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Ngày nay có một sự khao khát mãnh liệt về một đời sống tâm linh chân thực hơn, nói ngắn gọn, 
đó là linh đạo hay đường tu đức. Người ta ao ước sống một cuộc đời trần tục trọn vẹn, sâu đậm 
và riêng tư hơn. Là những người lãnh đạo Cursillo, chúng ta đi tìm một cuộc sống tâm linh chân 
thực hơn, nhứt là sau khi trải qua kinh nghiệm sống một Khóa Cursillo. Nhưng linh đạo, đặc biệt 
là linh đạo Kitô hữu Công Giáo có ý nghĩa gì? 
 
Trước khi đào sâu linh đạo Kitô hữu Công Giáo, câu hỏi sau đây xin một lời giải đáp: Cursillo có 
thể được xem là một loại tu đức hay linh đạo không? Sách Cấu Trúc Các Tư Tưởng ghi như sau: 
“Cursillo không phải là một linh đạo; đó chỉ là một phương pháp giúp theo đuổi bất cứ một linh 
đạo nào, và có thể đạt được tính cách thiêng liêng chân thật”. Do đó, Cursillo cho chúng ta 
những khí cụ để khai triển linh đạo của chúng ta. Cursillo cống hiến cho con người những điều 
căn bản để trở nên Kitô hữu đích thực, cho con người một giải pháp trong ước mong tìm kiếm sự 
viên mãn vượt quá giới hạn của “chính mình”. Cursillo nhằm tạo nên lòng khao khát Thiên 
Chúa, thúc giục ta liên kết với Đấng Tạo Hóa sâu đậm hơn. Cursillo được hình thành để thúc đNy 
ta đặt nghi vấn, loại nghi vấn hướng dẫn mỗi người chúng ta lên đường mạo hiểm, càng đi sâu 
vào những gì Thiên Chúa kêu gọi chúng ta dấn thân, không nhất thiết để trở thành Cursillistas 
khá hơn nhưng mà để trở thành Kitô hữu đích thực hơn. 
 
Thông tin sau đây được trích từ một bài viết xuất hiện trên Internet, ở một trang web (mạng) 
Công Giáo Mỹ. Bài viết này giải thích rất hay về linh đạo Kitô hữu Công Giáo. Linh Đạo Kitô 
hữu Công Giáo nhấn mạnh rằng chúng ta bắt đầu với món quà từ trên cao, từ Chúa Thánh Linh. 
Linh Đạo này có thể được định nghĩa như là ‘đời sống chúng ta trong Thần Khí của Thiên Chúa’ 
hoặc là ‘nghệ thuật để Thần Khí Thiên Chúa tràn ngập chúng ta, hoạt động trong chúng ta và 
hướng dẫn chúng ta.’ N hư vậy ‘thần khí” trong linh đạo nói cho chúng ta điều gì?  Ý nghĩa căn 
bản của thần khí trong Thánh Kinh là “gió/hơi thở”. Trong Cựu Ước, một vài sách viết về hoạt 
động của Thần Khí Thiên Chúa trong tạo vật – Sách Sáng Thế 1:2; Thánh Vịnh 33:6; Sách Dân 
Số 11:17; Sách Samuel 16:13. Trong Tân Ước, Chúa Giêsu được thụ thai qua quyền năng của 
Thánh Linh – Mathêu 1:18, 20; Luca 1:35. Mục vụ của Chúa Giêsu khởi sự  và tiếp tục trong 
Thần Khí – Luca 3:22, 4:1, 4:18. N hững ám chỉ khác trong Tân Ước  gồm có: Mathêu 12:28; 
Gioan 19:30; 14:16-17, và 20:2.  
          
