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      LINH ĐẠO ĐAN TU 

Dẫn nhập 

Nếu đời sống thánh hiến là mùa xuân của Giáo 

hội, thì ơn gọi đan tu phải là những cánh én báo hiệu 

mùa xuân đó. Thực vậy, ơn gọi đan tu hay ẩn tu đã 

đóng góp cho Giáo hội bằng nhiều cách thế khác nhau 

và tô điểm Giáo hội thêm phong phú về sự thánh thiện. 

Quả thật, ơn gọi thánh hiến đan tu đã in đậm chân 

dung của người đan sĩ: cầu nguyện, hy sinh, từ bỏ, hãm 

mình và thực hành các nhân đức. 

Nhìn lại lịch sử đời ẩn tu, chúng ta thấy đời sống 

tu trì đã phát triển và tồn tại nơi các tôn giáo khác từ 

lâu đời. Ví dụ như: Ấn giáo, Phật giáo, Khổng giáo và 

Lão giáo là những tôn giáo tiên phong. Thêm vào đó, 

trong đạo Do-thái giáo, đời sống tu cũng đã xuất hiện 

vào thế kỷ VII trước CN, có Ngôn sứ Jeremia, ông 

sống một mình để phụng sự Chúa. Mãi đến thế kỷ thứ I 

trước CN, Do-thái giáo bắt đầu xuất hiện đời sống tu 

trì, cụ thể có nhóm ẩn tu của các Do-thái kiều ở 

Alexandria sống như một dòng tu. Trong cuốn De vita 

Contemplativa, triết gia Philon miêu tả họ như một 
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nhóm người được “thánh hiến” (dành riêng) cho việc 

nghiên cứu Thánh Kinh.1 Ngay trên quê hương Đức 

Giêsu, có nhóm Esseni sống ở Qumrân là cộng đoàn 

nam tu đầu tiên của Do-thái giáo.2 

Đến thời Tân Ước, Đức Giêsu tuyển chọn các 

môn đệ để cộng tác vào việc loan báo Tin Mừng nhưng 

thầy trò của Ngài không sinh hoạt quy cũ như một 

Dòng tu, mặc dù mọi hình thức tu trì sau này đều hoạ 

theo đời sống và giáo huấn của Ngài. Tiếp sau đó là 

cộng đoàn tín hữu ở Jerusalem cũng là khuôn mẫu của 

nhiều thế hệ tu sĩ Kitô giáo, nhưng ai là vị tu sĩ đầu 

tiên thì không thể xác định rõ ràng.  

Cuối thế kỷ III, đầu thế kỷ IV, phong trào ẩn tu 

bắt đầu nở rộ. Tuy nhiên, năm 250, hoàng đế Decius ra 

chỉ dụ cấm đạo trong toàn đế quốc. Đây là cuộc bách 

hại nặng nề nhất trong lịch sử Kitô giáo. Trước tình 

hình ấy, nhiều tín hữu rút lên rừng vắng hay vào sa 

mạc để giữ trọn niềm tin của mình, họ đã cảm nhận 

được tiếng gọi của sa mạc nên họ quyết định ở lại để 

sống với Chúa. 

                                                 

1 Lacoste Jean-Yves, Dictionnaire Critique De Théologie (Paris, 1998), 

746. 

2 Bogaert Pierre-Maurice và các tác giả, Dictionnaire Encyclopédique De 

La Bible (Brepols, Belgium, 2002), 1094. 
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Năm 313, hoàng đế Constantinus ra chiếu chỉ 

Milan cho phép mọi thần dân tự do theo bất kỳ tôn 

giáo nào. Đến năm 380, qua sắc chỉ Cuntos populus, 

hoàng đế Theodosius I nhìn nhận Kitô giáo là quốc 

giáo của đế chế La Mã hùng cường. Kể từ đây, các 

chức sắc Giáo hội được nhiều đặc ân, mọi sinh hoạt 

Giáo hội được tôn trọng.3 Tổ chức Giáo hội lại theo 

khuôn mẫu của xã hội La Mã trước đây vốn là xã hội 

truỵ lạc và từng đàn áp các tín hữu làm cho nhiều 

người cảm thấy bất mãn. Họ âm thầm phản ứng lại lối 

sống mới ít nhiều bị tục hoá bằng cách rút vào sa mạc, 

xa lánh cuộc đời để trở thành môn đệ Đức Kitô một 

cách triệt để hơn. Lý tưởng tử đạo thời bách hại nay 

được chuyển hoá thành việc vác thập giá mỗi ngày để 

theo Chúa Kitô. Thời bấy giờ không còn bách hại, truy 

nã, cưỡng bức nữa, nên họ tìm lối sống khắc khổ và 

hành xác để sống lại hào khí của cha ông xưa. Lý 

tưởng của đời ẩn tu là: Ước ao theo Chúa Kitô, trở về 

với nếp sống cộng đồng Kitô hữu tiên khởi, sống khó 

nghèo, từ bỏ thế gian, hy sinh cầu nguyện, chiến đấu 

với ma quỷ và mong đợi Chúa Kitô quang lâm.4 

                                                 

3 Phan Tấn Thành, Về Nguồn, tập 4 (Chân Lý, Roma, 2000), 354-358. 

4 Phan Tấn Thành, ibid., 353-354. 
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Như vậy, để sống những lý tưởng này, ngoài 

việc sống thanh bần, độc thân, người ta còn phải xa 

lánh cuộc đời vào những nơi hoang vắng ẩn cư để dốc 

toàn bộ sức lực và tinh thần cho việc tôn thờ Thiên 

Chúa. Vì vậy, những người theo đuổi nếp sống này 

được gọi là đan sĩ (monacos).5  

Trong tập sách “Linh Đạo Đan Tu” này, tác giả 

sẽ trình bày một số nét căn bản về linh đạo của các linh 

phụ trong đời sống đan tu của Giáo hội.  

 1. Khái niệm và định nghĩa 

a. Khái niệm:  

- Linh đạo là những gì liên quan đến đời sống 

thiêng liêng, sự sống của Chúa Thánh Thần trong 

chúng ta. Chính Thánh Thần Thiên Chúa sống, hoạt 

động và dẫn chúng ta đến cùng Thiên Chúa. 

- Linh Đạo (Spirituality) xuất phát từ tiếng La-

tinh “Spiritualitas” nghĩa là thuộc về tinh thần, tâm 

hồn, tôn giáo, thần thánh của con người (the state or 

nature of being spiritual) hoặc có thể tạm gọi đó là 

“tình trạng thuộc về đời sống thiêng liêng của một 

                                                 

5 Tiếng Hy Lạp có nghĩa là sống một mình với Chúa, chỉ sống cho Chúa 

mà thôi. 
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người”. Thuật ngữ này mang ý nghĩa và có mối tương 

quan đối với “tinh thần” hoặc “linh hồn”, là cái gì đó 

mà chúng ta không thể đụng chạm tới được vì nó có 

liên quan ràng buộc với Thiên Chúa. 

- “Spirituality” có thể luôn qui về thái độ của 

một người hướng tới luật đạo đức/luân lý hoặc những 

chuẩn mực, những giá trị, những qui tắc được nhìn 

thấy trong xã hội vì mục đích của sự công ích. 

b. Định nghĩa: 

- Linh đạo là con đường thiêng liêng đưa con 

người trở về với Thiên Chúa, hiệp nhất với Ngài trong 

một tình yêu bền vững.  

- Linh đạo là một lộ trình thiêng liêng nhằm dẫn 

tới cuộc đối thoại liên lỉ giữa con người với Thiên 

Chúa tình yêu (Thomas Merton). 

- Nói cách khác, linh đạo là cách thức sống đời 

sống thiêng liêng (the way of the spiritual life).  

c. Đặc tính của linh đạo là sự hội tụ hai chiều 

hướng ngang và dọc: 

- Thoát ly tất cả những gì có thể trở thành 

chướng ngại vật cho hành động của Thiên Chúa, bằng 



12                                                                

 

cách từ bỏ những mãnh lực xấu có khả năng kìm hãm 

và tiêu tan hoạt động của Thiên Chúa. Đó chính là một 

cuộc chiến để hướng tới sự thanh luyện: khổ chế. 

- Vươn lên Thiên Chúa, để Thiên Chúa hoạt 

động bằng thái độ sẵn sàng, tín thác và cầu nguyện: 

Chiêm niệm. Vậy, Khổ chế và chiêm niệm là hai 

chuyển động liên kết với nhau. 

Tập sách này sẽ xin giới thiệu với quí vị về một 

số tác giả có ảnh hưởng lớn trên tu trào ẩn tu và đan tu. 

2. Ẩn tu 

a. Khái niệm từ: Danh từ ẩn tu (ẩn sĩ) dịch từ 

tiếng La-tinh = Ermite; tiếng Anh = Hermit và tiếng 

Pháp = Ermite. Từ này có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp 

là êrhmithj, bởi danh từ êrhmoj, có nghĩa là: 

- Một mình, cô độc, vắng vẻ, hoang vắng. 

- Hoang địa, sa mạc, nơi không thể trồng tỉa... 

- Người bị cách ly, người vợ bị chồng rẻ rúng, 

hoặc người từ chối liên hệ “vợ chồng”. 

Danh từ này về sau được dùng để chỉ những 

người không lập gia đình, sống đơn thân trong nơi 
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hoang vắng, sống cuộc đời khổ hạnh, chuyên chăm cầu 

nguyện và thực tập nhân đức, đó là các ẩn sĩ. Do đó, từ 

ẩn sĩ được gắn liền với chữ sa mạc. 

b. Định nghĩa:  

- “Đời sống ẩn tu, trong đó các tín hữu dâng 

mình để ngợi khen Thiên Chúa và lo phần rỗi của thế 

gian, qua việc tách biệt trần thế, giữ thinh lặng cô tịch, 

cầu nguyện liên lỉ và sống hãm mình đền tội” (GL 

603§1; GLHTCG, số 920). 

- Các vị ẩn tu thường không công khai tuyên 

khấn giữ ba lời khuyên Phúc Âm nhưng họ dâng hiến 

cuộc đời để ngợi khen Thiên Chúa và cứu độ thế gian, 

qua việc triệt để lánh xa trần thế, giữ cô tịch, cầu 

nguyện liên lỉ và sống hãm mình. Họ cho mọi người 

thấy mặt trong của mầu nhiệm Hội thánh là sống mật 

thiết cá nhân với Đức Kitô. Dù người đời không nhìn 

thấy, nhưng đời ẩn tu là bài giảng thầm lặng về Đức 

Kitô mà vị ẩn tu đã tận hiến cuộc đời cho Ngài, vì 

Ngài là tất cả mọi sự đối với họ. Đó là lời kêu gọi đặc 

biệt, để ngay trong hoang mạc, giữa cuộc đời chiến đấu 

thiêng liêng, họ vẫn gặp được vinh quang của Đấng 

chịu đóng đinh” (GLHTCG, số 921). 

Thế thì ẩn tu với đan tu có gì khác nhau? 
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3. Đan tu 

Thoạt tiên thì xem như ẩn tu (ẩn sĩ) với đan tu 

(đan sĩ) đồng nghĩa với nhau. Nhưng trong lịch sử Kitô 

giáo, ẩn sĩ là một hình thức của đan sĩ. Ẩn sĩ là một 

đan sĩ, nhưng không phải tất cả các đan sĩ đều là ẩn sĩ. 

Để hiểu rõ vấn đề hơn, chúng ta cần phải hiểu đan sĩ là 

gì. Đan sĩ dịch từ tiếng La-tinh monachus, gốc bởi 

tiếng Hy Lạp monos (duy nhất, độc nhất). Các Giáo 

phụ đã đưa ra ít là bốn cách giải thích khác nhau: 

1/ Monos: nghĩa là sống một thân một mình. 

2/ Monos: nghĩa là độc thân, không lập gia đình. 

3/ Monos: nghĩa là người dâng trót con tim cho 

Thiên Chúa, không chia sẻ cho ai. 

4/ Monos: nghĩa là sự đồng tâm hiệp ý của các 

phần tử trong cộng đoàn. 

Hai nghĩa đầu tiên chỉ nói lên hiện tượng sinh 

sống của đan sinh. Nghĩa thứ ba đi sâu vào bản chất 

thần học: đan sĩ là người đi tìm Chúa, chỉ sống cho 

một mình Chúa mà thôi. Nghĩa thứ bốn mở rộng ra 

chiều kích cộng đoàn, gồm bởi nhiều phần tử nhưng 

hợp nhất về tâm hồn trong lý tưởng phụng sự Chúa. 
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Nếu dựa trên phân tích ngữ nghĩa, mặc dầu 

chúng ta có thể hiểu đan tu và ẩn tu đồng nghĩa với 

nhau, họ rút lui lên nơi thanh vắng để tìm Chúa, sống 

một mình với Chúa và hiến dâng trọn vẹn cho Thiên 

Chúa. Tuy nhiên, có sự phân biệt giữa hai dạng từ này: 

(1) có những người sống ẩn dật một mình, và (2) có 

những người sống cộng đoàn. Lối sống tu trì cộng 

đoàn phát triển mạnh hơn, đến nỗi ra như lấn át hình 

thức tu một mình, nay gọi là đời sống cộng đoàn đan tu 

(monastic community life). 



16                                                                

 

 

A. TIỀN SỬ TU TRAO DAN TU 

 

I. NGOAI KITO GIAO 

 1. Ấn Độ Giáo  

Trước khi Chúa Giêsu 

Giáng sinh thi đã có những người sống đời ẩn tu. 

Chẳng hạn các ẩn sĩ Ấn độ. Họ sống trong rừng hay đi 

lang thang đây đó khất thực, gồm hai hạng người: 

- Hạng đan sĩ thứ nhất, đôi khi có cả người vợ 

tháp tùng, nhưng họ giữ khiết tịnh. 

- Hạng đan sĩ thứ hai, họ cắt đứt mọi tương giao 

với xã hội và nuôi sống bản thân bằng cách khất thực. 

Dầu vậy, vẫn có những đan viện, các đan sĩ mặc những 

y phục đặc biệt, thực hành nghèo khó và buông bỏ, họ 

cũng khất thực, họ sống dưới sự hướng dẫn của Linh 

phụ (gourou) và khấn hứa là không làm hại bất cứ sinh 

vật nào, thành thật, tự chủ và quảng đại. 
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2. Phật Giáo 

Phật giáo là một tôn giáo có tính đan tu. Họ cho 

rằng chỉ có các đan sĩ mới có thể đạt được cấp độ cao 

(Niết Bàn). Thật vậy, Đức Phật quan niệm cứu độ như 

một sự giải thoát khỏi cái khổ và các đam mê: phải loại 

trừ tất cả các ham muốn để đạt đến cõi Niết Bàn, và 

chỉ có các đan sĩ mới thực hiện được điều này. Những 

đan sĩ tìm con đường giải thoát may ra mới có thể “đỗ 

đạt”, nhờ phương pháp tu thiền. Đời tu của họ không 

có lời khấn, và nếu có thì chỉ mang tính tạm thời. 

Tại Âu Châu, những tôn giáo cổ vùng Địa Trung 

Hải đã có những nữ tư tế trinh tiết, họ phục vụ trong 

các đền thờ và chỉ giữ trinh tiết trong một thời gian; 

nhưng sự trinh tiết này có nghĩa thể lý hơn là luân lý. 

Nơi các triết gia Hi-lạp, cũng có những lối sống 

làm liên tưởng đến các đan sĩ. Ví dụ, trong tiền bán thế 

kỷ thứ VI trước công nguyên, ông Pythagore đã thành 

lập một loại cộng đồng, nơi đó các thành viên được thụ 

pháp theo các mức độ khác nhau. Nhưng trong lối sống 

đó, không có chỗ cho sự tiết chế tình dục. 
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3. Hồi Giáo  

Sau công nguyên, dù Hồi giáo không chính thức 

nhận hình thức đan tu, nhưng ngay từ khởi đầu đã có 

những ẩn sĩ sống trong cô tịch, thực hành sự tự chế 

trước sự hiện diện của Thiên Chúa. Họ cũng đã thành 

lập những hội, dùng những phương pháp dạy con 

người tìm cách nâng tâm hồn lên Thiên Chúa. 

Một số tôn giáo tiền sử ở Mỹ Châu cũng đã xuất 

hiện nhiều cộng đoàn các trinh nữ. Ví dụ như đền thờ ở 

nước Péru dưới thời vua Inca có các nhóm trinh nữ 

phục vụ với luật lệ rất nghiêm khắc, nghiêm khắc hơn 

cả các nữ tư tế Roma. Tại một số đền thờ ở Mehicô 

cũng đã có nhiều trinh nữ phục vụ như thế: “Họ ăn 

uống chung và ngủ nghỉ trong các gian phòng lớn, đêm 

thức dậy tham dự các buổi kinh nguyện. Họ có nhiệm 

vụ quét dọn, bảo trì đền thờ và thực hành khổ chế, 

chính vì thế họ được gọi là các “cô gái đền tội”…. 

4. Các yếu tố cấu thành đời Đan tu 

Một số tôn giáo có “hiện tượng” phổ quát gần 

gũi với tu trào đan tu.  
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- Sự thoát ly trần gian này cũng được nhận ra 

qua y phục, râu tóc... Có những nghi thức dành cho các 

trang phục và những hình thức trên. 

- Tiếp đến là sự thực hành khổ chế, chẳng hạn 

như là sống độc thân, ít ra trong một thời gian; nghèo 

khó như là một sự không dính bén. Những thực hành 

này giúp sự tỉnh thức nội tâm. Họ cũng nhấn mạnh đến 

sự vâng phục tuyệt đối với Linh phụ. 

- Cuối cùng là khát vọng thần bí, đó là ý nghĩa 

sâu xa và mong ước thông hiệp với thực tại Tuyệt Đối. 

Nói đúng hơn, Khát vọng thần bí là động lực 

thúc đẩy hai yếu tố: thoát ly thế gian và thực hành khổ 

chế, vượt qua những mục tiêu tạm bợ của cuộc sống 

trần gian nhằm đạt tới mục đích thiêng liêng là điều 

quan trọng nhất. 

Kết Luận: 

Tu trào đan tu đã có từ lâu đời vói nhiều hình 

thức khác nhau nơi các tôn giáo như: Ấn giáo, Phật 

giáo Khổng và Do-thái giáo là những tôn giáo tiên 

phong. Ta có thể nhận ra những điểm căn bản nơi các 

tôn giáo này như là một hình thức của tiền đan tu Kitô 
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Giáo. Đan tu Kitô Giáo đã áp dụng cho các hình thức 

đó như sau: 

- Khát vọng thần bí được triển nở trong sự kết 

hiệp với nhân - thần - tính của Chúa Kitô để được đưa 

vào trung tâm Chúa Ba Ngôi.  

- Xa cách trần gian diễn tả ước mong được thuộc 

trọn về Thiên Chúa và sống mối tình với Ngài. 

- Khổ chế là thông hiệp vào mầu nhiệm tự hủy 

và khổ nạn của Chúa Kitô.  

Khát vọng thần bí? 

Trong Kitô giáo, khát vọng thần bí được hiểu 

theo ý nghĩa mà thánh Phaolô sử dụng: đó là điều liên 

quan đến “Mầu nhiệm Chúa Kitô”, liên quan đến ơn 

cứu độ, được đức tin nhận biết và vượt quá lý trí. Đó là 

một thực tại siêu nhiên, ẩn kín và mầu nhiệm. “Khát 

vọng thần bí”  diễn tả ước mong của Kitô hữu được 

thông hiệp với thực tại ẩn kín đó. Thông hiệp với mầu 

nhiệm Chúa Kitô và với Chúa Thánh Thần, Đấng hoạt 

động trong tâm hồn bằng các ân huệ của Ngài. Càng 

thông hiệp với Chúa Kitô mạnh mẽ thì các ân huệ càng 

hoạt động mãnh liệt nơi tâm hồn người ấy. 
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- Ý nghĩa thứ hai của đời sống thần bí là “tính 

nhưng không của ân huệ Thiên Chúa”, một chứng cứ 

của sự thánh thiện, vì ân huệ được trao ban để cải đổi 

và khuyến khích, đồng thời giúp con người trở về với 

Thiên Chúa. 

 

II. NGUỒN GỐC TU TRÀO ĐAN TU KITÔ GIÁO 

1. Cựu Uớc 

Dù thánh Hiêrônimô nói đến các “đan sĩ của 

Cựu Ước” (lá thư 125, 7), nhưng người ta không tìm 

thấy đời sống đan tu một cách chính xác. Dù toàn bộ 

dân chúng được coi như là dân được thánh hiến, nhưng 

sự mong chờ Đấng Mesia đòi hỏi phải sinh ra trong 

niềm hy vọng ở trần gian này. 

Sách Kinh Thánh cũng đề cập đến sự hiện diện 

của các nhóm người khổ hạnh sống chung quanh tiên 

tri Êlisê, được gọi là “tiên tri anh em” hay “con của các 

tiên tri” (1V 20, 35; 2V 3, …). Trong đó có một số đã 

kết hôn (2V 4, 1). 

Những tiên tri như Amos, Osê, Jérémia loan báo 

đời ẩn tu bằng cách lý tưởng hóa cuộc sống trong 
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hoang địa (sa mạc) nơi Thiên Chúa kết giao ước với 

dân Ngài. Tiên tri Isaia mời gọi “hãy dọn trong sa mạc 

một con đường cho Thiên Chúa” (Is 40, 3). 

Nơi ngưỡng cửa của Tân Ước xuất hiện Gioan 

Tẩy Giả, vị tiền hô loan báo Chúa Giêsu, và cũng tiên 

báo các đan sĩ. Ông không kết hôn, sống trong sa mạc, 

chay tịnh, cầu nguyện, suy niệm lề luật và nhất là sống 

khiêm hạ: “Ngài phải lớn lên còn tôi phải nhỏ đi” (Ga 

3, 30). Tiếp đến, lịch sử còn cho chúng ta biết sự hiện 

diện của những hình thức sống rất gần gũi với đời sống 

đan tu đó là nhóm Esséniens. 

2. Những “đan sĩ” Do-thái 

Thời Chúa Giêsu, các sử gia đã nói đến sự hiện 

diện của những nhà khổ hạnh Do-thái sống ẩn kín khỏi 

trần gian. 

a. Nhóm Esséniens 

Từ lâu các sử gia đã nghe ông Josephus Flavius 

và ông Philon thành Alexandria nói đến một cộng đoàn 

tu trì Do-thái mang tên là nhóm Esseni. Danh xưng 

này có lẽ bắt nguồn từ tiếng Hy-lạp hosioi (kẻ thánh 

thiện) hoặc tiếng Aramic hassaya (kẻ sùng đạo). Nhóm 

này tách ly ra khỏi quần chúng, rút vào sa mạc để tìm 
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sự thánh thiện. Do một tình huống may mắn, mãi đến 

năm 1947, các nhà khảo cổ khám phá ra được địa điểm 

Qumrân, ở bờ Biển Chết, nhờ đó người ta mới biết chi 

tiết hơn về nếp sống cụ thể của họ. Bản luật của họ 

được viết vào khoảng từ năm 110 đến năm 75 trước 

Công nguyên, với những điểm nổi bật sau đây: vâng 

lời Bề trên được gọi là “Thầy Công Chính”, tình yêu 

huynh đệ, đức khiêm nhường và việc sửa lỗi…. 

Lý tưởng của cộng đoàn là nhắm tới sự hoàn hảo 

thánh thiện. Sự thánh thiện được đạt tới bằng sự thông 

hiệp với thế giới thần linh (Thiên Chúa và các thiên 

sứ); sự hoàn hảo được diễn tả qua việc tuân giữ 

nghiêm ngặt bản luật. Vì thế cuộc đời của các thành 

viên được đan dệt bởi sự cầu nguyện, lao động và học 

hỏi lề luật. 

Từ sáng sớm, họ đã thức dậy để đọc kinh chung 

với nhau. Tiếp đó, mỗi người làm công tác được trao 

phó ở trong cộng đoàn: làm bếp, làm bánh, làm vườn, 

đồ gốm, chép sách,.v.v... Đến 11 giờ trưa, họ tham dự 

một cuộc thanh tẩy (tắm rửa), rồi bữa ăn cộng đoàn. 

Bữa ăn này mang tính cách phụng vụ: chỉ những phần 

tử cộng đoàn mới được dự phần, và phải khoác phẩm 

phục. Dĩ nhiên là trước và sau bữa ăn đều hát kinh 

chúc tụng và tạ ơn. Sau đó mỗi người trở về với công 
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tác lao động cho đến chiều tối. Sau bữa ăn tối là buổi 

canh thức kéo dài 3 tiếng rưỡi đồng hồ. Cộng đoàn 

Qumrân gồm những người độc thân, chuyên chăm 

nghiền ngẫm Lời Chúa và xem ra họ cũng có hàng 

giáo sĩ nữa.6 

b. Những nhà khổ hạnh Do-thái 

Trong khảo luận De Vita Contemplativa (Về Đời 

Sống Chiêm Niệm), ông Philon (20 trước CN - 50 

CN) có nhắc đến những nhà khổ hạnh sống ở phía 

Đông Alêxandria (Ai-cập), gần hồ Mariotis. Ông đặt 

tên cho họ là Therapeutae, gốc Hy-lạp có nghĩa 

là “phục vụ” hoặc “chữa trị”, nhưng ông nghiêng về 

nghĩa thứ hai hơn, bởi vì họ là những kẻ chữa trị bệnh 

tật của linh hồn, tức là những dục vọng, gây ra sầu não 

cho con người. Họ sống cuộc đời lành mạnh, chuyên 

chú vào việc chiêm niệm. Ông thuật lại rằng thỉnh 

thoảng ông cũng rút lui vào ở với họ, xa cách cảnh náo 

nhiệt của thành phố.7 

                                                 

6 http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/NamThanh/Ds.ThanhHien 

/2.htm, accessed on 13/12/2014. 

7 

http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/NamThanh/DoiSongThanhHien 

/2.htm, accessed on 13/12/2014. 

http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/NamThanh/Ds.ThanhHien%20/2.htm
http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/NamThanh/Ds.ThanhHien%20/2.htm
http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/NamThanh/DoiSongThanhHien%20/2.htm
http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/NamThanh/DoiSongThanhHien%20/2.htm


25 

 

3. Một cuộc sống đượm tính Tin Mừng 

Bài Giảng Trên Núi của Chúa Giêsu về sự 

nghèo khó và sự khiết tịnh, rồi gương mẫu của Đức 

Maria, và những lời khuyên của thánh Phaolô gửi tín 

hữu Côrintô đụng chạm đến sự độc thân và tình yêu 

nồng nhiệt đối với Đấng đã chết vì tội nhân, đã thúc 

giục họ đáp trả tình yêu bằng tình yêu, ước muốn dâng 

hiến cuộc đời cho Thiên Chúa qua con đường độc 

thân. 

Sách Tông đồ Công vụ nói 

cho chúng ta về những người con 

gái của ông Philipphê, những cô 

gái trinh khiết và tiên tri (21, 9). 

Sau đó, lá thư của thánh Clémentê 

thành Roma, vào năm 90, chỉ cho 

thấy sự hiện hữu của những trinh 

nữ và những người sống nhiệm nhặt. Ông Hermas, vào 

năm 150, cũng nêu lên những trinh nữ ở Roma; thánh 

Ignatio nói đến nhóm các trinh nữ ở Smyrna giữ vai trò 

quan trọng. Thánh Polycarpô và thánh Justinô cũng nói 

đến những trinh nữ này. 
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Từ “đan sĩ” xuất hiện lần đầu vào cuối thế kỷ 

thứ hai, trong ngụy Phúc Âm theo thánh Tôma đã đề 

cao mối phúc lạc của những đan sĩ (monachos). 

Đồng thời giữa những năm 150-200, ở Syria và 

ở Côrintô, có những người đã sống nghèo khó, khổ chế 

và thanh khiết. Chắc chắn đó là những cá nhân, sống 

ngay trong môi trường gia đình hay trong thành phố, 

không thể nói là cuộc sống đan tu được. Nhưng rất 

sớm, cỏ dại lẫn lộn với hạt giống tốt: cỏ dại của việc 

làm mất giá cuộc sống trần gian. 

Đến tiền bán thế kỷ thứ ba, đời sống đan tu đầu 

tiên đã được tổ chức, họ sống chung với mục đích 

phục vụ Giáo hội và việc thờ phượng, sống đời nghèo 

khó. Đó là hình thức viện tu đầu tiên được biết đến, 

gần một thế kỷ trước khi xuất hiện đời sống viện tu 

bên Ai-cập. 

Vào năm 300, thánh Antôn là đan sĩ đầu tiên 

được viết thành tiểu sử, lúc này mới thật sự phát sinh 

tu trào đan tu Kitô. 

4. Các vị Tử đạo 

(Dưới thời bách đạo (xem video clips) 
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Những lý do khác mà người ta giải thích về tu 

trào đan tu vào thế kỷ thứ ba như là sự tử đạo. Thật 

vậy, người ta nhận thấy có mối tương quan giữa đan tu 

và tử đạo. “Đan tu là một sự nối dài việc tử đạo”. 

a. Sự chuẩn bị tử đạo 

Những người sống trong thời kỳ bắt đạo như 

trường hợp thánh Antôn kể lại, khi nổ ra cuộc bắt đạo 

thời hoàng đế Dioclêtianô, khi các Kitô hữu bị dẫn bộ 

đến Alexandria, thánh Antôn đã bỏ đan viện để đồng 

hành với họ và nói rằng: “Chúng ta cũng hãy đi để 

chiêm ngưỡng những người đang chiến đấu và để 

chiến đấu với họ nếu chúng ta được kêu gọi làm 

chuyện đó”. 

b. Sự nối tiếp tử đạo 

Khi những cuộc bách hại đạo đã chấm dứt, các 

Kitô hữu có thể công khai sống đời độc thân thánh 

hiến, một số đông đã ra đi để cư ngụ trong sa mạc. Họ 

ý thức sống cùng một sự tử đạo như các vị tử đạo: trở 

nên giống Chúa Kitô chết và phục sinh, thánh Pacômiô 

xác minh điều đó: 
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“Bởi vì họ trông thấy cuộc chiến và lòng kiên 

nhẫn của các vị tử đạo, nên họ đã trở thành đan sĩ, bắt 

đầu canh tân đời sống của mình”8.  

- “Các bạn thường nói với nhau: Tìm ở đâu sự 

bắt bớ để trở thành tử đạo? Bạn hãy tử đạo bằng ý 

thức, hãy chết cho tội lỗi, hãy khổ chế các chi thể trần 

gian, và bạn sẽ là tử đạo trong ý định” (Châm ngôn 

được gán cho thánh Athanasiô).9 

- “Phải chăng các trinh nữ đã không làm chứng, 

không chịu đựng trong một thời gian ngắn các đau đớn 

thể xác, nhưng đã kiên vững đến cùng, không nhát 

đảm, suốt cả cuộc đời chiến đấu trong cuộc chiến là 

trận chiến dành cho đức khiết tịnh hay sao?” (Phương 

Pháp của Thần Olympa trong Yến Tiệc, 7).10 

Trong các trình thuật về các Thánh Tử Đạo, 

chúng ta thấy nổi lên hai đề tài quan trọng sẽ được 

triển khai trong linh đạo đan tu: cuộc chiến thiêng 

liêng và noi gương Chúa Giêsu. 

                                                 

8 Duyên Thập Tự Lê Văn Đoàn, O.Cist., Giáo Trình Lịch Sử Linh Đạo 

Đan Tu I, 23. 

9 Lê Văn Đoàn, O.Cist., ibid. 

10 Lê Văn Đoàn, O.Cist., ibid. 
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5. Origène (185-254) 

Cuối cùng xuất hiện một con người say mê tình 

yêu Chúa Kitô và ước ao dâng trọn đời sống của mình. 

Ông là một thiên tài của Kitô giáo, có thể so sánh với 

thánh Augustinô và thánh Tôma Aquinô sau này. 

Origène sinh vào khoảng năm 185 trong một gia 

đình Kitô giáo tại Alexandria. Suốt cuộc đời, ông giữ 

ký ức sống động về cuộc tử đạo của cha mình khi mới 

17 tuổi. Đến năm 20 tuổi, ông mở một trường dạy tu từ 

và trường huấn luyện các Kitô hữu tại Alexandria. 

Cuộc sống của ông gặp rất nhiều khó khăn và cả bi 

kịch, hiểu lầm ngay cả sau khi chết. Một vài tư tưởng 

của ông đã bị lên án và chính vì thế ông không được 

coi là Thánh Giáo phụ, tuy rằng đời sống của ông rất 

thánh thiện và là một nhà tư tưởng rất uyên bác về 

nhiều phương diện. Ông cũng đã bị bắt dưới thời 

hoàng đế Dioclêtianô, bị tra tấn, nhưng được tha. Ba 

năm sau ông chết vì hậu quả của những lần tra tấn. 

Trong các tác phẩm của ông, có một sự tiếp nối 

giữa linh đạo tử đạo và linh đạo của ông. Trung tâm 

của đời sống khổ hạnh và luân lý là cuộc chiến thiêng 

liêng, đề tài trung tâm của tu trào đan tu vừa phát sinh. 

Đó là một đề tài trung tâm vì không có đời sống Kitô 
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hữu nếu không có chiến đấu, vì con người ở giao điểm 

của hai con đường, như Thánh vịnh thứ nhất đã nói 

đến. Đề tài hai con đường thường được sử dụng rất 

nhiều sau đó giả định một sự chọn lựa khó khăn hàm 

chứa một cuộc chiến. Chúng ta xem ông Origène quan 

niệm cuộc chiến thiêng liêng như thế nào. 

a. Cuộc chiến thiêng liêng là một sự kiện 

Mỗi người chúng ta phải chọn lựa giữa con 

đường thiện và con đường ác. Sự chọn lựa này không 

thể có nếu không có cuộc chiến trong đó sự tự do của 

chúng ta nhập cuộc. Con đường thiện là con đường của 

Thiên Chúa, con đường xấu là con đường của ma quỷ 

mà ông Origène gọi là con đường của dân Israel đối 

nghịch với Amalech hay Pharaon. 

Bản văn sau đây nói về hai loại chiến sĩ. Ông 

viết: “Đây là hai loại chiến sĩ, một loại là chiến sĩ Chúa 

Kitô, loại kia là chiến sĩ của ma quỉ. Chiến sĩ Chúa 

Kitô được che chắn bởi “áo giáp của sự công chính”, 

trái lại chiến sĩ của ma quỉ được che chở bởi sự bất 

chính. Chiến sĩ Chúa Kitô ngời sáng dưới “mũ chiến 

của sự cứu độ”, trái lại kẻ tội lỗi, chiến sĩ của ma quỉ, 

đội mũ của sự hư mất. Đôi chân của chiến sĩ Chúa Kitô 

sẵn sàng “chạy nhanh loan báo Tin Mừng”, ngược lại 
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đôi chân của kẻ tội lỗi rảo nhanh “để đổ máu”; và đôi 

giầy của nó trang bị lao vào sự ác. Chiến sĩ Chúa Kitô 

có “khiên thuẫn của đức tin”, chiến sĩ của ma quỉ có 

“khiên thuẫn của sự vô tín” (Bài giảng về Thánh vịnh 

36, 8). 

b. Trung tâm của cuộc chiến là con tim 

Tư tưởng của ông Origène về điểm này sẽ được 

các ẩn sĩ sa mạc lấy lại và triển khai rất nhiều: cuộc 

chiến chống lại các tư tưởng xấu, giữ gìn tâm trí, tỉnh 

thức, biện phân các thần trí và cởi mở với Linh phụ. 

c. Cởi mở với linh phụ là một trợ lực đối với 

chiến sĩ Chúa Kitô. 

Có những trợ giúp khác như sự trợ giúp của 

Thiên Chúa và các thiên thần là cần thiết cho chính 

bản thân của bạn: trước hết là cầu nguyện, “một thánh 

nhân đang cầu nguyện còn mạnh hơn cả một đạo binh 

những tội nhân”, ông Origène khẳng định. Các nhân 

đức, nhất là đức khiêm hạ: “sau khi té ngã, đừng gục 

ngã trên mặt đất, nhưng hãy chỗi dậy” và bước đi. Ông 

Origène kết: “đó là người có thể té ngã nhưng không bị 

quị ngã” (Bài giảng về Thánh vịnh 36, 2). 

d. Điều kiện 
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Ân huệ này được diễn tả qua sự khổ chế, giữ gìn 

thân xác và các giác quan. Cầu nguyện và khổ chế cần 

thiết cho trinh khiết: chúng là những yếu tố làm nên 

của lễ dâng lên Thiên Chúa trong cung thánh là thân 

xác và linh hồn của ta. 

Nhưng trinh khiết chỉ có giá trị khi nối kết với 

các nhân đức khác, nhất là đức tin và đức khiêm hạ. Sự 

thanh khiết của thể lý nhắm tới sự thanh khiết của tâm 

hồn, bởi vì sự thanh khiết của cõi lòng còn quan trọng 

hơn nhiều. Phải canh chừng con tim của mình khỏi 

những tưởng tượng xấu xa, vì tội trong tư tưởng đã 

làm cho linh hồn trở thành ngoại tình với ma quỉ. Trái 

lại, trong trường hợp trinh nữ bị cưỡng hiếp, sự nhơ uế 

thể lý nhưng không sao hết nếu con tim còn trong 

trắng. 

e. Hiệu quả 

Tư tưởng độc đáo của ông Origène là sự trinh 

khiết làm cho chúng ta giống những trẻ thơ mà Nước 

Trời thuộc về chúng. Nó gần kề nhân đức của tuổi thơ 

thiêng liêng. Ông viết: 

“Một khi con người đã hành phạt những đam mê 

xác thịt, nhờ tinh thần làm chết đi những việc làm của 

thân xác, mang khắp nơi khổ nạn của Chúa trong thân 
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xác mình, tới khi trở về tình trạng thơ ấu là tuổi không 

hưởng nếm những thực tại của tình yêu xác thịt, khi ấy 

họ đã được hoán cải và trở nên như trẻ thơ. Càng tiến 

gần đến tình trạng này, càng lớn lên trong Nước Trời, 

vượt trội hơn tất cả các thầy tu khổ hạnh không đạt đến 

cấp độ của sự tiết độ này” (Chú giải Phúc Âm 

Matthêu, 13, 6). 

Sự trinh khiết cũng loan báo tình trạng cánh 

chung của sự Phục Sinh, vì ở đời này điều cản trở sự 

toàn vẹn của tiệc cưới giữa linh hồn và Ngôi Lời, đó là 

xác thịt và tội lỗi. Noi theo thánh Phaolô, ông Origène 

đối lập việc phục vụ trong đời hôn nhân với sự tự do 

của người trinh nữ. Sự trinh khiết đó giải thoát con 

người nhằm hoàn toàn phục vụ Thiên Chúa. Hoa trái 

của sự trinh khiết: Tâm hồn sẽ phong nhiêu  như nó đã 

thực hiện nơi Đức Maria cưu mang Chúa Kitô trong 

tâm hồn. Đây là một đề tài mà các Thánh phụ Xitô đã 

sử dụng lại, nhất là Guérric. 

 

B. MỘT THOÁNG NHÌN TỔNG QUÁT 

Tu trào đan tu Kitô phát sinh vào thế kỷ thứ tư 

“tiền sử đan tu”. Ở thế kỷ này rất phong phú, xét theo 

hai khía cạnh: “Giáo phụ và đan sĩ”, có thể nói đây là 
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thời Chúa Thánh Thần thổi hơi rất mạnh trên Giáo hội. 

Thời kỳ các Giáo phụ kết thúc vào thế kỷ thứ bảy. Phía 

đan sĩ, có cuộc cải cách của thánh Benoît d”Aniane 

vào thời hoàng đế Charlemagne, người đã ra lệnh kiểm 

tra lại các bộ luật và thu nhập lại. 

Sau đó là thời huy hoàng của Cluny với năm vị 

Viện phụ quản trị dòng trong vòng nửa thế kỷ; tiếp 

theo là Xitô với thánh Bênađô và những văn sĩ lớn của 

dòng. Chúng ta tìm hiểu sơ về những địa danh đã in 

đậm dấu vết các đan sĩ ngày xưa đã một thời làm nên 

lịch sử đan tu Kitô giáo. 

1. Ai-cập Hạ 

Vùng Ai-cập Hạ, cách thành phố Alexandria 60 

cây số về hướng nam, mặc dầu không có dấu vết của 

đan viện nhưng mỗi hang là có một đan sĩ. Vùng này 

có tên gọi là Nitrie. 

- Nitrie là địa danh xuất phát từ chữ nitrium, 

nghĩa là khoáng chất nitrat potasium: người ta lọc từ 

chất đó để lấy muối và sút.  

Người ta kể rằng đan sĩ Amoun, sáng lập vùng 

Nitrie này, than thở với Antôn về sự kiện này; thế là cả 

hai ra đi về hướng nam, sau khi dùng bữa vào giờ thứ 
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chín và họ đã thành lập một trung tâm đan tu thứ hai 

chính nơi khi họ dừng chân lúc bóng chiều đổ. Trung 

tâm đó gọi là “Cellules”. 

- Cellules là trung tâm được thành lập bởi 

những căn nhà nhỏ cận kề nhau như hình tổ ong. Mỗi 

đan sĩ có nơi ở riêng, nhà cửa thô sơ, nhưng khoảng 

cách giữa các căn phòng khá rộng để khỏi thấy nhau và 

nghe tiếng nhau. Khi đan sĩ Pallade đến, ông đã đếm 

được khoảng 600 nhà ẩn sĩ. 

- Scété là một trung tâm đan tu khác cùng loại, 

nhưng dành cho những ai muốn sống cô tịch hơn, vì xa 

sông Nil tới 30 cây số và rất xa thành phố. Trong các 

trung tâm này người ta cất lên những nhà ở bằng đất: 

ngày Chúa Nhật tất cả tụ họp tại nhà thờ để cử hành 

Thánh Thể, nhưng các đan sĩ vẫn sống biệt lập. Như 

vậy chúng ta đã viếng ba trung tâm đan tu liên tiếp với 

nhau. 

2. Ai-cập Thượng 

Vùng Ai-cập Thượng đó là Thèbes, Viện phụ 

Pacômiô. Nơi đây có tất cả 9 đan viện, họ là các viện 

sĩ, đan sĩ cộng tu. Như vậy, ở đây có hai hình thức đan 

tu: ẩn sĩ và viện sĩ: một bên không có lề luật, không tổ 

chức, bên kia thì tổ chức trong từng chi tiết. 
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3. Palestina 

Miền Palestina thì có thánh Hiêrônimô đến từ 

Roma. Nhờ sự trợ giúp của một mệnh phụ giàu có quí 

danh là Paula, nên ngài đã lập nên hai đan viện, một 

cho nam (cho ngài và các bạn đồng hành), một cho nữ 

(cho bà Paula và các bạn của bà). Ở Jerusalem, Rufinô 

bạn của Hiêrônimô cũng lập một dòng đôi, một cho 

nam và một cho nữ. Cũng tại đất Palestina, trong 

hoang địa gần sông Jourdain và hoang địa chung 

quanh Biển Chết, chúng ta thấy một hệ thống đan tu 

tập hợp hai hình thức đan tu tại Ai-cập (Thượng và 

Hạ). Tập sinh vào đan viện, trong một cộng đoàn viện 

tu nơi đó học sống đời cộng đoàn khoảng bảy tám 

năm. Khởi đầu bằng hệ thống đan tu Ai-cập Thượng. 

Sau thời đan sĩ sẽ sống một mình trong căn nhà dành 

riêng, giống như hệ thống ẩn tu Ai-cập Hạ.  

Đan sĩ phải gắn bó với một Linh phụ, và tất cả 

ngày thứ bảy, dù muốn hay không, đều phải sống 

chung với các anh em khác cùng dưới sự hướng dẫn 

của một Linh phụ. Thời gian đó, các đan sĩ làm tổng 

kết tuần sống vừa qua, thảo luận, ăn uống, giải quyết 

những vấn đề vật chất, cử hành phụng vụ kinh đêm, 

tiếp đến là Phục Sinh của Chúa, và chiều Chúa Nhật, 

mỗi người trở về sống cô tịch hoàn toàn tới thứ bảy tới. 
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Đối với những đan sĩ này, đời ẩn tu là giai đoạn hoàn 

tất phải được chuẩn bị bằng đời viện tu. Điều này 

thánh Biển Đức cũng đề cập ở đầu Tu Luật của ngài. 

4. Syria 

Syria là nơi có một sự lôi cuốn về phía sa mạc. 

Lối sống của các đan sĩ ở đây thật là khó hiểu: càng 

ngoạn mục, càng tột độ, càng tốt! Họ xuất hiện như 

những người điên của Chúa. Đó là những đan sĩ vạch 

một đường ranh giới trong một bãi cỏ, bằng những 

viên sỏi hay cột chân mình vào một xiềng để khỏi ra 

khỏi khu vực tự mình qui định. Họ sống giữa trời chịu 

đựng mưa nắng, lạnh giá dưới cặp mắt của kẻ qua 

người lại! 

Nơi khác, người ta khoét một cái lỗ trong thân 

cây và chui vào sống trong đó, hoặc họ sống trong cái 

giỏ, giỏ đó được treo lủng lẳng trên cây, giỏ đó nhỏ 

đến nỗi họ không thể đứng được. Có những người 

khác lại sống trên các mõm đá, ở đó mặt trời thiêu đốt 

nóng suốt ngày. Còn một số người khác lại sống cả 

quãng đời dài trên một cây cột cao. 

Phải chăng họ là những người điên? Đương 

nhiên ta không nên bắt chước họ, nhưng ta phải cố 

gắng hiểu và đặt họ trong thời đại đó. Thời đó họ có 
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một tính khí, cả những đam mê và cám dỗ còn mạnh 

hơn chúng ta. Thời mà cuộc sống rất ư phóng đãng. 

Chính vì muốn xa tránh tội lỗi trong trần gian nơi tất 

cả đều dẫn đưa đến tội lỗi ngay trong sự hăng say 

trong thân xác, vì thế họ chế ngự thân xác bằng tất cả 

mọi phương tiện. Đúng hơn phải nói, họ muốn hiến 

trọn vẹn cho Thiên Chúa. 

Những đan sĩ sống trên cột là một lối sống giữ 

một tầm quan trọng trong tu trào đan tu ở Syria và có 

một vài vị thánh nổi tiếng. Người sáng lập ra lối sống 

này là thánh Simeon cả (Simeon Cột). Vị đan sĩ này 

đầu tiên sống trong một túp lều trong vòng ba năm, sau 

đó sống ở ngoài trời. Dùng một dây xích dài khoảng 10 

mét, một đầu cột vào chân và đầu kia cột vào một tảng 

đá. Không ngồi cũng chẳng nằm. Để tránh những kẻ 

làm phiền, thay vì chạy vào sa mạc như các ẩn sĩ ở 

Scété theo chiều ngang thì ngài lại chạy trốn theo chiều 

dọc bằng cách đặt trên tảng đá một cây cột, lúc đầu 

tiên 3 mét, rồi 6 mét, 11 mét và cuối cùng là 18 mét. 

Vậy đan sĩ “cột” đó làm gì trên cao? Thưa các vị 

đan sĩ đứng trên đó, cầu nguyện với nhiều lần phủ 

phục và bái gối. Một ngày chỉ ăn một bữa thôi. Ban 

đêm thường ngủ ngồi, ban ngày làm việc tông đồ bằng 

cách ngỏ lời với đám đông qui tụ dưới chân cột. Vì vị 
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thế cao của các đan sĩ “cột” này giải thích ước muốn 

của họ là gặp gỡ Thiên Chúa và làm trung gian giữa 

Thiên Chúa và con người. Việc tông đồ trực tiếp của 

họ thật lớn lao: họ là những người thanh luyện lương 

tâm, trước hết là chính mình, sau đó là những tương 

giao xã hội. Nhiều người ở các vùng xung quanh tuôn 

đến dưới chân cột để giãi bày những vấn đề của họ, 

hoặc xin lời khuyên...  

Lối sống này rất ư là khổ hạnh (không bao giờ 

nằm, phần nhiều là đứng) chịu đựng tất cả các loại thời 

tiết khác nhau. Phần nhiều các đan sĩ cột này chết vì 

bệnh, và họ không chịu chữa bệnh vì coi bệnh tật là ơn 

huệ của Thiên Chúa. Dầu vậy cũng có một số đan sĩ 

“cột” qua đời lúc cao niên. 

