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Một trong những ơn lành lớn nhất được Chúa ban cho
tôi là khả năng học tập tại Viện Tâm lý học Đại học
Gregorian ở Rome. Tôi được bổ nhiệm làm cha linh
hướng cho các chủng sinh học Triết học ngay sau khi
tôi thụ phong linh mục, nơi tôi không có kinh nghiệm
cũng như chuẩn bị - trong nghệ thuật hướng dẫn tâm
hồn. Tuy nhiên, nó nhanh chóng xảy ra với tôi rằng tôi
có thể làm điều gì đó cho các chủng sinh trẻ. Rất đơn
giản, tôi đã lắng nghe những câu chuyện cá nhân của
họ và đi cùng họ ở khắp mọi nơi; đặc biệt là trên các
sân bóng chuyền và bóng rổ, những lời cầu nguyện và
suy niệm hàng ngày. 

Tôi nhận ra rằng lịch sử đời sống cá nhân của một  
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người là vật liệu tốt nhất cho sự hình thành, bởi vì đó là tổng
số kinh nghiệm sống của họ. Thiên Chúa hành động trong
và qua những kinh nghiệm sống này, và đây là nơi chúng ta
gặp gỡ Thiên Chúa. Là bậc thầy tâm linh tuyệt vời, thánh I-
nhaxio Loyola đã dạy chúng ta, chúng ta có thể theo dõi sự
chuyển động của Thánh Linh tốt, cũng như Thánh Linh xấu
xa, trong sâu thẳm trái tim của một người và qua các sự
kiện hàng ngày của cuộc đời. Một người nhạy cảm với hành
động của Chúa Thánh Thần có thể hiểu được sự chuyển
động của Thánh Linh, như trong trường hợp của Tiên tri Eli
và Samuel (1Samuel3). 

Có thể có một ngoại vi của bản ngã bên trong mà thường
trở nên hoang vắng và đau khổ hơn những gì chúng ta gặp
phải ở bất kì đâu trong thế giới bên ngoài. Đó là một thế giới
của sự phân chia bên trong, những xung đột đau khổ, cảm
giác tội lỗi hoặc kinh nghiệm xâm nhập vào đường hầm trầm
cảm không mệt mỏi. Nó cũng có thể là gánh nặng của một
trái tim không khoan nhượng, làm miệt mài thù hận   

hoặc đam mê không kiểm soát được. Thánh Phaolô mô tả một trạng thái bên trong tâm hồn như thế khi ngài nói:
“Nhưng trong các chi thể của tôi, tôi lại thấy một luật khác: luật này chiến đấu chống lại luật của lý trí và giam hãm
tôi trong luật của tội là luật vẫn nằm trong các chi thể tôi. Tôi thật là một người khốn nạn! Ai sẽ giải thoát tôi khỏi
thân xác phải chết này?  Tạ ơn Thiên Chúa, nhờ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta! Như vậy, nếu theo lý trí, thì tôi
làm nô lệ luật của Thiên Chúa; nhưng theo xác thịt, thì tôi làm nô lệ luật của tội”. (Rm 7:23-25) 

Có khả năng đi cùng nhiều người trong những năm qua, sự thật đã trở nên rõ ràng hơn với tôi: món quà lớn nhất là
sự bình an! Hòa bình là hòa hợp, hòa bình là âm nhạc; hòa bình là dàn nhạc vĩ đại nhất của Thiên Chúa, với vô số
công cụ chơi thánh ca để nâng chúng ta lên siêu phàm. Hòa bình là một dấu hiệu cho thấy người ta đồng nhất với
chính mình, với những người khác, với thế giới, và trên tất cả, với Đấng Sáng của riêng mình. Đó là Om Shanti,
Shalom! 

