“Sức mạnh mềm”
Gíáo sư Joseph Nye, cựuthứ trưởng bộ Quốc phòng Mỹ,nhà tư tưởng đối
ngoại có ảnh hưởng nhất nước Mỹ nổi tiếng vớilý thuyết "Sức mạnh mềm" (soft
power) do ông đề xướng vào năm 1990.
“Sức mạnh mềm” là khả năng thay đổi hay gây ảnh hưởng người khác cách
dịu êm khiến họ làm điều bạn muốn; khả năng ấy có thể là văn hóa, hệ tư tưởng
chính trị, hay chính sách của một quốc gia.
Nhiều khi chúng ta bỡ ngỡ, thán phục, thú vị và lăng xăng áp dụng, quảng bá
những lý thuyết vừa mới nghe được đâu đó, quên rằng những lý thuyết ấy đã có
từ lâu trong Phúc âm, nhưng vì nghe mà không thực hành đâm quên; nay ai đó
lặp lai với “cung bậc” khác, chúng ta choàng tỉnh rồi xuýt xoa cho là mới lạ.
Người xưa từng khuyến cáo: “Nihil novi sub sole” (chẳng gì mới dưới ánh mặt
trời).
Trở lại lý thuyết “Sức mạnh mềm” của gíáo sư Joseph Nye cũng vậy, hồi
2000 năm trước Thánh Gia Thất gồm Đức Chúa Giêsu Kitô, Đức Nữ Vương
Đồng Trinh Maria, Thánh Cả Giuse, đã chủ xướng và nêu gương sống động cho
chúng ta “sức mạnh mềm” ấy rồi..
Nơi Đức Chúa Giêsu Kitô, toàn bộ Tin Mừng mà đạo mới -Công giáo- đang
không ngừng giúp mọi tín đồ thực thi và hóa thành là cả một hệ thống “sức
mạnh mềm”; trong đó có những lời dạy nổi tiếng như “Hãy học cùng Ta vì Ta
hiển lành và khiêm nhượng trong lòng”(Mt 11,29); “Hãy tha thứ không phải 7
lần, mà 70 lần 7”(Mt 18,21) v.v… cùng những việc làm trong suốt 3 năm rao
giảng và thi ân của Người; sau cùng lại còn kết thúc giáo trình “sức mạnh
mềm” bằng cái chết đớn đau, nhục nhã. Thật không ai, không gì có thể “mềm”
hơn.
Nói về “sức mạnh mềm” nơi Đức Nữ Vương Đồng Trinh Maria thì nổi tiếng
nhất là câu nói “Xin vâng” cùng một cuộc đời hoàn toàn vâng theo và phó thác
cho Thánh Ý Thiên Chúa trong khiêm cung thầm lặng và vắng bóng.
Còn nói về “sức mạnh mềm” nơi Thánh Cả Giuse thì cả một cuộc đời ẩn
danh trong khiêm nhu, nhỏ bé để luôn phục tùng Thánh Ý Thiên Chúa, luôn
lặng lẽ theo gót để phục vụ Đức Chúa Giêsu Kitô và Đức Nữ Vương Đồng
Trinh Maria.
Tại sao cả Ba Đấng Vĩ đại Vô song và Rất Thánh đầy thế lực trước mặt
Thiên Chúa lại đồng chủ trương, sống và dạy chúng ta lý thuyết “sức mạnh
mềm”?
Thưa tại vì “sức mạnh mềm” là sức mạnh vô địch, là sức mạnh triển sinh và
là sức mạnh đổi mới; còn sức mạnh cứng (hard power) là sức mạnh mỏng dòn,
có tính hủy diệt và đem lại sự chết chóc.
Thương thay loài người chỉ thích sức mạnh cứng! Bởi vì họ thích bất cứ điều
gì cũng xảy đến nhanh lẹ, thấy ngay, hiện rõ; loài người ai cũng thích bá quyền,
trên trước và thống trị… cho nên người ta đổ xô chạy theo sức mạnh cứng. Có

trường hợp “khua chiêng gióng trống” vang rền lên rằng mình sử dụng “sức
mạnh mềm”… Nhưng than ôi! Hóa ra cũng chỉ là mượn tiếng, giả danh để che
giấu sức cmạnh cứng mà thôi.
Vậy quỳ gối… biểu tình là sức mạnh gì?
- Thưa không biết!