Tóm lại, ở đây ta thấy có loại đan sĩ chạy trốn 

con người, hướng theo chiều dọc để gặp gỡ Thiên 

Chúa, trong khi đó những ẩn sĩ vùng Ai-cập Hạ chạy 

trốn con người theo chiều ngang để gặp gỡ ma quỉ. 

5. Tiểu Á 

Trong vùng Pont, có những ẩn sĩ khá kỳ lạ, họ 

không muốn định cư, mà lại thích du tu, loại đan sĩ này 

thật là nguy hiểm. Thánh Basiliô đã gặp và cảm hóa 

được những nhà khổ hạnh này, rồi uốn nắn tư tưởng 
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của họ và dần dần lập nên một lối sống viện tu, khác 

với viện tu của thánh Pacômiô.  

Các cộng đoàn thuộc thánh Basiliô thường ít 

người hơn những cộng đoàn Pacômiô. Cộng đoàn 

thuộc thánh Basiliô giống như huynh đoàn, vì từ “đan 

sĩ” lẫn lộn với các ẩn sĩ độc tu hợp thành. Đối với 

Basiliô, chỉ có các đan sĩ cộng tu là có giá trị. Ngài 

muốn một viện tu là nơi người ta sống tình anh em, 

nhưng dưới sự điều khiển của một bề trên… 

 Những đan viện Basiliô không có tường hào 

bao quanh, họ sống ở ngoại ô thành phố và có vai trò 

làm việc bác ái. Thánh Basiliô đã xây dựng một bệnh 

viện lớn nơi anh em phục vụ. Những huynh đoàn này 

thường ở điểm tiếp giáp giữa hoang địa và thành phố. 

Tại Constantinople, với thánh Chrysostômô, đó 

còn khác nữa. Các đan viện  của ngài nằm ngay trong 

thành phố. Vị giám mục thành Constantinople quan 

niệm rằng những đan sĩ phải trực tiếp và cụ thể ích lợi. 

Họ có vai trò bác ái trong những bệnh viện như các 

bệnh viện Basiliô, và có những trách nhiệm mục vụ để 

giúp đỡ giám mục trong trọng trách của ngài. Họ phải 

tỉnh thức các Kitô hữu, vì vậy vai trò của họ rõ ràng là 

một tiếng nhắc nhở của Tin Mừng. 
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6. Bắc Phi Châu 

Tại Algérie và Tunisie tên gọi của hai nước bây 

giờ là Trung Hải. Sau khi đã trở lại ở Milan, nước Ý 

vào cuối thế kỷ thứ IV, Augustinô về quê hương với 

một ước muốn mãnh liệt yêu mến Chúa Giêsu, và cùng 

với vài bạn hữu, chàng đã thành lập một cộng đoàn 

đan tu. Augustinô là một con người có tầm cỡ và thông 

minh, nơi chàng có một ước muốn hạnh phúc lớn lao, 

đối với chàng, tình bạn là nguồn hạnh phúc lớn lao trên 

trái đất này. Trong cộng đoàn nhỏ bé vừa thành lập đó, 

các thành viên sống tình cộng đoàn trong sự tương trợ 

nhau. Họ cầu nguyện, thảo luận về triết học, học hỏi 

Kinh Thánh và thần học. Đó là một lối sống đan tu trí 

thức và có tính giáo dân. 

Ba năm sau, Augustinô lãnh tác vụ linh mục để 

phục vụ Giáo hội Hippone và trợ lực cho giám mục 

trong việc rao giảng. Điều đó bắt buộc Augustinô phải 

xa lìa đan viện. Ngài trao lại cho một người bạn tên là 

Alypsius, và xin cho mình được tiếp tục sống đời đan 

tu. Người ta cho ngài một căn nhà ở góc vườn thuộc tài 

sản của Giáo hội và ngài đã thành lập ở đó một cộng 

đoàn. Bốn năm sau, khi được chọn làm phụ tá của 

giám mục, ngài lại phải bỏ đan viện đó. Người ta đã 

chọn được nhiều đan sĩ nhiệt thành và được huấn luyện 
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kỹ càng để lãnh nhận chức giám mục trong nhiều giáo 

phận ở Châu Phi. Augustinô mời các linh mục thuộc 

giáo phận Hippone đến sống chung với ngài, trong khu 

toà giám mục. Đó là điều Augustinô đã suy nghĩ lâu để 

thành lập những đan viện cho các linh mục. 

7. Roma 

Tại Roma, nước Ý có nhiều loại đan tu, cũng là 

nơi có truyền thống lâu đời với một đa thần và văn 

hoá. Các Kitô hữu và nhất là các đan sĩ bị coi thường, 

bị coi như những người vô học và mọi rợ. Dầu vậy, có 

những cộng đoàn các nhà tu khổ hạnh, nam cũng như 

nữ, rất sốt sắng, nơi đó đức ái là qui luật sống. Những 

cộng đoàn đó ít được biết đến, Augustinô có biết đến 

khi từ Milan trở về. Đối với Augustinô những cộng 

đoàn đó là một chứng tá tốt đẹp của đời Kitô hữu.  

Trong khi đó, xã hội thượng lưu có những phụ 

nữ, góa bụa hay trinh nữ, sống đời cầu nguyện, khổ 

hạnh và bác ái ngay trong nhà của mình. Nhiều phụ nữ 

danh giá sống chung quanh bà Marcella và tạo thành 

một loại đan viện. Những phụ nữ này học hỏi Kinh 

Thánh, bộ sách bị các nhà trí thức coi là những cuốn 

sách mọi rợ nhất. Những phụ nữ đó phải đương đầu 

với những chế nhạo của trần gian. 
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Sự việc trở nên tốt, khi Hiêronimô đến Roma 

vào năm 381. Ngài học Kinh Thánh nhiều và chính 

ngài đã dịch Kinh Thánh từ tiếng Hi Lạp sang tiếng 

La-tinh. Ngài có một uy tín lớn đối với các phụ nữ trên 

và trở thành thầy dạy Kinh Thánh và linh phụ của họ. 

Tuy nhiên, mãi đến thế kỷ thứ V đan tu mới tìm 

lại khuôn mặt mới. Nhưng đó là một đan tu hữu dụng: 

các đan sĩ tiếp đón khách hành hương và hướng dẫn 

thiêng liêng trong các đại Thánh đường Roma. 

8. Xứ Gaule 

Martinô sinh ở nước Hungari, sau thời gian đi 

lính, đã sống đời độc tu trong một đảo vắng, rồi đến ở 

Poitiers. Martinô biết rằng giám mục Hilariô đã qui tụ 

những người muốn sống cầu nguyện và nghèo, như 

vậy thật là tốt khi sống bên vị giám mục đó. Hilariô 

hiến một thửa đất ở Ligugé, và Martinô có rất nhiều 

môn sinh. Trong xứ Gaule, người ta rất kính phục cuốn 

“Đời Sống Antôn” vừa được quảng bá. Martinô trở 

thành giám mục Tours; ngài liền thành lập tại 

Marmoutiers một đan viện để qui tụ các ẩn sĩ lại. 

Nhưng vài năm sau, những quân man di tràn ngập và 

tàn phá tất cả, vì đan tu này thuộc phía bắc xứ Gaule. 
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Phía nam xứ Gaule ở Marseille, dưới sự hướng 

dẫn của giám mục Proculus, đan tu có vị trí tốt trong 

Giáo hội, và nhất là ở đảo Lérins, một vị thầy thiêng 

liêng như thánh Honorat có sức thành lập trong tháp 

chiến của ngài một đan viện và nhiều đan sĩ đã được 

gọi làm giám mục. Gioan Cassinô, sau thời gian sống 

với các ẩn sĩ tại Ai-cập và Palestina, đã đến Marseille. 

Các giám mục và các viện phụ đã xin ngài viết về 

“Những Thể Chế” của các vị thầy kia, vì rằng những 

ước muốn của các đan sĩ xứ Gaule chẳng đạt kết quả 

nếu không có một đạo lý tốt. Cassianô rất ư thán phục 

các ẩn sĩ Ai-cập. Những sách của Cassianô sẽ có nhiều 

ảnh hưởng và thành công, vì là mảnh đất đã được 

chuẩn bị kỹ lưỡng. 

9. Đảo Anh Quốc 

Trong đảo Anh quốc, ta thấy một loại đan tu 

khác, nổi bật hai vị: Columbanô và Patriciô. Một trong 

những nét đặc trưng của đan tu này là hình thức khổ 

hạnh trong sự lìa bỏ quê hương bằng con đường lang 

thang. Người ta hiểu theo đúng nghĩa chữ mệnh lệnh 

của Chúa nói với Abraham: “hãy bỏ quê hương, bản 

quán”. Và từ đó cũng phát xuất tính thừa sai của loại 

đan tu này: Patriciô đi rao giảng Tin Mừng ở Ái-nhĩ-
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lan và Columbanô thành lập những đan viện tại xứ 

Gaule và đến tận nước Ý. 

Kết Luận 

Sự bùng phát đan tu trào này được thể hiện tại 

nhiều nơi với những địa dư khác nhau: Ai-cập, 

Palestina, Syria, Tiểu Á, xứ Gaule, giả thiết một mạch 

nước ngầm, một sự chuẩn bị âm thầm của Chúa Thánh 

Thần.  

Sự phong phú muôn màu, muôn vẻ của đời đan 

tu. Đan tu đi từ cô tịch đến cộng tu, từ sa mạc đến 

thành thị, từ tình trạng giáo dân đến giáo sĩ, từ vô học 

đến khoa học, từ sự hoà đồng vào nếp sống xã hội đến 

sự phản kháng đời sống xã hội, từ cuộc sống trong 

vòng cung hạn hẹp đến cuộc sống trên biển cả mênh 

mông… Tuy nhiên, giữa muôn mầu sắc đó, chúng ta 

thấy có điểm nổi bật nhất làm nền tảng của đời đan tu, 

đó là: khát vọng Vô Biên một Đấng Tuyệt Đối trong 

chính con người họ.  
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C. SỰ PHÁT TRIỂN ĐAN TU KITÔ GIÁO  

 Lịch sử cho thấy, Ai-

cập là nôi phát sinh các tu trào 

đan tu dưới nhiều hình thức 

khác nhau, nhưng các tên tuổi 

được lưu truyền lại thì phải nói 

đến thánh Phaolô Thèbes (236-

347) và thánh Antôn (251-356). Hai Vị này được coi 

như là những nhân vật tiêu biểu: Tổ phụ của nếp sống 

ẩn tu. Thánh Phaolô thành Thèbes sống xa cách mọi 

người. Ngài không viết lách, không rao giảng, không 

thu nhận đệ tử, nhưng tỏa sáng bằng chính đời sống 

gương mẫu và thánh thiện của mình. 

Bút ký đầu tiên về các đan sĩ Kitô được lưu lại 

là “Tiểu Sử Thánh Antôn” do thánh Athanasiô viết. 

Như vậy sử sách đời sống đan tu được để lại bắt đầu 

với thánh Antôn (251-356). Sách này xuất hiện vào 

năm 357. Tuy nhiên, trước đó cũng đã có một cuốn 

sách bằng giấy cói (papyrus) vào năm 305 nói đến một 

nhóm đan sĩ qui tụ chung quanh Antôn ở vùng Ai-cập 

Hạ nhưng chưa chắc chắn hay rõ ràng. Nơi khác, tại 

vùng Thượng Ai-cập, thánh Pacômiô đã xây dựng đan 
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viện của ngài vào năm 320 và qua đời vào năm 346, để 

lại từ sáu đến tám ngàn nam nữ đan sĩ.  

 

I. THÁNH ANTÔN (251-356) 

1. Dẫn nhập 

Lịch sử đan tu bắt đầu 

với thánh Antôn, bởi vì có 

những bản văn do chính ngài 

viết hay người khác viết về 

ngài (tất cả có 7 lá thư bàn đến 

việc trở lại và khổ chế). Ngoài 

ra Antôn còn để lại hơn 38 câu 

châm ngôn, còn tiểu sử của 

thánh Antôn do thánh Giám 

mục Athanasiô viết.  

Giám mục Athanasiô là ai?  

Athanasiô (297-373) đồng hương với thánh 

Antôn, là người Ai-cập. Khi viết cuốn “Tiểu Sử Thánh 

Antôn”, Athanasiô đang làm giám mục tại Alexandria, 

thủ đô nước Ai-cập. Alexandria là một thành phố rất 

lớn, một hải cảng sầm uất hội tụ đủ hạng người và đủ 
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các thứ tôn giáo. Nơi đó có một cộng đoàn Do-thái rất 

quan trọng và một cộng đoàn Kitô giáo rất năng động. 

Nhưng ở đó cũng phát xuất những hạt giống xấu, vì tại 

Alexandria xuất hiện những lạc giáo đầu tiên như phái 

Ariô mang tên linh mục này, ông chủ trương Chúa 

Giêsu là một con người cao cả, thánh thiện, nhưng 

không phải là Thiên Chúa. 

Athanasiô là người đầu tiên chiến đấu với lạc 

giáo này, một lạc giáo đã gây bao nhiêu thiệt hại suốt 

thế kỷ thứ IV. Lạc giáo bị lên án bởi công đồng Nicée 

năm 325, và bị lên án một cách quyết liệt bởi công 

đồng Constantinople năm 381 với sự khẳng định: Chúa 

Giêsu đồng bản tính với Thiên Chúa Cha. Khi công 

đồng Nicée nhóm họp, Athanasiô mới là phó tế. Một 

thời gian sau, Athanasiô được phong làm giám mục 

Alexandria. 

Trong thời gian mạnh mẽ chống lại lạc giáo 

Ariô, Athanasiô bị lưu đày nhiều lần. Ngài bị phát lưu 

lần đầu là 2 năm ở tại Trèves, lần kế tiếp là 5 năm tại 

Roma, và cuối cùng người ta tìm cách giết ngài. Trước 

tình thế hiểm nguy này, Athanasiô liền trốn vào sa mạc 

sống gần các đan sĩ và bạn hữu để trốn quân lính đang 

tìm bắt mình. Khi được sống gần các đan sĩ kính yêu, 

Athanasiô hưởng sự an toàn tuyệt đối.  
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Athanasiô phải chạy trốn ba lần vào sa mạc và 

sống một thời gian dài nơi đó. Nơi sa mạc, ngài biết rõ 

cách thức sống của đan sĩ. Dĩ nhiên, không phải tất cả 

đều là những con người thánh thiện. Họ ẩn trú trong sa 

mạc vì nhiều nguyên do: để trốn thuế, trốn đi quân 

dịch (nghĩa vụ quân sự) vì thời đó nghĩa vụ này bắt 

buộc. Cũng có những động cơ khác tốt hơn: để không 

bị bắt buộc tôn thờ các thần minh dân ngoại và trốn 

tránh những cuộc bách hại. Nhưng dù sao đi nữa, 

những con người sống trong sa mạc phần lớn đều có 

kinh nghiệm về lợi ích đời sống thiêng liêng, của sự cô 

tịch để cầu nguyện và sống thân mật với Chúa hơn. 

Nghĩa là họ đến sa mạc vì được Thiên Chúa linh hứng 

kêu gọi. 

Có hai quan niệm về sa mạc được tìm thấy trong 

Kinh Thánh: sa mạc là đất khô cằn, bạc bẽo nơi con dê 

gánh tội dân chúng bị đuổi đến. Đồng thời cũng là nơi 

của những mối tình, mảnh đất tốt của những hôn ước. 

Hai khía cạnh này của sa mạc cũng được tìm thấy 

trong đời sống của Antôn. 

2. Đời sống và Linh đạo của thánh Antôn 

Tiểu sử thánh Antôn được thánh Athanasiô viết, 

chứ không phải ngài tưởng tượng. Thánh Athanasiô đã 
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trao đổi và lắng nghe những người biết rõ về Antôn. 

Trong khi viết cuốn tiểu sử này, thánh Athanasiô muốn 

trình bày thánh Antôn như là đan sĩ mẫu. Do đó, khi 

đọc cuốn tiểu sử này, các Giáo phụ như thánh Grégoire 

de Nazianze cho rằng cuốn “Tiểu Sử Thánh Antôn” là 

một bộ luật lập pháp cho đời sống đan tu dưới dạng kể 

chuyện” (Or, 21, 5). Ta có thể tìm thấy một vài bản 

văn mà thánh Athanasiô muốn trình bày về con người, 

đời sống và ơn gọi của thánh Antôn. 

* Ơn gọi Antôn, giai đoạn thứ nhất: Bìa làng 

Bản văn số 2. Khi song thân qua đời, Antôn 

sống với em gái. Lúc đó Antôn khoảng mười tám hay 

hai mươi tuổi, đang lo coi sóc gia sản và cô em gái.  

Một ngày kia, khoảng sáu tháng sau ngày cha 

mẹ qua đời, Antôn vào một nhà thờ như thường lệ. 

Vừa đi chàng vừa ngẫm nghĩ: “Các Tông Đồ đã bỏ tất 

cả mọi sự mà theo Chúa. Trong sách Tông đồ Công 

vụ, người ta kể rằng những Kitô hữu đầu tiên đã bán 

tất cả tài sản mình có, rồi đặt dưới chân các Tông Đồ, 

để phân phát cho người nghèo. Như vậy họ hy vọng sẽ 

có phần thưởng lớn lao trên trời”. 

Khi Antôn vào nguyện đường, tâm hồn tràn 

ngập những dòng tư tưởng đó. Tới lúc nghe Tin Mừng, 
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Antôn nghe lời Chúa nói với người thanh niên giầu có: 

“Nếu bạn muốn nên trọn lành, hãy ra đi, bán tất cả 

những gì bạn có, phân phát cho người nghèo, đoạn hãy 

đến và theo tôi; khi ấy bạn sẽ có một kho tàng trên 

trời”. Bằng cách đó, Thiên Chúa nhắc cho Antôn 

gương lành các thánh. Rồi Antôn suy nghĩ: “Những lời 

đó là cho tôi”. Chàng liền ban phát cho dân làng của 

cải cha mẹ để lại: ba trăm thửa đất phì nhiêu, để chàng 

và em gái khỏi vất vả. 

Bản văn số 3. Một ngày kia, Antôn vào trong 

nhà Chúa, Chàng nghe đọc Tin Mừng: “Anh  em đừng 

lo lắng cho ngày mai”. Chàng không ở lại đó lâu. 

Chàng ra đi và phân phát cho người nghèo tiền bạc mà 

chàng giữ lại. Chàng gửi cô em gái cho các trinh nữ có 

tiếng tốt và trung tín để cô em được giáo dục tử tế. 

Tiếp đến, chàng sống đời khổ hạnh ngay trong 

nhà chàng. Chàng canh chừng những hành động của 

mình và áp dụng một chế độ nghiêm nhặt. Thời đó, 

không có nhiều đan viện và chẳng có đan sĩ nào biết 

đến sa mạc mênh mông. Ai muốn chú ý đến lối sống 

của mình, chỉ thực hành do chính mình và sống cạnh 

xóm làng. Ở làng kế cạnh, có một vị cao niên ngay từ 

thuở còn trẻ đã sống đời khổ hạnh một mình, Antôn 

tìm đến thụ giáo với vị cao niên đó. 
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Lúc đầu, Antôn cũng sống một mình bên cạnh 

xóm làng, khi nghe nói đến người này đầy nhiệt tâm 

làm việc lành thì Antôn như chú ong khôn ngoan, 

chàng ra đi tìm kiếm gương lành từ người đó, nhờ vậy 

như động lực khích lệ chàng trên hành trình hướng về 

sự thiện. 

Như thế, ngay lúc đầu Antôn đã ở lại đó, kiên 

vững trong quyết định từ bỏ gia tài cha mẹ để lại và 

quên đi gia đình. Cố gắng sống khổ hạnh là điều chàng 

mong ước và kiếm tìm. Chàng làm việc để nuôi thân, 

như chàng nghe lời của thánh Tông Đồ: “Ai không làm 

thì đừng có ăn”. Với số tiền kiếm được, chàng mua 

thực phẩm và số còn lại chàng phân phát cho người 

nghèo. Chàng cầu nguyện liên lỉ, vì chàng học biết 

rằng phải cầu nguyện luôn trong tâm hồn. Chàng chú 

tâm vào các bài đọc trong nhà thờ và không để rơi rớt 

một lời Sách Thánh nào. Trái lại, chàng nhớ tất cả ký 

ức của chàng thay thế cho sách vở. 

Bản văn số 4. Đó là cuộc sống của Antôn, mọi 

người đều yêu thích chàng. Khi chàng đến gặp các nhà 

khổ hạnh, chàng vui lòng vâng lời họ. Chàng muốn 

học noi gương những việc tốt lành và sự khổ hạnh của 

từng người. Chàng chú ý nhìn họ: người này đáng yêu, 

người kia cầu nguyện không ngừng. Chàng ghi nhận: 
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người này thức để cầu nguyện, người kia chú tâm đọc 

Lời Chúa. Chàng kính phục người này vì đức kiên 

nhẫn, tôn kính người kia vì ăn chay và nằm đất. Chàng 

quan sát: người này hiền lành, người kia quảng đại. 

Nhưng chàng thấy rằng tất cả mọi người không trừ ai 

đều có tấm lòng dịu dàng và tôn kính đối với Chúa 

Kitô và yêu thương nhau. 

 Giải thích bản văn 

Trong số 2 và 3, Athanasiô nói cho chúng ta biết 

cách thức Antôn trở thành đan sĩ. Đàng sau tiểu sử 

này, thánh Athanasiô cho chúng ta bài học và cho thấy 

đâu là ba điều kiện cần thiết để sống đời đan tu, dựa 

vào các bản văn Kinh Thánh: 

Đoạn văn Tông đồ Công vụ (Cv 4, 34) có một 

tầm quan trọng đối với tu trào đan tu cổ: Các Tông Đồ 

đã bỏ mọi sự mà theo Chúa và các Kitô hữu bán tất cả 

mọi sự, và các đan sĩ cũng làm như vậy. 

Antôn coi đoạn Kinh Thánh đó như ngỏ với 

chính mình, một lời nói từ trên cao vọng xuống. Sau 

này, chúng ta cũng thấy nơi trường hợp của Augustinô. 

Như vậy điều kiện thứ nhất để trở thành đan sĩ là 

phải từ bỏ tất cả. Từ bỏ để trở thành đan sĩ là điều kiện 
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đầu tiên Antôn nghe được trong đoạn văn Kinh Thánh 

“Nếu anh muốn nên hoàn thiện…” (Mt 19, 21). 

Điều kiện thứ hai, ở đoạn văn khác cho thấy hai 

hai điểm cần thiết để trở thành đan sĩ. Hai điểm này 

được tìm thấy ở bản văn số 3, đó cũng là giai đoạn thứ 

nhất trong bốn giai đoạn của cuộc hành trình Antôn. 

Bản văn thứ nhất, Mt 6, 25 “không lo lắng cho 

ngày mai…” đây là sự thoát ly hoàn toàn: Antôn giữ 

lại một số tiền cho cô em gái, vì phải lo cho tương lai. 

Giờ đây chàng phân phát cho người nghèo. Bản văn 

thứ hai, 2Tx 3, 10: “Ai không làm thì đừng có ăn”. 

Ba đoạn văn Kinh Thánh không xuất hiện một 

cách ngẫu nhiên, nhưng chúng chứng minh cho chúng 

ta thấy chủ tâm của thánh Athanasiô nghĩ về đan sĩ. Đó 

là ba điều kiện để dấn thân vào đời sống đan tu: 

- Từ bỏ hoàn toàn để theo Chúa Kitô. 

- Không lo lắng: tin cậy vào Thiên Chúa. 

- Lao động: mưu sinh và giúp người nghèo. 

Như vậy, ba điều kiện này có thể gắn vào ba 

nhân đức đối thần: Tin - Cậy - Mến. 

 Tiến bộ của đan sĩ 
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Trong bản văn số 3, giai đoạn thứ nhất ta thấy sự 

tiến triển của Antôn. Mỗi giai đoạn tỏ lộ khuôn mặt 

của Antôn trong tiến trình trên con đường trọn lành. Ở 

đây chúng ta chợt thấy ý tưởng của thánh Athanasiô: 

đâu là những cấp độ phải tiến đến để từ tập sinh thành 

một đan sĩ hoàn hảo? 

- Giai đoạn thứ nhất khi Antôn “áp dụng sống 

đời khổ hạnh”, qua đó Athanasiô chỉ cho thấy hình ảnh 

một tập sinh tốt  (số 4). 

Antôn còn ở trong làng xóm, nghe tin bên bìa 

làng có một vị thầy là một vị trưởng thượng ở làng bên 

cạnh, thì Antôn tìm đến thụ giáo. 

Antôn đến tìm noi gương vị trưởng thượng đó 

và nhìn những con người hành động tốt chung quanh 

vị đó, và như con ong hút mật, Antôn được nuôi dưỡng 

bằng những điều tốt lành nơi những con người kia. 

Cuối cùng Antôn đã thực hành ba phận việc mà 

tập sinh thi hành: cầu nguyện - đọc sách - lao động. 

Như vậy, chúng ta thấy hình ảnh của Antôn 

cũng là hình ảnh của một tập sinh tốt lành. Mật ngọt 

mà Antôn hút nơi những con người tốt kia là các nhân 

đức của họ. Phải biết chiêm ngưỡng các nhân đức của 
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người khác. Dĩ nhiên tất cả những nhân đức đó phải 

được qui tụ về tình yêu Chúa và tha nhân. 

* Giai đoạn hai: Trong một ngôi mộ trống 

Bản văn số 8. Sau khi chiến đấu với ma quỉ, 

Antôn được thêm mạnh mẽ chiến thắng chính mình. 

Chàng ra đi khỏi làng và đến cư ngụ trong một nghĩa 

trang. Chàng xin một người bạn thỉnh thoảng cung cấp 

bánh mì. Đoạn chàng vào trong một ngôi mộ, đóng cửa 

và sống trong đó một mình. 

Nhưng kẻ thù không chịu nổi điều đó: nó sợ là 

chẳng bao lâu sa mạc sẽ tràn đầy các nhà tu khổ hạnh. 

Vì thế, một đêm kia, nó đột nhập với một đám đông 

các thần xấu xa. Chúng đánh đập Antôn mạnh đến nỗi 

Antôn bị gục gã trên mặt đất (bị đo ván), cấm khẩu, 

đau đớn vô cùng, và Antôn nghĩ rằng: “Những đau đớn 

này quá lớn: không người nào có thể chịu đựng được 

khi bị đánh như vậy”. Nhưng Chúa không bỏ những ai 

tin cậy vào Người. Người chăm sóc Antôn. Ngày hôm 

sau, bạn của Antôn đến cung cấp bánh. Khi mở cửa, 

anh thấy Antôn nằm sõng soài trên mặt đất như đã 

chết. Anh bồng Antôn trên tay và đem về nhà thờ làng. 

Anh đặt Antôn xuống nơi đó, dân làng đến bên cạnh 

Antôn như người ta dự đám người chết. Nhưng vào 
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nửa đêm, Antôn tỉnh lại, chàng thấy mọi người đang 

ngủ, trừ anh bạn. Chàng liền ra hiệu người bạn đến gần 

và xin: “Hãy chịu khó đem tôi vào ngôi mộ mà đừng 

đánh thức ai cả nghe”. 

Bản văn số 10. Chúa không quên Antôn trong 

trận chiến chống lại thần dữ. Trái lại, Người đến trợ 

giúp chàng. Này đây Antôn mở mắt ra, thấy mái ngôi 

mồ như mở toang ra và một tia sáng rọi chiếu trên 

chàng. Ngay lập tức, các thần dữ biến mất, thân xác 

không còn đau đớn, căn nhà được vững bền lại. Antôn 

hiểu rằng Chúa đến giúp mình, chàng thở tốt hơn và 

những đớn đau cũng tan biến hết. 

Khi nhìn thấy luồng ánh sáng đó, Antôn thưa 

với Chúa: “Lạy Chúa, Ngài đã ở đâu? Phải chăng Ngài 

đã chẳng hiện đến với con ngay lúc đầu để làm ngừng 

đau đớn của con? Tại sao lại như vậy?” Antôn nghe 

được một tiếng nói với mình: “Antôn à, Ta đã hiện 

diện, nhưng Ta chờ đợi để xem con chiến đấu. Con đã 

kiên cường chống trả, con đã không bị đánh bại, vì thế 

Ta sẽ che chở con mãi mãi, Ta sẽ làm cho con nổi 

danh khắp nơi”. Khi nghe tiếng đó, Antôn chỗi dậy và 

cầu nguyện. Những lời đó khích lệ Antôn nhiều đến 

nỗi chàng cảm thấy trong thân xác mình còn nhiều sức 
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mạnh hơn trước khi lâm trận. Lúc đó Antôn khoảng 

chừng 35 tuổi. 

 Chú giải bản văn 

- Đang giai đoạn thứ hai  

(số 8): Antôn sống trong một ngôi mộ và ở đây 

xuất hiện ma quỉ. Chúng hiện diện khắp nơi trong đời 

sống của Antôn. Ở đây chúng ta không nên hiểu bản 

văn theo nghĩa chữ từng li từng tí. Cách nói trên là 

cách nói ngụ ngôn (nói theo nghĩa bóng) để đề cập đến 

những thực tại sâu xa: trong chúng ta có những sức 

mạnh vượt quá chúng ta, một mãnh lực ở trong chính 

chúng ta mà không phải do chúng ta, do đó chúng ta 

phải chiến đấu chống lại chúng. Đó chính là ý nghĩa 

của cuộc chiến thiêng liêng, như chúng ta đã thấy nơi 

ông Origène. Antôn noi gương Chúa Kitô trong cuộc 

chiến chống ma quỉ và như Chúa, Antôn như “đã 

chết”. 

(số 10):  Bài học mà chúng ta rút ra được  ở đây 

là khi chúng ta tưởng Chúa vắng mặt, thì thật sự Ngài 

hiện diện ngay khi ma quỉ mạnh thế. Chúa hiện diện 

một cách ẩn kín, nhưng hiện diện một cách thật sự 

trong cuộc chiến của chúng ta, chính Ngài ban chiến 

thắng trên ma quỉ. Antôn chỗi dậy như là thông dự vào 



60                                                                

 

sự Phục Sinh của Chúa Kitô. Antôn còn mạnh hơn 

trước kia. 

* Giai đoạn ba: Nơi sa mạc - trong pháo đài 

“Một ngày kia, Antôn ra đi với một ước muốn 

lớn hơn trong việc phụng sự Chúa. Antôn ra đi gặp vị 

trưởng thượng và xin được sống với ông trong sa mạc. 

Nhưng vị này từ chối viện lẽ rằng ông ta quá già, và 

việc ra đi vào sa mạc chưa thành thông lệ, nhưng 

Antôn đã lập tức lên đường tiến đến vùng núi non. 

Bản văn số 12. Antôn càng ngày càng muốn 

sống đẹp lòng Chúa hơn, vì thế ngài đã ra đi đến miền 

núi. Phía bên kia sông, ngài đã tìm được một pháo đài 

bỏ hoang từ lâu đầy rắn rết. Ngài cư trú ở đó. Tức thì 

rắn rết biến mất như thể có ai xua đuổi chúng đi. 

Antôn bít kín lối vào. Ngài đem theo bánh đủ dùng cho 

sáu tháng. Thật vậy, những cư dân vùng Thèbes sản 

xuất những chiếc bánh có thể bảo quản tốt đến cả một 

năm. Trong pháo đài có nước uống. Như thế ngài vào 

đó như đi vào một nơi thánh thiêng. Ngài ở đó một 

mình không bước ra, không gặp ai. Ở đó ngài sống đời 

khổ hạnh, chỉ đón nhận bánh từ trên pháo đài gởi 

xuống hai lần trong năm. 
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Bản văn số 14. Antôn sống đời khổ hạnh như 

vậy trong vòng 25 năm. Ngài ở một mình, không ra 

khỏi đó; không ai nhìn thấy ngài. Cuối cùng, nhiều 

người muốn bắt chước đời khổ hạnh của ngài; những 

bạn hữu đến, bẻ khoá và xô đổ cửa ra vào. Antôn ra 

khỏi pháo đài như từ một nơi thánh thiêng, hình như 

ngài đã học biết những điều bí ẩn của Thiên Chúa, ngài 

tràn đầy Chúa Thánh Thần. Đây là lần đầu tiên Antôn 

xuất hiện trước những người đến gặp ngài. Khi thấy 

ngài, các bạn hữu khâm phục: ngài hoàn toàn như ngày 

xưa. Không mập hơn, tuy rằng chẳng phải làm gì. Ngài 

cũng chẳng gầy đi, tuy rằng ngài ăn chay và chiến đấu 

với ma quỉ. 

Trái tim ngài đã tìm lại sự tinh tuyền. Ngài 

không bị buồn thảm làm héo tàn, cũng không để niềm 

vui làm tan vỡ. Không, trong ngài không có cười hỉ hả 

cũng chẳng buồn da diết. Ngài nhìn đám đông mà 

chẳng bị giao động. Rất nhiều người tụ họp nơi đó và 

mọi người thân ái chào đón ngài, và dầu vậy, niềm vui 

của ngài vẫn bình an thanh thản. Ngài vẫn giữ nét vui 

tươi, vì lý trí hướng dẫn ngài: ngài “tự nhiên” như 

Adam trước khi phạm tội. 

Thiên Chúa dùng Antôn để chữa trị bao nhiêu 

người đau khổ trong thân xác, kể cả những người bị 
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ma quỉ ám, Antôn giải thoát họ. Thiên Chúa ban cho 

Antôn ơn ngôn ngữ và Antôn đã an ủi biết bao nhiêu 

người khốn khổ. Ngài xây dựng hoà thuận và hoà khí, 

biến họ thành những thân hữu với nhau. 

Ngài nói với mọi người: “Đừng lấy gì hơn tình 

yêu Chúa Kitô”. Ngài còn nhắc lại: “Sau này, chúng ta 

sẽ hạnh phúc sống với Chúa Kitô mãi mãi. Thiên Chúa 

đã yêu thương chúng ta, Ngài đã không giữ Con của 

Ngài lại cho mình, nhưng đã trao nộp cho chúng ta”. 

Khi nghe những lời đó của Antôn, nhiều người đã 

quyết định chọn sống trong cô tịch. Nhờ vậy mà nhiều 

đan viện đã được sinh ra trong vùng đồi núi. Để trở 

thành đan sĩ, những con người này từ bỏ của cải của 

họ, xây dựng một thành phố trong sa mạc và họ đặt tên 

là “Thành Đô Thiên Quốc”. 

 Chú giải bản văn 

- Đang giai đoạn thứ ba. Hiệu quả của cuộc 

chiến, Antôn ao ước phụng sự Chúa mạnh mẽ hơn. 

Sau khi thụ giáo với vị trưởng thượng, và nhất là 

sau khi chiến đấu với ma quỉ, Antôn trở thành đan sĩ, 

và dù rằng vị trưởng thượng đã không muốn theo ngài 

vào sa mạc. Nhưng do Thánh Thần thúc đẩy, Antôn là 

con người biết mình muốn gì và đã quyết định. 
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Ngài đi về vùng núi, đó là ngọn núi Pispir, phía 

đông sông Nil, khoảng 75 cây số về hướng nam thành 

phố Memphis. 

(Số 14): dung mạo của Antôn trong giai đoạn 

này, ngài học được các điều bí ẩn của Thiên Chúa, 

ngài tràn đầy Chúa Thánh Thần. Thánh Athanasiô cho 

chúng ta nhiều bài học trong đời sống khổ hạnh: 

- Trước hết nỗ lực khổ chế không hủy hoại con 

người, nhưng khôi phục con người. Antôn vẫn như 

ngày xưa y hệt như xưa - như trước khi lên đường. 

- Tiếp đến nỗ lực khổ chế làm cho linh hồn tìm 

lại sự tinh tuyền và dẫn đến sự bình thản mà truyền 

thống đan tu gọi là hésychia (an tĩnh), tình trạng của 

người đã thống trị được các đam mê của mình và đặt 

chúng dưới sự điều khiển của lý trí. 

Chúng ta ghi nhận từ “tự nhiên”. Khổ hạnh làm 

cho Antôn tìm lại trạng thái “tự nhiên” trong đó, theo 

các Giáo phụ Hi Lạp, là tình trạng của Adam trước khi 

phạm tội, tình trạng khi được Thiên Chúa tạo thành. 

Những đan sĩ này lạc quan về bản tính tự nhiên của 

con người. Điều Thiên Chúa tạo dựng là tốt đẹp. Con 

người tốt một cách tự nhiên. Nhưng tội lỗi đã làm cho 

con người ra xấu xa; vì thế khổ chế cho con người tìm 
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lại được tình trạng “tự nhiên” khi được bàn tay Thiên 

Chúa nắn đúc. Thánh Gioan Cassianô cũng nghĩ như 

thế, nhưng không phải như thánh Augustinô đã cảm 

nghiệm thấy trong thân xác mình như một con người 

hướng về sự dữ. 

“Thiên Chúa yêu thương”: đó là lòng ái nhân 

của Thiên Chúa, một đề tài thân thiết đối với thánh 

Athanasiô cũng như đối với các Giáo phụ Hi Lạp. 

* Giai đoạn thứ tư: Đi sâu vào sa mạc 

Bản văn số 49. Nhiều người đến nên Antôn bị 

quấy rầy. Ngài không thể sống trong cô tịch như ước 

muốn. Thiên Chúa đã sử dụng ngài để làm những phép 

lạ nên ngài sợ và nhủ lòng: “Tôi sắp trở nên kiêu ngạo 

hoặc người ta tin tôi tốt hơn thực chất của tôi”. Ngài 

suy nghĩ và quyết định: “Tôi sẽ ra đi đến vùng Thượng 

Thébaide nơi không ai sẽ biết tôi”. Anh em cho ngài 

bánh ăn và Antôn ngồi chờ bên bờ sông xem có thuyền 

nào đi qua để xin quá giang. Khi ấy Antôn nghe một 

tiếng nói từ trời: “Antôn, con đi đâu đó? Tại sao con 

lại ra đi?” Antôn nghe tiếng nói đó, ngài không sợ hãi 

vì ngài đã thường nghe tiếng nói như vậy. Ngài trả lời: 

“người ta không để con yên; họ làm con phiền hà, nhất 

là họ xin con những điều mà con không có thể làm 
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được. Vì vậy con muốn đến vùng Thượng Thébaide”. 

Tiếng đó nói với ngài: “cho dù con lên miền Thébaide, 

như con có thể làm được, ngay khi con đến nơi chỉ có 

thú vật, con phải khổ đau gấp hai lần. Nếu con muốn 

thực sự sống một mình, con hãy ra đi vào sa mạc phía 

trong”. Khi ấy Antôn trả lời: “Vậy ai sẽ chỉ cho con 

đường đến đó? Con không biết làm sao đến được?” 

Ngay lập tức tiếng nói cho biết có những thương gia 

du mục sắp đi con đường đó. Antôn gặp họ và xin ra đi 

với họ lên tận sa mạc. Họ chấp nhận, vì Thiên Chúa đã 

chuẩn bị trái tim của họ để đưa cuộc hành trình của 

Antôn tới thành công. Antôn đi với họ ba ngày ba đêm 

và lên một vùng núi rất cao. Nước trong suốt và mát 

mẻ chảy dưới chân núi. Xa hơn, một vài cây cọ hoang 

mọc trên thảo nguyên. 

Bản văn số 50.  Antôn yêu mến nơi này, hay 

đúng hơn, Thiên Chúa cho Antôn yêu mến; vả lại, đó 

chính là nơi mà tiếng nói đã chỉ cho khi Antôn còn 

ngồi bên bờ sông. Khi ra đi, các người đồng hành đã 

cho Antôn bánh, nhờ đó Antôn sống một mình, hoàn 

toàn một mình giữa núi đồi hiu quạnh. Ngài quyết định 

sống ở đó. Những thương gia du mục bái phục lòng 

can đảm của Antôn và họ làm bộ đi qua con đường đó 

để cung cấp lương thực cho Antôn. Antôn cũng dùng 

những trái chà là. Tiếp đến khi anh em biết được nơi 
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Antôn trú ngụ, họ cũng gởi lương thực đến cho ngài, 

như những con cái nghĩ đến cha mình vậy. Sau đó có 

một vài đan sĩ nghe tin cũng đến gặp gỡ và mang bánh 

cho ngài, nhưng Antôn thấy cực nhọc cho họ quá, nên 

Antôn suy nghĩ và nói với anh em đến gặp mình: “Anh 

em hãy mang cho tôi một cái cuốc nhỏ, một cái rìu và 

một số hạt giống”. Họ mang đến cho ngài tất cả những 

thứ đó. Antôn đi một vòng quanh núi tìm một nơi đất 

tốt để gieo trồng. Ngài tìm thấy một mảnh đất rất thích 

hợp nơi đó có cả nước để tưới. Ngài gieo lúa mì và 

như thế ngài có bánh nuôi thân. Mỗi năm ngài lại bắt 

đầu công việc. Ngài hài lòng vì đã có những gì cần 

thiết mà không làm ai phải cực nhọc. 

Nhưng rồi lại có những khách không mời mà 

đến, đó là những thú hoang. Ngài trồng trọt thêm vài 

loại rau để có gì ăn. Nhưng đường xá xa xôi và hành 

trình dài rất mệt nhọc. Lúc đầu thú hoang tàn phá tất cả 

hoa màu của Antôn, khi chúng đến uống nước gần đó. 

Ngài giữ một phong cách nhẹ nhàng và nói với tất cả: 

“Tại sao các bạn lại làm hại ta như vậy? Ta đâu có làm 

gì hại các bạn đâu. Nhân danh Chúa, hãy ra đi và đừng 

đến gần đây nữa”. Từ ngày đó, chúng không đến nữa 

như thể chúng vâng lời Antôn vậy. 
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Bản văn số 51.  Antôn sống như vậy một mình 

trong hoang địa sâu thẳm chỉ chú tâm cầu nguyện và 

khổ chế. Những anh em phục vụ ngài xin phép mỗi 

tháng đến viếng thăm và mang đến cho ngài hạt oliu, 

rau quả, dầu ăn, vì giờ đây ngài đã cao niên. Những 

người đến thăm ngài kể lại cho những người khác biết 

bao nhiêu cuộc chiến đấu của ngài, không phải chống 

lại xác thịt, mà chống lại những kẻ thù là ma quỉ, như 

thánh Phaolô viết. Họ nghe thấy tiếng la inh ỏi, tiếng 

vũ khí chạm nhau chát chúa. Ban đêm họ thấy vùng 

núi đồi đầy thú vật nhìn Antôn chiến đấu với những kẻ 

thù mà ngài thấy, ngài cũng cầu nguyện cho khách 

viếng thăm. Ngài củng cố niềm tin nơi họ. Ngài quì gối 

chiến đấu, cả khi cầu nguyện với Chúa. 

Tất cả mọi người thán phục rằng chỉ có mình 

ngài ở sa mạc không sợ ma quỉ tấn công và không sợ 

thú dữ, rắn rết đầy dẫy nơi đó. Như trong Thánh vịnh, 

ngài “thật sự tin cậy vào Thiên Chúa như trong miền 

núi Sion”. Thần trí ngài an tĩnh, không giao động: ma 

quỉ chạy trốn và thú dữ làm hoà với ngài như chúng ta 

nói trên kia. 

Bản văn số 67. Diện mạo Antôn khi ấy thật đẹp 

đẽ và dễ nhìn. Thiên Chúa lại ban cho ngài một ân huệ 

khác: khi Antôn ở giữa các đan sĩ, nếu có ai không biết 
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ngài và muốn nhìn thấy ngài, thì người đó rẽ đám đông 

chạy đến với Antôn. Người ta nói rằng đôi mắt của 

Antôn thu hút người ấy. Người ta không chú ý xem 

Antôn to lớn hay mạnh mẽ, nhưng người ta nhận ra 

ngài nhờ vào cách xử sự và trái tim trong sáng của 

ngài. Trái tim ngài trong an bình, vì thế cử chỉ của ngài 

nhẹ nhàng. Khuôn mặt ngài hân hoan vì Thiên Chúa ở 

trong ngài. Những chuyển động của thân xác ngài làm 

cho thấy và nhận ra đáy tâm hồn ngài. Thật vậy, Sách 

Thánh viết rằng: “Nếu trái tim hân hoan, thì khuôn mặt 

dễ nhìn; nếu con tim sầu não, thì khuôn mặt u tối và 

khó ưa!” 

Đây là cách mà người ta nhận biết Antôn: ngài 

không bao giờ giao động, tâm hồn ngài luôn an tĩnh. 

Khuôn mặt ngài không bao giờ u buồn, bởi vì trái tim 

ngài hân hoan. 

  Chú giải bản văn  

(Số 49): Chính Thánh Thần tiếp tục đẩy Antôn 

đi xa hơn, và dần dần chính Antôn đã lái cuộc đời 

mình. Nhưng sau khi nghe tiếng nói là hãy đi vào sâu 

trong hoang địa, Antôn trả lời đâu là con đường, vì 

chính mình không biết. Ở đây chúng ta thấy Antôn đi 

từ tình trạng tự mình hành động đến tình trạng để 
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Thiên Chúa hành động, từ tình trạng tự mình hướng 

dẫn cuộc đời đến tình trạng để Thiên Chúa hướng dẫn. 

Qua đó, thánh Athanasiô chỉ cho thấy rằng đối với 

ngài, đan sĩ phải tiến đến một tình trạng vâng phục nội 

tâm hoàn hảo là không lấy gì qúi hơn ý muốn của 

Thiên Chúa, khi ấy đan sĩ để Thiên Chúa dẫn dắt chỉ 

trong tình trạng này, chính Thiên Chúa sẽ yêu mến 

chúng ta. 

(Số 50): Và đây Antôn hoàn toàn một mình. 

Ngài lao động để nuôi thân và nuôi các khách viếng 

thăm. Cô tịch không cản trở tình bác ái huynh đệ. 

Antôn nói chuyện với thú dữ, chúng hiểu và 

tuân phục Antôn. Qua đó thánh Athanasiô cho thấy 

rằng sự kết hiệp với Thiên Chúa thì cũng giao hoà với 

vạn vật. Đó là đề tài “Thiên đàng lại được tìm thấy”. 

Qua sự trong sáng và bình an nội tâm, Antôn đã tìm lại 

được tình trạng địa đàng của con người trước khi sa 

ngã, đó là sự hoà điệu với tạo thành. 

(Số 51): Chúng ta thấy Antôn còn chiến đấu, dù 

rằng ngài đã già: đan sĩ luôn chiến đấu với ma quỉ. 

Antôn chiến đấu bằng lời cầu nguyện. Nhưng ngài tiến 

bộ, giờ đây “tâm trí ngài an tĩnh và không giao động”. 

“Ngài tin tưởng vào Chúa” và hơn nữa ngài trao ban 
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cho các khách viếng thăm lòng tin tưởng, vì ngài đạt 

tới hésychia. 

Đây là diện mạo của Antôn khi đạt tới sự toàn 

hảo, qua ba diễn ngữ được sử dụng nhiều lần: “bình 

an”, “an tĩnh”, “không bao giờ giao động”. Ngài cũng 

“hân hoan”, “trái tim ngài hân hoan”, “khuôn mặt ngài 

hân hoan”; và đôi mắt ngài phản chiếu niềm vui của 

con tim: “ngài có đôi mắt đẹp”, “đôi mắt của Antôn lôi 

cuốn”, ngoại diện thì biểu lộ nội tâm. 

Tóm lai, cứ mỗi giai đoạn, Antôn lại càng xa 

cách con người hơn: giai đoạn thứ nhất là gần kề làng 

xóm và nói rằng “được mọi người thương mến”, ở giai 

đoạn thứ hai là cách làng mạc vài cây số và có người 

bạn cung cấp bánh ăn; vào giai đoạn thứ ba nơi hoang 

địa, trong một pháo đài ở một mình; và giai đoạn thứ 

tư, ngài còn đi sâu vào sa mạc, mà người ta gọi là “sa 

mạc bên trong” hay thăm thẳm, nơi đó hoàn toàn sống 

một mình. 

Nhưng đồng thời bản văn ghi nhận rằng sự xa 

cách càng ngày càng rộng này đối với con người thì lại 

cho phép gần gũi con người càng ngày càng lớn. Giai 

đoạn thứ nhất, Antôn như “con ong”, đi từ nhà khổ 

hạnh này sang nhà khổ hạnh khác, thăm viếng họ và 
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chú ý đến các điều tốt lành nơi họ. Ở giai đoạn thứ hai, 

Thiên Chúa hứa sẽ làm cho Antôn nên danh tiếng khắp 

nơi. Trong giai đoạn thứ ba, ngài là Cha thiêng liêng, 

Cha của đan sĩ và trong giai đoạn này đặt các giáo 

huấn về khổ hạnh. Trong giai đoạn cuối cùng, ngài lôi 

cuốn tất cả mọi người, làm các phép lạ và trở nên Cha 

của tất cả. 

