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LỜI  NÓI  ĐẦU  

 

Những điều ghi lại ở đây, là: lối nhìn đa-dạng có kỷ-cương/nguyên-tắc rất hẳn-hòi, do Bề Trên 
Tổng Quyền Dòng Chúa Cứu Thế là Lm Juventius Andrade CSsR khi ấy quyết tìm tư-liệu thần-
học/linh-đạo ngõ hầu giúp sĩ-tử của Nhà Dòng có chất-liệu để tư-duy/nghiền-ngẫm về “Ơn Cứu 
Chuộc”. 
 
Phần lớn tư-liệu này, là công-trình thực-hiện từ nhiều năm cho bậc cử-nhân thần-học Ơn Cứu-
Chuộc, đặc-biệt tại Đại-học-đường Fordham ở New York City. Và, tư-liệu này, cũng được sưu-
khảo từ các buổi hội-luận cấp cao-học/thạc-sĩ về “Ơn Cứu-Chuộc” tại Đại-học Công-Giáo ở 
Sydney, Úc Châu. 
 
Tài-liệu này, phần lớn mang tính mục-vụ theo nghĩa để các Kitô-hữu thông-truyền cho nhau Tin 
Mừng quí giá này. Ngoài ra, còn hai lý-do về mục-vụ nữa, là:  
 
Thứ nhất, đây là tầm-nhìn về Ơn Cứu-Chuộc xuất-xứ từ công-cuộc nghiên-cứu học-hỏi Kinh-
thánh ta có từ hơn 50 năm nay, nên phong-phú. Thế nhưng, phần đông nhiều người vẫn chưa 
từng nghe/biết chuyện đó. Nên, việc ta cần làm là: hướng-dẫn các vị từng bước và từng bước 
đi vào tầm-nhìn ấy. 
 
Hai nữa, là: thông-hiểu Ơn Cứu-Chuộc hiện-diện nơi mọi người như thành-quả của yếu-tố lịch-
sử và văn-hoá vốn có từ ngàn xưa, nay bị hạn-chế rất nhiều do yếu-tố tâm-lý và linh-đạo.  
 
Thật ra thì, phần đông nhiều người, tự thâm-tâm vẫn thấy khó mà tin vào những điều như thế, 
nhưng vẫn thấy lo-lắng nhiều về cho thái-độ tâm-linh của mình đối với Đạo. Ta không nên đưa 
họ vào phương-cách luận-bàn này càng sớm càng tốt.     
 
Thật sự, cũng nên hỏi xem: Ơn Cứu-Chuộc có nghĩa gì đích-thực đây? 
Nói tóm lại, có thể bảo: đây chính là việc bao gộp hết mọi người vào sự sống và tình thương-
yêu của Chúa, ngang qua Con Người và Cuộc Sống của Đức Giêsu Kitô, để coi đó như vấn-đề 
công-bằng/chính-trực, tức: thứ mà ta vẫn gọi là sự Công-chính của Thiên-Chúa.  
 
Đồng thời, đây còn là đường-lối do Ngài tự trói-buộc Ngài vào hành-xử đầy hào-phóng tặng 
ban cho ta. Theo cách này, Thiên-Chúa không những chuyển-đổi ta từ loại ác-thần/sự dữ 
thường khiến ta lo-lắng, nhưng Ngài còn lôi kéo ta vào với Ngài, nữa. Xem thế thì, Ơn Cứu 
Chuộc có ý-nghĩa dồi-dào và đầy-tràn hơn là chỉ xin được thứ-tha các lỗi lầm ta vướng mắc. 
 
Phần đông nhiều người lại không nhận ra rằng: làm sao mình hết bận-tâm/lo lắng về những gì 
Chúa muốn mình sống theo ý-định của Ngài từ ngàn xưa. Mà thật ra, là người, ta luôn được 
Chúa cứu-chuộc và Ngài vẫn luôn lôi kéo ta về với Ngài. 
 
 
Lm Kevin O’Shea, CSsR 
Kogarah Sydney  
tháng 02/2005        

 
 
 
 
 
                                              



Chương Một 
Đặt vấn đề Cứu-chuộc 

 
 

 
 
Cứu Thế hay Cứu-Chuộc? 
Cứ động-não đi, rồi sẽ thấy 
  
 
   “Hãy tạo bình-an trong tâm hồn 
   nhờ đó mọi người sống quanh ngươi 
   sẽ lĩnh nhận ơn cứu-chuộc.” 

(Lời thần-sứ Xêraphim  
được Kallistos Timothy Ware trích-dẫn) 

 
 
Thường thì, mỗi khi sử-dụng cụm-từ “Ơn cứu-chuộc”, mọi người đều muốn nói lên điều gì đó, 
có đúng thế không? Với số đông người sống vào thời này, thì: cụm-từ “cứu-chuộc”, “cứu thế” 
hay “cứu độ”, nói lên điều gì đó khá hấp dẫn.  
 
Ở trời Tây hôm nay, khi đi sắm đồ đạc, người tiêu dùng thường được bảo là mình đã “(cứu)-
vớt” được một số điểm, để sau này đi máy bay miễn phí đó là do mình đã giao-dịch tốt  với 
hãng hàng-không bảo-trợ món hàng mình vừa mua. Tương tự như thế, có lần nhà hoạt-động 
cho nhân-quyền là Mục sư Martin Luther King Jr. quan-niệm rằng: “nỗi niềm khổ-đau mang 
tính-chất rất cứu-độ”. Vậy thì, điều khiến ông quả-quyết có chứa đựng ý-nghĩa hoặc chủ-trương 
gì độc-đáo về ơn cứu-chuộc rất đích-thực, không? Có “(cứu)-vớt” được nhiều thứ và nhiều sự 
không?  
 
Động-não xong, nay mời tất cả mọi người có mặt ở đây, hôm nay, ta khai-mạc cuộc hội-thảo 
này, bằng cách đưa ra một số câu hỏi giống như thế, để anh em suy-tư, chứ không phải để 
thâu-thập câu trả lời đúng/sai nào hết. Câu hỏi mà tôi dự tính đưa ra hôm nay, cũng không phải 
để đem lại giải-pháp nào thoả-đáng cho hiện-tình trong Đạo-giáo mình, nhưng là để anh em và 
tôi, ta suy thêm theo cách mới, trước khi để tâm dõi-xét những gì được ghi trong Sách Thánh, 
Truyền-thống Giáo-hội và nền thần-học nói chung. Theo phương-cách mục-vụ, thì đây là hình-
thức tập-trung mọi sự vào bản-thể con người, chỉ thế thôi. 
 
Bản thân tôi, nhiều lúc cũng tự đặt cho mình những câu hỏi như thể bảo: nếu sĩ-tử Dòng Chúa 
Cứu Thế hoặc Cứu Chuộc, tức: tên gọi mà lâu nay Dòng mình vẫn sử-dụng nhiều hơn ai khác, 
cả các học-giả Công-giáo cũng thế, mỗi khi suy-tư về những điều Chúa làm cho ta, rồi sẽ có 
người lại cứ hỏi: sao lại thế? Phần tôi, lâu nay vẫn được dạy, rằng: về với lịch-sử của Dòng, ta 
thấy: sĩ-tử Dòng Chúa Cứu Thế thời đầu những muốn mang tên gọi là “Dòng Chúa Cứu Chuộc” 
nghe cho nó thêm lòng đạo-đức một chút; nhưng, vì đã có tu-hội khác sử dụng tên gọi như thế 
trước mình. Và, để dung-hoà tình hình lúc đó, Toà thánh đã thay-đổi đôi chút cho dễ chịu đôi 
đàng. Có thể nói: anh em Dòng mình lâu nay dùng danh-hiệu “Cứu Thế” cũng chỉ để nhắc mọi 
người trong Dòng biết mà đạt kết-quả giống như thế cho bằng được. Nếu vậy, thì: mỗi người 
trong ta cũng nên làm thế để xác-chứng rằng: Thiên-Chúa là Đấng thực-thi công-trình cứu-độ 
ngập-tràn nơi ta. Và ta nữa, cũng nên tự xét xem, lâu nay, mình có tiếp tay thực-hiện công-
cuộc cứu-độ, hoặc “cứu chuộc” do Ngài đề ra hay không, để rồi mọi người sẽ được giải-cứu. 
Được như thế, cũng nên mừng.  
 
   



Ơn Cứu-Chuộc:  
chủ-đề được bàn đến, cũng khá nhiều. 
 
Giáng sinh 2005, có một bài lập-trường quan-điểm, do tờ “The Sydney Morning Herald” ở Úc 
chủ-xướng, đã nêu đề-tài nổi-bật với giòng chữ như: “Cứu-thế hay Cứu-chuộc, vẫn là ơn an-
hòa đầy thiện-tâm, thiện-ý” như nhật-báo chủ-trương, tức: đề-cập đến chuyện Đạo Chúa ở Úc 
đang tới hồi suy-sụp.  
 
Vào thời đó, chỉ không đầy 20% dân-chúng ở Úc là còn chịu khó đến nhà thờ dự lễ, đều đặn. 
Bài quan-điểm do nhật-báo này đưa ra chỉ cốt đả-động chuyện xã-hội mình sống, đã và đang 
nhận thấy có các hiện-tượng, như: bạo loạn, cướp bóc, rối loạn trật tự, hoặc những chuyện 
khuất-tất đã thường xuyên xảy ra ở nhiều nơi trên khắp nước. Trước đấy không lâu, cũng thấy 
xảy đến nhiều hiện-tượng mà cuộc thăm dò/khảo sát vào năm 2002 về cuộc sống an-bình ở thị-
thành do cơ-quan nghiên-cứu có tên là “The National Church Life Survey” đứng ra tổ-chức 
cuộc điều-tra/khảo-sát cho biết, là: vào khi ấy, có đến 25% số người ở độ tuổi 45 đến 60, cho 
hay là “họ thấy mình bị kích-động đến tận cùng, cả bên trong con người họ, mà chẳng thấy ai 
ra tay “cứu giúp” hoặc đỡ đần gì. Đồng thời, một phần sáu lớp người trẻ có cuộc sống lôi cuốn 
dính-dự vào những thứ do xã-hội đề ra để họ có được chọn-lựa khác nhau. Nhưng, báo này 
không chỉ-dẫn cho họ biết cách đối-đầu với hiện-tượng sống bức bách, hoặc bị hạch-sách nên 
có cố-gắng cho lắm họ cũng chẳng thấy yên thân. 
 
 
Bởi thế nên, tôi vẫn thường tự-vấn lương-tâm mình để hỏi rằng: đối với những người như thế, 
thì “Ơn cứu-chuộc” ở đây, mang đến cho họ những gì? Phải chăng, họ cũng là người kêu gào 
cho thật to để được thứ gì đó, mà ta  -chứ không phải họ-  gọi là “ơn cứu-chuộc” cho xôm-tụ?  
      
Năm 2000, viện Nghệ-thuật Quốc-gia ở Anh đã thực-hiện một cuộc triển-lãm với đề-tài mang 
tên rất nổi, như: “Để Thấy Được Ơn Cứu-Chuộc”. Qua triển-lãm, tổ-chức này muốn tập-trung 
nhấn mạnh vào 3 bức tranh trổi-bật, gồm: bức tranh đầu mang tên: “Ánh Sáng Muôn Dân” do 
danh-họa Williams Holman Hunt vẽ. Bức thứ hai, của Stanley Spencer cùng một ý-nghĩa, khá 
đạo-hạnh, là: “Phục Sinh ở Cookham”. Và, bức thứ ba, do hoạ-sĩ Salvador Dali vẽ, mang đầu-
đề “nổ bạo” không kém, là bức “Chân-Dung Đức Kitô Theo Thánh Gioan Thánh-Giá”. Người 
thưởng-lãm tranh hôm ấy, khi ngắm-nghiá các danh-hoạ này, thấy được sự kiếm-tìm nào đó, 
một thứ mà nhiều người có thói quen gọi là “Ơn cứu-độ” theo nghĩa cổ, rất kinh-điển. Qua 
nghĩa này, “Ơn cứu độ” hoặc “cứu-chuộc” hay “cứu-vớt” lại là tự-vựng được sử-dụng một cách 
“đại-trà” tức: có thể đổi-thay đôi chút ý-nghĩa Đạo/đời vốn từng có trước đó. Thật ra, thì: hoạ-
phẩm nào trong ba bức ở trên vẫn nói lên ý-nghĩa “cứu độ” rõ nét nhất? Và, bức nào lưu lại 
trong đầu ta và ở lâu nhất, đó mới là vấn đề ta đặt ra. 
 
 
Cùng năm 2003, Kênh 4 đài BBC của nước Anh cũng tạo một chương-trình mang tên “Ơn Cứu 
Độ”. Đây, là đề-mục quảng cáo cốt để người nghe có được ý niệm nào tương-tự theo hai cách; 
thứ nhất: tập-trung vào chủ-đề “Ơn Cứu Độ là Tự do khiến ta thoát khỏi ràng buộc”; và thứ hai, 
nhấn-mạnh vào trọng-điểm muốn nói rằng: “Ơn Cứu Độ là để Biến Đổi”. Ràng buộc nói ở cách 
thứ nhất, là tự-vựng được sử-dụng thời đó, tức: cột-buộc ta vào những thứ mà thần-học xưa 
gọi đó là “Tội Tổ-tông” và “Sa ngã” khiến ta lâm vào tình-huống không thể làm được điều mình 
muốn. Ơn Cứu Độ, là tự-do mở rộng cửa cho khả-năng trở-thành người tốt-lành về luân lý. 
Còn, “Biến đổi” ở cách thứ hai là: lời kêu gọi về tâm lý, cũng mang tính-chất rất riêng của tâm-
lý-học. Từ đó, có câu hỏi: việc biến-đổi luân-lý có nghĩa gì với người vẫn cứ sống nhưng không 
ý-thức về sự hiện-diện của Thiên-Chúa; và thường thì họ không lệ-thuộc gì vào thể-chế tôn-
giáo nào hết. Nói khác đi, họ là người sống ở đời, theo cách riêng. Xem thế, có thể hỏi: liệu họ 
có “biến hình đổi dạng” một cách đích-thực không?  
 



Ở xã hội đời thường, mọi người đều khao-khát có được biểu-tượng mới, và cũng đói khát 
huyền-nhiệm, an-toàn và chắc-chắn. Họ đói và khát những thứ mà ta gọi là “Ơn cứu chuộc”, 
nữa.  
 
 

Ơn Cứu-chuộc, 
và hiện-tình tôn-giáo qua phân-tích 
 
Phân tích hiện-tình tôn-giáo với thế-giới “đã phát-triển” cho thấy: hiện có yêu-cầu đòi mọi người 
phải được ưu-tiên cứu-vớt khỏi tôn-giáo. Ưu-tiên đây, là ngôn-từ được một số người thường 
dùng. Nhưng, nếu nhìn cung-cách mọi người đặt ưu-tiên vào nhiều thứ, ta thấy được là có đổi-
thay trong thái-độ xưa về “Ơn cứu-chuộc”, rất đặc-trưng. Đặc trưng, hiểu theo nghĩa biến-cải 
quan-điểm xưa nay vẫn thấy nơi một số đạo giáo hoặc giáo phái ở Đạo Chúa. 
 

Hôm nay, tôi nghĩ ta cũng nên nhắc lại lập-trường rút từ cuốn “The Religious 
Situation in America” do Joseph C. Hough Jr, Khoa Trưởng Phân-khoa Thần-học 
Hiệp-nhất Đại học Columbia, New York City mà ông từng tỏ-bày lập-trường của 
ông gửi đến Hội-Đồng Hòa-Bình Thế-giới hồi tháng 9/2005 có lưu-trữ trên trang 
mạng có tên là www.uts.columbia.edu. 

 
 
Sự việc các giáo phái cũng như tôn-giáo khác nhau nay đã đổi thái-độ nhắm vào những điểm 
được mọi người biện-luận như: 
 
   

1. Trước hết, có thể nói: phần đông nhiều người đã và đang đầu-tư mạnh vào đạo-giáo ngõ 
hầu đảm-bảo cho bản thân mình có được “Ơn cứu-chuộc” cách chắc chắn cho cuộc 
sống đời này và đời sau của mỗi người được bảo-đảm. Cả lúc con người tỏ ra ù-lỳ, 
chậm đưa ý-kiến cho đấng bậc nào đó để cải-tổ lề-lối đối-thoại ngõ hầu vị đó chấp-nhận 
mình vào với nhóm/hội có quyền lợi, chí ít là các vị đề ra công-trình này khác cho đạo-
giáo.  
 

Ở đây, tôi cũng xin mở thêm một dấu ngoặc nhỏ để nhấn mạnh rằng: điều này phản-ánh 
thứ văn-hóa kiểu “Narcisse”, tức chủ-nghĩa cá-nhân, tận-tình, triệt-để. Với kinh-tế thị-trường 
chuyên đặt nặng vào chuyện tiêu-thụ hoặc mua sắm, thì người người ở đời vẫn hay loanh 
quanh lo mua sắm hoặc đổi chác, tức làm điều gì có lợi cho chính mình mà thôi. Ngày nay, 
mọi người mua sắm/đổi chác nhiều hơn thời xưa/cũ là để chắc chắn rằng: mình đã có được 
Ơn cứu-chuộc, rất an toàn.  

 
Xem thế thì, “Ơn cứu-chuộc” mang nghĩa diễn-tả điều gì đó cá-biệt cho cả đời này lẫn 
đời sau, tức: như thứ hàng-hoá gì đó rất đặc-trưng, khả dĩ bảo-đảm sẽ không còn rủi-ro 
nào chui vào thân-phận “bọt bèo” của mình hết. Xem ra, ở đây cũng thấy hiện rõ một cải-
tiến khá lớn nơi quan-niệm về Ơn cứu-chuộc dù không theo cách tốt lành, hạnh đạo. 
 

2. Thứ hai: sở dĩ nhiều vị tin chắc là mình được bảo-đảm có “Ơn cứu-chuộc”, là do lâu nay 
mình đã bỏ công tìm-kiếm ơn mưa-móc như thế để đời sau có chỗ tốt trên thiên-đàng. 
Điều này, xem ra phù-hợp với giá trị luân-lý mà hầu hết các tôn-giáo và xã hội từng chủ-
trương.  
 

Ở đây nữa, lại cũng thấy ít có các vụ tranh-cãi giữa các giáo-phái, ý-thức-hệ hoặc giáo-hội 
này khác. Ngày nay, ai cũng chú tâm đặt nặng vào những gì mà mọi người đồng ý, trên 
căn-bản, về Ơn cứu-chuộc.  
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Đa phần những điều mà mọi người đồng ý, là: phải lo chuyện luân-lý/đạo đức cách công 
khai như: phá thai, tái-tạo quyền công dân, vv. Phần đông nhiều người vẫn hay để tâm đến 
những gì cho phép họ có quyền làm nhiều thứ, với tư cách là công-dân ở xã-hội ngoài đời. 
Nói cho cùng, đây là lối thực-thi luân-lý mà nhiều người vẫn muốn làm, ngay đến các cụ 
chuyên-chăm lo đi nhà thờ/nhà thánh, cũng đều thế.  

 
Xem thế thì, Ơn cứu-chuộc chỉ mang ý-nghĩa của một thứ luân-lý phù-hợp với đạo làm 
người ở ngoài đời, mà thôi.  

 
 

3. Điểm thứ ba, là: khát-vọng có được bảo-đảm rằng: Ơn cứu-chuộc đem đến cho ta tư-thế 
chính-trị mới khá thích-thú, chí ít là việc tạo cho mình một địa-vị vững chãi đối với tôn-
giáo này khác.  
 
 
3.1. Trước nhất, là việc “định-vị” cho người có khuynh-hướng duy-trì truyền-thống tôn-

giáo của thời trước; thời mà họ được dưỡng-dục hoặc giáo-huấn rất kỹ, hầu đưa 
họ vào với nhóm hội/đoàn thể nào có nhiều lợi-lộc. Lại cũng có những người khát-
khao được Ơn cứu-chuộc theo kiểu nào đó, mạnh đến độ họ không chịu đổi thay 
điều gì dù cần thiết. Nói thế có ý bảo rằng: các vị có quyền-chức danh-vọng ở 
chốn cao-sang quyền-quí đều bị một số đấng bậc nào đó nhân-danh “Ơn cứu-
chuộc” của Chúa ở trên cao từng “phỗng tay trên”, hoặc giành trước. Tương tự 
như: việc giành quyền quyết-định những chuyện có liên-quan đến các sự việc, 
như: hiện-tượng đồng tính luyến-ái trong Giáo-hội, vai-trò của phụ-nữ trong công-
tác mục-vụ, thực-thi công-cuộc từ-thiện giúp người nghèo/khổ, hoặc những việc 
khó nói, như: Hội-thánh Công-giáo mình vẫn muốn “ăn trên/ngồi chốc” đối với 
giáo-phái hoặc giáo-hội khác với mình, hoặc có động-thái “hơn hẳn” xã-hội ngoài 
đời... 

 
Những vấn-đề như thế, tự nó, không là chuyện to tát, đáng ta tập-trung quan-tâm. 
Nhưng, các hiện-tượng như thế, là dấu-hiệu cho thấy con người ngày nay muốn 
tạo cho chính mình, hoặc gia-đình mình một địa-vị nào đó với tổ-chức hoặc thể-
chế nào mà mình ưa thích, thôi. 
 

 
3.2. Thứ đến, đã thấy có sự xuất đầu lộ-diện của cái-gọi-là “Siêu-Hội-thánh" –một sự-

kiện có thật song-song với sự xuất-hiện của các Siêu-thị, Siêu-lộ, Siêu tạp-
hoá/bán lẻ hoặc trung-tâm thương-mại vĩ-đại. Siêu Hội-thánh, tuy mang tính rao-
truyền Lời Chúa rất mạnh, cũng hỗ-trợ để Ơn cứu-chuộc đến với ta và ngang qua 
ta, nhưng lại muốn tạo ảnh-hưởng lên mọi người về chính-trị. Ai có lý-lịch sạch lại 
cho rằng mình có thể đại-diện cho dân-chúng, vẫn có thể dành phần cho mình khi 
phục-vụ loại “Siêu-Giáo-hội” như thế. 

 
Ví dụ cụ-thể như: nhóm “HillSong”, ở mạn Bắc Sydney. Nhóm này vẫn hân hoan 
vui hát lời ca, đại để như sau: 
 
“Máu Ngài rửa sạch người tôi, nên tôi tin thế, tin như thế. 
Lỗi tội của tôi được tẩy sạch và tôi tin thế, tin như thế. 
Ai cần cứu-rỗi hôm nay, ai cần Chúa cứu-vớt hãy tiến về phía trước. 
Chúa đến, không để phán xét một ai, nhưng để cứu-vớt ta và mọi người.” 

 
 
 Lối hát hò phụng-vụ như thế, là hành-xử theo kiểu tư-riêng của giáo-phái rất nhiệt-thành, 
đã nhấn mạnh đến khía-cạnh “trở về nguồn” từng có thị-kiến lưỡng-nguyên, như chuyện: 



xấu/tốt, bẩn/sạch. Cung-cách mà nhóm này muốn, là chối-bỏ tính hiện-đại của thời-đại và cũng 
khước-từ cả chuyện “đại-kết” mà Giáo-hội Công-giáo từng đề ra. Nhưng đường-lối họ theo lại 
mang tính “cánh-chung” vẫn từng bảo: Chúa sẽ quang-lâm, thật rất sớm. Nhưng, vấn đề ở đây 
là: nhóm này thấy phần lớn các Giáo-hội tự cho mình là Đạo chính lại chỉ dựa nhiều vào lý-
luận, mà thôi. 
 

3.3. Điểm thứ ba, là: hiện đang có chủ-thuyết đa-nguyên lảng vảng quanh ta, nó khác 
với hình-thức sống đạo ta vẫn có, vào thời trước. Và, đường-lối này cũng mở 
rộng vòng tay cho phép nhiều người đến với họ nhưng chẳng có cụ nào được 
phép “trụ” ở trên cao hoặc có quyền-lực trên ai hết. Hiện, có nhiều người vẫn nghĩ 
rằng: các thành viên thuộc nhóm hội/đoàn thể khác không thuộc Đạo Chúa cũng 
được Ơn cứu-chuộc, giống như ta. Và, hiện cũng có những vị lại cứ coi người 
khác, giáo-hội khác thấp kém hơn Đạo của “ta”, thua hẳn “ta”, đó mới là vấn đề. 
Và, một điểm nữa, là: nay đã thấy xuất-hiện nhiều động-thái cũng do-dự về nỗ-lực 
muốn họ “trở lại” với Đạo Công-giáo của mình nữa. Nói tóm lại, hiện đang có các 
buổi hội-luận nhằm bàn-thảo về lối-đường khác biệt giữa “ta” và “họ” quyết dẫn-
đưa ta về với Ơn cứu-chuộc, đại để như thế. Đồng thời, lại cũng có đề nghị từng 
nhắn rằng: “ta” nên học hỏi nhiều điều nơi các “vị” thuộc nhóm hội/đoàn thể khác 
với ta, chí ít là giáo-hội bạn tựa như thế.  

 
Xem thế thì, Ơn cứu-chuộc không nối-kết chặt-chẽ với thể-chế tôn-giáo cách đặc-biệt như 

từng xảy ra hồi thời trước. 
 
 

4. Hiện, đang có sự-kiện liên-quan đến giá-trị mới cũng hơi khác về cung-cách ta sinh-hoạt 
và giao-dịch với người nghèo khó. 

 
 

4.1. Trước nhất, mọi người đều đồng ý, là: hiện đang có nhu-cầu dành cho mọi 
nhóm/hội đoàn-thể không những của Đạo Chúa mà cả các giáo-phái, hoặc giáo-
hội khác. Sự thể ra như thế, là để ta có khả-năng giúp người nghèo trải qua nhiều 
biến-đổi. Không nhóm hội/đoàn-thể của tôn-giáo nào lại có được nguồn tài-
nguyên khả dĩ giúp họ hoàn-thành mục-tiêu mình nhắm đến. Các nhóm hội/đoàn-
thể, vì thế, tùy thuộc rất nhiều vào các khoản tài-trợ của chính-phủ ở đời. Tuỳ 
thuộc cả vào sự thể trong đó các chính-phủ phải ra tay dính-dự vào sinh-hoạt nội 
bộ của Đạo-giáo, nữa.  
 
Tài-trợ của chính-phủ dành cho người nghèo khó, thất-nghiệp và những người có 
nhu-cầu bức-thiết cách đặc-biệt, hiện cũng gia-tăng rất nhiều. Sự việc này, vẫn 
được coi là chuyện ngày thường ở huyện. Và, công-tác chính của các vị này vẫn 
là tập-trung giúp-đỡ người nghèo, tựa như thế. Các tài-trợ từ chính-phủ phải 
mang tính “trung-lập” đối với tôn-giáo và chỉ dành cho đạo nào đó, mà thôi. Các 
khoản tiền lớn bé, phải được tính-toán sao cho phù-hợp với mục đích chính-đáng 
do nhóm hội/đoàn thể mình đề ra; phù-hợp với luật-pháp cho minh-bạch và trong 
sáng bao lâu mà ban/ngành hành-chánh phụ-trách được công-nhận là cơ-quan 
thực-hiện rất rõ tính minh-bạch và khách-quan trong mọi giao-dịch giữa thần-
quyền và thế-quyền.  

 
4.2. Tiếp đến, điều không may, là: hiện đang có động-thái rất mới được định ra cho 

người nghèo khó và sự việc này lại cứ gia tăng. Những việc như thế, chừng như 
đang tạo khó khăn cho chính cơ-quan cũng như các vị phụ-trách, tỉ như: vấn đề 
ma tuý, tội-phạm và cung-cách hành-xử tồi-tệ với chúng-dân. Điều này thấy rõ ở 
các trại giam, nhiều hơn ở người được giúp đỡ. Thực tế cho thấy: có người lại tự 
cho mình là nghèo khó là do họ chọn cho mình, như thế. Và, họ được coi là tự 



mình muốn sống khó nghèo để được giúp-đỡ. Như thế, tức là: họ chẳng muốn 
lao-động hoặc làm-việc gì để kiếm sống. Họ bị coi là những người kém thông-
minh, ít học và chịu trách-nhiệm về tình cảnh khó-nghèo của chính mình. Gia đình 
gãy đổ lâu nay cũng bị nối-kết sai lạc vào cái nghèo về kinh-tế hoặc nối-kết vào 
với chốn mình sinh sống, nữa.  

 

Ví dụ: tại Sydney, những người sống ở vùng cận-duyên phiá Bắc, các quận-lỵ ở 
mạn Đông, các “khu nhà giàu” vẫn gọi đám người này là “dân Miền Tây”, giống 
như người Việt thường gọi họ là đám “nhà quê” hoặc “dân bụi” đã chọn lầm vùng 
để sống. 

 
 

4.3. Trong bầu khí như thế, lại thấy nổi lên một thứ “kỳ thị chủng-tộc” rất mới. Quả là, 
điều này dựa trên sự phân-biệt kéo dài về sắc mầu làn da; hoặc trên “bản gốc” 
của người di dân, nhưng nay thấy nảy sinh nhiều yếu-tố còn hơn thế. Rõ ràng là, 
người nghèo đói/thiếu thốn nay vẫn bị coi như “sắc dân mới” tức: lớp người ít ai 
thích bén mảng đến, hoặc gần gũi. Nước nào duy trì lối suy-nghĩ như thế, cũng 
nên tự thấy xấu hổ, mới đúng. 

 
 
“Ơn cứu-chuộc”, nếu nới rộng vào cuộc sống ở đây, hôm nay hoặc mai ngày về sau, 
chính là ân-huệ để trở thành người không nghèo và cũng không hèn. Họ không là sắc 
dân đến từ nơi khác, nhưng phải công-nhận họ là người thực-tế mới đúng vì họ biết 
chọn làm việc cho chính-phủ hầu kiếm được đồng tiền và vị-trí vững-chắc trong xã hội.  
 
Ơn cứu-chuộc, nay phải hiểu theo nghĩa: quyết-tâm làm cho người khác (tức các chính-
phủ) biết rằng họ có bổn-phận phải làm cái gì đó có lợi cho người nghèo, hơn là làm cho 
mình hoặc đảng của mình, thôi.                         
 

 

5. Những điều nói trên, lâu nay được cánh hữu chủ-tâm đeo đuổi ở chính-trường. Với 

Giáo-hội, thì nhóm bảo-thủ trong Đạo, các nhóm chủ-trương rao truyền Lời Chúa, các 

cộng-đoàn mới thành-lập đều bị trào-lưu chính-thống trấn-át cách sâu xa, nặng nề. Các 

phe-phái chính-trị tựa hồ như thế, thật ra, lâu nay vẫn hiện-hữu dù chúng-dân có phê-

bình hoặc chụp-mũ họ là người thế nào đi nữa, họ cũng cứ mặc. Sự việc này vẫn gia-

tăng dồn-dập để rồi ảnh-hưởng chính-trị sẽ đè nặng lên hệ-thống pháp-luật, lên chính-

phủ và lên cả dư-luận quần-chúng nữa. Thường thì, động-thái này xảy ra có nghĩa 

là:những người như thế, nay thay-thế/chiếm-lĩnh mọi hoạt-động của nhóm cực-hữu trên 

chính-trường lôi kéo quảng-đại quần chúng về phe mình.  

Ở Úc, đó là chủ-trương của Liên-đảng Tự do - Quốc gia. Còn ở Hoa kỳ, thì đó là đường 

lối của Đảng Cộng-Hoà. Làm thế, các đảng này sử-dụng mọi nhóm/hội là nhằm cắt giảm 

thuế má chỉ có lợi cho giới giàu có mà thôi, thay vì phải lo cho người nghèo, mới đúng lý. 

Kết cuộc là: sự việc này càng tạo ra nhiều người nghèo/khổ hơn nữa. Quanh chuyện 

này, lại thấy nảy sinh nhiều nhóm/hội, đôi lúc rất kín đáo, cốt triển-khai loại ảnh-hưởng 

tai hại đến là thế. Cụ thể hơn, ở Mỹ, có các nhóm như: Giáo-hội Kế-thừa, nhóm Số Đông 

Lo Việc Đạo, nhóm Đặt Nặng Chuyện Gia Đình, Quỹ Tài trợ Mahattan và Hội đồng 

thành-lập Chính Sách cho Cả Nước, là các nhóm chủ trương những chuyện đại loại như 

thế.      



Ơn cứu-chuộc, như thế có nghĩa là: chấp-nhận sự thể là ta không tài nào thay đổi được 

sự việc có liên-quan đến công-chúng trong khi vẫn phải sống hài-hoà với họ cùng một 

lúc. Bởi thế nên, phải nắm chắc rằng: mỗi người phải “trung thực” với chính mình. 

Một trong các trò chơi mà giới khoa-bảng ngày nay cũng như phần đông các người khác 

hiện đang đùa giỡn với trò chơi gọi là trò “Tương lai Tạm Thay thế”. Một trong các phân 

nhóm nhỏ của trò chơi giống thế cũng gọi được là “Đạo Chúa Tạm Đổi Thay”. Điều này, 

là do sự thể: tại nhiều nước “đã phát-triển”, đặc biệt tại Châu Âu, phần lớn các giáo-

đường đều trống vắng không người đến, thi thoảng mới thấy vài ba người đến nhà thờ 

đọc kinh cầu nguyện, còn thì đa số đều dửng dưng, lãnh đạm và nhiều người còn khinh 

khi không thèm “lo” gì chuyện Hội-thánh nữa. Chừng như, sau tiến-trình suy sụp kéo dài 

ngày và chầm chậm, nay như có sự kiện “quay trở lại”, thì phải. Tại sao thế? Phải chăng 

như thế là do các chuyện bê bối nơi hàng giáo sĩ? Hoặc, do chúng dân nay “ăn nên làm 

ra”? Hoặc, vì thấy thiên hạ ở đời quá chủ trương chuyện vật-chất đến vô lý? Hoặc, do 

bởi chủ nghĩa chỉ biết có mua sắm, đổi chác? Hoặc, do có sự việc là các cộng đoàn 

dòng tu suy giảm quá đột ngột, nên mới thế? Hay, do các cuộc vận-động của các nhóm 

cực hữu chính-thống nay ra tay cổ võ? 

 

Có tác-giả thuộc trường-phái giống như thế, là Steve Bruce gọi sự kiện này là “Sự dẫy 

chết của Đạo Chúa ở bên Anh”. Ngày nay, số người đi nhà thờ mỗi tháng một lần, vào 

ngày của Chúa, đã trở thành chuyện hiếm hoi, ít thấy. Việc dạy giáo-lý tại các trường 

công-lập hoặc các tổ-chức giáo-dục tương-tự ngày càng trở thành chuyện viển vông, 

không tưởng. Dân số thế giới ngày một gia tăng, trong khi đó thì thành viên Hội thánh cứ 

thế giảm dần đến mức độ khủng khiếp hơn trước. 

Bằng vào những chuyện như thế, ta có thể nói: hiện đang có một hình-thái Giáo-hội khác 

Kitô-giáo, đã xuất-hiện tại các giáo xứ, nói chung. Có hình-thái giáo-phái tựa như thế, và 

các cộng-đoàn dân Chúa mới thành-lập, như: nhóm Opus Dei (tức: Công-trình của 

Chúa), nhóm Dự Tòng Mới vv... Lại cũng thấy xuất-hiện nhiều hình-thức giữ Đạo lạ lùng 

như: nhóm Linh Đạo Thời đại Mới, hoặc ở Úc có nhóm mà mọi người quen gọi là nhóm 

“Hillsong”, vv... Một số vị lại nghĩ: Giáo-hội sẽ chẳng khi nào trở về lại với các hình-thái 

có sức sống mạnh mẽ như thời xưa/cũ. Họ cứ cho rằng: hình thức của các giáo-phái 

cũng tựa như loại “sao xẹt” cứ vừa đến rồi đi đã biến dạng ngay tức thì; và: hình thức 

giữ Đạo kiểu mới này ngày càng trở nên như một ý-tưởng nhỏ nảy ra trong đầu rồi phân 

tán; bởi thế nên, ta không tài nào phát-hiện ra được nó. 

Có người lại sẽ hỏi: liệu Kitô-giáo ở các quốc gia đã phát-triển (như Úc chẳng hạn) có 

thật là sẽ biến dạng không? Càng ngày ta càng thấy nhiều quan-niệm về Giáo-hội cũng 

rất mạnh, lại quay hướng về chuyện này! 

Thế nên, vấn đề đặt ra hôm nay là hỏi rằng: Ta làm gì với Ơn cứu-chuộc?  

Thật ra, rất nhiều việc liên-quan đến Ơn cứu-chuộc ta có thể làm được. Có những người hằng 

nghĩ rằng: có lẽ, lâu nay ta để luột mất ý-nghĩa của tội-lỗi và việc đền tội -tức: hiểu theo nghĩa: 

đó là nhu-cầu thiết-yếu để có được Ơn cứu-chuộc cho con người-  là một trong các nguyên-do 

tạo nên tình-hình rắc rối như hôm nay.  



Trong khi đó, có vị khác lại cứ rối lên khiến tình-hình thêm rối-rắm bằng cách bảo rằng: trừ phi 

ta quay trở về với vấn-đề xưa/cũ về Ơn cứu-chuộc vẫn đề ra cho Đạo mình, bằng không ta 

cũng trở nên hư-luống, thôi. Có vị khác lại bảo: hẳn vẫn có ý-nghĩa nào đó rất đúng về tội-lỗi và 

chuyện đền tội tuy không hẳn là câu giải đáp rất đúng cho sự việc đang xảy ra trong Đạo, 

nhưng đó là nguyên nhân chính của tình-trạng rắc-rối đối với Hội-thánh. Bàn dân thiên-hạ đâu 

nghĩ thế! Và có thể, họ cũng chẳng bao giờ có ý-nghĩ giống như thế, đâu?  

Vậy thì, nói cho đúng, ta nên đặt vào đâu những chuyện, như: hồi hướng trở về, sám hối, thứ 

tha và/hoặc những việc ta từng dựng ra như những chuyện ta làm khi trước? Nói cho cùng, ta 

nên định-nghĩa thế nào cho đúng, khi đặt vấn-đề như thế? Có chăng một giải-pháp thoả-đáng 

cho vấn đề đang được đặt ra, không?  

Một lần nữa, Ơn cứu-chuộc ở đây, chính là vấn-đề ta cần đặt trên bàn để cân nhắc và mổ xẻ. 

     
Ơn cứu-chuộc 
và những ý-kiến bổ-sung 
 

Thiết tưởng, ta cũng nên đưa các ý-kiến vừa nói ở trên vào nghị-luận. Thêm vào đó, là đôi lời 

bàn của tác-giả Mark Massa, S.J. từng phát-biểu tại Phân khoa Tôn-giáo và Văn-hoá thuộc Đại-

học Fordham, năm 2006. Theo ông thì: Đạo Công-giáo lâu nay đại-diện cho một nền văn-hoá 

rất doanh-thương/doanh-nghiệp vốn từng làm cho người Mỹ và nhiều người Công giáo ở Mỹ 

thấy lo-lắng, khó xử, hoặc hãi sợ. Theo câu chuyện kể về Ơn cứu-chuộc, hiểu theo ý-nghĩa có 

tính “bài bác những người sống ở Mỹ”, thì tính-cách cộng-đoàn vẫn quan-trọng hơn cá-nhân tư-

riêng của mỗi người, cũng rất nhiều. Nói như thế, tức bảo rằng: theo ý các vị này, thì sở dĩ ta có 

được ơn cứu-rỗi là nhờ thông qua và “ở trong” cộng-đoàn, mà thôi. Tác giả Mark Massa, S.J. 

còn thêm vào đó đôi ba ý-kiến cứ bảo rằng: nếu không nhờ có cộng-đoàn làm trung-gian giảng-

hoà, e rằng các kẻ tin chúng ta có giỏi lắm, cũng sẽ lầm lạc không ít. 

Những ai chưa từng biết và sống ở Hoa Kỳ, e sẽ không nắm bắt được ảnh-hưởng của chủ-

nghĩa bảo-thủ từng đè nặng lên kẻ tin cũng rất nhiều, chí ít là ngang qua sự kiện: Đạo của ta 

luôn kình-chống thuyết tiến-hoá ở con người. 

Có một khảo-sát mới đây từng cho thấy: hiện có đến 42% dân số gồm 125 triệu người Mỹ lại 

cứ cho rằng: sự sống trên trái đất này, lâu nay, vẫn hiện-hữu theo hình-thái giống bây giờ, tức 

đa số bảo rằng: khởi từ thuở tạo thiên lập địa mãi đến nay, tất cả đều vẫn vậy. Đây, cũng là ý-

kiến của nhà giảng-thuyết có tên là Billy Sunday từng khẳng định: “Tôi tin rằng mình từng hiện-

hữu cũng như Thiên-Chúa đã dựng nên tôi, có thế thôi.”  

Các nhà thừa-sai bảo-thủ người da trắng, nay đạt con số lên đến 26% so với số dân trên toàn 

nước Mỹ, tức: có hơn 30 triệu người ở Mỹ đã và đang làm thừa-sai mục-vụ khá hăng say, 

năng-nổ. Trong khi đó, lại có đến 25 triệu giảng-viên Tin Mừng vốn là người da màu và khoảng 

8 triệu đấng bậc chuyên rao-giảng Phúc Âm lại là những người đến từ Châu Mỹ La Tinh. Đến 

như cựu Tổng thống Goerge W. Bush khi trước từng đạt nhiều phiếu bầu từ người Công-giáo 

có lúc lên đến 52%, lại đã tụt xuống còn 47% ở cuộc bầu-cử diễn tiến hồi năm 2004. Một phần 

của lý do đã tạo nên sự việc này, là hồi ấy đã thấy xảy ra cuộc chống-đối dữ-dội từ phiá người 

Thệ-Phản bảo-thủ ở Hoa-kỳ vẫn cứ tin rằng: họ có niềm tin rất vững-chắc khả dĩ đảm bảo cho 

họ có được “Ơn cứu-chuộc”. Và, sở dĩ có chuyện sụt-giảm số phiếu bầu vào thời đó, là vì cựu 



tổng-thống George W. Bush đã mạnh miệng tuyên bố một câu rất “xanh rờn”, rằng: Đức Giêsu 

là nhà Hiền-triết mà ông ưa-thích nhất, bởi lẽ Ngài đã hoán-cải đời ông rất nhiều lần. (xem J.P 

Moore trong One Nation Under God: the History of Prayer in America, Doubleday, 2005) 

Ở Pháp cũng thế, có truyện kể tương-tự dưới hình-thức rao-truyền Phúc Âm theo kiểu mới của 

người Thệ-phản, cứ nở rộ. Trong khi đó, thì: sinh-hoạt cùng loại của Giáo-hội khác, lại cứ dần 

dà sa sút. Và, sở dĩ có sự khác-biệt đến độ như thế, là vì các nhà truyền-giáo người Thệ-Phản 

ở Mỹ đã biết cách tập-trung/nhấn mạnh vào Kinh thánh, thập giá cùng những sự việc hồi-

hướng-trở-về. Và, chính do bởi họ có quyết-tâm cao trong nhiều việc, nên họ có được một 

niềm tin khá vững-chãi. Công việc của họ, phần lớn lấy thập-giá làm trọng-tâm. Họ sử dụng 

nhiều mẫu-mã bằng cách hy-sinh mọi sự khác để chỉ diễn-giải niềm tin rất mạnh của họ, thôi. Ở 

nơi họ, vẫn có những thứ và những sự từng xảy đến “như thời trước” (tức: do bởi con người 

bắt đầu phạm phải lỗi lầm, sai quấy rất khủng khiếp); rồi sau đó cũng không lâu, nhờ ân-huệ 

Chúa ban, nên đã bớt. Sau lần hồi-hướng trở-về, bản thân họ như đã dấn-thân rất can-trường 

vào các nhóm/hội của nhà thờ, tựa như các vị “tân tòng” khi trước từng hồi-hướng về với Kitô-

giáo. Một số vị được gọi là nhóm “sùng đạo theo kiểu chính-thống-giáo” như các vị suốt ngày 

quỳ “chầu lượt”, nhóm hội/đoàn thể vẫn ê a đọc kinh suốt buổi hội và nhóm tìm về với Kinh 

thánh cũng tương tự như nhóm tìm về cuộc sống cách hoàn-thiện như Chúa dạy, vv…và vv.  

Các đoàn-thể khác như nhóm/hội được gọi là “Nhóm Hiện Xuống có Ân-huệ-tự-tại” lại chỉ lo 

kiếm tìm cho mình thật nhiều phép lạ, tìm cách “nói tiếng lạ”, hoặc chuyên chăm trở thành ngôn 

sứ của thời đại, vv… Xem ra, niềm tin của nhiều nhóm/hội đạo đức đều thấy mang tính trải-

nghiệm rất khác nhau trong cuộc sống hằng ngày. Theo các nhóm này, thì việc giữ Đạo bằng 

vào tổ chức lễ lạy cho thật nhiều, đã nở rộ ở nhiều nơi rất dễ thấy. Các cộng-đoàn ở đây đó, 

đều hỗ-trợ một cách đích-thực cho hội-viên mình. Có thể nói: các vị này vẫn khước-từ động-

thái trần-tục-hóa chuyện đi Đạo và giữ đạo. Thái-độ của các vị, đối với việc hiện-đại-hóa Phúc 

Âm, lại mang nhiều tính-chất khá mâu-thuẫn, dị-biệt. Các ngài sử-dụng hình-thái như loại kỹ-

thuật hiện-đại chuyên tiếp-cận thị-trường, tin-tưởng nhiều vào thể-chế dân-chủ, ưa-thích các 

tiết-mục trình-diễn trong phụng vụ. Bởi thế nên, trên thực tế, các vị lại đã bác-bỏ việc mở-rộng-

vòng-tay để mọi người được tự-do hơn về lòng đạo. Mặt khác, các vị lại kình-chống thái-độ trí-

thức-hóa và hợp-lý-hóa việc đi đạo và giữ đạo. 

Phải gọi đây là cung-cách sống đích-thực “Ơn cứu-chuộc” của các nhóm/hội lâu rày vẫn như 

thế. Có thể nói: với họ, chỉ duy-nhất một đường độc-đạo khiến họ sống đích-thực Ơn cứu-

chuộc là: chỉ làm có mỗi thế. Nhưng, Ơn cứu-chuộc vẫn còn đó, rất thực tế. Ơn lành Cứu-

chuộc Chúa ban vẫn có đó, dù họ có hành-xử ra sao, nguội lạnh thế nào hoặc có sốt-sắng 

chuyện nhà thờ/nhà thánh đến cỡ nào đi nữa, Ơn cứu-chuộc Chúa ban vẫn đến với mọi người, 

ở mọi nơi. Vào mọi thời. 

Vốn có được một quá-trình học hỏi về đạo-lý Công-giáo khá vững vàng, nên nhiều vị, đôi lúc, 

cũng “bốc lên” khi suy-tư về “Ơn cứu-chuộc” thường-xuyên hơn trong nhiều thập-niên qua. 

Thập niên ’60, cách riêng, lại thấy xuất-hiện chủ-thuyết đa-nguyên bộc-phát rất dữ dội. Song 

song với xuất-hiện này, lại thấy nảy sinh hai phong-trào rất đáng nể là: chủ-nghĩa phóng-

khoáng về chính-trị và đặc-tính độc-đoán chuyên trừng-trị trong Hội thánh. Thập niên ’60 khi ấy 

người người lại cũng thấy có chủ-thuyết khá lạc-quan so với thập-niên ’50 là những tháng ngày 

Giáo-hội chỉ chuyên chú vào những chuyện xem ra hơi ù-lỳ, chậm-chạp rất an-phận. Và, nhiều 

người, nếu không muốn nói là nhiều vị thức-giả Công-giáo, lại đã sẵn-sàng tự-đồng-hoá chính 

mình với các trào-lưu mới về loại-hình văn-hoá đang xuất-hiện ở quanh họ. Có thể nói: vào thời 

đó, nhiều chuyển-động theo chiều-hướng đi lên, rất phong-phú, đa dạng và đầy tính chủ-quan 



về tôn-giáo mà có người gọi đó là phong-trào “thiêng-liêng/linh-đạo”, rất đạo-mạo. Các vị khác 

lại có động-thái “trường mặt” ra với kinh-nghiệm tổng-thể, mà qua đó có giới truyền-thông/báo 

chí cũng rất mới, như: truyền hình phát sóng rất cường-điệu, để rồi kéo theo hệ-quả khác, là: đi 

đến việc tư-nhân-hoá Đạo của Chúa. 

Cũng từ đó, nhiều vị lại đã lui về dĩ-vãng như một thứ “tiểu văn-hoá” cũng khá già. Các vị khác 

lại cứ kiếm-tìm các loại tổ-chức rất mới mẻ của Đạo Chúa –dù không mang hình-thức giáo-xứ- 

cũng đã trở-thành mái ấm/cơ ngơi phụ-thuộc vào nhau, đượm tính “lý-sự” hơn. Thật ra thì, họ 

không thực sự tìm ra được đạo-giáo nào giống như thế và cũng chẳng kiến-tạo ra được thứ 

tôn-giáo giống như vậy, cả. 

Thật ra thì, ở vào tình-huống giống như thế, người người ít chú-tâm đến sự thể là không còn 

nói nhiều về tội lỗi nữa, nhưng chú-tâm hơn đến sự thể là: mình tự chấp-nhận chính mình, dễ 

tự-tin và tự giúp mình nhiều hơn trước. Xem thế thì, đã thấy xuất-hiện một thể-loại văn chương 

“linh-đạo” rất mới, đã ra đời. 

Kitô-hữu khi ấy, lại những lo-toan kiếm-tìm ý-nghĩa tập-thể nơi thế giới tư-riêng của họ. Nhưng 

họ lại không tìm ra được thế-giới ấy và bị lạc-lõng đến độ không chỉ mỗi hy vọng có được Ơn 

cứu-chuộc đã để mất mà cả đến ý-nghĩa của Ơn cứu-chuộc được thành-hình cũng bị mất luôn. 

Xem thế thì, viễn ảnh của việc thực-sự xã-hội-hoá và hiệp-thông hai chiều cũng không sáng giá 

là bao. 

Ở đây, cũng xin đề-nghị: quý vị nên xem thêm cuốn Men Astutely Trained: a history of 

the Jesuits in the American Century, của Peter McDonough, The Free Press, New York 

1992 viết, để rộng đường dư-luận. 

 
 

Ơn cứu-chuộc và vấn đề tội lỗi 

 
Tại Louvain-la-Neuve, anh em trong Đạo có tổ-chức một buổi hội-thoại về thần-học tín-lý có 
tựa-đề như thể: “Dân con Đạo Chúa đã sáng-chế ra cái gọi là tội lỗi” kéo dài từ mồng 3 đến 
mồng 4 tháng 11 năm 2005. Động-từ “sáng-chế ra” nghe thật ngộ-nghĩnh.  
 
Thông thường, thì: truyền-thống trong Đạo Chúa cũng như Đạo Do-thái vẫn hay bị cáo-buộc là 
đã sáng-chế ra và còn khai-thác “ý-nghĩa của tội-lệ” cũng rất buồn. Quả là, ý-nghĩa về tội vẫn 
dai-dẳng kéo dài nhiều năm tháng, vượt truyền-thống rất Đạo để rồi chui vào xã-hội đời thường 
ở thế-giới của Tây phương. Ý-nghĩa này, còn nối-kết với ý-kiến cá-nhân có liên-quan đến việc 
thực-hiện nét đẹp và mọi thành-tựu.  
 
Thành thử, nhiều người cứ thấy ái-ngại rồi chùng bước mỗi khi có chuyện liên-quan đến các 
luật đạo vẫn thấy có trong đời thường. Điều này lại cũng lại nối-kết với ý-kiến liên-quan đến 
việc giáo-dục con trẻ, như thể hỏi: “Tôi có làm những điều đáng ra phải làm cho con cháu của 
tôi, không? Ý-tưởng này cũng kết-hợp cả với ý-nghĩa của khổ-đau cũng như mọi rối bời nơi ta, 
và cả thế-giới nữa. Ý-nghĩa về tội như thế thật ra chẳng mang tính đặc-biệt nào của Đạo Chúa 
cũng như Đạo của người Do-thái hết. 
 
Nói theo nghĩa nền-tảng, thì tính-chất lầm-lạc và lỗi-phạm xem ra vẫn như cũ chẳng đổi thay 
mảy may nào nơi người phàm là những người từng kiến-tạo nên sự kiên-định về nhân-chủng-
học. Ở đây nữa, lại thấy nảy sinh một loại-hình mới trong nền văn-hoá nhân-bản rất đáng kể và 
vào các thời-kỳ sôi-động của nền văn-hoá ấy. Chính vì thế mà ta cũng không nên bỏ qua điều 
này một cách quá nhanh như thứ gì đó cần gột sạch rồi vứt bỏ, bởi cảm-giác phạm phải lỗi-lầm 



được xem như thứ gì đó khiến ta phải thực thi cho có phẩm-hạnh đích-thực, tức danh-giá con 
người. Đây, lại là tuyên-ngôn mang tính nghịch-thường/nghịch-lý nhưng lịch sử nhân-loại vẫn 
phải đeo mang nó suốt đời, mà thôi. Bởi, nó dính-dự vào khả-năng của người có trách-nhiệm 
cả về lời nói đến tự-do. Cuối cùng thì, các vấn-đề về sự sống và nỗi chết đang diễn-tiến ở nơi 
đây, lúc này. 
 
Thực tế mà nói, ngay khi đó cũng có một thực-thể văn-hoá mang tính người phàm về “tội-lệ” 
khá quan-trọng để ta có thể dễ bị luột mất. Kitô-giáo vẫn thường được coi như gốc-nguồn tạo 
lỗi-phạm cho con người, vì con người. Thật sự, mọi người đều nhận ra sự nghịch-thường khi 
thấy Đạo Chúa từng sáng chế ra ngôn-từ cổ xưa và giải thoát con người khỏi “tội lệ”; thế nên, 
Đạo Chúa cũng biết cách trừ khử nó. Nói theo ngôn-ngữ tích-cực thì: do bởi Đạo của mình đã 
“sáng-chế” ra ý-niệm “tội lỗi” ấy, nên các vị thức-giả trong Đạo tuy rất chân-phương nhưng lại 
biện-luận nhiều về “lỗi tội” ra như thế. Các nhóm Giáo-hội này khác lại chẳng bàn-luận điều gì 
theo kiểu ấy cả.                   
 
Ý-niệm chủ chốt mà tín-hữu Đạo Chúa thường viện-dẫn gồm hai mặt rõ rệt: một, về nhân-
chủng-học còn mặt kia là về thần-học. 
 
 

Tội và lỗi có tính nhân-chủng 
 
Truyện kể thời xa xưa, rút từ sách Khởi-Nguyên cũng tựa hồ như các đoạn khác ở Cựu-ước 
từng dạy ta rằng: ác thần/sự dữ luôn duy trì nhiều tình-tiết rất khó hiểu. Các tình-tiết này, vượt 
trội sự hiểu biết của con người và Thiên Chúa. Tình và tiết, như thế, vẫn dạy rằng: tội và lỗi, 
theo nghĩa ác-thần/sự dữ mà con người từng chịu tráchnhiệm về các hành-xử của mình lại là 
một loại-hình đặc-biệt của dữ-thần nhưng tác-động của nó lại không phải là tất cả các động-tác 
của sự dữ với ác-thần, trên thế-gian. Tội lỗi, do đặc-tính cũng khó hiểu của nó vẫn chỉ là tội mà 
thôi. Nó chỉ mang tính-cách thần dữ khi con người đồng-thuận hợp-tác với nó, chứ không phải 
là toàn thể thần dữ cũng như sự bất-hạnh trong vũ-trụ, hết cả đâu.    
 

“Bản thân chúng ta, chắc chắn không xấu-xa tệ-lậu, mà chỉ là kẻ phạm phải lỗi-lầm, mà 
thôi.” (A. Gesche).  

 
Con người không có trọng-trách cứ phải đeo mang mọi thứ sự dữ như nỗi bất hạnh của thế-
gian vốn rất bất-nhân, mù-loà đầy chết choc; nói chung, cũng thảm não. Con người có khả-
năng khống-chế một cách chắc-chắn lên mọi sự dữ, hoặc ít ra cũng lên trên bất cứ loại-hình 
nào của thần dữ. 
 

Một trong các thuyết-trình-viên trại buổi hội-luận hôm ấy là Philippe van Meerbeeck có 
nói đến những sự việc mà ta là con người thường làm cũng tốt đẹp đến độ sự dữ tự nó 
cũng thấy rằng chúng mắc phải đủ mọi thứ lỗi và tội. 

 
 
Nói khác đi, thì: trong viễn-cảnh của Đạo Chúa lẫn Do-thái-giáo, tội hoặc lỗi luôn được coi như 
có liên-hệ đến Thiên-Chúa, tức là: nó đương nhiên là hành-xử của con người hiện-thực, nhưng 
lại là hành-xử mang tính của dữ-thần do con người làm trước mặt Thiên-Chúa. Thánh vịnh 50 
cũng từng viết: “Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa, dám làm điều dữ trái mắt Ngài.”  
 
Xem thế thì, tội và lỗi không chỉ là sự dữ mang tính người phàm nhưng còn là thứ gì đó có tính 
tương-tác ảnh-hưởng lên cùng nhau, trên nhau. Thiên-Chúa cũng như người phàm, đều không 
chỉ là nhân-chứng của những sự-việc như thế ấy mà thôi; nhưng cũng lại bị sự việc ấy tác hại 
lên mình. Đương nhiên, lỗi và tội chia-cách mọi sự, nhưng trước nhất, chúng vẫn mang tính 
quan-hệ và nối-kết. Con người, từ khởi thủy, chẳng bao giờ một mình sống đơn độc với thứ 



đạo-nghĩa hoàn toàn riêng-tư, hết. Xem thế thì, có thứ gì đó mang tính tích-cực đến độ khiến ta 
sững-sờ khi được dạy bảo về con người phàm-tục theo “tầm nhìn” của tội lỗi... 
 

Có vị giảng-sư đại-học nọ tên là Natalie Frogneux từng đặt tên cho lý-tưởng riêng-tư của 
cái “tôi vị kỷ” là một thứ mạo-danh hoặc áp-đặt lên con người. 

 

Lỗi và tội, theo nghĩa thần-học 
 
Tôi vẫn thường tự hỏi: không biết anh em mình có nên đề-cập đến “Tin Vui An Bình” về tội và 
lỗi, không? Bởi, trên đời này, ta vẫn chỉ có mỗi khía-cạnh tương-ứng với sự tốt lành/hạnh-đạo, 
sự sống, thứ tha và cứu vớt tuyệt vời lúc nào cũng cao cả hơn cả sự tội và lỗi phạm. Tức: nếu 
so ra, nó vẫn luôn dồi-dào và siêu-đẳng hơn lỗi và tội. Nói rõ hơn, ta thường gọi đó là “Tội hồng 
phúc” tức: thứ lỗi-phạm khá phúc-hạnh ngay từ thuở tạo-thiên lập-địa. Phúc và hạnh, là vì nó 
khiến ta có được Đấng Cứu Thế Cao cả là thế. “Tội hồng-phúc” mở ra cho ta tính khả-thi cho 
đường-lối mới đối với người phàm, tức: nó không cùng một biện-pháp chung giống như cung-
cách có từ thuở ban đầu mà chỉ mình nó mới khiến cho “ân-huệ của Chúa” trở-thành hiện-thực 
được. Ở đây, ta thấy được điều gì đó có tính tích-cực khiến ta sững-sờ khi được dạy về Thiên-
Chúa theo “nhãn-giới” rất lỗi tội. Cũng hệt như thế, sùng-bái thần-tượng, là động-thái coi Chúa 
không phải là Thiên-Chúa như bản-chất cốt-yếu của bất cứ tội lệ nào rất có thật ở trên đời. 
 

Lại cũng có vị giảng-sư nọ có tên là Jean Claude Guillebaud, từng đứng bục giảng dạy ở 
đại-học về sự thử-thách với những người vẫn cho rằng mình là kẻ vô-tội; xem thế thì, hỏi 
rằng: những điều như thế có làm giảm suy tính khả-thi ở nơi ta để trở thành người phàm 
không thế? 

 
Là người phàm, có nhất-thiết phải là hữu-thể mang tính tha-hoá mà trạng-thái sống tự-nhiên 
của con người là để sống cho người khác, giống nòi khác? Xét về khía-cạnh tiến-hoá về đạo-
nghĩa cùng luân lý lại hay đề-xuất những thay thế theo kiểu thứ ba ở trên, tức bảo rằng: tự bản-
chất, người phàm chúng ta đều là những bản-thể quyết phấn-đấu giải thoát con người mình. 
Và, kiểu-cách tích-hợp cho công việc này đều không là tính tha-hoá hoặc vị-kỷ nằm nơi người 
phàm, nhưng đúng hơn, phải nói đó là khả-năng tự làm cho mình trở nên tốt lành/hạnh-đạo ngõ 
hầu thẩm-định được môi trường xã hội và biến các quyết định đã đưa ra được minh xác về 
cung-cách mình sống tha-hoá hoặc vị-kỷ như thế nào? Sống ra sao? Ta thường có khuynh-
hướng lập ra quyết-định như thể đặt căn-bản trên hai chiều-hướng chính yếu: một, là tạo tiền-lệ 
cho các hành-xử khả dĩ gây tăm tiếng này khác và thiết-lập các nhóm/hội ở đời có được sự ổn-
định hầu gia nhập. 
 
Thêm vào đó, người phàm chúng ta thường hay gọi tính đạo-nghĩa như một tổ-chức từng kết-
hợp các khuynh-hướng cũng như khả-năng mà một số đã có từ triệu triệu năm trước và số 
khác lại chỉ mới có chừng vài ngàn năm đây thôi. Đời con người vẫn có nhiều thứ và nhiều sự 
trong đó có cả những qui-định về luân-lý/đạo đức rất khó cho con người để tuân thủ; bởi hầu 
hết đó là những luật-định về văn-hoá ngõ hầu thích-nghi với từng thời kỳ, từng thế-hệ cả khi 
môi-trường xã-hội của ta vẫn trên đà đổi thay quá nhanh chóng khiến ta khó lòng mà theo kịp, 
hiểu theo nghĩa mầm gien giống như quan-năng. 
 

Đến đây, tưởng cũng nên đề nghị anh em mình nên xem thêm bản tóm kết ý-kiến do 
David Lvingstone Smith vốn là tác-giả cuốn sách có tựa đề là: “Tại sao ta nói dối”. Đây, 
là bài nói chuyện của David Lahti về chủ đề nêu ra những là: “The Better Angels of our 
Nature: evolution and morality”. 

  
 

Ơn cứu-chuộc  
và quan-niệm của một số thần-học-gia nhà ta 
 



 
Một số tác-giả đã và đang tìm cách phác-hoạ ra nền thần-học Cứu-chuộc khả dĩ tránh-né vấn-
đề nêu ở trên. 
Joseph Ratzinger (Introduction to Christianity, 1969 tr. 213-tt) 
 

“Phần đông Kitô-hữu chúng ta lại cứ nghĩ: thập-giá phải được hiểu như thành-phần của 
cơ-chế máy-móc về quyền của nạn-nhân nay đặt lại vấn-đề. Và từ đó, dẫn đến chuyện: 
với nhiều Kitô-hữu, niềm tin thập-giá được xem như Thiên-Chúa không mủi lòng và vẫn 
đòi con người phải hy-sinh chính mình và hy-sinh Con Một Ngài nữa. Nên có người thì 
quay mặt bỏ đi, vì hãi sợ. Sợ, cả sự hung-hãn/phẫn-nộ khiến không ai hiểu nổi thông-
điệp tình-thương ở nơi Chúa. Hình-ảnh này, nay trở nên nguy hiểm ở chỗ: nó vốn sai lạc 
rồi, lại còn được nhiều người phổ biến rộng ở nhiều nơi.” 

 
Tom Wright (+Nicholas Thomas Wright, Anglican Archbishop of Durham)  
là một trong các học-giả thức-thời về Tân-Ước ở nước Anh. Ông là người viết khá nhiều về Ơn 
Cứu-chuộc. Vào độ tháng 10 năm 2005, ông trả lời nhiều câu hỏi về những việc ông đề-cập 
đến Ơn Cứu-chuộc.       

 
Ông quả-quyết:  
 

“Có nhiều cung-cách trình-giảng đã làm giảm đi ý-nghĩa của Ơn Cứu-chuộc khiến nó trở 
thành thứ ngôn-ngữ thô-thiển, qua đó Chúa đòi mọi người phải chịu khổ-hình, không lưu-
tâm nhiều về tầm-vóc mà người đó hiện-thân.” 

 
Trước đó, ông còn nói:  

 
“Đôi lúc, ta như có “nỗ-lực đem cả đại-dương rộng của tình Chúa yêu-thương vào thứ 
chai/lọ nhỏ bé chứa có mỗi phạm-trù nào đó, rất hạn hẹp.”  

 
Nhiều lúc, ông cũng thêm:  
 

“Các lối diễn-giải có tình-tiết về tội-lệ vốn dĩ giảm-hạ Chúa xuống thành ‘hành-tinh vũ-trụ 
chuyên xách-nhiễu đám trẻ nhỏ, mà thôi!”  

 
Ông lại thích đặt để “Ơn Cứu-chuộc” vào sự việc con người trở về thế-giới và thế-gian, sau cơn 
đày-đọa ở đâu đó. Đày đọa, là ẩn-dụ lớn mang tính khống-chế nhiều thứ như truyện kể qui về 
sự tha-hoá có tầm-kích lớn rộng đến từ Chúa, từ chính mình và từ người khác giống như con 
người có tính phản-loạn gây ra. Ở đây, còn qui gộp cả truyện kể về Ađam-Eva đã trí-trá nơi 
vườn địa đàng, nữa. 
 
Tác-giả, lại đã phản-bác ý-tưởng cho rằng Đức Giêsu là Thiên-Chúa thuộc kế-hoạch B. Ông 
nhìn sự việc Nhập-thể như vẫn nằm trong tâm-tưởng của Chúa ngay từ đầu, vốn mang tính 
‘chuộc lỗi’ khi nó trở thành điều thiết-yếu như thứ gì đó tập-trung vào bí-nhiệm Nhập-thể cũng 
tựa hồ như thế. 
 
Ông vẫn nói: “Thật là buồn cười, nếu ta giảm-hạ tính nghiêm-trọng của tội-lệ tư-riêng nơi con 
người”. Đôi khi, có người còn sử-dụng cả lập trường của thánh Phaolô như một thứ “quyền uy” 
được nhân-cách-hoá và nhiều lúc, ta cũng hành-xử theo cung-cách cá-biệt mang tính lỗi tội, 
cũng không kém. Quả là, con người xưa nay vẫn hành-xử theo cung-cách như thể chối-từ lời 
Chúa mời gọi mọi người sống hiền lành/chân chất rất tính “người”; ngõ hầu phản-ánh hình-ảnh 
Ngài. Và như thế, là ta đã để mất dấu-vết của cuộc sống yêu-thương quyết vinh-danh Ngài, 
cũng như phản-ảnh vinh-quang của Ngài theo cung-cách sáng-tạo đem đến với thế-gian. 
 



Mới đây, trong cuốn sách có tựa đề là: “Sống như dân con của Chúa: Thế tại sao Đạo Công-
giáo lại có ý-nghĩa ra như thế?” tác-giả Tom Wright lại viết:  
 

“Ơn cứu-chuộc, rủi thay, đã trở-thành một phạm-trù đầy chết-chóc đối với rất nhiều 
người. Đặc-biệt hơn, Tân-ước lại không nói đến chuyện xác-thân của ai sau khi chết. Ơn 
cứu-chuộc, đúng ra, không có nghĩa là ơn để giúp ta được lên thiên đàng không, mà là 
kiến-tạo một thiên-đàng mới, địa cầu mới. Ta là người hưởng mọi lợi-lộc, đồng thời lại 
cũng đại-diện cho công cuộc tạo-dựng rất mới này.” 

 
Stephen Finlan, tác giả của Problems with Atonement, Liturgical Press, Collegeville 2005, một 
trong những sách mới, nói rất nhiều về chủ-đề này. Trong sách, tác-giả Finlan lại đã nói:  

“Chúa muốn cứu-chuộc con người, tại sao Ngài lại cần trung-gian cầu bàu? Chúa 
thương-yêu con người đến độ chỉ diễn ra sau khi Ngài chết! Sao Chúa lại dùng cái chết 
của Ngài như để cầu bàu cho con người? Điều này sẽ không đi đến kết-quả, nếu như 
Ngài không trải-nghiệm khổ-ải và sát-hại! Điều đó cũng chẳng làm ta nên tốt hơn hầu 
cảm-nhận rằng: Đức Giêsu là vị Anh-hùng cái-thế, mà không buộc phải coi Ngài như vị 
Thần-Linh hung-hãn, tàn-bạo đấy chứ?” 

 
Keith Ward  
là Giáo-sư thần-học Hoàng-gia thuộc Đại-học Oxford, ở Anh cũng từng viết:  
 

“Richard Dawkins lại đã cho rằng: đạo-đức/chức-năng ở Đạo Chúa, thật cũng dã-man, 
tàn bạo, đầy độc-tố! Do lối sống đạo theo kiểu đó, thế nên ta cứ loanh quanh chỉ hãi sợ 
mỗi hoả-ngục và khiến đạo-đức/chức-năng trở-thành sự việc có lực hút rút từ thần-linh 
hung-bạo và chuyên-chế. Ta phải tự tìm kiếm sự tốt lành/hạnh-đạo cho mình và khẳng 
định cuộc sống theo đường-lối nào đạo-giáo không làm được.” 
 
“...Quả là, khoa bệnh-lý-học của đạo-giáo rất có thực. Và khoa ấy phải được tách riêng 
ra một bên, không dính gì đến đạo-giáo hết. Thế nhưng, mặt ngoài thì tín-hữu Đạo Chúa 
mà tôi biết, đều đã tạo cho họ sự tốt lành/hạnh đạo, do bởi Thiên Chúa được hiểu là 
Đấng Lành thánh Cao cả, mà bệnh-lý-học đã khẳng-định sự sống và biến nó thành sự 
vật rất đáng trân-quý; và, do bởi Thiên Chúa vẫn tạo dựng và trân quý sự sống nên con 
người thấy ở nơi Ngài một tình thương vô bờ-bến, không tiêu-cực và cũng chẳng bị 
thương tổn bao giờ. Nơi tình-thương của Chúa, con người tìm đến để gia-nhập, dù tình 
thương-yêu ấy có là gì đi nữa, nó vẫn không bị lực hút nào khác đem về trời cao, rất 
hung-hãn”. 
 
    
 

Một số thức-giả khác lại đã tìm cách nâng nhấc chủ-đề “Ơn cứu-chuộc” lên trên mọi nhận-định 
tương-tự như thế. 

 
Finlan có lần còn viết:  
 

“Có một số vấn-đề “chuộc tội” được kể đến, từ khi ta có ý-tưởng về sự đền-bù chuộc lỗi 
của thời xưa/cũ kết-nối với việc tẩy rửa đền thờ, sau khi được xây cất. Trong khi đó, thì: 
từ-vựng “chuộc lỗi/đền tội” bên tiếng Anh được cấu-thành từ một ý-tưởng khá dễ chịu do 
từ-vựng “hiệp-nhất nên một”, mà ra. 

 
Hầu hết công việc của các thần-học-gia mới đây tập-trung vào Ơn cứu-chuộc theo chiều-
hướng tạo nên sự “hiệp-nhất-làm-một” hơn là “chuộc lỗi” hay đền tội. Nay, ta thử xét quan-niệm 
của Jean-Pierre Torrell và của Đức Gioan Phaolô II một cách ngắn gọn, xem thế nào: 
 
Jean-Pierre Torrell,  



là tu sĩ Dòng Đa Minh sống ở Fribourg (Thuỵ Sĩ). Trong sách ông bàn về tổng-luận tư-tưởng 
của thánh Tôma Akinô, ông lại đã viết theo cách-thức như sau: 
 

Tại sao lúc ấy Chúa lại đi vào thị-kiến thần-thánh cốt tạo-dựng theo khuôn khổ của Đệ-
Tam-Nhân? Thánh Augustin và đặc biệt Ansêmô lại thấy nơi vai-trò của Chúa như để 
“cứu-vớt” những lỗi cùng tội của loài người, để rồi chỉnh-sửa tội và lỗi của con người! 
Trong khi đó, thì thánh Tôma Akinô chẳng bao giờ thách-thức nền thần-học truyền-thống 
này, nhưng lại theo cung-cách nhẹ-nhàng/khiêm-tốn cứ thế âm-thầm đi về hướng khác. 
Trong Tổng-luận 4 nhằm chống lại các bè ngọai đạo, thánh Tôma Akinô coi Đức Kitô 
như vẫn hiện-hữu cốt để dấy lên niềm hy-vọng của con người vào lúc họ dễ-dàng ngã 
gục vì tuyệt-vọng, dễ dàng chấp nhận ‘thua cuộc’ trên hành-trình hoặc nơi cung-cách coi 
Chúa như đường-lối sẻ-san mối Phúc Thật của chính Ngài.  

 
Thánh Tôma Akinô tuyên-bố rất rõ, là: ta hiểu được ý-nghĩa con người được Chúa thương-yêu 
là nguồn-mạch tốt nhất cho tình thương-yêu của chính ta. Do bởi lòng yêu-thương chính mình 
như thế, ta mới có được sự khát-khao vui hưởng sự hiện-diện của Đấng vẫn một lòng thương-
yêu ta. Thế nên, mầu-nhiệm Nhập-thể là chứng-cứ hào-hùng ta vẫn có, ngõ hầu xác-chứng 
được rằng: Thiên-Chúa thương-yêu ta và đó là chứng-cứ dễ nhận thấy nhất. Chẳng thế mà, 
mầu-nhiệm Nhập thể khích-lệ ta đạt khát-vọng ấy; và ta có sống như thế mới đạt thành-tựu 
hoa/quả Chúa tặng ban cho ta. Như kinh Tiền Tụng đọc vào lễ Giáng-Sinh là kinh mà thánh 
Tôma Akinô trích-dẫn nhiều nhất, lại vẫn thấy tràn đầy ý-tưởng, rằng:  
 

“Chúng con nhận rằng có Chúa hiện-diện nơi tình thương-yêu không hình-dạng mà 
chúng con nhờ đó được ơn cứu-rỗi.”  

 
Thành thử, ngang qua Đức Giêsu, ta có được niềm tin vững-chắc rằng: mọi tạo-vật rồi ra cũng 
được tặng ban ân-huệ nhận-biết Chúa. “Bởi Thiên Chúa nhập-thể làm người, nên con người 
được ‘nên-một’ với Chúa.” (đây là câu trích-dẫn của Đức Lêô mà thánh Tôma Akinô lại cứ trích 
và dẫn như của thánh Augustine, thật không đúng). 
 
Thánh Tôma Akinô quan-niệm Đức Kitô còn mật-thiết hơn người thường vì Chúa là mẫu-
gương nhân-đức dành cho sự sống của chúng ta. Thánh-nhân đề-nghị ta sống có nối-kết với 
Chúa, hơn là chỉ mỗi bắt chước Chúa mà sống, thôi. Bằng vào việc đính-kết với Chúa như thế, 
ta đã được ơn phúc-huệ có được quà tặng cụ-thể để ra đi khai mở Nước Trời, như Chúa dạy. 
 
Đức Gioan Phaolô đệ Nhị: 
Coi nhiệm tích Nhập-thể như sự việc qui về toàn-thể nhân-loại và cũng là sự việc triển-khai đi 
vào bí-tích Vượt Qua, và cũng như sự việc ta có liên-hệ với Chúa cùng vũ-trụ vạn-vật. Đức 
Gioan Phaolô đệ Nhị coi đây là sự hội-nhập trộn lẫn giữa công bằng và tình-thương. Ngài nói 
về việc Đức Giêsu đã thay cho nhân loại vì lâu nay con người bị chết ngộp trong lỗi phạm nên 
không thực-thi được sự công-bằng lẽ đáng phải có. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng nói đến 
Phục sinh như sự kiện lịch-sử qua đó thân xác sống lại của Đức Kitô không những trở về với 
hình-hài của thân-xác Chúa trước khi Phục Sinh, mà còn đã trở nên ‘thiêng liêng/sáng láng’, 
nữa. Đây là ngôn ngữ còn diễn tiến của nền thần-học hiện-đại mà đa phần được lặp lại từ một 
truyền-thống xưa cũ, như khi trước. 
 
James Dunn (Đại học Durham, Anh quốc) 
 

“Phạm-nhân mắc phải lầm-lỗi nay được Quyền-uy sức mạnh của Thánh Linh ngự bên 
trong con người mình đã biến-cải để trở nên càng ngày càng giống Đức Kitô hơn, giống 
Chúa khi Ngài chết cũng như sống lại. Sự việc tốt đẹp này làm nên tiến trình cứu-chuộc 
vẫn còn diễn tiến”.     

                    
                



Tạm tóm kết, 
 
Nhìn chung, thì ngày nay đang thấy xảy đến lời chỉ-trích mạnh về lối suy-tư theo kiểu “chuộc 
tội” và đường lối suy-nghĩ nghiêng về chiều-hướng “trở-nên-một”, như vừa nói.  
 
Tham-gia hội-luận hôm nay, anh em mình sẽ mở rộng tầm suy-nghĩ có phân-tích mục-vụ về cái 
được cái mất khi tư-duy theo hai kiểu khác nhau như thế. Suy-tư hôm nay cũng đưa ra một số 
chất-liệu cần-thiết để ta phân-tích một cách khách-quan, vô tư hơn. Còn, phân-tích đích-thực 
vẫn tùy tài-nghệ của quý vị là những người đang tham-dự hội-luận này.       

 

Vài câu hỏi gợi ý: 
 
Câu hỏi nào thường hay chạy đến trong đầu nhất mỗi khi ta bàn về Ơn Cứu-chuộc?   
Ta tập trung bàn về “Ơn Cứu-chuộc” theo khía cạnh-nào mỗi khi suy-tư, rao giảng, vv...? 
Có khi nào ta lại muốn biết thêm điều gì khác mỗi khi tìm hiểu về “Ơn Cứu-chuộc” không? 
Các hiểu biết của ta về “Ơn Cứu-chuộc” lâu nay có tạo ra nghi-vấn nào cho ta không?  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Chương Hai 
Ơn Cứu-chuộc,  

và thần-học lịch-sử rút từ Thánh Kinh 
  
 

 

Nền-tảng Kinh thánh 
 
Kinh thánh kể nhiều về truyền-thống và cung-cách diễn-giải Ơn Cứu-chuộc, theo 
mọi kiểu. Các truyền-thống này, lại kình-chống/khích-bác nhau không nương tay. 
Thành ra, một số chủ-trương của các đấng bậc vào thời trước có lề-lối giữ vững 
lập-trường cứng ngắc, rất thẳng tuột. Và, một số bản-văn khác lại mang tính-cách 
ít giá-trị, tức: chỉ hỗ-trợ mỗi lập-trường bình-thường hiểu “Ơn cứu-chuộc” như 
động-thái chuộc lỗi, chỉ thế thôi. Có văn-bản, xét về mặt giá-trị, xem ra vẫn 
khước-từ lối hiểu-biết như thế. Nếu thế, lại có vấn-nạn cứ hỏi rằng: các văn-bản 
này có kể cho ta biết điều gì mới, rất đặc-trưng không? Nói cách khác, đâu là hệ-
quả rút từ các luận-điểm đại loại như thế? Và, cuối cùng thì, các bản-văn đặt nền-
tảng trên “Kinh thánh” có đem đến kết-quả là gói ghém ý-nghĩa của một tín-thư rất 
đặc-sắc, chứ?  
 
Muốn thẩm-định xem tín-thư nào bày tỏ lập-trường ra như thế, hẳn ta phải suy-tư 
theo chiều-hướng mục-vụ dựa vào câu hỏi: ‘ý-nghĩa’ đặc-trưng/đặc-thù rút từ 
quan-điểm thông-thường, để làm gì? Và cho ai? 
 
Thế nên, mục đích của buổi hội-luận hôm nay, là để thâu-thập một số dữ-kiện rút 
từ nhiều nguồn, nhiều chỗ, ngõ hầu giúp ta thẩm-định đường-hướng gửi đến để 
ta xem đường-hướng ấy có mang tính mục vụ hay không, thôi. 
 
 

1. Cũng là điều hay và phải lẽ, nếu anh em mình bắt đầu cuộc hội-luận 
bằng cách có cái nhìn tổng-thể vào tính-chất mục-vụ nơi ‘Ơn cứu-chuộc’ 
cho phù-hợp. Thế nên, hôm nay, tưởng cũng nên quay về với khởi-điểm, 
tức: cội nguồn hiểu-biết về ‘Ơn cứu-chuộc’. Trước hết, ta cũng nên tập-
trung hướng vào Thánh Kinh cho sâu sát đúng qui-cách, để rồi sau này 
ta sẽ còn nhiều buổi khảo-sát và hội-thảo khác kỹ hơn. Ở đây, tôi thành 
thật xin lỗi anh em, nếu tôi đã yêu cầu anh em mình có cái nhìn sâu-sắc 
về các sự việc xảy ra như thế. 

 
2. Bản thân tôi, cũng từng truy tìm theo cung-cách ấy và nhận ra được 4 

yếu-tố quan trọng, như sau: 
 

a. Thánh-Kinh và các chủ-đề gồm tóm trong đó; 
b. Khía-cạnh tâm-lý ẩn-tàng nơi lập-trường ta vẫn có xưa; 



c. Khía-cạnh mục-vụ vẫn hàm-ngụ nơi vấn-đề mình đặt ra; 
d. Mức-độ nhạy-cảm về các vấn-đề mà nhiều vị đã gặp.                            

 
3. Khi xét các yếu-tố/khía-cạnh gặp được ở Kinh-Sách, tôi cũng ngỡ ngàng 

không ít về sự việc như sau: 
 
a. Ơn cứu-chuộc, là việc Thiên-Chúa đang còn làm, tức: động-thái yêu-

thương Chúa tỏ ra cho mỗi người, chứ không phải những thứ vốn dĩ 
khiến ta tưởng rằng mình đang làm điều gì cho Chúa, dâng lên Chúa. 

b. Ơn cứu-chuộc, là việc Chúa đang còn thực-hiện bao gồm cả sự việc 
ta kết-nối nhiều điều vào nơi Chúa ngày một đậm sâu hơn, chứ không 
phải sự-kiện ta tìm về loại-hình nào đó có từ trước khả dĩ diễn-tả 
tương-quan ta có với Chúa và với người đồng-loại. 

 
4. Qua ngôn-từ ở Kinh Sách, ta bắt gặp một số từ-vựng chính mà  Kinh-

thánh nói đến, như: 
 

Giao-ước (Berith) 
Cứu-rỗi (G’ullah)  
 
Quả thực, đây không là việc dễ cảm-nhận được từ-vựng trên theo 
cách nhẹ-nhàng mà ta từng diễn-tả hầu làm dịu tình-thế căng-thẳng 
do một số ẩn-từ lâu nay được sử-dụng trong quá-khứ. Cũng có thể có 
từ-vựng nào khác tùy thuộc vào sự tiếp-nhận và biến-cải văn-hóa mà 
người Do-thái vẫn cứ làm, từ ngàn xưa. 

 
5. Lại cũng có một số từ nghe rất quen tai, như: Giao-ước, Ơn cứu-chuộc, 

hy-sinh, đền tội, chuộc lỗi, hòa-giải, vv... ta từng học đi học lại, đến nằm 
lòng. Và, qua tiến-trình học-hỏi/nghiên-cứu thật nhiều để còn chú-giải các 
bản-văn Kinh thánh khác. 
 

