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Đầm Mình Trong Vũng Tội 

 
LTS- Khởi từ số này, DIA sẽ đăng tải loạt bài thần học do Gm. John Shelby Spong biên 
soạn và Mai Tá lược dịch có tựa đề là “Đầm Mình Trong Vũng Tội ư?” Mong quí độc giả 
hoan hỉ đón nhận.   

                    
Lời Tựa 

 
Nhiều người lại cứ nghĩ: chuyện tình dục xảy ra trong đời người, hãy để ra một bên, mặc dù 
hoặc vì lý do cho rằng: tình-dục ở con người sẽ thẩm thấu ngập tràn cuộc sống tạo ảnh 
hưởng lên hành-vi con người dù tốt/xấu. Tình dục, có lúc được coi là quà tặng to lớn dành 
cho con người, đồng thời lại cũng là điều bí-ẩn không kém quan-trọng trong cuộc sống của 
ta.   
 
Gọi là quà tặng, theo nghĩa niềm vui thú có một không hai với mọi người. Thêm vào đó, nó 
còn có nghĩa như điều bí ẩn ở khả-năng tiềm-tàng hủy-hoại con người và cả đến tương-
quan giao-dịch của ta nữa. Bởi thế nên, cũng không lạ khi thấy tình dục là một trong các 
khía-cạnh khó nhất ở đời người có khả-năng thâm-nhập cách đặc biệt vào Đạo nữa. 
 
Quí vị đang cầm trên tay cuốn sách của Gm John Shelby Spong đậm những nét đặc-
trưng/đặc-thù vốn khai-thác một cách thẳng thắn, xua tan mọi bí-ẩn bao trùm các đoạn Sách 
thánh kết nối vai trò của phái-tính cũng như húy kỵ chống lại tình dục.   
 
Sự việc các học giả cứ mải tranh-cãi về những tương-đồng hoặc khác-biệt giữa phái-tính 
được người viết hôm nay đây tìm hiểu bằng nhãn-giới của thành-viên hệ-cấp Kitô-giáo lớn 
ở phương Tây. Độc giả ở đây, phải công-nhận rằng nét đan xen khiến tác-giả biện-luận về 
đạo-giáo với khoa-học là chuyện ít khi thấy, cả vào thời-đại tân-kỳ này nữa. 
   
Bằng việc nối kết các nhận-thức về Đạo dựa trên niềm tin cộng với hiểu biết khoa-học đặt 
nặng lên thực-tại, Gm John Spong quyết tạo niềm hy-vọng gửi đến nhiều người xưa nay 
từng nghĩ: tư-duy nào dựa trên lý-trí không được tôn-giáo lớn hoan-nghênh, vui thích. 
 
Một giáo-sĩ can đảm lại ưa tranh-luận, đã chọn đề-tài này đưa lên bục giảng để mọi người 
hiểu rõ hơn. Người đọc, hôm nay cũng được chọn để tác giả nhắn bảo rằng: ta hãy thông 
qua mọi giả-định và sự phi-lý ở nhiều chương/đoạn Kinh/Sách, thay vào đó, hãy căn cứ 
phần chú-giải nền-tảng hầu đưa dẫn người đọc đi vào thế ít thiên-vị, sợ hãi và chán ngán. 

https://docs.google.com/a/giadinhanphong.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Z2lhZGluaGFucGhvbmcuY29tfHd3d3xneDo0OTE3ZGJmYjQ4M2U4ZTcz
https://docs.google.com/a/giadinhanphong.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Z2lhZGluaGFucGhvbmcuY29tfHd3d3xneDo0OTE3ZGJmYjQ4M2U4ZTcz
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Gm John Spong trước nhất là tín-hữu hăng say tin vào sự thật, một tín-hữu đầy sủng-mộ lại 
cũng là vị giám-mục có đầu óc cởi mở. Truyền thống Đạo Chúa cũng như Do-thái-giáo, ắt 
có nhiều giáo-sĩ cũng từng có tầm nhìn tương-tự như các nhà thần-học tu-đức đầy tâm-tư 
cảm-tức, nhưng Gm John Spong  lại đã công-khai phát-biểu rõ ràng tầm nhìn này. Ông đưa 
ra tầm nhìn thay thế đầy sức thuyết-phục vào thời buổi khó khăn, hôm nay.  
 
Ông là tín-hữu có chỗ đứng, ngang qua tư-cách chứng-nhân lịch-sử cho tình thương trong 
Đạo lẫn lòng vị tha nơi con người. Ông cũng tin cả đến các yếu-tố can-dự vào cuộc cách 
mạng sinh-lý, đi từ những sự-kiện còn tiếp-tục diễn-tiến coi như hậu quả từ những tiến-bộ 
của khoa-học và như thế chắc chắn sẽ khơi dậy một tranh-luận đáng kể giữa các nhà lãnh-
đạo tôn-giáo và các bậc thày trong Đạo. Nhưng ai có tính nghi-hoặc có thể sẽ bảo rằng: ông 
đã thất-bại vì đồng thời không tán-thành qui-luật xoàng xĩnh. 
 
Đầm Mình Trong Vũng Tội ư? Đề-cập đến một số vấn-đề sống còn vốn dĩ để tâm đến sự 
trưởng-thành của tôn-giáo lớn sống trong một xã-hội vốn cứ coi tình-dục như thứ gì đó lẽ 
đáng ra phải được che đậy. Dù đầu đề ở đây có thể tạo ra một số ý-niệm có sẵn, đặc-biệt 
đối với những người mà sách này chủ-tâm nói với, tức: những kẻ tin. Tôn-giáo lớn hôm nay 
đang ở vào thời buổi phải đương đầu với chuyện tình-dục vào những năm vừa qua. 
 
Sự việc đang diễn tiến ở đây, hôm nay, có thể gọi là sự hỗn-hợp giữa tư-tưởng theo giáo-
điều và các tư-thế phản chống. Sự việc đây, được nhiều người bàn-luận về cơ-cấu tổ chức 
của gia-đình và trách-nhiệm của mỗi cá-nhân đang tùy-thuộc vào nhau trên một hệ-thống 
niềm tin không thay đổi về sứ-vụ mang tính sinh-lý của ta trên trái đất.  
 
Bằng vào chuẩn-mực dành cho những người này, chúng ta phải phát-triển một cách hữu-
hiệu, không đổi thay. Làm ngược lại, tức đã kình chống cả đến luật-lệ thiên-nhiên lẫn luật 
thánh. Chẳng thế mà ta không lạ gì khi thấy rằng những người từng duy-trì niềm tin-tưởng 
như thế luôn tỏ ra cứng ngắc rất giáo-điều về các lề-thói mới mẻ về tình-dục. 
 
Tuy nhiên, mối lo sợ về các lề-thói dục-tình luôn luôn theo sau động-thái chẳng biết gì cả và 
còn có ý-niệm sai trái nữa. Thế cho nên, đơn-giản là vì chúng ta không có thì giờ để tiếp-
cận vấn-đề nền-tảng này và luôn thấy hãi sợ dựa trên sự ngu si dốt nát đối với các tín-điều 
đã lỗi thời. 
 
Khái-niệm cứng-ngắc đối với tình-dục con người đã thấm-nhập vào các chuyện hoang-
đường/thần-thoại vốn tha-hóa và xúc-phạm nhiều người. Có lẽ đó là lý do tại sao các tôn-
giáo lớn trên thế-giới, vốn mang trong mình niềm tin sai quấy, có trước thời đại khoa-học về 
chuyện tự-nhiên, lại khó khăn dữ dội đối với khoa-học-gia.  
 
Là cột chỉ đường cho cuộc sống, tôn-giáo không thể coi thường bài học của thiên-nhiên: 
tính đa-dạng của nó là sự sáng-tạo từ Thiên-Chúa ở mức-độ cao cả nhất. 
 
Bí-ẩn của sự sống là ở chỗ tự bản chất chúng ta đã ra khác hẳn trong khi từ bên ngoài, ta 
lại cứ tìm cách giữ nguyên tình-trạng tương-đồng với mỗi người. Các kỳ-công trong việc 
vận-dụng mầm giống, thay đổi hành-vi và giải-thích nền-tảng của chất hóc-môn để xâm lấn 
và thích-thú dục-tình đang mở ra trước mắt chúng ta và không còn nghi-ngờ gì nữa, chắc 
chắn sẽ đe-dọa niềm tin của ta thôi. 
 
Giả như ta coi các kỳ-công này là của Thiên Chúa, chứ không phải của ta, ban cho ta như 
quà tặng để giúp ta sống chung với nhau, thì ta sẽ có khả-năng nhận ra rằng khoa-học có 
thể đóng góp rất nhiều cho tôn-giáo. Tôn-giáo không có bổn-phận phải lên án con người 
hoặc dùng vũ-lực làm thay đổi kết quả tiến-trình của thiên-nhiên được. Ta phải thay đổi 
cung cách tư-duy về con người và tình-dục. Sách của tác-giả này sẽ đem đến cho người 
đọc một cơ-hội để đổi-thay. Đây, là một dẫn-nhập đi vào thời đại mới. 
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Xưa nay vẫn có và sẽ còn có mãi thái-độ đạo-đức-giả nơi tôn-giáo (chí ít là các thể chế tôn-
giáo lớn), nhưng với tôn giáo, sẽ còn là vấn-đề lớn hơn nếu họ coi thường chuyện này. Giả 
như tôn-giáo nào đặt nền-tảng vào niềm tin luôn được sự tin tưởng cũ xưa hoặc thần-bí 
nuôi dưỡng vốn dĩ lo âu, xung khắc với bằng-chứng của khoa-học, thì các vấn-đề trong xã-
hội sẽ trở nên tồi tệ hơn. Sẽ có nhiều tín-hữu cứ thế lạc đường và sự chia rẽ cứ thế mở 
rộng. 
 
Sự thể là, những gì phi-lý liên-kết với tâm-trạng “cám dỗ” của mỗi cá-nhân con người, việc 
nhạo báng/kết án lề lối xử-sự của giới trẻ về tình-dục nảy sinh từ tuổi dậy thì và sự chia 
cách người đồng tính luyến ái mới chỉ là một số ví dụ lẻ tẻ về tính đạo-đức-giả nơi người 
Đạo Chúa, dựa trên mối lo âu sợ sệt đứng đằng sau các chương/đoạn Sách thánh và thần-
bí. 
 
Khía cạnh độc-đáo/duy-nhất nơi phương-án tư-tưởng và hành-động của Gm John Spong là 
ở chỗ: nó đang giáp mặt với đạo-đức-giả và sự ngu dốt về quan-điểm dục tình vẫn đang tiến 
về phía trước. Đây không là công-tác dễ dàng và thoải mái thực hiện cả đâu, nhưng chắc 
chắn sẽ là công việc cần thiết hàng đầu ở thời-đại này. Nó sẽ làm giảm bớt đi mối lo-âu sợ 
sệt nơi người đọc và chắc chắn người viết cũng không muốn dấy lên động-thái sửng-sốt, 
thất-kinh chút nào hết. 
 
Robert G. Lahita, M.D., Ph.D. Phó Giáo sư Đại học Y-khoa Cornell New York City. 

                                                 

YÊU LÀ THẾ ĐẤY! 

 Lm Giuse Mai Văn Thịnh, DCCT 

  
Như chúng ta vẫn thuờng biết, bất cứ một tổ chức hay một cơ cấu nào; nếu muốn tồn 

tại đều cần có những qui định để bảo vệ các sinh hoạt và duy trì sự phát triển của nó. 
Chúng ta thường gọi đó là Lề luật. Ngày xưa, qua ông Maisen, Chúa đã ban cho dân Do 
Thái các giới răn của Ngài. Từ những giới răn này, người Do Thái thường bàn bạc với nhau 
để tìm hiểu xem điều luật nào lớn và quan trọng nhất. Hôm nay, họ đến chất vấn Đức Giêsu. 
Và, Người đã nối kết hai điều luật lại với thành một. Ngài dạy họ và chúng ta rằng: mến 
Chúa và yêu người là trọng tâm của cuộc sống. 

Để minh họa điều này, chúng ta cùng nhau nghe một câu chuyện; truyện ấy như sau: 
Vào các thế kỷ đầu, ai muốn đi tu thì phải vào rừng vắng, sống hãm mình và chịu nhiều gian 
khổ để tôi luyện bản thân cho thành toàn. Vào một dịp tĩnh tâm hàng năm, cha Bề trên dẫn 
các thầy dòng của mình đi vào hoang địa để ăn chay, hãm mình, và mỗi người được chỉ 
định ở một lều riêng biệt cho dễ cầu nguyện. Đến giữa tuần, có một số thầy từ các tu viện 
khác đến thăm cha Bề trên. Để nói lên tấm lòng hiếu khách, cha đã nấu cho các vị một chút 
gì ăn cho bớt đói; và, cũng vì lịch sự, ngài đã cùng dùng bữa với ho. Trong khi đó, các thầy 
cùng dòng với cha bề trên, tuy có thể đang giữ chay, nhưng lòng lại không giữ. Vì thế, khi 
nhìn thấy khói bốc lên từ lều của cha Bề trên, các thầy có ý nghĩ là Bề trên của mình đã phá 
chay, nên ùn ùn kéo nhau đến để chất vấn! 

Thấy các thầy dòng, nhất là qua thái độ và sắc mặt của họ, cha Bề trên nhìn thấu tâm 
trạng của họ, bèn ôn tồn hỏi: “Anh em đến đây thăm tôi hay là bắt lỗi tôi, tại sao các thầy cứ 
nhìn tôi trừng trừng như thế?” Họ trả lời: “Thưa cha, cha đã phạm luật giữ chay mà chúng ta 
tình nguyện tuân giữ.” Cha từ tốn nhìn các thầy rồi đáp: “Đúng là tôi đã vi phạm luật giữ 
chay. Tôi không giữ lề luật của chúng ta đã đặt ra, nhưng khi chia sẻ thức ăn với các thầy 
bạn thuộc tu viện khác, tôi đã sống luật của Thiên Chúa. Các thầy không nghĩ là Đức Yêsu 
cũng đã làm như vậy sao? Hỡi các thầy, đừng vịn vào lề luật để bắt bẻ hay làm khó nhau. 
Các thầy còn nhớ đến lời Chúa dậy: có hai giới răn quan trọng, chứ không phải chỉ có một 
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mà thôi đâu. Chúng ta phải yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn và yêu nhau như 
chính mình. Chúng ta không vào đây để trốn thế gian và sống một mình với Chúa. Nhưng 
chúng ta đến đây tìm Chúa và yêu thương nhau trong Chúa.” 

Giống như các thầy dòng nọ, có lẽ chúng ta chỉ biết yêu mến Chúa qua việc chu toàn 
lề luật, siêng năng tham dự thánh lễ, ăn chay, kiêng thịt, đọc kinh cầu nguyện, hành hương 
để huởng ơn “toàn xá” và các công việc đạo đức khác mà quên mất đi việc làm để biểu lộ 
của Tình yêu. Chúng ta không thể nói yêu Chúa mà quên đi việc quan tâm, lo lắng và giúp 
đỡ nhau. Việc làm của chúng ta cho nhau là một bằng chứng hùng hồn của Tình Yêu mà 
chúng ta đạng lĩnh nhận. 

Chúa dạy chúng ta hãy yêu mến Chúa và tha nhân. Yêu Chúa như Chúa yêu người 
không phải là việc dễ dàng. Tuy nhiên, yêu tha nhân còn khó hơn bội phần. Vì, làm sao 
chúng ta có thể yêu được con người với đủ mọi khuyết điểm; và đôi khi họ còn được coi 
như những người trái ý và không cùng phe với chúng ta. 

Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay mời chúng ta đặt lại vấn đề căn bản: Đạo Công 
giáo là đạo gì? Đạo Công giáo không chỉ gồm tóm những điều khoản phải giữ; nhưng đó là 
đạo Tình Yêu, đó là con đường yêu thương. Đây không chỉ là bài học của Chúa hôm nay, 
nhưng chính là con đuờng Chúa đã đi qua.Vì thế, cách sống đạo của chúng ta không chỉ 
dựa vào chuyện đọc kinh ê a, dài dòng, hoặc tổ chức các chuyến hành hương, tụ họp biểu 
dương niềm tin tôn giáo; nhưng còn phải và nhất là: Hãy yêu nhau. 

Kính thưa quí ông bà và anh chị em, 
Nhiều người đã nói và bàn về chữ yêu. Nhưng, nếu chỉ bàn bạc và giải thích về chữ 

đó mà thôi, thì dù cho lời bàn của ta có hay đến độ nào đi nữa kết cuộc cũng chẳng đi đến 
đâu. Bởi vì, yêu không phải là việc để noí hay bàn bạc. Nhưng, yêu để sống và sống để 
yêu.  

Tôi đuợc nghe nhiều bạn trẻ chia sẻ kinh nghiệm khi họ còn là người tình của nhau. 
Các bạn vẫn có thói quen tìm đến nhau. Ngày nào không gặp mặt thì lòng cảm thấy bâng 
khuâng, nhung nhớ. Bức xúc vì nhớ nhung. Bạn không thể ngồi đó mà chờ cơ hội. Nhưng, 
phải ra đi để tìm đến nhau, chiều chuộng và trao ban cho nhau những gì trân quý nhất. Các 
việc làm đó nói lên điều gì? Phải chăng, đó là hành động thể hiện việc họ yêu nhau. 

Nói cho cùng, không thể bảo rằng mình đang yêu nếu đối tượng mình yêu không thật 
sự hiện hữu. Một khi đối tượng biến dạng, thì tình yêu cũng tan biến. Vì thế, tình yêu cần 
được diễn tả bằng việc làm. 

Sự hiện hữu của đối tượng cũng mang nhiều mức độ khác nhau. Những sự kiện thực 
tế ta gặp cũng có thể dùng để minh hoạ đâu là sự hiện hữu đích thực để chúng ta trao đổi 
tình yêu. Anh chị em cứ nghiệm lại trong hành trình cuộc sống, chúng ta sẽ thấy rất rõ. Có 
nhiều người chúng ta gặp mà không dám nhìn vào mặt, như các chủ nợ hay những người 
mà chúng ta coi họ như kẻ thù; lại có một số người khác, khi gặp chúng ta chỉ chào hỏi qua 
loa cho xong bổn phận; lại có những người, khi gặp họ thì lòng chúng ta hân hoan, miệng 
hỏi đủ thứ chuyện, tay bắt, mặt mừng và không muốn rời xa nhau…  

Như vậy, đâu là sự hiện hữu đích thực mà chúng ta cần tìm kiếm? Và họ là ai? Đây là 
những câu hỏi vô cùng khó khăn mà chúng ta cần trả lời, không bằng chữ viết nhưng bằng 
các hành vi trong cuộc sống. Thật ra trong khi tìm kiếm đối tuợng để yêu thương, chúng ta 
lại trở về vấn nạn căn bản là ‘động lực nào thúc đẩy chúng ta yêu nhau’. Chính Tình yêu của 
Thiên Chúa là nguồn động lực duy nhất thúc đẩy tôi ra đi. Không ‘yêu Chúa’ thì cho dù có 
yêu nhau đến mức độ nào thì thứ tình yêu đó cũng khó bền vững. Chỉ ở trong Chúa và với 
Chúa thì tình yêu của chúng ta mới đi đến chỗ thành toàn và viên mãn.  

