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Lời Nói Đầu 
 

Sao lại cho in cuốn sách này? 
 
 

“Học-giả kinh-điển khích-bác Chúa.”   
 
   Tiêu-đề này xuất-hiện trên báo nọ ở địa-phương, đề-cập đến buổi nói chyện của 
tôi với sinh-viên đại-học vùng Trung Tây, Hoa Kỳ. Đề-tài và câu chuyện tiếp sau đó, 
đã khơi-mào ngọn lửa dấy lên một tranh-cãi khá gay-go qua thư-từ, suốt 6 tuần liền. 
Ý của người viết trong các thư gửi đến lại tập-trung vào những chuyện như thể bảo: 
“Giờ này, mà ông ấy vẫn giữ lập-trường báng-bổ chống Giáo-hội, kể cũng lạ! Thật tôi 
không thể tin là: thời này, mà lại có học-giả cho mình là Kitô-hữu thế sao?”. Ngược 
lại, nhiều độc-giả khác lại cứ coi những điều tôi viết chỉ cốt làm cho Tin Mừng ở thế-
kỷ 21 được phong-phú tốt đẹp thêm lên, mà thôi.  
 
   Nếu thế, ta gọi sự-việc này là thế nào? Có phải để kiếm tìm một Đức Giêsu lịch-sử 
lâu nay tôi từng cổ-vũ không? Mặt khác, lại có người cũng từng hỏi: liệu điều đó, có 
làm suy-giảm niềm tin đi Đạo, không? Chuyện ông làm, có khiến cho niềm tin của 
mọi người thêm vững mạnh, hầu giúp đỡ họ sống thực điều Chúa dạy không đấy? 
 
   Thật ra, người viết bài hôm ấy đã phạm phải sai lầm không nhỏ, là bởi những gì 
tôi đề-cập ở buổi nói chuyện với sinh-viên hôm trước, chỉ cốt để mọi người hiểu Đức 
Giêsu hơn, chứ tôi không có ý đả-phá Kinh thánh hoặc chê-trách ai hết. Ngay từ 
đầu, tôi thường tự hỏi: “Mình học được điều gì sau 35 năm kiếm tìm Đức Giêsu Lịch-
sử?” Chỉ mỗi thế. Và, đây chính là mục-tiêu tôi đặt ra cho sách này.  
 
   Ở đây, tôi mời bạn đọc hãy cùng tôi lập hành-trình trở về thời xưa/cũ, xem Đức 
Giêsu chủ-trương ra sao, vào lúc đầu, ở vùng đất mẹ nơi Ngài sinh sống? Nhưng 
trước hết, xin hãy cho tôi để ra vài phút ngắn-ngủi nói về cái-tôi-mọn-hèn-này, sau 
đó bà con sẽ thấy việc tôi tham-gia tìm kiếm ấy như thế nào.                        
 
   Tôi lớn lên tại một thị-trấn nhỏ, ở Ái-Nhĩ-Lan.  
1950, là năm tôi mới 16 tuổi, đã gia-nhập Hội dòng khắc-kỷ thuộc Giáo-hội Công 
giáo La Mã. Dòng thánh tôi sống, được lập ra từ thế-kỷ thứ 13, nhưng từ đó đến nay 
vẫn bình lặng, vắng vẻ. Và hôm ấy, một ngày trùng-hợp với sự-kiện thánh Tôma 
Akinô tự điều-phối học-thuyết Aristotle với thần-học Công-giáo một cách thiếu sót 
đến độ ông chẳng cần xem hai ngành này có chỏi hoặc phản lại nhau không? Nhiều 
chỗ cho thấy: ông cứ nghĩ: hai ngành này là món ‘quà song sinh’ do Chúa tặng, nên 
không có chuyện xung-đột ngược-ngạo nhau, trừ phi ta hiểu sai một phía hoặc lẫn 
lộn cả hai bên.  
 
   Niềm xác tín này, ăn sâu vào người tôi tận đáy lòng, cho đến một ngày kia, tôi lại 
có thêm nhiều trải-nghiệm sau 6 năm trời miệt-mài với triết-học và thần-học dầy đặc 
những chữ là chữ. Cuối cùng, tôi cũng bước lên bàn thánh với chức linh-mục thực-
thụ. Năm ấy là 1957. Cuộc sống trầm lặng/êm ả của tôi, phần lớn là ở thư-viện gồm 
toàn sách báo, hơn là ở giáo-xứ chỉ việc lo mỗi việc mục-vụ. Thêm vào đó, tôi cũng 
trải qua nhiều năm miệt mài kinh-sử ở Học-Viện Kinh-thánh Rôma và ở trường 
Khảo-cổ do người Pháp lập tại Giêrusalem. Xem thế thì, với tư-cách linh-mục, tôi 
cũng đã trải qua nhiều năm dạy-dỗ tại các trường trung-học, đại-học cũng như Đại-
chủng-viện Chicago và vùng phụ cận. 
 
   Năm 1969, vì đổi ý, nên tôi đã nạp đơn xin được rời chức linh-mục và Hội dòng 
mà lâu nay tôi phục vụ cách hăng-say. Tôi rời đời tu, trước nhất là để lập gia-đình; 
và sau đến, để tránh mọi xung-khắc giữa việc trung-thành với đời tu và duy-trì tính 



lương-thiện với ngành học mà tôi đeo đuổi. Thư chuẩn-miễn do Toà Thánh gửi vào 
ngày 4 tháng 7 là ngày có ý-nghĩa đậm nét đối với riêng tôi. Nếu ai hỏi: làm thế, tôi 
có hối-hận hoặc giận-dỗi Hội-thánh điều gì không? Thì, xin thưa là: Không! Hoàn-
toàn không có gì. Không giận-hờn, ghét ghen điều gì. Thời-gian sống trong dòng, 
với chức linh-mục, tôi mãn-nguyện không ít với cả hai trách-vụ. Và, khi thấy mình 
không còn sống hạnh-phúc với đời tu-trì nữa, tôi nguyện sẽ rời bỏ cuộc sống ấy. 
Đơn-giản chỉ mỗi thế. Có vị, lại cứ thấy đau buồn khi gặp sự thể như thế. Nhưng với 
tôi, lại không có vấn-đề gì như thế hết.  
 
   Những năm còn sống trong Dòng thánh sinh-hoạt theo kiểu Trung cổ, tôi đã tạo 
cho mình ít nhất 3 món quà của người xưa. Thứ nhất, là tên gọi do cha mẹ đặt, tức: 
đơn-giản chỉ mỗi chữ “Gioan”. Thứ đến, là tên đệm do hội Dòng tặng, khi có tuyển-
sinh nào đó trong Dòng tuyên-khấn sống hy-sinh tận-tụy. Và, thêm vào đó, là điều tôi 
vẫn xác-tín rằng: niềm tin và sự việc này khác xảy đến, như: vấn-đề mặc-khải và lý-
luận mình có, không tương-phản hoặc chống phá nhau điều gì hết, trừ phi đầu óc 
mình bị lệch một bên; hoặc lẫn lộn cả hai phía. Món quà thứ ba tôi có được, là: tình 
yêu tôi dành cho Thanh-Nhạc, tức thứ âm-nhạc Grêgôriên thanh-thoát, cho dù tôi 
hát dở đến độ đã phá tan ban hợp-xướng nổi tiếng của Dòng, nên thoạt lúc tôi ra đi, 
các đấng-bậc ở lại đều mở cờ trong bụng, do bởi các vị sẽ có cơ-hội phục-vụ 
Thanh-nhạc đúng mức hơn. 
 
   Rời chức linh-mục năm 1969, tôi gia-nhập Đại-học De Paul ở Chicago; và phục-vụ 
tại đó mãi đến ngày về hưu với tước-vị Giáo-sư Danh-dự, từ năm 1995. Do tôi là 
người vẫn cứ tạo tranh cãi về tín-lý và tu-đức, nên việc để cho tôi dạy nhiều năm 
như thế, là cốt đề-cao lòng trung-kiên dũng-cảm mà Đại-học này muốn chứng-tỏ với 
người của mình. 
 
   Gia-nhập Đại-học De Paul, tôi lại đã tập-trung mọi sự vào công-trình nghiên-cứu, 
nên khi về lại chủng-viện với tư-cách thày dạy thực-thụ, tôi quen dần với lối tổ chức 
các lớp thần-học về dụ-ngôn Đức Giêsu kể và cả về sự Sống lại nữa. Nên từ đó, tôi 
quyết đi sâu/đi sát vào chủ-đề Đức Giêsu lịch-sử hơn nữa. Và cứ thế, ngày này qua 
tháng nọ, tôi lại đã nghiên-cứu và cho in các khía-cạnh đặc-trưng về Đức Giêsu, 
như nhiều người từng nhận thấy bối-cảnh lịch-sử, ở thời Ngài. Có lẽ, khi ấy, chỉ 
mình tôi trên thế-giới, là dám đem đời mình ra tìm kiếm một Đức Giêsu lịch-sử, mà 
thôi. Dĩ nhiên, điều này không phải để chứng-minh rằng: tôi là người có lý-do để làm 
việc đó. Và, điều đó cũng chứng-tỏ rằng: lập-trường tôi nêu ra, đáng cho mọi người 
để tâm xem xét. 
 
   Năm 1985, tôi cùng với Gs Robert Funk, một thần-học-gia thâm-niên vừa nạp đơn 
giã-từ Đại-học Montana để thiết-lập buổi hội-luận về Đức Giêsu do nhóm học-giả 
kinh-điển gốc Kitô-hữu có tên là Nhóm “Chuyên-đề về Đức Giêsu” thực-hiện.  
 
   Thông thường, nhóm này gồm khoảng 40 hoặc 50 vị chuyên phụ-trách các buổi 
hội-luận trong 4 ngày liền. Và mỗi năm, nhóm này đứng ra tổ chức các buổi như thế, 
chỉ hai lần mà thôi. Nhưng, những gì khiến đồng bào trong đạo chú ý nhiều, không 
chỉ mỗi chuyện được học-giả kinh-điển bàn-thảo, mà là quyết-tâm của mọi người cứ 
muốn tiếp-tục can-dự vào những chuyện như thế. Chẳng hạn như, đề tài họp bàn 
gồm các vấn-đề chuyên-môn như “Vương Quốc Nước Trời” qua lời lẽ được coi như 
do miệng Đức Giêsu nói ra.  
 
   Sau nhiều ngày bàn-thảo các đề-tài như thế, các vị đi đến quyết-định bỏ phiếu kín 
trong thinh lặng, bằng cách dùng hạt đậu có mầu sắc khác nhau, để bày tỏ lập-
trường của mình là: lời nào đúng là lời Đức Giêsu nói, lời nào không. Như: hạt mầu 
đỏ, có nghĩa: lời ấy “rất” giống với điều Ngài từng nói. Hạt mầu hồng, chỉ có ý bảo: 
lời này “khá” giống lời Ngài nói. Và, hạt mầu xám lại bảo: lời nói ở đây “không mấy” 



giống lời Ngài phát biểu. Và, hạt mầu đen, có nghĩa: câu nói này chẳng giống chút 
nào với lời Ngài nói hết.  
 
   Bầu phiếu như thế, lại cũng thu hút sự chú-ý của giới truyền-thông vào dạo đó rất 
nhiều. Nhưng, có khẳng-định như thế cũng chẳng có gì là bất thường. Thật sự, cũng 
tựa hồ như việc ta mua Kinh thánh về để trưng trong nhà chẳng hạn. Thường thì, đó 
là Tân Ước, tức loại sách có chú thích ở cuối trang để diễn-giải các câu nói có tính 
đặc-trưng/đặc-thù như thể bảo: “Các ấn-bản thời cổ lại ghi là…”  Điều đó có nghĩa: 
học-giả ấy, khi xem xét ấn-bản viết tay vào thời cổ là: không bản nào giống bản nào, 
nên đã bỏ phiếu xác-quyết bản nào xác đáng nhất. Và, thủ-tục này giống hệt cung-
cách làm việc của chúng tôi, trong nhóm “Chuyên Đề Về Đức Giêsu”  
 
   Điều làm cho nhóm “Chuyên Đề” nổi tiếng là do ở điểm: chúng tôi thực-hiện công-
tác tham-khảo ý-kiến một cách cởi mở để mọi người được thấy rõ. Đồng thời, chúng 
tôi lại cũng mời giới truyền-thông chú ý đến công việc chúng tôi làm một cách tự do 
đối với bất cứ ai ưa-thích lối làm việc cũng như các kết-luận do chúng tôi đúc kết. 
Chúng tôi chẳng giấu việc mình làm trên tờ trình mang tính học-hỏi nghiên-cứu, nên 
vẫn viết thư cho nhau. Chúng tôi muốn để quần-chúng biết việc chúng tôi vẫn làm và 
mời họ tham gia đối-thoại về các vấn-đề tìm hiểu cũng như nghiên-cứu rất “chuyên 
đề” về Đức Giêsu. 
 
   Suốt thập niên 1980, ngoài việc hợp-tác với nhóm “Chuyên Đề” ra, bản thân tôi, đã 
tiếp tục xuất bản các thành-quả nghiên-cứu của mình, chủ-yếu là để chuyển đến học 
giả khác khám phá của mình. Tuy nhiên, khi ấy lại thấy sự việc tuyệt-vời khác cũng 
xảy ra. Đó là: vào năm 1991, khi tôi cho xuất-bản cuốn “Đức Giêsu Lịch sử, cuộc 
sống của một nông-dân Do-thái vùng Địa Trung Hải”, chuyên vào việc tóm kết công-
cuộc nghiên-cứu của tôi về cuộc sống và hoạt-động của Đức Giêsu, tôi cứ nghĩ 
rằng: chỉ có các học-giả kinh-điển mới đọc cuốn này, còn quảng-đại quần-chúng sẽ 
không bao giờ nghe biết chuyện ấy. Nhưng khi ấy, ký-giả Peter Steifels thuộc tờ The 
New York Times đã đề-cập đến vấn-đề ấy trong bài viết của ông trên trang đầu tờ 
báo, vào dịp Giáng Sinh.  
 
   Và, câu chuyện ông đề-cập, đã được nhiều nhật-báo khác đua nhau góp ý. Mãi 
đến tháng 6 năm đó, tôi ngạc-nhiên khi thấy sách mình viết đã đứng đầu các sách 
về tôn-giáo bán chạy nhất theo tờ tuần-báo do các nhà xuất-bản chủ-trương. Một 
ấn-bản ngắn mang đầu đề: “Đức Giêsu: một tiểu-sử cách-mạng” lại cũng đứng đầu 
danh-sách 10 cuốn bán chạy nhất trong vòng 8 tháng năm 1994. Lúc ấy, sách của 
tôi lại đã bị “chìm xuồng” do có sự xuất-hiện của cuốn Giáo Lý Hội Thánh Công 
Giáo. Sở dĩ sách được in là để chứng-tỏ rằng Thiên-Chúa cũng có tính hài-hước 
của Ngài nữa đấy! Việc các sách này nổi tiếng một cách không ngờ, đã cho thấy là 
quảng-đại quần-chúng cũng đã chú ý đến nhân-vật Giêsu rất đậm nét. 
 
   Từ đó, lại đem ta về với câu hỏi: “Sao lại cho in cuốn sách của tôi?  
Trả lời câu hỏi này, ít nhất cũng nên tóm gọn vào 4 phần, như sau:        
Trước nhất, là hiện giờ đang có nhu-cầu cần giới-thiệu cho ta một cách vắn-tắt và 
dễ đọc về các câu hỏi như ở trên; và nhất là việc đúc-kết nền-tảng được rút tỉa từ 
công-cuộc điều-nghiên về Đức Giêsu lịch-sử cho người đọc, nói chung. Bởi lẽ, 
không phải người đọc nào cũng có cơ-sở để đào sâu ngang qua lập-luận cô-đọng 
dầy đặc của các học-giả kinh-điển. Sách tôi viết về Đức Giêsu đây, được lược-thảo 
để quý độc-giả dễ tiếp-cận cả khi quý vị chưa từng hoặc/biết Kinh thánh hoặc chẳng 
bao giờ dự khoá-học nào về nguồn-gốc của Kitô-hữu. Tôi cố-gắng tìm cách đúc-kết 
quá-trình học-hỏi suốt gần một đời người để giúp các độc-giả tuy không chuyên vẫn 
có thể gặp gỡ Đức Giêsu lịch sử như ý muốn.    
 
   Hai nữa, những năm gần đây, tôi đã tham-gia cả trăm buổi hội-thoại truyền-thanh 
và đã dự cũng chừng ấy buổi phỏng-vấn trên báo. Và từ các sự-kiện thư thế, tôi học 



được rất nhiều điều xuất hiện nơi đầu óc dân chúng. Thế nên, sách này được viết 
theo kiểu hỏi/đáp, tuy không chỉ để bẻ bài viết trong sách thành các mẩu vụn suy-tư 
thuộc tầm cỡ li ti như các chấm đen trong hình. Nhưng, như thế cũng đủ để tôi có 
cơ hội đáp trả các vấn-nạn tiêu-biểu, ít xảy ra.  
 
   Thứ ba, là: lâu nay, tôi nhận được cả trăm lá thư gửi từ 38 tiểu bang và 20 quốc 
gia khác nhau, trong đó độc-giả từng đọc sách do tôi viết hoặc nghe chuyện tôi nói 
hoặc xem xét lời bình về việc tôi làm, trên truyền thông. Nên, sách này không chỉ 
giúp tôi có cơ hội trả lời câu hỏi của các vị mà thôi; nhưng còn tạo cho độc-giả là 
những người đang đọc giòng chữ này, có dịp thấy được người khác đang suy-nghĩ 
những gì và nói thế nào về mọi chuyện. Dù sao thì, trong lúc tôi ngỡ là sẽ có nhiều 
bức thư nói về tôi một cách tiêu-cực thì thực tế lại trái ngược điều đó; bởi, hầu hết 
các thư tôi nhận được đều là những thư trần-tình tích-cực đến độ sửng sốt. Thực 
sự, thì chỉ một số rất ít thư-từ lên án tôi là người phản-bội niềm tin Kitô-hữu, trong 
khi đó tôi lại đã nhận đến 4, 5 thư tỏ lòng biết ơn tôi đã giúp người viết sách/viết bài 
có cơ-hội nối-kết Đức Giêsu lịch-sử với niềm tin Công-giáo. 
 
   Thứ tư, nữa là: sách tôi viết được tâm-niệm từ các trao-đổi khác thường giữa các 
học-giả kinh-điển và giáo xứ ở nhiều nơi. Khởi sự, từ khoảng hơn hai chục vị sống 
đạo tại Cộng-đoàn có tên là: Giao-Ước Mới, tức: Giáo xứ Normal, bang Illinois là 
những người lâu nay vẫn đeo đuổi tìm hiểu về sách tôi viết, vào dạo trước. Khi sự 
thể diễn ra một cách gay-go, thì vị mục-tử ở giáo-xứ này là Mục sư Dick Watts, có 
đề-nghị xin tôi cho ông hợp-tác “chuyển-dịch” công việc mang tính học-thuật này 
bằng ngôn-ngữ của đời thường sử-dụng hằng ngày. Nên, có thể nói rằng: sách 
“Giêsu hỡi, Ngài là Ai?”  là thành-phẩm cuối trong công-cuộc hợp-tác rất ý-nghĩa.  
 
   Xin chuyển đến quý độc-giả và mọi người niềm xác-tín rằng: các vị sẽ thấy sách 
này đây cũng hữu-ích rất rõ. Bởi, nó lớn lên từ sự phấn-đấu của những “con người 
đích-thực” muốn kết-nối với Đức Giêsu bằng việc gặp gỡ Ngài trong khuôn khổ của 
thế-giới Ngài từng sống vào thế-kỷ đầu đời, mỗi thế thôi.   



Chương 1 
 

Sao ta không đọc 
chỉ mỗi Tin Mừng, mà thôi? 

 
 

“Nhiều năm qua, tôi cố tìm đọc cho được cuốn sách gì đó có tựa đề là: 
“Đức Giêsu: Một Tiểu-Sử Đầy Cách-Mạng” thật ráo-riết. Những gì lâu nay tôi 
biết về Đức Giêsu chừng như không là điều mà nhiều người muốn “nói thật”; 
và quả nhiên là nơi tôi, luôn có niềm hãi-sợ, cỡ nhè nhẹ. Điều đó, có thể là: 
theo cách nào đó, tôi đang chối bỏ niềm-tin nung-nấu trong tôi như đưa trẻ 
bé! Nhưng, có điều chắc là: niềm-tin ấy đã hằn sâu nơi tâm-can tôi từ ngày 
đầu cuộc sống mộ-đạo của chính tôi. Quả là, sách của ông đã, theo cách nào 
đó, củng-cố niềm-tin của riêng tôi đang lớn mạnh dần với những điều tôi 
“chưa từng biết đến” cũng như những gì lâu nay mình vẫn được dạy? Và, đây 
là điều tích-cực, thực-thụ lại gây thích-thú đang tiến mạnh về phía trước chứ 
nó không làm giảm sút niềm-tin tôi vẫn có với Đức Giêsu. Sách ông viết, chắc 
cũng đã củng-cố nhiều điều đại lọai như thế. Đồng thời, nó còn mở rộng thêm 
lòng cảm-kích ở nơi tôi, qua tâm-trạng của một người từng dấn bước theo 
chân Ngài cho đến cùng.” 

                                      Một nữ giáo-dân sống ở Massachusetts. 
 
 

“Có lẽ ông là người duy nhất có cái may được người khác trả tiền để 
chỉ mỗi lo tìm hiểu những gì mình thao-thức. Đồng thời, ông lại cũng là người 
có khả năng tra-cứu những gì thuộc thành-phần cuộc sống của chính ông…  

Tôi đây, tuy đã ở lứa tuổi 52 nhưng cũng chỉ tìm ra được có một chút gì 
đó, mỗi thế thôi. Tôi nghĩ, mình cũng nên bắt đầu một kiếm tìm nào đó khả dĩ 
khiến cho Đạo của mình có ý-nghĩa hơn. Tôi nói thế, là bởi vì: khi xưa tôi bị 
bắt buộc phải đến nhà thờ để cho mấy ông cha Đạo rửa tội, rồi lại bắt buộc 
phải theo chương-trình “nhồi nhét” vào trong đầu các giáo-lý/tín-điều cũng 
như bí-tích này khác ở trường lớp mình theo học, nữa! Tôi chắc mình phải tự 
đưa ra một vài sáng-kiến, mới hòng thoát khỏi mọi sức ép hoặc cột buộc này 
khác. Và có thế, mới xa rời sự trông-đợi của người khác, để dõi theo một Đức 
Chúa khác với Thiên-Chúa từng áp-đặt nơi mình như khi trước. Điều quan-
trọng hơn cả, là: ta cần tìm ra câu trả lời thỏa-đáng để có thể mãn-nguyện với 
những gì mình tìm ra. Có phải thế không, thưa ông?” 

                                   Một giáo-dân viết từ Wisconsin.               
 

“Sách ông viết, có tên là “Đức Giêsu Lịch-sử, Cuộc Sống Của Một 
Nông-Dân Do-Thái thuộc Xứ Miền Địa-Trung-Hải” là sự truy-tìm của “chúng 
tôi” về cơn thác đổ này. Dùng chữ “chúng tôi” ở đây, tôi muốn nói đến một dãy 
các bàn quỳ ở nhà thờ, vì từ đó ta có nhiều tầm nhìn lầm lạc, tăm-tối về bất 
cứ loại hình nào khác từng được kể về của Đức Giêsu. Chúng tôi thấy mình 
gắn bó với riêng ông như vị quân-sư khiếm-diện của chúng tôi.”    

                Một nhóm giáo-dân ở North Carolina. 
 

“Nhiều người lại vẫn cứ tin rằng: niềm tin tôn-giáo và khoa-học không 
thể nào đi đôi với nhau được. Ta càng biết nhiều, thì niềm tin càng yếu kém. 
Vì thế nên, tôi đoán chắc ông là người mộ đạo, tin tưởng. Bởi, với tư cách là 
người Công giáo chính-đáng lâu nay vẫn muốn củng-cố niềm-tin của mình và 
của người. Về phần tôi, tôi đọc Sách thánh cũng khá nhiều để đến nay, thấy 
được là: ta đã lẫn-lộn nhiều thứ. Nay viết thư cho ông, với danh-nghĩa của 
một người muốn kiếm tìm cho bằng được câu giải-thích đích-đáng cho những 



gì xem ra vẫn còn gây ngộ-nhận quanh các chương/đoạn đối chọi nhau. Có 
nhiều đoạn làm cho nhiều người giống như tôi cứ thắc-mắc đủ mọi thứ. 
Nhưng, có điều là tôi không khôn-ngoan/lanh-lợi đủ để tự mình định ra cách 
giải-quyết sự việc cho thoả-đáng. Bởi thế nên, tôi dám chắc ông là người đã 
tìm ra được một giải-pháp nào đó khá hài-hoà, để không còn sự đối chọi 
nghịch-chống nhau như trước nữa. Thế nhưng, vấn-đề là: làm thế nào để 
được như thế?” 