Ví dụ: bản-văn viết về Người Tôi tớ ở Is 52-53... 
hoặc:  truyện kể về Akêđa ở Sách Sáng Thế (hy sinh Isaac) 
Các ví dụ này, nói lên cung-cách của dân con Do-thái mà ta nghe kể ở 
Kinh-thánh, tức: vẫn cầu Chúa thứ tha cho các đấng bậc đã điều-chế các 
nghi-thức phụng-vụ đủ mọi loại mà không biết rằng mình đã sử-dụng sai 
văn-bản! 

 
6. Thông thường thì, trong các bản-văn dùng để nghiên-cứu/chú-giải, vẫn 

thấy có đôi ba chi-tiết giúp ta hiểu rõ được một số sự việc. Chẳng hạn: 
khi thánh Phaolô bảo: Đức Kitô đã chết “cho” ta, thì từ-vựng “cho” bên 
tiếng Hy-Lạp lại được hiểu theo hai nghĩa khác hẳn, đó là: từ ‘anti’ và 
‘hyper’. “Anti”, có nghĩa là chết “thay cho” ta, “thế chỗ” ta. Trong khi đó, 
“Hyper”, lại có nghĩa: “Tình yêu trao hết cho ta”, để Tình-yêu đó đến với 
ta, là vì ta. Thánh Phaolô dứt-khoát chọn cụm-từ mà tiếng Hy-Lạp 
thường gọi là “hyper”. Và như thế, ý-nghĩa của từ này hoàn-toàn khác 
hẳn.        



 
7. Điều này còn cho ta thấy có sự khác-biệt nơi cung-cách mà các nhà chú-

giải Kinh-thánh xưa nay vẫn đề-cập đến chuyện kể về Đức Giêsu. 
Truyện kể trước đây là thế này: Thiên Chúa, Đấng từng bị xúc-phạm do 
lỗi/tội của ta, Ngài đòi ta làm Ngài mãn-nguyện cách trọn vẹn, đến độ ta 
không tài nào thực-thi nổi, thành thử Thiên Chúa mới hạ lệnh cho Đức-
Giêsu-Con-của-Ngài chấp-nhận thân-phận làm người như ta, và Ngài 
làm thế để Cha Ngài hài-lòng/mãn-nguyện cách thỏa đáng, bởi vì ta. Và 
Ngài làm thế, ngang qua nỗi chết trên thập-tự, và việc đó ta gọi là “Ơn 
cứu-chuộc”.         

 

Câu chuyện về “Ơn Cứu-chuộc”, ngày nay được kể lại thế này: Đức 
Giêsu dấn bước đi vào hiệp-nhất với những người bị áp-bức và kẻ thấp 
hèn/trẻ bé cùng người nghèo ở khắp mọi nơi. Ngài thuỷ-chung sống mật-
thiết với họ đến độ Ngài đã bị giới cầm-quyền hạch sách, thách-thức 
chung cùng một thân-phận với người trở thành nghèo khó do tính sai 
nước cờ chính-trị. Kết cuộc là: giới cầm quyền  bắt giữ và đóng đinh 
Ngài trên thập-tự. Nhưng Thiên-Chúa-là-Cha vẫn một lòng thương yêu 
Ngài cùng những người con bé mọn, và nâng-nhấc Ngài lên cao, để Ngài 
tiếp-tục thực-hiện công-trình cứu-rỗi kẻ thấp hèn bằng cách tạo niềm 
phấn-kích cho muôn người, hầu khiến họ sống như Ngài từng sống và 
cũng sẽ chết như Ngài từng chết. Đây là ý-nghĩa đích-thực của “Ơn cứu-
chuộc”. 

 
8. Kinh-thánh tiếng Hy-Lạp, lại có từ-vựng khả dĩ diễn-tả được những gì 

Đức Giêsu làm, đó là cụm-từ “lytron”. Nếu có thì giờ, anh em cũng nên 
tra-cứu thêm từ-điển và các văn-bản song-hành hoặc ngữ-cảnh nào khác 
ngõ hầu tìm ra ý-nghĩa khả dĩ có thể hiểu được, như thời trước, các bậc 
thức-giả vẫn diễn-nghĩa thành sự việc “chuộc lỗi” hoặc “Ơn cứu-chuộc”, 
nhưng nhiều người lại không nhận ra được như thế, mà chỉ hiểu như thứ 
gì đó khá phong-phú, tựa hồ một “bảo kê” hoặc “khẳng định” đòi duy trì 
những gì tương-tự. Ở đây, tôi thiết nghĩ: thay vì san-sẻ với anh em 
những vấn-đề như thế, tôi muốn theo chiến-thuật khác, tức: thử xem ta 
có dõi theo được những gì Đức Giêsu thực-hiện cách đích-thật hay 
không –để rồi sau này, ta có thể diễn-giải điều Ngài thực-hiện bằng cụm-
từ “lytron”. Làm như thế, theo tôi, mình sẽ hiểu rõ hơn thế nào là Ơn 
cứu-chuộc; và có như thế, mới tự lượng sức mình xem mình có còn dám 
vào với thử-thách lớn hơn, không. 

 
Ơn Cứu-chuộc, 
một học hỏi về Đấng Thiên-Sai 

 
Nay, tôi muốn mời bà con anh em ở đây, ta nghiệm xét xem nghiên-cứu 
mới của tác-giả J. M. Maldame, linh-mục Dòng Đa-Minh (thuộc Tỉnh Dòng 
Toulouse, bên Pháp) nói về nhân-vật Giuđa Iscariốt. Tiểu-luận này, có tựa-



đề là: “La trahison de Judas, Psychologie, histoire et théologie, Domuni, 
April 2006. 

 
Theo J.M. Maldame, O.P. ta đang đối đầu với những gì Đức Giêsu từng làm, như 
thể Ngài đã hiểu điều đó, ngay lúc ấy. Dõi theo câu chuyện xảy ra giữa Đức 
Giêsu và Giuđa, ta thấy Chúa từng cách-ly chính Ngài một cách có ý-thức, ngõ 
hầu xa rời vị-thế và hành-xử mang tính quyền-lực chính-trị, cả những gì Ngài có 
khả-năng sử-dụng cho Ngài, nữa. Ngay khi bước vào trạng-thái không-còn-
quyền-uy/thế-lực, Ngài đã khám-phá ra ‘chốn miền’ của sự cứu-rỗi mà ta quen gọi 
là “Ơn cứu-chuộc” dành cho Ngài và cho ta. Điều này hàm-ngụ ý-tưởng bảo rằng: 
cả ta nữa, có thể ta cũng đến đó và ở lại đó ngõ hầu hiện-thực điều Ngài làm. 
 
Chúa làm thế, với quyết-tâm của Ngài, cả vào lúc Ngài không có quyền-uy thế-lực 
nào như thế, tức có nghĩa hành-động bao-hàm động-thái cho-đi-chính-mình-Ngài 
một cách có ý-thức, cốt “thay thế” cho quyền-uy/thế-lực của con người. Nói cách 
khác, ta có thể bảo: Chúa làm thế vì Ngài biết rõ những gì Ngài làm, lúc ấy. Có 
thể, sẽ có người lại biện-luận, cho rằng: Chúa nghĩ là việc Ngài làm, có thể sẽ gây 
ảnh-hưởng mạnh lên thế-giới có quyền có lực để rồi cũng sẽ trút bỏ thành hư-
không/trống rỗng, như Ngài muốn. 
          
Điều quan-trọng ở đây, là: ta nên giữ trong đầu mục-đích của  sứ-mạng Chúa 
thực-hiện, tức luôn hỏi rằng: Ngài làm thế để làm gì? Và cho ai? Chúa mạc-khải 
sứ-mạng của Ngài ở Galilê, vẫn tập-trung quanh sứ-mạng của Đấng Mêsia Thiên-
Sai theo đúng nghĩa. Thiên-Sai, là Đấng được xức-dầu thành hoàng-tộc, là Đấng 
thiết-lập Vương-quốc Nước Trời ở trần gian. Ngài được cưu-mang cả trong Đạo 
lẫn môi-trường chính-trị, cùng một lúc. Ai gần cận Ngài đều trở-thành người dấn-
bước ra đi theo Ngài, bởi: họ cứ nghĩ Ngài là Đấng Thiên-Sai theo nghĩa rất 
“Mêsia”. Ngay thánh Phêrô khi xưa cũng khẳng-định điều đó thay cho đồ-đệ 
Chúa. Vào khoảnh-khắc rối-rắm tựa hồ như thế (tức: lúc thánh-sử Gioan viết 
đoạn 6 Tin Mừng của mình), phần đông đồ-đệ Chúa lại đã thôi không còn dấn 
bước theo Chúa nữa. Họ ngưng, là bởi Đức Giêsu không đáp-ứng được những 
điều mà họ trông-đợi, tức: họ vẫn nghĩ rằng, Ngài phải là Đấng “Mêsia” theo 
quan-điểm của họ. Và khi đó, Giuđa Iscariốt (và cả thánh Phêrô nữa) đã ở lại với 
Ngài. Rõ ràng là, thời gian âm thầm trôi, nhưng đã xuất-hiện sự căng-thẳng giữa 
điều Chúa muốn hiện-thực với những gì mà kẻ dấn bước theo Ngài lại cứ đòi cho 
được tính-cách “Mêsia” theo quan-niệm mà họ đợi-trông. 
 
Chúa lên Giêrusalem vào dịp lễ Vượt Qua, thì người theo Ngài lại cứ nghĩ: Ngài 
sắp xếp để dựng-xây Vương Quốc Nước Trời ở nơi đó. và họ lại cứ tưởng-tượng 
thêm rằng: việc tranh-giành quyền-lực theo nghĩa chính-trị sẽ xảy đến rất nhanh. 
Sự kiện mọi người hăng say gia-nhập “kiệu rước ngày Lễ Lá” mang nặng tầm-
kích của tính-chất “Mêsia” mà số đông quần-chúng muốn diễn rộng. Ngay đến 
Zacaria lại cũng nói: Đức Vua Thiên-Sai sẽ cưỡi lừa mà đến. Và, sự-việc Ngài lên 
Giêrusalem có cùng một cảnh-trí diễn-tiến sau đó ở đền thờ, được nhìn bằng 
tầm-kích có lời ngôn-sứ Malakia từng nói đến. Thế nên, niềm hy-vọng của đám 
đông quần-chúng về công-cuộc thành-tựu của Đấng “Mêsia” theo họ nghĩ, đã 
khiến mọi người thất-vọng đến độ thảm-thiết. Bởi, ngay cả Chúa cũng muốn 



khước-từ không chịu hành-xử như người có tham-vọng chính-trị dùng đó làm 
phương-tiện thiết-lập thứ Vương Quốc Nước Trời theo kiểu người đời. Ngài từ-
khước không ban cho giới-chức cầm-quyền khi ấy, bất cứ dấu-hiệu nào có tính 
hợp-pháp bằng vào hành-xử đặc-trưng có từ Ngài. Ngài muốn tỏ cho bọn họ thấy 
những gì mà giới cầm quyền từng hành-xử. Ngài khước-từ không làm chuyện mà 
họ cho là thần-sầu quỷ khốc, rất diệu-kỳ.  
 

Ở đây, cũng nên mở một dấu ngoặc nhỏ để nói thêm rằng: đọc truyện Chúa 
chịu cám dỗ ở Tin Mừng thánh Mát-thêu, ta nên hiểu theo nghĩa có bối-cảnh 
tựa như thế. Và, thay vào đó, những gì Đức Giêsu làm vẫn là “giáo huấn” 
cũng như lời dạy rất chí tình, từ Ngài! 

 
Đức Giêsu biết rằng: chẳng chóng thì chày, Ngài sẽ gặp rắc rối cũng rất nhiều. 
Cảm-giác Ngài có được khi ấy, quả đúng là vì giới cầm-quyền vẫn nhất mực cho 
rằng Ngài khiêu-khích họ, thế nên họ mới hãm-hại Ngài cho chết, vì họ chẳng khi 
nào ưa-thích Ngài, hết. Thêm vào đó, Ngài lại lôi cuốn đám đông quần-chúng cứ 
lũ-lượt theo Ngài đi vào lễ Vượt Qua đầy ý-nghĩa, khiến giới chức cứ ghét cay 
ghét đắng Ngài. Ngài chủ-trương đường-lối sống đối-chọi những gì người La Mã 
muốn diễn ra. Thế nên, hiển-nhiên là Ngài trở-thành mối đe-doạ lớn đối với họ.  
 
Nay, thì Ngài hiểu rõ việc Ngài đi Giêrusalem và hành-xử theo cách Ngài phải 
hành-xử, tức: Ngài buộc phải tham-gia “trò chơi” mà mọi người muốn đặt Ngài 
trong tay họ. Ngài biết rõ: bằng vào tính công-minh chính-trực của Ngài, Ngài 
không thể lùi bước trước bất cứ đe-doạ nào. Ngài chỉ có thể thực-thi công cuộc 
cứu-chuộc Cha đề ra bằng quyết-tâm như thế, dù điều đó có nghĩa: đây sẽ là lễ 
Vượt Qua cuối đời Ngài. Ngài tổ-chức yến-tiệc cho đồ-đệ và buổi đó sẽ là tiệc 
cuối để mọi người tạ từ.  
 
Có người lại cứ vấn-nạn hỏi rằng: Đức Giêsu có là Đấng Thiên-Sai không? Và, 
làm sao ta biết Ngài là Đấng Thiên-Sai, hiểu đúng nghĩa “Mêsia”? Vấn nạn đây, là 
trọng-tâm ưu-tư của hầu hết đồ đệ Chúa ở Tiệc Tạ Từ, chiều hôm ấy. Đồ đệ Ngài 
lại cứ quẩn-quanh một ý-nghĩ vẫn tự hỏi: phải chăng người vĩ đại nhất, hiểu theo 
nghĩa thông thường của người đời, là người cướp được chính-quyền từ tay đám 
người đang nắm quyền-lực? 
 
Trong số đồ đệ Ngài, có Giuđa Iscariốt bắt đầu có ý-nghĩ cho rằng: Thày Chí Ái 
của mình lại đã tự lừa dối chính Ngài, lừa cả đồ đệ và những kẻ dõi bước theo 
Ngài đến Galilê. Giuđa đã suy-tính nghĩ rằng: Đức Giêsu Thày mình đích-thực đã 
bội-phản lòng đợi-trông nơi mọi người về Đấng Thiên-Sai mà, lẽ ra, phải khác thế! 
Chính Giuđa lại đã nghĩ: Thày mình phải bị “vạch trần sự thật” và mọi người phải 
coi Thày như kẻ mạo-danh Đấng “Mêsia” theo nghĩa mà mọi người ở Giêrusalem 
từng hiểu biết.  
 

Ở đây, cũng xin mở thêm một dấu ngoặc để nói về trường hợp thánh 
Phaolô có lần cũng suy-tư tương-tự như thế. Chính vì thế, nên thánh-nhân 
mới ra tay bách-hại cộng-đoàn tín-hữu tiên-khởi. Và, Giuđa Iscariốt đã có ý-
đồ tạo-loạn theo nghĩa hiện-đại, tức: ngầm hiểu rằng: mọi người phải sử-



dụng sức-mạnh quyền-lực hay binh-đội mà đổi thay tình-huống. Trong bối 
cảnh như thế, Giuđa lại đi đến kết-luận cho rằng: chắc chắn Thày mình 
không là Đấng Mêsia theo nghĩa mà người Do-thái vẫn hiểu. Và khi ấy, lại 
thấy xảy ra sự can-thiệp hung-bạo từ giới-chức cầm quyền người Do-thái. 
Ngay luật Torah Do-thái cũng đòi mọi người phải ra tay hành-động giống 
như thế, nữa. 

 
Ở đây, sự việc này không chỉ có Giuđa là người biết suy-tính như thế mà cả 
thánh Phêrô cũng làm vậy. Thánh-nhân không chấp-nhận Đấng Thiên-Sai lại chịu 
nhục-nhã, đầy khổ-ải đến là thế. Và, thánh-nhân lại cũng suy-nghĩ nói thay cho 
toàn nhóm “Mười Hai”, cũng giống vậy. Và như thế, đã có khác-biệt về ý-nghĩa và 
vai trò của Đấng Thiên-Sai giữa quan-niệm của Đức Giêsu và các môn-đệ trong 
nhóm đồ-đệ của Ngài.  
 
Tại Galilê, có lẽ mọi người cũng đang sống trong mơ hồ, đầy mộng-ảo, nên 
không còn thuận-thảo với nhau về nhiều thứ, nữa. Nhưng không chỉ nơi đây, lúc 
này, mới thấy sự thể xảy ra như ở Giêrusalem vào dịp lễ Vượt Qua năm ấy. 
Trong đầu người dân đây, thì đó là thời-khắc để mọi người ra tay hành-động 
trước ai khác. Chừng như mọi người khi ấy vẫn tự bảo mình: “Bọn ta lại cứ tưởng 
rằng Ông ấy là Người giải-thoát Israel để người người được tự-do, tha hồ mà 
sống”.  
 
Sự lạ cũng nghịch-thường không kém, nhưng mang tính quyết-định lúc này, là: 
Đức Giêsu cương quyết bẻ gãy mọi ý-nghĩ như thế bằng uy-lực hành động như 
đã thấy ở đây, lúc này. Ngài không làm việc đó theo kiểu-cách họ suy-tính. Ngài 
xử-trí khác ý họ. Và, một khi đã cương-quyết như thế, có thể Ngài cũng gặp hiểm-
nguy tạo liên-lụy đến tính-mạng Ngài. Nhưng, Ngài vẫn quyết-tâm không chùn 
bước dù sự việc có xảy ra như thế nào đi nữa, cũng mặc.  
 
Ở tiệc Tạ Từ, Ngài đã nói thẳng và nói thật rằng: chiếc bánh được bẻ ra là để nối-
kết Thân Mình “gãy đổ” của Ngài và nối-kết với tương-lai nền chính-trị từng gãy 
vụn như thế. Và, Ngài nói rõ: Ngài không đồng-thuận với hành-động như thế cho 
đến chết, giả như Ngài được yêu-cầu làm thế hoặc vào lúc sự việc xảy ra như 
thế, cũng vậy. Chiếc bánh Ngài bẻ ra ở tiệc Tạ Từ chính là biểu-tượng cho sự 
việc Ngài từ-khước mọi quyền-uy/thế-lực về chính-trị. Lời tỏ bày điều đó cho 
Giuđa Iscariốt khi Ngài nói rõ: việc anh đang suy-tính không thể nào chấp-nhận 
được.  
 
Nhưng anh ta không hiểu điều Ngài nói, nên mới đi đến quyết-định giao nộp Thày 
mình, là người mà theo anh, đã phản lại ý của cả dân-tộc Do-thái. Và anh tự nghĩ: 
chỉ mình anh mới là người khám-phá ra ý-đồ của Chúa nên có trọng-trách phải 
giao-nộp Đấng “Thiên-Sai-giả” là Thày mình cho quyền-uy thế-trần. Anh làm thế, 
vì không hiểu hoặc không thể chấp-nhận tính-chất rất mới mà Đức Giêsu Bậc 
Thày của anh đã mang đến cho giới cầm quyền, cho đồ đệ và mọi người ở đời. 
Nét đặc-trưng nơi sự việc này là ở bánh-là-Lời-Ngài trong tiệc Tạ Từ hôm ấy đã 
được bẻ ra và trao cho anh. 
 



Nay, lại có vấn-nạn như thể hỏi rằng: hôm ấy, Đức Giêsu làm thế là có ý gì? Câu 
trả lời, sẽ là và phải là: Chúa vẫn có ở đó không xa rời ai. Ngài có trực-giác rất 
thực và biết rất đích-xác tình-hình của Ngài. Ngài biết rõ yến-tiệc hôm đó là buổi 
cuối để Thày trò gặp nhau. Ngài, quả đã rơi vào tình-cảnh rối rắm về thần-tính, 
nên mới bảo: “Một người trong anh em sẽ bội phản Tôi”. “Người phản lại tôi đang 
có mặt ở đây, ngồi cùng bàn với tôi ở tiệc này”. 
 
Ngài nói theo tư-cách lãnh-đạo toàn nhóm như nhóm-hội đoàn-kết. Ngài thừa 
hiểu tình-tiết tế-nhị rất cùng cực và đầy kịch-tính như để cảnh-giác mọi người 
trong nhóm, nên mới bảo: “Có người trong nhóm của ta sẽ gãy đổ”. Nhưng, Ngài 
không nói rõ người ấy là ai. Có thể là bất kỳ ai trong nhóm của Ngài. Ngài biết rõ: 
có lẽ đây là buổi kết-nối tồi nhất, nhưng không biết người đó sẽ là ai, nên Ngài lại 
bảo: “Một người trong anh em sắp sửa phản-bội Tôi”. Ngài nói thế, không để 
khiêu-khích toàn nhóm, nhưng cốt cho thấy Ngài đang ưu-tư về tinh-thần của 
toàn nhóm, do Ngài dựng. “Một người trong anh em”, câu này được chuyển đến 
mọi người trong nhóm. Ta biết, ngang qua suy-tư nhận-thức mãi về sau, là: tất cả 
các môn-đệ Ngài đều biến đi nơi khác, khi thấy Thày mình bị giới cầm quyền bắt 
giữ. Có lẽ, môn-đồ Ngài làm thế, là vì các thánh nay đã thất-vọng tràn-trề về Thày 
nên nghĩ rằng: Ngài không phải là Đấng Thiên-Sai như các ngài trông-ngóng. 
 
Thật sự, các bữa tiệc tổ-chức bên phương Đông, tiệc chủ thường hay gắp cho 
thực khách cùng bàn các miếng ăn ngon/bổ do họ chọn, cốt để vinh-danh vị ấy 
theo cách đặc-biệt. Cử-chỉ này, tạo ấn-tượng lên tương-quan chủ/khách ở bữa 
tiệc. Các vị chỉ làm chứ không nói, nhưng cử-chỉ này lại là đặc-trưng quan-hệ 
đặc-biệt trong cuộc sống. Đức Giêsu cũng tiếp/gắp cho Giuđa Iscariốt một mẩu 
bánh được Ngài bẻ ra. Ngài thực-hiện cử-chỉ ấy với cung-cách hơi chần-chừ, ái 
ngại; nhưng để cho Giuđa Iscariốt thấy được cách-thức tư-riêng/cá-biệt Ngài tỏ-
lộ. Và khi ấy, qua động-thái tiếp/gắp trao mẩu bánh đã bẻ ra, Ngài có trực-giác 
biết Giuđa Iscariốt không còn xử-sự như đồ-đệ Ngài nữa, mà chỉ là kẻ kình-
chống/đối-kháng, tức: những người không tin vào đường lối xử-sự của Ngài theo 
cách đó. Ngài vốn biết đồ-đệ nào không tin điều Ngài vừa nói về bánh “được bẻ 
ra” và cuộc sống có thân mình “bị bể gẫy”. Hành-xử mang tính bằng-hữu này, đã 
dấy lên nơi Giuđa Iscariốt cơn giận quá mức khiến anh bội-phản Thày mình.  
 
Đức Giêsu thừa hiểu cơn giận ấy không thể lắng xuống nhưng cứ tiếp-diễn tạo 
hệ-quả “đối-đế”, rất chung cuộc. Đức Giêsu giữ riêng điều này nơi cung lòng 
trầm-lắng của Ngài. Ngài không muốn cho nhóm đồ-đệ của Ngài biết chuyện ấy, 
sợ rằng các đồ đệ này, sẽ tức-tốc trả-đũa lên Giuđa. Và, Chúa nói: “Điều anh định 
làm, thì hãy làm nhanh lên”. Lại có vấn-nạn khác cứ hỏi: sao Chúa không cản 
Giuđa để anh đừng làm thế? Phải chăng, Ngài vẫn tôn-trọng tự-do của anh? 
 
Từ lúc đó, Giuđa rời bỏ toàn cả nhóm. Anh làm thế, “sau khi” bánh-lời-Chúa được 
bẻ ra, và “trước khi” Đức Giêsu trao chén-lời-Ngài tặng cho tông-đồ. Chỉ sau khi 
Giuđa rời yến tiệc, Chúa mới nói đến sự việc Máu Ngài đổ ra cho mọi người. 
Thảm-kịch do Giuđa thực-hiện xảy đến vào lúc Chúa phán-định trên bánh và 
rượu. Chúa nâng chén lên miệng như cử-chỉ tượng-trưng hầu diễn-tả tình-huống 



quyết rằng Ngài đang ở tình-trạng đó, tức: hệ-quả của bội-phản đang diễn ra. 
Đây, là trạng-thái rất bất-lực. 
 
Bản thân tôi thường vẫn nghĩ: đây là “Ơn cứu-chuộc”, cho chính Ngài và cả ta 
nữa.                                                                                        

      

Ơn Cứu-chuộc, 
và ý của các tác-giả Tin Mừng  

 
Đến đây, tôi muốn hé mở một cánh cửa nhỏ, để anh em mình thấy được là: khi 
xưa, các tác-giả Tin Mừng từng đưa ra nhiều ý-tưởng mới mẻ vào từ-vựng “Ơn 
cứu-chuộc” trong khi mọi người, lúc đó, lại cứ đặt căn-bản thần-học trong Đạo lên 
mỗi cụm-từ “lytron” tiếng Hy-Lạp thôi, bởi các thánh-sử đều hiểu rõ điều Đức 
Giêsu làm, vào mọi lúc.  
 

Ở đây, tôi dựa phần lớn vào bài viết của tác-giả Alberto de Mingo 
Kamimouchi, ghi trong cuốn: “But It Is Not So among You: Echoes of Power 
in Mark 10: 32-45, London, T and T Clark, 2003”. Bài viết này, lúc đầu là 
luận-án đệ-trình lên Trường Thần-học Dòng Tên ở Berkeley, California dưới 
sự bảo-trợ của John Donohue. Tác giả bài này, là một linh-mục Dòng Chúa 
Cứu Thế từng đứng bục giảng-dạy tại Madrid, nước Tây Ban Nha; và khi 
ấy, ông là Thư Ký Tổng Quyền Dòng phụ trách vai-trò hướng-dẫn tâm-linh. 

 
Sở dĩ tôi chọn mở đầu ở đây bằng tư-tưởng do thánh-sử Máccô ghi, là vì thánh 
Máccô là tác-giả từng đưa ra nhận-thức hay nhất về “Ơn Cứu-chuộc” nên vẫn 
bảo: Đức Giêsu đến với trần-gian không phải để được người trần-gian phục-vụ 
nhưng là để phục-vụ người ở gian-trần; và Ngài đến với con người là để “thí 
mạng sống Ngài làm giá chuộc muôn người.” (Mc 10: 45)  
 

Ở đây xin nói sơ qua một chút về ngôn-từ. Không biết bên tiếng Việt dịch-
nghĩa ra sao, chứ bản dịch tiếng Anh ở đoạn này xem ra dịch hơi “yếu” đến 
mức không đúng cho lắm. Chúa cho đi, không phải sự sống của Ngài, cho 
bằng cả “tâm-thân” Ngài. Và, Ngài tặng ban “tâm-thân” Ngài hiểu theo nghĩa 
cụm-từ “Lytron” bên tiếng Hy-Lạp, là từ-vựng chính buộc ta phải xem xét 
ngay với tự-vựng tiếng Aram là ‘hoi polloi”, tức khối lượng những người 
không mang bất kỳ tên gọi một ai hết. Đây là sự-việc nói về “tình yêu dành 
cho tha-nhân” được hiểu một cách không hạn-hẹp về sự chết của Ngài, 
nhưng bao gồm mọi thứ thuộc toàn-bộ con người của Ngài và toàn-bộ tất 
cả những gì Ngài làm trong đời, cả bản-thể Ngài cũng như những gì Ngài 
làm trong cuộc sống có Phục sinh/trỗi dậy. Đây là sự “cho đi” chính bản-thể 
của Ngài, chứ không chỉ mỗi cuộc sống rất xác-phàm của Ngài mà thôi. Đó 
là tính-cách “lytron”, ban đầu được sử-dụng để đề-xuất ý-nghĩa một “thế-
chấp bảo-kê” cho những ai được đưa vào tương-quan giao-ước rất miên 
trường. Họ là ai? Là chúng dân ở khắp nơi, bất cứ nơi nào cũng có họ ở đó. 
Họ là những người bị bỏ rơi, quên lãng, tức những kẻ bị hạ giá/xuống cấp ở 
bất cứ xã-hội nào đặt dưới hệ-thống quyền-lực hoặc cơ-chế của đế-quốc. 



 
Thánh Máccô đã duyệt ngang qua tiến-trình kiến-tạo ý-nghĩa rất mới cho cụm-từ 
“lytron” bên tiếng Hy Lạp. Diễn-tả như thế, thánh-sử Mác-cô phải lần từng bước 
một trong suy-tư/nghĩ ngợi, và cũng bị lo ra/chia trí một đôi lúc. Thánh-nhân 
không bắt đầu suy-tư về sự việc cứu-độ của Chúa, nhưng vào những suy-tư về 
quyền-lực và thánh-nhân tự nghĩ phải làm sao đối đầu với những sự việc như thế.  
 
Đức Giêsu ở Tin Mừng thánh Máccô cũng nghĩ ra phương-án bãi-bỏ/lật-đổ 
quyền-lực. Ngài cũng có ý thực-thi quyền-bính có thẩm-quyền. Vào thế kỷ đầu, 
điều đó mang ý-nghĩa chống-đối mọi cơ-cấu cũng như động-lực tạo quyền-bính 
cũng như mạng lưới kiểm-soát do quyền-bính tạo ra. Chính do việc ngang qua sự 
việc như thế mà cụm-từ “lytron” mang ý-nghĩa về thứ gì đó rất đặc-biệt.  Đoạn văn 
do thánh Máccô viết ở chương 10, câu 32-45 là văn-bản chính-yếu về vấn-đề 
này. Đây là đoạn nói về “những người xuất đầu lộ-diện ra bên ngoài ngõ hầu lãnh-
đạo”.  
 

Ở đây lại cũng xin mở một ngoặc nhỏ để nói rằng: Cụm từ “xuất-đầu lộ-
diện” đây dịch từ động-từ “dokeo” có nghĩa như thứ mùi vị biếm-nhạo nói về 
những người/những vị, lẽ đáng ra, là thủ-lĩnh, nhưng thực tế lại không phải 
thế.  

 
Ơn Cứu-chuộc, 
và chuyện quyền-lực  

 
Tới đây, cũng nên nói thêm một chút về hiện-trạng quyền-lực, để minh-hoạ những 
gì thánh Máccô muốn nói. 
 
Điều này đặc-biệt dẫn về hai đoạn văn do thánh Mác-cô ghi, đó là: đoạn thánh-
nhân kể về việc Hêrôđê Antipas ra lệnh chém đầu thánh Gioan Tẩy Giả ở đoạn 6 
câu 14 - 29. Và, đoạn về vụ xử Đức Giêsu trước toà Philatô ở Tin Mừng Mác-cô 
đoạn 15 câu 1-15. Mỗi trường-hợp, người cầm cân nẩy mực xem chừng như, tuy 
được tự-do quyết-định mọi việc trong phạm-vi thẩm-quyền mình có, nhưng lại bị 
cơ-chế quyền-lực buộc phải đưa ra phán-quyết ngược ý mình. Mỗi vụ, tuy mặt 
ngoài xem như được đặt trên bàn cân để quan-án có quyền chọn-lựa theo ý của 
mình. Đó là cơ chế luật-pháp từng diễn-trình suốt hai thế-kỷ đầu đời, tựa hồ như 
hệ-thống đối-đầu chủ/khách về mối vinh-quang/tủi hổ như điểm trổi-bật nơi con 
người. Trên thực-tế, điều này bao gồm việc tạo-thành quyền-lực cho người có 
ảnh-hưởng chính-trị, tức: các quan-chức làm việc trong phạm-vi quyền-lực cốt tạo 
nối-kết với các chính-trị-gia đầy hứa-hẹn trong tương lai, mai thời. Người nắm 
thực quyền, thật ra, cũng không phải là nhà lãnh-tụ biệt-lập hoặc các vị có quyền 
sinh sát đám nô-lệ giống như thế. Nhưng, họ lại trở-thành một thứ nô-lệ do có 
tương-quan chính-trị và xã-hội, mà xét ngoài mặt, họ vẫn muốn duy-trì quyền-lực 
riêng của họ, thôi.  
 
Đức Giêsu, khi đáp trả yêu-cầu từ hai đồ đệ của Ngài là: Gioan và Giacôbê về 
ước-vọng được một người ngồi bên tả và một người ngồi bên hữu Chúa, Ngài đòi 



các thánh phải có cuộc sống độc-lập không ràng-buộc vào hệ-thống quyền-lực do 
các chính-trị-gia tạo ra, để gài bẫy họ, tương-tự như Hêrôđê Antipas và Philatô 
từng làm, khi trước. Âu, đó cũng là “hệ-thống quân-giai” mà tông-đồ Chúa vẫn 
muốn có được quyền-hành đặc-biệt dành cho các ngài. Hêrôđê Antipas, lại đã 
không có đủ quyền để tự mình thoát ra khỏi mọi hệ-lụy có bất-công ở cấp cao, khi 
ông đưa ra quyết-định chém đầu thánh Gioan Tẩy Giả.  
 
Với thánh Mác-cô, biến cố chém đầu thánh Gioan, lại diễn ra trong một ngày khá 
đẹp trời, tiếng Hy-Lạp gọi là hemera eukarios. Đẹp trời ở đây, không hiểu như 
những gì có lợi cho công-lý hoặc cho thánh Gioan Tẩy Giả. Nhưng có thể nói: 
Hêrôđê Antipas vì ngu-dại, nên mới bị lọt bẫy của quyền-lực do ông tạo ra. Bởi, 
ông đã “hứa nhăng hứa cuội” với con gái riêng của vợ hờ mình vừa kết-nối. Và từ 
đó, ông không còn uy-lực gì trên ai khác, nếu ông quyết-định rút lại lời hứa một 
cách thiếu suy-tính. Chừng như ông bị loá mắt hoặc quá bối rối không biết tính-
toán sao cho phải lẽ. Dù người đàn bà ở trình-thuật muốn ông chém đầu thánh 
Gioan Tẩy Giả, đã tỏ ra lắm mưu nhiều kế, dám sử-dụng quyền-thế hơn các 
chính-trị-gia này khác. Philatô cũng thế, thoạt đầu ông chẳng muốn dây-dưa gì 
với cái chết của Đức Giêsu, mà chỉ hành-xử theo tư-cách của quan-chức đứng ở 
ngoài mà thôi. Nhưng, bỗng dưng ông lại rơi vào hệ-quả chồng-chất lên vai của 
người có tương-quan với đám người đầy quyền-uy thế-lực, tức: đám người La 
Mã, rất thực-dân. Philatô được mô-tả như người mất tự-chủ, giống hệt trường-
hợp của Hêrôđê Antipas. Cả hai, bị trói buộc trở thành nô-lệ cho một thứ hệ-thống 
mà chính họ lại không có quyền-thế nào để đổi thay. 
 

Có điều lạ, là: trong Bài Thương Khó do thánh Máccô ghi, Đức Giêsu lại bị 
giới quyền cao chức trọng người La Mã hạch hỏi xem Ngài có là Vua-dân-
Do-thái, tức: cũng là người có quyền chức tương-đương nơi dân Ngài, 
không. Sở dĩ Philatô hỏi thế, là vì ông đã bị đám người Do thái có quyền thế 
là các thượng-tế trong đạo, cứ bủa vây, xúi giục ông làm những việc như 
thế. Thế nhưng, Đức Giêsu vẫn lặng-thinh không nói một lời nào, là bởi, 
như ngôn-từ trình-thuật cho thấy: Ngài không thể trả lời theo ý-hướng họ 
đưa ra, bởi Ngài không thuộc hệ-thống nắm quyền nơi họ, như bọn họ. 

 
Đức Giêsu muốn giải-thoát nhân-loại không chỉ với mục-đích đưa nhân-loại ra 
khỏi chốn “lỗi tội” mà còn ra khỏi mạng-lưới của quyền-lực vốn dĩ muốn gài bẫy 
những người cùng vai-trò, ở nơi đó. Điều này cho thấy: có nhận-thức đích-thực từ 
ảnh-hưởng của cơ-chế xã-hội trong mọi quyết-định về chính-trị. Đặc quyền/đặc 
lợi, là cha đẻ của quyền-lực, mà quyền-lực lại đẻ ra bức-bách, bức bách đẻ ra 
sức mạnh. Đương nhiên là cùng lúc, hệ-thống quyền-bính không buộc trở-thành 
một thứ “dê tế-thần” cốt bào-chữa cho hành-xử của người có vai-trò lãnh-đạo, ở 
cấp cao. Nhưng, chính họ là người có bổn-phận đứng lên chống mọi áp-lực của 
xã-hội như thế, trước mặt mọi cơ-chế bất công.  
 
Thành-ngữ mà thánh Máccô sử-dụng cốt mai-mỉa/phản-bác kiểu khuynh-loát, lại 
cũng là ngôn-ngữ để nói lên rằng: thủ-lãnh cấp cao nơi công-quyền lại cũng là nô-
lệ của nhiều thứ. Chương 10 câu 44-45 thấy đầy những ngôn-từ chính-trị mang 
tính hạt-nhân ban đầu mà tiếng Hy-Lạp gọi là protos, lại đứng cạnh chữ “nô-lệ”, 



tức doulos và diakonen có nghĩa là “phục vụ”. Chữ đầu có nghĩa trở thành “nô-lệ” 
rồi. Quan điểm này, thật triệt-để; do bởi cụm từ doulos không chỉ nói về giai-tầng 
thấp ở cơ-cấu quyền-lực mà thôi, nhưng còn diễn-tả như vuột khỏi thành-phần 
cơ-cấu nắm quyền và có uy-lực đầy mình. Chữ ấy, cũng không diễn-tả giai-tầng 
cao nhất, hoặc giai-tầng thuộc loại thứ-yếu hoặc chót hết hiểu theo nghĩa cơ-cấu 
quyền-lực. Đó, lại là thứ gì khác hẳn. Là mặt trái, tức: thông-điệp đầy mỉa-mai 
châm-biếm vốn nằm ngay bên trong cơ-cấu quyền-lực. Nói cách khác, đây thực 
sự là những người biến thành nô-lệ cho quyền-lực. Họ cần được giao cho đám 
thiếu quyền-lực nhất... 
 
Chính bằng vào ánh sáng soi dọi như thế, mà cụm từ lytron tiếng Hy-Lạp phải 
được hiểu cho rõ. Việc sử dụng cụm từ lytron tiếng Hy-Lạp ở trình-thuật thánh 
Máccô đoạn 10 câu 45, cũng tương-tự như bên tiếng La-tinh có thành-ngữ sui 
generis – tức: có nghĩa mỉa-mai/châm-biếm bị đảo-ngược một cách cố ý. Từ-ngữ 
này, hiểu theo bối-cảnh Hy-Lạp, được nối-kết với tình-trạng nô-lệ và việc giải-
phóng đám người ấy. Trong khi đó, Đức Giêsu ở trình-thuật thánh Máccô có 
nghĩa là Ngài sử-dụng từ-ngữ như thế là để nói lên rằng “cái giá” của sự tự-do 
thoát khỏi tình-trạng nô-lệ để vào với “toàn bộ hệ-thống” quyền-lực, là việc chấp-
nhận vai-trò doulos, ở ngoài hệ-thống. Bản-văn phụ-thuộc này, chừng như đề ra 
rằng chỉ còn phương-cách độc-nhất ngõ hầu thiết-lập sự chuyển-tiếp hoặc cứu-rỗi 
là ra khỏi cảnh-tình đó, mà thôi. Thế nghĩa là, nếu dùng ẩn-dụ và đường lối đối-
chọi, thì: đây là “cái giá” của thứ tự-do rất vô-giá.  

 
Ơn Cứu-chuộc, 
và ý kiến của quần-chúng 

 

Với xã-hội Địa Trung Hải thời cổ xưa, dân chúng ban đầu thường sống với ảnh-hình 

“người của quần chúng”. Nên, ở đây, tôi sẽ sử-dụng bài viết của J. Albert Harriel, có tựa-

đề là Slaves in the New Testament: literary social and moral dimensions, Fortress 2006. 

Bài này được tác-giả J. Pilch và B. Malina hiệu-đính và đưa lên Review of Biblical 

Literature, May 2006.                          

Có thể nói, những người vừa đề-cập ở bài trước, lại biết rất rõ những gì mà người sống gần 

cận đã nhận ra tựa hồ như câu nói được Chúa bảo: “Mọi người nghĩ Thày là ai thế?”. Họ chấp-

nhận điều ấy và hành-xử hệt như vậy và cũng phản-ứng lại những chuyện giống như thế, rồi lại 

tự tách riêng ra để không bị phía “đối lập” có thể nghĩ và nói mình cũng giống vậy. Thoạt đầu, 

họ ứng-đáp lại phán-đoán theo khuôn mẫu đã đưa cho họ ; ở nơi đó, họ bị đóng khung theo hệ-

thống quân-giai, cũng tương tự. Ở nơi đó, có cái-gọi-là “ý-thực-hệ về người chủ”; bởi, cũng cần 

coi họ như “bậc chủ” của những người từng được coi là “nô lệ” có liên quan đến chúng ta.  

Cũng xin thêm ở đây, là: theo văn-hoá của người La Mã thời đó, cấp lãnh-đạo cần phải đóng 

đúng vai-trò và phải được mọi người tôn-trọng như đấng chủ-quản có quyền-lực, mới được. Ai 

đó được coi là “chủ”, sẽ thay-đổi bản-vị mình và mặc lấy nhân-vị/bản-thể lâu nay được gán cho 

mình. Rồi từ đó, lại cho rằng: mình sở-hữu người khác. Và, một khi người nào trở-thành nô-lệ, 

tức tùy thuộc người khác, thì khi ấy, họ sẽ bị thay-đổi bản-vị mình luôn. Và, dù nam hay nữ, họ 

vốn đã mang bản-chất “nô-lệ” rồi, nên sẽ tha-hoá khỏi bản-chất nhân-vị của mình từ dạo trước. 

Điều này, lại sẽ trải rộng đến độ mọi người đều hiểu là: thân-xác người nô-lệ (tức: làm thân nô-



lệ thể-xác) đã bị người khác sở hữu con người mình rồi, nên không còn tự-do nữa. Khi ấy, 

người chủ có quyền mua bán/đổi chác nô lệ tùy-thuộc mình, tức: những ai làm thân nô lệ đều 

có thể bị mua/bán cho người khác để họ sở hữu mình.  

Cũng từ đó, mọi người đều cảm nhận thật sâu lắng về kinh-nghiệm làm thân nô lệ hệt như 

những gì được qui-định thành luật. Người người đều nghĩ rằng: ở ngoài đời, cũng có nhiều kẻ 

thù giống như nô lệ. Bởi, một khi đã làm thân nô-lệ rồi, những người này vẫn tìm cách nắm chặt 

qui-định đặt ra cho mình và đem nó vào với tâm trạng sống thực của mình, thôi. Nô-lệ nào cũng 

tìm cách biến những khinh-khi, thoá-mạ thành lợi-điểm và thực thi quyền-lực từ đáy vực ở bên 

dưới. Thế nên, thực-tế không cho phép ai có được lựa chọn nào hết. Tức: không có quyền lực 

chọn làm nô-lệ hoặc chủ-nhân ông, bao giờ. Điều này đã hằn in dấu ấn nơi luật bất thành văn 

của thứ “nội-qui” có ghi rõ “nội-tình” xuyên qua các nền văn-hoá ở thời đó, tại Địa Trung Hải. 

Cũng nên nhớ, rằng: điều này phản-ảnh từ thư Côlôsê, Êphêsô, sách Giáo-huấn Đi-đa-kê, Tín-

lý Tông Đồ cùng thư của thánh Barnaba cũng như thế. Xem thế thì, các nô-lệ đều thuộc về chủ-

nhân-ông, cũng giống như con cái thuộc về cha mẹ, vợ thuộc chồng mình; và, theo cách thức 

đó thì Đạo của Chúa hợp-thức-hoá những sự việc tựa hồ như vậy; con dân mọi người đều 

thuộc về Chúa là Đấng Chủ-quản gia đình một cách khiếm-diện. 

Ở đây, lại cũng xin mở một dấu ngoặc để chú thích, rằng: thánh Máccô đã bài bác 

thứ “nội-qui gia-đình” như trên một cách có hệ-thống, như: tương-quan chủ/nô đã 

bị thánh-nhân loại bỏ, và mọi người trở nên con cái; phụ nữ đồng quyền với nam-

nhân và ngay Thiên-Chúa nơi Đạo của Đức Kitô cũng không hề mang cùng một 

trạng-huống như các thần ngoại-đạo. 

 

Đức Giêsu, như ta thấy ở trình-thuật được thánh Máccô diễn-tả, Ngài đã bước ra khỏi toàn-bộ 

viễn-ảnh tương-quan chủ/nô. Ngài khác hẳn thánh Phaolô; bởi thánh Phaolô nhất-quyết chủ-

trương cũng như từng tìm cách chứng-tỏ tính kiên-trì và quyết-tâm của thánh-nhân về những 

chuyện đại-loại như thế và cả những chuyện ngang qua đó, mà có. Và, Chúa cũng ra khỏi mọi 

tình-huống rất tương-tự. 

Cũng nên ghi nhớ thêm rằng: “chế độ nô-lệ” không chỉ là một thực-tại xảy đến với thế-giới cổ 

xưa mà thôi. Ngày nay, vẫn có tình-trạng nô-lệ nơi lực-lượng lao-động ở khắp chốn; ở cả 

những trò bán-buôn/mậu-dịch và khai thác thể xác con người, trên thực-tế. Cảnh-sát quốc-tế 

từng cho biết tình-trạng bán buôn nô-lệ, trên thực tế còn vượt quá chuyện buôn bán ma túy 

hoặc súng ống nữa. Thật ra, đang xảy đến những chuyện sắp xếp dời đổi rất nhiều người ở 

vào tình-cảnh dễ bị thương-tổn hơn cả.  

Hiện có đến 12 triệu 3 trăm ngàn người, trên thế-giới, đang bị cưỡng-bức lao-động hoặc doạ 

nạt đủ điều mà phân nửa con số những người này đang trong tuổi vị-thành-niên; đồng thời, hơn 

phân nửa là các nữ-phụ còn rất trẻ. Họ xuất hiện ở hiện-trường lao động xây cất, hoặc các 

nông-trại hoặc đang ra sức lao-động tại các nhà máy nóng bức đến vã mồ hôi suốt buổi làm; có 

người lại cứ bị ép buộc thành người ở đợ tại nhà riêng. Có người còn bị ép-buộc làm ma-cô/đĩ 

điếm. Phần đông những người chịu cực-hình như thế đang lao-động cật-lực ở châu Á và đa 

phần vẫn đang sống và làm việc tại Trung Quốc. Nhiều người từ quê ra tỉnh hoặc lên thành-phố 

để kiếm sống qua ngày, họ chẳng có quyền hạn gì, có khi còn chẳng được coi là người nữa. 

Lương-hướng lại quá thấp để có thể sống sót. Phần đông những người này đều bị kỳ thị, cách-

ly hoặc phân biệt đủ kiểu. Phần đông giới chủ còn tìm cách tịch-thu căn-cước, giấy tờ tuỳ thân 



để biến họ thành đám người sống ngoài luật pháp rất dễ bị cầm cố, giam giữ bất cứ lúc nào. Họ 

buộc phải nhắm mắt lao động cật-lực mà chỉ nhận được thù-lao rẻ mạt; thường bị bắt làm suốt 

đêm không nghỉ tại các căn hộ chật hẹp không lành mạnh theo đúng nghĩa của căn hộ. Họ quả 

là tù-nhân theo hình-thái nào đó, rất bi ai.        

Ơn Cứu-chuộc, 
và lập-trường của thánh Luca và thánh Gioan: 
 
Thánh Luca: 
Thánh Luca có cùng quan-điểm với thánh Mác-cô và còn tiến xa hơn thế nữa. Ở đây, tôi dựa 
vào bài viết của tác-giả Brian Capper, Reciprocity and the Ethics of Acts, Grand Rapids, 
Michigan, Eerdmans, 1998. 
 
Với thế-giới La-Hy thời cổ đại, thì: mỗi khi có vị chủ-quản nào ở cấp cao  ban-bố thứ gì đó cho 
người ở dưới tức: những người không có khả-năng trang-trả tiền bạc, thì cấp trên sẽ được coi 
là “ân-nhân” của người ấy. Và từ đó, giữ mãi danh-xưng và tước-hiệu này cho các việc khác 
mang cùng một cung-cách giống như thế.  
 
Vì thế nên, với thế giới cổ-đại, thật ra không có tình bạn mật-thiết trên/dưới, mà chỉ có tương-
quan được thiết-lập giữa ân-nhân (tức người chủ) và người nợ ơn, thôi. Tin Mừng thánh Mác-
cô đoạn 10 câu 42, tác-giả lại cũng nói về việc Đức Giêsu ngăn cấm môn-đồ Ngài mơ tưởng 
chức-tước thủ-lĩnh, tức không được làm “chúa tể” của ai hết. Và, cũng không được phép đảm-
nhiệm vai-trò của bậc trên, tức: chỉ muốn ra lệnh cho mọi người ở mọi nơi, như bậc chủ. Đại để 
câu trên có ý nói: nơi anh em, không ai được phép đối xử theo kiểu cấp trên/thuộc hạ ở dưới 
hoặc như cung-cách chủ/nô, hoặc thày/tớ.  
 
Thánh Luca còn tiến xa hơn thế nữa, như có ghi ở chương đoạn 22 và 24, thánh-nhân lại vẫn 
khuyên đồ-đệ Chúa đừng bao giờ dung danh-nghĩa ân-nhân/kẻ cả với ai hết, để ban phát ân-
huệ từ trên cho kẻ dưới. Sách Công-vụ, thánh Luca lại cũng nhấn mạnh đến việc sẻ-san của 
ăn/thức uống cho mọi người mà không trông đợi họ trả ơn, mời lại mình. Nói như thế có nghĩa, 
là: đồ đệ Chúa phải ra khỏi hệ-thống kiếm-tìm lợi-lộc cho riêng mình. Bởi, có ra khỏi hệ-thống 
trên/dưới cũng như chủ/nô hoặc thày/tớ, thì cộng-đoàn mình mới đích-thực là cộng-đoàn của 
Chúa và mới đúng là có Ơn cứu-chuộc, hoặc cứu-rỗi. 
 
  
Thánh Gioan 
Với tác giả Tin Mừng thứ tư, ta thấy thánh-nhân cũng sử-dụng cùng một ngôn-ngữ tựa như thế. 
Ở đây tôi dựa vào bài tường-trình từ Colloquium Biblicum Lovaniense LIV (2005), đặc-biệt là 
bài đóng góp của Jorg Frey có tựa đề là: Ephemerides Theologicae Lovanienses 2005, 567-
614.  
 
Nhiều văn-bản rút từ Tin-Mừng thánh Gioan trong đó nói Đức Giêsu chết, là Ngài chết cho bạn 
bè Ngài, cho đàn chiên theo tư-cách Chúa Chiên Lành.  
 
Thành-ngữ “chết cho” bên tiếng Hy-Lạp thật rất hay. Người Hy-Lạp sử-dụng cụm-từ 
“apothnesko”, nếu dịch từng chữ theo thứ-tự như sắp chữ, thì phải dịch là “cho đi để chết”.  
 
Thánh Gioan ưa sử-dụng cụm-từ nào khác thay vào đó, tương-đương với tiếng Hy-Lạp mang 
ý-nghĩa như “paradidomai”, tức: “trao tận tay”. Thánh-nhân thừa-hưởng những điều này từ 
truyền-thống Nhất-lãm. Truyền-thống này, với từ-vựng “paradidomai” vừa có nghĩa một hành 
động mang tính “bội-phản”, lại vừa là động-thái của Thiên-Chúa cốt cho thấy Đức Giêsu đã để 
phàm-nhân lấy đi chính Sự Sống của Ngài.  
 



Và, thánh Gioan chọn ý-nghĩa thánh-thiêng khi nói đến động-thái rất đặc-trưng của Chúa. 
Thánh-nhân tái định-nghĩa từ-vựng này bằng từ-vựng “didomai” tức bỏ đi tiếp-đầu-ngữ “para” ở 
đằng trước và biến nó thành từ-vựng mang ý-nghĩa động-tác cứu-rỗi của Thiên-Chúa ở trong 
và ngang qua Đức Giêsu. “Didomai”, dịch sát chữ, là “ban phát quà tặng”.  
 
Xem như thế, ta không thể ban phát thứ quà gì khác, trừ phi ta sống “cho” người khác, “vì” 
người khác, thôi. Thiên-Chúa sống “vì” ta và “cho” ta, Ngài tặng cho ta cả Thân mình Ngài, nên 
ta là kẻ được ban-phát, tức được “tha/ban”. Thánh Gioan triển-khai ý-nghĩa xa hơn thế, bằng 
vào từ-ngữ và với chữ-nghĩa. Thánh-nhân vẫn cứ suy rằng: việc Đức Giêsu tặng ban chính 
Thân mình Ngài có nghĩa là: Ngài “hy sinh” sự sống của Ngài, tiếng Hy-Lạp diễn-tả việc này 
bằng từ-vựng “tithemi”.  
 
Tin Mừng thánh Gioan cũng đề-cập đến việc Chúa hy-sinh, là: Ngài hy-sinh “tâm thân” của 
Ngài, hy-sinh cuộc sống phàm trần của Ngài, nhưng sự sống ấy tràn đầy Sức Sống vốn có nơi 
Sự sống của Thiên-Chúa. Việc hy-sinh/hạ mình này, đã ảnh-huởng và gợi lên việc Chúa tặng 
quà ngang qua động-thái “hy sinh/hạ mình” của Ngài. Việc ban tặng như thế tạo nghĩa cho việc 
Chúa yêu-thương con người theo cung-cách cũng giống thế.  
 
Có thể nói: theo tính-cách rất đúng-đắn của ngôn-ngữ ta thường sử-dụng, thì: Đức Giêsu đích-
thực “vâng phục” Tình Thương-Yêu của Thiên-Chúa. Ngài lắng nghe và trao ban toàn tâm Ngài 
cho Tình Thương-Yêu một cách trọn vẹn. Và như thế, Ngài cũng diễn-đạt cách trọn-vẹn nhất ý-
nghĩa của Tình Thương-Yêu đích-thực của Thiên-Chúa. Thánh Gioan đôi lúc cũng chơi chữ 
qua cụm-từ như thế. Sau khi Đức Giêsu chết đi, thánh Gioan còn nói các thánh tin-tưởng vào 
Đấng mà các ngài từng “nâng-nhấc”. Và, thánh-nhân xem ra đã hiểu điều đó qua tiếng Do-thái. 
“Tin tưởng” đây, tức tựa-nuơng vào thứ gì đó, tuỳ-thuộc vào ai đây. Thành thử, có người 
thường vấn-nạn hỏi rằng: ta có tin-tưởng vào người mà mình “nâng-nhấc” không? 
 
Nhiều nhà chú-giải còn đề-nghị: ngôn-từ thánh Gioan viết ở chương 6 trong Tin Mừng thứ tư, 
có nghĩa: thịt Ta là Sự Sống cho thế-gian, vốn được dùng làm lời nguyện Thánh-Thể ở phụng-
vụ. Riêng tôi không nghĩ rằng đề-xuất này diễn rộng cả ở Tin Mừng thánh Máccô viết ở đoạn 10 
câu 42.  
 
Có lẽ, nội-dung ý-nghĩa của lời nguyện-cầu ta thường đọc ở câu “Tâm thần của Ta là để đoan-
chắc lời bảo đảm từng hứa cho những kẻ nghèo hèn vô danh tiểu tốt”, tưởng cũng nên dùng 
câu đó theo nghĩa nào tương-xứng với nội-dung của lời cầu ở Tiệc Thánh-Thể thay cho câu 
vẫn thường nghe, là: “Thịt Ta ban cho các con, máu Ta đổ ra cho các con...” 

 
 
Ơn Cứu-chuộc, 
và giòng suy-tư cùng một chiều  

 
Ngày 7 tháng Năm 2006, tuần báo The Catholic Weekly ở Sydney, trong mục giải đáp thắc 
mắc, Lm John Flader có trả lời một số câu hỏi do bạn đọc gửi đến những vấn nạn như: tại sao 
Đức Giêsu phải chết? Ngài chết có phải để chứng minh rằng Thiên-Chúa yêu thương loài 
người chúng ta không? Phải chăng Ngài chết cách đặc-biệt như thế là để cứu ta khỏi mọi tội 
của gian trần? Ngài chết đi, hẳn cũng vì lý do chính-trị nào đó chứ? Phải chăng Ngài chết chỉ 
cốt để thách-thức giới cầm-quyền ở nhiều nơi mà thôi không? Chết như thế, là Ngài để lại cho 
ta một bài học khách quan và đơn giản? Phải chăng Ngài có chết, mới đem đến cho ta sự tha-
thứ có từ Thiên-Chúa-là-Cha? Và đơn giản hơn, nội việc Ngài chết đi cũng đủ nói lên quan-
điểm/lập-trường nào đó khiến mọi người đều quan-tâm? 
 



Sở dĩ tôi muốn dùng lại các câu hỏi này, ở đây, là để nói lên tính đặc-biệt nơi nhận-thức của ta 
về việc Đức Giêsu cứu chuộc loài người là “đường-lối nhận-thức” rất chung chung của nhiều 
người.   
 
Lm John Flader lại đã không trả lời các câu hỏi do người đọc đưa ra như một tổng-thể để bàn 
thảo, nhưng ông lại gộp chung các vấn-nạn trên thành thắc-mắc duy-nhất chỉ hỏi rằng: phải 
chăng Đức Giêsu chết đi là để cứu-chuộc loài người, tức Ngài đã đền bù tội lỗi của con người 
rồi? Câu trả lời là: Có! Lm John Flader vẫn cho rằng cụm-từ “cứu-chuộc” hoặc “cứu-rỗi”, “cứu 
độ” ngang bằng cụm từ “đền bù tội lỗi”, thế thôi. Mặt khác, ông cũng chẳng bình-giải hoặc định-
nghĩa tự-vựng nào cho riêng rẽ, hết. Ông cho rằng, khi trả lời “có” với luận-điểm tuyệt-đối như 
thế mới phù-hợp với huấn-thị trước-sau-như-một của Kinh Sách và Thánh-truyền ở Đạo mình.  
 
Nhưng sau đó, ông lại trưng-dẫn một số chương/đoạn rút từ Kinh Sách rồi gọi đó là nền-tảng 
của Giáo-hội. Có 6 đoạn Kinh Sách được ông trưng-dẫn cũng trong cùng mục-đích đó. Có 
đoạn tập-trung vào câu chuyện được bàn-thảo nhiều hơn chương/đoạn khác. Tuy nhiên, đoạn 
nào cũng bao gồm các tự-vựng như: cứu-chuộc, tội lỗi, thứ-tha, hoà-giải, chuộc tội. Làm thế, 
chỉ cốt trả-lời cho các thắc-mắc thông thường có liên-quan đến vấn-đề đặt ra. Nói cách khác, 
ông làm như thế cũng đủ để đáp-ứng và thực-hiện mục-tiêu đề ra trong một bài viết khá ngắn 
cho tuần báo đạo. Bởi, tất cả đều dẫn đến cao điểm là lời trích từ kinh Tin Kính có từ thời Công 
đồng Nixêa trong đó có câu nói được nhấn mạnh, là: “Vì loài người chúng tôi và để cứu-chuộc 
chúng tôi”. Đã đành là, ngôn-từ đặt ra như thế từng thấy có trong văn-bản Kinh Sách và Thánh-
truyền đã từ lâu.  
 
Tuy nhiên, bản dịch tiếng Anh đâu phải lúc nào cũng giống thế. Thông thường, thì tự-vựng 
được dùng có mục đích để chuyên chở tính-cách được diễn-tả ở tiếng Hy-Lạp là bản-văn gốc 
được sử-dụng ngay từ đầu, tức cho thấy rằng: khi tác-giả viết những điều như thế thành lời nói 
là cốt sử-dụng cho mục-đích viết ra, mà thôi. Tính-cách này được tiếp-tục suốt năm thập-niên 
qua hoặc còn xa hơn nữa, từ một nền văn-hoá khác với văn-hóa của chúng ta.  
 
Ngôn-ngữ ta sử dụng, là để diễn-tả các tư-tưởng không có ở kinh-kệ và/hoặc Sách thánh được 
dịch sang tiếng Anh. Những lời như thế, tuyệt nhiên, không mang tính hời-hợt bên ngoài nhưng 
là hiểu theo cung-cách thần-học, chúng còn phong-phú hơn cụm-từ giản đơn, như: “cứu-
chuộc”, “đền bù tội lỗi”. Thời xưa, các tự-vựng này nói lên thứ gì đó khác hẳn lời dịch mà ta 
thường dùng ở nhiều nơi. Truyền-thống Giáo-hội, chẳng bao giờ mang ý-nghĩa nào như mấy 
tự-vựng ở trên muốn chuyển-tải cả. Đúng hơn, làm thế như là để cho giới kinh-điển ta suy nghĩ 
thêm về niềm tin mình đang có. 
 

Ở đây, cũng nên nói sơ về một số văn-bản đã đề-cập đến sự việc cứu-chuộc theo Kinh 
Sách và một số chương/đoạn ít tập-trung vào các đề-tài như nhiều người vẫn nghĩ là “ơn 
cứu-chuộc”. Thành thử ra, tôi định sẽ nói về các văn-bản này, trước nhất. 

 
Tin Mừng thánh Mátthêu viết ở đoạn 1 câu 21, chỉ đơn-giản cho ta biết tên của Đức Giêsu, tức: 
Đức Giê-Shua hoặc Giô-shua nếu muốn gọi Ngài như thế cũng vẫn được. Và, nếu dịch cho sát 
nghĩa, thì tên gọi của Ngài có nghĩa là: “Đấng Cứu-chuộc”. Và hơn nữa, Ngài cũng sẽ cứu-
chuộc con dân của Ngài khỏi mọi lỗi lầm cùng tội-vạ của họ. Như thế, tức: mở ra vấn-đề ý-
nghĩa về tội và lỗi không phải hiểu theo nghĩa như dân-gian mọi thời, mọi nơi vẫn giả-định. 
 
Tin Mừng thánh Gioan đoạn 1 câu 29 có nói về những lỗi và tội của thế-giới với thế gian. Ở 
đây, thế-giới hay thế-gian được hiểu như thành-ngữ chuyên-biệt về kỹ-thuật khác với lầm lỗi 
của Ađam, khác với điều-gọi-là “tội tổ tông”, và khác cả với lầm lỡ riêng tư của mỗi người. Tội 
hoặc lỗi như thế, thường được qui-chiếu về một thứ lý-lẽ rất lô-gích, vốn dĩ là đặc-trưng của lỗi 
tội khiến cho “tội lỗi” cứ thế gia-tăng khi nó hiển hiện ở chốn thế-trần. Để nói rằng Đức Giêsu đã 
trút bỏ đi các lỗi cùng tội của thế-trần như thế đã hàm-ngụ rất nhiều nghĩa; mà, một trong các ý-



nghĩa này được dẫn đưa vào thứ lô-gích của tình thương còn mạnh hơn cả bất cứ thứ lô-gích 
nào khác của lỗi tội, về tội lỗi nữa.  
 
Trong thư gửi giáo-đoàn Rôma ở đoạn 5 câu 10 thánh Phaolô có nói: “Ngay khi chúng ta còn 
thù nghịch với Thiên Chúa, Thiên Chúa đã để cho Con của Người phải chết mà cho chúng ta 
được hoà giải với Người, phương chi bây giờ chúng ta đã được hoà giải rồi, hẳn chúng ta sẽ 
được cứu nhờ sự sống của Người Con ấy”. Điều này thực rất đúng. Nhưng, Kinh Sách tiếng Hy 
Lạp lại mang thêm ý-nghĩa nữa bảo rằng: ta hội-tụ với nhau và thu vén đi vào tình thương-yêu 
của Thiên-Chúa. Hơn thế nữa, tình thương-yêu của Ngài còn hiện-diện cả ở bên ngoài để đến 
với ta trong cùng lúc, mà ta vẫn giữ được các khác-biệt của mình. Nhưng, hoà-giải với Thiên-
Chúa, ở đây, lại không phải cùng một thứ như nghi-thức hoá-giải/đền-bù để chứng mình sự 
hài-hoà Ngài ban phát. Tự-vựng hoá-giải hay hoà-giải ở đây mang ý-nghĩa khác hẳn. 
 
Trong thư thánh Phêrô ở đoạn 1 câu 18-19 lại đã ghi: “Anh em hãy biết rằng không phải nhờ 
những của chóng hư nát như vàng hay bạc mà anh em đã được cứu-thoát khỏi lối sống phù 
phiếm do cha ông anh em truyền lại.Nhưng anh em đã được cứu chuộc nhờ bửu huyết của Con 
Chiên vẹn toàn, vô tỳ tích, là Đức Kitô”. Như thế là, thánh-nhân qui-chiếu vào hoạt-động của 
máu Đức Giêsu nơi những điều Ngài làm cho ta tựa như máu huyết mang ý-nghĩa của sự hy-
sinh nơi dân con Do thái. Ở đây, bửu-huyết Đức Kitô có ý-nghĩa của sự hy-sinh nơi điều Ngài 
làm cho ta, nên khác hẳn ý-nghĩa vẫn gồm tóm trong ngôn-ngữ của ta, cả đến ngôn-từ của 
đạo-giáo mà ngày nay ta thường hiểu khác. 
 
Theo một số các nhà chú-giải ở trời Tây thấy sách Ysaya nơi đoạn 53 câu 4-5 lại nói hơi khác, 
như: “Sự thật, chính Người đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta, đã gánh chịu những đau 
khổ của chúng ta, còn chúng ta, chúng ta lại tưởng người bị phạt, bị Thiên Chúa giáng hoạ, phải 
nhục nhã ê chề. Chính người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm; 
người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an, đã phải mang thương tích cho chúng ta được 
chữa lành”, tức: câu này ẩn-tàng nơi văn-chương thi-tứ của chúng-dân ngoài Do-thái mà tác-
giả Ysaya từng hàm ngụ. Nhưng, tác-giả lại không đồng-thuận với quan-niệm giống như thế.  
 
Thành thử ra, các chương sau đó, tác-giả lại đã phản-bác các tư-tưởng này. Có thể, không 
phải tất cả mọi người ai cũng biết rõ chuyện này hết. Và, cũng không đồng-thuận với những 
chuyện đại loại như vậy. Nhưng, làm thế cũng đủ để khiến nhiều người vẫn còn do-dự, lại sử-
dụng nó như lập-trường tư-tưởng có chứng-cứ hẳn hòi.  
 
Trong lời giải-đáp thắc-mắc trên tờ The Catholic Weekly ta vừa nhắc đến, Lm John Flader còn 
trích dẫn hai đoạn Kinh Sách trọng-yếu khác, đó là Tin Mừng thánh Mát-thêu đoạn 20 câu 28 
và đoạn 26 câu 28, đoạn đầu đại ý nói: “Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, 
nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người". Còn, đoạn sau lại 
ghi: “Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra cho muôn người được tha tội”.  
 
Nói chung thì: ở hai trích-dẫn này, tác-giả Mát-thêu đều rút từ Tin Mừng do thánh Máccô viết 
trước, nhưng đã không thay-đổi điều gì, trong đó. Tự-vựng chính được thánh-sử ghi, lại đã 
biểu-hiện một cách chính-xác việc Chúa “ban-phát Tâm-Thân của Ngài như một đảm-bảo cho 
lời hứa với quần-chúng nói chung, chứ không riêng gì cho người Do thái, thôi.”  
 
Buổi nói chuyện hôm nay, chúng ta đã vào với ý-nghĩa chính của văn-bản trọng-yếu này. Điều 
này, muốn nói rằng Đức Giêsu đã chọn con đường đi vào với thứ chính-trị hoặc thứ nào đó 
không mang tính quyền-lực, cốt để ra khỏi cuộc chạy đua phù-phiếm vốn tạo nên mọi khó khăn 
và vi-phạm nơi con người để rồi tìm được ở nơi đó sự tự-do vượt khỏi mọi hình-thái của mọi 
quyền-lực, rất bức bách... 
 

  
Ơn Cứu-chuộc, 



và khúc cuối một giòng suy-tư 

 
Ở cuối bài viết, Lm John Flader có đề-cập đến tự-vựng “chén máu” trong Tiệc Tạ Từ khi Chúa 
nói: “Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra cho muôn người được tha tội”. Lm John Flader 
trích câu này từ Tin Mừng thánh Mát-thêu đoạn 26 câu 28. Trong Tin Mừng Nhất Lãm, chỉ có 
mỗi thánh Mát-thêu là tác-giả duy-nhất sử-dụng thành-ngữ “muôn người được tha tội”, là ở đây.  
 
Cũng thế, ở các buổi phụng-vụ Thánh Thể theo truyền-thống Lutêrô -chứ không riêng gì Công-
giáo- điều này được nhấn mạnh cũng rất nhiều. Đi vào thảo-luận hôm nay, ta sẽ tìm-hiểu ý-
nghĩa của sự-kiện cho ta thấy động-thái phản-bội nơi Giuđa Iscariốt; qua đó, ta thấy Chúa chọn 
đi vào lãnh-vực mới không mang sắc mầu quyền-lực nào hết. Đây là lãnh-vực mới giúp Ngài 
khám phá ra ơn cứu-chuộc cho chính Ngài và cho những ai được nâng-nhấc lên với Ngài để 
cùng Ngài đạt thành-tựu. 
 
Bài viết trên tuần báo nói ở trên, Lm John Flader lại tiếp tục khẳng-định rằng: nhờ vào giáo-
huấn rút ra từ văn-bản như thế, Hội-thánh của ta luôn chủ-trương rằng: Con-Thiên-Chúa-làm-
người đã cứu-chuộc ta bằng cái chết khổ nhục trên thập-tự. Và, công-cuộc cứu-chuộc của Ngài 
tựa hồ như con đường tắt-ngang đưa dẫn người bị mờ-mắt vào với ý-nghĩa của văn-bản. Và, 
văn-bản đây có thể cũng cùng một ý-nghĩa ra như thế. Nói thế, tức: muốn hiểu sao lại thế, thì 
có lẽ, ta cũng nên tạo một thế quân-bình bằng động-thái quay về với công-việc của Ủy-Ban 
Thần-Học Quốc-Tế là cơ-quan từng đăng-tải vấn-đề này.  
 
Đấng bậc phụ-trách dẫn dắt công việc này, khi ấy, là Hồng Y Ratzinger. Và, chính Hồng Y 
Ratzinger -sau này là Đức Giáo Hoàng Bênêđíchtô 16- đã có thẩm-định riêng của ngài ngang 
qua tư-cách của nhà thần-học chính-mạch. Có thể là: ngôn-từ diễn-tả nơi câu viết: “Máu Giao 
Ước đổ ra cho muôn người được tha tội”, nếu không giải-thích cho rõ, có thể sẽ khiến ta có 
cảm-tưởng rằng: tự nơi thâm-tâm của những người từng nghĩ đến, thì văn-bản đây không cố ý 
diễn-tả chỉ chuyện ấy theo nghĩa đen, thôi.                                              
 
Cuối cùng thì, linh mục John Flader lại kết-thúc bài viết của ông bằng hai đoạn trích rút từ sách 
Giáo-lý Hội-thánh Công-giáo để dẫn-chứng cho điều ông biện-minh trước đó. Hai đoạn trích 
này đều nói về việc Đức Giêsu là Đấng Bậc ở trên cao đã “kiến-tạo” nên tội “tổ-tông” để rồi hậu-
quả của tội này lại sẽ đổ lên đầu cộng-đồng nhân-loại. Thật ra thì, sách Giáo-lý Hội-thánh 
Công-giáo cũng để ra hai đoạn viết riêng-rẽ, tách-bạch cùng qui về tội “tổ-tông”, nhưng cả hai 
lại không ăn-khớp với nhau cách trọn-hảo, như ta tưởng. (Ở đây, xin mở thêm một dấu ngoặc 
để nhắn với anh em rằng: sau đây, ta sẽ dành ra nguyên một chương để bàn về tội “tổ-tông” 
cho ngọn ngành, ra nhẽ).  
 
Tuy nhiên, cũng nên nói ngay ở đây rằng, thành-ngữ “kiến-tạo nên sự việc”, là ngôn-từ dù 
không do Lm John Flader chọn, nhưng cũng đã đề-nghị một quan-điểm thần-học riêng-tư mà 
Hội-thánh chưa từng dính-dự vào đó theo cung-cách biệt-lập, có một không hai.  
 
Lạ thay, các đoạn trích mà Linh mục John Flader sử-dụng lại không phù-hợp với khuôn-khổ của 
bài giải-đáp thắc-mắc đăng trên báo, do không đủ chỗ, để người đọc có thể qui-chiếu số lượng 
khổng-lồ gồm các nghiên-cứu/học-hỏi nghiêm-túc về cuộc đời của Đức Giêsu trong vòng chỉ 
hơn một phần tư thế-kỷ, thôi. Bởi những điều như thế, đều dựa trên căn-bản chú-ý nhiều vào 
trọng-tâm của bản-văn đến độ có thể khiến người đọc thêm băn-khoăn/bối rối về văn-bản và về 
lời bình-giải nội-dung mang tính lịch-sử nơi các sự-kiện xảy đến với đời Ngài. Cũng từ đó, lại 
thấy xuất-hiện ảnh-hình đặc-trưng cho thấy cung-cách Đức Giêsu từng sống như thế nào và 
Ngài chết ra làm sao.  
 
Quả là, Đức Giêsu đã sống kết-hợp với người nghèo hèn sống ở thời Ngài, từng bị ức-hiếp đến 
mức độ ra sao. Và, Ngài đã đứng lên bênh-vực họ để chống lại quyền-lực trần-thế và giới cầm-
quyền từng áp-bức những người yếu thế. Ngài cũng đã khổ-sở vì hậu-quả các động-thái ấy khi 



giới có quyền và nắm trong tay quyền-lực đã loại bỏ Ngài rồi giết chết Ngài cách thảm-hại. 
Nhưng Ngài lại đã trỗi dậy từ cõi chết do Thiên-Chúa của những người nghèo hèn ấy đã nâng 
nhấc Ngài. Và, Thiên-Chúa đã thuỷ-chung ở với họ và với Đức Giêsu, cốt duy-trì công-việc của 
Chúa sống-động mãi, ngang qua động-thái giải-trừ mọi độc-hại của quyền-lực.  
 
Động-thái giải-trừ, không là trò chơi được sử-dụng để thay cho quyền-lực; nhưng là để khước-
từ mọi quyền-uy thế-lực đến từ bất cứ nơi đâu, chốn gian-trần. Và, đó lại là ý-nghĩa rất mới 
được Chúa đưa vào làm thành-phần ngôn-ngữ cũ/xưa của Kinh Sách, tựa hồ như tự-vựng “ơn 
cứu-chuộc”, ta thường dùng. Chúa đưa vào đó bằng cách-thế mới của sự sống không quyền-
uy thế-lực nào hết. 
 
Đến đây, tôi muốn trở về với các câu thắc-mắc ban đầu người đọc gửi đến nhờ linh mục John 
Flader giải-thích. 
 
Đức Giêsu chết đi phải chăng là để chứng minh rằng Thiên-Chúa yêu thương loài người chúng 
ta không?  
 
Vâng. Đúng thế. Nhưng, không theo cách rất chung chung như ta thường thấy. Đức Giêsu 
minh-chứng cho ta thấy tình-thương-yêu mà loài người không thể tưởng-tượng được của 
Thiên-Chúa với người nghèo hèn/bé nhỏ, bị áp-bức. Và, bằng vào tình thương-yêu thần thánh 
của Ngài, Thiên-Chúa luôn khước-từ mọi quyền-lực dù chỉ để chống lại những kẻ từng bức-
bách đám “thân-cô thế cô”, đi nữa. Khi nói Đức Giêsu chết đi để chứng-tỏ tình-thương-yêu của 
Ngài với con người, nói như thế không làm giảm-suy những gì Ngài từng thực-hiện. Nếu so 
sánh với ý-tưởng về “tình yêu” thông-thường ở đời, thì Tình-thương-yêu của Ngài, ở đây, cần 
được thăng-hoa dàn trải thật lớn rộng. 
 
Phải chăng Ngài chết cách đặc-biệt như thế là để cứu ta khỏi mọi tội của gian trần?  
 
Ở đây, trước tiên, cần làm sáng-tỏ ngôn-từ ta sử-dụng, như câu nói: “Tội lỗi của chúng ta”. Chỉ 
nên hiểu, là: tội và lỗi mà mọi người hằng phạm phải mỗi ngày, cả những hành-xử đầy tội-
phạm theo nghĩa nặng, ở chốn riêng-tư và có thể cả cuộc sống hiện tại của ta ở nhà nữa, đều 
không dính-dự cách “đặc-trưng/đặc-thù”, nào hết. Chúng ta –hoặc các lỗi tội này/khác của ta 
trong hiện tại- đều không là những “cớ sự” để có thể giết được Chúa.  
 
Mà, chính tính chuyên-quyền lộng-hành ở quyền-lực, trong hệ-thống toàn-trị chuyên hà-hiếp 
người khác, mới là những gì giết chết Ngài, như sử-sách còn ghi chép. Đó là ý-nghĩa diễn-lộ ra 
ngoài của lỗi-tội; và, đã tỏ-bày ngang qua cuộc sống và nỗi chết của Đức Giêsu. Lỗi tội của ta, 
là những tội và những lỗi thuộc loại-hình này, tức: đã dùng đến quyền-lực để hà-hiếp kẻ khác, 
cho đến nay, chỉ thấy hiển-hiện khi chúng diễn-bày quyền-lực ra bên ngoài, trên người khác.  
 

Ở đây nữa, tôi lại cũng xin mở một dấu ngoặc nhỏ để giả-thiết rằng: đôi lúc và theo 
cách-thức nào đó, các lỗi và tội hằng ngày ta vi-phạm, nay có thể tham-gia vào thứ gì đó 
nơi ấy/chốn này, nhưng tôi không nghĩ như thế bao giờ, dù ở vào trường hợp nào đi 
nữa, cũng vẫn vậy. 

 
Nói khác đi, nếu ai đó có phạm tội hay lỗi gì đi nữa, cũng chỉ là vi-phạm những điều chống lại 
tình thương-yêu, tức thể-loại Tình-yêu Chúa từng tỏ-bày cho người đó, qua Đức Giêsu. Tình-
thương-yêu tỏ-lộ cho mọi người, chứng-tỏ Ngài sống và chết đi như thế nào, chỉ vậy thôi.  
 
Ngài chết đi, hẳn cũng vì lý do chính-trị nào đó đấy chứ?  
 
Đương nhiên, ở đây, chuyện chính-trị có dính-phần ở trong đó. Giới cầm-quyền thời đó đã ra 
quyết-định mang tính-cách chính-trị hoặc chiến-thuật, nhằm tạo điều lợi cho thể-chế cai-trị tạm-
bợ, để rồi họ nhất-định loại-bỏ Ngài đi, vì họ vẫn coi Ngài như thế-lực tiềm-ẩn (chứ không thực-



thụ) ngấm-ngầm đe-doạ thế-đứng của họ. Nhìn vào giới thẩm-quyền ở đời hoặc trong đạo, có 
thể cả hai đều có chung một phán-đoán tựa như thế. Và, nhiều giới-chức cầm-quyền ở các nơi, 
cả ở trong đạo lẫn ngoài đời, nay vẫn còn làm như thế, không ngừng nghỉ. 
 
Thế nhưng, Đức Giêsu lại đã chết cho thứ gì đó còn sâu-sắc hơn cả chính-trị, rất nhiều. Ngài 
chết đi, vì Ngài quyết chung-thủy với thứ tình-thương-yêu không dựa vào quyền-lực mà Thiên-
Chúa dành-để cho người hèn kém/bé nhỏ. Đó là điều mà thánh Phaolô khi xưa vẫn ưa gọi là 
sự “công chính của Thiên-Chúa” rất khác thường. Đó cũng không là chính-trị, mà là “hồi 
chuông báo tử” một lần cuối dành cho các tầm-kích quyền-lực của mọi chính-trị nơi loài người. 
 
Phải chăng Ngài chết đi là để thách-thức giới cầm-quyền ở nhiều nơi mà thôi không?    
 
Tôi không nghĩ như thế. Động-thái Ngài hành-xử, không hề mang tính thách-thức nào hết. Đó, 
là động-thái không chỉ chứng-tỏ cho họ mà thôi, nhưng còn đưa họ vào với tình-thương-yêu và 
tính-chất “vô quyền/bất-lực” mà họ không am hiểu nổi. Và, điều đó sẽ tẩy rửa họ cũng như 
toàn-thể thế-giới sạch khỏi các sự việc mang tính quyền-uy/thế-lực họ thực-thi. 
 
Chết như thế, có phải là Ngài để lại cho ta một bài học khách quan và đơn giản?  
 
Không. Những gì Ngài thực-hiện, có thể gọi đó như bài học đạo-đức cho tất cả chúng ta, nhưng 
thật ra, còn hơn thế nhiều. Ngài chết, là để lấy đi quyền-uy/thế-lực ngay trong ý-nghĩa đầy tính 
huỷ-hoại và bức-ép của nó, bằng cách dìm nó vào chính sự “vô-quyền/bất-lực”, là thế. Phục 
sinh/trỗi dậy, khiến Đức Giêsu có thể truyền-đạt khả-năng sống thực để những ai tin vào Ngài 
và những người thương-yêu kẻ hèn kém/bé nhỏ của Ngài. Khả-năng này không chỉ để khích-lệ 
một đạo-đức, mà đích-thực là năng-lực khiến cải-hoá được cuộc sống của mọi người, tự bên 
trong. 
 
Phải chăng Ngài có chết, mới đem đến cho ta sự tha-thứ có từ Thiên-Chúa-là-Cha?  
 
Vâng, đúng là thế và có thể cũng không thế. Đúng, là hiểu một cách chắc-chắn theo nghĩa: 
Ngài đã “cho đi chính mình Ngài”. Cho, tức là đã thứ-tha những người mà Ngài và Cha yêu-
thương họ biết chừng nào; và cho như thế Ngài đã trừ khử được mọi tính-chất tiêu-cực cũng 
như trò chơi quyền-lực của thế-giới, bằng việc Ngài tự biến Mình Ngài thành hư-vô/trống-rỗng, 
không quyền-thế.  
 
Trả lời là: “không”, tức: theo nghĩa bảo rằng: trước nhất Ngài ưu-tư đi thẳng vào động-thái “thứ 
tha”. Tha thứ, theo nghĩa nghi-thức hoà-giải mà ta đang thực-hiện, mãi đến hôm nay. 
 
Việc Ngài chết đi có đủ nói lên quan-điểm/lập-trường nào đó không? 
 
Câu trả lời là: Không! Không, ở đây, theo nghĩa của người đặt câu hỏi từng có dụng-đích/ý-đồ 
nào đó. Nhưng, câu trả lời thực ra là “Có”! Ngài có đưa ra một luận-điểm. Luận-điểm này, trước 
đây, chưa ai làm thế. Nhưng buồn thay! Luận-điểm này, cho đến nay, vẫn không được nhiều 
người chú ý nắm bắt. 
 
Với tôi, vấn-đề thực-thụ xem ra có hai điều. Thực ra, Đức Giêsu đã làm những gì? Và, nói cho 
cùng, thì: lỗi và tội đích-thực ra sao?  
 
Câu hỏi đầu, ta đã xem xét ở trên rồi. Và, ta sẽ còn tiếp tục xem xét giống như thế ngang qua 
truyền-thống cũng như phụng-vụ; và những gì đẹp đẽ/tốt lành của Hội-thánh, mà ta có dịp diễn-
giải ở phần đầu của buổi hội-luận kỳ này. Sau đây, ta lại sẽ xét thêm đôi khái-niệm tội và lỗi, 
nữa. 
 