Vì thế, thay vì đi tìm câu trả lời của vấn nạn đâu là giới răn quan trọng nhất thì chúng 
ta hãy chìm đắm trong Tình Yêu của Chúa, rồi tự khắc chính Tình Yêu đó sẽ thúc đẩy chúng 
ta buớc ra khỏi tháp ngà và các tiện nghi của cuộc sống để ra đi mà chia sẻ cho tha nhân, 
đặc biệt cho những ai không đuợc bảo vệ, như đã đuợc đề cập trong bài đọc một, họ là ‘các 
người di dân, góa bụa và trẻ mồ côi’.  

Tại sao họ lại đuợc Chúa nhắc nhở một cách đặc biệt như thế? Bởi vì, trong một bối 
cảnh mà các mối liên hệ trong gia đình, dòng tộc và giống nòi đuợc coi là nền tảng để bảo 
vệ con người, mà những người trong các nhóm này lại mất đi yếu tố an toàn bảo vệ họ; như 
vậy nguy cơ bị đối xử tàn bạo và bóc lột dễ xẩy ra. Vì thế, Chúa mới yêu cầu chúng ta quan 
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tâm đến họ nhiều hơn. Tuy vậy, họ vẫn chỉ là những hình ảnh tiêu biểu đuợc nhắc nhở trong 
bối cảnh của thời đó. Thật ra, Thiên Chúa và tha nhân không còn là đối tượng xa vời tầm 
tay vươn tới của chúng ta. Ngài đã nhập thể mang thân phận con người. Ngài là anh, là chị, 
là tôi; những người thân quen trong gia đình, xóm giáo, các nhóm cầu nguyện và đặc biệt 
hơn nữa, Ngài còn hiện diện nơi những người bị bỏ rơi ở ngoài đường hay gầm cầu và phố 
chợ. 

Yêu mến “hết” lòng và “hết” trí khôn là cho đi tất cả, dâng hiến mọi sự. Trong ngôn ngữ 
của người Do Thái, các chữ “lòng”, “linh hồn” và “trí khôn” có nghĩa toàn bộ con người. Do 
đó, giới răn hôm nay có nghĩa là: “Hãy yêu mến Thiên Chúa và thương yêu nhau bằng tất 
cả con người mình, cho đi tất cả con người mình, dâng hiến toàn bộ con người mình.” 
Nghĩa là, trong Tình yêu thì không còn sự chia cách, không còn phân biệt giữa người này 
với người khác. Tất cả đều được hoà hợp trong Tình Yêu, nơi đó không còn biên giới, 
không còn hận thù, không còn tỵ hiềm hay chia rẽ; mà chỉ có hiệp thông, tha thứ và bình 
an.  

Cầu xin cho nhau đạt đuợc uớc nguyện đó.  
  
Lm Giuse Mai Văn Thịnh 
19/10/2020 

_________________________________________________________________________ 
 

Những làn sóng mới trong nền Kitô học hôm nay 

Nguyễn Duy Vũ 

 Chúng ta đang sống trong một giai đoạn Kitô học sôi nổi 

chưa từng xảy ra kể từ thế kỷ thứ nhất. Như những sinh hoạt 

của giáo hội tiên khởi được phản ánh qua bộ Tân Ước, thì ngày 

nay một lần nữa chúng ta đang chứng kiến học thuyết đa nguyên 

Kitô luận. Hay nói khác hơn, là những cách thức khác nhau để 

hình dung ra ý nghĩa và danh tính Đức Giêsu Kitô, nhưng vẫn  

giữ được sự thống nhất để cùng tuyên xưng một đức tin. Như 

các Kitô hữu của thế kỷ thứ nhất, chúng ta cũng đang được mời 

gọi viết lại, hay để hâm nóng Tin Mừng bằng những lối diễn tả 

phong phú hơn để phù hợp với thời đại và bối cảnh chúng ta 

đang sống…. Một lần nữa, chúng ta cần phải đặt tước hiệu và 

tuyên xưng Đức Giêsu Kitô thích ứng cho mỗi một dân tộc, mỗi 

quê hương, để khám phá ra được một nền Kitô học sống 

động truyền lại cho các thế hệ tiếp nối ở thế kỷ XXI.1  

• Khái Niệm 
• Giêsu trải nghiệm thân phận người hiện sinh 
• Giêsu Vũ Trụ - Chúa Cứu Tinh Nhân Loại 
• Giêsu – Nhà Chính Trị 
• Giêsu – Nhà Cách Mạng 
• Giêsu - Giải phóng Phụ nữ 
• Giêsu - Kitô Chúa Cứu Thế  

 
1 Elizabeth Johnson, Consider Jesus: Waves of Rewewal in Christology (New York: Crossroad, 1990), 145f. 
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Khái Niệm  

 

Những thay đổi trong lối suy nghĩ của người Công giáo về Đức Kitô bắt đầu xảy ra với lời 

kêu gọi của Công đồng Vatican II trong việc giáo hội cần phải 'đối thoại' với những niềm 

vui, nỗi buồn, hy vọng hay sợ hãi trong thế giới hiện đại. Giáo hoàng Gioan XXXIII, người đã 

triệu tập Công đồng, xác nhận sự cấp bách cần thiết của giáo hội là phải vượt ra khỏi một 

'não trạng tự cô lập', trước đó phản ảnh qua một bản sắc Công giáo được hình thành như 

để, hay với mục đích, 'chống cự lại' thế giới văn hóa hiện đại và các tôn giáo khác. Giáo 

hoàng Phaolô VI tuyên bố về trách nhiệm phải truyền đạt thông điệp Kitô giáo với thế giới 

hiện đại như thế nào để họ có thể thông cảm được. Chắc chắn, sự cần thiết về việc 'mở 

cửa sổ' của Công giáo để 'đối thoại' với tư tưởng và văn hóa đương thời, cũng như với các 

truyền thống tôn giáo khác, đã đặt ra những câu hỏi mới, phức tạp hơn về ý nghĩa và tầm 

quan trọng của Đức Giêsu Kitô để đối diện với thời đại. 

Kết quả sau đó là một cuộc bùng nổ trong Kitô học: 'một thời kỳ Kitô học nổi men chưa từng 

xảy ra kể từ thế kỷ thứ nhất'. Qua đó, những cách tiếp cận khác nhau và thường đa dạng 

này đối với mầu nhiệm Chúa Kitô khi nó cần phải được nhận thức trong bối cảnh của các 

trải nghiệm con người hiện đại. Đối với dân tộc Úc, quê hương thứ hai chúng ta đang sống, 

nếu thập niên 1960 là những năm tháng nổi loạn, thì lịch sử ghi lại đó là thời điểm của hy 

vọng và lạc quan vào tương lai. Rồi thập niên 1970, tại đây, là thời kỳ của những lý tưởng 

được đưa ra thử nghiệm, nhưng cuối cùng dẫn đến thất vọng (được biểu tượng bằng cuộc 

trỗi dậy rồi sụp đổ của chính phủ lao động Whitlam); sau đó thập niên 1980 đã được ghi lại 

như một thập kỷ của chủ nghĩa duy vật điên cuồng, vì lòng tham đã để bỏ lỡ những cơ hội. 

Hai thập niên kế tiếp, 1990 và 2000, là thời điểm người Úc tái cấu trúc và chuẩn bị thận 

trọng hơn cho một tương lai đầy những bấp bênh vì nổi lo sợ khi sống trong một thế giới 

luôn bị đe dọa bởi chủ nghĩa tôn giáo cực đoan (religious fundamentalism), chiến tranh sắc 

tộc, thảm họa sinh thái cùng với những gia tăng các phong trào khủng bố. Mặc dù cần phải 

rất cẩn thận khi đặt ra những tít đề xem có vẻ ‘nóng hổi’ khái quát như trên, nhưng có thể 

rất chính xác khi chúng ta nhận ra rằng đã một 'tinh thần' cụ thể nhất định nào đó đã hoạt 

động trong mỗi thời đại - và cần lưu ý rằng, những 'tinh thần' này mang một đặc tính rất kỳ 

lạ là chúng ảnh hưởng đến nhân sinh quan hay cách chúng ta suy nghĩ về thế giới và thực 

tế chung quanh. 

Nhưng tôi thiết nghĩ trước hết, có lẽ rất hữu ích và cần thiết là phải trình bày những trải 

nghiệm con người đương đại qua ba mô hình riêng biệt. Mỗi mô hình đại diện cho một 

bước rẻ hay một quá trình chuyển đổi quan trọng trong lịch sử hiện đại, để từ đó cung cấp 

cho chúng ta những góc cạnh khác nhau về mầu nhiệm Đức Kitô.  
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Đầu tiên là mô hình siêu nghiệm (transcendental) hoặc duy tâm (idealist). Mô hình này 

làm nổi bật tầm quan trọng của sự trải nghiệm con người ở mỗi cá nhân đối với tri thức và 

hiểu biết của chúng ta về thực tế. Nó mô tả sự cảm nhận về Chúa Kitô xuyên thấu qua 

những khao khát sâu thẳm nhất trong mỗi bản thể nhân sinh.  

Phương cách thứ hai là lối nhìn vào thực trạng - mô hình thực tế hoặc chính trị - nhạy cảm 

hơn bởi những tiêu cực, đau khổ và sự ác lan tràn trên thế gian, trong xã hội và tại đời sống 

con người. Qua mô hình này, chúng ta sẽ được trình bày về một Đức Kitô đương đầu tìm lối 

giải thoát cho nhân sinh.  

Chuyển đổi thứ ba có thể được gọi là mô hình toàn cầu: phản ánh về một thế giới cùng một 

nơi loài người cùng tồn tại, cùng khao khát tới nhu cầu của một ý thức hệ mới để thực sự 

cùng nhau đạt đến một cộng đồng 'thế giới'. Những 'cách tiếp nhận thế giới’ khác nhau 

cung cấp khởi điểm cho những câu hỏi và những vấn nạn ảnh hưởng đến việc phân loại các 

nghiên cứu Kitô học chúng ta muốn thực hiện và các giải đáp Kitô học mà tất cả có thể cùng 

chấp nhận được. 

Trong suốt hai thập niên 1960 và 1970, 

hai thuyết Kitô học siêu việt và tường 

thuật, transcendental and narrative 

Christologies (tức mô hình thứ nhất) đã 

thách đố phương cách mà hầu hết các Kitô 

hữu trước đây suy nghĩ về Đức Giêsu Kitô, 

bằng cách nhấn mạnh vào con người chân 

thực và cuộc đời lịch sử của Người như một 

người Do Thái vùng Palestine vào thế kỷ thứ 

nhất, tức historical Jesus, Giêsu lịch 

sử. Những thuyết Kitô học này trùng hợp với 

niềm tin lạc quan vào cuộc sống và sự tiến bộ 

của con người: tức là qua sự hỗ trợ của khoa 

học và công nghệ, người ta cho rằng tất cả 

hoặc hầu hết các vấn đề của thế giới (như 

nghèo đói và bệnh tật) sẽ được giải quyết kịp 

thời. Ngay cả 'vấn đề' về việc làm sáng tỏ câu 

chuyện cuộc đời Đức Giêsu cũng có thể được 'giải quyết' bằng cách áp dụng các kỹ thuật 

'khoa học' vào Kinh thánh. Trong bối cảnh này, nhân tính của Đức Giêsu không còn là điều 

trước đây đã bị che đậy nữa, mà là nguồn sống và hy vọng cho các Kitô hữu cũng như tất 

cả những người thiện chí. Đức Giêsu 'được làm người' là một Đức Giêsu dễ tiếp cận hơn, 

người có liên quan đến những mối quan tâm hàng ngày của mỗi người. 

Đến thập niên 1980, một phương thức tư tưởng mới (mô hình thứ hai) bắt đầu xuất hiện 

trong các nghiên cứu về Đức Giêsu. Những lịch sử và thần học của Đức Giêsu mới hơn này 

đã lưu ý rằng tất cả các thuyết Kitô học đều đã phản ánh thành kiến lịch sử, chính trị và văn 

hóa của mỗi tác giả. Đặc biệt nhấn mạnh rằng, khi Đức Giêsu được giải thích từ quan điểm 

bênh vực cho phía người nghèo và người bị áp bức, thì chúng ta thấy một Đức Giêsu cấp 

tiến và cách mạng hơn, người ta bị lôi cuốn vào chính trị thời đại của Ngài. Những Kitô học 

chính trị (political Christologies) như vậy khẳng định không thể có những nghiên cứu về 

Đức Giêsu một cách đơn thuần: có nghĩa là mầu nhiệm Kitô phải luôn được hiểu trong 'bối 

cảnh' của việc sưu tầm. Hơn nữa, mọi bối cảnh đều phản ánh cụ thể những tệ nạn xã hội và 

sự xuyên tạc chính trị cho dù đó là những bất công theo kiểu cách nhân bản của các quốc 

gia phương Tây giàu có (Giêsu chính trị), nghèo đói và tham nhũng của châu Mỹ La-tinh và 

các nước thế giới thứ ba khác (Giêsu giải thoát), hay nạn kỳ thị giới tính, áp bức phụ nữ 
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hoành hành khắp năm châu (Giêsu bênh vực phụ nữ). Các nhà Kitô học này, khi nhận 

hiểu vai trò của họ trong việc chống đối các hệ thống xã hội áp bức chà đạp nhân quyền, đã 

nhấn mạnh hoặc nhân danh chân dung Chúa Kitô giải thoát. 

Trong thiên niên kỷ thứ ba, càng ngày càng có nhiều 

nhận thức cho rằng những công bố của Kitô giáo - như Đức 

Giêsu là 'Vị cứu tinh vũ trụ' - cần phải được triền khai theo cùng 

các truyền thống tôn giáo khác. Chẳng hạn, mối quan hệ giữa 

Đức Giêsu và Mohammad, hay Đức Giêsu và Đức Phật là như 

thế nào? Hơn nữa, cần phải tự hỏi trách nhiệm về những biểu 

lộ truyền thống của niềm tin vào mầu nhiệm Đấng Kitô đã gây 

ra chủ nghĩa bài trừ Do Thái của Kitô giáo tới mức độ nào? 

Trước những chất vấn như vậy, xuất hiện các nỗ lực để 

khai phá và phát triển nhiều Kitô học có tính toàn cầu hơn (mô 

hình thứ ba) với sự hỗ trợ của việc đối thoại liên văn hóa và liên 

tôn giáo.  

Đến đây, sau những giới thiệu, có lẽ là lúc chúng ta chuyển sang một cuộc thảo luận 

chi tiết hơn về Kitô học đương đại theo ba mô hình hoặc ba cách phản ánh về Đức Giêsu 

Kitô, tức là qua ba lăng kính của sự trải nghiệm con người, thực trạng chính trị và ý niệm thế 

giới toàn cầu, globalisation, đang nổi lên trong mọi lãnh vực, chính trị, kinh tế và văn hóa.  

Giêsu trải nghiệm thân phận người hiện sinh 

 Cách tiếp cận Kitô học này bắt đầu với câu hỏi: làm người có nghĩa gì? Qua phản ánh này 

lại một câu hỏi tiếp được đặt ra: làm thế nào để có thể giải thích niềm tin chúng ta vào một 

nhân vật lịch sử, Đức Giêsu thành Nazareth? Có thể cho rằng công cuộc nghiên cứu về 

Đức Giêsu Kitô cần phải thông qua nghiên cứu các trải nghiệm làm người - đôi khi được gọi 

là 'Kitô học xuyên qua nhân học'.2 Câu hỏi cơ bản đang được bàn cãi là liệu nhân loại hôm 

nay có tin vào câu chuyện về Đức Giêsu đã được 

truyền lại cho chúng ta trong truyền thống Kitô giáo 

hay không? Nói cách khác, Kitô học có gì khác hơn 

những câu chuyện thần thoại? Hay, như đức tin Kitô 

công bố, là giải đáp cho những khao khát sâu sắc nhất 

của con người cho hòa bình, công lý và tình yêu. Nói 

theo ngôn ngữ truyền thống: tư duy đương đại hiểu 

Đức Giêsu là Đấng Kitô, và là Đấng Cứu Thế như thế 

nào? 

Các tiếp cận này bắt đầu với vấn nạn triết học về ý 

nghĩa để trở thành con người. Nhiều thế kỷ trước, 

Aristotle đã định nghĩa con người là một 'động vật có lý trí'. Tư tưởng hiện sinh hiện đại có 

một hướng đi khác: trở thành con người là tham gia vào một quá trình năng động sống, 

 
2 Cách tiếp cận nhân học này đối với Kitô học được phát triển bởi Karl Rahner, Foundation of Christian 

Faith (New York: Seabury, 1978), đặc biệt. ch. 6; cũng nên xem các bài luận giải thích Kitô học của Rahner trong 

Leo O'Donovan, ed., A World of Grace (New York: Seabury, 1980), chapter s. 7 & 8]. 
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khôn lớn trưởng thành và chết. Chúng ta đang sống trong một vũ trụ phát triển hướng đến 

một tương lai rộng mở; con người là một phần không thể thiếu của vũ trụ năng động 

này. Hơn thế nữa, con người đại diện cho thời điểm khi vũ trụ đạt tới sự tự ý thức. Hơn bất 

kỳ sinh vật (mà nay được biết đến) nào khác, con người là sự thống nhất bí ẩn giữa vật chất 

và tinh thần để cho phép họ thể hiện sự thống nhất cơ bản trong toàn bộ vũ trụ. 