Thánh Athanasiô cho chúng ta bài học mà sau 

này thánh Augustinô sẽ nói: “Có những xa lìa mà 

không là đoạn tuyệt, nhưng có những xa cách làm nên 

hiệp nhất”. Sau này đan sĩ Évagre sẽ đúc kết trong câu 

“Đan sĩ là người xa cách tất cả và hiệp nhất với tất cả”. 

Khi đan sĩ lìa bỏ trần gian là để kết hiệp một cách còn 

sâu xa hơn trước. 

* Cuối cùng: Thăm các anh em và qua đời 

Bản văn số 89.  Antôn đã kết thúc cuộc đời ra 

sao? Tôi sẽ kể cho các bạn như các bạn mong muốn. 

Kết thúc cuộc đời của Antôn rất đẹp. 

Antôn đi thăm viếng các đan sĩ ở vùng đồi núi 

phía ngoài như thông lệ. Ngài biết là mình sắp chết, vì 

Thiên Chúa tỏ cho hay. Đang khi ngỏ lời với các đan 

sĩ, ngài nói với họ: “Cha thăm viếng chúng con lần 

cuối cùng. Chúng con sẽ chẳng còn thấy cha trên trái 
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đất này, cha sẽ hết sức ngạc nhiên nếu chúng con còn 

thấy cha một lần nữa. Đối với cha, đây là lúc ra đi; cha 

hầu như đã trăm tuổi”. 

Nghe những lời đó, các đan sĩ oà khóc và vây 

quanh ôm chầm lấy ngài. Nhưng Antôn nói với họ với 

tất cả niềm vui. Ngài như một người bỏ một thành phố 

ngoại bang để trở về nhà mình, và ngài khuyến khích 

anh em: “Anh em hãy tiếp tục phấn đấu, hãy can 

trường trong đời khổ hạnh. Hãy sống mỗi ngày suy 

nghĩ đến sự chết. Hãy giữ tâm hồn xa lánh những tư 

tưởng xấu xa. Hãy noi gương các bạn hữu của Thiên 

Chúa”. 

Các anh em muốn ép ngài ở lại với họ cho đến 

khi qua đời, nhưng ngài không muốn như thế. 

Bản văn số 91. Antôn nhanh chóng nói lời tạm 

biệt với các đan sĩ  nơi núi đồi bên ngoài, đoạn ngài lên 

đường hướng về núi đồi bên trong nơi ngài thường 

sống. Vài tháng sau đó, ngài ngã bệnh. Có hai anh em 

ở với ngài trong miền núi đồi phía trong. Từ mười lăm 

năm nay họ thực hành khổ chế bên cạnh ngài và giúp 

đỡ ngài trong lúc tuổi già. Antôn gọi họ lại và nói với 

họ: “Cha chọn con đường của Cha Ông, như Sách 

Thánh nói. Cha thấy Thiên Chúa kêu gọi cha. Nhưng 
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chúng con, chúng con hãy cảnh giác. Đời khổ hạnh của 

chúng con từ lâu nay, đừng có ngừng nghỉ. Hãy cẩn 

thận như thể chúng con bắt đầu bây giờ, hãy luôn giữ 

lấy niềm vui. Chúng con đã biết những thần xấu xa và 

các cạm bẫy của chúng; chúng rất hung ác, nhưng 

chúng không làm được việc gì lớn lao. Vậy đừng có sợ 

chúng. Hãy luôn hít thở Chúa Kitô và tin cậy vào ngài. 

Hãy sống mỗi ngày như thể chúng con sắp chết. Hãy 

chú ý đến mình và hãy nhớ đến lời cha khuyên nhủ. 

Hãy liên kết mật thiết trước hết với Chúa Kitô, rồi với 

các thánh của Ngài. Khi chúng con qua đời, các ngài sẽ 

đón tiếp các con như những bạn hữu và như người thân 

vào nhà Chúa, nơi chúng ta sẽ sống mãi mãi. Chúng 

con hãy suy nghĩ và hãy suy niệm những điều đó; nếu 

chúng con yêu mến cha, chúng con hãy nhớ đến cha 

như một người cha. 

Chính chúng con hãy tẩm niệm xác cha, hãy 

chôn cất nó trong lòng đất để không ai ngoại trừ chúng 

con biết nơi đó. Vào ngày phục sinh, cha sẽ đón nhận 

từ Thiên Chúa chính thân xác này và nó sẽ trở thành 

bất hoại. Hãy chia nhau y phục của cha. Hãy gởi cho 

giám mục Athanasiô chiếc áo choàng và áo khoác che 

thân cha. Ngài đã tặng cha khi chúng còn mới và cha 

đã sử dụng chúng đến cũ mòn. Hãy tặng chiếc áo 

choàng khác cho giám mục Sérapion. Chúng con hãy 
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lấy y phục bằng cước. Giờ đây, hỡi chúng con, cha lên 

đường, sẽ chẳng còn ở với chúng con nữa”. 

 Giải thích bản văn  

Hai trích đoạn kể cho chúng ta những căn dặn 

cuối cùng mà thánh Antôn gởi gắm cho các đan sĩ 

trong cuộc thăm viếng cuối cùng và trình thuật về cái 

chết của ngài. 

(Số 89): Antôn biết mình sắp chết, nên khuyên 

các đan sĩ phải “sống mỗi ngày hằng nghĩ tưởng về sự 

chết”. Sau này được thánh Biển Đức trích trong Tu 

Luật chương 4 câu 46-48, rằng: “Hết lòng khao khát 

đời sống vĩnh cửu, ngày ngày đinh ninh mình sẽ chết, 

vì thế mà phải canh chừng hành động của mình trong 

từng giây phút”. 

Ở đây chúng ta thấy một định nghĩa rất đẹp về 

cái chết của người đan sĩ, cái chết được sống với niềm 

vui: “một con người từ bỏ thành phố xa lạ để trở về 

nhà”. 

(Số 91): Những lời căn dặn cuối cùng cho hai 

môn sinh như ngỏ với những người thân mật nhất. 

Trước hết, là lời khuyên “hãy tỉnh thức”, hãy canh 



75 

 

chừng chính mình, chú ý đến mình. Sau đó là những 

căn dặn liên quan đến thân xác ngài và việc an táng. 

Cuối cùng là một định nghĩa về cái chết của đan 

sĩ: “Antôn lên đường”. 

Kết Luận 

Một vài bản văn chúng ta vừa rảo qua cho chúng 

ta một cái nhìn tổng quát về linh đạo của thánh Antôn, 

được nhìn bởi thánh Athanasiô. Chúng ta có thể bổ 

sung bằng những lá thư của thánh Antôn. 

Trước hết, Thiên Chúa vào cuộc trong lời linh 

hứng của Ngài, được loan báo trong phụng vụ, đặt 

chúng ta trong mối tương giao với Ngài. Tiếp đến là 

cuộc chiến thiêng liêng chúng ta đã thấy ông Origène 

đề cập đến. Nơi thánh Antôn, đề tài này rất quan trọng. 

Đó là cuộc chiến chống lại ma quỉ, nhưng ở mức độ 

các đam mê. Con người tốt khi được tạo dựng, nhưng 

đã trở nên bệnh tật. Những đam mê dục vọng là các 

căn bệnh của tâm trí. Chính ma quỉ sử dụng các đam 

mê để lôi kéo chúng ta vào con đường hư mất. 

Từ đó đặt ra sự quan trọng của tỉnh thức và khổ 

chế làm biến đổi dần dần ngay cả thân xác. Thánh 

Antôn lạc quan: “ngài biết rằng ma quỉ chẳng đáng sợ 
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gì nếu con người chiến đấu giáp mặt. Nó chẳng có thực 

quyền nào, vì Chúa Kitô đã chiến thắng nó”. 

Nhưng để chiến thắng ma quỉ, trước hết phải 

vạch mặt nó, và như vậy thật quan trọng việc biện 

phân các thần trí. Thánh Athanasiô muốn nói với 

chúng ta rằng Chúa Giêsu ở đó, hiện diện trong cuộc 

chiến của chúng ta, hiện diện qua Thánh Thần, Đấng là 

ánh sáng và quyền năng cho con người. Trong lá thư 

thứ nhất, thánh Antôn gọi Thánh Thần là “bạn của trái 

tim”, Đấng “dạy cho biết cách nào chữa trị những vết 

thương của tâm hồn”. Lại nữa, ngài dạy cho chúng ta 

“không lấy gì làm hơn tình yêu Chúa Kitô”, công thức 

mà thánh Biển Đức đã lấy lại trong Tu Luật của ngài 

(Tu Luật 4, 21). 

Ngay từ đầu, thánh Athanasiô cho thấy đời đan 

tu là “noi gương Chúa Kitô” và “đi theo Ngài”, hai đề 

tài ngầm trong cuốn Tiểu Sử Thánh Antôn. 

Một điều đáng ghi nhận: đan sĩ không tìm Chúa 

một cách lẻ loi, nhưng liên kết với hết mọi anh chị em. 

Đan sĩ càng đi sâu vào cô tịch, thì càng liên hệ một 

cách mầu nhiệm với anh chị em mình hơn. 
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II. CAC BỘ LUẬT ĐAN TU 

Điều này cho chúng ta thấy, Tu Luật thánh Biển 

Đức không phải là bộ luật duy nhất, nhưng đã có rất 

nhiều bộ luật trước đó. Mặc dầu có những bộ luật cổ 

đã thất thoát, nhưng người ta ước tính có khoảng 

chừng 25 bộ luật và Tu Luật thánh Biển Đức cũng 

được đặt vào trong số những bộ luật này. 

1. Xếp loại 

Một vài bộ luật người ta gọi là “Bộ Luật Mẹ”, 

bởi vì chúng được viết trước tất cả bộ luật khác và 

hoàn toàn độc lập với nhau. Các bộ luật khác được viết 

sau đó, và có ảnh hưởng với nhau nhiều hay ít gọi là 

Bộ Luật Con. 

Có ba “Bộ Luật Mẹ”, đó là Luật Pacômiô từ Ai-

cập, Luật Augustinô phát xuất từ Bắc Phi, và Luật 

Basiliô, xuất phát từ Tiểu Á. Còn các bộ luật khác, vì 

lệ thuộc vào nhau hoặc ảnh hưởng từ những Bộ Luật 

Mẹ nên gọi là Bộ Luật Con, chúng xuất phát từ Tây 

Phương, nhất là miền Nam xứ Gaule. 

Người ta phân biệt trong những “Bộ Luật Con” 

nhiều thế hệ, tuỳ theo chúng xuất phát ít nhiều từ trung 
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gian các Bộ Luật Mẹ. Những Bộ Luật Mẹ này không 

nói đến từ “đan sĩ” (vì từ “đan sĩ” nói đến sự cô tịch), 

nhưng chỉ dùng từ “anh em” vì chúng ngỏ lời với 

những người sống chung với nhau: Chữ đan viện có 

nghĩa là căn nhà của họ. Sau này thánh Pacômiô và 

Augustinô cũng đã dùng từ “đan sĩ” để nói về các đan 

sĩ cộng tu. Mặc dù nguồn gốc từ đan sĩ chỉ về những 

người sống độc tu hay ẩn tu, nhưng được áp dụng cho 

các đan sĩ cộng tu, xuất hiện trong các Bộ Luật Con. 

Trong các Bộ Luật Con, một vài bộ luật rất quan 

trọng, ví dụ: “Những Thể Chế Viện Tu” của Cassianô, 

tuy rằng cuốn sách này không là một luật đan tu, 

nhưng diễn tả cho các đan sĩ xứ Gaule những qui tắc 

sống đời đan tu. Bộ Luật Con này lấy cảm hứng và 

những qui tắc từ thánh Pacômiô và của các ẩn sĩ sa 

mạc. Nơi thế hệ thứ hai người ta thấy một bộ luật rất 

được thánh Biển Đức lấy cảm hứng là Luật Thầy, do 

một số tác giả vô danh để lại. 

Bộ Luật thánh Biển Đức xuất hiện ở thế hệ thứ 

ba, ảnh hưởng rất nhiều từ các bộ Luật Mẹ và Luật 

Thầy; cụ thể là “Các Thể Chế” của Cassianô, và Luật 

thánh Basiliô mà chính thánh Biển Đức khuyên các 

đan sĩ nên tìm đọc (Tu Luật 73). 
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2. Tầm quan trọng 

Những Bộ Luật Đan Tu có dài ngắn khác nhau. 

Bộ Luật dài nhất là Luật Thầy (Thể Chế Viện Tu), tiếp 

đó là Luật thánh Basiliô và dài thứ ba là Luật thánh 

Biển Đức. Trong đó, Luật thánh Biển Đức được coi là 

trung dung, cẩn trọng và chừng mực nhất, bởi vì Luật 

của ngài là kết quả được rút tỉa từ các Bộ Luật Thầy và 

kinh nghiệm của ngài suốt nhiều năm làm viện phụ 

trong đời sống đan tu. 

3. Nội dung 

Bộ Luật Pacômiô (Luật Mẹ) là những tập hợp 

các giới luật liên quan đến đời sống cộng đoàn. 

Bộ Luật Basiliô (Luật Mẹ) thì ngược lại. Dựa 

vào Phúc Âm như là nền tảng, linh đạo tràn ngập khắp 

nơi. Những giới luật xuất phát từ Kinh Thánh và sinh 

ra từ Kinh Thánh. Trong bộ Luật Basiliô người ta gặp 

được sự phong phú và lợi ích vì nơi đó có một thần 

học thật sự và sâu xa. Chính vì thế mà thánh Biển Đức 

khuyên đọc bộ Luật này. 

Bộ Luật Augustinô (Luật Mẹ) được khởi phát 

từ những luật lệ cụ thể đến những suy tư thiêng liêng.  
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4. Những điểm nhấn khác nhau 

Tất cả các bộ luật đều liên quan đến cộng đoàn 

các đan sĩ. Dầu vậy, một vài bộ luật chịu ảnh hưởng tu 

trào ẩn sĩ miền Ai-cập Hạ, trong đó, người mới bước 

vào đời tu được một vị trưởng thượng huấn luyện. 

Những bộ luật này nhấn mạnh đến mối tương giao thầy 

trò, chúng phác hoạ dấu vết của viện tu chiều dọc, Luật 

Thầy và tác phẩm của Cassianô theo chiều hướng này. 

Trái lại, những bộ luật khác, hoàn toàn là cộng 

tu một cách dứt khoát, nên nhấn mạnh đến cộng đoàn, 

đến sự thông hiệp giữa những con người theo lý tưởng 

của sách Tông đồ Công vụ tất cả các tín hữu sống 

chung với nhau và đặt mọi sự làm của chung: “Đám 

đông những người tin chỉ có một trái tim và một tâm 

hồn và không ai có của gì riêng, tất cả đều để làm của 

chung” (Cv 4, 32). Đó là viện tu chiều ngang, như Luật 

Pacômiô, Basiliô và Augustinô. 

Tu Luật Biển Đức được cảm hứng từ hai hướng: 

vừa theo hướng viện tu chiều dọc, vừa theo hướng viện 

tu chiều ngang. Trong chương 73 của Tu Luật, sau khi 

nói đến đời sống của các Thánh phụ, thánh Biển Đức 

khuyên đọc các bài Giáo Huấn (diễn văn) và Những 

Thể Chế Viện Tu của Gioan Cassianô (viện tu chiều 
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dọc), và Luật Pacômiô, Basiliô (viện tu chiều ngang). 

Đây là điểm son của Tu Luật Biển Đức được rút tỉa 

những điều tinh túy từ các bộ luật khác nhau. 

5. Từ “Đan sĩ” 

Như đã định nghĩa ở trên từ đan sĩ bắt nguồn từ 

tiếng Hi Lạp “Monakos”, đã được triết gia Platon sử 

dụng để chỉ điều gì là duy nhất hay đơn độc. Đối với 

triết gia Plotin, “duy nhất” hay “một” ở trên tột đỉnh 

của bậc thang các hữu thể, là monakos: Thiên Chúa là 

“Đan sĩ”. 

Đan tu, vì phát sinh từ môi trường Hi Lạp, nên 

sử dụng rất sớm từ “monakos”, “đan sĩ” để chỉ những 

ẩn sĩ sống đơn độc, cách xa trần gian, ngay khi những 

vị độc tu này tụ họp thành từng cộng đoàn nhỏ. Trái 

lại, ba bộ luật đan tu, viện tu đầu tiên như Pacômiô, 

Basiliô, Augustinô, không theo nghĩa này, vì đan sĩ 

cộng tu sống với người khác, không sống đơn độc hay 

một mình nên họ không phải là ẩn sĩ mà là đời sống 

cộng đoàn đan tu. Thánh Basiliô chống lại thứ ẩn tu 

cách biệt, ngài đã viết trong tu luật: “Con người không 

là con vật đan tu”. Trong cả ba bộ luật trên ít khi dùng 

từ “đan sĩ”, nhưng dùng cụm từ “anh em”. Sau này 

cụm từ “đan sĩ” chỉ định đan sĩ cộng tu. Đến thời 



82                                                                

 

Thánh phụ Biển Đức, “đan sĩ” trở thành một danh 

xưng phổ biến và bắt buộc: “Họ sẽ là đan sĩ thật sự khi 

sống nhờ lao động của mình”, hoặc đón tiếp các đan sĩ 

khách… 

Trong Luật thánh Augustinô, từ “đan sĩ” chú 

giải sâu sắc hơn: “Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, anh em 

chung sống vui vầy bên nhau” (Tv 132). Ngài qui 

chiếu từ đoạn văn trong sách Tông đồ Công vụ: “Các 

tín hữu bấy giờ đông đảo, mà chỉ có một lòng, một ý” 

(Cv 4, 32). Trái tim và tâm hồn là “một”, đó là tính đặc 

thù của cộng đoàn. Chính cộng đoàn là “đan sĩ”, chứ 

không phải là người sống trong cộng đoàn. 

Một đan sĩ Xitô vào thế kỷ thứ 12, Geoffroi 

d’Auxerre, đã định nghĩa một cách tuyệt vời: “Chỉ có 

cộng đoàn hợp nhất khi các đan sĩ làm thành cộng 

đoàn và tìm kiếm trước hết sự hiệp nhất nội tâm”. Vậy 

điều kiện để cho cộng đoàn là “một” khi các đan sĩ là 

“một” trong nội tâm của mình. Đan sĩ không còn là 

người đơn độc bên ngoài, nhưng là “một” trong tâm 

hồn. Như thế là đi từ bên ngoài vào bên trong. 
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III. THÁNH PACÔMIÔ (292-346) 

1. Đời sống thánh Pacômiô 

Pacômiô cũng là người 

Ai-cập như Antôn, nhưng là dân 

ngoại. Sinh vào năm 292 trong 

một gia đình nông dân khá giả, ở 

Sneth bên bờ sông Nil. Pacômiô 

có ít ra một người anh và một em 

gái. Ai-cập lúc đó sống dưới sự 

đô hộ của đế quốc Roma. Năm 312 hoàng đế Maximin 

Daia cần nhiều lính để chống lại Licinius. Nhiều thanh 

niên bị thu gom và cưỡng bức quân dịch, Pacômiô và 

một số thanh niên cùng chung số phận là bị giải về 

Alexandria bắt gia nhập binh lính. Họ bị giải đi ban 

đêm như những tội phạm, xuôi dòng sông Nil đến 

Thèbes, đây là thành phố lớn. Họ bị quân lính nhốt vào 

các nhà tù ở thành phố, nơi đó các Kitô hữu đã đến 

thăm viếng mang lương thực và cứu trợ họ. 

Pacômiô tuy là người ngoại đạo nhưng cảm kích 

trước tình bác ái của các Kitô hữu. Điều đó im đậm 

trong cuộc đời của chàng, Kitô hữu đối với chàng là 

người làm điều thiện cho mọi người. Tư tưởng này in 

đậm trong chàng và sẽ ảnh huởng đến quan niệm của 
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chàng về đời đan tu sau này: một đời sống phụng sự 

Chúa và phục vụ anh em. 

2. Đan tu Pacômiô: Ngọn lửa rơm? 

Lối sống đan tu do thánh Pacômiô thiết lập có 

thể được so sánh một cách nào đó với ngọn lửa rơm. 

Tại sao lại là ngọn lửa rơm? 

Một đàng: Ngọn lửa rơm nghĩa là ngọn lửa bùng 

phát rất mạnh mẽ, toả sức nóng và chiếu sáng rất 

mạnh, nhưng lại rất nhanh tàn. Cũng vậy, đan tu của 

thánh Pacômiô phát triển rất nhanh. Ngay khởi đầu của 

tu trào đan tu, tu viện Pacômiô cũng có thể gọi là Dòng 

tu, nghĩa là toàn bộ được tổ chức, có luật lệ và tổ chức. 

Điều đó đáng biểu dương! Đây là một Dòng tu rất 

quan trọng thời bấy giờ. Thánh Hiêrônimô nói đến 

năm mươi ngàn (50.000) đan sĩ, nhưng người khác lại 

cho con số khoảng chừng mười ngàn (10.000) là hợp 

lý. Dầu sao, với con số đó cũng đã là rất đông rồi! 

Cuối cùng, như ngọn lửa rơm không kéo dài: 

sau sự phồn thịnh tuyệt vời, đan tu Pacômiô tàn lụi 

nhanh chóng. Ngay đầu thế kỷ thứ năm, chẳng còn 

hiện hữu nữa. 
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Đàng khác: ngọn lửa rơm nghĩa là đã để lại tro 

tàn, ảnh hưởng đời đan tu trong Giáo hội, nhờ hệ thống 

luật lệ. Đan tu Pacômiô in đậm dấu ấn trong đan tu 

thời sau, ngay cả Tu Luật Biển Đức cũng in vết của 

Luật Pacômiô: người ta tìm thấy 20 đoạn minh chứng 

điều đó. Hơn thế nữa, bộ Luật Pacômiô cũng ảnh 

hưởng đến các Hội dòng hoạt tu, như Dòng Tên. 

3. Bộ Luật và tổ chức cộng đoàn Pacômiô 

Có thể nói, cộng đoàn Pacômiô là một làng nhỏ 

hay là một thế giới thu nhỏ có tổ chức nề nếp. Trong 

một căn nhà khoảng 40 anh em sống chung và làm 

cùng nghề. Từ 3-4 căn nhà thành một bộ tộc, và mỗi 

đan viện gồm 10 bộ tộc như thế. Đứng đầu đan viện là 

một viện phụ và một hay hai quản lý. Có 9 đan viện 

cho nam và 3 cho nữ. 12 đan viện thành một Dòng 

dưới sự điều khiển của Bề Trên Cả là Pacômiô. 

Tổ chức này ở dưới một viện phụ, nhưng cũng 

dưới một lề luật. Pacômiô đã viết vài điều luật rút từ 

Kinh Thánh. Dần dần Dòng phát triển và đương nhiên 

phải định rõ các luật lệ. Có một loạt các điều luật mà 

người ta gọi là “Những Bộ Luật của Pacômiô”, nhưng 

thật ra chúng không được Pacômiô viết ra. Bốn bộ luật 

đó là: 
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Những Điều Luật (phần dài nhất) 1 

Những Điều Luật và những Qui Định 2 

Những Điều Luật và Những Quyết Định 3 

Những Điều Luật và Những Luật Lệ 4. 

4. Linh đạo Pacômiô 

Bốn Bộ Luật này là những bản tổng hợp dựa 

trên nền tảng Kinh Thánh, tuy nhiên, về thần học thì 

thô sơ, chứa đựng chỉ một ít linh đạo. Dầu vậy, chúng 

ta có thể đưa ra một vài nét về linh đạo Pacômiô. 

a. Lưỡng diện 

Đời viện tu Pacômiô, vì đi từ đời ẩn sĩ nên có sự 

chung sống hài hoà: một phần, như các ẩn sĩ sa mạc, là 

mối ưu tư của sự hoàn thiện cá nhân, mỗi người tìm 

kiếm con đường cho mình theo như tính khí và ân huệ 

trao ban, và đàng khác là sự để chung qua đời viện tu. 

Giải pháp của Pacômiô là mỗi người hoàn thiện 

cá nhân bằng cách phục vụ người khác. Ngài xác tín 

rằng không có sự hoàn thiện cá nhân nào có thể thực 

hiện được ở trần gian này, lý tưởng hoàn thiện đó chỉ 

có thể thực hiện qua cộng đoàn anh em: cộng đoàn 
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(koinônia) thánh mang đến sự tương trợ trong cuộc 

chiến thiêng liêng. 

Khía cạnh nghịch lý của linh đạo Pacômiô: sự 

hoàn thiện cá nhân được thể hiện trong cộng đoàn, 

bằng sự phục vụ anh em. 

Một khía cạnh nghịch lý khác là đan tu chiều 

dọc và đan tu chiều ngang. Đan tu chiều dọc là những 

người mới vào được thụ huấn trực tiếp bởi các vị linh 

phụ và trưởng thượng. Đan tu chiều ngang, vì là một 

cộng đoàn lấy bác ái làm tiêu chuẩn và lấy cộng đoàn 

Giêrusalem làm mẫu gương sống. Cộng đoàn là cộng 

đoàn phục vụ nhau, một koinônia thánh, chiếm một 

chỗ quan trọng trong linh đạo Pacômiô.  

Thật vậy, bác ái nền tảng của đời Kitô hữu, cũng 

là nền tảng của luật lệ Pacômiô: “Sự sung mãn của Lề 

Luật là bác ái”. Như vậy, lưỡng diện này có một đối 

tượng kép là Thiên Chúa và anh em: kết hiệp với 

Thiên Chúa và kết hợp với anh em. 

b. Kết hợp với Thiên Chúa 

Pacômiô là con người được Thánh Thần linh 

động, một con người cầu nguyện và có thể cầu nguyện 

suốt đêm, như trong Tiểu sử nói đến. Để kết hiệp với 
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Thiên Chúa, Pacômiô nhấn mạnh đến Kinh Thánh và 

Thần vụ. 

* Kinh Thánh 

Cầu nguyện và đọc Sách Thánh liên kết với 

nhau trong linh đạo Pacômiô. Đan sĩ Pacômiô suy 

niệm Lời Chúa trong mọi khoảnh khắc, khi đi dự 

phụng vụ, trong nhà cơm hay phòng riêng, khi đi lao 

động hay đang lúc lao động. 

Kinh Thánh là luật sống của đan sĩ Pacômiô. 

Kinh Thánh được chú giải mỗi tuần ba lần do những 

bề trên khác nhau, sau khi nghe giải thích, các đan sĩ 

chia sẻ với nhau điều mình ghi nhận, rồi trở về phòng 

riêng suy niệm.  

Bản văn 6. Luật Pacômiô: (số 3) “Khi nghe hiệu 

gọi hội họp, anh em ra khỏi phòng riêng trong khi suy 

niệm vài đoạn Kinh Thánh cho tới cửa phòng họp”. 

(số 28): “Sau buổi họp, anh em từng người ra 

khỏi phòng để trở về căn phòng của mình hay đến nhà 

cơm, đang khi suy niệm vài đoạn Kinh Thánh; không 

ai che đầu khi suy niệm”. 

* Thần vụ 
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Thần vụ bao gồm hai buổi tụ họp tại nhà thờ, 

một ban ngày, một ban đêm và một buổi cầu nguyện 

ban chiều trong từng nhà. 

Ngoài ra hai buổi thần vụ chung tại nhà thờ rất 

đơn giản và thô sơ, không khác gì mấy buổi cầu 

nguyện riêng: người ta đọc Thánh vịnh, một vài đoạn 

Kinh Thánh xen kẽ với Kinh Lạy Cha và các khoảnh 

cách im lặng. Còn các buổi nguyện kinh kéo dài thì tay 

đan giỏ, miệng tụng kinh (Luật, số 4-8). 

(số 4): “Khi anh em đi trong nhà thờ để đến chỗ 

ngồi hay đứng, thì đừng chà đạp những cọng mây đã 

được thấm nước để kết thành sợi: đề phòng điều đó để 

khỏi làm thiệt hại cho đan viện”. 

(số 5): “Ban đêm, khi nghe hiệu báo, đừng có 

đến gần ngọn lửa thường được thắp sáng để sưởi ẩm. 

Đừng có ngồi không trong các buổi cầu nguyện, nhưng 

phải chuẩn bị để một tay thoăn thoắt đan giỏ hay đan 

chiếu. Tuy nhiên, tránh đừng làm quá sức vì thân xác 

yếu đuối, thỉnh thoảng cũng cần phải ngừng để nghỉ 

ngơi đôi chút”. 

(số 7): “Đừng có ai nhìn một anh em đang đan 

lát hay cầu nguyện: nhưng đôi mắt hãy chăm chú vào 

công việc của mình”. 
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(Số 8): “Đây là những chỉ thị mà các vị niên 

trưởng đã truyền lại cho chúng ta: nếu xảy ra là đang 

khi hát Thánh vịnh, đọc lời cầu nguyện hay đọc sách, 

có ai đó nói hoặc cười, người đó phải tháo thắt lưng da 

của mình và đến trước bàn thờ, đầu cúi, tay chống đất. 

Vị bề trên của đan viện sẽ phạt. Tiếp đến người đó sẽ 

chịu cùng hình phạt đó tại nhà cơm khi tất cả anh em 

đã tề tựu”. 

Dù đơn sơ nhưng những giờ thần vụ này rất 

quan trọng đối với đan sĩ Pacômiô: đó là sự thông hiệp 

của cầu nguyện có giá trị đặc biệt: “nơi nào có hai ba 

người tu họp nhân danh Thầy, có Thầy ở giữa”. 

Buổi kinh chiều đơn giản hơn: sáu Thánh vịnh 

và sáu lời cầu nguyện (Luật số 10). 

(Số 10): “Cử hành các lời cầu nguyện vào buổi 

chiều như chúng ta thường làm trong các buổi họp cầu 

nguyện lớn qui tụ tất cả mọi anh em, đó là một niềm 

vui tuyệt vời: chúng ta dễ dàng cử hành vì anh em 

không thấy chi nặng nhọc và chán ngán”. 

c. Kết hiệp với anh em 

Hình ảnh cộng đoàn tiên khởi Giêrusalem in 

đậm trong linh đạo Pacômiô; một cộng đoàn cầu 
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nguyện trước mắt Thiên Chúa làm nền tảng cho hiệp 

thông huynh đệ. 

* Để làm của chung 

Nhưng không chỉ để chung của cải vật chất, 

nhưng còn chính bản thân để phục vụ người khác. Sự 

phục vụ này là sự noi gương Chúa Kitô phục vụ tất cả. 

Chính do sự phục vụ này mà đối với Pacômiô viện tu 

hơn ẩn tu hay độc tu. Sau này cũng được thánh Basiliô 

lấy lại. Orsière coi đời sống cộng đoàn chính là “Opus 

Dei” (thần vụ). 

* Hệ quả 

Việc để chung của cải lôi kéo theo việc phục vụ 

nhau, nhưng trong cụ thể, có những điều khoản cụ thể: 

- Cùng một chế độ sống nói lên sự đồng nhất 

chung cho bề trên và anh em. 

- Nghèo khó: nghèo khó hàm chứa việc truất 

quyền sở hữu. Sự nghèo khó Pacômiô trước tiên không 

phải là sự tước mất mà là để chung. Nghèo khó không 

phải nhấn mạnh về khổ chế, mà vì cộng đoàn (của 

chung), nó là chất xi-măng liên kết cộng đoàn và anh 

em với nhau. 
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- Lao động: lao động xuất phát từ ý niệm phục 

vụ và đối tượng là chia sẻ với người nghèo. Đối với 

thánh Pacômiô, của cải của cộng đoàn chính là của cải 

của Thiên Chúa.  

- Tuân phục: Thánh Pacômiô nhấn mạnh đến 

tuân phục: như vậy, giữa lòng cộng đoàn, mỗi người 

học hỏi ngăn chặn những ý riêng và những tham vọng 

cá nhân. Nhưng tuân phục cũng mang tính cộng đoàn. 

Tuân phục phải là một tình trạng vững bền, dứt khoát. 

Từ đó phát sinh ba đặc tính sau đây: 

+ Mỗi bề trên có phạm vi quyền hạn được dự trù 

mà không ai được vượt qua. 

+ Việc chỉ huy không đến do đoàn sủng, nhưng 

do bề trên cao hơn chỉ định và có hạn. 

+ Trước hết, người ta phải tuân phục Luật dòng, 

cả bề trên lẫn anh em dưới quyền. 

Kết Luận 

Dòng viện tu do thánh Pacômiô thiết lập, thật là 

một điều đáng ghi nhận. Pacômiô, một con người cầu 

nguyện, một con người Chúa Thánh Thần ngự xuống, 

được trang bị những ơn huệ thần bí phong phú. Là tấm 
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gương phản chiếu Thiên Chúa, thánh Pacômiô muốn 

tất cả cộng đoàn được nhìn thấy và để đến lượt mình 

cộng đoàn cũng là tấm gương phản chiếu trăm ngàn 

khuôn mặt của Thiên Chúa. Thánh Pacômiô nhìn đời 

viện tu cao hơn cả đời ẩn sĩ. 

Tại sao linh đạo Pacômiô lại sụp đổ nhanh 

chóng? Có thể giải thích qua ba nguyên nhân: 

- Trung ương tập quyền quá lớn: tất cả dựa vào 

một con người với một cá tính tuyệt vời gây lòng tin 

nơi người khác. Sau khi Pacômiô, Théodore và Orsière 

qua đời thì dòng đã mất hướng. 

- Dòng này đã phát triển quá nhanh, nhanh đến 

chóng mặt. Lúc đầu, chính thánh Pacômiô phụ trách 

việc huấn luyện anh em trẻ, nhưng sau này không thể 

được nên giao cho các bề trên nhà. Những người này 

không có đủ phẩm chất và đạo đức như tổ phụ. 

- Những bộ Luật Pacômiô không được xây dựng 

mạnh mẽ trên nền tảng thần học và thiêng liêng, mà 

chỉ là những khoản luật, những chỉ thị là kết quả của 

kinh nghiệm cá nhân vị Tổ phụ, cho nên thiếu nền tảng 

thiêng liêng, không lâu sau khi Pacômiô qua đời đã có 

những bè phái mà những người đứng đầu có quan 

điểm riêng tư về đời đan tu do Tổ phụ thiết lập. 
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IV. THÁNH BASILIÔ (328-378)  

1. Những nguyên tắc căn bản 

a. Đức ái (trích 1) 

- Tam đoạn luận:  

Chúng ta nhận được một sức mạnh hướng chúng 

ta về phía tình yêu.  

Mà Thiên Chúa đáng yêu vô cùng, vì Ngài tốt 

lành và tuyệt mỹ.  

Nên chúng ta phải yêu mến Ngài và chúng ta 

không thể bào chữa nếu không yêu mến Ngài. 

- Mầm đức ái chỉ được phát triển nếu được chăm 

sóc trong “trường học các huấn lệnh của Thiên Chúa”. 

- “Vết thương tình ái” (Origène) 

- Thiên Chúa là Cha và Mẹ chúng ta. 

- Ân huệ của Chúa: vì Ngài là Đấng Tạo Hóa, là 

Đấng Cứu Độ, qua Nhập Thể và Khổ Nạn, chúng ta 

được hưởng ân huệ từ trên cao nơi mà chúng ta sẽ 

được thần hóa. 
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- Kết luận quân bình. 

- Áp dụng tình yêu đối với tha nhân điều nói về 

tình yêu Thiên Chúa  (tr. 2). 

- Con vật xã hội - Thiên Chúa gieo mầm trong 

chúng ta: tình yêu. 

- Yêu Chúa, yêu tha nhân (gương tổ phụ Môsê 

và thánh Phaolô). 

b. Những động cơ kích thích trong chúng ta tình 

yêu Thiên Chúa: 

- Lòng kính sợ Chúa (tr. 3): Kính sợ Chúa là đầu 

mối khôn ngoan, lòng biết ơn. 

- Chú tâm đến Thiên Chúa (tr. 5): làm đẹp lòng 

Chúa - an tĩnh - gìn giữ tâm trí - nhớ Chúa, tỉnh thức, 

tuân giữ giới răn Chúa. 

- Sống cô tịch (tr. 4): tập trung tư tưởng - hệ quả 

của lòng kính sợ Chúa - nhận biết mình. 

c. Đời sống chung: phong phú, chống cuộc sống 

“cô đơn”, “độc tu”: 
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- Không thể tự túc về vật chất, không lo cho 

riêng mình, nhưng chúng ta cần đến nhau và yêu 

thương nhau. 

- Khó biết sai lỗi của mình cần được người khác 

nhắc bảo, chữa trị. 

- Khó tuân giữ nhiều giới răn, vậy đời sống 

chung cho phép, giúp thực hành nhiều việc bác ái. 

- Không lo thỏa mãn đời sống riêng tư, vì chúng 

ta là thân thể Chúa Kitô. 

- Không thể lãnh nhận hết các đoàn sủng, nhưng 

nhờ sức mạnh Thánh Linh làm cho một người trở 

thành sức mạnh cho nhiều người. 

- Dễ bị sa cạm bẫy bên ngoài, cần đến nhiều 

người tỉnh thức, đa số thức tỉnh. 

- Dễ tự mãn, tưởng mình hoàn thiện, nhưng 

hoàn hảo trong đức ái đòi hỏi chúng ta phải chiến đấu 

liên tục và tập dợt luôn luôn, nhờ cộng đoàn. 

d. Tuân phục (tr. 7, 8, 9) 

- Nền tảng của tình yêu. 
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- Đối tượng: đạo lý của Chúa Giêsu trong Kinh 

Thánh và nơi bề trên. 

- Tâm trạng: khiêm hạ, muốn làm đẹp lòng 

Thiên Chúa. 

- Mức độ: “luôn hướng tâm trí mình tới ý muốn 

của Thiên Chúa và ao ước làm vinh quang Ngài”. 

2. Những câu hỏi và trả lời về bất cứ vấn đề gì 

Qui Luật Nhỏ gửi tới những Kitô hữu muốn 

sống sâu xa đời Kitô hữu của mình. Thánh Basiliô trao 

cho họ những nguyên tắc căn bản chung cho hai Bộ 

Luật có tầm quan trọng đặc biệt. Đồng thời qua đó 

thánh Basiliô cho chúng ta thấy đan sĩ là gì dưới con 

mắt của ngài. 

Nơi nền tảng tư tưởng của thánh Basiliô trước 

tiên là Đức Ái: “duy nhất và kép”. Điều này dẫn tới 

việc tôn kính Thiên Chúa và chú tâm đến Người. Đức 

ái cũng kéo theo sự rút lui khỏi trần gian, và để được 

giúp đỡ, chúng ta đến sống với những anh em cũng 

được linh hoạt bởi cùng một ý định: yêu mến Chúa 

trên tất cả mọi sự. Đó là phần thứ nhất của những 

nguyên tắc căn bản (1-3). Điều thứ hai: để cho tình yêu 

này hữu hiệu, phải từ bỏ chính mình, như Tin Mừng 
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khuyên nhủ và theo gương Chúa Kitô và thực hành sự 

tiết chế và thương yêu (4-11). 

Tất cả những nguyên tắc cơ bản này đều xuất 

phát từ đức ái, là nguyên lý thứ nhất, và móc nối với 

nhau trong một trật tự logíc. Ta có thể đọc vài trích 

đoạn liên quan đến đức ái và chú tâm đến Thiên Chúa 

như sau. 

a. Đức ái  

Luật số 2 liên quan đến đức ái là trung tâm điểm 

của tư tưởng Basiliô. Đó là những trang tuyệt vời tỏ 

cho thấy con tim của một vị thánh đã được kích thích 

bởi tình yêu Thiên Chúa. Ngài nhắc đi nhắc lại sự kiện 

rằng tình yêu “Thiên Chúa đã được trao ban cho chúng 

ta, đó là một hạt giống cần được phát triển: tất cả mọi 

hữu thể đều hướng về Thiên Chúa. 

b. Chú tâm đến Thiên Chúa 

Tình yêu Thiên Chúa như vậy được gieo vào 

lòng chúng ta. Nhưng làm sao để cho nó phát triển. 

Sau khi đã nói đến lý thuyết, bây giờ đến thực hành. 

Chúng ta có một bản văn quan trọng nhất. Trên cơ sở 

đề tài của thánh Phaolô: “làm đẹp lòng Thiên Chúa”, 

bản văn khảo sát sâu xa về sự cầu nguyện liên lỷ, với 
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một ví dụ rút từ lao động thủ công. Ở đây chúng ta 

thấy lại những đề tài như an tĩnh, giữ gìn tâm trí, nhớ 

Chúa. Bản văn thật phong phú. 

Bản văn số 5 

Câu hỏi số 5: Cần tránh sự sao nhãng tâm hồn? 

Trả lời:  

Phải biết điều này: chúng ta không thể giữ giới 

răn mến Chúa, yêu người cũng như bất cứ giới răn nào 

khác, nếu tư tưởng chúng ta thường xuyên thay đổi các 

đối tượng. 

Người ta không thể biết chính xác một nghệ 

thuật hay một nghề nghiệp nào nếu người ta cứ thay 

đổi mãi, hết nghề này đến nghề kia và chắc chắn không 

sao đạt đến chỗ hoàn bị được nếu không biết cái gì 

thích hợp cho mục đích. Thực vậy, phải lo sao cho 

phương tiện cân xứng với cứu cánh, vì với những 

phương tiện không thích hợp, chẳng ai đạt được trọn 

vẹn điều mình nhắm thực hiện. Nếu thợ đúc làm việc 

như thợ gốm, tất sẽ không sản xuất được gì, hay một 

lực sĩ sẽ không sao chiếm được vòng nguyệt quế nếu 

cứ mãi lo tập thổi sáo, nhưng cứu cánh nào cũng đòi 

hỏi một cố gắng riêng biệt và thích hợp. 
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Đời sống tu đức mà trong đó chúng ta muốn làm 

đẹp lòng Chúa bằng cách thực hành Phúc Âm Chúa 

Kitô cũng thế: chúng ta chỉ sống được cuộc đời ấy 

bằng cách xa lánh các điều lo lắng trần tục và tuyệt đối 

xua đuổi những sự chia trí. 

Vì thế, dù hôn nhân không bị cấm đoán và đáng 

chúc lành, thánh Tông Đồ vẫn có những phiền toái do 

nó gây nên, đối lập với việc chuyên tâm phụng sự 

Thiên Chúa, tựa hồ như hai bên không thể hoà hợp 

nhau được. Người nói: “Ai không kết bạn thì nghĩ đến 

việc Chúa để làm đẹp lòng Ngài, còn ai kết bạn thì 

nghĩ đến việc thế gian hầu làm đẹp lòng vợ hay chồng” 

(1Cr 7, 32-34). 

Cũng vì thế, khi thấy tâm hồn trong trắng và 

trung thành của các môn đệ, Chúa đã làm chứng cho 

họ như sau: phần các con, các con không thuộc về thế 

gian này. Mặt khác, Ngài còn quả quyết rằng thế gian 

không thể nhận biết Thiên Chúa và tiếp nhận Thánh 

Thần: “Lạy Cha Chí Thánh, thế gian không hề biết 

Cha và Thánh Thần chân lý, do đó mà thế gian không 

thể tiếp nhận….” (Ga 17). 

Vậy, ai thực sự muốn theo Chúa Kitô thì phải tự 

giải thoát khỏi sự ràng buộc của các thị dục cuộc sống 
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và điều đó được thực hiện bằng cách xa lánh và quên 

đi các tập quán cũ. Vì thế, nếu chúng ta không tự trở 

nên xa lạ với bà con thân thuộc, với những cuộc liên 

lạc bên ngoài, bởi lẽ đặc điểm chúng ta là hướng về 

một thế giới khác, như có lời chép: “Cuộc sống chúng 

ta ở trên trời” (Pl 3, 20), thì chúng ta không thể đạt 

mục đích và làm đẹp lòng Chúa được. Thực vậy, Ngài 

đã phán cách dứt khoát: “Ai trong chúng con không từ 

bỏ mọi tài sản của mình thì không thể làm môn đệ 

Thầy được” (Lc 14, 33). 

Làm như thế rồi, chúng ta còn phải giữ tâm hồn 

luôn luôn tỉnh thức để đừng quên lãng Chúa và đừng 

đem các hình ảnh hư ảo làm hoen ố hoài niệm các sự 

diệu kỳ của Ngài. Bất cứ ở đâu, chúng ta cũng phải có 

tư tưởng thánh thiện về Thiên Chúa như một dấu ấn 

không phai nhoà in vào tâm hồn, luôn luôn nhớ đến 

một mình Ngài không bao giờ ngơi nghỉ. 

Như vậy, lòng mến Chúa phát triển trong chúng 

ta và trong lúc thúc đẩy mình chu toàn các giới răn, 

lòng mến đó cũng nhờ các giới răn mà trở nên bền 

vững, hoàn bị. Vả lại, đó cũng là lời Chúa khuyến cáo 

chúng ta, khi Ngài phán: “Nếu các con yêu Thầy, các 

con hãy giữ lời Thầy” và nơi khác: “Nếu các con chu 

toàn giới răn Thầy, các con sẽ ở trong tình yêu của 
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Thầy”, Ngài còn thêm những lời cảm kích hơn nữa: 

“Như Thầy thi hành mệnh lệnh của Cha Thầy và ở 

trong tình yêu Ngài” (Ga 14, 15, Ga 15, 10). 

Qua những lời ấy, Ngài muốn dạy chúng ta luôn 

luôn lấy ý của người truyền lệnh làm mục đích các 

hành vi của chúng ta và đem hết nghị lực hướng về 

Ngài như Ngài từng nói ở nơi khác: “Ta từ trời xuống, 

không phải để làm theo ý Ta, nhưng là ý của Cha Ta 

đã sai Ta” (Ga 6, 38). 

Thực vậy, trước tiên phàm đã là nghề thì bất cứ 

nghề nào cũng nhắm một mục đích riêng biệt rồi sau 

đó mới sắp xếp các chi tiết hành động sao cho cân 

xứng với mục đích ấy. Công việc chúng ta cũng thế 

một khi đã chọn Quy Luật và mục đích duy nhất là 

tuân giữ các giới răn của Chúa để làm đẹp lòng Ngài, 

hẳn chúng ta không sao thực hiện toàn vẹn mục tiêu 

được, nếu không có một lối sống phù hợp với ý Đấng 

đã truyền các giới răn ấy. Mặt khác, chính trong lúc 

nhiệt thành chu toàn đúng ý muốn của Thiên Chúa 

trong những điều Ngài truyền thì chúng ta sẽ tìm được 

cách kết hiệp với Ngài về mặt thiêng liêng. 

Khi phải rèn một chiếc rìu, trước tiên người thợ 

rèn phải nghĩ đến người đã yêu cầu mình làm công 
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việc ấy và cho hoài niệm về người ấy hiện diện trước 

tâm trí mình. Sau đó, ông ta nghĩ đến chiều kích, 

cường độ của đồ vật rồi bắt đầu thi hành công việc 

theo ý của người đã đặt, bởi vì nếu quên mất những 

điều ấy, ông ta sẽ làm một vật khác với dụng cụ đã dặn 

trước hay làm không đúng với ý muốn của kẻ đặt hàng. 

Một Kitô hữu đã hướng tất cả hoạt động, bất 

luận là hoạt động nào, về mục tiêu phải chu toàn thánh 

ý Thiên Chúa, cũng ở trong một hoàn cảnh tương tự. 

Trong lúc lo đạt tới sự hoàn thiện trong hành động, 

Kitô hữu vẫn trung thành với tư tưởng của Đấng 

truyền lệnh; người ấy thực hiện những lời này: “Tôi 

luôn thấy Chúa trước mặt, vì Người ở bên hữu tôi, để 

tôi không lay chuyển” và tuân giữ huấn giới này: “Dù 

khi ăn, dù khi uống, con phải làm tất cả vì vinh danh 

Chúa” (Tv 15, 8; 1Cr 10, 31). Trái lại, ai không tuân 

giữ giới răn một cách nghiêm nhặt, người đó chứng tỏ 

mình ít nghĩ đến Thiên Chúa. 