Vì vậy, đối lập của hòa bình là phân chia và bất hòa. Nhiều sự kiện hiện tại của ngày hôm nay, cũng như các thiết
bị điện tử, dẫn đến sự phân mảnh của bản ngã và sự phân biệt từ bản thể bên trong của chúng ta. Sự phụ thuộc
không kiểm soát được trên điện thoại di động của chúng ta, ví dụ, có thể dần dần dẫn đến mất liên lạc hoàn toàn  

với những con người khác và thực tế bên ngoài,
cũng như sự xa lánh với bản thân của chính mình.
Để di chuyển xung quanh như một con robot, bị
choáng váng và mất liên lạc với thế giới, là sự hủy
diệt của chúng ta. Đồng cảm, từ bi, nhạy cảm, tự
hiểu biết, thanh thản, kiểm soát xung, vv, là những
đặc điểm và giá trị tốt mà phải chịu đựng trong
những tình huống như vậy. 

Do đó, có một sứ mạng ngoại biên có thể được
coi là nền tảng: Nhiệm vụ chữa lành bên trong;
của tinh thần và tâm lý. Một chức vụ cố gắng loại
bỏ các dấu vết của sự phân chia bên trong, và
thiết lập sự hài hòa tồn tại với bản thể bên trong
của chúng ta, những người khác, và người kia. 

Palllottine Fathers, Brazil 
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Nó nhằm vào sự hài hòa phổ quát đẹp nhất được dự
định bởi Đấng Tối cao. Nó có nghĩa là đang ở trong
sự an bình. 

Chúa Giêsu không nhắm vào cuộc cách mạng xã hội
hay chính trị thông qua chiến tranh hay bạo lực. Ngài
nhằm mục đích thay đổi trái tim thông qua chuyển đổi.
Ngài dạy chúng ta rằng Nước Thiên Chúa được thành
lập khi lòng chúng ta hòa hợp với ý muốn của Thiên
Chúa, khi chúng ta yêu thương như Thiên Chúa yêu
thương chúng ta. Không nghi ngờ gì nữa, cách duy
nhất để thay đổi thế giới là bằng cách sống những
tinh thần của Tin Mừng. 

Vì vậy, vấn đề này của bản tin của chúng tôi dành riêng cho tất cả những người tham gia vào nghệ thuật giúp mọi
người tìm thấy sự bình an và hài hòa bên trong thông qua việc đi kèm tâm linh và tâm lý. Có thể cảm nhận được sự
cảm kích của những người đồng hành tâm linh và những người tư vấn tâm lý đích thực, những người là những hy
vọng và cuộc sống mới cho những người bắt đầu bước vào thung lũng của nỗi buồn, bóng tối và cái chết. 

Thánh vịnh cho thấy khả năng phi thường đối với những niềm vui bên trong của tâm hồn con người. Nếu chúng ta
đọc Thánh vịnh 42, 7 nói: “Kìa vực thẳm kêu gào vực thẳm, khi tiếng thác của Ngài tuôn đổ ầm vang. Sóng cồn theo
nước cuốn, Ngài để cho tràn ngập thân này”. Cũng như vậy, Thánh vịnh 69, 2 nói: “Con bị lún sâu xuống chỗ sình lầy,
chẳng biết đứng vào đâu cho vững, thân chìm ngập trong dòng nước thẳm, sóng dạt dào đã cuốn trôi đi. Trên một
chú ý tích cực, Thánh vịnh 120, 1 nói: “Lúc ngặt nghèo, tôi kêu lên cùng Chúa, Chúa đã thương đáp lời”. 

Các hướng dẫn về tâm linh và tâm lý thường trở thành những bàn tay vươn tới một Phê-rô chết đuối trên biển (Mt
14:29-31). Anawim của Yahweh, người nghèo nhất của người nghèo, có thể trải qua thảm kịch tuyệt vọng và tinh thần
nhất của con người, nhưng họ có thể trở nên dễ tiếp thu nhất với sự chữa lành của Thiên Chúa. Đó là lý do tại sao
Chúa Giêsu đã đặt chân lý sâu sắc này vào chính mối phúc thật đầu tiên: "Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó,
vì Nước Trời là của họ" (Mt 5, 3). 