        Một người đang sống tại California 
 

“Sống thời này, người thông-minh/tỉnh-trí một chút, đồng thời lại có 
kiến-thức về khoa-học, thì dứt-khoát phải có nhu-cầu về Đạo. Những người 
như thế, không thể không có động-thái tìm ra giải-đáp cho nhu-cầu ấy.” 

Một người vẫn sống tại Massachusets 
 

“Tôi thật sự cảm kích biết ơn tác giả John D. Crossan và các nhà thần-
học giống như ông, là vì: nhóm các ông đều đã nhận ra rằng: tôi đây có đầu 
óc và con tim cũng khá trưởng-thành, để có được tư-thế chín-chắn trong tin-
tưởng, ngõ hầu ta có thể bỏ qua một bên việc đọc các sách truyện giải-thích 
có phần “ấu-trĩ” những đoạn Phúc Âm một cách khá sát từng chữ bằng đầu 
óc tinh-thông để còn duy-trì niềm tin của mình nữa. Cuối cùng thì, nếu vì niềm 
tin khiến tôi không thể chấp-nhận được làn sóng và cơn lốc diễn-giải đầy 
thông-minh/trí-tuệ; thì khi ấy, với tư-cách là Kitô-hữu, tôi đây làm được gì trên 
con thuyền bềnh bồng sóng nước chứ?” 

    Một cụ bà viết từ bang Illinois. 
 

“Có một chuyện mà lâu nay tôi không thể hiểu được, là: làm sao ông 
và đồng-nghiệp khác ở trong nhóm “Chuyên Đề Về Đức Giêsu” lại bầu phiếu 
trong lặng thinh xem ngôn-từ nào đích-thực là lời Đức Giêsu, lời nào không! 
Phải chăng đây là cách để các ông đem ra mà bầu bán thế chứ? Sao các ông 
lại nói: chỉ một số lời Phúc Âm là đúng thật của Đức Giêsu, còn nhiều câu 
khác, thì lại không? Xin trả lời để tôi được học hỏi thêm đôi điều.”  

     Một nữ tín-hữu cũng ở bang Illinois.  
 

 
 
Và sau đây, là các câu hỏi được tuần-tự đưa ra như thế này: 
 

Tại sao việc nghiên-cứu/tìm-hiểu Đức Giêsu Lịch-sử lại cần-thiết thế? 
Có phải là ta đã có 4 bộ tiểu-sử về Đức Giêsu do 4 tác-giả khác nhau là: 
Mát-thêu, Mác-cô, Luca và Gioan từng viết sao?  
Ta có 4 bộ tiểu-sử ở trước mặt rồi, thì sao lại đặt vấn-đề nữa làm gì? 

 
   Thật ra thì, sự việc 4 bộ sách Tin Mừng đã và đang được dùng làm trọng-tâm cho 
vấn-đề mình đặt ra, là do có sự-kiện: ta đọc dụ-ngôn, lời nói hoặc truyện kể theo 
nhiều văn-bản khác hẳn nhau, nên không thể bỏ qua mối bất-đồng rõ rành rành giữa 
người viết được. Trước hết, ta thường bị cám dỗ nhiều lần nên đã bảo: các nhân-
chứng khi xưa có nhớ lại sự việc từng xảy ra, thì trí nhớ của các ngài vẫn khác nhau 
là chuyện thường. Nhưng, rõ ràng là: tác giả Mát-thêu và Luca khi khởi sự viết Tin 
Mừng, đều có văn-bản của thánh Mác-cô viết, ở trước mặt. Điều đó có nghĩa: dựa 
vào truyện kể do các ngài viết lại, thì bản-văn của hai tác-giả Mát-thêu và Luca 
không là nguồn-mạch biệt-lập, mà là thứ “biến-tấu” có từ văn-bản do thánh Mác-cô 
viết ra mà thôi. Điều này còn cho thấy: “biến-tấu” ấy, chỉ phản-ảnh thứ thần-học của 
người viết, mà thôi. Nói khác đi, thì: mỗi Tin Mừng là một bản diễn-giải có chủ-tâm 
về Đức Giêsu hơn là tiểu-sử đích-thực về Ngài. 
 



   Hơn nữa, cả 4 bộ Tin Mừng không là 4 bản văn duy-nhất nói về Đức Giêsu, mà 
thôi đâu. Nhiều Tin Mừng khác, cũng được tìm thấy do khai-quật hoặc vẫn hàm-ngụ 
trong 4 bản văn khác nhau ở Tân-Ước, hoặc do các phát-hiện từ bên ngoài các sách 
ấy, mà ra. Trường-hợp trên, là tư-liệu được tái-tạo mà mọi người được biết dưới 
danh-xưng là Văn-bản “Q”, tức chữ viết tắt của tiếng Đức là “Quelle” có nghĩa một 
“nguồn-mạch”. Bản này, từng làm nền cho hai Tin Mừng Luca và Mát-thêu, bởi hai 
bộ Tin Mừng này cùng xuất từ một nguồn-mạch nào đó không thấy trích ở Tin Mừng 
Mác-cô. Theo tôi thì: điều này nói lên rằng mạch-văn ấy không chỉ đóng vai-trò “khỏa 
lấp thiếu sót” mà thôi, nhưng còn là bộ Tin Mừng chuyên-chở thứ thần-học riêng rẽ 
của người viết. Tôi sẽ trở lại vấn-đề này vào các trang bên dưới, khi nói rõ hơn về 
bản-văn Tin Mừng có tên là “Q” tức “Quelle”. 
 
   Ví-dụ như: việc khám-phá ra nhu-liệu ngoại-tại của Tin Mừng Mát-thêu, Mác-cô, 
Luca và Gioan là từ Tin Mừng thánh Tôma tìm được ở Ai Cập từ một khai quật vào 
năm 1946. Theo thiển ý, Tin Mừng này tách-bạch khỏi 4 bộ Tin Mừng ở Tân-Ước. 
Tin Mừng thánh Tôma, khác với 4 Tin Mừng Tân Ước rất nhiều. Khác, về văn-phong 
thể-loại chắc chắn là thế, nhưng lại giống Tin Mừng “Quelle” không phải ít. Trên căn-
bản, thì đây là bộ sưu-tập gom-gộp các câu nói của Đức Giêsu, không đính-kèm 
truyện-kể nào về hành-xử cũng như phép-mầu lạ-lùng do Đức Giêsu thực-hiện hoặc 
sự-việc Ngài bị đóng đinh trên thập-giá hoặc sống lại. 
 
   Bằng vào sự khác-biệt giữa Tin Mừng Mát-thêu, Mác-cô, Luca, Gioan cùng đa số 
các Tin Mừng khác hiện có, là như thế. Rõ ràng là, ta đang có vấn-đề về thần-học 
Kinh-thánh đích thực rồi. Bởi, mỗi bộ Tin Mừng đều theo cách đặc-trưng/đặc-thù của 
nó khi ta xét về Đức Giêsu. Thế nên, câu hỏi là: các tài-liệu này sâu-sắc đến độ nào 
về lịch-sử?  

 
Có cách nào để ta nhận ra là: 
đằng sau hoặc bên dưới các giải-thích trên 
cho thấy Đức Giêsu thực sự sống ra sao?        

 
   Về việc này, nay ta có đủ phương-tiện kỹ-thuật và học-thuật khả dĩ thực-hiện điều 
mình mong muốn. Nhiều vị lại đã bỏ công ra mà phác-hoạ nên hình-ảnh Đức Giêsu 
có sử-tính. Thật ra thì, có vị cũng từng thuyết-phục nhiều người, về chuyện ấy. Và, 
một số các vị khác chỉ hành-động theo phương-thức tưởng-tượng, mà thôi. Rõ ràng 
là, mọi việc còn tùy cung-cách ta sử-dụng, hầu làm trổi-bật yếu-tố “thực sự có thật” 
về Đức Giêsu, chỉ mỗi thế.  
 
   Thế nên, ở đây, tôi muốn xác-định ngay từ đầu, rằng: phương-pháp lâu nay tôi đeo 
đuổi, là: thực-hiện một chuyên-đề về Đức Giêsu lịch-sử. Tôi muốn đề ra phương-
pháp kiếm tìm ba bước có lằn sáng hướng-dẫn gộp chung một đối-tượng nằm ở trời 
mây tăm tối, rất ban đêm. Lằn sáng hướng-dẫn kiếm-tìm lại chiếu rọi vào ngay đối-
tượng ở cùng một điểm, mới được. Bởi, cả 3 bước kiếm tìm bằng lằn sáng hướng-
dẫn do tôi lập, vẫn điều-tiết/tích-tụ cùng một điểm, để rồi mỗi điểm lại sẽ được dành 
để chỉnh-sửa hai điểm kia với mức-độ chính xác cao, và sẽ tập-trung vào chuyên-đề 
về Đức Giêsu lịch-sử.      
 
   Lằn sáng hướng-dẫn thứ nhất được hoạch-định, là để nghiên-cứu/học-hỏi cho 
xuyên-suốt những gì liên-quan đến văn-minh/văn-hoá của loài người. Chủ-trương 
này, giúp tôi học được rất nhiều điều về lề-lối sắp đặt hình-thái xã-hội trong đó Đức 
Giêsu từng sống, sinh-hoạt và giảng dạy cho nhiều người. Điều tôi thực-hiện, là để ý 
đến khía-cạnh xã-hội vào thời đó theo tầm-nhìn lịch-sử để xem có gì tương-tự giữa 
xã-hội Ngài chung đụng, không? Tựa như câu hỏi mà tôi thường hướng vào, là: 
mình biết gì về nền văn-minh, văn-học ở Địa Trung Hải vào thời cổ, có khác nền 
văn-minh/văn-hoá của nước Mỹ thời cận-đại? Làm sao phân-biệt được một xã-hội 



sơ-khai/dân-dã so với xã-hội của văn-minh công-nghệ, như ở đây? Hoặc, những gì 
ta nghe từ truyện kể Tin Mừng, như: truyện các thần-linh quái ác từng tung tác, việc 
chữa lành trừ tà/xua đuổi quỷ ma, đại loại như thế! Điều gì khiến các học-giả kinh-
điển từng chuyên dạy về xã hội mình sống có giống với xã-hội thời Đức Giêsu hoạt-
động không? Có chăng bậc thày uyên-bác hoặc giới nông-dân/thuyền chài bình-dị là 
đối-tượng của đế quốc La Mã độc tài toàn-trị không? 
 
   Vậy thì, ở vào xã-hội như thế, các vấn-đề chính trị và gia đình, thuế má và nợ nần, 
giai-cấp và giới-tính, vv… có tương-quan nối kết với nhau điều gì không? Giá-trị của 
thể-loại nghiên-cứu/học-hỏi tôi nhắm đến, là ở điểm: không có sợi giây nối-kết trực-
tiếp nào với ảnh-hình mà Tin Mừng từng diễn-tả về Đức Giêsu. Bởi, nó không giống 
trường-hợp ta đề ra để rồi lại cứ tìm cách này nọ khiến hình-ảnh về Ngài ra méo mó 
trẹo trọ hoặc có khi còn kình-chống Ngài nữa. Lấy ví dụ: nếu tôi chủ-trương vẽ lên 
một Đức Giêsu giống bậc khoa-bảng đầy kinh-điển, hoặc chỉ coi Ngài như bác thợ 
mộc thuộc giai-cấp trung-lưu thì công việc nghiên-cứu/học-hỏi văn-hoá lịch-sử sẽ 
nhắc tôi, là: thời ấy, không có giai-cấp nào là trung-lưu hết. Và, giới nông-dân/thuyền 
chài thời Ngài sống, hầu hết đều không biết đọc và biết viết gì hết. Thành thử, tôi 
vẫn phải nghĩ ra là: Đức Giêsu là Đấng bậc vị vọng khó mà có mặt ở thời Ngài theo 
hoàn-cảnh và tư-thế của Ngài như ta tưởng. 
 
   Lằn sáng hướng-dẫn thứ hai đến với tôi, là: việc học hỏi lịch-sử-tính các quan-hệ 
vốn có giữa La Mã, Hy Lạp và Do thái vào thời Đức Giêsu sống. Như ta biết, hoàn-
cảnh lịch-sử của Do-thái lúc đó là một thuộc-địa của đế quốc La Mã do quan-chức 
toàn-quyền trực-tiếp cai trị, hoặc do các vua quan/lãnh chúa dưới trướng Hêrôđê 
quản cai một cách gián-tiếp. Tôi đặc biệt quan-tâm đến sử-gia Do thái buổi đầu đời 
là Josephus, một trí-thức hiếm có từng viết nên 2 bộ sử riêng rẽ nhưng chồng chéo 
lên nhau ở thời kỳ đó là thời Đức Giêsu sống. Ngài sống như bác thợ mộc thuộc giai-
cấp thấp ở bên dưới, từng bị giao động, xáo trộn tại xứ miền mà mọi người sống ở 
đó chỉ mong sao có cơ-hội làm cách-mạng quật-khởi theo kiểu nào cũng được. Và vì 
thế, tôi cố mở tai nghe xem sử-gia Josephus có nói gì về nhà cách-mạng nào thời đó 
quyết chống đối, cướp quyền hoặc có thiên-sai nào xuất hiện vào cùng thời để cứu 
vớt dân con nước mình khỏi cảnh ngoại bang cai-trị không. Giả như tôi muốn có 
ảnh-hình đích thực về Đức Giêsu, thì chắc rằng tôi sẽ phải tưởng-tượng ra câu 
chuyện về cuộc nổi dậy của giới nông-gia ở bên dưới, vốn dĩ cứ sôi sục một ý-chí 
phấn đấu nhưng chẳng có sử-liệu nào cho thấy như thế, cho đến khi nó nổ bùng 
như một phản-kháng đi đến quật khởi, mở đường cho mọi người hướng về phía 
trước.                   
    
   Lằn sáng hướng dẫn thứ ba, là: học hỏi bản-văn. Đây là công-đoạn khó-khăn vào 
bậc nhất trong kiếm tìm cho bằng được một Đức Giêsu lịch-sử. Như tôi từng nói 
trước đây rất nhiều lần rằng: việc học hỏi bản-văn lịch-sử đòi ta phải ngang qua các 
Tin Mừng không chỉ ở bên trong nhưng còn cả bên ngoài bản-văn Tân Ước nữa. 
Điều này có có nghĩa, là: tôi phải tìm cách phân-biệt được những gì ở giữa “ba cấp-
độ” của truyền thống chữ nghĩa. Ở cấp độ một, truyền-thống lại vẫn duy-trì các câu 
nói và sự việc nào xảy ra khả dĩ nói được là đã đi ngược về thời xưa cũ từng nói về 
Đức Giêsu lịch-sử. Ở cấp-độ hai, những chất-liệu duy-trì được triển-khai cách rộng 
rãi; tỉ như: việc đan-kết các truyện kể vào với nhau mà khi trước chỉ là những câu nói 
riêng rẽ, rất tách bạch. Cấp-độ thứ ba, lại liên-quan đến việc hoàn-toàn kiến-tạo ra 
các truyện-kể và câu nói rất mới mẻ rồi đưa vào miệng Đức Giêsu. 
 
   Giả như ta chưa bao giờ đọc bài viết nói về các bức tranh vô giá và cổ-bản đã 
được tìm thấy ở mái gác của ai đó, từng bị các bức tranh khác được vẽ vào thời sau 
nằm đè/che khuất nó, thì khi đó ta sẽ có một vài ý-tưởng hoặc ý-nghĩ về chuyện thế 
nào là học hỏi văn-bản tương-tự như thế. Cũng tựa hồ như vị quản-thủ bảo-tàng-
viện nghệ-thuật quyết thực-hiện công-tác của mình bằng các dụng-cụ và hoá-chất 
rất tinh-tế hầu lấy đi các lớp bụi phủ lên đó và tìm ra được kiệt-tác nguyên gốc. Thế 



nên, các nhà kinh-điển cũng đã sử-dụng các phương-pháp tối-tân hầu gột bỏ các lớp 
bụi mù chú-giải phủ khuất bên trên bức ảnh nguyên-gốc về Đức Giêsu. 
 
 

Như thế có phải là ông cố ý bảo  
tác giả Tin Mừng không nói lên sự thực chăng? 

 
   Nhiều lúc, có độc-giả như tôi, vẫn sững-sờ về khái-niệm bảo rằng: tác-giả Mát-
thêu, Mác-cô, Luca và Gioan cũng có thể đã chế-tạo/soạn-tác lên trên các sự-kiện 
thực-sự xảy đến hoặc ngay như việc kiến-tạo truyện kể và các câu nói về Đức Giêsu 
từ bản phác-thảo, thôi. Ta cần hiểu cho thấu đáo là: tín-hữu thời tiên-khởi đã trải-
nghiệm như thể Đức Giêsu vẫn tiếp tục hiện-diện với họ cả sau khi Ngài chết đi nữa. 
Hiểu về việc Đức Giêsu vẫn tiếp-tục hiện-diện với họ như thế, đã tạo cho những vị 
truyền miệng cho nhau câu truyện về Đức Giêsu như một thứ tự-do tạo-tác theo 
sáng-kiến của mình. Các ngài không viết nhiều về Đức Giêsu như Ngài từng sống 
cho bằng một Đức Giêsu đang có mặt ở giữa họ; và không phải một Đức Giêsu đã 
từng nói mà là một Đức Giêsu đang nói; cũng không phải một Đức Giêsu từng làm; 
mà là một Đức Giêsu đang làm. Thành thử ra, các ngài mới cảm thấy lúng túng khi 
phải ghi lại các lời nói và hành-xử của Đức Giêsu theo cách-thức mà họ thấy có nhu-
cầu đặc-biệt vào thời của họ và cho cộng-đoàn họ. Thành thử, khi tôi nói là: hãy tìm 
đằng sau các Tin Mừng một Đức Giêsu lịch-sử, là tôi không có ý chối bỏ giá-trị của 
Tin Mừng theo như bản-chất của Tin Mừng. Điều tôi từng nói ra đơn-giản là chỉ 
muốn bảo rằng các bản-văn ấy không là sử-liệu cũng chẳng là tiểu-sử nhân-vật nào 
hết, nhưng là các diễn-giải cho cộng-đoàn, vào thời gian và nơi chốn nào đó riêng 
biệt thôi. 
 
   Và, đây là điểm cuối cùng về phương-pháp làm việc của tôi. Trong cố-gắng vẽ lên 
ảnh-hình của Đức Giêsu thực-thụ, tôi chú ý nhiều nhất vào lớp phủ bọc có sớm nhất 
của truyền-thống, tức các nhu-liệu có năm tháng ngày giờ từ thập niên 30 đến 60 ở 
thế-kỷ đầu mà thôi, và chú-trọng đến lời nói và truyện kể nào được tìm thấy một 
cách biệt-lập trong nguồn mạch nhiều hơn là duy-nhất chỉ có một nhu-liệu như thế. 
Dĩ nhiên, các truyện kể tìm thấy ở mạch truyền-thống có thể cũng chính-xác đấy, 
nhưng tôi vẫn muốn xây-dựng hình-ảnh của tôi về Đức Giêsu có về trước từ các 
văn-bản miêu-tả bao gồm nhiều lời chứng khác nhau hơn là từ các bản-văn miêu-tả 
mà chỉ duy-nhất có một chứng-cứ biệt-lập, thôi. Lối làm việc như thế có thể không 
đảm-bảo được sự thật nhưng ít ra cũng khiến cho nó khó trở thành chuyện thiếu 
chính-xác. 
 
   Điều cần-thiết đối với tôi là phải trung-thực trong kiếm tìm một Đức Giêsu lịch-sử. 
Tôi đã từng tái tạo dựng một Đức Giêsu lịch-sử càng chính xác càng tốt. Ý của tôi 
không bao giờ tìm cách khám phá ra một Đức Giêsu mà tôi thích hoặc không ưa, 
cũng chẳng là Đức Giêsu mà tôi đồng ý hay bất mãn. Tôi không cố ý làm ra vẻ là 
mình đã có được ảnh-hình cuối cùng về Đức Giêsu, nhưng tôi đưa ra việc tái-tạo của 
mình như một kiến - tạo rất trung-thực. 
 
   Xin chuyển đến độc-giả nào muốn khám-phá đề-tài này cho kỹ hơn và muốn có 
chứng-cứ mang tính kinh-điển trên đó có kết-luận của tôi dựa trên các sách do tôi 
viết như cuốn: “Đức Giêsu Lịch-Sử: Cuộc Sống Của Một Nông-Dân Do-Thái ở Địa-
Trung-Hải”, trong đó có đầy đủ lý-luận tôi từng đưa ra. Hoặc cuốn: “Đức Giêsu: một 
Tiểu-Sử Đầy Cách-Mạng”, là bản tóm tắt tập sách dày nói ở trên. Đằng khác, sự việc 
tôi trình-bày về các lời nói có gốc-nguồn ghi-chép hẳn-hoi và ảnh-hình ban đầu về 
Đức Giêsu được gọi là “Đức Giêsu Cần Phải Như Thế”. Cuối cùng thì, gốc rễ chằng 
chịt về chủ-nghĩa chống Do-thái có trong truyện kể Tin Mừng về cái chết của Đức 
Giêsu cũng được đề-cập trong cuốn sách mang tựa đề: “Ai là Người Từng Giết Hại 
Đức Giêsu?” là những cuốn cũng nên xem lại. 
 



 
                                                                                                       

 Chương 2 
 

Con Thiên Chúa,  
Con Đức Nữ Trinh Maria 

 
“Vừa qua, tôi được bãi miễn không còn làm Giám-mục của Hội thánh 
Đức Kitô là Giáo Hội Các Thánh Vào Những Ngày Sau Hết, không lâu 
sau khi đọc cuốn sách do ông viết có nhan đề: “Đức Giêsu Lịch-Sử: 
Cuộc Sống của Một Nông-Gia Người Do-Thái ở Địa Trung Hải”. Cảm 
ơn ông đã đem đến cho tôi một nhận-thức mới về Đức Giêsu mà tôi 
yêu mến, phụng thờ.”  

                                                 Thư của một đấng bậc ở Illinois     
 
“Thật ra, thì: dù ông có viết cho nhiều cách mấy đi nữa cũng chỉ để 
vinh-danh chính con người ông và kiếm tìm lợi lộc này nọ ngõ hầu 
thực-hiện ý-đồ gì đó – chứ không để gia-tăng niềm-tin của bất cứ ai. 
Đồng thời, có thể: những người đọc tư-tưởng ông đưa ra, cũng sẽ mất 
đi niềm tin cố-hữu của họ và có khi còn xa rời Hội thánh nữa, cũng 
không chừng. Điều này có nghĩa là: bất cứ ai có nghị-lực, đều sẽ tìm 
cách hợp-tác với người khác trong khi ta còn quá nhiều điều để làm, 
hầu đem các linh-hồn tất-bạt đến gần Chúa hơn.” 

                                                                Thư của một nữ độc-giả ở 
Florida. 

      
“Tôi có đọc bài của ông trên một tờ báo tại địa phương nọ. Bài đó có 
tựa-đề như để bảo: “Học-giả kinh-điển mà lại coi Đức Giêsu là Nhà 
Cách mạng nữa đây sao!”, tôi thật không mấy hài lòng về những điều 
ông viết ra. Có nhiều người, lâu nay vẫn tái-sinh để trở-thành Kitô-hữu 
tốt-lành, lại đã đồng-hành với các học-giả chuyên nghiên-cứu Sách 
Thánh một cách hăng say không thua kém ai. Nhưng họ vẫn tự-hào có 
được ảnh-hình về Chúa khác với những gì do ông tìm cách đưa ra. 
Chẳng hạn, ông dám ngang nhiên bảo rằng: Đức Kitô khi xưa là một 
nông-gia không biết đọc/biết viết, gì hết. Thế ra, ông không nghĩ rằng 
Đức Kitô là Chúa xuống trần mặc lấy thân-phận làm người sao? Ngài 
là Đấng kiến-tạo mọi sự; nên kiến-thức của Ngài lại chẳng đến từ 
những học-hỏi và nghiên-cứu thần-học cấp cao, sao? Ngài hiểu biết 
hết mọi sự và kiến-thức Ngài nắm vững, chắc chắn còn cao hơn những 
gì do ông hoặc tôi hoặc bất cứ ai có thể có, nhưng chưa từng biết, là 
thế đấy!” 

                                    Một phụ nữ từ Indiana viết thư về để trần tình.        
 

“Thần-học-gia và các nhà nghiên-cứu như ông, đúng hơn, đã tạo cho 
các ngày Chúa Nhật của tôi có thêm ý-nghĩa hơn trước rất nhiều. Vì, 
khi nghi-lễ phụng-vụ ngày Chúa Nhật chấm dứt, thì mọi người đều đã 
tham-gia sinh-hoạt này khác để rồi sẽ thấy thoải mái mà đối đầu với 
một thế-giới đang phân-rã do chủ-nghĩa triệt-để đem đến. Nhờ công-
trình nghiên-cứu/diễn-giải Kinh-thánh do ông thực-hiện, nay người đọc 
sẽ có được sự trung-thực để chứng-minh cho mọi người ý-nghĩa chính-
xác của Kinh Sách, đó mới là điều đáng cảm-kích, khích-lệ.” 
                                                               Một nữ giáo-dân sống ở Texas. 