Quả thật, chúng ta phải luôn nhớ lời Thánh Kinh 

này: “Thiên Chúa phán: Ta không phải là Đấng hiển 

ngự đầy dẫy khắp trời đất sao? Ta là một Thiên Chúa 

rất gần chứ không phải một Thiên Chúa ở xa” (Gr 23, 

24), và Ngài còn nói: “Khi hai hay ba người tụ họp vì 

danh Ta, Ta sẽ ở giữa họ”, sao cho mọi hoạt động đều 
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thực hiện dưới mắt Thiên Chúa và mọi tư tưởng được 

hình thành dưới nét nhìn của Ngài theo như lẽ thích 

đáng đòi hỏi. Như vậy, lòng kính sợ vốn ghét sự bất 

chính, sự hỗn xược, kiêu căng và đường lối kẻ dữ như 

lời Thánh Kinh chép, sẽ nắm quyền bá chủ; bấy giờ, sẽ 

bừng nở tâm tình yêu thích thực hiện lời Chúa đã phán: 

“Ta không tìm ý riêng Ta, nhưng ý muốn của Cha Ta 

đã sai Ta” (Ga 5, 30). Thực vậy, linh hồn sẽ sống trong 

niềm xác tín là Vị Thẩm Phán nắm quyền thưởng phạt, 

sẽ vui nhận các việc lành của nó, còn các hành động 

trái ngược sẽ bị Ngài kết án. 

Nếu đã ý thức mình đang đứng trước một nhân 

vật uy quyền, tất không ai muốn quay về với một nhân 

vật khác ít quyền thế hơn. Hơn nữa, nếu một hành vi 

làm hài lòng người có phẩm giá nhất và được người ấy 

chấp nhận thì dù bị khiển trách, phản đối bởi người 

kém phẩm giá hơn, người ta vẫn quý trọng sự tán 

thành của người trước và khinh rẻ lời khiển trách của 

người sau. 

Vậy, nếu đối với người phàm mà còn như thế thì 

một linh hồn thực sự cẩn thủ, khôn ngoan và thấm 

nhuần tư tưởng về Thiên Chúa, há lại không muốn 

hành động để làm đẹp lòng Thiên Chúa, lại quy về tìm 

lời khen của người đời ư? Linh hồn ấy sẽ quên các 
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huấn giới của Thiên Chúa để tự biến thành nô lệ cho 

các thành kiến hoặc rối loạn vì các nhận định của 

người đời sao? 

Đó là tâm trạng của người đã nói: “Ác nhân 

dùng lời dối trá tấn công con, nhưng con vẫn giữ Lề 

Luật Chúa” (Tv 118, 85), và người đó còn nói: “Con 

đã nói về các giới răn Chúa trước mặt các vua mà 

không xấu hổ gì”. 

c. Đời sống chung 

Đây là một bài thuyết trình rất phong phú về 

những thiện ích của đời sống chung, tuy nhiên thánh 

Basiliô hơi chống lại về đời sống ẩn tu. Nhưng điều 

đáng khâm phục là tất cả những lý do để bảo vệ đời 

sống cộng tu, đều tìm thấy trong Kinh Thánh, đặc biệt 

trong Tân Ước. Người ta có thể tóm gọn tư tưởng của 

ngài rằng đời sống chung đáng quí hơn đời ẩn sĩ (độc 

tu), vì đó là một đời sống có tính Tin Mừng hơn. 

d. Tuân phục 

Trong Bộ Luật Nhỏ, ngay sau khi trình bày về 

các nguyên tắc cơ bản (cũng được lấy lại trong Qui 

Luật Lớn) là ba chương nói về tuân phục và một 
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chương nói về bề trên. Như trong tất cả các tác phẩm 

của Basiliô, tuân phục có một vị trí tốt. 

Đối với thánh Basiliô, tuân phục đó là tình yêu 

hoạt động, là chứng cớ của tình yêu. Nền tảng của tình 

yêu chính là tuân phục; đó cũng chính là nền tảng xét 

về phương diện nhân loại. Ngài viết trong Qui Luật 

Nhỏ: “Đâu là dấu chỉ cho biết chúng ta có tình yêu 

Chúa?” Trả lời: “Chúa dạy chúng ta điều đó khi Ngài 

nói: “Nếu anh em yêu mến Thầy, thì sẽ giữ các huấn 

lệnh của Thầy”. Trong Bộ Luật Luân Lý, thánh Basiliô 

đặt nền tảng khách quan của đức tuân phục ngay trong 

đời sống của chính Ba Ngôi Thiên Chúa, và trong 

nước Chúa Kitô. Tư tưởng này được lập lại trong Qui 

Luật Nhỏ. 

Ngài giải thích tiếp rằng người ta phải tuân phục 

trước hết với Kinh Thánh, và đối với những gì không 

thấy trong Kinh Thánh thì phải làm theo chỉ dẫn của 

thánh Phaolô: “Tôi được phép làm tất cả, nhưng tất cả 

đều không lợi ích cho tôi” (1Cor 10, 22-23), như vậy 

không phải tìm điều mình thích mà điều gì ích lợi cho 

người khác.  

Tuân phục trước hết có đối tượng là đạo lý của 

Chúa Giêsu trong Kinh Thánh. Câu hỏi 12 nói đến sự 
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vâng phục này. Và trong câu hỏi tiếp theo là phải vâng 

lời nhau và bề trên (câu hỏi 15). Nhưng có ai đó ra 

lệnh một điều gì trái với huấn lệnh của Thiên Chúa, thì 

không buộc phải vâng lời người ấy. 

Những tâm trạng linh động hoá tuân phục là 

khiêm hạ, và nhất là ước muốn làm đẹp lòng Thiên 

Chúa và tôn vinh Người. Đó là ước muốn mà thánh 

Basiliô gọi là: “ước muốn nồng cháy, không hạn định 

và bền vững” (Qui Luật Nhỏ, 157). Đối với Kitô hữu 

cũng như đối với Chúa Giêsu khi Người nói: “Lương 

thực của Thầy là chu toàn ý của Cha Thầy”, tuân phục 

là một thứ lương thực.  

Vậy, Đâu là mức độ của sự tuân phục? Đâu là 

mức độ của tình yêu Chúa? Thánh Basiliô trả lời: 

“Luôn hướng tâm trí tới ý muốn của Thiên Chúa, nhìn 

và ước ao làm vinh quang Người”. Như vậy, tuân phục 

và tình yêu liên kết mật thiết với nhau. Không có mức 

độ cho tình yêu Thiên Chúa, thì cũng không có mức độ 

cho sự tuân phục. 
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V.  ÉVAGRE THÀNH PONT (347-399) 

1. Một trào lưu đan tu uyên bác 

Như chúng ta đã biết, đan tu trào được bắt đầu 

và nở rộ trên vùng sa mạc Ai-cập. Phần lớn các Thánh 

phụ hay các ẩn sĩ sa mạc là những người dân quê Ai-

cập, học thức không bao nhiêu, nhưng điều đó không 

cản trở họ yêu mến Thiên Chúa. Danh thơm tiếng tốt 

thánh thiện của các ẩn sĩ lan rộng khắp nơi. Nhiều 

người được ơn Chúa thúc đẩy đã đến cư ngụ trong 

vùng sa mạc để sống kinh nghiệm về Thiên Chúa. 

Trong số những người đến từ xa đó có ẩn sĩ Arsène đã 

từng là một viên quan cao trọng tại triều đình 

Constantinople. Nhờ những ẩn sĩ có học thức này, suy 

tư và viết lại những kinh nghiệm sống nơi sa mạc và 

truyền bá linh đạo của các linh phụ sa mạc. Sự kiện đó 

làm nảy sinh điều mà chúng ta thường gọi là “đan tu 

trào uyên bác”. 

Nhưng rồi với thời gian, sự kiện những đan sĩ 

học thức sống chung lộn với các đan sĩ quê mùa gây 

nên những sự ghen tị nho nhỏ nơi những đan sĩ thiếu 

học thức và những đan sĩ học thức coi những đan sĩ 

quê mùa quá đơn giản. Rồi những cơn ghen đã nổi lên 

và biến thành những cuộc tranh cãi ngày càng trầm 
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trọng, đi tới việc trục xuất một nhóm đan sĩ học thức 

trong đó có Cassianô. 

Chúng ta sẽ đề cập đến hai nhân vật đã viết lại 

cái kinh nghiệm của đời ẩn sĩ sa mạc: Đó là đan sĩ  

Évagre thiên hướng về duy trí thức; còn Cassianô dễ 

hiểu hơn vì ông đơn giản hoá những gì mà Évagre đã 

phức tạp hóa để đặt vào tầm hiểu biết của các đan sĩ  

xứ Gaule. 

2. Đời sống Évagre 

Évagre sinh năm 347, trong tỉnh Pont thuộc 

Ibora, miền bắc nước Thổ Nhĩ Kỳ hiện thời. Đó cũng 

là năm qua đời của thánh Pacômiô và bảy năm ngày 

qua đời của thánh Antôn. Cha của Évagre là giám mục. 

Ibora không cách xa Anéesis nơi thánh Basiliô đã sống 

một quãng đời ẩn dật đan tu với gia đình và các bạn 

hữu. Évagre biết Basiliô vì ngài ban chức đọc sách cho 

anh. Sau đó, khi thánh Basiliô qua đời, Évagre gắn bó 

với Grégoire de Naziance mà anh coi như là thầy của 

mình. Anh theo ngài đến thủ đô Constantinople nơi 

ông được người ta chú ý đến do tài biện bác chống lại 

các người lạc giáo. Khi Grégoire de Naziance từ giã 

thành Constantinople, Évagre tiếp tục ở đó để thi hành 

chức vụ cao trong Giáo hội dưới thời Nectaire, người 
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kế vị Grégoire. Anh cũng tương giao bạn hữu với 

Grégoire de Nysse, khi đó ông này đang làm cố vấn ở 

triều đình. 

Ở đây chàng Évagre bị tiếng sét ái tình với một 

phu nhân của một viên chức cao cấp. Anh chiến đấu 

chống lại đam mê này, và khi anh vừa chiến thắng, thì 

người phụ nữ đó lại yêu anh đắm đuối. Một giấc chiêm 

bao báo cho Évagre biết tất cả những phiền toái như 

ngục tù và còn tệ hại hơn nữa sẽ xảy ra do cuộc phiêu 

lưu tình ái này. Chính vì thế anh chạy trốn đến ở tại 

Giêrusalem và sống trong đan viện mà ông Ruffinô và 

bà Mélanie thành lập nơi đó, trên núi Cây Dầu. 

Nhưng đó lại là một đan viện trong thành phố. 

Évagre chứng nào tật đấy; anh xuất hành và qua lại với 

các cô gái. Thiên Chúa canh chừng trên chàng và Ngài 

gởi đến một cơn bệnh kéo dài sáu tháng và chàng bị 

kiệt lực. Các lương y không sao hiểu được căn bệnh. 

Nhưng bà Mélanie là một đấng thánh, đoán ra rằng có 

Thiên Chúa trong căn bệnh này. Évagre thổ lộ với bà, 

bà Mélanie khuyên chàng đừng ăn chơi nữa và hãy lên 

đường đi đến Ai-cập để sống đời đan sĩ, xa cách thế 

gian. Évagre hứa với bà sẽ thực hiện và vài ngày sau 

đó chàng được chữa lành. 
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Évagre giữ lời hứa và lên đường đi Ai-cập. 

Trước tiên, chàng sống hai năm tại Nitrie, sau đó 

chàng tiến sâu vào sa mạc và cư ngụ tại trung tâm ẩn sĩ 

Cellules. Nơi đó chàng sống một đời khổ hạnh rất 

nhiệm nhặt, kiếm sống bằng nghề chép thư, hằng ngày 

ông sống với bánh, ít muối và chút dầu. Chàng viết 

thay cho những ai không biết chữ, chép sách và viết 

sách. 

Sống giữa những đan sĩ mà phần đông là không 

biết đọc, ông xuất hiện như là một nhà trí thức. Nhưng 

ông ý thức những giới hạn của kiến thức của mình. 

(Bản văn 1). “Linh phụ Évagre nói với Thánh 

phụ Arsène: “Làm sao xảy ra là chúng ta, với tất cả 

vốn liếng văn hoá và khôn ngoan, rốt cuộc chúng ta 

chẳng có gì cả; trong khi đó những người Ai-cập vô 

học kia đã thủ đắc được biết bao là nhân đức?” Thánh 

phụ Arsène nói: “Chúng ta không rút tỉa được chút gì 

từ văn hoá đời của chúng ta, còn những người Ai-cập 

vô học kia đã thủ đắc bao nhân đức do công lao bao 

vất vả của họ”. 

Thế là nhà trí thức mà ông vẫn sống hoàn toàn 

nhỏ bé trước những người không trí thức và chịu đựng 

những tiếng châm chọc của họ. 
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(Bản văn 2). “Một ngày kia, tại trung tâm 

Cellules, có một cuộc họp để giải quyết một vấn đề gì 

đó, Linh phụ Évagre lên tiếng. Khi ấy một vị linh mục 

nói với ngài: “Thưa ngài, chúng tôi biết rằng nếu ngài 

còn sống tại quê huơng ngài, thì chắc chắn ngài đã là 

giám mục hay là thủ lãnh của một số đông. Nhưng ở 

đây, ngài chỉ cư trú như người ngoại quốc thôi”. Linh 

phụ Évagre, lòng đầy hối hận và nghiêng đầu trả lời: 

“Thưa cha, chính như vậy đó, con chỉ nói một lần này 

và sẽ không nói lần thứ hai”. 

Một trí khôn sắc sảo, một nhà tâm lý giỏi giang, 

đan sĩ Évagre trở thành thủ lãnh của một nhóm các đan 

sĩ khá biệt lập mà Pallade đôi khi gọi là “hội đoàn” hay 

“nhóm” của Évagre, hoặc là “Những anh em cao lớn”, 

vì vóc dáng to lớn của họ. Những đan sĩ này đọc và 

ngưỡng mộ ông Origène với lối chú giải phóng dụ 

Kinh Thánh. Nhưng, vì những môn đệ quá nhiệt thành 

và kém cẩn trọng, nên đã làm biến dạng tư tưởng của 

thầy mình, làm cho cứng rắn hơn luận điểm của thầy, 

khẳng định như là chắc chắc những gì mà ông Origène 

trình bày như là khả thi thôi. Chính vì thế, các đan sĩ 

đơn sơ hơn, vì không đọc Origène và phần đông là 

người theo thuyết nhân hình, nên cảm thấy bị xốc bởi 

quan điểm của nhóm này. Điều đó biến thành những 

đối kháng mãnh liệt được gọi là “cuộc tranh cãi về 
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Origène”. Đối kháng trở thành không kiểm soát được 

vào năm 400 và kết thúc bằng việc trục xuất ra khỏi 

Ai-cập nhóm các đan sĩ là môn đệ của ông Origène, 

trong đó có Cassianô. Phần ông Évagre, đã qua đời vài 

tháng trước đó, vào năm 399, vào chính ngày lễ Hiển 

Linh, sau khi đã cử hành các Mầu Nhiệm Thánh. 

3. Các tác phẩm 

Ngoài những thư tín, những Chú Giải Kinh 

Thánh và một khảo luận gọi là antirrhétique trong đó 

các đoạn văn Kinh Thánh dành cho việc trừ quỉ, đan sĩ 

Évagre còn viết một vài khảo luận. Trước hết có ba 

cuốn sách hợp thành bộ ba tập hợp những trước tác mà 

chính Évagre mô tả ba giai đoạn của đời sống thiêng 

liêng.; 

a. Khảo luận thực hành, được Évagre gọi là 

“Đan sĩ”. Đó là một cuốn sách gồm 100 chương rất 

ngắn. Évagre là người đã sáng tác nên lối văn chương 

này và sẽ trở thành thịnh hành tại Đông Phương. Sách 

này trình bày đạo lý về khổ chế của Évagre: tuân phục 

các giới luật. Từ đó phát sinh cuộc chiến để loại trừ 

các nết xấu và phát huy các nhân đức. 

b. Khảo luận về Giác Ngộ, tiếp theo khảo luận 

trên, là một tác phẩm gồm 50 chương. Đề tài chính là 
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sự tiến triển trong nhận thức, gồm một loạt những lời 

khuyên dành cho người “giác ngộ”, nghĩa là thầy 

thiêng liêng. 

c. “Những chương về nhận thức”.  Tác phẩm 

này gồm 600 chương. Đây là một tác phẩm đạo lý lớn 

của Évagre với tư cách vừa là triết gia vừa là thần học 

gia. Trong tác phẩm này Évagre mượn lại hầu hết 

những đề tài của ông Origène, nhưng lập trường cứng 

rắn và ra khỏi bối cảnh. Những đề tài này sẽ bị lên án 

vào năm 553. 

d. Khảo luận về cầu nguyện là một khảo luận 

quan trọng nhất và phong phú nhất và có tầm ảnh 

hưởng nhiều nhất trên hậu thế. Vì ông Évagre bị mang 

tiếng xấu, vì những tư tưởng trong tác phẩm “Những 

chương về nhận thức”, nên khảo luận này được lưu giữ 

dưới danh xưng Thánh Nil. Tác phẩm gồm một lá thư 

ngỏ và 153 chương rất ngắn (tương ứng với 153 con cá 

trong Tin Mừng Gioan 21, 11). Khảo luận này là một 

tác phẩm thần bí. Qua tác phẩm này, có thể nói Évagre 

là nhà sáng lập nên thuyết thần bí đan tu. 

4. Đạo lý Évagre  

Như vậy, đan sĩ Évagre là một chứng nhân của 

linh đạo các Thánh phụ sa mạc. Ông làm dội lại những 
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giáo huấn của họ, bằng chính việc ông tổng hợp giáo 

huấn về sa mạc, bằng chiều sâu đạo lý của ông, và 

bằng chính kinh nghiệm thần bí của mình, nên ông rất 

lôi cuốn. Nhưng đàng khác, ông trở nên khó hiểu vì 

một loạt những từ vựng, bằng chính ưu tư của ông là 

không muốn trình bày một cách quá ư là lộ liễu một 

chân lý cho những người không có khả năng hiểu.  

Chúng ta sẽ biết thêm sự khổ chế mà đan sĩ 

Évagre trình bày trong Khảo Luận Thực Hành và trong 

Khảo Luận về Cầu Nguyện. 

a. Khổ chế trong khảo luận thực hành 

Lá thư ngỏ được dùng như Lời Mở trong Khảo 

Luận Thực Hành có tầm quan trọng. Bắt đầu bằng diễn 

giải ý nghĩa và biểu tượng của y phục đan tu, tiếp đến 

Évagre tóm lược trong một câu giáo huấn của các 

Thánh phụ sa mạc. 

(Bản văn 3). Khảo Luận Thực Hành số 8 và 9: 

“Những thực tại mà y phục như là biểu tượng. 

Và những lời của các Thánh phụ không ngừng được 

lập đi lập lại: hỡi các con, đức tin được củng cố bởi 

lòng kính yêu Chúa, và đến lượt mình, lòng kính yêu 

Chúa được củng cố bởi chay tịnh; chay tịnh trở nên 



116                                                                

 

kiên vững bằng sự kiên trì và lòng trông cậy, từ đó 

phát sinh sự an tĩnh có đức ái như là con mình; và đức 

ái là cánh cửa của khoa học tự nhiên mà tiếp theo nó là 

thần học và cuối cùng là phước lạc. Lúc này, chúng tôi 

không nói thêm nữa về y phục thánh và lời giáo huấn 

của các tiền nhân” (số 8). 

Việc trình bày về đời sống thực hành và về đời 

sống giác ngộ (ngộ đạo), không phải tất cả những gì 

mà ta đã thấy và đã nghe, nhưng chỉ là những điều 

chúng ta học biết nơi các ẩn sĩ để truyền bá lại cho 

người khác. Chúng ta có thể chia giáo huấn thực hành 

thành 100 chương, và giáo huấn về giác ngộ thành 650 

chương.  

Trong bản văn trên, đan sĩ Évagre chia đời sống 

Kitô hữu thành ba phần, điều này được nhắc lại trong 

chương thứ nhất. 

(Bản văn 4). Khảo lận thực hành 1: 

”Kitô giáo là đạo lý của Chúa Kitô, Đấng cứu độ 

chúng ta. Kitô giáo bao gồm sự thực hành, thể lý, và 

thần học”.  

Ông còn đưa ra một lược đồ trong chương 84: 
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(Bản văn 5). “Tận điểm của thực hành là bác ái; 

tận điểm của khoa học là thần học. Khởi điểm của thực 

hành là đức tin, khởi điểm của khoa học là chiêm niệm 

tự nhiên”.  

Đan sĩ Évagre định nghĩa về pratikè nơi chương 

78 (tầm quan trọng thực hành) như sau: “Đó là phương 

pháp thiêng liêng có mục đích thanh luyện phần đam 

mê của tâm hồn”. Như vậy, đó chính là khổ chế, là 

cuộc chiến chống lại các đam mê. Chúng ta đã có dịp 

chiêm ngắm đời sống của thánh Antôn và những châm 

ngôn, nói lên rằng đan sĩ vào trong sa mạc để chiến 

đấu với ma quỉ.  

Ông Origène nói rằng trung tâm của cuộc chiến 

thiêng liêng là con tim. Đan sĩ Évagre cũng theo hướng 

đó và nói đến cuộc chiến nội tâm. 

(Bản văn 6). “Với những người ngoài đời, ma 

quỉ gây chiến bằng cách dùng những sự vật bên ngoài. 

Nhưng đối với các đan sĩ, nó sử dụng thường xuyên 

nhất là các tư tưởng, vì không có nhiều sự vật bên 

ngoài trong nơi hoang vắng. Như vậy dễ phạm tội 

trong tư tưởng hơn trong hành động. Vì thế cuộc chiến 

nội tâm còn khó khăn hơn cuộc chiến xảy ra do các sự 
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vật bên ngoài. Vì khó cầm giữ lý trí khỏi trượt trên dốc 

của các tưởng tượng bị cấm đoán”. 

Đối với đan sĩ Évagre, những “tư tưởng” là 

những hình ảnh do đam mê tạo ra và lộn xộn. Ông xếp 

thành tám và theo một trật tự: phải chiến đấu chống lại 

tám tư tưởng xấu đó. 

(Bản văn 7). “Có tám tư tưởng từ đó phát sinh 

những tư tưởng khác. Thứ nhất là tham ăn. Sau đó là 

dâm đãng. Thứ ba là hà tiện. Thứ tư là buồn sầu. Thứ 

năm là tức giận. Thứ sáu là chán chường. Thứ bảy là 

hám danh. Thứ tám là kiêu ngạo. Tất cả những thứ đó 

làm giao động hay không làm giao động tâm hồn, điều 

đó còn lệ thuộc chính chúng ta. Chúng ở lại hoặc 

không ở lại trong tâm hồn, chúng làm phát sinh những 

đam mê hay không, điều đó còn lệ thuộc chúng ta”. 

Câu cuối rất quan trọng: không lệ thuộc vào 

chúng ta việc có những tư tưởng xấu, những cám dỗ; 

nhưng lệ thuộc chúng ta là có để chúng lẻn vào và cư 

trú trong tâm hồn chúng ta. Ông còn nói: “Cám dỗ của 

đan sĩ là một tư tưởng trào dâng lên xuyên qua phần 

đam mê của tâm hồn và làm đen tối trí năng. Tội lỗi 

của đan sĩ là đồng thuận với khoái lạc bị cấm đoán mà 

tư tưởng đề xuất cho”.  
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Tám tư tưởng này sẽ được Gioan Cassianô lấy 

lại và cả truyền thống hậu lai cũng theo đó. Sau này, sự 

chán chường (acedia), là thứ dành riêng cho các đan sĩ, 

và kết quả của nó là buồn thảm sẽ được thay thế bằng 

sự biếng nhác (do chán chường sinh ra), sự hám danh 

trộn lẫn với kiêu ngạo, và từ đây người ta thiết định 

bảy mối tội đầu mà bất cứ Kitô hữu nào cũng phải 

tránh. 

Như vậy đan sĩ Évagre thiết định tám cám dỗ 

chính và xếp thành thứ tự, phản ảnh giáo huấn của các 

Thánh phụ sa mạc. Trước hết là các cám dỗ bên ngoài 

chúng ta, liên quan đến thân xác. Đó là tham ăn và 

dâm dục. Chúng chiếm hai vị trí đầu trong bản danh 

sách (bản văn 3). Sự tham ăn đối với ông là chốn chạy 

khỏi việc khổ chế của việc chay tịnh và ước muốn ăn 

uống sớm trước giờ hơn là tìm kiếm những đồ ăn ngon 

lành như ta hiểu ngày nay. 

Tiếp theo là những cám dỗ liên quan đến những 

của cải bên ngoài: đó là những cám dỗ của cái “có”. 

Cám dỗ của việc dính bén vào của cải là hà tiện. Cám 

dỗ vì thiếu thốn là buồn thảm. Có một sự buồn thảm 

riêng của đan sĩ là chán chường (nguội lạnh). Évagre 

vẽ lên một chân dung đầy mầu sắc qua đó chúng ta 
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thấy chán chường là một hỗn hợp của tất cả các cám 

dỗ khác. 

(Bản văn 8). “Quỉ chán chường được gọi là “quỉ 

ban trưa”, là thứ quỉ kinh khủng nhất. Nó tấn công đan 

sĩ vào khoảng giờ thứ tư và bám trụ tâm hồn đó đến 

giờ thứ tám. 

Trước hết, nó làm cho có cảm tưởng như thể là 

mặt trời di chuyển chậm hay như bất động, và ngày 

như thể có tới 50 giờ. Tiếp đến là nó dồn ép đan sĩ 

luôn dán mắt vào song cửa sổ hoặc là chạy ra khỏi 

phòng, để quan sát mặt trời xem giờ thứ chín còn xa 

lắm, hoặc là nhìn ngó đó đây xem có anh em nào đến 

không. Ngoài ra nó còn xúi dục đan sĩ chán ngán nơi 

mình ở, đời sống đang theo và công việc thủ công. 

Hơn thế nữa, nó truyền cho đan sĩ tư tưởng là tình bác 

ái đã biến mất nơi anh em rồi, và chẳng còn có ai mà 

an ủi mình. 

Nếu vào những ngày trước đó có ai đã làm buồn 

phiền đan sĩ nọ, ma quỉ dùng ngay điều đó để tăng 

thêm phiền não. Nó thúc đẩy đan sĩ đó muốn sống ở 

nơi khác, trong một nơi mà anh ta dễ dàng tìm thấy 

những gì mình cần, làm một công việc ít cực nhọc hơn 

và mang lại nhiều lợi nhuận hơn. Nó còn thêm rằng 



121 

 

làm đẹp lòng Chúa thì đâu cần đến nơi chốn, vì Kinh 

Thánh nói rằng Thiên Chúa được thờ phượng khắp 

mọi nơi.  

Với tất cả những thứ đó, ma quỉ nhắc lại cho đan 

sĩ nhớ đến gia đình mình, đến đời sống khi còn ở thế 

gian. Nó thầm thĩ trong đầu rằng cuộc sống còn dài và 

khổ chế quá cực nhọc. Tóm lại, nó làm tất cả để đan sĩ 

từ bỏ căn phòng mình ở và trốn tránh chiến đấu. 

Khi tâm hồn chiến thắng thứ quỉ này, một tình 

trạng an bình và một niềm vui khôn tả sẽ nối tiếp”. 

Tiếp đến là hậu quả của sự buồn thảm: sự giận 

dữ, là một thứ nết xấu mà các Thánh phụ thường 

xuyên lên án. Đối với các ngài cũng như với Évagre, 

để cho đam mê hoành hành là một cản trở lớn cho việc 

cầu nguyện. 

Cuối cùng là những cám dỗ liên quan đến những 

của cải bên trong: là chính hữu thể. Đó là những cám 

dỗ của sự bám chặt vào chuyện mình phải là một ai đó: 

hám danh và kiêu ngạo là hai nết xấu mà các Thánh 

phụ sa mạc coi là khó nhổ rễ nhất.  

Cuộc chiến chống lại những “tư tưởng”, những 

cám dỗ, đối với Évagre, phải đạt tới một tình trạng nơi 
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đó con người sẽ khống chế các đam mê: đó là tình 

trạng “an tĩnh”. Các đam mê liên quan đến tình trạng 

hiện thời của thân xác chúng ta, như thế không có 

chuyện là diệt dục. Nhưng phải khống chế chúng bằng 

cách theo đuổi sự an tĩnh vì thế mà Évagre phân biệt 

hai thứ an tĩnh. 

(Bản văn 9). “Có hai tình trạng an tĩnh: một thứ 

phát xuất từ mầm giống tự nhiên; thứ kia do việc ma 

quỉ rút lui. Loại thứ nhất được đồng hành bởi khiêm hạ 

và lòng thống hối, bởi lòng khao khát vô biên Thiên 

Chúa và bởi một nhiệt tâm không mức độ đối với lao 

động. Loại thứ hai, sự hám danh thì được kiêu ngạo 

đồng hành, loại này đang kéo linh hồn vào sự hư mất 

và bất an. 

(Bản văn 10). “Linh hồn có sự an tĩnh, không 

phải vì không cảm thấy một đam mê nào trước những 

đối tượng, nhưng là không bị giao động (điềm nhiên) 

trước ký ức về chúng”. 

(Bản văn 11). “Đức ái là con đẻ của sự điềm 

nhiên; sự điềm nhiên là hoa trái của sự thực hành; sự 

thực hành dựa trên việc tuân giữ các điều răn; tất cả 

những thứ đó lấy lòng kính sợ Thiên Chúa như người 

hộ thủ, lòng kính sợ Thiên Chúa là sản phẩm của đức 



123 

 

tin tinh tuyền, và đức tin là một thiện hảo vững bền, nó 

tự nhiên hiện hữu ngay cả nơi những người chưa tin 

Thiên Chúa”. 

b. Thần bí: kkảo luận về cầu nguyện  

Trong bản văn thứ ba và thứ năm Évagre trình 

bày cho chúng ta quan điểm của ông về đời sống 

thiêng liêng. Chúng ta cố gắng công thức hoá dưới 

hình thức những sơ đồ. Trong bản văn thứ ba ông nói 

đến đời sống “thực hành” và đời sống “giác ngộ”, có 

thể dịch là khổ chế và chiêm niệm. Khổ chế, chúng ta 

vừa thấy khi học hỏi về khảo luận “Thực Hành”. 

Điều liên quan đến chiêm niệm, ông đặt tên là 

“đời sống giác ngộ”, nghĩa là cuộc sống nơi đó con 

người nhận biết Thiên Chúa. Trong bản văn thứ tư, 

ông chia làm hai phần: thể lý và thần học. Ở bản văn 

thứ năm, ông nói rằng khởi đầu của đời sống giác ngộ 

(ngộ đạo) chính là thể lý, và rằng tận điểm của thể lý là 

thần học. 

Đối với Évagre, sự chiêm niệm được chia làm 

ba tầng. Tầng thứ nhất là chiêm ngắm những vật được 

tạo thành và rơi vào các giác quan của chúng ta: đó là 

“các vật thể và lý do của chúng”. Tầng thứ hai là 

những hữu thể không rơi vào các giác quan của chúng 
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ta: đó là những “bản tính thiêng liêng”, là các thiên 

thần hay các Thánh. Tầng thứ ba là chiêm ngưỡng 

Thiên Chúa, hữu thể duy nhất và đơn giản. Sự chiêm 

ngắm này được thực hiện mà không cần tư tưởng, 

nhưng bằng một cái nhìn đơn giản của tâm trí. 

Đó là đạo lý trong cuốn sách của đan sĩ Évagre 

về cầu nguyện. Cuốn sách này không có dàn bài rõ rệt: 

tác giả đã có trước ý định chia cuốn sách thành 153 

chương, tương ứng với 153 con cá bắt được sau khi 

Chúa sống lại. Dù không có dàn bài rõ rệt, chúng ta có 

thể phân biệt đường cao điểm: từ chương 1 đến 

chương 62 có một sự tiến triển rõ nét: người ta khởi từ 

thực hành để đạt đến đỉnh cao. Nhưng từ chương 63, 

người ta đi xuống để nói về sự vật và những thứ khác, 

và từ số 113 người ta lại leo lên những cao đỉnh khác. 

Tiếp đến từ chương 121 đến 149, người ta có cảm 

tưởng là Évagre không còn gì để nói, nhưng ông muốn 

đi đến chương 153, con cá thứ 153! Cuối cùng kết thúc 

thật đẹp khi đạt tới những đỉnh cao mới và một kết 

luận tuyệt vời. 

- Khảo luận về cầu nguyện:  

Trước hết là phần thứ nhất (chương 1 đến 63) 

nơi đây diễn tả một sự tiến triển rõ ràng. 
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- Sự cần thiết phải thực hành: 

Từ chương 1- 27, Évagre nói lên tầm quan trọng 

phải làm im bặt các đam mê để tiếp cận Thiên Chúa: 

(Bản văn 12). “Nếu ông Môsê, khi thử đến gần 

bụi gai bốc cháy, đã bị cản trở cho tới khi ông cởi dép 

ra, còn bạn làm sao bạn muốn nhìn thấy Thiên Chúa 

Đấng vượt trên mọi ý tưởng và mọi tình cảm, mà lại 

không thoát khỏi mọi tư tưởng nơi trú ngụ các đam mê 

của mình?” 

Nơi nền tảng của lời cầu nguyện có sự khiêm hạ: 

đó là đề tài của lòng thống hối. 

(Bản văn 13). “Trước hết bạn hãy cầu nguyện để 

đón nhận ơn nước mắt, để do lòng thống hối để  loại 

trừ lòng dạ chai cứng, và để đón nhận ơn Thiên Chúa 

thứ tha bằng cách xưng thú tội lỗi với Người”. 

- Tiếp đến là sự tĩnh tâm (nhập định): 

(Bản văn 14). “Bạn hãy gắng làm cho trí năng 

điếc và câm lặng trong thời gian cầu nguyện, và như 

thế bạn mới có thể cầu nguyện được”. 

Sau khi đã nhấn mạnh về sự cần thiết phải loại 

trừ giận dữ để cầu nguyện như các Thánh phụ sa mạc 
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đã nhấn mạnh, Évagre cho một vài định nghĩa về cầu 

nguyện: 

(Bản văn 15). “Cầu nguyện là hoa trái của niềm 

vui và sự biết ơn”. 

(Bản văn 16). “Nếu bạn khao khát cầu nguyện, 

hãy từ bỏ tất cả để thu được Tất Cả”. 

Tiếp đến, từ chương 28 đến 46, Évagre đề cập 

đến những điều kiện của cầu nguyện: kiên trì, vô vị lợi, 

ý chí từ bỏ, thanh luyện ký ức. 

(Bản văn 17). “Ma quỉ ghen tương một cách 

đáng sợ con người cầu nguyện, và nó dùng mọi thủ 

đoạn để người đó không đạt được mục đích. Vì vậy nó 

không ngừng làm sống lại bằng ký ức tư tưởng về các 

sự vật và kích động qua xác thịt tất cả các đam mê, để 

thành công trong việc nó ngăn cản hành trình và khởi 

hành của người đó tiến về Thiên Chúa”. 

(Bản văn 18). “Ai yêu mến Thiên Chúa thì đối 

thoại với Người như với Cha mình, người đó loại trừ 

bất cứ tư tưởng đam mê nào”. 
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 (Chương 47 đến 50). Vì thế, chúng ta phải đề 

phòng việc ma quỉ sắp gây chiến với người cầu 

nguyện. 

- Để đạt tới chóp đỉnh, bản văn số 18 đã minh 

chứng rằng, cầu nguyện nằm ở nền tảng của tình yêu 

và từ sự kiện đó, cầu nguyện trở thành liên lỉ, vì khi 

người ta yêu mến ai, người ta yêu mến luôn luôn. Tiếp 

theo là ba chương giữ tầm quan trọng để có thể hiểu 

được quan niệm của Évagre về cầu nguyện. 

(Bản văn 19, chương 55 đến 57) 

Chương 55: “Không phải vì rằng người ta đã đạt 

tới sự an tĩnh mà vì thế người ta cầu nguyện thật sự; vì 

người ta có thể ở lại trong những tư tưởng giản đơn và 

đãng trí không suy niệm chúng, thì người ta cũng xa 

cách Thiên Chúa rồi”. 

Chương 56: “Ngay cả khi trí năng không chậm 

trễ trong những tư tưởng giản đơn, thì qua chính sự 

kiện đó, nó đã không đạt tới cầu nguyện; vì có thể nó 

chiêm ngưỡng những đối tượng và chú tâm đến những 

lý do của chúng, những lý do, mặc dù chúng là những 

diễn ngữ giản đơn, vì vẫn còn là suy tư về đối tượng, 

nên vẫn in vào trí năng một hình thể và dẫn trí năng xa 

Thiên Chúa”. 
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Chương 57:  Ngay cả khi trí năng vươn cao trên 

sự chiêm ngưỡng bản tính thể lý, nó cũng chưa có một 

cái nhìn trọn hảo về Thiên Chúa; vì có thể nó còn 

thuộc khoa học về lý tính và chia sẻ những hình thái đa 

dạng của chúng”. 

- Tiếp sau đó là một vài chương rất hay và đẹp: 

(Bản văn 20, chương 59). “Người cầu nguyện 

trong thần trí và sự thật thì không từ ngữ tạo vật nào có 

thể ca ngợi Đấng Hóa Công, nhưng chỉ có “Từ Ngữ” 

của chính Thiên Chúa để ca ngợi Ngài”. 

(Bản văn 21, chương 60). “Nếu bạn là thần học 

gia, bạn sẽ cầu nguyện thực sự và nếu bạn cầu nguyện 

thật sự, bạn là thần học gia”. 

(Bản văn 22, chương 61). “Khi trí năng, trong 

một tình yêu nồng cháy đối với Thiên Chúa, có thể nói 

dần dần rút ra khỏi xác thịt và vất bỏ tất cả những tư 

tưởng đến từ giác quan hay từ ký ức hoặc tính khí, 

đồng thời chất chứa đầy tôn kính và niềm vui. Khi ấy 

bạn có thể coi là người gần kề biên cương của cầu 

nguyện”. 

(Bản văn 23, chương 62). “Khi Chúa Thánh 

Thần thương cảm sự yếu đuối của chúng ta, đến viếng 
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thăm ta ngay khi chúng ta còn chưa được thanh luyện. 

Nếu Ngài chỉ thấy trí năng của chúng ta cầu nguyện 

với ước muốn cầu nguyện thật sự, thì Ngài đến bất 

chợt và xoá tan toàn bộ những lý luận và những tư 

tưởng đang ngự trị trong trí năng, kế đó Ngài dẫn nó 

đến tình yêu của sự cầu nguyện thiêng liêng”. 

Phần thứ hai (từ chương 64 đến chương 120). 

Những chương này trở lại điều chúng ta thấy ở 

phần đầu: cần thiết phải thực hành, và kết thúc bằng 

một loạt những Mối Phúc. 

(Bản văn 24, chương 118). “Phúc thay trí năng, 

trong một sự cầu nguyện không lo ra, luôn gặt hái 

được những tiến bộ mới trong tình yêu đối với Thiên 

Chúa”. 

(Bản văn 25, chương 25). “Phúc thay đan sĩ coi 

mình là rác rưởi của mọi người”. 

(Bản văn 26, chương 122). “Phúc thay đan sĩ lấy 

ơn cứu độ và sự tiến bộ của mọi người làm của mình, 

và vui sướng về điều đó”. 

(Bản văn 27, chương 123). “Phúc thay đan sĩ coi 

mọi người như Chúa nhưng sau Chúa”. 
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(Bản văn 28, chương 124). “Phúc thay người xa 

lìa tất cả mọi sự và liên kết với mọi người”. 

(Bản văn 29, chương 125). “Là đan sĩ người coi 

mình là một với tất cả, do tập quán thấy chính mình 

trong mỗi người”. 

 (Bản văn 30, chương 31). “Sự tuyệt diệu của 

cầu nguyện không hệ tại chỉ nơi số lượng, nhưng còn 

trong chất lượng. Điều đó được minh chứng trong câu 

chuyện hai người lên đền thờ cầu nguyện, và những lời 

này: “Anh em, khi cầu nguyện đừng có lải nhải” và 

những câu khác nữa”. 

(Bản văn 31, chương 153). “Trong khi cầu 

nguyện, nếu bạn đạt tới chỗ vượt trên mọi niềm vui, 

chính khi ấy bạn tìm thấy sự cầu nguyện”. 

- Khảo Luận về Cầu Nguyện được kết thúc bằng 

một đoạn văn rất đẹp trong đó Évagre vẽ lại con đường 

của cầu nguyện: 

(Bản văn 32: Kết luận). “Đây là con đường của 

cầu nguyện: nó khởi hành từ nước mắt của lòng sám 

hối. Nó bước đi qua sự thực hành tất cả những nhân 

đức, qua sự từ bỏ mọi sự, và nhất là chính mình. Qua 

lòng nhân từ và tình huynh đệ; xuyên qua những sự 
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thanh luyện tiệm tiến tâm hồn và trí năng, trong sự 

hoàn toàn phó thác vào thánh ý Chúa luôn quan tâm 

dẫn đưa chúng ta tới đích điểm. Dù cho ma quỉ quấy 

nhiễu, thì nhờ kiên nhẫn mà đưa đến chiến thắng bằng 

con đường khiêm hạ tránh thoát những ảo tưởng, dẫn 

đưa đến sự bình an và an nghỉ tuyệt vời của sự chiêm 

ngưỡng Thiên Chúa. 

- Đó là một sự di trú trong Thiên Chúa. 

Khi đã đạt đến “tận điểm chờ  mong”, người 

chiêm niệm, bằng sự giác ngộ, bằng một cách thế siêu 

việt và thiêng liêng, tìm gặp lại điều mà họ đã từ bỏ vì 

nhắm tới giác ngộ: họ xa cách tất cả mọi sự và liên kết 

với tất cả mọi sự; thản nhiên và rung cảm tột bậc; được 

thần hóa và tự coi mình là rác rưởi của trần gian. Trên 

hết mọi sự, họ hạnh phúc và hạnh phúc một cách thần 

hóa”. 

Kết Luận 

Một vài điểm nhấn của tu đức Évagre được trích 

dẫn trong Khảo Luận gửi các đan sĩ tóm lược rất rõ 

ràng linh đạo của Évagre: 

- (Bản văn 33). “Thịt Chúa Kitô, chính là những 

nhân đức thủ đắc, và người ăn thịt Chúa sẽ trở thành an 
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tĩnh. Máu Chúa Kitô, chính là sự chiêm ngắm những 

hữu thể, và ai uống máu Chúa sẽ được Người sáng soi. 

Ngực Chúa Kitô, chính là khoa học của Thiên Chúa, 

và ai dựa vào ngực Chúa, sẽ là thần học gia”. 

- Đan sĩ Évagre là một nhân chứng của linh đạo 

sa mạc. Qua sự khổ chế, là toàn bộ những thực hành 

của đời sống trong sa mạc, đan sĩ phải hướng tới, 

không những việc chiến thắng các đam mê, nhưng còn 

phải chế ngự được chúng cho tới chỗ có thể đạt tới sự 

an tĩnh. Khi ấy, đan sĩ được giải thoát khỏi tất cả 

những gì làm họ đãng trí (lo ra), và phân tán. Khi ấy 

họ thủ đắc một con tim tinh tuyền dẫn đưa họ vào 

trước hết sự chiêm ngưỡng Thiên Chúa trong các tạo 

vật, tiếp đến là sự chiêm ngưỡng bản tính thiêng liêng 

của Thiên Chúa vô hình. 

- Điều mới nơi Évagre, không phải là ý niệm về 

sự an tĩnh mà chính là sự chiêm niệm thiêng liêng. 

Đằng sau từ ngữ biểu tượng hơi đặc biệt, ông muốn 

nói rằng Thiên Chúa vượt trên mọi hình ảnh, vượt trên 

mọi biểu thị nhân loại. Đó chính là điều mà sau này 

ông diễn tả bằng từ thần học khôn tả. 

- Tuy nhiên, lời khẳng định hơi thiếu khôn khéo, 

bởi vì vào thời đó bên cạnh những người theo trường 



133 

 

phái Évagre (học thức cao), còn có những đan sĩ của 

trường phái khác học thức không cao. Vậy thì họ 

không thể cầu nguyện với một Thiên Chúa thiêng 

liêng, vì họ là những người theo thuyết nhân hình? Rốt 

cuộc cả hai phía, đều không nhận biết mầu nhiệm 

Nhập Thể. Những người này thì thiên về những hình 

thể và những biểu tượng thay thế cho điều chúng biểu 

thị. Ngược lại, những người khác thì coi mình như một 

thứ nhân loại cao hơn, là thứ nhân loại của những 

người an tĩnh và chiêm niệm, mà cái nhìn nội tâm trực 

tiếp với chính thần tính và không cần đến trung gian 

nhân loại hay biểu tượng... 

Điều đó tạo nên cơ hội cho cuộc khủng hoảng 

đầu tiên của linh đạo đan tu và theo một nghĩa nào đó, 

khủng hoảng này sẽ là nguyên mẫu của tất cả các 

khủng hoảng khác, người ta sẽ gặp thấy điều đó vào 

thế kỷ thứ chín với việc tranh cãi về ảnh tượng. 

- Ảnh hưởng của Évagre 

Lúc sinh thời, Évagre đã là một thầy dạy, không 

những của Pallade, mà còn cả Gioan Cassianô vì thế 

tầm ảnh hưởng của ông lan tới cả Tây Phương La-tinh. 

Sau khi qua đời, Évagre lại bị lên án, vì thế việc 

quảng bá các tác phẩm của ông gặp nhiều khó khăn nơi 
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những người Hi-lạp. Dầu vậy, ảnh hưởng của ông khá 

rõ nét nơi Maxime le Confesseur và Gioan Climaque. 

Giữa những Thánh phụ miền Gaza, Barsanuple khuyên 

không nên đọc Évagre, nhưng cuối cùng cũng chịu để 

cho một tập sinh của mình đọc với điều kiện phải chọn 

những gì bổ ích cho linh hồn. 

Nơi những người Syria, Évagre rất được tôn 

kính và được đón chào long trọng. Đối với họ, ông là 

một tiến sĩ thần bí mà họ cố gắng lưu giữ các bút tích 

ngay cả sau khi ông bị kết án. 

Cũng cần ghi nhận là sau cuộc xâm chiếm của 

Hồi giáo, những bút tích bằng tiếng Syria của Évagre 

đã đi vào truyền thống tôn giáo của các nhà khổ hạnh 

Hồi giáo, và sát nhập vào linh đạo của họ. 

 

VI. THÁNH GIOAN CASSIANÔ (360-435) 

Gioan Cassianô là môn đệ 

của Évagre, trao chuyển đạo lý 

của các Thánh phụ sa mạc cho 

các đan sĩ cộng tu. Thánh Biển 

Đức đã đọc tác phẩm Gioan 

Cassianô; vì thế trong TL. 
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chương 73, ngài khuyên nên đọc qui chế đan tu của 

Gioan Cassianô. Chính nơi tác phẩm của Cassianô mà 

chúng ta nhận được một nền linh đạo thiêng liêng xúc 

tích, đó là đạo lý của các Thánh phụ sa mạc, cụ thể là 

của Évagre. Cassianô đã lấy lại đạo lý của Évagre, 

nhưng ông lại trình bày một cách không có hệ thống, 

không đặt trọng tâm, cũng không phân chia các giai 

đoạn của đời sống thiêng liêng như Évagre; đúng hơn 

các tác phẩm của ông không có tính chặt chẽ. 

Để biết rõ hơn về Gioan Cassianô, chúng ta cần 

tìm hiểu cuộc sống của ông: có sáu giai đoạn. 

1. Đời sống 

a. Sinh và tuổi thơ (khoảng 360) 

Cassianô sinh vào khoảng năm 360, sau khi 

Antôn qua đời, tại nước Roumanie hiện nay. Trong đất 

nước ông, người ta nói tiếng Hilạp và tiếng La-tinh. 

Ông viết tiếng La-tinh nhưng không phải là một thứ 

La-tinh thuần tuý. Theo lịch sử thì ông thuộc một gia 

đình Kitô giáo, khá giả về cuộc sống vật chất, ông học 

hành đầy đủ. 

b. Kinh nghiệm đan tu  (khoảng 383) 
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Sau khi hoàn tất việc học, Cassianô như nghe 

thấy trong lòng mình tiếng mời gọi sống đời đan tu. 

