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Ta có thể đặt tên cho chi tiết trên đây (Thánh Đa-
minh đọc Kinh Thánh) của bức hoạ “Đức Kitô chịu xỉ 
nhục” là “Lectio divina”. Tư thái của Thánh Đa-Minh, 
diễn tả cả một lý tưởng, một linh đạo của Lectio divina. 
Thái độ của thánh nhân biểu lộ vẻ thanh thoát rất êm ả 
nhưng trang trọng, một đời sống nội tâm thật trầm lắng; 
trầm lắng mà không hề căng thẳng. Quả thực đây chính 
là một “người con của ánh sáng” (1Th 5, 5). 

 Ngôi sao trên đầu thánh nhân khiến ta liên tưởng 
đến ngôi sao huyền nhiệm mà ngày ấy đã dừng lại “trên 
nơi Hài Nhi ở” (Mt 2, 9); ngôi sao đã dừng ngay trên nơi 
Ngôi Lời ngự… Nhưng ngôi sao này còn làm ta nghĩ 
đến “lưỡi lửa” đã đậu trên đầu các Tông Đồ ngày lễ 
Hiện Xuống (Cv 2, 3). Đó là một cách biểu tượng khác 
của sự hiện diện, sự trợ lực kín đáo của Thần Khí, giống 
như hình ảnh chim bồ câu của Thánh Grêgôriô Cả. Qua 
ngôi sao này, Fra Angelico nhắc nhở ta rằng Lectio 
divina được thực hiện dưới sự trợ lực của Thần Khí 
và Mẹ Maria… 

Những ngón tay thon dài, thanh lịch, như trong các 
bức hoạ đông phương; tay phải tưởng như đang ban 
phép lành cách kín đáo. Ngón tay áp nhẹ vào cằm, một 
thái độ suy tư, chất vấn; người đọc thực sự chăm chú 
vào cuốn sách, chất vấn cuốn sách và chất vấn chính 
mình: Lectio divina là một cuộc tìm kiếm.“Đức tin tìm 
để hiểu”. Tay trái, thẳng góc với tay phải (hai chiều của 
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thánh giá), sẵn sàng mở sang trang mới: cuốn sách mời 
mọc ta luôn tiến xa hơn về phía trước, để không ngừng 
tra cứu từ trang đầu đến trang cuối; đó là một cuốn sách 
còn được tiếp nối. 

Cuốn sách được mở rộng trên đầu gối; nó choán hết 
chỗ trong lòng người đang ngồi đọc; chỗ của tim gan mà 
Thiên Chúa thấu suốt; người đọc chìm sâu vào nội tâm. 
Chân phải co vào, trong khi chân trái hơi duỗi ra là tư 
thái mềm mại của người sẵn sàng đứng dậy để thi hành 
điều đã được ghi chép trong sách. Lectio divina triển nở 
trong cuộc sống. 

Tuy nhiên, ta đừng quên rằng dáng hình này của 
thánh Đa-minh chỉ là chi tiết của tổng thể bức họa; thánh 
nhân ngồi dưới chân bục ngai tòa của Đức Ki-tô đang 
chịu xỉ vả. Thật lạ lùng khi thấy người đọc sách, thay vì 
chiêm ngưỡng Đức Ki-tô, lại đắm chìm trong việc chiêm 
ngắm cuốn sách; có phải là chia trí, là dửng dưng? Hoàn 
toàn không. Chỉ cần quan sát kỹ, ta sẽ thấy góc trái cuốn 
sách, ngón trỏ của bàn tay phải, giao điểm của hai mắt 
và ngôi sao vẽ thành một trục nối dài tới gương mặt Đức 
Ki-tô. Người đọc sách khám phá ra từ cuốn sách, như 
trong tấm gương, khuôn mặt Đức Ki-tô; họ đọc trong đó 
việc kiện toàn lời các ngôn sứ của Người Tôi Tớ Đau 
Khổ; họ kiểm chứng trong sách sự chính xác về “tất cả 
những gì liên quan tới Đức Ki-tô Giê-su” (Lc 24, 27); họ 
nhận biết trong Khổ Hình việc thực hiện lời Kinh Thánh 
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(Ga 19, 3). Ngồi dưới chân bục, thánh Đa-minh nhắc nhở 
chúng ta rằng trọn vẹn Lectio divina được thực hiện 
trong mầu nhiệm Vượt Qua, dưới chân Thánh Giá. 

Không chỉ có một mình Thánh Đa-minh dưới chân 
Đức Ki-tô. Đối diện với thánh nhân còn có Đức Ma-ri-a, 
Mẹ cũng ngồi, nhưng không đọc sách. Mẹ Ma-ri-a 
không cần đến sách nữa, vì Mẹ đã đón nhận và kiện toàn 
tất cả cách trọn vẹn tận thâm cung lòng Mẹ rồi. Mẹ Ma-
ri-a cũng còn là Giáo Hội hiện diện. Và Fra Angelico 
muốn chúng ta hiểu rằng Lectio divina còn phải được 
thực hiện trong và với Giáo Hội, trong cuộc đàm đạo 
không ngừng với Giáo Hội-Đức Nữ Trinh, người đã “ghi 
nhớ mọi kỷ niệm ấy, mà suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lc 2, 
19). 

Qua hình ảnh này của thánh Đa-minh, có thể Fra 
Angelico còn muốn gợi cho chúng ta rằng Thần Khí đã 
chiếm ngự hoàn toàn trên xác phàm: một sự trong suốt 
hoàn toàn trước ánh sáng, là kết quả của một thinh lặng 
lâu dài; đời sống chiêm niệm, đời sống thánh hiến, đời 
sống đan tu đã đạt tới tuyệt đỉnh của thinh lặng, của ánh 
sáng, của an bình, của niềm vui nội tâm, trong sự ngoan 
ngoãn triệt để theo Ngôi Sao và việc suy niệm nơi Cuốn 
Sách “soi sáng cho cái nhìn” (Tv 19, 9). Tóm lại, đây 
chính là Lectio divina đã đạt tới được cùng đích. 

 


