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VAI TRÒ CỦA VỊ LINH HƯỚNG  
Nguồn: Trình bày bởi Lm. Võ Trần Gia Định tại Đại Hội Cursillo Toàn Quốc lần 29 tại Đại Học Scranton, GP 

Scranton, PA ngày 20 tháng 7, 2019 

. 

 

1. Tầm quan trọng của linh hướng 

Chúng ta không cần phải chứng minh tầm quan trọng của linh hướng. Đó là một điều đương 

nhiên cần thiết cho đời sống thiên liêng của một ai đó hay của một phong trào nào đó để vươn tới 

sự hoàn thiện Kitô giáo.
1
 Linh hướng hiện hữu trong lòng Giáo hội ngay từ thưở ban đầu. Nó là 

một nghệ thuật theo nghĩa là một khoa học thực hành, được hướng dẫn bởi tiêu chuẩn khôn 

ngoan siêu nhiên cho một (người) phong trào cụ thể, và theo những nguyên tắc thần học về sự 

hoàn thiện Kitô giáo. Nó được thực hành dưới nhiều hình thức khác nhau tuỳ thuộc vào các 

trường phái khác khau. Việc linh hướng được bắt đầu ngay khi một người có quyết tâm nên 

thánh và được đồng hành trong suốt quá trình ấy. Tương tự như vậy, một phong trào  giáo dân 

trong lòng Giáo hội cần được linh hướng ngay từ ban đầu vì nó được sinh và tồn tại nhằm đưa 

những thành viên mỗi ngày có mối quan hệ mật thiết hơn với Chúa.  

 

Chúng ta cũng không phải bàn là vị linh hướng có phải là người có chức thánh hay không (linh 

mục hay phó tế).  Hành trình nên thánh là những quyết định thuộc về lương tâm, mà theo truyền 

thống ngàn đời của Giáo hội, Giáo hội cấm bất cứ những ai không phải là linh mục chất vấn 

những vấn đề thuộc lương tâm người khác.
2
 Áp dụng vào cho một phong trào giáo dân trong 

lòng Giáo hội, việc thánh hoá các thành viên qua những sinh hoạt cụ thể cần đến sự hướng dẫn 

của những thừa tác viên của Giáo hội, và nhất là việc cử hành các bí tích (Giải tội và Thánh Thể) 

như là công việc chung cao quý nhất  của cả Giáo hội trên hành trình tiến tới sự trọn lành. 

 

Đối với Cursillo, sinh hoạt quan trọng cần có linh hướng là khoá Ba Ngày và các sinh hoạt của 

Ngày Thứ Tư (Ultreya và Trường Lãnh Đạo)
3
 

 

2. Mục đích của linh hướng 

Mục đích cuối cùng của linh hướng là khám phá ra sự thật về chính mình để có thể trưởng thành 

một cách tốt trọn vẹn. Việc tìm kiếm sự thật dẫn đễn sự tự do nội tâm cao nhất có thể và trong sự 

tự do đó, những cam kết, đặc biệt và cam kết vâng phục ý muốn của Thiên Chúa cho chính 

mình/phong trào. Sự vâng phục này là một sự đồng ý hoàn toàn và là một sự chọn lựa với ý thức 

và tự do. Chính vì thế, việc tìm kiếm sự thật đòi hỏi người được linh hướng/thành viên của một 

phong trào phải có kiến thức về chính mình và phong trào của mình, để từ đó nhận ra ý Thiên 

Chúa dành cho mình là gì và nơi mà Thiên Chúa muốn hướng dẫn mình đến, để từ đó có thể 

vâng phục Thiên Chúa cách tron vẹn. 

 

Mục đích của linh hướng giúp cho thành viên của một phong trào luôn thống nhất giữa những 

quyết định hay chọn lựa với ơn gọi và đặc sủng mà mình được mời gọi. Mục đích của linh hướng 

                                                   
1 Xin xem bài “Vai Trò Linh Hướng Trong PT Cursillo” - National Cursillo Center Mailing - August 2010 
2
 Cf. Codex Juris Canonici, can. 530 

3
 Xin xem “Cẩm Nang Linh Hướng” của Phong Trào. 
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làm cho thành viên của phong trào thông nhất được đời sống của mình và những gì mình thực sự 

muốn.  