Cùng với người bạn là Germain, Cassianô lên đường 

đến Palestina. Cả hai người được tiếp đón trong một 

căn phòng tại tu viện ở Bethléem và họ lưu trú ở đó hai 

năm. Cassianô lúc đó còn khá trẻ: 17 hay 18 tuổi. 

c. Hành hương tại Ai-cập (385) 

Sau hai năm sống tại đan viện ở Bethléem, 

Cassianô nghe nói đến các ẩn sĩ Ai-cập, đã xin phép bề 

trên được phép đi một vòng thăm Ai-cập. Bề trên, vì 

rất quí mến Cassianô, sợ anh ở lại đó luôn, nên lúc đầu 

từ khước lời xin. Nhưng Cassianô nài xin, khi ấy bề 

trên cho phép với điều kiện là phải hứa trở về sau hai 

năm. Cassianô hứa và ra đi với người bạn Germain. 

Đời sống ẩn tu ở Ai-cập làm hai người bạn vui 

sướng đến nỗi hai năm vụt qua thật mau chóng. Họ nói 

với nhau là phải trở về vì đã hứa, nhưng như vậy thì 

thật là phiền muộn. Vì vậy họ đến tham khảo một vị ẩn 

sĩ cao niên, một linh phụ, vị này giải thích là giữ lới 

hứa thì rất tốt, nhưng ở lại Ai-cập thì còn tốt hơn (Bài 

thuyết trình 17). Cassianô dễ dàng bị thuyết phục và cả 

hai còn ở lại Ai-cập thêm 10 năm nữa. 
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Cassianô làm gì trong thời gian cư trú ở Ai-cập? 

Anh bắt đầu rảo bước hầu như khắp nơi để nhìn thấy 

những gì xảy ra. Sau đó, định cư ở sa mạc của trung 

tâm Cellules, nơi anh trở thành môn đệ của Évagre. 

Như chúng ta đã biết, Évagre là một nhà trí thức, một 

người say mê đọc Origène và đã qui tụ chung quanh 

mình những đan sĩ khác cùng chia sẽ tình cảm của ông, 

và người ta gọi họ là “những người thuộc trường phái 

Origène”. 

Điều đáng lưu ý nữa nơi nhân vật này, Cassianô 

biết một cách sâu xa cuộc sống của các ẩn sĩ sa mạc và 

ông đã suy tư về linh đạo của họ và trình bày một cách 

hệ thống. 

Như vậy, Cassianô được kết nạp một cách hoàn 

toàn vào nhóm các đan sĩ thuộc trường phái Origène; 

ông chia sẻ cuộc sống và số phận của họ cho cả đến 

việc họ bị đuổi khỏi Ai-cập. Chính ông cũng kể lại 

chuyện này (bài thuyết trình số 10): Mỗi năm, vào dịp 

lễ Phục Sinh, thượng phụ Théophile, thành Alexandria 

viết những bức thư, trong đó có bức thư thượng phụ tỏ 

lòng kính mến, bênh vực Évagre và các bạn hữu của 

ông, đồng thời lên án những đan sĩ theo thuyết nhân 

hình. Những người này, vì là đa số, nên cùng nhau kéo 

đoàn kéo lũ xuống thành Alexandria, trang bị gậy gộc, 
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tổ chức một cuộc biểu tình lớn chống lại vị thượng 

phụ, tố cáo ông về vấn đề luân lý. Để làm dịu họ và lấy 

lòng họ, Théophile cho thấy Origène là một người lạc 

đạo và chống lại những đan sĩ theo trường phái 

Origène. Vào năm 400, ông ra lệnh quân lính trục xuất 

những đan sĩ đó. Évagre vừa mới qua đời vào năm 

399, nhưng Cassianô và Germain, và các bạn hữu của 

họ phải bỏ Ai-cập ra đi. 

d. Tại Constantinople (400) 

Bị trục xuất khỏi Ai-cập, những đan sĩ này đi 

tìm nơi ẩn trú và người bảo hộ. Họ tìm thấy nơi Gioan 

Kim Khẩu, người đã giang rộng đôi tay tiếp đón họ. 

Germain được phong linh mục và Cassianô làm phó tế. 

Tất cả đều xuôi thuận cho tới ngày Gioan Kim Khẩu bị 

phát lưu. Cassianô và Germain được gởi đi Roma để 

tường thuật cho Đức Giáo Hoàng vụ việc này. 

e. Roma và Antiokia (405) 

Cassianô cư trú ở Roma một thời gian. Sau đó đi 

đến Antiokia nơi giám mục nhận ông vào hàng ngũ 

giáo sĩ và phong chức linh mục, dù ông không muốn. 

Chính vì thế, trong một đoạn trong sách “Các Thể 

Chế”, ông trích câu châm ngôn của các vị cao niên: 

“Đan sĩ phải tuyệt đối chạy trốn đàn bà và giám mục”. 
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Tiếp đến giám mục thành Antiokia lại giao cho ông 

làm đại sứ tại Roma. Vì thế ông trở lại Roma và kết 

tình thân hữu với Đức Giáo Hoàng Innocent đệ nhất. 

Vị Giáo Hoàng mến phục và tin tưởng ông. Tại Roma 

ông cũng làm quen với một phó tế trẻ mà sau này sẽ 

trở thành Giáo Hoàng Leo Cả. Có lẽ Germain đã qua 

đời ở Roma, vì sau đó không còn thấy nhắc đến nữa 

(ngày chết không rõ). 

Điểm lưu ý thứ ba về nhân vật Cassianô: 

Cassianô đã sống trong bốn toà thượng phụ lớn kết 

thành Giáo hội Công Giáo và Chính Thống: Antiokia, 

Alexandria, Constantinople và Roma. Cassianô là một 

chứng nhân của một Giáo hội không bị phân lìa. 

f. Ở Marseille (khoảng 415) 

Vào một thời gian không chắc chắn lắm, và 

cũng không rõ tại sao một chiếc thuyền nhỏ cập bến 

Marseille và Cassianô xuống tàu. 

Điều chắc chắn là do Chúa quan phòng! Vì ngài 

đến vào một thời điểm mà có nhiều dự tính thiết lập 

đời đan tu tại xứ Gaule, nhưng tất cả đều ít nhiều bị èo 

uột: ở Ligugé với thánh Martin, ở Lérins, ở Arles. 

Cassianô mang trong hành trang của mình cái kinh 

nghiệm đặc biệt: ngài đã sống đời ẩn sĩ, đã sống cô tịch 
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trong căn phòng nơi sa mạc và đã tiếp xúc với những 

Thánh phụ sa mạc nổi tiếng vào thời đó. Tiếp đến ngài 

đã được kêu gọi để sống đời ngoại giao của Giáo hội, 

qua đó được tiếp cận với tất cả những trào lưu lớn từ 

Đông sang Tây. Như vậy, ngài đã thủ đắc một nền văn 

hóa nhân bản và thiêng liêng mà các đan sĩ xứ Gaule 

sẽ lợi dụng được. 

Theo một lá thư ngụy tác vào thế kỷ thứ năm, 

Cassianô được giám mục Marseille là Proculus giao 

phó các đan sĩ mà vị giám mục đã qui tụ quanh mình. 

Phải chăng ngài đã thành lập hai đan viện như người ta 

thường khẳng định như thế? Người ta không thấy dấu 

vết về vấn đề này. Ngài còn sống vào năm 430, lúc mà 

theo lời xin của Đức Giáo Hoàng Leo Cả, ngài viết 

một khảo luận chống lại Nestorius: “Về Mầu Nhiệm 

Nhập Thể”. Ngài qua đời vào năm 435. Vào năm 470, 

sự thánh thiện của ngài đã được mọi người công nhận. 

2. Các tác phẩm 

Như vậy khi viết các tác phẩm (Những Thể Chế 

Viện Tu và Các Bài Thuyết Trình), Cassianô đã trao 

cho các đan sĩ xứ Gaule cái kinh nghiệm ngài đã sống 

trong thời gian cư trú tại sa mạc Ai-cập. Cuốn “Các 

Thể Chế” được viết vào khoảng năm 421 và cuốn “Các 
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Bài Thuyết Trình” vào năm 426. Có thể nói được rằng 

“tác phẩm” của ngài là một và được chia thành hai tác 

phẩm. Cassianô là người trước khi cầm bút viết thì đã 

biết điều mình sẽ viết sau đó. Thánh Basiliô và thánh 

Bênađô là những con người như vậy; ngay từ đầu, đạo 

lý của các ngài đã được thành hình. 

Hai tác phẩm của Cassianô “Những Thể Chế 

Viện Tu”, muốn nói lên những “cách thế sống của đan 

sĩ viện tu”, và “Những Bài Thuyết Trình” có nghĩa là 

“những cuộc đối thoại” hay “các bài phỏng vấn”, được 

kết cấu một cách tài tình. Chúng ta sẽ thấy trong dàn 

bài sau đây. 

a. Những Thể Chế 

Tác phẩm này trình bày các tư tưởng theo 

Évagre. Phần này khá phức tạp, và dưới đây là dàn bài 

“Những Thể Chế”: 1-4. 

1) Biểu tượng của y phục đan sĩ (tu phục) 

2) Phụng vụ ban đêm 

3) Phụng vụ ban ngày 

4) Các đan sĩ sống thế nào: 

a) Dẫn nhập 
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b) Việc huấn luyện đời sống đan tu 

c) Đời sống trong đan viện 

d) Một vài đan sĩ gương mẫu 

e) Những bài thuyết trình của ẩn sĩ Pinufius. 

Cassianô khởi từ điều thấy rõ nhất khi người ta 

đến một đan viện. Cũng như đan sĩ Évagre, ông bắt 

đầu đề cập đến y phục của đan sĩ (1). Một điều đập vào 

mắt người đến đan viện, đó là đan sĩ được đánh thức 

dậy vào ban đêm để đi dự phụng vụ, chính vì thế 

Cassianô bàn về phụng vụ ban đêm (2). Nơi đây ông 

nói đến phụng vụ theo thánh Pacôme: 12 Thánh vịnh 

và 12 bài đọc; giữa mỗi Thánh vịnh là phủ phục, 

nhưng không quá lâu, kẻo ngủ quên. Với một chút 

khôi hài, Cassianô thuật lại: “Các ngài nói rằng người 

nào phủ phục lâu quá, thì bị tấn công một cách nguy 

hiểm, không những do những tư tưởng mà còn do giấc 

ngủ”. Tiếp đến, ông nói đến phụng vụ ban ngày (3). 

Cassianô đưa ra một tiêu chuẩn là phụng vụ của các 

đan sĩ tại Palestina và miền Lưỡng Hà (Mésopotamia), 

đó là ba giờ phụng vụ: giờ Ba, giờ Sáu, giờ Chín. Tiếp 

đến ông nói đến là bên Tây Phương thêm giờ phụng vụ 

ban sáng nữa. 
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Tiếp đến là các đan sĩ phải sống thế nào (4). 

Phần này bắt đầu: dẫn nhập (a); sau đó là việc huấn 

luyện đan tu (b); rồi cuộc sống tại đan viện (c); tiếp 

đến là trình bày vài đan sĩ gương mẫu, và phần cuối 

cùng nói về linh phụ Pinufius (d). Cassianô sử dụng vị 

ẩn sĩ gương mẫu này để dẫn vào một bài thuyết trình 

về tinh thần đan tu và chúng ta sẽ học hỏi. 

Nhưng chúng ta có thể tìm hiểu vài điểm trong 

phần quan trọng này. 

Về những lời giáo huấn của các vị cao niên, ngài 

viết: “Chiến thắng ý riêng mình, đây là câu phải ra 

lệnh rõ ràng làm điều trái với tính khí của nó, có thể 

làm cho chúng ta khó chịu”. Vị cao niên biết rằng 

người bạn trẻ không thể thắng được dục vọng của 

mình nếu trước đó không học biết phải loại bỏ ý riêng 

bằng sự tuân phục. Có nghĩa là phải đặt quan năng tình 

cảm hạ đẳng dưới quan năng tình cảm thượng đẳng. 

Đó không có nghĩa là trò ăn hiếp, nhưng là một khí cụ 

của tình yêu. Người ta vâng lời con người để làm quen 

với việc tuân phục Thiên Chúa. Qua đó chúng ta thấy 

là các đan sĩ xứ Gaule không được kỷ luật lắm. 

(a) Ở tu trào đan tu nguyên thủy quan niệm, ma 

quỉ, rất ư là ma giáo, chỉ có thể lừa đảo và làm anh em 
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trẻ sa ngã nếu nó đẩy người anh em đó vào chỗ kiêu 

ngạo hay tự trọng kiểu nhân loại mà che đậy các tư 

tưởng của mình. 

Về tuân phục, thấy rõ châm ngôn (N18) của linh 

phụ Sylvain với môn sinh Marc (N18) “…người bạn 

trẻ này (Marc) làm nghề viết thủ bản, đã không dám 

hoàn tất chữ Ω mà anh ta đang viết”. 

Việc đọc sách trong bữa ăn xuất phát từ Qui 

Luật Basiliô, chứ không phải Pacômiô. 

Ở đoạn (d) nói về đan sĩ gương mẫu thứ nhất là 

Gioan thành Lycopolis, là châm ngôn về việc trồng cây 

gỗ (N16), nhưng được viết lại dưới dạng đáng tin hơn. 

Về Patermutus (“Cha câm” trước những đau khổ người 

ta gây cho con mình), người ta đọc thấy một vị cao 

niên, để thử thách người môn đệ, đã ra lệnh ném đứa 

con của mình xuống dòng sông Nil. 

Trình bày về đan sĩ gương mẫu cuối cùng là 

Pinufius, Cassianô đưa ra một bài học quí giá mà ông 

đặt trong miệng của vị ẩn sĩ này, nhân dịp lãnh áo 

dòng của một tập sinh. Đó là phần thứ năm nơi ông đề 

cập đến tinh thần đời đan tu. 
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Như vậy, chúng ta thấy phần thứ nhất của tác 

phẩm “Những Thể Chế Viện Tu” được cấu trúc rõ 

ràng: từ điều dễ nhận thấy bên ngoài để đi đến điều 

bên trong. 

b. Các bài thuyết trình của Ấn sĩ Pinufius: 

Dàn bài: 

I. Dẫn nhập 

II. Khởi hành hướng về sự hoàn thiện 

1. Từ bỏ thế gian 

2. Đòi hỏi phải trung thành 

III. Vươn tới đức ái 

1. Từ lòng kính sợ đến lòng khiêm hạ 

2. Phương pháp thực hành 

IV. Kết luận 

Bài thuyết trình này phản chiếu lại một đạo lý 

mà thánh Biển Đức biết rất rõ, vì ngài lấy lại đoạn văn 

hầu như từng chữ. 

+ Dẫn nhập 
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(Bản văn 1). “Bạn biết là bao nhiêu ngày bạn ở 

ngoài đan viện trước khi bạn được đón nhận hôm nay 

ở nơi đây. Trước hết bạn hãy biết nguyên do nào đưa 

bạn đến đây dù có khó khăn đi nữa. Vì đó mà bạn 

muốn bước vào đời sống này, nếu bạn sẵn sàng phục 

vụ Chúa Kitô một cách thích hợp.  

Thật vậy, vì Thiên Chúa hứa ban một vinh 

quang vô cùng trong tương lai cho những ai trung 

thành phụng sự Người và gắn bó với Người theo qui 

luật của dòng này, cũng vậy những hình phạt nặng nề 

đã dành sẵng cho những ai đi theo Người cách lười 

biếng và khô lạnh, những người ít quan tâm đến việc 

lấy những hoa trái thánh thiện mà tỏ lộ thấy sự dấn 

thân của họ như người ta tin tưởng như vậy. Vì theo 

Kinh Thánh, tốt hơn “là đừng khấn hứa gì còn hơn là 

khấn hứa mà không hoàn tất”, và rằng “Khốn cho ai 

biếng trễ trong việc Chúa”. 

Đó là lý do tại sao chúng tôi khất lần với bạn 

một cách lâu như vậy: không phải vì chúng tôi không 

vui lòng lo ơn cứu độ của bạn hay của mọi người, cũng 

không phải chúng tôi không mong ước đi gặp gỡ, dù 

có phải đi xa, tất cả những ai muốn qui hồi về với 

Chúa Kitô; nhưng chính vì sợ rằng, khi nhận bạn quá 

dễ dàng, chúng tôi biến mình thành người có tội đối 
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với Thiên Chúa, vì nhẹ dạ và lại kéo chính bạn vào 

hình phạt nặng nề hơn, nếu vì được nhận quá dễ dàng, 

bạn không hiểu một cách nghiêm túc việc khấn hứa 

của bạn, rồi sau đó bạn từ bỏ và sống trong chán nản ê 

chề”. 

+ Khởi hành hướng tới sự hoàn thiện 

(Bản văn 2). “Chính vì thế trước hết bạn hãy biết 

đâu là động cơ giúp bạn từ bỏ thế gian; và một khi đã 

nhận thấy, bạn sẽ được dạy dỗ một cách rõ ràng điều gì 

thích hợp để hành động”. 

(Bản văn 3). “Sự từ bỏ không là gì khác hơn là 

dấu hiệu của thập giá và cái chết của Chúa Kitô. Chính 

vì thế mà hôm nay bạn biết mình đã chết cho thế gian, 

cho những xúi dục và những ước muốn của nó; và như 

lời thánh Tông Đồ, bạn đã bị đóng đinh cho thế gian và 

thế gian bị đóng đinh cho bạn. Vậy bạn hãy xem xét 

thập giá là gì, mà nhờ ánh sáng của mầu nhiệm đó bạn 

phải sống, vì giờ đây “không phải bạn sống nữa, nhưng 

Đấng đã chết cho bạn, sống trong bạn”. 

Chúa đã chịu chết treo cho chúng ta, chúng ta 

cũng vậy, chúng ta hãy sống một cách phù hợp, để, 

như lời vua David, xé rách xác thân chúng ta bằng sự 

tôn sợ Thiên Chúa, tất cả ý chí và ước muốn của chúng 
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ta không còn để phục vụ những đam mê dục vọng của 

chúng ta nữa, mà chúng ta đóng chặt chúng vào thập 

giá và giết chết chúng đi. Như thế, chúng ta phải chu 

toàn huấn lệnh của Chúa: “Ai không vác thập giá mình 

và không theo Thầy, thì không đáng với Thầy”. 

(Bản văn 4). “Nhưng có thể bạn sẽ nói làm sao 

một người có thể vác Thánh Giá liên tục và làm sao họ 

một người đang sống có thể bị đóng đinh được? Bạn 

hãy nghe, không dài lắm đâu. 

Thập giá của chúng ta, là lòng tôn sợ Thiên 

Chúa. Như vậy, như một người bị đóng đinh không thể 

cựa quậy thân thể và quay đi quay lại như mình muốn, 

chúng ta cũng thế thôi, chúng ta phải cột chặt ý chí và 

ước muốn chúng ta, không phải vào công việc tạo cho 

chúng ta vui thích hay làm chúng ta hân hoan trong 

giây lát, nhưng là vào Lề Luật của Chúa, mà chúng ta 

gắn bó. Người nào bị treo trên thập giá, thì không 

màng chi đến những của cải hiện tại, không còn nhớ 

tới những tình cảm quyến luyến, không còn bị giao 

động bởi những lo toan và bận tâm của ngày mai, 

không còn bị lợi lộc quyến rũ, không còn bị đốt cháy 

bởi kiêu ngạo, không còn ganh đua, không còn hơn 

thua, không còn phiền não vì bị lăng nhục, không còn 

nhớ đến việc bị ma lị trong quá khứ; dù rằng còn sống 
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trong thân xác, người đó ước mong chết cho tất cả các 

yếu tố trần gian, lòng hướng về nơi mình biết sắp đi 

đến. Chúng ta cũng vậy, vì lòng tôn sợ Thiên Chúa, 

chúng ta đã chịu đóng đinh về tất cả những sự đó, 

nghĩa là không những chết cho những nết xấu của xác 

thịt, nhưng còn là tất cả những gì thuộc trần gian, mắt 

tâm hồn luôn hướng nhìn nơi chúng ta luôn mong ước 

sẽ đi tới. Bằng cách đó chúng ta có thể kiềm chế tất cả 

những dục vọng và những quyến luyến xác thịt của 

chúng ta”. 

(Bản văn 5). “Như vậy, bạn hãy canh chừng để 

đừng lấy lại những gì bạn đã vất đi khi bạn từ bỏ trần 

gian… Bạn đừng bị rơi vào những ước ao và lo toan 

thấp hèn và trần tục của thế giới này nữa, và bạn đừng 

tụt xuống từ đỉnh của sự hoàn thiện để lấy lại những gì 

bạn đã đẩy xa khi bạn từ bỏ. 

Bạn hãy canh chừng để đừng quyến luyến trong 

tim bạn về cha mẹ và những tình cảm ngày xưa nữa; 

nếu bạn lại dấn thân vào những lo toan và những bận 

tâm đời này thì như người “tra tay cầm cày mà lại ngó 

lui, như lời Chúa nói”, bạn sẽ chẳng xứng đáng với 

Nước Trời đâu”. 
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Bạn hãy canh chừng thói kiêu ngạo, vì với niềm 

tin hăng say và lòng khiêm hạ sâu thẳm, bạn dễ dàng 

chà đạp dưới chân điều xấu đang muốn kìm hãm bạn. 

Khi bạn cảm nghiệm vị ngọt ngào của Thánh vịnh, 

Thánh ca vào nếp sống của bạn, thì kiêu ngạo dần dần 

sẽ bị đẩy lui… “ai kiên trì đến cùng sẽ được cứu độ”. 

(Bản văn 6). “Vì con rắn quỉ quyệt luôn quan sát 

điểm yếu của chúng ta, nghĩa là nó rình mò chúng ta từ 

ngày chúng ta bỏ thế gian đến ngày cuối đời, nó cố tìm 

cách làm chúng ta vấp chân té ngã. Chính vì thế, sẽ 

chẳng ích lợi gì việc bạn bắt đầu tốt, cũng như với 

nhiệt tâm lớn lao đã ấp yêu cuộc sống từ bỏ này. Nếu 

bạn chẳng hoàn tất cũng một cách thức như vậy với 

một chất lượng như thế, và nếu bạn vừa tuyên khấn 

trước nhan thánh Chúa là giữ đức khiêm hạ và nghèo 

khó của Chúa Kitô mà bạn chẳng tuân giữ những lời 

khấn đó như bạn đã ấp yêu, cho đến trót cuộc đời thì 

chẳng có ích lợi chi”. 

Bạn mến, nếu bạn muốn đi đến đó, hãy quan sát 

tâm trí bạn, nghĩa là quan sát những bước đầu của tư 

tưởng, tỏ cho vị cao niên biết ngay lập tức. Hành động 

như vậy, bạn sẽ học được cách đập tan từ trong trứng 

nước những bước đầu, đừng hổ thẹn mà không tỏ lộ 

hoàn toàn cho vị cao niên”. 
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(Bản văn 7). “Chính vì thế, như lời Kinh Thánh 

nói khi bạn dấn thân phụng sự Thiên Chúa, hãy kiên 

vững trong niềm tôn sợ Thiên Chúa, hãy chuẩn bị tâm 

hồn, không phải để được an nghỉ, cũng không cho 

được thanh thản, hay vui thú, nhưng là để đối đầu với 

cám dỗ và khó khăn. Vì rằng “qua biết bao thử thách 

chúng ta mới vào được nước Thiên Chúa”. “Cửa thì 

hẹp, đường đi thì gồ ghề và ít người tìm thấy”. Vậy, 

bạn hãy xét xem bạn đang thuộc nhóm nhỏ những 

người được tuyển chọn, và bạn đừng để mình ra nguội 

lạnh bởi gương xấu và sự chán nản của số đông. Trái 

lại, hãy sống như “số ít” để đáng được vào Nước Trời 

với nhóm “ít người” này. Vì “nhiều người được gọi, 

nhưng ít người được chọn”, và rằng đoàn chiên nhỏ bé 

mà Chúa Cha đã vui lòng ban cho gia nghiệp. Chính vì 

vậy, bạn đừng có tin rằng đó chỉ là một lỗi nhẹ nếu sau 

khi đã khấn hứa sống hoàn thiện lại đi theo điều bất 

toàn”. 

+ Vươn tới đức ái  

(Bản văn 8) “Để đạt tới tình trạng toàn hảo, 

người ta phải đi qua những cấp độ và trật tự như sau: 

“Khởi đầu là lòng tôn sợ Thiên Chúa. Vì qua đó, 

những ai dấn thân trên con đường hoàn thiện, thủ đắc 
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bước đầu của sự trở lại là sự thanh luyện những nết 

xấu và bảo tồn nhân đức. 

Một khi lòng tôn sợ thấm nhập tâm trí con 

người, nó làm phát sinh sự khinh chê mọi sự, quên đi 

cha mẹ, và ghê tởm thế gian này; và qua sự khinh chê 

và thiếu thốn mọi sự, người ta thủ đắc lòng khiêm hạ. 

Dưới đây là những dấu chỉ cho biết lòng khiêm hạ: 

1) chúng ta giết chết mọi ý riêng mình. 

2) không được che dấu gì với vị cao niên, không 

chỉ các hành động, nhưng ngay cả những tư tưởng. 

3) không được dựa trên sự biện phân cá nhân 

mình, nhưng là đặt tất cả dưới phán quyết của vị cao 

niên, và vui lòng nghe những lời khuyên của ngài. 

4) trong mọi hoàn cảnh, chúng ta tỏ ra vâng lời, 

hiền hoà và bình tĩnh kiên nhẫn. 

5) không những là chẳng làm hại ai, mà còn 

không đau khổ về những hình phạt người ta bắt chúng 

ta chịu, không buồn phiền về những hình phạt đó. 

6) không làm gì khác hơn điều luật chung và 

gương lành các vị cao niên đòi hỏi. 
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7) bằng lòng với tất cả những gì là rẻ mạt, và 

trong tất cả những gì người ta bắt chúng ta thi hành, 

chúng ta coi mình chỉ là những người thợ xấu xa và bất 

xứng. 

8) tuyên bố mình là kẻ cuối hết, không chỉ trên 

đầu môi chót lưỡi, mà tin thật tận đáy lòng mình. 

9) giữ miệng lưỡi và không cất tiếng cười cợt. 

10) không mau cười, không cười to tiếng… 

Qua những dấu chỉ đó và những dấu khác tương 

tự, chúng ta nhận ra lòng khiêm hạ chân thực. Khi bạn 

thật sự thủ đắc đức khiêm hạ, ngay lập tức nó đưa bạn 

lên cao, tới một cấp độ tuyệt vời hơn, tới đức ái không 

còn biết đến sợ hãi. Nhờ đức khiêm hạ, bạn không còn 

phải cực nhọc làm tất cả những gì mà lúc khởi công 

bạn chỉ thi hành vì sợ án phạt. Từ nay trở đi, bạn sẽ 

không thi hành vì sợ hình phạt nhưng vì tình yêu sự 

thiện và lòng yêu mến”. 

Phương pháp thực hành  

(Bản văn 9). “Để dễ dàng đi đến đó, bạn cần 

phải tìm trong cộng đoàn những gương mẫu của một 

đời sống trọn lành để noi theo: một nhóm nhỏ các đan 
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sĩ, hay tốt hơn, một hay hai vị cao niên, và không 

nhiều quá. Vì, rất ư là hoạ hiếm những người đã chịu 

thử thách và được thanh luyện, bạn sẽ có cái lợi ích là 

được xây dựng và đào luyện tốt bởi gương lành của chỉ 

một người nào đó về những gì liên quan đến sự hoàn 

thiện, về những gì đề xuất cho bạn, nghĩa là đời sống 

viện tu”. 

(Bản văn 9 tiếp). “Để đạt tới mục tiêu đó và luôn 

sống dưới luật thiêng liêng này. Đang khi sống trong 

cộng đoàn, phải tuân giữ ba điều này, nghĩa là theo 

như lời vịnh gia: “Đối với tôi, như một người điếc, tôi 

không nghe chi hết; như một kẻ câm, tôi không mở 

miệng. Tôi đã trở nên như một người không nghe chi 

hết, và chẳng đối đáp ngoài môi”. 

Bạn cũng vậy, hãy hành xử như một người điếc, 

câm và mù. Trừ ra những người mà bạn chọn làm 

gương mẫu sự hoàn thiện cho mình, thì hãy như người 

mù, bạn đừng nhìn những gì bạn thấy là thiếu xây 

dựng. Sợ rằng, vì bị xô đẩy bởi quan điểm và gương 

xấu của những kẻ như thế, bạn bị lôi vào một sự dữ và 

bị lên án trước tiên. 

Nếu bạn nghe những lời của kẻ bướng bỉnh, bất 

tuân, chống đối, nổi loạn, khinh người hay nếu họ nói 
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với bạn điều trái ngược với điều bạn được dạy dỗ, bạn 

cũng đừng để mình bị vấp phạm, vì một hạng người 

như thế không thể đẩy bạn noi theo để bị hư mất. 

Nhưng như một người hoàn toàn không nghe gì hết, 

hãy để cho qua những hỗn loạn này. 

Nếu có người nào bất tuân ngỏ với bạn hay với 

ai khác lời nguyền rủa và những lời ác độc, hãy điềm 

tĩnh và thay vì trả lời đẹp hơn, hãy nghe những lời đó 

như một người câm, hãy luôn hát trong lòng mình câu 

của vịnh gia: “Tôi đã nói: Tôi sẽ tuân giữ đường lối 

của tôi để lưỡi tôi không phạm tội. Tôi đã khoá miệng 

tôi bao lâu kẻ gian ác còn đối mặt, tôi im tiếng và tôi 

khiêm hạ, tôi giữ thinh lặng”. 

(Bản văn 11). “Nhưng hơn cả những điều kia, 

bạn hãy tuân giữ điều thứ tư này, nó sẽ làm thăng hoa 

và làm cho ba điều trên kia có giá trị. Bạn hãy trở 

thành “kẻ điên trong thế gian này”, như chính lệnh 

truyền của thánh Tông Đồ, để trở thành người khôn 

ngoan. Bạn đừng phê bình gì cũng đừng tranh luận gì 

về những điều người ta ra lệnh cho bạn phải làm. 

Nhưng với tất cả sự đơn giản, đơn sơ và đức tin để 

tuân phục. Phải nhận ra dấu chỉ ơn thánh, điều hữu ích 

và khôn ngoan mà Luật Chúa và sự biện phân của các 

vị niên trưởng đưa ra”. 
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Và khi đã kiên vững trong cách hành động như 

thế, bạn sẽ có thể sống dưới tu Luật này và không một 

cám dỗ hay không một mưu đồ nào có thể lôi bạn ra 

khỏi đan viện”. 

(Bản văn 12). “Cuối cùng, để những gì vừa nói 

ra ghi khắc sâu trong tâm trí bạn và để lại dấu ấn lâu 

bền trong tư tưởng của bạn, tôi xin tóm tắt ngắn gọn và 

giúp bạn dễ nhớ toàn bộ những điều tôi vừa nói. 

Vậy bạn hãy nghe đây, trong một ít từ thôi, cái 

trật tự qua đó bạn có thể bay cao lên tới đỉnh trọn lành 

mà không phải khổ cực cũng chẳng khó khăn gì. 

“Khởi đầu của ơn cứu độ và sự khôn ngoan”, 

như lời Kinh Thánh, là “lòng tôn sợ Thiên Chúa”. Từ 

lòng tôn sợ Thiên Chúa nảy sinh lòng thống hối có tính 

cứu độ. Từ tâm hồn thống hối phát sinh sự từ bỏ, nghĩa 

là sự trần trụi và khinh chê mọi giàu sang phú quí. Từ 

sự trần trụi phát xuất lòng khiêm hạ. Từ lòng khiêm hạ 

sinh ra việc giết chết ý riêng. Qua sự giết chết ý riêng, 

tất cả những nết xấu bị nhổ rễ và bị héo tàn. Sau việc 

xua trừ các nết xấu, những nhân đức đơm hoa kết trái 

và đâm chồi nảy lộc. Sự phát triển của chồi non người 

ta thủ đắc trái tim tinh tuyền. Qua trái tim tinh tuyền, 

người ta chiếm hữu đức ái trọn hảo của các Tông Đồ”. 
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VII. THÁNH AUGUSTINÔ (354-430)  

1. Thánh Augustinô và đời sống Đan tu 

Thánh Augustinô là 

một Giáo phụ quan trọng về 

chất lượng, số lượng và tầm 

ảnh hưởng sâu rộng. Thánh 

nhân sinh năm 354,11 là một 

thanh niên sống tình bạn, 

khao khát hạnh phúc, khôn 

ngoan và yêu thích cái đẹp. 

Trong thời gian học: ảnh hưởng của Hortensius 

và Cicéron, kiếm tìm khôn ngoan. Đức tin tuổi thơ 

không có, đối kháng đức tin và lý trí: tìm khôn ngoan 

không cần đức tin dựa theo phái Manichéisme (thuyết 

nhị nguyên) từ Carthage đến Roma. Nhưng rồi cũng 

thất vọng về phái Manichéisme, sau đó theo phái hoài 

nghi, và làm Giáo sư tại Milan. 

Tại Milan, quen biết Ambrosiô và triết học 

Platon. Qua Pontianus biết đến cuốn Tiểu Sử Thánh 

                                                 

11 Thánh Antôn qua đời được 2 năm, Pacômiô qua đời 8 năm, Basiliô 20 

tuổi, Hiêrônimô 7 tuổi. 
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Antôn và các đan sĩ Aicập, giúp ngài kiếm tìm điều 

khao khát ơn trở lại: chuyện xảy ra nơi khu vườn 

(384), ngài được lãnh bí tích thanh tẩy (387) và hướng 

về đời đan tu.  

Ngay say khi lãnh bí tích Thanh Tẩy, Augustinô 

sống ẩn dật tại Cassiciacum cùng với mẹ, người anh, 

người con (Adeodat) và một số bạn hữu. Đời sống 

hằng ngày là lao động nhẹ, đọc và chú giải các tác 

phẩm của Virgile, trao đổi về triết học.  

Một năm sau, trở về Phi Châu: trước khi về Phi 

Châu, vòng qua Roma và vùng phụ cận: gặp gỡ những 

nhóm qui tụ các Kitô hữu sống đời khổ hạnh (kể lại 

trong tác phẩm “Những thuần phong mỹ tục của Giáo 

hội Công Giáo”, hiểu thêm đời sống đan tu và sự thánh 

thiện của Giáo hội.  

Trở về Tagaste, Augustinô biến căn nhà của 

thân phụ thành một cộng đoàn gồm các bạn hữu, các 

Kitô hữu sốt mến và người con Adeodat, theo văn hóa 

Đông Phương. Họ sống dấn thân dứt khoát mà nền 

tảng là từ bỏ của cải. Sự dung hoà: khổ hạnh, văn học 

và nghiên cứu. Nhưng vì ở gần dân cư nên bị xáo trộn, 

Augustinô đi Hippone tìm nơi an tĩnh để thành lập một 

cộng đoàn. 
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Tại Hippone, Augustinô bị bắt buộc nhận chức 

linh mục rồi tiếp sau đó là giám mục phụ tá. Ngài vừa 

vâng lời vừa khóc: “Nếu người ta từ chối phục vụ Giáo 

hội, thì ai sẽ nâng đỡ Giáo hội trong cơn đau sinh nở?” 

…. Đức tân giám mục phụ tá dành cho một khu vườn 

để thành lập một cộng đoàn. Một vài người từ 

Thagaste đến sống chung, trong đó có Alypius. Sau khi 

làm giám mục, Augustinô viết một Bộ Luật cho 

Alypius và cho “đan viện vườn”. 

Trở thành giám mục, Augustinô luôn mong ước 

tiếp tục sống đời đan tu: ngoài “đan viện vườn” qui tụ 

những giáo dân do Alypius điều hành, còn có cộng đoàn 

dành cho các giáo sĩ. 

Augustinô qua đời năm 430, sau khi đã thành 

lập những đan viện trong vùng Bắc Phi. 

2. Qui Luật Augustinô 

- Ba bản văn liên quan: Ordo monasterii (Luật 

đan viện), Praeceptum (Qui Luật), Lá Thư số 211. 

“Qui Luật” được viết cho “đan viện vườn”, “Lá 

thư 211”, chỉnh sửa bản “Qui Luật”, dành cho các nữ 

đan sĩ. Còn “Luật Đan Viện”, Augustinô đã viết cho 

cộng đoàn ở Thagaste với sự cộng tác của Alypius. 
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Luật thánh Augustinô có vẻ thực hành: kết hợp 

những phong tục đời khổ hạnh tại Roma, thích học hỏi 

triết lý tại Cassiciacum. Thần học về đời sống đan tu 

nằm ở phần đầu và cuối: “Anh em phải quay về với 

Thiên Chúa” (I, 2), và phải “tuân giữ các qui luật này 

với lòng yêu mến như những người yêu mến Thiện Mỹ 

thiêng liêng” (VIII, 1). 

Nhấn mạnh đến cái đẹp, chiêm niệm (bv 1): đời 

đan tu hướng linh hồn về Thiên Chúa. “Lạy Chúa, 

Chúa dựng nên chúng con cho Chúa, và trái tim chúng 

con sẽ chẳng bao giờ an nghỉ bao lâu nó chưa được 

nghỉ an trong Chúa” (Tự Thuật). 

Tình huynh đệ “đồng tâm nhất trí” trong “nhà” 

họ ở, là dấu chỉ ngôi đền thờ thiêng liêng mà họ tạo 

thành, là hình ảnh của Giáo hội: duy nhất thể lý phải 

trở nên sự duy nhất thiêng liêng (bv 2). Qui chiếu sách 

TĐCV: gương các Kitô hữu đầu tiên: Tình yêu Chúa là 

động cơ của việc để chung mọi tài sản (bv 3). Nghĩa là 

“từ bỏ của cái mình có cho người nghèo khó. Từ bỏ đi 

đến khiêm hạ (bv 4; QL I, 1-8). 

Cầu nguyện: làm thành cộng đoàn cầu nguyện, 

nhà nguyện, tâm trí hoà hợp lời ca (bv 5; QL II, 1-3). 
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Thực phẩm: sử dụng cho tốt (chống lại phái 

Manichéisme), khổ chế xác thịt có mục đích tích cực 

“Khi con người từ bỏ niềm vui xác thịt, họ nhận được 

niềm vui thiêng liêng”. Sự từ bỏ nhằm sự duy nhất của 

con tim (trái tim duy nhất). Nhưng chay tịnh tùy theo 

tình hình sức khoẻ (QL III, 1-4). 

Xuất hành: chú ý đến ánh mắt, nhất là khi nhìn 

phụ nữ … cần thiết của đức khiết tịnh. “Đức khiết tịnh 

lệ thuộc vào tình yêu đối với Thiên Chúa, một tình yêu 

thanh khiết” (QL IV, 1,4,10,11). 

Công tác phục vụ: xuất phát từ việc để chung 

của cải. Việc để chung của cải tuỳ theo mức độ tiến 

triển thiêng liêng. Lao động có giá trị tự thân và là sự 

cộng tác vào công trình sáng tạo, là phương thế đền 

tội, phục hồi con người trong khiêm hạ, là sức mạnh 

thánh hoá, cho phép tôn vinh Thiên Chúa trong mọi 

hoạt động. Cần lao động nhưng hợp với sức khoẻ mỗi 

người, không lẩm bẩm, không kêu ca (QL V, 2,3,9). 

Sửa bảo huynh đệ: một yếu tố quan trọng trong 

đời sống chung. Đức ái phải được diễn tả qua mối 

quan tâm thành thật về thiện hảo thiêng liêng của 

người anh em (QL VI, 3). Hoà hợp huynh đệ và tha 

thứ: Lý tưởng là không tranh cãi, và nếu có, phải chấm 
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dứt sớm nhất có thể và thú lỗi, chấp nhận lẫn nhau và 

tha thứ là điều sống hằng ngày “Người nào không xin 

lỗi hay không xin lỗi tự tận đáy lòng mình, thì không 

có chỗ trong đan viện”. 

Tuân phục: Tuân phục được bàn đến trong phần 

cuối. Nền tảng đời đan tu không phải là tuân phục, 

nhưng là tình yêu dưới dạng cuộc sống hiệp thông giữa 

anh em tuân phục trở nên một trong những thực tại, 

một điểm tựa của đời sống chung: “tuân phục bề trên 

là tuân phục người cha”. Cộng đoàn phải có một thủ 

lãnh, một người cha, nên phải tuân phục như trong một 

gia đình: anh em vui lòng tuân phục để đừng làm buồn 

phiền bề trên, vì trách nhiệm của ngài rất nặng nhọc. 

Sự thương cảm gợi lên sự tuân phục. Thương cảm đối 

với bề trên, nhưng cũng đối với chính mình và anh em 

(QL VII, 1,4). 

Thần học đời đan tu: qui luật kết thúc “Những 

người yêu vẻ đẹp thiêng liêng” (QL VIII, 1,2).  

Tuy nhiên: Qui luật Augustinô không nói đến tất 

cả, vì được viết ra trong một bối cảnh cụ thể và có tính 

cách hướng dẫn. Đối với thánh Augustinô cũng như 

thánh Basiliô, qui luật của Kitô hữu là Phúc Âm. Điểm 

chính yếu là đức ái. Tất cả lề luật nhằm giải thoát 
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chúng ta khỏi mối lợi riêng tư để trọn vẹn cho Thiên 

Chúa và anh em,  đó mới là ý nghĩa của đời đan tu. 

3. Các bản văn đan tu khác 

- Qui Luật Đan Viện (Ordo Monasterii): tình yêu 

là trung tâm của đời đan tu. Thiên Chúa Ba Ngôi vừa 

là ba vừa là một. Những sự vật khác: linh hồn + thể 

xác (con người bên ngoài + con người bên trong). 

Thánh Thần Thiên Chúa + thần trí con người: đức tin, 

đức cậy, đức mến duy nhất. Các tín hữu “chỉ có một 

tâm hồn và một trái tim duy nhất” (bv 6). “Trở nên 

một”: hiệu quả bình an của Thiên Chúa “vượt trên mọi 

hiểu biết”. Hoà thuận và tình bác ái phản chiếu sự bình 

an của Thiên Chúa. Chính sự bình an đó duy trì trái 

tim của tất cả nên một (bv 7). 

TRÍCH BẢN VĂN (thánh Augustinô) 

(Bản văn 1. Bài giảng về biểu tượng 2, 4). “Các 

tín hữu chỉ có một tâm hồn và một trái tim”. Tâm hồn 

thì nhiều, nhưng đức tin làm cho họ thành một. Tất cả 

họ là số đông các tâm hồn; vì họ yêu mến nhau, nên số 

đông đó đã trở nên một. Họ yêu mến Thiên Chúa với 

ngọn lửa đức ái, và số đông này đã đạt đến sự hiệp 

nhất của cái đẹp”. 
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(Bản văn 2. Bức Thư 243, 4). “Tâm hồn bạn 

không chỉ thuộc về bạn mà thôi, mà còn thuộc về tất cả 

mọi anh em và tâm hồn họ cũng là chính tâm hồn bạn; 

hay đúng hơn, tâm hồn của họ và của bạn không còn là 

những tâm hồn ở số nhiều, nhưng chúng chỉ là một, 

tâm hồn duy nhất của Chúa Kitô”. 

(Bản văn 3. Giáo lý cho những người mới khởi 

đầu). “Có đến hàng ngàn người Do-thái đã thống hối, 

trở về và tin vào Chúa Kitô. Họ thôi không còn xin 

Chúa những thiện hảo mau qua hay một vương quốc 

trần thế; họ không còn chờ đợi Chúa Kitô được hứa 

ban như một vị vua theo xác thịt, nhưng họ hiểu và yêu 

mến trong sự bất tử của Đấng đã vì họ và cho họ mà 

chịu biết bao đau khổ trong sự tử vong của Người, 

Đấng đã tha thứ tội lỗi của họ, Đấng đã đổ máu đào, đã 

phục sinh, để chính họ cũng ao ước và hy vọng sự 

trường sinh bất tử. Chính vì thế, từ nay giết chết những 

ước muốn trần thế của con người cũ và nhiệt tâm đổi 

mới trong đời sống thiêng liêng, như Chúa đã truyền 

dạy trong Tin Mừng, họ bán tất cả những gì mình có 

và phân phát cho mỗi người theo nhu cầu. Họ sống 

hiệp nhất trong tình bác ái của Chúa Kitô; họ không 

nói: “cái này là của tôi”, nhưng họ sở hữu tất cả làm 

của chung; họ chỉ có một tâm hồn và một trái tim qui 

hướng về Chúa”. 
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(Bản văn 4. Chú giải Thánh vịnh 131, 5). “Anh 

em thân mến, cả ngàn người tin đã đặt dưới chân các 

Tông Đồ số tiền họ đã bán của cải. Nhưng Kinh Thánh 

nói gì về họ? Thật vậy họ đã trở nên ngôi đền của 

Thiên Chúa. Không chỉ mỗi người trở nên đền thờ 

Thiên Chúa, mà tất cả mọi người đều là đền thờ Thiên 

Chúa. Như vậy họ trở nên một không gian cho Chúa. 

Để anh em biết rằng, trong họ chỉ có một không gian 

duy nhất cho Thiên Chúa, thì Kinh Thánh đã nói: “Họ 

chỉ có một tâm hồn và một trái tim trong Thiên Chúa”. 

Nhưng có nhiều người không chuẩn bị một không gian 

cho Thiên Chúa, nhưng tìm của riêng mình, yêu của 

riêng mình, họ vui khoái vì quyền lực họ có, họ thèm 

muốn điều họ không có”. 

Vậy người muốn chuẩn bị một không gian cho 

Chúa, hãy đặt niềm vui của mình không phải trong của 

riêng mình, nhưng trong của chung. Đó là chính điều 

họ thực hành: tước đi tất cả của riêng họ để làm của 

chung cho tất cả”. 

4. Những đoạn văn chính của Qui luật 

Đoạn I (trích): 
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(số 1) Đây là điều chúng tôi đòi hỏi anh em phải 

thực hiện, anh em là những người sống trong đan viện 

này. 

(số 2) Trước hết, nếu anh em đã qui tụ thành 

cộng đoàn để cùng đồng tâm nhất trí sống chung, là để 

chỉ có một tâm hồn và một trái tim hướng về Thiên 

Chúa. 

(số 3) Vì vậy anh em đừng nói: “Cái gì đó là của 

tôi”. Giữa anh em, tất cả để chung cho mọi người. Bề 

trên của anh em phải phân phát cho mỗi người lương 

thực và y phục. Người không ban cho tất cả cùng 

những thứ như nhau, bởi vì anh em không có sức khoẻ 

như nhau. Người phải ban cho mỗi người tuỳ theo nhu 

cầu. Thật vậy, người ta đọc được trong sách Tông đồ 

Công vụ: “Giữa họ tất cả mọi sự đều chung” và “người 

ta trao ban cho mỗi người tuỳ theo nhu cầu”. 

(số 4) Một vài anh em có nhiều của cải trong thế 

gian; một khi bước vào đan viện, họ phải vui lòng chấp 

nhận để tất cả làm của chung. 

(số 8) Như vậy, anh em hãy sống trong sự đồng 

tâm nhất trí và hoà hợp, hãy trân trọng nơi nhau vị 

Thiên Chúa mà anh em đã trở nên đền thờ của Người. 
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Đoạn II (trích): 

(số 1) Siêng năng cầu nguyện theo đúng giờ 

khắc đã qui định. 

(số 2) Trong nhà nguyện, không ai được làm 

việc gì khác việc cầu nguyện, và chính vì thế mà gọi là 

nhà nguyện. Bằng cách đó, nếu ai muốn cầu nguyện 

ngoài giờ qui định, thì không bị cản trở bởi ai đó nghĩ 

là phải làm một việc khác. 

(số 3) Khi anh em hát Thánh vịnh, Thánh ca cầu 

nguyện với Thiên Chúa, ước gì lời kinh tiếng hát sống 

động trong tâm hồn anh em. 

Đoạn III (trích): 

(số 1) Hãy chế ngự xác thịt anh em bằng chay 

tịnh, bớt ăn uống trong mức độ sức khoẻ cho phép. 

(số 2) Từ lúc anh em đến bàn ăn, cho đến khi 

anh em rời khỏi đó, hãy nghe đọc sách, như tập quán 

qui định mà không gây tiếng động hay lầm bầm. Ước 

gì không chỉ có miệng anh em dùng thực phẩm mà còn 

đôi tai cũng đói Lời Thiên Chúa. 