Khi thừa nhận rằng chúng ta đang sống trong những bí ẩn của một vũ trụ đang phát triển thì 

cũng là thừa nhận rằng chúng ta đang sống trong mối quan hệ với một bí ẩn cuối cùng - 

điều mà hầu hết các truyền thống tôn giáo gọi là 'Thượng đế' - là nguồn gốc và mục tiêu của 

mọi tạo vật. Vì vậy, để trở thành con người thực sự, là hoàn toàn liên quan đến bí ẩn thiêng 

liêng này - ngay cả khi nhiều người ngày nay miễn cưỡng sử dụng danh từ 'Thiên 

Chúa'. Cuối cùng, vấn đề không phải là suy nghĩ hợp lý hay sự hiểu biết rõ ràng hay thậm 

chí là khả năng đặt tên cho Thiên Chúa này, Đấng tạo nên con người chúng ta. Cho dù 

chúng ta có 'biết' hay không, bí ẩn thiêng liêng lan tỏa khắp vũ trụ và kinh nghiệm, 

experience, của con người đến nỗi chúng ta 'sống' trong bí ẩn này như cá sống dưới 

biển. Karl Rahner, người phát triển môn nhân học này, cho rằng những hòn đảo tri thức, 

knowledge, nhỏ nhoi của chúng ta vẫn luôn còn nằm trong đáy biển bí ẩn vô tận.3  

Một khi chúng ta định vị bản thân chúng ta vào trong tầm hiểu biết năng động hay tiến hóa 

này về vũ trụ và nhân loại, những thách đố khác sẽ theo sau. Vấn nạn chính là nhận thức về 

sự hữu hạn của con người. Tất cả tri thức và kinh nghiệm, knowledge and experience, con 

người đều bị giới hạn bởi thời gian, địa điểm và văn hóa. Chúng ta chỉ có thể hy vọng biết 

và hiểu thế giới và bản thân tùy theo hoàn cảnh lịch sử cụ thể của chúng ta. Chúng ta thậm 

chí có thể nói rằng, đối với chúng ta, con người là một câu hỏi hơn là một câu trả lời. Tuy 

nhiên, chúng ta được kêu gọi lao vào kiếp sống đích thực con người và đứng trước những 

lựa chọn cần có ý thức của con người khi phải giáp mặt với những tình huống mà mình 

chưa hề biết này. Trên thực tế, trở thành con người có nghĩa là tham gia vào quá trình 

trở thành con người hơn là thông qua việc sử dụng đích thực quyền tự do con người - 

mặc dầu trong thực tế chúng ta thường không biết chắc quyết định mình sẽ dẫn đưa chúng 

ta về đâu! 

Một khía cạnh khác liên quan đến kinh nghiệm hiện đại là xu hướng từ chối tiếng nói của 

truyền thống và thẩm quyền trừ khi chúng cũng được chứng thực bởi 'kinh nghiệm của 

chính mình'. Ngày nay người ta ít còn xu hướng tiếp tục tin vào điều gì đó được truyền lại 

hay đơn giản vì cha mẹ hoặc ông bà của họ tin vào điều đó. Sự kiện này trở nên dễ hiểu 

hơn với tốc độ mà mọi thứ đang thay đổi ngày nay. Và là người Úc, sống trong một xã 

hội ngày càng đậm chất đa nguyên, pluralistic, chúng ta quả thật là ngây thơ nếu mong 

muốn con cái mình không đặt ra những câu hỏi để chất vấn về những giá trị chính trị, xã hội, 

đạo đức và tôn giáo của cha mẹ chúng muốn truyền lại. Nếu chúng chấp nhận thật sự 

những giá trị này, thì chính là khi chúng công nhận rằng những giá trị này là đúng và sẽ 

mang lại sự sống cho chúng. Đức Giêsu Kitô sẽ được đón nhận nồng nhiệt, hoặc bị từ chối 

hay chỉ lạt lẻo, thờ ơ biểu lộ qua hình thức bên ngoài là chính trong cách Ngài có được nhận 

lãnh và liên hệ mật thiết với trải nghiệm đời sống con người đó hay không. Ngài sẽ không 

được chấp nhận như vị cứu thế nếu đơn giản chỉ vì sức mạnh hay quyền lực của một phong 

tục hay truyền thống ép buộc, đặt để lên cá nhân ấy. 

 

 
3 Karl Rahner Foundation of Christian Faith, ch. 2; và M. Buckley, Within the Holy Mystery, O'Donovan, ed. 
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Giêsu và Sứ Vụ Cứu Thế 

Từ lãnh vực phân tích trải nghiệm con người là dấu hiệu thực sự kết quả quá trình trưởng 

thành con người giữa một thế giới tiến hóa hiện đại, bây giờ chúng ta cần chuyển sang câu 

hỏi mang ý nghĩa của vị cứu thế. Chất vấn đầu thiên cần được đặt ra là con người tại sao 

cần được cứu thoát và cứu thoát ra khỏi gì? Để trả lời cho câu hỏi then chốt này, chúng 

ta có thể đặt vấn đề là bằng cách gì Đức Giêsu Kitô giải đáp các yêu cầu này. Trước đây, 

câu trả lời dường như đơn giản hơn: mọi người cảm thấy cần được 'cứu' ra khỏi ma quỷ và 

tội lỗi. Người ta nghĩ rằng đó là lý do Đức Giêsu Kitô đến thế gian. Tuy nhiên ngày nay, điều 

này đối với chúng ta, dù đúng nhất chỉ một phần nào là phản ảnh cho những mối quan tâm 

hiện sinh của con người. Có thể lập luận rằng con người cần phải xúc động để tìm lại cảm 

giác ăn năn hối lỗi thì mới hiểu thấu được vai trò cứu độ của Đức Giêsu Kitô. Tuy nhiên, có 

thể sẽ hữu ích hơn nếu thừa nhận rằng mỗi người cần có khả năng liên hệ mật thiết với 

Đức Giêsu Kitô trong trải nghiệm của chính mình về thế giới và cuộc sống ngày nay. Đây là 

lối tiếp cận mà các nhà Kitô học siêu việt hướng đến. 

Dưới ánh sáng vũ trụ học và nhân học hiện đại, chúng ta sẽ muốn suy tôn một nhân vật cứu 

thế theo ý nghĩa hiểu biết về tiến hóa của một thế giới mà trong đó con người được hiện 

sinh đích thực. Công trình tiên phong của Teilhard de Chardin phù hợp khi bàn tới đây. Ông 

không chỉ cho rằng vũ trụ là một trạng thể thống nhất năng động của cả vật chất và tinh 

thần; mà ông cũng nhận thêm rằng năng lực thúc đẩy tiến hóa của vũ trụ từ vật chất sang 

tinh thần là do sự hổ trợ thiêng liêng ngay trong sự sáng tạo. Ông xác định rõ hơn quyền 

năng đó với Đức Giêsu Kitô, Đấng là alpha và omega, khởi đầu và kết thúc, nguồn gốc và 

đỉnh cao nhất của mọi tạo vật (xin xem Colossians 1: 15-16; Ephesians 1: 9-11). Đức Giêsu 

Kitô cũng đại diện cho đỉnh cao của sự sáng tạo thiêng liêng và lịch sử nhân loại, Đấng mà 

kế hoạch của Thiên Chúa cho toàn thể vũ trụ đạt đến được đỉnh cao nhất. Đối với Teilhard, 

sự tiến hóa chỉ có thể giải thích được về hoạt động năng lực này của Chúa Kitô Vũ 

trụ, cũng là Đức Giêsu lịch sử-nhân loại.4   

Bàn về trải nghiệm con người, Teilhard de Chardin gợi ý 

rằng nỗ lực hướng tới hòa bình thế giới và cộng đồng nhân 

loại là một dấu hiệu cho thấy quyền năng của Đấng Kitô đang 

vận hành trong trật tự đã được tạo dựng. Đức Giêsu Kitô 

'cứu' vũ trụ thoát khỏi sự phân tán, tan biến rã mảnh vào vô 

tận đe dọa sức mạnh tiến hóa hướng tới sự thống nhất. Ở 

cấp độ con người, điều này có nghĩa là được 'cứu' ra khỏi 

những thực tại tồi tệ của tội lỗi và sự dữ nhờ sức mạnh siêu 

việt của tình yêu (thiêng liêng). Nếu Teilhard là một nhà khoa 

học, và vì vậy muốn kết nối thế giới khoa học với đức tin Kitô 

giáo, thì chính Karl Rahner là người cung cấp cho chúng ta một giải thích trực tiếp hơn 

một Kitô học dựa trên những quan điểm đương đại về nhân học, tức là con người và trải 

nghiệm trong đời sống con người. 

 
4 Pierre Teilhard de Chardin, Christianity and Evolution (New York: Harcourt & Brace, 1969); The Phenomeno of 

Man (London: William Collins, 1977); The Divine Milieu (London: Collins, 1960). Xem thêm: Denis Edwards, The 

God of Evolution and Jesus and the Cosmos (New York: Paulist Press, 1991 & 1999); Ilia Delio, Christ in 

Evolution and The Emergent Christ (Maryknoll NY: Orbis Press, 2008 & 2011). 
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Đối với Karl Rahner, sức mạnh của con người luôn hướng tới 

tương lai, cái vô hạn, bí ẩn thiêng liêng, được thể hiện bằng cả 

những thuật ngữ chung chung và cụ thể. Nói chung, con người 

sống trong hy vọng, hành động với lòng dũng cảm, dám tha thứ và 

trên hết, cố gắng yêu thương - tất cả những điều này mặc dù sự 

thật hiển nhiên rằng sự tuyệt vọng, ích kỷ và mọi thứ tội lỗi của 

con người luôn đe dọa nhấn chìm cuộc sống con người chúng 

ta. Ở cấp độ cụ thể hơn, Rahner khẳng định rằng loài người tìm 

kiếm trong lịch sử câu trả lời cho hành trình tìm kiếm ý nghĩa và 

sự hoàn chỉnh của họ. Nói cách khác, sẽ không đầy đủ nếu con 

người chỉ đơn giản hy vọng rằng vũ trụ này là đáng tin cậy hoặc 

rằng những khao khát sâu sắc nhất của con người chúng ta sẽ được thỏa đáp. Chúng ta tìm 

kiếm một xác quyết về những thực tại này ở một nhân vật cứu tinh, người vừa chia sẻ trải 

nghiệm con người của chúng ta (một người như chúng ta), vừa có những khao khát của con 

người đã thành đạt được (mục tiêu thiêng liêng). 

Rahner khẳng định rằng tất cả cuộc sống đích thực của con người đều được sống với ít 

nhất là mối hy vọng mong đợi về vị cứu tinh này, người đảm bảo với chúng ta rằng những 

khao khát của con người chúng ta đối với những bí ẩn thần thánh không phải là điều vô 

ích. Hơn nữa, nhân vật cứu tinh thực sự sẽ cần phải là một người sống cuộc sống trong sự 

tự do hoàn toàn của con người và hoàn toàn đầu hàng trước bí ẩn thiêng liêng. Cả hai 

chiều kích này - sự tự do của con người và sự đầu phục Thiên Chúa - đều cần thiết vì 

chúng không thể tách rời với bản sắc và tính xác thực của con người chúng ta. Vẫn cần 

thiết rằng cuộc đời lịch sử của nhân vật cứu tinh phải được Thiên Chúa chấp thuận, có 

nghĩa là, vị cứu tinh được Đức Thiên Chúa yêu thương và chấp nhận tuyệt đối. Tất 

nhiên, nhân vật vị cứu tinh được hiện thân một cách hoàn hảo trong Đức Giêsu người 

Nazareth, Đấng 'giống chúng ta trong mọi sự, trừ tội lỗi', đồng thời cũng là Đấng được xức 

dầu và chọn lựa đặc biệt của Thiên Chúa hay thực sự là Con của Thiên Chúa. Vậy, nơi Đức 

Giêsu Kitô, Thiên Chúa vừa tôn trọng tự do của con người, vừa đáp ứng lòng khao khát của 

chúng ta được Thiên Chúa yêu thương không bao giờ thay đổi. 

Cách tiếp cận Kitô học này thông qua suy tư về kinh nghiệm con người trong một vũ trụ tiến 

hóa cũng đặt sự kiện Chúa Kitô là tột đỉnh của mọi tạo vật và lịch sử. Thiên Chúa không 

hoạt động trên thế giới theo cách vi phạm vào các quy luật tiến trình toàn hảo của vũ trụ 

hoặc quyền tự do thực sự của con người. Ngược lại, mầu nhiệm Nhập thể không gì khác 

hơn là xác nhận rằng các lực lượng hợp nhất của vũ trụ và lòng khao khát Thiên Chúa của 

con người có thể đạt được nhờ Chúa Kitô vì chúng đã xảy ra trong Chúa Kitô. Sự sáng 

tạo và sự cứu rỗi không phải là hai sự kiện tách biệt tách rời nhau trong lịch sử vũ trụ. Đúng 

hơn, chúng là một phần của một chuyển động duy nhất qua sự tự giao tiếp của Thiên Chúa 

với thế giới để đạt đến sự viên mãn và hoàn thiện trong mầu 

nhiệm thiêng liêng. 

 

Giêsu và những thực trạng chính trị 
Các nhà Kitô thần học chính trị cũng bắt đầu bằng sự suy tư về 

trải nghiệm của con người, nhưng thay vì tập trung vào 'những 

khát vọng siêu việt' con người, thì họ chỉ cho chúng ta thấy 

những thực tại đen tối của đau khổ và áp bức đang ghi khắc 

ngay giữa cuộc sống trần thế. Thế giới thực mà con người 

đang sống, theo họ gợi ý, là một thế giới được đánh dấu bằng 
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các cuộc tra tấn và các trại tử thần, khủng hoảng môi sinh thái và nạn đói, trải nghiệm của 

sự tàn sát và mối đe dọa của chiến tranh hạt nhân, nạn bóc lột đàn áp phụ nữ và sự hủy 

diệt gần như toàn bộ nền văn hóa bằng lạm dụng quyền lực chính trị và lòng tham, ích 

kỷ. Những thế lực tiêu cực và tham nhũng này - những thế lực của cái ác - đã làm nghèo đi 

toàn bộ xã hội loài người và đe dọa chính hành tinh của chúng ta với nguy cơ tuyệt 

chủng. Vì thế, các nhà Kitô học chính trị không gặp khó khăn gì khi công bố rằng thế giới 

đang cần 'sự cứu rỗi'. Câu hỏi của họ không phải là liệu con người có đang tìm kiếm một 

nhân vật cứu tinh hay không, nhưng với nhu cầu hiển nhiên của chúng ta là được cứu thoát, 

làm thế nào Đức Giêsu Kitô hoàn thành vai trò này? Làm thế nào cuộc đời và sứ vụ, cái 

chết và sự phục sinh của Đức Giêsu người Nazareth cho phép chúng ta biến đổi tình trạng 

'chết' này thành 'sống'?  

Cách tiếp cận này có thể được gọi là 'Kitô học thông qua xã hội 

học' bởi vì nó biểu hiện trải nghiệm của con người trong các thực 

tế xã hội, kinh tế và chính trị hình thành cuộc sống con người.5 Họ 

đặc biệt bác bỏ sự lạc quan tiến hóa của Teilhard de Chardin hoặc 

Karl Rahner. Họ chỉ ra những thực tế 'chính trị' của cuộc sống thế 

kỷ hai mươi, qua đó có nhiều đau khổ và cái chết của con 

người hơn so với toàn bộ lịch sử thế giới. Họ phát triển Kitô học 

của mình dưới ánh sáng của ba cuộc khủng hoảng lớn ở thế kỷ 

20: chủ nghĩa Marx, Auschwitz và Thế giới thứ ba. Theo Marx, 

điều quan trọng không phải là lý thuyết mà là sự thực 

dụng (hành động phản ánh phê phán); theo Đức Giêsu Kitô, điều 

quan trọng không phải là thần học về Đấng Kitô để 'giải thích' thế 

giới, mà là bằng cách hành động môn đệ Kitô thực tế để 'thay 

đổi' thế giới và 'Giải thoát' con người. 

Giêsu trong bối cảnh chính trị 

Kitô học chính trị, political Christology, đầu tiên đã được sinh ra 

trong các nền văn hóa sung túc của các quốc gia phương Tây 

giàu có và cũng là những dân tộc thừa kế đức tin Kitô giáo.6 Và 

vì thế, đây là một Kitô học dường như không xa lạ với quê 

hương thứ hai, đất nước Úc con cháu chúng ta đang sống. Với 

sứ vụ thách đố một bản sắc tôn giáo tư sản của tầng lớp trung 

lưu Kitô giáo, khi đa số thường không có ý thức về những đòi 

hỏi triệt để, công bằng xã hội của Phúc âm. Khi chứng minh rằng 

sứ vụ nổi bật của Đức Giêsu phải trực tiếp đối đầu các chính 

quyền cũng như các cơ chế tôn giáo giữa những bối cảnh cụ thể vào thời  Ngài, các nhà 

thần học chính trị này đặt câu hỏi: Liệu Giáo hội ngày nay có đánh mất mối liên hệ mật thiết 

giữa đức tin và chính trị nguyên là trọng tâm của cuộc sống và sứ mệnh Kitô hữu hay 

 
5 Hai tác phẩm nổi tiếng xuất phát qua quan điểm các nước Nam Mỹ là: Leonardo Boff, Jesus Christ Liberator, 

Maryknoll NY: Orbis, 1978; Jon Sobrino, Christology at the Crossroads (Maryknoll NY: Orbis, 1978. 

6 Để biết hai mô hình về các 'nhà thần học chính trị' đáng chú ý ở châu Âu, xin xem:  

• JB Metz, Faith in History and Society, New York: Seabury, 1979;  

• Edward Schillebeeckx, Jesus in our Western Culture: Mysticism, Ethics, Politics, London: SCM, 1987. 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn6
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không? Có những chỉ trích cho rằng, Kitô giáo đã dễ dàng đồng nhất với xã hội tư bản về 

tiền bạc, quyền lực và lòng tham, cho đến mức họ đã biến Đức Giêsu Kitô thành một chân 

dung thích hợp cho các giá trị của tầng lớp trung lưu da trắng, châu Âu (và Úc châu). Đức 

Giêsu ngày đó, bằng lòng chấp nhận nguy hiểm đến mức công khai đối đầu những kẻ 

chống lại công lý, tình yêu và hòa bình, nay ở đâu? 

Thực tế, các nhà Kitô học chính trị đều tập trung những nghiên cứu của họ về Đức Giêsu 

dựa trên lời tiên tri của Ngài về Nước Trời: 'Triều đại của Thiên Chúa đang ở trong tầm tay: 

hãy ăn năn và tin vào Phúc âm' (Mark 1:15). Trước đó, chúng ta đã thấy lời tuyên bố này 

bao gồm tất cả mọi người, nhưng đặc biệt là hướng về 'những người nhỏ bé': người nghèo 

và những người bị bắt bớ, những người khổ lụy lầm than, những người hoạt động cho công 

lý, những người hảo tâm và những người kiến tạo hòa bình (Matthew 5: 3-10). Các nhà Kitô 

học chính trị nhấn mạnh rằng những giá trị Nước Trời này có liên quan mật thiết đến 

sự hoàn cải cá nhân và xã hội. Họ thách thức bạo lực và sự ích kỷ đang áp bức cuộc sống 

của con người và kêu mời mọi người tiến đến cùng một lối sống mới. Chính ngay Giáo 

hội cũng đang cần sự cải cách giáo đoàn: trở về lại với các giá trị của Nước Trời bằng 

cách tự xét lại khuynh hướng khi tự chọn mình vào một cuộc sống 'tư sản', bourgeois life, 

rất thoải mái và vô tư. 