Cuộc sống Kitô hữu trong,  nhờ và với quyền năng của cùng một hơi thở - đó là Thần Khí cũng 
là Chúa Giêsu. “N hưng bất cứ ai được liên kết với Chúa thì trở thành một thần khí với Chúa” (1 
Corintô 12:13). Thánh Linh ban cho nhiều quà tặng khác nhau để xây dựng cộng đồng trong yêu 
thương và là mối liên kết ràng buộc tất cả mọi người trong Chúa Kitô (1 Corintô 12:13).  Hoa 
quả của Thần Khí trong cuộc sống chúng ta là “tình yêu, niềm vui, sự bình an, lòng nhẫn nại, sự 
tử tế, tính rộng lượng, lòng trung tín, hiền hậu, tự chủ” (Galát 5:22-23). 
 
Chúa Thánh Linh làm cho chúng ta thánh thiện, mời gọi chúng ta nên thánh, trở nên một con 
người thánh thiện. N hư vậy đối với Kitô hữu, thần khí ám chỉ toàn bộ sự hiện hữu của chúng ta, 



 
 

tràn đầy Thần Khí của Chúa Kitô. Theo cái nhìn của Kitô hữu thì thần linh ám chỉ toàn bộ con 
người, thể xác, và linh hồn, sống dưới ảnh hưởng Thánh Thần Thiên Chúa. Chúng ta được tràn 
đầy Thần Khí đến nổi Thánh Phaolô có thể nói rằng, “Tôi sống nhưng không phải là tôi sống, 
nhưng chính Chúa Kitô sống trong tôi” (Galát 2:20).   
 
N hư vậy, Linh Đạo Kitô Giáo liên hệ đến con người toàn diện – xác và hồn, những tư tưởng và 
cảm giác, những xúc động và đam mê, những hy vọng, sợ hãi, giấc mơ – trong khi chúng ta sống 
trong và sống với quyền năng của Thần Khí. Và linh đạo này liên hệ đến trọn cuộc đời của con 
người toàn vẹn, kêu gọi chúng ta sống cuộc sống này thật viên mãn. Lời mời gọi và thử thách 
của đời sống tâm linh không chỉ giới hạn cho một vài Kitô hữu (ví dụ như linh mục hay tu sỹ) 
mà chuyển đạt đến tất cả mọi người. Tất cả đều chia sẻ cùng một Thần Khí và được mời gọi nên 
một và nên thánh như nhau. Sự kiện căn bản này đã được Công Đồng Vaticanô II nhấn mạnh. 
Hiến Chế về Giáo Hội của Công Đồng, Lumen Gentium (Ánh Sáng Muôn Dân), dành trọn 
Chương 5 cho chủ đề này: Mọi người chia sẻ một lời mời gọi duy nhứt để nên thánh trong Thần 
Khí. 
 
Có rất nhiều loại linh đạo khác nhau trong Giáo Hội Công Giáo, mà mỗi linh đạo có phương 
pháp riêng và nét độc đáo của nó, nhưng có cùng chung một mục đích; thần khí phàm trần tìm 
kiếm cái gì bên trên chúng ta, to lớn hơn, sâu xa hơn, “lớn lao hơn” cái thực tại bình thường bề 
ngoài của cuộc đời. Các linh đạo gồm có Linh Đạo Bê-nê-đic-tô, Phan-xi-cô, I-nha-xi-ô, v.v. …,, 
nhưng không phải chỉ có thế. 
 
N ếu chỉ có một linh đạo Kitô giáo duy nhứt thì sự thể sẽ ra làm sao? Câu trả lời nằm trong tính 
cách đa dạng rộng rãi của kinh nghiệm trần tục. Không ai sống linh đạo Kitô giáo trong trừu 
tượng. Tất cả chúng ta sống vào những thời điểm rõ rệt và cá biệt trong không gian và thời gian. 
Tất cả chúng ta thuộc về những cộng đồng tôn giáo riêng biệt nơi chúng ta sinh ra, lớn lên, được 
giáo dục, có cơ hội tìm hiểu và cảm nghiệm về Thiên Chúa.  N hững hoàn cảnh này định hướng 
việc chúng ta đáp trả lời mời gọi của Thần Khí. N hững thời điểm và địa điểm khác nhau đặt ra 
nhiều thách đố và vấn nạn mới. Chúng đem hết các mẫu mực khác nhau của cuộc sống để tìm 
cách đáp ứng những vấn nạn và thách đố ấy. Tóm lại, những hoàn cảnh cụ thể và hay thay đổi 
của cuộc sống chúng ta không thể không ảnh hưởng cách chúng ta sống linh đạo Kitô giáo của 
chúng ta. N hững linh đạo Kitô giáo này chỉ là những cách đáp ứng khác nhau của các Kitô hữu 
đối với cùng lời mời gọi nên thánh.     
 