(số 3) Có người nào đó yếu đuối vì cách ban 

phát thực phẩm. Hoặc nếu người nào đó không được 
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ban phát thực phẩm bằng người khỏe mạnh thì đừng 

buồn phiền mà nghĩ là không công bằng. Hoặc ngược 

lại, nếu họ được ban phát các thứ khá hơn những người 

khoẻ mạnh, thì người khoẻ mạnh đừng coi những 

người ấy hạnh phúc hơn bởi vì những người kia có 

những thứ mà mình không được; nhưng đúng ra hãy 

vui mừng, tạ ơn Chúa, vì họ có được điều mà người 

mình chưa được. 

(số 4) Những người đến đan viện sau khi sống 

một cuộc đời tinh tế hơn, thì có thể nhận được lương 

thực, mền chiếu hay những vật dụng mà người ta 

không trao ban cho những người mạnh khoẻ hơn, và 

như vậy hạnh phúc hơn. Vì thế, những người mạnh 

khoẻ này phải xét xem đâu là nếp sống mà các anh em 

của mình đã lìa bỏ để chấp nhận nếp sống này, ngay 

khi họ không có thể sống thanh đạm như những người 

có sức khỏe cường tráng hơn. Tất cả mọi anh em đừng 

coi những gì ban cho một số anh em như là dấu của 

vinh dự, nhưng là dấu của sự khoan dung. Làm như thế 

để tránh sự đồi bại đáng ghê tởm là trong cộng đoàn, 

người giầu, với tất cả quyền lực, cố gắng hào hiệp, còn 

người nghèo thì khó chịu. 

Đoạn IV (trích): 
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(số 1) Y phục của anh em đừng làm cho người ta 

chú ý. Đừng tìm vui thoả qua y phục, nhưng đúng hơn 

qua cách sống của anh em. 

(số 2) Nếu anh em nhìn phụ nữ, thì đừng dừng 

lại một ai cả. Chẳng cấm anh em trên đường đi nhìn 

thấy một người nữ, nhưng cấm thèm muốn hay bị 

người nữ đó lôi cuốn, đó là tội lỗi. Vì không phải chỉ 

vuốt ve hay tình cảm quyến luyến, nhưng còn là cái 

nhìn, nó kích thích hay diễn tả lòng ước ao phụ nữ. 

Đừng có tham vọng có trái tim thanh sạch nếu đôi mắt 

không trong sạch, vì con mắt vô liêm sỉ là thông điệp 

của con tim vô luân. Ngay khi lưỡi không lên tiếng, 

những con tim trơ trẽn cũng thông truyền với nhau 

những ý đồ bằng những cái nhìn thoả hiệp, và xuyên 

qua những ước ao xác thịt, chúng tìm thấy thoả mãn 

trong sự cuồng nhiệt hỗ tương.  

(số 10) Điều tôi nói về việc canh giữ cái nhìn, 

thì cũng như thế đối với những lỗi khác: phải cẩn thận 

và trung thành tập trung để khám phá ra chúng, ngăn 

cản chúng, nhận dạng chúng, chứng minh cho người 

phạm tội những lỗi lầm của họ và phạt họ. Phải làm 

điều đó vì yêu tội nhân và ghét nết xấu! 
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(số 11) Nếu có người nào đó tiến sâu trong điều 

xấu đến nỗi nhận lén những thư từ hay những quà tặng 

nho nhỏ, nếu người đó tự xưng thú ra, thì hãy tha thứ 

và cầu nguyện cho họ. Nhưng nếu bị bắt quả tang và 

nếu chứng minh được lỗi phạm, thì sẽ bị nghiêm phạt, 

bởi phán quyết của linh mục hay bề trên. 

Đoạn V (trích): 

(số 2) Không ai được làm việc cho riêng mình, 

nhưng tất cả công việc được thực hiện vì lợi ích chung, 

với một sự tận tâm lớn hơn và một nhiệt tâm vui tươi 

hơn như thể mỗi người làm việc cho chính mình vậy. 

Vì đã viết rằng: “Đức ái không tìm tư lợi”. Điều đó có 

nghĩa là đức ái chuyển đến lợi ích cho tất cả trước khi 

là lợi ích cho từng người, và không phải tư lợi trước 

công ích. Đó là lý do tại sao anh em càng quan tâm lo 

công ích cho cộng đoàn trước tư lợi của mình, thì anh 

em càng nhận biết rằng anh em đã có những tiến bộ. 

Trong tất cả mọi sự thực hiện trong cuộc sống mau qua 

này, điều vượt trên tất cả, chính là tình yêu tồn tại mãi 

mãi.  

(số 3) Dù rằng có mối tương giao với những 

người trong cộng đoàn, hoặc là với những người con 

của mình hay với người khác thân quen mật thiết, khi 

người ta muốn trao tặng một y phục nào hay một vật 



171 

 

nào xét là cần thiết, thì đừng đón nhận những thứ đó 

một cách lén lút. Phải giao cho bề trên, ngài để chung 

và cho ai cần thiết. 

(số 9) Những anh em nào được giao trách nhiệm 

lo lương thực, y phục hay thư viện, phải phục vụ anh 

em mà không lẩm bẩm.  

Đoạn VI (trích): 

(số 3) Khi cần thiết sửa bảo anh em phải nói 

những lời cứng rắn, nếu anh em thấy mình quá nghiêm 

khắc, anh em không bị bắt buộc phải xin lỗi những 

người dưới quyền anh em. 

Hành động như vậy vì rằng một sự khiêm hạ quá 

đáng, không bẻ gãy uy quyền của anh em đối với 

những người phải tuân phục anh em. Nhưng anh em 

phải xin lỗi Chúa, Đấng biết rằng với tất cả con tim 

anh em yêu mến những người mà anh em sửa bảo có 

thể hơi quá đáng. 

Không phải một tình yêu xác thịt nhưng là một 

tình yêu thiêng liêng phải ngự trị giữa anh em. 

Đoạn VII (trích): 
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(số 1) Bề trên của anh em không được cho phép 

thấy mình hạnh phúc khi dùng uy quyền mà ra lệnh, 

nhưng hạnh phúc khi phục vụ với tình yêu. Trước mặt 

anh em, ngài có một chỗ vinh dự trên anh em. Trước 

nhan Chúa, với lòng tôn sợ, ngài ở dưới chân anh em 

như một người tôi tớ. Ngài hãy trao hiến bản thân 

mình cho tất cả mọi người như gương mẫu của người 

làm việc thiện. Ngài hãy sửa bảo những người thất 

thường, củng cố những người nhát đảm, nâng đỡ 

những người yếu đuối và kiên nhẫn đối với tất cả mọi 

người; ngài hãy tuân giữ Lề Luật với tất cả chân tâm 

và bắt mọi người phải tôn trọng Lề Luật. Và đây hai 

điều quan trọng, đó là ngài phải được anh em yêu mến 

hơn là sợ hãi, bằng cách luôn nghĩ tới là ngài phải trình 

lại với Chúa về anh em. 

(số 4) Chính vì thế, khi tuân phục, anh em hãy xót 

thương không những chính mình và cả ngài nữa. Vì 

ngài càng có một chỗ cao giữa anh em, thì ngài càng 

có nguy cơ là sống trong nguy hiểm lớn lao. 

Đoạn VIII: 

(số 1) Xin Thiên Chúa ban cho anh em được tuân 

giữ tất cả những điều đó với tình yêu mến, như những 

người yêu của vẻ  đẹp thiêng liêng, toả hương thơm 
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của Chúa Kitô bằng chính đời sống thánh thiện của 

anh em, không như những con người nô lệ chịu đựng 

dưới lề luật, nhưng như những con người tự do sống 

trong ân sủng. 

(số 2) Để cuốn sách nhỏ này như một tấm gương 

nơi anh em có thể soi chính mình và để anh em không 

trở nên lười biếng vì quên lãng, anh em sẽ nghe đọc 

mỗi tuần một lần. Nếu anh em thấy mình tuân giữ 

những gì viết trong đó, anh em hãy cảm tạ Chúa, 

nguồn của mọi thiện hảo. Bằng nếu có ai trong anh em 

nhận thấy mình sao lãng điểm nào đó, thì đừng hối tiếc 

quá khứ, nhưng chú tâm hơn về tương lai, cầu xin 

Thiên Chúa thứ tha xúc phạm đó và đừng để mình rơi 

vào cám dỗ. 

 

Kết Luận 

Qui luật thánh Augustinô cũng như những bản 

văn khác của ngài liên quan đến đời sống đan tu, cho 

chúng ta một dấu nhấn khá khác biệt với những hình 

thái đan tu mà chúng ta đã biết qua. Thánh Augustinô 

muốn thành lập một cộng đoàn tình yêu qui hướng về 

chiêm niệm. Theo lý tưởng chính là cộng đoàn tiên 

khởi Giêrusalem (Cv 4, 32).  
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Đối với ngài, thông hiệp trong tình yêu là đòi 

hỏi nền tảng để kết hiệp với Thiên Chúa. Từ đó phát 

sinh những hậu quả thực hành: nghèo khó, tuân phục 

và thanh khiết. Những điều đó nhằm phục vụ đức ái; 

tất cả những điều đó giải thoát chúng ta khỏi chính 

mình và cho phép chúng ta làm tất cả trong việc phụng 

sự Thiên Chúa và phục vụ anh em. Đó là một cộng 

đoàn mô phỏng theo hình ảnh Giáo hội. Nhãn quan về 

đan viện cũng chính là nhãn quan về Giáo hội: một 

cộng đoàn tình yêu chung quanh Chúa Giêsu Kitô.. 

Từ thánh Augustinô, chúng ta tiến đến thời vàng 

son của các đan sĩ Đông Phương và Phi Châu. 

 

VIII. THÁNH GIOAN CLIMAQUE (579-649) 

1. Đời sống 

Gioan Climaque ít được 

biết đến và thông tin không có 

nhiều. Ông được hấp thụ một 

nền giáo dục trí thức tốt. Mới 16 

tuổi, nhưng tư tưởng khá trưởng 
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thành. Ông được thụ giáo với một vị cao niên (linh 

phụ) tại đan viện Sinai, và trở thành đan sĩ lúc 20 tuổi. 

Linh phụ qua đời, Gioan sống cô tịch tại Tholas, 

bên chân Núi Thánh, trong một hang hơi xa các ẩn sĩ 

sống trong khu vực này. Kinh nghiệm sự chán nản 

(acédia), cả nước mắt với lời cầu nguyện liên tục suốt 

40 năm trường. 

Đi tham quan và thăm viếng các đan sĩ Ai-cập, 

ông đã có ấn tượng về một đan viện nơi các đan sĩ 

sống đời sám hối (được ngài tường thuật trong tác 

phẩm của mình). 

Đời sống thánh thiện của Gioan lan toả và lôi 

cuốn nhiều người đến thụ giáo, làm đồ đệ… ông trở 

thành một linh phụ nổi tiếng. Từ đó có sự ghen tương 

và trách ngài hay hoạt động mục vụ, nhưng ngài chỉ im 

lặng và chịu đựng, rốt cuộc ngài đã chinh phục được 

những người chống đối mình. 

Được chọn làm bề trên đan viện Núi Sinai. 

Trong thời gian này, trước tác “Chiếc Thang Thánh”, 

vì thế được gọi tên là “Gioan đan sĩ Sinai” hay “Gioan 

người bắc chiếc thang”. Do tuổi già, nên ngài trao 

nhiệm vụ cho người em là Georges, rồi rút vào cô tịch 

và ngài qua đời khoảng 649. 
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2. Tác phẩm  

Một tác phẩm quan trọng nhất “Chiếc Thang 

Thánh”: ba mươi chương được dẫn nhập bằng “Lá thư 

gửi mục tử”: 

- khảo luận nhỏ để bề trên hay linh phụ sử dụng. 

- sản phẩm của giai đoạn chuyển tiếp - tổng hợp. 

- Chuyển tiếp, vì là giai đoạn quân xâm lược Ả-

rập làm di chuyển trung tâm đan tu từ Đông Phương về 

núi Athos. 

- Tổng hợp các giáo huấn của những vị tiền bối 

đời đan tu: các Thánh phụ vùng sa mạc Ai-cập, vùng 

Gaza, và Gioan Cassianô mà ngài trích dẫn nhiều.  

- Rút ra từ những nguồn đó một giáo huấn cho 

các đan sĩ cộng tu. 

- Kinh nghiệm về tận điểm của đời sống thiêng 

liêng bằng “sự thần hoá” và con đường dẫn tới tận 

điểm đó, con đường của thực hành. 

- Đón nhận những gì thuộc truyền thống đan tu 

cũng như các châm ngôn và đạo lý của Évagre về 

những nết xấu hàng đầu cũng như các mối tương giao 
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giữa thực hành (praxis) và chiêm niệm (théoria). Tính 

thực tế thiêng liêng của Climaque, nhấn mạnh đến tuân 

phục và biện phân từ các đan sĩ trên giải đất Gaza. 

- Gioan Climaque đọc các Giáo phụ Hi-lạp vào 

thời hoàng kim: cao cả và yếu hèn của con người, 

nhiệm cục cứu độ và thần học về Chúa Ba Ngôi. 

- Gioan như một môn sinh thụ giáo nơi các vị 

thầy thiêng liêng, đọc thấy những gì Thiên Chúa nói 

qua các tác phẩm của những vị thánh. 

- Hình ảnh quen thuộc của chiếc thang: bài 

thuyết trình của Linh phụ Pinufius trong tác phẩm 

“Các Thể Chế” của Gioan Cassianô. Ông Origène đã 

trình bày chiếc thang Giacóp như biểu tượng của tiến 

trình thiêng liêng. Thánh Biển Đức cũng dùng hình 

ảnh chiếc thang để trình bầy về đức khiêm hạ. Gioan 

Climaque trình bày tiến trình thiêng liêng dưới hình 

ảnh chiếc thang. 

3. Đạo lý 

Ba tiến trình chính trong đời sống thiêng liêng: 

a Đoạn tuyệt với thế gian 
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Các cấp độ của sự từ bỏ: nô lệ, thương gia, con 

cái (bv 1). 

- Từ bỏ là một tiến hành của đức tin mà khởi 

đầu rất cực nhọc, nhưng mở ra cho tình yêu và niềm 

vui (bv 2+3). 

- Hai nhân tố: thanh thoát nội tâm và bỏ quê 

hương bên trong (bv 4). 

- Thoát ly bên ngoài hay lưu đầy tự ý là bước 

vào đan viện (bv 5).  

b. Đời sống thực hành  

- Trước hết là các nhân đức, luôn qui chiếu minh 

nhiên về các Thánh phụ sa mạc: tuân phục, ăn năn đền 

tội, nghĩ đến sự chết và thống hối.  

- Tuân phục là một tác động của đức tin (bv 6). 

- Tuân phục phát sinh lòng khiêm hạ và sự thanh 

thoát (bv 7) 

- Kỷ niệm về đan viện của các đan sĩ sám hối 

(bv 8, 9). 
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- Tuân phục vô điều kiện: sự tin tưởng đối với 

bề trên là nền tảng của sự tuân phục (bv 10,11). 

- Thống hối: “sự đau buồn phát sinh niềm vui”, 

đau buồn khi không được yêu đủ (bv 12). 

- Phát sinh lòng khiêm hạ (bv 13). 

- Những giọt nước mắt của tình yêu (bv 14); ơn 

nước mắt (bv 15). 

- Đau buồn phát sinh niềm vui (bv 16 và 17). 

Đời sống thực hành được tiếp tục trình bày qua 

việc liệt kê các nết xấu đối nghịch với các nhân đức: 

Climaque trình bày không rõ như Évagre hay Gioan 

Cassianô. Gioan Climaque nhấn mạnh đến 6 nết xấu 

được xếp theo cặp: những nết xấu liên quan đến “nộ 

năng”: giận dữ và chán nản, liên quan đến “dục năng”; 

tham ăn và dâm đãng, liên quan đến “trí năng”; vô cảm 

và ham hố danh vọng (kiêu ngạo).  

Nóng giận là đối nghịch với Chúa Thánh Thần 

(bv 18), tương đương với nóng giận là hận thù. Phản 

ứng ngược lại của việc đón nhận các lời nguyền rủa là 

thinh lặng (bv 19 và 20), chán nản (bv  21)… Đời sống 

chung là một trợ lực lớn để chiến thắng các nết xấu. 
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Tiếp đến, đối tượng các nết xấu là thân xác, như: 

tham ăn và dâm đãng, Gioan Climaque còn nối kết 

chúng với hà tiện (bv 22). 

Chiến thắng chuyện tham ăn là sự thanh khiết 

(bv 23). Thanh khiết nhắm tới sự biến hình của thân 

xác và biến tình yêu nhân loại trở thành tình yêu thần 

thiêng. 

Sự hám danh được Gioan trình bày như là mẹ 

của kiêu ngạo (bv 24). Người kiêu ngạo tin mình giàu 

có, nhưng tận sâu thẳm đó là dấu chỉ của sự nghèo nàn 

tột cùng (bv 25). 

* Đích điểm của cuộc chiến chống các đam 

mê, là các hoa trái của ba nhân đức: biện phân, giản 

đơn, khiêm hạ. 

- Biện phân: linh hồn được thanh luyện nhận ra 

chính mình và nhận ra thánh ý Thiên Chúa. Linh hồn 

tiến vào một thế giới, trong đó được tham dự vào sự - 

giản đơn của chính Thiên Chúa (bv 26). 

- Khiêm hạ: khiêm hạ kết hiệp với giản đơn. 

Khiêm hạ là một ơn huệ vô giá của Thiên Chúa (bv 

27). Đức khiêm hạ là con của Thiên Chúa (bv 28). 
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Chiêm niệm: Ở đỉnh thang, linh hồn đã được duy 

nhất hoá thì cũng có khả năng kết hợp với Thiên Chúa 

qua chiêm niệm. Bốn từ có thể hoán chuyển với nhau: 

an tĩnh, cầu nguyện, bình thản và bác ái.  

* An tĩnh là một lối sống nhưng cũng là một thái 

độ nội tâm (bv 29). Đó là một sự tôn thờ Thiên Chúa, 

là chính cầu nguyện liên lỉ (bv 30), là khung trời nội 

tâm, sự phục sinh trước thời hạn (bv 31). 

* Cầu nguyện: Gioan trình bày cả một đạo lý về 

cầu nguyện trong “Chiếc Thang Thánh”. 

- Cầu nguyện phải được chuẩn bị bằng sự vắng 

bóng của hận thù (bv 32). 

- Cầu nguyện là công việc của đức tin (bv 33). 

- Cầu nguyện không luôn luôn dễ dàng (bv 34). 

- Liên kết với cuộc sống thực tế (bv 35). 

- Kiên nhẫn như là một hoa trái của cầu nguyện 

(bv 36). 

- Thiên Chúa là thầy dạy cầu nguyện, cầu 

nguyện là một ân huệ (bv 37). 
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- Trong cầu nguyện, Thiên Chúa cho biết tình 

trạng của tâm hồn (bv 38). 

- Cầu nguyện giản đơn (bv 39). 

- Cầu nguyện bằng một lời, kêu Danh Thánh 

Chúa Giêsu liên kết với nhịp sống. 

- Cầu nguyện giúp cầu nguyện liên lỉ và cầu 

nguyện liên lỉ giúp tăng cường cầu nguyện (bv 41). 

- Cầu nguyện “lửa”: thiên thần cầu nguyện trong 

chúng ta (bv 42). 

* Thanh thoát: linh hồn lúc đó không còn đam 

mê, luôn hướng về Thiên Chúa (bv 43). 

* Đức ái: Thanh thoát và đức ái là một (bv 44). 

- Con người an tĩnh được lôi cuốn vào thế giới 

của đức ái thần linh (bv 45). 

- Con người an tĩnh trở nên nơi cư ngự của 

Thiên Chúa, Đấng biến hình họ (bv 46). 

c. Phần phụ lục: những lời khuyên gởi đến các 

bề trên, linh phụ và những mục tử. 
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- Ơn huệ Thiên Chúa hoạt động vì đức tin của 

anh em (bv 47). 

- Bề trên phải nên đồng dạng với Chúa Kitô 

trong mọi hoàn cảnh (bv 48). 

- Bề trên phải tự phản tỉnh (bv 49). 

Kết Luận: 

- Gioan Climaque là một mục tử, ngài không để 

chiên bị lạc, nhưng tiến bước vững vàng trên con 

đường tu đức. 

Ngài còn xác tín: đan sĩ phải là người sống Tin 

Mừng một cách nghiêm túc, hoặc “bạo lực có tính Tin 

Mừng” như một ngọn lửa không tắt (bv 50). 

- Đan sĩ không được bằng lòng với việc sống 

như một Kitô hữu lương thiện, nhưng phải bước theo 

Chúa Kitô, ấp yêu Thánh Giá để tiến tới sự thần hoá 

toàn hữu thể của mình.  

- Dầu vậy, nỗ lực này thích ứng với từng người, 

phải có sự biện phân. Mỗi người phải hành động hết 

sức mình theo như đòi hỏi của Tin Mừng, của Thiên 

Chúa tình yêu, Đấng đã chịu khổ hình vì yêu thương. 
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- Mục tử phải biện phân: điều Thiên Chúa đòi 

hỏi và khả năng của con người.  

- Khiêm hạ chiếm hàng đầu: Đan sĩ tiến bộ nhất 

là người tin rằng mình là người bất xứng nhất và luôn 

tự nhủ, “Tôi bắt đầu lại”. 

- Nền tảng của đời sống thiêng liêng là lòng 

thống hối, tận đỉnh điểm là đức ái. 

 

TRÍCH DẪN BẢN VĂN  (Gioan Climaque) 

(Bản văn 1. 1,26). “Ai vì sợ hãi mà từ bỏ thế 

gian thì giống như nhang đang cháy. Trước tiên nó 

phát sinh mùi thơm, nhưng kết cục là khói đen. Người 

vì hy vọng một phần thưởng mà từ bỏ thì giống như 

chiếc bánh xe luôn quay cùng một cách thức. Nhưng 

người vì tình yêu Thiên Chúa mà rút lui khỏi thế gian 

thì thủ đắc ngay từ khởi đầu ngọn lửa bên trong. Ngọn 

lửa này, như ngọn lửa trong rừng rậm, sẽ toả lan và 

gây nên một trận hoả hoạn lớn”. 

(Bản văn 2. 1,20). “Những người, dù còn mang 

thân xác, đã thực hiện cuộc tiến lên cõi trời, cần phải 

tự ép mình và không ngừng chịu đau khổ, nhất là lúc 
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khởi đầu của việc họ từ bỏ, cho tới khi khuynh hướng 

của họ chiều về khoái lạc và trái tim vô cảm của họ 

được biến đổi thành một thiên hướng bền vững về tình 

yêu Thiên Chúa và về sự thanh khiết, bằng một sự 

thống hối hiển nhiên”.  

(Bản văn 3. 1,31). “Vào bước đầu việc chúng ta 

từ bỏ, chắc chắn chúng ta phải vất vả khổ cực cay 

đắng nhiều để thực hành nhân đức. Nhưng khi chúng 

ta đã thực hiện được vài tiến triển, chúng ta không còn 

cảm thấy khó nhọc nữa hoặc chỉ còn một chút. Và khi 

tâm tính trần gian của chúng ta đã hao mòn và được 

chế ngự bằng nhiệt tâm của chúng ta, chúng ta sẽ thực 

hành những nhân đức với nhiều niềm vui, nhiệt tình, 

tình yêu, và cùng với một ngọn lửa thần thiêng bừng 

cháy”. 

(Bản văn 4. 2,1). “Người nào thật sự yêu mến 

Thiên Chúa, người thật sự tìm kiếm để sở hữu Vương 

Quốc sẽ đến, người thật sự cảm thấy hối hận về các lỗi 

phạm của mình, người thật sự đạt đến chỗ luôn ghi 

nhớ đến hình phạt đời đời, người thật sự được linh 

động bởi sự sợ hãi cùng đích đời mình, người đó 

không còn tình yêu nào khác, không còn mối bận tâm 

nào khác, không còn ưu tư đến tiền bạc, giầu sang, cha 

mẹ, vinh quang trần thế, bạn hữu, anh em hay bất cứ 
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điều gì trên trái đất này. Nhưng khi đã vất bỏ mọi 

quyến luyến và tất cả lo âu liên quan đến những điều 

đó, và còn hơn nữa không còn lo đến xác thịt mình, họ 

sẽ đi theo Chúa Kitô, trần trụi, không bận tâm, với tất 

cả nhiệt tâm, luôn hướng nhìn trời cao, như lời của 

thánh vương Đavít: “Lạy Chúa, con không ngừng theo 

Ngài, và con không ước ao ngày và sự nghỉ ngơi của 

con người”. 

(Bản văn 5. 3,1) “Lưu đày tự ý, chính là từ bỏ 

dứt khoát tất cả những gì mà nơi quê hương mình, 

ngăn cản chúng ta không đạt được mục đích của 

chúng ta là yêu mến Thiên Chúa. Lưu đày tự ý, chính 

là một thái độ dè dặt, một sự khôn ngoan còn chưa 

được biết đến, một sự thận trọng không biểu lộ ra bên 

ngoài, một cuộc sống ẩn kín, một sự thèm muốn điều gì 

là hèn hạ, một đam mê về điều gì làm đau khổ, một 

ước muốn bền vững Thiên Chúa, một tình yêu dào dạt, 

một sự từ bỏ danh vọng giả trá, một vực thẳm của 

thinh lặng”. 

(Bản văn 6. 4,9). “Các Thánh phụ dạy rằng việc 

đọc (hát) Thánh vịnh là một khí giới, cầu nguyện là 

một thành lũy, và những giọt lệ tinh tuyền là một sự 

tắm gội. Những sự tuân phục diễm phúc, các ngài coi 
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như là sự tuyên xưng đức tin; vì không có nó, không ai 

tránh khỏi đam mê sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa”. 

(Bản văn 7. 4,23). “Nơi đó tôi đã thấy những 

con người đã sống gần năm mươi năm trong tuân 

phục. Và vì tôi khẩn xin họ cho tôi biết niềm an ủi nào 

họ đã rút ra từ việc làm cực nhọc đó, những người này 

trả lời rằng họ đã đi đến tận đáy của vực thẳm khiêm 

hạ; những người khác nói rằng họ đã thủ đắc được 

một sự thản nhiên hoàn hảo và giải thoát khỏi mọi 

phiền muộn do lăng mạ và sỉ nhục”. 

(Bản văn 8. 4,78). “Từ tuân phục phát sinh 

khiêm hạ, từ khiêm hạ là sự  thản nhiên. Thật vậy, như 

đã viết: “Trong lòng khiêm hạ, Thiên Chúa đã nhớ đến 

chúng ta, và Người đã cứu chúng ta khỏi mọi kẻ thù”. 

Như vậy, không gì có thể ngăn cản chúng ta nói lên 

rằng tuân phục phát sinh sự thản nhiên, và chính tuân 

phục đưa đức khiêm hạ đến hoàn thiện. Thật vậy, 

khiêm hạ là khởi đầu của tính thản nhiên, cũng như 

ông Maisen là khởi đầu của lề luật”. 

(Bản văn 9. 4,60). “Một ngày kia tôi hỏi một vị 

thầy có kinh nghiệm nhất, và xin giải thích làm sao 

tuân phục mang lại lòng khiêm hạ. Vị đó trả lời tôi như 

sau: “Một đan sĩ tuân phục và phán đoán lành mạnh, 
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dù rằng vị đó phục sinh kẻ chết hay nhận được ơn 

nước mắt hoặc đã thoát khỏi mọi cuộc chiến, nghĩ 

rằng tất cả những điều đó đều do lời cầu nguyện của 

linh phụ của mình. Vị đan sĩ đó thoát khỏi mọi thứ tự 

phụ. Như vậy, làm sao đan sĩ đó có thể tự phụ về việc 

làm do sự trợ lực của linh phụ chứ không phải của sức 

phấn đấu riêng mình?” 

(Bản văn 10. 4,7). “Tuyệt đối cần thiết là tất cả 

những ai đặt niềm tin không lay chuyển nơi các bề trên 

của mình thì giữ trong trái tim mình ký ức thường 

xuyên và không phai nhoà về các hành vi tốt của các 

ngài. Thật vậy, khi ma quỉ gieo vào lòng họ sự ngờ vực 

đối với các bề trên, chúng xoá nhoà tất cả những ký ức 

đó. Lòng tin tưởng càng triển nở trong tâm hồn, thân 

xác càng nhiệt thành chu toàn phận vụ của mình. 

Nhưng kẻ nào bắt đầu nghi ngờ, thì đã té ngã rồi”. 

(Bản văn 11. 4,133). “Nếu bề trên của bạn 

không ngừng sửa lỗi bạn, và nếu tình yêu và lòng tin 

tưởng của bạn nơi ngài cũng lớn dần, thì chính Chúa 

Thánh Thần đã đến với bạn một cách vô hình để cư 

ngụ trong tâm hồn bạn, và quyền năng Đấng Tối Cao 

phủ bóng trên bạn. Nhưng bạn đừng có tự tôn và đừng 

vui khoái vì đã can đảm chịu đựng những mạ lị và 

những điều nhục nhã. Đúng hơn hãy than khóc vì đã 
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làm điều gì đó đang phải chịu những đối xử như vậy 

và vì đã làm giao động một tâm hồn khi kích thích nó 

chống lại bạn”. 

(Bản văn 12. 7,45). “Có thể xảy ra được chăng 

trường hợp một người nào đó đã sống sốt sắng cả đời 

trong đời đan tu, không bao giờ đánh mất một ngày, 

một giờ, một khoảnh khắc nào, nhưng đã dâng hiến 

hoàn toàn cho Thiên Chúa, khi nghĩ rằng người ta 

không bao giờ thấy lại hai lần cùng một ngày trong 

đời sống của mình?” 

(Bản văn 13. 5,42). “Người nào than khóc về 

mình thì không đếm xỉa đến những giọt nước mắt, 

không đếm những lỗi phạm của tha nhân, cũng không 

đếm những điều người ta quở trách mình”. 

(Bản văn 14. 7,9). “Những lời than thở và sự 

đau buồn kêu thấu đến Thiên Chúa. Những giọt lệ do 

lòng tôn sợ can thiệp giúp chúng ta. Nhưng những giọt 

lệ của tình yêu rất thánh tỏ cho chúng ta biết là lời cầu 

nguyện của chúng ta đã được khấng nhận”. 

(Bản văn 15. 7,28). “Trong bản tính tự nhiên 

cũng như trong lòng thống hối, cần phải phân biệt 

điều gì gây xúc động nhất thời và điều gì do chuyển 

động từ nơi khác. Khi tâm hồn chúng ta, khi không có 
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một chút cố gắng cá nhân nào, cảm thấy từ đáy lòng 

mình những giọt lệ và cảm thấy mủi lòng và an bình, 

chúng ta hãy chạy đến! Vì Chúa đã đến mà không cần 

phải mời mọc, Người đưa cho chúng ta miếng bọt biển 

của sự đau buồn mà đối với Người rất thiết thân, và 

những giọt nước làm tươi mát những giọt lệ làm vui 

lòng Thiên Chúa để xoá sạch món nợ của tội lỗi chúng 

ta. Bạn hãy giữ lấy những giọt lệ này như chính con 

ngươi mắt mình tới khi nào những giọt lệ cạn khô. 

Thật vậy, rất ư là cao cả sức mạnh của lòng thống hối, 

vượt trên tất cả lòng thống hối phát sinh từ cố gắng và 

suy tư của chúng ta”. 

(Bản văn 16. 7,54). “Khi tôi suy xét đến bản 

chất của sự thống hối, tôi hết sức kinh ngạc. Làm sao 

người ta lại đặt tên đau khổ và buồn bã lại có thể ẩn 

chứa trong lòng chúng niềm vui và hoan lạc, như là 

sáp chứa đựng mật ong? Đó là một sự thống hối cần 

phải được nhận dạng, một cách đặc biệt, như là một 

ân huệ Thiên Chúa ban. Khi ấy, trong tâm hồn chỉ còn 

là niềm hoan lạc mà không thấy hoan lạc thật sự, 

nhưng Thiên Chúa an ủi tâm hồn tan vỡ một cách kín 

đáo”. 
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(Bản văn 17. 7,44). “Người đã mắc sự đau buồn 

phước lạc và tràn đầy ân sủng như mặc áo cưới, thì 

biết đến nụ cười thiêng liêng của linh hồn”. 

(Bản văn 18. 8,18). “Chúa Thánh Thần được 

gọi là bình an của linh hồn và thật sự Ngài là như vậy. 

Sự nóng giận được gọi là giao động của con tim và 

thật sự nó là như vậy. Như thế, không có gì đối nghịch 

với Chúa Thánh Thần bằng sự nóng giận”. 

(Bản văn 19. 9,12). “Bạn biết rằng bạn đã hoàn 

toàn loại bỏ điều tồi tệ là hận thù, không phải chỉ khi 

bạn cầu nguyện cho người đã lăng mạ bạn, cũng 

không phải bạn trao đổi với  họ quà tặng hay khi bạn 

mời họ cùng dùng bữa, nhưng mà còn nữa, khi bạn 

biết được là họ bị rơi vào trong một thảm hoạ thiêng 

liêng hay thể lý, bạn đau khổ và khóc lóc cho họ như 

cho chính mình”. 

(Bản văn 20. 11,5). “Người bạn của thinh lặng 

tiến gần đến Thiên Chúa; người đó tương giao với 

Người trong ẩn kín và nhận được ánh sáng của 

Người”. 

(Bản văn 21. 13,8). “Vào giờ thứ ba, tên qủi 

chán chường làm chúng ta run lên, nhức đầu và cả 

đau thắt ruột. Gần đến giờ thứ chín, đan sĩ tìm lại 
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được một chút sức khoẻ, và khi bàn ăn đã dọn sẵn, liền 

nhảy khỏi giường. Nhưng khi đến giờ cầu nguyện, thân 

xác lại cảm thấy mệt mỏi một lần nữa. Đang khi cầu 

nguyện, tên quỉ ru đan sĩ ngủ gục và cắt quãng giữa 

những câu Thánh vịnh là những cái ngáp trẹo quai 

hàm, không đúng lúc”. 

(Bản văn 22. 14,22). “Bụng no là cạn khô dòng 

lệ. Nhưng khi bụng đói (khô), thì nước mắt tuôn trào 

như suối”. 

(Bản văn 23. 15,2). “Sự thanh khiết lấy tính phi 

thể lý làm bản tính của mình. Thanh khiết là nơi trú 

ngụ Chúa Kitô yêu thích nhất, là địa đàng của con tim. 

Sự thanh khiết là một từ chối siêu nhiên tính tự nhiên. 

Đó là điều kiện của một thân xác hay chết và hư hoại 

cạnh tranh một cách tuyệt vời những thân xác bất 

hoại”. 

(Bản văn 24. 21,35). “Một người kia nhận được 

ơn thị kiến quan sát kỹ điều đó và cho tôi biết điều ông 

đã thấy. Ông nói: “Một ngày kia, trong khi tôi ngồi 

tham dự cuộc hội họp, thì tên quỉ hám danh và kiêu 

ngạo đến ngồi gần tôi, mỗi tên một bên”. 

Một tên lấy ngón tay của hám danh chọc vào tôi, 

bắt tôi kể thị kiến mà tôi đã thấy và một vài công việc 
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mà tôi đã chu toàn trong sa mạc. Nhưng ngay khi tôi 

thoát khỏi và nói với nó: “Ước gì những người muốn 

điều xấu cho tôi thì hãy cút đi!” (Tv 39, 15), thì tên quỉ 

ngồi bên trái  liền rỉ tai tôi: “Tuyệt! bạn đã hành động 

đúng, rất tốt! Này đây bạn đã trở thành cao cả vì đã 

chiến thắng người mẹ bất cẩn của tôi!” 

Quay mặt về phía tên quỉ đó, tôi áp dụng câu 

Thánh vịnh: “Ước gì mọi kẻ nói với tôi “tốt lắm, tốt 

lắm” phải tháo lui”. Tôi liền hỏi nó: “Tại sao sự hám 

danh lại là mẹ của kiêu ngạo?” Nó trả lời: “Những lời 

ca tụng tâng linh hồn lên cao và làm phồng mũi. Một 

khi tâm hồn đã được tâng cao, thì kiêu ngạo liền đón 

lấy, nâng nó lên cao tận trời và liền sau đó dìm nó sâu 

trong đáy vực thẳm”. 

(Bản văn 25. 22,23). “Kiêu ngạo là sự nghèo 

khó tận cùng của tâm hồn, tưởng rằng mình giầu sang 

và coi bóng tối như là ánh sáng. Đam mê xấu xa này, 

không những cản bước mọi tiến triển, mà nó còn xô 

chúng ta xuống từ đỉnh cao của nhân đức”. 

(Bản văn 26. 24,18). “Tất cả chúng ta muốn kéo 

Thiên Chúa đến với chúng ta, thì chúng ta hãy tiến đến 

với Người như những môn sinh đến với thầy mình, với 

tất cả sự giản đơn, không giả hình cũng không ác ý 
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hay tính toán mưu mẹo hoặc phức tạp. Thật vậy, Thiên 

Chúa là giản đơn và không phức tạp, Người muốn các 

tâm hồn đến với Người cũng giản đơn và vô tội. Vì các 

bạn sẽ không bao giờ bắt gặp sự giản đơn tách biệt 

khỏi sự khiêm hạ”. 

(Bản văn 27. 25,9). “Người cưới đức khiêm hạ 

thì hiền lành, nhẫn nhục, đầy lòng thương, trắc ẩn với 

mọi người, an bình, rạng rỡ niềm vui, ngoan hiền, ít 

đối lập, tỉnh thức, năng động, và gồm tóm tất cả, thản 

nhiên, vì “Thiên Chúa đã nhớ lại chúng ta trong lòng 

khiêm hạ và đã giải thoát chúng ta khỏi quân thù”, 

khỏi những đam mê và những vết nhơ tội lỗi nơi tâm 

hồn chúng ta”. 

(Bản văn 28. 25,68). “Có ai đó sống một ngày 

trong lòng mình cái đẹp của đức khiêm hạ, và lòng đầy 

thán phục, xin nói cho biết tên của người đã sinh ra 

đức khiêm hạ. Với nụ cười rạng rỡ bình an, sự khiêm 

hạ sẽ nói: Tại sao bạn lại ước ao biết đến tên của 

người đã sinh ra tôi? Người đó không có tên gọi, và tôi 

không thể nói cho bạn biết trước khi bạn chiếm hữu 

được Thiên Chúa! Vinh quang Người đến muôn thuở 

muôn đời”. 
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(Bản văn 29. 27,4). “Sự khởi đầu của an tĩnh là 

tránh xa tiếng động, bởi vì tiếng ồn ào làm giao động 

chiều sâu tâm hồn. Sự hoàn hảo của nó là không sợ 

một sự giao động nào và luôn luôn thanh thoát”. 

(Bản văn 30. 27,18). “Người an tĩnh là người 

tuyên bố rõ ràng: “Lạy Chúa, hồn con đã sẵn sàng!”. 

Người an tĩnh là người nói rằng: “Tôi ngủ, nhưng tim 

tôi thức”. 

(Bản văn 31. 27,16). “Tôi đã thấy những người 

an tĩnh no thoả mà không làm thoả mãn lòng khao 

khát Thiên Chúa nồng cháy, làm lửa cháy bằng chính 

ngọn lửa, tình yêu bằng chính tình yêu, khao khát bằng 

khao khát”. 

(Bản văn 32. 28,4). “Khi bạn đến trình diện 

trước nhan Chúa, ước gì chiếc áo thụng của tâm hồn 

bạn hoàn toàn được kết dệt bằng sợi chỉ của sự vắng 

bóng hận thù. Làm cách khác, bạn chẳng rút được lợi 

ích gì từ việc cầu nguyện của bạn”. 

(Bản văn 33. 27,69). “Đức tin là đôi cánh của 

cầu nguyện. Không đức tin, lời cầu nguyện của tôi lại 

trở về trong lòng dạ tôi”. 
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(Bản văn 34. 4,104). “Khi những kẻ lười biếng 

cảm thấy những lệnh truyền là nặng nề, thì họ bắt đầu 

xét cầu nguyện là hơn. Nhưng khi họ coi các lệnh 

truyền nhẹ nhàng, thì họ trốn cầu nguyện như là tránh 

lửa”. 

(Bản văn 35. 4,112). “Người tôi tớ chân thực là 

người mà trong thân xác còn ở giữa nhân loại, nhưng 

trong tinh thần qua cầu nguyện gõ cửa trời”. 

(Bản văn 36. 28,32). “Sau thời gian dài kiên 

nhẫn trong cầu nguyện, bạn đừng nói là bạn chẳng đi 

đến đâu. Vì bạn đã đạt được kết quả. Thật vậy, đâu là 

thiện hảo to lớn hơn việc gắn bó với Thiên Chúa và 

kiên tâm không chán nản trong việc kết hiệp với 

Người?” 

(Bản văn 37. 28,67). “Bạn hãy can đảm lên, bạn 

sẽ có chính Thiên Chúa là thầy dạy cầu nguyện. Không 

có thể học nhìn thấy bằng lời nói, vì nhìn thấy gắn liền 

với bản tính tự nhiên. Cũng vậy, không thể học biết vẻ 

đẹp của cầu nguyện bằng lời khuyên dạy của người 

khác. Cầu nguyện chỉ được học bằng chính cầu 

nguyện, và Thiên Chúa là thầy dạy, chính Người dạy 

cho con người khoa học này, chính Người ban ơn cầu 
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nguyện cho người cầu nguyện và chúc lành năm tháng 

của chính nhân”. 

(Bản văn 38. 28,37) “Sự cầu nguyện của bạn sẽ 

tỏ cho bạn biết về tình trạng tâm hồn bạn. Thật vậy, 

các thần học gia gọi cầu nguyện là tấm gương soi của 

đan sĩ”. 

(Bản Văn 39. 28,9) “Khi bạn cầu nguyện, bạn 

đừng tìm những từ phức tạp. Vì rằng tiếng khóc trẻ sơ 

sinh đơn giản và không thay đổi thường làm cảm xúc 

Cha Trên Trời”. 

(Bản văn 40. 28,19) “Khởi đầu của cầu nguyện 

hệ tại việc bằng chỉ một lời loại bỏ những tư tưởng 

ngay vào lúc chúng xuất hiện. Tình trạng trung chuyển 

hệ tại việc giữ tâm trí chúng ta trong điều chúng ta 

đang nói và nghĩ tới. Và sự hoàn hảo của nó, là chính 

niềm hoan lạc trong Thiên Chúa”. 

(Bản văn 41. 28,34). “Bạn hãy chuẩn bị cho 

mình sự cầu nguyện liên lỉ của tâm hồn vào những lúc 

bạn dành cho cầu nguyện, và bạn sẽ có những bước 

tiến triển. Tôi đã chứng kiến thấy những người nổi bật 

qua sự tuân phục của họ, và họ cố gắng bao lâu có thể 

để gìn giữ trong lòng mình nghĩ tưởng đến Thiên 

Chúa. Vào lúc cầu nguyện, họ có thể hồi tâm ngay lập 
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tức và tuôn tràn những dòng lệ, bởi vì họ đã được 

chuẩn bị trước đó bằng sự tuân phục thánh thiện”. 

(Bản văn 42. 28,11). “Nếu một lời cầu nguyện 

của bạn chất đầy bạn sự êm dịu hay thống hối, hãy lưu 

lại đó, vì khi ấy thiên thần hộ thủ ở đó và cầu nguyện 

với chúng ta”. 

(Bản văn 43. 29,2). “Con người đó thật sự trở 

nên vô cảm, đã biến thân xác mình thành bất hoại, 

nâng cao trí năng lên trên các tạo vật và tất cả các 

quan năng đều phục tùng, và là người, vì giữ tâm hồn 

mình hiện diện trước nhan Chúa, nên không ngừng 

hướng về Người trong một lực đẩy vượt trên chính sức 

lực riêng của mình”. 

(Bản văn 44. 30). “Đức ái, sự vô cảm và tình 

hiếu tử chỉ khác biệt nhau qua tên gọi. Như ánh sáng 

và ngọn lửa cũng chỉ đưa đến cùng một hiệu quả, tôi 

nghĩ rằng ba thực tại trên cũng vậy”. 

(Bản văn 45. 30,12). “Một người mẹ không thể 

siết chặt đứa con mới sinh của mình hơn thêm nữa 

được, thì đứa con của đức ái cũng không gắn bó với 

Thiên Chúa trong mọi lúc được hơn thế nữa”. 
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(Bản văn 46. 30,16). “Nếu khuôn mặt của người 

được yêu sản sinh trong tất cả hữu thể chúng ta một sự 

biến đổi rõ rệt và làm chúng ta vui tươi, rạng rỡ, 

không luỵ phiền lắng lo, thì khuôn mặt của Thiên Chúa 

trong một tâm hồn trong trắng sẽ là gì khi Người đến 

ngự một cách vô hình?” 

(Bản văn 47. Mục tử, 53). “Như mọi vị bề trên, 

bạn hãy tự vấn xem ơn huệ Thiên Chúa thường không 

hạ cố hoạt động qua chúng ta vì đức tin của những 

người được ủy thác cho chúng ta, mà không phải vì sự 

tinh tuyền của chúng ta”. 

(Bản văn 48. Mục tử, 28). “Ai nhận lãnh chức 

vụ mục tử, thì chính tình yêu Đức Kitô đã đóng đinh Vị 

Mục Tử ấy”. 

(Bản văn 49. Mục tử, 100). “Khi viết cho bạn 

điều này, tôi tin là nghe thấy lời này: Bạn là người dạy 

dỗ người khác, bạn lại không dạy dỗ được chính bạn”. 

(Bản văn 50. 28,19). “Ai là người đan sĩ trung 

thành và khôn ngoan? Đó là người đã bảo tồn nghị lực 

của mình mà không để bị nó dập tắt và là người vào 

cuối đời, đã ngày ngày không ngừng thêm lửa vào lửa, 

thêm nghị lực vào nghị lực, thêm ước muốn vào ước 

muốn và thêm nhiệt tâm vào nhiệt tâm”. 
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Tiếp theo là thánh Biển Đức, được cảm hứng từ 

các Tổ phụ sống đời đan tu và những bậc Thầy trong 

đường tu đức. Ngài đã viết nên Tu Luật. Tu Luật thánh 

Biển Đức cảm hứng vừa theo hướng viện tu chiều 

ngang (Luật Mẹ: Pacômiô, Basiliô và Augustinô), và 

viện tu chiều dọc (Giáo huấn của các Linh phụ Đan tu, 

Những Thể Chế Viện Tu và một số luật Thầy Vô Danh 

khác). Trong chương 73, sau khi nói đến đời sống của 

các Thánh phụ, thánh Biển Đức khuyên môn sinh nên 

đọc các bài Giáo Huấn (diễn văn), Thể Chế của 

Cassianô và Tu Luật Basiliô. Điểm son của Tu Luật 

Biển Đức là sự quân bình và cẩn trọng cùng với kinh 

nghiệm sống đời đan tu của ngài. 

 

IX. THÁNH BIỂN ĐỨC (480-547) 

         1. Tiểu sử 

Biển Đức chào đời 

năm 480 tại miền Norcia, 

nước Ý, trong một gia đình 

quý tộc, từ nhỏ ngài đã được 

gửi học ở Rôma, nhưng nếp 

sống đô thị đã không làm say mê con tim của ngài ; 
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trái lại nó giúp ngài nhận ra một chân trời mới về lý 

tưởng đan tu. Biển Đức đã cùng vú nuôi rời kinh thành 

Rôma, xuống Enffide, cùng nhập đoàn những người 

khắc kỷ tu thân. 

Biển Đức đã lui về nơi thanh vắng tại Subiaco 

cách Rôma khoảng 70 km. Ngài ẩn mình trong một 

hang nhỏ và học tập tu trì với một ẩn sĩ tên là Rômanô. 

Sau ba năm, danh tiếng thánh thiện của ngài đồn đi xa 

có nhiều người biết đến. Các đan sĩ ở Vicovaro mời 

ngài làm bề trên của họ nhưng sau thấy không thành 

công, ngài trở về lại Subiaco. Tại đây có nhiều môn đệ 

đến xin thụ giáo với ngài và thánh nhân đã lập tu viện 

tiên khởi, phân chia từng nhóm, mỗi nhóm 12 người 

sống theo Luật thánh Pacômiô. 