 
“Tôi rất thích giòng chảy tư-tưởng do ông chủ-trương như bậc thày 
nắm vững nhiều thứ. Đặc biệt, là khi ông sử-dụng các câu châm-ngôn 



theo kiểu Thiền-hành đi thẳng vào những điều khó hiểu như thể dụ-
ngôn, ngõ hầu thách-thức qui-ước cũ xưa của xã-hội. Hơn nữa, ở đây 
vẫn có thứ gì đó khá khôn-ngoan và cũng rất thật, hiểu theo nghĩa 
siêu-hình-học thấy được nơi lời giảng-dạy của Ngài. Nếu Kinh thánh 
được viết theo cách trung-thành với thực-tại, khiến tôi đây nhiều lần 
vẫn tự hỏi: sao các tác-giả Kinh-thánh lại có thể đạt được chân-lý đến 
như thế. Đức Kitô, có thể, Ngài cũng từng đặt chân đến Ấn Độ vào thời 
trẻ, nên Ngài mới có được sự chỉ-dẫn của nhiều bậc thày đến từ Ấn 
Độ, cũng không chừng? 

                                                                   Một giáo-dân ở Missouri.  
 

“Thử hỏi: ông có dịp tranh-luận hoặc phân-tách các đoạn viết và lời 
tiên-tri của ngôn-sứ thời trước khi các ngài tiên-đoán rằng: một nữ 
đồng-trinh sẽ sinh-hạ con trai ngay tại làng BétLêHem bé nhỏ, tức: thị-
trấn không danh-tiếng nằm ở Giuđêa, lại đã cho ra đời một lãnh-tụ 
tuyệt vời, hầu dẫn-dắt toàn dân Do-thái được kia chứ? Cụm từ “toàn-
dân Do-thái” ở đây là do tôi dùng, để nói rằng: tôi chưa từng thấy có ai 
lại tìm cách thay-đổi các đoạn Cựu-Ước hoặc lời tiên-tri của một ngôn 
sứ nào, bao giờ hết! Tôi nghĩ thời buổi này, là thời trong đó con người 
tìm cách “báng-bổ Đức Giêsu” cách rất triệt-để.”  

                         Một người sống ở Florida. 
 

“Tôi biết chắc ông đã gia-nhập nhóm “Chuyên-Đề Về Đức Giêsu” nên 
đã có lời đồn trên tờ “Toronto Star Report” cho rằng: ông không còn tin 
vào các giáo-điều cần-thiết cho niềm tin Kitô-giáo, nữa! Tôi e rằng: 
chúng ta đi quá trễ trong việc chứng-minh hoặc phản-bác tính xác-thực 
của Kinh thánh! Chỉ cần cảm-nhận văn-bản Kinh thánh bằng niềm tin 
của mình thôi, cũng đã đủ đấy ông John D Crossan ạ! Ngoài ra, như 
thế há chẳng phải là ông và tôi, ta vẫn cần có Đức Giêsu để xin Ngài 
miễn cho ta các tội hoặc lỗi phạm mình vướng mắc sao? Sao ông lại 
bán-tín-bán-nghi, như thế? Ông có được gì khi chối-bỏ những điều cốt-
thiết của niềm tin đi Đạo, như thế chứ? 

Một người Canađa đưa ra vấn nạn như trên.  
 

“Nghe ông trả-lời câu hỏi do ký-giả Terri Gross đưa ra ở buổi phỏng-
vấn trong chương-trình “Làn Gió Lành”, là tôi đi tìm ngay cuốn sách do 
ông viết có tựa-đề: “Đức Giêsu: Một Tiểu-Sử Đầy Cách-Mạng”; và thấy 
cũng vui khi đọc cuốn sách ấy. Là người có được một nền giáo-dục 
chính-qui như những người Công-giáo sống ở Boston, lại theo học 
trường Công-giáo và sinh-hoạt với nhóm Thiếu-nhi Thánh-thể ở nhà 
thờ, nên tôi học được khá nhiều điều về tội trọng/tội nhẹ, Chặng Đàng 
Thánh Giá, Triều Thiên gai, chốn luyện hình và hoả ngục nóng bỏng 
cùng nhiều điều khác, nhưng tôi chưa bao giờ được dạy cho biết về 
cuộc sống của Đức Giêsu và thông-điệp Ngài chuyển đến với mọi 
người. Nhất thứ, là sự công-bằng tuyệt-đối mà Ngài vẫn dạy ta thực thi. 
Bằng việc bác-bỏ những gì tôi được dạy về Đức Nữ Trinh Maria đã 
sinh con đẻ cái, cùng các phép lạ do Ngài làm và sự sống lại của Ngài 
nữa; nhưng tôi lại chưa được học về các vấn-nạn như câu: Đức Giêsu, 
Ngài là Ai?  là Gì thế” 

                                                           Một giáo-dân ở New Hampshire       
 
 

 

Truyện Đức Giêsu sinh ra làm người 
có dính gì tới lịch-sử nhân-loại không? 

 



 
   Bằng vào cụm từ “Đức Giêsu Lịch Sử”, tôi có ý nói đến một người từng lữ-hành 
trên các đường đất gồ ghề đầy cát bụi, ở Galilê. Đức Giêsu lại cũng rong ruổi đường 
trường, từng ăn uống với nhiều người; và, Ngài lại đã giảng-dạy nhiều điều về 
Vương Quốc Nước Trời, nữa. Cuối cùng, Ngài đã bị bắt và đem đi xử tử, đó là điều 
mà các nhà nghiên-cứu lâu nay từng xác-quyết chứng-thực về Ngài, theo sử-tính. 
 
   Tuy nhiên, có một số truyện mà nhiều người từng nghe/biết về Đức Giêsu, lại thấy 
không có chút ánh sáng nào soi-rọi coi Ngài như Nhân-vật Lịch-sử trổi bật, hết. Tôi 
muốn qui-chiếu các truyện về thời thơ-ấu và việc sinh-hạ Hài Nhi mà ta vẫn nghe 
biết vào mỗi dịp lễ trong đó có nhân-vật chính là Đức Maria và ông Giuse lại đã đặt 
Hài Nhi Giêsu nằm trong máng đựng cỏ dành cho bò lừa ăn. Hiện-trường diễn-tiến 
việc Đức Giêsu xuất hiện với đời thường còn có các mục-đồng chăn cừu, thêm các 
nhà thông-thái từ phương Đông đến, và cả đến thiên-thần tả/hữu vẫn ở quanh Ngài. 
Truyện Đức Giêsu sinh hạ làm người, là một dụ-ngôn giả-tưởng mang tính-chất rất 
tôn-giáo, nếu ta muốn gọi thế cho gọn nhẹ. Riêng tôi, sẽ tìm cách trưng-dẫn các 
dấu-chỉ cho thấy điều này không có ý bảo rằng: những chuyện như thế không phải 
là không có giá trị. Nhưng, điều tôi muốn nói ở đây, chỉ có ý bảo là: ta không nên 
hiểu các truyện kể như thế theo “từng chữ” có tính sử đã xác-minh. Đúng hơn, chỉ 
nên coi đó như khúc nhạc dạo đầu cho vở nhạc-kịch diễn-tấu trên sân-khấu 
Broadway, NewYork mà thôi. Nhạc dạo đầu, bao giờ cũng bắt kịp chủ-đề được 
trình-tấu mà các nghệ-sĩ diễn-tả cách trọn-vẹn ở tuồng kịch. Và ở đây, hai tác-giả 
Mát-thêu và Luca, lại đưa ra hai phiên-bản dị-biệt trong truyện Đức Giêsu chào đời. 
Bởi thế nên, nhạc “dạo đầu” bao giờ cũng khác nhau, ở nhiều chỗ. 
 
 

Ông lại bảo: truyện Đức Giêsu chào đời là chuyện giả-
tưởng mang tính-chất tôn-giáo, điều này chắc chắn sẽ 
tạo cú “shốc” cho niềm-tin của tín-hữu. Vậy, ông thấy có 
phản-ứng gì về chuyện này hay không? 

 
   Thật ra thì: phản-ứng của người nghe cũng lẫn lộn. Dĩ nhiên, tôi đây từng nhận 
khá nhiều bức thư lên án tôi thật hết mực. Một số vị gửi thư, còn tỏ ra giận-dữ với 
riêng tôi và rồi còn cho đăng các lời ấy ngay trên báo-cáo/tờ trình này khác nữa. Tuy 
nhiên, các vị này lại tiếp-tục cho in lập-trường của tôi, không ngừng nghỉ. 
 
   Mặt khác, tôi cũng nhận được ý-kiến phản-hồi từ nhiều vị khác, ở các nơi, vẫn tỏ 
lòng cảm-kích biết ơn tôi, khi bảo rằng: mình không thấy đó là việc cần-thiết để bỏ 
lại tâm-tư bên ngoài cửa nhà thờ, mỗi khi đặt chân vào chốn phụng-thờ để cử-hành 
nghi-thức này khác. Bà con còn cảm ơn tôi khi nhận ra rằng: nay, ai nấy đều có thể 
định-lượng cách nghiêm-túc các thông-điệp do Đức Giêsu đưa ra, mà không cần 
nhấn “từng chữ”, về chi-tiết. 
 
   Tôi cam đoan với quí vị, rằng: tôi đây chẳng lợi-lộc gì, để cứ tự đặt mình vào tình-
huống như chàng trai tên “Grinch” nào đó từng cướp đi ý-nghĩa của ngày lễ Giáng 
Sinh cách triệt-để. Tôi vẫn thường tự bảo với mình là phải hành-xử sao cho lương-
thiện theo như tư-cách của sử-gia khi giáp mặt với mọi yếu-tố hầu khám-phá ra sự 
việc tương-tự. Dầu vậy, phương-án của tôi vẫn là làm sao đạt được mục-đích tích-
cực, tức: trình-bày sự việc Đức Giêsu đến với ta ngang qua các tông-đồ của Ngài 
một cách văn-hoa, sử-tính, có nghiên-cứu hẳn hòi về các nền văn-hoá khác-biệt. 
Mục-tiêu tôi nhắm tới, không phải để tạo cú “shốc” cho người nghe/biết hoặc vạch 
trần điều gì đó cốt để mọi người thấy được sự thật. Ngược lại, tôi chỉ muốn đưa ra 
một Đức Giêsu có mặt với lịch-sử theo cách xem xét cho rõ càng nhiều chi-tiết càng 
tốt; và càng xa giả-thuyết của các thần-học-gia này khác lại càng hay.  
 



 

Ông còn bảo: tác-giả Mát-thêu và Luca kể truyện Đức 
Giêsu sinh hạ làm người theo cung-cách khác-biệt. Vậy, 
xin cho chúng tôi biết sự khác-biệt giữa hai tác-giả này 
ở chỗ nào? 
              

   Giả như quí vị có bộ tượng Giáng Sinh bằng đất đem về trưng ở nhà mà lại muốn 
đặt lên bàn vào dịp Giáng Sinh, thì: chắc chắn bộ tượng ấy sẽ tập-trung vào máng 
cỏ đựng đầy trấu. Thông thường thì, người nặn tượng bao giờ cũng đặt vào máng-
đựng-trấu ấy thân mình bé bỏng của Hài Nhi Giêsu. Thêm nữa, tượng Giáng Sinh 
bao giờ cũng kèm theo tượng Đức Maria ở tư-thế khom lưng quỳ cạnh máng trấu 
đựng Hài-Nhi, con của bà. Trong khi đó, cụ ông Giuse lại thẳng người đứng ở đâu 
đó, cũng rất gần. Cùng trong bộ tượng, chắc thế nào cũng phải kèm thêm mấy chú 
lạc-đà do các nhà thông/thái đạo-sĩ đưa đến. Các vị này, quả là đấng bậc vị vọng có 
thân hình to lớn đem quà đến biếu tặng Hài Nhi bé nhỏ đang nằm đó. Cũng có thể, 
lại có chú bò/lừa hoặc chiên cừu nằm cạnh với người chăn bé nhỏ, cũng không 
thiếu. Và, có lẽ tại chòi trú-ngụ quê-kệch này, vẫn thấy lấp lánh ở trên cao một vì 
sao sáng chói. Phía sau đó, lại thấy lởn vởn một hai thiên-thần mang cánh bé nhỏ 
bay vất vưởng, để làm nền. 
 
   Theo óc tưởng-tượng của người thường, ta hay đặt chung vào cùng một cảnh trí, 
nhiều chi-tiết và ý-tưởng gộp chung lại từ hai trình-thuật ở Tin Mừng riêng-biệt. Thật 
ra thì, cả hai trình-thuật kể việc Đức Giêsu sinh ra ở trần-thế, lại khác nhau rất 
nhiều. Ở trình-thuật do tác-giả Luca kể, ta có máng đựng toàn cỏ/trấu, có mục đồng 
và thiên-thần đến hầu cận. Ở trình-thuật của tác-giả Mát-thêu, ta có các nhà thông-
thái/đạo-sĩ đã từ phương Đông đến với Hài Nhi Giêsu lại không ghé “chòi quê” trú-
ngụ dành cho loài thú ở qua đêm, nhưng lại đến tận nhà ở của Hài Nhi để thăm 
viếng cách đàng hoàng. Tác-giả Mát-thêu vẫn tiếp-tục truyện kể để mô tả các nhà 
thông thái/đạo sĩ có đến gặp cả vua Hêrôđê, là người chỉ muốn gặp cho bằng được 
Hài-nhi nào đó sắp trở thành vị vua tương-lai của Do-thái. Rồi, truyện Đức Maria đã 
cùng cụ ông Giuse và Hài Nhi Giêsu lẩn sang nước láng giềng Ai Cập để tránh cơn 
giận đùng đùng của các vua quan muốn giết hại các bé trai chưa đầy hai tuổi ở 
trong vùng, là cốt triệt-hạ Hài Nhi là đấng cứu dân độ thế trong tương lai, tức Đức 
Giêsu bé nhỏ. Các chi-tiết do tác-giả Mát-thêu kể lại, không thấy có ở trình-thuật do 
tác-giả Luca diễn-tả.                         
 
   Nếu diễn-tả bằng biểu-đồ đơn-giản ở dưới, ta sẽ thấy sự khác-biệt giữa hai truyện 
kể thời thơ-ấu của Đức Giêsu do hai tác-giả Mát-thêu và Luca đưa ra. Cả hai tác-giả 
này đều vẽ ra các chương hoặc đoạn “phim tập” có ở trình-thuật này, nhưng lại 
không thấy ở trình-thuật kia, như: 
 
 

Truyện do tác-giả Mát-thêu kể Truyện do tác-giả Lu-ca kể 

*Thiên thần hiện đến với cụ ông Giuse 
*Các nhà thông-thái đến từ phương 
Đông 
*Hài-Nhi Giêsu có mặt ở nhà 
*Hêrôđê tàn-sát các trẻ nhỏ 
*Hài-Nhi Giêsu qua Ai-Cập lánh nạn 

*Việc cưu mang sinh hạ ra Gioan Tẩy 
Giả 
*Sứ-thần hiện đến với Đức Maria 
*Kiểm-kê dân-số thế-giới toàn đế quốc 
*Thiên-thần hát xướng như ca-đoàn 
*Cắt-bì cho trẻ Giêsu 
*Lời tiên-tri do ngôn-sứ Anna và Simêôn 
nói 

   
  Tuy thế, ta vẫn lại có thể trích ra ở đây nhiều điều hơn nữa. Chẳng hạn như: Tin 
Mừng đầu tiên do tác-giả Mác-cô viết là văn-bản gốc được cả hai tác-giả Mát-thêu 
và Lu-ca dựa vào đó làm nền. Nhưng tác-giả Mác-cô lại không nói gì về sự-kiện Đức 



Giêsu sinh-hạ làm người. Tác-giả Mác-cô lại chỉ nói về Đức Giêsu như một nhân-vật 
trưởng-thành từng đặt chân đến bên bờ sông Giođan để đón-nhận cuộc tẩy rửa do 
ông Gioan thực-hiện. Các bài viết xưa cũ nhất ở Tân Ước, tức thư-từ do Phaolô 
tông-đồ soạn, không ghi-chú chỉ-dẫn nào hết về các truyện sinh hạ hoặc thời thơ-ấu 
của Ngài hết. Và Tin Mừng của Gioan thánh-sử, thì: thay vì kể những truyện như 
thế, tác-giả này lại bắt đầu bằng suy-tư chiêm-niệm về Lời của Chúa. Thành thử, có 
thể nói: các truyện kể về sự ra đời của Đức Giêsu chỉ thấy có ở Tin Mừng của tác-
giả Mát-thêu và Luca, nhưng các truyện ấy, tự bản-chất, lại khác nhau rất nhiều 
điều. 
 
   Điều này có nghĩa, là: thật ra, ta chẳng có được văn-bản lịch-sử về sự-kiện ấy. 
Đúng hơn, những gì ta có lại là những điều ta sánh ví như bản dạo đầu của nhạc-
kịch, mà thôi. Nói thế tức bảo rằng: đó là các bài tiền-tụng cho các trình-thuật riêng 
rẽ từng bắt chụp vài chủ-đề trong Tin Mừng khác nhau, mà thôi. Các bài này kể cho 
ta biết rất ít về hoàn-cảnh lịch-sử vào lúc Đức Giêsu hạ sinh. Nhưng, các bài này lại 
kể rất nhiều về quan điểm của tác-giả Luca và Mátthêu về địa danh, nơi Đức Giêsu 
có mặt trong câu truyện kể về dân Ngài.  
       

                                                                                      

Nếu câu truyện thời thơ-ấu của Đức Giêsu 
không mang sử-tính, thì đâu là chốt điểm lập-
trường của tác-giả? 

 
   Để trả lời, tôi xin bắt đầu bằng câu truyện về cung-cách Đức Giêsu chào đời qua 
ngòi bút của tác-giả Luca, trước nhất. Có một điều, khiến quý vị nhận ra ngay từ 
đầu, là: trình-thuật Tin Mừng kể những hai sự-kiện chào đời: một, về Đức Giêsu; 
còn sự-kiện kia, là về ông Gioan Tẩy Giả. Như ta rõ, ông Gioan sinh từ người mẹ 
khá lớn tuổi, không còn hy-vọng sinh con/đẻ cái được nữa. Truyện này, qui chiếu 
vào thời vàng son các anh-hùng cái-thế ở Do-thái, như: Isaác sinh từ cha mẹ già, là 
ông Abraham và bà Sarah, ở độ tuổi không còn khả-năng cưu-mang/sinh-sản được 
nữa. Đằng khác, truyện ông Gioan chào đời, là để qui về truyện ông Samuel ở Cựu-
Ước ra đời từ bà Hannah, do kết-cuộc từ việc Thiên-Chúa ứng đáp lời cầu của cụ 
bà hiếm muộn. Thành thử, những gì ta có là do “phép mầu” sản-sinh ở đời người, 
dù bậc sinh-thành nhân-vật này đã hiếm-muộn hoặc không còn tuổi sinh-sản nữa. 
Ta được bảo: ông Gioan thuộc truyền-thống anh-hùng hiếm-có, điều đó nói đến 
người Do-thái có niềm tin vững-mạnh vào Thiên-Chúa, khá rõ rệt. 
 
   Truyện, được phổ-biến rộng trong dân-tình để kể về đấng bậc lành/thánh được 
nhận là “vĩ-nhân” nên mới gán/tặng câu truyện chào đời, cách đặc-biệt. Để tỏ lòng 
tôn-vinh vĩ-nhân ấy, người viết đã tạo nên sự sống và sự chết rất tuyệt vời. Đồng 
thời, tác-giả còn dựng lên cốt truyện về bậc cha/mẹ cao sang từng cưu-mang/sinh-
hạ vĩ-nhân trong tình-huống tuyệt-vời, cũng không kém.  
 
   Truyện cưu-mang/sinh hạ Đức Giêsu kể cùng lúc với truyện ông Gioan theo cách 
rất tương-tự. Kể truyện như thế, người viết chỉ muốn chứng-tỏ rằng: Đức Giêsu vĩ-
đại và cao trọng hơn ông Gioan rất nhiều. Ông Gioan sinh ra từ bậc mẹ/cha hiếm-
muộn và đứng tuổi. Còn, Đức Giêsu vẫn vĩ-đại và cao-trọng hơn ông Gioan nhiều, là 
nhờ Ngài hạ sinh từ người mẹ đồng-trinh, cả sau khi bà sinh-hạ ra Ngài. Việc ông 
Gioan chào đời, được công-bố chỉ với chòm xóm chốn thân quen, ít ai biết. Trong 
khi đó, Đức Giêsu giáng hạ làm người, được hằng-hà-sa-số các thiên-thần loan-báo 
từ trời cao, để người người am-tường/chứng-kiến. Tên tuổi ông Gioan được đặt ra 
và thông-báo cho cha/mẹ ông biết, xảy ra chỉ sau giờ phút hài-nhi chào đời, mà thôi. 
Còn, danh-tánh Đức Giêsu là do thiên-sứ nhà trời loan-truyền trước đó, cả vào ngày 
người mẹ đồng-trinh cưu-mang nên Ngài, nữa. Việc sinh ông Gioan đã công-bố cho 
gia-đình ông biết: ông là ngôn-sứ cao-trọng hơn mọi ngôn-sứ, không ai sánh kịp. 



Còn, Đức Giêsu được đưa dẫn lên Đền Thờ trình-diện với các bậc thày, nên Ngài 
không chỉ là vĩ-nhân trổi-bật mà thôi, nhưng Ngài còn cao-trọng hơn thế rất nhiều. 
Và, lời tiên-tri do vị ngôn-sứ cao-niên là cụ Simêôn và Anna nói, khi các cụ vinh-
thăng sự cao-trọng của Đức Giêsu Trẻ Bé, lại đã trổi-bật hơn hết mọi người. Đức 
Giêsu được mô-tả: Ngài càng-lớn-càng-thêm-khôn-ngoan, khiến Thiên-Chúa rất hài-
lòng, cả khi Ngài mới lên 12 đã khiến bậc thày ở Đền Thờ kinh-ngạc không ít, là do 
nhận-thức của Ngài sâu sắc đến tuyệt-mức. 
 
   Thành thử, ở truyện này, ta thấy tác-giả Luca viết thế là có dụng-đích nối-kết thân-
thế ông Gioan với các anh-hùng hảo-hán của Do-thái. Tuy thế, việc này còn có mục-
đích cho thấy Đức Giêsu vĩ-đại và tuyệt-vời hơn ông Gioan rất nhiều. Thông-điệp, 
do tác-giả Luca đem đến với người đọc, là: việc ứng-nghiệm lời tiên-tri thời quá-khứ 
của Do thái; còn chuyện lai-thời của họ lại vẫn tuỳ-thuộc vào Đức Giêsu. Cùng lúc, 
tác-giả Mát-thêu đã có lập-trường tương-tự như tác-giả Luca đưa ra, nhưng hai tác-
giả đây vẫn diễn-tả lập-trường mình có được bằng truyện kể rất khác-biệt. 

 
 
Nếu vậy, tác-giả Mát-thêu khác với tác-giả Luca đến mực 
nào? 
 

   Xem câu truyện do tác-giả Mát-thêu kể, ta thấy: tác-giả đây nối-kết việc Đức Giêsu 
sinh-hạ với truyền-thống cổ/xưa của Do-thái thật rất chặt, nhưng theo cung-cách 
cũng khác hẳn. Riêng, tác-giả Luca lại nối-kết truyện ông Gioan sinh ra với truyện 
Đức Giêsu hạ-sinh là cốt để đối-chiếu hai nhân-vật kỳ-cựu thời xưa/cổ là Isaác và 
Samuel, ở Cựu-Ước. Trong khi đó, tác-giả Mát-thêu lại đã vẽ lên cảnh-trí song-hành 
giữa Đức Giêsu và ông Môsê, cũng rất khác.  
 