Điều gì mà các giá trị tư sản này đối lập với các giá trị 

Nước Trời của Đức Giêsu và các Tin Mừng? Theo nhà 

thần học người Đức Johann Baptist Metz, văn hóa tư sản 

là văn hóa thờ ơ và mất ký ức (a culture of apathy and lost 

memory): con người mất khả năng cảm giác lo buồn và tội 

lỗi; và họ không còn khả năng chịu đựng sự khổ lụy và chấp 

nhận cái chết. Khi thiếu những phẩm chất nhân bản và 

nhân đạo này, văn hóa tư sản không thể thể hiện được tình 

yêu, nhân từ và lòng trắc ẩn. Bị mắc kẹt trong thời đại bởi 

ám ảnh tiên đoán về một 'tiến hóa vô hình', (faceless 

evolution), Metz cho rằng cuộc sống tư sản đã làm mất đi 

bất kỳ một hy vọng thực sự nào để thay đổi những nhu cầu 

hay nhìn ra một tương lai khác cho con người với mục đích nguyên thủy được dựng 

đến. Cuộc sống của con người đã trở nên tầm thường, dễ dự đoán và nhàm chán. Bị tấn 

công bởi công nghệ - và giờ đây hoàn toàn phụ thuộc vào nó -, các nền văn hóa giàu có đã 

không còn khả năng cảm nhận hay quan tâm (ngay cả khi nhìn vào những hình ảnh tàn phá 

và chết chóc trên màn hình tivi. 

Đối với Metz, những thái độ tư sản này không trực tiếp nổ lực phản đối đến giá trị Nước 

Trời nữa bởi vì họ là kẻ điếc đang nắm quyền ban sự sống cho riêng họ. Do đó, ông tìm 

cách đối đầu với xã hội tư sản bằng những câu chuyện mang tính hiểm nguy và cách 

mạng của Đức Giêsu, the dangerous and subversive stories of Jesus, Người đã thách thức 

xã hội cùng thời bằng những ngôn ngữ và hành động biến loạn, words and actions of 

crisis. Nhắc lại câu nói của Đức Giêsu trong Phúc âm huyền bí của Thomas - 'Kẻ nào ở gần 

ta kẻ ấy gần lửa' - Metz muốn chúng ta phải kinh ngạc và bàng hoàng, và đối diện với khuôn 

mặt lịch sử thật của Đức Giêsu, người đã mạnh dạn tuyên bố Nước Trời khi giáp mặt với kẻ 

chống đối để sau đó dẫn tới cái chết bi thảm, một thực tế hoàn toàn bất nhân. Khi đồng nhất 

với Đức Giêsu đầy nguy nan và khổ lụy hy vọng sẽ khiến chúng ta thoát ra khỏi lòng tự 

mãn, giúp chúng ta đồng cảm với những nạn nhân của lịch sử, và sau đó hổ trợ chúng ta 
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trở thành những người công bố về triều đại của Thiên Chúa trong cuộc sống của chúng ta, 

của giáo hội và cả giữa xã hội nói chung.  

Do đó, Kitô học chính trị chủ yếu là Kitô học về các hoạt động tông đồ. Nó kêu gọi một sự 

chuyển đổi cá nhân, sâu sắc sang các giá trị của Nước Trời trong một thế giới mà công lý, 

tình yêu và hòa bình đang bị bóp nghẹt bởi các lực lượng thống trị của chủ nghĩa tư sản 

công nghiệp. Tìm cách khai mở trái tim sắt đá của những người theo Kitô giáo, chủ yếu là 

phương Tây và giới trung lưu, là thách thức họ tìm ra được lòng trắc ẩn và tình liên đới thực 

sự với các nạn nhân của lịch sử bằng cách tham gia và noi gương cuộc đời gian nguy của 

chính Đức Giêsu. Đây là niềm hy vọng cho nhân loại trong câu chuyện về Đức Giêsu bao 

gồm sự bí ẩn của cuộc phục sinh. Tuy nhiên, chừng nào công bằng xã hội và con người 

chân chính vẫn còn xa lạ với thế giới của chúng ta, thì 'quyền năng cứu độ' của Đức Giêsu 

vẫn không phải là một thực tại biến đổi như đức tin Kitô giáo công bố. 

Giêsu Cách Mạng 

Nhu cầu con người được giải thoát là nổi khắc khoải nhức nhói nhất ở các xứ được gọi là 

các nước thế giới thứ ba, nơi mà nhân tai, nghèo đói, tham nhũng và mọi hình thức bất 

công do chính con người gây ra đạt tới tột đỉnh. Hình ảnh cụ thể về một Giêsu cách 

mạng đã nổi lên trong các giáo hội của những cộng đồng bé nhỏ ở Châu Mỹ Latinh như để 

đối phó với các bạo lực cực đoan (các chính quyền độc tài chuyên chế, những băng đảng 

mafia hành hung dân lành, hàng loạt các nạn đói thê thảm khốc liệt) như là thành quả của 

khoảng bốn trăm năm ‘nền Kitô giáo đô hộ’, ‘Christian colonisation’. Người ta bắt đầu ghi 

nhận rằng những hình ảnh về Chúa Kitô là vua được dùng để ngụy biện cho những đàn áp 

hay để bám giữ trật tự ở những xã hội bất công, trong đó kẻ giàu lợi dụng quyền lực chà 

đạp dân bản xứ và nông dân trong hoàn cảnh túng thiếu và bị kềm kẹp của họ. Cũng giống 

như năm 1968 là năm của các cuộc tuần hành hòa bình và biểu tình chống chiến tranh ở 

các 'quốc gia phương Bắc' tư bản giàu có (đặc biệt là Châu Âu và Bắc Mỹ - và cả Úc), thì 

đây cũng là thời điểm dấy lên hy vọng và ý thức trong các dân tộc nghèo, 'các quốc gia 

miền Nam' lệ thuộc (đặc biệt là châu Mỹ Latinh). Năm 1968 là năm mà Paulo Freire xuất 

bản cuốn sách ‘Cẩm Nang cho kẻ bị áp bức’, Pedagogy of The Oppressed, sách này cung 

cấp phương pháp giúp người nghèo có thể tự mình vượt qua cuộc tranh đấu của họ (ông 

gọi đây là 'sự hiểu biết về người nghèo').7 Trong cùng năm, các giám mục Công giáo của 

Châu Mỹ Latinh đã tụ họp tại Medellin, Columbia, và công bố một tài liệu đầy thách đố về 

tình trạng nghèo đói và bất công đang tràn lan khắp lục địa. Cụ thể, tài liệu Medellin đã công 

nhận mối liên hệ mật thiết giữa 'giải phóng' và 'cứu chuộc': họ tuyên bố rằng 'Giải phóng tất 

yếu là sự tiên đoán về sự hoàn thành của ơn cứu chuộc Chúa Giêsu Kitô mang lại'. Các 

giám mục cũng kêu gọi thái độ ưu tiên hay 'lựa chọn đứng bên phía người nghèo' đã làm 

nổi bật hình ảnh cuộc sống trần thế của Đức Giêsu và do đó phải là trọng tâm trong đời 

sống và sứ vụ tông đồ các Kitô hữu. 

 
7 Paulo Freire, Sư phạm của những người bị áp bức Pedagogy of the Oppressed (New York: Continuum, 1970). 
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Không lâu sau Medellin, nhà thần học người 

Peru, Gustavo Gutiérrez đã xuất bản tác phẩm có tựa 

đề Thần học Giải thoát.8 Kể từ đó, đã có hàng trăm hay 

có lẽ hàng ngàn tác phẩm viết về 'thần học Giải 

thoát'. Những tư tưởng này đã mọc lên không chỉ ở châu 

Mỹ Latinh mà còn ở châu Phi, châu Á và các dân tộc bản 

địa, nghèo đói khác trên khắp thế giới. Các thuyết Kitô 

học Giải thoát phản ánh Đức Giêsu Kitô qua lối nhìn về sự 

đau khổ một cách cụ thể của các lớp người bị áp bức. Họ 

bắt đầu bằng cách lắng nghe giọng nói, những cuộc đấu 

tranh và những tiếng kêu gào của 'những đứa trẻ bị biến 

dạng của Chúa'. Những tiếng gào này kích động cảm giác 'phẫn nộ tôn giáo': nếu Thiên 

Chúa là Thiên Chúa toàn thiện và yêu thương, và nếu Đức Giêsu nhập thế để 'giải thoát' 

chúng ta và 'cứu chuộc' thế giới, thì tất cả mọi người phải gánh trách nhiệm thay đổi hiện 

tình của sự áp bức thành một khung cảnh của sự giải thoát. Khi từ chối chống lại các hệ 

thống bất lương thì cũng tương đương như thái độ đồng lõa với tội ác. 

Giải thoát và các thuyết Kitô chính trị khác có ý thức cao về bản chất xã hội và chính trị 

trong lịch sử tồn tại con người. Ơn cứu rỗi và sự ác, ân sủng và tội lỗi, cứu độ và hành hung 

được bao hàm ngay chính trong các cơ cấu quy tắc xã hội loài người. Không phải chỉ có 

con người tốt lành và công bình hay tội lỗi và bất lương; các hệ thống xã hội (dù là chủ 

nghĩa tư bản, xã hội, dân chủ hay quân chủ) đều có hiện diện của đạo đức hay bất lương, 

công bình hoặc bất công, phò sinh hay sát sinh. Thông thường, các hệ thống xã hội luôn thể 

hiện sự đan kẻ giữa thiện và ác. Tuy nhiên, bất kỳ hệ thống xã hội nào thúc đẩy bạo lực 

hoặc bức chế nhân quyền đều cần phải được coi là 'vốn dĩ hay đặc tính của sự ác xấu 

xa'. Để hiểu được tệ nạn hay 'tội lỗi xã hội' này, điều quan trọng là phải tìm ra nguyên nhân 

gốc rễ thông qua cách thức phân tích xã hội. Chẳnh hạn tại sao tại một số quốc gia, chỉ 5% 

dân kiểm soát 90% tổng số của cải? Đây là tệ nạn kinh tế hay giai cấp? Nếu vậy, phân tích 

kinh tế xã hội của chủ nghĩa Mác có thể giúp ích. Tại sao những người bản địa (chẳng hạn 

như thổ dân Úc) thường bị mất tiếng nói họ? Đây có phải là do phân biệt chủng tộc? Nếu 

vậy, sự kiện này cần phải được moi ra, đối đầu và thay đổi. 

Tuy nhiên, không phải chỉ xã hội mới cần được phê phán. Bản thân truyền thống Kitô giáo 

có thể là một nguyên nhân gây ra áp bức. Trong lịch sử Kitô giáo, sự đau khổ và cái chết 

của Đức Kitô thường được sử dụng để giữ tín hữu trong tình trạng bất lực như thế nào? Có 

bao nhiêu bài giảng đã cổ vỏ ý tưởng rằng để trở thành một 'Kitô hữu tốt' thì cần phải chịu 

đựng hay chấp nhận một cách lặng lẽ và thụ động như Đức Kitô đã làm? Hình ảnh Kitô Vua 

thường được sử dụng để biện minh cho việc lạm dụng quyền lực của các chính quyền độc 

tài chuyên chế với lý do rằng sự tuân phục mọi thẩm quyền dân sự và giáo hội (ngay cả khi 

thối nát) là sự tuân theo ý muốn của Thiên Chúa. Những người theo thuyết Kitô Giải thoát 

nhận ra rằng những hình ảnh sai lệch về Đức Giêsu Kitô là một phần của lịch sử áp bức, 

đặc biệt rõ ràng trong 'thời kỳ thuộc địa' vì khi ‘Tin Mừng của Giáo hội’ và những ‘Thanh 

kiếm của Chính quyền’ đã quá thường xuyên tay trong tay. 

 
8 Gustavo Gutierrez, A Theology of Liberation, Maryknoll NY: Orbis, 1973. 
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Đối ngược rõ rệt với Đức Giêsu thụ động và Chúa Kitô đế quốc là hình ảnh của Đức 

Giêsu Kitô, Đấng Giải thoát. Các nhà Kitô học Giải thoát tập trung vào Đức Giêsu lịch sử 

trong các sách Phúc âm, người không phải là nạn nhân thụ động mà cũng không phải là 

Chúa thống trị. Nhà cách mạng Giêsu được miêu tả là sự thách đố cho những quyền lực bất 

công trong thời đại của Ngài, chữa lành những người bệnh tật và những tâm hồn tan vỡ, 

xây dựng cộng đồng với những kẻ bị gạt ra ngoài lề xã hội. Ngài đã tham gia vào các cuộc 

nổi dậy, và đấu tranh về việc nhân danh Thiên Chúa hằng sống độc nhất là vua. 'Sự lựa 

chọn về phía người nghèo' được coi là trọng tâm của sứ vụ công bố và ban hành triều đại 

Thiên Chúa là điểm chính yếu của Đức Giêsu. Một trong số các văn bản Tin mừng chính 

được sử dụng để làm nổi bật chức vụ Giải thoát Đức 

Giêsu là khi Ngài đọc thuộc lòng xuất từ cuộn sách Isaiah: 

“Thánh Linh của Thiên Chúa ở trên tôi vì Ngài 

đã chỉ định tôi đem tin mừng cho người nghèo, 

loan báo quyền tự do cho những người bị giam 

cầm, ban cho người mù mới được nhìn thấy, 

và giải thoát tất cả những ai bị áp bức. (Luca 4: 

16-18) 

Đáng chú ý, trong Phúc âm Luca, đoạn này được đặt 

ngay ở phần đầu sứ vụ của Đức Giêsu. Như thể mọi thứ 

tiếp theo trong cuộc đời của Đức Giêsu đều bắt nguồn từ 

điểm này. Dù nói gì khác hơn về cuộc đời công khai của 

Đức Giêsu, Luca hiểu rằng đó có liên quan đặc biệt đối 

với người nghèo và những nạn nhân của lịch sử. Toàn bộ 

Tin Mừng của Luca có thể được đọc như một Kitô học Giải thoát, trong đó kẻ quyền thế trên 

mặt đất sẽ bị lật đổ bởi những người nhỏ bé (xin xem Magnificat, 2: 46-55). 

Sự đau khổ và cái chết của Đức Giêsu được xem là hành vi giải thoát của Thiên Chúa qua 

Đức Giêsu. Đức Giêsu không bước đến cái chết một cách mù quáng và thụ động. Thay vào 

đó, cái chết thê thảm đến với Ngài là kết quả của sự tham gia tích cực của Ngài chống lại 

các thế lực của cái ác và sự bất công đang tràn ngập xã hội cùng thời với Ngài. Tất nhiên, 

Đức Giêsu là nạn nhân của những thế lực mạnh mẽ đó. Tuy nhiên, ngay cả khi đối mặt với 

cái chết, Ngài vẫn giữ được sức mạnh của lòng nhân ái và tình yêu thương: 'Lạy Cha, xin 

tha thứ cho họ, vì họ không biết mình đang làm gì' (Luca 23: 34). Đức Giêsu không lúc nào 

trốn tránh sứ mệnh yêu thương và phục vụ tích cực của mình - nếu Ngài đã làm như vậy, có 

lẽ Ngài đã trốn lánh hoàn cảnh bi đát dẫn đến việc bị đóng đinh và chết. Do đó, từ quan 

điểm Giải thoát, 

Thập tự giá tiết lộ rằng Thiên Chúa đồng nhất với kẻ bị đàn áp bất công hơn là những 

kẻ thống trị. Không hợp thức hóa đau khổ, nhưng thập tự giá. . . chỉ cho các nạn nhân 

thấy rằng Thiên Chúa liên đới mạnh mẽ với họ trong nỗi đau khổ, và đem khả năng 

cho họ tham gia tích cực, cả bên trong lẫn bên ngoài, chống lại các thế lực đàn áp.9[9] 

Sự phục sinh của Đức Giêsu được coi là sự xác nhận cuối cùng rằng Thiên Chúa mạnh hơn 

mọi thế lực của sự dữ, tiêu cực và sự chết. Phục sinh cho chúng ta biết rằng điều ác không 

phải là ngôn từ cuối cùng; cũng vậy, phục sinh ủy thác cho chúng ta sứ mệnh chống lại mọi 

 
9 Elizabeth Johnson, Consider Jesus: Waves of Renewal in Christology, New York: Crossroad, 1990, 92. 
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biểu hiện của cái ác - cá nhân, xã hội và chính trị - mà chúng ta gặp phải trong thế giới của 

mình. 

Kitô học Giải thoát nhấn mạnh tầm quan trọng của tính thực dụng, praxis, tức là hành 

động phê phán trên cơ sở suy tư và phản ánh phê phán trên cơ sở hành động. Nói cách 

khác, nó đòi hỏi bàn tay sẵn sàng chịu nhúng vào những bẩn thỉu của trần gian thông qua 

sự đoàn kết với các nạn nhân trên thế giới trong việc tích cực phản đối những bất công. Nó 

cũng có thể đòi hỏi, cũng như với Đức Giêsu và các vị tử đạo, đặt chính mạng sống của 

mình lên tuyến đầu. Tuy nhiên, thần học Giải thoát không phải là một phong trào hành động 

xã hội thuần túy. Chính yếu đây là khi đặt sự phản ánh là điều tối quan trọng. Việc suy tư 

như vậy phải bắt đầu và kết thúc với Đức Giêsu Kitô, Đấng duy nhất là Ngôi Lời giải thoát 

của Thiên Chúa ở giữa chúng ta. Chính Ngôi Lời sống động, Giải thoát này đã kết hợp 

chúng ta lại với Kitô học đầy tớ của sách thánh và cung cấp cho chúng ta một hình ảnh 

mới về Thiên Chúa cho thời đại chúng ta: một Thiên Chúa hiện diện đặc biệt trong những 

người nghèo khổ và bị áp bức. Kitô học Giải thoát cho chúng ta biết rằng chúng ta có thể 

gặp Thiên Chúa khi thông qua sự đồng nhất của chúng ta với Đức Giêsu giữa những người 

nghèo đói. 