 Thư-tịch để đọc thêm: 



-Xem Stanislas Lyonnet and Leopold Sabourin, Sin, Redemption and Sacrifice: a biblical 
and patristic study, Biblical Institute, Rome, 1970. 
-Hans Spieckermann, God’s Steadfast Love. Towards a New Conception of Old 
Testament Theology, Biblica, 2000, 305-327. 
-Richard Clifford, and Khaled Anatolis, Christian Salvation: biblical and theological 
perspectives, Theological Studies, 2005, 739-769 
-Bernd Janowski and Peter Stuhlmacher, The Suffering Servant Song in the Jewish and 
Christian Sources, Eerdmans, Grand rapids, MI, 2004. 
-Sean Freyne, Jesus the Martyr, Concilium 2003, n.1, which is entitled Rethinking 
Martyrdom, pp. 49-58. 
-Henry Wansborough, The Saving Work of Christ and Cult, Proceedings of the Irish 
Biblical Association, 2004. 
-Marie Ancilla, o.p. A note on sacrifice, Domuni (internet), 27.04.2004 
-Scot McKnight, Jesus and his Death, Historiography, the Historical Jesus, and the 
Atonement (Baylor University Press, 2005, Sep. 30). 
-Stephen Finlan, The Background and Content of Paul’s Cultic Atonement Metaphors, 
Society of Biblical Literature, Atlanta/Leiden, 2004. 
-Stephen Finlam, Problems with Atonement: the origins of, and controversy about, the 
Atonement Doctrine, Liturgical Press, Collegeville, MN 2005. 
-Alberto de Mingo Kaminouchi, But It Is Not So among You: Echoes of Power in Mark 10, 
32-45, London, T and T Clark, 2003. [Originally a thesis at Jesuit School of Theology 
Berkeley, under direction of John Donohue.] Reviewed, Review of Biblical Literature,  
Brian Capper, Reciprocity and the Ethics of Acts, in I.Howard Marshall and David 
Peterson,  Witness to the Gospel. The Theology of Acts,  Grand Rapids, Michigan, 
Eerdmans, 1998. 
-Jean Michel Maldame, La Trahison de Judas, psychologie, histoire, et théologie, 
Domuni, Avril 2006-04-17 
-Jean Albert Harriel, Slaves in the New Testament: literary, social and moral dimensions, 
Fortress 2006. Reviewed by J. Pilch and B.Malina for Review of Biblical Literature, May, 
2006. 
 
 
Một số câu hỏi gợi ý: 

 
           -Điều gì anh em nghe nhiều nhất qua hội-luận Kinh thánh về Ơn Cứu Chuộc?  

-Với anh em, những điều nêu ở đây có gì mới lạ không? 
-Suy tư như thế có đem lại điều gì mới cho anh em không?  
-Phản-ứng của anh em nói chung là tích-cực hoặc tiêu-cực? 
-Những gì nêu ra ở đây, có bao giờ khiến anh em hỏi: tại sao thế, không?  
-Những điều nêu ra đây có làm thay đổi ý-tưởng của anh em khi giảng không?  
-Sau khi nghe bài này, anh em dự tính sẽ rao giảng ra sao, cho bổn đạo?  
 

    
 
 

          

 
 

 

 

 



Chương Ba 
Ơn Cứu-Chuộc 

và các truyền-thống trong Đạo 
 

  
Thật ra có rất nhiều truyền-thống nói về Ơn Cứu-Chuộc, ở trong Đạo. Bản-chất của Truyền-
thống, là trở-thành các truyền-thống khác nhau, theo số nhiều. Với anh em, ta càng hiểu được 
nhiều truyền-thống lại càng tốt. Nhưng, ở đây, tôi chỉ nhắm vào hai truyền-thống xem ra hữu-
dụng hơn cả, cho anh em. Theo nghĩa rộng, thì: truyền-thống “Ansêmô” và một thứ nữa gọi là 
truyền-thống “Nỗi chết rất màu đen” vẫn là truyền-thống trổi-bật nhất. 

 
Văn-chương đời thường, nay đề-cập đến Ơn Cứu-Chuộc cũng rất nhiều. Nói chung thì, một 
trong những điều gây ấn-tượng nhất vẫn là giòng tư-tưởng được thánh Ansêmô gói-ghém vào 
trong đó khái-niệm phong-kiến khi thánh-nhân bàn về niềm vinh-quang rạng-ngời của Thiên-
Chúa như vị Hoàng-tử Tối-cao đòi buộc mọi người phải nuông chiều Ngài, đến hết mình. Và, 
trong bầu-khí mang tính trừu-tượng rất lô-gích, thì truyền-thống tiền-nhân vẫn đòi hỏi Đức 
Giêsu phải chấp-nhận cái chết trên thập-tự mới được gọi là truyền-thống lớn, hơn cả. 

 
Thánh Ansêmô viết điều này trong cuốn sách có tựa đề bằng tiếng La-tinh là: Cur Deus Homo. 
Các tài-liệu lịch-sử, từng nghiên-cứu cho thấy rất nhiều điều ta thường hiểu ngược lại lập-
trường tư-tưởng của thánh-nhân. Với người Thệ-phản, thì: mãi đến thế kỷ 19 và với người 
Công-giáo cho đến thế-kỷ 20, có người vẫn còn phạm phải nhiều sai-sót, như thế. Gustav 
Aulen và Louis Bouyer, là hai tác-giả chuyên đối-kháng tư-tưởng của thánh Ansêmô mạnh bạo 
nhất. Mới đây, lại thấy có hai tác-giả khác là Michel Corbin và Marie-Hélène Deloffre cũng tái-
lập đôi điều cho sâu-sát với bản-văn gốc do chính thánh Ansêmô viết.  

 
Ở đây, tôi sẽ đề-nghị anh em mình xem xét cho thật kỹ ý-kiến của Rachel Fulton, 
thuộc Đại học Chicago, là người từng dẫn-chứng về một Ansêmô thuộc truyền-
thống của Đan-viện chứ không chỉ những gì vẫn được bà con các nơi đọc ở văn-
bản do thánh-nhân viết, mà thôi. Và, đó là bản-văn không đáng kể cho lắm.        

 
Ơn Cứu-Chuộc: 
Nên hiểu đúng lập-trường tư-tưởng  

của thánh Ansêmô 
 

Rachel Fulton: From judgement to Passion, Devotion to Christ and the Virgin Mary, 800-
1200 tr. 676, Columbia U. Press, 2002.  

 
Thánh Ansêmô sinh ra tại Aosta, một thôn làng bé nhỏ ở nước Ý, giáp ranh với Burgundy và 
Lombardy, thuộc Piedmont. Khi xưa, thánh-nhân tu học và trở-thành thày dòng Đan-viện khắc-
kỷ ở xứ Bec, thuộc tỉnh Normandy nước Pháp. Về sau này, thày trở-thành Đan-Viện-Phụ và là 
Giám-mục địa-phận Canterbury. Và khi ấy, thánh-nhân được coi là đấng chủ-quản Đan-viện 
khá khác thường. 
 
Vào thời thánh-nhân, việc bảo-vệ vinh-dự cho chế-độ phong-kiến vẫn là chủ-đề chính trong 
phần lớn các bản-văn của Giáo-hội.  
 
Năm 1076, Hoàng-đế Henry IV từng nằm sóng-soài trên tuyết ở Canossa trước mặt Đức 
Grêgôriô VII. Đức Giáo Hoàng lúc ấy đòi-hỏi chuyện này là để bảo-vệ chức-tước và danh-vọng 
của ngài như một lãnh-chúa, thời phong-kiến. Việc bảo-vệ danh-dự theo kiểu-cách của chế-độ 



phong-kiến là động-lực chính lúc bấy giờ vẫn thường xảy ra đối với Giáo-hội và nhà nước, và 
cả ở bên trong Giáo-hội nữa. 
 
Bản-thân thánh Ansêmô cũng bị lưu-đày một thời gian do đã va-chạm vào danh-dự hoàng-tộc 
nên bị vua nước Anh thời bấy giờ là William Rufus ra chiếu-chỉ phạt đày. Vua chúa thời đó, có 
quyền ra chiếu chỉ truyền lệnh trên cả các dòng tu và cơ-quan thuộc quyền Giáo-hội nữa. 
Thánh Ansêmô lẽ đáng ra không công-nhận quyền-bính tạm-bợ ở thế-trần của vua chúa và 
cũng không tùng-phục uy-lực của nhà vua cho đến khi ngài khước-từ quyền-uy thế-lực này.  
 
Chuyện này, còn mang nhiều tranh-cãi trong việc đăng-quang phong chức cho vua vẫn xảy đến 
vào lúc ấy. Bởi thế nên, khi nối ngôi cha là William Rufus, vua Henry Đệ Nhất đã đồng-ý thần-
phục quyền của các vị Tổng Giám mục. Và khi đó, đã có sự đền bù, đáp trả thường xảy ra. Ít 
thập-niên sau, vua Henry đệ Nhị đã phải tính chuyện xử treo cổ một Tổng Giám mục khác của 
thành Canterbury khác, là thánh Thomas Becket cũng vì có xung-đột nặng về quyền-bính và 
vấn-đề danh-dự kéo theo sau. 
 
Thật không khó khi thấy rằng vào thời thánh Ansêmô, Thiên-Chúa vẫn được nhiều người coi 
như một lãnh chúa buồn phiền, cứ phải cân nhắc để trả công bồi hoàn cho loài người cứ luôn 
phạm lỗi, đó là nói theo mức độ chính-xác khá tinh-tế. 
 
 

Ở đây, cũng nên xem thêm:  
James Carroll, Constantine’s sword: tr.28-tt, Daniel Bell, Jr., Sacrifice and Suffering: 
beyond justice, human rights, and capitalism, Modern Theology, 2002, July, tr. 333-359. 
Bài này sử-dụng trước-tác của D.Bentley Hart, trong A Gift Exceeding Every Debt: an 
Eastern Orthodox Appreciation of Anselm’s Cur Deus Homo, Pro Ecclesia 1993, tr. 333-
349;  

 
Hans von Balthasar, The Glory of the Lord, vol. 2, San Francisco, Ignatius Press, 1984; 

 
John Milbank, Forginess and Incarnation, in Questioning God, j. Caputo et al, eds., 
Indiana U P., 2001. 

 
 
Xem ra thì, các lời giải-thích chuẩn-mực nhất về thánh Ansêmô, có lẽ không nói về việc trao trả 
sự công-bằng về lại cho thánh-nhân về tính lịch-sử nơi bài viết của ngài. 
 
Đây là cuốn sách mang tính chuẩn-mực khi đọc tư-tưởng của thánh Ansêmô. Cũng nên nhớ 
rằng: các tư-tưởng ấy được rút từ các bài chú-giải cho sách của ông mang tên Cur Deus 
Homo. Chính vào thời gian lưu-đày mà thánh-nhân đã viết lên cuốn biên-khảo Cur Deus Homo 
này.    
  

 
Ơn Cứu Chuộc  

và lập-trường thánh Ansêmô ta suy thêm 
 
 
Nghiên-cứu lập-trường tư-tưởng của thánh Ansêmô khi ta bàn về Ơn Cứu-chuộc, thiết tưởng 
cũng nên thêm một giòng chảy suy-tư như sau: 
 
Thánh Ansêmô, là người từng viết lên một số lời nguyện-cầu để anh em trong Dòng mình sử-
dụng. Nói đúng hơn: đây là những giòng chảy suy-tư/chiêm-niệm được thánh-nhân nghĩ ra là 
để tặng một vị nữ-lưu cao tuổi từng lui về sống ẩn-dật ở Brionne, gần bên Đan-viện Bec. Suy-



tư/chiêm-niệm, là tư-tưởng-làm-nền rất cần thiết giúp ta hiểu rõ hơn đời sống khắc-kỷ của các 
Đan-viện. Có suy-tư/chiêm-niệm, ta mới hiểu rõ lập-trường thần-học của thánh Ansêmô, đặc 
biệt là khi thánh-nhân viết nên cuốn Cur Deus Homo, cuối đời mình. Tư-tưởng của thánh 
Ansêmô, có đọc theo hướng nguyện-cầu/chiêm-niệm, ta mới hiểu rõ tư-tưởng của ông hơn, về 
Ơn Cứu-Chuộc. Và từ đó, ta sẽ nhận ra rằng: tư-tưởng của ông ít khắc-nghiệt hơn là nhiều 
người vẫn cứ tưởng. 
 
Thời đào tạo, thánh Ansêmô cũng giống như các thày Dòng khắc-kỷ khác, tức: cũng được 
hướng-dẫn đi vào cuộc sống có trải-nghiệm tính khắc-kỷ, khổ tu có ăn năn hối lỗi và hãi sợ. Và, 
trên hết mọi sự, thánh Ansêmô lại vẫn là thày Dòng khắc-kỷ/khổ tu. Thời thánh-nhân, sống đời 
chiêm-niệm/khắc-kỷ bao giờ cũng chịu ảnh-hưởng từ cuộc sống khó khăn, tự hãm mình/phạt 
xác do thánh Phêrô Đamianô, đấng sáng-lập Dòng Biển Đức, là người chuyên đặt nặng những 
tâm tình đền-bù các lỗi-tội mình phạm, đến như thế.  
 
Cũng trong chiều hướng tương-tự, Đan-viện Bec. của thánh Ansêmô, lại cũng chủ-trương sống 
đời nhiệm-nhặt như Dòng khổ-tu do thánh Phêrô Đamianô lập nên. Nhưng, các thày Dòng nói 
ở đây thường có thói quen sử-dụng ngôn-từ rất mạnh về Thiên-Chúa. Và mạnh-bạo hơn, vẫn là 
ngôn-từ diễn-tả “kẻ phạm lỗi” như đầu mối cho mọi phạt xác, rất đền-bù.  
 
Thế nên, thánh Ansêmô đã viết ngay vào đường gân thớ thịt của mình, một câu nói để đời, 
từng nổi tiếng: “Tôi vẫn lo cho cuộc sống của riêng tôi, cũng rất nhiều!” Là thày tu thuộc Dòng 
chủ-trương có hành-xử “phạt xác”/hãm mình, thánh Ansêmô từng được dạy: hãy biết sợ sự 
phán-xét của Thiên-Chúa, hồi chung cuộc. Dù có thế, biện-chứng này lại đề ra một kết-cuộc 
xác-chứng rằng: Thiên-Chúa, bằng vào lòng thương xót vô bờ của Ngài, hẳn Ngài cũng sẽ 
không quên sót những người lỗi phạm, bao giờ hết. 
 
Mặt khác, thánh Phêrô Đamianô và truyền-thống Giáo-hội thời đó, lại cứ quan-niệm rằng: nỗi 
đau thể-xác --trong công-cuộc đền-bù mọi lỗi tội-- vẫn tạo ra một số tội lỗi này/khác. Ở đây, 
thánh Ansêmô lại khám-phá thêm hai vấn-đề căn-bản: 
 
Thứ nhất, thánh-nhân thấy rất rõ, rằng: quả thật, một số những đau-khổ về xác-thể có giới-hạn 
nằm trong các tội dù rất nhỏ của người phạm lỗi. Và, việc đền-bù tội/lỗi không hạn-chế, có thể 
lại cũng “kiến-tạo” ra chính tội lỗi. Đây là chốt điểm cho thấy Đức Kitô cũng từng được vời đến, 
ở trong đó. Nhưng, Ngài lại có khả-năng thực-hiện thứ gì đó có giá-trị vô-hạn-định, chứ không 
chỉ như người phàm, thôi. 
 
Thứ hai nữa, thánh Ansêmô lại nhận ra rằng: việc hãm mình/phạt xác thật ra không là chuyện 
đền-bù tội/lỗi chút nào hết. Những gì tội/lỗi làm nên cớ sự, đều được lấy đi là vì sự vinh-quang 
danh-dự của Thiên-Chúa. Người phạm lỗi, không hề khiến Chúa phải công-nhận chỗ đứng 
đích-thực của Ngài, trong vũ-trụ. Thánh Ansêmô không nhìn vinh-quang danh-dự của Thiên-
Chúa như đồng hàng với thể-chế phong-kiến mà ông từng hiểu biết rất rõ. Thánh-nhân không 
tính-toán “tổng-số” những gì do lỗi/tội rút mất đi khỏi Thiên-Chúa, theo kiểu hệt như thể-chế 
phong-kiến. Thánh-nhân cũng không đánh-giá những gì con người làm ngõ hầu “kiến-tạo” nên 
tội/lỗi, theo nghĩa của niềm vinh-dự bị xúc-phạm, hệt như chế-độ phong kiến từng nghĩ ra.                 
 
Thánh Ansêmô thấy rằng: tất cả các điều như thế phải hiểu theo nghĩa “tuyên-dương” chúc 
tụng một vinh-dự. Vinh-dự dâng lên Chúa, phải được tặng ban dâng lên  Chúa bằng các bài 
“vãn” được cất tiếng vang ca là để tung-hô Chúa trong và bởi toàn-thể vũ-trụ, là như thế. Đó là 
đoản-khúc chúc-tụng từ vũ-trụ. Người phàm xác thịt cũng được mời gọi, để công-nhận điều này 
và để dâng lên Chúa một cách có ý-thức.  
 
Tuy nhiên, tội và lỗi làm gián-đoạn bài ca chúc tụng này. Nói cách khác, nó làm mất đi hình-
dạng của lời ca chúc-tụng Ngài vẫn có. Nó đưa vào âm-nhạc, một giai-điệu nghe rất chõi. Nên, 
muốn được Thiên-Chúa lắng nghe, chắc chắn cần chỉnh-sửa cho nhiều, nhưng không bằng 



phương-cách đền-bù tội lỗi hoặc hành-động phạt xác, hãm mình. Mà, bằng vào tái-tạo bài ca 
chúc-tụng Chúa; và đặt ở nơi đó, tầm-kích mới mẻ mà trước đó chưa ai từng thấy. Và, bài ca 
chúc tụng còn đẹp đẽ tuyệt-vời hơn mọi tầm-kích lỗi/tội rất xấu xa.  
 
Theo thánh-nhân, thì bậc phàm nhân/tục tử chúng ta, không có được những cái “ắt-và-đủ” để 
được thế. Vậy nên, phải đưa nhiều giai-điệu mới mẻ vào trong âm-nhạc. Và các giai-điệu mới, 
phải được tụng-ca bằng tiếng-giọng mới khác, mới được. Bản thân con người, không tạo được 
giai-điệu mới mẻ này, vì chỉ có các tiếng/giọng cũ/xưa của mình, tức: không còn hay đẹp nữa, 
sau khi đã phạm phải các lỗi/tội do mình gây ra.  
 
Thành thử, những gì con người nợ Chúa còn nhiều hơn những gì mình sở-đắc. Và, nhạc-bản 
mới mẻ này phải được người ca-sĩ cất lên bằng tiếng/giọng riêng của họ. Mà, vũ-trụ lại chẳng 
có được tiếng/giọng nào giống như thế. Đây chính là điểm tới được Đức Giêsu dấn thân bước 
vào. Ngài đã làm thứ gì đó, rất mới mẻ. Và, Ngài làm bằng phương-cách cũng rất mới, gồm tất 
cả những tiếng/giọng giống như thế, trong nhạc-bản này. 
 
Thánh Ansêmô và nền thần-học thời đó, lại cũng nói: Đức Giêsu không định-hướng chính mình 
Ngài vào sự chết. Bởi, Ngài chẳng hề mắc tội tổ-tông, nào hết. Ngài đã mặc vào hình-hài của 
Ngài đặc-tính bất-tử; và Ngài cũng không đòi hỏi có được sự sống vững chắc mà không bao 
giờ phải chết. Điều này, theo thần-học thời đó, đã xuất khỏi sự tự-do của Ngài thoát khỏi tội tổ-
tông  --trong khi đó, thì bản-thân nhân-loại qua tư-cách riêng của mình, lại không định-hướng 
vào nỗi chết, nếu con người không phạm phải lỗi lầm nào.  
 
Đức Giêsu không bao giờ phạm phải những lỗi cùng tội; và tự bản-chất, Ngài không buộc phải 
chết đi, như người phàm. Nhưng, bằng vào ý-chí tự-do của Ngài, Đức Giêsu lại chuốc lấy tính 
dễ chết để rồi chấp-nhận cái chết như một thực-thể. Thế nên, Ngài có thể dâng lên Cha Ngài, 
không phải một thực-tại thể-lý rất dễ chết, mà là chính ý-định tư-riêng của Ngài, dù không cần. 
Đây là sự thể hoàn-toàn mới mẻ.  
 
Và, Đức Giêsu dâng điều đó lên Chúa Cha bằng tình thương-yêu duy chỉ mình Ngài mới có, do 
Cha ban qua tư-cách Người Con của Cha. Dâng lên Cha như thế, là sự dâng-tiến mà trước đó 
không ai làm được; và không ai có thể tái-lập thêm một lần nữa. Đó là sự việc có một không 
hai, rất duy-nhất. Sự việc này nâng-nhấc nền âm-nhạc của vũ-trụ, bởi âm-nhạc công-nhận cả 
hoàn-vũ có cả sự sống và nỗi chết, tuỳ-thuộc vào chính nó. Và, cũng tuỳ thuộc vào Thiên-Chúa 
theo cung-cách rất mới. 
 
Thánh Ansêmô lại nhận ra rằng: khổ đau thân xác, đặc biệt trong công-cuộc đền-bù tội lỗi, tự 
nó không có giá-trị gì trong tiến-trình yêu-thương này hết. Thánh-nhân cũng công-nhận rằng: 
vẫn có tầm-kích “giáng phạt” (cả trường-hợp được giảm khinh) trong công-cuộc “đền-bù tội lỗi” 
như thế. Đây không là việc thiện-nguyện hoặc tự ý, nhưng là sự đòi buộc phải như thế. Thành 
thử, thánh Ansêmô không thấy Đức Giêsu lại có thể làm điều ấy, theo ý-nghĩa như thế. 
 
Thánh Ansêmô cũng nhận ra rằng: việc cân-đong-đo-đếm “tổng số” của việc đền-bù mọi lỗi tội 
như nếu đã xảy ra vượt quá lập-trường này là không có giá trị gì hết. Theo thánh Ansêmô, 
những gì mà tội lỗi từng lấy ra khỏi Thiên-Chúa, vượt trị-giá và mọi toan tính “cân đo đong 
đếm”. Vượt cả mọi đền-bù nào khác.  
 
Đây là điều không thấy có nơi lập-trường của thánh Phêrô Đamianô và của chủ-thuyết khắc-
kỷ/khổ hạnh mà đấng thánh lập dòng khổ tu đã định-dạng cho chính mình với vết thương lòng 
khổ-nhục của Đức Giêsu. Và, thánh Phêrô Đamianô coi đó như sự trừng phạt được tiến-hành 
theo bước trước, chứ không là sự hài-lòng/mãn nguyện theo cung-cách của thánh Ansêmô 
nghĩ ra. Thánh Ansêmô thì lại không thấy những gì Đức Giêsu thực-hiện, lại được hiểu theo 
nghĩa này.                                      
 



Nay, thì sự việc như thế, đã ràng buộc Thiên-Chúa vào với Đức Giêsu. Thiên-Chúa, bằng vào 
sự công-chính của Ngài, lẽ đáng phải tưởng-thưởng Đức Giêsu; nhưng thật sự, thì Ngài đã có 
tất cả những thứ đó. Và, Thiên Chúa không thể làm việc đó cho Đức Giêsu cách trực-tiếp 
được. Thành thử ra, Thiên-Chúa phải tặng ban phần thưởng đó cho những ai được Đức Giêsu 
đề-nghị. Đó là chúng ta. Tức: những kẻ kế-thừa sự công-nhận và phần-thưởng do sự công-
chính mà Thiên-Chúa ban cho Ngài. Và đó, là nhạc-bản để toàn-thể vũ-trụ chúc-tụng ngợi ca 
Ngài. 
 
Phần thưởng nói trên, là phần sẻ san/tham-gia do ta góp phần vào nhạc-bản chúc tụng mới 
mẻ, khi ta dâng lên Thiên-Chúa tính-chất dễ-chết của ta, cũng như nỗi chết rất thực, mà ta từng 
cảm-nghiệm như nhạc-bản tụng ca của vũ-trụ...  
 
Bằng lời lẽ tượng-trưng, ta được phép ca vang cùng với Đức GIêsu như yêu cầu hát thêm lần 
nữa Bài Ca rất tuyệt-diệu của Ngài... 
 
 Tác-giả Gerald Sloyan lại đã viết: 
 

“Học-thuyết của thánh Ansêmô, chẳng mang chút sắc-màu nào của chế-độ phong-kiến, 
như nhiều người quả quyết. Bởi, với thánh-nhân, những lỗi và tội phản chống Chúa, 
không làm cho vinh-dự của người hiệp-sĩ hoặc nhà quý-tộc bị tổn-thương. Và, điều này 
thuộc một trật-tự riêng-rẽ, độc-nhất. Và, không ai giống như Chúa. Cũng chẳng học-
thuyết nào lại được tạo ra như một giao-dịch thương-mại, bởi không có số tiền nào được 
trang trải hoặc thu nhận vào đó cả. Cuộc sống con người được tặng ban, là do Đấng trở-
thành-Thiên-Chúa-và-người-phàm cùng một trật. Thiên-Chúa thấy rằng của lễ dâng-tiến 
Ngài rất thích-hợp nên Ngài đã chấp-nhận.”  

 
Ở đây, ta cũng nên nhận chân ra rằng: cũng không cần phải quản-cai các bước tiến-triển trong 
suy-tư/chiêm niệm đến như thế. Bởi lẽ, một điều thấy rất rõ, là: ta đang đối phó với các lý-lẽ 
thích-hợp, cho thật đẹp. Đó, cũng là phương-cách phù-hợp để cứu xét tất cả những gì diễn-tiến 
nơi vấn-đề ta đặt ra.             
 
Thánh Ansêmô, thật ra, đã chuyển từ loại-hình suy-tư dựa trên sự hãi sợ và phán-xét rất 
chung-cuộc sang một mẫu mã suy-nghĩ về sự thanh cao đẹp-đẽ và thương-yêu. Với thánh-
nhân, đỉnh cao và biểu-tượng cho tình thương-yêu ấy là Đức Giêsu chịu đóng đinh trên thập-tự. 
Khi ấy, thánh-nhân lại đã suy-tư về ý-nghĩa của “bổn-phận” để chiêm-niệm về sự cao cả nơi 
tình thương-yêu có cho đi vì hy-sinh của Đức Giêsu Kitô. Và từ đó, thánh Ansêmô chúc tụng và 
cảm tạ Chúa vì Ngài đã thành-tựu được sự hài-hoà giữa vũ-trụ và công-cuộc cứu-chuộc loài 
người chúng ta.  
 
Chính vì thế, nên thánh Ansêmô đã đúc-kết, cất-chưng và thực sự thay-đổi truyền-thống mình 
từng đưa ra. Và đặc-biệt hơn cả, là truyền-thống khắc-kỷ của vị thánh lập Dòng Biển Đức, tức 
thánh Phêrô Đamianô. Và từ đó, thánh Ansêmô lại đi vào trạng-thái tập-trung cũng rất mới vào 
việc miên-man chiêm-ngắm cùng với động-thái bừng bừng lửa mến với tình thương-yêu cảm-
kích hướng về diện mạo của Đức Chúa chịu đóng đinh. Và theo tôi, thì: điều này còn ở lại mãi 
với chủ-thuyết khắc-kỷ thực-thụ của Đạo Chúa. Nay, cũng nên hết lòng cảm tạ thánh Ansêmô, 
của ta. 
 
Thật ra, thì cốt lõi nơi thị-kiến của thánh Ansêmô, là thế này: Không món nợ nào, ta có thể trang 
trải cho Đức Kitô  hết, bởi lẽ cũng chẳng có gì qua đó ta có thể trang trải những gì ta thiếu nợ. 
Niềm hãi sợ và hậu quả của nó không là thành phần của nhạc bản tụng ca tung hô ta nói đến. 
Và, nó cũng chẳng có phần nào hết trong việc xoá bỏ mọi ràng buộc của ta với Chúa. Chỉ duy 
nhất có mỗi sự việc khả dĩ trở thành vấn-đề là tình thương-yêu và nỗi niềm quan-tâm lưu ý, thôi. 
Ta có thể nói về sự hạn-chế không để bật lên thành tiếng khóc, nhưng đó là tiếng khóc của sự 
cảm kích, tựa hồ như khi ta nhìn vào diện-mạo của Đấng chịu đóng đinh trên thập-giá.  



 
Thật ra, cũng phải công-nhận rằng kinh-nghiệm của thánh Ansêmô tô lên sắc màu cho ý-nghĩa 
của sự việc “trở thành thày Dòng” vào tuổi trung-niên hoặc sau đó. Cũng trong chiều-hướng có 
ý-nghĩa mới này, lại thấy có việc thực-hiện ăn năn hối tiếc đậm sâu khác của đời chiêm niệm và 
khắc kỷ. Và đây được coi như nền tảng cho bất cứ ý-nghĩa nào của Ơn Cứu Chuộc. 
 
Khác-biệt chính nơi phần giải-thích của thánh Ansêmô gồm các yếu-tố sau đây:                     
 

1. Không giống như tư-tưởng của thánh Đamianô chuyên đặt nặng vào sự trừng phạt 
và đền bù tội lỗi, thánh Ansêmô chủ trương chúc tụng/ngợi ca. 

2. Bằng chúc tụng/ngợi ca, Đức Giêsu dâng nỗi chết đối lại sự bất-tử. 
3. Ra như thế, vì đó là sự tiến-dâng lên Thiên-Chúa-là-Cha một trải-nghiệm về sự vô 

quyền/bất lực.       
4. Tính vô quyền/bất lực của Đức Giêsu được thấy rõ nơi Đấng chịu đóng đinh trên 

thập-tự 
5. Chiêm-ngắm Chúa chịu đóng đinh là trọng tâm của sự tháp-nhập vào bài chúc 

tụng/ngợi ca sự cao cả của Thiên Chúa. 
 
Sau thời thánh Ansêmô, lại thấy có sự trở về chầm chậm vào với cung-cách mang tính 
Đamianô nhiều hơn. Ngôn-ngữ mà thánh Ansêmô sử dụng thật rõ ràng theo ý-nghĩa của riêng 
ông, nhưng vẫn có đôi chút tối-nghĩa tiềm ẩn ở trong đó cho những ai không có được trải-
nghiệm như thánh Ansêmô từng có. Các ngài lại sử-dụng tự-vựng như: “chỉnh sửa, mãn 
nguyện, ăn năn sám hối vv... theo nghĩa đen thể-chất, nhiều hơn nữa. 
 
Thánh Tôma Akinô là người trì-hoãn truyền thống này nên ông lại tương-đối-hoá truyền-thống 
này đối với các lập-trường khác. Và, ông còn giản-lược bất cứ đòi hỏi nào “cần” có để trở-thành 
“lý lẽ thích-hợp”... Thánh Tôma cũng lại nói đến việc ăn năn hối cải như một điều-kiện để trừng-
phạt mà ta không thể làm giảm nhẹ nghĩa đen nhiều hơn nữa, trong giới-hạn của thứ cổ-ngữ xa 
vời thời đó là tiếng La-tinh. Và từ đó, thánh Tôma lại liệt-kê một danh-sách gồm đủ các loại 
ngôn-từ như thế làm một, và có thể là điều tiên quyết, tức “động-lực” của sự kiện Nhập Thể. 
Đây là loại-hình đặc trưng của thánh Tôma Akinô trong việc trì-hoãn ngôn-ngữ của truyền-
thống đáng tôn-kính, và rồi ông đã tạo lại ý-nghĩa của ngôn-ngữ ấy. 
 
Các thế-kỷ vừa qua, lại thấy có đòi hỏi Hội thánh của ta hãy quay trở về với lập-trường tư-
tưởng của thánh Ansêmô, sau một thời-gian dài xa cách, tách rời. 
 

  

Ơn Cứu Chuộc 
và động-thái quá sợ tội 

 
Jean Delumeau, Sin and Fear: the emergence of a Western Guilt Culture, 13th – 18th 
centuries, E. Nicholson, New York, St Martin’s Press, 1990. 

 
Nhiều năm qua, có rất nhiều bài viết về hầu hết các thời-kỳ lịch-sử trong đó dân con Đạo Chúa 
am-hiểu cũng nhiều về Ơn Cứu-Chuộc. Hôm nay, nhằm giúp đỡ công-tác thừa-sai/mục vụ của 
Dòng, tôi sẽ tập-trung bài nói chuyện này về những tháng ngày qua, tức: thế-kỷ thứ 13 và 18, 
nhấn mạnh nhiều phần tổng-luận của sử-gia nổi tiếng lâu nay là Jean Delumeau, ở Pháp.  

 
Đây là một trong những đóng góp mà, với tôi, xem ra thích-hợp hơn những gì ta đang 
thực-hiện giảng-giải. Với tôi, sử-gia nhà mình muốn diễn-tả một cách chính-xác quá-trình 
mục-vụ vào thời-gian gần cận đây nhất, và cả vào thời bây giờ nữa. Chính vì thế, việc 
này sẽ giúp ta đặt vấn nạn về cung-cách qua đó “Ơn Cứu-Chuộc” được dân con Đạo 



mình sống đích-thực cuộc sống có “cứu-chuộc” như thế nào? Ở đây, tôi cũng xin nói 
thêm, là: Lm Francesco Chiovaro, CSsR lâu nay phụ đỡ cho sử-gia Jean Delumeau tại 
Trường Cao Đẳng Nhân Văn Paris, nước Pháp rất nhiều năm. 
 
Thế nên, ở đây, tôi chỉ đề-cập đến một số chủ-đề trọng-yếu rút từ công-trình luận-giải 
của sử-gia Jean Delumeau, này mà thôi. 
 

 

1.Châu Âu cuối thế kỷ thứ 14,  
   thấy dấy lên niềm lo ngại thật khó chịu. 

 
Suốt chung quanh và vào cuối thế kỷ 14, lại thấy một số sự việc khá ư tồi-tệ xảy đến với chúng-
dân ở châu Âu, như nạn dịch-tễ, rẽ-chia và chinh-chiến đến hơn 100 năm và còn kéo dài mãi. 
Tệ-trạng thê-thảm hơn, lại là điều mà một số sử-gia gọi đó là “Cái Chết Rất Đen Ngòm”, tức 
“Cơn Dịch hoành-hành” suốt hai năm trời, từ 1348 đến 1350.  
 
Lịch-sử đạo ta gọi đó là “Cái Chết Rất Đen Ngòm”, dù vậy cụm-từ này cũng không diễn-tả đủ 
tầm-mức tai-hại vào thời đó. Bởi, thời đó, rất nhiều nạn dịch xảy ra cũng tạo mức tệ-hại tương-
tự và có khi còn hơn thế nữa. Trên thực tế, riêng với số người Công-giáo thôi cũng thấy thưa 
thớt dần. Và, số các thừa-tác-viên trong Đạo hoạt-động cho công-cuộc thừa-sai/mục-vụ cũng 
giảm đi gần phân nửa. Một phần vì cái chết đột-ngột và việc này đánh động mạnh lên việc tình-
trạng sinh-sản ở chúng-dân.  
 
Tất cả như muốn hỏi:  

“Bọn tôi có làm gì nên chuyện, để phải chịu cảnh-tượng thê-thảm đến thế? Tội lỗi của ta, 
chắc cũng tệ-hại hơn ta tưởng, nên mới thế?  
Và, ta không thể đền bù chuộc lỗi cách tương-xứng được ư?  
Có lẽ ta đã làm những việc khủng-khiếp lắm khiến Chúa phải nổi giận và ta chẳng biết 
việc ta làm là những việc gì, chứ?” 

 
Có người lại nghĩ: “Chắc ta đã phạm nhiều lỗi/tội tồi-tệ thế nào đó mà không biết?”  
Và, ta cũng chẳng thể hiểu được: điều tệ-hại từ những lỗi và tội ta mắc phạm, có thể còn lớn 
hơn cả những gì ta từng nghĩ. Nếu không thì ác-thần/sự dữ chắc cũng không xảy đến. Thế 
nên, các hành-xử riêng lẻ, đều được xếp vào hàng lỗi tội, và việc ăn năn/xét mình lại cứ thế kể 
ra không hết. “Điệu Nhảy của Thần Chết” hoặc Tetentanz, hoặc còn gọi là Tử Thần cầm Lưỡi 
Hái tên Grim Reaper đều lên án các loại-hình như thế, vẫn như đang dồn đến và bay đi từ thế-
gian, lan tràn sang toàn thế-giới.  
 
Cũng nên suy-tư về cái-gọi-là “Nghệ-thuật đi vào cõi chết”, và về “Lòng sùng-kính khoa-học”, 
tức: việc học-hỏi và thực-hiện Lời dạy của Chúa, là hoa trái của sự việc này. Đó là cung-cách 
của lòng đạo khá bối-rối đưa đến chủ-thuyết đặt nặng vào chuyện nghi-thức, rất lễ mễ. 
 
 

2.Nhân cách “siêu-kỷ” hỗ-trợ cho việc luận-phạt thời sau hết tạo nhận-thức 
có tính văn-hoá Đạo, vào thời ấy. 
 
 
Kết quả là, ta có thể gọi đó là “thần-học hợp-đồng” có kỷ-cương. Điều này mang ý-nghĩa, bảo 
rằng: quan-hệ ta có với Chúa, vẫn bị chi-phối như hợp-đồng hai chiều. Tức: một bộ sưu-tập 
gồm các bổn-phận ta phải có, đối với Chúa. Và, ta sẽ bị “phán-xét” qua tiêu-chuẩn lũy-tiến của 
bộ-luật hình-sự, như thể hỏi: ta có thực-thi công-việc ấy một cách đúng qui-tắc không? Và khi 
đó, Thiên-Chúa được hình-dung như Công-tố-viện hoặc Vị Quan Án hoặc Kế-toán-viên, cùng 



một lúc? Và, Thiên-Chúa cứ thế “luận phạt” chúng-dân do việc họ không tuân-giữ các điều-lệ 
có ở bản hợp-đồng đặt ra cho bên “bị”, tức bị-can.  
 
Và khi ấy, mọi người có cảm-giác là: nếu tôi được phép nói lên điều này, thì đây là sự việc cứ 
thế diễn-tiến trong toàn-bộ thiên-niên-kỷ thứ hai vừa qua, tức: phần đông dân đi Đạo, cuối cùng 
rồi cũng bị luận-phạt cả thôi. Trong khoảnh-khắc rất nhanh, tôi vẫn không tin những gì xảy đến 
với Đạo Chúa lại tệ-lậu đến thế.  
 
Thế nhưng, sự thể vẫn quanh quẩn như thế và Ơn Cứu-Chuộc là sự thể để vớt-vát và duy-trì 
chỉ một số người tiêu-biểu không bị rơi vào hậu-quả tồi-tệ như vậy. Và khi đó, mọi người đều 
nghĩ: chỉ một số rất nhỏ mới đạt chốn thiên-đường, cũng là chuyện dễ hiểu. 
 
 

3.Toàn cõi châu Âu cũng như Giáo hội đã nảy sinh thứ tâm-bệnh tập-thể 
nhiều ám-ảnh. 
 
 
Điều này, có thể đặt tên cho nó bằng cụm-từ “Tâm-bệnh tập-thể” khá ức-chế có đính kèm đòi-
hỏi phải thực- thi động-thái rất sợ tội, nên phải công-nhận thứ tội và lỗi thuộc loại “to đùng”, 
khủng-khiếp trong khi bản thân đương-sự lại chẳng nắm rõ là hợp-đồng ấy diễn tiến ra sao, đại 
loại như thế nào? 
 
Mẹ thánh Giáo hội lại đã sử-dụng động-lực này để “giữ rịt” con dân ở lại đường hầm nhỏ hẹp, 
tuỳ thuộc vào mình như thuộc-hạ rất thấp bé. Giả như ta khởi sự đưa tất cả những thứ ấy vào 
toàn-bộ dân-số và chúng-dân trong Đạo, thì chắc-chắn một điều, là: ta sẽ đưa họ vào nỗi hãi-
sợ khổng-lồ; và buộc họ phải xưng-thú thứ lỗi tội khủng-khiếp ấy, mà họ chẳng hề biết tội đó là 
gì. Rồi còn đòi buộc phải ăn-năn/đền bù những lỗi cùng tội “to đùng”/khủng khiếp ấy, mà chẳng 
hề biết là họ đã làm việc gì khiến ra nông nỗi ấy.  
 
Và, Mẹ thánh Giáo hội rày vẫn sử-dụng tất cả những thứ và những sự như thế, cốt để giữ chân 
mọi người trong khuôn-khổ chật hẹp và để  họ cứ tuỳ-thuộc vào tổ-chức của mình. Thành thử, 
từ lúc đó, dân con mọi người đã bắt đầu gọi các hành-xử như thế bằng một danh-xưng, mà anh 
em cũng như tôi, ta từng nghe/biết rất nhiều. 
 
Quả là, thời Giáo-hội tiên-khởi, các vị lại đã nói về các thứ “tội trọng” đến chết người, là bởi các 
ngài đã loại-trừ dân con mọi người khỏi cuộc sống sinh-động trong cộng-đồng Hội-thánh. Và 
nay thì, các ngài lại dùng hình-dung-từ “trọng” và “nặng” để nói về các tội và các lỗi tựa hồ thế, 
để loại-trừ con dân mình khỏi sự sống vĩnh-cửu thuộc cộng-đồng dân Chúa, chốn thiên-đường. 
Và, đây là nhận-thức mới về tự-vựng “tội trọng” hoặc “tội nặng” đưa đến nỗi chết. 
 
Thế nên, từ đó các ngài đã khởi-sự tự xét lương-tâm và đã hỏi: Thế này là thế nào? Điều đó có 
thật sự xảy ra như thế không? Và thủ-tục diễn-tiến làm sao? Phải chăng tội và lỗi sẽ động đến 
Chúa và kéo theo một hủy-hoại như thế chăng? Và như thế là, các ngài đã bắt đầu lo-âu về tất 
cả các điều đó. Thế nên, kết-quả là: với một số rất ít người, các ngài thiết-dựng loại-hình sân-
khấu để kể cho công-chúng biết về sự việc này trong thị-trấn hoặc quảng trường của làng xã.  
 
Ở Pháp, người ta gọi đó là “Điệu Nhảy Tử Thần”. Trong khi đó, ở Đức, người người gọi đó 
bằng danh-từ “Totentanz”, tức điệu nhảy của người chết và những gì phải đến lại là Thần Chết 
cầm Lưỡi Hái Grim Reaper sẽ có mặt ở đó, trên sân khấu, để đại-diện cho sự chết, hoặc Thiên-
Chúa. Trên sân-khấu này, các ngài đem ra trước mặt Tử Thần Grim Reaper, gồm người đại-
diện cho mỗi ngành, nghề mậu dịch trong thị-trấn và dĩ nhiên, tất cả đều có sự hỗ-trợ của cử-
toạ ngồi thưởng-lãm.  
 



Điều này được dựng ra với dụng-đích khuyến-khích chúng-dân trốn chạy khỏi thế-giới này, mà 
ăn-năn sám hối và đền tội cho tất cả mọi thứ. Và rồi, còn chuẩn-bị để chết trong khi mình chưa 
chuẩn-bị kỹ --tựa như ta chưa sẵn-sàng để giáp mặt Chúa-- thế nên, “Hãy nghĩ về điều đó cho 
kỹ”. Đó chính là cung-cách mà các ngài vận-động, rất khuynh-loát chúng dân.  
 
Có thể, chúng ta cũng từng nghe biết đôi điều về những thứ có tên gọi mà giòng sử Đạo gọi là 
“Lòng sùng-kính khoa-học”. Câu này không có nghĩa “hiện-đại”, thế nên ta cũng đừng nên dịch 
sát chữ theo nghĩa cận-đại hay hiện-đại, gì hết. Ví-dụ cụ thể được trích-dẫn trong sách tu-đức 
gọn nhỏ gọi là “Bắt Chước Đức Kitô”, tức: một loại những sự và những thứ xuất-xứ từ tâm-tính 
này mà ra.  
 
Nếu hỏi rằng: điều gì nổi lên từ các sự việc trên như thế? Thì, câu trả lời sẽ phải nói: đó, là sự 
bối rối khó có thể tưởng-tượng được. Là, thứ tâm-bệnh hoặc chứng loạn thần-kinh còn hơn âu-
lo và hãi sợ nữa. Nếu ta không biết những gì ta làm, có xúc-phạm đến Chúa không, thì chắc 
chắn là ta sẽ còn bối rối hơn lúc trước rất nhiều. Và đó, là chủ-thuyết được gọi là “duy-lễ-lạy”, 
tức: chuyên đặt nặng chuyện nghi-thức rất lễ mễ, mà thôi. Và, như thế cũng tựa như câu hỏi 
đầy lo sợ như: tôi phải làm sao theo đúng “luật chữ đỏ” ở phụng-vụ, để nắm chắc rằng Chúa 
không giận-dữ đối với tôi? 

 
 
4.Thời Cải-cách, quan-tâm thảm-thiết về con trẻ, lại cứ cúi gầm vào sự dữ 
để được cứu bằng thanh-tẩy cần giáo-dục thành người đi Đạo đúng cách. 
 
Hình-ảnh về Giáo-hội tự-kỷ, là ảnh-hình một nạn-nhân đồng thời cũng là phạm-nhân. Thành ra, 
ảnh-hình này không chỉ mang tính tiêu-cực, tức: nạn-nhân kiểu rủi may, còn gọi là những kẻ, lẽ 
đáng ra, không hẳn thế nhưng cuối cùng, cũng vẫn bị người khác coi mình như thế. Có điều lạ, 
là: tư-tưởng này là của sử-gia Jean Delumeau, bởi anh em cũng như tôi, ta đã không dính dự 
vào các vấn-nạn như thế. 
 
Như thế, tức bảo rằng: đám trẻ đã trở-thành thứ “dê tế thần” cho những điều vừa nói đến. Và, 
tất cả sẽ nhìn về đám trẻ sinh ra trên thế-giới theo quan-niệm như thể chúng được sinh hạ một 
cách xấu xa, tồi-tệ vậy. 
 
Thành thử, cần “rửa” tội cho trẻ càng sớm càng tốt. Và, sau khi đã “tẩy” và “rửa” mọi tội và lỗi 
(nếu có) cho trẻ rồi, còn phải dạy chúng về đạo nữa, để nắm chắc chắn rằng sau này chúng sẽ 
tham gia đúng đường-lối của các kẻ từng được tẩy rửa. Và, giả như ta khám-phá ra tiền-sử của 
trẻ nào khi trước bị xách-nhiễu về tình-dục, thì ta sẽ còn phải ở đó để làm theo cung-cách khá 
buồn rầu, sầu-não như đã bàn. 
 
Thế đó, là nguồn gốc não-trạng mà toàn dân con đi đạo chẳng làm cách nào dám nổi lên mặt 
mà ra khỏi chốn tàn-tạ đó. Và phương-án linh-đạo mà ta có thể thực-hiện được, là: trở-thành 
điều mà người thường ở đời có thói quen gọi đó là sự “trút sạch/tự hạ”, hoặc tự biến mình 
thành hư-không/trống rỗng. Xem thế thì, có lẽ ta không còn là người tốt tự bản-chất, nữa. Và 
cứ thế, ta lại sẽ về với lập-trường tư-tưởng của William Campbell khi xưa từng diễn-tả bảo 
rằng:  
 

“Toàn-thể loài người chúng ta đều ra hèn-hạ, nhưng Thiên-Chúa vẫn thương-yêu ta; 
hoặc ít là một số người trong ta, ra như thế!” 

 
Thế đó, là nguồn tư-tưởng bộc-phát từ đó ra. Là con trẻ, đương nhiên chúng sẽ trở-thành thứ 
“dê tế-thần” cần tẩy rửa và dạy đạo. Như thế, có là sự trút sạch/tự hạ không? Như thế, có là 
linh-hồn trẻ nhỏ trở-thành nạn-nhân không? Và khi đó, lại có khuynh-hướng nâng-cấp trẻ nhỏ 
lên làm kẻ lãnh-nhận “cơn giận lành” cứ chĩa thẳng vào người chúng thời sau hết, hiểu theo 



lập-trường ý-thức tập-thể của Kitô-hữu vốn thấm-nhuần văn-hoá Tây-phương vào cuối thời 
Trung-cổ, mỗi khi nói về Thiên-Chúa theo kiểu ấy. 
 

 
5.Thế-kỷ 19 và 20 dạy-dỗ tính anh-hùng rất khắc-kỷ để duy-trì tiêu-chuẩn 
đạo-đức so với đường-lối thế-tục đang vào với thế-giới tân-kỳ, hiện-hành. 
 
Thế-kỷ thứ 19, 20 ta lại có thêm đôi điều về những chuyện vừa đề-cập. Thoạt đầu lúc xuất-hiện 
cái-gọi-là tính hiện-đại  -từ-vựng này, sử-dụng để nói toàn-bộ đường-lối sống của người 
phương Tây, cũng là hậu-quả của nhiều cuộc cách-mạng nổi lên, trong đó có: cách mạng công-
nghiệp và trên hết là: Cách-mạng Pháp, rồi cách-mạng kỹ-thuật, cách-mạng triết-học Kant và 
Hegel, rồi đến Thời-đại Khai-sáng và nhiều nữa, nói chung là toàn-bộ nền văn-hoá khi trước 
nay đã đổi-thay, ngay đó. 
 
Đầu thế-kỷ thứ 19, quan-chức Vatican lại đã có tầm-nhìn khá tiêu-cực về tính hiện-đại của thế-
giới, nên quyết bảo-vệ Giáo-hội tách rời khỏi tính hiện-đại. Nói một cách cụ thể, thì: Giáo-hội ta 
lại chọn động-thái “kính nhi viễn chi”, tức: chỉ đứng xa xa chứ không muốn gần-gũi quan-hệ với 
thế-giới, như thế. Nói cách khác, lối sống đạo kiểu “đền-bù tội lỗi” đã trở-thành thứ thuốc “trừ 
tà” khác thường đối-chọi lại tính hiện-đại của thế-giới-với-thế-gian khi ấy còn được gọi là Hội-
thánh rất “Pháo-đài”. Từ đó, các quan-chức ở Vatican bèn cứ bảo: “Naỳ, đừng nhé! Chớ mà 
đụng đến nó! Đừng mua bán gì với nó hết!”  Và như thế, là ta lại có một thứ “Khu Ổ chuột kiểu 
Công giáo”. Và, để bù lại những đòi hỏi như thế, các Giáo Hoàng thời đó cũng tự đề ra nhiều 
kiểu sốt mến/sùng đạo chống lại tính “hiện đại”, bằng mọi cách. Và lối thờ phượng đầy tôn sùng 
lúc đó gồm: 
 

*Tôn sùng Thánh-Tâm Chúa; 
*Sùng kính Đức Nữ Trinh Maria; 
*Tôn-sùng bản thân Đức Giáo hoàng. 

 
Ở đây, tôi chắc nhiều anh em còn nhớ rõ: khi ấy anh em trong Dòng cũng đã tổ chức cái-gọi-là 
“Tuần cửu-nhật 9 Thứ Sáu Đầu Tháng”, một phong-trào xuất từ đề-nghị của Bà Margaret Mary 
Alacoque. Tiện đây, cũng nên nói thêm về sự-kiện là: khi nghiên-cứu các lời tuyên-bố của bà, 
người ta mới khám-phá ra đôi điều rất lạ, cho thấy bà có viết hồi-ký trong đó bà những tưởng 
rằng: Đức Chúa đích-thị hiện ra với bà và bảo bà: nếu dân con trong Đạo mà làm Tuần Cửu-
nhật 9 Thứ Sáu Đầu Tháng, thì khi chết sẽ yên-tâm, bằng không thì sẽ bị “triệu hồi”... Và theo 
tôi nghĩ, bà cũng đã bị triệu hồi, hoặc rất nhiều người đã triệu hồi bà để tra khảo về chuyện này 
rồi!  
 
Còn, khi anh em nại đến Đức Trinh Nữ Maria, thì anh em thấy kể về một loạt các lần Đức Mẹ 
hiện ra đây đó vào thế kỷ thứ 19. Và, hầu hết đều quanh quẩn bên trong hoặc gần nước Pháp, 
thôi. Và hầu hết các lần Đức Mẹ hiện ra, là hiện với đám “trẻ người non dạ”. Và các em được 
Đức Mẹ hiện đến, hầu hết đều không biết đọc biết viết. Và, khi anh em giảng về tín-điều “Đức 
Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội”, đều phải biết là: hầu hết các tín-điều này đều trồi lên từ nề-nếp suy-
nghĩ giống thế thôi. 
 
Và rồi, các Đức Giáo Hoàng lại cũng tự coi các ngài như bức tường thành chống lại tính hiện-
đại và trở thành đấng bậc “vô-ngộ”, nếu làm như thế. Và, Công Đồng Vatican thứ nhất, đã định-
nghĩa tính “vô-ngộ” của các Giáo Hoàng nên đòi mọi người phải sùng-kính tính “vô ngộ” của 
ngài theo ý-nghĩa: ngài không nói và làm gì  sai quấy hay sai lầm và tất cả những thứ đi kèm 
theo tín-điều ấy, cũng đều thế. 
 
Đây là nền-tảng của lòng tôn-sùng đạo-đức của Giáo-hội, mà tôi nghĩ dân con trong Đạo đã kế-
thừa được và vẫn áp-dụng ở đây đó tựa hồ như thời hậu-Trung-cổ, nay cập-nhật. Nhưng, ở 
đây có đôi điều cần làm sáng-tỏ, do các nhà xã-hội-học nêu ra. 



 
Thông thường thì, sự phát-triển lòng đạo trong Giáo-hội là như rễ cây, cứ hồn-nhiên bộc-phát. 
Nói thế có nghĩa là: những gì dân chúng thực thi lúc đầu đều hồn-nhiên, nhưng sau đó nhìn 
lại/nghĩ lại mới thấy nó kỳ quái. Nhưng ở đây, KHÔNG như thế. Đây, là thứ “chổng đầu ngược 
xuống dưới”, một lối diễn-tả có sắp-xếp về lòng sốt-sắng/đạo đức. Nói khác đi, thì: Vatican lúc 
đầu có ý-kiến hiểu rằng lối sùng đạo như thế đó cũng tốt cho dân thường thường bậc trung, 
nên vẫn cứ thúc ép chúng dân làm thế. Và đương nhiên, là chúng dân phải vâng lời mới làm 
thế, do bởi nếp suy-tư nghĩ ngợi về “đền bù tội lỗi” bảo mình phải làm thế, mới được.  
 

Đoạn này, nên xem thêm W.McSweeney, Catholic piety in the 19th Century, Social 
Compass, 1987, p.203-210. 

 
Lúc ấy, Giáo hội mình lại cũng mưu-tính lẫn rắp-ranh, nếu gọi được là như thế, trở về lại với 
thời Trung Cổ, tức thời-kỳ đầy những tâm-tình và dáng-vẻ hào-nhoáng rực-rỡ của một thời chủ-
trương chống lại tính hiện-đại, đang nổi lên.  
 
Vâng. Dĩ nhiên là thời Trung Cổ cũng có rất nhiều điều hay ho, đặc sắc. Nhưng, tôi không nghĩ 
rằng: anh em mình lại có thể sống như thế, vào thời hôm nay. Hoặc ít ra, không sống trong thế-
giới thực-tiễn, giống như thế. Tuy nhiên, đó là toàn-bộ giàn-ống xây cất/cột-buộc vào với nhau; 
hoặc cơ-cấu hỗ-trợ đang diễn-tiến đi vào việc đóng gói não-trạng “đoái công chuộc tội” để rồi sẽ 
thực-thi trong mai ngày. Thật rủi thay, đó không là trở lại với tư-tưởng xác-thực của thánh 
Ansêmô, chút nào hết.     
 
 

Ơn Cứu Chuộc 
và những điều lâu nay rày diễn-giải 

 
Sử gia Jean Delumeau lại đã theo cung-cách của các nhà viết sử, tức: đặt chung vào cùng bộ 
sưu-tập các ví-dụ cụ-thể về lời giảng-dạy ở giáo-lý/sách-phần suốt thế-kỷ thứ 13 đến thế-kỷ thứ 
18, tại một số nước như: Pháp, Tây Ban Nhà, Đức, Anh và Vương-quốc Bỉ. Nhận ra điều này, 
hẳn anh em sẽ ngạc-nhiên không ít, và bị đánh động cũng rất nhiều, về ảnh-hình xuất-hiện, từ 
nơi đó.  
 
Có thể nói, đây là ảnh-hình khá tiêu-cực, luôn tháp-nhập những lỗi cùng tội vào với giới 
thường-dân chân-phương, chất-phác, chẳng biết gì. Làm thế, Giáo-hội tập-trung vào chỉ mỗi 
nỗi chết, coi đó như hình-phạt thoả-đáng, cứ suy tưởng rằng: Chúa muốn thế. Làm thế, tức: 
cũng tạo tầm-nhìn khá tiêu-cực về xác-thể con người.  
 
Và, đặc biệt tính-dục lại mang tính tiêu-cực cả về hôn-nhân lẫn tình-huống yếu kém/thua thiệt 
về cuộc sống độc-thân, khiết-tịnh vẫn giả-định rằng: con trẻ, ngay khi được cưu-mang và sinh 
hạ lọt lòng mẹ là chúng đã ở vào tình-trạng lỗi tội của tiên tổ, tức thủy-tổ loài người theo nghĩa 
rộng và mạnh mẽ. Và từ đó, con trẻ đã phải chuốc lấy mọi xấu xa, tồi tệ ngay buổi đầu cuộc 
sống của chúng. 
 
Theo sử-gia Delumeau, thì: Giáo-hội lại vin vào việc sửa-soạn bài giảng ở nhà thờ, nên mới sử-
dụng các yếu-tố và nhân-tố ấy cốt chèn-ép chúng-dân ngu si/đần-độn hoặc không biết gì về 
triết/thần, tức: đã sử-dụng chủ-đề về nỗi chết, và không coi đó như yếu-tố tự-nhiên của sự sống 
con người. Trái lại, các đấng bậc thuộc giáo-quyền lại đã đơn-giản coi đó chỉ như một luận-phạt 
do “tội tổ-tông” của con người gây ra, nên mới ra cớ-sự, như thế.  
 
Ngoài sự chết, Hội-thánh Chúa còn khiến dân con Đạo mình “ghê-tởm” cả thân-xác con người, 
đặc biệt hơn: cả chức-năng sinh-sản cũng như sự chết. Hội-thánh, vẫn cứ tập-trung nhấn mạnh 
đến khía-cạnh không lành/sạch, rồi đưa vào đó các chi-tiết kinh-hoàng, nhiều hãi sợ. Các nhà 



giảng-thuyết thường ghê-tởm thân-xác phụ-nữ, nên vẫn tham-gia tỏ-bày niềm ác-cảm từ phía 
nam-nhân nhất thứ, là chuyện máu-huyết của nữ-giới về chu-kỳ kinh-nguyệt.  
 
Dân thường ở huyện, còn được giáo-dục nghệ-thuật đi vào cõi chết. Và, dù công-cuộc Phục-
Hưng thời Trung-Cổ có bác-bỏ ngôn-ngữ bệnh-hoạn về cái chết đi nữa, Hội-thánh Chúa vẫn 
duy-trì truyền-thống rất hãi-hùng về cái-gọi-là ‘quỷ-tha-ma-bắt’, rất khôn nguôi. Các thày dòng 
Phanxicô khi ấy, đã nhấn-mạnh nhiều đến Thân-Mình Chúa Giêsu chịu hành-hạ rất ư là nhục-
nhã. Và, còn đặt nặng chuyện phân-hủy cũng rất “ảo” về hiện-tượng mục-nát, vữa-tan của thân 
xác con người, hơn về sự “sống lại”, thời mai sau.  
 
Thế nên, người người thời đó đều ăm-ắp mối lo-lắng/hãi sợ về thời cánh-chung, tức tận-thế. Ai 
cũng hiểu câu “sống lại thời sau hết” theo nghĩa đen, tức: thân xác con người, vào ngày sau 
hết, lại sẽ quay về sống đời xác-phàm/trần-tục, hệt như trước. Vì thế nên, bạo-lực quỷ-quái như 
ma-trơi cứ thế xuất-hiện tràn lan trên khắp chốn. Thời đó, lại thấy xuất-hiện sự kiện rao-truyền 
Phúc-âm/Tin-Mừng chỉ là truyền-bá niềm hãi-sợ suốt nhiều thời, với chủ-thuyết bi-quan/yếm 
thế, rất nản lòng. 
 
Trong lúc Eramus và Cervantès ca tụng sự việc điên-rồ như “mở nắp van” hoặc “xả xú-páp” cốt 
tạo an-toàn cho dân chúng, thì Hội-thánh Chúa lại lên án sự việc ấy như thứ tội cũng rất 
“trọng”. Và, Công đồng Latêranô kỳ thứ tư mở đầu vào năm 1214 lại coi chuyện xưng thú tội-lỗi 
như chuyện bắt-buộc khi những người con của Chúa phạm phải tội “trọng” đến chết chóc; và 
rồi, lại đề ra lề-lối thực-hiện việc đền tội ở nơi công-cộng hoặc tư-riêng. Thứ văn-hoá sợ tội quá 
mức độ ở dân con trong Đạo lại có nghĩa như một gia-tăng thực-thụ quyền của các linh-mục và 
giám-mục, đặc biệt là quyền hoá-giải mọi lỗi tội do hàng giáo-sĩ phẩm trật, bày ra.  
 
Nhà Thệ-phản Luther vẫn luôn coi lề-thói xưng thú tội-lỗi như thế, y như thứ vũ-khí đầy quyền-
uy được hệ-cấp giáo-quyền ở Rôma thống-lĩnh nhiều năm tháng, dài cả một đời người. Chúng-
dân, còn được khuyến-khích tiếp-tục xét mình cho kỹ, đặc biệt là các lỗi phạm về dục-tính, với 
dục-vọng. Cả, những chuyện dục-tính hay dục-tình trong hôn-nhân cũng bị giới thần-quyền 
nghị-ngờ và cấm-kỵ. Phụ-nữ được liệt ngang hàng kẻ có tội, nên ta phải “đề cao cảnh-giác”, 
mỗi khi tiếp-xúc với bất cứ nữ-phụ nào. 
 
Ảnh-hưởng của thánh Augustinô, cách riêng, lại đã trở nên tột-đỉnh suốt nhiều năm qua các 
thế-kỷ 16, 17 và 18. Và, ảnh-hưởng này còn lôi chúng-dân vào trạng-huống cứ nghĩ rằng: do 
bởi ta là người tội-lỗi đầy mình, nên mới trở-thành hạng người rất đỗi tiêu-cực. Thánh 
Augustinô còn nhấn mạnh đến cái-gọi-là “tội tổ-tông”, như thế có nghĩa là thời ấu-thơ khi xưa 
của con người đều mất hết giá-trị/phẩm cách lẽ đáng phải có. 
 
Não-trạng này lan rộng qua thế-kỷ, là do quý vị cứ hiểu các câu Kinh-thánh như muốn nhắc 
nhở mình, rằng: “Kẻ được gọi thì nhiều nhưng người được chọn lại ít!” Các nhà giảng-thuyết lúc 
ấy lại cứ vin vào đó rồi nhấn mạnh, là: chỉ một số rất ít người được cứu-chuộc, thôi. Tác-giả 
người Pháp là ông Grignon de Montfort từng nói rõ: lâu nay số người được ghi vào sổ bộ rằng 
mình thuộc số rất ít gồm những người được Chúa chọn, như thế này:  
 

“Thật cũng ít và rất ít người biết rằng ta vẫn bị đánh động do âu-sầu/phiền-não khi nghĩ 
rằng chỉ một số rất thưa ít coi như một trong số hang ngàn người được chọn, mà thôi.”   

 
Các vị giảng-lễ còn khẳng-định thêm, rằng: con người vốn dĩ là kẻ có tội rất hình sự nên đương 
nhiên phải hãi sợ Thiên-Chúa. Một vị thuyết giảng cũng người Pháp có tên là Tronson, đã 
thách-thức Dòng thánh của ông, qua cung cách sau đây: 
 

“Nếu tội lỗi tự nó dễ sợ như thế thì chắc hẳn Chúa Cha Trên Trời sẽ phẫn-nộ về Người 
Con của Ngài ghê gớm lắm!... Vậy thì: ta đem đến cho Chúa loại hãi-sợ thuộc tầm cỡ 
nào đây, khi ta chỉ là loài thọ-tạo xấu-xí đáng nhờm-tởm vào lúc sinh ra, chắc chắn rồi ra 



ta cũng sẽ bị tách rời khỏi Thiên-Chúa mà ta đã kế-thừa sự nguyền-rủa không chịu đựng 
nổi dưới mắt Ngài chứ nhỉ?” 

 
Trong quá khứ, Thiên-Chúa luôn bị coi là Đấng chuyên giáng-phạt con người, nên con người 
có bổn-phận phải đền bù mọi tỗi lỗi, với Ngài thôi! 
 
Một tác-giả khác cũng người Pháp có tên là Nicole, chủ-trương rằng: “Chúa Giêsu chẳng khi 
nào biết cười hết!” Và, khi giảng về Đức Giêsu, vị này lại giảng như sau: 
 

“Lâu nay mọi người đều biết Chúa Giêsu chẳng bao giờ biết cười hết. Không có gì để ta 
sánh ví Ngài về tính nghiêm-nghị nơi cuộc sống: Rõ ràng, Ngài chẳng thích chuyện cười 
vui, giải-trí hoặc bất cứ thứ gì làm sao-nhãng tính Thần thiêng Thánh ái của Ngài hết. 
Xem như thế, là Chúa hoàn-toàn phó-thác cho Chúa Cha toàn cả cuộc sống của Ngài và 
mọi khổ đau của con người nữa...” 

 
Cuối cùng thì, sử-gia Delumeau đã tóm-kết biên-khảo của ông bằng một nhận xét bảo rằng: tội-
lỗi và nỗi-niềm hãi-sợ luôn chế-ngự thế-giới với thế-gian nhiều năm tháng. Các đấng bậc giảng-
thuyết lại “nói và giảng nhiều hơn, về sự Thống Khổ của Đức Chúa Đấng Cứu-Chuộc hơn sự 
Phục sinh/trỗi dậy của Ngài. Nói thế, tức: các vị nói nhiều về tội lỗi hơn tha thứ. Các vị giảng 
Chúa là Quan Án nhiều hơn là Người Cha Nhân-Hiền. Và, các ngài giảng nhiều về hoả-ngục 
hơn chốn Địa-đàng-trần-gian rất tươi vui, phúc hạnh. Chả thế mà, ta không lấy làm lạ khi thấy 
các Kitô-hữu ở trời Tây, cuối cùng rồi cũng thôi không còn vận-động cho tín-điều đầy bức-bách 
đến thế. 
 
 Một số câu hỏi để suy nghĩ: 

-Lối trình bày của sử-gia Delumeau thích-hợp với ta đến mức-độ nào?  Anh em biết 
nhiều không giòng sử từng diễn ra như thế? 
-Anh em có thấy là: sĩ-tử Dòng Chúa Cứu Thế đã và đang rao giảng theo cách nhấn 
mạnh tính sử-học trong Đạo Chúa như tác-giả Delumeau đã làm không? 
-Anh em có thấy: lối rao giảng của mình có gì khác với những điều được sử-gia 
Delumeau đưa ra để công-kích? 
-Bằng cách nới rộng tầm-nhìn về phiá chân-trời rộng mở như ở trên, anh em có nghĩ là 
mình cũng muốn đổi-thay, hoặc cải-thiện thông-điệp mình đưa ra, khi rao giảng chứ?                                                        

            
Ơn Cứu Chuộc 
và một diễn-giải rất khác-biệt về sử Đạo  
 
Tiếp tục hội thảo hôm nay, tôi sẽ chú-trọng hơn vào đường-lối suy-tư của anh em khác trong 
Giáo-hội, là: linh mục Dòng Tên ở New York là Edward Oakes, sj. Ông là thần-học-gia theo qui-
cách và trường-phái Von Balthasar. 
 
 
Tôi nghĩ, anh em cũng nên thêm vào đây, lối học-hỏi sử Đạo theo qui-cách khác-biệt từng được 
các bậc thức-giả lâu nay không chấp-nhận lập-trường của sử-gia Delumeau và những người 
khác. Có thể, vấn-đề chính-yếu nên đặt ra như sau: ta đón-nhận giải-thích nào đây? Điều này, 
xem ra chịu ảnh-hưởng khá nhiều từ cung-cách phán-đoán không mang tính sử-học, một chút 
nào. 
 
Thật ra, có nhiều suy-tư/tìm-hiểu lý-do khiến Công Đồng Vatican 2 không bàn nhiều chuyện 
đoàn-kết Kitô-giáo và tái-tạo châu Âu thành châu-lục mang tính-cách rất “Kitô”. Một đằng, Giáo-
Hội Chúa bị doạ-dẫm từ Thời-đại Khai-sáng, nên tiếp-nhận chiến-lược rao-truyền Phúc Âm một 
cách hời-hợt, bên ngoài. Đằng khác, chiến-lược ấy lại xuất-hiện từ Thời-đại Khai-sáng, nay 
xuất-hiện trở lại. 
 



Có thể nói, phụng-vụ ta cử-hành đã trải qua một thời-gian khá dài, từ lúc ta từng hát và đọc 
kinh-thánh toàn bằng tiếng La-tinh, cho tới thời ta sử-dụng tiếng mẹ đẻ của người dự lễ. Các 
tu-sĩ nam/nữ cũng được phép canh-cải áo dòng của các vị hầu phù-hợp với thời mình sống. 
Việc ca hát và sử dụng nhạc-cụ dân-tộc, hoặc trống đàn Tây Ban Cầm, vĩ-cầm hoặc thứ gì 
khác, nay được phép đưa vào nhà thờ vào nghi-thức phụng-tự, rất trang trọng.  
 
Đến hôm nay, ngày càng thấy ít người “đi” nhà thờ, như khi trước. Ở tầm-kích thê-thảm hơn, 
một số tín-điều cơ-bản khi xưa không ai đặt thành vấn-đề cả, thì nay cứ bị tra-vấn mãi, như: 
tính Siêu-việt của Đức Chúa, tư-duy mặc-khải, đặc-trưng “có một không hai ”của Đức Kitô, cái 
chết mang tính-cách “đền bù tội lỗi” hoặc “xóa tội trần-gian”, hy-vọng vào sự sống sau khi chết, 
sự hiện-hành của cái-gọi-là “hoả ngục”, với “địa ngục”.  
 
Nhiều người, tuy vẫn lẳng lặng tin vào những chuyện như thế, nhưng cũng có nhiều người 
khác, tuy ít tin vào những chuyện như thế, nhưng vẫn đi lễ đều đều mỗi tuần. Rồi, chuyện “ơn 
gọi” làm linh-mục, tu-sĩ nam/nữ không còn đếm được bao nhiêu. Và, chuyện nhiều người chẳng 
có ý-niệm căn-bản về niềm tin vào Chúa. Các trường Công-giáo, lại cứ lục-tục đóng cửa. Và, 
hàng giáo-sĩ tiếp-tục xách-nhiễu tình-dục đàn bà/trẻ em, vẫn là chuyện lớn lao, rộng rãi v.v. và 
v.v. 
 
Vấn-đề, nay hỏi rằng: tự thâm-căn, những gì tạo ra những chuyện như thế? 
Nay, nhìn vào giòng sử Đạo, ta lại thấy vấn-đề đặt ra như thể: mọi sự khi trước tập-trung vào 
chuyện biến-đổi thế-gian, hơn là cứu-chuộc/cứu-vớt thế-giới. “Biến-đổi thế-gian”, điều này còn 
có nghĩa: “Biến-cải cuộc sống con người”; hoặc: sự việc “đổi-thay cơ-cấu xã-hội đầy tội-phạm”, 
“dấn thân vào hành-động xã-hội”, “thăng-tiến công-bằng/công-chính khắp dân gian địa cầu”, và 
cuối cùng, là: vấn-đề “tháp-nhập bản-vị con người”, cho đúng cách, đúng chỗ. 
 
Các sự việc như thế, qua cung-cách bãi-bỏ mọi thúc-bách áp-đặt lên tự-do vốn có từ giòng sử 
xã-hội, hoặc thị-kiến cá-nhân thiếu tiến-bộ. Việc này, vốn dĩ chú-trọng dần dần vào việc duy-trì 
công-cuộc “tạo-dựng”, nhưng lại quên đi những gì phù-hợp với sự việc Chúa cứu-chuộc. Điều 
này, tuy gia-tăng nỗi-niềm tỉnh-thức về những hiểu/biết của con người, cả đến những gì sâu-
sắc với thế-giới. Nhưng, cũng bỏ sót những gì thích-hợp với quà-tặng “mặc-khải” Chúa ban cho 
con người “vượt quá” thế-giới phàm-trần.                       
 
Cuối cùng, ta cũng nên đặt vấn-đề thế này: mọi người công-nhận rằng biến-cải là hành-động 
thuận theo ý Chúa. Xem thế thì, biến-cải đây phải chăng là cải-hoán chốn gian-trần? Hoặc, việc 
đó chỉ là cải-biến căn-bản ở trên trời, chứ không phải trần-thế? Phải chăng, Thiên-Chúa sai 
phái Đức Giêsu xuống thế làm người, là để cứu ta ra khỏi vòng cương-toả của ác-thần/sự dữ, 
lúc này? Hoặc, cốt để đưa ta vào chốn miền nào đó (tựa như thiên-đàng) ở đó không có ác-
thần/sự dữ cần loại bỏ?  
 
Và nay, để phá-bỏ mọi thúc-bách từ xã-hội, hoặc để ban cho ta trạng-huống thiên-đàng sau 
thời sống với xã-hội trần-gian, qua đó ta không còn nghĩ về những thúc-bách như mình hiện ở 
trần-gian, không? Phải chăng việc gặp gỡ Đức Kitô trước tiên là gặp Ngài trong hoàn-cảnh 
hiện-tại ta đang sống; hoặc: ta chỉ gặp được Ngài vào lúc đang và chỉ sau khi chết, mà thôi 
không? Ta có sống đích-thực điều Chúa dạy trước khi chết, không? Ta có chết, trước khi mình 
vẫn sống chứ? Phải chăng, Chúa gỡ bỏ trạng-huống khốn-khổ ta thường gặp ngay bây giờ? 
Hoặc, Chúa chịu-đựng trạng-huống ấy lúc này, là để gỡ bỏ nó cho ta được phục sinh/trỗi dậy 
thực sự? 
 
Có điều là, tư-duy thời hậu-Công-đồng Vatican 2, lại tiếp-nhận cung-cách sống “ở dưới đất”, 
nên mới thất-bại khi quan-hệ với truyền-thống và những người có nhu-cầu khẩn-thiết, sâu-sắc. 
Sự việc này, tựa như “xối nước” lên đường-lối sống Đạo theo kiểu thông-thoáng. Thế nên, từ 
đó, mới cần tái rao-truyền Phúc Âm cho tín-hữu nào còn sống như thế. Cần đào sâu, sự việc 



gần cận tính hiện-đại hơn. Nói theo cung-cách sử-học, thì: sống kiểu này, là để định-vị chính 
mình vào mẫu-mã của địa-cầu trần-gian như nghị-trình Thời Khai-sáng từng tạo ra, lúc đó. 
 
Từ Công Đồng Vatican 2 đến nay, lại thấy nhiều cuộc-chiến cứ diễn ra bên trong vùng đất 
Giáo-hội. Cuộc-chiến này, là thứ thánh-chiến vẫn tiếp-tục như cuộc chiến kéo dài 30 năm, thời 
Phục-Hưng. Chủ-thuyết sống Đạo cách thông-thoáng, lại đưa thêm uy-lực cả vào trong đó. 
Nay, nó hiện-diện trong cuộc thiết-dựng đạo-giáo và lý-lịch nền-tảng đa-văn-hoá theo tầm-cỡ 
rất toàn-cầu. Ngõ hầu tránh né một cuộc chiến đích-thực lại sẽ xảy ra; hoặc ít ra, lại cũng như 
các chính-phủ dân-sự vẫn coi đạo-giáo có hiệu-quả tương-đương và xứng đáng được lợi-lộc 
dân-sự so với thể-chế dân-chủ.  
 
Điều này, do chủ-thuyết “duy-lý” vốn không cởi mở và chấp-nhận ảnh-hưởng từ “truyền-thống 
siêu-nhiên”.  
 
Cũng thế, các đại-học theo kiểu của người Anh và người Đức có truyền-thống hậu-Phục-hưng 
và các thể-chế “chuyên-nghiệp”. Tức, có nghĩa: nói về thời-đại mới khai phá, thì các thần-học-
gia khi xưa thường là giám-mục hoặc các thày Dòng khắc-kỷ, chứ không phải bậc thày giảng 
dạy, như ngày nay. Thế nên, do bởi muộn-phiền gây ra do nền giáo-dục thông-thoáng, hiện-đại 
và lề-lối suy-tư then chốt, các đấng bậc thày dạy về Đạo lâu nay được huấn-luyện theo truyền-
thống như thế, vẫn dắt dìu kẻ-tin vào tầm-hướng nhiều sai lạc. 
 
Một trong các triệu-chứng lớn nơi quan-điểm này, là: Ơn Cứu-Chuộc. Có ý-kiến cho rằng: ta 
nên coi Đức Giêsu-Chịu-Đóng-Đinh như ca sĩ nổi-tiếng một thời của ban The Beatles là John 
Lennon bị ám-sát tại Strawberry Fields Central Park, New York.  
 
New York đây, tựa hồ như đồi Gôn-gô-ta ở ngoại-ô Giêrusalem, được mọi người nhớ đến hàng 
năm, thì thông-điệp này đích-thực đánh động mạnh lên con người, rất không ngừng. Ai suy-tư 
theo cách diễn-giải lịch-sử như thế, sẽ ưa-thích lối tư-duy mang cung-cách của Bartha hoặc 
Pascal nhiều hơn, về Ơn Cứu-Chuộc và nhiệm-tích thần-học. Suy-tư nói trên bị gỡ bỏ, là để ta 
có kinh-nghiệm về niềm-tin không theo nghĩa “then chốt”, nữa. 
 
   
 Một vài ý-tưởng để ta suy thêm: 
 -Anh em có thấy lối diễn-giải này thích-hợp với mình không? 
 -Anh em biết về lịch-sử Đạo Chúa nhiều lắm không? 
 -Anh em thấy Dòng mình rao giảng có đúng giòng sử của Đạo không?    

-Anh em có thấy lối rao giảng của Dòng mình lâu nay khác với điều mà quan-điểm ở trên 
từng chê-trách, chứ? 
-Bằng vào đường-lối mở rộng chân trời ở trên, anh em có muốn thay-đổi hoặc cải-thiện 
các thông-điệp mình gửi cho người nghe, không? 
-Làm thế nào để anh em mình đối đầu hoặc giáp mặt với kiểu-cách diễn-giải khác nhau 
vừa trình bày ở trên? 

 

 
 
Nên chăng đi vào kết-đoạn của lề-lối diễn-giải?  
 
Lâu nay ta được bảo: có hai phương-án chính qua đó lịch-sử diễn-tiến hướng về phía trước. 
Một là, đường-lối phục-hưng/cải-cách. Còn, phương-án kia lại đứt đoạn, kẹt cứng.  
 
Đường-lối phục-hưng/cải-cách xảy ra qua đối-thoại và tranh-luận theo kiểu tường-trình tại 
quốc-hội. Còn, đường-lối đứt-đoạn vẫn xảy ra, ngang qua sự-kiện không ngờ trước nhưng vẫn 
để lại nhiều tình-huống khác-biệt, rất đáng kể. Chẳng hạn như: cuộc cách-mạng kỹ-nghệ từng 
đưa châu Âu đi từ chủ-thuyết bảo-vệ mậu-dịch quá mức sang chế-độ tự-do trao-đổi hàng-hoá. 



Thành ra, ta lại sẽ nghĩ “Cái chết rất đen ngòm” và “chiến-tranh tôn-giáo” là những đứt-đoạn 
từng để lại nhiều hệ-quả khó lường. 
 
Không phải mọi người đều chẩn-đoán được những gì xảy đến qua phục-hưng/cải cách, hết. 
Thật cũng khó mà chẩn-đoán sự việc xảy đến, vì nó tuy từ từ tiệm-tiến, nhưng lại rất chắc ăn. 
Thế nên, có một số người lại thấy khó mà biện-giải những gì xảy đến như trạng-huống rất đứt-
đoạn. Bởi, nó xảy đến rất bất ngờ, so với mô-hình và phạm-trù của thời trước.  
 
Ngày nay, ta chỉ theo một trong hai đường-lối như thế, nên càng thấy khó. Tính theo chu-kỳ từ 
mười đến mười hai năm, ta lại thấy xảy đến các đổi-thay nơi thế-hệ của những người từng biết 
nghĩ-suy. Người thời nay, cũng sử dụng đường phố thay cho quốc-hội để cãi-tranh, giành phần 
biện-giải. Nhiều người, trong đó có các vị ở Giáo-triều lại cũng đi bầu bằng chân. Số khác, lại 
chẳng bao giờ chịu đi bầu hết.  
 
Có nhà khảo sát ở Pháp, mới đây cho biết: phân nửa dân thường ở trong nước, chẳng lý gì 
chuyện chính-trị. Trong số những người đó, có từ 20% đến 30% người không đi bầu. Và, 15% 
số người đi bầu, thường dồn phiếu cho đám cực hữu, và 10% dành cho đám cực tả. Như thế, 
đám cực-hữu bèn thông-đồng với những người không đi bầu để lập thành một khối gồm những 
người chuyên chống-đối chuyện mới mẻ, đó cũng là chuyện đương-nhiên thôi.         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           
 

Chương Bốn 
Cứu-Chuộc 

Nhờ tình Thương-yêu Công-chính 
 
 

“Cơ-cấu thiết-lập mọi thực-tại, thật ra là lòng xót thương hết mọi sự”. (Noel Rowe) 
 

“Ân-huệ, giống như người nữ đẹp-xinh tạo âm-nhạc ở bất cứ nơi nào Chị đặt chân đến. 
Ân-huệ mang trong mình, chỉ một hạt ngọc đơn-thuần, nhưng khi Chị đã đi vào toàn-bộ 
thế-giới hiện-thực ở mọi nơi, và khi Chị chấp-thuận hết mọi sự theo cách-thức không đòi 
điều-kiện, thì Chị đã có thể chữa lành và tha thứ hết, mà không cần nghĩ-suy. Ân-huệ 
chấp-nhận mọi sự, chỉ như thế cũng có khả-năng loại-trừ mọi món nợ và ân-cần phụ-đỡ 
hết mọi thứ khiến ta xấu hổ. Ân-huệ mang trong người, thứ “nghiệp-căn” mâu-thuẫn, hầu 
đem đến cho ta những gì ta đáng được hưởng. Nhưng, chẳng khi nào ta hưởng được 
những gì mình xứng-đáng từ Ân-huệ, ngoại trừ sự lặng-thinh. Và, Ân-huệ đã ngưng 
không nói chuyện khi gần gũi ta. Ân-huệ vẫn ra đi tìm đến hết mọi thứ, để tác-tạo vẻ đẹp 
của mình ở nơi nào Chị đặt chân đến.” (Ben Witherington iii) 

           
Ơn Cứu-Chuộc, là nhiệm-tích rất đáng yêu. Là, những gì bí-ẩn của Tình Thương-yêu 
cao cả gồm có sự Công-chính nữa. Đây, là thứ bí-nhiệm của Công-chính không tục-
phàm, với ta.  
 
Nếu có ai hỏi:  
 

“Tình thương-yêu thật ra có nghĩa gì?” 
“Sự Công-chính từ đâu đến?” 
 

thì câu trả lời, hẳn sẽ bao-gồm cả tình Thương-yêu thần-thánh, tức: sự Công-chính 
thánh-thiêng của Thiên-Chúa. Thành thử, ta nên dừng lại một chút, trước khi đặt mình 
vào với dữ-kiện của Kinh Sách và Thánh-truyền, để rồi sẽ suy thêm về Chúa với câu hỏi 
đặt ra từ bao giờ:  

 
“Thiên-Chúa, Ngài là Đấng nào?”  
“Ngài yêu-thương ta đến mức độ nào?”  
“Ngài có công-bằng chính-trực đích-thực không?” 