   Hẳn mọi người còn nhớ câu truyện Xuất-hành kể về người Do-thái đi vào sa-mạc 
rất lưu-lạc, lúc đó vua Pharaô là người trị-vì nước Ai-Cập, đã tìm cách triệt-hạ dân 
Do-thái bằng lệnh-truyền tàn-sát cho bằng được các trẻ sinh từ mẹ/cha là người Do-
thái đều phải ném xuống sông Nile, cho chết ngộp. Môsê được cứu, là do bà mẹ rất 
lanh-trí đem bỏ con mình vào sọt/giỏ đem giấu ở bờ sông Nile, mãi đến khi con gái 
vua Pharaô bắt gặp đã sinh lòng thương-xót đem về dưỡng nuôi cùng giáo-dục. 
Trong văn-bản bình-dân thời Đức Giêsu sống, người ta lại thêm vào truyện này 
nhiều chi-tiết lấy từ bên ngoài, như: truyện Môsê sinh hạ không nhằm lúc có lệnh 
tàn-sát trẻ được ban-hành cách rộng rãi. Trái lại, lệnh được ban ra, là để triệt-diệt 
Môsê khỏi mọi hậu hoạ. Vua Pharaô được cảnh-báo: sẽ có lãnh-tụ xuất-chúng từ 
trời ban cho người Do-thái. Thành thử, giả như sự việc xảy đến đúng như lời đồn thì 
chắc chắn vua Pharaô sẽ bị hạ-bệ, cũng không lâu. Thêm vào đó, nhiều người Do-
thái lại đã đi đến quyết-định ly-dị vợ hầu tránh khỏi cảnh có con mới vừa sinh ra đã 
bị sát hại, thật thê thảm. Thành thử, thân-phụ của ông Môsê quyết chọn đường-lối 
cưu mang/sinh con do lời tiên-liệu về tương-lai/mai ngày của trẻ bé, rất cao cả. 
 
   Thoạt khi khởi sự viết Tin Mừng, tác-giả Mát-thêu lại đã tạo nên truyện Đức Giêsu 
giáng hạ làm người giống hệt câu truyện về ông Môsê khá ly-kỳ. Còn, Hêrôđê lại 
giống hệt vua Pharaô khi xưa được cảnh-báo: có Đấng Cứu Chuộc vừa hạ sinh. 
Nên, ông truyền lệnh tàn-sát mọi trẻ bé dưới hai tuổi để phòng hậu-hoạ. Nhất thứ, là 
khi có lời báo-động trong thôn làng Bét-Lê-Hem, nơi xuất-hiện Trẻ Bé sau này sẽ trở 
thành Đấng cứu dân bị trị. Ông Giuse lại cũng giống như thân-phụ của ông Môsê trù 
tính ly-dị vợ hầu thoát khỏi cảnh-tình khó xử sẽ xảy đến. Nhưng đêm đến, ông được 
mộng báo về sự cao-trọng của Trẻ Bé  sắp chào đời, nên quyết-định ở lại với người 
vợ là Nữ Trinh Maria. Cuối cùng, Môsê dẫn dắt dân con Do-thái rời Ai Cập cách an-
toàn. Trong khi đó, Đức Giêsu đã được cứu khỏi tên bạo-chúa dã-man/tàn-bạo 
không phải bằng việc trốn-tránh khỏi Ai-Cập, mà là: cùng với Mẹ/cha đi Ai-Cập, để 
ẩn-náu. Bằng việc sánh-ví trường-hợp Đức Giêsu với Môsê, tác-giả Mát-thêu đã 



phát-tán thông-điệp nhấn mạnh rằng: Đức Giêsu là Môsê Mới, nhưng Ngài cao trọng 
hơn Môsê gấp nhiều lần. 
 
   Nay, ta thấy những gì thực-sự xảy ra ở cả hai cốt truyện, là: dù tác-giả Luca và 
Mát-thêu quyết dựng lên cốt truyện thời thơ-ấu của hai vị khác hẳn nhau, nhưng cả 
hai truyện đều dẫn về cùng mục-tiêu. Mỗi tác-giả kể truyện đều sử-dụng quá-trình 
lịch-sử của dân Do-thái làm phương-thế diễn-giải chuyện đang xảy ra trong hiện tại. 
Theo cung-cách diễn-tả như thế, truyện kể nào cũng mô tả Đức Giêsu là Đấng cao-
trọng không ai sánh-tày ngay đến các anh-hùng thời cổ cũng đều thế. Truyện Đức 
Giêsu được kể theo cùng một kiểu, giống hệt thế. Và, điều này do cuộc sống của 
Hội-thánh thời tiên-khởi có bạn đồng-hành với Đức Giêsu truy tìm văn bản kinh-
thánh, với nỗ-lực để hiểu/biết về Ngài và tạo thân-tâm của Ngài một ý-nghĩa rất 
trọng-đại. Ở bản “nhạc dạo đầu” này, ta thấy tín-hữu Đạo Chúa đã biết sử-dụng 
Kinh thánh của người Do-thái, để giải-thích ý-nghĩa của việc Đức Giêsu hiện-hữu 
với con người, như con người. Và, mọi văn-bản Tin Mừng đều chứa đựng nhiều chi-
tiết về ý-nghĩa này. 
 
 

Ông có nói: tác-giả Mát-thêu và Luca kể hai câu truyện 
hoàn-toàn khác nhau, nhưng hai vị đều cho biết: Đức 
Giêsu xuất thân từ người mẹ đồng trinh và ông gọi đó là 
truyện “giả-tưởng tôn-giáo”. Thế nghĩa là, ông không tin 
vào chuyện người mẹ đồng trinh mà lại sinh con, sao?                     

 
   Quả rất đúng. Hai tác-giả Mát-thêu và Luca đều đồng-thuận việc người mẹ sinh 
Đức Giêsu vẫn đồng-trinh/sạch-sẽ. Nhưng, đây là chuyện minh-hoạ cách trọn-hảo 
lập-trường lâu nay tôi minh-xác, tức là: tín-hữu thời tiên-khởi, từng truy tìm các 
truyện thánh của Do-thái để hội ra ý-nghĩa của sự việc Đức Giêsu hiện-hữu với con 
người, như người phàm. 
 
   Từ truyện do tác-giả Mát-thêu viết, việc truy tìm như thế đã trở thành sự việc rất rõ 
ràng. Chí ít, là điểm: sứ-thần nhà trời tỏ-lộ cho ông Giuse biết vị-thế của Người Con 
do Maria vợ mình sinh hạ. Và, tác-giả Mát-thêu lại đã đặc-biệt thêm câu: “Tất cả sự 
việc này xảy ra, là để ứng-nghiệm lời xưa Chúa phán qua miệng ngôn-sứ: Này đây, 
Trinh-Nữ sẽ thụ-thai và sinh-hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là 
Emmanuen, nghĩa là "Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta."  
 
   Nay, ta hãy để ra một khoảnh-khắc ngắn mà nhìn vào cách sắp-đặt từ-vựng ở lời 
ngôn-sứ nói trong sách Ysaya đoạn 7 câu 14, như sau: “Này đây, người thiếu-nữ 
mang thai, sinh-hạ con trai và đặt tên là Em-ma-nu-en…” Suốt hơn 700 năm trước 
thời Đức Giêsu sống, Vua Ahaz của Giuđa đã bị lực-lượng ngoại-bang đe-doạ, nên 
mới được ngôn-sứ Ysaya khuyến-khích đặt niềm-tin vào Thiên-Chúa. Kịp đến khi 
vua Ahaz chối-từ việc Thiên-Chúa chắc-chắn sẽ hỗ-trợ ông, ngôn-sứ Ysaya mới 
đưa ra lời tiên-tri nói về ngày/giờ suy-sụp.   
 
   Thế nhưng, lời tiên-tri không đả-động gì đến việc nữ-trinh thụ thai và sinh con, hết. 
Bên tiếng Hipri Do-thái, từ vựng “almah” lại qui về người nữ trẻ vừa lấy chồng, 
nhưng chưa thụ thai con đầu lòng. Ngôn-sứ Ysaya có nói rằng: nữ-phụ trẻ sẽ sớm 
thụ-thai và sinh con trai. Và trước khi trẻ bé này đạt tuổi trưởng thành thì lúc ấy các 
vương-quốc bị tấn-kích và người nữ trẻ “almah” kia sẽ được coi như bị tàn-phá đến 
lụn-bại. Thiên-Chúa, khi ấy, sẽ là Đấng Emmanuen, tức: “Thiên-Chúa-ở-cùng-
chúng-ta”, nhưng theo nghĩa của một phán-quyết chứ không phải ý-nghĩa của sự 
cứu-thoát khỏi thảm-cảnh nào đó. Lời tiên-tri của ngôn-sứ Ysaya đặc-biệt hướng về 
chúng dân ở thời-đại của riêng ông mà thôi. Tuy thế, tác-giả Mát-thêu đọc ngôn-từ 
cổ/xưa này rồi coi đó như lời tiên-đoán đầy hy-vọng hơn là phán-quyết; và ông dùng 



từ-vựng “đồng-trinh/son sẻ” để áp-dụng không chỉ vào tình-huống trước ngày cưới 
của nữ-phụ trẻ nói trên, mà là tình-trạng của bà mẹ cả vào thời gian đang xảy ra và 
sau khi thụ thai. 
 
   Không như Mát-thêu, tác-giả Luca lại không đặc-biệt qui về lời tiên-tri của ngôn-sứ 
Ysaya, dù ngôn-từ ông sử-dụng khá gần-gũi với lời của tác-giả Mát-thêu đến nỗi ta 
cứ đoan-chắc là ông đã có được ý-tưởng đó trong đầu. 
 
   Thế thì, chuyện gì diễn-biến ra như thế? Chương/đoạn hoặc câu cú ghi ở lời ngôn-
sứ Ysaya đâu phải là lời tiên-đoán về Đức Giêsu, mà là một sứ-điệp gửi đến 
vua/quan thời đó vào tháng ngày Ysaya còn sống. Tuy nhiên, cho đến lúc các Tin 
Mừng được viết ra, thì tín-hữu thời tiên-khởi lại đã tiến-hành việc truy-tìm các Kinh 
Sách rất thánh để có được bất cứ ánh-sáng nào khả dĩ cho biết lai-lịch của Đức 
Giêsu. Các tác-giả đây đã quyết-định rằng Đức Giêsu là Đấng được Thiên-Chúa 
tuyển-chọn. Ngài đã có “uy-lực cứu-chuộc” đem cho họ rồi. Và, họ cũng đã tin vào ý-
nghĩa việc Đức Giêsu từng dạy-dỗ và chữa lành ở giữa họ rồi bị đóng đinh. Việc họ 
làm sau đó, là dự-phóng về phía trước niềm tin nơi Ngài theo hướng quay ngược về 
thời Ngài được thụ thai và sinh-hạ. 
 
   Tuy nhiên, không phải tất cả mọi tín-hữu đều làm thế. Bởi, câu truyện này đây 
không thấy có ở bất cứ nơi đâu ngoài truyền-thống được tác-giả Mát-thêu và Luca 
sử-dụng, nên ta cũng hiểu được rằng không phải tất cả tín-hữu thời trước đều đã 
từng đọc các chương/đoạn do ngôn-sứ Ysaya viết theo cùng cung-cách. 
 
   Dù sao, thì những người chống-đối Đạo Chúa lại nghe biết các khẳng-định cho 
rằng Ngài sinh-hạ từ bà mẹ đồng-trinh nhưng vẫn sinh con, nên mới đưa ra lời bác 
bỏ minh-nhiên bảo rằng: Ngài chắc phải là người con hoang, mới như thế. Có triết-
gia ngoài đạo là Celsius từng viết lách vào cuối thế-kỷ thứ hai đã khẳng-định rằng 
người cha không hôn-thú của Ngài là một lính-chiến La Mã có tên là Panthera. 
Danh-tánh vị này, có lẽ ta cũng nghe nhiều về lời bóng gió ám-chỉ từ-vựng 
“parthenos” bên tiếng Hy-Lạp thay cho từ “almah” tiếng Hip-ri chỉ về người nữ trẻ, là 
từ-vựng rút từ sách Ysaya đoạn 7 câu 14, thôi.     

 
 
Vậy, ý ông muốn nói là truyện Đức Nữ Đồng-Trinh sinh 
con không phải để ứng-nghiệm lời ngôn-sứ, mà là 
truyện giả-tưởng dựa vào lời tiên-tri cổ, ư?    

 
    Vâng. Đúng là ngôn-sứ Ysaya không tiên-đoán gì về sự-kiện Đức Giêsu sinh ra 
đời, hết. Nhưng, tín-hữu thời tiên-khởi lại thấy nơi Ngài một ứng-nghiệm lịch-sử do 
các vị này tiên-đoán. Thế nên, các tín-hữu thời ấy không thấy có điều gì rắc-rối khi 
sử-dụng truyền-thống cổ/xưa làm nòng-cốt cho truyện kể, về Ngài. 
 
   Ở đây, tôi lại xác-định thêm một lần nữa cho rõ nghĩa, là: lâu nay, tôi vẫn giải-thích 
truyện kể về bậc nữ-lưu-trẻ lại thụ-thai sinh con như một tuyên tín về ý-nghĩa của sự 
việc Đức Giêsu sinh hạ làm người, không là công-bố bao-hàm ý-nghĩa sinh-học khi 
nói về xác-thể của Đức Maria. Việc sinh hạ từ vị nữ-lưu là một biểu-tượng về niềm 
tin. Tin rằng: Đức Giêsu đã trưởng-thành, nhưng được dự-phóng theo hướng quay 
ngược về với thời-gian kể từ thời thơ-ấu của Ngài, thôi. 
 
   Truyện kể việc Đức Giêsu sinh-hạ tại thôn làng bé nhỏ là Bê-Lem lại cũng xảy đến 
một tiến-trình hệt như thế. 
 
   Hai tác-giả Mát-thêu và Luca, đều đồng-thuận là Đức Giêsu đã sinh-hạ tại BêLem, 
một thôn làng bé nhỏ ở miền Nam Giêrusalem nằm về phía các ngọn đồi ở Giuđêa. 



Nhưng, một lần nữa, ta đang đi vào lĩnh-vực không-mang-tính-cách-lịch-sử, mà là 
truyện giả-tưởng mang hình-thái tôn-giáo, có nguyên-do cũng không khác. Tác-giả 
Mát-thêu đặc-biệt kể cho ta biết: Đức Giêsu sinh hạ như người thường, là để ứng-
nghiệm lời tiên-tri thời xưa cổ ghi ở sách Micah khi ông nói: lãnh-tụ Israel chắc-chắn 
xuất-hiện tự thôn làng bé nhỏ là BêLem. Dù tác-giả Luca không trích-dẫn sách 
Micah đoạn 5 câu 2 một cách rõ rệt, nhưng ông lại cũng coi việc Đức Giêsu sinh-hạ, 
như để thể-hiện một hy-vọng có được Đấng Thiên-Sai xuất từ dòng-dõi Đavít. 
 
   Nay có thêm lằn-sáng chiếu-rọi khá thú vị, lại cứ bảo: tác-giả Mát-thêu khẳng-định 
rằng: Đức Nữ-trinh Maria và ông Giuse từng sinh sống tại thôn-làng BêLem nhỏ bé 
này. Tuy nhiên, tác-giả Luca bắt đầu truyện kể bằng sự-kiện ông Giuse và bà Maria 
lại đã sống ở Nazarét, nên các Đấng mới phải quay về BêLem để sinh con. Và, 
cung-cách được tác-giả Luca kể chuyện bà mẹ sinh con mà còn đồng-trinh/sạch-sẽ, 
là sự việc “có một không hai”, và là câu truyện nổi đình/nổi đám nhờ nghị-quyết do 
hoàng-đế Augustus ban-hành, tức có nghĩa của một: 
 

“chiếu chỉ, truyền kiểm-tra dân-số trong khắp cả thiên-hạ. Đây là cuộc 
kiểm-tra đầu-tiên, được thực-hiện thời ông Quiriniô làm tổng-trấn xứ 
Xyria. Ai nấy đều phải về nguyên-quán mà khai tên tuổi. Bởi thế, ông 
Giu-se từ Nazarét, miền Galilê đã lên thành vua Đavít tức là BêLem, 
miền Giuđê, vì ông thuộc gia-đình dòng-tộc Đa-vít. Ông lên đó khai tên 
cùng với người đã thành hôn với ông là bà Maria, lúc ấy đang có thai. 
Khi hai người đang ở đó, thì bà Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai 
hoa.” (Lc 2: 1-6b) 

 
   Tuy nhiên, truyện như thế lại cũng tạo ra một số vấn-đề dễ nảy sinh thêm. Trước 
nhất, là: thời hoàng-đế Augustus trị-vị Do-thái chưa từng thấy có cuộc kiểm-tra dân-
số nào trong toàn đế-quốc La Mã, cả. Hai nữa, khi ấy, thật sự chỉ có mỗi cuộc kiểm-
kê dân-tình ở địa-phương nhỏ do tổng-trấn Syria là Quiriniô ra lệnh, nhưng sự việc 
lại xảy đến chỉ mười năm sau khi Hêrôđê Đại-đế được giả-định là ông đang trị-vì đất 
nước này, khi Đức Giêsu sinh hạ.     
 
   Yếu-tố thứ ba, ta thừa biết là: các nghị-quyết về thuế ban-hành trong toàn đế-quốc 
La Mã, thì mọi người đều phải đăng-ký chân-đinh nơi mình sinh-sống và làm việc. 
Việc này, không buộc người nạp thuế phải quay về chốn quê-cha/đất tổ để ghi-danh, 
mà chỉ cần về lại nơi mình làm việc, mà thôi. Thực-hiện chuyện này vào thời hôm 
nay, quả thật vẫn là cơn ác-mộng, rất hỗn loạn. Điều này nói ra cũng hơi buồn, là 
câu truyện về chuyến lữ-hành quay về lại thôn làng nhỏ bé BêLem và việc Đức 
Giêsu hạ-sinh làm người thường lại kể là Ngài được đặt trong máng đựng cỏ dành 
cho bò/lừa ăn, như thế cũng quá đẹp để trở-thành sự-thật.  

 
   Và như thế, lại cũng gợi lên một hình-ảnh nở rộ cho nghệ-thuật ở phương Tây, cả 
về âm-nhạc lẫn việc tôn-sùng/ái-mộ nữa. Nhưng, thực-tế cho thấy: hành-trình về 
quê cũ để thực-hiện việc kiểm-kê/đăng-ký thuế má ở đây lại là truyện giả-tưởng 
mang sắc mầu thiêng liêng rất thánh hoá, tức một thứ hư-cấu do trí tưởng-tượng 
của tác-giả Luca tạo ra, nhằm áp-đặt bậc cha mẹ Đức Giêsu vào sự thể phải quay 
về Bê-Lem để sinh con đẻ cái. Thú vị hơn nữa, Tin Mừng do tác-giả Gioan viết ở 
chương 7, lại dẫn đến tranh-luận về sự thể hỏi rằng: Đức Giêsu có phải là Đấng 
Mêsia không? Và, có vị thức-giả nọ lại đã biện-luận rằng: Ngài không thể như thế 
được, bởi Đấng Mêsia phải xuất-hiện từ thôn làng BêLem mới đúng cách. Lại có câu 
hỏi vẫn nại rằng: nếu tác-giả Tin Mừng Gioan chưa bao giờ nghe biết về đòi hỏi Đức 
Giêsu phải được sinh tại Bê-Lem ra như thế hoặc nếu thực sự là thế thì, tác-giả Tin 
Mừng của ta cũng sẽ không tin điều đó. 
 
   Tranh-luận ở đây, giống như việc “bới lông tìm vết” theo cung-cách việc-ấy-phải-
như-thế-mới-được. Điều quan-trọng để thành vấn-đề, là: bên dưới các truyện như 



thế, vẫn trải dài một xác-tín những bảo rằng: Đức Giêsu là Con Thiên-Chúa và là 
Đấng Mêsia theo dòng dõi Đavít. Việc nói lên thân-thế Đức Giêsu đã ăn sâu vào 
truyền-thống vốn dĩ hiện-diện trong đầu tín-hữu, ngay từ ngày đầu thế-kỷ thứ nhất. 
Thế nên, sự sinh-hạ cách đặc-biệt ở đây, được hiểu rằng: việc đó không chỉ thấy có 
trong một số cộng-đoàn tín-hữu mà thôi. Và, sự việc như thế, là cung-cách khá ấn-
tượng hầu diễn-bày niềm tin-tưởng cũng rất chung của mọi người. Kể ra như thế, là 
do Kinh sách thời xưa/cổ đề ra, vẫn là động-cơ thúc-đẩy các câu truyện tôn-giáo 
theo thể-thức phóng con đường thẳng-tắp còn tiếp-diễn mãi sau này. 

 
 
Vậy xin hỏi: có yếu-tố nào trong lĩnh-vực lịch-sử giúp ta 
biết rõ việc Đức Giêsu sinh-hạ làm người và chuyện thời 
thơ-ấu của Ngài diễn-tiến thế nào không? 

 
   Thật ra, cũng hơi quá nếu ta cứ nhắm sự việc mình đang bàn. Có thể, Đức Giêsu 
đã sinh ra trước đó một ít năm, trước những ngày đầu thế kỷ thứ nhất, tức: chung 
quanh thời điểm kết-thúc triều-đại Hêrôđê Đại Đế, mà thôi. Đức Giêsu sinh từ ông 
Giuse và bà Maria là những vị từng sinh sống ở Nazarét, một thôn-ấp bé nhỏ có 
dân-số chừng vài trăm nhân-đinh, mà thôi. Tin Mừng do tác-giả Mác-cô viết, còn cho 
biết: Ngài có đến bốn anh em ruột (trong đó có: ông Giacôbê, Giôshê, Giuđa và 
Simôn); và ít nhất, Ngài còn có hai người là chị hoặc em gái mà danh-tánh các vị 
này không được định-vị. Ta còn biết đôi điều về giai-cấp xã-hội trong đó Đức Giêsu 
đã hạ-sinh, nữa. Tôi sẽ quay lại đề-tài này một cách chi-tiết hơn, ở chương sau. 
 
   Quả thật, ý-nghĩa câu truyện về sự hạ-sinh thực-sự không nằm ở dữ-kiện lịch-sử 
mà câu truyện đem đến cho ta. Nhưng ý-nghĩa ấy lại nằm ở nơi nào khác. Thôi, để 
tôi tìm cách đạt ý-nghĩa đó bằng cách kể cho quý vị nghe một câu truyện khác nói về 
sự sinh con đẻ cái trong vùng Địa Trung Hải, thời xưa cổ. 
 
   Sử-gia Suêtôniô của La Mã đã kể câu truyện thụ-thai/sinh-hạ ra Augustus là 
hoàng-đế đầu tiên của La Mã và vào thời Đức Giêsu hạ-sinh. Sử-gia này, chỉ kể 
truyện ấy ở đoạn cuối cuốn sách về thân-thế và sự-nghiệp của Augustus, cùng 
những điều kỳ-diệu và dấu-chỉ đồng diễn-tiến khi ông ta chết. Vào đêm mà thân-mẫu 
của ông là bà Atia đã thụ-thai ra ông, thì bà chợt thiếp đi trong phút chốc ở Đền Thờ 
Apôllô và khi ấy, bà đã thụ-tinh từ thần-linh rất thánh theo hình-thái một con rắn. 
Trong khi đó, cha của Augustus là ông Octavius đang ở nhà, lại nằm mơ thấy mặt 
trời mọc lên trong bụng vợ. Nói cách khác, hoàng-đế Augustus được thụ-thai cưu 
mang từ người cha là thần-linh thánh hoá với một người nữ phàm-trần. 
 
   Giả như quý vị nghĩ câu truyện như thế không có dụng-ý nào về chính-trị và xã-hội 
mà chỉ là hình-thức tuyên-truyền/quảng-bá cho đế-quốc thì hãy xem nghị-quyết xưa 
cổ ở bên dưới từng ra lệnh thay-đổi niên-lịch trong toàn tỉnh của La Mã là châu Á lúc 
bấy giờ. Điều này được tìm thấy trên mộ bia bằng cẩm-thạch có trong tất cả mọi đền 
đài Á-châu cung-hiến cho đế-quốc La Mã và hoàng-đế có ghi rằng: 
 

“Trong lúc Đấng Quan Phòng... từng... tô-điểm cuộc đời chúng 
ta bằng sự tốt-lành/hạnh-đạo cao-cả nhất là Augustus nơi cung 
lòng tốt lành của Ngài lại đã ban cho ta và những người đến sau 
ta [một Đấng Cứu-tinh] vốn dĩ làm cho chiến-tranh chấm-dứt và 
vị hoàng-đế sẽ đặt-để hết mọi sự được bình yên trật-tự... bằng 
một kết-quả là ngày sinh của Chúa chúng ta báo-hiệu sự khởi-
đầu của Tin Vui Hiền Hoà cho toàn thế-giới do Ngài là hoàng-
đế... thế nên...” 

 



   Và cứ thế, nghị-quyết tiếp-tục ban lệnh cho mọi người biết là năm mới sẽ bắt đầu 
ở tất cả mọi thành-phố của châu Á bằng ngày sinh của César Augustus. 
 

“Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong 
máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ. 
 
Trong vùng ấy, có những người chăn chiên sống ngoài đồng và 
thức đêm canh giữ đàn vật. Bỗng sứ thần Chúa đứng bên họ, 
và vinh quang của Chúa chiếu toả chung quanh, khiến họ kinh 
khiếp hãi hùng. Nhưng sứ thần bảo họ: "Anh em đừng sợ. Này 
tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng 
cho toàn dân: Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh 
em trong thành vua Đavít, Người là Đấng Kitô Đức Chúa. Anh 
em cứ dấu này mà nhận ra Người: anh em sẽ gặp thấy một trẻ 
sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ." Bỗng có muôn vàn thiên 
binh hợp với sứ thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa rằng: 
 
"Vinh danh Thiên Chúa trên trời, 
bình an dưới thế cho loài người Chúa thương." 