Giêsu - Hỗ trợ phái nữ 

Dựa vào những suy luận ngày nay về địa vị của phụ nữ trong xã hội và tôn giáo, thần học 

Kitô giáo được hướng dẫn để suy xét lại di sản nguồn gốc của chính mình, và càng xa càng 

tốt, để điều tra thái độ Đức Giêsu đối với phụ nữ và việc bình 

đẳng giới tính. Đây là những vấn nạn cốt yếu vì trong suốt lịch sử 

Kitô giáo, giáo hội thường miêu tả phụ nữ như ít được coi trọng 

hơn nam giới. Ví dụ, Tertullian dạy rằng 'lời nguyền của Thiên 

Chúa' dành cho phụ nữ; Augustine tuyên bố rằng 'chỉ nam giới' 

được tạo ra theo 'hình ảnh hoàn chỉnh của Thiên Chúa'; còn 

Thomas Aquinas cho rằng 'phụ nữ là một người đàn ông sai 

trái'.10 Phần lớn những tư tưởng này dựa trên lối đọc hay suy 

nghĩ một chiều và cuối cùng là sai lầm về tội Nguyên tổ, vốn coi 

Eve là kẻ dụ dỗ và một Adam ít đáng trách hơn. Điều này thật mỉa 

mai vì nó miêu tả đàn ông là nạn nhân của tình dục phụ nữ khi rõ 

ràng rằng, phần lớn lịch sử thì ngược lại, chính đàn ông đã lạm dụng, bóc lột, đánh đập và 

hãm hiếp phụ nữ để thỏa mãn tình dục của mình. 

Các thuyết Kitô học nữ quyền tuân theo một mô hình 

tương tự như các thuyết Kitô học Giải thoát. Đầu tiên, 

họ tìm cách nhận hiểu và nêu ra cụ thể tình trạng đàn 

áp phụ nữ. Họ nhận thấy hai yếu tố quan trọng. Hầu 

hết các xã hội loài người vốn đều có tính gia trưởng, 

tức là hầu hết các vị trí quyền lực chính trị và uy tín xã 

hội đều dành cho nam giới; thông thường, phụ nữ 

đứng cuối bảng, phụ thuộc và lệ thuộc vào những 

người đàn ông được trả lương hậu hơn, được ăn uống 

 
10 Elizabeth Johnson, Consider Jesus: Waves of Renewal in Christology, 101. 
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ngon hơn và được giáo dục tốt hơn. Cấu trúc xã hội này được hỗ trợ bởi phong tục được 

gọi androcentrism (từ 'Hy Lạp Andros ' có nghĩa là trưởng thành nam giới), nơi các 'chuẩn 

mực' cho 'nhân tính' là 'nam tính'; dẫn đến việc phụ nữ kém nhân tính hơn so với những đối 

tượng 'bình thường' của họ. Tóm lại, cấu trúc gia trưởng và tư duy trọng nam dẫn đến cái 

mà các nhà thần học nữ quyền gọi là 'tội lỗi phân biệt giới tính '. Điều này khiến họ phê 

phán những cách thức mà từ đó truyền thống Kitô giáo đã góp phần vào việc phụ thuộc hóa 

phụ nữ. 

Bước thứ hai liên quan đến việc phê luận những giải thích 

phân biệt giới tính về Đức Giêsu Kitô. Lưu ý rằng Đức 

Giêsu trong lịch sử là một người nam, các nhà thần học nữ 

quyền cho rằng nam giới của Đức Giêsu đã được sử dụng 

theo cách để làm sai lệch cả thực tại của Thiên Chúa và 

thực tại của con người. Chắc chắn, trong niềm tin Kitô, Đức 

Giêsu bày tỏ Chúa Cha cho chúng ta một cách đặc biệt; và, 

chắc chắn, cả kinh thánh Do Thái và Kitô giáo đều nói về 

Chúa Cha bằng các thuật ngữ nam giới như vua, chiến 

binh nam, hoặc Cha Abba. Tuy nhiên, chỉ có những kẻ thuộc nhóm chính thống, 

fundamentalists, mới có thể hiểu những hình ảnh hoặc ẩn dụ như thế theo nghĩa đen để 

biện hộ hình dung Chúa Cha là nam giới. Thiên Chúa, hiển nhiên, Ngài vượt ra ngoài giới 

tính. 

Tuy nhiên, điều quan trọng là phải nhận ra rằng thánh thư nói về Chúa Cha dưới hình dạng 

phụ nữ như người mẹ, bà đỡ, cô y tá, gà mái mẹ ấp ủ gà con non, hay Sophia (Trí 

tuệ). Tương tự, Đức Giêsu thường sử dụng hình ảnh phụ nữ khi nói về triều đại Thiên 

Chúa: đó là những người phụ nữ nhào bột và đi tìm đồng xu bị mất. Vấn đề ở đây không 

phải đề nghị Chúa Cha thực sự là nữ, mà là những hình tượng nữ giới này đã bị bỏ quên 

trong truyền thống Kitô giáo. Đây là lý do tại sao nhiều Kitô hữu vẫn cảm thấy khó khăn khi 

nói về Thiên Chúa bằng bất cứ điều gì trừ nam giới. Có người nói rằng chính Đức Giêsu sử 

dụng từ nam Abba và chúng ta cũng nên làm như vậy. Tuy nhiên, nếu chúng ta chấp 

nhận toàn bộ lời dạy của Đức Giêsu về thực tại của Chúa Cha, chúng ta sẽ nhận thấy rằng 

các đặc tính của Thiên Chúa - lòng trắc ẩn, tình yêu thương, sự thân mật, tình bạn, sự tha 

thứ - có lẽ nhiều 'nữ tính' hơn 'nam tính'. Đồng thời, hình ảnh trong thánh kinh của Thiên 

Chúa là (Thánh) Thần ('ruah ') - bay lượn, sáng tạo và đổi mới trái đất - đặc biệt chỉ cho 

thấy rằng 'cô ấy' nữ tính hơn là 'anh ấy' nam tính. 

Phần khác của những phê bình này liên quan đến cách mà giới tính của Đức Giêsu đã bị 

giải thích sai để chỉ ra tính ưu việt của nam giới. Chẳng hạn, có người gợi ý rằng chỉ có đàn 

ông mới có thể thực sự bắt chước Đức Giêsu. Từ đó không còn là một bước dài lắm để 

tuyên bố thêm rằng quyền năng cứu độ của Đức Giêsu chỉ dành cho người nam. Rõ ràng, 

mầu nhiệm Nhập thể có nghĩa là Ngôi Lời đã trở nên xác thịt trong thực tại con người của 

Đức Giêsu là người Do Thái, nói tiếng Aram, là thợ mộc và là người nam. Những yếu tố lịch 

sử này không phải là không đáng kể đối với con người Đức Giêsu: chúng xác định thế giới 

của ngài. Tuy nhiên, nếu việc Nhập thể có ý nghĩa đối với thế giới, và nếu Kitô học dù dưới 

bất kỳ ý nghĩa nào, thì vấn đề giới tính của Đức Giêsu không quan trọng hơn vấn đề bản 

chất của Ngài. Hơn nữa, nếu phụ nữ thực sự là con người, và nếu Thiên Chúa của Đức 

Giêsu là Chúa Cha của tình yêu và sự cứu rỗi, thì việc hiện thân của Đức Giêsu là nam giới 

chỉ là một vấn đề lịch sử. Cũng như vậy, nếu ngày nay Đức Giêsu được trải nghiệm là vị 

cứu tinh của cả giới nữ và nam, thì Ngài cần phải được hiểu là đấng mà nữ tính và nam tính 

được hòa hợp một cách đích thực. 
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Một Kitô học Giải thoát nữ quyền sẽ cần phải chứng tỏ rằng Đức Giêsu là một người như 

vậy. Đây là bước thứ ba và cuối cùng của quy trình. Nó cho thấy chương trình công lý, hòa 

bình và tình yêu của Đức Giêsu thực sự bao gồm tất cả mọi người. Bất chấp những cấu trúc 

phụ hệ hoạt động trong xã hội thời Đức Giêsu, những câu chuyện khác nhau được tường 

thuật cho chúng ta trong các sách Phúc âm không cho thấy thái độ trọng nam nơi Đức 

Giêsu. Trên thực tế, Đức Giêsu được ghi nhận và được báo cáo là đối xử với phụ nữ và 

nam giới bằng sự tôn trọng và phẩm giá bình đẳng. Ngài thậm chí còn hết lòng đứng lên 

chống lại luật pháp và thái độ áp bức, những kẻ miệt thị và chế nhạo phụ nữ. Ví dụ về điều 

này gồm có: sự kiện bênh vực của Đức Giêsu về người phụ nữ bị bắt quả tang ngoại tình 

(John 8: 1-11); việc chấp nhận chào đón của Ngài đối với người phụ nữ đến thăm tại nhà 

Simon người Pharisiêu (Luca 7: 36-50); lời thách thức của Ngài đối với các hủ tục ly hôn 

lạm dụng vào thời đó vốn dành cho đàn ông tất cả tiếng nói chứ không phải đàn bà (Mark 

10: 1-12; Matthew 5: 28-32); và các cuộc kháng cự của Đức Giêsu đối với những người đàn 

áp các góa phụ (Mark 12: 38ff). 

Đức Giêsu không quan tâm đến việc tuân theo những 

điều cấm kỵ về tôn giáo và xã hội vào thời Ngài khi 

những điều cấm kỵ này cản trở sứ vụ của Ngài là 

công bố triều đại Thiên Chúa bao gồm về sự tha thứ, 

tình yêu và lòng trắc ẩn. Điều này thể hiện rõ ràng 

trong sứ vụ chữa lành của Ngài, khi Ngài trực tiếp 

thách thức nhiều điều cấm kỵ liên quan đến điều gì là 

'sạch sẽ' và điều gì là 'ô uế'. Ví dụ, người ta thường 

chấp nhận rằng máu của phụ nữ là 'ô uế'. Tuy nhiên, 

vào một dịp nọ, Đức Giêsu đáp lại sự đụng chạm của 

một người phụ nữ 'thường xuyên bị ô uế' (bà ấy đã bị 

băng huyết trong mười hai năm) bằng cách yêu cầu 

bà ấy tiến đến để ca ngợi đức tin của bà và đặt bà ấy 

như một hình mẫu về sự tin cậy của con người vào 

Thiên Chúa (Mark 5: 25-34). Đức Giêsu không chỉ 

chữa lành bệnh thể xác cho người phụ nữ. Sâu sắc hơn, Ngài trả lại cho người phụ nữ 

phẩm giá đã mất vì định kiến của xã hội đã phủ nhận bà. Có rất nhiều ví dụ khác - chạm vào 

thân xác một cô gái đã chết, trà trộn với gái điếm, nói chuyện với phụ nữ dân ngoại, kết bạn 

với phụ nữ như thái độ bình đẳng của Ngài - khi mà những lời nói và hành động của Đức 

Giêsu để phản đối sự phân biệt giới tính vào thời Ngài. Đức Giêsu không chỉ đối xử với tất 

cả mọi người - phụ nữ và đàn ông, người lớn và trẻ em, kẻ bệnh hoạn và người khỏe mạnh 

- với sự tôn trọng và phẩm giá bình đẳng. Ngài còn 'ủng hộ' cho họ để họ giữ được nhân 

quyền mình như những con người đích thực . Một trong những hành động triệt để nhất của 

Ngài về vấn đề này là kêu gọi phụ nữ làm môn đệ. Trong khi chế độ phụ hệ cố gắng áp đặt 

phụ nữ ở vị thế thấp kém, chỉ phải làm mẹ 

và nội trợ, thì Đức Giêsu dạy rằng sứ mệnh 

của vương quốc được ưu tiên hơn các 

khuôn mẫu xã hội và gia đình. Có rất nhiều ví 

dụ về việc những phụ nữ như Joanna, Mary 

Magdalene, Martha và Mary, và mẹ ruột của 

Đức Giêsu, được Đức Giêsu trao quyền để 

đảm nhận chức môn đồ trong mục vụ. Khuôn 

mẫu này được làm nổi bật trong các câu 

chuyện về cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu, trong đó phụ nữ thay vì 

các môn đồ nam thường là trung tâm. Các học giả theo chủ nghĩa nữ quyền cũng vạch ra 
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chức vụ quan trọng mà phụ nữ đảm nhận trong hội thánh đầu tiên là người truyền giáo, thầy 

giáo, người chữa bệnh, lãnh đạo các giáo xứ, cộng đồng, v.v. 

 Ở đây đủ để chỉ ra rằng ngày nay Đức Giêsu có thể được coi là 'người bênh vực phụ 

nữ'. Ngài thực hiện điều này thông qua tuyên ngôn và hiện thân của vương quốc Nước Trời 

– một cộng đồng của công lý, tình yêu và hòa bình. Trong cộng đồng này, không ai bị loại 

trừ hoặc bị coi là thấp kém về chủng tộc, vị trí xã hội hoặc giới tính. Ở những nơi mà các 

thái độ, luật lệ và điều cấm kỵ truyền thống cản trở việc kêu gọi nhân phẩm và bình đẳng 

chính đáng, chúng sẽ bị thách thức và loại bỏ. Các bài đọc thánh thư theo chủ nghĩa nữ 

quyền cho thấy cấu trúc phụ hệ và thái độ trọng nam bắt đầu loại bỏ bản chất triệt để của sứ 

mệnh hòa nhập phổ quát của Đức Giêsu. Trong bối cảnh này, điều đáng chú ý là cách mà 

thánh thư chứa đựng rất nhiều 'hình ảnh' về việc Đức Giêsu bênh vực phụ nữ. Những ký ức 

này đối đầu với tất cả các thần học không-bao-hàm, non-inclusive, vốn phủ nhận quyền bình 

đẳng xã hội, chính trị và tôn giáo thực sự của phụ nữ. 

Giêsu – Chúa Cứu Thế 

'Khúc quay thay đổi toàn cầu' trong thần học được thách đố 

bởi câu hỏi vang dội về ý nghĩa thế nào trong việc gọi Đức 

Kitô là 'nhân vật cứu-tinh-toàn-cầu' trong một thời đại mà thái 

độ khoan dung và tôn trọng thực sự đối với tất cả mọi người, 

mọi nền văn hóa và mọi tôn giáo nói chung, phải được coi là 

nét nhân bản và đặc biệt là đức hạnh của Kitô hữu thời đại 

chúng ta. Nhiều tác giả đương đại khác nhau nói về một bộc 

phát trong trải nghiệm và ý thức con người, dẫn đến việc 

khám phá hoặc nhận ra rằng tất cả mọi con người đều chung 

sống trong một vũ trụ duy nhất, có liên quan lẫn nhau.11 Câu 

chuyện mới về sự chung sống toàn cầu của con người tuy 

chỉ mới bắt đầu được khai thác. Đối với một số người, đây sẽ 

là một câu chuyện về nét đẹp tuyệt vời và đầy hứa hẹn khi 

các nền văn hóa và tôn giáo đa dạng bắt đầu gặp gỡ nhau ở cấp độ sâu sắc và ý nghĩa 

mới. Cũng có số người khác xem chuyện này qua lối nhìn bi quan hơn khi suy tư về bất lực 

sâu thẳm tự nơi bản tính con người khi họ ngược lại, tán dương những khác biệt về sắc tộc, 

hệ tư tưởng và tôn giáo của họ. 

Rõ ràng, thái độ vô khoan dung của Kitô hữu đối với các tôn giáo khác là một khía cạnh 

không may xảy ra trong lịch sử Kitô giáo.12 Hơn nữa, sự vô dung như vậy vẫn còn phổ biến 

đến ngày nay tại nhiều nơi trên thế giới. Các nhà thần học suy ngẫm về câu hỏi làm thế nào 

niềm tin vào Đức Giêsu Kitô đã góp phần vào tình trạng này. Và họ tự hỏi làm thế nào niềm 

tin Kitô giáo có thể được cải tổ theo hướng vừa trung thành với niềm tin vào Đức Kitô là 

Đấng cứu thế, cũng vừa thực sự tôn trọng quyền tự do người khác thoải mái sống theo 

truyền thống văn hóa và tôn giáo của họ. Sau cùng, chính thánh thư dạy chúng ta rằng 

'Thiên Chúa muốn tất cả mọi người được cứu' (1 Tim. 2: 5). Công đồng Vatican II đã áp 

dụng giáo huấn này cho các tôn giáo khác bằng cách tuyên bố rằng các tôn giáo này 

 
11 Ví dụ, xin xem Raimon Panikkar, The Cosmotheandric Experience, Maryknoll NY: Orbis, 1993. 
12 Một ví dụ về sự vô khoan dung của Kitô giáo đối với Do Thái giáo, xin xem Dan Cohn-Sherbok, “Người Do 

Thái bị đóng đinh: Hai mươi thế kỷ chống Do Thái của Kitô giáo”, The Crucified Jew: Twenty Centuries of 

Christian Anti-Semitism (London: HarperCollins Religious, 1992). 
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thường phản ánh tia chân lý thần thánh và do đó cũng có thể là những con đường cứu rỗi 

đích thực.13  

Tuy nhiên, chúng ta vẫn còn băn khoăn với câu hỏi Kitô học về cách hiểu Đức Giêsu Kitô là 

vị cứu tinh của thế giới.14 Cách tiếp cận truyền thống đối với câu hỏi này có thể được gọi là 

chủ nghĩa Loại trừ, Exclusivism vì trên thực tế 'loại trừ' về sự hiện diện của thần linh bên 

ngoài phép giải tội của Kitô giáo và sự tuyên xưng rõ ràng rằng Đức Giêsu là Đức Kitô, 

Thiên Chúa và Đấng Cứu Thế. Theo đó, các tôn giáo khác là các sai lầm và các nhân vật 

cứu tinh khác, dẫu tốt nhất, cũng chỉ là những hình mẫu về cách sống một cuộc sống đạo 

đức hợp lý của con người. Kitô giáo, đã được xây dựng và duy trì, là một tôn giáo 'siêu 

nhiên' trong khi các tôn giáo khác hoàn toàn là 'tự 

nhiên'. Cách tiếp cận này thường được dựa trên 

một lối đọc quá-nặng-nghĩa-đen từ câu nói không 

xuất phát từ Kinh thánh: 'Bên ngoài giáo hội không 

có ơn cứu rỗi'. Tuy nhiên, cần phải nói rõ rằng hầu 

hết các nhà thần học hoạt động trong mô hình này 

đều có để dành chỗ cho 'mầu nhiệm tình yêu của 

Thiên Chúa', mặc dù trong những trường hợp 

ngoại lệ, dành cho 'những người ngoại giáo và 

những người không được rửa tội'. 

Trước Công đồng Vatican II, hầu hết các nhà thần học Công giáo đã bắt đầu chấp nhận một 

sự hiểu biết lạc quan và bao trùm hơn về vai trò của Đấng Kitô trong sự cứu rỗi. Biểu hiện 

nổi tiếng nhất của chủ nghĩa Bao hàm, Inclusism này là 'Kitô giáo ẩn danh', ‘anonymous 

Christianitry’ của Karl Rahner15. 