 
Vấn-đề đây, lại đề ra một số phương-án để ta theo, tức: những phương-án tương-tự 
như ở Kinh-Thánh, tâm-lý-học và kinh-tế/tài chánh của nhiều người.    
 

 
Ơn Cứu-Chuộc và phương-án ở Kinh-Thánh 

 
Trước hết, tôi muốn tạo dịp để anh em mình bàn về Kinh-thánh trước hết. Bởi, Kinh-thánh luôn 
đính-kèm một công-trình luận-giải cũng rất mới về sự Công-minh/chính-trực của Chúa, theo 
cách mà người Đức vẫn làm. Ở đây, tôi chú-tâm đến lập-trường của tác-giả Hartmut Gese, 
thuộc trường-phái Tubingen. Lập-trường ông đề-xuất, đã mở ra một số tư-tưởng bàn về chất-
lượng của lòng xót thương, vô bến bờ.  
 



Ở đây nữa, tôi lại sẽ ghi thêm lối diễn-giải cũng khá mới được một giáo-sĩ người Pháp thuộc 
Dòng Đa-Minh, đó là: Lm Christian Duquoc, tỉnh dòng Lyons, đưa ra. Và, ở tông-thư “Thiên-
Chúa Là Tình-yêu”, Đức Bênêđíchtô 16 cũng đưa ra lề-lối hiểu-biết về tình Thương-yêu thần-
thánh, tức: tình Yêu-thương đích-thực mà người Hy Lạp gọi là “Eros” chứ không chỉ là tình 
thân-thương mến-mộ vẫn được định-danh là Agapè bên tiếng Hy-Lạp, vốn đem đến cho ta lý-lẽ 
cần-thiết hầu hội-nhập vào sự Công-minh thần-thánh có thương-yêu đích-thực. 
 
 

 
Cung-cách diễn-giải của người Đức theo trường-phái Tubingen 
 

Cũng nên xem thêm tác-giả Richard Bell, Sacrifice and Christology in Paul,  Journal of 
Theological Studies (Oxford), 2002, April, tr. 1-27. Bài viết này sử-dụng một số nghiên-
cứu rút từ trường-phái Tubingen, cách đây không lâu. Bài viết, tiếp theo diễn-luận của 
Hartmut Gese trong “Die Suhne”, Zur biblischen Theologie, Tubingen, 1977 (1989).  

 
ET K. Crim Atonement, Essays in biblical theology, Augsburg 1981. Ngoài hai tác-giả 
này ra, cũng trong chiều hướng tương-tự, còn có cả Janowski, Stuhlmache, Hofius nữa. 

 
 
Quan-điểm mà quý vị đây đưa ra, lại mang ý-niệm về sự công-chính vốn duy-trì quan-hệ giữa 
Thiên-Chúa và loài người; nhưng đúng thực lại là: giữa Đức Giêsu và dân con từng phạm lỗi ở 
trong Đạo. Thật ra thì, đây không là sự công-minh/chính-trực theo kiểu người phàm, như ta 
hiểu. 
 
Từ nơi đây, ta cần nhận-chân ra rằng: Thiên-Chúa, với tư-cách là Chúa, Ngài chẳng cần sự gì 
hết. Nhận-định này, đã kéo theo hệ-quả là: không gì khả dĩ thúc-ép từ bên trong hoặc đè nặng 
lên Chúa, để Ngài làm bất cứ điều gì đặc-biệt, hòng cứu-chuộc ta ra khỏi trạng-huống những lỗi 
và tội. Chúa có tự-do làm bất cứ thứ gì Ngài muốn, như tạo-dựng hoặc cứu-chuộc mọi sự. Ngài 
hành-xử theo cách rất “hào-phóng”. Hào-phóng đây, có nghĩa: tạo lợi-ích cho mọi người. Hào-
phóng -ngay chính từ-vựng này từng diễn-tả- đã liên-kết mọi sự tốt-lành mà bên tiếng La-tinh, 
thiên-hạ có thói quen gọi đó là “Bonitas”, tức: Sự Tốt-lành của Chúa, ở tầm-kích rất siêu-phàm. 
 
Bản-chất của Chúa, lại có nghĩa: Ngài rất “tốt lành và siêu-việt”, nên từ phần thâm-sâu của từ-
vựng, tính “hào-phóng” của Chúa, ta không thể cắt-nghĩa bằng ngôn-từ mà người phàm thường 
sử-dụng được. Bởi, đó là bí-nhiệm của Chúa và về Chúa. Là, thứ gì đó mà loài người, thật ra, 
không thể nắm bắt được điều gì thuộc về Chúa.  
 
Từ-vựng “hào-phóng” -dù là ngôn-từ thuần-tuý của con người- vẫn có thể nối-kết với các dự-
phóng đưa về phía trước, hầu đưa ta đến được với nó. Thành ra, ta bảo là: Chúa tự đặt Ngài 
vào vị-thế đầy hào-phóng, tức Ngài khấng-mang điều gì đó ngay nơi bản-chất của Ngài, để 
Ngài hành-xử một cách hào-phóng, tốt lành. Thiên-Chúa nối-kết một cách công-minh với chính 
Ngài, để mọi sự được ra như thế. Điều đó, ta gọi là sự Công-chính, tức bản-chất rất công-minh 
của Đức Chúa. Bởi, theo nghĩa thâm-sâu nơi bản-chất Ngài, Chúa có khuynh-hướng làm thế, 
nên sở dĩ Ngài mang tính hào-phóng là do bởi chính sự hào-phóng của Ngài, mà ra. Ở đây, 
tiếng La-tinh thường diễn-tả rất rõ bằng thành-ngữ “bonum diffusivum suis”, tức: từ-vựng mang 
cùng một ý-niệm. 
 
Lỗi/tội con người phàm, không thể cất đi đặc-trưng này của Chúa, được. Tính hào-phóng của 
Ngài không hề giảm-suy, cho dù con người có dính-dự vào đó. Và, đó không là những gì mà 
lỗi/tội của con người, lại có khả-năng làm mất tính hào phóng ấy được. Đúng ra, tội hoặc lỗi chỉ 
khiến cho con người càng xa-cách/tách rời khỏi kế-hoạch của Chúa từ thuở đầu, mà thôi. Và, 
động-tác ban đầu của Chúa, có nghĩa là: Ngài phú-ban chính mình Ngài một cách hào-phóng 



cho mọi thọ-tạo được thụ-hưởng. Lỗi/tội, là sự thể khiến ta để luột mất tính hào-phóng mà Ngài 
vẫn ban. 
 
Nhưng, khi lỗi/tội xuất đầu lộ diện, thì đó là lúc Chúa hành-xử một cách có tự-do theo bản-chất 
của Ngài. Và, Ngài từ-khước không để cho lỗi/tội được phép can-dự vào kế-hoạch ban đầu đầy 
hào-phóng của Ngài, bao giờ hết. Đây là lý-do tại sao Chúa lại khước-từ không giữ các lỗi/tội 
xuất từ con người đầy lầm lẫn. Thay vào đó, do bởi đặc-trưng và nguyên-lý về tính hào-phóng 
cũng như sự Công-minh của Ngài, Chúa sử-dụng lỗi/tội của người phàm như cơ-hội để Ngài 
tỏ-lộ sự hào-phóng của Ngài nhiều hơn nữa, theo cung-cách tốt-lành hơn, để ta có được khả-
năng tiếp-tục được hào-phóng/siêu-thăng hầu nới rộng bản-chất ấy.  
 
Thiên-Chúa tiếp-tục ban-phát quà tặng ban đầu của Ngài. Và, Ngài vẫn liên-tục tặng ban như 
thế mãi, suốt thiên-thu. Đây, lại là sự việc tái-lập động-tác ban đầu với tổ-tông loài người, hầu 
cải-biến nó để con người nhận ra nét siêu-thăng tuyệt-vời bằng vào sử-dụng cơ-hội mới này 
một cách đầy hào-phóng. Theo cách này, Thiên-Chúa khiến con người vốn từng phạm lỗi rất 
“tày trời”, được phép trở về với cội-nguồn tạo-dựng thành người. Thiên-Chúa trở về với động-
tác thương-yêu thần-thánh có từ đầu. Ngài làm thế, theo đặc-trưng Công-minh/chính-trực của 
Ngài và với Ngài. 
 
Nay, ta được phép gọi sự Công-minh/chính-trực của Chúa là sự tái-tạo Công-chính, và tái-tục 
tạo-dựng cho nên mới. Công-chính đây, là nguyên-lý của sự hiệp-nhất và cũng là sự hợp-lực 
và kết-hiệp với loài người đã được Ngài cứu-chuộc. Theo tôi, đây cũng là lý-do cho thấy tại sao 
ta có được vị-thế chính-thức ở với Chúa, trong đó có hoà-trộn giữa sự Công-chính và lòng Xót 
thương của Ngài. Xót thương, không là lòng trắc-ẩn khả dĩ khiến Chúa mủi lòng, để “ai đó thoát 
khỏi vòng cương-toả ràng-buộc cũng rất gắt gao” đòi sự Công-minh thần-thánh, cách trọn vẹn.  
 
Nhưng, đây là thứ ngôn-từ khác-biệt nói lên loại-hình thật rất khác về sự Công-minh/chính-trực, 
khiến Chúa có khuynh-hướng thiên về tính hào-phóng của Ngài hơn. Nơi con người, chưa từng 
có ví-dụ cụ-thể nào Khả dĩ chứng-tỏ sự công-minh/chính-trực ngang-đồng tầm-mức của họ. 
Bởi thế nên, thật khó tìm ra ngôn-từ nào thích-hợp hầu diễn-tả sự Công-minh theo tầm-kích của 
Chúa, dù ta có cố gắng. 
 
Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn chưa có ai tìm được những gì tự hồ như thế. Bởi, Thiên-Chúa dự-
trù cho phép con người được tham-dự vào sự hiệp-thông trọn-vẹn với Ngài, nên Ngài chọn 
kiến-tạo cung-cách mới, để con người có được sự hiệp-thông liên-kết này. Đây, chính là ý-
nghĩa và là chủ-đích của công-cuộc tạo-dựng. Và, nơi nhân-tính của Ngài, Đức Giêsu đã thể-
hiện rõ ý-định của Chúa Cha về sự Công-minh/chính-trực và lòng Xót thương hoà-trộn vào với 
nhau thành một. Và, do bởi Chúa có nhân-tính làm Con-Thiên-Chúa, nên toàn-thể nhân-loại 
không ai có khả-năng rút ra khỏi sự hiệp-thông trọn-vẹn với Chúa, là Đấng yêu-thương con 
người, đến muôn đời.  
 
Nơi bản-chất rất “người” của Đức Giêsu, tất cả được “duy trì làm một với nhau”, mãi về sau. Và 
mạch tương-quan nối liền Đức Giêsu với Thiên-Chúa-là-Cha, chính là sự Công-minh/Chính-
trực của Ngài. Cả Chúa Cha và Con-Một-Ngài, đều hướng về tính hào-phóng cùng một kiểu 
như thế. 
 
Quả thật, Đức Giêsu đã đích-thực sống như Đấng Bào-chữa cho sự Công-chính của Thiên-
Chúa. Nhưng, không dựa vào sự kiên-quyết ngay từ đầu, mà ít ra là, bằng vào sự Công-chính 
của Chúa theo cách “trải rộng ra bên ngoài” mà người bình-thường có thể hiểu được. Đúng ra, 
sự Công-chính của Chúa mang đầy tính “công-minh/hào-phóng” với con người. 
 
Đằng khác, Đức Giêsu luôn sống thực nguyên-lý hiệp-thông tham-gia vào tính hào-phóng tác-
tạo của Thiên-Chúa. Kết-quả là, nơi thế-gian trong đó Đức Giêsu từng sống thực, lại kình-



chống nguyên-lý này, nên mới xa rời Ngài cách đáng tiếc. Thành thử, đây cũng là lý-do cho 
thấy tại sao thế-gian lại quyết-tâm trừ-khử Ngài ra khỏi vòng quay cuộc sống.  
 
Tuy thế, Ngài vẫn xuyên-suốt đi ngang qua nỗi chết, hầu tháp-nhập vào sự sống vĩnh-hằng, rất 
Phục-sinh. Điều này lại có nghĩa: thế-gian không làm gì được Ngài, nên những muốn ngưng-trệ 
việc thể-hiện tính hào-phóng của Thiên-Chúa-là-Cha, qua Ngài. Điều này còn có nghĩa: sự việc 
nhân-loại hiệp-thông tham-gia với Chúa và trong Chúa, sẽ kéo dài mãi đến thiên thu. Và, chính 
thế-gian, dù bản-chất của họ có thế nào đi nữa, nhưng nhờ vào sự trỗi-dậy/Phục-sinh của Đức 
Giêsu, họ được minh-xác ngay trong sự biến-cải/đổi-hình của chính mình. 
 

Ở đây nữa, lại đã có lập-trường/quan-điểm của ai đó cứ cho rằng: toàn-bộ dự-án tiêu-
cực của con người đều gẫy đổ, may nhờ Đức Giêsu kịp đến hiện-diện ngay lúc đó, tức: 
đúng vào thời-điểm của Thứ Bẩy Phục Sinh, để Ngài nhập vào với vũ-trụ vạn vật. Ở nơi 
đây, Đức Giêsu cũng tự hiến mình Ngài như Đấng Thiên-Sai chấp-nhận toàn-bộ tính 
tiêu-cực này. Có điều lạ, là: Ngài lại đã trở-thành Đấng nhận-lãnh thứ “bình-an hào 
phóng” của vũ-trụ không gẫy đổ, vào rạng sáng khi Vương-Quốc Phục-Sinh vừa ló dạng. 
Ngài xứng-hợp điều này, là do Ngài tự-do mở rộng tính hào-phóng khiến Ngài biểu-tỏ 
qua cái chết khổ-nhục trên thập-tự. Theo cách này thì, nếu muốn, ta có thể sử-dụng từ-
vựng “Cứu-chuộc”, cũng được.” (xem T. Weinandy). 

 
Sự việc này, không thể xảy ra mà lại không có lời mời gọi mọi người nơi nhân-loại-được-tái-tạo 
để sống thực cùng một nghĩa-lý sống như Thiên-Chúa và Đức Giêsu từng sống. Điều này, còn 
có nghĩa: nơi người phàm-trần lúc này, sự Công-minh/Chính-trực được “tác-tạo” là do niềm-tin, 
lòng hy-vọng và sự mến-mộ theo cách của thần-học, nhưng kết quả lại ra khác. Biểu-tượng 
đặc-trưng cho sự việc này, là: nhiệm-tích Nhập-thể và Phục-sinh, cả hai gộp lại đã biến-cải và 
làm mới hình-hài của thế-giới nơi ta sống. 
 
Tính lô-gích vốn có ở mọi sự như thế, đã đưa ta về với lòng cảm-kích/biết ơn. Cảm-kích, đối 
với Chúa Đấng luôn hành-xử cách hào-phóng rất như thế. Biết ơn, cả sự Hào-phóng rất sống-
động của Ngài. Cảm-kích/biết ơn luôn được biểu-lộ qua Đức Giêsu. Và cảm-kích như thế, đã 
có tầm-kích của sự “thờ-phượng”, nhưng không là thứ phượng-thờ bình-thường theo kiểu 
phụng-vụ vẫn diễn-đạt, mà là phụng-thờ tính Hào-Phóng đã ban và còn ban nhiều hơn nữa, 
nhờ Đức Giêsu. Động-thái cảm-kích/biết ơn, là sự thể qua đó mọi thọ-tạo lại đã dâng lời cảm-tạ 
lên Chúa, là Đấng nhất quyết không để cho lỗi/tội được dính-dự vào ý-định tái-lập công-cuộc 
tạo-dựng của Ngài. Đó, là ý-nghĩa đích-thực của Tiệc Thánh-Thể và là sự thể khiến ta cử-hành 
sự Hiện-diện đích-thực của Chúa, không sai sót.  
 
Ta được mời gọi sống đích-thực sự Công-minh/Chính-trực mới với thế-giới lâu nay chưa biết 
sống. Và thế-giới, tuy vẫn nỗ-lực thực-sự, nhưng cũng chẳng tài nào hiểu được trọn vẹn sự 
việc này. Và như thế, lại có thêm tình-huống bức-bách/đối-chọi nhau giữa nhu-cầu sống thiết-
thực và thế-giới rất thực-tiễn. Điều này, lại sẽ mang ý-nghĩa khổ-đau cho các thế-hệ khi trước, 
cũng nhiều hơn.  
 
Trọng-trách chu-toàn sự Công-minh/Chính-trực của Chúa vẫn trải rộng với thế-giới, không phải 
để thăng-hoa xung-đột này, theo nghĩa có khuynh-hướng nghiêng về sự ổn-định từng cuộc 
thương-thảo hoặc có thoả-thuận để nó trường mặt ra bên ngoài, mà là chiến-đấu quyết diệt-trừ 
nó, theo cách Chúa từng làm với lỗi/tội có ngọn-nguồn. Điều đó có nghĩa là: cứ sử-dụng Sự 
Công-chính của Chúa như cơ-hội mới như thế, ta sẽ tham-gia dâng lời tạ-ơn cách tập-thể lên 
Chúa, vì Ngài Hào-phóng đối với ta.  
 
Và, ta làm thế theo cách vinh-thăng, rất đặc-biệt. Đây là những gì mang ý nghĩa “khấng chịu” 
mọi khổ đau, âu sầu, nghiệt-ngã. Nó còn có nghĩa: những ai thực-hiện cuộc sống giống như 
thế, đã và đang hiệp-nhất với những người từng chịu khổ-đau vì các hệ-thống sai trái, rất lỗi 
phạm của loài người. Nó còn có nghĩa như tiếp-tục hành-xử sao cho thích-hợp với người-của-



Chúa trong tư-thế đặt mình trước mọi khổ-đau. Đau-khổ, đã trở-thành dịp-thuận để ta biến-cải 
và làm mới chất-lượng của hành-xử đáp-trả lại tính hào-phóng của Chúa. 
 
Xem thế thì, ta không được mặc lấy tính thiêng-liêng của “thập-giá” hoặc “đau-khổ” giống như 
thế, nhưng lại có được tính linh-đạo của lòng cảm-kích chân-phương, luôn tin-tưởng rằng mình 
được tân-tạo, phục-hồi, mở rộng, không thoái lui. Tự bản-chất, khổ-đau không mang ý-nghĩa 
cứu-chuộc hoặc cứu-vớt được ai hết. Chèn-ép, thúc bách và sự việc đóng-đinh-thập-giá theo 
kiểu của người Do-thái thường làm, không có nghĩa đã có thể giải-phóng hoặc cứu-vớt được 
một ai. Nhưng, khổ-đau là hệ-quả mang tính ngẫu-nhiên, hoặc lịch-sử các xung-đột giá-trị nơi 
người hiểu-biết, đáp-ứng với tầm-kích giống Chúa nơi cuộc sống. Và, thế-giới lại đã tái-tạo 
được quyền-hạn của mình qua bạo-lực. Tử-vì-đạo, là chịu khổ-đau một cách chân-phương thật 
tình, nhưng theo cung-cách “không kiếm mà có”, “không tìm mà gặp.” 
 
Ta thường bảo: mình được Đức Giêsu “làm thay cho mình” rất nhiều việc. Nói thế quả cũng 
không đúng. Bởi, đây không là hành-vi thay-thế hoặc “làm thay cho” như Thiên-Chúa, lẽ đáng 
ra, đã trừng-phạt Đức Giêsu thay vì hành-hạ ta. Đây là lối “nhận vơ”. Một thứ “nhận xằng” vào 
với ta, trong cuộc sống đầy lỗi phạm hiện giờ, qua việc mời ta vào với chốn vĩnh-hằng không bỏ 
được. Đức Giêsu, tự Ngài chẳng vi-phạm lỗi/tội nào, nhưng Ngài lại tham-gia cách trọn-vẹn vào 
với nhân-loại, ở nơi đó sự hiện-hữu đầy tội/lỗi là điều không thể tránh được. Chúa giáng-hạ làm 
người theo khuôn-mẫu như “một người trong các kẻ phạm lỗi”. Đó, là lý-do cho thấy: việc Ngài 
dâng tiến niềm hiệp-thông cảm-tạ lên Cha như hành-xử tiến-dâng của người mắc phải lỗi-
phạm. Điều đó, khác với việc tế-hiến thú vật trong đền thờ, vì loài thú không biết cách tham-gia 
vào sự hiện-hữu của loài người nhiều lỗi phạm. 
 
Thật ra, bảo rằng: khi ta gọi sự việc “làm thay cho ta” (như Stellvertretung) là bao gộp nhiều thứ 
chứ không chỉ loại-trừ bất cứ điều gì. Vì thế nên, ta có thể nói: Thiên-Chúa hiện diện nơi Đức 
Kitô, Đấng hoà-giải/hoà-hợp chính thế-giới đầy lỗi/tội hầu đưa họ về với Chúa. Việc hoà-giải sẽ 
không xảy đến, nếu như sự việc đó có xảy ra cũng chỉ để cho ai đó trong ta, mà thôi. Nói cách 
khác, nhờ mỗi mình Ngài, chứ không phải một ai, lại có thể làm thay cho ta, được. 
 
Tất cả những ai lâu nay vi-phạm lỗi/tội, đều để mất đi sự vinh-quang của Thiên-Chúa. Vinh-
quang này, bao gộp cả sự hiệp-thông gồm tóm ở trong đó. Thiên-Chúa công-khai thiết-lập nơi 
Đức Kitô, trọng-trách xót thương muôn loài và đặt Ngài như Đấng có Chúa hiện-diện là để ban 
cho ta “vị-thế đặc-biệt” hoặc “trọng-tâm rất đặc-trưng” để Ngài ban phát sự Hào-phóng chung-
cuộc đã tái-lập. Nói thế có nghĩa: Ngài làm vậy, là đã biểu-lộ ra bên ngoài một loại-hình mới mẻ 
của sự “Công-minh/chính-trực” của Ngài. Điều này, ta nhận ra được qua niềm tin rất lạ, khả dĩ 
nắm bắt được sự cao đẹp nơi Quà tặng Ngài ban phát; ngõ hầu đáp-trả một cách rất cảm 
kích/biết ơn bằng cung-cách sống đích-thực quà tặng Chúa ban.  
 
Sự việc như thế, đều xoay chuyển ngang qua nỗi chết mà Ngài chấp-nhận cho chính Ngài, qua 
đó Máu thánh Ngài đã đổ ra. Và, Thiên-Chúa thấy điều đó là cốt để thiết-lập và công-bố sự 
Công-chính rất mới này. Toàn-bộ sự việc như thế, còn có sự “vượt qua” các lỗi/tội có từ thời 
đầu và lỗi/tội như thế, nay không thành “vấn-đề” nữa. Sự việc xảy ra, tựa như Chúa từng đợi 
từng chờ theo cung-cách như mất kiên-nhẫn với thời-khắc đặc-trưng này. Và hệ-quả theo sau 
đó, chẳng dính-dự gì đến lỗi/tội mà con người mắc phạm vào thuở đầu đời cho đến khi nào 
chúng ta đối đầu với lỗi/tội, ra như thế.  
 
Kết-quả là, nhóm hội/đội ngũ các kẻ tin vào quà tặng Chúa ban kết-hợp thành chốn thánh hoặc 
địa-điểm mới-mẻ nào khác. Ở nơi đó, “Ngai toà đầy xót thương” được thiết-dựng ngay ở bên 
trong và cùng với Đức Kitô (Rm 3: 25-26). 
 
Ở đây, đã có sự hoà-hợp giữa hành-xử của Thiên-Chúa và Đức Giêsu-Con-Một-Ngài. Hoà-hợp 
đây, không có nghĩa: Ngôi Vị này tự đặt mình ở trên hoặc kình-chống Ngôi vị kia. Thế nênb, 
nền thần-học về “đền bù tội lỗi” do hành-động tử-vì-đạo không còn thích-đáng nữa. Nói cách 



khác, đây không là động-thái của sự việc mà tiếng La-tinh không gọi như “do ut des”, cho bằng 
“do quia dedisti”.                                   
                                                           

Ơn Cứu-Chuộc và lời cầu Chúa xót thương  

 
          Tham dự Tiệc Thánh, ta thường dâng lên Chúa lời kinh mai như sau:  
          “Lạy Chúa, xin dủ tình thương xót chúng con, 
          “Lạy Đức Kitô, xin dủ tình thương xót chúng con.” 
 
     Với từ-điển Oxford khổ nhỏ, lòng xót thương đã được định nghĩa, như sau: 
 

“Xót thương là: lòng trắc-ẩn độ-lượng vẫn phú ban cho người không          quyền-lực, đặc 
biệt là những người phạm lỗi, hoặc ai đó, tuy không đòi hỏi nhưng vẫn được đối-xử tử-tế 
tốt-lành, cả vào trường-hợp có sự cung-kính rất trông mong.” 

 
Vì trông mong, nên người người vẫn tự đặt mình luôn sẵn-sàng hứng-nhận lòng từ-bi, trắc-ẩn 
từ Đức Chúa với lòng tin-tưởng vượt bực, như kẻ phạm lỗi trước phiên toà xét xử về sự công-
bằng nơi nhân-loại. Từ-vựng “Mercy” bên tiếng Anh, xem ra như còn đề-nghị nhiều điều vượt 
cả sự công-minh/chính-trực, vượt lằn ranh giới-hạn tình xót-thương bình-thường, nữa. Nơi 
phụng-vụ, ta còn nghe biết lời cầu Chúa xót-thương, như ở câu: “Lạy Thánh-Tâm Chúa Giêsu, 
xin thương xót chúng con!” Thương xót đây, mang ý-nghĩa một đợi-trông rất cẩn-trọng. Cẩn-
trọng để Chúa xót-thương những người cầu-khấn được miễn-chuẩn, không đòi phải sống tốt 
đạo/đẹp đời, mới được thế. 
 
Ở Sách-Thánh, từ-vựng “xót thương”, cũng ít thấy. Đúng hơn, ta chỉ thấy sự tin-tưởng trọn-vẹn 
vào Đức Chúa, là Đấng thương-yêu con người vẫn rất mực. Và, Ngài sẽ còn yêu-thương ta mãi 
đến muôn thuở, muôn đời. Với Thánh vịnh 25, người cầu-khấn vẫn đưa vào lời kinh đêm, 
những câu nói thân thương, như sau:  
 
           “Lạy Chúa, xin nhớ lại nghĩa nặng với ân sâu  
            Ngài từng biểu-lộ từ muôn thuở muôn đời.” (Tv 25: 6)  
 
Xem thế thì, đây là chuyện Chúa vẫn gần cận, thân thương với con người. Ngài vẫn tỏ lòng từ-
ái thủy-chung với họ từ ngàn đời; và lòng nhân-ái ấy sẽ còn kéo dài mãi đến thiên-thu. Nơi lời 
kinh đêm hôm trước, người người lại vẫn dâng lên Chúa lời cầu-khấn thân-thương, như sau:  
 
             “Tuổi xuân trót dại bao lầm lỗi, xin Ngài đừng nhớ đến, 
             nhưng xin lấy tình thương mà nhớ đến con cùng” (Tv 25: 7).  
 

Lầm lỡ/trót dại thời son trẻ, thật ra chỉ là đốm sáng hiện trên màn hình của thời bé bỏng đã qua 
trong dĩ-vãng, không thể nào khiến Chúa bận-tâm chia-trí, hoặc lo ra được. Bởi thế nên, lời kinh 
hôm nào lại vẫn nhắc:  
 
              “Xin Ngài đừng nhớ đến những lỗi/tội con trót phạm,  
              nhưng hãy lấy tình thương-yêu mà nhớ đến con cùng.” 
 
Tình thương đây, tiếng Do-thái gọi là “hesed”, tức lòng từ-ái, mẫn-cảm kéo dài đến thiên-thu, 
vạn-đại. Tiếng Aram xưa, gọi đó là “rahamim”. Còn tiếng La-tinh, lại dịch là lòng mẫn-cảm đầy 
thương-xót. Sách thánh bản Vulgata có chữ “Douai” ý nói lòng trắc-ẩn, độ-lượng. Tiếng Do-thái 
sử-dụng từ-vựng này ở số nhiều, là do từ thuở ban-sơ thời nguyên-thủy đã có từ-vựng mang 
nhiều nghĩa, như: tình dịu hiền êm ả, sự tử-tế tốt-lành, lòng mến-thương độ-lượng, nhiều trắc-
ẩn. Thế nên, từ-vựng “Mercy” ở tiếng Anh không bao-hàm nhiều nghĩa đến độ thế. 
 



Một số dịch-giả Kinh thánh bản 70, khi xưa cũng tìm cách dịch chữ “oiktimoi” ở tiếng Hy-Lạp 
cho đúng văn-bản gốc, nhưng bản dịch chính lại ghi là “lòng dạ đầy trắc-ẩn”. Thánh-vịnh lại có 
câu: “Hãy đem nó vào lòng dạ xót-thương đầy trắc-ẩn”. Tác-giả Tyndale gọi đó là “lòng trắc-ẩn 
dịu êm”. Còn, thánh Giacôbê khi trước, lại nói đến đặc-tính cảm-thông từ Đức Chúa. Nên hỏi 
rằng, thật ra thì lời kinh hôm dâng Chúa ở Tiệc Thánh như câu: Kyrie Eleison, Christe Eleison 
thật ra mang ý-nghĩa gì? 
 
 

Tình-yêu qua kinh-nghiệm chú-giải của Lm Christian Duquoc, o.p. 
              
Những điều nhắc đến ở trên, có nói về tình thương-yêu cách chung chung, hoặc có bàn về loại-
hình mến-mộ Chúa vẫn tỏ-lộ cho con người, chứ? Phải chăng, ta có nói cho nhiều, cũng diễn-
tả không đủ tình Chúa thương-yêu con người và sự công-minh Ngài vẫn có, đúng thật là một, 
ư? Nhưng vấn-đề là hỏi rằng: làm sao lại như thế?  
 
Lm Christian Duquoc o.p. cũng từng đặt câu hỏi: Đức Giêsu là Ai? Ngài thương-yêu con người 
đến độ nào? 
 
Đức Giêsu xưa vẫn phán: thời buổi đã mãn. Thế nên, ngay từ đầu, Ngài cũng không đặt nặng 
những gì tuỳ-thuộc vào “thời buổi” theo hướng cơm-áo-gạo-tiền, hoặc theo nghĩa chính-trị và 
quyền-bính nơi đạo-giáo -như trình-thuật cơn cám-dỗ đầu lúc Chúa khởi sự cuộc sống công-
khai đời rao giảng. Buổi đầu đời, Ngài không nhấn mạnh đến những gì khả dĩ khiến ta làm lại 
cuộc sống; hoặc: cải-thiện lịch-sử cách triệt-để, nào hết. Ngài cũng chẳng nối-kết với bất cứ 
đường-lối diễn-giải lịch-sử nào hết.  
 
Giả như ta nhận ra những điều như thế về Đức Giêsu, hẳn ta cũng không còn cách nào sử-
dụng viễn-ảnh lịch-sử như đường lối chính-thức để hiểu rõ Ngài. Ta cũng chẳng tài nào hiểu 
được ý-nghĩa của sự việc giải-phóng hoặc chính đạo-giáo nữa. Điều này có ý bảo: Đức Giêsu 
đã tách rời khỏi mọi thứ đạo-giáo, hoặc theo cung-cách lịch-sử từng nhận-thức và thực-hiện, 
cho đến nay. Các phòng-trào này/khác ở lịch-sử hoặc đạo-giáo, vẫn chỉ tương-đối, thôi. Tương-
đối, cả về thành-quả lẫn thất bại. Thiên-Chúa là Đấng siêu-việt, Ngài khác hẳn mọi thứ như thế. 
Do khác biệt, nên Ngài có khả-năng ở với nhân-loại cả vào lúc con người thành-công lẫn thất-
bại. Mà, Ngài cũng chẳng cần dựa vào thành-quả hoặc thất-bại để đánh-giá con người. Ngài ở 
với con người, cả trong bản-chất rất thường tình của họ, chẳng cần họ thành-công hay thất-bại. 
 
Đức Giêsu lâu nay sống-thực bằng nhận-thức rằng: tất cả những gì diễn-tiến trong lịch-sử và 
cuộc sống con người, và Ngài coi đó như những “mảnh vụn nhỏ”, tức một thứ gì đó không 
hoàn-tất. Ta nói thế, vì con người không biết đó là thứ gì, bởi ta không thấy và cũng chẳng nắm 
bắt được phần tổng-thể của những thứ như thế. Trong khi đó, Chúa lại trực-tiếp có cảm-quan 
về một Thiên-Chúa rất khác-biệt. Ngài có trực-cảm là ta phải làm sao để các mảnh vụn vẫn cứ 
là mảnh vụn. Ta không có khả năng tạo quan-niệm hoặc hoàn-tất “tổng-thể” ấy hầu để nó ăn 
khớp với những mảnh vụn như thế; và làm như thế mới tạo được ý-nghĩa cho mọi sự. Ta phải 
sống sao không cần đến những đó. Và, ta còn phải từ-bỏ lối sống kết-tụ không-tưởng đầy 
ngẫu-hứng giống như thế.  
 
Đức Giêsu, thật ra, Ngài không muốn áp-đặt bất cứ hình-thức xã-hội hoặc mẫu-mực nào về 
chính-trị, đạo-giáo hoặc loại hình biến-đổi thiên-nhiên, hết. Bởi làm như thế, tức là ta đã chống 
lại nhận-thức về “mảnh vụn”. 
 
Đức Giêsu từng học hỏi kinh-nghiệm sống tình-yêu bí-nhiệm ở trong và về các “mảnh vụn” 
thấp-hèn và thô-thiển, vốn dĩ không thể trở thành tổng-thể hoặc thành-phần tổng-thể ấy. Đó 
chính là “tình yêu” đơn thuần, bởi chỉ có tình-yêu mới tôn-trọng bản-chất đích-thực của “mảnh 
vụn nhỏ”. Đây, rõ ràng là sự độ-lượng nơi Tình Chúa thương-yêu ta.  
 



Hồng-phúc an-lạc, diễn-tả uy-lực biến-đổi đang gần cận bên ta –nơi thế-giới gồm những “mảnh 
vụn nhỏ” có sự độ-lượng được kề-cận Chúa- vốn dĩ gắn liền vào sự thấp-hèn và thô-thiển. 
Lịch-sử cần gần-cận, chứ thật ra không là diễn-giải, phát xuất từ điểm tới của những yếu kém 
này. 
 
Chính các “nơi” này, đích-thực là nơi dấy lên một sự sống vượt khỏi mọi khinh-miệt và bao-lực 
từ hệ-thống quyền-lực. Chính bằng việc tham-gia vào sự thể như thế, nên các cộng-đoàn tín-
hữu của Chúa Kitô có thể gia-nhập Vương-Quốc Nước Trời như Lời Ngài diễn-tả ở Tin Mừng 
hoặc gia-nhập vào công-cuộc Tạo-dựng mới, như thánh Phaolô từng xác-quyết.                             
 
Là tín-hữu Đức Kitô, không có nghĩa là sống thụ-động, mà là khẳng-định một cách chủ-động 
niềm tin của mình rằng mỗi biến-cố lịch-sử đã trở thành thời-điểm cho niềm hy-vọng có sự 
hiện-diện của Chúa ở trong và ở với những gì là thô-thiển, thấp hèn. Theo nghĩa Chúa diễn-tả, 
thì những gì cần được bênh-vực/biện hộ không là lối ra từ thế-giới có nền lịch-sử và chính-trị 
thực-thụ, mà là sự gián-đoạn khỏi tầm nhìn của chính nó. 
 
Ơn Cứu-Chuộc thành-toàn không phải chỉ nhờ duy có sự Thương khó mà thôi –mà sự 
Thương-khó của Đức Giêsu là thành-phần phải có trong điều-kiện thống-khổ của nhân-loại- và 
ngang qua lịch-sử cũng như tất cả những thứ đó có tác-dụng cứu-chuộc con người. Tác-giả 
Duquoc rất thích cái tiêu-đề do ông chọn khi viết về Ơn Cứu-Chuộc, bởi nó đem lại cho toàn 
thể lịch-sử cái-gọi-là “Bản Giao-hưởng được diễn tả cách chầm chậm”.  
 
 

Chú-thích quan trọng:  
 

Tôi vẫn nghĩ: ý-niệm về những “mảnh vụn nhỏ” nói ở trên chợt đến từ triết-học lãng-mạn. Từ 
cội nguồn, ý-niệm này được sử-dụng theo nghĩa của “Ánh lửa thần-thánh”, sau đó đã trải dài 
cách rộng rãi. Thoạt đầu, ý-niệm này được bắt gặp từ tư-tưởng đặc-biệt của Kierkegaard, sau 
đó có Nietzsche và đến thời Simone Weil nó càng hiện rõ hơn chí ít với lập-trường/quan-điểm 
của Walter Benjamin, nữa. Tác giả Benjamin đây lại cũng nói rằng các “mảnh vụn” lại đã “bão 
hoà” và “rực sáng” là yếu tố đảm-trách sự vô cùng/vô tận; và niềm hy-vọng thần-thánh về một 
cứu-chuộc không được “xác-định cho rõ”. Ở đây, tôi thấy có sự kết-nối tư-tưởng với tác giả 
T.S.Eliot, với Joyce, Kafka, vv... 
 
 

Phần phụ thêm:                
Năm 1999, Lm. Christian Duquoc, o.p. cũng viết một cuốn sách khác có đề-tựa: “Je crois en 
l’Eglse. Précarie institutionelle de Dieu, Paris, Cerf. 

 
Ở đây nữa, tác-giả vẫn nhấn mạnh lên một điều là: tất cả mọi cơ sở  -bất kể họ có tìm 
cách thực-hiện mọi sự việc tích-cực hay không-  đều ra điêu-đứng/khổ sở về hoạt-động 
khác-thường của các thể-chế, vì họ cố duy-trì tính chính-thống của riêng mình. Điều này 
được lối biện-luận về chính-kiến mà ta gọi là thần-học, vẫn quan-tâm chứ?  
 
Tuy nhiên, sự việc tỏ cho ta thấy Thiên-Chúa hiện-diện ở thế-giới là do Ngài tự quyết-
định như thế, và qua đó Ngài xoá bỏ chính mình Ngài nên như vậy. Thể-chế Giáo-hội lại 
cứ tuyên-bố: mình là chứng-nhân của một Thiên-Chúa như thế. Đúng ra, chỉ có Lời 
Chúa rất khác-biệt và không tinh-giản được, mới là nguồn-gốc và bảo-chứng cho việc 
thực sự mở lòng mình ra để trở thành quà-tặng của Thánh Thần Chúa, thôi. Chuyện 
đạo-đức, nơi Đạo Chúa, không có gì là lạ-lùng hết, nhưng không là trọng-tâm cho các 
sự-thể ra như thế. 

 
Đức Bênêđíchtô 16 và tông thư Thiên-Chúa-là-Tình-Yêu 
 



Lâu nay, nhiều người vẫn cố xác-định xem ý-nghĩa xác-thực của ngôn-từ khi định-nghĩa Tình 
Thương-yêu, như từ-vựng: đức mến thương, tình bằng-hữu, ái-tình, lòng bác-ái, vv.. Thánh 
Kinh, thường tập-trung vào lời kinh Shema ở sách luật Torah Do-thái trong đó ghi rõ giới-lệnh 
đầu: “Người phải yêu thương Đức Chúa...” và ở thư thứ nhất chương 13 thánh Phaolô gửi tín-
hữu thành Côrintô cũng như thư thứ nhất thánh-sử Gioan đều đề-cập đến Tình-Yêu, như thế. 
 
Qua tông-thư này, Đức Bênêđíchtô 16 bàn về sự khác-biệt từ ngàn xưa giữa từ-vựng Hy-Lạp 
Eros (Ái-tình) và Agapè (lòng mến-mộ). Eros, là thứ Ái-tình thấy rõ nơi tình yêu-thương nam-nữ 
đầy dục-tính, cứ vươn cao vươn cao mãi để đạt toại-nguyện cho bằng được. Trong khi đó, 
Agapè lại trầm xuống, quyết ra ngoài để đến với mọi người, cũng tựa như sự tách-bạch giữa 
tình-yêu đầy chiếm-hữu với tình thương-yêu mang tính dâng hiến. Từ-vựng Eros, tập-trung vào 
chính con người mình, còn Agapè lại là thứ tình mến-mộ hướng về người khác, tức tha-nhân. 
Agapè có đặc-điểm không đòi điều-kiện, là thứ tình thiêng-liêng, vô kỷ. 
 
Đức Bênêđíchtô 16 khẳng-định rằng: bao lâu Eros và Agapè còn kiếm-tìm sự kết-hợp đúng 
cách nơi thực-thể là tình-yêu đích-thực, thì khi đó bản-chất thực-thụ của tình-yêu mới thành 
hiện-thực. Các tầm-kích này đều thẩm-nhập vào nhau. Tình-yêu là thực-tại đơn-thuần gồm cả 
hai tầm-kích như thế.                     
 
Agapè tiếng Hy-Lạp, tương đương với từ-vựng “Ahaba” tiếng Do-thái, cả hai đều có nghĩa như 
một khám-phá thực-thụ về phía bên kia, biết quan-tâm chăm sóc lẫn nhau, vẫn kiếm-tìm sự tốt 
lành của phía bên kia, tức: của người mình yêu mến. Đó là nhận-định, không theo nghĩa cảm-
giác mãnh-liệt, nhưng theo nghĩa cứ xuất-hành về phiá trước mà cho đi và cho mãi để đến với 
người khác. Chúa thương-yêu chúng ta, là Ngài thương và yêu cùng một kiểu, rất tương-tự. Ở 
đây, ta lại nhớ về sự-kiện khi xưa triết-gia Aristotle không bao giờ nghĩ là: động-lực ban đầu 
hoặc nguyên-nhân tiên-quyết dẫn đến việc yêu-thương ta. Người Do-thái dư biết Chúa thương-
yêu ta bằng tình-yêu rất “con người”. Ngài thương-yêu ta rất mực, nên Tình-yêu của Ngài còn 
được gọi là Eros và tình-yêu Ngài hoàn toàn mang tính-chất rất Agapè, nữa. Chúa có mối tình 
rất nồng-nàn với con dân Ngài. Tình Eros của Chúa đối với con người hoàn-toàn là Agapè. 
Chúa là người yêu vẫn có nơi Ngài trọn vẹn sự đam-mê của tình-yêu rất thực. 
 
Với tôi, nói thế như thể bảo rằng: việc tháp-nhập tình-yêu đầy tính-chất đam-mê vẫn đi vào tình 
mến-mộ Agapè của Thiên-Chúa, ít ra là đã cho ta thấy sự công-minh/chính-trực được tháp-
ghép vào tình yêu-thương thần-thánh của Thiên-Chúa. 

 
Ơn Cứu-Chuộc và một phương-án rất phân-tâm 

 
Christian Duquoc, O.P., Jesus thérapeute, Revue d’éthique et de théologie morale, 
Dec.2000, tr. 119-133. 

 
Diễn-luận đây, chỉ ngắn gọn mỗi đôi giòng, nên ta cũng đừng gọi đó là thành-phần một tham-
luận về Đức Giêsu lịch-sử. Trái lại, chỉ nên coi như một luận-bình cộng thêm vào sưu-tập gồm 
các tiểu-luận về thần-học mang tính-cách rất “phân-tâm”, thôi. Qua luận-bình, tác-giả tóm-kết 
các bài suy-tư/chú-giải về Ơn Cứu-Chuộc dưới ánh mắt của phân-tâm-học về sự “chuyển-
nhượng” và “phản-chuyển”. 
 
Nơi chuyển-nhượng, có sự thay-thế của ai đó mà hầu hết là các bình-luận-gia và nhà phân-
tách vẫn cho rằng: bậc cha mẹ hoặc thần-học-gia tuy sáng-suốt hoặc có kinh-nghiệm nhiều về 
địa-hạt này, nhưng các vị chỉ biết các sự việc không theo cách phân-tâm-học. Đây, không là 
quan-điểm về một sự kiện nào đó, rất trổi bật, mà các nhà phân-tách/chú-giải đã thay cho tâm-
tình hứng-thú của các vị chuyên-gia chữa-lành cách tuyệt-hảo.  
 
Thay thế đây, đã khuyến-khích ta trở về mối quan-hệ giữa bậc mẹ cha, ở ngoài đời. Phép trị-
liệu theo phân-bào, là nghệ-thuật tinh-vi giúp ta hành-xử theo cách khác-biệt giữa sự tăng-



trưởng riêng-tư trong quan-hệ vốn bế-tắc vào lúc ban đầu. Điều này cho thấy, nếu làm thế, ta 
sẽ có động-thái cởi mở hơn trong tương-quan trao-đổi giữa các vị như thế. Điều này, được 
diễn-bày qua các nhà phân-tích, là: loại-hình thay cho những gì đã có, từ khi trước. 
 
Nơi Đức GIêsu, ta thấy có sự “thay thế” gấp hai lần. Nói thế có nghĩa: Đức Chúa đã làm thay 
cho Thiên-Chúa Cha và Ngài cũng cần làm công việc thay-thế ấy, do bởi loài người cần được 
như thế. 
 
Đức Giêsu làm thay cho Thiên-Chúa-Cha bằng vào và ngang qua những gì Ngài dâng lên Cha 
theo cách “lô-gích” rất hợp đạo. Và, Ngài làm thế, ngang qua cả bóng mờ ma-mãnh của lỗi/tội, 
nữa. Nói thế, tức bảo rằng: người phạm lỗi, lẽ đáng ra, sẽ giết chết Thiên-Chúa nhưng họ lại đi 
giết Đức Giêsu, thay cho Ngài.  
 
Tuy làm thế, cung-cách Đức Giêsu chọn-lựa cái chết một cách bất-bạo-động, đã mở ra một loạt 
những vi-phạm về nguyên-tắc sống, ngang qua cuộc sống đầy ngẫu-hứng của Ngài. Bằng vào 
việc chấp-nhận cái chết bất bạo-lực mà Ngài chọn-lựa, Đức Giêsu lại đã cho thấy Thiên-Chúa-
là-Cha đã khác hẳn cung-cách Ngài dính-dự vào cuộc xung-đột tâm-thân chưa giải-quyết, lúc 
đó. Ngài tỏ-lộ cho thấy thần-linh ngụy-tạo trở-hành đấng bậc khù-khờ, vô-đạo và thường hủy-
diệt con người. Làm như thế, Đức Giêsu lại đã tự đặt Ngài vào vị-thế vừa thay cho thần-linh 
ngụy-tạo, vừa bộc-lộ một Thiên-Chúa-là-Cha, rất đích-thực. 
 
Ngẫm nghĩ lại, có thể bảo: trong toàn-bộ cuộc sống của Ngài, Đức Giêsu đã dùng ngôn-từ và 
hành-xử từ-tốn, nhân-hiền để giải-uyết sự “chuyển-nhượng” xưa nay từng phục-vụ thần-linh 
ngụy-tạo. Chúng lấy đi sự chết và cả sự sống của Ngài ngõ hầu thực-hiện công việc “chuyển-
nhượng” nói ở trên. Đối-chọi lại hành-xử của Đức Giêsu, không chỉ có mỗi chủ-thuyết chuyên-
quyền/độc-đoán của La Mã vốn được coi như “chuyển-nhượng” tuyệt-đối của thần-linh rất 
ngụy-tạo, thôi. Quả thật, tình-trạng của người La Mã theo lịch-sử, là tình-trạng bộc-lộ việc 
“chuyển nhượng” này một cách rộng rãi, lan tràn khắp chốn. 
 
Đức Giêsu sống “thay cho” con người, bằng vào và ngang qua động-thái có thể diễn-tả như 
“cơn giận lành” của Chúa, bên trong “chuyển-nhượng” ấy. Và, bằng vào chấp-nhận chịu-đựng 
việc “chuyển-nhượng”, như các nhà phân-tích từng làm, có như thế mới giải-trừ được nó và 
giải-trừ chính sự “chuyển-nhượng”, luôn nữa. Theo cách đó, Ngài tỏ-lộ cho thấy thần-linh ngụy-
tạo làm như thế chỉ để phóng-thể theo kiểu-cách rất trẻ con, vốn được tạo-ban một cách sai-
lạc, có hậu-thuẫn từ pháp-luật, cho chạy việc.                     
 
Phân-tâm-học cổ-xưa của Sigmund Freud nhấn mạnh nhiều lên tính trung-hoà của các nhà 
phân-tích/diễn-giải khiến cho sự “chuyển-nhượng” hiện rõ ra bên ngoài mặt để giải quyết. Từ 
đó, các nhà phân-tâm mới đối đầu với sự “phản-chuyển” và đem nó ra khỏi phương-pháp trị-
liệu, cho thành sự.  
 
Vừa qua, một số các nhà phân-tích/diễn-giải về thân-phận người phụ-nữ, như tác-giả Julia 
Kristeva cách riêng, đã không đồng-thuận việc này, ít là trên nguyên tắc. Các nhà phân-
tích/diễn-giải cùng khuynh-hướng, lâu nay vẫn chủ-trương vai-trò tích-cực của nữ-giới và quyết 
rằng: tình thương-yêu nơi người mẹ thật ra đã giải-quyết được sự “chuyển nhượng” nói ở đây.  
 
Ở đây nữa, tác-giả Christian Duquoc, o.p. lại đã nhận ra rằng: bằng vào tính tích-cực của lòng 
độ-luợng nơi Ngài, Đức Giêsu có thể giải-trừ tình-huống khoá chặt con người vào sự “chuyển-
nhượng” đầy lỗi-phạm. Có như thế, Ngài mới ban cho con người một thần-linh ngụy tạo. Bằng 
việc làm thay cho Cha, qua vị-thế chữa lành mọi lỗi/tội của người phàm, Đức Giêsu đã sử-dụng 
lòng trắc-ẩn có nơi Ngài một cách tích-cực, ngõ hầu tặng ban và hỗ-trợ cho những người bị 
khoá chặt vào lỗi/tội rất ngụy-tạo. 
 



Có thể nói, Ngài còn làm nhiều hơn thế, bởi ngay ở nơi đó, sự “chuyển-nhượng” đầy lỗi/tội, đã 
được giải-quyết từ lâu rồi. Thế nên, đây không còn mang tính trung-lập kiểu phàm-trần nữa, 
nhưng lại là ý-thức và mặc-khải Chúa tỏ cho ta biết Ngài không ở tư-thế trung-lập, nhưng dứt-
khoát đã tích-cực trợ-giúp con người để ta thấy được tình Thương-yêu Công-chính của Chúa 
có khả-năng giải-quyết hết mọi chuyện. Đồng thời, cũng có thể nói rằng: mặc-khải đích-thực chỉ 
xảy đến với những ai biết cách giải-quyết sự chuyển-nhượng này, thật cũng dễ. 
 
Từ lúc xảy ra khoảnh-khắc giải-quyết sự chuyển-nhượng đúng vào giờ phút Chúa chấp-nhận 
cái chết trên đồi Calvariô, đã có khả-năng nối-kết thực-thụ với quà-tặng của Thánh Thần Chúa 
từ Đấng chấp-nhận chịu đóng đinh trên thập giá.  
 

Ơn Cứu-Chuộc và tính-chất kinh-tế 
 
 Bài này, do Gs Kathryn Tanner, thuộc Đại-học Chicago từng diễn-giải. 
 
Có hai “chuyên-đề” để dẫn-nhập vào nền thần-học nói chung, đó là mối tương-quan không 
mang tính đấu-tranh, giành-giật một vị-thế giữa Thiên-Chúa và thọ-tạo. Chuyên-đề thứ hai, là 
việc trở về để diễn-giải tính Siêu-việt của Thiên-Chúa. 
 
Cách đây không lâu, tác-giả Kathryn Tanner là giáo-sư thần-học tại Đại-học-đường Yale, có 
cho ra đời cuốn sách mới của bà, với đề-tựa vỏn vẹn chỉ mấy câu: “Tính-chất rất kinh-tế nơi Ân-
huệ”, do nhà Fortress xuất bản vào tháng 12/2005. Trong sách này, tác-giả suy-tư nhiều về sự 
phí-phạm nơi Ân-huệ. Điều đó có nghĩa: quà-tặng Chúa ban không khi nào lại bị bọc quanh 
bằng bất cứ đường ranh hạn-định nào hết. Bằng ánh mắt ta vẫn thường nhìn hôm nay, tưởng 
cũng nên nhận-định thêm lần nữa sự việc ta hay gọi là “đền bù tội-lỗi” và việc tái cấu-trúc toàn-
bộ hệ-thống kinh-tế hiện-hành, của ta. 
 
Giả như Thiên-Chúa không trừng-phạt con người theo nghĩa đối-đáp với lỗi/tội của họ, hẳn là 
Ngài cũng không bị phạt-vạ trên thập-giá để đền bù lỗi/tội thay cho ta, bao giờ. Thập-giá thật ra 
chẳng thể nào cứu ta khỏi các món nợ ta hằng có với Chúa bằng việc thanh-toán chúng.  
 
Thay vào đó, thập-giá cứu ta ra khỏi hệ-quả của toàn-bộ nền kinh-tế có nợ-nần. Kinh-tế nợ-nần 
luôn xung-đột với chính nền kinh-tế ân-huệ của Thiên-Chúa. Nợ-nần xoá bỏ mọi ân-lộc trời cho. 
Sự việc này đồng hàng với các truyền thống về ân-xá/đại-xá, tức là: nợ-nần được tha-thứ chứ 
không là thanh-toán. Vì, nếu là thanh-toán thì người mắc nợ được giải-thoát khỏi cảnh nô-lệ do 
không có khả-năng thanh-toán các món ấy. Không trả được nợ, người mắc nợ đành bị xiết 
bằng của-cải, hiện-vật. 
 
Giả như ta không thể đáp lại ân-huệ Chúa ban cho đúng phép nữa, thì điều đó cũng không làm 
mất đi hoặc giảm-bớt tính-chất đặc-biệt của ân-huệ được. Ân-huệ ta nhận-lãnh, không ra điều-
kiện nào hết. Thiên-Chúa vẫn cứ đổ tràn hồng-ân Ngài ban theo cung-cách tràn đầy như trước, 
cả vào khi gặp phải bức tường gạch tội/lỗi của ta đi chăng nữa.  
 
Giả như Thiên-Chúa ra hạn-định giảm bớt ân-huệ Ngài ban cho ta, thì khi ấy Đức Giêsu không 
thể chiến-thắng được cái chết. Khi ấy, Ngài chỉ trở nên vinh-quang một số nỗi chết của những 
người từng theo chân Ngài, thôi. Và khi đó, Thiên-Chúa đổ tràn hồng-ân trên tạo-dựng từng bị 
bỏ bê... 
 
Nên, không phải là ta đang đối-đầu với Hệ-thống Lớn lao về Tính-toán rất toàn-cầu. Vì, ta 
không thể trả nợ lại cho Chúa được. Thánh Ansêmô từng nói: Đức Kitô là “quà tặng vượt quá 
mọi nợ-nần” Ngài thăng-hoa nền kinh tế rất mắc nợ, là như thế. 
 
Bởi thế nên, ở giữa nơi ta, đã có hệ-thống kinh-tế khác để thay thế, dựa vào đặc-ân, tha-thứ, 
cứu-chuộc, giải nguy. Hệ-thống này, phải được đóng dấu bằng thứ “tem” không tranh-giành và 



vô-điều-kiện. Đó, là thứ hệ-thống kinh-tế của lòng độ-lượng. Nó vốn dĩ nằm sẵn trong câu 
chuyện Tạo-dựng, và cả trong chuyện về Giao-ước, nữa. Sự sống và chất-liệu, sống-cho-ra-
sống phải được phân-phát một cách không theo kiểu xuất-sắc, đáng được hưởng. Thiên-Chúa 
không ngừng ban phát ơn cứu-chuộc mà Ngài chẳng trông mong nhận lại thứ gì. Và, Ngài cũng 
chẳng đòi trừng-phạt một ai nếu có người sử-dụng ân-huệ cách sai trái, không đúng phép. 
Chẳng thể nào có thứ máy móc hoặc phương-án từ trời làm ngăn-chặn giòng chảy ân-huệ tuôn 
trào từ Thiên-Chúa, cả. 
 
Đạo Chúa có tiềm-năng cống-hiến toàn-bộ thị-kiến mới về cuộc sống mang tính kinh-tế, rất như 
thế. Lại cũng có nhiều khả-năng mới đầy óc tưởng-tượng về việc tái tạo cuộc sống kinh-tế của 
chúng ta, nữa. 
 
Sở-hữu ân-huệ và có được như thế, không thể do thi đua, giành giựt. Và, giữa việc tạo được 
và cho đi như thế, lại càng không do công lao hoặc nước mắt của ai hết. 
 
Trong tạo-dựng, không ai lại chực sẵn ở nhà nằm chờ cho có người mang quà Chúa phú-ban 
đến tặng cho mình, cả. Mà, ta trồi lên như một thọ-tạo nổi-bật, không như một sao-bản của 
thần-thánh hoặc như một phản-ánh từ sự tốt lành Chúa giữ cho ta.        
     
 
 Một số câu hỏi để suy-tư thêm:      

-Anh em thấy lối phê-bình sự hiểu-biết thông-thường về công-chính áp-dụng cho tội và 
ơn cứu-chuộc ở trên, như thế nào? 
-Anh em diễn-tả thế nào về tình thương-yêu, lòng trắc-ẩn/độ-lượng, sự công-chính và 
thủy chung của Thiên-Chúa? 
-Anh em có ý-định gì trong việc tạo sắc-thái cho dân con trong Đạo hiểu được điều mình 
muốn nhấn mạnh không? 
-Diễn-giải như trên, có là cung-cách ta yểm-trợ hoặc phê-bình sự công-bằng xã hội hôm 
nay không? Hoặc, vừa yểm-trợ vừa phê-bình?    

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Chương Năm 
Ơn Cứu-Chuộc và tội nguyên-tổ 

 
Đã từ lâu, tôi vẫn ưu-tư nhiều về sự thể, là: làm thế nào để ta tạo cơ-hội đặt lại câu hỏi về “Tội 
nguyên tổ” hay còn gọi là: “Tội tổ tông”. Ý của tôi, là: dấy lên vấn-đề như thế, tôi chỉ muốn trưng ra 
đây một số sự việc ta thường cảm-nghiệm, để rồi mình sẽ tư-duy lại về các sự việc không mấy 
thông-thoáng/cởi-mở, ngõ hầu thảo-luận một cách thoải-mái mà không sợ bị chụp cho cái mũ nào 
đó, cũng khó chịu. Từ trước đến nay, nhiều người vẫn đến hỏi xem: tôi có còn tin vào những 
chuyện như thế nữa, hay không? Thật ra, tôi cũng không biết phải trả lời sao cho rõ ràng, thật 
đúng cách. Thôi thì, hôm nay, xin chia-sẻ với anh em đôi điều về sự thể còn đó cũng buồn, là: tự 
mình thấy không chắc cho lắm về cái-gọi-là “tội nguyên-tổ” hoặc “tội tổ tông”, sau đó lại sẽ đề-nghị 

anh em hãy cùng tôi, ta suy-tư thêm về những điều cần tư-duy.        
 

Lập trường của Đức Hồng Y Josef Ratzinger:  
 

Năm 1985, qua bài viết có tựa-đề, là: “The Ratzinger Report”, Đức Bênêđíchtô 16 có nói: “Tội 
Nguyên Tổ’, là một trong các vấn-đề khó-khăn nhất cho thần-học và mục-vụ, hôm nay!” Điểm 
chính thấy rõ nơi Giáo-huấn của Hội-thánh, vốn dĩ bàn về “tội nguyên tổ” lại vẫn bảo: nhân-loại 
lâu nay cần đến Ơn Cứu-Chuộc là bởi, nơi ta, nhiều người có khuynh-hướng hay vi-phạm 
nhiều lỗi/tội, cả vào lúc trước khi có chọn-lựa luân-lý hoặc đạo-đức. Đồng ý, là ta cần tạo ý-
nghĩa cho những gì gọi là lòng đạo-đức sốt-sắng (hoặc: tội-lệ), trước cả vào lúc có luân-lý/đạo-
đức, tức: trước khi con người thực-sự vi-phạm những lỗi cùng tội, nữa. 
 

Thần-học-gia khoa-học Teihard de Chardin: 
 
Là nhà thần-học có lập-trường rất sáng về “tội nguyên tổ”, Lm Teihard de Chardin, sj từng coi 
sự việc này như cách diễn-tả khá giản-đơn về thứ giáo-lý “hơi chênh”, thôi. Ông thấy: đây là 
một trong các trở-ngại chính cho việc hiện-thực một đối-thoại cởi-mở giữa khoa-học và niềm tin 
của ta. Không những thế, ông còn thấy nơi văn-bản giáo-lý vốn dĩ dạy ta về việc này, đã có 
mâu-thuẫn ngay ở niềm tin và ở khoa-học nền-tảng, của cuộc sống.  

 
Bằng vào sự việc được coi như lời nhắn-nhủ gửi anh em đồng môn trong Dòng, khiến Toà 
Thánh đã ra tay tạo rối-rắm cho ông không ít, khi ông bảo: mọi người chúng ta nên tư-duy lại về 
giáo-điều này, để rồi chỉnh-sửa nó cho đúng với quan-niệm về “tội nguyên-tổ”, cách hợp lý.         

 
Khoa-học-gia Teihard de Chardin, coi “tội nguyên tổ” như động-thái vụng-về cốt diễn-tả hiện-
trạng nhân-loại có đó từ lâu lắm, tức: một thứ bất-toàn nơi con người được định-danh cách sai-
lạc, nên gọi đó là những “lỗi” và “tội”. Là nhà cổ sinh-vật-học lỗi-lạc, Lm Teihard de Chardin sj 
từng chủ-trương: ta cần nhấn mạnh nhiều lên động-thái nào khả dĩ giúp nhân-loại vinh-thăng đi 
vào cuộc sống đích-thực của mình, thì tốt hơn. Rồi từ đó, ta lại sẽ dấn thân vào sự sống rất 
tràn-đầy của Đức Kitô.  

 
Ông từng bảo: “Giả như ta nhấn mạnh nhiều vào tầm-kích khốn-khổ của thập-giá, ắt hẳn ta sẽ 
bị tha-hoá một cách dễ-dàng để rồi lại sẽ nhanh chóng để mất đi định-hướng rất đúng của 
mình, thôi”. Dĩ nhiên, khi nghe thế, nhiều người sẽ thấy: chuyện này cũng không thuyết-phục 
được nhiều người, cho lắm! Và họ cứ cho rằng: có cố-gắng làm thế, cũng chỉ tạo lợi-lộc cho 
việc giảng rao hoặc bồi-dưỡng các truyền-thống trong Đạo, mà thôi. 

 

Ý-kiến thần-học-gia A.M. Dubarle 
 



Đứng từ lập-trường thần-học do thánh Tôma Akinô lập, thần-học-gia A.M. Dubarle lại quả 
quyết: tín-lý hoặc giáo-điều về “tội nguyên tổ” vốn xuất từ trạng-huống suy-tư thần-học lại cứ 
thắt chặt ta vào vũ-trụ tư-riêng/đặc-biệt mà khoa-học hôm nay không thể chấp-nhận. Thành 
thử, ta cần trở về tư-duy lại một lần nữa những gì mang tính “con người” theo cung-cách của 
khoa-học lịch-sử, tức: hiểu vũ-trụ/vạn-vật theo phương-án khác, mới được.  

 
Thoạt khi sinh ra, ta đã dự phần vào vũ-trụ/vạn-vật, trong đó: mỗi người và mọi người đều 
hành-động ở bên trên, có cùng một tổng-thể gồm các nguyên-nhân/hậu-quả tạo thế khó xử, 
cho muôn loài. Chính vì thế, ta không nên gọi đó là những lỗi và tội của bậc tiên-tổ, mới đúng.                   
 
Nói đến đây, tôi lại nhớ đến giáo-huấn của Hội-thánh về “tội nguyên tổ”, mà đa số dân thường 
ở huyện vẫn cứ hiểu. Tôi không chắc, là: mình có nên giải-thích và giải-thích ra sao về chuyện 
ấy. Đặc-biệt hơn, tôi lại vẫn nghĩ: làm sao ta có thể kết-hợp hài-hoà giữa Kinh-thánh và Khoa-
học được. Dựa vào nền-tảng đặt trên sự việc, tôi chỉ muốn nói lên một điều, là: hôm nay, tôi đã 
bắt đầu “hiểu” được đôi chút về cung-cách khiến cho “tội nguyên tổ” chui lọt được vào ngôn-
ngữ của ta, ra như thế. Và từ đó, có thể nói: tôi hy-vọng và luôn nguyện-cầu để rồi: ngày nào 
đó, có lẽ ta cũng chẳng cần đến thể-loại ngôn-ngữ nào khác, hầu nói lên những gì mình muốn 
nói.  
 
Tôi vẫn muốn bám vào những gì khiến con người có thể diễn-đạt ý-niệm này. Ngẫm lại, mới 
thấy: nếu khôn-ngoan hơn, có lẽ ta cũng không nên nói lên điều ấy. Và, ta cũng chỉ nên nói 
những gì khả dĩ diễn-tả cho mọi người hiểu rõ, thì tốt hơn. Thành thử, tôi sẽ không trực-tiếp nói 
về “tội nguyên tổ” theo đúng nghĩa của nó, mà chỉ đề-cập sơ qua đến cung-cách làm sao tôi bắt 
đầu “hiểu” được chuyện ấy, một đôi chút. Đây, không là những điều tôi muốn nói ra, mà là 
cách-thức để ta đưa mọi sự vào đề-tài này, suốt nhiều thế-kỷ qua.  
 
Trước hết, phải nói ngay đây, rằng: tôi đồng ý với các nhà chú-giải Kinh-thánh về sự việc mà ai 
cũng thấy rõ. Đó, là đặc-trưng thi-ca nơi giòng kể ở sách Sáng Thế, khi tác-giả bàn về khoảnh-
khắc đầu đời, của loài người. Tôi muốn nói thêm đây, rằng: nhiều thần-học-gia, xem ra, không 
mấy thuận-thảo với các nhà chú-giải Kinh-thánh về nhiều điều, chẳng hạn như chuyện: họ phải 
đối-xử với nhau như thế, mới đúng cách.  
 
Thêm nữa, một số vị chuyên-chăm đi Đạo và sống Đạo cũng không đồng-ý với các nhà khoa-
học, nói chung. Bản thân tôi, lại vẫn tin là: các vị có xử như thế, cũng chí-lý thôi. Nay, tôi đem 
đến cho anh em lập-trường của các nhà kinh-điển chính-qui hoặc chính-mạch, để anh em tự lo 
mà tạo lấy cho mình phương-án nào phù-hợp với mình nhất. 

 
 
 

 
Kinh-thánh nói gì và không nói những gì:           
         
Thông thường thì, các tín-hữu Do-thái-giáo và Kitô-giáo (đương nhiên là vào thời xưa) vẫn từng 
nại vào Kinh-thánh, mỗi khi các vị muốn tìm-hiểu những gì mà mọi người lâu nay định-danh là 
“con người”. Các vị thường viện-dẫn đến sách Sáng Thế, đặc biệt từ chương 1 đến chương 3, 
để hiểu rõ về gốc-gác con người. Đây là một viện-dẫn có giá trị và hữu lý. Các vị, lại cũng nại 
vào những chuyện như thế, xuất từ truyện dài đầy thơ-văn, truyện dân-gian về con người vào 
thời-đại rất sớm. Sự việc này, lại là những viện-dẫn không hữu lý, chút nào hết. 
 
Có vị, lại nghĩ: Kinh Thánh hàm-ẩn một động-thái muốn hình-dung vũ-trụ có tuổi đời khá ngắn-
ngủi. Nhiều vị khác, lại cứ bảo: cách đây không lâu, nơi vũ-trụ/vạn-vật đã thấy xuất-hiện hai 
nhân-vật lịch-sử khá đặc-trưng, là Ađam và Eva, có lẽ xuất-hiện vào thời gian cách nay khoảng 
chừng 4,000 hoặc 6,000 năm, ở “Địa-đàng” nguyên-thủy mà tất cả mọi sinh-vật sống ở đó, đều 
sẽ không chết hoặc mắc phải bất cứ tật-bệnh gì; và họ lại có đủ mọi thứ ưu-đãi, thật dễ sống.  



 
Các vị, lại những tưởng: do thủy-tổ loài người từng mắc phải một thứ “lỗi” hoặc “tội” rất lớn, nên 
mới xảy ra cái-gọi-là “Sự sa ngã” mang tính dã-sử (?); rồi từ đó, kéo theo nhiều hệ-lụy, đem 
đến cho họ. Rồi các ưu-đãi mà họ có vào thời ấy, tự dưng biến mất. Và, sự chết cũng như tật 
bệnh, lại đã đi vào giòng sử của loài người. Kể từ đó, con người, lại khao-khát đủ thứ, nên mới 
rối-loạn tâm thần, khó ổn-định. Bậc cha mẹ đầu đời và các vị khác, đã bắt đầu sinh-sôi nảy-nở 
đem đến cho ta cung-cách tính-dục xuất-phát từ bản-chất nhân-loại bị tổn thương, dễ chết, náo 
loạn. Và từ đó, ta cần có nghi-lễ này khác để tẩy-lọc và “Cứu chuộc”. Với truyền-thống Kitô-
giáo, điều này được gọi là ‘Thánh-tẩy’ và ‘Giáo-dục lòng Đạo’.     

 
Khoa-học ngày nay, thật khó cảm-thông lối giải-thích gốc-nguồn của nhân-loại mang tính thơ-
văn, răn đời như thế. Thành thử, khoa-học lâu nay vẫn đồng lòng là sẽ không coi đây như văn-
bản kể về nguồn-gốc nhân-loại có tính sử-học, chút nào hết. 
 
Các phê-bình-gia thơ-văn lịch-sử ở Thánh-kinh cũng thấy khó, khi phải đọc các văn-bản kinh-
thánh theo chiều hướng ấy. Hệt như thế, các nhà chú-giải Thánh-kinh lại vẫn đồng-lòng quả-
quyết rằng: văn vẻ của Kinh-thánh kể cho ta nghe rất nhiều truyện dân-gian đời thường, nhưng 
không mang tính lịch sử chút nào hết.  
 
Thật ra thì, tác-giả viết lên các chương đoạn ở sách Sáng Thế không có dụng-đích đưa truyện 
dân-gian hoang-dã vào cổ-sử, thế nên ta cũng đừng đọc và hiểu các chương/đoạn ấy rất từng 
chữ, theo nghĩa đen. Hơn nữa, con người thời tiền-sử cũng chẳng bao giờ nghĩ rằng: họ nên 
đưa “bộ nhớ” của mình vào giòng cổ-sử theo cách truyền-khẩu hoặc truyện kể dân-gian, bao 
giờ hết. 4,000 năm dân-dã đã trôi qua, hai nhân-vật đầu đời là: Ađam-và-Eva thời-tiền-sử, lại 
chẳng bao giờ mắc phải lỗi-lầm nào mang tính lịch-sử hết. Và, chẳng có sự-kiện nào ghi trong 
sử-sách lại nói về chuyện nhị “vị” này đã xa rời chốn địa-đàng vì trót “sa ngã”; và, trở-thành 
hữu-thể đầy thương-tật, để từ đó, mặc lấy thân-phận chết chóc, dễ cuốn hút vào bản-chất rất 
“người” thật rối-rắm. Và còn sản-sinh “con đàn cháu đống”, và chịu tội giống như vậy. Với sử-
học, chẳng bao giờ có cái-gọi-là thời của thủy-tổ loài người được ưu-đãi cách tuyệt-đối; và 
cũng chẳng có cái-gọi-là “sự sa-ngã” của tổ-tiên con người, từ lúc đó. Thật ra, Kinh-thánh kể 
truyện này, cũng không hàm-ý hoặc dụng-đích nào như thế, cả. 
 
Nói đúng hơn, ngày nay dân con mọi người, đều đã hiểu: sách Sáng Thế chỉ bao gồm những 
“mẩu vụn” văn-chương, không hơn không kém. Muốn hiểu rõ những điều ghi trong đó, người 
đọc phải đóng vai nhà phê-bình văn-học rất nền-tảng. Bởi, Sách đây chỉ là tập-hợp gồm các bài 
thơ/văn nhằm kể cho ta biết về chính con người của ta, vào lúc này, chứ tuyệt-nhiên không là 
truyện dã-sử ghi chép các nhân-vật giả-tưởng, sống vào thời trước.  
 
Nói cách khác, Sách đây chỉ muốn nói về gốc-gác sự-việc từng thấy xảy ra một thất-bại về 
luân-lý và đạo-giáo nơi con người, mọi thời; đặc biệt là người Do-thái. Tác-giả sách Sáng Thế, 
đã chế ra các giòng thơ/văn như thế cốt đưa về với người mình, thứ lý-lẽ đạo-đức mà người 
đọc thời hôm nay sẽ hiểu thêm. 
 
Đôi khi, có người lại thắc-mắc, những hỏi rằng: “Ađam – Eva có là người thực hay không?” Trả 
lời câu hỏi đầy ngớ-ngẩn này, tôi chỉ muốn nói: “Có thực đấy chứ! Nó cũng rất thực như bạn và 
tôi đang hiện-diện ở đây, chốn đời này! Bởi, bạn và tôi, cũng như tất cả mọi người vào mọi thời, 
đều ‘là’ những Ađam-và-Eva, cũng rất thực. Nhân-vật chính trong thể thơ/văn này, là: Ađam, 
một nhân-vật giả-tưởng được kể là đã làm thay cho mỗi người và mọi người chúng ta. Ađam, 
chỉ là nhân-vật của phim truyện hoạt-hoạ đóng thay cho ta, mà thôi. Danh xưng “Ađam”, là từ-
vựng được người Do-thái dùng để chỉ lớp bụi trần mầu đỏ, tức “Adamah”.  
 
Nếu dùng ngôn-ngữ thời-đại của phim dài nhiều tập, bạn và tôi, ta sẽ gọi anh là “Charlie 
Brown”, bởi tất cả mọi lãng-tử mang tên “Charlie” trên đời này, đều bước dần vào chốn miền 
nhiều bụi “đỏ”. Hoặc, nếu có ai ở Úc này, lại muốn gọi anh là chàng trai tên “Ocker”, tức “Đất 



đỏ”, hoặc chất đất mịn mầu “đỏ” cứ bám dính vào người của ta, hôm nay, cũng vẫn được. Sách 
Sáng-Thế còn dùng biểu-tượng và thi-ca để tả cảnh/tả tình về các chàng trai ở chốn miền “Đất 
đỏ” ấy, theo giòng sử của nước Úc, vẫn cứ cười dù anh có rơi vào hoàn-cảnh nào đi nữa, cũng 
thế thôi.                               
 
Một ví-dụ cụ-thể về sự thể như thế, là: trong mọi giòng chảy lịch-sử của loài người, đặc biệt 
hơn, là: ngay vào lúc và kể từ thời-kỳ “Đồ đá” đến bây giờ, con người đã thay-đổi rất nhiều, có 
như thế mới tồn tại. Dù cảm thấy hứng-chí hay chỉ muốn bác-bỏ những gì là mới mẻ, con 
người đều phản-ứng rất mạnh-bạo. Mạnh và bạo, đột phá mọi chức-năng làm nên con người 
mình và mạnh-bạo cả với những gì định-vị tương-lai cho mình nữa. Sách Sáng Thế mặc-khải 
cho ta biết: khi ta ra như thế, và khi ta làm những sự việc giống như thế, tức là ta đã hành-xử 
như con người, giống hệt các Ađam và Eva và hệt như các chàng Charlies, hay Ockers khi xưa 
từng làm và sẽ còn làm mãi, như thế. 
 
Sách Sáng Thế còn tỏ cho ta thấy huyền-nhiệm cao cả của Thiên-Chúa, Đấng Tốt-Lành-Tử-Tế 
cũng sẽ hiểu và thứ tha cho ta và đưa ta ngang qua giòng sử mới để đi vào cuộc sống đích-
thực của chính sự tử-tế ta có với Chúa và với người đồng-loại. Trong nền văn-hoá có quá 
nhiều tiêu-cực về lịch-sử và xã hội như hôm nay, ta vẫn có thể nghe được tiếng mời gọi trở-
thành con người tử-tế/tốt-lành, đó là lời mời gọi sống đích-thực các giá-trị mà Chúa tặng ta. 
Thông-điệp Chúa đưa ra, không nói về những lỗi và tội ngoại-lệ hoặc sự méo-mó do ta dựng, 
mà về những gì Chúa ban để ta sống-thực con người mình từng có giới-hạn nhưng rất thực, 
mà ta có được từ quá-trình sống với môi-trường và với lịch-sử nhân-loại.        
 
Các nhà chú giải Thánh-kinh cũng tái-tạo lại ý-nghĩa của văn-bản như thế, bằng việc sử-dụng 
những phương-án rất bài bản do chính họ đặt ra. Khoa-học nói chung, có khả-năng sống với 
tầm-nhìn có từ Sách Sáng Thế. Nhiều nhà kinh-điển trong cộng-đồng Kitô-giáo cũng thấy nơi 
tầm-nhìn này, một đường-lối chính-đáng để tiếp-tục con đường truyền-thống của Giáo-hội về 
căn-nguyên và lịch-sử loài người. 
 
Dưới ánh-sáng toả lan như thế, giáo-điều về “Tội Nguyên Tổ” cần được diễn-giải theo chiều-
hướng hiện-đại, có cảnh-giác với khoa-học và cả ngành bình-luận thơ/văn, nữa. Đương nhiên, 
giáo-điều này vẫn có giá-trị mà ta không nghi-ngờ gì hết. Thế nhưng, cũng cần định-vị cho rõ, 
bằng danh-xưng mới về thế-gian và lịch-sử như nhân-loại. Cốt lõi của giáo-điều cần được duy-
trì; nhưng, ngày nay ta cũng cần đóng-gói-bao-bì lại cho hợp lý. Công việc đóng-gói-bao-bì như 
thế, cho đến nay vẫn chưa hoàn-thành.            
 
Giáo-Lý Hội-Thánh Công-Giáo, lại nói nước đôi về sách Sáng Thế và “Tội Nguyên Tổ” vốn chế-
ngự giòng-sử ấy. Nói, là nói về sự-kiện có một cặp nam-nữ đầu đời, xuất-hiện ở vườn Địa-
đàng. Một mặt, Sách lại kể về sự-kiện “Sa ngã” ở Kinh-thánh theo nghĩa bóng. Đằng khác, 
Sách lại khẳng-định truyện “giả-tưởng” này xảy ra ngay thời đầu lịch-sử của con người, tức: 
một hành-xử từng khống-chế giòng sử ấy.  
 
Giòng sử này, thoạt đầu có nói về cặp nam-nữ đầu đời, hiện-diện trong thế-giới cực-lạc không 
ngu-dốt, cũng chẳng đớn đau, không tật bệnh hoặc chết chóc, gì hết. Rõ ràng là, các Ủy-ban 
này/khác đã đưa ra các chương/đoạn khác nhau ở Sách Giáo-lý; và cũng có thể, vì còn bối rối 
về “tội nguyên tổ”, nên các ủy-ban này không trao-đổi với nhau, nhiều cho lắm! 
 
Sách Giáo-lý Hội-thánh Công-giáo được xuất-bản như một dẫn dắt/chỉ-đạo hầu chuẩn-bị cho 
một nền Giáo-lý chung trên khắp nước. Các nhà chuyên ngành trong Khoa-học (và cả ngành 
phê-bình văn-học nữa) vẫn hy-vọng rằng: các Giám-mục từng cho phép xuất-bản Sách này 
cũng sẽ làm thế trong tình-trạng hiểu-biết các dữ-kiện khoa-học hiện-đại và biết rõ phương-án 
chung của nhà chú-giải Kinh-thánh, hôm nay (x. Joan Acker, Creationism and the Catechism, 
America, 16/12/2000). 
 



Tài-liệu này phải được phối-hợp với các nhu-liệu vốn có trong tập hồ-sơ của Ủy Ban Giáo 
Hoàng về Thánh Kinh khi muốn diễn-giải Kinh-thánh. Tài-liệu này, xuất bản vào năm 1993, do 
Đức Hồng Y Ratzinger thành-lập và ký giấy phép, trong đó phương-cách biểu-tượng/biểu-trưng 
được rút từ Sách Sáng Thế, mà ra. 
 
Chương đầu Sách Sáng Thế nói gì về lịch-sử của tiên-tổ chúng ta: Các chương này đem đến 
cho ta cơ-cấu về cổ-sinh-vật-học để ta biết rằng mình là ai. Giá-trị của nó chỉ làm sáng-tỏ sự-
thật về người phàm vào lúc này, và về chính chúng ta nữa. 
 
 

Đức Giêsu nói gì về con người 
 
Nơi niềm-tin Kitô-giáo, sự tin tưởng chính-yếu nói về Đức Giêsu thành Nadarét là Thiên-Chúa 
đích-thật. Ngài đã xuống thế mặc lấy thân-phận làm người. Thiên-Chúa yêu-thương tính-chất 
rất “người” nhiều đến độ khiến Chúa cũng muốn sống một cuộc sống của con người rất thông-
minh, có đức độ và cảm-nhận nhiều về tương-quan với Ngài. Ngài yêu thương con người qua 
cung-cách rất “người”, theo đường-lối con người tương-tác với nhau. Đây là ý-nghĩa chính-
đáng của mầu-nhiệm Nhập-Thể. Bởi, với Kitô-hữu có niềm tin xuyên suốt, thì các giá-trị của 
con người lại cũng là giá trị rất “người” của Thiên-Chúa, đồng thời là giá-trị của Đức Giêsu. Ý-
nghĩa của Đức-Giêsu-Thiên-Chúa-làm-người trong con người là cốt-lõi sự sống của Kitô-hữu. 
Ý-nghĩa việc Đức Kitô hiện-diện, có ảnh-hưởng đích-thực và mang tính-chất rất con người. 
Ngài hiện-diện trong thế-giới của ta, đó là niềm-tin. Đó là cốt lõi của sự tin-tưởng ta có, với 
Chúa. 
 

Con người làm được gì và làm gì được:      
 
May mắn thay, con người có khả-năng hiểu được ý-định của Đấng Tạo Dựng qua việc sống 
đúng chức-năng con người thật của họ. Và, Chúa đã đáp-ứng lại sự hợp-tác đó, dù con người 
không có chút quyền-uy nào để làm thế. Nhờ tính thông-minh của mình, con người hiểu biết 
chính mình, nên mới cảm-nhận mình là người có quan-hệ hỗ-tương ấy.  
 
Tư-tưởng này, thật sâu-sắc. Sâu-sắc đến độ khiến con người có chất-liệu thoả-đáng để thấy 
rằng: chính ở đây, đã thấy có tầm-kích linh-thiêng của con người được như thế. Chất-liệu thoả-
đáng, nói lên mối suy-tư về sự công-chính, đạo-đức, lẫn phẩm-giá và trách-nhiệm, vv... Và, trên 
hết mọi sự, con người có khả-năng làm được thế, bằng vào tình thương-yêu đích-thực họ có 
đối với nhau, và bằng sự thủy-chung ở lại mãi trong tình thương yêu dịu-hiền mình từng có.  
 
Tác-giả Maritain có lần nói: “Hồn-linh con người lúc nào cũng hít thở suốt mọi thời. Điều này 
vượt quá khả-năng của khoa-học, bởi khoa-học đứng trụ cách khiêm-tốn nơi ngưỡng cửa 
huyền-nhiệm mà triết-lý và thần-học vẫn âm-thầm nghĩ suy”. 
 