 
   Nay, ta bắt đầu thử nhìn vào câu hỏi thực-tiễn do tác-giả Mátthêu và Luca đề ra, 
là: Thiên-Chúa được tìm thấy ở nơi nào trên trái đất?  Phải chăng nơi hoàng đế 
Augustus, hoặc nơi Đức Giêsu, một nhà nông? Hãy dùng cả hai truyện kể theo 
nghĩa sự thể có thật hoặc có tính-sử hoặc hiểu hai truyện theo nghĩa siêu-hình-học 
và biểu-tượng, nhưng cứ giáp mặt với thách-đố có ở cả hai nơi: tìm đâu ra sự hiện-
diện của Thiên-Chúa nơi sức-mạnh quyền-uy của vị tướng viễn chinh từng chiến-
thắng, áp-bức hoặc nơi kẻ thua thiệt bị đày đoạ. 
 
   Để chứng-tỏ rằng: tôi đây không phải là người chỉ tưởng-tượng ra câu hỏi từ 
những người đang sống ở thế-kỷ thứ 21 có quan-điểm rất chững-chạc, nay ta quay 
trở về với lời phẩm-bình của người ngoài Đạo, là Celsius. Ông này chẳng bao giờ 
tranh-cãi về chuyện nữ-phụ đồng-trinh mà lại sinh con là chuyện không thể tin được, 
chuyện ấy chỉ dành cho lớp người thuộc thành-phần giai-cấp thấp, tức một nông-
dân Do-thái không như Đức Giêsu. Ông Celsius nói: “Đó là chuyện phi-lý, không thể 
có được!” Chính ông cũng từng biết rất nhiều truyện kể về việc sinh-hạ ra các anh 
hùng người Hy-Lạp. Nên, câu hỏi của ông về Đức Giêsu, là:  

 
“Những gì quý vị từng làm bằng lời nói hoặc hành-động về các vị anh-
hùng thời cổ, quả thật tuyệt-vời!”  

 
   Những gì khiến cho Celsius bận-tâm hơn cả, không ở việc tuyên-bố Đức Giêsu là 
thần thánh, mà là khẳng-định cho rằng Đấng thánh-thần lại là Đức Giêsu. Thật sự, 
thì: tính cao-thượng về giai-cấp lại rất gần với gốc-gác của việc ông ta đối-kháng lại 
Đạo Chúa. Ông phiền-trách rằng đạo-giáo tôn-thờ Đức Giêsu bắt rễ từ các giai-cấp 
ở dưới thấp nên mới phát-triển phần lớn với những người tầm-thường và thất học. 
Thành thử ra, không chỉ mỗi tôi, John Dominic Crossan, một học-giả ở vào thế-kỷ 
thứ 21 mới nói rằng ý-nghĩa của các truyện kể nói trên nằm ở đâu đó hơn là chính 
việc hiểu từng chữ theo nghĩa đen của truyện ấy.  
 
   Các nhà phê-bình thời cổ xưa cũng đã biết rằng vấn-đề còn sâu-sắc hơn thế, 
chẳng hạn bảo rằng: có ai ở giai-cấp thấp là giới nông-gia lại giống như Đức Giêsu 
không? Điều này chỉ mỗi Thiên-Chúa mới mặc khải cho ta biết được mà thôi. Ai là 
người tin được như thế? 
 
   Hãy cho tôi thêm ở đây một suy nghĩ bảo rằng nếu ta có tác-giả Mát-thêu và Luca 
hiện diện ở đây, hôm nay, và hỏi các vị này xem ta có buộc phải đọc các truyện này 



theo từng chữ hay không, thì chắc các vị ấy sẽ nói : Quý vị không thấy sao? Qúy vị 
đang luột mất ý của chúng tôi rồi!” Thành thử, cũng không đủ để ta chỉ nói rằng trong 
truyện giáng sinh đây, chẳng có ngôi sao nào dẫn đường, không máng cỏ, cũng 
chẳng có BêLem, mục-đồng chăn chiên, không có thiên-thần lượn quanh và cũng 
chẳng có chuyện nữ-lưu đồng-trinh lại sinh con, hết.  

 
   Tất cả những điều tiêu-cực ấy thật rất toàn-hảo, thế nhưng chúng lại đi ra ngoài ý-
tưởng của tác-giả viết truyện, cũng rất rõ. Truyện kể đây, yêu cầu người đọc hoặc 
nghe có câu hỏi đích-thực, vào thời đó cũng như bây giờ, là: ta tìm được ở đâu 
Đấng thánh-thiêng mặc-khải cho con người ở dưới đất, tìm nơi César hay Đức 
Giêsu? Nơi những lớn-lao/to đùng của đế-quốc hoặc sự khó nghèo của dân quê? 
Tìm thấy Ngài nơi sự thống-trị và khuất-phục người khác từ trên xuống, hoặc nơi sự 
tự tin và giải phóng tự dưới đáy ngược lên trên? Đó là những câu hỏi đưa ta, tức 
người đọc, vào với ý-nghĩa thực-thụ của cốt truyện về sự sinh hạ Đức Giêsu. 
 
 

Nếu việc thụ-thai Đức Giêsu kiểu đồng-trinh sạch sẽ 
không là sự thật hiểu theo nghĩa đen, Như thế là ông có 
ý bảo Đức Giêsu không phải là Con Thiên-Chúa, hay 
sao? 

 
   Không phải thế. Nhưng, ở đây tôi muốn nhấn mạnh đến sự khác-biệt giữa lời 
tuyên-bố về một sự-kiện xảy ra và lời tuyên-xưng của niềm tin. Bảo rằng: Đức Giêsu 
là người phàm hoặc nói: Đức Giêsu đến từ thôn làng Nazarét, là lời tuyên-bố về một 
sự-kiện mà bất cứ ai cũng có thể đưa ra. Còn, nói: Đức Giêsu là Chúa hoặc bảo 
rằng: Đức Giêsu đến từ Thiên-Chúa, lại là lời tuyên-xưng từ niềm tin, mà chỉ có tin-
hữu Đức Kitô mới thể-hiện mà thôi.  
 
   Niềm tin ấy xác-quyết rằng ta gặp được Thiên-Chúa hiện-diện với ta cách đặc-
biệt, riêng rẽ và duy-nhất nơi Đức Giêsu mà thôi. Thế nhưng, Đức Giêsu là Chúa 
hoặc Đức Giêsu là như Thiên-Chúa-đến-ở-với-ta là mối tương-quan giữa ta và Đức 
Giêsu. Điều này không như sự thể sao-ảnh điện-tử từ thân mình Đức Giêsu lẽ đáng 
mặc-khải cho ta bất cứ thứ gì không là con người hoặc siêu-nhân. Cụm-từ “Chúa 
thánh thiêng” xác-nhận quan-hệ mật-thiết giữa Thiên Chúa, Đức Giêsu và các kẻ tin.  

 
 
Trả lời câu hỏi vừa rồi, có phải là ông cố ý tránh sử-
dụng danh xưng Con Thiên-Chúa, không?  

 
   Vâng. Tôi cũng nghĩ thế. Nhất là, khi từ-vựng “Người Con” được nhấn mạnh ở nơi 
thế-giới trong đó Đức Giêsu sống, thông thường được qui về người con trai đầu 
lòng. Và, điều đó còn có nghĩa: người ấy là con thừa-tự. Ta là những người vẫn gọi 
Đức Giêsu là “Con Thiên-Chúa” vốn khẳng-định rằng tất cả mọi quà tặng thánh-
thiêng ban cho ta là nơi và ngang qua Đức Giêsu. Thế nhưng, với thế-giới của ta 
hiện đang sống, thì ngôn từ “Cha/con” lại ra như có tính thống-trị kiểu trịch-thượng 
và độc-quyền; và tôi thấy đó là điều cần-thiết để ta sử-dụng nó đối nghịch lại bối-
cảnh hiện giờ. Nhưng, một lần nữa, tôi vẫn muốn nhấn mạnh một điều rằng tôi vẫn 
tuyên-xưng Đức Giêsu là Con Thiên-Chúa; điều đó không có gì liên-quan đến 
chuyện Thiên-Chúa can-thiệp vào quan-niệm thường tình là Đức Giêsu sinh ra từ 
người mẹ là Đức Maria và người cha là ông Giuse.  

 
   Chuyện thụ thai theo cách đồng-trinh sạch sẽ do bởi có sự can thiệp của Thiên-
Chúa là dụ-ngôn nói lên câu truyện giả-tưởng từng được tin tưởng về quan-hệ độc-
nhất vô nhị giữa Thiên-Chúa, Đức Giêsu và tín-hữu Đức Kitô. 



Đạo Chúa vẫn luôn khẳng-định rằng điều này chắc chắn 
đúng thực có một không hai, bởi Đức Giêsu của ta được 
mẹ thụ thai rất từng chữ và đúng theo lịch-sử do Thiên-
Chúa đặc-biệt can-thiệp vào đó. Việc gì xảy ra để ta 
khẳng-định như thế như Đức Giêsu không do Đức Maria 
thụ-thai đúng từng chữ và theo như lịch-sử do quyền-
năng Thánh-Linh làm nên, đây? 

 
   Tất cả niềm tin đều như Tình Thương-yêu, tức: phải được trải-nghiệm một cách 
căn-bản như đặc-trưng duy-nhất rất tuyệt-đối. Khi người đàn ông yêu thương một 
người đàn bà nào đó, thì người đàn-ông này yêu-thương người nữ-phụ ấy, mà thôi. 
Nhân-loại ta, vào các thời-khắc sâu-lắng nhất và ở chiều sâu đặc-biệt thẳm sâu 
nhất. Hãy thử tưởng-tượng câu chuyện này: tôi thức giấc vào buổi sáng vẫn thấy bà 
vợ mình ở cạnh bên, nên mới bảo: “Nếu anh không gặp em hôm ấy, và không thật 
lòng thương yêu em rất mực, rồi cưới em làm vợ, thì có thể anh sẽ gặp người đàn-bà 
nào khác, rồi động lòng yêu-thương người ấy và cưới người ấy làm vợ và rồi cũng 
thức-giấc thấy bà ấy ở cạnh bên, như sáng nay, thôi.”  
 
   Đó là cách nói chẳng khôn và cũng chẳng khéo chút nào để bắt đầu một ngày dài 
khá sớm sủa. Và, rõ ràng là: ta cũng biết chắc điều ấy cũng đúng thực. Bởi thế nên, 
niềm-tin cũng giống như Tình yêu phải được trải-nghiệm như duy-nhất chỉ một điều, 
rất tuyệt-đối và không thể thay thế được.  

 
   Thế nhưng, ta cũng biết rằng: mọi người khác lại cũng trải-nghiệm niềm tin của họ 
theo cách cũng độc nhất, tuyệt-đối và không gì có thể thay thế được. Mọi tôn-giáo 
hay Đạo của Chúa cũng như các tôn-giáo khác phải được trải-nghiệm như đạo 
tuyệt-đối duy-nhất với kẻ tin. Nhưng tất cả tôn-giáo hay Đạo của Chúa cũng như mọi 
đạo, phải công-nhận rằng các đạo nào khác cũng đều trải-nghiệm sự hiện-hữu duy-
nhất, rất tương-tự. Tôn-giáo có thể và ngay cả đến việc so-sánh đạo của mình với 
đạo-giáo khác bằng việc diễn-tả như thế cách công-khai, nhưng không tôn-giáo nào 
lại khẳng-định rằng: từ ban đầu, đạo của mình độc-quyền lành thánh, thánh-hiến 
hoặc rất thần-thiêng. 
 
   Quả là, bất cứ một khẳng-định nào về tính-chất độc-quyền như thế đều trải dài 
một cung-cách thôi-thúc rất huỷ-diệt. Nhìn bằng cặp mắt độc-đạo/độc-quyền, thì chỉ 
riêng mình tôi mới có tính-chất tuyệt-đối, đúng cách, còn các người khác rồi cũng 
chết, hết độc-quyền. Và, cũng trên cung-cách chọn cho mình con đường độc-
quyền/độc-đạo, thì khi nhìn một người nào khác mà người ấy lại không phải là chính 
tôi, thì họ phải chết đi để cho tôi, cho chúng ta hoặc Thiên-Chúa của ta giết cho họ 
chết. Thế nên, thách-đố dành cho thiên-niên kỷ thứ III này, là ta có còn ở lại với 
niềm tin-yêu mình vẫn có mà hoà-hợp với tổng-thể nhân-loại mà không cần, cùng 
một lúc, chối bỏ hoặc huỷ-diệt niềm tin của người khác, không?       
           
 



Chương 3 
 

Gioan Tẩy Giả   
đã làm gì cho Đức Giêsu? 

 
 

 
“Tôi đây là nữ-tu từng sống đời tu-trì hơn bốn mươi năm trời! 
Vào những tháng ngày này trong đời, tôi nhận ra là: lâu nay tôi 
bị Giáo hội phản-bội giống nhiều người! Bởi, trên thực-tế, có 
nhiều điều tuyệt-diệu trong Kinh-thánh được các học-giả kinh-
điển đã và đang khám-phá, cũng như tái-lập một hiểu/biết đích-
đáng về Đức Giêsu và Giáo-hội tiên-khởi, là những điều mà, lẽ 
đáng ra, ta phải sẻ-san cho nhau từ lâu rồi, mới đúng. Nhờ thế, 
mới tạo sức sống cho mỗi người. Trong khi đó, tôi lại bị đẩy vào 
cảnh-tình vò-võ sống xa cách hết mọi người, đến độ chẳng có ai 
gần-gũi để sẻ san Tiệc Thánh, hết. Xem ra thì, Tiệc Thánh nay 
ra vô-nghĩa, trừ phi ta biết cử-hành Tiệc Lòng Mến này để mừng 
tình cộng-đoàn thân-thương vẫn cùng ta đồng-hành với Giáo-
hội. Thế nên, đi nhà thờ ngày Chúa Nhật và các ngày khác, chỉ 
khiến tôi thêm tuyệt-vọng, mà thôi. Có thật Bánh Thánh tôi đón-
nhận vào lòng, là Thân Mình Đức Kitô không? Hoặc, có phải 
Bánh Thánh chỉ biểu-trưng cho việc Ngài hiện-diện với cộng-
đoàn tình-thương thôi không? Thật tình, thì hôm nay chuyện ấy 
đối với tôi, chẳng có gì khác-biệt cho lắm. Bởi, chính những gì 
đang xảy đến, mới là điều quan-trọng, thực-sự. Biểu-trưng hay 
biểu-tượng rồi ra cũng sẽ trở-thành thực-tại, mà thôi!”         

   Một nữ-lưu viết từ Michigan. 
 

“Về phần tôi, kinh-nghiệm tư-riêng mình vẫn có, lại khiến tôi tin 
là: học-giả John D. Crossan không chủ ý thủ giữ vai-trò triệt-để 
nào hết. Đúng hơn, ông chuyển vào địa-hạt trong đó kiến-thức 
về khảo-cổ, nhân-chủng và xã-hội-học lại đã cho phép ông định-
vị cuộc sống khá trung-thực… Bí-nhiệm, đâu là chuyện phi-lý 
khiến mọi người phải thắc mắc! Mọi diễn-biến trong đời đều 
mang tính hiểm-hóc/bí-nhiệm để Đạo của ta phải nhờ vào tài-
năng của các nhà lãnh-đạo mới nhận ra được. Trên đời này, có 
nhiều điều cũng bí-hiểm để, thông-điệp Đức Giêsu đưa ra về 
một xã-hội ở thế quân-bình rồi, thì nay không cần có trung-gian 
giữa Thiên-Chúa và loài người nữa. Các yếu-tố ta có, cũng đủ 
để ngành khảo-cổ, nhân-chủng và xã-hội-học tồn-tại được. Là 
kẻ tin, ông John D Crossan, đã nghiêm-túc vén bức màn bảo-
bọc để lôi cuốn ta đi vào sự thể để chiêm ngắm Ánh Sáng chói 
lọi nơi thông-điệp.” 

    Một phụ-nữ khác cũng viết từ 
Michigan 

 
“Cảm ơn ông là người dám tham-gia nhóm “Chuyên-đề về Đức 
Giêsu” cũng như quyết-tâm tìm hiểu cuộc đời Đức Giêsu Kitô ở 
thế-trần. Lâu nay, tôi vẫn thường đọc các sách do ông viết đấy. 
Tôi thấy là: nhờ có thế, niềm-tin của tôi mới trở nên sâu-sắc và 
thực-tế hơn trước rất nhiều. Ông và các bạn cộng-sự, đã nói lên 
được những điều mà bản thân tôi từng ấp-ủ tận phần sâu-lắng 
của tâm-can. Nhờ đọc sách ông viết, tôi có quyết-tâm sâu-sắc 
hơn cho lòng tin của mình và tái-tạo cuộc sống thánh-hiến cho 



công-tác giáo-dục người trưởng-thành trong Giáo-hội. Do đã rũ 
bỏ lời mời gọi này suốt 10 năm dài vì lý-do riêng-tư mang tính 
cơ-chế, nên mẫu mã của thừa-tác-vụ tạo niềm-tin do ông đưa 
ra, đã đem đến cho tôi lòng dũng-cảm để tái định-vị quyết-định 
của riêng tôi.” 

Một nữ-phụ sống ở Michigan         
 
“Bản thân tôi, chỉ là anh bảo-vệ vừa nghèo lại ít chữ; nhưng 
cũng đạt được niềm tin rằng Kinh-thánh là Lời Chúa phán ra một 
cách không sai chậy!… Hôm nay, câu hỏi tôi đặt ra cho ông như 
sau: này hỡi Tiến-sĩ Crossan, ai chỉ-định ông làm người thừa-kế 
cho Jêbôiakim vậy? Ai chọn ông làm cái việc cắt và đốt Phúc-
Âm Lời Vàng của Chúa, thế? Hẳn ông không thấy là ông đang 
làm cho các kẻ tin trong Đạo phải đau lòng xót dạ, lắm hay 
sao?” 

Một độc-giả ở Alabama 
 
“Tôi thì tôi nghĩ: ông đã đi đúng mục-tiêu!…Giả như công việc 
của nhóm “Chuyên-đề về Đức Giêsu” không được chôn xuống 
tuyền đài dưới lòng đất cho chết tiệt (nếu tôi được phép nói thế), 
thì “Đức Giêsu, chắc sẽ nói thẳng ý của Ngài ra cho các ông” 
một lần nữa thôi. Rồi, sẽ có một số đổi-thay đưa vào thế-giới 
già-cội này, thôi! Và rồi, cũng sẽ có nhiều hồi-đáp mang tính 
kích-động như động-thái của các vị tăng-già bên Iran như lão 
tăng Ayatollah từng đối-xử với ngài Salman Rushdie ở Anh 
quốc, giống như thế. Đồng thời, mọi người cũng sẽ thấy tình-
cảnh khó xử đến độ ta không thể tưởng tượng được… Ông và 
những người trong nhóm “Chuyên đề” này, đang tạt gáo nước 
lạnh cũng khá nhiều như câu truyện trên tờ The National 
Inquirer thôi, và rồi cũng sẽ xảy ra một phục-hưng mới cũng 
không chừng! Biết đâu đấy?”  

   Một người sinh sống ở Nam Carolina 
 

“Ít lâu nay, tôi có theo-dõi cái lần nhà báo nọ mở cuộc phỏng-
vấn ông trên đài mang tên Station WBAY, tức hệ-thống tư-duy 
phát sóng trên toàn tiểu-bang Wisconsin này. Khi ấy, tôi đã thất-
vọng khi thấy ông lên tiếng phẩm-bình về 3 sự kiện: một, là việc 
ông Gioan Tẩy Giả không định-vị chính mình ở vị-thế trên chân 
Đức Giêsu. Hai, là chuyện ông Gioan ở Tin Mừng từng bảo: “Sẽ 
đến sau tôi, một người vượt trước tôi.” Ba nữa, ông Gioan là 
người mà toàn thế-giới đều biết rõ ông ấy đi trước Đức 
Giêsu…Tôi để ý, lúc ấy phóng-viên có đưa ra câu hỏi rất hay 
ngõ hầu chống lại thái-độ của ông cứ muốn làm cho uy-thế của 
Đức Giêsu bị tụt giảm.” 

Một nữ-phụ khác cũng sống ở Wisconsin    
 

“Do việc Đức Giêsu thay-đổi lập-trường về sứ-vụ và thông-điệp 
của ông Gioan lúc đó, tức bên trong lịch-sử Do-thái. Vị-thế ấy, 
có lẽ đã làm cho những người theo Ngài bị rối trí và huỷ-diệt 
niềm tin của ông ta. Chỉ có dân ngoại, khi xưa hoặc bây giờ mới 
chấp-nhận hoặc lập-trường của Đạo mình hoặc quan-điểm riêng 
của ông ta, mà thôi. Chỉ một số người Do-thái, khi trước cũng 
như bây giờ, vẫn chấp-nhận một trong hai khuynh-hướng ấy. Dù 
ông thấy tôi thế nào đi nữa hoặc có tin lời tôi nói hay không, tôi 
vẫn tin rằng ông rất can-đảm và là người đang làm công việc 
bổ-ích rất đáng làm. Tôi thật cảm-kích.” 



Một nam-nhân sống ở bang Florida      
 

“Về nhân-vật được gọi là “Đấng Tẩy Giả” ở Tin Mừng “Quelle”, 
xem ra ông ta là người tinh-thông nhưng cay cú chuyên sống ở 
sa-mạc nóng bỏng. Có phải, nhà Đạo mình đã biến ông thành 
nhân-vật mang tính khải-huyền như ta từng biến Đức Giêsu 
thành bậc vĩ-nhân giống thế chứ? Điều này tuy không gỡ bỏ tính 
khác-biệt nơi Đức Giêsu; nhưng đúng hơn, lại coi điều đó có tính 
khác-biệt giữa các vị sống ẩn-dật với các vị đi đây đó, để giảng 
dạy.”  

Một vị khác cũng sống ở Nam Carolina 
 
 
 

Vậy thì, Tin Mừng do tác giả Luca viết về việc Đức Giêsu 
chịu cắt bì khi lên Đền Thờ, cũng như lời tiên-đoán của 
Cụ già Simêôn và Anna, và nhất là cảnh-trí diễn ra ở Đền 
Thờ khi Đức Giêsu đến đó lúc 12 tuổi, sẽ ra sao? 

 
   Hẳn quý vị còn nhớ những gì tôi nói trước đây, khi bảo rằng: truyện kể thời thơ-ấu 
của Đức Giêsu đã có sự song hành tương-tự, trong đó Đức Giêsu luôn được đề cao 
ở thế hơn hẳn ông Gioan Tẩy Giả. Truyện được nhắc ở trên là một phần trong tiến-
trình ấy. Dĩ nhiên, việc Đức Giêsu chịu cắt-bì giống mọi bé trai khác, vốn dĩ là: con 
cái bậc mẹ cha người Do-thái biết giữ luật. 
 
   Như ông Gioan Tẩy Giả chẳng hạn, ông được trình làng với thế-giới bên ngoài chỉ 
trong khuôn khổ ở nhà riêng thôi. Trong khi đó, Đức Giêsu được trình-diện với thế-
giới rộng lớn, rất bao-quát ngay tại Đền Thờ Do thái giáo. Thế nên, đặc-biệt trong vụ 
việc Trẻ Giêsu mới 12 thôi đã được đề-cao hơn cả ông Gioan Tẩy Giả rất nhiều, là 
do ông ta chẳng có gì đáng kể vào thời trẻ, giống trường-hợp sử-gia Josephus kể 
cho ta nghe về chính ông ta, lúc chỉ là đứa trẻ còn hôi sữa tức chừng 14 tuổi đổ lại, 
nhưng riêng ông lại đã biết: các thượng-tế và lãnh-đạo ở tỉnh/thành nhiều nơi vẫn 
liên-tục tìm đến ông ta để có thông-tin về một số chi-tiết trong các qui-định của ta.” 
(xem bài Sự Sống số 9). 
 
   Truyện Đức Giêsu hoặc sử-gia Josephus là xác-định chuẩn-mực về tính ưu-việt 
đạo-đức và trong Thánh-kinh. Cả hai nguồn, đều không đưa ra chi-tiết nào rõ như 
dữ-kiện lịch-sử, mà là cung-cách giả-tưởng hầu diễn-tả tầm quan-trọng của tương-
lai Trẻ Bé được nói đến bằng việc cho thấy tính ưu-việt ấy đã có ngay từ thời ấu-thơ 
hoặc tuổi nhỏ của đương-sự. 
 
 

Riêng tôi, vẫn còn nhớ mẩu quảng-cáo cuốn sách nói về 
“Những năm tháng ẩn-tàng về Đức Giêsu”. Vậy, ta nắm 
được bao nhiêu phần trăm chi-tiết tuổi ấu-thơ của Ngài, 
cách rõ rệt?  