 

Cuối cùng, mục đích của linh hướng giúp thành viên của một phong trào nhìn ra những chọn lựa 

của mình đáp ứng những đòi hỏi nào của đặc sủng phong trào, và nhất là những đòi hỏi của Tin 

Mừng mà mình được mời gọi làm chứng. 

 

3. Linh hướng: một món quà và một nghệ thuật 

Việc linh hướng vừa là một món quà, vừa là một nghệ thuật. 

3.1. Món quà 

Khi nói đến món quà, nghĩa là ta đón nhận được nó và không có quyền đòi hỏi nó. Nó là món 

quà vì tiến trình của nó hoàn toàn dựa trên sự tự do. Linh hướng là công việc đụng đến nơi sâu 

thẳm nhất của con người và của ơn gọi Kitô hữu. Đây là một mầu nhiệm và hơn thế nữa, linh 

hướng không thể thiếu một nhân vật khác là Thánh Thần. Nhân vật này hiện diện trong toàn bộ 

tiến trình và là người cất tiếng nói cuối cùng trong sự trao đổi giữa vị linh hướng và (người) 

phong trào được linh hướng. 

 

Việc linh hướng cũng là một món quà của sự tin tưởng và cởi mở. Chính trong sự tin tưởng mà 

các tiến trình của linh hướng có độ dầy của suy niệm. Chính trong sự cởi mở mà sự trưởng thành 

được gieo mầm và lớn dần lên trong các quyết định.  

 

3.2. Một nghệ thuật 

Linh hướng luôn là một nghệ thuật vì nó là một hành trình khám phá những con người, chứ 

không phải là việc sửa chữa những vấn đề cho phù hợp với thời cuộc. Đứng trước một con 

người/phong trào, vị linh hướng đứng trước một mầu nhiệm cần khám phá, chứ không phải là 

một vấn đề cần được giải quyết. Để tiếp cận một mầu nhiệm, con đường nghệ thuật luôn được 

chọn vì nơi đó, sự uyển chuyển và năng động được xem như thế mạnh để có thể khám phá bao 

nhiêu có thể một thụ tạo có khẳ năng vươn lên qua quyết định trở lại con đường nên thánh.  

 

Linh hướng là một nghệ thuật trở thành người môn đệ, chứ không phải là một công việc đào tạo 

một chuyên ngành.  

Linh hướng là một nghệ thuật bước theo sự hướng dẫn của người khác mà không mất đi sự tự do 

trọn vẹn của chính mình. Cursillo, là một phong trào giáo dân, giáo dân là người quyết định theo 

sự hướng dẫn của vị linh hướng và cuối cùng là sự hướng dẫn của chính Chúa Thánh Thần, 

nhưng phong trào không hề mất đi sự tự do quyết định của riêng mình.  

 

Linh hướng là một nghệ thuật lắng nghe để đón nhận và để bước vào một mối quan hệ thánh 

thiện và tri kỷ. Chính vì thế, đỉnh cao của linh hướng là nghệ thuật khiêm nhường để cho phép 

chính mình/phong trào hiểu được cuộc sống như nó là, hiểu được tình yêu như nó là, hiểu được 

một ơn gọi như nó là, hiểu được đời sống cầu nguyện như thế nào… và trong những sự hiểu biết 

ấy, một tâm hồn/phong trào có thể lớn dần lên trên đường nhân đức để tiến tới sự hoàn thiện Kitô 

giáo.  

 

Với những điều trên, chúng ta cần một vị linh hướng như thế nào? 
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4. Những đặc tính của một linh hướng 

 

4.1. Hiểu biết 

 Hiểu biết về thần học tín lý để tránh những vần đề sai lạc về đức tin.  