 

Tội Nguyên Tổ, một ý-tưởng xuất tự thánh Augustinô  
 
Muốn hiểu kỹ Ơn Cứu Chuộc, ta cần giải-thoát ý-tưởng này khỏi mô-hình lâu nay vốn đưa ta 
vào lịch-sử của loài người. Ý-niệm này, được nhiều người hiểu một cách rất sai-sót, ra như thể: 
nó xuất-xứ từ Kinh-Thánh, nhất là từ sách Sáng Thế, mà ra. Nhưng kỳ thực, đây là loại-hình tư-
tưởng do thánh Augustinô tự mình lập ra.  
 
Cho đến nay, ta cố tìm cách đưa ý-niệm này ra khỏi Sách Thánh, nên đã cảm-kích thấy rằng: 
Ơn Cứu Chuộc, thật ra, đã vượt quá ý-niệm một thứ thuốc đặc-trị dùng để giải-quyết các vấn-
đề khó-xử, nơi người phàm. 
 



Thật ra, ý-niệm “Tội Nguyên Tổ”, như ta minh-định ở những trang trước, không là ý-niệm ta gặp 
được ở Thánh Kinh. Nhưng, lại do một hiển-thánh từ miền Bắc Châu Phi sáng-chế ra, đó là 
thánh Augustinô. Thánh Augustinô, là người say mê chuyện giới-tính của con người. (x. Jean 
Michel Maldame, o.p. Domini, initheo, Le Péché original, 2004). Thật ra, thánh-nhân không trích 
tư-tưởng này từ bộ sách nào hết của Kinh-thánh. Nhưng, ông lại đã tạo ra một số “bước chân 
âm-thầm” trước khi đi vào phần cốt-lõi của vấn-đề. Phần lớn tư-tưởng ông đưa ra, đã được hỗ-
trợ từ kinh-nghiệm tư-riêng của chính ông.      

 
Trước nhất, ông là người từng hồi-hướng-trở-về từ gốc-nguồn chủ-thuyết Ma-ni-kê-ô. Thuyết 
này trách-móc Chúa: sao Ngài cứ để cho ác-thần/sự-dữ có mặt nơi gian-trần đến độ thế. Lâu 
nay, thánh Augustinô lại đã tự đặt mình trong tầm ảnh-hưởng của thuyết Platô và diễn-giải một 
cách rất chung chung về nghĩa bóng và đặc-biệt thánh-nhân lại dựa trên lập-trường tư-tưởng 
của thánh Ambrôsiô, nên ông cương-quyết rằng: ác-thần/sự-dữ không thể bắt nguồn từ Thiên-
Chúa, được.  
 
Từ đó, ông bèn đi đến kết-luận, tự bảo rằng: sở dĩ ác-thần/sự dữ có mặt trên đời là: do trách-
nhiệm của con người, hoặc do lỗi/tội của họ gây ra. Ông phân-biệt sự-dữ-ta-làm với ác-thần-ta-
chịu vẫn cứ đặt nặng lên các tư-tưởng ta có ở trong đầu, tức: sự-dữ-ta-làm có duyên-do từ ác-
thần-ta-gánh-chịu. Cũng từ đó, ông tự thấy mình là người rất tội lỗi. 
 
Hai nữa, khi viết bức thư gửi thánh Giêrônimô, một thư mà hầu hết các nhà bình-luận cho rằng: 
đây là thời-điểm sản-sinh ra cái-gọi-là “Tội Nguyên-Tổ”, rất thật. Thư này được viết, là để hồi-
đáp những phản-bác đối-đầu với lập-trường của ông, khi ông bàn về trách-nhiệm mà con người 
vẫn có với ác-thần/sự dữ. Phản-bác/đối-đầu mà nhiều vị đưa ra, đó là về “con trẻ”. Bởi, vấn-đề 
đặt ra, là: làm sao chỉ mới là “trẻ con” thôi, chúng đã phải chịu trách-nhiệm về “ác-thần/sự-dữ” 
do lỗi-lầm mà chúng không bao giờ vi-phạm cả? Giả như “con trẻ” không bị trói-buộc vào 
những trách-nhiệm như thế, thì tại sao chúng lại cứ phải chết?  
 
Trả lời cho vấn-nạn này, thánh Augustinô cũng từng nói: sở dĩ có chuyện đó, vì con trẻ là hậu-
duệ của tội/lỗi, nên đã bị lỗi/tội ghi dấu ấn lên trên người của chúng. Và như thế, chúng không 
còn là trẻ vô tội, nữa. Chúng tuỳ-thuộc vào gia-đình nhân-loại đã có tội, khởi từ Ađam cho đến 
bây giờ. Việc này, thánh Augustinô lại nói thêm: cuối cùng thì, khi con trẻ đi vào sự-sống-đời-
sau, chúng sẽ không còn phải chịu đau-khổ gì, nữa hết. Nhưng sau này, thánh Augustinô đã 
đổi ý, mới bảo rằng: ông không còn nghĩ như thế nữa. 
 
Thứ ba, thánh Augustinô đọc sách Sáng Thế dưới ánh-sáng dẫn-đường từ câu nói rất ngắn-
gọn được ghi trong thư thánh Phaolô gửi tín-hữu thành Rôma, đoạn 5 câu 12, trong đó thánh 
Phaolô có ghi: “Mọi người đều đã phạm tội!” Nghe thế, có người lại hiểu rằng: thánh Augustinô 
đọc câu này, từ bản dịch tiếng La-tinh, nên rất có thể là: ông không bị đánh-động gì từ bức thư 
nổi tiếng của thánh Phaolô, bởi: nếu ông đọc nguyên-bản lá thư ấy bằng tiếng Hy-Lạp, hẳn ông 
sẽ nghĩ khác. Nhưng theo tôi, không có gì chắc-chắn là: có sự khác-biệt giữa hai bản dịch nói ở 
trên.  
 
Ngược lại, cũng theo ý của tôi, thì: ảnh-hưởng đích-thực thấy nơi ông, chính là giòng tư-duy 
ông rút từ kinh-nghiệm sống của chính ông về đời tư của mình và ông diễn-tả điều này trong 
cuốn sách do ông viết, có tựa đề là “Lời tự thú” xuất-bản vào nhiều năm trước. Ông tự coi mình 
như tù-nhân của những cuốn-hút rất dục-tình. Ông thấy nơi mình, như có sức mạnh của lỗi/tội 
thế nào đó, nó cứ đè nặng lên người ông. Và, ông lại đã nhân-cách-hoá Tội/Lỗi ấy bằng một 
chữ “T” viết rất Hoa. Ông cảm thấy chỉ mỗi ân-huệ Chúa ban, mới có thể cứu-vớt ông, mà thôi. 
Và, với ông, đây lại là lập-trường về Ơn Cứu Chuộc, rồi. 
 
Thứ tư: trước đây, ông cũng từng xem sách Sáng Thế trên căn-bản rất như thế, và ông lại 
mường-tượng ra lối diễn-nghĩa mang tính sử-học nơi bản-văn ấy. Với ông, người phàm đích-
thực (tức: Ađam và Eva), theo lịch-sử, đã thực-sự sống trong vườn Địa-đàng từ ban đầu, và khi 



ấy, ông không thấy có vấn-đề nào đặt ra như thế hết, nhưng cặp nam-nữ đầu đời, lại để mất 
thứ Địa-đàng-trần-gian do họ hành-xử trái với lệnh-truyền của Thiên-Chúa. Và cũng theo ông, 
lỗi/tội ban đầu này, có gốc-nguồn từ toàn-bộ lịch-sử đầy những tội và lỗi, đối với con cháu của 
Ađam. Và, chỉ nhờ Đức Kitô thôi, những người như thế mới đoạt lại vườn Địa-đàng ban đầu, 
được. Và, một ngày nào đó, cũng sẽ có người làm được thế.  
 

Cũng nên ghi thêm ở đây, là: mãi sau này, chính Porphyry mới là người có ý-tưởng về 
nhân-cách tổng-thể nơi con người, như ta thường nói: toàn-thể nhân-loại cùng chung 
một giống-loại và nhân-cách. 

 
Thứ năm, thánh Augustinô đã nắm bắt ý-tưởng xảy đến với văn-chương Tân và Cựu-Ước, và 
một số tư-tưởng khác vẫn có đó, trước cả thời ông xuất-hiện trên đời nữa. Đó là ý-tưởng về 
cái-gọi-là “hai chiều-hướng nghiêng-ngả” vốn có nơi con người, ở mọi thời. Một đằng, là khát-
vọng cao-sang, lành-thánh; còn đằng kia, là xu-hướng tồi-tệ của sự dữ. Nhiều người gọi chiều-
hướng sau là “biểu-tượng của tâm-hồn xấu xa, sa đoạ”.  
 
Thánh Augustinô đã thôi không còn diễn-nghĩa về bất cứ thứ “quỷ tha ma bắt” nào từng cho 
thấy: làm sao lỗi/tội con người lại có thể xuất-hiện được. Chẳng hạn như: ngang qua hành-xử 
của “thiên-thần gẫy cánh”, tiến về hướng nhân-chủng-học hoặc thứ gì đó rất “con người”. Ông 
suy-nghĩ: “xu-hướng nghiêng-ngả về sự dữ” (tiếng Do-thái gọi là “yetzer hara”) đã có trong 
nhân-loại từ lúc khởi-thiên-lập-địa sản-sinh ra con người. Kết-quả là, chính Ađam lại đã qui-
hàng vào lúc đó, tức: tội/lỗi chứ không chỉ mỗi sự chết, đã di-căn từ thế-hệ này sang thế-hệ 
khác. Nói như thế, tức bảo rằng: thoạt khi chào đời, con người đã có hướng-chiều nghiêng-ngả 
vào với ác-thần/sự-dữ, đặc biệt là tình-dục, rồi. 
 
Thứ sáu, thời-gian cứ thế trôi nhanh, thánh Augustinô lại đích-thân bước vào một số cãi-
vã/tranh-luận với nhiều tác-giả khác, về nhiều sự việc. Và ông càng cứng lòng hơn, cương-
quyết  giữ vững lập-trường, mình vẫn có. 
 
Tác-giả Pelagius từ Anh Quốc, là người xuất-thân từ một gia-đình Công-giáo và đã trở thành 
thầy Dòng ở Rôma; và rồi ông sinh-sống ở Israel một thời-gian, sau khi Alaric phế-bỏ Rôma, 
năm 410. Thánh Augustinô lại lên tiếng cãi-tranh về đời sống tu-trì với tác-giả này. Và thánh 
Augustinô, sau chuyến hồi-hướng trở về với Công-giáo, ông đã từ-bỏ mọi quan-hệ tình-dục, 
quyết sống đời đơn-độc trong cộng-đoàn theo kiểu Dòng-tu rất khắc-kỷ.  
 
Khi được cất-nhắc lên hàng Giám-mục, thánh Augustinô lại đã sắp-xếp hàng giáo-sĩ dưới 
trướng, buộc họ sống đời độc-thân/đơn chiếc trong cộng-đoàn sống đời tập-thể, và coi đó là 
“luật Đạo”. Một trong các nhóm tu-hội khổ-hạnh của Pelagius (khi đó là Celestius) có nói: 
“Thánh-tẩy không cần-thiết cho Ơn Cứu Chuộc”, là bởi vì: chúng ta và tất cả con cháu của 
chúng ta, đều có khả-năng làm một số điều tốt-lành mà không cần ân-huệ. Khi đó, thánh 
Augustinô đã nói tiếng “không” bằng câu đáp-trả như sau: “Không có thánh-tẩy, đám con trẻ 
không thể có Ơn cứu-chuộc, được! Và, nếu trẻ nào chết trong tình-trạng như thế, chúng sẽ đi 
thẳng vào chốn ngục-tù đầy lửa bỏng. Muốn làm bất cứ điều gì tốt lành, ta tuyệt-đối đều cần 
đến ân-huệ!” Trọng-tâm tranh-luận này, thực ra là về tính khả-thi của đời sống Dòng tu trong 
khuôn-khổ thế-trần”.  
 
Thánh Augustinô nói: “Không có ân-huệ, ta không thể làm được việc gì cho ra hồn! Bởi, ở nơi 
ta, luôn có “chiều-hướng nghiêng-ngả” đi về phía sự-dữ/ác-thần”. Trong khi đó, nhóm của 
Pelagius lại khẳng-định: một số loại-hình cơ-ngơi/công-ốc có thể là chốn-miền để các thày 
thực-hiện cuộc sống tu-hội một cách chân-phương, cũng vẫn được. 
 
Thứ bẩy, thánh Augustinô từng cãi-vã với Julian về “dục-tình” (hoặc về hoạt-động của chiều-
hướng xấu-xa đầy sự-dữ, trong ta). Julian quả quyết: “Dục-tình, tự bản chất, không có gì xấu, 
hết. Vả lại, ta vẫn có thể sử-dụng “libido” cách xấu-xa hoặc tốt-lành, đều được”. Trong khi đó, 



thánh Augustinô lại nhất quyết: “Tình-dục, chính là ác-thần/sự-dữ, tự bản-chất, nó đã là thứ 
trụy-lạc sẵn có nơi con người, rồi!”  Ông cũng đã nhượng-bộ đôi chút, khi bảo rằng: Thật ra, 
hôn-nhân cần-thiết cho tương-lai của nhân-loại; và như thế, ta “được phép” chứ không được 
“phê-chuẩn”, để sử-dụng tình-dục trong hôn-nhân; nhưng chỉ vì mục-đích cao-sang/quí-phái 
như: niềm tin, sự vô-sản, và bí-tích thánh nên mới được phép. Thú-vui dục-tình, không là một 
trong các mục-đích cao-sang/quí-phái nào hết. 
 
Thứ tám, thánh Augustinô đã tự cho phép mình sử-dụng kinh-nghiệm riêng-tư của chính ông, 
vào lúc ông hồi-hướng trở về, để nói lên nền thần-học do chính ông tạo ra. Ông từng sống 
trong tuyệt vọng và nghĩ rằng: thánh Phaolô khi xưa cũng giống thế. Ông còn bảo: “Dục-vọng 
bám rễ một cách rất triệt-để nơi con người của ông đến độ, tự một mình, ông không thể làm 
được điều gì tốt-lành mà không nhờ vào ân-huệ. Và, ông vẫn quan-niệm rằng: bất cứ thứ gì 
ông khao-khát, đều bị tội/lỗi ghi dấu ấn, trong con người của ông. Rồi từ đó, ông tìm cách định-
nghĩa “Tội nguyên-tổ” nơi loài người một cách thực-tế như thể con người mình đã ở vào trạng-
thái bị dục-vọng ghi dấu ấn, từ lâu rồi. 
 
Thứ chín, ông lại đã chuyển-dịch vào với chủ-nghĩa “Duy-tiêu-cực” theo cách thực-thụ. Ông vẫn 
coi Ađam là thủy-tổ loài người, và quả-quyết rằng: Ađam có tội lớn vì đã chuyển-giao “Tội 
nguyên tổ” theo nghĩa tuyệt-đối/không khoan-nhượng, đến với tất cả hậu-duệ lẫn con đàn cháu 
đống, của chính anh. Với thánh Augustinô, mọi con trẻ ngay khi lọt lòng mẹ, chúng không còn 
vô-tội như nguyên-tổ Ađam từng được thế, do Chúa ban. Còn con trẻ thì khác, chúng có tội là 
do kết-quả của việc sản-sinh ra con người. Thánh Augustinô, lại vẫn nghĩ: con trẻ nào lại không 
ngang qua thánh-tẩy, đều sẽ đi thẳng vào chốn lửa-đỏ nóng-cháy, rất hoả-ngục. Ông lại nghĩ: 
phần đông nhân-loại, đều sẽ chui tọt vào chốn đó, không có cách gì khác. Và, ông cũng nói 
nhiều về sự “mất-mát rất lớn-lao”, mà tiếng La-tinh khi đó gọi là “massa perditionis”, tức án-phạt 
cả-thể rất giống tiếng La-tinh khác, gọi là “massa damnata”. 
 
Thứ mười, kết-cuộc thánh Augustinô đã đi đến mô-hình mang tên “Lịch-sử loài người” qua đó, 
ông tưởng-tượng rằng: Ađam, đã lãnh-nhận trạng-huống đặc-biệt nhờ quà-tặng siêu-nhiên 
vượt quá khả-năng mà con người có thể làm được. Điều này, được gọi là sự “Công-minh 
nguyên-thủy”. Chính điều này, đã khiến cho tội của Ađam thêm phần nghiêm-trọng hơn. Chính 
vì thế, anh đã chuyển-hoán đến họ-hàng/con cháu mình thứ bản-chất nhân-loại ở tình-trạng để 
luột mất đi những gì Thiên-Chúa đã tự-do ban cho giòng-họ cũng như con cháu của anh, từ 
Ađam nguyên-thủy. Và, thánh Augustinô lại cũng quan-niệm: do con trẻ được cưu-mang theo 
cung-cách tình-dục tội-lỗi, nên chúng thừa-hưởng bản-chất có hằn ghi dấu ấn của sự mất-mát, 
tức những lỗi và tội, rất nguyên-tổ. 
 
Cuối cùng thì, vào thời Công Đồng Orange năm 529, ngang qua ảnh-hưởng của thánh Prosper 
thành Aquitaine, vốn là học-trò của thánh Augustinô, Giáo hội đã đạt thoả-thuận bằng một định-
nghĩa đầy tính giáo-điều về “Tội nguyên-tổ” theo đường lối này. Đức Grêgôriô Cả, từng nắm bắt 
tư-tưởng này và ngài đã phổ-biến nó trong toàn Giáo-hội La Mã, lúc bấy giờ. Đó, cũng là quyết-
định của thánh Isidore thành Seville và thánh Beđe thuộc miền Bắc nước Anh. Khi ấy, lại thấy 
có lập-trường tư-tưởng theo kiểu Platô-mới cứ cho rằng: toàn-thể nhân-loại lập nên tổng-thể do 
lão tộc-trưởng đầu đời, của nhân-loại. 
 
Từ đó trở đi, người ta đã tập-trung nhấn mạnh nhiều về cái-gọi-là “Dục-vọng”, về chiều hướng 
sa-đà của ác-thần/sự-dữ. Đó, là những gì mà nhiều người nay lại gọi là quyền-lực cuốn-hút con 
người vào những gì xấu-xa, sa-đà, tệ-lậu. Đó, là tính xác-thịt nổi lên chống lại tinh-thần. Và 
chiều-hướng yêu-thương mến-mộ, tức tình yêu, đã bị tha-hoá do tội-lỗi gây nên. Ý-nghĩa chính-
đáng của mọi thu-hút nay bị bôi nhọ. Tính-dục, nay cũng bị vấy bẩn. Mọi quan-hệ dục-tình, bị 
hiểu là có xáo-trộn, sai quấy. Và từ đó, đã bị thứ dục-tình đầy “tội-lỗi” luôn thao-túng.  
 

Ở đây, cũng nên ghi thêm một biến-cố nữa, rắc-rối hơn, đây là lý-do cho ta thấy: tại sao 
thánh Bernađô lại đã chối-từ không chấp-nhận giáo-điều “Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên 



Tội”, tức: giáo-điều khi đó chưa được tuyên-xưng vào thời ngài. Theo thánh Bernađô, 
thì:  Đức Mẹ, đã cưu-mang Thiên-Chúa-Làm-Người một cách có dục-tình như người 
thường, nên Mẹ không thoát-khỏi hậu-quả từ đó dẫn đến.   

 
Tư-tưởng của thánh Augustinô về loài người hôm nay (trong đó có chính ông), thật ra cũng 
không đáng tin-tưởng theo nghĩa: người bình-thường vẫn thực-sự quan-niệm, đó là tư-tưởng 
về: 
 

1) Sự áp-đảo của khát vọng rất “quỷ ma” hoặc ác-thần/sự dữ, hoặc bên tiếng Do thái 
gọi là “yetzer hara”, tức biểu-tượng tâm-hồn xấu-xa, “xác thịt”, đồng-loã với ác-thần 
quỷ dữ, rất dục-tình; 

2) Đây là việc định-vị loài người, ngay từ buổi tạo-dựng con người; và không do tai-nạn 
riêng-biệt nào trong lịch-sử, mà ra hết; 

3) Nói thế có nghĩa: 
a) Không trọn-vẹn thuần-phục mọi chức-năng cao-cả lên Thiên Chúa 
b) Không trọn-vẹn thuần-phục ý-nghĩa chức-năng vào lý-trí và ý-chí 

-nếu thế thì, hướng-chiều tình-cảm đã bị hủ-hoá mất rồi; 
-ý-nghĩa của mọi cuốn-hút cao-cả đã bị bôi bẩn (đặc biệt về dục-tính); 
-quan-hệ tình-dục đã bị xáo-trộn (về nhiều thứ); 
-phẩm-cách con người để mất đi tính cao-sang/quí-phái (vì khinh-khi 
 chính mình); 

c) Không trọn-vẹn thuần-phục những gì dẫn đến linh-hồn/tâm-linh; nên  
con nguời lại đã yếu dần đi và mất hết năng-lực tự-nhiên của chính mình; 

d) Tạo-vật ở cấp thấp (như thú-vật) không trọn-vẹn thuần-phục con người                                             
e) Có khó-khăn đặc-biệt khi nói đến: 

-công ăn việc làm; 
-giới-tính; 
-cái chết. 

 
Dĩ nhiên, cụm-từ chính nói ở đây là “thuần-phục cách trọn-vẹn”. Như thế có nghĩa, cũng không 
nhiều quy-phục cho lắm, và chắc-chắn việc thuần-phục như thế cũng không mang số-lượng 
như ta vẫn nghĩ nó phải có. 
 
Tư-tưởng của thánh Augustinô về thế-giới con người, tức những lỗi cùng tội của thế-gian, trong 
đó loại-hình mà con người đang sống: 
 

1) Thời hiện-hành (đối với thời-đại đang trờ tới); 
2) Con người sống một cách bạo-hành, cứ cuốn-hút lẫn nhau;      
3) Chúng ta là nạn-nhân và cũng là tác-nhân vẫn đụng độ nhau, trong đó; 
4) Các trẻ nhỏ sinh ra trong đời, được coi như nạn-nhân của những ai có tiềm-năng uy-

quyền; chúng lại là nạn-nhân và đồng thời, là kẻ thông-đồng với tội lỗi; 
5) Xem như thế, thì lý-lẽ của ác-thần/sự-dữ khiến ta làm nhiều điều xấu xa, sa đà, tệ-lậu 

hơn, cốt để che-đậy những gì ta và người đi trước, vẫn từng làm    
 
Cuối cùng thì, những gì nói ở đây, lại là kết-quả và cũng là hệ-quả của “tội/lỗi” chứ? 
 

Ở đây, cũng xin mở ngoặc để ghi thêm một khó-khăn khác, trong số rất nhiều khó khăn, 
là: ta sống trong nhiều thứ “thế-gian” (mọi xã-hội/trần-gian đều của con người; và một số 
thế-gian như thế cũng vô-tội hơn lối diễn-tả theo kiểu này. Thật ra thì, thế-giới gia-đình 
(vẫn được nhà Đạo mình gọi là thế-gian) ở trong đó, đứa-trẻ-mới-vừa-chào-đời là sự 
tương-phản lớn với lối tả cảnh/tả tình về “thế-giới với thế-gian”, theo kiểu này. Và như 
thế, sẽ còn nhiều thế-giới còn giống nhiều hơn “thế gian” này, trong Giáo hội mà các bậc 
mẹ/cha vẫn tiếp-tục đem con mình đến nhà thờ để nhận thánh-tẩy, đấy chứ! 

 



Những hiểu biết có liên-quan đến cuộc sống con người 

 
Rất nhiều lần, tôi vẫn tìm cách lập nên đôi ba sự việc nói về “Tội nguyên tổ” theo nghĩa có liên-
quan đến thời-buổi hiện-đại; và/hoặc, những chuyện tương-tự theo nghĩa có “ảnh-hưởng hỗ-
tương khá tiêu-cực”. Tuy nhiên, không một sự việc gì về thể-chất như thế, lại chỉ có ảnh-hưởng 
hỗ-tương tiêu-cực, mà thôi. Bởi, mỗi người và mọi người, đều có thể và có cơ-hội tạo ảnh-
hưởng hỗ-tương lên người khác; và lên cả quan-hệ mà họ đã và đang có với nhau nữa. Ảnh-
hưởng này, có thể sẽ mang tính-chất tiêu-cực hoặc tích-cực, cũng đều được. 
 
Ảnh-hưởng hỗ-tương khá tiêu-cực, là thực-tại xưa rày ai cũng thấy. Nó xuất-hiện từ ngàn xưa; 
cũng mang tính cổ-đại như tuổi đời của nhân-loại, tựa hồ con người chúng ta vẫn từng có 
quan-hệ tương-tác với nhau, đã từ lâu. Ảnh-hưởng hỗ-tương, tạo giới-hạn vô bến-bờ cho sự 
tự-do khiến con người bị ảnh-hưởng về quá nhiều điều, trong đời. Và, nó còn làm băng-hoại cả 
sự hài-hoà tâm-lý, nữa. Nó ảnh-hưởng lên hành-xử riêng-tư của mỗi người, khiến hành-xử ấy 
ngày một trở nên tồi-tệ hơn nhiều.  
 
“Tội nguyên tổ”, là con-đường-một-chiều nhấn mạnh rất nhiều đến sự thật này, suốt nhiều thập-
kỷ vừa qua, cho đến khi những người chủ-trương nhân-cách-hoá những lỗi cùng tội và cả 
những người hiểu tương-quan này không mấy rõ nét như ta thường thấy ở nhiều nơi, trong đạo 
Chúa. Hiểu theo cách này, tôi thấy rất vui vì, tự thân, mình cũng sử-dụng được thứ ngôn-ngữ 
thích-hợp để nói về “Tội Nguyên Tổ” cho mọi người hiểu. Nói chung thì, theo cung-cách nào đó, 
ta phải công-nhận rằng: thực-sự trên đời này, đã có cái-gọi-là “ảnh-hưởng hỗ-tương khá tiêu-
cực”, nơi con người nói chung, là chính ta. 
 
Dĩ nhiên, quan-niệm này cần có sự quân-bình để “ảnh-hưởng hỗ-tương” dù mang tính tiêu-cực, 
vẫn có ý-nghĩa như thứ tình-yêu tha-nhân, tỏ bày cho hết mọi người. Điều này, lại cũng là sự 
thật rất thực, và có lẽ còn thực hơn “ảnh-hưởng hỗ-tương tiêu-cực”, là chính nó nữa. Phải nói 
là: tình yêu tha-nhân tỏ-bày cho hết mọi người  (có ảnh-hưởng hỗ-tương rất tích cực” vẫn xảy 
ra trong thực-tế mà lâu nay, ta vẫn không nhận ra điều này một cách đầy-đủ. 
 
Đúng ra, dù có quân-bình-hoá ảnh-hưởng hỗ-tương giữa người này hay người khác, như trong 
các cuộc tranh đua/thi-đấu này khác, cũng không đủ. Bởi lẽ, giả như ai đó được bảo-vệ trọn-
vẹn khỏi mọi “ảnh-hưởng hỗ-tương tiêu-cực”, nhờ sự hiện-diện rất thực của nhân-vật trổi-bật 
nào đó có ảnh-hưởng tích-cực hơn, thì hỏi rằng: những người như thế sẽ trông giống ai, đây? 
Nói thẳng ra, là: thực-tế của sự việc, cũng không tuyệt-vời cho lắm!  
 
Có thể nói một cách giản-đơn hơn, thì: đây là trường-hợp ta không nên có những bước sai lầm 
khi làm thế, bởi vì: nếu ta chưa đặt chân lên bất cứ nơi nào được, là do thiếu mất cơ-hội thuận-
tiện, và/hoặc có sự gượng-gạo từ nền văn-hoá nào đó do mình tạo ra. Và khi ấy, tôi cứ tự hỏi: 
giả như người nghèo-khó chấp-nhận sống đời khó-nghèo của họ, thì hỏi rằng: họ có được bảo-
vệ để thoát khỏi hệ-quả độc-hại xuất phát từ “Tội nguyên tổ”, không?  
 
Theo nghĩa phân-tâm-học, thì: những người như thế có được giải-thoát khỏi thứ quyền-bính 
vạn-năng/vạn-đại mang tính-chất tự yêu-thương mình, như thần Narcissus, không? Có lẽ, ta 
cũng nên suy-tư nhiều thêm nữa, bằng từ-vựng này, về huệ-lộc ta có được từ sự việc định-
danh cho Đức Maria, Vị Nữ-Lưu xuất tự thôn-làng nghèo ở Galilê là Đấng “vô-nhiễm nguyên-
tội”, cũng hơi lạ. 
 
Với tôi, các phương-án này đều rất khả-thi. Nhưng lâu nay, tôi lại cứ di-chuyển về với định-
hướng khác, tức: không phải định-hướng để thu-hồi lại thứ ngôn-ngữ nói nhiều về “Tội Nguyên-
tổ”, mà là đi vào với thứ gì đó vượt quá những điều từng diễn-lộ ra như thế. 
 

Hiểu-biết khoa-học về thú-tính con người 



 
Tôi vẫn chấp-nhận các dữ-kiện khoa-học mà lâu nay ta đồng-thuận với nhau về buổi đầu lịch-
sử của vũ-trụ và con người. 
 
Trước hết, là: một vài khuôn-thước cũng rất chung. 
 
 Arthur Peacocke, Genesis for the third Millenium. 
 
 
Khi xưa, Thiên Chúa có mặt ở nơi đó. Và khi ấy, Thiên-Chúa Đấng-Vẫn-Là-Tất-Cả, lại là: Tình-
Yêu dấy-tràn trên muôn loài, nên Ngài nói: “Ta hãy làm cho Kẻ Khác xuất-hiện.” Và, hãy làm 
cho mọi sự việc có khả-năng trở-thành những gì nó có thể, rồi cho nó trở-thành chính nó. Hãy 
để mọi sự việc tự khai-phá tiềm-năng của nó.   
 
Và như thế, đã có Sự Thể Khác Biệt ở nơi Chúa, tức: vùng trời gồm đầy năng-lượng, thứ năng-
lượng tự chuyển-động –nhưng không mang hình-hài của chất-thể, không-gian, thời gian, hoặc 
hình-thái nào hết. Tuân-theo luật-lệ được ban ra và qua sự dâng-tràn năng-lượng cực-kỳ nóng-
bỏng –vụ nổ vũ-trụ rất nóng cháy- Sự Thể Khác Biệt lại đã nổ tung thành Vũ-trụ, xuất từ tụ-
điểm 12 (hay sao đó) nếu tính thời-gian của ta, cũng mất cả tỷ năm; bởi thế nên, không-gian 
được làm ra đã là thế. 
 
Chất-liệu nền-tảng xoay-tít đã xuất-hiện, dàn-dựng và trải-rộng lan dần mãi, rồi đông-lạnh thành 
các tầng mây vần vũ đầy những khí. Và, nó tự đắm mình trong lằn-sáng rất chói-loà. Rồi, cứ 
thế Vũ-trụ dàn-trải và hội-tụ vào vòng xoay tít mù gồm đầy chất-liệu và ánh sáng bao hàm cả tỷ 
giải thiên-hà.         
 
Cách nay 5 tỷ năm, có một vì sao trong giải thiên-hà -là mặt trời- đã hấp-thụ vào quanh nó các 
chất-liệu tựa hành-tinh. Một trong các hành-tinh ấy, là trái đất của chúng ta.  
 
Trên trái đất, đã có sự gom-gộp các nguyên-tử; và nhiệt-độ trở nên vừa đủ để cho phép nước 
lỏng và đá cứng hợp-thành châu lục và núi non khi đó đã mọc lên. Và tận phần sâu-lắng sũng 
đầy nước ở các đường nứt, đầm/hồ hoặc biển sâu, chỉ mới hơn 3 tỷ năm thôi, một số phân-tử 
đã lớn mạnh và phức-tạp đủ để nhân rộng chính mình thành các sao-bản và trở-thành các vết-
tụ đầu-tiên của sự sống. 
 
Sự sống cứ thế nhân rộng ngoài biển khơi, và ngày càng trở nên đa dạng và phức-tạp hơn. 
500 triệu năm nay, các thọ-tạo có xương cứng và xương sống vững-chãi lại đã xuất-hiện trên 
mặt đất. 
 
Nơi đất liền, cây xanh đã làm thay-đổi bầu khí-quyển bằng cách tạo dưỡng-khí. Và, hơn 300 
trăm triệu năm qua, một số loài cá đã học cách trườn bò từ biển khơi và sống ở bờ rìa của đất 
liền, rồi hít thở từng lớp dưỡng-khí từ trên không. 
 
Nay, thì sự sống đã bộc-phát thành nhiều hình-thể -khởi từ loài bò sát, động-vật có vú như loài 
khủng-long trên đất liền, đến loài rắn rít, chim chóc sống ở trên không. Hàng triệu năm nay, 
động-vật có vú đã bắt đầu phát-triển não-bộ của chúng một cách khá phức-tạp, khiến chúng có 
thể học-hỏi nhiều thứ. 
 
Trong số các thọ-tạo ấy, có loài sống ở trên cây. Và từ đây, bậc tiên-tổ đầu đời của ‘chúng ta’ 
đã xuất từ loài thọ-tạo ấy và rồi, 40,000 năm nay, nam-nhân và nữ-phụ tiên-khởi của con người 
cũng đã xuất đầu lộ diện thành hình-hài cụ-thể. 
 



Nhị vi tiên-tổ ấy, đã bắt đầu hiểu-biết chính con người mình và biết được những gì mình đang 
làm. Nhị vị ấy, không chỉ am-hiểu hết mọi sự mà thôi, nhưng còn tự mình ý-thức được cả chính 
mình nữa. Và như thế, lời lẽ đầu-tiên của các vị đã phát thành tiếng nói.  
 
Và, tiếng cười đầu đời cũng đã khởi-sự từ khi ấy. Bức tranh đầu đời đã thành-hình. Ý-nghĩa 
của định-mệnh tiên-khởi cũng trượt mức bằng dấu-hiệu đầu tiên của hy-vọng, bởi lẽ tổ-tiên ta 
đã biết chôn-cất thân-nhân của mình vừa mới chết bằng vào các nghi-lễ rất qui-củ. 
 
Từ đó, lời nguyện-cầu đầu-tiên dâng lên Đấng Ở Trên đã khiến mọi thứ thành mọi sự và mọi sự 
trở-thành những sự và những thứ lẽ đáng phải trở-thành. Và, kinh-nghiệm ban đầu về Chân – 
Thiện – Mỹ và cả đến những gì đối-nghịch lại những thứ và những sự như thế cũng bắt đầu 
xảy đến, bởi con người đã có tự-do để hành-xử. 
 
Thật ra, có hai thể-loại vật-lý không còn muốn sống đời đơn-độc riêng-lẻ nữa, nên đã chối-bỏ 
lối sống bỏ-mặc-không-hề-biết-đến-chăm-sóc để đi vào thể-loại chất-liệu có liên-quan mật-thiết, 
đã bắt đầu khởi sự từ lúc đó. Và kết quả, là: ty-thể DNA, tức: cơ-cấu bao-hàm chất DNA sản-
sinh ra năng-lượng, qua đó mọi tế-bào sống của ta đều tùy-thuộc vào nó. 
 
Theo truyền-thống, thần-học nói chung đã tách rời con người khỏi mọi loài có từ thiên-nhiên. 
Thần-học này, lâu nay, vẫn nhìn vào bản-chất con người của ta như một tổng-thể độc-nhất-vô-
nhị không giống bất cứ thọ-tạo nào khác.  
 
Điều này xảy đến, là vì con người được tạo-dựng vào thời-điểm nhất-định, theo cung-cách vẫn 
có từ đó cho đến bây giờ, tức: được tạo-dựng theo hình-ảnh của Thiên-Chúa. Cũng cùng một 
truyền-thống tương-tự, thần-học nói chung đã tách rời Đức Giêsu ra khỏi nhân-loại và rời khỏi 
mọi loài thọ-tạo còn rớt lại ở thiên-nhiên.  
 
“Sự Kiện Đức Kitô”, lâu nay được phú-ban cho ta như Động-Lực diễn-giải theo cách đặc-
trưng/đặc-biệt. Thần-học ấy, đã lập nên một nhân-vật độc-đáo rất nam-nhân, đối lại với Nhân-
Vật-Lỗi-Lạc khác là Đức Giêsu, Đấng có đặc-trưng điển-hình là Ân-Lộc và Sự Sống. Điều này, 
đòi-hỏi mọi người phải tin rằng: nơi Ađam, bằng tư-cách cá-nhân của riêng ông, lại là nhân-vật 
đem sự chết vào với thế-gian. Bằng lối suy-tư như thế, nhân-loại bị loại-trừ khỏi giòng-sử tiến-
hoá-chung của ta và đặt-định một con-người bằng những hệ-lụy đầy chết-chóc, thiếu cân-bằng 
về lịch-sử. Điều này dẫn đến kết-cục, là: tạo nên động-thái bạo-tàn cho những ai không chấp-
nhận Đức Kitô (hoặc Ađam), hiểu theo cách ấy. 
 
Ngày nay, ta thấy được động-thái trở về mà định-vị con người vào với trình-tự tiến-hoá-chung 
của giòng-sử. Từ đó, ta nhận ra rằng: mọi loài thọ-tạo khác cũng rất là đáng kể. Và, toàn-bộ hệ-
thống có sự sống trên trái đất này, không chỉ đơn-thuần là mớ bòng-bong do nhiều nguồn 
năng-lực hợp lại, mà là hệ-thống tự bảo-trì một cách sinh-động và cộng sinh.           
 
 

      

 
Tội nguyên tổ và một vài yếu-tố rất riêng-biệt  

 
1. Bước tiến-hoá 

 
Nay là lúc, ta không còn thấy mình có tư-cách đúng-đắn để cứ thế mà huyên-thuyên bảo rằng: 
“con người vốn dĩ xuất từ loài khỉ” được nữa rồi, dù loài người thuộc về giống-giòng ở cạnh 
bên, rất là thế. Ta có thể bỏ-rời lằn ranh phát-triển có trật-tự hoặc chỉ như một chuyển-đổi mầm 
“gien” tiến-hoá từng nấc và từng nấc đi từ loài khỉ-đột đến loài người, như đã biết.  
 



Thật ra, như ta thấy, ở đây không có bất cứ sự tiến-hoá nào lại thể-hiện theo cách liên-tu, lũy-
tiến “theo-hàng-dọc” từ loài thú cho đến loài “người”. Điều này đưa ra vấn-nạn mãi chung 
quanh ý-tưởng về một loạt những chuyển-đổi “theo-hàng-dọc” va-chạm nơi chứa-đựng duy-
nhất từng sản-sinh ra hình-thái con “người”, là chúng ta. Có thể có, một vài chủng-loại nào đó 
chẳng ai biết con số của nó là bao nhiêu, đã phát-triển một số đặc-trưng mà ta có thói quen gọi 
họ là con “người”, mà nay những chủng-loại gần-cận con người đã dần-dà biến dạng. Điều này 
đại-ý nói: chủng-loại “người” có thể còn lan rộng hơn mọi suy-đoán ta vẫn có, từ xưa đến nay. 
Nhiều điều-tra nghiên-cứu về “homo erectus” cho thấy: đây, không là chủng-loại có-một-không-
hai trên đời, mà thôi đâu. 
 
Thật ra, cũng không có tổ-tiên-chung cho mọi giống-nòi hoặc chủng-loại nào hết, mà lại thấy 
xảy đến hằng-hà-sa-số các vị được gọi là tiên-tổ, tựa như thế. Và thật ra, ta cũng không thể 
bảo: chỉ nội trong ngày một thôi, đã có chủng-loại khỉ-đột riêng-lẻ; và hôm sau, đã thấy giống-
nòi của loài “người” lại cũng hạ sinh, theo nghĩa triết-học vẹn-toàn như thế. 
 
Nói theo cung-cách của toán-học, ta cũng nên nhận-định, rằng: loài “người” hôm nay, có khá 
nhiều bậc tiên-tổ. Hoặc, nói đúng hơn, trong quá-trình lịch-sử của nhân-loại đã có một loạt các 
lý-lịch của tổ-tiên chúng ta, đếm không xuể. 
 

Ở đây, tưởng cũng nên ghi thêm một điều nữa, là: các bộ tộc, giai-cấp hoặc 
giống-giòng loài “người” sống ở chốn miền Trung Á Châu rất thường hay nói đến 
bậc tiên-tổ nào đó, có từ 5 đến 10 thế-hệ đếm ngược về trước. Điều này, thật ra 
chỉ là truyền-thuyết, mà thôi.         
 

2. Duy-nhất chỉ một mầm gien 
 

Quan-niệm về gốc-nguồn chủng-loại “người” xuất từ cặp nam/nữ duy-nhất buổi đầu đời/thời 
lịch-sử, nay đã bị khoa-học phản-bác theo lý-chứng rất khoa-học. Thật ra thì, vẫn có khá nhiều 
mầm “gien” đa-dạng trong cộng-đồng nhân-loại, vào lúc này; và từ đó, ta có khả-năng khẳng-
định về gốc-nguồn của nhân-loại, một cách rất chắc-chắn. Khẳng-định mang tính xác-thực ở 
đây muốn nói, là: tất cả chủng-loại “người” đều do từ loài “thú” mà ra. Nói thế, có nghĩa bảo 
rằng: chúng ta cũng chỉ là loài “thú”, theo nghĩa nào đó thôi! 
 
 

3. Gốc-nguồn cái chết 
 
Tâm-thức con người xuất tự tế-bào sinh-vật-học, đặc-biệt: từ bên trong não-bộ thần-kinh của 
con “người”. Hiểu điều này, ta còn hiểu được cả nguồn-gốc của mọi khổ-ải, đớn-đau và nỗi 
chết, nữa. 
 
Não-bộ con người, là hệ-thống thần-kinh rất phức-tạp. Nó chứa-đựng nhiều khả-năng bao-
quát, về đau-khổ. Rồi từ đó, nó còn có giá-trị cả về mặt thích-ứng với mọi sự. Não-bộ thần-kinh 
con “người”, vốn dĩ hoạt-động theo cung-cách giống hệ-thống báo-động. Để làm được thế, nó 
cứ phải lang-thang tiến về góc/miền nào đó cho an-toàn. Bởi thế nên, sự việc này lại kéo theo 
một hệ-quả, là: từ đó nảy sinh ra một số nút bấm đã “gờm” sẵn. Điều này, còn kéo theo sau 
nhiều hệ-quả đa-dạng khác nữa, trong đó có: khổ đau/sầu buồn chợt xảy đến, cũng đã trở 
thành những thứ và những sự rất vô-dụng. 
 
Tiến-hoá ở chủng-loại “người”, đòi có chu-kỳ không-gian, năng-lực cùng chất-liệu để rồi chính 
con “người” lại sẽ sàng-lọc các mầm gien nào mà mình thấy “không ưng ý”, và từ đó nó dẫn 
đến hệ-quả khác, tức: quyết diệt-trừ các tế-bào nào khác cứ xảy ra theo lịch-trình được dàn-
dựng kiểu mầm gien, của mọi loài. Ví-dụ cụ-thể có thể thấy ở trường-hợp loài nòng-nọc cứ phải 
trải qua lịch-trình rơi-rụng mất cái đuôi. Nòng-nọc cái, khi ấy, còn phải trải qua quá-trình đành 



phải mất đi lớp dải-bào chạy dọc theo lòng tử-cung, mỗi tháng một lần, tựa hồ cây-cối già-nua 
cằn-cỗi sẽ rụng hết lá vàng, từ thân cành. 
 
Xem thế thì: ở mọi loài, mọi tế-bào đều phải chết đi theo chương-trình được đặt-định; và, đây là 
thể-loại chuyển-đổi mà tiếng Hy-Lạp có thói quen gọi đó là tiến-trình chỉnh-sửa rất “Apoptosis”. 
Về chuyện này, kết-quả đạt được vừa mang tính tích-cực lại vừa tiêu-cực, nữa. Tích cực, do 
bởi: chủng-loại vừa chuyển-đổi trạng-thái sống, sẽ có làn da mới, lông tóc cũng rất mới cứ mọc 
thêm ra, và móng tay/móng chân cùng các loại –lăng-kính hội-tụ thảy đều rất mới. Hiểu theo 
tính tiêu-cực của sự việc, thì: một ảnh-hình diễn-tả rõ nét nhất cho sự việc này, là: tiến-trình 
lão-hoá/già-yếu đi, rất nhiều. 
 
Tiến-trình này, đã xảy đến chừng tỷ năm nay, kể từ ngày “sự-sống-mới” bắt đầu triển-khai, kéo 
dài. Mãi đến ngày ấy, chỉ thấy xuất-hiện từng đoàn và từng đoàn tế-bào vô-tính kéo đuôi nhau 
để hiện-hữu, tựa hồ như tính-chất của các loài vi-trùng/vi-khuẩn cũng vẫn kéo dài mãi hôm nay. 
Để từ đó, một số sinh-vật xưa nay sở-hữu mỗi tế-bào đơn-thuần, nay lại đã tự giao-phôi rồi 
sản-sinh ra nhiều sinh-vật đa-bào khác, rất dị-biệt. 
 
Các ty-nhân DNA từng qua giai-đoạn hao-mòn (như được dẫn-chứng ở các tập chỉ-nam sử-
dụng máy) cuối cùng, cốt ý bảo rằng: một số phân-tử không còn phù-hợp nhau để cứ phải sao 
chép hình-thái của nhau, nhưng đã trở-thành vi-sinh-vật quan-yếu với thiên-nhiên, vì dụng-đích 
tiến-hoá, và tự cô-lập thành bản sao-chép rất ban-sơ của ty-nhân DNA với tế-bào mầm gien 
của chúng. Từ lúc đó, việc sử-dụng các bản “sao chép” như thế là do thiên-nhiên đặt-định phải 
làm thế, nhất là vào lúc sản-sinh/nhân-bản thành số-lượng cần có. Và khi ấy, chúng không bị 
định-đoạt để mọi loài sử-dụng trong công việc ‘hằng ngày’. Thành thử, ty-nhân DNA vốn hiện-
diện nơi thể-loại riêng-biệt, đã hy-sinh tự hủy-diệt đến độ các tế-bào tương-tự cũng dần-dà chết 
dần đi.   
 
Đây, là cung-cách cho thấy sự “chết” đã lọt vào thế-giới của trình-tự tiến-hoá, sản-sinh. Đây, lại 
cũng là cái “giá” phải trả cho sự tăng-trưởng phức-tạp. Lấy ví-dụ cụ-thể để hiểu rõ, có lẽ ta nên 
tưởng-tượng về trường-hợp các đường song-song trong vật-lý, gọi là sự gia-tăng trong hệ-
thống “en-trô-pi”. 
 
Những gì diễn-tả nơi đây, là chuyện tự-nhiên đối với thế-giới, hoặc thế-gian. Thế-gian xưa, đã 
ngã/đổ hoặc trở-thành tồi-tệ hơn do bởi những khía-cạnh như thế ấy, vẫn thấy có vào thời bây 
giờ. Tất cả đều cần-thiết, với bất cứ thế-giới tiến-hoá nào có thể có, nơi vũ-trụ. Thiên-Chúa 
không có chọn-lựa nào khác về chuyện này! Ngài vẫn muốn có một thế-giới (hoặc thế-gian) vẫn 
tiến-hoá cách đa-dạng là thế. 
 

4. Con người từ đâu đến 
 

Khoa-học ngày nay vẫn cho ta biết, là: sự sống con “người” xuất từ loài ‘khỉ-đột’ ở Châu Phi, 
cũng khá lâu. Nói theo nghĩa mầm ‘gien’, thì: chủng-loại “người” sở-hữu 97% hoặc 98% chỉ-số 
tương-tự loài ‘tinh tinh’ hoặc ‘khỉ đột’. Ở nơi loài thú to đùng là thế, có đến 24 cặp nhiễm-sắc-
thể. Nơi con “người”, có hai cặp nhiễm-sắc-thể quyện-lẫn vào với nhau, nên ta có mỗi 23 cặp, 
cộng chung chỉ như thế. Lại cũng nói theo nghĩa mầm ‘gien’ như thế, chỉ có mỗi thành-phần 
khá nhỏ tạo nên ta, lại đã trở-thành con “người” cách đặc-biệt. Thật cũng đúng. Khi con “người” 
thực-thụ xuất-hiện ở buổi-đầu-đời, ta thật không biết và không hiểu điều gì hết. Thời-điểm đích-
xác cho thấy đích-thị bản-chất “người”, lại không để lại dấu vết nào để ta có thể dõi-theo mà 
định-liệu. Thế nên, ta không thể biết và cũng không hiểu là: theo cách-thế nào mà nhiều khởi-
điểm ở tính “người” như thế lại xảy đến; hoặc: ở thời-khắc nào và theo cách làm sao lại có 
nhiều con “người” từng chết đi như thế.  
 
Ta cũng không biết được, là: vào lúc này đây, ta có “sinh-hạ từ các vị được gọi là Homo Cro-
Magnon (tức: người tiền sử Krô-Ma-Nhông), vào thời-gian độ 100,000 năm trước đó (cũng có 



thể nhiều hơn và/hoặc ít hơn, khó biết đích-xác, nhưng ít ra: cũng lâu lắm); và, có khoảng 30 
chủng-loại/nòi giống, hoặc hơn nữa, được bảo là đã dẫn vào với chính ta, lúc này đây. 
 
Khoa-học, có thể sẽ yêu-cầu mọi người hãy dạy cho con “người” biết cách mà chuyên-chở ý-
nghĩa về “lý-lịch-trích-ngang” nơi cộng-đoàn nhân-loại đã và đang tiến-hoá vào thời tiền-sử và 
thời bắt đầu có sử. Tác-giả Balthasar từng nói: “Nơi loài hoa, từng có cái ‘ở bên trong’ làm cho 
chúng mở mắt và bộc-lộ cung-cách đậm-sâu hơn nữa, thể-hình làm mê-say lòng người do có 
sự cân-đối và sắc mầu tuyệt-vời của chúng.” 
 

5. Bí-nhiệm nơi não-bộ thần-kinh con người   
 
Với khoa-học ngày nay, não-bộ thần-kinh con người là tác-phẩm phức-tạp nhất nơi toàn-bộ vũ-
trụ vạn-vật. 

 
Ở đây, tôi cũng xin mọi người lưu-tâm đến sự việc, không phải về đặc-trưng bên ngoài 
của não-bộ như thế, nhất thứ là tầm vóc bất-thường của não-bộ này so với loài thú khác, 
và hai bán-cầu-não, với tỷ-lệ đồng-dạng so với diện-mạo, cho bằng: cơ-phận bên trong. 
Thông thường, nhiều người lại cứ hay bảo: con “người” có ba bộ-não trong cùng hộp sọ, 
đó là: não-bộ của loài bò sát, não-bộ của động-vật có vú và não-bộ trong hộp sọ mới, là 
như thế. (x. James B. Ashbrook và Carol Rausch Albright, The Humanizing Brain: where 
religion and neuroscience meet, The Pilgrim Press, Cleveland, Ohio, 1997).  

 
Cũng nên tìm đọc thêm hai ấn-phẩm đầu của tạp-chí ‘Newton’ (ở Úc) từng đề-cập đến 
điều này và các chủ-đề khoa-học khác, cũng rất hình-tượng. 

 
Não-bộ cuối, trong ba loại não-bộ kể trên, thường được gọi một cách rất đặc-biệt/trưng, là: 
‘não-bộ người’. Dù trong con “người” của ta, đã có đủ ba loại-hình như thế, lâu nay đã biến 
thành thứ ‘tài-sản’ của con “người”. Ở đây, cũng xin đề-nghị thêm đôi điều nữa: 
 

Rằng: ở nơi ta, duy-nhất chỉ thấy thứ “hội-nhập mỏng-dòn” của não-bộ có ‘hộp-sọ-mới’ 
nhập chung với hai loại trích ở trên, thôi. 

 
Rằng: tại não-bộ thần-kinh con “người”, đã thấy nảy-sinh sự phát-triển của cái-gọi-là 
“mấu-chốt-bên-rìa mang tính kết-hợp”, tức xu-thế hướng về quan-hệ mật thiết với thể-
loại này khác. Đây, là sự-thể từng phát-triển nhiều hơn nguồn-mạch này khác ở não-bộ 
con người ta theo chiều-hướng suy-tư, phân-tách rất mạch-lạc. 

 
Rằng: hai tuyến xuất-phát từ phía “chỏm-đồi-của-não” hoặc trung-khu diễn-tiến từ trong 
não-bộ của ta: một tuyến, đi ngang qua “chất-xám” dẫn về cảm-xúc có phản-ứng rất tức 
thời. Còn tuyến kia, lại đi ngang qua thùy-não ở trước trán, nơi ‘hộp-sọ-mới’ vốn dẫn đến 
phản-ứng có lý-lẽ/tự sự rất chững-chạc. Ai cũng hiểu, dấu-vết đầu đi nhanh hơn và có 
căn-bản hơn. Động-tác tiếp theo sau, được coi như chiếc thắng hoặc nhiệt-kế đặt-để ở 
trên đó. 

 
Rằng: từ não-bộ thần-kinh của mình, ta được đặt-định trước nhất và căn-bản nhất, là để 
trở-thành con “người” có tương-quan cảm-xúc đối với nhau. Thật ra thì, ta thực-sự được 
tạo-dựng theo cách rất ‘có lý’. Nhưng lý-sự của ta, lại để phục-vụ sự sống của đồng-sự 
theo cách tương-tác đối với nhau. 

 
Theo tôi, ở đây lại đã thấy nhiều hàm-ngụ lớn về ‘giáo-dục’ rồi! 

 
Khoa-học, lại cũng đòi tất cả những ai có trọng-trách giáo-huấn bản-thân con người mình, hãy 
đặt nặng mọi sự lên yếu-tố đặc-trưng tương-quan cảm-xúc nơi con “người” và chuyên-chở ý-
nghĩa đã từng và vẫn tiến-hoá, rất như thế.   



 

Hướng về phía trước 
 

1. Nay ta hướng về vũ-trụ vạn-vật chưa hoàn-tất. Thật ra thì, chả có cái-gọi-là một khởi-đầu 
trọn-hảo nào hết. Cũng chẳng có cái-gọi-là vườn Địa-đàng thời khởi-nguyên nào hết. Từ 
xưa đến nay, chưa từng có cái-gọi-là tình-trạng toàn-vẹn nguyên-thủy của vũ-trụ nào 
hết. Nhưng, vẫn có tương-lai mở rộng ra cho mọi sự.  
 
Mọi người chúng ta được mời gọi dấn bước vào thể-thức hiện-hữu vẫn còn tiến-hoá, trổ 
vực. Vẫn có thứ tương-lai-mai-ngày chưa từng xảy đến, vào thời trước. Ý-định của 
Chúa, là tập-hợp tạo-dựng ngày một mật-thiết hơn. Thiên-Chúa đích-thực là Đấng tốt-
lành quyền-uy, Ngài không có chọn-lựa nào khác, ngoài việc thiết-dựng và tạo nên vũ-trụ 
vẫn còn tiến-hoá, chưa hoàn-tất.   
   

2. Tiến-hoá là sự việc phù-hợp với niềm nhung nhớ. Vẫn có thứ gì đó như thể-loại luyến-
lưu nơi giấc mơ tái-lập sự trọn-hảo trong quá-khứ đã hình-dung nên sự việc. Vẫn còn đó 
thứ gì như nỗi ám-ảnh về một quá-khứ đầy lý-tưởng. 
 

3. Ta vẫn cần loại diễn-giải theo cung-cách khác hẳn về khổ-đau, âu sầu và cả đến nỗi chết 
nữa. Đau-khổ nhiều nhất và lớn nhất, lại chẳng có liên-quan gì đến những lỗi cùng tội, 
hết. Phần lớn những thứ đó, đều là nỗi bi-ai/vô tội. 
 

4. Ta cần diễn-tiến từ ý-niệm về phạt-vạ hoặc trừng-trị, để đến với ý-niệm quà-tặng, mỗi khi 
ta nói về khổ-đau, âu sầu, buồn bã. Đau-khổ, vẫn có đó không phải để giúp ta thích-ứng 
với hoàn-cảnh rày xảy đến. Đau-khổ, đến từ một chuyển-động nào đó tiếp-cận với 
chuyển-động nào khác, vẫn như thế. Nó đến từ một nơi không ai trông ngóng hoặc đợi 
chờ, và cũng chẳng ai muốn thích-ứng với nó, hết.  
 

5. Đau-khổ, lâu nay được nối-kết hầu hết với con người mà thôi, cốt để trách-cứ họ về khổ-
đau như thế và cũng để đặt Chúa ra ngoài mọi trách-nhiệm của người từng trao-tặng. 
Nói gì thì nói, mọi thú vật đều biết đến đau-khổ. Loài vật cũng có tri-giác, do đó chúng 
cũng biết thế nào là khổ-đau, cùng phúc hạnh. 
 

Ta cần nhìn về phía con người đang trải dài cuộc sống, và tái định-hình nguồn-cội của mình. 
Con “người” không trải dài đời mình vào với quá-khứ, cũng chẳng thích-ứng/thích-hợp với hiện-
tại, nhưng họ lại đang trải dài đời mình cho tương-lai-mai-ngày của chính họ. 

 

Suy thế nào về tội nguyên tổ? 

 
Tôi vẫn chắc một điều, là: anh em mình đây cũng đã từng gặp nhiều người cứ đến nói với mình 
hoặc với nhau đôi ba chuyện, rồi đưa ra câu hỏi thoạt nghe đã thấy khó, như thể bảo: “Tôi đây, 
nào đã làm gì nên tội để phải chịu cảnh-tượng như thế này đây?” Hỏi thế, tức khẳng-định: có 
bất-hạnh nào đó, lại đã trờ đến với họ. Gặp lúc khổ đau như các vị từng chịu, ta thật chẳng biết 
làm gì khác hơn là cũng hỏi: “Tại sao? Tại sao thế?” Và hỏi rồi, ta cũng chẳng làm sao có trong 
đầu, lời biện-giải này khác về chuyện ấy. Ta cũng chẳng thể nào giúp mình/giúp người có được 
lời giải-thích thoả-đáng về chuyện ấy; hoặc, về các vấn-nạn dù hợp lý, cũng đành chịu. 
 
Thông thường thì, lời diễn-giải từ nơi ta vẫn có chút gì đó liên-quan đến chuyện như: ta nên 
nhìn Chúa theo cách nào? Nói khác đi, có thể là: ta hoặc ai đó, thường vẫn nghĩ: chính Chúa là 
Đấng gửi đến mỗi người và mọi người nhiều bất-hạnh khác nhau. Như thể, chỉ nghe mỗi câu 
nói từ ai đó thốt lên, như: “Ôi lạy Chúa! Sao lại thế được?”  
 



Giả như, vào một ngày êm ả như hôm nay, anh em ta dừng lại ở đây đôi phút, để xem có cách 
nào khác giúp giải-thích những gì trước đây anh em từng làm, để bàn về nỗi bất-hạnh mà ta cứ 
gán-ghép cho Chúa, là thủ-phạm(?). Lại nữa, vào những ngày có xáo-trộn về nhiều chuyện, 
thật cũng khó. Khó là bởi: ta thật sự không muốn trách-móc hoặc đổ lỗi cho Chúa về nỗi bất-
hạnh nào ta gặp phải.  
 
Bởi lẽ, có làm thế cũng không phải. Vì thế, ta thường hay đưa các bất-hạnh mình gặp vào bàn-
thảo, cãi vã và tranh-luận. Có khi, ta hoặc người khác còn suy-đoán, đến bảo rằng: Chúa là 
Đấng gửi đến cho ta những nỗi bất-hạnh, cũng đáng đời(!). Hệt như thế, trình-thuật Tin Mừng 
lại cũng có những câu hỏi-han, than-vãn và đổ lỗi, như: “Tội này do lỗi của ai? Của hắn hay cha 
mẹ hắn? 
 
Theo cách nào đó, có người lại cứ bảo: có lẽ, Chúa cũng giống như các nhân-viên ngân-hàng 
là những người cầm-chắc trong tay mọi “tài-khoản linh-đạo” của người gửi. Nên, khi đến đó, 
muốn rút ra một vài thứ thuộc về ta, thì: theo lệ thường, trước đó ta cũng phải gửi vào tài-khoản 
của mình một số lượng ta từng góp vào đó, khi trước. Vì, tính công-minh của ngân-hàng, là: tạo 
kết-số-dư cho thật rõ, và có lợi.  
 
Lại cũng vào một ngày đẹp trời nào đó giống như hôm nay, ta cũng sẽ dừng lại đôi ba phút, để 
rồi đưa ra nhận-định bảo rằng: thái-độ “ăn-miếng-trả-miếng” như trên thật nhỏ nhặt! Bởi, thật 
ra, Chúa đâu can-dự vào những chuyện như thế. Tuy nhiên, nếu vào những ngày ta gặp 
khủng-hoảng đến tồi-tệ, thì: làm sao ta tỉnh trí nổi để nói lên nhận-định vừa rồi? 
 
Theo lý-thuyết, ai cũng nói: chắc người nào đó từng làm điều xấu, nên mới chịu thảm-cảnh ra 
như thế? Tuy nhiên, có điều là: ta chẳng làm sao biết điều mình làm không xứng-hợp lắm nên 
mới gặp hậu-quả tồi-tệ đành phải gánh chịu như thế. Nhiều lúc, trong chúng ta, lại có vị từng 
gặp người nào đó mang trong đầu, cùng ý-nghĩ tương-tự, nên mới bảo: “Tôi thật không hiểu là 
tôi đã làm gì nên tội, nên phải chịu thế!” 
 

Nói đến đây, xin cho phép tôi được mượn câu chuyện của một người mà tôi từng gặp và 
nghe kể, để san-sẻ với anh em ở đây, hầu minh-hoạ cho việc ta đang bàn. Chuyện ở 
đây, là do từ một linh-mục tuyên-úy lo về linh-đạo ở một bệnh-viện nọ, kể về sự việc xảy 
ra ở bệnh viện này.  

 
Hôm đó, có bà mẹ trẻ mang thai gần đến ngày sinh, được chuyển gấp đến phòng cấp-
cứu, vì một ca rất khó sinh. Sự thể là, nửa đêm hôm ấy, tự dưng tim của thai-nhi đột 
nhiên ngừng đập, và thai-nhi đã chết trong bụng mẹ chẳng biết vì lý-do gì. Vị linh-mục, 
khi ấy, không biết làm sao để an ủi bà mẹ trẻ này cho phải phép. Rachel, tên người mẹ 
trẻ đáng thương kia, vẫn khóc hàng giờ vì con của chị nay đã chết mà chẳng ai cứu 
được. Chị khước-từ mọi ủi-an bất kể từ đâu đến, vì có an-ủi cho nhiều, thì con chị cũng 
đã chết.  

 
Sau một hồi lâu, chị thốt lên một câu, đại ý bảo: “Tôi chỉ muốn nói một điều, là: tôi không 
thể nào hình-dung được là tôi đã làm gì để Chúa bắt tôi phải chịu cảnh thế này đây!” Khi 
ấy, vị linh-mục nói: “Không! Không phải thế đâu. Chị đâu đã làm điều gì xấu, đến thế 
đâu!” Nhưng, chị vẫn tiếp-tục phân-trần: “Điều, con muốn nói là: lâu nay con có chưa làm 
điều gì thất-đức cả, mà sao Chúa trừng-phạt con đến như thế?”  

 
Thế rồi, vị linh-mục như nhận được ơn lành-thánh/hiếm có, mới nói: “Phải chăng, đó là 
điều mà chị hằng tin-tưởng? Chị nói thế, phải chăng có ý bảo: chính Chúa đã giết con 
chị, để trừng-phạt? Chị đáp:“Không! Ý con không nói như thế. Nhưng, phải có lý-do gì đó 
Chúa mới bắt con chịu thế này, chứ?”  

 



Về lý do hoặc lý-lẽ, cũng chẳng có lý/có sự nào xứng-hợp với Chúa, hết. Chỉ một lý-lẽ xuất từ 
sự đau-đớn/khốn-khổ mà người mẹ trẻ kia phải chịu khiến chị nổi-giận và khóc-than, thôi. Một 
thứ lý-lẽ hoặc lý-sự nằm đằng sau mọi sự, mà chị vẫn giấu kín. 
 
Và đây, là điểm chính-yếu tôi muốn là anh em mình nên dừng lại trong phút chốc, để suy-tư và 
bàn-bạc, xem sao. Lý-do hoặc lý-lẽ, do bởi sự việc mà người mẹ trẻ kia lâu nay tìm cách chôn 
kín nỗi khổ-đau cùng cảm-xúc không đúng-đắn của chị. Đến đây, tôi lại xin phép được trở về 
với trình-thuật ta đọc ở Tin Mừng thánh Gioan mà, với tôi, cũng na-ná giống như thế. 
 
Đó là, truyện-kể về cái chết của Lazarô, nhất thứ ở câu: “Nếu Thày có ở đây, thì em con đã 
không chết!” Và, cảnh Maria khóc sướt-mướt, qua đó bản tiếng Anh thường dịch là: “Ngài thấy 
xốn xang trong lòng không ít và đã động lòng trắc-ẩn”. Bản Hy-Lạp viết mạnh hơn, khi đề-cập ý-
nghĩ bảo rằng: Đức Giêsu tỏ ra giận-dữ và Ngài nổi cơn thịnh-nộ trong lòng. Cơn thịnh-nộ trong 
lòng ư? Vâng. Đúng thế. Ngay đến Đức Giêsu cũng xử-sự như thế. Ngài nổi cơn giận-dữ đến 
mức cuồng- nộ trước khi Ngài đi vào cõi chết.  
 
Bởi, Ngài đến với thế-gian, là để mang lại sự sống cho người khác. Bản thân Ngài, cũng đã 
chấp-nhận nỗi chết rất khổ-nhục. Và, Ngài cũng đã khóc rất nhiều. Ngài khóc bằng nước mắt 
của sự căm-phẫn, rất nổi giận. Ngài cũng xúc-động quá mức giống như Maria, Martha và nhiều 
người. Ngài biết khá nhiều và khá đủ về những thứ và những sự thuộc về loài người như sự 
việc không tìm ra cách diễn-giải những điều đã xảy ra, để những người có mặt hôm đó hiểu 
được lý-do, hoặc lý-sự này khác. 
 
Đức Giêsu đã để cho những người có mặt hôm đó chôn kín các xúc-cảm của họ và của Ngài, 
nơi mộ phần. Ngài đặt để các thương-tổn cũng như nỗi buồn-đau của họ vào trong mộ phần, 
cùng với Lazarô. Và, những người có mặt hôm ấy cũng đã lăn hòn đá tảng lấp mồ khá nặng mà 
họ thấy và rồi “khoá-chặt” anh trong đó.  
 
Và nỗi buồn-đau, có thể sẽ ở tình-thế rất “khoá-chặt”, suốt ngày này qua tháng nọ. Mọi thương-
tổn được chôn-kín sẽ không động đậy, nhưng vẫn ở tình-trạng đó mãi sau này. Và rồi, có thể 
là: mọi người cũng sẽ quên đi những chuyện tương-tự. Có thể là như thế. Nhưng, mãi mãi ở 
trong đó vẫn có các thương-tổn từng được chôn-kín, mãi về sau. 
 
Liền sau đó, Đức Giêsu đứng dậy rồi nói: “Hãy lăn đá-tảng lấp mồ đi nơi khác!” Câu này như có 
nghĩa: “Hãy để mọi thứ như thế, ra bên ngoài chốn mở ngỏ. Bởi, sự thể không tệ như anh em 
nghĩ đâu. Anh em vẫn có thể đối đầu với nó được. Nhưng, đừng để cho niềm thương-nhớ bị 
“khoá chặt” trong mộ phần. Hãy để nó sống-động trong cuộc sống của anh em, để rồi cùng với 
anh em sẽ sống mãi, rất vững mạnh.  
 
Sự sống, lúc nào cũng lớn-lao hơn mọi thứ. Đừng “khoá-chặt” nỗi buồn-đau đằng sau hòn đá 
tảng lấp mồ. Nhưng, hãy mở rộng cửa lòng mình xuống tận phần đất ở bên dưới. Bởi, nơi đó 
nay đã khác. Và, ở đây nữa, các nhà thần-học hôm ấy cũng có mặt ở quanh đó nhưng vẫn 
đứng xa xa. Các ngài cố tìm cho ra lý lẽ và lý-sự của mọi việc nên vẫn hỏi những câu tương-tự 
như: sao lại như thế? Các ngài tuy có hỏi, nhưng lại tìm không ra thứ lý-lẽ nào cho phải phép, 
đúng ý mình.                
 
Một lần nữa, ta hãy mượn tiếp một truyện-kể khác cũng từ vị linh-mục tuyên-úy bệnh-viện nói 
trên. Hôm ấy, vị linh-mục nói ở trên, đã đi thăm cụ bà trọng tuổi nọ ở bệnh-viện; cụ đang gặp 
chuyện bực-bội cách bất-thường, nhưng không phải chuyện đớn-đau/bệnh-tật mà cụ đang mắc 
phải. Nhưng, là sự việc: cụ vừa nghe tin con trai cụ bị ám sát, nay đã chết. Linh-mục hôm ấy 
yêu cầu cụ kể cho ông nghe đôi chút về người con của cụ. Thế là, tự dưng cụ bật lên thành 
tiếng khóc nức-nở đến nửa tiếng đồng-hồ, khi cụ kể về thời thơ-ấu an-lành của người con, 
cùng bạn bè và công việc anh đang làm, nhưng phần chính là cụ rất tự-hào về người con mà 
cụ từng thương-yêu hết mực.  



 
Khi cụ kết thúc câu truyện về người con trai ấy, thì linh-mục thấy mình chẳng làm được gì cho 
cụ, ấy thế mà cụ vẫn bảo: “Cảm ơn Cha. Chắc cha cũng biết là tôi không cần phải kể về chuyện 
ấy nhiều đến thế?” Cụ đã thực-sự chôn-vùi nỗi nhớ của cụ nơi mộ-phần rồi. Và, cụ cũng đã lăn 
hòn đá-tảng-lấp-mồ đi nơi khác. Và, ký ức của cụ không còn bị chôn-kín ở nơi nào nữa. Cụ 
cũng biến nỗi nhớ về người con của mình, để nó nên thành-phần cuộc sống của cụ, rất thật sự. 
 
Nhưng, vấn-đề là: làm sao ta nối-kết sự việc này vào ý-tưởng về ‘tội nguyên-tổ’ đây? 
 
Thật ra thì, suy cho kỹ, cũng có vài điểm để ta nối-kết với nối khổ-đau, bất-hạnh hoặc cực-hình 
mình đã chịu; và trong đó; có khi còn thấy cả nỗi chết, nữa. Đã là con người, ai cũng  hỏi: “Bọn 
tôi đã làm gì nên tội, để phải gánh chịu cực hình như thế?” Và, nhiều người vẫn cứ phân-vân 
không ít, cốt ý bảo rằng: nếu Chúa có làm thế thì Ngài cũng sẽ bị vấy bẩn giống như ta và cùng 
với ta, khi Ngài đem điều khổ-hạnh đó đến cho ta, chứ?  
 
Và con người, không dám có ý-nghĩ như thế vì thấy nó không xứng-hợp với Ngài, nên mới bảo: 
mọi chuyện xấu-xa là do ta mà ra, thôi. Cá-nhân con người, không thể nói một cách đúng-đắn 
với lương-tâm mình, rằng: có chăng, thì việc trừng-phạt như thế hẳn cũng rất xấu. Thế nên, ta 
chỉ có thể trách-cứ bản thân mình để bảo rằng: thực sự, ta đã không hành-xử xấu-xa đến độ 
phải gánh chịu những gì xảy đến với mình và với người, cách cực hình như vậy. Chính vì thế, 
con người mới tự nhủ: phải chăng có người nào hoặc cặp phối-ngẫu nào, thời xưa, từng làm 
điều gì khủng khiếp đến độ Chúa phải để cho sự dữ/xấu xa truyền từ đời trước tới đời sau đến 
với ta; và từ đó, ta cứ bị ghi dấu trên người mình, mãi đến giờ.  
 
Nếu cứ suy-nghĩ như thế, hẳn là: chính ta cũng đã làm những việc tương tự. Và, hỏi rằng: xưa 
nay, gia-đình ta có làm điều gì xấu xa đến thế không? Phải chăng, đó cũng là lý-do khiến khổ 
đau, bất-hạnh và cả đến nỗi chết cũng xảy ra cùng một lúc? Có chăng, lý-do nào đó thực sự 
gây ra những chuyện như thế, để rồi người người gọi đó là “tội nguyên-tổ”? Và, sự việc như thế 
có nằm trong lý-lịch của ta hoặc ở mãi trong ta, không? 
 
Anh em đây, có thấy: đó chính là nỗi khổ-đau, là cơn thịnh-nộ và cảm xúc vô lý-lẽ của con 
người mà ta đang bàn đây, không? Anh em có thấy, là: “tội nguyên-tổ” –từ lý-thuyết, cho đến 
thần-học, tín-lý hoặc tín-điều- cũng chỉ như hòn-đá-tảng nằm sau những gì mình từng chôn-kín 
và đặt sâu nơi mộ-phần các xúc-cảm về tính tiêu-cực của sự sống, không? Anh em có nghe 
Đức Giêsu từng nói: “Hãy lăn đá-tảng-lấp-mồ này đi nơi khác!”, không? Thật dễ hiểu, khi ta 
bảo: bà con mình, chắc cũng thiết-dựng nên cái-gọi-là truyền-thuyết rất như thế? Và, hẳn là ta 
cũng từng có cảm-nghiệm ra như thế? Và rồi, ta cũng muốn chôn-kín nó ở sau đó, phía sau 
truyền-thuyết giống như thế, chứ?  
 
Bao thế-kỷ qua, từ ngày thánh Augustinô có ý-tưởng tương-tự cho đến giờ, ta vẫn không đưa 
ra đường-lối nào khác để thay thế. Nhưng, thời Đức Giêsu sống, những việc như thế đều 
không cần-thiết. Bởi thế nên, Chúa mới bảo: “Hãy lăn đá-tảng-lấp-mồ này đi nơi khác”. Hãy lăn 
“đá-tảng” đầy thuyết-lý về “Tội Nguyên-tổ” đi nơi khác đi! Và, hãy lấy khỏi nơi ta, những tư-
tưởng bày ra như thế. Hãy để những cảm-xúc tiêu-cực về ta được cảm-nghiệm lại.  
 
Bởi, cảm-xúc và cảm-nghiệm, dù có thế, vẫn có thể được chữa-lành như thường. Chúng tháp-
nhập vào sự sống mà Đức Giêsu cũng từng sống. Ngài sống cuộc sống như thế  trong ta. Và 
Ngài còn lớn hơn cả những gì gây đớn-đau, sầu buồn; và cả những gì tạo lý-lẽ, lý sự ở đời 
thường. Ngài luôn ở với ta, ngay giữa đám bụi-sương mù-mịt của mọi sự việc, cũng như thế. 
 
Cũng hệt thế, đó không chỉ là ‘Tội Nguyên-tổ’ mà thôi. Như người Châu Á thường hay nói về 
“nghiệp xấu xa”, là nói thế. Các nhà phân-tâm-học cũng từng nói về bản-năng, hoặc thứ bóng 
râm khoả-lấp/che khuất con người mình, là như thế. Đó, còn là những đá tảng đang lăn tròn, ra 
đấy. Người đời vẫn thường bày chuyện và dựng chuyện về lý-lịch giòng giống (dù đúng/sai) để 



“giải-thích/diễn-nghĩa những gì là sai trái. Đó, cũng là đá-tảng đang lăn tròn, ở trên đất. Nay, ta 
hãy để cho cảm-xúc của mình ra khỏi nơi đó, sẽ thấy nhẹ. 
 
Những chuyện như thế, đích-thực đã can-dự vào cuộc bàn-luận của ta, về xúc-cảm. Nhưng, 
làm như thế, vẫn có hai phương-cách. Một cách rất hữu-dụng. Còn cách kia, thì: theo tôi, 
chẳng giúp ích gì cho ta hết. Nay, ta hãy nói về cách thứ hai, trước đã. 
 
Nhiều năm về trước, ngành điện-ảnh ở phương Tây có cho ra một cuốn phim mang tựa-đề, là 
“Sự Im Lặng của Loài Chiên Nhỏ”. Kịch-bản của phim-truyện này, là kể về một vị Bác sĩ mang 
tên Lecter tuy bị giam trong tù nhưng vẫn liên-hệ được với viên-chức FBI nọ mới ra trường, 
nhưng cô đã bị ám-ảnh về quá-trình lý-lịch của mình. 
 
Hai người cùng nhau sắp xếp một thoả-thuận. Bs Lecter sẽ đem đến cho cô thông-tin về mọi 
việc cô cần đến; để rồi, cô cũng sẽ bộc-lộ ký-ức về thời thơ-ấu nhiều khổ-ải của cô. Nhưng, cô 
phải cho ông biết ký-ức nào khủng-khiếp nhất của cô. Đó, lại là những ức-chế về việc hạ-sát 
các chú chiên con đang chạy nhảy. Thế rồi, cô bật lên thành tiếng khóc nức-nở. Và, cô đã cởi 
bỏ, mở tung hết tất cả. Bs Lecter bèn đập nát ký-ức này theo cách nào đó ngang qua lời tự-thú 
của cô. Đó, là việc “đổi-chác” lấy cái này thay cái khác. Còn tệ hơn cả sự việc đã bắt đầu mọi 
sự từng diễn ra như thế. Tự-thú với Quyền Năng cũng tựa như thế. Ta chỉ có thể đập-nát hết 
mọi người. Sự việc này, lại cũng có nghĩa đã cất đi thứ “đá-tảng” từng bảo-vệ ta, nhưng lại 
không để cho cảm-xúc của mình tháp-nhập vào cuộc sống rất lớn lao. Ở nơi đó, sẽ không có 
Cứu-chuộc và cũng chẳng có Phục sinh.                    
 
Cách thứ nhất, vẫn có loại-hình Thiên-Chúa rất khác hẳn. Lại cũng có một Đức Giêsu thật rất 
khác. Ngài chính là Đấng, tự mình, từng ở trong mộ phần của đớn-đau, cực hình và cả đến nỗi 
chết. Ngài là Đấng, từng biết thế nào là cảm xúc có từ phía trong mộ-phần, tận đằng sau đá-
tảng-lấp-mồ, ấy. Ngài là Đấng, vốn ra khỏi nơi đó và đã sống lại.Nay, ta có thể nói với Ngài, vì 
Ngài đã từng hiện-diện trong đó. Và, Ngài hiểu biết hết mọi sự. Khi làm thế, tức là ta đã có 
Phục sinh. Phục sinh đây, không chỉ riêng cho mình Ngài, mà thôi. Nhưng, cho cả ta nữa. Và, 
sự việc này không chỉ đi vào cuộc sống của ta thôi, nhưng còn đi vào chính Ngài nữa. 
 
Có thể, ta sẽ tự do. Thứ tự-do, đủ để am-hiểu tại sao ta mơ-ước có được thuyết-lý về “Tội 
Nguyên-tổ” hầu chôn-kín và đậy che nỗi khốn-khổ của ta! Có thể, ta cũng sẽ có tự-do. Tự-do 
đủ, để ta cũng nói như thể điều ấy đã ra đi về nơi nào khác, hệt như thể hòn đá-tảng-lấp-kín 
thật lớn mà ta cũng đã lăn nó đi thật xa, đến nơi nào khác rồi. 
 
Điểm chính-yếu đích-thực của “Tội Nguyên-tổ”, là để nói cho ta biết rằng: ta bị xúc-phạm biết 
chừng nào do bởi những gì là tiêu-cực trong cuộc sống. Và, ta cũng đang đóng góp quá nhiều 
vào các tiêu-cực ấy và cũng thông-đồng với các tiêu-cực như thế ấy. Và điểm chính-yếu đích-
thực hơn cả, đáng để ta biết là: có Đấng còn lớn-lao hơn mọi thứ như thế. Và rằng: Ngài đang 
sống với ta và ta có thể sống cuộc sống phục-sinh của Ngài nữa. 
 

 
Ở đây, tôi lại cũng xin ghi thêm một đôi ý, để bảo là: Phúc Âm không kể cho ta biết là 
cuối cùng đá-tảng-lấp-mồ kia đã lăn về đâu? Phải chăng, nó đã và đang lăn vào “hộp” 
lớn gọi là Tập Cẩm Nang Thần-học của ta chăng? 

 
Cuối cùng thì, ta cũng có thể trở về với vấn-đề được đặt ra cách rất thực, tức: về với chỉ mỗi 
tình Thương-yêu của Thiên-Chúa đối với các mẩu vụn cuộc đời của ta, của chính ta, mà thôi.    
  
  
 

 



Chương Sáu  
Sống đời đạo-đức  

với ánh-sáng Cứu-Chuộc 
 
 

“Rất nhiều tín-hữu Đức Kitô nay không còn cảm-nghiệm và am-tường về “cơn sốc” đậm-
sâu mà nhà cải-cách Luther từng trải-nghiệm về sự hiện-hành của tội/lỗi như gánh nặng 
ta mang.” (Hồng Y Walter Kasper) 

 
Ở đây, tôi đề-nghị anh em hãy cùng tôi, ta bàn thêm về những lỗi và tội mà cá-nhân mỗi 
người chúng ta từng trải-nghiệm dưới ánh-sáng ơn lành Cứu-chuộc Chúa hiện-thực, 
hôm nay. Ngày hôm nay, ơn lành cứu-chuộc Chúa ban, đối với tôi, xem ra được diễn-
bày qua cung-cách lịch-duyệt bằng động-thái tặng quà cho ta, vì ta yếu-đuối; chí ít là khi 
ta giáp mặt/đối đầu với “lương-tâm” để có quyết-định cho riêng mình. Ý tôi muốn nói, là: 
làm sao ta có thể đi đến quyết-định chung-cuộc bằng vào việc sẻ-san hết mọi sự, với 
mọi người. 

 
      

Ngôn-ngữ và hiện-thực của tội/lỗi  
Quả  
thật, cũng là điều hay, và phải lẽ để ta suy, rằng: ta vốn không thể nào hiểu được những lỗi 
cùng tội, trừ phi trước đó, ta có ánh-sáng chiếu-rọi gửi đến cho ta để ta hiểu thế nào là Ơn cứu-
chuộc và huệ-lộc mình nhận-lãnh qua Giao-ước. Trước nhất là Ơn cứu-chuộc, sau đó mới đến 
tội và lỗi! Chứ không phải: trước nhất đã có những lỗi và tội, sau đó Ơn cứu-chuộc mới được 
ban thêm, đâu. Đây, là đề-tài ta chọn để suy-tư, bàn-bạc. Và, đây cũng là ý-tưởng do thánh 
Phaolô, vị thánh cột-trụ của Giáo-hội, từng đề ra.  
 
Có rất nhiều thứ và nhiều sự việc được qui cho tội và lỗi, nhiều hơn cả những hành-xử sai trái, 
xấu xa, hoặc “mất điểm tốt” như Kinh Sách của ta từng đề-cập. 
 
Ngôn-từ bàn về lỗi/tội ta từng thừa-tự, xuất từ Kinh Sách cùng tư-tưởng của thánh Augustinô, 
hoặc từ nguồn-mạch nào đó có trước, cốt để diễn-tả về lỗi và tội nhiều hơn. Nói chung thì, 
ngôn-ngữ và từ-vựng có ra thế nào đi nữa, cũng chỉ là sưu-tập các ẩn-dụ vẫn tràn lan nơi đời 
người.  
 
Ẩn-dụ tràn đầy, là cốt đưa ra đáp-trả trực-tiếp có chiều-kích bí-nhiệm của Giao-ước. 
 

Chính vì thế, mà: tội và lỗi vẫn được coi là “ngẫu thần” lại được nhiều người sùng-bái 
như thần-linh thiêng-liêng, nhưng lại không là Thiên-Chúa như nội-dung giao-ước Ngài 
lập ra với ta. 