Thánh Bê-nê-đíc-tô và Thánh Scô-las-ti-ca, Thánh Phanxicô và Thánh Clara, Thánh Đô-mi-ni-
cô, Thánh Angela Mê-ri-ci, Thánh I-nha-xi-ô Loyola  đã không ra tay thiết lập các trường phái  
linh đạo mới. Các ngài duy nhứt chỉ muốn sống cuộc sống Phúc-Âm, theo Chúa Kitô thật trọn 
vẹn và nghiêm túc, hết khả năng của mình và liên hệ đến những nhu cầu của thời đại. Gương 
sáng của các ngài khích lệ những kẻ khác theo Chúa Kitô như các ngài qua các thời đại. N hững 
người đi theo các ngài truyền lại cho chúng ta những loại tu đức hay những trường phái tu đức 
của Thánh Bê-nêđic-tô, Phan-xi-cô, Đa-minh, Ur-xu-li-nô, I-nha-xi-ô.       
 
Khi một đứa bé đeo đuổi một tư tưởng mới, nó có thể nhanh chóng nghĩ rằng những tư tưởng của 
mọi người khác bây giờ sai bét. Trong linh đạo Kitô giáo cũng có nguy cơ này. Linh đạo “của 
chúng ta” cũng nhanh chóng bắt đầu giống như linh đạo duy nhứt. Chúng ta không thể bỏ qua sự 
kiện này là bất kỳ loại tu đức nào chúng ta quen thuộc nhiều nhứt, đó cũng chỉ là một sự biến thể  
thứ yếu của linh đạo Kitô giáo duy nhứt mà thôi. 
 



 
 

N gười ta có thể tranh cãi cho rằng lần chuỗi Mân Côi thì tốt, nhưng tập trung vào cầu nguyện thì 
thật sự tốt hơn.  Hoặc một người Công Giáo khác có thể chấp nhận sự hiện diện của một lối tu 
đức tập trung vào các nhóm nhỏ chuyên cần gặp nhau cầu nguyện mỗi tuần, nhưng lại cảm thấy 
những cách cá nhân làm tuần cửu nhật mới là con đường đến với Chúa tốt hơn. Điều nguy hiểm 
ở đây là thái độ quá bồng bột về mặt thiêng liêng. N gười Kitô hữu không được mời gọi theo phái 
cô lập thiêng liêng.  Cho dù chọn theo một loại tu đức nào, tất cả cũng đều là quà tặng của một 
Thần Khí. Từ ngữ Catholic (Công Giáo) rốt cuộc, có nghĩa là “bao gồm toàn bộ, trọn vẹn”. Bất 
kỳ quan điểm công giáo chân thật nào cũng đều công nhận rằng không có loại tu đức nào giành 
được trọn vẹn đời sống Kitô hữu. Tính cách đa dạng biểu lộ sự phong phú của đời sống Kitô 
hữu. 
 
Quan điểm công giáo hoàn vũ thậm chí bao hàm thêm một chiều kích khác nữa. Mỗi người 
chúng ta là một con người cá nhân và đặc thù, là hiện thân duy nhứt của linh đạo Kitô giáo. Đã 
không bao giờ và cũng sẽ không bao giờ có một linh đạo giống hệt linh đạo của tôi và linh đạo 
của bạn. Không ai khác có những cảm nghiệm, tài năng, giá trị, hy vọng và giấc mơ tiêu biểu cho 
bạn hoặc cho tôi là những cá nhân riêng biệt. Trên bình diện này, có bao nhiêu con người thì có 
bấy nhiêu linh đạo khác nhau.  
 