 
   Thật thế sao? Thật sự thì, chẳng có gì xảy ra rõ rệt như thế, theo nghĩa lịch-sử. 
Đôi lúc, nhiều người lại vẫn viết sách với nội-dung giống hệt thế, chỉ cốt để mọi 
người biết truyện-tích thời ấu-thơ và tuổi nhỏ của Đức Giêsu cũng từ lâu đã biến-
dạng. Truyện như thế, đều dựa lên truyền-thuyết ta không thấy ở Tân-Ước. Tưởng-
tượng nhiều về tính sốt-sắng êm-đềm, không đồng-nghĩa với bản nhạc dạo đầu khá 
hạn-chế của tác-giả Luca, khi ông bảo: “Đức Giêsu ngày càng thêm khôn ngoan, 
cao lớn và ân nghĩa với Thiên Chúa cũng như mọi người.” (Lc 2: 52) 
 



   Xem thế thì, truyền-thuyết đầy phấn-chấn kể lại chỉ để quấn bọc thân mình Hài Nhi 
Giêsu, mà thôi. Ví-dụ: Tin mừng viết vào thế kỷ thứ 2 kể về thời thơ-ấu của Trẻ Bé 
Giêsu lại cũng bảo: “Kịp lúc lên 5, Đức Giêsu đã mang về ít đất sét để nắn thành 12 
con chim sẻ bằng đất. Người đứng gần nhìn thấy thế, lại coi đó là việc xúc-phạm, 
bởi lẽ Trẻ Giêsu đã vi-phạm luật cấm lao-động ngày Sabát của Do-thái, nên người 
ấy mới đem chuyện này phàn-nàn với ông Giuse là cha Đức Giêsu; ông Giuse tức 
thời khiển-trách con trai mình về chuyện ấy. Và, khi Trẻ Giêsu đáp trả chuyện ấy 
bằng việc tung con chim bằng đất lên cao, tức thì chim đất biến thành chim thật, cất 
cánh bay nhanh đi nơi khác. 
 
   Truyện kể ấy, cho thấy Trẻ Giêsu khi xưa không phải lúc nào cũng dễ chịu và vô-
tư khi sử-dụng quyền-lực của Trẻ Bé. Ta được bảo: khi lên cơn giận, Ngài cũng 
quát-tháo và làm khổ những người xen vào chuyện riêng của Ngài, đến độ ông 
Giuse là cha đẻ Ngài có lần dặn dò Đức Maria vợ mình “đừng để Ngài ra khỏi cửa, 
bởi có nhiều kẻ khiêu-khích Ngài đến độ đưa Ngài vào chỗ chết.”  
 
   Dĩ nhiên, không truyền-thuyết nào tương-tự lại có nòng-cốt của sự-thật lịch-sử, ở 
trong đó. Thực-tế cho thấy: ta thật chẳng được nghe biết gì về thời ấu-thơ và tuổi 
nhỏ của Đức Giêsu. Tự thân, điều đó không có gì làm ta sửng sốt hệt như các 
chuyện xảy đến vào những năm tháng ngày đầu của vĩ-nhân nào nổi tiếng thế-giới, 
ta chỉ biết được chút ít gì đó mãi về sau thôi, và cũng chẳng có ai xem xét hoặc coi 
trọng việc ấy ngay từ lúc manh-nha ban đầu, hết. Cả đến Hoàng-đế Cesar Augustus 
kịp lúc Đức Giêsu sinh ra, ông cũng bắt đầu viết tự-truyện cho chính mình bằng 
những câu như: “Năm lên 19, tôi…” lại bỏ qua một bên các chi-tiết xảy đến vào 
khoảnh-khắc cốt-thiết khi ông đạt tuổi trưởng-thành.                      

 
 

Đề-cập truyện ấu-thơ của Ngài, ông có gợi ý bảo rằng ta 
cũng biết đôi chút gì đó về giai-cấp xã-hội Đức Giêsu 
vừa hạ-sinh. Nói thế tức là: ta cũng biết đôi chút về thời 
thơ-ấu ấy chứ? 

 
   Điều này quả rất đúng! 
   Những gì ta biết được về giai-cấp xã-hội mà Đức Giêsu tùy thuộc, lại do cùng một 
nguồn-mạch kể về các người anh, người chị của Ngài. Tin Mừng tác-giả Máccô ghi 
lại, ở đoạn 6 câu 3, có câu rằng: “Ông ta không phải là bác thợ, con bà Maria, và 
anh em của các ông Giacôbê, Giôsê, Giuđa và Simôn sao? Chị em của ông không 
phải là bà con lối xóm với chúng ta sao?" Các câu như thế không chỉ nói về điều lạ, 
là: Đức Giêsu có đến bốn người anh em, dù chi-tiết của các vị này đều không rõ 
hơn, Ngài còn có ít nhất hai người là chị hoặc em gái nữa. Câu này còn cho biết 
nhiều về việc định-hình lý-lịch của Ngài như Bác thợ mộc. Dù sao, tác-giả Mátthêu 
kể cho ta nghe cùng một câu truyện nhưng ông đã chuyển câu hỏi của dân làng 
thành câu nói sau đây: “Ông không phải là con bác thợ sao?” (Mt 13: 55). Thành 
thử, truyền-thống cổ cũng kể rằng: cả ông Giuse hoặc Đức Giêsu, có khi cả hai 
Đấng có thể đều ở trong một xã-hội, ở nơi đó trai làng thường hành nghề giống cha 
mình, và ở đây là nghề thợ-mộc. Thành thử, vấn-đề là: điều đó có cho thấy gì thêm 
về giai-cấp xã-hội thời Đức Giêsu hạ sinh không? 
 
   Quan-trọng hơn, để tránh không định-nghĩa từ-vựng “thợ mộc” theo ngôn-ngữ thời 
nay, thì: thợ mộc là người lao-động thuộc giai-cấp trung-lưu có tay nghề được trả 
lương hậu hỹ. Điều này, không giống hồi thế-kỷ thứ nhất. Từ-vựng Hy-Lạp lại dịch 
tiếng “thợ mộc” thành chữ “tekton”. Nên, học-giả nọ thuộc thế-hệ La-Hy khi xưa, đã 
ấn-hành “từ-điển thuật-ngữ kẻ cả” cũng đã sử-dụng nhiều từ-vựng được giới sĩ-phu 
thuộc giai-cấp trên đã tỏ cho thấy thành-kiến coi thường lớp người ít chữ thuộc giai-
cấp ở dưới. Bởi thế nên, “tekton”,  là từ-vựng mang nghĩa miệt-thị, cũng là thế. 



 
   Thế giới La-Hy thời đó, rõ ràng đã phân-chia giai-cấp tách giới hành-nghề tay chân 
khỏi những người không sống nghề đó. Bảng phân-loại giai-cấp những người này, 
gồm bốn nhóm như sau: 
 
   -Nhóm cai-quản, là những người chỉ chiếm 2% dân số cả nước, nhưng lại sở-hữu  
đến 50% đất đai  toàn vùng; 
   -Nhóm thượng-tế, là những vị chiếm đến 15% đất của dân; 
   -Nhóm quản-gia, là quan-chức cửa quyền và giới quân-sự phục-vụ hai giai-cấp 
trên gồm các chức sắc quản-trị và các vị lo việc tế-tự; và 
   -Nhóm doanh thương, tức: những người lúc đầu có thể ở vào giai-cấp thấp, nhưng 
sau đó, đã sở-hữu tài-sản thiết-thực, nên có khi còn nắm cán cân quyền-lực nữa. 
 
   Các giai-cấp ở dưới thấp, nhất là giới nông-gia gồm phần lớn dân con trong nước 
vốn dĩ thâu-hoạch 2/3 vụ mùa các loại cốt để yểm-trợ cho các giai-cấp ở trên. 
Những người thuộc tầng-lớp thấp rất tách-biệt, thường sống với mức-độ như không 
có gì làm của ăn của để riêng cho mình. Giả như có xảy ra hạn hán/mất mùa hoặc 
nợ-nần chồng chất khó trả hay sao đó, hoặc bị tật/bệnh hiểm-nghèo, chết bất kỳ tử, 
thì lớp này buộc phải rời khu vực đất đai dù trước kia thuộc về mình, để rồi cuối 
cùng lại trở-thành người chia-sẻ các vụ mùa, hoặc chỉ là tá-điền làm công cho chủ 
đất hoặc tệ hơn nữa. Tiếp đến, lớp thợ thủ công chiếm 5% dân-số, tức: những 
người ở dưới còn thấp hơn giới nông-gia trong xã-hội bởi họ được chọn từ thành-
phần nông-dân không một tấc đất làm của. Cuối cùng, bên dưới lớp thợ thủ-công, 
rồi mới đến tầng-lớp những người bị giáng-cấp hoặc bị coi như vật hy-sinh, tức 
thành-phần gồm những người khi xưa từng có công ăn việc làm này khác, nhưng 
nay bị đào-thải khỏi xã-hội lại trở-thành hành-khất, hoặc giới ăn lương công-nhật, và 
những người sống ngoài vòng pháp-luật hoặc làm dân nô-lệ, yếu thế. 
 
   Giả như Đức Giêsu thuộc gia-đình thợ mộc, thì hiển-nhiên Ngài thuộc tầng lớp thợ 
thuyền, mà thôi. Điều này có nghĩa là: Ngài thuộc giai-cấp thấp hơn giới nông-gia, 
tức: những người bị đẩy vào giai-tầng nằm giữa nông-gia và những người bị giáng 
cấp, những người hy-sinh phục vụ giai-cấp trên mình. Thế nên, cuộc sống của Ngài 
lại ở mức giáp ranh thực-tế lo sinh kế để tồn-tại, mà thôi. Thời Đức Giêsu, trung-
bình khoảng 95% đến 97% người Do-thái trong nước đều mù chữ, nên ta có thể 
khẳng-định: Đức Giêsu cũng ở vào tình-trạng không biết đọc/biết viết, như những 
người cùng giai-cấp thợ thuyền. Giống phần đông những người cùng thời sống theo 
văn hoá truyền khẩu, ta cũng đoán được câu truyện nền-tảng về truyền-thống, thời 
Ngài sống, nhưng không do văn-bản hoặc các tranh-tụng có từ lớp ký-lục có ăn học 
đàng hoàng. Lấy ví dụ cảnh-tình được tả ở chương 4 Tin Mừng Luca như người 
trưởng-thành biết cách giải-thích cặn kẽ các đoạn sách Tiên-tri Ysaya cho người 
đồng-hương sống ở Nazarét, là sáng-kiến do tác-giả Tin Mừng viết ra, thôi. Tác-giả 
Luca là người biết chú-giải lưu-loát Kinh Sách cổ xưa, ông chỉ lập lại các thách-thức 
bằng miệng cũng như tài-năng thu hút người nghe của Đức Giêsu, theo nghĩa 
thông-suốt văn-vẻ của Kinh sách. 
 
   Thành thử, nói theo lịch-sử, thì: ban đầu ta gặp Đức Giêsu là Đấng có gốc-nguồn 
từ một giai-cấp khá thấp, và Ngài đã ra đi cùng những người thuộc giai-cấp thấp đến 
sông Giođan để cho ông Gioan tẩy rửa Ngài, chỉ mỗi thế.         
                                                   
 

Có gì nắm chắc để bảo là Đức Giêsu được ông Gioan 
tẩy rửa trên sông Gio-đan? 
 



   Chẳng có gì chắc về chuyện Đức Giêsu chấp-nhận cho ông Gioan tẩy rửa Ngài, 
ngoài câu truyện Kinh sách vẫn kể, là: Ngài được ông Gioan tẩy sạch mọi lỗi tội ở 
sông Giođan, hôm ấy. 
 
   Lý do khiến ta nắm vững chuyện này, là vì truyền-thống trong Đạo thường tỏ ra 
lúng-túng nhiều khi kể về việc “tẩy rửa” Đức Giêsu. Quả thật, Giáo-hội vẫn lúng-túng 
khi đề-cập truyền-thống nói Đức Giêsu chịu thanh-tẩy ở sông Giođan là tẩy rửa mọi 
lỗi cùng tội. Điều lạ kỳ, là: truyền-thống xưa nay cắm rễ sâu nơi lịch-sử lại cũng rất 
thực. Vậy, tại sao Giáo-hội lại lúng túng khi kể việc Đức Giêsu chấp-nhận để người 
khác tẩy rửa các lỗi tội cho Ngài? Sự thể là, nếu ta nghĩ: Đức Giêsu, giống mọi 
người, là: Ngài chấp-nhận để cho người khác rửa tội mình, là để “được thứ tha mọi 
lỗi/tội”. Thực-tế thì, Ngài có làm thế cũng chỉ để cho ông Gioan được ở vị thế cao-
trọng hơn Ngài, hầu ông ấy mới dễ dàng xử sự.  
 
   Tác-giả Máccô, dù kể nhiều về việc này, nhưng lại không đưa ra lời bàn nào khác 
để chống-đỡ động-thái ấy. Ngay lập tức, với tư cách là tác-giả viết truyện, ông lại đã 
thêm vào truyện này nhiều tình-tiết, như: tạo nên giọng nói từ trời xác-nhận vị-thế 
của Đức Giêsu bằng một xác-nhận: “Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về 
Con." Trong khi đó, tác-giả Mátthêu còn đi xa hơn, bằng cách đặt nơi miệng ông 
Gioan lời phản-kháng quyết liệt, ở câu nói: “Chính tôi mới cần được Ngài làm phép 
rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi!"  
 
   Cuối cùng, trình-thuật tác-giả Gioan viết, cũng xác-chứng Đức Giêsu là Con Thiên-
Chúa mà chẳng cần kể nhiều việc ông Gioan đã đích-thực làm phép rửa cho Đức 
Giêsu. Từ đó, sự việc Đức Giêsu chấp-nhận để ông Gioan tẩy rửa đã biến-dạng 
trong Tin Mừng do tác-giả Gioan viết, chỉ để lại có mỗi mặc-khải về ý-nghĩa Ngài 
hiện-hữu với con người, mà thôi.  
 
   Tiến-trình khai-triển truyện kể cho thấy cộng-đoàn thời đó cũng khó xử về việc 
Đức Giêsu cần ông Gioan tha thứ mọi lỗi/tội hoặc, theo cách nào đó, chứng-tỏ Ngài 
là người dưới trướng của ông ta. Giáo hội thời đầu thế kỷ sáng-chế ra truyện như 
thế, đã khiến mọi người thêm lúng túng khi phải tin vào việc tẩy rửa Đức Giêsu như 
một thực-tại lịch-sử. 

 
 

Nhớ lại truyện ông Gioan, tôi vẫn hằn in trong đầu câu 
truyện rất kinh-hãi về cô bé nọ chỉ là gái nhảy thôi mà lại 
dám yêu-cầu vua Hêrôđê chặt đầu ông Gioan đặt lên đĩa 
làm quà tặng cô. Sao người viết lại để ông Gioan kết cục 
đời mình một cách bất ngờ và hung-tợn như thế để làm 
gì?  

 
   Truyện quý vị vừa nghe, là đoạn Tin Mừng do tác-giả Máccô viết ở đoạn 6 câu 17 
đến 29, trong đó tác-giả nói về cách vua Hêrôđê Antipas cho người bắt giam ông 
Gioan, vì ông dám chỉ-trích việc vua cướp vợ của anh mình là Phillíp. Và người đàn-
bà trong truyện, đã nổi-giận đến mức xúi con gái mình nhảy múa trước mặt vua, rồi 
đòi tưởng-thưởng bằng cách chặt đầu ông Gioan để lên dĩa.  
 
   Truyện đây, có ý yêu-cầu vua giữ lời hứa, nên vua không thể khước-từ hành-động 
dù bao-lực. Truyện bi-ai tuyệt-tác như giai-thoại chỉ là truyện giả-tưởng, mà thôi. 
Thật ra, truyện này rút từ giai-thoại hãi-hùng ở Địa Trung Hải vào thế-kỷ trước Công-
nguyên, qua đó mọi người đều nghe/biết nghị-sĩ nọ của đế-quốc La Mã khi xưa bị 
tống-xuất khỏi nghị-trường, vì ông đã cả gan ra lệnh chém đầu một tù-nhân ngay 
trong buổi tiệc, cốt ve-vãn người tình của mình. Nói cách khác, đây là cốt truyện 



truyền-khẩu có ý khuyên-răn mọi người chớ nên sử-dụng quyền-lực quá mức, chỉ 
thế thôi. 
 

Vậy, vì lý do gì người ta lại bắt giữ và đối xử với ông 
Gioan cách tệ bạc như thế? 

 
   Sử-gia Do-thái hồi thế kỷ đầu, là Josephus có nói về hoạt-động của ông Gioan Tẩy 
Giả như sau: 
 

“Ai cũng thế, khi đã tham-gia đoàn người tìm đến với ông Gioan đều 
muốn nghe ông giảng theo cách khuấy-động đến độ khủng-khiếp. Và 
khi ấy, vua Hêrôđê chợt nghĩ ra là mình nên đề-cao cảnh-giác bằng 
cách nào hay nhất để còn tồn-tại.  
 
Ngày xưa, ngành hùng-biện đã tạo ảnh-hưởng lớn trên con người, 
khiến người ăn nói như thế có thể dấy lên một loại nổi loạn nào đó. 
Bởi, ông Gioan Tẩy Giả là người có tài hùng-biện từng đạo-diễn hết 
mọi chuyện. Và, vì thế nên vua Hêrôđê mới ra tay trước để trừ hậu-
hoạ, e ngại rằng sẽ kéo theo một nổi dậy cách nào đó, thay vì chờ đợi 
chuyển-biến cách khác…  
 
Vua Hêrôđê có tính đa-nghi, nên ông mới ra lệnh trói tay ông Gioan 
đem nộp cho Machaerus xử tội. Và điều đó, cũng đủ để đưa ông ta vào 
chỗ chết”. 

    
   Nên nhớ: những gì ta nghe kể, về việc ông Gioan đã khuấy-động dân-tình bằng lời 
giảng hùng-biện khiến nhiều người chạy theo ông ta là để ông thực-hiện được 
những gì ông từng hứa làm. Và, giới cầm quyền sợ rằng những lời như thế có thể 
đưa đến một hình-thức bạo loạn, chống-đối. Đương nhiên, là ông Gioan bị coi là 
người đe doạ an-ninh cách nghiêm-trọng, chứ không chỉ mỗi phẩm-bình cuộc hôn-
nhân trái luật do Hêrôđê Antipas, sắp xếp.  
 
   Hãy xem Tin Mừng “Quelle” nói về nội-dung lời giảng-giải rất hùng-biện của ông 
Gioan Tẩy Giả từng khuấy-động chúng-dân như trình-thuật tác-giả Mátthêu từng cho 
biết: 
 

“Hỡi con cháu loài rắn hổ! Ai báo cho các ngươi biết mà chạy thoát cơn 
thịnh-nộ sắp xảy đến? Hãy thay đường đổi lối, nếu các ngươi đổi ý, 
đừng nói: “Chúng tôi đã có Abraham là cha đẻ, làm hậu thuẫn” rồi. 
Nay, ta báo cho các ngươi biết: Thiên-Chúa vẫn có thể biến các đá này 
thành con cháu Abraham, được như thường. Ngay bây giờ, búa rìu 
đang chực sẵn để giáng trên các cây này. Cây nào không sinh hoa kết 
trái, phải chặt bỏ cho vào lửa… Nay, ta nhận các ngươi vào trong 
nước; nhưng sẽ có Đấng mạnh hơn ta đang gần đến, mà ta không 
đáng cởi giây giày cho Ngài. Ngài sẽ tẩy rửa các ngươi bằng thần-tính 
và lửa ngọn. Nĩa chạc Ngài cầm, sẽ dọn sạch sàn đập và gom lúa thóc 
vào kho lẫm của Ngài. Tro trấu vỏ bên ngoài, Ngài đốt bỏ bằng thứ lửa 
không ai dập tắt được”. 

 
   Ông ta nói điều đó, là có ý gì?  
   Đó là điều, ông Gioan nói về một Thiên-Chúa đang đến gần như Đấng xử-phạt, 
quyết báo thù. Thiên-Chúa đây, như vị “kiểm lâm” biết tách-bạch cây xấu khỏi cây 
tốt, hệt như người đập lúa, tách lúa khỏi vỏ. Thị-kiến nhiệt-nồng của ông Gioan, luôn 
có hai mặt tốt/xấu.  
 



   Và, thời-gian lại quá ngắn khiến chúng-dân không đủ thì giờ để chọn mặt nào, bỏ 
mặt nào. Tựa hồ ngôn-sứ thời cổ xưa, ông Gioan loan-báo cho mọi người biết: 
Thiên-Chúa đang đến gần để lọc-lựa tình-huống theo lẽ phải, hầu giải-quyết tình-
hình xấu xa mà cứu vớt dân con bị chèn ép, bóc lột. Nói cách khác, ông Gioan là 
bậc giảng-thuyết có tính khải-huyền quyết loan-báo Thiên-Chúa là Đấng xử phạt, sẽ 
báo thù. 

 

 
Là vị giảng-thuyết mang tính Khải-huyền, ư? Tính khải-
huyền là nghĩa gì? 

 
   “Tính Khải-huyền”, là từ-vựng dẫn ta vào tâm-điểm của các luận-bàn về ông Gioan 
và Đức Giêsu. Nên, ta cần để giờ ra mà tư-duy hầu có được hình-ảnh rõ nét về vấn-
đề này. Nhưng trước hết, hãy cho phép tôi phác-hoạ đôi chút về bối-cảnh lịch-sử 
trong đó. 
 
   Lâu nay, ta thường đề-cập đến phong-trào Công-Giáo Tiến-Hành, khi xưa gọi là 
“Pax Romana” tức Hoà-bình kiểu La Mã. Nói khác đi, xưa nay ta chấp-nhận mọi sự 
việc xảy ra theo kiểu La Mã, tức: hiểu về mình như từng diễn-tả ở lời thơ nổi tiếng 
trong tác-phẩm “Aeneid” của Virgil, một thi-hào thời cổ ở La Mã:                
    
 “Hỡi La Mã, ngươi hãy nhớ sức mạnh của ngươi mà trị-vì. 
 Hỡi dân con dưới đất, nghệ-thuật của các người ở đây là 
 Làm hoà và áp đặt qui-định về lề-luật, 
 Hầu giải-thoát kẻ bị chèn-ép và hạ bệ người kiêu-căng.”  
 
   Đó, là tầm nhìn nhỏ bé về quyền-uy/thế-lực của La Mã. Nhưng, hãy suy cho kỹ 
một chút xem qui-định lề-luật ấy có giống cảm-nghiệm ở bên dưới, tức lập-trường 
của kẻ ra tay chèn-ép, hay không.   
 
   Sử-gia La Mã, ông Tacitus từng viết lên tiểu-sử của nhạc-phụ ông, là Agricola, một 
quan-chức từng cai-trị nước Anh vào cuối thế-kỷ thứ nhất. Qua tiểu-sử, ta thấy diễn-
tả vị vương/tướng nổi loạn từng coi Đế Quốc La Mã theo quan-điểm riêng, như 
người: “Cưỡng-đoạt, tàn-sát, cướp bóc, những thứ này được họ đặt tên cho đế-quốc 
không đúng cách: họ tàn-phá, quét sạch mọi thứ và gọi đó là Hoà-bình.” 
 
   Đó, là lập-trường xem Pax Romana từ bên dưới nhìn lên. Và từ đó, vấn-đề đặt ra 
là: người bị chèn-ép/bóc-lột phản-ứng ra sao khi bị đám quân-binh chinh-phục hành 
hình? Khi kinh-tế của họ bị lấn-át, chôn vùi? Và khi họ bị vùi-dập trong một xã-hội, ra 
như thế? Họ cũng đã tìm ra hai phương-án để phản-ứng. Một, là đánh trả và cứ thế 
đánh trả mãi; nhưng vẫn thất-bại do bởi quyền-uy/thế-lực kịp thời trấn-át, áp-đặt.  
 
   Thế kỷ thứ nhất, lại đã thấy xảy ra một số vụ quật-khởi do người Do-thái nổi lên 
chống quan-quyền La Mã, nhờ Thủ-lãnh Thiên-sai tiếp tay thực-hiện. Gọi như thế, là 
vì dân thường lại cứ tưởng: các vị được Thiên-Chúa “xức dầu” đã tái-lập vương-
quốc từng hứa cho Đavít và người kế-vị. Thông thường, các lãnh-tụ Thiên-sai vẫn 
trông chờ sự trợ giúp từ chốn siêu-phàm theo cung-cách nhớ về truyện kể ở truyền-
thống cổ xưa.          
 
   Phản-ứng thứ hai, là của các ngôn-sứ khải-huyền. Phản-ứng này, không giống 
các đảo-chính quân-sự do con người thực-hiện, nhưng lại được quyền-uy/thế-lực từ 
Thiên-Chúa từng loan-báo: thời buổi đã gần kề, để hoàn-tất những gì lực-lượng 
người phàm không thực-hiện nổi, như sự tốt lành đánh bại mọi xấu xa/độc hại; và 
rồi, thế-giới công-chính tốt lành rày đã đến gần.  
 