 
Chính vì thế, mà: tội và lỗi là “sự bất tuân” theo nghĩa “không chịu nghe theo” hoặc 
“không thuần-phục” tiếng/giọng mời gọi của Thiên-Chúa đã giao-ước với ta. 

 
Chính vì thế, mà: tội và lỗi vẫn là sự “mù loà”, hiểu theo nghĩa: không nhìn ra được tầm-
kích bí-nhiệm ở giao-ước ta đã có với Chúa. 

 
Do đó, mà: trong nguồn-mạch tư-tưởng của Kinh Sách, trong đó toàn-thể con dân (ở Giao-ước) 
là những người từng vướng-mắc các lỗi phạm căn-bản, không do Giao-ước Chúa lập ra với cá-
thể riêng-rẽ, mà với toàn-thể chúng-dân, mọi dân nước. 
 



Chính vì lý-do đó, mà: hình-tượng “bò tơ vàng ánh” trước nhất được hiểu như tội/lỗi ở Kinh 
Sách. Điều này kết-hợp với phần lớn ẩn-dụ đề ra ở đây. Có đạo thờ “Bò tơ vàng ánh”, bởi lẽ 
bê/bò là loài thú ở độ tuổi còn đang lớn, nên chúng mang ý-nghĩa của trạng-huống thiếu-
trưởng-thành, chẳng đổi-thay và là sự thể bất-khả-thi gặp nơi sự phân-cách quá-trình dưỡng-
dục hiện-hữu của con người. 
 
Quả là, biểu-tượng “bò tơ” với người Do-thái còn mạnh hơn biểu-tượng về “bụi-cây- rực-cháy”. 
Ở đây, biểu-tượng này mang dáng-dấp của một thần dũng-mãnh thuộc loài thú, cốt hoạ lại 
hình-tượng thần-linh của Ai Cập, từng xuất-hiện cả vào những ngày sau lưu đày, nữa. Nhưng, 
đây không chỉ muốn nói đến lối sùng-bái khác thường. Bởi, “Độc thần” tự nó đã nhanh chóng 
trở-thành thứ sùng-bái chú “bê bò”, dễ phụng-thờ. Bởi, nó nhấn mạnh đến chuyện không thể 
thay cho Thiên-Chúa, được.  
 
Đây, là thần El-Shaddai, vị Thần tự-sung/tự-mãn người xưa thường nói đến. Con người từng 
dập đầu xuống đất trước mặt Thần này; và vị ấy chính là thần không hình-tượng. Người từng 
giáp mặt với sức mạnh ở trên không nhân-nhượng. Thần đó là vị thần thống-trị/sở-hữu hết mọi 
sự. Trước mặt Thần, kẻ sùng-bái hoặc người phụng-thờ chỉ biết thưa: “Dưới mắt Ngài, con đây 
chỉ là cát bụi.” Con đây, chẳng có chân-dung/diện-mạo, bao giờ. Con đây, lại chẳng dám có 
quan-hệ đối-mặt với Ngài. Con không là hữu-thể nào trước sự hiện-hữu của Ngài. Và cuối 
cùng, các thần như thế, chẳng thể nào “cứu-chuộc” được một ai… 
 
Tưởng cũng nên suy thêm ở đây về một số thể-loại của thứ ngôn-ngữ vẫn gắn bó với “Tội 
Nguyên-tổ”, tức lỗi/tội của Ađam, nam-nhân đầu đời nào đó mà nhiều vị lại cứ như thủy-tổ loài 
người. Lỗi/tội của thế-giới gian-trần, một bí-nhiệm của sự bất-công nhiệm-màu còn gọi là, “sự 
Sa ngã”. Và, Ađam là nhân-vật được dàn-dựng theo kiểu biếm-hoạ là biểu-tượng cho tất cả 
chúng ta, trên đời. Giả như ai đó phạm những lỗi hoặc tội gì, thì người ấy có khuynh-hướng 
tiến tới với lỗi/tội, ít là để khoả-lấp hoặc che đậy điều gì đó; và cũng kết-thúc bằng vô số hành-vi 
phạm tội như lời kinh ta vẫn đọc: “Lạy Đấng xoá tội trần-gian, xin thương ban bình-an cho 
chúng tôi!”  
 
Bí-nhiệm về sự bất-công khi trước là tự-vựng ta vay-mượn từ các tập-tục của dân ngoại, vốn dĩ 
tìm cách giải-thích sự hiện-diện của ác-thần/sự dữ trên thế-gian biết là chừng nào! “Sự Sa ngã” 
chẳng bao giờ xảy đến với Ađam/Eva, hiểu theo nghĩa sử-học; nhưng vẫn đang xảy đến với tất 
cả chúng ta, theo sử-tính. Sử-dụng ngôn-từ như thế, thật ra cũng không giúp ai được điều gì, 
bởi nó mơ-hồ/trừu-tượng, cả vào khi ta nhìn bằng cặp mắt tốt-lành/hạnh đạo, ta vẫn cứ nhìn 
vào đó rồi liên-tưởng đến những gì ta làm ngày hôm nay, lúc này. 
      
Tội và lỗi đưa ra vấn-nạn qua đó triết-học không có được tiếng nói hoặc lời lẽ cuối cùng nào để 
diễn-nghĩa hết. Nói đúng hơn, đó chính là chuyện nan-giải, bí-ẩn và là vấn-đề gì đó khó nhận 
ra… Nó là sự bí-ẩn vượt mọi khả-năng, biến mọi sự thành thứ gì đó công-khai, có hình có thức, 
cũng rất chỉnh. Nó là thành-phần của nỗi-niềm huyền-bí về tính trách-nhiệm.  
 
Ở đây, lại có chiều-kích của sự vô-cùng/vô-tận, không nằm dưới ánh-sáng nào hết, nhưng vẫn 
cứ ở chốn tăm-tối, mù mịt. Nó chính là điểm tối mù được coi như gốc-nguồn của sự dữ do con 
người vướng mắc. Nơi bản-thể “người” luôn có sự hiện-diện của uy-lực để nói tiếng “Không” 
với qui-định về đạo-đức, và ngay cả việc đối-ứng bằng tiếng “Không” đối với quà tặng Chúa 
ban, do thù/ghét. Nó không là sự sao nhãng, lầm lạc và sơ-suất, hoặc tính cứng-ngắc của tâm 
can, nhưng là sự ngược-ngạo và nghịch-cảnh rất bất-lợi đối với Thiên-Chúa của tình thương-
yêu, cảm mến. Nói về chuyện này, ta cần đến ngôn-ngữ của huyền-thoại mới đạt được. Mọi nỗ-
lực diễn-giải lỗi và tội theo nghĩa đen hoặc từng chữ vẫn ở nhiều nơi.           
 
Lâu nay, ta từng có cung-cách diễn-giải khác nhau về lề-lối tạo-dựng thứ văn-chương/chữ-
nghĩa chỉ để làm có mỗi việc như thế. Trước nhất, con người sử-dụng cung-cách diễn-nghĩa về 
Tội Nguyên-tổ, tức: cung-cách giải-thích vô-hại để có thể bảo rằng: đó là thứ văn-hoá của 



người nào đó quyết khẳng-định hiện-thực về ảnh-hưởng tiêu-cực có liên-quan trong đời sống 
con người. Đây, là cách thăng-hoa trong các nền văn-hoá khác nhau. Và, lối diễn-giải không 
mang tính vô-hại, thì lại bảo rằng: chuyện như thế, là cốt sử-dụng theo cách chính-trị hầu ép-
buộc mọi người về với thánh-tẩy và có thánh-tẩy mới được gia-nhập cộng-đoàn Hội-thánh.  
 
Dưới ánh-sáng như thế, ta đã bàn về Tội Nguyên-tổ và lấy bỏ nó khỏi Ơn Cứu-chuộc, đã tạo 
ảnh-hưởng lên vấn-đề cứu-rỗi người không được thánh-tẩy và những người không được sát-
nhập vào Giáo-hội. Lối giải-thích hiện-đại, nay xem ra có khuynh-hướng nhận-dạng sự bạo-
tàn/baọ-lực như cốt lỗi của lỗi/tội; rồi biện-hộ cho nền thần-học về sự tử-tế, thiếu khả-năng và 
coi đó như quà-tặng của ơn lành cứu chuộc. 
 
Ngoài ra, còn rất nhiều vấn-đề khó khăn hơn ở sau những chuyện ra như thế. Thánh Tôma 
Akinô hẳn đã hiểu rất nhiều về điều này. 
 
Bên dưới vấn-đề về chữ-nghĩa lẫn ngôn-từ, vấn-đề căn-bản đối với thánh Tôma Akinô, lại là 
tính-cách khả-thi của lỗi/tội. Ngay trong bản-chất của ý-chí để có quyết-tâm làm việc tốt-lành, 
thì: sự tốt-lành là đối-tượng chính của những lỗi và tội. Thế thì, làm sao ta lại có được lòng 
muốn không chịu tuân-phục sự tốt lành được? Làm sao con người lại có động-thái của ý-chí 
cùng một lúc vẫn muốn; và đồng một thời lại chống-đối bản-chất của ý-chí, như thế được? Làm 
sao ý-chí lại có thể ăn khớp với sự tốt lành, tức thật sự có quyết-tâm làm và muốn làm điều xấu 
xa/“tồi tệ” được? 
 
 Nó có thể xảy đến qua sự yếu đuối. 
 Nó có thể xảy ra như hoa trái của sự đam-mê, hoặc ngu dốt. 
 
Thế nhưng, lúc đó tính-cách trách-nhiệm đã bị suy-giảm. Và như thế, không hẳn là lỗi/tội rất 
“hoàn-toàn”. Như thế, điều đó có xảy ra ngang qua sự việc có dã-tâm phạm lỗi, hay không? 
Nếu thế thì, bản-chất con người thực-sự có lòng muốn và quyết-tâm thực-hiện sự dữ, sao? Có 
chăng thần-học của sự mất-nết hoặc đồi-trụy, không?  
 

Ở đây, tôi không suy về sự định-dạng của một số động-thái riêng-tư coi như việc xấu-
xa/tồi-tệ, hoặc như thứ lỗi hoặc tội (như chửi thề, nổi giận hoặc như hành-xử mang tính 
dục-tình. Có thể, chúng ta cũng sẽ kể ra một số ví dụ về hành-vi xấu-xa/tồi-tệ, thôi. Điều 
tôi nghĩ đến, trên nguyên-tắc là vấn-đề nền-tảng, hỏi rằng: dầu sao đi nữa, có khi nào 
người bị cho là xấu-xa/tệ-lậu lại hướng lòng mình về sự tốt-lành/hạnh-đạo và thương-
yêu, và “hành-xử” cách sai trái ngược với ý-định hoàn-toàn như thế, không? Và như thế, 
thì “lỗi/tội” là thế nào? 

 
Muốn xử-sự theo hướng-chiều của sự dữ như thế, thì người phạm những lỗi và tội có lẽ cũng 
phải có vị ngọt của sự dữ, chứ? Vị ngọt ấy chỉ đến từ bản-chất sa-đoạ/gẫy đổ, mà thôi. Và, 
người đó cũng sẽ thấy sự dữ như điều tốt-lành, thôi. Và người ấy lại sẽ quay về với sự dữ như 
đã từng quay về với sự tốt-lành, đấy chứ? 
 

Xin ghi thêm ở đây, một điều là: những người như thế, không thực-hành sự dữ cốt để 
nghịch-chống lương-tâm mình, bao giờ hết. Lương-tâm người ấy đã có sai sót. Không ai 
đòi hỏi rằng: điều tốt-lành mà người ấy muốn trở-thành người hạnh-đạo đích-thực như 
mọi người đều rõ, chỉ có điều, là: người ấy lại hiểu chuyện đó cũng tốt-lành, thôi. Ở đây, 
cũng có lập-trường cho thấy người ấy vẫn là người chạy theo sự tốt lành, cả khi họ ở 
tình-trạng hư-đốn, nhưng vẫn muốn nghiêng về những gì mà họ cho là tốt-lành/hạnh-
đạo. Ao-ước của người phạm lỗi, là: luôn hướng về sự tốt-lành, cả khi họ vi-phạm những 
lỗi cùng tội. Nhưng, khi thực-hiện ao-ước của mình, họ không cố ý làm thế để nó phù-
hợp với sự Tốt-Lành đích-thực, là chính Chúa. Lòng ước-ao làm điều tốt chẳng bao giờ 
khiếm-khuyết cả. Động-lực khiến người ấy làm thế, đúng ra chỉ là ý-chí của họ khi quyết 
làm; xem thế thì, đó chỉ là khiếm-khuyết, mà thôi. 



 
Đó là những gì được thánh Tôma Akinô gọi là “tội Nguyên-tổ ở nơi ta” tức: hành-xử để luột mất 
đi động-lực khiến mình thực-thi điều tốt-lành/hạnh-đạo. Điều này chỉ thành hiện-thực, là vì con 
người vốn dĩ dễ bị thương-tổn, cũng rất nhiều. Con người kiếm tìm sự tốt-lành cho riêng mình 
và thiếu mất điểm-tới cho chính mình. Và, cũng vì con người vẫn giữ cho mình ước muốn được 
tự-do, nên họ mới bị vướng-mắc vào vòng tội/lỗi.  
 
Đây là những gì con người cần đến ơn cứu-chuộc, là do từ đó. Ngay tâm-can con người, vẫn 
còn đó sự bí-nhiệm bấy lâu nay. Lại cũng có đó, phần bí-hiểm của con người mà qua đó tự-do 
ban đầu đã được định-vị. Nếu ta thực sự gọi đó là tự-do, có lẽ đúng hơn, là khả-năng không 
hành-xử đúng với quà tặng của tự-do được tham-gia góp phần vào đó. Đúng hơn, đó chính là 
gốc, là nguồn; và đó là lỗi/tội, nơi mỗi người và mọi người trong chúng ta, nữa.                     

 
Tội Nguyên tổ và trường-phái Tôma 

 
Trường-phái Tôma về Tội Nguyên-tổ cũng rất đậm nét và sâu-sắc, nhất là về thuyết-lý. Ngày 
nay, có lẽ ta cũng nên hỏi: phải chăng nói như thế có nghĩa là ta đã đồng giọng với những 
người thực-sự có lập-trường như thế? Và hỏi rằng: các vị ấy có hành-xử thực như thế không? 
Ở đây nữa, câu đáp-trả sẽ không rõ ràng cho lắm. Như tôi từng đề-cập ở trên, đôi lúc, ta cũng 
thường đến với ví-dụ khá thiếu sót khi kêu lên: “Chao ôi, là tội!” 
 
Ngày nay, ta thấy nhiều người từng sống đời bình thường rất hiền-lành/chân-chất, nhưng khó 
nhận ra được nơi họ gương lành hạnh-đạo xuất từ cuộc sống, để có thể khẳng-định rằng: họ có 
vướng-mắc lỗi/tội hay không? Có nhiều thứ, nếu không muốn nói là hầu hết mọi thứ hoặc mọi 
sự, khiến ta cứ dựa vào đó rồi gán cho nó là lỗi/tội mà nhiều người phạm phải. Tức: nói theo 
lập-trường thần-học Đạo mình, thì ta diễn-tả khá nhiều điều về những sơ-xuất/lỡ lầm hiểu theo 
quan-niệm của xã-hội hoặc do tại ta không có khả-năng lướt vượt lên trên, hầu thuyết-phục 
mình có động-thái tâm-lý, như nhiều người kỳ-vọng.  
 
Nhiều lúc, tôi vẫn tự hỏi: Đạo ta có nên gọi đó là lỗi/tội, không? Bởi, các xu-hướng chuyên gán-
ghép hoặc “chụp mũ” những người có hành-vi lầm-lỡ/sơ-xuất như thế, sẽ nảy sinh một vấn-nạn 
rằng: chụp mũ như thế có giúp họ trút bỏ được lập-trường thần-học tạo cho người lầm-lỡ/sơ-
xuất tự dày vò mình rồi nghĩ là: mình vừa phạm tội chống lại 10 điều giới lệnh trong Đạo, trong 
khi đó các hành-vi này chỉ là lầm-lỡ cũng bình-thường, thôi.  
 
Tuy nhiên, có “chụp mũ” hoặc gán-ghép lỗi/tội ai cho nhiều, cũng chỉ làm gia-tăng nỗi-niềm sợ 
tội có thực, như: sợ Chúa không còn đưa mình vào thế-giới của sự sống, trong đó chuyện mắc 
lỗi hoặc phạm tội không xảy đến! Tôi lại tự nhủ, là: vào trường-hợp như thế, có lẽ ta cũng nên 
thuyết-phục họ nên có động-thái cảm-tạ hơn là cứ lo-âu/bối rối về những chuyện được nhiều 
người gọi là ăn-năn, đền tội hay gì gì khác cho thêm phiền (?).         
 
Những điều như thế, còn tùy kinh-nghiệm ta từng-trải về lối sống của mọi người theo cách nào 
đó, mà thôi. Bởi, bình thường thì: mọi người chúng ta thường hay dựa vào những ví-dụ khá 
lớn-lao về sự xấu-xa/tồi-tệ, đến khiếp sợ. Và rồi, ta cứ muốn gọi đó là tội hoặc lỗi. Vấn-đề đặt ra 
ở đây, đơn-giản chỉ cần hỏi: phải chăng, đó là những gì mà tay chơi ở đời là Joe Blow từng làm 
ở phố chợ đang đi về phía trước, không?  
 
Theo tôi thì: một trong các vấn-đề ta thường thấy ở đây là: sự đổi-thay xảy đến từ thời trung-cổ 
cho đến đúng vào thời hoặc sau thời Khai-sáng, tức: thế-giới hiện-đại. Thời Trung-cổ, nhiều 
người vẫn thừa-nhận mà chẳng cần thắc-mắc, là: các hành-vi ta từng biết đến rồi gọi đó là tội 
hoặc lỗi. Thật ra, đó chỉ là những gì do đấng bậc nào đó trong Đạo nghĩ ra, mà thôi. Giả như 
cá-nhân nào lại có thắc-mắc về những chuyện như thế, thì chính các thắc-mắc ấy mới là tội. 
Tuy nhiên, theo tôi thì: từ thời Khai-sáng đến hôm nay, theo lẽ thường, không ai gọi là chuyện 



đương-nhiên khi mọi sự trong Đạo mà ta thừa-hưởng được quan-niệm từ ngàn xưa lại vẫn cho 
rằng: đó là tội hoặc lỗi, hết.  
 
Thánh Tôma AKinô từng khẳng-định: không chỉ mỗi lương-tâm con người mới dính-dự vào 
những chuyện như thế. Và, nếu làm đúng theo lương-tâm, thì chẳng ai dám cả gan vi-phạm 
những điều mình từng xác-tín rằng: mình có làm gì đi nữa, cũng chỉ để kiếm-tìm sự tốt-
lành/hạnh-đạo, thôi.  
 
Tuy nhiên, lương-tâm con người đã trở-thành lãnh-vực không còn ăn-khớp với ý muốn của đa 
số quần-chúng vốn định-đặt một số hành-vi bị coi là sai trái hoặc đầy những lỗi phạm. Nay, tốt 
hơn nên hỏi rằng: điều mà lương-tâm con người phán-định chứ không giả-thiết là: điều đó chỉ 
có thể là sơ-xuất/lỡ-lầm bình thường, thôi. 
 
Với tôi, xem ra một số hoàn-cảnh xã-hội xảy ra trong lịch-sử, từng làm im-bặt tiếng nói tích-cực 
của lương-tâm con người. Và, nói một cách nghịch-lý, thì: ở vào các tình-huống như thế, từng 
thấy xuất-hiện nhiều bậc thức-giả vốn dĩ quan-tâm đến vấn-đề này, lại đã nói lên điều đó ra 
ngoài miệng. 
 

1. Đám người gọi là  “Rợ Châu Âu” trở lại đạo. 
  
Sự “trở lại” hàng loạt của những người gọi là “Rợ Châu Âu” này cho thấy: đây là vấn-đề 
xã-hội nảy sinh khi họ đồng-loạt “trở-lại”. Tác giả Émile Poulat có lần nói: sự-kiện đám 
“Rợ Châu Âu” trở lại đạo một cách đông-đảo như thế, cho thấy: dân con thời trước, gắn 
bó với Giáo-hội như thế nào! Nhưng chẳng ai biết là việc họ hồi-hướng-trở-về như thế có 
theo cách riêng-tư, không.  
 
Điều này, lại kéo theo việc ăn-năn/đền tội của những người từng bị hệ-thống-hoá vốn dĩ 
mang dấu-tích về những xét-đoán mà phần lớn các sách tu-đức của ta từng đề-cập, 
trong đó phần chủ-động từ cá-nhân riêng-rẽ lại không được bàn đến, từ đầu. Kết quả thì: 
đây là hành-động khiến lương-tâm con người dù tích-cực cách mấy, cũng đã bớt đi phần 
nghiêm-túc. 

 
2. Xung-khắc giữa quan-niệm sống đời khổ-tu và lối sống thị thành ở thế kỷ 12. 

Đây là vấn-đề đời sống của Kitô-hữu ở thị-thành hoặc sống khắc-khổ, chuyên tu. Thánh 
Bernađô từng đối-kháng Viện-phụ Pierre Abélard, về vấn-đề này. Đây là ý-niệm huyền-bí 
của lương-tâm quyết kình-chống ý-niệm về lẽ phải và hợp lý.  
 
Viện-sĩ hàn-lâm Bỉ là Ts Philippe Delhaye rất có lý, khi ông bàn về Lương-tâm đạo-đức 
của thánh Bernađô mà ông từng nói đến trong các sách do ông viết và các tư-liệu-gốc do 
ông tìm ra còn lưu-trữ ở Louvain 1957. Kết quả, là: Thánh Bernađô đã gây ảnh-hưởng 
mạnh-mẽ lên tương-lai mai ngày, dù Viện-phụ Pierre Abélard vẫn có lý hơn đấng thánh 
của ta, rất nhiều. 
 

3. Đấu-lý thần-học giữa phái Augustinô/Phanxicô và Tôma Akinô vào thế kỷ thứ 13 
đến đầu thế kỷ thứ 14. Đây là vấn-đề xã-hội đã được suy-tư phẩm-bình ở bậc đại-học 
theo bối-cảnh truyền-thống rất hữu-hiệu. Kết quả là: truyền-thống Giáo-hội đã “chiến 
thắng” dù trường-phái của thánh Tôma Akinô “đúng lý” hơn nhiều. 

 
4. Đọ sức với truyền-thống Giáo-hội về tính hạnh-đạo vẹn-toàn ở Florence.  

Đây là vấn-đề xã-hội ở thời Phục-Hưng. Kết-quả là: truyền-thống Giáo-hội vẫn tiếp-tục, 
dù công việc của thánh Antôninus OP ở Florence (1389-1459) đã hiện-thực được nhiều 
công-trình tốt đẹp cho lương-tâm con người. Chính ông đã tạo được tính-cách chủ-quan 
qua số ngoại-lệ về hành-động.                                     

 



5. Giáo hội Chúa đã xiết chặt vào các thế-kỷ thứ 16 và 18.  
Bằng việc áp-dụng kỷ-luật mới về bí-tích giải-tội ngang qua thần-học “luân-lý đã hệ-
thống-hoá”. Đây là vấn-đề xã-hội cốt để bảo-vệ cơ-chế theo chiều-kích toàn-cầu. Theo 
lịch-sử, thì việc này dẫn đến học-thuyết Jansen.  
 
Ở đây, ta cũng nên thận-trọng một điều, là: bằng vào tư-cách của đấng bậc chủ-trương 
sống khắc-khổ, thật cũng dễ để xoá bỏ học-thuyết này. Nhóm này nhất-quyết nhấn mạnh 
nhiều về sự cao-cả vô-song của Thiên-Chúa. Nhưng họ lại duy-trì tính ưu-việt nào đó 
của lương-tâm trước quyền-uy dân-dã và cả quyền-lực của Giáo-hội nữa. Vì thế mà 
thánh Cyran cương quyết chống lại Hồng Y Richelieu của Giáo hội. Vua Louis XIV của 
Pháp lại đã gọi họ là “đám người cộng-hoà” và nói thẳng ra rằng: họ thiên về ‘tinh-thần 
duy-cận-đại’.  
 
Và tại châu Âu, đặc biệt ở Ý, lại thấy nảy sinh đủ mọi loại bút-chiến, trong đó có cuộc 
tranh-luận giữa trào-lưu của Dòng Đa-minh chống lại Dòng Tên và một số vị khác về thứ 
“luân-lý đã hệ-thống-hoá”. Trường-phái này, từ đó cứ thống-trị mãi cho đến cuối Thế-
chiến thứ hai, mới chấm-dứt. Thánh An-Phong đệ Ligôri, Đấng thánh lập Dòng Chúa 
Cứu Thế, đã phải cất bỏ đi một số lập-trường ở hệ-thống luân-lý ngõ hầu tìm ra giải-pháp 
kiên-trì khả dĩ thuyết phục được mỗi người, vì mọi người… 

 
6. Thách-thức mọi canh-cải.  

Vấn-đề xã-hội trên đây, là nhằm hối-thúc Chúa đến với người thường. Nhà cải-cách 
Luther khi ấy, đã tìm cách cắt-đứt mọi nối-kết giữa lương-tâm và Giáo-hội, tức chỉ nhấn-
mạnh lập-trường nào dựa vào Thánh-Kinh, đối lại lập-trường chủ-trương coi lương-tâm là 
cần-thiết, chính-yếu. Xem thế thì, không thể có trung-gian giữa Lời Chúa và lương-tâm 
con người được.  
 

7. Thời Khai-sáng đánh mạnh vào những điều ở trên.  
Triết-gia người Pháp là Jean Jacques Rousseau lại chủ trương: quy-tắc phổ-quát của 
lương-tâm coi như luật Thiên-nhiên. Ông thực-sự dùng yếu-tố Thiên-nhiên để chống lại 
Giáo-hội.  
 
Trong khi đó, triết-gia Kant chủ-trương ý-chí tự-do, ngang qua bổn-phận ức-chế tuyệt-
đối. Theo tôi thì, vấn-đề xã-hội ở đây, là: sự hiệu-lực nơi cuộc sống bình-thường ở thế-
giới ngoài đời, và từ đó dẫn đến tính tương-đối nơi tư-thế của Giáo-hội, trong đời sống. 
 

8. Các trào-lưu Oxford, Newman… lại đưa vấn-đề vào với bối-cảnh ở tiếng Anh?  
Phải chăng vấn-đề xã-hội ở đây, là: giải-pháp dung-hoà cuộc sống. Nhiều người Công 
giáo đã trách-cứ các người anh em bên Anh-giáo về chuyện này. Nhưng họ cũng có lý 
của họ, trong đó! 
 

Từ đó, lại đã thấy hai khía-cạnh đề ra để mọi người nhìn vào và hỏi rằng: đâu là tội/lỗi? Thế 
nào thì không có tội? Và, làm sao mọi người lại có thể thực-hiện việc đó theo lương-tâm của 
mình được? 
 
Thế nên, khi chàng trai Joe Blow ở phố chợ làm những chuyện đại để như thế, ta lại hỏi: Joe 
Blow có ‘phạm tội hay lỗi’ gì không? Và, anh em đây, ta nghĩ thế nào về chuyện ấy? 
 
Mới đây tôi được đọc một đoạn văn như sau:                         
 
 Làm người lớn có nghĩa là gì? 
 



Người lớn đây, đang học cách lãnh trách-nhiệm về đời mình. Người lớn cứ học-hỏi rồi 
nói: “Chính tôi đã làm điều đó” hoặc “Tôi có sơ-xuất nên mới làm thế!” hoặc “Tôi thật rất 
sai!” Người lớn, không là người cứ trách-móc người khác về vấn-đề hỏi rằng: “tôi đang ở 
vị-thế nào, trong cuộc sống?”  
 
Người lớn, không là người cứ bỏ nguyên ngày ra làm việc rồi cười hi hí về chuyện 
này/chuyện khác. Người lớn lãnh trách-nhiệm về những gì mình và cần để mắt hầu tự 
kiểm soát rồi tiến về phía trước. 
 
Người lớn không dùng người khác mà yểm-trợ cho bản-ngã của mình đang sa-sút.  
 
Người lớn, là người biết để ý đến người khác để rồi chúc mừng cùng hỏi thăm và khẳng-
định mà không cần đến việc hướng câu chuyện về phía mình. Ngay cả những người luôn 
phỉ-báng chính mình, cũng làm được những việc như thế bằng nỗ-lực chú-tâm vào chính 
mình họ.  
 
Người lớn, là người nới rộng hành-vi của mình đặt lên người khác. “Nếu tôi không đạt 
đích-điểm bằng dự-án của tôi, thì làm sao tôi có thể gây ảnh-hưởng lên các thành-viên 
khác trong đội-ngũ mình?”  
 
Người lớn, là người biết chú-tâm đến thời-khoá-biểu của người khác, thay vì cứ liên-tục 
đi trễ rồi còn bảo: tôi coi trọng việc tôi làm hơn việc các anh chị cứ chờ tôi”. 
 
Người lớn, là người quyết làm đến cùng, nên mới nói với người khác: “Tôi sẽ gọi điện cho 
anh/chị”. “Tôi sẽ nhớ anh/chị trong lời cầu”. “Tôi sẽ mang trả cuốn này, ngay lập tức”.  
 
Anh em có làm thế đến cùng được không?  
 
Mọi người có biết là: khi ta hứa gọi điện cho ai, tức là dứt-khoát ta sẽ gọi cho họ, đúng 
thế không?  
 
Có ai biết rằng khi ta nói: “Nào, anh em mình cùng đi ăn trưa đi!” tức mình nói một cách 
nghiêm-chỉnh, chứ?  
 
Hoặc, mọi người có biết rằng: ít khi nào ta đi đến cùng đích về mọi chuyện, hoặc rất 
quyết tâm khi mình đã nói ra miệng, chứ? Hôm trước, tôi có dịp ghé thăm một người bạn. 
Anh kể cho tôi nghe về tình bạn hỗ-tương anh có với bạn khác là người từng bảo anh, 
rằng: “Ta cùng nhau đi ăn tối đi!” Khi ấy, bạn tôi bảo: “Tôi biết rõ lần đó là lần cuối cùng 
tôi nghe thế, ngoại trừ khi tôi có sáng-kiến mời anh ta trước. Bởi, anh ta là người luôn 
nói thế, nhưng chả bao giờ thực-hiện”. 
 

 

Mười điều Chúa không đòi hỏi khi gặp ta: 
 

1. Chúa sẽ không hỏi ta đang lái xe nhãn-hiệu gì, nhưng Ngài cứ hỏi xem ta đã chở được 
bao nhiêu người không có phương-tiện di-chuyển. 
 

2. Chúa sẽ không hỏi xem căn hộ ta sống lớn/nhỏ ra sao, nhưng Ngài sẽ hỏi ta từng đón 
tiếp bao nhiêu khách mời đến ở với ta. 
 

3. Chúa sẽ không hỏi ta có bao nhiêu bộ áo quần trong tủ đựng, nhưng Ngài sẽ hỏi ta giúp 
được bao nhiêu người rách rưới có áo mặc. 
 



4. Chúa sẽ không hỏi lương tiền ta kiếm cao đến cỡ nào, nhưng Ngài sẽ hỏi ta có mất 
phẩm-chất để được số tiền đó hay không. 
 

5. Chúa sẽ không hỏi chức-vụ của ta cao-cả thế nào, nhưng Ngài sẽ hỏi rằng: ta có làm hết 
sức mình cho công việc không. 
 

6. Chúa sẽ không hỏi ta có được bao nhiêu người bạn, nhưng Ngài sẽ hỏi ta đã làm bạn 
được với bao nhiêu người. 
 

7. Chúa sẽ không hỏi ta đang sống ở khu vực nào giàu/nghèo ra sao, nhưng Ngài sẽ hỏi ta 
đối xử với hàng xóm có tốt đẹp hay không. 
 

8. Chúa sẽ không hỏi màu da của ta đậm đặc thế nào, nhưng Ngài sẽ hỏi về tâm-tính của 
ta khi xử-thế. 
 

9. Chúa sẽ không hỏi tại sao ta quá chậm chạp khi tìm ơn cứu-chuộc, nhưng Ngài sẽ vui vẻ 
đem ta về lâu đài tình ái trên Thiên-quốc chứ không dẫn ta đến cửa ngõ hoả ngục.  
 

10. Chúa sẽ không hỏi ta trao những câu này đến được bao nhiêu người, nhưng Ngài sẽ hỏi 
tại sao ta cứ do dự hoặc xấu hổ khi làm thế. (trích Sean Kealy, Varieties of American 
Experience, Doctrine and Life, 2006, 40-41) 

 
 
Lại xin hỏi thêm lần nữa: những sự và những thứ ở trên như thế, có thực là lỗi hoặc tội 
không? Ta có đưa ngôn-ngữ, ẩn-dụ, huyền-thoại, ý-nghĩa diễn-giải rất đúng về “lỗi/tội” vào 
các ví-dụ cụ-thể nào như thế không? 
 

 
Kinh-nghiệm sống có lương-tâm 

 
Tôi có thói quen thường hay giảng-giải ở nhà thờ về lương-tâm con người, rồi từ đó khai-thác 
kinh-nghiệm hiện-thực của nhiều người khi họ gặp những gì có thực và đúng thực nơi lương-
tâm họ để còn nghe theo hoặc chống-trả lại tiếng lương-tâm.  
 
Gần đây, tôi thấy mình cần phải tiến xa hơn thế nữa, phải tỏ ra cương-quyết, chắc nịch và cụ 
thể hơn. Đồng thời, phải xem xét những gì gọi là “luận-điểm luân-lý” của chúng-dân rồi đưa 
ngôn-ngữ vào những gì mà mọi người hôm nay coi đó là lỗi/tội, và những gì đối với những 
người thấy chẳng có gì là tội hết; từ đó, tôi có khuynh-hướng khẳng-định như sau: 
 
 

Hôm nay, chuyện tôi muốn bàn ở đây, là chuyện “luân-lý đời sống” của chúng dân. Ý tôi 
muốn nói, là: những gì thiên-hạ thường nghĩ/tưởng coi như sai sót, và xét xem chiều-
kích đúng-đắn khả dĩ giúp họ cố theo đó mà sống. Tôi lại có cảm-giác là: với những 
người Công-giáo mà tôi được biết, thì: hiện đang có thay-đổi một đôi chút.     

 
Một số tín-hữu đến xưng tội với tôi, họ thường xưng như thế này:  

 



“Thưa cha, xin cha ban phép lành cho con, vì con là kẻ có tội. Đã hai tháng nay, kể từ lần 
xưng tội vào kỳ trước, con đã làm những việc, như:… 3 lần thế này, 2 lần thế kia và 1 lần 
thế nọ”.  

 
Ngay khi ấy, tôi hỏi ngược lại: “Anh/chị có thật là đã làm thế không?”, thì “hối-nhân” lại 
đáp: “Ối chà, thưa Cha! Con không phải là loại người như thế đâu!” Nghe thế, tôi bèn nói: 
“Hay là, ta bắt đầu lại từ đầu lần nữa xem, có lẽ anh/chị cũng nên nói về những chuyện 
thực-sự xảy ra trong cuộc sống của anh/chị thì tốt hơn, có được không?” 

 
Tôi thường có cảm-giác là: dù tôi có ngồi toà nghe hối-nhân kể tội của họ đến ngàn lần đi 
nữa, tôi vẫn không nghe gì về những tội thực mà quí vị ấy muốn nói là: họ đã thực sự 
làm những việc như thế, trong sống đời thực-tế. Có thể, đây là lý-do tại sao có một số vị 
không muốn đến toà cáo-giải cho lắm: bởi, họ thấy họ phải dùng thứ ngôn-ngữ nào đó 
để không diễn-tả “lỗi/tội” thực-sự của họ.  

 
Thứ nhất, là vì họ luôn có khoảng-cách giữa cung-cách mình cảm thấy đối với những gì 
mình muốn nói, và cả những gì mình định làm.  

 
Thứ hai, là: cung-cách khiến ta có thói-quen nói về chuyện ấy. Có thể nào, ta nhìn vào 
những gì thực sự có nghĩa đối với ta, ở dưới và bên ngoài chuyện bình thường ta hay 
nói, không? Theo tôi, thật ra vẫn có những lỗi/tội thực trong đời sống của ta, nhưng 
chúng phải được định-danh ra sao để ta còn tìm cách tránh lập lại những việc như thế. 
Tôi có cảm-giác là chúng ta thường gọi sai tên gọi của sự việc mình đã nghĩ và làm. 

 
Ở đây, tôi lại sẽ sử-dụng từ-vựng “lỗi” và “tội” vẫn được dạy bảo từ hồi còn bé nhỏ, như: 

 
“Thưa cha, con có bỏ lễ ngày Chúa nhật một lần nọ, vì nhà con bị đau nên con phải đưa 
bà/ông ấy đi nhà thương,…” 

 
Nếu chỉ có thế, thì” đây hoàn-toàn không phải là tội hoặc lỗi gì hết; hoặc:  

 
“Thưa cha, con đã có lần nổi nóng khủng-khiếp lắm!” 
Đây cũng không là tội hoặc lỗi gì cả. Tội hoặc lỗi chỉ có thể xảy đến nếu ta cứ làm như 
thế mãi! Giận dữ, tự nó là xúc-cảm hoàn-toàn mang  tính lành-mạnh nơi con người, cũng 
thường tình và tự nhiên thôi. Khi xưa, Chúa có dạy: đừng để cho đến khi mặt trời lặn trên 
cơn giận dữ của anh/chị, tức: anh/chị vẫn không sao suy-xuyển cho đến khi mặt trời lặn.  

 
Chính Đức Giêsu cũng từng nổi nóng, rất tức-bực khi Ngài nhận thấy đám con buôn cứ 
doanh-thương, đổi tiền ở đền thờ. Tất cả, còn tùy vào sự thể là: ta làm gì với cơn giận 
của mình, thôi. Có thể, đôi khi, ta cũng dùng nó một cách có lợi, vì mục đích tốt đẹp. Lần 
nào khác, nếu ta sử-dụng nó với mục-đích xấu, thì khi ấy nó mới có thể thành tội, mà 
thôi.  

 
“Thưa Cha, con quên đọc kinh sáng khi thức dậy rất nhiều lần…” 
Đây, hoàn-toàn không có gì là tội/lỗi gì hết. Thời đại hôm nay, mọi người đều quen như 
thế rồi. Chẳng khi nào là thời-gian hoặc lề-lối để ta nguyện cầu như thế hết. Cầu-nguyện, 
là điều ta cần chuyên chở đưa vào tận tâm-can mình suốt mọi ngày, vào mọi lúc. 

 
“Thưa Cha, con có nhiều ý-nghĩ và cảm-giác không được bác-ái cho lắm”. “Con nói-năng 
nhiều lúc cũng kỳ-cục, lắm cơ cha ạ!” 
Đây, cũng chẳng là tội-lệ gì hết. Quả thật, gần như ta không thể sống trong thế-giới hôm 
nay, mà lại không có những cảm-giác đại-loại như thế. Tệ ghê lắm, thì đây cũng chỉ là sự 
bất-tuân đối với qui-ước nào đó của xã-hội mà thôi. Giả như ta có dịp đi nhà hàng dự tiệc 



mà lại lỡ đánh rơi muỗng/nĩa xuống sàn đất, thì đó chỉ là sơ-xuất về qui-ước xã-giao, mà 
thôi.  

 
Thế nên, ta có thể nói lời “xin lỗi” với người chủ, nhưng không vì thế mà phải cất công 
đến gặp linh mục xin xá-giải cho sơ-xuất ấy. Thành thử ra, giả như đôi lúc ta lầm lỡ làm 
mất lòng người sống quanh ta, thì hãy “xin lỗi” để người kia hiểu, chứ đừng chạy đi tìm 
linh-mục để đòi xưng những tội cùng lỗi như thế. Bởi, thực sự đó không là tội và cũng 
chẳng là lỗi phạm gì hết. 

 
“Thưa Cha, con có những ý-nghĩ và cảm-giác về điều răn thứ 6 rất nhiều lần, có cả dục-
vọng trong đó nữa!” 

 
Lại nữa, quả thật, ta khó có thể sống trong đời, mà lại không có những thứ đó. Chuyện 
như thế, cũng bình thường, lành mạnh và tự nhiên của con người, thôi. Việc ấy, còn tùy 
ta chọn cách hành-xử như thế nào đối với các ý-nghĩ và cảm-giác ấy, mà thôi. Nếu ta sử-
dụng ý-nghĩ và cảm-giác ấy một cách xấu-xa, thì khi ấy có thể nó cũng sẽ là tội hoặc lỗi 
phạm một cách nào đó, thôi.  

 
“Thưa Cha, con thấy con có lỗi vì những muốn tạo quá nhiều điều tốt/đẹp cho đời mình.” 
“Thưa Cha, con rất thích uống bia/uống rượu cho vui với bầu bạn, chứ không say.” 
Sống vui, đâu là tội-lệ gì. Giả như ta có những cái hay/cái tốt trong cuộc đời, thì cứ sử-
dụng chúng cho người khác, hoặc cho chính mình để rồi luôn cảm tạ Thiên-Chúa, cũng 
đâu sao! 

 
Nhiều người trong chúng ta từng được dạy là: một số “sự việc” như: –có động-thái nào 
đó về thể-xác, những là vật-chất/xác thịt-  luôn mang tính xấu-xa/tệ-lậu, trong đó.  

 
Tốt hơn hết, hãy rẫy-bỏ nỗi “sợ tội” về những thứ do tự chúng mà có, rồi tự xét xem ta có 
thực sự đang hành-xử như thế nào khi làm những việc như thế. Nếu làm thế, mình sẽ 
càng đến gần với thái-độ tự hạch-hỏi xem ta có lòng muốn vi-phạm các lỗi lầm/tội-lệ, hay 
không thôi. 

 
 

Đến đây, tôi đề-nghị anh em một phương-cách giúp ta hiểu ý-nghĩa khác biệt về lỗi/tội. Có lẽ, 
tôi cũng xin mạn phép đề-xuất với anh em một chuyện là hỏi rằng: đâu là lỗi/tội thực có thể sẽ 
diễn ra trong đời sống đích-thực của mình? Nói thế, có nghĩa là: tôi sẽ yêu cầu anh em đây tạo 
suy-nghĩ về ý-nghĩa cao cả hơn về các loại tội hoặc lỗi ấy. 
 
Lỗi/tội thực sự, là thứ vi-phạm/kình-chống chống tương-quan ta vẫn có và phải có. Nó có 
nghĩa: mình không hiện-thực trách-nhiệm mình phải có trong tương-quan với người khác. 
 

Mỗi khi quan-hệ với người nào khác, tức là: ta đã nợ người ấy sự tôn-trọng và kính-nể 
vẫn thường xảy đến từ sự công-minh/chính-trực của tình thương-yêu. Ta mắc nợ họ, sự 
chăm-sóc đối xử và cảm-kích những gì đến từ tấm lòng rộng mở với tình thương-yêu, 
mến mộ. Trong mọi quan hệ, ta cần bén nhạy về tính khác-biệt của người khác. Tính ấy, 
được ghi dấu bằng sự tử-tế và trung-thực. Nếu không làm thế, thì khi ấy ta đã có lỗi, 
hoặc gọi nó là tội cũng như vậy. 

 
Đây là chuyện thực vẫn có trong quan-hệ giữa ta và mọi người và với cả Chúa nữa. 

 
 

Dưới đây là một số ví-dụ cụ-thể để xem xét: 
 



Ta có bỏ mọi người vào trong hộp nào đó không? Ta có gán cho họ những tên tuổi làm 
họ đau xót không? 
 
Ta có xâm-phạm đời tư của họ không? 
 
Ta có đòi họ bỏ giờ ra cho ta không? Bởi, thời-gian ấy là của họ chứ không phải của ta. 
 
Ta có quên lãng sự khác-biệt về cấp-bậc, tuổi tác giữa mọi người không? 
 
Ta có làm mất đi tính độc-đáo của ai không? 
 
Ta có khuynh-loát ai và buộc họ phải yêu-thương người nào không? 
 
Ta có đòi hỏi những thứ mà ta không có quyền gì hết không? 
 
Ta có khăng khăng đòi mọi người đến quá gần mình hoặc mình có tránh quá xa mọi 
người không? 
 
Ta có để cho các khát-vọng của mình cùng các điều mình tưởng-tượng chạy quá xa và 
chỉ muốn cai-quản thế-giới của mình không? 

 
 
(Đây chính là danh-sách 10 điều giáo-lệnh theo ngôn-ngữ thời-đại, ta sống!...) 
 

Lương-tâm trưởng-thành trong đạo-đức. 
 
Vấn-đề đích-thực ở đây, là: làm sao ta có thể đi từ phương-án này đến cung-cách khác dễ 
dàng được? Và, làm sao để ta trưởng-thành trong quá-trình cuộc sống có đạo đức?  
 
Câu trả lời, đích-thị là: “Lương-tâm”.  
 
Lương-tâm, có nghĩa: quyết hiện-thực tối đa mức-độ lành-mạnh/đạo-đức, cùng nỗ-lực nào khác 
ta có thể thực-hiện được. 
 
Thật ra, có hai cách để Chúa tỏ-bày cho ta biết Ngài muốn ta làm gì. Một, là: bằng vào văn-bản 
có in/ấn nơi luật thiên-nhiên, qua Giáo-hội và do chính mình Ngài. Hai, là: những gì “hằn in” 
trong tâm-khảm của ta, như bản-năng, để ta biết được điều tốt/điều lành như Ngài nhìn.  
 
Lương-tâm, là: đường-lối Chúa sử-dụng viết nơi tâm-thân ta. Tâm-thân, là: phần sâu thẳm nơi 
tâm can chứ không chỉ mỗi cái đầu của ta, mà thôi. Đây, là sự thể nằm tận bên trong con 
người, cũng đáng yêu. Nó đến, bằng các xác-tín nội-tại, rất đích-thực. 
 
Ta được tạo-dựng để khai-phá sự sống vốn có nơi lương-tâm của ta, nhất thứ là khi các sách 
viết bằng chữ chẳng bao giờ giúp ta được điều gì hoặc ta cũng chẳng làm được những gì do 
lương-tâm yêu-cầu. Thiên-Chúa có mặt ở nơi đó, để Ngài cùng khai-phá ra sự sống với ta, qua 
lương-tâm. 
 
Tựa như chuyện leo núi chẳng hạn. Cả hai người leo, là thành-phần của cùng một tổ mạo-hiểm 
đều cùng muốn leo từ vách đá sừng sững. Một người, là tay leo khá lão-luyện lại nổi tiếng. Còn 
người kia, là dân tài-tử chưa từng leo núi lần nào trong đời mình. Cả hai, nếu muốn thành-
công, thì người kinh-nghiệm phải làm sao để tay leo tài-tử khởi-sự đi bước trước, cứ để anh ta 
tìm khe/rãnh ở trên vách, rồi đặt tay vào đó hoặc đặt chân lên bức vách thử xem có được 
không, mặc dù chuyện này không thấy sách vở nào ghi rõ hết. Cả khi anh có ý-định làm thế, 



trên thực-tế, cũng không thấy sách hướng-dẫn hoặc kim-chỉ-nam nào khuyên người leo nên 
hoặc không nên làm thế, vì hiểm nguy.  
 
Vào lúc đó, người leo kinh-nghiệm sẽ hỗ-trợ cho tay leo tài-tử bằng cách dõi xem người này có 
động-tác sơ-xuất nào không, để rồi cuối cùng, hai người phải thành-công lên được tới đỉnh. 
Thời-gian trôi nhanh, tay leo tài-tử rồi cũng sẽ tìm được cách khác tốt hơn, hầu thực-hiện mơ-
ước của mình bằng phương-pháp tốt đẹp nhờ kinh-nghiệm riêng-tư của mình. Đây, là bí-kíp 
tuyệt-diệu. Và, cũng là cử-chỉ đẹp mà các nhà leo núi vẫn truyền cho nhau, theo cách rất lịch-
duyệt. 
 
Rất có thể, Thiên-Chúa cũng có cử-chỉ đẹp hoặc bí-kíp lịch-duyệt mà Ngài vẫn dành riêng cho 
ta. Ngài là Đấng có kinh-nghiệm hơn ai hết, về mọi thứ; còn ta chỉ là tay mơ, luôn lần mò/chập-
chững trong hành-trình cuộc sống, nhiều khiếm-khuyết. Thiên-Chúa, Ngài không chỉ ban cho ta 
mỗi cử-chỉ đẹp mà thôi; nhưng, Ngài còn ban theo cung-cách lịch-duyệt đầy yêu-thương, nữa. 
Ngài vốn tôn-trọng ta, nên mới để ta thử sức trước mắt Ngài;  và, Ngài vẫn có mặt ở đó, để hỗ-
trợ ta cả vào lúc luật-lệ hoặc bí-kíp thực-hiện chưa được phổ biến rõ ràng. 
 
Chúa sẵn-sàng để những kẻ mỏng-dòn/dễ-vỡ như ta được đồng-hành với Ngài bằng sáng-kiến 
đi bước trước. Chúa biết rõ tính mỏng dòn/dễ vỡ của ta. Và, ta cũng biết rõ cử-chỉ lịch-duyệt 
của Ngài. Đó là căn-bản sự sống và là hoạt-động theo tinh-thần đồng-đội, tức: tinh-thần hợp-
tác hỗ-tương trong mọi lúc. Ta là thọ-tạo có giới-hạn, còn Ngài là Đấng quyền-uy cao-cả vẫn 
làm được hết mọi sự. Nhưng giữa ta và Ngài, mọi khác-biệt vẫn được quên đi, là nhờ vào ân-
huệ và nhờ ta và Chúa vẫn tin-tưởng lẫn nhau. Cả hai bên, Thiên-Chúa và con người đều sống 
những gì mình có khả-năng thực-hiện, trên thực-tế. Chúa biết rõ việc Ngài làm. Đó, là sự thực 
mà những người bình-thường ở đời hoặc những người không tự đứng-vững vẫn sống theo 
cách khác, rất kinh-nghiệm. Quả thật tuyệt-vời, bởi sau những khó-khăn chắc-chắn sẽ có 
những kinh-nghiệm đạo-đức để nói về ta và về Chúa, thì: ta và Ngài đều cùng làm công việc 
ấy, chung cùng nhau. 
 
Đó, là ý-nghĩa đích-thực của lương-tâm. 
Lương-tâm, là từ-vựng có gốc-nguồn xuất tự tiếng La-tinh, trong đó gồm hai thứ chữ “Con” và 
“Scientia”, mà tiếng Anh và tiếng Pháp vẫn gọi là: “Conscience”. 
 
Lương-tâm còn là: hiểu biết lẫn nhau hoặc cùng thông-hiểu mọi sự. Thiên-Chúa chấp-nhận 
quyết-định của ta theo tiếng lương-tâm. Chúa và ta, có trách-nhiệm đồng-đều về những quyết-
định như thế. Kết-quả là, ân-huệ từ đó sẽ đến với ta. Thứ ân-huệ của sự tự-trọng về đạo-đức. 
Đó, cũng là phúc-lành Chúa phú-ban lên trên những gì là khả-thi, bình-dị và thông-thường, theo 
tính khôn-ngoan của những người con chân-phương, bé nhỏ.  
 
Lương-tâm, đích-thị là “lẽ thường” rất phải, vẫn đặt-định những gì là thường-tình rất phải lẽ đến 
cho ta và với Chúa, Đấng hiểu biết mọi sự và thông-hiểu hết mọi người.                      
 
Một lần nọ, khi tôi đang giải-thích điều này cho các học-viên một Đại-học nọ, thì có một học-
viên đưa ngay một phản-hồi rồi hỏi tôi: “Thày nói thế, tức là em cũng…OK, phải không?” “Đúng. 
Đúng là như thế!” Ngay sau đó, cũng học-viên ấy lại hỏi tiếp: “Nói như thế, tức là Chúa cũng OK 
với em chứ?” “Đúng thực như vậy! Thật thế, Thiên-Chúa vẫn muốn vậy. Và, Ngài vẫn vui lòng 
đồng-hành với ta, bởi ta có tự-do làm thế. Và, Chúa vẫn cùng ta sử-dụng tự-do-tuy-có-giới-hạn 
nơi ta, nhưng ta vẫn sử-dụng nó một cách có trách-nhiệm. Chúa sẽ rất vui, bao lâu ta và Ngài 
vẫn tiếp-tục quan-hệ hỗ-tương mãi muôn đời. Theo tôi thì, Chúa thấy rất vui khi trở-thành diễn-
viên trong câu truyện ta kể. Đồng thời, Ngài vẫn để tai nghe ta thuật truyện cho Ngài. Ngài vẫn 
nghe hoài và nghe mãi, đến bất tận. 
 
Nhiều người lại có những thứ, mà tôi gọi là kinh-nghiệm đạo-đức cũng rất thực, cả khi họ 
khám-phá ra Chúa, trong tình-cảnh như thế. Nhưng tiếc thay, những người như thế lại cũng 



giống ta, ở chỗ: không tìm ra ngôn-ngữ nào thích-hợp, để nói lên sự việc này. Thành thử, ta và 
mọi người vẫn thận-trọng nhiều khi có yêu-cầu, mà theo tôi, họ rất có lý để yêu-cầu và thường 
thì: yêu-cầu của họ cũng luôn có tính hào-hùng, phải lẽ. Tuy thế, nỗi khổ-đau và niềm ưu-
tư/khắc-khoải mà họ và ta đã cảm-nghiệm, đều đưa ra chứng-cứ cho thấy: ta và họ cũng đều 
yêu Chúa vẫn rất mực. Vì thế mà, nhiều lúc, họ và ta cũng đánh liều tìm cách làm những điều 
Chúa dạy bảo, cho phải đạo. Riêng tôi, vẫn nghĩ rằng: Chúa thấy mọi sự theo cung-cách tựa hồ 
như thế. 
 
Thánh An-Phong đệ Ligôri, đấng sáng-lập Dòng Chúa Cứu-Thế, có lần bị một số vị đưa ra vấn-
nạn, hỏi rằng: “Giả như ai đó đến xưng-tội với cha nhưng lại kể toàn những truyện đại-để như 
thế, chứ không nói gì đến tội hoặc lỗi nào khác, thì cha và/hoặc các linh-mục-ngồi-toà có xá-giải 
lỗi-tội cho người ấy không?” Thánh An-Phong trả lời ngay lập tức là: Không! Trừ phi người 
xưng những “tội thực” của họ, đó mới là điều. Nói thế, thánh An-Phong muốn bảo: với những 
người như thế, ta không cần xá-giải những lỗi hoặc tội mà họ chẳng bao giờ mắc-phạm, họ chỉ 
cần vị linh-mục-ngồi-toà lên tiếng chúc-mừng họ cũng đủ, bởi: những người như thế quả nhiên 
đã sống cuộc sống đích-thực và rất mực yêu Chúa cũng không ít.  
 

Ở đây, tôi lại cũng xin mở một dấu ngoặc để thêm rằng: trên thực-tế, tôi  thấy mình cũng 
thường nói với nhiều người như thế, nơi toà cáo-giải, đại-để toàn những như câu chúc 
mừng như: “Tôi thành-thực chúc mừng anh/chị nhân danh Cha, Con và Thánh Thần”. 

 
Thêm nữa, thánh An-Phong có lần lại cũng nói: ta có bổn-phận để cho những người như thế ra 
đi trong an-bình. Thiên-Chúa thật sự vẫn làm thế, suốt ngày này qua tháng nọ, mãi thiên thu. 
Giáo-hội cũng từng dạy các linh-mục-ngồi-toà, là: ta đừng nên dính mũi vào địa-hạt lương-tâm 
thánh-thiêng của những người-con-bé-nhỏ, mà nơi họ, đã có nhiệm-tích của sự việc họ và 
Chúa vẫn cùng sánh vai đồng-hành, cách tư-riêng. Đến cuối đời, khi thánh An-Phong ở vào độ 
tuổi 90, cụ cũng tỏ cho anh em trong Dòng và mọi người biết, là: suốt đời cụ, cụ chưa hề từ-
khước việc xá-giải cho ai, bao giờ. 
 
Phải công-nhận, là: những người như thế đã làm được những điều mà người khác gọi là 
“không thích-đáng” hoặc “thánh-thiện”. Các vị này, chẳng bao giờ được tấn-phong thành bậc 
hiển-thánh do bởi các ngài cứ xử-sự giống như thế. Nhưng, các vị đều chấp-nhận sự việc cùng 
danh-xưng và nhãn-hiệu, mà các vị nhận cho mình, chỉ vì thế. Chỉ một danh-xưng duy-nhất, 
Chúa từng gọi các vị này là “đồng sự” và “bạn hữu”, thế mới quý. Thành thử, ta thấy vẫn có sự 
khác-biệt rất rõ-nét giữa sự tốt-lành của dân-gian bình-thường lại có lòng hạnh-đạo cũng rất 
thực. Danh-xưng đầu, là: nói về việc công-nhận sự thành-công trong cuộc sống của ai đó. Còn 
tên gọi sau, là về quà tặng ta vẫn cho đi, không lấy lại bao giờ.   
 
Giáo-hội xưa nay vẫn công-khai nói lên điều đó, với mọi người. Người Công-giáo thuộc thế-hệ 
cổ/xưa cũng thường nghe như thế. Nhiều vị còn đến với tôi, rồi bảo: “Thưa cha, con ước rằng: 
nếu con được biết những điều như thế 30 năm trước, thì hay biết mấy!” Nhiều vị khác, lại có 
động-thái đành-hanh/tị-nạnh với thế-hệ trẻ, hôm nay. Đôi lúc, các vị kể ở trên, đã thôi không 
còn thêm-thắt gì vào đường-lối mà thế-hệ sau này sống dễ hơn các vị sống vào thời trước, 
cũng rất nhiều. Đôi lúc, ta cũng thấy thế-hệ trẻ từng hứa-hẹn, là: sẽ thôi, không thêm-thắt gì 
vào nỗi-niềm ưu-tư/quan-ngại của họ, hết.  
 
Sách giáo-khoa đào-tạo linh-mục tương-lai để các ngài về lo cho giáo xứ, cũng không đưa ra 
những chuyện tương-tự, đem vào giáo-án giảng-dạy về “lương-tâm” đến 150 năm nay. Mãi đến 
thập niên ‘60 vừa qua, mới lại thấy những chuyện như thế. Rõ ràng là, linh-mục Đạo mình cũng 
chẳng hay biết gì về chuyện ấy. Và cả đến giáo-dân bình-thường ở nhiều nơi, cũng không 
được dạy-bảo gì về chuyện này. Có lẽ Giáo-hội thời hôm nay, vào tháng ngày này, khi Đức 
Phanxicô và các giám-mục trong Đạo vẫn thay nhau nói lời ‘xin lỗi’ về các sự việc đã xảy ra 
trong quá-khứ. Có thể, các ngài cũng đã hoặc sẽ “xin lỗi” hết mọi người, về những chuyện này 
nữa. Các ngài, khi xưa, được uốn-nắn đi sâu vào thứ não-trạng khiến các ngài không còn biết 



tôn-trọng quan-hệ mật-thiết rất trọn-vẹn với Thiên-Chúa-là-Tình-Yêu, đến độ nhiều đấng bậc 
cao tuổi từng đến với tôi, bảo rằng: lối giảng-dạy theo kiểu “làm sao kéo được mọi người ra 
khỏi chốn luyện-tội”, là tốt rồi. Luyện tội, là chốn miền các ngài từng sống, từ lúc các ngài quyết 
làm theo tiếng lương-tâm và không biết rõ điều đó có được Giáo-hội chuẩn-thuận hay không. 
 
Sĩ-tử Dòng Chúa Cứu Thế, từng nghe kể rằng: một lần đó, thánh An-Phong được biết là: lời 
ngài giảng-dạy về lương-tâm con người bị nhiều chức-sắc ở giáo-triều Vaticăng không thoả-
mãn cho lắm, thì khi đó, thánh-nhân suy-xét rất kỹ rồi viết lên mẩu giấy nhỏ ghi đôi điều sau 
đây:  
 

“Tôi nghe nói, các vị bên đó sẽ dẹp bỏ Dòng Chúa Cứu Thế mình, chỉ vì chuyện này, mà 
thôi. Nếu các ngài quyết-định làm thế, thì đã sao? Có lẽ, cũng là điều tốt-lành cho một 
Hội Dòng nhỏ bé này bị phế bỏ, hơn là lương-tâm của những người con bé nhỏ kia bị 
chà đạp cho nát bấy”.  

 
Giảng-dạy về lương-tâm, cần làm sao cho nhẹ nhàng, dễ nhận, tuy không giải-quyết 
được mọi vấn-đề khó-khăn, nhưng cũng không trao quyền hành-xử hoặc ăn nói trước 
công-chúng, như mình mong-muốn, mà không để ý đến luật của chúng dân. Điều đó 
cũng không ban cho mình quyền-hành nào để bảo rằng: luật-lệ như thế cũng có sai. Ta 
không thể cất-nhắc lương-tâm mình lên mức-độ tuyệt-đối, rồi đưa ra tiêu-chuẩn chủ-
quan trên cả yếu-tố khách-quan và rồi không có trọng-điểm qui-chiếu nào vượt chính nó.  

 
Luật Giáo-hội, tự nó, vẫn ở tiến-trình luôn đặt-để mọi điều cho tốt hơn. Có thể là, ta sẽ đi 
vào hoàn-cảnh trong đó luật Giáo-hội chưa được định-đặt theo cách hoàn-thiện. Nếu làm 
theo tiếng lương-tâm của mình, ta sẽ bị người khác đánh gục, bởi những người như thế 
thường dựa vào luật-lệ xét từng chữ, từng chấm/phết hơn ta nữa. Cũng có thể, là: ta sẽ 
không tìm ra cách-thế để cảm-thông với người gẫn gũi ta nhất. Tuy nhiên, ta vẫn được 
Chúa và Giáo hội tôn trọng và vinh-danh lương-tâm của ta. 

 
           Đức Gioan Phaolô đệ Nhị cũng từng nói: 
 

“Lương tâm, gần giống như qui-tắc hành-xử, hầu ta có bổn-phận tuân-thủ, cả trường-hợp 
có lầm-lẫn/sai sót do không biết, cũng không tài nào thắng vượt được nó”. (lời giảng của 
Đức Gioan Phaolô II trong giờ kinh Truyền Tin hôm 7/11/1993 cốt làm sáng tỏ Tông-thư 
Veritatis Splendor)        

 
Vào dịp khác, ngài còn cho biết: 
 
“Tự-do tôn-giáo tạo quyền-hạn con người ở ngay tâm-can họ… Mọi người phải tuân theo 
tiếng gọi của lương-tâm, dù ở hoàn-cảnh nào cũng thế, và không ai bị ép-buộc phải 
chống lại lương-tâm mình”. (Thông-điệp gửi ngày Hoà Bình Thế Giới 1/1/1999) 

 
Xem thế thì, ta có quyền phế-bỏ phần lớn các lỗi/tội không đúng qui-cách, và ta hiểu được là: 
mình luôn ở vào trạng-thái đầy ân-huệ và biết rằng: dù khi ta có chết đi trong trạng-thái này, thì 
đương nhiên là ta đạt chốn thiên-đường có Chúa và mọi người, rồi.    
 
Phần đông mọi người, như tôi thấy, là: theo luân-lý, những người như thế vẫn ở tình-trạng khá 
hơn họ tưởng. Và tôi thấy, họ ít phát-triển về mặt luân-lý/đạo-đức mà lẽ đáng ra họ phải thế. 
Nhiều người tuy trưởng-thành rồi, những vẫn còn mang nặng động-thái luân-lý mà họ vẫn có từ 
thời tiểu-học. Và, xét về đời sống luân-lý/đạo-đức, thì họ ra như mới lên 11 hoặc 12 tuổi thôi. 
Ngôn-ngữ và từ-vựng họ dùng để nói về lỗi/tội mình mắc-phải, cũng nói lên điều này, thật rất 
rõ. Nói thế, tức là: những người như thế, chừng như lâu nay không được dưỡng-nuôi đúng 
cung-cách để sống như người trưởng-thành có lương tâm trách-nhiệm. Xét về đời sống luân-lý, 



thì: chừng như họ vẫn chưa rời tiểu-học từ thời trước, Và, xem ra họ vẫn chưa học cách cảm-tạ 
Chúa về quà-tặng có được lương-tâm trưởng-thành và tư riêng. 
 
Về nghi-thức phụng-vụ của Giáo-hội, hỏi rằng: những người như thế đang ở vị-trí nào? 
Để trả lời, một số người lại không nghĩ là họ cần đến nghi-tiết phụng-vụ nào hết. Họ thực-hiện 
nhiều thứ và nhiều chuyện, theo lương-tâm mình để tiếp-xúc với Chúa, luôn mãi. Một số người 
khác, có sử dụng và cần tham-dự phụng-vụ Tiệc Thánh, là cốt để nói lên tính “nên một” giữa họ 
và Chúa, chung cùng với các người-con-bé-nhỏ của Chúa. Nhiều vị khác, sau khi thiết-lập nên 
lương-tâm mình, vẫn luôn dựa vào đó, hoặc vẫn còn đến với toà cáo-giải để xưng-thú, mãi. 
Quà tặng đây, là có được người để nói chuyện và tạo bảo-đảm cho những chuyện như thế. Giả 
như không ai còn bén mảng đến toà cáo-giải theo giờ giấc ấn-định, thì Chúa vẫn có mặt ở đó: 
để Ngài nói về Chúa và với Chúa. Một số các vị khác, vẫn ý-thức lỗi/tội thực-sự theo suy-xét 
của lương-tâm và vẫn kiếm tìm đến phép xá-giải thực mỗi khi họ diễn-bày sự buồn sầu/khổ-đau 
nơi toà cáo-giải, cũng đều tốt. 
 
Mọi người trong ta, đều có nhu-cầu thấy mình phải được tháp-nhập vào cộng-đoàn Giáo-hội. 
Bởi, Giáo-hội là nhóm người lành-thánh vẫn còn phấn-đấu như thế. Trong Giáo-hội, không ai là 
người toàn-hảo/toàn-thiện, hết. Và cũng chẳng ai hoàn toàn đúng-đắn, trưởng-thành cách trọn 
vẹn cả. Thành thử ra, nếu ta thích được như thế, ta vẫn được Giáo-hội vui mừng tiếp-đón đưa 
vào cộng-đoàn Giáo-hội, rất thánh-thiện. Nghi-tiết hoá-giải vẫn tìm cách nói lên điều đó, cả 
trong hình-thức cũ/xưa, hoặc bây giờ. 
 
Chúa chúc phúc cho mọi thứ trở-thành hiện-thực và Ngài ở với ta cả trong tình-huống lý-tưởng 
cũng như tình-trạng thực-tế hạn-chế, ta đang sống. Trên hết mọi sự, Chúa mời gọi ta ra đi 
bình-yên. Vào phút cuối của buổi xưng-thú theo nghi-thức hoá-giải, linh-mục xá-giải có nói: 
chúc anh/chị ra đi bình-yên. Ra đi bình-yên, có lương-tâm của chính ta cùng đi theo. Ra đi bình-
yên, là sẽ đi với, có Chúa ở cùng.                
 
     

Một số câu hỏi để anh em mình suy-tư: 
 

-Trong các lần giảng-dạy ở nhà thờ, anh em có đề-cập đến tội hoặc lỗi gì không? Nếu 
có, thì anh em nói thế nào? 

 
-Giả như anh em có ý-định thiết-lập danh-sách các lỗi/tội “thực-thụ”, thì danh-sách ấy ra 
sao? 

 
-Anh em có thường-xuyên thấy giáo-dân mình mắc-phạm lỗi/tội một cách cố ý hoặc cố-
tình gì không? Và khi ấy, anh em giải-quyết ra sao?   

                    
      

 

 

 

 

 

 

 



Chương Bẩy   
Cứu-Chuộc thế-gian 

qua các đạo trên trần-thế 
 
 

                   
Cứu-chuộc thế-gian và lập-trường của nhiều người 

 
“Bất cứ sự thật nào, dù do ai nói, cũng đều xuất từ Chúa Thánh Thần.” (Thánh Tôma 
Akinô) 

 
“Hội-thánh Công-giáo không chối-bỏ bất cứ thứ gì là sự-thật và lành-thánh nơi đạo khác. 
Hội-thánh có tầm-nhìn cao-cả về sự sống, hạnh-kiểm, giới-luật cũng như các tín-điều 
mà, qua đó, dù có khác-biệt về đường-lối giảng-dạy, vẫn phản-ánh sự-thật trên muôn 
dân”. (Công Đồng Vaticăng II: Hiến chương “Thời Đại Con Người”, đoạn 2) 

 
“Các tôn-giáo có hệ-thống như Phật-giáo, Ấn-Độ-giáo vẫn có đặc-trưng riêng về Chúa 
Cứu Chuộc thật rõ nét”. (Tông-thư Tiến Vào Thiên Niên Kỷ thứ 3, đoạn 30) 

 
“Không còn gì nghi-ngại để bảo rằng: Phật-giáo là một trong các đạo-giáo tâm-linh cao-
cả đối với lịch-sử loài người”. (Henri de Lubac, Aspect du Buddhisme) 

 
“Năm 1988, khi tiến dần vào cuối đời, tác-giả Hans Von Balthasar đã từng viết: cuộc đối 
đầu giữa Thiên-Chúa-giáo và các tôn-giáo khác ở Châu Á có tầm quan-trọng đáng kể với 
Đạo Chúa hơn cả cuộc đối đầu giữa văn-minh Kitô-giáo và Hy-Lạp.” (Dấu-chỉ của Đối-
thoại thực là Hoà bình – Phát-biểu của Đức Gioan Phaolô II tại Assisi hôm 24-1-2002) 

 
Cũng nên xem thêm tài liệu của Thánh bộ Giáo-lý Đức tin có tựa-đề là “Suy-gẫm về Đạo Chúa” 
phổ-biến vào năm 1989 và Tông-thư do Đức Gioan Phaolô II viết vào năm 1994 mang tựa-đề: 
“Tiến Vào Thiên Niên Kỷ thứ 3”. Trước khi về lại với Tông-thư này, cũng nên đọc thêm bài viết 
“Đức Giêsu là Chúa” do Đức Hồng Y Ratzinger ký năm 2000, khi ấy Thánh Bộ Giáo-lý Đức tin, 
có nói: “Điều này xúc-phạm hầu như toàn-bộ các giáo-phái khác của Đức Kitô về quan-điểm 
của Toà Thánh trong thế-kỷ vừa qua. Điều này lại cho thấy Hội-thánh vẫn coi các đạo-giáo khác 
trên thế-giới vẫn khiếm khuyết một cách trầm trọng”. (x. E. Stourton, John Paul II: man of 
history) 

 
Ngoài ra, ba đề-tài chính vẫn liên-quan với nhau, là: khoa học và niềm tin, Giáo-hội và thế-giới 
hiện-đại, tôn-giáo thế giới và chính họ.             

 
“Giờ của Châu Á đã cảnh-báo Giáo-hội ta”. (Hồng Y Ivan Dias, tân Bộ-trưởng Thánh-bộ 
Truyền-bá Phúc-âm, đã nói như thế vào ngày 23/5/2006) 

 
     

Ghi chú: 
Năm ngoái, cũng có buổi Hội-thảo lớn tổ-chức tại Toulouse, Pháp quốc đề-cập đến vấn-
đề này. Tôi e mình sẽ không có thì-giờ để có buổi nói chuyện khác về hội-thảo này. Bởi, 
lúc ấy, tôi phải phụ-trách buổi tĩnh-huấn với anh em ở Galong, Sydney. Hy-vọng là anh 
em bên ấy, cũng sẽ đăng-tải nội-dung buổi hội-thảo này trên Tạp chí Thánh Tôma vào 
giữa năm. Thay vào đó, tôi sẽ dựa vào bài viết của Claude Geffre, O.P ở Le Saulchoir, 
Paris.  

 
          



Khi trước, có cuộc đối-thoại rất ngắn cũng vui vui giữa nhà thừa-sai phương Tây và người 
Trung-Hoa, như sau: 

 
Nhà thừa sai nói với người Trung Hoa: Ông theo đạo Chúa chứ?  
Người Trung-Hoa khi ấy trả lời: Không dám đâu. Gì mà sớm thế, cha! 
 

Thánh Phanxicô Xaviê 
 
Nay cũng đã hơn 500 năm, tính từ ngày sinh của thánh Phanxicô Xaviê, rồi. Mới đây, có bài 
viết của tác giả X. Leon-Dufour nói về cuộc sống của thánh Phanxicô Xaviê, sj từng cho thấy: 
thánh Phanxicô Xaviê xem chừng cũng hiện-đại không kém. So với thánh Phaolô, thánh 
Phanxicô Xaviê có nhiều điểm cũng tương-đồng, nếu ta nhìn vào lịch-sử Giáo-hội cách tổng-
thể, bởi lẽ: cả hai vị, đều đem niềm tin-yêu Đức Kitô đến với thế-giới nhân-trần. Nói khác đi: nơi 
thế giới Phương Tây, mọi người đều qui về thánh Phaolô; còn với thế-giới phương Đông, thì 
mọi người lại chú-mục vào thánh Phanxicô Xaviê, Dòng Tên.     
 
Có thể nói một cách chắc-nịch rằng: thánh Phanxicô Xaviê chưa hẳn là người đầu-tiên đặt chân 
đến Châu Á. Người của phái Nestorius khi trước đã có mặt ở đó, từ thế-kỷ thứ 6. Các thày 
dòng Phanxicô cũng từng có mặt ở đó, trước cả thánh Phanxicô Xaviê không lâu, cả vào thời 
người Bồ Đào Nha bảo-hộ phần lớn châu-lục này. Thánh Phanxicô Xaviê là người sắc-tộc 
Basque, từng hoạt-động cho chính-quyền bảo-hộ thuộc nước này. 
 
Thánh-nhân đến đây, mang theo kế-hoạch thừa-sai/mục-vụ, và ngay lúc ấy, ngài cũng từng biết 
cách thích-nghi nền văn-hoá và tập-tục của người địa-phương. Kế-hoạch của ngài, là đến với 
cả hai, vừa với người thấp cổ bé họng nhưng có nhu-cầu thiết-yếu, vừa với các thể-chế cùng 
lãnh-tụ của họ, nữa. Ngài làm thế, là cốt tạo tương-lai ngời sáng với mọi người. Ngài đến, cả 
với người đánh vớt ngọc-trai (tức những người thấp-hèn thuộc giai-cấp thấp, chỉ trên mỗi giai-
cấp của người sống ngoài lề xã-hội, thôi. Và, ngài cũng lại đến với các tù-nhân, nữa. Ngài đến 
với cả hệ-thống sức khoẻ, như: bệnh-viện và các bệnh-xá phung-cùi cũng như trung tâm giáo-
dục, ở đây đó. Riêng ở đây, ngài lại chọn đường-lối dạy cho mọi người biết cách nguyện-cầu 
cùng hiểu giáo-lý Đạo Chúa theo ngôn-ngữ của dân chúng địa phương và đưa vào đó phương-
pháp mô-phạm vốn dĩ phù-hợp với nhu-cầu của riêng họ. Ngài nhắm mục-tiêu nhanh-chóng 
hướng-dẫn đào-tạo hàng giáo-sĩ địa-phương, cho thành-thạo. Về sau, ngài còn đưa vào 
chương-trình giảng-dạy việc phê-bình cung-cách làm chứng-tá cho Chúa qua các giáo-dân ở 
cấp cao hơn, ngõ hầu các vị này có thể quay ngược trở về với bản gốc, và cả những vị có chân 
trong hàng giáo-sĩ, nữa. Rồi cứ thế, ngài tiến tới việc đấu-tranh cho sự công-bằng chính-trực, 
trong khu-vực. 
 
Cũng giống thánh Phaolô, thánh Phanxicô Xaviê từng thực-hiện nhiều cuộc hành-trình thừa-sai 
đầy ý-nghĩa. Sau hành-trình ban đầu vào năm 1541 từ Châu Âu đến Goa, là: trung-tâm của 
người Bồ Đào Nha ở Ấn-Độ, ngài lưu lại đó vỏn vẹn chừng 13 tháng, mà thôi. Sau đó, thánh 
Phanxicô Xaviê lại cũng xuống tận miền Nam Ấn Độ, như: eo biển Malacca, Mã-Lai và vài nơi. 
Tiếp đến, thánh-nhân lại đã quay trở về Goa để rồi lưu lại nơi này đến 15 tháng và đào-tạo 17 
tân-chức Dòng Tên từ Châu Âu đến, vào thời sau đó. Thánh Phanxicô Xaviê nhận thấy là sự 
hiện-diện của ngài ở Ấn Độ không còn cần-thiết như trước, ngài bèn lập cuộc hành-trình khác 
đi về hướng Nhật Bản, để giảng Đạo.  
 
Lúc đầu, người địa-phương tiếp-đón ngài không mấy nồng-hậu, do bởi ngài và đoàn tuỳ-tùng 
trông quá nghèo-nàn. Nghe biết điều này, thánh Phanxicô Xaviê bèn ăn vận tựa hồ sứ-thần 
Toà thánh được phái đến Châu Á, và khi ấy, mọi người mới đón tiếp ngài tốt đẹp hơn trước, 
đồng thời các vị ấy còn tặng ngài một ngôi chùa Phật-giáo để lưu-trú. Tất cả phải mất mươi 
tuần lễ im hơi lặng tiếng không chuyện-trò gì được, trước khi tạo được phản-ứng đầu khá 
thành-đạt. Thánh Phanxicô Xaviê sống ở Nhật được 17 tháng, rồi ngài lại ra đi nơi khác tiếp tục 
công cuộc thừa-sai, không ngừng nghỉ. Trên đường trở về từ Nhật Bản, thánh-nhân gặp cơn 



bão lớn gần đảo nhỏ kế bên tỉnh Quảng Đông của Hoa lục và từ đó, ngài lại có được ước mơ 
đặt chân lên Trung quốc. Thánh Y-Nhã Dòng Tên khi ấy gửi cho ngài thư luân-lưu bổ-nhiệm 
ngài làm “Giám Tỉnh” coi sóc các vùng thuộc Ấn Độ, nhưng ngài vẫn tiến về hướng Trung quốc, 
mở rộng tầm-kích thưà-sai/mục vụ cho đất nước quá rộng này. Khi đặt chân lên được đảo 
Sanchan, Trung quốc thánh Phanxicô đã qua đời tại nơi đó. Vào giờ liệm xác, người ta thấy: 
tay ngài vẫn cầm cây nến chiếu sáng của An-tôn, một người Trung-Hoa trẻ tuổi vẫn tháp-tùng 
ngài trên mọi nẻo đường thừa-sai đầy cam go… 
 
 
 

Các đạo trên trần-thế  
là đường dẫn đến Ơn Cứu-chuộc từ Thiên-Chúa 
 
Claude Geffre và quá-trình tư-tưởng 
 
Claude Geffre, là học-trò của bậc thày nổi tiếng về thần-học, tức: Giáo-sư Marie-Dominique 
Chenu, O.P. Nhưng, tự thân, lâu nay ông cũng từng dạy môn này hầu như suốt đời mình ở Le 
Saulchoir, Paris và Học-viện Công-giáo trong vùng. Ưu-tư chính của Giáo sư thần-học Claude 
Geffre, là ở nhận-định về mặc-khải có từ Thiên-Chúa. Và, trong các bài dạy của ông, Giáo sư 
Claude Geffre thường gọi đó là “Thần-học nền-tảng” chuyên luận-bàn về “Thiên-Chúa là Đấng 
Duy-Nhất rất kết-hợp”. Theo ông, mặc-khải là việc Thiên-Chúa thông-đạt với con người tận bên 
trong và ngang qua lịch-sử của loài người.  
 
Theo lịch-sử, thì Kinh Thánh được mọi người đón-nhận và coi đó là Lời của Chúa ngay bên 
trong Giáo-hội. Thiên-Chúa đối-thoại và thông-đạt với con người bằng hai cách: cách đầu, là 
ngang qua lịch-sử và cách sau, là ở nơi Lời Ngài qua Kinh-thánh, tức: bản văn mà tất cả mọi 
người đều đón-nhận một cách rất nồng-nhiệt. Phần đáp trả, qua suối-nguồn này, không chỉ 
liên-can đến những gì thuộc tri-thức mà thôi; nhưng còn hơn thế nữa, là cách đáp-trả ngang 
qua sự-kiện gặp-gỡ giữa thần-học và nhiệm-tích Lời Ngài.  
 
Tác-giả Claude Geffre cũng thừa hiểu rằng: thần-học là cung-cách để diễn-giải tư-tưởng và 
kinh-nghiệm của Hội-thánh, qua gặp gỡ. Muốn làm được như thế, việc này đòi ta phải tìm về 
với vấn-đề có tính trung-hạn và dài hạn, hầu khai-thác bất cứ vấn-nạn nào khác, rất mới mẻ. 
Thần-học-gia, là người biết đối-thoại/thông-đạt với mọi nền khoa-học về đạo. Và thật ra, ta thấy 
xuất-hiện nhiều nền khoa-học mới khác khiến thần-học lại đã trở-thành như vị “nhạc trưởng” 
của dàn nhạc giao-hưởng có sự-sống và trong đó có nhiều nhạc-cụ mới đã được chế ra để ta 
tìm-tòi khai-thác và đưa vào sử-dụng. Ở địa-hạt này, lại có phẩm-chất rất mới của Kitô-hữu 
chuyên-chăm về thần-học nhiều đến độ nó đã trở-thành bối-cảnh làm nền cho các cuộc đối-
thoại mà dân thường ở đời vẫn hiện-thực. Tính toàn-trị và tự sung-mãn của thần-học chính 
mạch và cả đến Giáo-hội, xưa nay vẫn thông-đạt liên-hệ với thế-trần, nay không còn như trước, 
nhưng đã và đang trên đà chấm-dứt.  
 

Công đồng Vaticăng II 
 
Ở môi-trường mới này, đã thấy có sự điều-hợp đáng kể, để từ đó tác-giả Claude Geffre lại 
nhận ra rằng: các bản-văn xuất-hiện vào thời Công Đồng Vaticăng II, luôn mang tính-chất của 
định-chế nhất thời, tạm bợ. Đồng thời, việc “tiếp-nhận” những gì mới mẻ về mặt tư-tưởng diễn-
tiến rất chậm chạp, và giáo sư Claude Geffre lại thấy nhiều vị quyền cao chức trọng trong lòng 
Giáo-hội vẫn buộc người trong cuộc phải chấm-dứt việc “tiếp-nhận” bất cứ lập-trường nào dù 
mới cách mấy, cũng đều trở nên như thế. Giáo sư Claude Geffre lại cũng nhận ra được những 
gì mà Công Đồng Vaticăng II từng hứa-hẹn vào thời ấy, nhưng các hứa-hẹn và quyết-định ấy 
vẫn không được thực-hiện theo đúng ý-hướng của Công Đồng.  
 



Và, uy-thế của Giám-mục-thành-La-Mã đã khoả-lấp quyền-hạn của Giám-mục-đoàn dù các vị ở 
trong “Đoàn” vẫn muốn thể-hiện tính tập-thể của mình trên toàn thế-giới, chứ không chỉ riêng 
mình Đức Giáo Hoàng, mà thôi. Thể-chế Giáo-hội, vì thế vẫn không đổi-thay và cũng chẳng 
hàm-chứa tầm-nhìn của toàn-thể Công Đồng, dù từ ban đầu các vị vẫn muốn sự việc xảy ra 
như thế. Các Thượng Hội-Đồng Giám Mục từ đó đến nay, vẫn được tổ-chức đều đặn nhưng 
vẫn không hàm-ngụ những điều do Đức Phaolô Đệ Lục nghĩ và đề ra cho toàn Giáo-hội. Và, 
nhiều điều khác nữa tuy cũng được Công Đồng Vaticăng II thông qua và nhất quyết thực-thi 
cho bằng được, nhưng cho đến nay, tất cả đều “án binh bất động”, giống như xưa. 