Quả là một khía cạnh tuyệt vời của công trình tạo dựng của Thiên Chúa! Trong sự khiêm tốn thật 
sự, chúng ta có thể nói rằng mỗi người chúng ta cho Chúa cái gì mà Chúa đã không có trước đó 
và sẽ không có nếu chúng ta đã không cho. Cái gì ấy đó chính là bạn và tôi là hiện thân duy nhứt 
của Chúa Kitô đã sống lại trong thế gian này tại đây và bây giờ. Đây là một trong những mầu 
nhiệm của món quà tự do Thiên Chúa ban cho. Và món quà đó mặc lấy một trách nhiệm cao cả. 
Không ai đã từng sống cuộc đời của tôi trước đây. Chúng ta phải mở lòng đón nhận Thiên Chúa 
là Đấng mời gọi chúng ta, như Abraham đã được mời gọi đi vào tương lai chưa ai biết. Chúa 
Giêsu gọi các môn đệ, “Hãy đến và theo ta.” 
 
Sống một đời sống Kitô hữu trọn vẹn đòi hỏi phải có lòng can đảm. Mọi Kitô hữu có những lúc 
đa nghi, hoang mang, ngờ vực và luôn phấn đấu. Tôi được kêu gọi nên thánh theo kiểu nào? Làm 
sao tôi có thể theo Chúa Giêsu trong một văn hóa của người tiêu thụ? Tôi có trung thành với 
người phối ngẫu, con cái, gia đình, cộng đồng của tôi không? Tôi có dấn thân hy sinh cho hòa 
bình, công lý, và tình thương không? Tôi có sử dụng thì giờ đầy đủ cho việc cầu nguyện không? 
Tôi có cởi mở cho Chúa gọi tôi qua những chọn lựa và những liên hệ của tôi không? 
 
Chúng ta có sẵn lòng lãnh nhận nhiều trách nhiệm như thế này chăng?  Đó là một câu hỏi mà 
mỗi Kitô hữu phải trả lời trong thâm tâm mình. Một số người trong chúng ta đi tìm linh mục, tìm 
vị giáo hoàng, tìm những người “đạo đức”, thậm chí đọc [hiểu] sai lạc Thánh Kinh để  chúng ta 
có thể nhượng bộ sự tự do của chúng ta mà đổi lấy một chiếc áo khoác an toàn. Tuy nhiên từ 
chối lãnh trách nhiệm trong ơn gọi đó là từ chối không nghe tiếng Chúa gọi chúng ta sống một 
đời sống mới và viên mãn hơn. Trách nhiệm cá nhân có nghĩa là lắng nghe Thần Khí trong cuộc 
đời chúng ta – nói trong tâm hồn chúng ta, trong những mối liên kết của chúng ta, trong Giáo 
Hội chúng ta – và thực hiện những chọn lựa truyền sức sống. Sự hướng dẫn của cha mẹ, của các 
linh mục, và của các cố vấn có thể rất hữu ích trong việc phân biệt Thần Khí, nhưng Chúa Thánh 
Linh là vị linh hướng quan trọng nhứt của chúng ta.    
 
Thần khí trong linh đạo Kitô giáo là Chúa Thánh Linh, Chúa gọi chúng ta ở đây và bây giờ trong 
tâm hồn, trong gia đình, trong Giáo Hội và trong xã hội chúng ta. Cũng chính thần khí ấy kêu gọi 
tất cả chúng ta. N hưng bởi vì không có hai người nào giống nhau, cho nên việc đáp ứng lời Chúa 



 
 

mời gọi sẽ có tính cách độc đáo y như mỗi con người, mỗi người con của Chúa là Đấng hằng 
sống vậy.   
 
 


