là Thiên Chúa. Sự căng thẳng ở chỗ cầu nguyện như việc 
cái quạt được nối với nguồn điện ở tại chỗ; còn hoạt động tựa như việc 
rời khỏi chỗ cắm điện làm quạt ngừng chạy. Chiêm niệm trong hoạt 
động chính là một người mang nguồn điện trong tim để có thể đi phục 
vụ ở mọi nơi mọi lúc. 

Khi đã nạp điện rồi, người đó ra đi làm việc và mang Chúa trong 
tim của mình, lúc này “cái quạt” không cần cắm vào ổ cắm điện nhưng 
là cắm vào trái tim nơi Chúa đang hiện diện. Sau một thời gian dài 
người đó trở về và nạp điện cách trực tiếp với Chúa trong cầu nguyện 
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Thiên 
Chúa 

Giáo dân không đón nhận 

 Tài chính để xây dựng giáo xứ 

 Giáo lý viên 

 

Mục vụ 

Giáo xứ 

thực sự như cái quạt được cắm vào ổ cắm điện trở lại. Đây là thời gian 
cầu nguyện trong ngày, hoặc có thể là thời gian tĩnh tâm năm. 

4. Ví dụ về một mô hình minh họa cho việc kết hiệp với Chúa trong hoạt 
động với sứ vụ mục vụ giáo xứ: 

Trước tiên GSH nhìn sứ vụ mục vụ giáo xứ như được Thiên Chúa 
trao ban (chiêm niệm) để ra đi thực thi sứ vụ ấy (hoạt động). 

Mỗi khi gặp các vấn đề cụ thể tại giáo xứ, GSH cầu nguyện xin ánh 
sáng từ Thiên Chúa (chiêm niệm) để tiếp tục sứ vụ được giao phó (hoạt 
động). 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Trở Nên Khí Cụ của Thiên Chúa 

Sự Hội Nhất Hoạt Động Và Chiêm Niệm = Khí Cụ Của Chúa 
 Là thành viên của “Dòng Giê-su nhỏ bé” và với ý thức về sự yếu 
đuối riêng của mình, chúng ta phải thấy rằng Thiên Chúa muốn chúng ta là 
và sống như những khí cụ của Chúa. 
 Chúng ta phải chuẩn bị để trở nên như vậy, dâng hiến “những 
phương thế nhân loại của chúng ta với sự chuyên cần,” nhưng hơn hết là 
dâng hiến những nhân đức hoàn hảo và vững chắc… đặc biệt là sự gắn bó 
với Thiên Chúa. 

Là khí cụ của Thiên Chúa có nghĩa là gì? 
 + Thứ nhất: sẵn sàng cho Chúa sử dụng tất cả phẩm chất nhân bản, 
bẩm sinh hoặc thủ đắc, cùng tất cả đức hạnh và tài năng nhận được; đó là 
thái độ dâng hiến được thực hiện trong bài Chiêm Niệm Để Đạt Được 
Tình Yêu: 
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"Lạy Chúa, xin tiếp nhận và nhận lấy  
trọn cả tự do, trí nhớ, trí hiểu và toàn thể ý muốn con,  
tất cả những gì con có và tất cả những gì con sở hữu.  
Chúa đã ban cho con tất cả;  
Lạy Chúa, con xin dâng lại Chúa tất cả.  
Mọi sự đều là của Chúa,  
xin Chúa định đoạt hoàn toàn theo ý Chúa.  
Xin Chúa ban cho con lòng yêu mến Chúa và ân sủng đó  
cho con được mãn nguyện” (x. LT 234). 

 + Thứ hai: được thúc đẩy bởi tác nhân chính là Thiên Chúa, 
Đấng xứng đáng là bề trên đưa ra sứ mạng. 
 + Thứ ba: hành động với ý thức rằng hành động của tôi chỉ là sự 
cộng tác thứ yếu so với hoạt động của Thiên Chúa; vì là một công cụ khôn 
ngoan và tự do, tôi có thể nhận ra rằng tôi làm việc cùng với Thiên Chúa 
và phụ thuộc hoàn toàn vào Người. 

Người Được Thâu Nhận 
 “Nói chung, những người xin được thâu nhận càng được Thiên Chúa 
là Chúa chúng ta ban nhiều tài năng tự nhiên và thiên phú để giúp đỡ trong 
những gì Dòng nhắm tới là phục vụ Thiên Chúa, và càng có kinh nghiệm 
về các tài năng ấy, thì càng xứng hợp để được nhận vào Dòng hơn” (x. HC 
147). 
 “Trong Chúa, chúng tôi rất xác tín về tầm quan trọng, để Thiên 
Chúa chí tôn và tối cao sử dụng Dòng nhỏ bé này, là những người được 
thâu nhận không những phải được thử thách lâu dài trước khi được kết 
nạp, mà còn phải được biêt rõ trước khi được thâu nhận” (x. HC 190). 

Giê-su Hữu Sẽ Là Một Khí Cụ 
 GSH sẽ là khí cụ mà qua đó Thiên Chúa được phục vụ, chỉ trong 
chừng mực khí cụ đó được lấy đi “ước muốn và ngăn trở của riêng nó.” 
Khi ấy, anh làm việc, không vì ý muốn của riêng mình nhưng vì một “sứ 
mạng.” Anh sẽ là người thúc đẩy  nơi bản thân mình sự tốt lành, đức hạnh, 
đức bác ái, ý hướng ngay lành của việc phục vụ linh thánh và tình thân với 
Thiên Chúa là Chúa chúng ta. 
 

 
 