 
Về với đạo trần-thế            
 
Tại Đại-học Công giáo ở Paris, giáo-sư Claude Geffre cũng đã mở các khoá học về các đạo nơi 
trần-thế. Ông luôn coi đó như một thứ “kinh-điển” có liên-quan đến Lời Chúa theo kinh-nghiệm 
rất khác về văn-hoá và lịch-sử. Ông lại cũng nhận ra rằng: thần-học truyền-thống tôn-giáo như 
thế đã là chương/đoạn cần viết thêm cho trọn hảo. Ông còn xác-tín nhiều hơn nữa khi nghĩ 
rằng: ở địa hạt tôn-giáo, ta cần nhận-thức về sự có mặt của các sự thật rất có thật.    
 
Bằng cách này, ông đã chuyển mọi ý-thức tập-trung ta có từ lúc trước cả vào thời-khắc trước 
khi có Công Đồng Vaticăng II, tức là: thời ta chỉ mỗi nhấn mạnh vào sự việc cứu-chuộc người 
không tin Chúa theo cung-cách và chủ-thuyết như đấng bậc từ trên nhìn xuống, tức cung-cách 
độc-thoại hoặc toàn-trị. Đồng thời ta còn buộc người ngoài Đạo phải từ-bỏ đạo cũ của họ mà 
quay về với Đạo của ta thôi và cứ coi đạo mình là đạo duy-nhất rất chính-thống. Bằng tư-thế 
độc-thoại và độc-đoán như thế, Giáo-hội ta lại đã nếm mùi thất-bại cũng khá nhiều, nếu không 
muốn nói là ta đã không mấy thành-công, hoặc chưa toại-nguyện cho lắm.  
 
Và tác-giả Claude Geffre khi ấy mới khởi-sự đem đạo-giáo thế-giới đưa vào với mình theo 
nghĩa tích-cực của lịch-sử. Trong giòng lịch-sử lớn rộng của nhân-loại, lịch-sử cứu-độ là danh-
xưng được sử-dụng vào một lúc nào đó, ở thời trước, nhưng chỉ có chỗ đứng khá nhỏ hẹp 
trong giòng chảy, này thôi. Nên, tác-giả Claude Geffre bèn đề-nghị một tên gọi mới cho môn 
học này là: “Thần-học tôn-giáo đa-nguyên”.      
 
Cùng với tác-giả Dupuis, Schillebeeckx và một số các tác-giả khác, chính Claude Geffre từng 
chấp-nhận thuyết đa-nguyên tôn-giáo không chỉ như một sự-kiện có thật trên thực-tế, nhưng cả 
trên nguyên-tắc nữa. Ông vẫn từng bảo rằng: điều này không nhất-thiết dẫn đến thuyết tương-
đối cách dữ dội. Và, ông cũng đề ra chiều-hướng đối-lập, trên nguyên-tắc, không chấp-nhận 
thuyết tôn-giáo đa-nguyên một cách quá dễ dàng, bởi như thế cũng dễ đi đến nguy-cơ mới 
khiến nhiều người lại phải tôn-thờ ngẫu-tượng, tức: tôn-thờ không chỉ mỗi Thiên-Chúa đích-
thực mà thôi, nhưng cả thứ đạo đã được chọn-lựa cách thực-thụ. 
 
Ông cũng nhận ra đường ranh phân-cách do Giáo-hội của Chúa vẽ ra nên bảo rằng: vào độ 
trước, ta có nhiệm-tích mang tính hoàn-vũ về Đức Kitô là Đấng Trung-gian giùm giúp cứu-
chuộc. Và tính hoàn-vũ của Ngài lại lớn hơn cả tính toàn-cầu nơi tôn-giáo đa-nguyên, dù rất 
Đạo. Ông cũng đã tìm gặp Đức Giêsu-là-Bậc-Thày-Dạy từng bị ám-ảnh bởi tính-chất tuyệt-đối 
này, nên nhất nhất mọi chuyện đều thấy giống nhau, và không hoàn-toàn đồng ý với Sứ vụ 
Cứu-chuộc trần-gian, như ta biết. Ngài chỉ có thể nói về tính huyền-nhiệm và sự bảo-mật đối 
với truyền-thống tôn-giáo bí-nhiệm về sự hiện-diện của Đức Kitô vẫn chưa được diễn-tả cách 
rõ ràng cho lắm. 
 
Đối với tác-giả đây, bối-cảnh như thế vẫn chưa được nới rộng một cách đáng kể. 
 

Ở đây, tôi đề-nghị anh em mình cũng nên xem thêm các tác-phẩm ông viết cách đây 
không lâu, như cuốn: Le philosophe et le théologien, avec ou sans Dieu, Bayard, 2006; 
và De Babel à Pentecôst, essays de théologie inter-religieuse, Cerf, 2006. 

 



Ơn Cứu-chuộc Kitô-giáo là cốt-cách kinh-nghiệm 
của Kitô-hữu 

Quả thật, ta luôn cần Đấng Cứu-chuộc ở với ta. Và duy-nhất, chỉ một Đấng Cứu-chuộc là Đức 
Kitô, Đấng phú-ban cho ta quà-tặng vượt trên ta nữa. Và Ngài, vốn là Đấng siêu-việt nên quà-
tặng Ngài ban, là sự sống vĩnh-cửu ta đạt được sau khi chết, nhờ sống lại. 
 
Bởi, Ơn Cứu-chuộc là tiến-trình cốt chỉnh-sửa cá-thể mỗi người chúng ta cho lành-mạnh hơn 
tất cả mọi sự thể, để rồi ta không vướng mắc vào thứ lỗi/tội nào hết. Sức khoẻ của tâm-thân, là 
sự an-lành/hạnh-đạo, đã nên thành-toàn nơi tính thánh-thiêng của Ơn Cứu chuộc, cũng ra như 
thế. 
 
Giáo hội được Chúa trao cho trọng-trách cưu-mang Ơn Cứu-chuộc, cách đặc biệt. Chúng dân 
muôn nước đều nhận ra Ơn Cứu-Chuộc ở trong và ngang qua Giáo-hội. Trên thực-tế,  Ơn Cứu 
Chuộc Ngài phú-ban thường bị hệ-thống-hoá như một thể-chế ở đời thường. Nói rõ hơn, Giáo-
hội thường đi đến quyết-định cũng khá lạ, là: Những ai ở ngoài Giáo-hội, sẽ không có được Ơn 
Cứu-chuộc và sẽ chẳng được Chúa Cứu-Thế lo cho con người mình bất cứ thứ gì. Chính vì thế, 
ta phải hiểu cụm-từ “kết-án chung-cuộc”, thật ra, không thể áp-dụng cho những người sống 
“ngoài” Giáo-Hội được. 
 
Đạo Chúa thẩm-định vị-thế để ta bàn-luận, gồm quá-trình/lai-lịch trong đó có: 
 

-sự phân-biệt (tức: trở-nên-một với Chúa và trong Chúa, đảm-bảo sự khác-biệt với Chúa 
– là việc tập-trung nhấn mạnh lên sự khác-biệt hơn cả việc “trở-nên-một”)   
 
-Tình thương, là việc cho đi chính mình khi ta quan-hệ với người khác. Là: đi ra ngoài 
mà đến với những người có cuộc sống rất khác hoặc giữ đạo khác với mình. 
 
-Mục-tiêu hoặc cùng-đích của sự sống đã trở nên mới mẻ, vượt lên trên những gì có 
trong ta một cách tự-nhiên được Chúa phú-ban, ngang qua ân-huệ. 

 
Chỉ có Đạo Chúa mới coi sự kết-hợp khiến cho con người được thăng-hoa đi vào với sự sống 
của Ba Ngôi Đức Chúa. Ơn Cứu-chuộc Kitô-giáo trở-thành sự cứu-độ con người từ chốn “Niết 
Bàn”/“trở-nên-một” rất cơ-bản! 
 
 

Khai-sáng nơi nhà Phật: cốt-cách kinh-nghiệm từ Phật-tử 
 
Đạo nhà Phật, cũng sử-dụng cụm-từ “độ-trì” nhưng lại mang ý-nghĩa giải-thoát ta khỏi cảnh-
tượng ngu-si/dốt-nát, nhờ sự khai-sáng, tuyệt-diệt cái “ngã” sai lạc (đúng hơn phải nói: đó là sự 
hủy-diệt hoàn-toàn lý-lịch sai-lạc vốn dính vào với “ngã”). Và, Từ-bi/Hỷ-xả là kết-quả của việc 
diệt “dục” bên trong “Ngã”.      
 
Đối lại, Đạo Chúa coi Ơn Cứu-chuộc như tiến-trình không bị triệt-tiêu, nhưng tháp-nhập và hội-
nhập vào bản-thể con người. Bản-thể của ta hiện-hữu mà không bị tắt ngúm hoặc hủy-diệt, 
nhưng vẫn vĩnh-cửu trong Chúa. Kitô-hữu sinh ra, là để thương-yêu người đồng-loại như yêu-
thương chính mình; còn, người nhà Phật lại vẫn nghĩ: không “ngã” nào trên đời khiến con 
người biết yêu-thương người khác, hết.        
 
Với nhà Phật, sống là truy-tầm cái “Ngã” đích-thực, vượt mọi thể-hình hoặc thể-loại nào vốn có. 
“Ngã” đích-thực, là lối nói một chiều về “vô ngã/vô thường” đã lạc mất; nên con người cứ luyến 
nhớ điều đó, cách khôn nguôi. 
 



Ta để lạc mất nó, là do thế-giới có thiếu-hụt căn-bản. Thế-giới ta sống, là sống hữu-hạn, không 
miên-trường, lại đem cái “Dục” vào thân; đồng thời, lại dính-liền với cái “Dục” ấy. Các yếu-tố 
này, là căn-nguyên/cội-nguồn hi-hữu tạo nên Khổ đau, âu sầu, dị-biệt. 
 

Bằng vào Tông-thư “Bước Qua Ngưỡng Cửa Hy-Vọng”, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã 
mô-tả Phật-giáo như thứ tôn-giáo tiêu-cực trong đó người nhà Phật tin rằng thế-giới là 
ác-quỉ, bắt nguồn từ sự-dữ mà ra. Trong khi đó, Đức Bênêđíchtô 16, khi còn là Hồng Y 
Ratzinger, lại viết một câu như thể bảo: Đạo Phật tự tạo cho mình thứ “Dục Tự-tại”. Thật 
ra thì, ngôn-từ do các đấng bậc trên cao sử-dụng là cốt để so với Ơn Cứu-chuộc Kitô-
giáo, cũng hơi quá đáng và không thích-hợp cho công-cuộc Đại-kết. Theo nhà Phật, thế-
giới ta sống, không là thế-giới đích-thực mà chỉ là Khát vọng. Là, “Lòng Dục”, tức: 
nguồn-gốc của sự dữ. Nó còn có nghĩa như thứ gì đó dính-liền một cách không thích-
đáng vào bản-thể con người.  

 
Nơi thế-giới Tây phương, Phật-giáo được tô vẽ bằng hình-ảnh của cái mà người nhà 
Phật gọi là “sắc-sắc-không-không”. Bởi: điều đó nói lên tính cơ-bản của mọi sự và của 
chính “ngã”, tức: chính sự “Hư không”, “Trống rỗng’. Và như thế, nó có nghĩa ‘không-là-
gì-cả’. Điều này, quả thật, không có thực. Với nhà Phật, ‘sự trống rỗng’ không có nghĩa: 
‘không-là-gì-cả’, mà là trạng-thái súc-tích/đầy tràn cách vô-tận, mà không bị bất cứ thứ gì 
có thể cắt/xẻ thành nhiều thứ/nhiều sự, được. Và, dịch cho sát nghĩa, phải gọi đó là 
trạng-huống của ‘sự - không – có – gì’, hết. 

 
Ở trời Tây, Đạo của Phật thường được giới-thiệu như thứ đạo cổ-võ cho việc chấm-dứt 
sự hiện-hữu của con người. Điều này, không mang ý-nghĩa đúng cho lắm. Thật ra, đạo 
của Phật biện-hộ/cổ võ cho sự chấm-dứt nhận-thức theo cách sao đó, về hiện-hữu của 
chính con người chúng ta. 

 
Thế-giới này, ta được coi như thành-phần mà thuyết “Luân-Hồi” gọi là sự tái-sinh liên-tục thành 
nhiều kiếp, để đi vào tình-trạng rất thực, hệt như thế. “Ngã” đích-thực, tức: “sự Hiệp-Nhất đã lạc 
mất”, nay gọi là Niết-Bàn. Nó vẫn trụ trong ta và nổ bùng từ bên trong. Và, khi ta tiếp-cận nó, 
chuỗi luân-hồi nhiều kiếp này sẽ chấm-dứt. Cũng nên mở dấu ngoặc để ghi thêm ở đây một 
câu hỏi, rằng: Nụ cười hiện trên mặt Đức Phật, xảy đến từ lúc nào? 
 
Sự sống là Đạo. Là, còn Đường giúp ta sống hết kiếp này đến kiếp khác, hầu tiếp-cận Niết-
Bàn. Nơi đây, có cuộc sống hài-hoà, sâu-sắc hơn cả sự tách-bạch giữa những gì là thánh-
thiêng và trần-tục. Nó nâng nhấc trạng-huống ta đang sống, để trở-thành tình-trạng ‘cứ để 
chuyện ấy xảy ra’. Nó sờ/chạm được cả cái “Vô ngã và vô thường” của nhà Phật, nữa. 
 
Tứ-bảo nơi Đạo của Phật, gồm: Phật, Pháp, Tăng và Từ-Bi-Hỷ-Xả là lý-tưởng có được từ 
Boddhisattva, nói về những người đạt chốn “Sáng” đi vào sự sống rất năng-động vì người khác 
và cho người khác. 
 
Nhà Phật vẫn quan-niệm, rằng: ngoài Đạo của Phật ra, không có sự Khai Sáng nào hết.  
 
Đạo của Phật còn đề ra một quá-trình/lại-lịch để ta bàn-luận tiếp, về:   
 
 -việc “trở-nên-một” quyết loại-trừ mọi khác-biệt ở đây đó; 
 -Tình thương = “vô ngã” vượt mọi quan-hệ, mọi sự dính liền vào cái “vô thường”;  
 -chặng cuối của việc Khai Sáng là đi vào những gì đã có ở đó. 
 
Đạo của Phật (và đạo khác ở châu Á) vẫn coi ‘sự hiệp-nhất’ như chân-lý hầu thăng-hoa mọi “vô 
ngã/vô thường”, đều ra thế.          
 

Kinh-nghiệm thần bí qua cung-cách từng trải  



rất Ấn-giáo  

 
Với Ấn-giáo, kinh-nghệm từng-trải sâu-xa nhất về thần-bí, lại là thứ kinh-nghiệm về “ngã” theo 
cung-cách rất chất-ngất. Kinh-nghiệm đầy chất-ngất ở Ấn-giáo, có “bản ngã đã lạc mất” lại 
được bảo là đã biến-dạng để đi vào nhận-thức tuyệt-đối. Thật không rõ, là nhận-thức về tính 
Tuyệt-đối, có khác với “ngã” thực-hữu hay không? Chỉ biết là, mọi khác-biệt đều biến dạng nơi 
“vô thường/vô ngã” của mọi sự, tức tính tiêu-cực nơi con người. Đây, là điều mà phần lớn 
những người sống ở trời Tây, hay gọi đó là kinh-nghiệm về “hư không/trống rỗng”, tức tính tiêu-
cực của cái-gọi-là “Siêu Bản-chất”.  
 
Những ai có kinh-nghiệm như thế, lại vẫn hiểu rằng: đây không là kinh-nghiệm về “hư-vô/tiêu-
cực” chút nào hết. Bởi, qua kinh-nghiệm, ta thấy được sự giải-thoát không chỉ với lỗi/tội ở mọi 
dạng-thức, mà là giải-thoát khỏi “Maia, Nữ-thần tiêu-cực”, để rồi ta được phép sinh-xuất khỏi 
vòng quay thời-gian đang quay nhanh, hoặc khỏi mọi bất-ngờ/tạm bợ theo cách tương-tự. Khi 
ấy, ta sẽ thấy “gương phản chiếu” của “Ngã” cơ-bản, vẫn trú-ngụ ở trong ta. Đây, là sự chuyển-
biến từ cái “tôi” sang cái “nó”, rất tuyệt-đối. Nhưng, cái “tôi” hoặc cái “nó” ấy, có là thứ tuyệt-đối 
để ta tháp-ghép vào bên trong đó hay không, đó mới là vấn-đề? Và, đây cũng là thứ “nhập 
thiền” theo kiểu yoga, cốt biến-đổi “ngã” của ta thành thứ gì đó phụ-thuộc vào cái “nó” như thế 
ấy. Ta sử-dụng cái “nó” càng nhiều bao nhiêu, sẽ thấy sự khác-biệt giữa “ta” và “nó” càng loãng 
nhạt và mờ dần bấy nhiêu… 
 
Sankara, là nội-dung tốt-lành của cái “nó” là thế đấy. Nhưng, nội-dung đây, lại song-hành với 
Đức Grêgôriô thành Nyssa, với cả Dionysius, Eckhart và ở thời-đại của riêng ta, nó lại cũng 
giống cả với Don Cupitt, nữa. Hơn nửa thế-kỷ qua, nhiều ví-dụ cho thấy Kitô-hữu sống đời ẩn-
dật chốn tu-trì đạo-hạnh như: Jules Monchanin, Henri Le Saux, Bede Griffiths, Sara Grant  
vv..cũng từng có kinh-nghiệm như thế. 
 
Abhishiktananda (Le Saux) là học-giả từng phấn-đấu cả đời mình với cái “vô ngã/vô thường” để 
đưa nó vào cả Đạo Chúa. Nhiều năm trước, ông từng cố gắng chuyển-tải tâm-thức “vô ngã/vô 
thường” vào Đạo Chúa Kitô nữa. Và, những năm cuối, ông đi đến kết quả là: đã thực-hiện được 
các bước nhảy vọt để vào với “vô ngã/vô thường” ấy… 
 

a. Đến hôm nay, ta trải-nghiệm được cũng khá nhiều về khái-niệm “vô ngã/vô thường”, 
nên có lẽ ta cũng có khả-năng tìm gặp được sự bình-an hài-hoà kiểu của Đức 
Grêgôriô đấng-bậc tu-trì khắc-khổ, ở Đạo Chúa. 

 
b. ‘Thế giới ở trời Tây chắc chẳng khi nào chấp-nhận là thực-sự có thứ gì ngoài tầm-

kích hiểu-biết tường-tận mọi sự, có cảm-thông. Cảm-thông/am-tường tạo ưu-tiên lên 
cả ý-niệm hiện-hữu’, nữa. 

 

c. “Ơn Cứu-Chuộc tạo khái-niệm huyền-nhiệm và tính-chất xã-hội duy-nhất chỉ cho 
những người không thức-giấc kịp hầu nhận-thức là: Đạo Chúa lâu nay được củng-cố 
để trở-thành thứ tôn-giáo đích-thực. Đạo Chúa, xem như thế, cũng là Đạo của ‘vô 
ngã/vô thường’, thôi’. 

 

d. ‘Nhiệm-tích Nhập-thể’, tự bản-chất, cũng biểu-tỏ một trải-nghiệm về ‘vô ngã/vô 
thường’ rồi.  

 

e. ‘Danh-xưng đích-thực của Đức ‘Kitô’ là TA CÓ. Và, kinh-nghiệm thực-thụ của Đạo 
Chúa là kinh-nghiệm về ‘vô ngã/vô thường’ lâu nay vẫn sống thực qua việc hiệp-
thông giữa người với người’. 



 

f. ‘Phải chăng, ta có khả-năng định-danh/định-hình tâm-thức của Đức Giêsu với các 
kinh-nghiệm về ‘vô ngã/vô thường, không?’ 

 

g. ‘Nếu nhận-thức huyền-nhiệm không liên-quan gì đến tín-điều về Chúa Ba Ngôi, về 
Nhiệm-tích Nhập-Thể hoặc Ơn Cứu-Chuộc, thì toàn-bộ nhận-thức ấy cũng sẽ sụp-
đổ, một ngày nào đó, thôi.’ 

 

Sara Grant, là vị thức-giả từng nghiên-cứu/học-hỏi về Sankara, tức hiền-triết Ấn-giáo sống vào 
thế kỷ thứ 9; và, bà cũng nghiên-cứu cả triết-học của thánh Tôma Akinô nữa; để rồi, đúc-kết tư-
tưởng của riêng bà trong tiểu-phẩm mà bà đặt cho nó đầu-đề khá dài dòng, là: ‘Lời xưng-thú 
của người đi Đạo nghĩ về vô ngã/vô thường’. Trong sách này, bà có viết: “Tin Mừng, từng dẫn-
đưa ta về với vô ngã/vô thường, thật cũng không có gì là lạ!” (xem B. Malkovsky, Advaita 
Vedanta and Christian Faith, Journal of Ecumenical Studies 36 (1999) tr. 397-422). 

 
 

Kinh-nghiệm thần-bí nơi đạo Hồi: thách-thức niềm-tin Hồi-giáo 

 
Với đạo Hồi, mọi ngôn-sứ trích-dẫn ở Kinh-thánh, đều là một. Điều này có nghĩa: các ngôn-sứ, 
đều làm chứng cho bản-chất ban-sơ của con người như tạo-vật hoàn-toàn khuất-phục một Đức 
Chúa. Không Giao-ước nào, mang nhiều tính “cổ-sử” như Giao-ước đầu đời, về tạo-dựng. Bởi, 
bằng vào giao-ước này, con người đã khuất-phục Đức Chúa ngay từ thuở ban sơ chưa có thế-
giới. Điều này, cũng trùng-hợp với việc tạo-dựng và trùng cả với việc Thiên-Chúa thiết-lập 
Giao-ước với “người-đầu-tiên-Ađam-là-thọ-tạo. Và, “thọ-tạo-đầu-đời-là-Ađam” đã biết khuất-
phục Thiên-Chúa, từ muôn năm trước.  
 
Cụm-từ “Hồi-giáo”, dịch cho sát, là: thứ đạo khuất-phục Thiên-Chúa Tối-Cao. Bởi, bản-thể 
người là “tạo-vật thuần-thục”, tức: tên gọi của người Hồi-giáo có uy-lực. Và, đó cũng là điều mà 
thần-học-gia Karl Rahner, từng bảo: ta nên gọi họ là nhóm “Hồi-giáo khuyết-danh”, mới đúng. 
Những gì tốt-lành, ta có được từ Thánh-kinh Do-thái-giáo và Kinh Sách ở Đạo Chúa, là truyện 
kể về thứ đạo rất khuất-phục (mà ta gọi đạo của họ là Hồi-giáo) tức: của chúng-dân ngang qua 
niềm tin vào Thiên-Chúa Độc Nhất, rất Vô-Thường. Đây là sứ-điệp Chúa mặc-khải cho các 
ngôn-sứ như: Abraham, Môsê và Đức Giêsu. Với Đạo Hồi, sứ-điệp này bị người Do-thái khi 
xưa và Đạo Chúa lâu nay hủ-hoá, nên đã trở-thành tệ-hại như hôm này. 
 
Người Đạo Hồi thường nói: Thiên-Chúa đã mạc-khải chính Ngài qua lịch-sử. Nhưng với Đạo 
Hồi, thì những gì Chúa mặc-khải ở kinh Koran, không liên-quan đến lịch-sử, gì hết. Họ vẫn 
nghĩ: chính Thiên-Chúa đích-thân truyền-ban sứ-điệp của Ngài (tức kinh Koran) qua trung-gian 
tổng-lãnh thiên-thần Gabriel đến với Ngôn-sứ Mohammed để hiện-thực.  
 
Thông-điệp Ngài ban-truyền, không bị hủ-hoá chút nào hết, bởi Thông-điệp ấy không nối-kết 
với lịch-sử của dân con phàm-trần. Thông-điệp này, là những gì đến từ môi/miệng Chúa và 
ngôn-sứ Mohammed chỉ là người chuyển-tải nó theo cách tinh-thông, trong-lành thôi. Bằng vào 
cung-cách ấy, ngôn-sứ Mohammed đã chỉnh-sửa các ngôn-sứ khác, trong đó có cả Đức Giêsu, 
của Đạo Chúa.              
 
Ngôn-sứ Mohammed đã làm thế đối với Kinh Koran. Thật ra thì, Kinh Koran lại đã xác-nhận, 
thay thế và hoàn-thiện-hoá sứ-điệp khuất-phục được Chúa ban cho con người như đã kể ở 
Thánh-Kinh. Kinh Koran, trở-thành thứ kinh chuẩn-mực để chọn ra bất cứ chương/đoạn nào 
trong Kinh-thánh mà người chọn/tuyển nghĩ rằng: chương ấy đáng được ta lưu-giữ. Nói thế, 
cũng như thể bảo: Kinh này, mượn tạm tư-tưởng của các Giao-ước, gồm Cựu và Tân-ước. 



Nhưng, các vị lại loại-bỏ các chương/đoạn lấy từ bối-cảnh lịch-sử xuất-hiện ở nơi đó, rồi tháp-
nhập và sắp xếp lại cho mới mẻ. Chẳng hạn, Kinh Koran giữ lại sự-kiện Đức Giêsu sinh ra, do 
bởi Đức Nữ Đồng Trinh Maria, là nhờ vào quyền phép của Chúa Thánh Thần.  
 
Nhưng, Kinh Koran lại “im hơi lặng tiếng” không nói gì đến Bài-Giảng-Trên-Núi do Đức Giêsu 
thực-hiện ở Tân-Ước. Kinh Koran, còn lặng câm cả về cái chết của Đức Giêsu trên thập-tự và 
về sự Sống Lại của Ngài, nữa. Abraham, tổ-phụ của lòng tin nơi người trải-nghiệm về sự khuất-
phục Thiên-Chúa Độc-Nhất Vô Nhị. 
 
Hồi-giáo không am-hiểu Đạo Chúa và Do-thái-giáo. Đạo Hồi, cũng không am-tường nguyên-lý 
cùng kinh-sách căn-bản của Đạo, nói chung. Mọi ý-tưởng về Đạo của Ngài ở Kinh-thánh, đều 
tùy vị-trí tiên-khởi của mặc-khải, nơi lịch-sử. Thiên-Chúa ở Kinh-thánh, là Đức Chúa của lịch-
sử, trước khi Ngài là Chúa Tể vũ-trụ. Thiên-Chúa của Do-thái-giáo và Đạo Chúa đã viết nên 
lịch-sử, trước khi được viết thành Kinh Sách hoặc trước khi Ngài mặc-khải bất cứ sứ-điệp nào. 
Chỗ đứng của các ngôn-sứ trong Kinh-thánh, với tư-cách là người làm chứng cho Chúa, đã 
diễn-giải việc tùy-thuộc thứ-yếu vào sự hiệp-thông của chính Chúa trong sự-kiện lịch-sử. 
 
Đó, cũng là lý-do cho thấy tại sao Đạo Chúa không công-nhận Kinh Koran như Lời Mặc-khải 
cho con người qua ngôn-sứ Mophammed được Chúa gửi đến. Đây, cũng là lý do cho thấy: tại 
sao Hồi-giáo lại khước-từ không công-nhận Đạo Chúa và Do-thái-giáo vào thời trước. Nói theo 
ngôn-từ Đạo Hồi, thì họ đã bóp méo sứ-điệp Chúa gửi nơi chính Kinh/Sách của họ. 
 
Đối-ứng với việc này, Hồi-giáo lại cởi bỏ tính “trở-nên-một” thực-thụ của Đức Chúa. Từ đó, Đạo 
Chúa trở-thành Đạo Độc-nhất vô nhị có Thiên-Chúa là Đấng Độc tôn/Duy-nhất trên mọi sự. 
Người Hồi-giáo, cũng dư biết rằng: Do-thái-giáo và Đạo Chúa tự coi là Đạo Độc-thần, nhưng lại 
không nghĩ rằng: họ đích-thực đạt tính-chất “Trở-nên-một” không phai-mờ ở nơi Chúa. 
 
Hồi-giáo khẳng-định tính trường-cửu của Thiên-Chúa Độc-nhất qua câu nói: tính giản-dị tuyệt-
đối của Đức Chúa Độc-nhất rất lớn lao. Vấn-đề đây, là khuất-phục/thuần-thục sự “Nên-một” của 
Thiên-Chúa. Khuất-phục, với bất cứ ai hoặc thứ gì khác, là chuyện không thể do tư-duy mà có: 
vì đó không là Đạo Hồi. Đây, là việc không thể thương-thảo với bất cứ thứ gì. Đức Allah ở Đạo 
Hồi, không gọi bằng Cha được; và cũng không thể bảo: Ngài có lòng xót thương hết mọi loài. 
Thiên-Chúa là Đấng Độc-nhất và Duy-nhất. Ngài lớn-lao cao-cả hơn những gì ta có thể suy-
tưởng. Thuộc-tính căn-bản và thiết-yếu của Thiên-Chúa, Đấng Độc-nhất và Duy-Nhất chính là 
sự Cao cả, mà Kinh Koran Hồi-giáo vẫn thường gọi. Họ coi Allah, là Đấng cao cả theo nghĩa 
đích-xác là bởi Allah không thuộc thế-giới lịch-sử chút nào, nhưng Đức Allah của họ đã ra khỏi 
nơi đó, cách toàn-vẹn.  
 
Đó, là lý-do cho thấy: tại sao Hồi-giáo không am-hiểu hoặc chấp-nhận Chúa Ba Ngôi hoặc mầu-
nhiệm Nhập Thể bao giờ hết. Họ vẫn nghĩ: chấp-nhận Chúa Ba Ngôi, là: ta đi ngược lại tính-
chất “độc-nhất vô nhị” của Chúa, rồi. Và Nhập-thể, hiểu theo tính lịch-sử, sẽ nghịch-chống tính 
siêu-việt tuyệt-đối của Thiên-Chúa. Ý-niệm về Giao-ước do Thiên Chúa thiết-lập với loài người, 
trong đó có quan-hệ hai chiều về tình-yêu, họ xem đó là chuyện phi-lý. Với người Hồi-giáo, 
Thiên-Chúa có thể không có con trai. Bởi, nếu bảo thế, thì ta ăn nói làm sao về các thế-hệ có 
được từ nơi Chúa để rồi sẽ chỉ tư-duy về các thế-hệ trần-tục mà thôi. Với họ, không có Đấng 
trung-gian nào giữa Thiên-Chúa và loài người. Bởi thế nên, Đạo Hồi không có từ-vựng nào 
tương-đương với các tên gọi như: giáo-hội, xứ đạo, hàng ngũ giáo-sĩ hoặc các phép bí-tích. 
 

Tư-duy theo tổng-thể       

 
Vấn-đề ở đây, là: tính siêu-việt của Đức Giêsu nằm ở Ơn Cứu-chuộc toàn-thể thế-giới. Theo 
tôi, sự thật hiển-nhiên cần được diễn-giải một cách mạnh-mẽ. Ta không thể đơn-giản chỉ nói 
rằng: Đức Giêsu là biểu-tượng siêu-đẳng cho Ơn Cứu-chuộc. Là tín-hữu Đức Kitô, ta nói thế 
còn được, chứ là Phật-tử, hẳn ta sẽ nghĩ đó là Đức Phật, hoặc ai đó trong số các Phật sống, 



chứ? Có lẽ, cũng nên khẳng-định rằng: ảnh-hưởng ta có trong đầu, là do sự hiện-hữu của Đức 
Giêsu một cách tư riêng/cá-thể đối với mọi người nơi ta, để ta được chung-phần tham-gia vào 
Ơn Cứu-chuộc. Và, cũng nên khẳng-định thêm rằng: không ai khác, lại độc-quyền sở-hữu Ơn 
Cứu-chuộc, cả. Và, không có bất cứ người nào lại sẻ-san Ơn ấy mà không do Ngài, hoặc 
không ở trong Ngài, được.      
               
Có thể nói một cách ngay-chính rằng: ngày nay, ta khám phá ra sự cởi-mở rất mới mẻ, mở 
rộng lòng ra với các tôn-giáo khác về Ơn Cứu-chuộc. Theo tôi, ta nên phân-biệt các nhóm nào 
có nền văn-hoá hoặc xã-hội vốn dĩ quan-tâm đến việc này (như: Phật-giáo chẳng hạn) và kinh-
nghiệm đặc-trưng kết-nối sự việc ấy, chính là truyền-thống đạo-giáo. Với tôi, tầm quan-trọng là 
nằm ở kinh-nghiệm, tức: các vấn-đề mà nhiều nhóm hội/đoàn-thể trong xã-hội đã đi tụt xuống 
thành chuyện chính-trị, tựa hồ như các nhà phân-tích thời-cuộc mới đây từng nhận-định. Nói 
chung, thì kinh-nghiệm của người châu Á là kinh-nghiệm về sự tử-tế (như Phật-giáo, là một ví-
dụ cụ-thể); về sự kích-ngất (như ở Ấn-giáo). Còn với người phương Tây, thì kinh-nghiệm là 
kinh-nghiệm về tính Tuyệt-đối, trong đó có sự “tách bạch” khỏi lịch-sử, như người Hồi-giáo từng 
quan-niệm; hoặc: là kinh-nghiệm về sự dính-dự với lịch-sử, như Đạo Chúa chủ trương. Và, việc 
này được tô vẽ thêm bằng sắc mầu đặc-biệt của châu Âu, là xứ miền vẫn coi mình là Đệ nhất 
Thế-giới. 
 
Thật khó đưa ra câu hỏi hầu như không thể giải-đáp cách thông-suốt cho ý-tưởng như: xét các 
kinh-nghiệm vừa kể, thì kinh-nghiệm nào là thứ “tốt lành” nhất? Nói theo toán-học, thì: chừng 
như ta vẫn tìm cách bảo rằng: mọi sự và mọi thứ vẫn ngang bằng/đồng-đều, duy có kinh-
nghiệm tốt-lành hơn mọi thứ, đó là: sự mâu-thuẫn theo thuyết lưỡng-nguyên thường-tình, ở đời 
thường. Và, đó cũng là lý-do cho thấy: tại sao đấy không chỉ là vấn-đề về niềm tin mà thôi.  
 
Nhưng theo tôi, điều đó còn được coi như vấn-đề của triết-lý lành/đẹp, nếu Giáo-hội ta chỉ mỗi 
nhấn-mạnh lên nguyên-lý về tính ưu-việt của Đức Giêsu là Đấng Cứu-Chuộc, cần lưu-giữ. Chỉ 
một lối thoát độc-nhất cho nguyên-lý ấy, là khi con người dần dà lãng-quên, để nó trở-thành 
vấn-đề “chính-trị”, mà thôi. Nói như thế, tức bảo rằng: ta không nên nhấn mạnh nhiều lên quan-
điểm khác-biệt nơi Đạo Chúa, trong khi ta lại cứ cho rằng mình vẫn tôn-trọng các đạo khác. Tuy 
nhiên, việc này cũng chẳng giải-quyết được gì. Và, ta lại cũng không thể thoát ra khỏi sự mâu-
thuẫn vẫn có, trong mọi sự. 
 
Chỉ một cách duy-nhất khiến ta có thể đeo đuổi, là: nhìn vào trong và ngang qua huyền-nhiệm 
về sự “chết dần mòn”. Một số thần-học-gia cũng từng tham-gia đường-lối này, khi họ cho rằng: 
quan-điểm chung-cuộc mang tính “cánh chung” sẽ áp-dụng cho việc Chúa tái-lâm, một lần nữa.  
 
Với tôi, việc ấy còn quá bí-nhiệm. Nên, tôi chỉ muốn xét về kinh-nghiệm mỗi người chúng ta khi 
đi dần vào cõi chết, theo cung-cách tư-riêng của mỗi người. Bằng kinh-nghiệm này, tôi sẽ đề-
nghị với anh em ở đây, là: ta hãy giáp mặt với Đức Giêsu đang sống động cả trước lẫn sau 
ngày Ngài Phục Sinh, quang vinh. Giáp mặt, mà không cần khẳng-định mình là ai? Tín-đồ nào, 
trong cõi nhân-sinh trước khi chết, tức: mình có là Phật-tử, hoặc đạo-hữu Ấn-giáo, hay tín-đồ 
Hồi-giáo hoặc Kitô-hữu không? Và, cũng không cần biết mình có nghe biết gì về Đức Giêsu hay 
không. Điều này, đặt mọi người chúng ta vào cương-vị đồng-đều. Nhưng, sự việc hỏi như thế 
sẽ đặt câu hỏi theo cách nào đây? 
 
Ở đây, tôi có ý-định thuận theo nhận-định của tác-giả Jacques Maritain, khi ông cả quyết rằng: 
tâm-linh người phàm không sử-dụng hoặc phát-tiết mọi sinh-hoạt cũng như năng-lực nội-tại 
của mình, khi tạo hình-hài cho xác-thể. Tâm-linh con người, hẳn có nhiều thứ hơn thế, mà có 
lẽ, đó lại là lý-do cho thấy: tại sao ta hay gọi đó là “thần-tính”. Và có lúc, ta lại cũng gọi đó là 
“linh hồn”. Hiện khi ta còn sống, thì không thể nào để thần-tính ấy tiếp-cận cái ngoại-lệ trong 
chính “thần-tính” của riêng ta, và ở cả lai-lịch của ta nữa. Nhưng, mọi sự sẽ đổi-thay khi ta chết 
đi, hoặc theo cách tốt-đẹp hơn, khi ta ở vào tiến-trình chết dần mòn.  
 



Và khi ấy, chức-năng thông-tin của thần-tính sẽ ngưng-trệ và về sau, ta lại có thể bảo: năng-
lượng của thần-tính vẫn quen đưa thông-tin cho xác-thể, biết mọi sự và được kéo về với chính 
thần-hồn đến độ: thần-hồn sẽ còn năng-động thực-sự hơn; và sẽ sinh-động một cách đầy chủ-
động hơn bao giờ hết. Và huyền-nhiệm, là ở nơi và ngang qua động-tác đang chết dần mòn, 
thì: thần-tính/tâm-linh ta, ngay khi đó, sẽ tiếp-cận tất cả mọi thứ của thần-hồn và các thứ ấy 
chính là ta. Đó, chính là kinh-nghiệm ta có những khuôn mặt/diện-mạo của bản ngã thâm sâu 
nơi ta được mặc-khải vào lúc nào đó, mà thôi.  
 
Có những trường-hợp ai đó phải có “ơn gọi” rất đặc-biệt/đặc-trưng mới có thể tiếp-cận sự-thể 
bí-nhiệm được; và, chỉ khi đó, mới có một ít nhận-thức nhờ cố-gắng khai-thác chúng trong lúc 
còn sống sót ở cõi này. Việc của ta, ở đây, là sống bằng niềm tin và bằng hình-thức trí-tuệ mà 
Chúa tặng ban cho ta và ta dâng nó cho Chúa ngang qua nguyện cầu cùng hy vọng, khiến cho 
kinh-nghiệm trọn-vẹn sẽ là của ta vào ngày ta đi vào cõi chết.  
 
Xem thế thì, đây sẽ là cuộc cách-mạng về ngôn-từ. Riêng tôi, lại vẫn hy-vọng rằng học-giả 
Jacques Maritain là ông già “nhà quê” sinh ra ở xứ miền Garonne, nước Pháp là người đệ-tử 
bé nhỏ của Đức Giêsu, Đấng từng chết đi trong cuộc sống giản-đơn có chiêm-nghiệm, nên đã 
nhận ra đó là sự thật có thực. Ông cũng từng khám phá ra các giới-hạn nơi cuộc sống của 
người Công giáo thời cận-đại. Và, ông lại cũng khám-phá ra cả giới-hạn của nền thần-học đầy 
những ý-niệm cũng như ý-tưởng, để chiêm-niệm. 
 
Tôi cũng hy vọng rằng: những điều đề-cập ở đây, cũng không đi trệch cuộc bàn-luận về các 
đạo-giáo ở thế-trần. Không đạo nào, kể cả Đạo Chúa, lại sẽ không đặt nền-tảng trên vấn-đề 
này, khi việc “chết dần mòn” lại đã hiện đến. Mà, tất cả lại sẽ được củng-cố hầu thêm sức sống. 
Khi chết rồi, ta không còn là Công-giáo, Phật-tử hoặc tín-đồ Ấn-giáo hoặc người theo Đạo Hồi, 
nữa. Tất cả chúng ta là một. Nhưng, có cái gì đó, nhiều hơn thế.  
 
Theo tôi, khi đã mở rộng thần-hồn và thần-tính của mình ra rồi, ta sẽ nhận ra được điều đó cho 
mọi người chúng ta, bất kể ta thuộc lãnh-vực tôn-giáo nào đi nữa, cũng sẽ giáp mặt trực-thoại 
với Đức Giêsu sống động, là Đấng từng kinh qua nỗi chết, để đi vào sự Sống Lại. Ta sẽ ngạc-
nhiên khi khám-phá ra rằng: không chỉ mỗi ta là người sống thọ đến tuổi nào, mà là: ta sống ở 
trong Ngài và với Ngài ra sao, đến mực nào thôi. Điều, đưa ta vào với nhiệm-tích “Sống trong 
Đức Kitô”, tức không người nào trong ta, lại có hiện-hữu xa cách/tách rời, hết. Không ai trong 
ta, lại có bất cứ hiện-hữu nào ngoài việc “sống-trong-Ngài”. Dù, ta có tạo được sự khác-biệt thế 
nào đi nữa, ta chỉ làm thế trong hiện-hữu kết-hiệp với Ngài và trong Ngài, thôi. 
 
Và chỉ mỗi việc “sống-trong-Ngài là Đấng từng chịu-đóng-đinh-và-sống-lại”, thì sự việc ấy mới 
xảy đến, thôi. Mọi sự Ngài làm và chịu đựng trước khi bước vào nỗi chết đều được lưu-giữ, 
siêu-thăng và biến-đổi hình-hài thành hữu-thể-dễ-tổn-thương-nhưng-đã-sống-lại. Cũng một 
trình-tự như thế, sẽ xảy ra với ta, là: “ở trong Ngài”. Và, chính khổ-đau và cái chết của ta cũng 
sẽ được lưu-giữ, siêu-thăng và biến-đổi trong Ngài. Tác giả F. X. Durwell từng cố dạy ta như 
thế, trong một thời-gian rất lâu. 
 
Làm sao ta biết được điều ấy sẽ xảy ra, trong Đức Giêsu? Chứ không bảo: đã xảy ra với Đức 
Phật-Thích-Ca hoặc Krishna hoặc Ngôn sứ Mohammed? Tất cả đều nói được rằng: ta chẳng 
có cách nào để chứng-thực điều đó, hết. Thế nhưng, theo tôi nghĩ: điều này hàm-ngụ giáo-
huấn ta vẫn có lâu nay từ Giáo-hội, bằng niềm tin; tin rằng: Đức Giêsu Kitô là Đấng Cứu-Chuộc 
và Ngài chỉ là Đấng Cứu-Chuộc Duy-nhất đối với ta, và cho tất cả mọi người chúng ta, ở thế-
trần.            
               

Kinh-nghiệm như thế giống thứ gì? 

 
Về “cái chết dần mòn”, nhiều người cố tìm cho ra những gì liên-quan đến kinh-nghiệm thường 
thấy ở các đạo, nơi trần-thế. Với chúng ta, là những người sống ở trời Tây, thường hay bắt đầu 



bằng các phương-án liên-quan giữa Đạo Hồi và Đạo Chúa: ta đang sống, tức là: ta đối-
đầu/trực-diện với những gì tuyệt-đối, theo cách này cách khác. Rồi từ đó, ta làm nhẹ bớt tuyệt-
đối ấy thành một thứ tử-tế, tựa hồ như người nhà Phật vẫn đang làm, mãi đến hôm nay. Và rồi, 
ta lại đi từ ngạc-nhiên này đến ngỡ ngàng khác bằng với xuất-hiện của sự việc “ngất-trí” vượt 
thoát mọi sự mà đi vào thể-loại vô ngã/vô thường kiểu Ấn-giáo. Chính nơi này, ta được gặp 
Đấng đã trỗi dậy khỏi mọi kinh-nghiệm giống như thế và khi ấy, ta thấy mình “trở-nên-một” với 
Ngài, và trong Ngài. 
 
Xem thế thì, ta đã khám-phá ra sự sống mới-mẻ, rất hợp lẽ. Tư-tưởng ta có được ở đây vốn dĩ 
rút từ tư-tưởng của học-giả Xavier Sallantin. Thuận lẽ phải, theo tôi hiểu là phương-cách thức-
thời do kinh-nghiệm tự diễn-bày như sự việc đầy ý-nghĩa, đối với ta. 
 
Nơi đời sống con người, lúc này, thì “lẽ phải” mang tính lưỡng-diện (thứ mà toán-học vẫn gọi 
đó là nguyên-lý “nhị-phân”) vẫn luôn hoạt-động theo cung-cách sóng-đôi qua biện-chứng-pháp. 
Khi ta chết, lại sẽ có thứ gì đó căn-bản hơn vốn dĩ hàm-chứa tính-chất lưỡng-nguyên ngay ở 
sự việc ấy, tức: sự việc nào đó khác hẳn nguyên-lý lưỡng-diện luôn đối-đầu, ngẫu-hứng. Và khi 
ấy, lại thấy mức-độ thứ ba đà xuất-hiện. Mức-độ thứ ba này, không chỉ đính-kèm thêm vào đó 
bước chân trần nào khác đặt nặng lên thứ “biện-chứng” căn-bản từ biểu-mấu rất kinh-điển. 
Trường-hợp này, vẫn áp-dụng cung-cách theo-lẽ-phải loại cổ-điển. Để từ đó, đã có sự trồi-hiện 
cung-cách đích-thực gọi tên là “tam-hệ-luận”. 
 
Điều này xuất-hiện ra ngoài khi ta thấy rõ-rệt là không thể có thứ gì khác, trước khi nó được ưu-
tiên/ưu-đãi đối với các tầm-mức ban đầu mà luận-cứ kỳ-cựu vẫn muốn tập-trung vào trong đó 
hoặc muốn có ưu-tiên hơn cả với những gì từng hàm-chứa nơi mẫu-mực kỳ-cựu và hàm-chứa 
nó theo tầm-mức cũng rất khác. Rồi từ đó, lại có sự nhẹ-nhàng vượt  khỏi vấn-đề đặt ra cho 
những gì là tương-tự hoặc khác biệt. Kết-quả, không là ngộ-nhận mà là sự tử-tế rất đáng kể.  
 
Và, khi ta kết-nối nhận-thức này với các chân số của toán học, ta thấy được sự nhẹ-nhàng ở 
chân-số, giữa các điểm-nhấn có được từ mọi thông-tin, tới mức-độ chúng có thể bay bổng tự-
do cũng rất nhiều. Điều này, khiến gia-tăng thể-loại toán siêu-hình hoặc thuyết thẩm-định sự tự 
nhiên không mang tính chuyên-chế/ép buộc như học-giả Xavier Sallantin đã đặt cho nó cái tên 
như thế. Nó không đối-đầu/trực-diện mọi sự ở trong như từng tạo cách-thế thông-thường hoặc 
đơn-nghĩa như vẫn thấy vào độ trước. Do đó, nó lại mở ra giòng chảy xuyên suốt, rất tự do. Lối 
lập-luận khác-thường này đem lại “tầm-kích cũng rất khác”.  
 

Ở đây, cũng nên thêm một điều, là: các tác-giả từng triển-khai lề-lối lý-luận mới mẻ này 
nhiều nhất phải kể đến Stephane Lupasco, Basarab Nicolescu và Xaviet Sallantin. Rõ 
ràng là, lề-lối suy-tư theo kiểu Pháp gây ảnh-hưởng cũng khá mạnh trên các tác-giả này. 

 
Xem như thế, ta có thể bảo: tầm-kích khác-biệt về vũ-trụ lại là bước múa nhảy đầy sinh-khí, và 
đây lại cũng là điệu nhảy kiểu-mẫu rất đặc-trưng. 
 
Ta đang đối-đầu/trực-diện với thứ gì đó cũng khá mới. Trông nó có hình-thù như một đường 
biến-thiên còn giấu kín. Nó đòi hỏi toàn-bộ định-nghĩa mới về thiên nhiên. Nó cũng đòi ta nhìn 
vào thiên-nhiên như điệu múa nhảy và là bản giao-hưởng khúc nữa, cũng nên. 
 

Ở đây xin mở ngoặc để nói rằng: có rất nhiều ví-dụ cụ-thể về lập-luận theo đường-lối 
khác hẳn và nó cũng mở rộng cửa cho giòng chảy tự-do về hành-xử nhẹ nhàng, tử-tế. 
Trên thực tế, ta có thể nhìn vào quan-hệ đại-kết hoặc tương-quan chủng-tộc, giới-tính 
và/hoặc các tương-quan chủ/nô, thày-thợ cùng quan-hệ lãnh-đạo/bằng-hữu, cũng như 
siêu-nhiên/tự-nhiên, nữa. 

      
Thế nên, khi đã chết đi, ta lại sẽ khám phá ra thực-tại mới, giống thế này… 
     



Ngoài các học-giả kể trên, có tác-giả là Sarah Coakley từng bảo: đó cũng là kinh-nghiệm của 
Đấng đã-bị-tổn-thương-nay-trỗi-dậy…   
 
Có thể nói, đây như có loại-hình suy-tư rất “nữ-tính”, bằng cảm-thức. Nó không là loại-hình tiêu-
biểu về nhận-thức “sự vật cứng-cỏi theo 5 bước”. Trên căn bản tiên quyết, vấn-đề ở đây có giá-
trị của ngữ-cảnh. Như trường-hợp bảo: S = P, chỉ hiểu theo ngữ-cảnh nào đó, mà thôi.  
 
Và, đây còn là nhận-thức theo kiểu nữ-tính vẫn cho rằng: phương-trình như thế, cũng chỉ xuất-
hiện ở bên trong và vào lúc ta chú-tâm đến giá-trị hợp-lý của ngữ-cảnh, thôi. “Thực-tế” chỉ có 
nghĩa nơi giòng chảy cuộc sống. Điều này không khác gì thứ trực-giác ở thuyết phân-tâm do 
các tác-giả phụ-nữ chủ-trương. Với Kristeva và Irigaray (thời mới chớm phong-trào phân-tâm 
của Jacques Lacan, thì những gì bị coi là đảo-lộn “ký-hiệu” và bất-ổn nơi ngôn-ngữ tượng-trưng 
từng tạo trật-tự cho nền văn-hoá chuẩn-mực theo nam-tính.  
 
Lối nói huyền-nhiệm, từng đảo-ngược sự trông đợi của người nghe như các truyện dụ-ngôn, là 
thể-thức nói-năng ngược-ngạo đầy “nữ-tính”. Điều đó, có được là do phụ nữ mình thường có 
thói quen nối-kết với sự kiện sinh-đẻ và chết chóc tạo điều-kiện cho sự việc này xảy ra. Và điều 
đó không dẫn đến một Thiên-Chúa hoàn-toàn mang tính thần-thiêng, nhưng chỉ đến với Thiên-
tính có ở Đức Giêsu chịu-đóng-đinh-và-trỗi-dậy. Và, chính Ngài là Đấng ta biết đến. 
 
Tác-giả Ronald Stuart có đề ra một bài thơ mang tên “Bất chợt” như sau: 
 
 Ta vẫn biết rằng Ngài sẽ đến           

không báo trước, và cũng không theo cách thân quen  
chỉ thiếu vắng tiếng gầm la, hò hét.  
Nên, đích thực Ngài phải xuất hiện 
Với những người từng suy-nghĩ như ta.  
Bởi thế nên, vào lúc ta có được trải-nghiệm,  
lời hồi-đáp rõ ràng phải sinh phát.     

 Ta ngước mặt nhìn Ngài không chớp mắt 
với toàn-bộ cơ-năng con người mình, 
để Ngài tràn ngập trên ta như chén thánh 
chứa đầy biển cả, rất bao la.  
Ngài không còn đó như hôm trước, 
nơi Ngài nay trở thành chốn vắng 
của những kẻ vô tình nay chiếm đóng.  
Hãy cứ đặt tay nơi thân Ngài  
mà không biết ở đó có thương đau,     
và đám bài bạc núp dưới chân thập-tự 
cứ vô tình sát phạt, chẳng quan tâm. 
Chúng chia chác áo ngoài Ngài vẫn mặc 
nhưng không xé khi có kẻ thắng cuộc 
để Ngài còn mặc, lúc Phục Sinh.” 
(Laboratories of the Spirit, 32) 
 

Và tác giả Edwin Muir, lại cũng có bài thơ với đề tài “Biến Hình” 
 
“Ở dưới đất, ta thấy cành cây nhân đức, 
có đường gân vần vũ khắp cổ tay 
rất tươi mát tinh khôi như nước nguồn lòng giếng 
để tay ta ra mới mẻ khi chạm vào vật thánh 
khiến tầm nhìn ta thanh sạch không tì vết 
khi ánh sáng và nước trong đi vào lòng đất  
sẽ lại ban cho ta đất trời chẳng hề ngã gục.” 



(The Transfiguration, Oxford 1960). 
 
 

Và như thế, tất cả sẽ cùng đến với nhau, ở với nhau. Và như thế, tất cả sẽ nên một, ở trong 
nhau và trong Chúa. 

 
Và từ nay, có lẽ ta sẽ phải học hỏi mà sống với thuyết đa-nguyên vẫn đa dạng hơn cả những gì 
ta từng nghĩ, chí ít là khi ta sánh vai cùng dấn bước với truyền-thống các đạo-giáo khác với ta, 
ở thế-trần.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chương Tám    
Chúa Cứu-Chuộc thật rất thánh 

 
 

Cuộc diện tâm-lý nơi Đức Giêsu 

 
Nói đến đây, lại thấy có mẩu-vụn suy-tư khá then-chốt ở triết và thần-học, cũng liên-quan đến 
dữ-liệu có từ nhiều công-trình học hỏi, nơi lịch-sử. Đây, là nỗ-lực suy-tư về một số đề-tài trổi-
bật từ các sự-kiện khác nhau vốn dĩ đòi nhà nghiên-cứu phải đưa ra lời đáp-giải mang tính triết-
học, thế mới được. Đây, cũng là cung-cách khiến ta nhìn vào cây cầu nối-kết khả dĩ thu-ngắn 
cách-biệt giữa công-trình học-hỏi về Đức Giêsu ở Kinh Sách mang tính sử-học với giáo-huấn 
về Đức Giêsu nơi truyền-thống Giáo-hội, nhiều tín-điều. 
 
Ở đây, ta sẽ đề-cập đến quan-điểm của Thánh Tôma Akinô, nhà hiền-triết cũng như thần-học-
gia lỗi-lạc thuộc tầm-kích thức-giả có tầm-nhìn tư-riêng, của chính ông. Nói cách khác, đây là 
bản thảo kịch-nghệ “kiểu mẫu” khiến cho việc thiết-dựng Tâm-Thân của Đức Giêsu, nữa!  
 
 

Nghiên-cứu học-hỏi dẫn ta đi về đâu?  

 
Xin mạn phép bắt đầu khảo-luận hôm nay bằng việc thẩm-định khái-quát về đặc-trưng thần-học 
truyền-thống nói về việc Đức Giêsu đến với ta từ các nhà hiền-triết cùng tiến-sĩ Hội-thánh và 
thần-học lỗi-lạc ở Trung-cổ sử. 
 
Thế-kỷ đầu, phương Tây chịu ảnh-hưởng nhiều từ lập-trường tư-tưởng của trường-phái 
Alexandria, Ai Cập. Và nhất là, từ thánh Cyrillô ở Bizantin, khá năng-động. Điều này còn có 
nghĩa: Đạo ta, xưa nay nhấn mạnh nhiều về việc Đức Giêsu đích-thị là Chúa, không sai chạy.  
 
Nay, nhìn về quá-khứ theo quan-điểm tiêu-biểu rút từ văn-hoá của mình rồi đưa vào thời-đại 
mình sống; để từ đó, ta sẽ kinh-ngạc hỏi: giả như ta nhấn mạnh đủ về Đức Giêsu có tính-chất 
rất “người” của Ngài, hẳn ta sẽ có thêm nhiều vấn-nạn lại cứ bảo: có lẽ, ta quá “đơn-thuần” và 
hơi “ngộ đạo”, chăng? Nói cách khác, ta sẽ hỏi: nhân-tính Đức Giêsu có mang tính-chất “người” 
không, khi nơi Ngài đã đầy-tràn quà-tặng thần-thiêng rất thánh, cũng rất nhiều?  
 
Phương-án hoặc những gì ta nhấn-mạnh, được quảng-bá xuyên-suốt bên trong Giáo-hội La-
tinh hoặc La-Mã, phần lớn là nhờ thánh Hilariô (315-367) rất hiển-thánh. Thánh Hilariô, cũng 
phần nào hơi giống thánh Athanasiô ở trời Tây, do: uy-tín của ông cũng ngang-bằng quyền-
bính của thánh Augustinô với các Tiến-sĩ thời Trung-cổ sử.  
 
 
 
Chính thánh Augustinô đã tự đặt mình vào hàng-ngũ các vị này; và ông cũng chuyển-tải điều 
này mãi đến thời Trung-cổ, thật không ít. Kết-cuộc, ông lại đã tạo cảm-giác về Đức Giêsu là 
Đấng rất mực “nhập nội” vào thế-giới loài người, từ ‘bên trên’. Và, đặc-thù cảm-xúc thấy có nơi 
Ngài, cũng chịu ảnh-hưởng do các vị này uốn-nắn.  
 

Đặc biệt trong số các vị nói trên, còn có thánh Gioan Đamascênô là trường-hợp riêng-lẻ, 
từng thoát khỏi ảnh-hưởng này/khác, do thánh-nhân quan-niệm: Đức Giêsu có cảm-xúc 
rất mạnh, nên chính ông lại cũng nhờ thánh Hilariô làm tác-nhân giúp loại-trừ các vị trên 
khỏi tầm ảnh-hưởng so với lập-trường của chính mình. 

 



Điều này cho thấy: nền-tảng sự việc phần nào cho thấy lý-do tại sao mãi đến giờ này, ta vẫn có 
biểu-mẫu “nhập-nội” mang tính-chất rất tâm-lý. Thế nên, tất cả những ai và những vị thuộc cấp 
‘ở bên dưới’, vẫn kình-chống truyền-thống thần-học của Giáo-hội rất thánh. 
 
Trong khi đó, thánh Tôma lại viết rất sớm trong tác-phẩm đầu tay của ông đề-cập đến truyền-
thống mà chính ông từng thừa-hưởng. Vốn dĩ chấp-nhận lời-lẽ cùng thuật-ngữ của “thánh-
truyền”, thánh Tôma, xem ra, đã liệt-kê 3 đặc-trưng nhận-thức nơi Đức Giêsu, đó là: đặc-tính 
thần-thiêng, tâm-tình ngầm-ẩn và động-thái thâu-đạt.  
 
Thuật-ngữ này, tạo sắc-mầu lộng-lẫy cho các tranh-luận/cãi-vã kéo dài đến hôm nay. Lý-do 
chính, để ngài chấp-thuận và thánh-hoá biểu-mẫu “3 tầng-lớp nhận-thức” này, là điều cần-thiết 
để có được hiểu biết cao hơn mang tính thương-yêu đi kèm theo đó, như tư-thế “đứng ở trên” 
chuyên khuynh-loát/quán xuyến bất cứ nhận-thức nào thuộc về cấp “ở bên dưới”. Đồng thời, 
coi đó như cội-nguồn của việc “nhập-nội” vào con người cách trọn-vẹn. 
 
Theo quan-điểm chung ở trời Tây, khi ấy, nhiều vị lại cũng tin rằng: Đức Giêsu có “thiên-tính” 
khi Ngài được cưu-mang, trở thành người. Mọi người đều tin rằng: nơi Ngài, tràn đầy nhận-
thức ngầm-ẩn là Đấng Thần-thiêng rất thánh, vốn phát-sinh từ nhận-thức thánh-thiêng “nhập-
nội”.  
 
Mọi người đều vẫn tin: Ngài không cần hoặc vẫn trải-nghiệm có nhận-thức thâu-đạt thực-thụ từ 
nhận-thức, gia-tăng và cứ mãi triển-khai trong đó vẫn có cội-nguồn nhận-thức đi ngang qua 
cảm xúc. Lập-trường tư tưởng này, thánh Tôma nhận được từ truyền-thống rất tín-điều. Thánh 
Albertô và thánh Bônaventura cũng đồng-thuận quan-điểm này. Xưa nay, chẳng có thần-học-
gia nào lại dám vấn-nạn về những điều như thế. Bởi, điều đó đã ẩn-tàng nơi truyền-thống rất 
thánh của Giáo-hội. 
 
Mọi người đều đã nhận ra rằng: điều này càng tạo khó-khăn khi ta đề-cập đến nỗi-niềm đau-
khổ -chí ít là các khổ-đau về tâm-lý-  nơi Thần-Hồn của Đức Giêsu. Thế nên, xem ra lập-trường 
này rõ ràng bị ngăn chặn một cách công-khai, khá rộng-rãi. Một lần nữa, đồng-thuận với truyền-
thống Giáo-hội, thánh Tôma lại đề ra hai loại đau-khổ thấy rõ nơi Đức Giêsu, đó là: đau-khổ về 
xác-thể và khổ-đau ở Tâm-thân hoặc Thần-hồn Ngài. Thánh Tôma, vẫn không nghĩ rằng: Đức 
Giêsu cũng đau-khổ về Tâm-thân hoặc ở Thần-Hồn, mà Ngài chỉ đau khổ về sự hành-hình xác-
thể, thôi. 
 

Về điểm này, đề-nghị anh em mình nên xem thêm Paul Gondreau, The Passions of 
Christ’s Soul in the Theology of St Thomas Aquinas, Munster, Aschendorf, 2002. 

 
Như thế là, cơ-thể con người không cần “nhập-nội” vào hiệp-nhất xuất từ “bên trên” nhìn xuống 
dưới như tầm-kích này khác của cuộc sống tư-riêng con người. Thật sự, thì khó mà tưởng-
tượng lúc này, là: ta đang hoạt-động từ một hiểu/biết rất khác-biệt về con người và ta cảm-kích 
thiên-tính của Đức Giêsu không mạnh đủ để duy-trì ảnh-hưởng vốn đặt lên trên Nhân-tính 
Ngài. Bởi thế nên, kịp khi ta lớn lên, ta lại sẽ quen gọi Ngài bằng cụm-từ “Đức Giêsu lịch-sử”.  
 
Nói chung thì, lập-trường của các đấng bậc lành-thánh rất đạo-hạnh thời Trung-cổ sử đã 
nghiêng nhiều về thuyết Khắc-kỷ từng chế-ngự nền thần-học thời đó. Kịp khi ấy, ta quả đã thấy 
việc này xảy đến với các vị Tiến-sĩ cùng thời cảm-giác cho rằng: bất cứ đau-khổ hoặc xáo-trộn 
nào về mặt tâm-thân, tự nó, cũng bị xáo-trộn theo cách-thế nào đó, để rồi trở thành mặc-cảm 
đầy những lỗi hoặc tội. Đó, là lý-do cho thấy: tại sao các ngài lại khước-từ sự-việc này nơi Đức 
Giêsu.        
 
Dù, các ngài có hạn-chế thế nào đi nữa về khả-năng này, các ngài vẫn tự mình sống hoà-nhập 
với khó-khăn này. 
 



Có thể, điều này nối-kết với một trong các khía-cạnh thần-học về “đền-tội” lại cứ cho 
rằng: Đức Giêsu có bổn-phận cứu-chuộc ta qua khổ-đau, theo cách-thế Ngài không hề 
vướng mắc lỗi/tội nào hết  -mà khi trước ta vẫn coi đó như cung-cách chịu đựng mọi đau 
khổ. Có lẽ, đây cũng là lý-do tại sao Giáo-hội thời Trung-cổ, lại triển-khai (một cách hơi 
rộng) lòng sủng-mộ sự đau-khổ xác-thể nơi Đức Giêsu, nhưng không nhận ra rằng: Ngài 
cũng đau-khổ cả ở trong lòng, nữa. 

 
Theo tôi, rõ ràng là: ai được trời ban cho quà-tặng hiểu được thế, sẽ không còn hướng về “ác 
thần/sự dữ” hoặc tội-lệ (như: truyền-thống các thượng-tế khi xưa gọi là yetzer hara); hoặc về tội 
nguyên-tổ (như truyền-thống thánh Augustinô, thời trước). Hoặc, lỗi/tội thật sự cũng là chuyện 
dĩ nhiên! Sự-thật rành rành, là: Đức Giêsu-không-hề-mắc-tội lại đã truyền-tải một số quan-điểm 
như thế. Quả là, có nối-kết chặt-chẽ, khác-thường giữa ý-tưởng về sự “nhập-nội” từ bên trên và 
lập-trường “không vướng mắc tội khiên”, giống như thế. 
 
Thánh Tôma, khi về già, lại đổi ý. Và khi ấy, thánh-nhân cũng nhấn mạnh nhiều về nhận-thức 
thâu-đạt (tức: có trải-nghiệm) và Tâm-thần đau-khổ của Đức Giêsu về Thần-hồn. Một trong các 
lý-do đáng kể ở việc này, là vì: ông vốn tiếp-cận và đã nghiệm-suy nhiều, dựa trên văn-bản cổ-
sử từ một Công-đồng ở Hy-Lạp thời cổ/xưa, trong đó có định-nghĩa mang tính Kitô-học của các 
ngài. Và trong đó, đòi Đức Giêsu phải mang chất “người” nhiều hơn nữa. Thánh Tôma tiếp tục 
theo con đường khổ-đau ấy, nên ông tìm ra được một số văn-bản từ các Công Đồng này, ở 
Văn-khố Mục-vụ tại Ý, như: Orvieto và Rôma.  
 
Lại có lý-do đáng kể khác, về sự-kiện thánh Tôma đổi ý không trung-thành với Kinh thánh nữa 
(đặc-biệt, qua thư thánh Phaolô gửi tín-hữu Do-thái), trong đó có ghi: “Ngài học cách vâng lời từ 
sự việc Ngài trải-nghiệm về khổ đau”. Về chuyện này, thánh Tôma là người duy-nhất cải-tân sự 
việc, nên ông chứng-tỏ: ở thời mình, chưa có tác-giả nào lại nghĩ được như thế. Và thời đó, 
cũng chẳng mấy ai dám dõi bước theo chân ông.  
 
Thật cũng lạ, là: nay ta thấy thánh Tôma đã cả gan phá-đổ nền-tảng mới đến thế; cả thánh 
Augustinô lẫn truyền-thống Âu-tinh cũng nghĩ vậy. Thật ra thì, các giáo-phụ thời ấy đã nhất mực 
bác bỏ điều này. Toàn-bộ truyền-thống Giáo-hội về lòng đạo của dân đen đều chối-bỏ đường-
lối mà thánh Tôma đeo đuổi. Quan-điểm ông chọn vào lúc ấy, không xác-nhận là nó có mang 
tính “trung-thành” với truyền-thống Giáo-hội, hay không. Bởi, với dân-gian ở cấp dưới, Đức 
Giêsu lẽ đáng ra phải khác người thường, về mọi mặt! Đức Giêsu mà họ kể, không giống với 
“Đức Giêsu lịch-sử”. Và ta biết được điều đó cũng rất nhiều ở thời mình. Ngài không giống 
người bình thường chút nào hết!  
 
Thật ra, cụm-từ “Verus homo” (con người thực) theo nghĩa trừu-tượng, cũng giống tính “purus 
homo” (con người tinh-chất) thật khó sử-dụng cụm-từ “homo” (con người) để nói về Ngài và về 
ta, theo nghĩa cụ-thể. Và, các ngài đã sùng-mộ rất cao-độ về Đức Giêsu một cách rõ-ràng, và 
bản-chất của Ngài khác hẳn ta, là “con người”! Ở đây, lại thấy có lập-trường chú-giải song-
hành với việc sùng-kính Đức Maria như niềm kiêu-hãnh đơn-độc, về ‘bản-chất hư-hao” của con 
người. 
 
Riêng tôi, lại vẫn nghĩ: thánh Tôma có lẽ đã thay-đổi quan-điểm/lập-trường về Đức Giêsu cũng 
sống thọ thật đấy, nhưng Ngài sống không thọ đủ, để thấy được là: ta đã hàm-ẩn trực-giác của 
thánh Tôma và sức nặng từ truyền-thống khi ấy rất mạnh. Chẳng thế mà, thánh Tôma vẫn duy-
trì tính thần-thiêng của Đức Giêsu tách rời khỏi cội-nguồn sự sống ở nơi Ngài ngay vào lúc 
Ngài được cưu-mang, làm người. Về tính tâm-linh nhận-thức của Ngài, không cần phải phát-
triển tâm-não theo cách-thức nào như thế, hết.  
 
Thánh Tôma và truyền-thống Giáo-hội đã phải duy-trì ý-tưởng cho rằng: có sự-kiện tiến-hoá 
xuất từ “niềm vui thần-thánh” đã thấy ở tầm-kích rất như thế. Chính thánh Tôma và truyền-
thống khi ấy đành kết-luận: niềm vui tự-tại lại biến từ “tầm-kích thần-thiêng” này có trở-ngại do 



quyết-định thần-thánh cách đặc-trưng, đã ngăn chặn không cho sự việc này xảy ra. Đặc-trưng 
này, trở thành phương-kế cuối của thần-học, mà ta đưa vào đó, khi không đủ luận-cứ để hỗ-trợ 
cho sự việc ta khẳng-định. Các nhà thần-học vẫn không muốn nại vào điều mà các ngài từng 
gọi bằng cụm từ “Deus ex machina” (hiểu về Chúa theo cách máy móc) trừ phi ta buộc phải làm 
thế.  
 
Nên theo tôi, hẳn thánh Tôma cũng cảm thấy bất-đắc-dĩ phải làm thế. Giả như ta tin vào đặc-
tính thần-thiêng của Đức Giêsu nơi cuộc sống có sử-tính của Ngài, thì theo luận-lý, ta phải dẫn-
chứng nó mới đúng.  
 
Theo chiều-hướng thông-thoáng, thánh Tôma xem ra chả bao giờ cảm thấy thoải-mái có được 
tư-thế tích-cực về thứ đặc-trưng mà tiếng La-tinh xưa gọi bằng cụm từ “passiones animae” 
(đam-mê vật-thể) nơi Đức Giêsu như Ngài từng trải-nghiệm những thứ và những sự như niềm 
vui, sự diệu-kỳ đầy thích-thú rất tương-tự. Thánh Tôma cũng có vấn-đề, không chỉ vào khi ông 
nói về nỗi-niềm khổ-đau ẩn-tàng nơi Đức Giêsu, nhưng cả về sự an-nhàn tự-tại của Ngài nữa. 
Có lẽ, khi ấy ta sẽ hỏi: điều gì là động-lực chính về tâm-lý nơi Đức Giêsu? Và có lẽ, nó cũng 
tách rời khỏi ý-tưởng của thánh Tôma, thôi.         
 
Cách đây không lâu, một số sĩ-tử tự cho mình theo trường-phái thánh Tôma Dòng Đa Minh, 
như Lm Jean-Pierre Torrell chẳng hạn, lại nhất mực cho rằng Đức Giêsu vẫn không có đặc-tính 
thần-thiêng chút nào, mãi đến khi Ngài chết đi và sống lại từ cõi chết. Nghĩ cách ấy, thật rất 
thực! Và có lẽ, sẽ đồng-hành với sách Tin Mừng theo chiều-hướng mà ngày nay ta hiểu được 
và như thánh-sử viết Tin Mừng vẫn đề-cập trước ngày Ngài Phục sinh, quang vinh.  
 
Thần-học-gia Jean-Pierre Torrell, một lần nữa, lại giải-thích nhận-thức mang sức sống gần như 
siêu-nhân/thiên-thần mà thần-học theo trường-phái Tôma vẫn nghĩ như thế về Đức Giêsu, khi 
Ngài chấp-nhận cho Ngài nhận-thức mang sức sống mới cho chính Ngài, thì Ngài lại biến nó 
thành thể-loại nhận-thức, có sức sống do Cha tặng-ban cho các ngôn-sứ Do-thái thời xưa cổ.  
 
Tựu trung thì, điều này khiến Đức Giêsu bớt mang dáng-hình của “nhà trời”, rất quang-vinh khi 
Ngài “hiện” đến ở với ta. Và Ngài càng giống các ngôn-sứ đích-thực người Do-thái có cung-
cách trần-thế, nơi hiện-hữu thực lịch-sử và đầy tính Do-thái nữa. Cứ tự nhiên, thì điều này tạo 
vai-trò cao cả hơn cho nhận-thức mà Đức Giêsu thâu-đạt được và cả cuộc sống đầy xúc-cảm 
từ đó tuôn ra ngoài. 
 
Hầu hết các thần-học-gia thuộc trường-phái Tôma hôm nay, đều đã và đang theo chiều-hướng 
mới ấy. Riêng tác-giả Bonino, biên-tập-viên của Tập-san Tôma cũng nói lên sự đồng-thuận của 
riêng ông. Xem thế thì, các vị này đều đã gia-nhập hàng-ngũ các thần-học-gia từ các trường-
phái tư-tưởng từng chịu ảnh-hưởng trực-tiếp rất nhiều, từ các biên-khảo/học-hỏi Kinh Thánh về 
“Đức Giêsu lịch-sử”.  
 
Lập-trường chủ-trương nhận-thức mang tính đặc-trưng thần-thiêng rất thánh về “Đức Giêsu lịch 
sử”, nay thuộc nhóm thần-học-gia chủ-trương như thế có con số đang gia-tăng. Hầu như các 
thần-học-gia, nay nghĩ rằng: thánh Tôma chịu ảnh-huởng nhiều từ thánh Augustinô và truyền-
thống Giáo-hội. Và, cũng giống như thánh Augustinô, thánh Tôma không biết đến phương-án 
then-chốt tiếp-cận Thánh Kinh, vốn dĩ giải-toả ông khỏi sức ép của truyền-thống.  
 
 

Ở đây, tôi cũng mở một ngoặc đơn để tự hỏi: không biết các đấng bậc kể trên từng dạy 
học-trò mình hiểu về Nhân-tính Đức Giêsu biến-thái nhiều hơn để trở thành Thiên-tính, 
và các ngài có biết rành-rẽ về sắc-thái đổi-thay như thế không?        

                                  
Đức Giêsu lâu nay được coi như Ngôn sứ Do-thái, từng học-hỏi từ con đường kinh-nghiệm và 
Ngài cũng có cảm-xúc đậm-sâu về tính nhạy-bén của Ngài, nữa. Chắc chắn, Đức Giêsu nhận 



rõ nơi Ngài tính nhân-bản lớn lao hơn nhân-tính nhạt-nhoà đầy tùy thuộc, mà truyền-thống khi 
xưa cứ nghĩ mình phải duy-trì cuộc sống có trí-tuệ và xúc cảm của Ngài. Các nghiên-cứu học 
hỏi về sử-tính và Thánh Kinh, lâu nay cho thấy Ngài càng trở-nên-một-trong-ta, nhiều hơn thế. 
 
Nhưng, cả điều này, thần-học của ta vẫn không thực-sự nghĩ ra cung-cách mà nhân-tính Đức 
Giêsu lại hoạt-động theo nhận-thức rất “tâm-lý”. Ở đây, lại đã thấy đủ mọi vấn-đề rồi. Hỏi rằng: 
Ngài nhận-thức được bao lăm về tương-lai của chính Ngài, kể cả nỗi chết của Ngài nữa? Làm 
sao Ngài trở thành con người “nhập nội” cùng với các cảm-xúc đầy “xung-khắc” thế được? 
Ngài sở-hữu được bao nhiêu an-nhàn tự-tại và thanh thản? Có ví dụ hỏi rằng: làm sao Ngài 
sống đúng chức-năng tính-dục của nam-nhân? Ngài có từng sống giống như điều mà các cụ 
nhà ta khi xưa vẫn gọi bằng thành-ngữ “các phản-ứng khó chịu về xác thịt” hoặc sao đó, được? 
Và cứ thế, còn nhiều thắc mắc đại loại như thế nữa. Đó là vấn-nạn mà khi xưa chưa thấy ai đặt 
thành vấn-đề, một khi thiên-tính che-khuất phản-ứng rất thực và trọn vẹn về tâm-thần nơi nhân-
tính của Ngài.            
 
Đa số các nhà thần-học, nay nhận rằng: đặc-trưng thần-thiêng-rất-thánh không thể-hiện nơi 
cuộc sống đầy nhân-tính của Đức Giêsu trước ngày Ngài sống lại, như thế được. 
 
 

Thật ra thì, không phải tất cả các nhà thần-học đều nhận ra như thế cả đâu. Tác-giả 
Weber đồng ý đặt vấn-đề với thần-học-gia Jean-Pierre Torrel và cuộc tranh-luận giữa hai 
ông chẳng kết thúc được gì. Ở đây, cũng nên xem thêm tác-giả Weber đã tranh-cãi về 
quan-điểm với tác-giả Jean-Pierre Torrell trong Tập san lịch-sử về tín-điều từ thời Trung 
cổ sử (II), Revue des sciences philosophiques et théologiques, 2001, 697-752 [719-725] 

 
Tầm nhìn này, lâu nay được coi như nguồn-gốc mọi nhận-thức và động-thái của Đức Giêsu. 
Điều này có nghĩa: ta không biết được là trong phân-tách cuối cùng vừa qua, mình vẫn không 
giả-định tầm-nhìn là đặc-tính chót hết trong chiều sâu mức-độ nhận-thức nơi “Đức Giêsu lịch-
sử”. Cho đến khi điều này được nghĩ ra, sẽ không còn khó-khăn nào đối với thần-học-gia để 
chấp-nhận quan-điểm nhìn về Đức Giêsu có được từ Thánh Kinh và ý-kiến các học-giả kinh-
điển về sử-học.  
 
Cũng xin thêm ở đây một điều, là: các nhà chú-giải kinh-điển về Thánh Kinh đã tìm ra ngôn-ngữ 
và vị-thế của thần-học-gia hầu như khó có thể hiểu nổi lại có liên-quan đến Đức Giêsu, mà các 
vị đã khám-phá ra được những điều như thế, trong nguồn mạch Kinh thánh. Các ngài thường 
cứ tự hỏi: sao ta không có tranh-luận/bàn cãi nào như thế vậy? Tuy nhiên, các ngài cũng không 
đạt yêu-cầu về truyền-thống đáng kính hoặc về vấn-đề triết-lý ẩn-tàng trong đó, hết. 
 

Hướng tầm-nhìn cảm-thông đặc-tính thần-thiêng của Ngài 

 
Hiện nay, nhiều vị thức-giả ở các nơi trên thế-giới, đang gia-tăng ngờ-vực về đặc-tính thần-
thiêng xảy đến như thành-quả ở động-tác chết dần mòn của mỗi cá-nhân, thường coi đó như 
quà tặng thêm/ngoại-lệ, do từ Chúa. Đặc-trưng này, có được từ bên ngoài trải-nghiệm, sẽ 
không tồn-tại khi cái chết dần mòn chấm-dứt. Theo hiện-tượng-học, thì đó là kinh-nghiệm từng-
trải đáng quí về sự thể “chết dần mòn”. Bởi, chính từ sự việc này, ta buộc phải nhìn vào đó để 
khám-phá ra rằng: sự việc như thế bao-gồm cả chuyện tiếp-cận đặc-tính thần-thiêng của Chúa, 
nữa. 
 
Về ý-nghĩa của cái chết dần mòn, ngôn-ngữ đặc-thù của người Đức đã phân-biệt rõ ràng từ-
vựng “der Tod”, tức sự chết mang tính sinh-lý hoặc xác-thể, khác với từ-vựng “eigentlich 
sterben”, tức: cái chết dần mòn, cho riêng mình. Nay, ta thử xem xét ý-nghĩa ở vế sau xem sao. 
Nơi cái chết dần mòn cho riêng mình, ta đặc-biệt bị ném vào đó (tiếng Đức gọi động-thái ấy là: 
“gewornfen”), tức là: ta không thể thực-thi nó như “dự án” này/khác, cho riêng mình. Chết dần 
mòn cho mình, theo cách hiện-sinh không giống như tình-trạng khả-thi hoặc thứ gì mang tính 



hư-ảo mà ta có thể làm được, nhưng nói đúng hơn, nó giống khả-năng riêng-tư cho riêng mình 
ta, như những thứ hoặc những sự gì đó chỉ xảy đến cho riêng mình, mà thôi. 
 
“Khả-năng xảy đến cho riêng mình”, là một mình trải-nghiệm được, sau khi đã kỳ-vọng và khó 
lòng lẩn-tránh. Điều này, bên tiếng Đức lại dùng từ-vựng “gegenwartig”, tức: cũng trông 
mong/kỳ vọng” như một hiện-thực ta chờ đợi hoặc trông ngóng. Sự việc “chờ” và “trông” như 
thế, lại “chế” ra sự việc xảy đến với ta như “chân trời cuối” mang nỗi niềm ngất-ngây ở thần-trí, 
là những thứ hoặc những sự cuối, để rồi ta cũng sẽ ra khỏi cái “ngã” của chính ta. Do bởi, nó 
mang tính chung-cuộc, nên tự nó đã có vấn-đề của riêng nó và của khả-năng có từ nó mà ra, 
nữa. 
 
Xem thế thì, khi chết đi, ta lại để mất  sự hỗ-trợ từ sự vật ở quanh ta, nên không nắm chắc là: 
có ai còn đến với ta nữa hay không. Đó, là nền-tảng của động-thái ta có được về “cái chết 
chung-cuộc” rồi cũng đến với ta, thôi. Đó, là lý-do lại cho thấy: tại sao cái chết của ta lại mơ-
hồ/nhiều nghĩa như thế. Và, theo nghĩa nào đó, con người của ta không còn sống trọn-vẹn với 
thế-giới này nữa. Và, ta cũng chẳng còn muốn trở nên như thế nữa làm gì.  
 
Theo ý-nghĩa khác, ta vẫn ở trong đó và vẫn bám trụ/dính chùm vào với nó. Hiện-hữu của ta, ra 
như thể mình đang chờ cái chết chung-cuộc của chính mình, cách dần mòn. Ta cũng đợi chờ 
thật đấy, nhưng lại không muốn hoặc chẳng tin vào cái chết dần mòn của chính ta. Đúng hơn, 
ta lại cứ muốn quan-sát người khác đi vào cõi chết; để rồi sau đó, lại có cảm-giác như: ở đó, sẽ 
hiện nguyên-hình sự-thể về cái “đã hiện-hình’ của ta vẫn có mặt, như thể nó sẽ để cái “đã hiện-
hình” của ta ra khỏi hiện-trường mà trong đó ta đang “hiện-hình” với nó.  
 
Thế nhưng, ta vẫn sợ rằng: làm thế, tức là cuối cùng ta có thể đi vào sự hư-không và chẳng 
hiện-hữu gì nữa, hết. Làm sao, sự-thể về cái “đã hiện-hình” của ta lại giống như cái “đang ra 
khỏi” hiện-hữu chung-cuộc, được? Ta thấy nhiều hơn nữa, ở nơi sự thể vẫn cho ta thấy, rằng: 
chính đặc-trưng/đặc-thù của sự-thể “đã hiện-hình” vẫn mang theo nó dấu “triện” hiện-hình của 
sự bất-tử, tức: sự hỗn-hợp nhân-sinh mang tính tự-hủy -và điều này cũng là chuyện tự nhiên, 
thôi-. Thế nhưng, là con người, ta cũng thôi không còn cái “đã hiện-hình” lại đã hiện-thân theo 
nghĩa triệt-để/thẳng-thừng cách nào đó (và không thấy đó là điều phải lẽ). Ngay cả trường-hợp 
ta còn hiện-hình theo thể-loại nào đó, sau khi chết, thì ta không còn và cũng không thể “đã 
hiện-hình/hiện-hữu” theo cung-cách ta thường làm, trước khi chết dần mòn, nữa. 
 