   Phản-ứng cuối, là những gì tôi diễn-tả bằng từ-vựng “niềm tin mang tính khải 
huyền”. Đó, là sự trông chờ Thiên-Chúa ra tay chấm-dứt áp-lực của mọi xấu xa/độc 
hại không thể chấp-nhận. Đồng thời, nhờ đem đến cho nhân-loại một thế-giới công-
bình, trọn-hảo. Và, những gì tôi diễn-luận ở đây, cốt ý cho thấy: ông Gioan Tẩy Giả 
là người đầu trong số ngôn-sứ khải-huyền xuất-hiện ở Do-thái cho đến ngày nơi này 
bị tàn-phá hồi thập niên ’60, qua một nổi dậy chống La Mã, khá kiên-định. 
 

 
Có nhà giảng-thuyết nào theo cùng kiểu như ông Gioan 
không? 

 
   Các nhu-liệu rút từ sử-gia Josephus và cả ở Tân-Ước, cho biết: một số nhà lãnh 
đạo đã thu hút quần-chúng đi vào sa-mạc nóng cháy, để thấy dấu-chỉ Thiên-Chúa 
gửi đến họ hầu được giải-thoát. Điều quan-trọng ở đây, là để ta thấy ý-nghĩa việc ra 
đi vào chốn hoang-vu sa-mạc băng ngang sông Gio-đan, là như thế.  
 
   Còn nhớ: Môsê và GiôShua khi xưa cũng đưa dân Do-thái xuyên sa-mạc nóng 
cháy nhiều tháng ngày dài lang thang đó đây, mới tới được Đất Hứa. Điều, mà các 
ngôn sứ khải-huyền từng làm là: lôi-kéo chúng-dân quay về chốn hoang-vu, băng 
qua sông Giođan để vào Đất Hứa, như tiên tổ mình từng làm, nhờ sự trợ-giúp/tiếp 
tay của Thiên-Chúa.  
 
   Ta được bảo, là: một trong các ngôn-sứ khi xưa lại cũng loan-báo rằng: theo lệnh 
ngài, các tường-thành của Đền thờ bị sụp đổ, cũng rất mau. Điều này nhắc ta nhớ 
truyện ông Giôshua diễn-hành quanh tường/thành Giêrikhô là chờ Chúa ban tặng 
chiến-thắng rất ngoạn-mục. Ngôn-sứ khải-huyền nào cũng hy-vọng mình làm được 
thế là nhờ quyền-uy của Thiên-Chúa, chứ không do sức mạnh của người thường. 
 
   Đó, là lý-do khiến ông Gioan tụ-tập chúng dân lại, để tẩy rửa họ ngay trên sông 
Giođan chứ không phải ở trên bờ.   

 
 

Nhưng ông Gioan chưa từng tụ-tập dân để lập phong-
trào chống chế-độ. Thế thì việc ông làm, có để tẩy xoá 
lỗi/tội mọi người không?   

 
   Đúng thế. Ông Gioan xử sự như ngôn-sứ khải-huyền khi loan-báo việc chờ Thiên-
Chúa can-thiệp để chỉnh-đốn mọi chèn ép xấu xa/độc hại đã xảy ra. Nhưng ông lại 
không giống các ngôn-sứ khải-huyền, trong việc hội-tụ những người theo ông để 
dẫn họ thành đoàn mà đi vào Đất Hứa. Kế-hoạch ông đặt ra, lại khác hẳn. Khi dân 
đến, ông đã xua đuổi họ khỏi vùng hoang-dại, để băng ngang sông Giođan cho lành 
sạch và được thứ tha trước đã, rồi mới bước vào vùng Đất Lành Chúa hứa ban cho 
họ. Và ở đó, họ chờ Thiên-Chúa Đấng Cứu-Độ đến giúp họ trả mối thù truyền kiếp. 
Thật ra thì, ông Gioan lúc ấy đã lập hệ-thống lớn gồm những người lành sạch, như 
“bom nổ chậm” để rồi sẽ châm ngòi bùng dậy khắp đất miền Do-thái. Chính nhờ  
ông, nên khi khởi đầu sứ-vụ giảng-rao của Ngài, Đức Giêsu đã thấy một hệ-thống 
lớn lao gồm những người hăng-say đợi chờ quyền-uy/sức mạnh từ Thiên-Chúa, có 
sẵn ở đó rồi. 
 

 
Vậy, lúc đầu Đức Giêsu lại là đồ-đệ ông Gioan sao?    

 
   Đương nhiên là, Đức Giêsu từng được ông Gioan tẩy rửa mọi lỗi/tội ngay trên 
sông Giođan. Giống như nhiều người, Đức Giêsu là thành-phần nghi-thức tái-diễn 



việc ông Môsê và Giôshua chinh-phục Đất Hứa nhờ quyền-uy/sức mạnh của Thiên-
Chúa. Thành thử, Đức Giêsu có chân trong hệ-thống này, ngay tại xứ sở của người 
đợi chờ Chúa đến.  
 
   Chờ như thế, để làm gì?  
   Thật ra là, để Thiên-Chúa thực-hiện những gì họ không đủ sức làm, tức: tiêu-diệt 
quyền-lực La Mã thống-trị. Đức Giêsu khởi sự hoạt-động như Đấng Thánh tin vào 
sức mạnh Khải-huyền, bắt đầu bằng truyền-thống của ông Gioan Tẩy Giả. 
 
   Ta có nhiều bằng chứng ở trình-thuật lập-trường cao cả của ông Gioan về Đức 
Giêsu. Ở Tin Mừng Quelle (tức nguồn mạch của Mt 11: 7-9 / Lc 7: 24-26) Đức Giêsu 
có nói về ông Gioan Tẩy Giả không chỉ là ngôn-sứ mà “còn hơn cả ngôn-sứ”, nữa. 
Ngài từng nói -như ở trình-thuật Mt 11: 11 hoặc Lc 7: 28- vẫn bảo rằng:  
 

"Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân lọt lòng mẹ, chưa từng có 
ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong 
Nước Trời còn cao trọng hơn ông”..  

 
   Ở cuối câu, ta thấy có sự chia cách giữa Đức Giêsu và ông Gioan; tức là: Đức 
Giêsu coi ông Gioan không chỉ như nhân-vật thường gọi là ngôn-sứ, nhưng hơn tất 
cả các ngôn-sứ khác. Ngay khi ấy, Ngài loan-báo: người bé nhỏ ở Vương Quốc 
Nước Trời vẫn lớn-lao hơn ông Gioan, rất nhiều.  
 
   Vậy, điều đó có nghĩa gì?      
   Tôi sẽ trở về lại vấn-đề này khi đề-cập đến cụm-từ “Vương Quốc Nước Trời” ở  
chương sau. Nhưng, nay xin nói rằng: Đức Giêsu tạo sự khác-biệt tách khỏi ông 
Gioan như tột-điểm ở quá-khứ; và là “Vương Quốc Nước Trời” đang trờ tới vốn có 
khả-năng nắm giữ tương-lai mai ngày của mọi người. Ở đây, có điều mới mẻ đang 
xảy đến ngay trong câu nói của Đức Giêsu. Câu ấy, không áp-dụng cho ông Gioan 
Tẩy Giả tại vùng hoang-vu/sa-mạc, nhưng cho các trẻ bé trong Vương Quốc Nước 
Trời này. Điều đó có ý-nghĩa là: Đức Giêsu đã thay-đổi lập-trường về sứ-vụ và 
thông-điệp của ông Gioan. Với Đức Giêsu, việc đợi chờ Thiên-Chúa can-thiệp mang 
tính mới-mẻ đến với thế-giới, quả thật không đơn-giản. Con người phải bước vào 
với thế-giới được gọi là Vương Quốc Nước Trời, ở đây và bây giờ.  
 
   Vương Quốc Nước Trời, là thực-tại kéo dài trong đó Đức Giêsu vẫn đang sống; 
nên, Ngài mời tất cả những người đã giáp mặt hoặc nghe Ngài giảng-giải hãy vào 
đó mà sống-thực. Có lẽ, các hành-xử của ông Gioan đã khiến Đức Giêsu hiểu 
tường-tận rằng Thiên-Chúa đã và sẽ không thay-đổi thế-giới này, qua việc tái-lập 
tình-huống khải-huyền đã thấy rõ. Đức Giêsu khởi đầu một chuyển hướng mới, tức 
Ngài cố ý bảo: không phải là ta trông đợi Thiên-Chúa, mà chính Thiên-Chúa đang 
đợi chờ chúng ta.  
 
 

Nhưng xem ra Đức Giêsu là Nhân-vật rất Khải-huyền. 
Bởi lẽ, Tin Mừng từng diễn-tả Ngài như thế. Vậy, ta nghĩ 
sao khi Tin Mừng viết: “Con Người sẽ đến trong mây 
trời” vần vũ? 

 
   Cụm-từ “Con Người”, là một trong các vấn-đề được tranh-luận cũng gay-go, nóng 
cháy trong các buổi học về Tân Ước. Riêng phần tôi, chỉ kết-luận đơn-giản mỗi thế 
này: trong khi các tác-giả Tân-Ước áp-đặt tên gọi “Con Người” (viết hoa) lên Đức 
Giêsu, điều đó có nghĩa là người chuyển-giao rặt tính khải-huyền rồi cũng sẽ đến. 
Thế nên, Đức Giêsu không qui vào Ngài danh-xưng lạ như thế. Ngài sử-dụng cụm-
từ “con người” theo nghĩa chung chung, chỉ có nghĩa (và đây lại là ý-nghĩa gốc-



nguồn của câu nói) là: nhân loại, thôi. Thế nhưng, việc sử-dụng cụm-từ “Con Người” 
(viết hoa) là để tỏ lòng tôn-kính Đức Giêsu như truyền-thống kéo dài nhiều thế-kỷ về 
“Đức-Giêsu-là-Con-Người” kể từ ngày Ngài vắng mặt khỏi thế-trần. 
 
   Có nhiều phương-cách khác nhau trong đó các thách-thức căn-bản có thể trao 
thẳng xuống cho quyền-bính thế-trần thời bấy giờ. Các vị theo khuynh-hướng khắc-
kỷ đã rời xa thế-giới bụi trần, hầu lui vào “ở ẩn” trong hang “toại đạo” hoặc sa-mạc 
nóng cháy hoặc tại các tu-viện lặng thinh. Các vị này, chủ trương thuyết hư vô nên 
đã tìm cách huỷ-bỏ thế-giới gian-trần bằng ngôn-từ, hành-động hoặc cả đến bom 
đạn nữa. Còn, ngôn-sứ khải-huyền lại loan-báo cho mọi người biết thế-giới này 
gian-ác đến độ không có thuốc chữa, chỉ có Thiên-Chúa là Đấng có thể ra tay can-
thiệp thì họ mới có thể trở lại cho ngay thẳng, được. Riêng Đức Giêsu, Ngài lại đã 
sử-dụng chính-sách khác hẳn. Chính sách đó, là: Ngài thách-thức cơ-cấu sự sống 
hiện-tại bằng cách lập nên loại-hình cộng-đồng mới mẻ ở đây và bây giờ vốn có 
khả-năng hình-thành giá-trị của “Vương Quốc Nước Trời”, ở trần-gian. 
 
   Điểm khác-biệt giữa ông Gioan Tẩy Giả và Đức Giêsu được cấu-thành rõ như 
pha-lê, ta thấy được ở Tin Mừng Quelle (tức nguồn của chương đoạn Mt 11: 18 
hoặc Lc 7: 33-34) trong đó ghi rõ: 
 

“Thật vậy, ông Gioan đến không ăn không uống, thì thiên hạ bảo: "Ông 
ta bị quỷ ám." Còn Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì thiên 
hạ lại bảo: "Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường 
tội lỗi."  

 
   Điều đối-chọi, là giữa ông Gioan Tẩy Giả là người chuyên chay kiêng và Đức 
Giêsu là Đấng vẫn mừng lễ. Ông Gioan sống đời khổ-ải luôn một thân một mình 
thui-thủi ở sa-mạc nóng cháy. Còn, Đức Giêsu Ngài vẫn tụ-tập chúng-dân quanh 
bàn tiệc, hầu kiến-tạo cộng-đồng nhân-loại rất mới. Ở các chương tiếp theo đây, 
chúng tôi cũng sẽ nói lên ý-nghĩa sự việc này nhiều hơn nữa. Điều chúng tôi nói bấy 
lâu nay, là: những gì về con người ông Gioan, và việc Đức Giêsu khởi công hoạt-
động như thế nào. Và cuối cùng, bằng vào lời Ngài nói ra, và dưới ánh nhìn của 
người khác, Đức Giêsu đã trở-thành một Đấng rất khác ông Gioan. Quả thật, những 
điều như ta thấy nơi Đức Giêsu bao giờ cũng khác hẳn cung-cách ông Gioan Tẩy 
Giả vẫn làm. Có điều chắc, là: Đức Giêsu thách-thức thế-giới Ngài sinh sống. 
Nhưng, Ngài theo cách khác hẳn các ngôn-sứ khải-huyền, tức: loan-báo phán-quyết 
rất rõ của Thiên-Chúa. 
 
 

Tôi nghe nói ông Gioan Tẩy Giả có thời sống ở Qumran 
giữa người Essenê. Điều này có thực không? 

 
   Phần đông nhiều người đều nghe nói về “Cảo Bản rút từ Biển Chết”. Đó, là những 
bản-văn viết bằng tay, trong đó một số đã hoàn-tất, nhưng phần lớn còn ở trạng-thái 
mảnh vụn, phát-hiện từ một số hang-động nằm dọc phiá Tây Bắc Biển Chết ở phần 
đất thuộc Do Thái. Nói chung, các cảo-bản này, là của người Essenê, tức các thày 
tư-tế đã tách rời giới tế-tự chính của Đền Thờ hơn 150 năm trước ngày Đức Giêsu 
hạ sinh. Các vị này sống tách-biệt ở một vùng được gọi là Qumran; và các vị là 
những người đã chôn vùi thư-viện của họ trong hang động, trước khi người La Mã 
tấn-kích lại vụ quật-khởi đầu tiên của người Do-thái, tức là vào các năm 64 đến 74 
trước Công nguyên. 
 
   Các tư-tế Essenê này, đã rút vào sa-mạc phiá Tây sông Giođan, không như ông 
Gioan Tẩy Giả sống ở phía Đông sa-mạc. Và, các vị ấy vẫn chờ ngày Đấng Thiên 
Sai Song sinh, một, thuộc giòng-dõi tư-tế, còn Đấng kia thuộc cánh dân-sự không 
như ông Gioan chỉ chờ Thiên-Chúa đến, chứ không đả động gì đến Đấng Thiên Sai 



thời trước, tức trước thời tín-hữu tiên-khởi coi ông Gioan là người đi bước trước cả 
Đức Giêsu.  
 
   Ông Gioan rửa tội cho hết mọi người duy-nhất chỉ một-lần-là-xong, qua việc để họ 
đi vào sa-mạc nóng cháy bằng cách băng sông Giođan vào Đất Hứa, tức: công việc 
khác hẳn nghi-thức thanh-tẩy xảy ra mỗi ngày ở Qumran. Vì thế nên, tôi coi sinh-
hoạt của ông Gioan hoàn-toàn khác với nghi-thức Qumran, ở điểm: ông hướng về 
chúng-dân cách chung chung hơn là nhắm vào nhóm người có ăn học, trong cộng-
đoàn tách-biệt.                      
 
  

       



Chương 4 
 

Đức Giêsu  
đã giảng và dạy điều gì? 

 
 
 

“Tôi thành thật chúc mừng ông đã thoả-hiệp được việc tách-bạch được 
sự hay/đẹp mà chúng tôi gọi là “niềm tin” và giảm-thiểu nó vào cuộc 
kiếm tìm Sự Thật đầy tính “khoa-học thực-nghiệm”, cùng tập-trung vào 
với truyền-thông đại chúng. Riêng tôi, không là người chủ trương tôn-
giáo triệt-để và cũng không thuộc tầng lớp được truyền-hình săn đón 
nhằm phát sóng hoặc là bất cứ ai khác; mà chỉ là người cha, người 
chồng vẫn góp phần riêng cho cuộc sống và vẫn yểm-trợ để sự sống 
có ý-nghĩa cao-thượng về lòng đạo cũng như các giá-trị nội-tại ở đời 
sống gia-đình mình. Vậy nên, xin vui lòng coi lại những gì ông đang 
làm và tôi cũng nguyện cầu để ông biết mà dừng lại tiến-trình lăng-mạ 
Đấng đã ban Con Một Ngài đến để cứu độ ta.”   

               Một người viết từ Texas 
 

“Từ lâu lắm, ta ít có cơ-hội tiếp cận với cuộc cách-mạng đầy giải-thoát 
và các thách-thức này khác như ông từng viết lên. Đã từ lâu, chúng tôi 
không suy-tưởng về chuyện Đức Giêsu là Đức Chúa (tức: Bản-thể 
Thiên-định hàm-ngụ trong Ba Ngôi Thiên-Chúa) dù cho ẩn-dụ Thiên-
Chúa-đã-chết-nơi-Đức-Giêsu cho phép ta có được hình-ảnh đầy thách-
thức. Chúng ta kết-nối thực-thể Phục Sinh theo cách của thánh 
Phaolô. Những sách do ông viết, đã cho chúng tôi thấy, là: cả điều ấy 
cũng không cần-thiết nếu ta muốn thành người dấn bước theo Đức 
Giêsu để rồi tuyên-xưng Ngài là Chúa.” 

Một cặp vợ chồng sống ở Nam Phi 
 

“Giáo-sư John D Crossan xem ra đang khổ-sở để lọc-lựa một số các 
đoạn Kinh Sách ra đọc và chú-giải! Thật rất rõ, là: Đức Giêsu vẫn 
tuyên-dương những người nghèo-khổ, yếu-ớt, bức-bách. Rõ ràng là, 
Ngài muốn chuyển-đổi tâm-can của mọi người cốt để chăm-sóc/sẻ-san 
sự sống với những người như thế!… Giáo sư John D Crossan đã quên 
mất chân-dung Đức Giêsu chính ở điểm, là Ngài vốn dĩ quen nhiều bạn 
bè giàu-có/sang-trọng, nhưng Ngài không khuyên-dạy họ là hãy cứ cho 
đi những gì mình có, ngõ hầu giúp-đỡ những người nghèo-khổ như 
Ngài từng dạy-dỗ khi khuyên-bảo anh thanh-niên giàu-sụ ở Tin Mừng. 
Bài học rõ-rệt nhất, là: Đức Giêsu thấy sự khác-biệt nơi việc sống theo 
tiêu-chuẩn đã được công-nhận, với điều-kiện là ta nhận-lãnh trách-
nhiệm để mọi người có thể sử-dụng tài-năng và nguồn-lợi mình có, 
theo cách đích-thực ngõ hầu có thể ra tay giúp-đỡ người nghèo-khó 
hoặc bị chèn ép. Sống trong đời, nếu coi mọi sự là của chung, thì 
chuyện này cũng không kéo dài được bao lăm; bởi, các tín-hữu khi xưa 
cũng đã quyết-tâm hệt như thế.” 

Một độc-giả viết từ California  
 

“Thực-hiện công cuộc thừa-sai mục vụ có đến 30 năm như tôi cũng 
không thể đeo-đuổi cuộc tranh-luận vốn đóng khung công việc của 
mình cách quá sức. Thời-gian tôi còn ở chủng viện, thì ưu-tư hàng đầu 
của tôi là làm thừa sai mục vụ bằng cách tập-trung vào danh-sách 
hàng đầu những gì mình cần thực-hiện. Tôi thấy lời bạt do ông viết 
trong cuốn “Ai giết Đức Giêsu?” là cái nhìn và quyết-tâm thật tươi-mát 



về niềm-tin kinh-điển tìm thấy trong nhiều năm tháng trở về trước. 
Bằng vào lá thư tôi viết cho ông hôm nay, đơn giản chỉ là lời cảm-kích 
biết ơn ông đã trình-bày cho mọi người thấy đặc-tính kinh-điển ấy. Tôi 
có đồng ý hay không đồng ý với kết-luận ông đưa ra, thì giờ này cũng 
chưa thể biết được, nhưng dứt-khoát là tôi sẽ bỏ thì giờ ra mà giải-
đoán phần lớn những gì tôi gặp ở tư-tưởng của ông. Dù sao, tôi cũng 
vẫn cảm-kích việc ông đã để giờ tham-gia tranh-luận hầu duy-trì tính 
tư-riêng mà khích-lệ mọi người làm thừa-sai mục-vụ rất tương tự.”  

Một vị ở Texas có ý kiến 
 

“Thưa Giáo sư John D Crossan, tôi nói lên câu này theo tinh-thần yêu-
thương của Đạo mình để tỏ-bày nỗi-niềm lo-lắng cho sự sống vĩnh-cửu 
của ông, thế thôi. Bởi, việc ông tìm cách xét lại và hỏi: Đức Giêsu thực-
sự là Đấng nào? Và Ngài đang ở bên hữu Đức Chúa Cha, có hộ-phù 
ông và những người tin Ngài là Đấng Cứu-Độ và Chúa, và cũng là 
Chàng Rể đang đến đồng thời là Vua các Vua, Chúa các Chúa không? 
Xin Thiên-Chúa giúp ông nhìn ra được chuyện như thế nhờ tình 
thương của Đức Kitô.” 

Một người từ Alabama nay viết cho ông.  
 

“Bữa nay tôi đến, là để nhìn ra những khám-phá lịch-sử và khởi-động 
tư-duy về những câu/những lời, theo tư-cách cá-nhân và theo từng 
nhóm, ngõ hầu thực-hiện nó trong cuộc sống của chúng ta và tất cả.” 

Một người viết từ bang Arizona. 
  

“Tôi không mấy vui, khi thấy ông có lập-trường xét lại sứ-vụ thừa-sai 
của Đức Giêsu và quan-niệm ông tái định-vị về Ngài, về Vương Quốc 
Nước Trời cũng như về việc hoàn-thành sứ-vụ ấy. Tôi thấy việc tôi đạt 
niềm tin nơi Đức Giêsu nay bị công-kích khá mạnh, nên tôi quyết bảo-
vệ cho đến cùng. Hãy nhớ là, tôi chưa từng làm việc này bao giờ hết… 
Và, điều tôi cho là hợp lý để nghĩ rằng Đức Giêsu tin vào ngày thế-tận 
như thế đã rõ và Ngài sẽ quang-lâm đến lại trong vinh-quang trước khi 
thế-hệ này qua đi. Tôi tin rằng Đức Giêsu giống như ông Gioan, cả hai 
Đấng đều rao giảng cho mọi người biết đường mà hối-cải; và Vương 
Quốc Nước Trời nay trong tầm tay của ta rồi đấy, giời ạ!” 

Một người sống ở Florida 
  

“Tôi đang đọc cuốn “Đức Giêsu: Một Tiểu-sử đầy Cách-mạng” để trả 
lời vấn-nạn mà cho đến nay vẫn có nhiều người gửi đến… Có thể nào 
ông diễn-nghĩa lại điều ông bảo rằng: Thiên-Chúa sẵn sàng đến với 
ông và mọi người chúng ta”, được không? Câu thứ hai của tôi, là: ở 
đây và bây giờ, tại dụ-ngôn từng kể là chúng ta, tất cả, đều ngồi cùng 
bàn mà ăn chung/uống chung, không phân biệt giai-cấp, tôn-giáo, sắc-
tộc, giai-tầng kinh-tế hoặc bất cứ khác-biệt nào khác, được chứ nhỉ?” 

Một độc-giả đặt câu hỏi từ New Hampshire như trên... 
 
 
 
 

Hẳn mọi người đều đã biết Đức Giêsu từng dạy về 
Vương Quốc Nước Trời. Nay, điều này có nghĩa gì khác 
không, khi ta đã rõ? 

 
   Ngay ở đây, ta đã thấy vấn-đề cần định-nghĩa cụm-từ “Vương Quốc Nước Trời”, 
một lần nữa!           



 
   Tựa hồ như tác-giả Mátthêu thường tránh-né không nêu danh-tánh Chúa ra mà 
không tỏ lòng tôn-kính tính thánh-thiêng của Ngài. Thế nên, thay vào đó, tác-giả lại 
đã sử-dụng thành-ngữ “Vương Quốc Thiên-Đàng” cách rõ ràng. Thế nhưng, ta vẫn 
có khuynh-hướng hiểu Thiên-Đàng là Vương Quốc, như thể Đức Giêsu cốt ý đề-cập 
đến những gì không phải ở dưới đất này, mà chỉ nói chuyện trên trời, mà thôi. Hoặc, 
Ngài cũng không nói đến cuộc sống đời này mà là sự sống mai ngày sẽ xảy đến. 
Điều đó, cũng không xa sự thật, chút nào hết.  
 
   Muốn hiểu ý Đức Giêsu cho thật rõ, ta cũng nên tách-bạch hai chuyện tôn-giáo và 
chính-trị, và chuyện luân-thường đạo-lý cũng như kinh-tế thế-giới hồi đầu thế-kỷ, 
cho rõ ràng.  
 