Vị trí của nhà thần học Rahner bắt nguồn từ quan niệm của ông về Đức Kitô vũ trụ mà 

chúng ta đã bàn trước. Về cơ bản, có một Thiên Chúa, một vũ trụ và một mầu nhiệm cứu 

độ, Đức Giêsu Kitô, Đấng làm trung gian cho tình yêu và ơn cứu độ của Thiên Chúa cho thế 

giới. Kitô hữu là những người biết Đức Giêsu Kitô một cách rõ ràng. Tuy nhiên, mầu nhiệm 

cứu độ của Chúa Kitô không dành riêng cho Hội thánh và 

các tín hữu. Nó hiện diện khắp vũ trụ và thể hiện trong đời 

sống, văn hóa và tôn giáo của con người khắp mọi nơi. Trên 

thực tế, đối với những người theo đạo Hindu hoặc đạo Phật, 

ví dụ, thực tế cứu độ của sự hiện diện Chúa Kitô trong tôn 

giáo của họ có nghĩa là họ đạt được sự cứu rỗi chính xác 

bằng cách trở thành những người theo đạo Hindu tốt hay 

những Phật tử tốt. Ở đây, họ đến để 'biết' Đấng Kitô một 

cách hiểu ngầm hơn là một cách rõ ràng. 

Một ví dụ khác của cách tiếp cận theo chủ nghĩa hòa nhập 

là của linh mục Công giáo và học giả liên tôn, Raimon 

Panikkar , người đã từng đưa ra những nhận xét gây sửng 

sốt rằng ông đã đến Ấn Độ theo đạo Kitô, sau đó tự nhận 

mình là người theo đạo Hindu và trở thành Phật tử - khi đã 

 
13 Nostra Aetate, Tuyên bố của Công đồng Vatican II về Mối quan hệ của Giáo hội với các tôn giáo ngoài Kitô 

giáo, Vatican II’s Declaration on the Relations of the Church to Non-Christian Religions, điều 2. 
14 Một tổng kết về các lý thuyết khác nhau về câu hỏi này, Paul Knitter, “Giới thiệu Thần học về Tôn giáo”, 

Introducing Theology of Religions, Maryknoll NY: Orbis, 2002. 
15 Xem Karl Rahner, The One Christ and the Universality of Salvation, Theological Investigations 16 (New York: 

Seabury, 1979), 199-224. 
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là một Kitô hữu thì tất cả sẽ không ngừng!16 Panikkar có lợi thế là được sinh ra từ cha mẹ 

là người Châu Âu - Kitô giáo và người Châu Á theo đạo Hindu. Ông đề xuất ý tưởng thú vị 

rằng danh tính của Đức Giêsu là Đấng Kitô và Chúa không nên loại trừ các cách đặt tên có 

thể có khác là 'Siêu danh cứu rỗi', ’the saving Supername’. 

Nói cách khác, ông muốn gợi ý rằng Ngôi Lời có khả năng nhiều hơn một sự Nhập thể. Điều 

này cho phép Ngôi Lời nhập thể có khả năng hiện diện trong các nhân vật cứu tinh của các 

tôn giáo khác. Panikkar ví các tôn giáo trên thế giới với các màu sắc khác nhau của cầu 

vồng: mỗi tôn giáo phản ánh một khía cạnh khác nhau của mầu nhiệm cứu rỗi thần thánh 

duy nhất mà người theo đạo Thiên chúa gọi là Chúa Kitô và đồng nhất với Đức Giêsu thành 

Nazareth. Tuy nhiên, Đấng Kitô không thể bị giới hạn trong bất kỳ một tôn giáo nào hoặc 

ngay cả đối với Đức Giêsu người Nazareth vì 'mọi chúng sinh đều mang một hình ảnh Kitô, 

Christophany, một hiển lộ của Đấng Kitô'. 

Một số học giả ngày nay gợi ý rằng chúng ta cần phải vượt ra ngoài cả cách tiếp cận độc 

quyền và bao trùm. Đối với họ, toàn bộ nỗ lực gán cho Đức Giêsu Kitô một vai trò cứu rỗi 

phổ quát universal saving role đã dẫn đến một thái độ coi thường của Kitô giáo mà về 

mặt lịch sử đã gây tai hại cho những tín đồ thuộc các truyền thống khác. Mặc dù quan điểm 

này đôi khi được gọi là thuyết tương đối relativism, nhưng nó không nói rằng bất kỳ tôn 

giáo nào nhất thiết phải tốt như tôn giáo khác, hoặc tất cả các tôn giáo đều bình đẳng, hoặc 

rằng tất cả các nhân vật cứu thế đều thực hiện một vai trò như nhau. Nó vẫn khẳng định 

rằng đức tin nơi Đức Giêsu Kitô là cần thiết cho sự cứu rỗi của Kitô hữu. Tuy nhiên, nó 

không muốn áp đặt Chúa Kitô lên các dân tộc khác hoặc gợi ý rằng chân lý của các tôn giáo 

của họ phải được tính toán để chống lại Kitô giáo. Rốt cuộc, chính kiểu suy nghĩ này đã 

khiến các Kitô hữu nảy sinh thái độ tiêu cực như thế đối với người Do Thái 'vì họ quay lưng 

lại với Thiên Chúa'. Giải pháp được ủng hộ khi nói rằng Đức Giêsu Kitô là một nhân vật lịch 

sử có liên quan đến toàn cầu (giống như Moses hoặc Mohammad) nhưng là một nhân 

vật cứu tinh cụ thể cuối cùng, ultimately specific saviour-figue. 

Không cách nào trong số những cách tiếp cận này 

không gặp những khó khăn. Chủ nghĩa loại trừ có 

thể và nên bị loại bỏ vì chống lại sự dạy dỗ trọng 

yếu của Phúc Âm về sự hiện diện cứu độ phổ quát 

của Thiên Chúa. Chủ nghĩa hòa nhập là một lựa 

chọn tốt hơn mặc dù nó có vấn đề trong cách nó áp 

đặt sự hiểu biết của Kitô hữu lên kinh nghiệm của 

người khác. Những người khác chỉ trích các cách 

tiếp cận bao hàm với lý do họ không thừa nhận một 

cách thỏa đáng sự hợp nhất sâu xa trong Mầu-

nhiệm-Kitô và Giêsu lịch sử thành Nazareth. Tương 

tự như vậy, thuyết tương đối gặp khó khăn đáng kể 

trong việc chứng tỏ bản thân nó tương thích với sự 

trọn vẹn của mặc khải Kitô giáo. Có lẽ khó khăn 

chính là khuynh hướng phương-Tây-Kitô-giáo muốn rốt cuộc có một giải pháp hoàn toàn 

hợp lý cho bí ẩn sâu xa của tạo hóa. Chính Đức Giêsu không đến để cung cấp cho các Kitô 

hữu một loại kiến thức bí mật về vũ trụ. Đúng hơn, Ngài bước vào thực tế cuộc sống của 

 
16 Tác phẩm quan trọng nhất của Raimon Panikkar phác thảo cách tiếp cận theo chủ nghĩa hòa nhập là The 

Unknown Kitô of Hinduism (rev. Ed., Maryknoll NY: Orbis, 1981). Xem thêm, “The Jordan, the Tiber, the 

Ganges” trong A Dwelling Place for Wisdom (Louisville Kentucky: Westminster / John Knox Press, 1993) 109-

159. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn16
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mọi người và thách thức họ đến với cộng đồng mới của công lý, tình yêu và hòa bình nhân 

danh Thiên Chúa hằng sống. Ngày nay, chúng ta đang đứng ở một thời điểm của lịch sử 

nhân loại, nơi một cộng đồng toàn cầu mới cần được thành lập trên cơ sở đối thoại giữa 

các tôn giáo và đa văn hóa. 

Có một câu chuyện được kể trong Tin Mừng Mark (7: 24-30), khi Đức Giêsu phải đối mặt 

với một người ngoại giáo, một phụ nữ Syrophoenicia. Phản ứng Đức Giêsu cho thấy sự khó 

chịu ban đầu của Ngài với bà ấy: "Quả không đúng khi lấy thức ăn của trẻ em và ném cho 

chó ăn.” Tuy nhiên, người phụ nữ vẫn kiên trì và bắt bẻ: “Thưa Ngài, ngay cả con chó dưới 

gầm bàn cũng ăn được đồ thừa của trẻ con”. Ngay lúc đó, sự quan tâm của Đức Giêsu 

được thu hút đến mức toàn bộ thái độ của Ngài thay đổi. Ngài khen người phụ nữ vì sự 

sáng suốt của bà, chữa lành cho con gái bà và, trong tin mừng của Matthew, ca ngợi bà về 

đức tin tuyệt vời (15:28). Câu chuyện này đôi khi được sử dụng trong Kitô học nữ quyền để 

cho thấy Đức Giêsu đã có nhận thức mới về tầm quan trọng của phụ nữ trong vương quốc-

cộng đồng như thế nào. Nó cũng có thể được đọc như một khoảnh khắc trong sứ vụ của 

Đức Giêsu, nơi Ngài có ý thức mới về tầm quan trọng của 'người ngoại giáo'. Cuộc đối thoại 

của Ngài với người phụ nữ ngoại này thay đổi cách Ngài suy nghĩ và hành động. Kitô giáo 

đứng ở vị trí tương tự đối với các tôn giáo 'ngoại'. Đó vẫn là khoảnh khắc của sự khó 

chịu. Tuy nhiên, giống như Đức Giêsu, Kitô hữu cần tham gia vào cuộc đối thoại, cởi mở với 

thử thách từ đó mang lại, và chuẩn bị suy nghĩ và hành động khác nhau do kết quả của 

cuộc gặp gỡ. Khi thừa nhận Đức Giêsu là Đấng Cứu Rỗi của thế giới, các Kitô hữu cần phải 

giữ vững hai nguyên tắc riêng biệt: Đức Giêsu là Đấng Kitô, Chúa và là Đấng Cứu Rỗi, 

Đấng làm trung gian cho Thiên Chúa của mọi tình yêu và sự tốt lành cho thế giới; những 

người khác, nền văn hóa và tôn giáo khác trải nghiệm Thiên Chúa và 'ơn cứu rỗi' bằng 

những cái tên khác (hoặc không tên) và với những cách hiểu khác nhau. Sứ mệnh của 

chúng ta với tư cách là Kitô hữu bị hiểu sai nếu chỉ thuyết phục người khác theo cách chúng 

ta nhìn thế giới. Nhiệm vụ của chúng ta chắc chắn là phải làm chứng cho thực tế rằng sự 

trải nghiệm của chúng ta về ân sủng và ơn cứu rỗi, sự thật và lòng tốt, lòng tha thứ và tình 

yêu, đến với chúng ta qua Đấng mà chúng ta đặt tên là Đức Kitô và người được đồng nhất 

với Đức Giêsu Nazareth.  

Tuy nhiên, như Karl Rahner đã từng nói, việc công bố Chúa Kitô không giống như việc 

thông báo cho mọi người biết rằng lục địa Úc tồn tại. 

Vấn đề không phải là kiến thức trí tuệ, mà là kiến thức của trái tim. Tri thức trái tim không 

thể bị áp đặt: nó phải được chia sẻ; nó phải hai chiều.  

Sứ mệnh Kitô hữu, trước hết, là một lời kêu gọi đến tính xác thực của con người và của 

cộng đồng. 

Nguyễn Duy Vũ 

(Mùa vọng 2020) 

 Xin mời đọc thêm: 

Delio, Ilia. Chúa Kitô trong cuộc Tiến hóa. Christ in Evolution. Maryknoll NY: Orbis Press, 

2008. 

________ Đấng Kitô xuất hiện. The Emergent Christ. Maryknoll NY: Orbis Press, 2011. 

Hill, Brennan. Giêsu Kitô: Viễn cảnh đương đại. Jesus the Christ: Contemporary 

Perspectives. Rev. ed. Eugene, Oregon: Wipf & Stock, 2004.  
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Panikkar, Raimon. Christophany: Sự trọn vẹn của Con Người. Christophany: The Fullness of 

Man. Maryknoll NY: Orbis Press, 2004. 

Rausch, Thomas. Đức Giêsu là ai? Giới thiệu về Kitô học. Who is Jesus? An Introduction to 

Christology. Collegeville, Minnesota: Liturgical Press, 2003.  

Treston, Kevin. Bạn Nói Tôi Là Ai? Who Do You Say I Am? Melbourne. Morning Star 

Publishing, 2016. 

Wessels, Cletus. Đức Giêsu trong câu chuyện vũ trụ mới. Jesus in the New Universe Story. 

Maryknoll NY: Orbis Books, 2003. 

 

 

 

 

Giọng cũ xa gần 
Dân Gầy phụ trách 
 
Thành viên An Phong trong ngoài nhà Dòng trao đổi vài câu chuyện, rất tâm tình: 
 
Chào cha Minh, người bạn mới và trẻ của tôi. 
 
Hoan hô tinh thần phục vụ, nhất là đam mê nghiên cứu học hỏi của cha. Qua những hàng 
tâm sự rất chân thật của cha, tôi rất thông cảm hoàn cảnh giáo dục tại quê nhà, nhất là 
trong lãnh vực thần học, kinh thánh, triết học.  
 
Cả một rừng sách, dù tự tin không khéo mình có thể đi lạc vào rừng thẳm, không tìm được 
đường ra. Ngược lại, thời đại tư tưởng thay đổi như tên bắn mà không theo kịp thì cũng rất 
thiệt thòi, nhất là những người sẽ gánh vác tương lai giáo hội như các cha. 
 
Tiện đây xin chia sẻ vài hàng về tôi để cùng thông cảm 
 
Xuất thân và lăn lóc kiếm sống từ ngành Thương mại, rồi nhảy qua phần mềm Kinh tế quản 
trị, gần cuối đời may mắn học Thần học tại Australian Catholic University, tôi rất quan tâm 
đến lời kêu gọi của Công đồng Vatican II về việc giáo hội cần 'đối thoại' với những niềm 
vui, nỗi buồn, hy vọng hay nỗi sợ hãi trong thế giới hiện đại. Việc 'mở cửa sổ' của Công 
giáo để 'đối thoại' với tư tưởng và văn hóa đương thời, cũng như với các truyền thống tôn 
giáo khác, đặt ra những câu hỏi mới về ý nghĩa và tầm quan trọng của Đức Giêsu Kitô đối 
với thời đại chúng ta. Muốn đối thoại chúng ta phải có kiến thức để trao đổi.  
 
Tôi xin hứa sẽ sắp xếp thời gian phụ giúp cha. Nhưng trước hết, có đề nghị cụ thể xin cha 
cho biết chương trình giảng dạy, từ dưới lên qua các môn học cùng một chút chi tiết. Như 
thế tôi sẽ tìm hiểu và đề nghị các tài liệu, sách vở ở bên này cho từng môn. Công việc có lẽ 
sẽ dài, nhưng chắc sẽ hữu ích. Cha Đức nghĩ sao? 
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Số tiền tôi xin phép đóng góp, xin tùy tiện cha giám đốc trong mục đích giáo dục cần thiết 
của học viện.  
 
Chào cha Đức và luôn nhớ nhau trong lời cầu nguyện. Xin hẹn cha thư sau.  
 
NDVũ 
 

 
Anthony Tran viết vài hàng về một người Bác ruột vừa quá vãng: 

 
Chuyện kể rằng... 
Ngày xửa, ngày xưa... 
Có một vì sao sáng...trong đêm lặng lẽ... 
Nhạc buồn xa vắng...mênh mông trần thế... 
*** 
Nay thì bác ơi... 
Một ánh sao đã vụt tắt trong gia đình thân thương... 
Một đốm lửa vừa lóe sáng trên vòm trời thiên quốc.... 
*** 
Vẫn nhớ mãi tiếng hát... 
Ngày dù xa khơi...có luyến tình người... 
Ánh mắt sáng ngời...lòng trời u tối... 
Không gian xa vời... 
*** 
Và vẫn chẳng thể nào quên được... 
Tiếng hát Một dòng xanh xanh... 
Trong một buổi văn nghệ gia đình ở nhà anh Phú chị Kim Anh năm nào... 
*** 
Là tiếng hát mơ hồ...mời đón lòng ta... 
Là tiếng hát mời đón Dòng sông xanh... 
Một dòng tràn mông mênh... 
Một dòng nồng ý biếc... 
Một dòng sầu mấy kiếp... 
Một dòng trời xao xuyến... 
Một dòng tình thương mến... 
Một dòng còn quyến luyến... 
Một dòng nhớ... 
Quay về miền...đời lúc huyền mơ... 
*** 
Tiếng hát ấy cất lên... 
Từ những ngày ở ca đoàn nhà thờ Hàm Long Hà Nội... 
Thời Đức Hồng Y Trịnh Như Khuê làm Linh mục chính xứ giáo xứ Hàm Long... 
Và Đức Hồng Y Trịnh Văn Căn làm Linh mục phụ tá cho Linh mục Khuê và giáo xứ... 
Rồi tiếng hát ấy theo làn sóng di cư... 
Bay vào ca đoàn nhà thờ Núi Nha Trang... 
Nay thì... 
Tiếng hát ấy đã bay xa...xa mãi... 
*** 
Vẫn biết sinh ly là tử biệt... 
Nhưng... 
Dù đến rồi đi...Tôi cũng xin tạ ơn Người... 
Tạ ơn Chúa...Tạ ơn Mẹ... 
*** 
Sẽ có... 
Ánh dương lên xôn xao...hai bên bờ sông sâu... 

https://www.facebook.com/anthony.tran.1800721?__cft__%5b0%5d=AZU02GL8smqoUDTlJtX282H4FGCx3cTrXcaRuoUP73pt3TZY3ZitfdbVAK6bsYdqomsn_iDplvHGtHEiqTV91VAPoa9mzBCMDLKE2M3-tnhtj5VOun-10g8AKH0QKBtV8EGzzQBETKnGoWZ4QS2__UtMSuwmrIAlLiCAZ2TcT-MJqDzzy_Z-4D2cs2Kmoyal2Ic&__tn__=-UC%2CP-y-R
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Cười ròn tiếng người...đẹp lòng sớm mai... 
Hát lên cho vui... 
Đời là khúc nhạc... 
Đời là tiếng thơ... 
Sông về... 
Sông cười ròn tiếng... 
Ngỡ mình vui trong ánh sáng... 
Muôn sao Thiên Đàng... 
*** 
Xin nghiêng mình vĩnh biệt bác lần cuối... 
Tiếng hát thân thương trong đại gia đình họ Trần... 
Nay chỉ còn 5...trong số 15 anh chị em do ông bà nội sinh ra... 
Bác Anna Trần Thị Ngọc Dung (14/02/1936-04/09/2020) 
 

Và một cảm thông khác  
về những chuyện của thành viên An Phong  

 
Ngày 12/9/20 Lm Quách Minh Đức, DCCT gửi cho anh em bức thư sau đây:   
 

PM (20 hours ago) 

 
 

Kính chào các Bác,  
con rất hân hạnh vì lần đầu tiên được kính chào các Bác qua thư này. 
Trước hết, con xin tự giới thiệu, con là Giuse Quách Minh Đức, con vừa chịu chức linh mục 
ngày 01/7/2020 vừa qua. Sau khi chịu chức, con được bổ nhiệm về làm Thư ký Văn phòng 
Học vụ và phụ trách Thư viện thánh Anphongsô.  
 