Trong thời điểm này, lý tưởng tu hành chưa 

được toại nguyện lại thêm lòng ghen tỵ của một giáo sĩ 

địa phương; vì thế năm 525, ngài đã phải dời đến 

Monte Cassino, một ngọn đồi ở giữa Rôma và Napoli. 

Chính ngọn núi này là nơi quan phòng của Thiên Chúa 

để cho hạt giống chiêm tu Biển Đức phát triển thành 

cây cải khổng lồ về tu trào Biển Đức và tu trào Tây 

phương. Cuốn “Luật Đan Sĩ” cũng đã được thoát thai 

từ đây như một báu vật cho con cái trước lúc ngài 

nhắm mắt lìa đời vào năm 547. 
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2. Cảm hứng linh đạo từ các Vị Tiền Bối 

Có thể nói “Luật Đan Sĩ” (Regula Monachorum) 

của thánh Biển Đức được rút tỉa và tổng hợp từ những 

giá trị tinh túy của các vị tiền bối như: Thánh Pacômiô, 

thánh Basiliô và thánh Augustinô. Đây cũng là bản đúc 

kết kinh nghiệm của trên 40 năm làm Viện phụ. Linh 

đạo thánh Biển Đức có tính cách quyết liệt, nhưng thực 

tiễn và sâu rộng, đã ảnh hưởng hầu như đa số các tu 

viện thời bấy giờ. Thế giới theo văn hóa La-tinh đã hấp 

thụ một cách sâu xa tinh thần và lối sống của linh đạo 

thánh Biển Đức. Tu Luật Biển Đức được coi là quân 

bình nhất trong các tu luật thời cổ. Sự quân bình đó 

được thể hiện rõ trong cách sắp xếp sinh hoạt cộng 

đoàn. Ba phần vụ chính: Thần vụ, Lao tác, Học hành 

chiếm số giờ ngang nhau trong ngày của đan sĩ. Người 

ta nhận định rằng, điểm son trong linh đạo của ngài là 

“đức cẩn trọng và chừng mực”. 

Khi nói về linh đạo của thánh Biển Đức tức là 

nói về lối sống và con người của thánh nhân. Trong 

cuốn “Đối thoại”, thánh Grêgôriô Cả nhận xét: “Thánh 

Biển Đức không dạy gì khác ngoài những điều ngài đã 

sống”. Daniel Rops còn khẳng định rõ hơn: “Tất cả 

con người Biển Đức là ở trong Tu Luật. Nếu muốn 

khám phá dung mạo thiêng liêng của ngài, thì chúng ta 
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phải rút lấy những nét từ Tu Luật, vì nó là bức chân 

dung đích thực về ngài”. Thế nhưng để có bức chân 

dung đích thực đó, thánh nhân đã phải làm gì? Văn hào 

Bossuet quả quyết: “Thánh Biển Đức đã biết chắt lọc 

được những chất cốt yếu của đạo Công giáo, toát yếu 

được toàn bộ Giáo lý Tin Mừng, những giáo huấn của 

các Giáo phụ, các bậc chân tu tiền bối và những lời 

khuyên trọn lành để làm nền tảng cho bộ luật này”. Cụ 

thể ngài đã trích dẫn: sách Tin Mừng Matthêu 30 lần, 

Luca 13 lần, thư của thánh Phaolô 48 lần, Thánh vịnh 

37 lần, sách khôn ngoan 12 lần, các sách châm ngôn, 

nhất là các sách Giáo phụ đến 112 lần và cảm hứng 

một phần lớn lấy từ luật này (Regula Magistri)... Như 

thế, chừng đó đủ minh chứng về “kiến thức Thánh 

khoa” của ngài.  

Tuy nhiên, ngày nay nhiều tác giả nhận định 

rằng: Luật thánh Biển Đức là “Luật quy Kitô”, điều đó 

cũng rất dễ nhận ra, chẳng hạn như: “Hãy bỏ mình 

theo Chúa Kitô” (Tu Luật 4,10), “Không có gì quí hơn 

lòng mến Chúa Kitô” (Tu Luật 4,21), “Đó là nhân đức 

của những người không quí gì hơn Chúa Kitô” (Tu 

Luật 5,2), “Tuyệt đối, không lấy gì hơn Chúa Kitô” 

(Tu Luật 72,11). Thiết tưởng đó là những cơ sở nền 

tảng cho linh đạo Biển Đức qua đời sống cầu nguyện 

và lao động của các đan sĩ.  
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3. Linh đạo  

Nền tảng căn bản của linh đạo Biển Đức dựa 

trên câu châm ngôn: “Cầu Nguyện và Lao Động” (Ora 

et Labora). Tuy nhiên, Đức Kitô phải là trung tâm 

điểm đời sống và sinh hoạt của các đan sĩ: “Tuyệt đối 

không lấy gì hơn Chúa Kitô” (Tu Luật 72,11). Nói 

cách khác, thánh Biển Đức dạy các đan sĩ tập sống 

dưới sự hiện diện của Thiên Chúa xuyên qua đời sống 

cầu nguyện và công việc hằng ngày. 

a. Cầu nguyện 

Đời đan sĩ là cuộc đời tìm Chúa. Con đường để 

người đan sĩ gặp gỡ Thiên Chúa chính là cầu nguyện. 

Như vậy, cầu nguyện là phương thế thiết yếu đưa 

người đan sĩ vào trong mối tương giao mật thiết với 

Thiên Chúa. 

Các giờ thần vụ: Có nhiều phương thế khác 

nhau trong việc cầu nguyện, nhưng phụng vụ Thánh 

Lễ và các giờ kinh vẫn là ưu tiên. Các giờ kinh và giờ 

cầu nguyện nhịp nhàng đan kết với nhau. Sống dưới 

tâm thức có Chúa hiện diện như thể là hơi thở của 

người đan sĩ. Người đan sĩ "không lấy gì hơn việc 

Chúa". Vì vậy, lòng mộ mến việc thần vụ được thánh 

phụ Biển Đức nêu lên là một trong bốn tiêu chuẩn của 



205 

 

ơn gọi đan tu. Trong Tu Luật, thánh Biển Đức đã dành 

ra 16 chương để nói về Thần Vụ “Opus Dei" (Tu Luật 

8-20; 43; 45 và 47). 

Mở đầu bản Tu Luật, thánh Biển Đức mời gọi 

các môn sinh của Ngài: “Con ơi hãy lắng nghe lời thầy 

dạy, ghé tai lòng con mà thuận tình đón nhận lời Cha 

hiền khuyên nhủ”. Lời mời gọi của ngài cho ta thấy 

rằng, thái độ đầu tiên mà thánh nhân muốn ở người 

môn đệ là lắng nghe, lắng nghe không chỉ bằng đôi tai 

thể lý, mà còn bằng cả “tai lòng”. Vậy thì điều kiện để 

“tai lòng” lắng nghe được, trước tiên phải có môi 

trường tĩnh lặng. 

Đọc và suy niệm Lời Chúa (Lectio divina): Vấn 

đề đọc và suy niệm Lời Chúa cũng được thánh Biển 

Đức nhấn mạnh, vì đó là điều cần thiết cho cuộc sống 

đan sĩ. Chính trong Lời Chúa mà đan sĩ tìm được lẽ 

sống, Lời Chúa là lương thực bồi bổ cuộc đời và là 

Ánh Sáng dẫn đưa đan sĩ đến nguồn sự sống. Nên 

thánh Biển Đức đã dành cho giờ đọc Sách Thánh một 

tầm quan trọng đặc biệt đáng kể, chương 48 của Tu 

Luật chứng minh điều đó. Không những khuyên mà 

ngài còn buộc các đan sĩ phải đọc và suy niệm Lời 

Chúa hằng ngày, điều đó cho thấy việc đọc sách (nhất 
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là Sách Thánh), và suy niệm Lời Chúa là một việc làm 

hết sức quan trọng đối với người đan sĩ. 

Học hành, đọc sách thiêng liêng: Ngoài việc đọc 

và suy niệm Lời Chúa, trong chương 38, thánh Biển 

Đức còn khuyên nhủ anh em hãy học hành, đọc sách 

mỗi ngày vì nó nuôi dưỡng đời sống cho các đan sĩ. 

Nhưng người đan sĩ chỉ đọc những sách đã được chỉ 

định. Đọc sách giúp cho người đan sĩ tạo được những 

tương quan đối với Thiên Chúa, tha nhân và chính bản 

thân mình. Thánh Biển Đức muốn người đan sĩ phải 

coi việc đọc sách như là một bổn phận hơn là tìm kiếm 

những sách mà mình chỉ ưa thích. Ngài còn khuyên 

nhủ đan Viện phụ hãy tạo những giờ khắc và nơi chốn 

nhất định để anh em tập trung lại một nơi để đọc sách.  

Tĩnh lặng là phương thế tuyệt hảo giúp đan sĩ dễ 

dàng gặp gỡ Thiên Chúa và sống thân mật với Ngài. 

Tĩnh lặng là sự bình an sâu lắng của tâm hồn, nơi đó 

con người sẽ nghe được tiếng nói của Thiên Chúa, của 

lòng mình, sự kỳ diệu của cuộc sống, con người và vũ 

trụ. Vì thế, việc thinh lặng không phải là thích hay 

không thích, nhưng vì lòng mộ mến được ăn rễ sâu 

trong tâm thức người đan sĩ. Người đan sĩ phải thấy sự 

thinh lặng như một nhu cầu để tiến đức, một phương 

thế tốt để kết hợp với Thiên Chúa từ đáy tâm hồn. 
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b. Lao động 

Đối với thánh Biển Đức, lao động chiếm một vị 

trí khá đặc biệt trong đời sống đan tu. Lao động trước 

hết không chỉ nhằm mưu sinh, nhưng còn để chia sẻ 

với tha nhân và là phương thế để hãm mình, giúp đan 

sĩ quân bình trong đời sống và tôn vinh Thiên Chúa. Vì 

đã kinh nghiệm về nếp sống của các đan sĩ thời ngài, 

họ thích sống lang thang không muốn ở yên một chỗ 

để mưu sinh; trái lại cứ thích sống nhờ vào người khác. 

Từ tình trạng đó, thánh nhân đã quy tụ các đan sĩ lại 

thành từng cộng đoàn, có lời khấn vĩnh cư để không 

những họ tự làm việc mưu sinh mà còn có thể chia sẻ 

cho người nghèo những thành quả lao động của mình. 

Vì thế, thánh Biển Đức đã khuyên các môn sinh của 

ngài: “Ở nhưng là thù địch của linh hồn… chỉ khi nào 

đan sĩ sống bằng thành quả của mình mới thật là đan sĩ” 

(Tu Luật 48, 8). 

Tuy nhiên, trong nếp sống cộng đoàn, thánh 

Biển Đức không chỉ chú trọng lao động chân tay mà 

ngài còn muốn cho các đan sĩ có một nếp sống quân 

bình hài hòa giữa ba phần việc: cầu nguyện, học hành 

và làm việc tay chân. Trong tinh thần đó, thánh Biển 

Đức khuyên các con cái của mình đừng quá ham mê 

làm việc mà sao lãng các bổn phận khác. Ngài nói: 
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phải ý tứ, dè dặt trong khi lao động, vì có những người 

yếu sức” (Tu Luật, 48). Ngoài ra, để đề phòng tính 

tham lam và phô trương về thành quả công việc mình 

làm, thánh nhân khuyên các đan sĩ biết nghề hãy chăm 

chỉ làm việc trong tinh thần khiêm tốn và xây dựng. 

Khi bán sản phẩm, anh em hãy bán rẻ hơn người đời 

một chút để Thiên Chúa được tôn vinh” (Tu Luật, 57, 

8-9). 

Qua những điều nói trên cho ta thấy, với thánh 

Biển Đức, lao động trước hết không chỉ để sinh sống, 

nhưng còn mang ý nghĩa khác cao hơn, đó là chia sẻ 

với anh em đồng loại đói nghèo, giúp đan sĩ quân bình, 

thăng tiến trong đời sống thiêng liêng và nhất là để tôn 

vinh Thiên Chúa. Mặt khác, lao động còn biểu lộ sự 

hiệp thông bác ái huynh đệ và sự cộng tác giữa anh em 

với nhau trong đời sống cộng đoàn. 

4. Các lời khấn 

Vâng phục: Khởi đầu bản Tu Luật, thánh Biển 

Đức đã vạch ra cho đan sinh một linh đạo rõ ràng và 

minh bạch, là “hãy trở về với con đường vâng phục” 

(Tu Luật 5 và 7, 32), đó cũng chính là con đường mà 

Đức Kitô đã đi. 
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Theo thánh Biển Đức, muốn vâng phục trước 

hết phải từ bỏ ý riêng. Chính vì thế thánh nhân đã nhắc 

đi nhắc lại điều kiện cơ bản này nhiều lần trong Tu 

Luật. Ở chương 4 ngài viết: “hãy gớm ghét ý riêng”. 

Còn ở chương 5 khi nói về đức vâng phục thánh nhân 

nói: “Những người vâng phục như thế, họ bỏ ngay 

những gì thuộc về mình và từ khước ý riêng”. Chính 

trong khi thi hành vâng phục như vậy, đan sinh sẽ gặp 

Đức Kitô: nơi bề trên, trong anh em, trong lề luật và 

nhất là trong Phúc Âm. Chính khi vâng phục, người 

đan sinh tạo cho mình được sự bình an nội tâm, họ sẽ 

hân hoan chạy trên đường hoàn thiện, và chẳng mấy 

chốc họ sẽ đạt tới đỉnh trọn lành. Cuối cùng trong khi 

vâng phục, người đan sinh biết từ bỏ chính mình, chết 

đi cho tội lỗi, là chấp nhận đi vào con đường hẹp (Mt 

7,13) để chia sẻ cuộc Tử Nạn và Phục Sinh của Đức 

Kitô, hầu đáng được dự phần trong Nước Ngài. 

Khiết tịnh: Việc khước từ tình yêu với một mái 

ấm gia đình, người đan sĩ sẽ tìm được niềm vui của 

cuộc sống vô cùng phong phú và đầy kết quả trong 

Chúa Kitô.  Vì Chúa Kitô và với Chúa Kitô họ yêu 

thương và hiến mình cho Thiên Chúa và tha nhân. Lời 

khuyên Phúc Âm, sống khiết tịnh vì Nước Trời là một 

dấu chỉ về đời sống mai hậu và là nguồn mạch của sự 

phong phú dồi dào nơi một trái tim không chia sẻ. Dĩ 
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nhiên để đạt đức khiết tịnh cần có sự khổ chế: ngoài 

những khổ chế nơi thân xác còn có một khổ chế hết 

sức quan trọng, đó là khổ chế trong tinh thần như: tư 

tưởng, ý chí, vâng phục..., nhưng tất cả khổ chế phải 

trong niềm vui của một tâm hồn hân hoan, quảng đại 

và yêu mến; vì Thiên Chúa chỉ yêu thích kẻ dâng hiến 

một cách vui lòng. 

Khó nghèo: Khó nghèo cũng là một trong những 

nét nổi bật trong đời sống đan tu. Theo Tu Luật, đức 

khó nghèo trước hết được diễn tả trong lối sống của 

người đan sĩ, là đón nhận tất cả mọi nhu cầu từ Viện 

phụ. Người đan sĩ tuyệt đối không cho hay nhận của gì 

mà không do Viện phụ phân phát hay cho phép (Tu 

Luật 54). Nên đối với thánh Biển Đức, việc chiếm hữu 

của riêng là một tật xấu rất độc hại và phải tẩy trừ tận 

gốc thói xấu nơi người đan sĩ vì nó đi ngược lại tinh 

thần chung làm cản trở sự phát triển và bảo toàn đức 

mến. Để làm nổi bật lý do tại sao đan sĩ phải gớm ghét 

tật có của riêng, thánh Biển Đức nhấn mạnh rằng: từ 

ngày khấn, đan sĩ không được sở hữu hay chiếm hữu 

vật gì làm của riêng mình, vì ngay đến bản thân và ý 

chí mình cũng không còn quyền làm chủ nữa. Khó 

nghèo còn được thể hiện trong việc sử dụng của cải, tài 

sản của đan viện một cách cẩn thận và chừng mực 

trong tinh thần trách nhiệm, tránh sự lơ đễnh, hư hao 
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phung phí. Ngài nhấn mạnh: “Hãy coi tất cả dụng cụ 

của Đan Viện như bình thánh trên bàn thờ, chớ coi 

thường vật nào, đừng hà tiện, cũng đừng hoang phí, 

đừng phung phá tài sản của Đan Viện, mọi sự phải có 

chừng mực”, ngài còn nói thêm, “người ra phiên, các 

dụng cụ công tác hãy trao lại cho quản lý sạch sẽ lành 

lặn” (Tu Luật 31-32). 

Vĩnh cư: Vĩnh cư là một trong những điểm son 

của Tu Luật. Trong cuốn Le Monachisme Bénédictin, 

một khảo luận nhận xét về đời sống và Luật thánh Biển 

Đức, Viện phụ Cuthbert Butler, đan viện Downside 

viết: Lời khấn vĩnh cư vào thời Thánh phụ là một điểm 

son của Dòng Biển Đức. Lời khấn này có thể coi như 

một nét độc đáo của pháp chế Biển Đức với đan tu. Đó 

là chìa khóa mở lối đưa vào đời sống đan tu chiêm 

niệm. Tác giả còn nói, lời khấn này là một đóng góp 

vô cùng quan trọng và đặc biệt nhất của thánh Biển 

Đức đối với công cuộc phát triển đan tu Tây Phương 

thời bấy giờ. Quả thực đối với thánh Biển Đức lời 

khấn vĩnh cư là quan trọng, vì chính trong tinh thần ấy 

mà đan sĩ sống gắn bó với nhau suốt đời, cùng chia sẻ 

niềm vui nỗi buồn, tận tình tương trợ lẫn nhau, khích 

lệ và nâng đỡ nhau trong cuộc sống. Mặt khác thánh 

Biển Đức muốn cho đan sĩ sống theo nguyên tắc cộng 

đoàn cùng tiến. Ngài không muốn các đan sĩ chủ 
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trương nên thánh cá nhân một cách đơn độc, nhưng 

trong tư thế là phần tử của một cộng đoàn liên kết với 

nhau trong đời sống chung để tránh sự nông nổi nhất 

thời, đứng núi này trông núi nọ, khi vui thì ở, dở thì đi. 

Qua lời khấn vĩnh cư, thánh Biển Đức muốn đan sĩ 

một mực kiên trì nhất tâm chạy mau trên đường đức ái, 

trong sự hợp tác và dìu dắt anh em trên đường vươn tới 

lý tưởng thánh hiến. Ngài cũng mong muốn các thành 

viên ý thức trách nhiệm của mình đối với sự thăng 

trầm của cộng đoàn, đem hết tâm lực xây dựng cộng 

đoàn mình đang sống. 

Canh tân: Trong qui luật sống, bất cứ một sinh 

vật nào muốn bảo tồn và phát triển thì đều phải vươn 

tới mỗi ngày. Không phát triển là dấu hiệu của sự suy 

thoái và dần dần sẽ bị diệt vong. Đời sống tinh thần 

cũng vậy, không tiến tới là dấu hiệu của sự tụt hậu. Ý 

thức về điều ấy, thánh Biển Đức đã lập ra lời khấn 

canh tân để mời gọi đan sĩ mỗi ngày thăng tiến không 

ngừng. Nói cách khác, lời khấn canh tân là không 

ngừng vươn lên tới mức hoàn hảo của nhân đức khiêm 

tốn trong nếp sống đan tu, hầu xây dựng Nước Thiên 

Chúa nơi con người toàn diện. 
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5. Đời sống cộng đoàn  

Đối với thánh Biển Đức, đan viện là “Trường 

học phụng sự Thiên Chúa (TL. Lời mở 45), Thầy dạy 

chính là Chúa Thánh Thần”, nơi ấy đan sĩ học tập từng 

bước trong một tinh thần vâng phục vui tươi để lớn lên 

trong tình yêu Chúa. Những việc hãm mình, các giờ 

kinh thần vụ và ngay cả việc quản trị cũng mang sắc 

thái ôn hòa được điều phối một cách khách quan chứ 

không được tùy hứng từ kẻ này người nọ. Đối với 

thánh Biển Đức, môi trường thực hiện ơn gọi chính là 

cộng đoàn đan tu, đan sĩ tìm Chúa trong cộng đoàn. 

Trung tâm điểm của cộng đoàn là Chúa Kitô mà Viện 

phụ là người đại diện. Vâng lời, khiêm tốn, thinh lặng 

và yêu mến thần vụ là những yếu tố thiết yếu nơi 

những ai muốn trở nên môn sinh của ngài để tiếp nối 

công việc của Chúa Cứu Thế. Mọi người sống và làm 

việc trong tâm thức có Chúa hiện diện, ngài còn dạy: 

“Chúng ta tin Thiên Chúa hiện diện khắp nơi và 

mắt Người hằng theo dõi người lành kẻ dữ” (Tu Luật 

7, 26). 

6. Đức khiêm nhường 

 Tư tưởng chủ đạo của thánh Biển Đức là đưa 

đan sĩ về với Thiên Chúa (sivere Deum quaeris) và hết 
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lòng tìm Thiên Chúa. Nhưng tìm kiếm Thiên Chúa hệ 

tại sống với sự hiện diện của Người, nghĩa là ngày 

càng đặt mình an trú trong ánh sáng của Người. Trước 

sự sáng tỏ đó, đan sĩ sẽ luôn luôn khám phá chân lý về 

cái tất cả của Thiên Chúa và cái hư vô nơi con người. 

Như thế, đan sĩ mới có được sự khiêm nhường đích 

thực. Thánh Biển Đức dành một chương trong Tu Luật 

để nói về 12 bậc khiêm nhường được diễn tả nơi tác 

phong con người: trong lời ăn tiếng nói, trong nụ cười 

và trong cách đi đứng… Có thể nói như D. Godefroid 

Belorgey: “Tất cả phương pháp tu đức của thánh Biển 

Đức được gồm tóm trong việc thực thi đức khiêm 

nhường”. Nhờ đức khiêm nhường, đan sĩ chu toàn 

được mọi nghĩa vụ đối với Chúa và tha nhân. Hai 

nghĩa vụ nổi bật trong đời tu Biển Đức là “Cầu 

nguyện và lao động” (Ora et Labora), mặc dù ngài 

không trực tiếp viết, nhưng ý nghĩa diễn tả rất đúng với 

tinh thần và linh đạo của ngài. 

7. Khổ chế  

Trong Tu Luật, khổ chế là một điểm son trong 

đời sống của người đan sĩ. Nên thánh nhân đề cập rất 

nhiều đến việc hy sinh mà đan sĩ phải thực hành trong 

đời sống như: khổ chế trong giấc ngủ để đào luyện đan 

sĩ khỏi tính mê ngủ (Tu Luật 4),và mau mắn thức dậy 



215 

 

ca tụng Chúa (Tu Luật 16). Khổ chế trong việc chay 

tịnh (Tu Luật 4), một sự kiêng chay để tinh thần được 

tỉnh thức sáng suốt. 

Tóm lại: Thánh Biển Đức xứng đáng với danh 

hiệu là “Cha các đan sĩ”. Bộ Tu Luật của ngài là một 

tổng hợp về đạo lý và tu đức của các bậc Thầy Đông-

Tây, cộng thêm gần bốn mươi năm kinh nghiệm trong 

chức vị đan phụ. Linh đạo của ngài mang tính thực tiễn 

và quân bình. Với châm ngôn “Cầu nguyện và Lao 

động”, thánh Biển Đức muốn các đan sĩ giúp các đan 

sĩ ý thức vai trò quan trọng của các giờ kinh phụng vụ, 

thực hành đời sống khổ chế, đức khiêm nhường và nếp 

sống cộng tu. Đan viện được coi như là “trường học 

phụng sự Thiên Chúa” (TL. Lời mở, 45); và “Tuyệt 

đối không lấy gì hơn Chúa Kitô (Tu Luật 72, 11). 

 

X. DÒNG XITÔ NÓI CHUNG 

1. Lịch  sử và việc cải tổ  

Đan viện Cluny được thành lập năm 910 do 

Bernone làm viện phụ, đan viện nằm trên mảnh đất của 

một vị quận công Aquitanaria trao tặng… 
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Phong trào này bắt nguồn từ đan viện Thánh 

Mẫu Molesme ở miền Bourgogne, thành lập năm 1075 

bởi thánh Robert, đan viện mới này thành công rực rỡ. 

Khoảng chừng mười lăm năm sau khi thành lập, 

Molesme đã giống như bất cứ đan viện Biển Đức phồn 

thịnh nào khác vào thời kỳ ấy. Viện phụ Robert không 

thích gì tình trạng đó, ngài đã rời bỏ đan viện 

Molesme, nhưng không lâu sau đó bị ép buộc trở lại... 

Nhưng vì khó tránh khỏi nguy cơ đồng lõa với một nếp 

sống như thế, ngài đề nghị với Đức Tổng Giám mục 

Lyon thiết lập một đan viện mới. Ngài được Đức Tổng 

Giám mục ban phép và chúc lành. Thế là vào những 

tháng đầu năm 1098, cùng với 21 đan sĩ ngài rời 

Molesme tới cư ngụ tại thung lũng sông Saône, cách 

Dijon hai mươi hai cây số về phía nam. 

Dòng Xitô là kết quả của các cuộc cải tổ từ 

Dòng Biển Đức, Molesme đến Citeaux. 

Thế kỷ X và XI là 

thời gian đen tối nhất của 

Giáo hội thời Trung Cổ. Các 

Giáo Hoàng, nhất là thánh 

Grêgôriô VII hết sức băn 

khoăn cho vận mệnh của 

Giáo hội. Các ngài hô hào 
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canh tân đời sống và tìm giải thoát để Giáo hội khỏi 

ảnh hưởng của thế quyền. Hưởng ứng lời mời gọi này, 

nhiều dòng mới đã được thiết lập hay canh tân. Với hai 

hướng đi khác nhau: hoặc thiên về đời sống ẩn tu trong 

cô tịch như Dòng thánh Romualđô và thánh Brunô 

(Chartreux), hoặc muốn trở lại đời sống viện tu như 

thánh Biển Đức đã vạch ra trong Tu Luật của ngài. 

Chính các Tổ phụ Dòng Citeaux (Xitô) đã đi tiên 

phong trong việc cải tổ của nhóm thứ hai này.  

2. Các cuộc cải tổ 

- Cải tổ 1: Năm 1075 thánh Robertô và một 

nhóm đan sĩ từ Colan đến miền rừng núi hoang 

vu Molesme (ngày nay thuộc quận Chatillon, Pháp, 

nhưng không còn dấu vết gì của Dòng) lập một đan 

viện Biển Đức. Dòng Molesme đã trải qua thời gian 

hưng thịnh, và không tránh khỏi tình trạng chung của 

các Dòng tu thời đó.  

- Cải tổ 2: Viện phụ Robertô, Albericô và 

Stêphanô Hardingô là những bậc thánh thiện, đã rời 

đan viện Molesme đi lập một đan viện mới với mục 

đích trở về nguồn, sống nghèo đúng với tinh thần Luật 

Biển Đức. Vào ngày 21 tháng 3 năm 1098, được phép 

của Đức Giám mục Hugues cho thành lập dòng tại 
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vùng đất mang tên Citeaux, về sau lấy chính địa danh 

này đặt tên cho Dòng mới là Citeaux (Xitô). Một thời 

gian ngắn sau đó, Viện phụ Robertô phải vâng phục bề 

trên, trở về lại Molesme, vào mùa thu năm 1099. Chức 

vụ viện phụ của tân tu viện được ủy thác cho cha 

Albericô, Viện phụ Albericô là người có công củng cố 

địa vị pháp lý và lập quy chế cho Tân Tu Viện, và ngài 

qua đời vào ngày 26 tháng 1 năm 1108. Sau đó cha 

Stêphanô Hardingô được bầu làm viện phụ kế vị. Cả 

ba vị được gọi là Ba Đấng Đồng Sáng Lập của Dòng 

Xitô. Vào tháng 11 năm 1106 ngôi nhà nguyện đầu 

tiên được thánh hiến. Năm 1119 tân đan viện mới 

chính thức đặt tên là Citeaux (Xitô), dưới sự bảo trợ 

của Đức Trinh Nữ Maria. 

Viện phụ Stêphanô là một người có học thức và 

uyên bác, một nhà tổ chức khéo léo và một người quản 

trị có kinh nghiệm, ngài có tương quan rất tốt với các 

lãnh chúa ở những miền chung quanh. Dưới nhiệm kỳ 

của  ngài, bốn đan viện con đã ra đời, giữa những năm 

1113 và 1115. 

Từ lúc đó chúng ta có thể thực sự nói tới việc 

thành lập một “Dòng” mới. Vào năm 1113, trong khi 

xúc tiến việc thành lập đan viện con đầu tiên, La Ferté-

sur-Grosne, một thanh niên thuộc gia đình quí tộc tên 
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là Bênađô có gốc gác từ Fontaine les Dijon, gia nhập 

Xitô. Năm 1114, đan viện thứ hai được thiết lập ở 

Pontigny, chủ trì bởi Hugues de Mâcon, một trong 

những người bạn của Bênađô.  Đan viện Clairvaux, mà 

viện phụ tiên khởi là Bênađô khi ấy mới hai mươi lăm 

tuổi và đan viện Morimond (Bonnevaux) gần Langres 

cùng được thiết lập năm 1115. 

Thánh Phụ Bênađô (1090-1153)  

Thánh Bênađô vào Dòng 

khoảng năm 1112, vài năm sau 

dưới thời viện phụ Stêphanô 

Harding, Bênađô được sai đi như 

là trưởng nhóm của 12 đan sĩ  

đến một thung lũng gần Langres. 

Họ dựng một nhà nguyện nhỏ, 

nhà ăn… Sự thánh thiện của các đan sĩ nơi vùng thung 

lũng này đã trở thành thung lũng đầy ánh sáng hay còn 

gọi là Clairvaux.  

Các đan viện thuộc Dòng Clairvaux phát triển 

mạnh mẽ rải rác khắp Âu Châu. Vào năm thánh nhân 

qua đời 1153, ước tính Dòng Xitô đã có tới 350 đan 

viện, trong số đó có 160 đan viện do chính đan viện 

Clairvaux của thánh Bênađô hoặc các nhà con của 
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Clairvaux thiết lập. Dòng Xitô đạt tới đỉnh cao ở thế kỷ 

12-13. Tuy nhiên, đến thế kỷ 14-19 thì bắt đầu đi 

xuống. Có nhiều lý do, nhưng ít nhất là có 2 lý do 

chính ảnh hưởng trực tiếp làm cho Dòng đi vào cơn 

suy thoái: 

1) Ảnh hưởng của các cuộc chiến liên tiếp xảy 

ra giữa các nước Châu âu (1337-1453), đại ly giáo Tây 

phương (1378-1417), việc kinh đô Giáo hội bị dời về 

Avignon (Pháp) suốt 20 năm, giáo phái Tin lành ra đời 

(1517), và cuộc cách mạng Pháp (1789). 

2) Nạn thu ích: là quyền của vua chúa hay của 

Giáo hội ban cho một người đời được hưởng quyền 

trên đan viện với tư cách là bề trên của đan viện. Nói 

cụ thể là thế quyền và giáo quyền xen vào nội bộ đan 

viện quá sâu, đến nỗi người đan sĩ trong đan viện 

không có quyền gì cả, kể cả quyền tuyển chọn, bầu cử 

và quyền quản lý tài sản đan viện. 

Hai lý do này làm cho Dòng Xitô rơi vào thế 

kiệt quệ, mất sức sống, các đan viện đã liên kết với 

nhau thành từng nhóm để cải tổ. 

Cải tổ thứ 3: Năm 1705 ĐGH Clément XI phê 

chuẩn việc cải tổ Xitô. Trong quá trình cải tổ có những 

đan viện thành công, nhưng cũng có những đan viện 
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không thành công. Những đan viện thành công tên 

nhánh mới gọi là Xitô Nhặt Phép (The Order of 

Cistercians of the Strict Observance (O.C.S.O.), 

thường gọi là đan sĩ Dòng Trappists. 

Còn những đan viện cải tổ không thành công gọi 

là Xitô Chung Phép (The Cistercian Order of the 

Common Observance: O.Cist.) để phân biệt. Như vậy, 

từ 1618 Xitô nguyên thuỷ được chia làm 2 nhánh: Xitô 

Nhặt Phép (Trappist) và Xitô Chung Phép (Cistercian). 

Hiện nay Xitô Chung Phép có tất cả 13 hội 

Dòng trên thế giới, tại các nước:  Ý, Tây Ban Nha, Áo, 

Brasil, Pháp, Đức, Balan, Irlande, Hunggari, Thụy Sĩ, 

Mỹ và Việt Nam. 
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XI. HỘI DÒNG XITÔ THÁNH GIA  

1. Tóm tắt lược sử Hội dòng 

Hội Dòng Xitô Thánh 

Gia do Cha Đáng kính Henri 

Denis Biển Đức Thuận (1880-

1933) Sáng Lập. Ngài được 

sinh ra ngày 17 tháng 8 năm 

1880 tại Boulogne sur Mer, 

thuộc tỉnh Pas de Calais, Pháp, 

là con trai duy nhất của Ông cụ 

Cyrille Denis và bà Anne-Marie Geffroy. 

Lên tám, chú đã phải chịu cảnh mồ côi mẹ. Hai 

năm sau, cha chú tái hôn với bà Marie-Thérèse Adèle, 

một người cũng góa như ông. Gia đình ông bà chuyển 

về Wimille, ở thôn Bon Secours. 

Henri Denis theo học tiểu học tại trường của các 

Sư Huynh ở Wimille, và học các lớp giáo lý do cha 

Eloy, phó xứ Wimille giảng dạy. 

Đến tháng 10 năm 1892, Henri Denis gia nhập 

tiểu chủng viện Marquera, ở Boulogne. Sau khi tốt 

nghiệp Tú tài I, Henri Denis đến Lille để học tập và 
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chuẩn bị thi Tú tài II, ban triết học tại học viện công 

giáo Lille. 

Tháng 10 năm 1900, Henri Denis gia nhập Đại 

chủng viện Arras, và lãnh nhận phép cắt tóc. Năm 

1901, thầy Henri Denis từ giã Đại chủng viện Arras để 

vào chủng viện của Hội Truyền giáo Paris (MEP). 

Theo năm tháng thụ huấn, thầy lần lượt lãnh nhận các 

chức nhỏ, rồi các chức lớn và cuối cùng được thụ 

phong linh mục ngày 7 tháng 3 năm 1903 dịp lễ thánh 

Tôma Aquinô. 

a) Khởi đầu Xitô tại Việt Nam  

Ngày 29 tháng 4 năm 1903, cha Henri Denis 

cùng với mười ba vị tân thừa sai cử hành nghi thức lên 

đường truyền giáo. Cha nhận bài sai đến giáo phận 

truyền giáo Huế, thuộc Đại diện Tông tòa Bắc Đàng 

Trong.  

Ngày 31 tháng 5 năm 1903, nhằm lễ Chúa 

Thánh Thần hiện xuống, cha đến Đà Nẵng. Vị Đại diện 

Tông tòa Huế lúc bấy giờ là Đức Cha Gaspar Lộc 

(Giám mục Huế), liền đặt cho cha tên Việt là “Thuận: 

thuận theo ý Cha” và gửi cha đến giáo xứ Kim Long 

để học tiếng Việt, đồng thời để giúp cha sở ở đấy là 

cha Dangelzer. Sau đó mấy tháng ngài nhận bài sai 
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làm giáo sư chủng viện An Ninh (Huế). Đến năm 

1908, ngài được vị Tân Đại diện Tông tòa Huế là Đức 

Cha Allys Lý cử đến giáo xứ Nước Mặn (Thừa Lưu), 

ngài phục vụ tại đó năm năm. 

Đến năm 1913, ngài trở lại làm giáo sư Tiểu 

chủng viện An Ninh cho đến ngày ngài được phép đi 

lập Dòng đan tu, năm 1918. 

Sau những năm làm cha xứ, làm giáo sư chủng 

viện, ngài được ơn Chúa soi dẫn và xin Đức Cha Allys 

đi lập dòng chiêm tu cho người Việt Nam. Đức Cha Lý 

đã gửi đến Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Truyền giáo 

“Thư thỉnh nguyện xin thành lập một cộng đoàn cho 

nam giới”. Ngày 14 tháng 8 năm 1918, cha Denis 

Thuận cùng với một người bạn đồng hành duy nhất đi 

đến Phước Sơn và hôm sau nhằm lễ Đức Mẹ Lên Trời 

(ngày 15 tháng  8 năm 1918), ngài dâng Thánh Lễ đầu 

tiên và bắt đầu đời sống đan tu tại đó. Đan viện mang 

tên “Dòng Đức Bà Việt Nam”. 

Ngày 11 tháng 10 năm 1918, ĐGH Bênêđictô 

XV phê chuẩn việc lập Dòng “Đức Bà Việt Nam” qua 

văn thư của Bộ Truyền Giáo. Mục đích của Đấng Sáng 

Lập là lập một Dòng chiêm tu chuyên lo việc cầu 

nguyện cho việc truyền giáo cũng như cho dân ngoại 
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giáo ở vùng viễn đông tin nhận và trở lại đạo Chúa. Vì 

thế sau khi thành lập Dòng mới thì việc đầu tiên là xin 

sáp nhập vào Dòng Xitô thế giới (Trappist, Xitô Nhặt 

Phép) để sống đúng tinh thần của thánh Biển Đức cũng 

như tinh thần của các Đấng Tổ Phụ Xitô tiên khởi. Thế 

nhưng ý hướng tốt lành đó đã không thành, vì Xitô 

Nhặt Phép không chấp nhận, họ sợ người Á Đông cách 

riêng người Việt Nam không tuân thủ được những đòi 

hỏi cũng như Luật lệ nghiêm nhặt của Trappist. Vì thế 

cha Henri Denis phải chuyển hướng sang Dòng Xitô 

Chung Phép và được chấp nhận. 

Ngày 2 tháng 2 năm 1920, cha Henri Denis Biển 

Đức Thuận lãnh nhận áo dòng và khởi sự năm tập. Ít 

hôm sau, những người bạn đồng hành đầu tiên cũng 

lãnh nhận áo dòng. Ngài đảm nhận trọng trách Bề trên, 

kiêm giáo tập và kiêm luôn tất cả những gì liên quan 

đến vật chất và tinh thần của cộng đoàn.  

Ngày 21 tháng 3 năm 1923, cha Biển Đức 

Thuận và một vài anh em tuyên lời khấn tạm trước sự 

hiện diện của Đức Cha Lécroart, Khâm sai Tòa Thánh.  

Ngày 21 tháng 3 năm 1926, cha Giáo (cha 

Chabanon), là cha chính giáo phận Huế chủ sự nghi 

thức khấn trọn của cha Biển Đức Thuận và của một vài 
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anh em trong đó có cha Bernard Mendiboure, vị thừa 

sai thuộc Hội Truyền giáo Paris, vốn là người đã gia 

nhập Phước Sơn từ ngày 20 tháng 8 năm 1920. 

Ngay cả trước khi thành lập Dòng Đức Bà Việt 

Nam, cha Biển Đức Thuận đã có ý sáp nhập Dòng Đức 

Bà Việt Nam vào Dòng Xitô Cải Cách (Dòng Trappist 

hay còn gọi là Xitô Nhặt Phép), ngài đã nhiều lần gửi 

thư thỉnh nguyện, nhưng đều bị từ chối. Sau cùng cha 

Biển Đức Thuận tiến hành các thủ tục xin cho Dòng 

Đức Bà Việt Nam (hay là Dòng Đức Bà Phước Sơn) 

sáp nhập vào Dòng Xitô Chung Phép; tuy nhiên chưa 

kịp chứng kiến việc sáp nhập này thì ngài đã đưọc 

Chúa gọi về ngày 25 tháng 7 năm 1933. 

Dòng Đức Bà Phước Sơn được sáp nhập vào 

Dòng Xitô thế giới qua quyết nghị của Tòa Thánh 

ngày 24 tháng 5 năm 1934. Cha Bernard Mendiboure 

được Đức Cha Chabanon đặt làm Bề trên. Đến ngày 21 

tháng 3 năm 1935, Dòng Đức Bà Phước Sơn được 

chính thức sáp nhập vào Dòng Xitô Chung Phép, và 

được chính thức nâng lên bậc Hội dòng do quyết định 

của Thánh Bộ Tu sĩ và Tu hội đời ngày 6 tháng 10 năm 
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1964.12 Hội dòng có tên mới, gọi là Hội dòng Xitô 

Thánh Gia, bổn mạng vào ngày lễ Thánh Gia Thất. 

b) Lớn lên và phát triển 

Hội dòng Xitô Thánh Gia phát triển nhanh về 

nhân sự cũng như cơ sở vật chất, được nhiều người 

biết đến và trở thành một Hội dòng lớn. Hiện nay Hội 

dòng Xitô Thánh Gia đứng thứ nhất về nhân sự so với 

các Hội dòng Xitô Chung Phép khác trên thế giới.  

Trải qua bao nhiêu năm chịu thử thách vì chiến 

tranh và chính trị, nhờ ơn Chúa các đan viện Xitô 

Thánh Gia không ngừng phát triển. Hiện nay Hội dòng 

Xitô Thánh Gia có 12 đan viện tự trị: nhà mẹ Phước 

Sơn thành lập năm 1918. Nhà con đầu tiên là Châu 

Sơn Nho Quan (năm 1936), đến năm 1954 do thời 

cuộc di cư vào Nam, một số anh em nhà con Châu Sơn 

Nho Quan vào Miền Nam lập một nhà mới gọi là Châu 

Sơn Đơn Dương, Đà Lạt. Nhà con thứ hai là Phước Lý 

(năm 1950). Nhà con thứ ba là Thiên Phước, Vũng Tàu 

(năm 1975). Nhà con thứ tư là Phước Vĩnh, Trà Vinh 

(năm 1975). Nhà con thứ năm là Fatima ở Thụy Sĩ 

(năm 1978). Ngoài ra còn có hai nhà thuộc hàng cháu 

đó là đan viện Châu Thuỷ (năm 1971) ở Bình Thuận là 

                                                 

12 Hiến Pháp Hội Dòng Xitô Thánh Gia (HDXTTG), số 1. 
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nhà con của đan viện Châu Sơn Đơn Dương. Nhà cháu 

khác đó là đan viện An Phước (năm 1978) ở Long 

Thành, Đồng Nai là nhà con của đan viện Phước Lý. 

Bên cạnh những đan viện nam thì còn có một nhánh nữ 

là đan viện Xitô Thánh Mẫu Vĩnh Phước (năm 1972), 

từ đan viện này sinh ra hai nhà con là đan viện Xitô 

Thánh Mẫu Phước Hải, Vũng Tàu (1976) và Phước 

Thiên, Bà Rịa-Vũng Tàu (1988). Số nhân sự toàn Hội 

dòng có hơn 1000 thành viên. 

2. Mục đích ơn gọi Xitô Thánh Gia 

Mục đích và tri ý của Đấng Sáng Lập dòng là để 

cầu nguyện cho công việc truyền giáo và cầu nguyện 

cho lương dân trở lại. Do đó, các đan sĩ Hội dòng Xitô 

Thánh Gia sống đời tận hiến chuyên về chiêm niệm,13 

họ không tham gia vào những công việc mục vụ tông 

đồ như dạy giáo lý, coi giáo xứ…vv. Họ thực hiện điều 

mà Giáo hội mong ước: “Trong các Hội dòng hoàn 

toàn chuyên lo chiêm niệm, các tu sĩ chỉ nhất tâm 

phụng sự một mình Thiên Chúa trong cô tịch và lặng 

lẽ, trong việc chuyên lo cầu nguyện và hân hoan hi 

sinh, cho dù nhu cầu hoạt động tông đồ có khẩn thiết 

đi nữa, thì những Hội dòng ấy vẫn phải luôn giữ một 

                                                 

13 Tuyên Ngôn, Hội Dòng Xitô Thánh Gia (HDXTTG), số 3.  
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địa vị cao quí trong Nhiệm Thể Chúa Kitô, trong đó, 

“mỗi chi thể đều có một tác động khác nhau” (Rm 12, 

4). Thực vậy họ dâng lên Thiên Chúa hy lễ chúc tụng 

tuyệt hảo, làm vẻ vang dân Thiên Chúa bằng những 

hoa trái thánh thiện dồi dào, lấy gương lành lôi cuốn 

và làm cho dân ấy thêm lớn mạnh bằng một việc làm 

âm thầm mà phong phú. Như thế, họ là vinh dự của 

Giáo hội và là mạch tuôn trào các ơn thiêng”  (PC, 7). 

Sinh hoạt hằng ngày trong đan viện được chia 

đều cho việc lao động chân tay, học hành và việc cử 

hành thần vụ. Mọi sinh hoạt nhằm đến mục đích cuối 

cùng là giúp người đan sĩ tìm Chúa, gặp Chúa và ở với 

Chúa. Do đó, Thánh Lễ và các giờ kinh Thần Vụ là 

đỉnh cao ngày sống của người đan sĩ. Như Thánh phụ 

Biển Đức cũng đã dạy: “Không lấy gì làm hơn tình yêu 

Chúa Kitô, không lấy gì làm hơn việc phụng sự Chúa” 

(Tu Luật 4). Các giờ kinh thần vụ và Thánh Lễ trong 

đan viện được cử hành một cách hết sức trang nghiêm 

và sốt sắng, họ ý thức việc họ đang làm: không chỉ 

thay mặt Hội thánh ca ngợi Chúa, nhưng cùng với chư 

Thánh trên trời hợp tiếng ca khen, chúc tụng, tạ ơn 

Chúa ngay ở trần gian này. 

Một nét nổi bật khác của Xitô Thánh Gia Việt 

Nam là hiếu khách. Họ muốn cụ thể hoá điều thánh 
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Biển Đức nói “mọi khách đến đan viện phải được tiếp 

đón như Chúa Kitô… nhất là những người phục vụ Tin 

Mừng và khách hành hương…” (Tu luật 53, 1-2). Do 

đó, chúng ta thấy khi đến một đan viện nào đều có nhà 

đón tiếp khách, nhà dành cho khách vãng lai, và bên 

cạnh đó là một ngôi nhà tĩnh tâm, dành cho những ai 

có nhu cầu tâm linh như tĩnh tâm, hành hương… Đan 

viện luôn tạo môi trường, điều kiện để cho những ai 

muốn có một khoảng khắc riêng tư, một khoảng không 

gian yên tĩnh để cầu nguyện, để tĩnh tâm. Đây là một 

việc tông đồ quan trọng của đời sống đan tu chiêm 

niệm, họ không tham gia hoạt động tông đồ như bao 

anh chị em hoạt động tông đồ khác, nhưng họ trợ giúp 

Giáo hội bằng cách đồng hành với những anh chị em 

làm việc tông đồ qua đời sống cầu nguyện. Hiện nay 

các đan viện Xitô ở Việt Nam đều có nhà khách tĩnh 

tâm, đan viện phục vụ khách không chỉ trong việc ăn 

uống, nhưng còn giúp về mặt thiêng liêng nếu khách 

có nhu cầu. 