Chết dần mòn, thực-sự, theo quan-điểm này/khác, lại được ta coi như vừa là sự trọn-
vẹn/nguyên-hình của cái “đã-hiện-hình”, vừa theo nghĩa trọn-vẹn như thế, tức: đã chấm-dứt 
không còn là cái “Tôi” nào nữa. Theo nghĩa này, nó như sự phân-hủy hoặc sụp-đổ ở cái “Tôi”. 
Và cũng theo nghĩa này, cái “Tôi” không thể chết thật, tức: như “Tôi” hiện-thực động-tác chết 
dần mòn. Tốt hơn hết, ta nên suy về cái chết-dần-mòn khỏi cái “Tôi”, hơn là cái “Tôi” thực-sự 
đang chết dần mòn… 
 
Nỗi sợ mang tính cánh-chung-luận và ảnh-hình mang tính khải-huyền có thể cũng đến từ kinh-
nghiệm này, mà ra. Đây, có thể cũng cho thấy lý-do tại sao các thức-giả nghiêm-túc lại nói là: 
mình không thể dính-dự vào những chuyện như: có thể có sự sống nào đó sau khi chết; và, lý-
do tại sao các ngài lại ở vào tình-huống không thể dùng lý-trí để hiểu/biết chuyện ấy được …  
 
Các ngài vẫn sợ, rằng: mình không là những “người” sống trong đó. Và vì thế, không thể sống 
cho “họ”, tức: không có bất cứ tương-lai/mai ngày nào hết. Thật ra thì, tất cả chúng ta đều “bất 
khả-tri” chuyện này, nếu ta thật-sự chấp-nhận nó…  
 

Ở đây, tôi cũng xin mở dấu ngoặc nhỏ để bảo rằng: thật ra thì, đó cũng là điều tốt-lành 
để ta tư-duy và nghiệm ra rằng: một số tâm-lý-gia từng nói: nhiều người từng cam chịu 
nỗi khổ-đau tâm-thần lại cứ bảo: “giả như chỉ mỗi cái “Tôi” là chịu đớn-đau/sầu-buồn hệt 
như cái “Tôi” đây, sao lại không chịu nổi như thế… 



 
Theo triết-học, điều đó cũng rất thực, nếu bảo: bên trong và ngang qua cái chết của con người, 
linh-hồn và chủ-thể hiện-hữu (tức con người) vẫn tồn-tại. Thế nên, cũng theo triết-học, thì: ta 
không bị hủy-hoại theo cung-cách triết-lý được. Nhưng, cái “ngã” mang tính tâm-lý-học, xem ra, 
cũng chết một cách từng trải-nghiệm, tức là: chết cho mọi ý-chí có cảm-nghiệm và chết đi cho 
sự “tự-kiểm chính con người mình” cũng như cho việc “hiện-hữu” hay “hiện-hình” nữa.  
 
Điều nghịch-thường, là: ta đã bỏ cả một đời mình để kiếm tìm thứ gì đó, tức: làm động-tác nào 
đó duy-nhất chỉ mình là “mình” (bên tiếng Đức gọi là “eigen”) và nhìn về sự-việc chết dần mòn 
như cơ-hội cuối, để tìm cho ra “sự-thể-là-chính-ta” (mà tiếng Đức gọi đó là “Eigenlichkeit). 
Nhưng, việc ta chết dần mòn  -hơn bất cứ động-tác nào xưa nay ta từng làm-  lại không là 
chính cái “Tôi”, cũng không là cái chết của chính Tôi, sẽ thuộc về Tôi. Chính cái khoảnh-khắc 
làm tiêu-tan ảo-giác về “tính-chất tức-khắc” (như thông thường, mình vẫn bảo: nay, tôi đã nắm 
bắt được chuyện ấy rồi) và cũng làm phá-tán ảo-vọng về “tính lặp đi lặp lại” (mà thường tình, 
người người vẫn nói: “Tôi sẽ lại làm chuyện đó, và lần tới sẽ khá hơn”). Có lẽ, nó cũng tháo-bỏ 
được vấn-đề hỏi rằng: có chăng, một ngữ-cảnh hoặc chân-trời nào ở trong đó; và từ đó đến 
nay, tôi vẫn “hiện-hình như sự việc đà xảy đến”.  
 
Chết dần mòn, là những gì khiến tôi dính-dự và chấp-nhận nó nhưng không “làm thế” hoặc trải-
nghiệm sự việc như “nó là của tôi”. Về việc này, tác-giả Derrida lại khẳng-định bằng lập-trường 
thường vẫn bảo: “Nếu tôi có cùng mục-đích, thì điều ấy sẽ là: chấp-nhận cái chết và công-nhận 
rằng mình đang “chết dần mòn”… Cùng lúc, chết dần mòn là việc không che-đậy mọi hành-
động quyết giấu đi những gì mà cái “Tôi” đặt-để quanh sự-kiện nói về chính “Tôi”! Từ đó, nó trở 
nên thô-sơ/ban-đầu nhiều hơn thuyết-lý hoặc niềm tin nào mà mọi người có thể có, về nó.              
 
Huyền-nhiệm về cái “chết dần mòn” là để cho cái “ngã” của ta được phép ra đi, mà đôi lúc, nó 
cũng tự giáo-dục mình để học-hỏi cách “ra đi” theo cách gọn/nhẹ, sao đó. Làm như thế, lại có 
nghĩa là: mình đi vào trải-nghiệm nào đó nhưng không mang ý-nghĩa của kinh-nghiệm-từng-trải 
rất tư-riêng của cái “Ngã”. Nhưng, lại mở ra cho thấy chủ-thể là “bản ngã” trên một loạt các 
kinh-nghiệm-từng-trải mà lâu nay chính cái “ngã” chưa từng biết hoặc không thể hiểu được, 
vào khi ấy.  
 
Điều này, tạo động-thái sâu-đậm về niềm tin vào Đấng Khác ở vị-thế chưa từng định-đặt. Niềm 
tin vào thứ gì đó, không là sở-hữu chính cái “Ngã” của mình và trong kinh-nghiệm mà Ngã-tâm-
lý không hiểu được, xem ra đi đến định-mức (ít là lúc đầu) tiến dần lên động-thái rất lớn của 
niềm tin. 
 
Có lẽ, nó còn hơn cả “niềm tin” nữa. Bản-thể người, là “tâm-linh trú-ngụ ở xác-thể”. Thần-hồn 
linh-thiêng của ta tường-trình cho cơ-thể ta biết mọi sự. Thế nhưng, “hành-động báo cho cơ-thể 
biết”, lại không làm kiệt-sức “năng-lực” thiêng-liêng của thần-hồn. Thật ra, ở trong đó, còn có 
nhiều “năng-lực” hơn thế. Nó duy-trì năng-lực thiêng-liêng. Và, “năng-lực” ngoại-lệ này, không 
có sẵn cho nhận-thức về chính mình, trong suốt cuộc sống luân-lý/đạo-hạnh của ta. Thế 
nhưng, khi chết đi, mọi thông-tin mà thần-hồn cung-cấp cho xác-thể sẽ ngưng-trệ lại. Và, thần-
hồn sẽ lấy lại mọi năng-lực lâu nay sử-dụng để thông tin cho xác-thể. Toàn-bộ năng-lực ấy, và 
các năng-lực thiêng-liêng còn tồn ở thần-hồn sẽ trở-nên sẵn-sàng theo cung-cách mới mẻ và 
ngay lập tức, cho trí-năng của người vừa chết. 
 
Xem thế thì, sự việc chết dần mòn gọi được là cuộc cách-mạng về nhận-thức-luận. Và như thế, 
con người, qua động-thái chết dần mòn, tiến từ động-tác tin-tưởng rất sâu-sắc vào Đấng Khác 
mà mình chưa biết sự việc hiểu/biết chính cái “Ngã” của mình. Và như thế cũng am-tường 
sự/việc định-hướng ban đầu của chính cái “Ngã” đi đến với Đấng Khác ấy, đến với Thiên-Chúa 
vô-hạn-định, tức Đấng Tạo-dựng nên cái “Ngã” của chính mình. Bằng động-thái như thế, nó đi 
đến việc thông-hiểu và thấy được (tức: am-tường được) về Đấng Tạo-Dựng ra mình. Đây, là 
nhận-thức rất tự-nhiên.  



 
Nhưng, từ nơi đây, lại có thể có vấn-nạn hỏi rằng: như thế làm sao có được khả-năng thực-sự 
phù-hợp với Thiên-Chúa, ngay vào lúc “gặp-gỡ”, để cho phép người-vừa-quá-vãng có được 
trải-nghiệm về sự sâu-sắc của Thiên-Chúa và thấu-hiểu điều sâu-sắc ấy cũng như niềm yêu 
thương chúng cách trọn-vẹn, được? Và như thế, tức là: vui-hưởng một cách siêu-nhiên đặc-
tính thần-thiêng này được? 
 
Kết cuộc là, ta không thể sờ-chạm với thực-tại không do con người làm ra, và kinh-nghiệm-đầu 
của nó lại là hình-thái mới-mẻ của sự “tri-ân” này. Ở đây, tôi cũng đề-nghị mọi người hãy coi đó 
như loại-hình mới, về sự tử-tế nơi con người, và môi-trường. Làm sao sự việc ấy lại có thể xảy 
ra được? Trông-chờ nỗi chết và thất-bại chung-cuộc của gốc-nguồn ‘ảo’ của nhận-thức, đã mở 
rộng cửa cho sự hiểu/biết có loại-hình “ngay lập tức” thức thời hơn. Tôi vẫn tự hỏi: bằng vào 
ánh-sáng hiện-tượng-học, ta có thể nào đi xa hơn thế không? Phải chăng đó là sự thất-bại của 
ý-niệm về cái “Ngã” từng tìm cách tự đứng-vững trong hiểu/biết, khiến cho phép ta trải-nghiệm 
Đấng Khác vẫn đỡ-vực ta đứng dậy và giúp ta thấy được cái “Ngã” đích-thực của chính ta và 
của Đấng Khác rất thực, theo cách “ngay lập tức” mà trước đây không thể nào xẩy ra, chứ? 
 
Điều này, dẫn đến vấn-nạn về vai-trò của Thiên-Chúa nơi cái chết của con người. Phải chăng 
Thiên-Chúa vẫn hành-động trở nên gần gũi với con người nhiều hơn trước, cả vào khi con 
người chết đi, không? Chết dần mòn, có xảy đến khi Thiên-Chúa ra như tiếp cận với ta theo 
cách “quá” gần-gũi như qui-luật của luận-lý, chứ? Sự việc Chúa-đến-với-ta có làm cho “thị-kiến” 
này khởi-đầu không? Và, có tạo cho xác-thể bị vỡ tung không? Cũng có thể như thế lắm. Phải 
chăng, cả hai chức-năng này, là khía-cạnh của cùng một huyền-nhiệm? Tất cả điều này nói lên 
rằng: có thể, không ai có được thị-kiến thần-thiêng như Ngài trước cái chết của chính Ngài. 
Ngay cả Đức Giêsu nữa, cũng thế. Điều đó, thuộc về động-thái chết dần mòn, mà thôi. 
 

Biểu-thức tạo tâm-thân Đức Giêsu 

 
Vấn-đề nền-tảng đặt ra hôm nay, là: làm sao để ta tìm ra được biểu-mẫu sống-động về Đức 
Giêsu lịch-sử khả dĩ cắt-nghĩa được, ít là theo cách nào đó, đường-lối sống của Ngài trong yêu-
thương liên-kết với ta, có nền-tảng đặt trên sự công-chính của Thiên-Chúa với con người? 
 

Ở đây, tôi muốn anh em mình tìm-hiểu thêm tư-tưởng đồng-hành của tác-giả Jean-
Pierre Torrell khi ông sử-dụng biểu-mẫu như thế để rồi hỏi: ông đã đề-cập đến lập-
trường thánh Tôma đến như thế rồi, thì chắc ta không còn có thể tiến xa hơn đoạn 
đường ông đã đi. Theo tôi thì, quá-trình biểu-mẫu có nguồn gốc như thế, cũng xuất-hiện 
nơi lập-trường của Jacques Maritain, nữa.  

 
Ở đây, xin nói thêm đôi điều ngắn gọn về trực-giác của Jacques Maritain được Jean-
Pierre Torrell khai-triển cả đến nỗ-lực của Weber cũng muốn kéo ta về lại với lập-trường 
xưa/cũ do thánh Tôma Akinô diễn-bày. 

 
Tác-giả Jacques Maritain quan-niệm: có 3 “tầng dầy” rất lớp-lang xuất-hiện nơi con người, đó 
là: tiềm-thức, ý-thức và siêu-thức. Các “tầng dầy” này, bao gồm sự hội-nhập, vốn là chìa khoá 
chính của tầng “siêu-thức”. Và tầng cuối, là “tầng dầy” huyền-nhiệm, đầy ân-huệ từ Thiên-Chúa 
cũng như thực-tại sống-động có ý-nghĩa đối với sự công-chính của Chúa như Ngài vẫn gọi. 
Biểu-mẫu này, có thể áp-dụng cho Đức Giêsu và cho ta nữa. Tác-giả Jacques Maritain không 
muốn thách-thức quan-điểm thường-tình có nơi tầng siêu-thức, tức: điều mà Đức Giêsu sở-
hữu đặc-trưng thần-thiêng rất thánh, đã từ lâu. 
 

Ở đây, tôi thấy thật tuyệt-vời khi nhiều người vẫn cố tình tìm cách sắp-xếp các “tầng 
dầy” hiểu-biết tính hiện-thực này, hầu thiết-lập nền-tảng để nhận-thức có thể hội-nhập 
vào con người… 

 



Tác-giả Jean-Pierre Torrell, cũng nhấn mạnh nhiều đến loại-hình nhận-thức xuất-hiện nơi Đức 
Giêsu, khiến ta không cần bảo, là: Ngài phải có đặc-trưng thần-thiêng rất thánh như thế, mới 
hợp lẽ. Tác-giả Torrell, lại chứng-minh cho thấy: loại-hình nhận-thức này, đã “nhập-nội” theo 
cách có-một-không-hai và chỉ mình Ngài mới có, như tầng “siêu-thức” có sự an-nhiên tự-tại 
theo nghĩa hài-hoà, và có quà tặng tràn-đầy chảy vào thần-tính rất Ngôn-sứ của Ngài. Ngài 
không cần đặc-tính thần-thiêng rất thánh, nên mới thế. Và, tác-giả Torrell lại cũng bảo: nơi Đức 
Giêsu, vẫn có đủ chức-năng hiện-diện ở đặc-trưng thần-thiêng nơi Ngài, do các vị ấy lâu nay 
vẫn gán điều đó cho Ngài.  
 
Các nhận-xét về Đức Giêsu, lại đã tạo khác-biệt nơi nhận-thức mang tính ngôn-sứ của Ngài. Là 
ngôn-sứ, Ngài không buộc phải có khả-năng đoán trước tương-lai/mai-ngày của sự-vật, hay 
của ai đó, vốn dĩ nói lên ý-nghĩa của sự việc đúng như người ấy/sự ấy hàm-ngụ.  
 
Niềm an-nhiên tự-tại nơi Đức Giêsu, tạo khả-năng để Ngài có thể hít/ngửi được thực-tại, nhận 
ra nó, và nói về nó rất như thế. Kinh-nghiệm về con người thực của Đức Giêsu, luôn rộng mở 
đến độ nó dẫn Ngài đi vào trực-giác đích-thực. Tác-giả Torrell, gọi đó là ánh-sáng ngôn-sứ “rất 
Kitô”. Ánh sáng ấy, có thể và có khả-năng bổ-sung dữ-kiện học-hỏi mang tính sử-học, tức: vượt 
mọi phân-tích thực-nghiệm. Ở đó, còn có sự khôn-ngoan thông-thái đầy chiêm-niệm, như: thói 
quen vẫn có, tình-tiết nhập-nội, ý-thức hài-hoà, hào-quang chiếu rọi lên mọi sự. Và, ánh sáng 
này có khả-năng thay-đổi phẩm-chất nhận-thức có tính ngôn sứ, tự tạo nữa.  
 
Tác-giả Weber, lại có khuynh-hướng kình-chống quan-điểm thần-học ngày nay, bằng việc quay 
về với lập-trường công-khai/chính-thống của thánh Tôma Akinô, để rồi cho rằng: Đức Giêsu 
luôn sở-hữu cách miên-trường, đặc-trưng thần-thiêng-cấp-kỳ của Thiên-Chúa, mà Ngài không 
cần diễn-bày nó ra bên ngoài bằng ý-niệm nào tương-đối, cả trước khi và sau ngày Ngài sống 
lại, cũng thế. 
 

Xin mở thêm một dấu ngoặc nhỏ, ở đây, để vấn-đề được sáng-tỏ, hầu khẳng-định: thánh 
Tôma Akinô, thật ra, chưa bao giờ gọi đó là “đặc-trưng thần-thánh”, hết. Nhưng đúng 
hơn, thánh-nhân lại đã quả-quyết cách trực-tiếp, rất cấp kỳ. Dù sao, thì thánh-nhân lại 
cũng nói: đặc-tính thần-thiêng rất thánh của Chúa vẫn có đó, cả vào khi các thần-học-gia 
định ra như thế. 

 
Tác-giả Weber lại chủ trương: Đức Giêsu sở-hữu nhận-thức đặc-trưng/đặc-thù  một cách thấm-
thía, đậm sâu. Trong khi tác-giả hiểu sự việc này xẩy đến với Đức Giêsu giống thiên-thần, thì 
tác-giả Torell lại nghĩ: nhận-thức nơi Đức Giêsu cũng thẩm-thấu và đậm-sâu như ngôn-sứ nào 
khác vẫn có. Và, đó là nhận-thức thần-thiêng nơi Ngài, rất đặc-thù. Thế nên, Đức Giêsu sống 
bằng nhận-thức từng-trải của chính Ngài.  
 
Và, triết-gia Weber còn biện-luận: thánh Tôma chọn lập-trường của riêng ông để không bị lệ-
thuộc vào tư-tưởng của bậc thày tiền-nhiệm là thánh Augustinô. Bởi lẽ, thánh Tôma coi đó như 
điều cần-thiết có sẵn nơi Đức Giêsu, hầu Ngài có thể sống như Ngài từng sống. Tác-giả 
Weber, lại quả-quyết: đặc-trưng thần-thiêng cấp-kỳ của Đức Giêsu vượt mọi ngôn-từ, đã dẫn 
Ngài đi vào nhận-thức sâu-sắc ngay từ đầu, về những gì xảy đến theo cách tượng-tự như 
đường-lối Thiên-Chúa thấy. 
 
Tác-giả Von Balthasar, vốn dĩ không thuộc trtường-phái Tôma, lại có khuynh-hướng theo 
phương-cách riêng khả dĩ giúp ông nói về cái đẹp huyền-diệu khi bảo rằng: đời người, có hai 
lựa chọn để sống tốt-đẹp. Một, là: lực hướng-tâm, tức: lực tập-trung hướng về bản ngã của 
chính mình. Còn chọn lựa kia, là: lực ly-tâm, tập-trung vào các quan-hệ mình có với người 
khác. Sống đời thực-tế, ngang qua đặc-tính thần-thiêng rất thánh, là điều đưa ông vào với nỗi 
niềm từng suy-nghĩ: Đức Giêsu bao giờ cũng làm thế. Điều này, đưa Ngài vào với lối sống theo 
hướng ly-tâm. Thật ra thì, Ngài phải sống nếp sống bao gộp hết mọi người, mới đúng. Chính vì 
thế, Ngài tỏ-lộ cách đích-thực như Thiên-Chúa thấy, cốt để ta cũng yêu-thương mọi người và 



mọi sự như Thiên-Chúa vẫn thương-yêu ta. Và khi đó, ta sẽ đính-kết với mọi người và mọi sự 
như sự thể rất hiện-thực. 
 
Nhận-định của các tác-giả trên, tổng-hợp thành “biểu mẫu” để ta có thể nhận ra Đức Giêsu là 
Đấng nào và làm sao Ngài lại có thể “nhập-nội” vào với Ngài nhận-thức lý-trí và tâm-lý, như thế 
được? Bản thân tôi, rất cảm-kích biểu-mẫu này, hơn các đặc-tính khác ghép vào tầm-nhìn của 
Đức Giêsu hoặc những gì tương-tự. Điều này, tạo nguồn-gốc cho các hội-nhập vào sự sống 
với hiểu biết tâm-lý nơi con người.  
 
Tiếp đến, tôi sẽ tìm cách khai-phá thêm, để xem: làm sao mà sự việc như thế lại có thể xảy ra 
được? Rồi sau đó, ta sẽ cùng nhau phê-phán/luận-bàn về những điều tương-tự. Làm thế, ta sẽ 
có dịp xét xem: đó có là đòi-hỏi quá đáng cho ta và cho Đức Giêsu không? 
 
Để khai-phá thêm nhiều điều, ta cần đường-lối giải-thích nào mới-mẻ hơn về những gì có nghĩa 
trở-thành người. Để rồi, từ đó, ta có khả-năng tiếp-cận Đức Giêsu, theo chiều-hướng ấy. Vậy, 
ta hãy thử dựng biểu-mẫu cho những chuyện như thế, xem sao. 
 
Nơi người thường, bao giờ cũng có 3 tầm-mức hội-nhập gộp chung lại. Tầm-mức dưới thấp, là 
xác-thể có tương-quan với siêu-linh, nằm ở tiềm-thức con người. Thứ đến, là: tầm-mức trung-
hoà, tức: những gì chứa-đựng ý-thức chủ-thể, hoặc: mình nghĩ về mình. Và, cuối cùng, là: tầm 
mức trên cao, tức: siêu-thức. Chính ở nơi này, Thiên-Chúa đến hiện-diện nơi ta, qua sự-kiện 
Thần-Khí Ngài đến dựng lều trú-ngụ và ban ơn cho ta cùng mọi người. Việc này, tựa như ánh 
thái-dương thẩm-thấu bầu khí-quyển ta hít/thở. Đây, là lằn sáng đậm-sâu/thâm-thúy ở bên 
trong. Và, chiều-kích này, làm một trong ta theo cách hội-nhập. 
 
Nay, ta hãy nhìn vào tầm-mức dưới thấp, tức: tiềm-thức. Triết-gia phân-tâm-học Sigmund 
Freud đã khám phá ra nó, vào độ trước. Đây, là tiềm-lực có ở trong đó như thứ năng-lực tâm-
thần. Nói thế, không có nghĩa bảo rằng: nó tha hồ hoành-hành ngược xuôi/ngang dọc. Nó 
mang ý-nghĩa hoàn-thành một ý-lực, tức: làm được thế là nhờ vào biểu-tượng. Nó cần đến tiến-
trình biểu-tượng-hoá mọi sự và mọi thứ. Và, có hai cách để làm việc này. Một, theo hình-thức 
biểu-tượng. Theo cách này, nó diễn-lộ ra bên ngoài bằng biểu-tượng cho thấy tính yếu-kém 
của nó, khi hội-nhập vào trong ta. Và, đây là những gì đưa-dẫn các nhà phân-tích đi vào loại-
hình nhận-thức không “nhập-nội”. Cách-thức kia, lại mang tính “siêu-thăng”, tức: diễn-lộ chính 
con người mình ở lĩnh-vực cao hơn, theo cách “nhập-nội”.  
 
Chìa khoá cho lực tâm-thân đi từ việc biểu-tượng-hoá đến siêu-thăng thì như thế, tức: vẫn sử-
dụng các ẩn-dụ. Bởi, ẩn-dụ biến ta thành con người bằng xương bằng thịt. (Trong quá khứ, ta 
thụ-giáo nhiều về ý-tưởng trừu-tượng hơn về ẩn-dụ; và ta cũng được huấn-luyện nhiều về 
động-thái đi vào ẩn-dụ, nữa). Để có thể tự kềm chế con người mình, ta buộc phải ngăn-chặn, 
không để chúng lên thẳng với ta bằng ẩn-dụ.  
 
Thường thì, ta cũng cần đến biểu-tượng, nghi-thức phụng-vụ hoặc lễ lạy và nhiều thứ khác 
nữa. Thế nhưng, ẩn-dụ có đó để làm gì? Nó có là phương-án giúp ta vượt năng-lực sống-
sượng ở đời, không? Từ-vựng “biểu-tượng” bên tiếng Hy-Lạp đến từ ảnh hình về hai mảnh gỗ 
có bờ mép lún phún, lởm-chởm. Vào độ trước, chúng từng gộp chung là một. Nhưng, nay đã bị 
vỡ tung thành hai mảnh, tách rời nhau. Mảnh này kiếm tìm mảnh kia, mãi không ngừng. May, 
nhờ có thiên-nhiên ra tay hất-tung chúng vào với nhau, nên mới thế. Về sự-kiện này, tiếng Hy-
Lạp gọi đó là: “sym-ballein” mang nhiều ý-nghĩa… 
 
Nay, ta hãy nhìn vào tầm-mức trung-hoà, tức: nhận-thức chủ-thể. Thật ra, cũng khó mà nắm 
bắt được nó. Bởi, nó là sự tương-phản, rất trái ngược. Cùng lúc, nó vừa sáng-lạn vừa tối tăm. 
Nhờ nhận-thức chủ-thể, ta biết được chính mình một cách hồn-nhiên/bất chợt. Nhưng, ta vẫn ở 
trong tăm-tối, chẳng biết gì về tầm-mức ở trên, chốn cao xa trú-ngụ trong ta. Và, ta cũng không 
nắm rõ sự hiện-diện của chúng, nữa. Ở đây, ta không thấy chúng cách rõ rệt được.  



 
Thánh Gioanna thành Arc có lần được hỏi: “Chị có bao giờ ở vào tình-trạng tràn đầy ơn thánh 
không?” Thì, thánh-nữ trả lời: “Nếu tôi được thế, thì Chúa sẽ gìn-giữ tôi ở đó mãi. Còn, nếu tôi 
không được thế, thì Chúa cũng sẽ đặt tôi vào trong đó, rất chóng thôi.” Trong khi chờ đợi, 
thánh-nữ vẫn sống vững-mạnh bằng niềm tin đích-thực của chị. Thường thì, vị nào sống tốt-
lành/hạnh-đạo khám-phá ra được “tâm-linh” khiến mình nghĩ: cũng nên nhìn kỹ toàn-bộ cuộc 
sống, ở trong đó. Nếu không làm thế, các vị ấy, có thể, cũng đi vào cuộc sống có nó ở đó rồi. 
Tuy nhiên, một phần của tầm-mức thấy rất rõ bên trong con người mình, là những gì khiến ta 
hoàn-thành việc “cắm chặng” đầy ý-nghĩa đổi thay chân-trời sống, của mình. 
 
Ta có thể tiếp-cận thứ gì đó, hơn cả ẩn-dụ nói ở đây. Đó là định-nghĩa. Và, định-nghĩa này, lại 
vẫn nói về “con người”. Bởi thế nên, ta có thể “cắm chặng” con người mình vào người nào đó 
thực ra là chính ta, nơi hữu-thể không thay đổi. Đây là thứ tương-quan giữa ta và thực-tại có 
trong ta. Nó tạo an-ninh vẹn-toàn cho ta, qua “hữu-thể người”. Đó, là phần siêu-nhiên hàm-ngụ 
ở trong đó, nếu muốn gọi thế, và ta hoàn-toàn tốt-lành tự-nhiên, giống như thế. Đây, còn hơn 
cả tâm-lý-học nữa. Bởi, nó có ý-nghĩa nền-tảng cứ hỏi rằng: ta là ai mà như thế? Hỏi thế, cả khi 
ta có sẵn hay không lời nào để nói lên điều ấy, nữa. 
 
Nay, ta nhìn vào tầm-mức cao hơn, tức: giai-tầng của siêu-thức. Đây, là giai-tầng thần-thiêng 
siêu-phàm ở trong ta. Nó, như trở-thành quá nhiều thứ đối với ta. Nó, tựa hồ lằn-sáng ánh-
dương chiếu rọi bầu khí-quyển. Mắt ta, không tài nào nhìn nó cách trực-tiếp, được. Ta yêu-
thương Chúa và ao-ước thấy những gì về Ngài nhiều hơn bao giờ hết.  
 
Trong yêu-thương đích-thực, luôn có sự đồng-cảm/đồng-thuận rất chân-phương đối với Chúa. 
Ta nhận ra điều này, nơi động-thái của các vị cao-niên cứ ngồi đó hàng giờ ở ghế nhà thờ, 
nhiều buổi lễ. Vì ngồi thế, nên các vị mới thấy mình gần gũi Chúa nhiều hơn nữa. Đó, là sự 
gần-gũi đầy tình thương. Chắc hẳn, Chúa cũng đồng-cảm thương-yêu các vị hệt như thế! Giữa 
các vị và Thiên-Chúa, có sự hoà-âm hợp-giọng rất đồng-điệu, và ngược lại.  
 
Bằng kinh-nghiệm này, các vị cao-niên ấy hiểu được Chúa theo cách khôn-ngoan cũng rất 
thực. Các vị, sống trong nhận-thức thương-yêu đầy tích-cực, khiến các vị sẽ không bị ngã gục, 
hay sao đó. Đây, là huyền-nhiệm. Một huyền-nhiệm sâu-sắc hơn cả ý-tưởng đậm nét, tức 
đường-lối giúp ta yêu Chúa và sống với Chúa cách thân-tình.  
 
Bằng biểu-mẫu trọn-vẹn, ẩn-dụ lại đưa ta đi vào trạng-thái siêu-hình-học, để rồi cùng ta đi vào 
huyền-nhiệm. Và, việc siêu-thăng/biểu-tượng-hoá dẫn đến việc cắm-chặng thực-tại đầy ý-
nghĩa, rồi dẫn ta đi vào sự sống vượt tầm-nhìn rõ nét trong quan-năng sống vì Chúa, và cho 
Chúa. Đây, là biểu-mẫu hoạt-động thật hữu-ích về những gì mang ý-nghĩa trở-nên con người, 
là ta.   
 
Đến đây, có vấn-nạn: ta có thể áp-dụng biểu-mẫu này vào với Đức Giêsu được không? 
Giả như Đức Giêsu sống như thế, có lẽ ta sẽ thấy: làm sao Ngài lại có thể đi vào sự công-chính 
bao-gộp hết mọi sự? Và, Ngài tặng ban sự sống cho ta, như thế? Đây là dự-án tốt lành. Nhưng 
sẽ không hoạt-động dễ-dàng đến độ thế. Ta phải đưa vào dữ-kiện, thứ truyền-thống mình từng 
chấp-nhận về Đức Giêsu. Để có thể nhìn vào Ngài, nơi đây, cách trọn-vẹn và có khi còn phải 
đảo-ngược biểu-mẫu ấy, cũng không chừng. 
 
Nay, ta hãy bắt đầu nhìn vào tầm-mức trên cao có ở nơi Đức Giêsu.  
Đức Giêsu khác với con người chúng ta, vì Ngài sống ở đó; hoặc, Ngài sống theo cung-cách có 
tầm-nhìn vào Thiên-Chúa cách trực-tiếp; và lúc nào cũng triền-miên như thế. Hoặc, như ngôn-
từ được các tác-giả sử-dụng, là: bằng thứ gì đó như “ánh-sáng rất Kitô”, tức: chức-năng tương-
đương với tầm-nhìn này. Không ai có thể sống như thế được. Đức Giêsu thấy được sự thật rất 
đích-thực về Thiên-Chúa, ngang qua sự thật cũng rất thực về mọi thực-tại. Ngài giáp mặt trực-
diện với tất cả những thứ và những sự như thế; và Ngài yêu-thương hết tất cả theo cung-cách 



giống hệt thế. Đây, là ý-nghĩa của việc Đức Giêsu hành-xử đối với ta: Ngài luôn có mặt ở đó, 
trong trạng-huống rất đích-thực của Thiên-Chúa và của tất cả mọi sự như Thiên-Chúa sờ chạm 
vào đó. Huyền-nhiệm trong ta, là “phương-thuốc giải cứu” đề ra cho nhận-thức hạn-hẹp trong 
hiện-tại về Thiên-Chúa. Nơi Đức Giêsu, không có gì cần giải-cứu, hết. Ngài nhìn thấy, sống 
thực và yêu-thương Thiên-Chúa cách trọn-vẹn qua mọi sự. Điều này, tác-động lên mọi sự như 
Ngài từng làm cho hết mọi sự. 
 
Nay, ta đi vào tầm-mức trung-hoà có Đức Giêsu ở trong đó.  
Đức Giêsu biết Ngài là ai. Ngài không cần “cắm chặng” và cũng chẳng cần tìm sự an-ninh/an-
toàn gì trong đó. Nơi Ngài, chẳng hề có bất cứ khuôn-đúc nào khuất-tất. Tất cả đều sáng tỏ. 
Đức Giêsu lúc nào cũng tuyệt-diệu tràn-đầy trong mọi sự. Ngài thường ra đi một mình vào chốn 
lặng thinh. Ta cũng thế. Ta có thể sống như Ngài và giống Ngài nếu ta có tầm-nhìn trực-tiếp đi 
vào với Chúa; hoặc, có khả-năng tương-tự như Ngài. Động-thái ban-đầu, có thể là sự tri-ân, 
diễm-tuyệt, kỳ diệu… Động-thái ấy, vượt quá khả-năng của ngôn-ngữ. Ta không thể là nô-lệ 
cho ngôn-từ. Ngôn-ngữ hay từ-vựng rồi cũng ngã-gục. Đức Giêsu sống thực nơi huyền-nhiệm 
vượt mọi từ-ngữ. Ngài biết rõ, từ-ngữ có giới-hạn của nó và Ngài sống thực với nó như việc tự-
nhiên, mẫn cán. 
 
Có lẽ đó cũng là lý-do cho thấy: tại sao ta có khuynh-hướng tập-trung vào các kỳ-công do Ngài 
làm, hơn lời Ngài nói với ta, và cho ta. Mọi hành-động, tự nó bộc-lộ sự sống của chính bản-thể 
làm nên chúng. Hành-động của Đức Giêsu, cũng diễn-tả toàn-bộ thực-tại Ngài vẫn từng sống. 
Toàn-bộ sự sống có hành-động của Ngài, là sự “chú-giải”và “giải-trình” về các hữu-thể. Chú-
giải, là giải-nghĩa và chú-thích ý-tứ sự việc Ngài làm. Là, mở ra cho mọi người thưởng-lãm, 
cách thú-vị. Để từ đó, ta thấy rõ hơn và thấy đó như thành-phần gồm tóm mọi sự trong đó… 
 
Đức Giêsu thấy mọi sự nơi mọi người, theo cách trọn-vẹn như thực-tại Chúa vẫn thấy ở bên 
ngoài. Điều Ngài thấy, bao gồm mọi thứ không phân-biệt thứ nào hoặc sự gì. Tất cả mọi sự và 
mọi thứ đều rất thực. Thiên-Chúa biểu-tỏ mọi sự cách rõ rệt, đồng đều nơi mọi người. Tính 
trung-thực thần-thánh, chính xác tóm gọn trong việc “bao gộp hết mọi sự” ở Thiên-Chúa. Không 
gì có thể hoặc tiếp tục như thế, ngoại trừ với Chúa. 
 
Đó, là “sự Công-chính của Thiên-Chúa” vẫn có nơi Đức Giêsu. Đó, không là sự công-bằng về 
luật-pháp mang tính con người, ở đời. Đó, cũng không là siêu-hình-học theo nghĩa kỹ-thuật. Có 
lẽ Đức Giêsu từng tĩnh-lặng ngồi một mình để tự hỏi chính mình Ngài, những câu như: thực sự 
điều đó có nghĩa gì? Nhưng, Ngài đạt mấu-chốt đích-điểm khi làm thế, theo cách khác mọi 
người. Nơi Ngài, sự thể tuôn chảy rất xuyên suốt tự bên trong con người Ngài. Từ, tầm-nhìn và 
sự kỳ-diệu trọn-nghĩa của tất cả mọi sự, như Ngài vẫn thấy chúng gộp-chung-làm-một với 
nhau. Đó là siêu-hình, nếu ta gọi được như thế. Và, Ngài không cần đi tới đó mới thấy được sự 
an-ninh/an-toàn của chính Ngài, như ta thường làm. Bởi, an-ninh/an-toàn, đối với Ngài, không 
là gì! 
 
Nay, ta trở về với tầm-mức-dưới-thấp nơi Đức Giêsu.  
Ngài có-mặt-ở-tại-nhà theo tầm-mức thấp nhất của thực-tại. Ngài nhìn mọi sự như gốc-nguồn 
xuất phát ẩn-dụ, qua đó Ngài thấy được sự cao cả. Ngài có-mặt-ở-tại-nhà với trái đất, với xác-
thể, tính-dục và với hết mọi sự việc mà ta không thể hiện-thực. Ngài vui mừng sử-dụng những 
thứ và những sự như thế, để biến chúng thành ảnh-hình, biểu-tượng cũng như ẩn-dụ về những 
gì kín-ẩn ở bên trong con người Ngài, và bên trong Chúa. Ngài làm thế, với sự tự-do cao cả. 
Động-lực tuôn chảy xuyên suốt từ tầm-nhìn tạo cho Ngài khả-năng lớn lao/cao cả là như thế… 
 

Ở đây, khi làm nổi bật “biểu mẫu” con người, tôi đảo ngược nhiều thứ. Ở nơi mình, ta 
bắt đầu từ chỗ thấp rồi tiến lên tầm-mức cao hơn. Nơi Đức Giêsu, Ngài lại khởi từ trên 
cao và hoạt-động đi trở xuống những gì ở dưới thấp. Đó, chính là Nhập-thể. 

 



Đức Giêsu sống tiếp-cận, nhập-nội sự diệu-kỳ cách trực-tiếp; và qua đó, Ngài biến mọi sự 
thành ẩn-dụ. 
 
Biểu-mẫu về giai-tầng nhận-thức, sẽ vẽ theo sơ-đồ như bên dưới: 
 
Với người thường là chúng ta: 

Tầm-mức dưới thấp: tâm-thân/xác-thể (vô-thức có ảnh-hưởng từ ý-thức) hoặc 
thân-xác đầy “dục-tính” 

 sự “tăm tối” ta không tài nào hiểu trọn vẹn 
 là NĂNG-LƯỢNG GẶP GỠ BIỂU-TƯỢNG 
 biểu-tượng không triệu-chứng (dẫn đến tình-trạng loạn thần-kinh)           
 nhưng biểu-tượng an-toàn (dẫn vào tình-trạng thăng-hoa) 
 tự-diễn theo cung-cách có được 
 Ý-NGHĨA ẨN-DỤ  
 
    Tầm-mức trung-hoà: nhận-thức chủ-thể (“Tôi” tạo ảnh-hưởng lên cuộc sống) hoặc 
 tranh tối-tranh sáng nơi nhận-thức 
 tranh tối: ân-huệ cao cả (tôi vẫn sống trong ân-huệ chứ?)  
 tranh sáng: khi CẮM CHẶNG Ý-NGHĨA đổi-thay chân-trời 
 tức: tôi liên-hệ với thực-tại, 
        tôi sống an-toàn trọn-vẹn như con người, theo  
 NGHĨA SIÊU-HÌNH HÀM-ẨN 
 
    Tầm-mức trên cao: ân-huệ/quà tặng/nhân-đức (ánh-dương xuyên-thấu khí-quyển) 
 vùng tối nửa vời 
 ánh sáng chói chang, tôi thấy mình một phần đang ở trong bóng râm đen 
 tôi cảm-nghiệm nó trong thương-yêu và kéo dài khi trời sáng 
 đó là ý-hướng tạo cho ta 
 SỤ KHÔN KHÉO CHẢY TỪ TÌNH THƯƠNG hoặc sống “ngang qua”  
 hy-vọng đầy nhẫn-nhục, trong HUYỀN-NHIỆM đích-thực  
 
Với Đức Giêsu: 
 
     Tầm-mức trên cao: GẦN GŨI THIÊN-CHÚA (có tầm-nhìn hoặc tình-huống tương-tự) 
 trút bỏ khả-năng của bất cứ tăm-tối nào 
 và bất cứ tranh tối/tranh sáng hoặc tối nửa vời 
 tuôn chảy lên tầm-mức dưới thấp  
 không phải để giải-cứu chúng, 
 nhưng để chúng sẻ-san nơi THỰC-TẠI CẤP KỲ 
 
     Tầm-mức trung-hoà: Ý-NGHĨA DIỆU-KỲ Ở TƯ-THẾ TRỌN-VẸN  
 xem như thế 
 Đức Giêsu không cần phải đau-khổ vì Ngài không đưa chúng vào lời, 
 nhưng Ngài vui hưởng sự việc Ngài có thể, dù lời của ta ra sao  
 và 
 Đức Giêsu thực-hiện hành-động trong mọi sự có ý-nghĩa, khiến nó 
 trở-thành mặc-khải có từ Thiên-Chúa  
 không kỳ-thị như “chú-giải” – “giải-trình” ý-nghĩa 
 của BAO GỘP KHÔNG CHỌN LỌC 
 ‘trung-thành với Thiên-Chúa và thực-tại’ không đứt-đoạn 
 đây là ‘siêu-hình-học’ về thực-tại chịu ảnh-hưởng của 
 nhập-thể… và tầm-nhìn cấp-kỳ. 
 
 Tầm-mức dưới thấp: CÓ-MẶT-Ở-TẠI-NHÀ BẰNG ẨN-DỤ nơi ngôn-ngữ 



 đặc-biệt ở ‘dưới đất’ 
 điều này phù-hợp với việc NGÀI LÀ NÔNG-DÂN, có liên-hệ với 
 trái đất. 
 
Theo tôi, sơ-đồ biểu-mẫu này cung-cấp nhiều kỷ-luật đối với những gì mà các nghiên-cứu học-
hỏi về Đức-Giêsu-lịch-sử không hoà-đồng được. Biểu-mẫu này, cho thấy nguồn-gốc sự việc 
Đức Giêsu bao-gộp mọi sự, một cách rất công-bằng. Không có gì, cả đến lịch-sử, lẫn xã-hội-
học hoặc bộ-môn văn-hoá nào khác có khả-năng giải-thích được: làm sao con người lại có thể 
sống với động-lực bao-gộp sự công-bằng/công-chính một cách vô-hạn-định được? Đó, không 
là cánh-chung-luận hoặc sự khôn-ngoan nào đó, không mang tính chính-trị; hoặc, cả đạo-
đức/chức-năng nữa; nhưng thật ra nó có ý-nghĩa nhiều hơn thế. Nó liên-hệ đến cung-cách duy-
nhất do Chúa làm nên mọi sự. 
 
Tất cả những thứ này, đối với tôi, xem ra đòi-hỏi lối giải-thích mới, về mọi sự-thể ở con người. 
Thật ra, vấn-đề đặt ở đây là: điều gì có ý-nghĩa như một “nhập-nội” vào với con người? Đức 
Giêsu có được sự công-chính bao gộp hết mọi sự, từ nơi đâu? Ở đây, ta đang nói về chính 
chúng ta và cả Đức Giêsu nữa…. 
 
Vấn đề quan-yếu với tôi là: đòi-buộc như thế, có vượt quá khả-năng con người không? Điều 
này, vẫn tạo cho Đức Giêsu luôn thương-yêu người bình-dị, ở đời. Thế nhưng, điều đó có 
khiến ta tạo nên một Đức Giêsu là Đấng quá “thần-thiêng thánh-hoá” cốt buộc Ngài về với lớp 
người bình-dị, không? 
 
Từ đó, tôi lại có thêm vấn-đề để đặt ra, tuy hơi do-dự, nhưng tạo hấp-dẫn cho biểu-mẫu nói ở 
trên, tức: nhấn-mạnh vào động-lực thúc-đẩy, sẽ đồng-điệu với truyền-thống thần-học, nói 
chung.  
 
Muốn thành người thực-thụ, ta có cần siêu-thăng hoặc biến mọi sự thành ẩn-dụ hoặc biểu-
tượng vào mọi lúc, không?  
 
Chắc chắn, có nhiều thứ trong cuộc sống vẫn tiến-triển theo cách trực-tiếp, không kiểu-cách 
nhiều như thế. Theo tôi, thánh Tôma Akinô vẫn chủ-trương bênh-vực nhận-thức bình-dị có 
được qua kinh-nghiệm từng-trải nơi Đức Giêsu. Điều đó, đòi ta lui lại đằng sau một chút, để làm 
cho Ngài có thêm chút thơ mà trở-thành Đấng siêu-thăng thật siêu-đẳng. Muốn “hội-nhập” 
chung sống với ta và trong ta, có lẽ: Ngài cũng sẽ không làm như thế… Và như thế, có lẽ giống 
ta nhiều hơn, tức: đặt nặng những điều Ngài từng làm thế, xem ra mới có nghĩa thế nào là 
Nhập-thể, rất đích-thực! 
 
Nay, để sống một đời sống của “người con” được tặng-ban ân-huệ, ta cũng không cần phải có 
cho bằng được nhận-thức thần-thiêng như thế. Hoặc, không cần phải có những hành-xử hoặc 
sinh-hoạt tương-tự. Đối với ta, lúc này, điều cần hơn cả chỉ là: yêu-thương. Và, đó cũng là 
những gì ta đang có. Yêu thương, có sự đồng-điệu và đồng-thuận với một Thiên-Chúa từng 
khiến ta trở-nên như thế, và có sự thôi-thúc về những gì mà ta gọi là “nhận-thức huyền-nhiệm” 
(không kể những gì được các học-giả khi xưa thường đe-nẹt mỗi khi viết rất sai về chuyện ấy). 
Theo tôi, nếu ta nhận rằng: không có cái-gọi-là Nhận-thức thần-thiêng nơi Đức Giêsu, và nhận 
ra rằng: ta phải đồng-thuận để bảo rằng: không có gì tương-tự như thế ở nơi Ngài, khiến Ngài 
khó có thể hội-nhập, thì ta sẽ kết-luận thấy được là: Đức Giêsu giống ta nhiều hơn, nơi đây. 
Ngài sống thực nhiều hơn, bằng loại-hình yêu-thương ta vẫn có, hơn là: bằng bất kỳ loại-hình 
‘nhìn mọi sự’ theo cung-cách ‘ở trên trời’, của người nhà trời. Và tình thương-yêu nơi Ngài, nếu 
nói được như vậy, thì cũng giống như sự việc trên thực-tế, là: hãy ra ngoài mà đến với những 
người có nhu-cầu nhiều hơn ta, và đứng lên mà chống-chọi mọi khuynh-hướng chính-trị cứ 
luôn vùi dập, nhận chìm người ở dưới, rất thấp cổ bé họng. 
 



Càng ngày tôi càng có khuynh-hướng nghĩ rằng: khi ta chết đi, ta sẽ có trọn-vẹn tầm-nhìn về 
Thiên-Chúa. Nhưng, trước khi chết, âu cũng là chuyện bình thường rất “con người” đích-thực 
là: đừng nên có tầm-nhìn tương-tự (chí ít, lại cũng bảo: hãy nên có động-thái lành-mạnh về 
tâm-lý và đừng chuốc lấy cho mình những gì là giả-hiệu hòng thay thế). Nay, hãy sống-thực 
niềm tin-yêu của mình và để đầu óc hoạt-động theo cách có lý lẽ. Trong khi trông mong một 
tầm-nhìn như thế, khi ta chết, cũng là và sẽ là cuộc cách-mạng về nhận-thức-luận. Nhưng, nay 
tôi thấy rất vui, là: mình không thực-hiện cách sớm-sủa cuộc cách-mạng ấy. Cũng là điều hay 
và rất tốt, là: được sống trước khi điều đó xảy đến; và không cần tìm-kiếm những gì thay thế 
nó. Theo tôi, hiện thế-giới đang có khuynh-hướng gia-tăng chuyện mọi người nghĩ, rằng: Đức 
Giêsu cũng rất vui khi Ngài sống giống như thế. Và, đây là thực-tế và là thực-thể của “nhập-thể” 
ở với ta, những người vẫn sống theo cách-thế của người thường, bình-dị như thường-lệ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PHỤ  LỤC  
 
* 
 
 
 

Ơn Cứu-Chuộc  
trải rộng trên mọi việc con người làm 

 
Ngày 7 tháng 7 năm 1871, thánh An-phong đệ Ligôri được Toà thánh chính-thức tuyên-phong 
làm Tiến-sĩ Hội thánh, cộng thêm một số hàm-lộc khác, trong đó có việc ca-tụng thành-quả đặc-
trưng/đặc-thù mà thánh-nhân đã đạt được trong những năm tháng sống đời mục-vụ. Thành-
quả rõ rệt nhất, là việc thánh-nhân đã cải-tân tinh-thần bác-ái/sủng-mộ mà các Kitô-hữu vẫn có 
với Giáo Hội. 
 
Thánh AnPhong lên đường rao giảng cho mọi người biết: ta được tràn đầy Ơn Cứu-chuộc, là 
do Chúa tặng ban một cách “nhưng-không”. Và, huệ-lộc thánh An Phong đạt được, đã trở-
thành linh-đạo cho hết mọi người chứ không chỉ riêng ai, ở đâu đó. 
 
Sĩ-tử Dòng Chúa Cứu Thế khắp nơi, được giao-phó trọng-trách chuyển-trao cho dân thường ở 
huyện đường-lối hiệp-thông với Thiên-Chúa, vốn dĩ là việc rất quan-yếu. Tác-giả Sam Boland, 
từng ghi trong sách do ông viết, lại đã bảo: “Nhiều người lâu nay vẫn nhớ tâm-tình yêu 
mến/cảm-kích mà từ lâu các nhà thừa-sai đã đem đến ở nhà thờ hoặc nơi toà hoá-giải với lời 
khuyên-răn họ cần đến”. (X. Sam Boland, Faith of Our Fathers – Bài Dẫn-nhập trang 1) 
 
Sĩ tử Dòng Chúa Cứu Thế do thánh An-Phong lập, vẫn có thói quen tìm về với Hiến-pháp của 
Dòng trong đó nói: “Sứ-vụ rất quan-trọng của Dòng, là tiếp-tục công-cuộc cứu-chuộc do Chúa 
tặng ban”. Ngày nay, ta cũng nên chú-trọng đến sứ-vụ thừa-sai đại-phúc, bởi lẽ việc này vẫn rất 
cần và là điểm son tạo uy-tín cho con tàu cứu-chuộc của Dòng. Đó, còn là trọng-tâm công-cuộc 
thừa-tác ta đến phục-vụ mọi người bằng việc cung-cấp nền thần-học có chất-lượng, bằng việc 
hoá-giải mọi sai sót, bằng việc chuyên-chăm nguyện-cầu và những việc như thế, hầu tiếp-tục 
hiện-thực Ơn Cứu-chuộc, nơi cuộc sống.  
 
Nay, đã đến lúc hội-luận này đi vào kết-cuộc. Nhân đây, tưởng cũng nên suy thêm một điều 
cuối nữa là: “Ơn Cứu-Chuộc trải rộng trên mọi việc con người làm”. Thật ra, có nói thế, cũng 
không đủ để bảo rằng: sứ-vụ thừa-tác ta thực hiện, không chỉ có tầm quan-trọng đối với ta mà 
thôi, nhưng còn cho mọi người trong/ngoài thánh Hội, nữa. Nói thế, có lẽ cũng chưa đủ, bởi: 
trên thực-tế, sứ-vụ thừa-tác ta thực hiện và đặc-trưng/đặc-thù trao cho ta cách thực-tiễn, vẫn là 
điều cần trải rộng hơn nữa. Quả là, sứ-vụ ta thực hiện công-cuộc cứu-chuộc mang cả thần-tính 
lẫn tâm-linh. Và, nói theo ngôn-từ thời buổi này, thì sẽ nói: “Ơn cứu-chuộc vẫn còn đó, chờ ta ra 
tay phổ-biến”.       
 
Nền thần-học có chất-lượng mà các linh-mục cần nghiên-cứu/học hỏi cho nhiều, vẫn nằm ở sự 
việc khiến ta nhận ra rằng: Đức Giêsu hoạch-định mọi sự là để cho công-trình cứu-chuộc của 
Ngài được tiếp-tục đến hôm nay. Nhu-liệu này, đề-cập chuyện mười hai sứ-giả được Ngài sai 



đi vào vùng trời bên ngoài theo từng cặp, hầu tiếp-tục triển-khai công việc Ngài từng làm. Đức 
Giêsu vẫn trải rộng công-trình Ngài thực-hiện -dù Ngài chỉ loanh quanh ở chốn-miền miệt dưới 
xứ Galilê. Công-việc Ngài làm quả thật đa-dạng, có khi còn được cả nhóm người xa/lạ phụ-
trách nữa. Các vị theo Ngài thực-hiện công-cuộc cứu-chuộc mang danh-tánh có gốc-nguồn từ 
tiếng Hy-Lạp, như: Philípphê, Anrê. Một số vị khác, lại mang tên gọi rất Do-thái như: Giacôbê, 
Barthôlômêô, Tađêô, Simôn…  
 
Thật ra thì, các vị thừa-tác được sai đi không là ai khác ngoài đấng bậc được tuyển chọn. Ở 
đây, ta cũng chẳng cần rà-soát xem đội-ngũ môn-đồ thời tiên-khởi có thuộc các bậc trí-thức 
hoặc nhóm người mang lập-trường tôn-giáo khác biệt, không? Và, các vị này có thực-sự theo 
gót chân mềm của vị Ngôn-sứ đi rày đây mai đó, cũng không cần. Các vị thừa-tác ấy là những 
người từng chấm-dứt quan-hệ ngoài xã-hội và có vị còn bỏ nhà ra đi, không tiếc than. 
 
Các vị, vốn dĩ thuộc hàng-ngũ những người được khuyến-cáo hãy đi mà đến với Ngài. Một số 
vị trong đó có các đấng bậc lành-thánh, như: thánh Tađêô, mà Giáo-Hội ta chỉ biết mỗi danh 
tánh, thôi. Một số vị khác, như: thánh Phêrô và thánh Giacôbê lại đã trở-thành lãnh-tụ thế-hệ 
đầu rất phấn-khởi. Cũng tựa như Đức Giêsu, thánh Phêrô không viết lên điều gì và cũng chẳng 
để lại chữ nào làm danh-ngôn hay học-thuyết, hết. Thánh Phêrô, lại đã giao trọng-trách lãnh-
đạo cộng-đoàn Giêrusalem cho thánh Giacôbê để rồi chính thánh-nhân quyết đến tận đất miền 
Syria hầu khởi-phát công cuộc thừa-tác cho những ai không là Do-thái, mà người xưa quen gọi 
là “Dân ngoại”. 
 
Công-cuộc thừa-sai tuyệt-vời nhất, là công-trình của thánh Phaolô, đấng-bậc lành thánh sống 
cùng thời với Đức Giêsu, nhưng ông không thuộc nhóm 12 tông-đồ lành-thánh. Thánh Phaolô, 
từng bách-hại Đạo Chúa suốt một thời, để rồi sau đó lại đã trở thành đấng-bậc trải rộng tinh-
thần thừa-sai đầy chất Đạo cho mọi người.  
 
Trong khi đó, Giu-đa Iscariốt là người thuộc vùng Kerioth, nhưng không biết ông có đến từ 
Kerioth, là đất miền thuộc xứ Giuđêa hay không? Hoặc giả, ông có thuộc nhóm/hội “Sicarri” mà 
Josephus gọi họ là những người sùng-đạo không, nữa? Ta chỉ biết có một điều là: Đức Giêsu 
đã tập-hợp chung quanh Ngài một số rất đông đồ-đệ không giống nhau về nhiều hình-thức. 
Các ngài chỉ có chung một thứ, đó là: niềm tin vào Ngài, Đấng từng gọi các vị đến với Ngài. 
Trên thực tế, có đến 3 nhóm/hội xoay vòng gồm các thừa-sai từng gắn chặt hoạt-động gần gũi 
Đức Giêsu nhất. Nhóm/hội xoay vòng đầu tiên, gọi là Nhóm 12. 
 
Nhóm thứ hai, gồm nhiều nữ-lưu từng là môn-đệ của Đức Giêsu, rất cảm-kích. Trong số các 
nữ-lưu này, phải kể đến: chị Maria Magđala, Maria chị của Lazarô, và một nữ-lưu năng-nổ khác 
từng là hiền-thê của Bộ-trưởng Chuza thuộc vương-triều Hêrôđê. Và, có Maria là mẹ của thánh 
Giacôbê, nữa.  
 
Trên thực tế, một số Tin Mừng cũng ghi danh-tánh các vị này một cách rất tỉ mỉ. Tất cả, đều 
theo dấu chân mềm của Đức GIêsu, hầu san-sẻ lời dạy của Ngài và phụ giúp nhóm/hội mình 
phục-vụ bằng nhiều thứ, như: vật-dụng và tài-sản. Nhiều vị từng có mặt bên thập-giá và cả nơi 
mộ-phần trống-vắng khi Nhóm 12 nòng-cốt trốn biệt vì hãi sợ và/hoặc vì một thất-bại nào đó rất 
chua cay. Quả cũng tai tiếng, khi các vị sống cùng thời với Đức Giêsu, là bậc nữ-lưu như thế lại 
đã đích-thân theo chân Ngài, một Bậc thày nam-nhân mà lại không có chồng/con đi theo.  
 
Đức Giêsu quả đã cố-tình chống lại qui-ước xã-hội đặt ra vào thời Ngài còn sống. Các thừa-sai 
nữ-giới chẳng bao giờ được định-danh là ‘tông-đồ’ là có lý-do thật rất rõ. Xét về từ-vựng, thì 
danh-xưng ‘tông-đồ’, bên tiếng Do-thái gọi là “talmid” và tiếng Aram là “tamida” đều không ở 
“giống cái”. Với cộng-đoàn thánh Phaolô, thì nữ-lưu là những vị có cùng một quyền-hạn như 
nam-giới. Các chị cũng từng nguyện-cầu, sẻ-san công việc phụng-tự và làm ngôn-sứ cho 
chúng-dân cũng đắc-lực không kém. 
 



Nhóm thứ 3, gồm ‘cảm-tình’viên’ đôi lúc cũng tham-gia vào sinh-hoạt mục-vụ do Đức Giêsu 
chủ-trương. Trường-hợp cụ-thể như: Lazarô, Nicôđêmô, Zakêu, Giuse thành Arimathêa, là các 
vị thừa-sai tuy không chấm-dứt tương-quan mình có với gia-đình hoặc xã-hội ngoài đời, hoặc 
cũng chưa bao giờ rời nhà đi đâu hết. 
 
Riêng Nhóm 12 càng trở-nên quan-trọng hơn kể từ ngày thánh Phaolô hoạt-động mạnh-mẽ, 
mãi về sau. Các ngài thực-hiện vai-trò huyết-mạch về ý-thức-hệ. Các ngài cũng đỡ-vực Hội-
thánh hầu duy-trì vai-trò thừa-kế dành để cho Israel dân được chọn. Có thể nói, Nhóm 12 chính 
là Israel theo khuôn-thước rất nhỏ, tức đất nước Do-thái rất bé nhỏ mà Đức Giêsu từng muốn 
như thế. Ngài muốn tái-tạo Israel dân riêng gồm 12 chi-tộc. Ngài muốn cải-tổ và tân-tạo niềm 
tin của chúng dân bắt đầu từ 12 cá-thể được tuyển-chọn bằng ân-huệ lọc-lựa. 
 
Đức Giêsu đã sai phái Nhóm 12 làm việc này, nhưng Nhóm này lại không đi xa như Ngài muốn. 
Các vị được sai đi để tới chốn miền gồm làng mạc nhỏ ở vùng sâu vùng xa, chốn miền quê-
mùa có dân con địa-phương bình-dị, chất-phác vẫn độ-nhật. Các nhóm xã-hội định-hình như 
thế, là loại-hình nền-tảng cho đời-sống xã-hội xưa nay vẫn sinh-hoạt quanh vùng Địa Trung 
Hải, vào thời cổ.  
 

Điều thú vị, là: Ngài không sai phái môn-đồ đến các thị thành rộng lớn, nhộn nhịp. Galilê 
có hai thủ-phủ chính là Sepphoris cách thôn làng Nadarét chừng một tiếng đi bộ; và 
Tibêriát nằm bên Biển Hồ, gần cạnh Caphanaum. Ai cũng thừa biết, là: Đức Giêsu chưa 
một lần đặt chân đến hai nơi này. Đó là chốn miền xa lạ, vốn dĩ không có thiện-cảm với 
Ngài và đồ-đệ của Ngài. 

 
Các vùng quê khi xưa không có đền thờ dựng-xây uy-nghi, hoành-tráng, nhưng dân-
chúng nơi đây vẫn tụ-tập thường-xuyên ở đó, ít là vào ngày Sabát; hoặc tại phố-chợ có 
mảnh đất rộng-thoáng hoặc dưới lùm cây râm mát; hoặc bên trong các “nhà-nguyện”, ở 
đó mọi người tụ-họp để gặp gỡ cộng-đoàn điều-hợp có tinh thần cao, có giao-ước.  
 
Đức Giêsu thường bảo họ: hãy xây-dựng cộng-đoàn theo nghĩa đó, và dựng-xây một 
“Israel” mới theo cùng một ý-nghĩa, cũng tại nơi này. Ngài không dạy họ dựng-xây cộng-
đoàn lớn/nhỏ mới mẻ, hoặc thể-chế cũng như hiệp-hội nào vừa tân-tạo. Bởi ở nơi đó đã 
có cộng-đoàn của Ngài, rồi Ngài cũng không khuyên họ hãy lôi kéo mọi người rời gia-
đình, làng mạc của mình để trở-thành lữ-hành rày đây mai đó, như đồ-đệ theo chân Ngài 
khắp đó đây. Có lẽ, chỉ mỗi Nhóm 12 từng làm được điều đó, thôi. 
 

Đức Giêsu cũng không bảo môn-đồ Ngài dạy dỗ chúng dân theo luật mới; bởi lẽ ‘luật chung’ 
như thế, cũng đã nhiều. Ngài không dạy môn-đồ tập-trung vào cá-thể nào, nhưng hãy đi về 
phía cộng-đồng làng mạc còn đó, vẫn chờ họ. Ngài cũng không dặn-dò mọi người hãy biến 
dân-lành thành thày tu khắc-kỷ hoặc ‘khuyên dạy’ họ thứ gì khác! Ngài chỉ muốn chúng-dân 
nghe biết thông điệp Ngài ban phát, muốn cho dân thường được chữa lành và tha thứ, để họ 
trở về làng nhà với tâm-trạng mới mà vui sống. 

 
Đám dân thường bình-dị này, chính là ‘Israel’ đích-thực. Và Đức Giêsu muốn cải-tân một Israel 
hoàn-toàn mới, với những người như thế. 
 
Làng mạc này, vẫn đan xen gần gũi nhau, và hầu hết chúng-dân ở đó và những người đi ngang 
qua đó, đều có quan-hệ tương-tác theo cung-cách rất đặc-trưng. Nhưng làng nào cũng hoạt-
động theo cách tư-riêng, đặc-thù ngoại trừ vào lúc họ  gặp khủng-hoảng rộng lớn, cấp độ toàn-
quốc. Thật khó cho người lạ được chấp-nhận đến ở trong làng và được coi như ‘dân quê’ của 
làng. Muốn được thế, ta phải đến với họ theo cách không doạ-nạt hoặc lũng-đoạn tinh-thần, 
mới được. Đức Giêsu sai phái môn-đồ Ngài đi từng cặp, không gây hấn cũng chẳng làm hại ai. 
Sai 2 người đi theo cặp, bao giờ cũng đáng tin hơn chỉ một mình đơn-độc và làm thế cũng dễ 
có trách-nhiệm hơn. 



 
Môn-đệ ra đi, không mang theo thứ gì để ăn uống, chí ít là cơm/bánh, không bao-bị cũng chẳng 
mang theo túi-xách theo kiểu thu gom, không túi đựng đồng xu tiền cắc, nhất nhất chỉ một áo 
choàng bên ngoài thuôn đuột từ trên xuống dưới, dù khi xưa dân chúng trong làng vẫn có thói 
quen mặc áo hai mảnh. 
 
Môn-đệ Thày được phép cầm gậy để giữ an-toàn lành-lặn trên đường và đeo dép nhẹ vì đường 
dài cũng rất “mỏi”. Tất cả, đều thực-hiện cuộc lữ-lành gọn nhẹ. Các vị, chỉ đến với tư-cách của 
người nghèo-khó, không biết hại ai. “Lệ làng” thời xưa có tính hiếu-khách sẽ chăm sóc các vị 
thừa-sai ấy. Các ngài được dạy: chỉ nên ở chung với nhau trong cùng một căn hộ, không dời 
chỗ. Chỉ ăn những gì dân làng ban phát, và cư-xử theo cách tôn-kính, lễ-độ cả với người đón 
tiếp cũng như người xua đuổi mình. 
 
Các vị nên trò chuyện, sẻ san cho nhau những câu truyện kể của chính mình hoặc từ người 
đón-nhận lời rao giảng. San sẻ, cả việc Chúa gần/cận theo cung-cách mới mẻ đầy tha 
thứ/chữa lành như Đức Giêsu từng tỏ-bày cho mình thấy. Và, việc chữa-lành lại xảy đến cùng 
lúc và mọi lỗi lầm đều biến mất như đã xảy ra ở Vương quốc của Chúa với thôn-làng để cải-
thiện đời sống ở miền quê. 
 
Những gì các ngài mong muốn đều đạt được. Đó là sự việc đổi-thay động-thái hầu có được 
lập-trường/quan-điểm mới để thấy được sự cải-tân liên-quan đến cung-cách thường-tình khi 
xem xét, tức: điều mà các ngài gọi là “cải-biến”, theo nguyên-ngữ có nghĩa chấp-nhận lẽ-
thường cứ quanh quẩn trong đầu các ngài. Người người tạo được lòng thành và ‘tin tưởng’, 
bằng loại-hình như thế. Thành thử, kết-cuộc dẫn đến ‘an nhiên tự tại’, gọi được là “shalom” của 
mọi người. 
 
Đức Giêsu và Nhóm 12 cũng giống ngôn-sứ thời cổ, là: Amos. Ông được Thượng-tế lúc đó sai 
phái ra ngoài, do bởi ông không biết cư xử trước toà, lại không rành-rẽ nhiều thứ nên không tốn 
kém đến đồng xu. Theo ngôn-từ giáo-sĩ thời đó, ông chỉ là ‘tay mơ’ không chuyên và vẫn là 
người ở ngoài, thiếu huấn-dục. Ông chỉ biết mỗi điều là: dựng lên cây “ngô đồng” để chiết dầu 
từ đó. Ông là ‘ngôn-sứ không mấy vinh-danh”, nên mới tự-do nói lên điều mình muốn nói mà 
không cần nhìn qua đầu ai. Ông có tự-do phẩm-bình phụ-nữ thuộc giai-tầng ở trên mà khi ấy 
ông gọi họ là “lũ bò Bashan”! và đám phu-quân của họ cất lên bài hát ngắn thay thánh-vịnh. 
Ông có tự-do coi mặt đặt tên những người ham tìm lạc-thú và những kẻ buôn tiền chỉ biết đặt 
gánh nặng lên vai người dân quê chứ chẳng biết rút bớt khỏi nơi vai họ, những người sống 
trong cộng-đoàn ở làng xã, xa xôi buồn bã. 
 
Thật cũng khó định đặt những điều như thế với thánh-hội hôm nay. Các giám-mục chủ-quản 
nay được kể là đấng kế vị của Nhóm 12 và ngôn sứ Amos. Nhưng Phúc âm nói ở đây đã không 
khích lệ nhiều để các ngài dám từ-bỏ những chiếc xe bóng loáng mà đi chân đất, hoặc không 
còn nuôi sống các nhà giặt ủi hấp-tẩy như xưa nữa. Nhưng, có lẽ vấn đề đích-thực là đặt ra 
cho ta, chứ không phải các đấng bậc ở trên cao, chốn ấy. 
 
Vấn-đề đặt ra, là: làm thế nào để ta bắt chước Đức Giêsu và đồ-đệ Ngài sống giản-đơn trong 
thế-giới đầy những chuyện phức-tạp, khó thực-hiện? Có thể tìm được không bí kíp sống nào đó 
giống Đức GIêsu và Nhóm 12 của Ngài từng chấp-nhận khuôn-mẫu sống của người bình-dị ở 
thôn-làng miền quê, đây? Các ngôn-sứ khi xưa đã không tìm cách áp-đặt cấu-trúc nào khác 
trên vai những người nghèo hèn ở làng mạc, quê mùa cục mịch, đấy chứ!   
 
Đây còn là điều mà ta có thể gọi là nguyên-tắc Nhập-thể, tức: đi trở xuống mà sống với chúng 
dân bình-dị, ở huyện. Hội-thánh thời đương-đại, nay rất ít khi lập cuộc hành-trình đi xuống dưới 
với dân đen! Có lẽ lời Phúc âm như ở đây có thể cũng sẽ là cú bóng khởi-đầu đưa các ngài vào 
hành-trình mới như thế đó. Và có lẽ, ta có thể nói như thể đưa các ngài quay về sống với chúng 



dân bình-dị/giản-đơn tuy đôi khi các vị cũng từng đổ ngược xuống nơi đó; và điều đó chứng tỏ 
các vị ấy mới đích-thực là dân nước Israel của Đức Chúa.  
 
Theo tôi, thì ta đang làm công việc này đây. Có thể, nơi đây cũng là quận lỵ ở miền Tây hoặc 
khu phố ở trời Tây xa xôi; và theo mức độ, ta cũng đang làm những việc như thế, tức: đang 
sống cuộc sống của tông-đồ Chúa và đang tiếp-tục công-cuộc cứu-chuộc theo cung-cách nào 
đó.  
 
Làm cách nào được như thế?                         
 
Có một người giống giòng thuộc Trung Đông. Anh tên là Abdul Rahman. Anh là người Afghan, 
được nuôi-nấng theo cung-cách đạo Hồi. Anh lên đường đi Pakistan để tìm kế sinh-nhai. Tại 
đó, cách nay chừng 16 năm, anh trở-thành Kitô-hữu. Mới đây, anh lên đường về Afghanistan 
thì anh bị giữ ngay khi đến và bị kết tôi bội-giáo.  
 
Với người Afghan thì điều này có nghĩa: anh là tội-phạm đáng bị theo cổ. Giả như anh bị cho là 
có tội thật, thì án phạt đưa ra sẽ là: tử hình. Lúc ấy, có cả ngàn người tụ-tập bên ngoài toà đe 
doạ sẽ giết chết anh, nếu toà xử tha bổng. Truyền-thông ở phương Tây khi ấy tỏ ra rất phẫn-
nộ. Thứ nhất, một bị can ngoan hiền như anh mà lại bị kết-án tử-hình, sao? Và, khi ấy có người 
lại cũng thắc mắc: làm sao một người như anh lại phải ra toà chỉ vì anh có niềm tin riêng tư, 
khác đạo Hồi? 
 
Bên trời Tây, nhất là tại Hoa Kỳ mọi người cố tạo áp-lực lên Afghanistan để nước này trao trả 
tự-do cho anh. Chính quyền Afghan lâu nay được quân đội Mỹ đang đóng quân ở nước này, hỗ 
trợ rất nhiều thứ. Vì thế nên, toà án đã khôn khéo phán-quyết rằng: Abdul Rahman không tỉnh-
táo về tâm-thần để xuất-hiện trước toà, và họ quyết-định trả tự-do cho anh. Và thế là, anh nhân 
cơ-hội này xin tỵ-nạn với một số nước phương Tây. Và nay, anh sống an-toàn ở Ý.  
 
Thế-kỷ qua, ta học được cách sống với niềm tin khác biệt. Ta không nghĩ mình cần ra trận để 
chống lại người hàng xóm cùng cận lân, chỉ vì họ không cùng một niềm tin tôn-giáo như mình. 
Ta có thể tìm ra nhiều phương-cách để hợp-tác với mọi người dù họ có khác biệt về nhiều thứ; 
chí ít là tìm ra nhiều cách cùng phương-tiện để thuyết phục hơn là chống đối họ. 
 
Có lúc ta lại nghĩ: tôn-giáo là lực-sống ổn-định trong xã-hội. Sống trong đất nước có nền văn-
hoá đa tôn-giáo, thì thể-chế đạo-giáo sẽ thủ vai-trò gìn giữ sự kết-hợp với nhau. Tuy nhiên. 
không phải ai cũng nghĩ điều đó thật rất đúng, đâu! Chính Karl Marx có lần nói: “Tôn-giáo là 
thuốc phiện ru ngủ con người”. Tôn-giáo, đã trở-thành thứ thuốc an-thần giúp ích xã-hội rất 
nhiều, tệ lắm cũng tạo cho họ thế đứng chấp-nhận hiện-trạng của mình. Nhưng đó là sự thể 
trầm-lặng, im ắng và an-toàn - có lẽ cũng giống như chọn lối sống mê-tín, mà thôi. Tôn-giáo 
không là thứ dẫn đưa ta vào cõi chết hoặc đang bị bóp chết. Tôn-giáo đóng góp hoàn-thành 
chính cái ngã của riêng mình. Tôn-giáo giúp tôi trở-thành con người mà tôi sẽ trở-nên như thế. 
Tôn-giáo, chính là sự an-nhiên tự tại, ở trong tôi.  
 
Giả như đó là tôn-giáo, thì Đức Giêsu không ở với tôn-giáo. Tôn-giáo của Đức Giêsu không an-
toàn. Ngài gia-nhập đám người nghèo đem đến cho họ lối sống rất mới. Giới cầm quyền, cai-
quản mọi sự lại không muốn điều đó. Đức Gêsu biết rõ nếu Ngài không khiến họ ngã gục, thì 
họ sẽ giết Ngài. Nhưng Ngài không nghĩ đến chuyện thoái hoá, rút lui. Nên, họ nắm bắt Ngài. 
Ngài từng bảo những người theo Ngài rằng đó mới là ý-nghĩa của sự sống. Mất đi sự sống của 
chính mình do mình có tình thương-yêu, mới là sống.  
 
Sống phục-vụ kẻ khác đến mức độ việc ấy dẫn đưa mình vào chỗ chết, cũng không sợ. Dù đó 
có là nguy cơ, đau-khổ hoặc bị bỏ rơi, quên-lãng, thì sống như vậy có lẽ cũng chẳng ai nghĩ 
mình là anh-hùng và cũng chẳng ai thán-phục điều mình dám làm, nhưng điều đó vẫn là điều 



phải lẽ đáng làm, nếu người theo Chúa quyết thương yêu mọi người. Đó vẫn là chuyện đáng 
làm và phải làm. 
 
Hồi-hướng trở về với Đạo Chúa, không có nghĩa mua chuộc, thuyết-phục bằng cách này hay 
cách khác như một ý-nghĩ là vô-hại cho người khác. Điều này thật nguy hiểm. Nguy hiểm như 
sống ở xứ miền đất nước Afghanistan. Ở nơi đó, nền văn-hoá bộ-tộc thời cổ vẫn được duy-trì. 
Trong khi Đạo Chúa nói: mọi chia cách về văn-hoá, sẽ được vượt thoát trong Đức Kitô bất kể ta 
là “Hy-Lạp hoặc Do-thái”. Ở nơi mà phụ-nữ bị trừ-khử và được coi như dân đen hạng thứ 
không có chân trong nền văn-hoá, thì Đạo Chúa lại bảo: Nơi Đức Kitô, không phân-biệt 
nam/nữ. Kitô-hữu không nên sống nơi nào mà phụ-nữ không được coi trọng và đồng quyền 
như nam-giới. 
 
Với người phương Tây, điều này cũng nguy hiểm không kém. Đạo Chúa có phải là mối đe-doạ 
cho cuộc sống ở phương Tây? Có thật đúng thế không?                        
 
Triết-gia Kierkegaard có lần nói: người phương Tây từng tìm cách sống như thế, tức mua 
chuộc, thuần-hoá Đạo Chúa; nhưng họ thấy nó không được, nên đã thôi. Cũng có lần, nhiều 
người từng thử thuần-hoá Đạo Chúa bằng việc dùng thuế má để tặng thêm cho người giàu và 
tài-trợ các công-ty dầu-lửa đồng thời cắt đứt công ăn việc làm của người nghèo.  
 
Làm thế, chỉ có lợi cho doanh-thương, chứ không giúp con người phục-vụ lẫn nhau và tạo cuộc 
sống tốt đẹp cho nhau. Làm thế, như thể đem nhiều lợi-nhuận đến cho các cầu thủ bóng bầu 
dục và quần-vợt vốn đã giàu hơn là ban phát công việc cho công-nhân bên ngoài xã-hội. Cách 
sống như vậy lại sẽ giáo-dục trẻ em để chúng lớn lên và sau này trở-thành nhà tư-bản. Đó 
không là văn-hoá Đạo Chúa. Khi thực-hiện công-cuộc thừa-tác ở bất cứ nơi nào ta đặt chân 
đến, ta sẽ không là Đạo Chúa bị thuần-hoá. 
 
Giả như, ta chủ-trương cho Kitô-hữu trở nên đông-đảo bên trời Tây này, thì thử hỏi khi ấy ai sẽ 
là người sống Đạo đích-thực như Đức Chúa dạy bảo? Phải chăng khi ấy sẽ có đe-doạ trầm-
trọng cho nền văn-hoá khác với Đạo Chúa chăng? Và, Đạo của Chúa, khi ấy, sẽ là tôn-giáo 
sống bất cần luật-lệ chứ? Cũng có thể, đó sẽ là mối đe-doạ cho nền kinh-tế, chính-trị, văn-hoá, 
cũng chưa biết được. Có thể, nó sẽ biến-cải mọi sự, cũng không chừng! Có thể, nó sẽ đổi-thay 
hệ-thống giá-trị xưa nay ta từng chủ-trương, cũng nên. Và đây sẽ là điều gây kinh-hoàng, 
sửng-sốt hoặc thứ gì khác nếu hành-xử giống như thế…       
 
Câu chuyện của Abdul Rahman cho ta thấy bản-chất rất đáng gờm của Tin Mừng đầy ý-nghĩa. 
Đứng trước toà, Abdul Rahman có nói: anh muốn chết cho niềm tin của anh mà thôi; và những 
người có mặt hôm ấy đều đã sẵn sàng giết anh cũng vì thế… Đây không là thảm-kịch cốt dung-
dưỡng hoặc tạo tự-do tôn-giáo; mà là sự đối đầu giữa nền văn-hoá đang tiến-triển với bậc thày 
“đáng gờm” mà nhiều người chưa từng nghe biết, Ngài chính là Đức Giêsu thành Nazarét Đấng 
kình-chống kẻ chuyên quyền làm bậy chứ không phải những kẻ khó nghèo, thua thiệt. 
 
Tuy nhiên, cũng chớ nên lo ngại nhiều! Toà xử từng phán quyết rằng: vụ xử Abdul Rahman là 
vụ việc mang tính tâm-thần, mà thôi. Và khi đó, họ cũng có đề-cập đến Đức Đức Giêsu, nhưng 
lại không nói đến chúng ta, là các “Kitô khác” vẫn từng theo Chúa. Ta cũng đã chuyển-hoá cuộc 
sống rất Kitô, để trở-thành thứ gì đó đầy ý-nghĩa và lý lẽ  và có nền văn-minh/văn-hoá đang 
diễn-tiến rất tôn-trọng. 
s 
Hãy tự hỏi, việc gì xảy đến nếu ta trở-thành lớp người mang trong mình nhiều tính tâm-thần và 
sống thực điều mình xác-tín với tư-cách Kitô-hữu, đây? Cũng có thể, những người như thế sẽ 
không chém giết ai trong ta. Nhưng, họ chỉ phớt lờ chẳng để tâm gì đến ta, hoặc nhiều lắm 
cũng chỉ đưa ta vào viện tâm-thần nào đó, thôi.      
 



Tác giả Luke Fay, trong “A Long Harvest” có trích bài tự-sự của Alec Guiness với chương đoạn 
có tên Blessing in Disguise khi ông thủ vai Linh mục Brown trong phim hình-sự của Chesterton. 
Phim này, được dàn dựng ở Burgundy. Guiness lại đã viết:  
 
 

“Cuộc đấu súng ban đêm diễn ra tại ngôi làng nhỏ toạ-lạc trên đồi cao, cách khu Macon 
có vài phút đi bộ. Dân làng và trẻ em tụ-tập quanh đó để san-sẻ niềm vui kích ngất. 
Chuyện xảy ra ở trong phòng giống nơi này, khoảng-cách chừng 3 cây số. Khi hoàng 
hôn sụp xuống, tôi mặc nguyên chiếc áo dòng mầu đen, cứ thế leo bước trên con đường 
lộng gió đầy bụi cố tới được ngôi làng nhỏ. Có lẽ họ cần tôi ở lại ít là  bốn tiếng, sau đó 
tôi trở xuống trạm xe lửa cho kịp giờ, thì nghe có tiếng gọi tôi bằng tiếng Pháp “Mon 
Père!” Quay lại, mới thấy đó là cậu bé chừng 7, 8 tuổi đứng đó nắm tay tôi, rồi bi bô nói 
đôi điều gì có vẻ thích thú lắm. Cậu rất vui, không để tôi đi khỏi. Tôi nói không nên lời vì 
tiếng Pháp tôi hoàn toàn dốt đặc. Dù tôi là người xa lạ, nhưng cậu bé thấy tôi ăn mặc 
theo kiểu linh-mục nên rất tin tưởng. Cuối cùng, cậu lại nói thêm một câu tiếng Pháp: 
“Bonsoir, mon père” sau đó cậu đi dần vào chốn lặng thinh của chiều tà.” ( A Long 
Harvest  tr. 169) 

 
 
Mỗi khi có người đáng tin tưởng nghe ta nói điều gì, ta vẫn nên rao giảng Tình thương-yêu 
không bờ bến của Chúa cho mọi người. Vừa qua, cha giáo đây lại cũng nói về cuốn sách mang 
tựa đề: “Đặt tên cho ân-huệ” trong đó ông giúp một số người chúng ta vào buổi cuối tuần để 
chuẩn bị dọn bài suy-niệm mỗi Chúa Nhật. Rao giảng Ơn Cứu-Chuộc hôm nay, ta cần cảnh-
giác về tính mỏng dòn trong hy vọng…  
 
Nói thế, có nghĩa: ta đang ở vào giai-đoạn mới trong lịch-sử Đạo Chúa rất cần nói rõ cho mọi 
người hiểu: thế nào là Ơn Cứu-Chuộc. Khi theo dõi sự việc diễn ra ở Công Đồng Vatican 2 và 
các cuộc cải-tân vào những ngày sau đó, ta cũng đã “hiện-đại-hoá” cuộc sống Công-giáo của 
ta. Thế-giới nay đổi-thay và trở thành thời hậu-cận-đại. Đây là thế-giới đã để mất các giá-trị 
đạo-đức và đã thua cuộc không còn hy-vọng tích-cực nào khác nữa.  
 
Nay, Hội-thánh yêu cầu ta tái-khám-phá xem ta có trung-thực và đáng tin cậy nữa không, và ta 
có tỏ cho mọi người biết mình là ai và cuộc sống trong Đức Kitô và với Đức Kitô có là cuộc 
sống rất đáng sống, không? Và, nếu ta làm được thế, thì ta đang tiếp-tục công cuộc Cứu-chuộc 
cho ai? Cho mọi người, trong đó có Công-giáo, Kitô-hữu dù rất mộ-đạo hay không ngoan đạo 
vẫn tham-gia dự-phần vào với dân con trưởng-thành trong Đạo.  
 
Nhưng đặc biệt hơn, nơi giáo-dân ở xứ họ, vẫn luôn có hai loại người: một là những người vẫn 
buồn rầu với quá khứ và hiện-tại của họ, chí ít là do Giáo-hội tạo nên; và những người kia đang 
bị thế-giới hiện-thời làm tan vỡ mộng-đẹp, để rồi vẫn thấy thiếu nhiều điều để còn tin. (Điều-
hợp-viên tĩnh-huấn vào tháng 2/2005 cho tỉnh Dòng Úc Châu và New Zealand, Thái Lan, 
Singapore..)               
 
 