Vì ở quá xa, nên con xin gửi clip này để các Bác biết mặt con:  
 
Con xin có vài điều thưa với các Bác: 
1. Con được giao phụ trách Thư viện thánh Anphongsô, và con có trình với Cha Giám đốc là 
sẽ đi tìm kinh phí cho việc nhập sách hằng tháng. Ngài đồng ý. Và vì thế, con viết thư gửi 
đến những nơi mà con quen biết. Khi các nơi đó đồng ý, con sẽ xin Cha Giám đốc Học viện 
viết thư chính thức. 
 
2. Về việc quản lý thư viện, Học viện đã có phần mềm quản lý theo chuẩn chuyên môn của 
ngành thư viện, các mã sách tiếng Anh thì lấy theo mã của Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ, còn 
tiếng Việt thì lấy theo Thư viện Quốc gia Việt Nam. Phần mềm này chỉ dùng mạng nội bộ 
chứ không đưa lên internet. Đây là giao diện của phần mềm này. 
 
Sắp tới, con sẽ đưa lên internet để sinh viên ở nhà có thể vào tra sách. 
 
3. Các sách thư viện cần chủ yếu là Kinh Thánh, triết học, thần học,... Chủ yếu dùng là sách 
giấy, vì các Thầy học viện không được phép dùng smartphone, ipad,... và thói quen đọc 
ebook vẫn chưa phát triển ở Việt Nam. Bên cạnh thư viện giấy, chúng con còn có thư viện 
số (digital library), gồm khoảng 100 GB file sách dạng pdf, word. Chúng con đang sưu tập 
thêm các file sách này. Nhưng vì lý do bản quyền, nên chúng con chỉ chép riêng cho các 
thầy dùng khi làm bài, không phổ biến trên internet. Về  http://thuvienconggiaovietnam.net/, 
Cha phụ trách trang này là Cha Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, ngài scan một số sách giá trị để 
đưa lên internet, nhưng số lượng chưa nhiều. Con giúp lễ cho Cha Sơn từ nhỏ nên vẫn liên 
lạc với ngài, và sẽ xin những file sách scan của ngài. 
 
4. Cuối cùng, con xin tóm tắt vài nét về hệ thống mà con đang phụ trách và dự tính phát 
triển. Nếu phát triển được hệ thống này thì có lẽ Học viện Dòng Chúa Cứu Thế là nơi đầu 
tiên của Công giáo làm, các trường đại học ngoài đời đều làm hết rồi, còn nhà đạo thì không 
hiểu lý do gì vẫn chưa đầu tư để làm:  
 

http://thuvienconggiaovietnam.net/


DUC IN ALTUM 113 QUÍ 1 - 2021 
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* Web Học viện thánh Anphongsô (chưa có). Trong web này có 2 thành phần: thư viện và 
học vụ. Mỗi giáo sư và sinh viên sẽ có 1 mã riêng để đăng nhập vào thư viện và học vụ để 
tra thông tin. 
 
- Thư viện (sách và file: đã có phần mềm khá tốt, trị giá trên 1 tỉ, do 1 Thầy Trưởng khoa 
Thư viện tặng cách đây 7 năm). 
 
- Học vụ (quản lý danh sách giáo sư, sinh viên, chương trình học, điểm...: con đang thuê 1 
công ty viết, họ báo giá khoảng 520 triệu VNĐ). 
 
Đôi lời con xin thưa cùng các Bác, xin các Bác hướng dẫn và góp ý thêm cho con, cũng như 
cầu nguyện cho anh em Học viện chúng con. 
 
Kính mến trong Chúa Kitô Cứu Thế. 
Con, 
LM. Giuse Quách Minh Đức, C.Ss.R. 
 

3 
Thành viên James Nguyễn Duy Vũ đáp từ: 
 

 
 

Úp...Xin lổi, cha Đức chứ không phải ... cha Minh, 
 

 
Duc Quach Minh <quachminhduc@yahoo.com> 
 

Sat, Sep 12, 11:27 PM (12 
hours ago) 

 
 
 

to Doan, Huynh, Le, LM, Nguyen, Nguyen, Nguyen, Nguyen, Nguyen, Nguyen, Nguyen, 
Nguyen, Nguyen, Pham, Tran, me, Tran, Vu, Đàm, Phương, james 

 
 

Con xin gửi Bác Vũ và các Bác chương trình đào tạo Học viện niên khoá 2020-2021, để các 
Bác biết thêm về diện mạo Học viện Dòng Chúa Cứu Thế ngày nay. 
Con, 
LM. Giuse Minh Đức 
 
Xin cám ơn anh em đã thông tin. Thì ra là anh Hồ Kim Sơn, vì tôi không biết tên họ của anh. 
Tôi và anh Hồ Kim Sơn có gặp nhau nhiều lần khi anh dạy triết cho học viện DCCT, tôi rất 
mến phục anh, thật tiếc vì một người anh em có tài năng và đầy nhiệt huyết. Xin hiệp thông 
trong lời cầu nguyện cho anh. Nhắc đến cha Hoàng Yến tôi nhớ đến một kỷ niệm xin chia sẻ 
với anh em: Tôi vào Dòng ngang nên không biết gì cha cố Hoàng Yến, năm đó, khoảng năm 
1985 (?) tôi không nhớ chính xác, cha cố lên Kỳ Đồng dưỡng bệnh và khi bệnh trở nặng thì 
nhà Dòng đưa ngài qua bệnh viện Saint Paul (lúc ấy chưa phải là BV chuyên khoa mắt). 
Lúc đó tôi đang ở học viện, và thường xuyên làm việc ở Kỳ Đồng, nên Tỉnh Dòng cắt tôi và 
Thầy (Cha) Ngô Đình Vãn thay nhau trực trong bệnh viện. Hôm đó đến phiên tôi, thấy cha 
cố có vẻ mệt tôi gọi y tá (một soeur Saint Paul) cho biết ngài sắp đi, và bảo tôi liên hệ với 
nhà Dòng, thời đó chưa có điện thoại, tôi không liên lạc được ngay, nên phải ở lại phó linh 
hồn cho ngài, và ngài đã ra đi rất êm ái, bình an. Tôi và một y tá lau người và thay bộ quần 
áo sạch cho ngài. Sau đó mới về Kỳ Đồng báo tin, Thầy Tô-ma Như đã lái xe hơi của nhà 
Dòng và cùng một vài anh em qua đưa ngài về nhà Dòng. Không ngờ sau hơn 30 năm lại 
gặp những học trò con cái của cho cố, người nào cũng già rồi. Chia sẻ với anh em chút kỷ 
niệm xa xưa để thêm sự gần gũi tình anh em. 
 
Tuấn Hoan 
 
Vào lúc 06:59:08 UTC+7 ngày Thứ Bảy, 12 tháng 9, 2020, Alphonse Family đã viết: 
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Xin được thông báo lại là tin Đức TGM.Giuse Nguyễn Năng chủ tế Thánh lễ an táng anh Hồ 
Kim Sơn ở dưới đây và ở Cáo phó đã đăng trước đây là không đúng (không có). Có sự 
nhầm lẫn và đã đính chính theo Cáo phó chính thức dưới đây. 

Sự việc nghe được là: anh HKS đã rời khỏi Gx.ĐMHCG từ lâu nay muốn quay về làm lễ an 
táng tại Gx.ĐMHCG. Việc này phải thông qua Toà TGM cho phép. Cha Lâm chánh xứ, cũng 
là học trò trước đây của anh Sơn, mới gặp ĐTGM và trình bày về những việc tốt đẹp mà anh 
Sơn làm trong thời gian qua: giảng dạy Triết ở Học viện Alphonsô, tham gia thiện nguyện, 
đặc biệt đối với vùng Tây Nguyên....Đức Tổng nghe vậy thì mới nói vậy thì tốt quá và "cho 
phép làm lễ an táng đồng tế tại Gx.ĐMHCG", chứ không phải ĐTGM đứng ra chủ trì Thánh 
lễ này. Việc này là do nghe nhầm. 

Minh Sĩ  

Lm. Trần Sĩ Tín, DCCT 

Viết ngày 11/9/2020: 

Subject: Re: Anh Giuse Hồ Kim Sơn được Chúa gọi. 

GĐAP phúng viếng 11g 11/9 thứ sáu tại Gx. ĐMHCG 

Giuse Trần Sĩ Tín CSsR và cộng đồng Jrai, mà anh J. Hồ Kim Sơn đã cộng tác và giúp đỡ 
từ nhiều năm nay, xin hiệp lòng với tang gia và toàn thể anh chị em trong cầu nguyện. J. 
Trần Sĩ Tín sẽ có mặt trong Lễ Tang sáng thứ bảy 11/09.  

From: tranngocbau 

Sent: Friday, September 11, 2020 1:03 PM 
Subject: Re: Anh Giuse Hồ Kim Sơn được Chúa gọi. GĐAP phúng viếng 11g 11/9 thứ sáu 
tại Gx. ĐMHCG 

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC ANH HÔ KIM SƠN ĐÃ RA ĐI QUÁ BẤT NGỜ.  XIN CHIA 
BUỒN VỚI GĐAP VÀ CÁCH RIÊNG VỚI CHỊ VÀ CÁC CHÁU. 

XIN CHÚA RỘNG LÒNG RƯỚC ANH VỀ NHÀ CHÚA... 

TRẦN NGỌC BÁU 

From: Nguyen Tuan Hoan 
Sent: Friday, September 11, 2020 5:03 PM 
Subject: Re: Tóm tắt tóm lược về Alphons...@googlegroups.com - 8 cập nhật trong 8 chủ đề 

Chào anh em 

Thật đáng tiếc vì chiều nay tôi mới mở email. Tôi đang thắc mắc có phải anh Sơn đang 
phục vụ tại nhà giữ xe nhà thờ DCCT không ạ! Hôm Chúa Nhật và thứ Hai vừa qua khi tập 
trung để phúng viếng anh hai Thạch tôi mới quen anh. Hai lần đều không gặp anh em nên 
chiều thứ hai tôi đã đến nhà ở Trần Bình Trọng, phúng viếng riêng. Có gặp và ngồi thăm hỏi 
chị Hạnh, vợ anh Thạch.Chào anh em 

Tuấn Hoan 
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* Anh Hồ Kim Sơn (đã được Chúa gọi) thuộc lớp Raphael 1961, còn anh Sơn giữ xe là 
GioanBaotixita Nguyễn Văn Sơn, lớp Phanxico Xavie 1963. Xin coi các bài tiếp theo sẽ giới 
thiệu đôi nét về anh HKS. Cả 2 anh đều gắn bó với Cha Phêrô Hoàng Yến và với Nhóm Cố 
Yến sau này. 
 
Hình anh Nguyễn Văn Sơn (người mặc áo vàng) viếng anh Hồ Kim Sơn 

 
Vào 09:47:31 UTC+7 Thứ Sáu, ngày 11 tháng 9 năm 2020, Alphonse Family đã viết: 
Từ: Nguyen Ha 
Date: 7:45, Th 6, 11 thg 9, 2020 
Subject: TIN BUỒN 
Xin lỗi anh chị em vì thông tin không sớm hơn được. 
Nhận tin anh Giuse HỒ KIM SƠN - Lớp Raphaen 62  
Đã được Chúa gọi về vào 20g30 Thứ 4 - 09.09.2020. 
GĐ Anphong xin cầu nguyện và chia buồn cùng chị và các cháu. 
XIN CHÚA - MẸ MARIA VÀ CÁC THÁNH DCCT ĐÓN ANH VỀ BÊN CHÚA. 
 

Chương trình Tang lễ: 
10g00 Thứ 5 - 10/09/2020: Tẩm liệm tại nhà ba của Anh Sơn ở đường Cống Hộp. Sau đó 
đưa về Nhà quàn Gx. ĐMHCG, Kỳ Đồng. 
05g00 Thứ 7 - 11/09/2020: Lễ An táng tại Gx. ĐMHCG, Kỳ Đồng do Đức TGM. Giuse 
Nguyễn Năng chủ tế. 
 
GĐ Anphong phúng viếng: 
11g00 Thứ 6 - 11/09/2020: tại Nhà quàn Gx. ĐMHCG. 
Xin các Capo/Trưởng nhóm thông tin đến ACE. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

'ĐÊM ĐÔNG LẠNH LẼO', CHÚA SINH VÌ AI? 

                         Ý TÂM, 20-11-2020 
  
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới đó mà đã gần hết tháng 11 rồi. Tính ra chỉ còn 
non một tháng nữa là đến ngày Thiên Chúa Giáng Sinh xuống trần.  Thế là tôi lại có 
dịp ngồi nghe các bài nhạc tuyển Giáng Sinh đã từng đi qua đời mình. Và sẽ không 
thể nào thiếu được ca khúc ‘Đêm Đông’ của người Công giáo đi đạo. 
  
‘Đêm Đông’!  Một cái tựa rất đỗi thân thương mà các vị không đồng đạo đã tự đặt ra 
mỗi khi nhắc đến bài ‘Hang Bê Lem’ do 2 nhạc sĩ Hải Linh và Minh Châu đồng sáng 
tác ở giáo xứ Bùi Chu hồi năm 1945. Cứ nghe hai chữ ‘Đêm đông’ cất lên rộn rã ở 
đâu đó là biết ngay mùa Giáng Sinh lại về. 
  
Tuy ‘đêm đông lạnh lẽo’ là thế, nhưng lòng mình vui ơi là vui. Vui như hân hoan 
ngóng đợi một sự kiện phải chờ đến gần hết năm, mới có được một lần lễ hội. Nhất 
là được nghe bài ấy với cái máy hát dĩa cũ kỹ chạy bằng kim, vặn lên kêu rồn rột 
như tiếng chuông nhà thờ đổ kính coong liên hồi.  
  
Nhà tôi còn lưu giữ chiếc dĩa hát 45 vòng ‘xưa xửa xừa xưa’ đó, với 4 giọng nữ 
hàng đầu của nền tân nhạc Việt Nam, cùng nhau hát lên bài ca đón mừng sinh nhật 
Chúa. Cô Hà Thanh được mời hát lĩnh xướng, với sự phụ họa của 3 cô Hoàng 
Oanh, Mai Hương và Như Thủy. Dĩa hát chỉ vỏn vẹn có 4 bài nhạc Giáng Sinh, 
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mang cái tựa rất đời thường: ‘Nhạc tuyển mùa Giáng Sinh’. Mộc mạc, đơn sơ như 
ngày Chúa sinh ra, trong khó khăn thấp hèn. Đi đến đâu, Mẹ Maria bụng bầu cũng 
không tìm được chỗ trọ để sinh nở. Ngoài bài ‘Đêm đông’ ra, còn có ‘Chúa thương 
loài người’, ‘Đêm huy hoàng’, và ‘Cao cung lên’. Nhưng đánh động lòng tôi nhất luôn 
luôn vẫn là ‘Đêm đông’. 
  
Ngồi nhớ lại, dĩa hát này rất ư đặc biệt, chắc hẳn nhiều người đến nay vẫn chưa thể 
nào quên được. Trước tiên là thời điểm mà cái dĩa được thông qua khâu kiểm duyệt 
và cho phép phát hành, đúng ngày 5 tháng 10 năm 1968. Miền Nam lúc bấy giờ vừa 
trải qua một cái Tết Mậu Thân kinh hoàng đẫm máu. Tưởng là mất nước tới nơi rồi, 
nhưng cuối cùng miền Nam còn đứng trụ thêm được bảy năm nữa mới tan hàng 
1975. Cho nên, dĩa hát này đánh dấu một giai đoạn mang ý nghĩa tâm linh rất lớn 
trong lòng dân chúng miền Nam. Nếu như người Công giáo quan niệm hát tức là 
cầu nguyện hai lần, thì các tiếng hát đã thể hiện thành công, hát lên những ý nguyện 
thay cho những người dân đang phải gồng mình sống trong thời chinh chiến. 
  
Không chỉ riêng người Công giáo mà thôi, mà là toàn thể người dân miền Nam 
không phân biệt tôn giáo, đồng lòng cầu nguyện lên đấng ngôi cao, được chung 
sống hòa bình trên cùng một mảnh đất quê hương yêu dấu. Nét hòa đồng tôn giáo 
ấy được thấy rõ nhất trong quá trình thực hiện dĩa hát. 
  
Ông chủ hãng dĩa, nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương, là một Phật tử thuần thành, đã từng 
sáng tác ca khúc ‘Lạy Phật con đã trở về’. Vậy mà ông đã chịu đứng ra thực hiện 
một dĩa hát về chủ đề Giáng Sinh với kinh phí khá đắt. Về phía ca sĩ, thì cô Hà 
Thanh cũng là một Phật tử thuần thành, sau này đã phát nguyện tu tại gia bên Mỹ, 
theo thiền phái Làng Mai của sư ông Nhất Hạnh. Cô Như Thủy là em nam ca sĩ Nhật 
Trường, thì theo đạo ông bà như đa số người Việt chúng ta. Riêng cô Mai Hương, 
tuy cũng theo đạo thờ cúng tổ tiên như cô Như Thủy, nhưng lại được học ở các 
trường công giáo từ nhỏ như trường Thánh Linh, trường Nguyễn Bá Tòng, nên đã 
khá quen thuộc với nhạc thánh ca do các bà soeur hết lòng chỉ dạy cho. Hơn nữa, 
chính tác giả Hải Linh đồng sáng tác ra bài ‘Đêm đông’ lại là thầy dạy môn hợp 
xướng cho Mai Hương trong thời gian cô theo học trường Quốc Gia Âm Nhạc Và 
Kịch Nghệ ở Sài Gòn từ năm 1958 trở đi. Khi di tản ra hải ngoại sau biến cố tháng 
Tư năm 1975, cả gia đình cô đã trở lại đạo Tin Lành, theo giáo phái Uniting 
Methodist Church, là một nhánh lớn của đạo Thiên Chúa giáo. Vào thời điểm thu âm 
bài ‘Đêm đông’, chỉ có Hoàng Oanh là ca sĩ Công giáo đạo gốc duy nhất mà thôi. Sự 
quý hiếm của dĩa hát cũng như tấm lòng của những người nghệ sĩ cố gắng thực 
hiện nó chính là ở chỗ đó. 
  