 Hiểu biết về luân lý để có thể hướng dẫn những gì liên quan đến sự hoàn thiện. 

 Hiểu biết về tâm lý để hướng dẫn và nhận ra những sự bất bình thường tâm lý. 

  

Vị linh hướng của phải hiểu biết sự giới hạn của mình để biết rõ trách nhiệm và chịu trách nhiệm 

của mình trước mặt Chúa và Thánh Thần. Vị linh hướng cần hết sức cảnh giáo đến những sinh 

hoạt và những thông tin chuyên môn để sẵn lòng từ chối những gì mà mình không thể làm được.  

 

4.2. Khôn ngoan 

Đây làm một trong những đặc tính quan trọng nhất của vị linh hướng. Vị linh hướng cần có sự 

khôn ngoan trong phán đoán để có sự rõ ràng trong lời khuyên, và kiên định trong thuyết phục sự 

vâng phục.  

 

Vị linh hướng không đưa ra những quyết đinh, nhưng đưa ra những lời khuyên chuẩn mực. Vì 

thế, sự khôn ngoan giúp vị linh hướng nhận ra những hoàn cảnh cụ thể của từng trường hợp cụ 

thể vào một thời điểm cụ thể. Những lời khuyên khôn ngoan được đưa ra thường toát lên sự thấu 

cảm với đương sự và sự kiên nhẫn trong việc lắng nghe đương sự.  

 

Khôn ngoan làm cho lời khuyên của vị linh hướng rất rõ ràng từ trong suy nghĩ đến lời nói. Sự rõ 

ràng trong lời khuyên dẫn đến sự thẳng thắn và không có chút vị kỷ nào. Sự khôn ngoan luôn 

giúp vị linh hướng luôn nhớ là mình làm việc nhân danh Thánh Thần trong việc hướng dẫ các 

linh hồn. Thánh Thần luôn nhiệt thành uốn nắn các tâm hồn với sự hiền hoà, thông cảm; nhưng 

cũng rất cương nghị và thẳng thắn.  

 

Khôn ngoan làm cho vị linh hướng luôn độc lập và đứng về phía sự thật dù có những nguy cơ bị 

lèo lái. Sự nghiêm khắc trong linh hướng phải phù hợp với đặc sủng, với ơn gọi và với hoàn cảnh 

của phong trào trong một hoàn cảnh cụ thể; để việc yêu cầu một phong trào vâng phục Thiên 

chúa không gây chia rẽ là làm nhụt chí các thành viên.  

 

5. Kinh nghiệm 

Kinh nghiệm là một điều đáng quý của vị linh hướng. Đôi khi vị linh hướng có những giới hạn 

trong kiến thức, nhưng kinh nghiệm sẽ bù đắp lại. Kinh nghiệm ở đây chính là kinh nghiệm 

thiêng liêng của chính Ngài với Thánh Thần và với cố gắng nên thánh.  

 

Một vị linh hướng có kinh nghiệm là một vị luôn nhớ mình là dụng cụ của Thánh Thần Chúa và 

kinh nghiệm giúp vị linh hướng luôn nhớ chính bản thân mình cũng phải hoàn toàn quy phục vào 

sự hướng dẫn của Thánh Thần. Chính kinh nghiệm không làm cho vị linh hướng trở thành những 

rào cản đối với ơn thánh của Chúa đang hoạt động trong phong trào.  

6. Lòng đạo đức khiêm nhường 

Vị linh hướng phải thấm nhuần bởi những chân lý căn bản của người Kitô, luôn đặt Chúa Kitô là 

trọng tâm và mọi sự hướng về vinh quang Thiên Chúa. Lòng đạo đức giúp vị linh hướng có kinh 

nghiệm được yêu thương, được tha thứ, được lớn lên trong ân sủng và tương quan với Chúa. Khi 
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đó, vị linh hướng sống siêu thoát khỏi những sự phàm tục để nhìn rõ hơn những gì cần thiết cho 

người/phong trào đến xin linh hướng.  