3. Đặc sủng, Linh đạo và Sứ vụ 

a. Đặc sủng: “Đời tận hiến chuyên về chiêm 

niệm”. 
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Tuyên ngôn Hội dòng Xitô Thánh Gia minh 

định rằng: “Theo tinh thần Tổ phụ Henri Denis Benoit, 

“đời sống đan tu Xitô Thánh Gia là một đời tận hiến 

chuyên về chiêm niệm”14 (PC 7; AG 18 và LG 46), thể 

hiện sự thông phần mầu nhiệm Thánh Giá (TL. Lời 

mở), tuyên xưng sức mạnh và hoan lạc của ơn Phục 

sinh” (GS 38 và LG 44).15 Luật nội vi: Vì chuyên về 

chiêm niệm, “mọi sinh hoạt hàng ngày chỉ trong khuôn 

viên đan viện hay còn gọi là trong nội vi đan viện”.16 

Đan sĩ yêu sống trong đan viện chỉ “khi có lý do đặc 

biệt mới được phép ra khỏi đan viện”.17 “Đan sĩ Xitô 

Thánh Gia làm chứng tá tình yêu Thiên Chúa giữa 

nhân loại bằng sự thông hiệp với Chúa Giêsu Cứu Thế, 

trong hy sinh thầm lặng và lời cầu nguyện tha thiết để 

cứu giúp những người chưa nhận biết Chúa” (LG 

40).18 Vì là Dòng chiêm niệm, nên cuộc sống của các 

đan sĩ phải giữ luật thinh lặng nghiêm nhặt, không 

được nói chuyện, trừ khi cần: “Thinh lặng là yêu sách 

đời chiêm niệm. Vì thế, đan sĩ suốt ngày sống trong 

thanh vắng và giữ thinh lặng, đặc biệt từ giờ kinh tối 

                                                 

14 Tuyên Ngôn HDXTTG, số 3. 

15 Tuyên Ngôn HDXTTG, Ibid. 

16 Hiến Pháp HDXTTG, số 143-144. 

17 Hiến Pháp HDXTTG, số 151; Tu Luật Thánh Biển Đức, ch. 67. 

18 Tuyên Ngôn HDXTTG, số 4. 
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đến sau kinh sáng, khi thật cần kíp mới nên nói đôi 

lời” (Tu Luật 42);19 Việc giữ thinh lặng cốt để cho các 

đan sĩ dễ dàng kết hợp với Chúa, cầu nguyện cho Giáo 

hội và đặc biệc cầu nguyện cho những người chưa 

nhận biết Chúa được trở về tin yêu Chúa.20  Để cầu 

nguyện cho những người chưa nhận biết Chúa, ngoài 

việc hy sinh thường ngày của các đan sĩ, mỗi ngày có 

một đan sĩ đại diện cho cộng đoàn chầu Thánh Thể 

một giờ, lần hạt một chuỗi năm mươi, đi đàng Thánh 

Giá một lần và dâng các việc hy sinh trong ngày cầu 

nguyện cho những người chưa nhận biết Chúa. Vào 

ngày 15 hàng tháng, cả cộng đoàn Chầu Thánh Thể để 

cầu nguyện cho những người chưa nhận biết Chúa”.21 

Đời đan tu Hội dòng Xitô Thánh Gia được tổ chức 

“theo truyền thống đan tu chân chính, như đã được kết 

tinh trong Tu Luật thánh Biển Đức và tinh thần Xitô sơ 

khởi theo trí ý Đấng sáng lập Hội dòng”.22 Thực vậy, 

linh đạo Hội Dòng Xitô Thánh Gia dựa trên tinh thần 

Xitô nguyên thủy, dựa trên tinh thần các Đấng Tổ phụ 

Xitô. Tinh thần Xitô nguyên thủy và các Đấng tổ phụ 

như thế nào?  Đó là lòng mộ mến tìm lại sự nguyên 

                                                 

19 Hiến Pháp HDXTTG, số 140. 

20 Hiến Pháp HDXTTG, số 2. 

21 Thói Lệ HDXTTG, số 181. 

22 Tuyên Ngôn HDXTTG, số 5. 
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tuyền của Tu Luật thánh Biển Đức, “không phải giữ 

luật theo mặt chữ, nhưng tôn trọng bản văn vì nó hàm 

chứa tinh thần Đấng lập luật”.23 Cẩn thận đối chiếu Tu 

Luật với toàn thể truyền thống đan tu, và không ngần 

ngại tham chiếu tư tưởng các Tổ Phụ Sa Mạc, tìm vào 

hoang địa, nhưng không chủ trương loại bỏ đời sống 

chung. Trái lại, rất tha thiết với cuộc sống huynh đệ, 

bác ái. Việc này không những được thi hành từ ban 

đầu trong các đan viện như đặc tính của tổ chức cộng 

tu, mà còn thể hiện bằng sự hiệp nhất giữa các đan 

viện trong toàn Hội dòng. Điều này cũng được thể hiện 

qua những chỉ thị của Hiến chương Bác ái của Dòng. 

Các ngài cũng sùng mộ nếp sống đơn sơ khó nghèo, 

sống cuộc đời khắc khổ, luôn chiêm ngưỡng nội tâm. 

Tha thiết với việc tôn kính Đức Mẹ. Không bao giờ 

tách rời mầu nhiệm Mẹ Thiên Chúa khỏi chương trình 

cứu rỗi. Bởi thế, các đan viện Xitô Việt Nam thường 

đặt tên Maria trước tên đan viện mình cũng như trước 

tên Thánh của một đan sĩ. Ví dụ đan viện Thánh Mẫu 

Phước Sơn, Đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn, đan viện 

Thánh Mẫu Thiên Phước; đan sĩ Maria… 

b. Linh đạo: Linh Đạo của Hội Dòng Xitô Thánh 

Gia dựa trên Tu Luật thánh Biển Đức và truyền thống 

                                                 

23 Tuyên Ngôn HDXTTG, số 23. 
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đan tu Xitô, với châm ngôn: Cầu Nguyện và Lao Động 

(Ora et Labora). Dĩ nhiên, Đức Kitô luôn là trung tâm 

điểm đời sống và mọi sinh hoạt của các đan sĩ. Đan sĩ 

phải sống dưới sự hiện diện của Thiên Chúa, và “Tuyệt 

đối không lấy gì hơn Chúa Kitô” (Tu Luật 72,11). 

* Cầu nguyện 

- Tìm Chúa trong Kinh nguyện: Đan viện là 

“trường phụng sự Chúa” (TL. Lời mở, 45). Đó chính là 

nơi người ta có thể học biết nghệ thuật phụng sự Chúa. 

Trong Kinh Thánh kiểu nói “phụng sự Chúa” có hai ý 

nghĩa. Theo nghĩa chung, điều đó có nghĩa là sống một 

cuộc sống tuân phục Thiên Chúa, một cuộc sống làm 

cho Chúa hài lòng. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là có 

một đời sống tôn thờ và cầu nguyện. Dân Chúa ra khỏi 

Ai-cập để phụng sự Chúa, để tôn thờ Chúa (Xh 4, 23; 

5, 1,8). Những người Híp-ri thôi không còn làm nô lệ 

Pha-ra-on và dân Ai-cập để trở thành tôi tớ của Đấng 

Vĩnh Cửu, họ rời bỏ việc thờ cúng thần tượng Ai-cập 

(Ed 20, 7) để tôn thờ chỉ một mình Thiên Chúa. Nhờ 

giao ước, dân Ít-ra-en đã trở thành dân của Thiên 

Chúa. Sự thuộc về riêng rẽ này phải được tỏ hiện qua 

việc phụng sự một mình Chúa (Ed 20, 2-5). Lời khấn 

đan tu là một giao ước qua đó đan sĩ dấn thân thuộc về 

một mình Chúa (Tu Luật 58, 21, 25). Sống để phụng 



235 

 

sự Chúa, trong một cuộc sống tuân phục và tôn thờ qua 

cử hành phụng vụ trở thành một ràng buộc đối với đan 

sĩ (Tu Luật 53; 50, 4; 18, 24). 

Đặc biệt trong kinh nguyện đan sĩ tìm và gặp 

Chúa, nhận ra thánh ý Chúa. Chính trong kinh nguyện 

mà đan sĩ nhận được sức mạnh để chu toàn thánh ý 

Chúa. Thánh ý Chúa được áp dụng cho cộng đoàn, do 

vậy cần nhấn mạnh đến kinh nguyện chung. Nhưng 

thánh ý Chúa cũng liên quan tới mỗi đan sĩ, do vậy 

cũng nhấn mạnh đến kinh nguyện cá nhân. Những 

khuôn mặt lớn trong Kinh Thánh mà đan sĩ học hỏi 

(1Sm 22, 13.15; 23, 2-4; 2Sm 2, 1; 1V 22, 5.7), biết 

hỏi ý Chúa, xin ý kiến của Ngài (Hs 8, 4). Việc đến 

bàn hỏi thánh ý Chúa cũng phải được thực hiện trên 

bình diện cộng đoàn. Tìm Chúa, hỏi han Chúa, xin 

Chúa hướng dẫn luôn đi đôi với nhau; không thể tìm 

Chúa mà không bàn hỏi và xin Chúa hướng dẫn. 

- Tìm Chúa trong việc đọc Sách Thánh (Lectio 

divina). Tu Luật Biển Đức, có thể giúp chúng ta hiểu 

được Lectio divina là gì? Cụm từ này được dùng để chỉ 

Sách Kinh Thánh (Tu Luật 2, 5; 7, 1; 9, 8; 28, 3; 31, 

16; 53, 9; 64, 9; 73, 3), sự Hiện Diện của Chúa (Tu 

Luật 19, 1), việc đọc Sách Thánh (Tu Luật 48, 1) và 

kinh nguyện cộng đoàn (Tu Luật 19, 2; 43, 1). Như thế 
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Lectio divina chỉ việc đọc Kinh Thánh trong tâm tình 

cầu nguyện và suy niệm trước nhan thánh Chúa. Thánh 

Biển Đức yêu cầu đan sĩ đọc hết các sách trong Cựu 

Ước và Tân Ước (Tu Luật 9, 8; 42. 4; 73, 3), các bài 

viết của các Giáo phụ (Tu Luật 9, 8; 73, 4) và tất cả 

các tác phẩm quan trọng của đan tu (Tu Luật 42, 3; 73, 

5). Nhưng các tác phẩm của các Giáo phụ chú giải 

Sách Thánh, còn văn chương đan tu áp dụng Lời Chúa 

vào cuộc sống thường nhật của đan sĩ. Như vậy, trước 

hết Lectio divina là việc đọc và học hỏi Lời Chúa. Nếu 

người ta muốn Lectio divina đem lại ích lợi thực tiễn, 

cũng cần phải có những tâm thái đúng như trong cầu 

nguyện: khiêm tốn, tôn kính và với lòng sốt sắng tinh 

tuyền” (Tu Luật 2, 1-2). 

Mục tiêu chính của Lectio divina là đắc thủ một 

sự hiểu biết sâu xa về Lời Chúa. Chính trong Lectio 

divina mà người ta tiếp cận với Lời Chúa, với sức 

mạnh của Lời Chúa, với chính Chúa. Chính trong 

Lectio divina mà người ta ăn Lời Chúa (Đnl 8, 3; Gr 1, 

9; 15, 16; Ed 2, 8; 3, 1-3, 10), và việc ăn Lời Chúa 

cung cấp năng lực cho tất cả mọi hoạt động của chúng 

ta. Cũng như Chúa Giêsu trong Lc 4, 17-21, đan sĩ 

phải tìm được một sứ điệp cho riêng mình trong bản 

văn mình đọc. Chính sự khám phá cá nhân này trong 

Lời Chúa dẫn tới nhận biết Thiên Chúa. 
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Lectio divina là một điều kiện cần thiết cho cầu 

nguyện. Phải cầu nguyện cách khôn khéo (Tu Luật 19, 

4: Psallite sapienter); điều đó đòi hỏi phải hiểu các 

Thánh vịnh, các Thánh thi, và các bài đọc trong Thần 

Vụ. Chính vì thế thánh Biển Đức khuyên đan sĩ phải 

dành nhiều giờ để đọc và học các Thánh vịnh và những 

bản văn khác (Tu Luật 8, 3). Cùng ý tưởng này được 

kèm trong lời khuyên khi cầu nguyện: “tâm trí hòa hợp 

với lời ca” (Tu Luật 19, 7). Lời thoát ra khỏi môi miệng 

phải xuất phát từ tâm trí. Chính Lectio divina đem lại ơn 

huệ này. Lectio divina cũng là một điều kiện cần thiết để 

việc cử hành Thánh Lễ được phong phú, mà việc cử hành 

Thánh Lễ thường phải là trung tâm của phụng vụ đan tu. 

Để mắt có thể mở ra và có thể nhìn thấy, có thể nhận biết 

Chúa Giêsu (Ga 9, 35-38; Lc 24, 31) trong nghi thức “bẻ 

bánh” (Lc 24, 35; Cv 2, 42), trước hết lòng phải được 

bừng cháy nhờ lắng nghe Lời (Lc 24, 32). Ngôn sứ 

Giêrêmia so sánh lời với lửa (Gr 20, 9; 23, 29). Thường 

nếu không có thực hành Lectio divina, kinh nguyện đan tu 

có nguy cơ mang tính cách máy móc. 

Cũng như ngôn sứ Giêrêmia, đan sĩ phải tìm Lời 

Chúa, gặp được Lời Chúa và ăn Lời Chúa (Gr 15, 16). 

Tìm Lời Chúa ở đây là tìm Chúa, ước ao và đói khát 

Chúa (Tv 42, 1-2; 63, 1), chân thành mong đợi Chúa 

(Is 8, 17). Người ta không thể tìm Chúa cách đúng đắn 
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và gặp được Chúa nếu không thật lòng thực hành 

Lectio divina là phương thế cho phép đan sĩ thưởng 

thức Lời và biến đổi Lời thành niềm vui và hạnh phúc 

trong lòng (Gr 15, 16; Ed 3, 3; Ga 3, 29). Vâng, tìm 

kiếm Lời có nghĩa là tìm Chúa, và gặp được Lời cũng 

có nghĩa là gặp được Chúa, bởi vì Lời là Lời của Chúa. 

Lectio divina nuôi dưỡng và bồi bổ đức tin của đan sĩ. 

Lectio divina nâng đỡ kiến thức cần thiết không thể 

thiếu cho đời sống đức tin của đan sĩ. Đời sống đan tu 

là một đời sống đức tin (TL. Lời mở, 49).  

Nói tóm lại, con người phải tin như “một loài có 

lý trí”. Hãy lưu ý ở đây cách thế Tin Mừng Thánh 

Gioan kết nối nhận biết và đức tin. Hai hạn từ “nhận 

biết” và “tin” dường như có thể hoán đổi cho nhau 

trong một số bản văn của thánh Gioan (Ga 4, 42; 6, 69; 

17, 8, 21, 23). Điều quan trọng nhất đối với thánh 

Gioan, cuộc sống vĩnh cửu, hệ tại ở sự hiểu biết: “Mà 

sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa 

duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai 

đến, là Giêsu Kitô” (Ga 17, 3). Dường như thánh 

Phaolô cũng nói như thế khi diễn tả “sự nhận biết của 

đức tin” (Rm 1, 5; 16, 26). Nếu tất cả những điều đó là 

xác thực, thì Lectio divina cho phép đan sĩ gặp được 

Thiên Chúa ngay từ đời này. Hôm nay lời cảnh báo 

của ngôn sứ Hôsê rằng “một dân không có nhận thức 
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sẽ chạy tới diệt vong” (Hs 4, 1-3) cũng vẫn còn xoáy 

động như thời ngôn sứ và đặc biệt đối với các đan sĩ. 

* Lao động 

Chương 48, 8 của Tu Luật Biển Đức cho một 

định nghĩa về đan sĩ: Một đan sĩ đích thật là người 

sống bằng chính công việc do mình làm (tay làm hàm 

nhai). Đối với thánh Biển Đức, đan sĩ chính yếu là một 

“lao công”, một người làm việc. Dù nói tới nhiều loại 

công việc khác nhau (Tu Luật 46, 1; 57, 1; 66, 6), 

nhưng dường như thánh Biển Đức nhấn mạnh đến việc 

đồng áng. Điều đó rất hiển nhiên trong bối cảnh của Tu 

Luật 48, 8: “Nếu vì hoàn cảnh của địa phương hay vì 

nghèo mà họ phải lo trồng trọt, thu hoạch, thì cũng 

đừng buồn” (Tu Luật 48, 7). Dường như những “thứ 

rau và hoa quả tươi” được nhắc đến ở Tu Luật 39, 3 là 

sản phẩm do các đan sĩ làm ra trong vườn của mình 

(Tu Luật 7, 63; 46, 1; 66, 6). Việc nhắc đến “ruộng 

vườn” trong (Tu Luật 41, 2, 4) cũng rất quan trọng. 

Theo tinh thần thánh Biển Đức làm việc và ăn 

uống liên quan mật thiết với nhau (Tu Luật 39, 3, 6; 

40, 5; 48, 7-8) không những với ý nghĩa đan sĩ ăn để 

có sức làm, nhưng cũng có ý nghĩa đan sĩ làm để có cái 

ăn. Việc nhắc đến những “anh em làm việc ở xa đan 
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viện” (Tu Luật 50, 1) có lẽ cũng vì họ làm liên tục 

nhiều giờ, đều liên quan tới những công việc đồng áng. 

Ý nghĩa của lao động: Công đồng Vat. II khẳng 

định, “khi con người lao động là chu toàn ý muốn của 

Thiên Chúa; tôn vinh danh Chúa, kiện toàn công cuộc 

sáng tạo của Người; là trực tiếp góp phần vào công 

trình cứu chuộc của Đức Kitô”.24 Thật vậy, khi con 

người lao động với khối óc, trái tim và đôi tay, làm cho 

trái đất tốt đẹp hơn, chính là lúc con người chu toàn ý 

muốn của Thiên Chúa. 

Lao động không những biến đổi vạn vật và xã 

hội, nuôi sống bản thân, gia đình và xã hội mà còn phát 

triển được tài năng Chúa ban…, nhất là hoàn thiện, 

thánh hóa chính mình. Bởi vì, lao động rèn luyện cho 

con người những đức tính tốt như: cần mẫn, siêng 

năng, kiên nhẫn, tài khéo léo, óc sáng tạo, ý thức trách 

nhiệm, khiêm tốn nhìn nhận sự cộng tác của người 

khác, vượt ra khỏi con người ích kỷ của mình… Nhờ 

lao động, con người khám phá ra mình là anh em với 

nhau, luôn cần có nhau, biết hiến thân phục vụ tha 

nhân như lời Chúa dạy. 

                                                 

24 Vatican II, Hiến Chế Mục Vụ, số 34. 
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Không những thế, Hội thánh còn khuyến khích 

mọi người hãy nỗ lực phát triển văn hóa, hình thức lao 

động trí óc để thăng hoa con người. Với sự hiểu biết, 

kiến thức mở mang sẽ làm cho tâm trí con người dễ 

dàng chiêm ngưỡng Đấng Tạo Hóa, “nhất là khi con 

người học hỏi, tiếp cận với lời Chúa, con người sẽ 

được Lời Chúa soi sáng, hướng dẫn, biến đổi”.25 Hơn 

nữa, đối với Kitô hữu, lao động còn có sứ mạng cộng 

tác vào công cuộc tạo dựng một thế giới siêu nhiên. 

Thế giới đó phải hoàn thành cho tới ngày tất cả chúng 

ta trở nên con người hoàn hảo là thể hiện được sự viên 

mãn của Đức Kitô (Ep 4,13),26 như một lời loan báo 

“trời mới đất mới” (2Pr 3,13; Kh 21,1), mà con người 

và thế giới được hiệp thông nhờ những vất vả nhọc 

nhằm của lao động”.27 

c. Sứ vụ của Hội Dòng Xitô Thánh Gia28 

- Cung cấp cho các linh hồn được Chúa mời gọi 

sống đời chiêm tu, những phương thế thích hợp để đạt 

tới đức ái hoàn hảo. 

                                                 

25 Vatican II, Hiến Chế Mục Vụ, Gaudium et Spes, số 57. 

26 Vatican II, Gaudium et Spes, số 35.57.  

27 ĐGH Ga. Phaolô II, Thông Điệp "Lao Động Con Người", 1981, số 27. 

28 Hiến Pháp HDXTTG, số 2 và 3. 
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- Phục vụ Giáo hội bằng đời sống cầu nguyện và 

hy sinh, tham gia việc cứu rỗi các linh hồn chưa nhận 

biết Chúa và tôn thờ Thiên Chúa. 

- Sinh hoạt đan tu trong Hội dòng được tổ chức 

theo các nguyên tắc Tin Mừng, được trình bày trong 

giáo huấn Giáo hội, trong Tu Luật thánh Biển Đức, 

trong các yếu tố căn bản của đời đan tu Xitô, đồng thời 

theo tinh thần của Đấng sáng lập đã được vạch ra trong 

bản Hiến pháp của Hội dòng. 

4. Các yếu tố căn bản trong đời Đan tu 

Ngoài việc tuân giữ các lời khuyên Phúc Âm: 

khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục, đời sống Hội dòng 

Xitô Thánh Gia còn có thêm hai lời khấn là “vĩnh cư 

và canh tân đời sống”, được thể hiện qua những yếu tố 

căn bản của đời đan tu như: 

- Luật nội vi: thinh lặng. 

- Cử hành phụng vụ: các giờ Thần vụ. 

- Đọc sách thiêng liêng và cầu nguyện riêng. 

- Khổ chế: chay tịnh và canh thức. 

- Đời sống cộng đoàn: cộng tu. 

- Lao động: tri thức và chân tay. 
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Nói cách khác, ơn gọi Xitô Thánh Gia là một lối 

sống chiêm niệm: cầu nguyện, lao tác, khổ chế và đời 

sống cộng đoàn bắt nguồn từ tinh thần thánh Biển Đức, 

truyền thống Xitô nguyên thuỷ và tinh thần Đấng Sáng 

lập dòng tại Việt Nam.29 

* Thinh lặng là những điều kiện thiết yếu giúp 

người đan sĩ đi vào chiều sâu của sự chiệm niệm, để 

lắng nghe tiếng Chúa. Việc tìm Chúa trong cô tịch và 

trầm lặng của đời đan tu là một chứng từ hùng hồn về 

sự hiện hữu của Thiên Chúa. Cho nên sự thanh vắng 

và thinh lặng có một tầm quan trọng trong đời đan tu. 

Bởi vậy, thánh Biển Đức và các “phong trào cải cách 

đan tu” đều nhấn mạnh đến việc trở về “linh đạo sa 

mạc”, linh đạo các tổ phụ rừng vắng. Đối với Xitô Việt 

Nam, linh đạo sa mạc ấy được cụ thể hoá qua luật nội 

vi và trong việc lập dòng mới ở những nơi xa cách 

thành thị. “Tất cả các đan sĩ đều có trách nhiệm tuân 

thủ và bảo vệ luật nội vi”30, và “khi có lý do thật chính 

đáng mới được phép ra ngoài nội vi”.31   

                                                 

29 Tuyên Ngôn HDXTTG, số 3. 

30 Hiến Pháp HDXTTG, số 144. 

31 Hiến Pháp HDXTTG, số 151. 
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Các cuộc xuất hành như thăm viếng cha mẹ, 

thân nhân, cũng như thư từ…, đều phải chiếu theo tinh 

thần và đòi hỏi của lý tưởng chiêm niệm qui định. Việc 

xa lìa trần gian và sự thinh lặng nghiêm nhặt cốt giúp 

cho các đan sĩ “dễ thực hiện và duy trì sự an tĩnh nội 

tâm, để có thể chứng nghiệm được sự hiện diện của 

Thiên Chúa. Việc thinh lặng là yếu tố cần thiết để bảo 

vệ tinh thần cầu nguyện, bảo vệ kỷ luật và trật tự trong 

sinh hoạt cộng đoàn. Tuy nhiên, sự tĩnh mịch và thinh 

lặng bên ngoài chỉ có ý nghĩa và giá trị, nếu các đan sĩ 

biết giữ lòng mình khỏi mọi xao xuyến của đam mê 

trần tục, biết kiến tạo bình an tâm hồn và dõi theo sự 

bình an đó”.32  

* Cầu nguyện là phương thế cần thiết cho đời 

sống chiêm niệm. Do đó, cuộc đời đan sĩ phải thấm 

nhuần tinh thần cầu nguyện (PC 6; Tu Luật 66).33 Việc 

cầu nguyện được linh động bởi đức ái. Cầu nguyện 

như cứu cánh của tất cả những phương thế đặc thù đan 

tu Xitô. Đời sống cầu nguyện theo thánh Biển Đức 

hàm chứa bốn hình thức: 

                                                 

32 Tuyên Ngôn HDXTTG, số 10. 

33 Tuyên Ngôn HDXTTG, số 7. 



245 

 

- Cầu nguyện liên tục, nghĩa là sống trước mặt 

Chúa mọi nơi, mọi lúc (Tu Luật 7). 

- Đọc sách thiêng liêng “Lectio divina” (Tu Luật 

48, 49 và 52). 

- Các Giờ Thần Vụ “Opus Dei” (Tu Luật 8-20). 

- Cầu nguyện tự phát tuỳ theo hoàn cảnh (TL. 

Lời mở và ch. 53). 

Vì đan sĩ không lấy gì hơn việc thờ phượng (TL. 

Lời mở và ch. 43),34 nên kinh nguyện phụng vụ chiếm 

một địa vị độc đáo trong đời đan tu Xitô Thánh Gia. 

Phụng vụ là trọng tâm, vì biện chứng cho sự siêu việt 

tuyệt đối của Thiên Chúa. 

Các kinh nguyện chung trong các đan viện Xitô 

Thánh Gia luôn được chú trọng và cử hành một cách 

trang nghiêm (PC 7; Tu Luật 19 và 47).35 Hiện nay, 

mỗi ngày các đan sĩ Xitô Thánh Gia có 7 giờ Kinh 

Thần vụ, cùng với các việc thờ phượng khác như 

Thánh Lễ, Chầu Thánh Thể và cầu nguyện riêng. 

                                                 

34 Hiến Pháp HDXTTG, số 117. 

35 Hiến Pháp HDXTTG, số 118. 
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* Khổ chế là nét đặc thù của đời sống đan sĩ 

Xitô Thánh Gia. Tuy nhiên, các đan sĩ Xitô không chủ 

trương những kiểu hãm mình phạt xác như nơi một số 

trào lưu ẩn tu hồi xưa: “đánh tội, mặc áo nhặm… Việc 

hãm mình nơi các đan sĩ Xitô Thánh Gia được thể hiện 

qua việc hy sinh quảng đại, hoàn thiện bản thân (Lc 

9,23; PC 3; TL. Lời mở),36 tập luyện thân xác như dậy 

sớm, chay tịnh, nhất là làm việc xác được thi hành triệt 

để. Qua thực hành khổ chế này, người đan sĩ muốn 

chia sẻ cuộc khổ nạn của Chúa Kitô, cùng với Chúa 

Kitô chay tịnh, thức khuya, cầu nguyện, lao động vất 

vả, chịu hy sinh sỉ nhục, v.v… Từ bỏ mình là điều kiện 

tối cần để theo Chúa Kitô. Vì thế, tu sĩ dấn thân thực 

hành khổ chế như một phương tiện tiến đức, diệt trừ 

nết xấu, tìm lại thế quân bình và tăng cường đức ái (Tu 

Luật 39-41).37 Vì thế, người ta hay gọi Dòng Xitô 

Thánh Gia là Dòng “khổ tu”. Việc khổ chế không chỉ 

tạo thế quân bình giữa tinh thần và thể xác mà còn 

giúp chúng ta thánh hóa và phát huy đức mến,38 hỗ trợ 

tiến trình tìm Chúa trong ơn gọi chiêm niệm. Khổ chế 

trong linh đạo Xitô Thánh Gia phải thể hiện một cách 

quân bình như thánh Biển Đức nói trong Tu Luật: “nếu 

                                                 

36 Tuyên Ngôn HDXTTG, số 12. 

37 Hiến Pháp HDXTTG, số 134. 

38 Tuyên Ngôn HDXTTG, số 12.  
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có chút gì hơi nghiêm ngặt, thì chỉ có mục đích khắc 

phục nết xấu và bảo toàn đức ái” (TL. Lời mở). 

* Đời sống cộng đoàn, sống chung là một nét 

quan trọng trong đời sống đan tu Biển Đức – Xitô. Đời 

sống cộng tu này được bắt nguồn từ tinh thần thánh 

Biển Đức. Đời sống cộng đoàn đan tu bao hàm: 

“Kinh nguyện chung, làm việc chung, bàn ăn chung... 

Mọi sự là của chung, và được viện phụ như người cha 

điều khiển cộng đoàn. Đời sống cộng đoàn đòi hỏi các 

đan sĩ tham dự các giờ chung một cách hài hòa, đúng 

đắn với tâm hồn phấn khởi vui tươi”.39 

* Lao động đan tu, đối với các đan sĩ Xitô 

Thánh Gia, lao động là để nuôi sống mình, và để có 

điều kiện đóng góp vào công cuộc truyền giáo của 

Giáo hội, giúp lữ khách và người nghèo. Lao động để 

tạo thế quân bình tâm thể lý và phát triển tài năng. Lao 

động phòng ngừa tật xấu và rèn luyện nhân đức. Hơn 

nữa, lao động để tham gia công trình sáng tạo của 

Thiên Chúa, góp phần thánh hóa vũ trụ. Lao động là 

một hình thức thực thi đức khó nghèo và là phương thế 

phục vụ anh chị em (PC 13; Tu Luật 48).40 

                                                 

39 Hiến Pháp HDXTTG, số 107-110; Tuyên Ngôn HDXTTG, số 17-18. 

40 Hiến Pháp HDXTTG, số 131; Tuyên Ngôn HDXTTG, số 11.  
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5. Cơ cấu đời sống đan tu HDXTTG  

Hội dòng Xitô Thánh Gia được tổ chức theo cơ 

cấu của một gia đình. Bởi vậy, Hội dòng đã lấy mẫu 

gương Thánh Gia làm khuôn mẫu để tổ chức đời sống 

mình. Điều này trong Tuyên ngôn Hội dòng số 20 xác 

định: “Cộng đoàn đan viện thực sự là một gia đình, tất 

cả đan sĩ là con một Cha trên trời, và là anh em với 

nhau, cùng có một ơn gọi, cùng chia sẻ một cuộc sống 

trong sự hợp nhất”. Vì được tổ chức như một gia đình 

nên vị đứng đầu đan viện thường được gọi là viện phụ, 

hoặc nhà chưa có viện phụ thì viện trưởng là bề trên 

thượng, có toàn quyền trên đan viện mình như viện 

phụ, trừ một số trường hợp được quy định thể khác.41 

Viện phụ là người cha trong gia đình đan viện, viện 

phụ là “hiện thân tình yêu của Cha trên trời, là người 

thế quyền Chúa Kitô, là người có trách nhiệm điều 

khiển về sinh hoạt tinh thần và vật chất trong đan viện, 

là trung gian giúp các đan sĩ tìm hiểu thánh ý Thiên 

Chúa” (Tu Luật 2, 4, 29, 63).42  

Hiện nay Hội dòng Xitô Thánh Gia có 12 đan 

viện tự trị (trong đó có 9 đan viện nam và 3 nữ đan 

                                                 

41 Hiến Pháp HDXTTG, số 4. 

42 Hiến Pháp HD, số 5; Tuyên Ngôn HDXTTG, số 17. 



249 

 

viện). Các nữ đan viện này được sát nhập vào Hội 

dòng một cách trọn vẹn, nhưng họ có bản Hiến pháp 

riêng.43 

Theo truyền thống Xitô Thánh Gia, các đan viện 

trong Hội dòng được liên kết với nhau bằng tình mẹ 

con. Do đó, một đan viện lập một nhà khác sẽ được gọi 

là Nhà mẹ, còn đan viện kia sẽ được gọi là nhà con. 

Viện phụ của nhà sáng lập trong tương quan với nhà 

con được gọi là trực phụ.44 Trực phụ (viện phụ nhà 

mẹ) do cộng đoàn nhà mẹ và các bề trên nhà con bầu 

lên. Trực phụ có quyền và nhiệm vụ đối với nhà con 

với những nố sau: “Bảo đảm tinh thần và vật chất cho 

nhà con tùy thuộc. Chỉ định hoặc thay đổi bề trên nhà 

con cho đến khi được tự trị. Vì lý do chính đáng, tạm 

thời đảm nhiệm chức vụ bề trên nhà con cho đến khi 

có bề trên mới, nếu ngay cả việc đặt một vị giám quản 

cũng không thể thực hiện được. Chủ tọa việc bầu bề 

trên nhà con và phê nhận việc đắc cử. Hai năm một lần 

đích thân hay cử đại diện đi tuần viếng nhà con. Có 

quyền liên lạc thư từ với hết mọi người nhà con mà 

không ai có quyền kiểm soát.45 

                                                 

43 Hiến Pháp HDXTTG, số 31. 

44 Hiến Pháp HDXTTG, số 39. 

45 Hiến Pháp HDXTTG, số 40. 
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Kết Luận 

Mỗi linh đạo là một cách thức Thánh Thần hoạt 

động trong vị Sáng lập để tôn vinh Thiên Chúa và 

phục vụ con người. Linh đạo Xitô là một cuộc trở về 

nguồn và khao khát tìm ra những phương thế khả dĩ 

mới nhằm mưu ích cho các tâm hồn muốn tìm Thiên 

Chúa theo tinh thần của Tu Luật thánh Biển Đức. Các 

Tổ phụ Xitô đã nỗ lực giúp các đan sĩ trở lại với lý 

tưởng đó, làm sao quân bình và thích nghi với thời đại 

theo dòng lịch sử.  

Khi nhìn lại sự hình thành và phát triển cũng 

như cách thể hiện linh đạo của các bậc tiền bối Xitô, 

chúng ta phải tạ ơn Thiên Chúa và cảm ơn các vị Tổ 

phụ đã để lại cho hậu thế một cách thức sống phụng sự 

Thiên Chúa qua đời sống chiêm tu. Ngày hôm nay, 

chúng ta là những con cháu, đang tiếp nối linh đạo mà 

các vị tiền bối đã sống. Chúng ta không thể không ưu 

tư về tính thực tiễn của linh đạo nơi cộng đoàn mình. 

Nhất là làm sao để linh đạo ấy được thể hiện một cách 

sống động và có thể trả lời cho những thách đố của con 

người trong thời đại chúng ta. 
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Công đồng Vaticanô II cũng đang lưu ý đến các 

Dòng chiêm niệm: “Trong những Hội dòng hoàn toàn 

chuyên lo chiêm niệm, các tu sĩ chỉ nhất tâm phụng sự 

một mình Thiên Chúa trong cô tịch và lặng lẽ, trong 

việc chuyên lo cầu nguyện và hân hoan hãm mình, thì 

cho dù nhu cầu hoạt động tông đồ có khẩn thiết đi nữa, 

những Hội dòng ấy vẫn luôn giữ một địa vị cao quí 

trong Nhiệm Thể Chúa Kitô. Họ dâng lên Thiên Chúa 

hy lễ chúc tụng tuyệt hảo, làm vẻ vang dân Thiên Chúa 

bằng những hoa trái thánh thiện dồi dào, lấy gương 

lành lôi cuốn và làm cho dân ấy thêm lớn mạnh bằng 

việc tông đồ tuy âm thầm nhưng phong phú. Họ là 

vinh dự và là mạch tuôn trào các ơn thiêng”46. 

Vì thế việc canh tân, thích nghi cho phù hợp linh 

đạo của dòng mình là điều cần thiết. Là thế hệ con 

cháu, cách riêng những đan sĩ Xitô Thánh Gia, chúng 

ta đã thể hiện tính thực tiễn của linh đạo dòng như thế 

nào? Tính thực tiễn đó có đủ sức mạnh để làm vinh 

danh Chúa và vẻ vang Giáo hội chưa? Thiết tưởng đó 

là những thách đố mà mỗi người chúng ta cần phải suy 

nghĩ để trả lời cho giới trẻ ngày hôm nay. 

                                                 

46 Vaticanô II, Perfectae Caritatis, số 7. 
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                                        GÓP NHẶT 

             CHÂM NGÔN CỦA CÁC LINH PHỤ 

1. Có đan sĩ khác hỏi viện phụ Antôn: “Con phải 

giữ điều gì để đẹp lòng Chúa?” Ngài đáp: “Hãy giữ 

điều cha nói đây: Bất cứ đi đâu, con hãy luôn có Chúa 

trước mặt; bất cứ làm gì, con hãy làm theo lời Thánh 

Kinh; và bất cứ ở đâu, con đừng dễ dàng bỏ đi nơi 

khác. Cứ giữ ba điều đó, con sẽ được cứu độ”. 

2. Viện phụ Pambô hỏi viện phụ Antôn: “Tôi 

phải làm gì?” Viện phụ Antôn trả lời: “Cha đừng nghĩ 

mình đã công chính. Đừng tiếc điều đã qua, hãy làm 

chủ cái lưỡi và cái bụng”. 

3. Người ta kể về viện phụ Pambô rằng lúc hấp 

hối ngài nói với những người anh em thánh thiện đứng 

chung quanh ngài như sau: “Từ khi tôi vào sa mạc này 

và dựng lều để ở nơi đây, tôi không nhớ có khi nào ăn 

cơm mà không do công việc tay tôi đã làm, và cho tới 

nay tôi đã không bao giờ hối tiếc vì một lời nói nào. 

Tuy nhiên, tôi đi về với Chúa như thể tôi vẫn chưa bắt 

đầu phụng sự Người”. 
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4. Có anh em hỏi một vị lão thành về cách thức 

phải sống, vị này nói: “Hãy ăn rơm, mặc áo rơm, nằm 

ngủ trên rơm, nghĩa là coi khinh mọi sự và có trái tim 

bằng thép”. 

5. Ngài cũng kể: Một đan sĩ nói với người báo 

tin cha anh vừa chết như sau: “Thôi, đừng nói điều xúc 

phạm như thế, cha tôi không bao giờ chết mà”. 

6. Viện phụ Macariô hỏi viện phụ Dacaria: “Xin 

cha cho biết, đan sĩ phải làm gì”. Viện phụ Dacaria hỏi 

lại: “Sao cha lại hỏi con?” Viện phụ Macariô nói: “Con 

hoàn toàn tin tưởng nơi cha mà, nhưng có ai cứ hối 

thúc con hỏi cha”. Viện phụ Dacaria đáp: “Theo con 

thì đan sĩ phải tự kiềm chế trong mọi sự”. 

7. Viện phụ Isaia kể rằng có linh phụ nói: “Con 

người phải tin vào Thiên Chúa, khao khát Chúa không 

ngừng, sống trong trắng, có thói quen không lấy ác báo 

ác, hy sinh hãm  mình, khiêm tốn, trong sạch, yêu 

thương mọi người, từ bỏ, dịu hiền, quảng đại, liên lỉ 

khẩn cầu Thiên Chúa, yêu mến chân thực để không 

nhìn lại đàng sau, chờ đợi những điều sẽ tới, có thói 

quen không cậy dựa vào những việc lành mình thực 

hiện hay phụng vụ mình cử hành, và kêu xin Chúa trợ 
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giúp khi giáp mặt với những gì liên tục xẩy đến mỗi 

ngày”. 

8. Một anh em xin viện phụ Isaia cho một lời. 

Ngài bảo: “Nếu con muốn theo Chúa Kitô, hãy giữ gìn 

miệng lưỡi. Nếu con muốn đóng đanh con người cũ 

của con cùng với ngài, con phải lánh xa những người 

làm con xuống khỏi thập giá và phải chuẩn bị để chịu 

sỉ nhục, để thản nhiên trước kẻ làm điều xấu cho con, 

để sống khiêm nhường, làm chủ ý muốn, giữ thinh 

lặng và không để lòng đoán xét ai”. 

9. Ngài còn nói: “Sự lao nhọc phần xác, đức khó 

nghèo, tình trạng sống như khách lạ, sự cứng rắn và 

thinh lặng làm nảy sinh lòng khiêm tốn, và lòng khiêm 

tốn đáng nhận được ơn tha tội. Ai không giữ như vậy, 

thì có từ bỏ hết cũng vô ích mà thôi”. 

10. Viện phụ Isaia lại nói: “Hãy ghét bỏ những 

gì ở trong thế gian cũng như sự nghỉ ngơi cho thân xác, 

vì những điều đó làm con thành thù địch với Chúa. 

Thực vậy, như người đang chiến đấu với kẻ thù, chúng 

ta cũng phải chiến đấu với thân xác mình để không cho 

nó nghỉ ngơi”. 

11. Một anh em hỏi viện phụ Isaia về câu 

“Nguyện danh Cha cả sáng” trong kinh Lạy Cha. Vị 
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lão thành nói: “Điều đó dành cho những người hoàn 

thiện, vì danh Chúa không thể nào cả sáng nơi chúng 

ta là những người còn bị dục vọng khống chế”. 

12. Người ta nói rằng có ba điều viện phụ 

Thêôđôrê lấy làm quan trọng hơn nhiều điều khác là 

nghèo khó, khổ hạnh và xa lánh mọi người. 

13. Viện phụ Giuse người Tibê nói: “Có ba điều 

đáng giá trước mặt Chúa: Thứ nhất, khi bệnh tật ta đón 

nhận mọi thử thách xảy đến cho mình và dâng lời cảm 

tạ; thứ hai, khi mọi công việc ta làm đều tinh tuyền 

trước mặt Chúa, không hề có chi là phàm tục; thứ ba, 

khi ta vâng phục cha thiêng liêng và từ bỏ mọi ý riêng 

của mình”. 

14. Viện phụ Cassianô kể: “Khi viện phụ Gioan, 

bề trên một đan viện lớn sắp qua đời, ngài tỏ ra hân 

hoan vui mừng vì được trở về với Chúa. Các đan sĩ 

vây quanh ngài và xin ngài để lại cho họ một lời 

khuyên có thể giúp họ đạt tới sự hoàn thiện trong Chúa 

Kitô. Ngài thì thào nói: “Không bao giờ cha làm theo ý 

riêng, cũng không bao giờ dậy dỗ điều gì mà cha đã 

không thực hiện trước”. 

15. Viện phụ Marcô nói: “Luật tự do dạy ta tất 

cả sự thật và nhiều người chỉ đọc luật ấy bằng tri thức, 
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chứ ít ai hiểu được bằng việc tuân giữ các giới răn. 

Đừng tìm sự hoàn thiện nơi các nhân đức của con 

người, vì chẳng ai hoàn thiện nhờ các nhân đức ấy cả. 

Bởi lẽ, sự hoàn thiện của con người được dấu ẩn nơi 

Thập giá Chúa Kitô”. 

16. Có anh em hỏi một vị lão thành: “Con phải 

làm gì để được sống?” Vị lão thành nói: “Thiên Chúa 

biết điều gì là tốt. Tôi nghe kể rằng một trong các linh 

phụ hỏi viện phụ Nistêrô, bạn của viện phụ Antôn: 

“Tôi phải làm việc lành nào?” Ngài đáp: “Mọi việc đều 

không như nhau cả đó sao? Thánh Kinh nói rằng 

Abraham là người hiếu khách và Thiên Chúa ở với ông 

(St 18, 1…), Êlia yêu thích sự cô tịch và Thiên Chúa ở 

với ông (1V 17, 2…), Đavít hạ mình khiêm tốn và 

Thiên Chúa ở với ông (1Sm 18, 23). Vậy ngài thấy 

lòng mình ước ao làm điều gì theo như Chúa muốn thì 

ngài cứ làm”. 

17. Viện phụ Pêmen nói về viện phụ Nisterô: 

“Như con rắn đồng được ông Môsê dựng lên để chữa 

lành dân, viện phụ Nesterô cũng thế, vì ngài rất mực 

nhân đức; chẳng nói năng gì cả, nhưng ngài lại chữa 

lành mọi người”. 
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18. Viện phụ Pêmen nói: “Sự cảnh giác, sự canh 

chừng mình và sự phân định là những điều dẫn đường 

cho linh hồn”. 

19. Viện phụ Pêmen nói: “Đây là luật ứng xử 

Thiên Chúa đã ban cho Israel: Tránh những gì trái tự 

nhiên, tức là nóng giận, bực tức, ghen tương, oán ghét, 

khinh thị anh em, và những điều khác trong Luật cũ”. 

20. Một anh em hỏi viện phụ Pêmen: “Con 

người phải ăn ở như thế nào?” Ngài bảo: “Hãy coi 

Đanien, người ta chẳng thấy có cớ gì để tố cáo cậu, 

ngoại trừ lòng nhiệt thành thờ phượng Thiên Chúa của 

cậu” (Đn 6, 5-6). 

21. Ngài còn nói: “Khó nghèo, đau khổ và phân 

định là những dụng cụ của đời sống cô tịch. Quả thực, 

đã có viết: Nếu trong xứ có ba người là Noê, Gióp và 

Đanien thì họ sẽ sống, nhờ sự công chính của mình, 

sấm ngôn của Chúa (Ed 14, 14). Noê đại diện cho khó 

nghèo, Gióp đại diện cho đau khổ và Đanien đại diện 

cho phân định. Nếu con người thực hiện ba điều này, 

Chúa sẽ ở trong họ”. 

22. Ngài lại nói: “Nếu đan sĩ ghét bỏ hai điều, 

họ sẽ được tự do đối với thế gian”. Người anh em hỏi: 
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“Đó là những điều gì?” Ngài đáp: “Sự thoải mái cho 

thân xác và hư danh”. 

23. Một anh em khác cũng hỏi vị lão thành ấy: 

“Làm sao có được lòng kính sợ Chúa?” Ngài đáp: 

“Người nào ăn ở khiêm nhượng, khó nghèo và không 

xét đoán ai, người ấy sẽ có lòng kính sợ Chúa”. 

24. Viện phụ Grêgôriô thì nói: “Thiên Chúa đòi 

hỏi nơi mọi người đã rửa tội ba điều: đức tin ngay 

thẳng, cái lưỡi thật thà, thân xác trong sạch”. 

25. Viện phụ Êvagô kể rằng có linh phụ kia bảo: 

“Món ăn thanh đạm phải ăn hoài mà nếu có thêm bác 

ái sẽ mau chóng giúp đan sĩ tới được thái độ thản nhiên 

và bình an”. 

26. Một vị cao niên nói: “Hãy nuôi dưỡng đức 

hiền lành, nhịn nhục, nhẫn nại và bác ái, vì đó là 

những nhân đức (qui luật) làm nên người đan sĩ”, mà 

qui luật của đan sĩ chính là noi gương Chúa Kitô”. 

27. Một vị cao niên nói: “Đừng làm cho người 

khác điều con không thích. Con không thích người ta 

nói xấu con ư? Con cũng vậy, đừng nói xấu ai cả. Con 

không thích người ta cáo gian con ư? Con cũng vậy, 

đừng cáo gian ai. Con không thích bị người ta khinh 
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dể, lăng nhục hay lấy cái gì của con ư? Con cũng thế, 

đừng làm bất cứ điều gì như vậy cho người ta. Ai giữ 

được những điều vừa nói thì đã đủ điều kiện để được 

ơn cứu rỗi”. 

28. Một vị cao niên nói: “Cuộc đời đan sĩ là: 

vâng lời, suy niệm, không xét đoán, không nói xấu, 

không kêu ca. Quả thực, có lời viết: “Các con là người 

yêu mến Chúa, hãy ghét điều xấu”. Cuộc đời đan sĩ là: 

không buồn vì bị xử bất công, không để ý tới điều xấu, 

không dây mình vào bất cứ việc gì, không nghe lời lạ 

tai, không trộm cắp nhưng cho đi, không kiêu ngạo 

trong lòng, không có những tư tưởng xấu xa, không 

phàm ăn, làm gì cũng phân định trước, tất cả đó là 

cuộc đời đan sĩ. 

29. Một vị cao niên nói: “Ai không đón nhận tất 

cả mọi anh em nhưng có phân biệt đối xử, người ấy 

không thể nên hoàn thiện”. 

30. Một vị cao niên nói: “Hãy khẩn cầu Chúa 

cho lòng con biết đau buồn và khiêm tốn. Hãy không 

ngừng để ý đến những lỗi lầm của con và đừng xét 

đoán người khác, nhưng coi mình thấp kém hơn mọi 

người. Đừng kết thân với phụ nữ, với trẻ em hay với 

người lạc giáo, và hãy tránh tự do quá trớn. Hãy làm 
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chủ cái lưỡi và cái bụng của con, và đừng uống rượu. 

Nếu có ai nói với con về chuyện gì, con đừng phản 

đối, nhưng hãy nói: “Phải”; và nếu họ nói không đúng, 

hãy bảo họ: “Anh biết anh nói thế nào đó”, nhưng 

đừng tranh cãi với họ về cách họ nói. Như vậy linh hồn 

con sẽ được bình an”. 

31. Người ta hỏi một vị cao niên: “Cuộc đời đan 

sĩ là gì?” Ngài đáp: “Một cái miệng chân thành, một 

thân xác thánh thiện, một con tim tinh tuyền, những tư 

tưởng không đi lang thang ngoài thế gian, đọc Thánh 

vịnh với lòng sám hối, sống cô tịch, không bận tâm gì 

ngoài việc chờ đợi Chúa Kitô”. 

32. Người ta kể rằng khi sắp chết viện phụ 

Chomai nói với con cái ngài: “Anh em đừng ở với 

người lạc giáo, đừng làm quen với những ai quyền cao 

chức trọng; anh em đừng mở tay để nhận, nhưng hãy 

rộng tay cho đi thì tốt hơn”. 
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