Vì không đồng đạo với nhau, nên cách trình bày nhạc Giáng Sinh của 4 cô ca sĩ 
mang nét độc đáo rất riêng biệt và mới lạ, khác hẳn với lối hát của các ca đoàn mà 
chúng ta thường nghe trong nhà thờ. Khác lạ, bởi vì đảm nhận phần lĩnh xướng 
đáng lẽ phải được giao cho giáo dân đạo gốc là Hoàng Oanh hát giọng chính. 
Nhưng kỳ lạ thay, người được mời hát lĩnh xướng, cuối cùng lại là một Phật tử ăn 
chay trường, nữ danh ca Hà Thanh. Ngoài giọng hát vô cùng sắc xảo của Hà Thanh 
ra, có lẽ nhóm thực hiện muốn đánh bật ra được tâm nguyện hòa đồng tôn giáo của 
toàn thể dân chúng miền Nam luôn yêu chuộng tự do, hòa bình. 
  
Sự xuất hiện của Hà Thanh bỗng mang đến tầm rung cảm mới cho bài hát. Cô luyến 
láy và rung giọng khá nhiều như khi hát nhạc đời, chuyền hơi từ giọng gió qua giọng 
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mũi, rồi đẩy xuống giọng ngực vuốt lên giọng óc rất nhuần nhuyễn. Ngay khi bắt vào 
chữ đầu, cô láy liền ở chữ ‘đêm’ để nối dài qua chữ ‘đông’, để câu nhạc trở thành 
‘đêm...êm..ếm...êm...đông’. Trong khi đó, thì các ca viên của ca đoàn không được 
phép luyến láy khi trình bày thánh ca trong nhà thờ. Sợ hát như thế sẽ làm chia trí 
giáo dân, mất đi vẻ trang nghiêm ở chốn tôn kính thờ phụng Chúa. 
  
Nhạc phẩm ‘Đêm đông’ được hai nhạc sĩ Hải Linh và Minh Châu soạn bè thật công 
phu, lôi cuốn người nghe cứ muốn nghe mãi nghe hoài không biết chán. Các đoạn 
đơn ca đan xen lẫn nhau với nhóm bè rất đa dạng, khi thì tụ lại đồng ca với nhau, có 
lúc chợt tẽ ra thành bốn nhánh bè cao thấp, tạo sự ngạc nhiên gây thích thú nơi 
thính giả. Mặc dù thiếu vắng bè nam để tạo độ rền làm nền cho tổng thể bài hát, 
nhóm tứ ca nữ hát lên trong vắt, tiếng hát lâng lâng như thiên thần xướng ca trên 
các tầng trời. 
  
Nếu tách riêng từng giọng ra, bốn giọng nữ đều có chất giọng khác nhau, không ai 
giống ai. Hà Thanh nghiêng hẳn sang hát giọng mũi, tiếng hát rúng rẩy như chung 
trà đặc quánh mật ong sưởi ấm lúc đêm đông. Như Thủy giọng điệu đà hơi chua vị 
chanh đường mát rượi. Trong khi giọng Mai Hương mảnh và êm hơn, phảng phất 
mùi cây trái thơm thơ. Và Hoàng Oanh thì hát giọng gió, mỏng nhẹ vương tơ vướng 
kết trên mạng nhện, đong đầy lòng sùng kính Chúa. Thế mà họ họp lại hát bè quyện 
vào nhau không chê vào đâu được. Quyện đến nỗi hai tác giả phải viết thêm bè thứ 
tư không nằm trong tổng phổ, soạn riêng cho bốn cô hát chung với nhau trong lần 
thu âm này. Chẳng hạn như ở câu 3 và câu 4: ‘Trông hang Bê Lem, ánh sáng tỏa 
lan tưng bừng. Nghe trên không trung, tiếng hát Thiên Thần vang lừng’. Bản tổng 
phổ gốc chỉ có 2 bè quãng ba và quãng năm nằm lọt thỏm dưới giọng chính, thường 
do bè nam hát nền ở dưới. Hai tác giả đã thêm vào bè thứ tư ở quãng ba trên giọng 
chính, nhờ đó tạo được độ dầy và rền cho cả nhóm tứ ca nữ. 
  
Trong nhóm bốn cô, thì phần bè dưới của Mai Hương là hát khó nhất. Phải hát vững 
lắm mới dám một mình đương nổi trọng trách hát bè thấp ở dưới. Bè trầm được 
soạn cho giọng nữ như Mai Hương, có những nốt thấp hát lên nghe ngang ngang, 
rất khó để bắt vào hát cho đúng nốt, ăn khớp với thanh dấu của tiếng Việt. Khó hát 
như vậy đó, nhưng không thể nào lược bỏ đi phần bè thấp trong một bài hợp ca 
được. Vì đó chính là lớp nền móng, đổ bê tông cốt sắt góp phần tạo nên độ rền 
vang cho nguyên cả nhóm bè. Thiếu nó là kể như đi luôn ngôi nhà xây đắp bằng âm 
nhạc, cuốn trôi theo giòng nước lũ. 
  
Cũng chính vì cô hát một mình một bè như thế mà giọng Mai Hương là dễ nhận ra 
nhất trong nhóm 3 bè phụ họa cho Hà Thanh hát lĩnh xướng. Phải nghe Mai Hương 
hát đổ nền cho cả nhóm trong các đoạn đáp ca, nghe như ‘réo rắt tiếng hát’, lập đi 
lập lại mấy lần cho đến hết điệp khúc mới lắng dịu dần. Hay như ở các câu lời 1 và 
lời 3, lấy các nốt trầm của bè thấp làm chủ đạo, nghe rõ nhất là ở câu ‘Thiên Chúa 
vinh danh chúng nhân an hòa’ (bản ghi âm lược bỏ, không hát các lời 2, lời 4 và lời 
5). Tiếng hát Mai Hương nòng cốt chắc nịch. Cô hát thế cho bè nam, không luyến 
láy lung lay phá bè, nhảy bè. Tựa hồ như con thuyền giữ vững đức tin, vượt sóng ra 
khơi chẳng sợ gì hiểm nguy khốn khó. 
  
Nếu như Mai Hương giữ nhiệm vụ hát bè trầm đúc móng đổ nền cho nhóm bè, thì 
Hoàng Oanh lại nắm vai trò trụ cột, củng cố bè cao, phụ họa cho Hà Thanh hát 
giọng chính trên cùng. Chỉ có mình Hoàng Oanh là giáo dân Công giáo trong 4 cô 
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góp giọng, hát bài ‘Đêm Đông’, nên cô phải cố gắng làm sao cho nhóm bè đừng hát 
luyến láy quá đà, cường điệu thái quá, làm rối đạo đức tin Công giáo. Hoàng Oanh 
nhận thấy Như Thủy không quen hát nhạc đạo bao giờ và hát hơi yếu ở một vài 
đoạn then chốt, bè nữ cao bị chao đảo, lung lay. Hoàng Oanh bèn xin được hát 
chung với Như Thủy ở một số đoạn khó hát nhất, giúp Như Thủy vượt khỏi những 
thử thách khi hát thánh ca lần đầu. Hơn nữa, ở ngoài đời hai cô rất thân với nhau, 
hay hát chung trong ban Tiếng Hát Đôi Mươi của Nhật Trường, một thời gian rất 
được giới trẻ ái mộ. 
  
Khi đứng hát ‘Đêm Đông’ với 4 giọng nữ hàng đầu của làng tân nhạc Việt, Hoàng 
Oanh hát bằng giọng gió, tiếng hát óng mượt như khi hát lễ nhà thờ. Cũng chính vì 
vậy mà chúng ta rất khó nhận ra giọng Hoàng Oanh hát bè với Như Thủy. Bình 
thường cô hát giọng trống nghe rất hào hùng, nổi cộm. Tiếng hát bao trùm lên các 
bạn ca diễn trên sân khấu tân nhạc. 
  
Thế nhưng, khi vào nhà thờ thì lối hát giọng trống đẩy hơi từ ngực lên bị cấm tuyệt. 
Truyền thống hát ca đoàn nhà thờ của Tây phương tuyệt đối không cho phép hát 
như thế. Có vô số quy tắc được đặt ra, buộc các ca viên phải hát giọng gió vút cao 
như lướt mây cưỡi gió, hít sâu từ bụng dưới lên, rồi phì hơi ra từng đợt nhẹ như 
khói trời mênh mang. Hát càng cao càng hay, và như thế được cho là đến gần với 
Thiên Chúa hơn hết. Tiếng hát cất lên là thêm hai lần cầu nguyện, chắp cánh bay 
cao gửi đến đấng toàn năng, ngự trị trên các tầng trời. Trái lại, người xưa quan niệm 
rằng, nếu hát giọng thổ hay bằng giọng thật của mình, thì những lời cầu nguyện ấy 
chỉ lởn vởn trên mặt đất, Đức Chúa Trời làm sao nghe thấu những lời cầu bầu của 
đoàn chiên con Chúa. 
  
Đã là Trời thì hình tròn, và Đất thì hình vuông, theo như cách hiểu về vũ trụ của con 
người thời cổ đại. Bên Á Đông cũng đồng một niềm tin tương tự như bên phương 
Tây vậy. Các cụ ta đã dựa trên nền tảng triết lý vuông tròn ấy để từ đó hình thành 
nên khái niệm ‘mẹ tròn con vuông’, biến hóa thành sự tích bánh chưng bánh dầy. 
Ông trời như cái vung chụp xuống đất, cho nên nếu cứ đi đi mãi, thì sẽ đến cùng trời 
cuối đất. Bởi thế, vuông và tròn dần dần đại diện cho trời đất, âm dương. ‘Có vuông, 
có tròn’, có nghĩa là đất trời hòa hợp. Mà đất trời hòa hợp, thì mọi chuyện mới thuận 
lợi, hanh thông. 
  
Có thể nói Đông Tây đã không hẹn mà gặp nhau trên cùng một quan niệm về Trời 
tròn Đất vuông như thế. Do vậy mà các nhà thờ được xây cất với mái vòm cao ngất 
để tượng trưng cho bầu trời, nơi Thiên Chúa ngự trị lên khắp thế gian. Ca đoàn 
được xếp, đứng hát trên gác lửng ngay cuối nhà thờ vào các dịp lễ trọng, là vị trí 
đến gần với Thiên Chúa nhất. Tiếng hát vang vọng xuống, như đi mây về gió, như 
các Thiên Thần hòa ca, loan báo tin mừng đến cho nhân loại. Đó là các ngày lễ lớn.  
Còn trong các thánh lễ thường nhật thì ca đoàn được phép đứng ở hai gian bên trái 
hoặc phải nhà thờ, ngay sát cung Thánh. 
  
Những điều trên, tuy có hơi dài dòng thật đấy, nhưng rất cần thiết để giải thích tại 
sao các giáo dân đi đạo luôn hát giọng gió khi xem lễ ở nhà thờ, điển hình là phái 
nữ. Cô Hoàng Oanh cũng phải tuân thủ theo các quy tắc bất di bất dịch ấy khi hát 
nhạc thánh ca hay hát nhạc giáng sinh Công giáo. Cho nên quý vị nào đã từng nghe 
quen Hoàng Oanh hát nhạc đời bằng giọng trống, giọng thổ hùng dũng rồi, ắt hẳn sẽ 
khó mà nhận ra được cô hát bè giọng mái, giọng gió trong bài ‘Đêm Đông’. Phải tinh 
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ý dữ lắm mới rà bắt được giọng cô ẩn mình chìm khuất bên cạnh Như Thủy xinh 
tươi như mộng. Nhưng nếu không có Hoàng Oanh đi bè kèm cho Như Thủy hát thì 
lại không ra nhạc Giáng sinh nhà thờ. 
  
Vai trò của Hoàng Oanh tưởng dễ mà hóa ra lại khó. Dễ là vì có đến 2 giọng nữ hát 
chung một bè, người này dựa dẫm người kia, nương nhau hát đến cuối bài. Tuy dễ 
đấy, nhưng rất khó làm cho cân bằng giữa các bè với nhau. Nhất là khi bè thấp chỉ 
có mình Mai Hương hát, và phần lĩnh xướng cũng chỉ có Hà Thanh hát thôi. Tức là, 
Hoàng Oanh phải kềm hơi, hát sao cho thật nhẹ để đừng lấn át 2 bè kia. Đồng thời, 
cô phải phát âm rõ tiếng để phụ với Như Thủy trong phần bè của mình. Thường là 
người có đôi tai nhạy bén lắm mới được giao cho vai trò then chốt như Hoàng Oanh. 
Cho nên mới nói rất khó nhận ra được giọng của cô trong suốt bài ‘Đêm Đông’ là vì 
thế. 
  
Người nghe phải đợi đến 2 câu chót của lời 1 và lời 3 thì giọng Hoàng Oanh bắt đầu 
chịu xuất đầu lộ diện, hiện rõ lên mồn một ở các chữ cuối câu ‘Thiên Thần xướng 
ca’, ‘chúng nhân an hòa’, ‘mục đồng xúm quanh’, ‘mến yêu chân thành’. Có thêm 
giọng của cô nổi lên bên cạnh Như Thủy, nghe rõ là nhạc nhà thờ rất ngoan đạo. 
Cũng như Mai Hương, cô hát chân phương như đang khấn nguyện lúc nửa đêm, 
không luyến láy lung tung như khi hát nhạc đời. Một mình Hà Thanh ngân nga luyến 
láy là quá dư đủ rồi. Thêm nữa sẽ thành quá tải. 
  
Cô Hà Thanh là người Huế, nên có đôi lúc phát âm không đúng. May là bè nữ phụ 
họa nhanh trí, đã kịp thời chỉnh sửa theo lối phát âm giọng Huế của cô. Điển hình là 
chữ ‘Thiên’ trong 2 câu ‘Tiếng hát Thiên Thần vang lừng’, ‘Đây Chúa Thiên Tòa 
Giáng Sinh vì ta’ phần điệp khúc, và câu ‘Thiên Thần xướng ca’ lời 1. Nhưng nhờ cô 
phát âm thành ‘Thiêng’ như thế mà lời ca mang một nghĩa mới khác hẳn. ‘Thiêng 
tòa’ là công trình thiêng thánh thay vì tòa cao trên trời. ‘Thiêng thần’ là vị thần thiêng 
liêng chứ không phải ông thánh trên trời. Có lẽ người Công giáo ở Huế kiêng húy 
chữ ‘Thiên’, là danh từ dùng riêng cho các Vua Chúa hay Ông Trời, nên nói trại ra 
thành ‘Thiêng’ chăng? Ngẫm cho cùng, ‘Thiêng’ là chữ Nôm, đi liền với ‘Chúa’ cũng 
là chữ Nôm, nghe thuận tai hơn ‘Thiên Chúa’, vốn là đại từ vừa Hán vừa Nôm. 
  
Và biết đâu chừng mấy câu chữ này đã được chính 2 tác giả Hải Linh và Minh Châu 
viết lại. Bằng chứng là chữ ‘Thiêng’ đã được lập đi lập lại trước sau đến 5 lần mà 
không người ca sĩ nào nhận ra mình hát sai cả. Ở một đoạn khác, cả 3 lần Hà 
Thanh đều hát một chữ khác với bè nữ phụ họa, trong câu ‘ánh sáng tỏa ra tưng 
bừng’. Trong khi bè nữ vẫn hát theo đúng bản gốc ‘ánh sáng tỏa lan tưng bừng’. 
Trước khi kết phiên khúc, toàn ban đều thay một chữ trong câu rất hệ trọng với 
người đi đạo, đổi chữ ‘ta’ ra thành chữ ‘ai’ trong câu ‘Đây chúa Thiên Tòa Giáng 
Sinh vì ai’. Thay vì Thiên Chúa Giáng Sinh cho riêng cá nhân người đó, thì 2 chữ ‘vì 
ai’ bao hàm khái niệm rộng hơn. Thiên Chúa bây giờ không còn là của riêng ta nữa, 
mà là của chung tất cả mọi người. Câu hát biến thành một dấu chấm hỏi đáng nhớ, 
khiến chúng ta phải tự đi tìm câu trả lời cho chính mình. Ý tại ngôn ngoại, làm tăng 
thêm giá trị cho nguyên bài hát. Trong khi câu hát cũ chỉ là lời mặc định, chẳng để lại 
dư vị gì nơi người nghe. Ngoài chính tác giả ra, có lẽ không ai dám chỉnh sửa một 
số câu chữ một cách có hệ thống như vậy. 
  
Chính vì những yếu tố nhỏ nhoi đó trong cách phát âm đậm chất trữ tình của người 
dân Huế như cô Hà Thanh, đã biến đổi bài Thánh ca Giáng Sinh trở nên đời thường 
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hơn. Gần gụi hơn, và cũng dễ mến, cảm thông hơn với đại đa số tầng lớp dân 
chúng miền Nam thời đó. Bài hát không quá cao sang hay chuyên biệt tôn giáo quá, 
nên hầu như ai cũng thích nghe và hát nó cả. Giọng Hà Thanh khởi lên dịu ngọt như 
một bài hát ru sưởi ấm tình người mùa đông giá. Bè nữ 3 giọng phụ họa thêm vào, 
như đàn mục đồng tíu tít xúm quanh chúc mừng Đấng Hài Nhi giáng thế. Từng tiếng 
hát thay nhau nói lời tạ ơn bên máng cỏ thấp hèn. Lúc thì Như Thủy cất cao giọng 
sáng ngời, ‘tỏa lan tưng bừng’. Khi thì Mai Hương trầm lắng, ‘tiếng hát thiên thần 
vang lừng’, kết nối bằng Hoàng Oanh hát giọng gió ngân vang, réo rắt tiếng ca ‘mến 
yêu chân thành’. 
  
Trải biết bao nhiêu mùa giá lạnh đã trôi qua, kể từ khi bản ghi âm ‘Đêm Đông’ phát 
hành ra mắt công chúng, đến nay đã trên nửa thế kỷ. Nhưng những tấm lòng của 
các nghệ sĩ thực hiện dĩa nhạc vẫn thắm tươi màu lễ hội vui nhất trong năm. Họ hát 
lên những tiếng hát thiết tha nhất, đồng lòng cầu cho thế giới an bình. Và cũng 
không quên cầu cho nước Việt Nam mình ngày một thêm tươi sáng. Nhất là năm 
nay thế giới biến đổi quá chừng, cô Vy (Covid-19) rủ nhau ra phố càn quét khắp mọi 
nơi. Cô Vy đâu rồi, hãy mau mau rút khỏi thế gian này đi nhé! Hô...biến! Mong là sẽ 
được như những lời nguyện khấn ấy! 
 
 
Ý TÂM, 20-11-2020 
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'ĐÊM ĐÔNG LẠNH LẼO', CHÚA SINH VÌ AI? Ý Tâm ............................... 29 

 

 