 

Lòng đạo đức giúp vị linh hướng có lòng nhiệt tâm trong việc thánh hoá các linh hồn. Thánh 

Phaolô đã diễn tả sự nhiệt tâm này bằng việc “trở nên mọi sự cho mọi người,…vui với người vui, 

khóc với người khóc.” (Cf. 1 Cor. 9:22). Lòng đạo đức này giúp vị linh hướng vượt qua được 

những khó khăn trong linh hướng và sẵn sàng để mọi sự bên ngoài chính mình (Let go) và không 

để những khó khăn đó trở thành gánh nặng.  

 

Lòng đạo đức giúp vị linh hướng luôn đặt mình trước mặt Chúa để biết sống khiêm nhường, và 

đôi lúc phải nghi ngờ chính mình khi cần. Sự khiêm nhường sẽ giúp vị linh hướng tránh đi 

những sai lầm không đáng có trong khi giúp một người/phong trào tiến gần đến Chúa. Sự khiêm 

nhường cũng tránh cho vị linh hướng đặt mình là trọng tâm của tiến trình nên thánh. Chỉ duy một 

mình Đức Kitô là trung tâm và Ngài sẽ dẫn chúng ta đến Thiên Chúa là Cha của ngài. 

 

7. Vô vị lợi 

Việc linh hướng chỉ có lợi ích khi nó có phát xuất điểm là sự vô vị lợi. Vị linh hướng không 

hướng dẫn để thoả mãn bản thân hay nhận bổng lộc gì; nhưng chỉ dẫn họ đến Chúa. Vị linh 

hướng luôn phải hết sức để ý khi thấy Chúa hiện diện và làm việc với người được linh hướng, thì 

chính mình phải rút lui để Chúa và họ làm việc.  

 

Sự vô vị lợi nói đến đặc tính tự do của việc linh hướng. Chính sự vô vị lợi này làm cho sự tự do 

này được tôn trọng một cách tối đa. Khi một ai đó/phong trào cần một sự hướng dẫn chuyên môn 

hơn, vị linh hướng sẵn lòng chuyển giao hoặc không hề khó chịu khi ai đó/phong trào nào đó xin 

được thôi việc linh hướng với mình.  

 

Trên đây là lý thuyết về linh hướng. Trong lý thuyết này, có những bổn phận được đưa ra cho vị 

linh hướng và người/phong trào đến xin linh hướng. Đó là gì? 

 

8. Bổn phận của một vị linh hướng 

8.1. Biết người/phong trào mình hướng dẫn 

8.2. Đưa ra sự chỉ dẫn 

8.3. Khuyến khích người/phong trào xin linh hướng 

8.4. Đồng hành với người/phong trào xin linh hướng 

8.5. Sửa chữa những khuyết điểm 

8.6. Hướng dẫn theo từng giai đoạn một cách tiệm tiến 

8.7. Cẩn mật 

 

9. Trách nhiệm người/phong trào xin linh hướng 

9.1. Chân thành 

9.2. Sẵn lòng với những hướng dẫn để tìm ra quyết định đúng nhất có thể 

9.3. Kiên trì 

9.4. Cẩn mật 

 

10. Tương quan giữa vị linh hướng và người/phong trào được linh hướng 

10.1. Kính trọng 
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10.2. Tin tưởng 

10.3. Có tình yêu siêu nhiên 

 

11. Nội dung của linh hướng 

Có một sự khác biệt căn bản giữa linh hướng cho một người và cho một phong trào. 

 

Đối với một phong trào, ngoài những sinh hoạt thường kỳ và định kỳ của phong trào, vị linh 

hướng nên sẵn lòng: 

11.1. Là sự liên kết giữa phong trào và các vị thẩm quyền trong Giáo hội 

11.2. Giúp đỡ những thành viên của phong trào, đặc biệt là những thành viên có trách nhiệm với 

phong trào. 

11.3. Tổ chức những buổi học hỏi và tĩnh tâm nhằm đắp ứng nhu cầu tâm linh của các thành viên 

phong trào theo lịch phụng vụ của Giáo hội. 

 

 