   Đúng ra thì, “Vương Quốc Của Chúa” mà ta có thói quen gọi là “Vương Quốc 
Nước Trời” là thế-giới này, ở nơi đây. Là, chốn miền trong đó Chúa, chứ không phải 
Cesar, đang ngự-trị trên ngai vàng của Ngài ở trạng-thái như thế ấy. Và, rõ ràng là: 
Thiên-Chúa, chứ không phải Cesar, đã mở rộng vòng tay yêu-thương và Ngài đảm-
trách việc quản-cai "Vương-Quốc" này thật trọn-hảo.  
 
   Cùng lúc, đây là ý-niệm hoàn-toàn có tính tôn-giáo và chính-trị, thôi. Cũng cùng 
lúc, thành-ngữ này lại mang tính-chất rất đạo-đức và kinh-tế-học. Thiên-Chúa quản-
trị thế-giới cách ra sao? Ngài muốn cai-quản thế-giới này như thế nào, ư? Có thế 
nào đi nữa, thì dứt-khoát đấy không là thiên-đàng hiểu như nơi chốn ở trái đất này, 
mà thôi.  
 
   Như ta thấy, với nhóm người sống ở Do-thái, tức: các vị chủ-trương khải-huyền 
như ông Gioan từng chứng-tỏ, thì "Vương Quốc Nước Trời" khi trước được hiểu 
như thực-tại xảy đến trong lai-thời. Điều này thật không đúng! Bởi, đó không là 
chuyện tương-lai mai ngày, mà là thực-tại tùy việc Thiên-Chúa can-thiệp bằng 
quyền-uy cao-cả của Ngài trong mọi vấn-đề liên-quan đến nhân-loại, để Ngài mang 
hoà-bình và công-chính đến với thế-gian đang sa-lầy trong áp-bức/bất công gần như 
tuyệt-vọng.  
 
   Phần lớn các kẻ tin đều được chuẩn-bị giúp-đỡ để "Vương Quốc" của Ngài thành 
hiện-thực. Sự việc này, hoàn-tất tốt đẹp hay không, chỉ do quyền-uy/sức mạnh của 
Thiên-Chúa mà thôi. Và, dù các vị chủ-trương khải huyền một cách không mấy 
sáng-sủa về "Vương Quốc" đang trờ tới, thì các ngài vẫn nhận-thức rõ là điều ấy sẽ 
khách-quan và hữu-hình đối với mọi người, theo cách khác biệt, có tốt/có xấu. 
 
   Tuy nhiên, việc này lại góp thêm một cung-cách khác để diễn-nghĩa về “Vương 
Quốc Nước Trời”. Thế tức là, thay vì ta chờ Chúa can-thiệp khải-huyền, thì chính 
Ngài là Đấng đang đợi ta khởi-đầu cuộc cách-mạng xã-hội. Thật ra, cả hai cách 
diễn-nghĩa thế nào là “Vương Quốc, Nước của Chúa” dù theo phương-pháp nào đi 
nữa, đều là giải-đáp khả-thi, nếu như nhân-loại có cố-gắng.  
 
   Và, sự việc Thiên-Chúa can-thiệp theo cách khải-huyền lại khác với cuộc cách 
mạng xã hội do Ngài thực-hiện. Và Đức Giêsu, bằng vào sự việc dứt-bỏ hy-vọng 
của ông Gioan nhờ khả-năng riêng của con người, Ngài đã loan-báo quyết-định của 
Thiên-Chúa rồi. 
 
 

Sao ta dùng cụm-từ "Vương Quốc Nước Trời" thay cho 
“Cộng đồng dân Chúa”, tức từ-vựng mang ý-nghĩa về 
một thế-giới do nam-nhân độc-trị như “vua/quan”, lãnh 
chúa", chứ?   



 
   Có nhiều lý-do để bảo rằng: cụm-từ “Vương Quốc” tạo vấn-đề như Tân-Ước bản 
Hy-Lạp đã chuyển từ tự-vựng “basileia” ra. Có điều là: chữ “Vương” là tự-vựng 
mang tính “kẻ cả”. Thêm vào đó, chữ “quốc” lại là thành-phần ngôn-ngữ khiến cho 
tự-vựng này thêm phần "nổ lộp độp", dù ta nói đến nơi-chốn, địa-danh hay tên gọi 
của khu-vực địa-lý nào đó, cũng vậy.  
 
   Và, thêm một vấn-đề nữa, là: nói như thế tức như thể ta đang sử-dụng ngôn-ngữ 
của thế-giới hiện-thời mình đang sống, lại xuất-hiện vị vương-quân nào đó đang cai-
trị hết mọi người. Để cho chắc, ta cứ thử nhìn vẻ xa hoa tráng-lệ ở các lễ hội mừng 
chúc vua quan/lãnh chúa còn sót lại với thế giới hôm nay, như: nữ-hoàng Êlisabét 
đệ II của nước Anh chẳng hạn, vai-trò của bà chỉ mang ý-nghĩa truyền-thống và lễ-
tân thôi, chứ bà không có quyền-hành gì thực-thụ. 
 
   Với thế-giới Địa-Trung-Hải, là khu vực quanh đó Đức Giêsu hạ sinh, thì: vua 
quan/lãnh chúa thực-sự vẫn có uy có quyền. Và, điều này không chỉ ngôn-sứ khải-
huyền người Do-thái mới quan-tâm đến qui-định của vua, tức “Basileia” ở thế-kỷ 
đầu, thôi. Cụm-từ “Basileia”, là chủ-đề thường thấy ở thế-giới Hy-Lạp. Và vấn-đề đặt 
ra là thế này: làm sao quyền-lực trần-gian lại thực-hiện theo cách công-bình đầy 
nhân-tính, được? Tin Mừng do các tác-giả viết, vẫn cứ phải vật-lộn mọi tương-phản 
nên mới bảo rằng: quyền-lực chốn gian-trần và uy-quyền của Thiên Chúa vẫn có thể 
thành chuyện hiện-thực được hết.  
 
   Khi Đức Giêsu sử-dụng cụm-từ “Vương Quốc Nước Trời”, là Ngài muốn nói đến 
thế-gian do Thiên-Chúa trực-tiếp đảm-trách, ngay lập tức. Thế-gian sẽ ra sao, nếu 
Thiên-Chúa ngồi trên ngai của Cesar? Chính vì thế, nên “Vương Quốc Nước Trời” là 
biểu-tượng lý-tưởng nhất để diễn-tả cuộc sống con người vốn vinh-thăng, được kêu 
gọi vào qui-định của con người cũng như trật-tự ở xã-hội. Cụm-từ nào không có 
nghĩa là “vương-quốc” giống như thế, có thể sẽ làm mất đi tính thách-thức cả về 
chính-trị lẫn tôn-giáo, nữa. 
 
   Có thành-viên nọ thuộc nhóm “Chuyên Đề về Đức Giêsu” đề-nghị: ta nên dịch tự-
vựng Hy-Lạp nào có nghĩa “qui-định ở đế-quốc của Thiên-Chúa” để nhấn-mạnh sự 
tương-phản đối lại với qui-định về lề-luật ở đế-quốc La Mã của Cesar. Có điều là, khi 
ta sử-dụng hình-thái đường ranh xã-hội mang tính then-chốt cốt lật-đổ nền chính-trị 
nào đây, bởi thế nên tôi chủ-trương duy-trì cụm-từ “Vương Quốc” chứ không phải 
từ-vựng “Cộng-Đồng” như thành-viên nọ đề-nghị. 
 
   Khi dùng từ-vựng “Cộng-Đồng” để diễn-tả tính thân-ái, có lẽ tôi sẽ để mất đi tính 
thách-thức về chính-trị và tôn-giáo nơi lời dạy của Đức Giêsu. Nhưng các từ-vựng 
như: Vương-quốc, Quyền-uy và Vinh-quang là có ý gì? Điều đó, có phải để nói về 
Thiên-Chúa hay Cesar, không? Dù sao đi nữa, nếu sử-dụng cụm-từ “Cộng-đồng” 
thay cho “Vương quốc” thì cũng được, nhưng với điều-kiện là cụm-từ này phải bao 
gồm ý-nghĩa thách-thức lật-đổ tình-trạng xã-hội và tính chính-trị then-chốt có trong 
từ-vựng ấy, mới được.  
 
   Dùng ví-dụ cụ-thể, ta sẽ hiểu rõ hơn. Hãy tưởng-tượng trường-hợp cộng-đoàn tín-
hữu ở Đức hồi thập niên 1930’ lại cứ gọi danh-hiệu Đức Giêsu bằng từ “der Fũhrer” 
chẳng hạn, đồng thời còn nhấn mạnh là: trên đời này duy-nhất chỉ có một “Fuhrer” 
mà thôi, thì tự thân, tiếng Đức thường có từ-vựng cũng mang nghĩa “lãnh tụ” giống 
như thế. Vậy thì, khi Hitler xuất-hiện trên chính-trường, rõ ràng là các tín-hữu Đạo 
Chúa chỉ muốn coi  Đức Giêsu là lãnh-tụ của họ mà thôi, chứ không phải Hitler hoặc 
ai hết. 
 
   Bởi thế nên, ta có thể sử-dụng bất cứ bản dịch nào để nói về “Vương Quốc Nước 
Trời” đều được cả, nhưng nên nhớ: điều đó sẽ lại có nghĩa phụ-thuộc và mang âm-



hưởng của một bội-tín cũng rất cao. Cũng hệt thế, khi gọi Đức Giêsu là Chúa, là ta 
có ý bảo: Cesar kia không phải thế.  
 
   Hãy dịch cụm-từ “Đức Chúa” bằng thành-ngữ đương-đại nào ta cho là thích-hợp 
đều được, với điều kiện là người dịch có gọi như thế, cũng không bị những người 
phía bên kia ám-hại, là được.     

 
 

Phải chăng ông từng nói sinh-hoạt của Vương-quốc là 
để thăng-tiến địa-hạt chính trị có tính thế-trần mà thôi, 
không?  

 
   Không phải thế. Xin hãy để tôi giới-thiệu với quý vị một hình-dung-từ quan-trọng 
mang tính kinh-điển, đó là cụm-từ “thế-mạt” mà nhà Đạo mình thường gọi là “cánh 
chung-luận”. Từ này, có gốc-nguồn tự tiếng Hy-Lạp nói về “ngày tận cùng của thế-
giới”. Và điều này, áp-dụng cho việc Thiên-Chúa can-thiệp vào khải-huyền và cho 
cuộc cách-mạng xã-hội có tự Thiên-Chúa nữa.  
 
   Hãy nhớ cảnh-tình mình vừa bàn khi mọi người tin rằng thế-giới (còn gọi là thế-
gian) lại đã trở-thành ác-thần/sự dữ cách nghiêm-túc và đậm sâu, nên mới cần đến 
ơn cứu-chuộc một cách nghiêm-chỉnh. Ơn cứu-chuộc đậm-sâu, có thể mang tính 
“triệt-để”, “lý-tưởng”, hoặc “không tưởng”, đôi khi còn “phản văn-hoá” hoặc chỉ có 
nghĩa là “ngày tận thế”, mà thôi. Tất cả từ-vựng này, chỉ-định sự cùng-tận của thế-
giới bình-thường hiện-thời sẽ được thay thế bằng thế-giới khác toàn-hảo hơn. 
Thiên-Chúa can-thiệp vào thế-giới bằng một khải-huyền hoặc cách-mạng xã-hội 
theo cách thánh-thiêng; đó là hai kịch-bản thay cho giải-pháp lý-tưởng, không-tưởng 
hoặc thế-mạt như thế đó. Việc Thiên-Chúa can-thiệp là sứ-điệp hoạt-động do ông 
Gioan chủ-xướng. Còn, sự việc sau lại là thông-điệp Nước Trời chỉ xuất-hiện từ lúc 
Đức Giêsu chủ-trương, thôi. 
 
 

Khi Đức Giêsu giảng-dạy, người theo Ngài có ghi Lời 
Ngài nói về Vương Quốc Nước Trời như ta diễn-tả 
không?         

 
   Cũng nên nhớ: Đức Giêsu chẳng khi nào là học-giả. Và, Ngài cũng không là kinh-
sư thuộc giai-cấp ở trên, bao giờ hết. Ngài chỉ là nông-gia thuần-túy không rành 
chữ-nghĩa. Ngài ăn nói theo cách sáng-sủa và hấp-dẫn đến độ ít có ai, dù được 
huấn-luyện theo khoa-bảng đi nữa, lại có được tài-năng như Ngài. Khi ta thấy ngôn-
ngữ hoặc lời ăn/tiếng nói nào sáng giá, rồi qui cho Ngài là tác-giả, thì đó chỉ là 
những điều do các nhà kinh-điển thuộc giai-cấp có ăn/có học viết ra cả trăm thập-
niên về trước và có khi rất nhiều thế-hệ sau ngày Ngài quá vãng, mới ngồi xuống 
ghi-chép lại. Ta đều biết, là: cử-toạ đầu-đời nghe Ngài giảng thuyết, chỉ giữ lại mỗi 
ảnh hình nào đánh-động nhất hoặc lý-luận nào theo kiểu loại-suy gây sững-sờ nhất, 
thôi. Hoặc có khi, chỉ là tóm-kết về âm-mưu sinh-động trổi-bật khiến ta phải mất rất 
nhiều thì giờ hoặc tháng ngày để kể ra, như thế.  
 
 

Nay tôi muốn quay về một số hệ-lụy rút từ những điều 
Đức Giêsu dạy, có liên-quan đến Vương Quốc Nước 
Trời. Không hiểu sao Ngài lại công-kích những gì ta cho 
là có giá-trị gia-đình thế vậy? 

 



   Ở Mỹ, vào thế-kỷ thứ 20, giá-trị cao-quý có thể được coi như do tự “cá-nhân chủ-
nghĩa”. Nhưng giá-trị tối-thượng hồi thế-kỷ đầu đời, lại được coi là điều mà nhiều 
người vẫn bảo, đó là “chủ-nghĩa duy nhóm-hội”. Giá-trị này, đặt nặng trên quan-hệ 
họ hàng và tương-quan giới-tính. Điều thấy được nơi Đức Giêsu, là lời vàng ngọc 
khá nhức-nhối về giá-trị gia-đình ở khu-vực Địa Trung Hải. Dưới đây, là 3 ví-dụ cụ-
thể: 
 
   Ví-dụ thứ nhất, là ở chương/đoạn Tin Mừng Mác-cô 3, câu 31 đến 35:  
 

“Mẹ và anh em Đức Giêsu đến, đứng ở ngoài, cho gọi Ngài ra. Lúc ấy, 
đám đông đang ngồi chung quanh Ngài. Có kẻ nói với Ngài rằng: 
"Thưa Thầy, có mẹ và anh em chị em Thầy ở ngoài kia đang tìm 
Thầy!" Nhưng Ngài đáp lại: "Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?" Rồi Ngài 
rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: "Đây là mẹ tôi, đây là 
anh em tôi! Ai thi hành ý muốn của Thiên-Chúa, người ấy là anh em chị 
em tôi, là mẹ tôi." 

 
   Đức Giêsu công-kích dữ-dội về giá-trị gia-đình mà người nghe khi ấy vẫn hiểu 
theo nghĩa văn-hoá của những người sống trong khu-vực Địa Trung Hải. Và, Ngài 
làm thế không chỉ một lần mà thôi. Nhưng sau đó, cũng như bây giờ, gia-đình là 
nhóm gồm những người được định-danh bằng từ-vựng tương-tự.  
 
   Nhưng, trong bối cảnh-ngôn-ngữ ta trích-dẫn, Đức Giêsu đã làm giảm bớt tính 
nghiêm-trọng của gia-đình, để làm vừa lòng nhóm/hội từng mở rộng vòng tay, ngõ 
hầu mọi người có thể tham-gia làm thành-viên trong đó. Với Đức Giêsu, đơn-vị gia-
đình, tức những người có quan-hệ họ-hàng, không mang tính-cách quan-trọng và 
thiết-yếu nữa. Chuyện thiết-yếu hàng đầu, là cộng-đoàn mới gồm những người nay 
trở-thành “gia-đình” đối-xử với nhau trong cố-gắng thực-hiện ý-định của Thiên-Chúa 
ở thế-trần. 
 
   Ví-dụ thứ hai, là về nữ-phụ từng chen lấn giữa đám đông vây quanh Đức Giêsu, 
tức người đàn-bà vội vã lên tiếng chúc phúc mẹ Ngài bằng câu nói: “Phúc thay 
người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm!" (Lc 11: 27). Đáp lại, Đức Giêsu quay 
người nhìn bà một lúc, rồi chúc mừng bằng câu: “Đúng hơn phải nói: Phúc thay kẻ 
lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa." (Lc 11: 28) 
 
   Nữ-phụ tuyên-dương/chúc-phúc Đức Maria vì Bà đã hạ sinh ra Ngài. Cùng một 
kiểu-cách tiêu-biểu của những người sống ở Địa Trung Hải, nữ-phụ này tin rằng 
điều cao-cả ở phụ-nữ, là việc làm mẹ có người con nổi tiếng với đời. Đây chỉ là thái-
độ thông-thường ở xã-hội trọng-nam-khinh-nữ thôi, nên Đức Giêsu vẫn không dựa 
vào việc ấy chút nào hết. Điều Ngài tặng người nghe khi ấy, là sự chúc phúc mở 
rộng cho ai muốn được như thế, không phân-biệt già/trẻ, lớn/bé, gái/trai, hiếm muộn 
hoặc mắn con, bao giờ hết. 
 
   Ví dụ cuối, là rút từ Tin Mừng Nguồn-Gốc, tức Quelle, ở Luca 12: 51-53: 
 

“Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà-bình cho trái đất sao? Thầy 
bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Vì 
từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại 
hai, hai chống lại ba. Họ sẽ chia rẽ nhau: cha chống lại con trai, con 
trai chống lại cha; mẹ chống lại con gái, con gái chống lại mẹ; mẹ 
chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng." 

 
   Thông thường thì, mỗi khi các nhà chú-giải trích-dẫn mấy câu này, lại hay bảo: 
gia-đình, rồi cũng sẽ chia rẽ nhau như tình-trạng của một số người tin-yêu Đức 
Giêsu, còn người khác lại vẫn khước-từ không tin vào Ngài, chút nào hết.  Theo tôi, 



vấn-đề đây không liên-quan đến niềm tin của ai hết, mà chỉ nói về quyền uy/sức 
mạnh của gia-đình, thôi.  
 
   Cũng nên để ý đến điều được nói ở dụ-ngôn, về sự phân-cách giữa các thế-hệ. 
Đức Giêsu vẽ lên hình ảnh tiêu-biểu, về gia-đình ở Địa Trung Hải có 5 thành-viên, 
là: cha mẹ, con gái còn son sẻ, con trai đã có gia đình và vợ anh, tất cả đều chung 
sống trong cùng một mái nhà. Đức Giêsu nói: Ngài sẽ chia-cách những người như 
thế, khiến họ sẽ phải sống cách riêng-rẽ. Ngài công-kích, là về sự sắp xếp sức 
mạnh/quyền-uy của gia-đình có bậc mẹ cha đầy uy-lực ở bên trên con trai, con gái 
và dâu con của họ. 
 
   Thật ra thì, truyện này lại giúp ta hiểu được các truyện kể và lời Đức Giêsu nói  cốt 
dạy-dỗ mọi người về cuộc sống gia-đình. Gia-đình, là xã-hội thu nhỏ. Là, khung-
cảnh ở trong đó ta học được khuôn-mẫu tình thương, ghen ghét, việc giúp-giùm 
đùm bọc và cả cung-cách người người cứ xách-nhiễu nhau. Không phải là, gia-đình 
nào cũng có cảnh sống chung rất ấm-cúng và dung-dưỡng nhau theo kiểu của 
Norman Rockwell ở trời Tây. Bởi lẽ, đời sống gia-đình dính-líu vào với uy-lực/quyền-
bính, nên cũng dính-dự vào cả chuyện lạm-dụng quyền-lực nữa. Và, đó là quan-
điểm/lập-trường mà Đức Giêsu muốn đả-phá, công-kích.  
 
   Nhóm/hội lý-tưởng của Ngài, trái-nghịch hẳn mọi sắp-xếp xã-hội thông-thường của 
nhân-loại. Nhóm/hội Ngài thiết-lập, lại mở rộng nên ai cũng có thể tiếp-cận được với 
nhau dưới trướng của Ngài. Nơi Vương Quốc Nước Trời, không có chuyện lạm-
dụng quyền-lực. Tất cả, được chào đón rất vui vẻ. Mọi người đều ngang bằng đồng 
đều, giống nhau và ngang hàng nhau theo ý-định và mục-đích do Chúa định-đoạt.               
 
   Trong xã-hội dân-chủ vào thế-kỷ đương-đại, ta cũng không hề bị rút ra khỏi khuôn-
mẫu của thế-giới đầy quyền-năng của Đức Giêsu. Ta cũng biết thế nào là lạm-dụng 
quyền-uy thế-lực trong đời sống gia-đình. Thành-ngữ “bạo-lực trong gia-đình” ta 
từng nghe đi nghe lại nhiều lần hơn các thế-hệ trước. Nay, ta còn biết: lạm-dụng 
lớn/nhỏ thường nấp ở dưới mặt ngoài nhìn sơ qua thấy êm ả. Thành thử, dù ở thế-
kỷ thứ nhất hoặc thứ 20, 21 này, thì việc Đức Giêsu công-kích về gia-đình vẫn có 
đôi điều để nói, là: không cơ-cấu gia-đình nào, lại trở-thành tuyệt-đối hết. Mọi cấu-
trúc hiện-tỏ cho con người là để ta dung-dưỡng/chấp-nhận nhau, mà sống sót.  
 
   Đời sống gia-đình, cũng tựa hồ cuộc sống nhân-loại, đều nằm trong phạm-vi ở 
Vương Quốc Nước Trời, do Chúa định-vị. Đời sống gia-đình, giống mọi hình-thức 
khác có liên-đới/kết-hợp với con người. Nó hiện-hữu vì mục-đích công-bằng và tình-
thương, mà thôi. 
 
 

Lời Đức Giêsu đề-cập đến xã-hội, xem ra mang tính triệt-
để hoặc cũng tiêu-cực như các lời về gia-đình thôi. Sao 
lại thế được?      

 
   Ở đây, tôi chỉ xin đưa thêm một ví-dụ cụ thể khác nữa. Chính lời Đức Giêsu dẫn-
dắt ta đi vào cuộc sống một cách sâu-sắc, hơn là đưa vào ý-nghĩa triệt-để về Vương 
Quốc Nước Trời. Lời Ngài, được trích-dẫn trong bốn bản-văn rất khác-biệt mà ta gọi 
là Tin Mừng. Ở văn-bản do tác-giả Luca ghi, có câu nói: “Phúc cho anh chị em là 
những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh chị em.” (Lc 6: 20). Còn, văn-
bản khác lại cho ta thấy một truyền-thống khá bực bõ/khó-chịu do câu nói mang tính 
khắc-nghiệt khiến các nhà chú-giải cũng như dịch-giả đều thấy cũng khó có thể làm 
nhẹ bớt tính-cách ấy. 
 



   Chẳng hạn, khi tác-giả Mátthêu ghi lại ý-nghĩa câu Đức Giêsu nói, thì câu đó lại 
hơi khác: “Phúc thay cho ai có tâm hồn khó nghèo, vì Nước Trời là của họ.” (Mt 5: 3) 
Tác-giả Mátthêu thay bằng từ-vựng “có tâm-hồn khó-nghèo” là để qui chiếu không 
chỉ những người tuyệt-vọng về kinh-tế thôi, mà là những người khiêm-tốn theo 
nghĩa tôn-giáo, do đó đã làm cùn mất uy-lực của lời Ngài.  
 
   Thêm vào đó, theo thư do tác-giả Giacôbê ghi, thì người “nghèo-khó” được gọi là 
những “người giàu-có về đức tin và thừa-hưởng Vương-quốc Ngài hứa cho những ai 
yêu mến Ngài” (Gi 2: 5) Bởi thế nên, Vương Quốc nay không còn là thực-thể thời 
hiện-tại, mà thuộc về thời tương-lai như đã hứa. Và người “nghèo-khó” là những 
người “giàu có về niềm tin”. Cả hai tác-giả Mátthêu và Giacôbê, đều cất bỏ đi những 
mép-cạnh lởm-chởm có ở lời nối-kết những người bị “khó-nghèo” vật-vã và Vương 
Quốc Nước Trời, nữa. 
 
   Thêm vào đó, ta thấy vấn-đề còn nghiêm-chỉnh hơn, khi bắt gặp từ-vựng ở Tin 
Mừng tiếng Hy-Lạp dịch thành cụm-từ “khó nghèo”. Từ-vựng này, thực-sự mang 
nghĩa “tuyệt-vọng”. Bởi, tiếng Hy Lạp lại cũng có cụm-từ khác dùng để chỉ sự “khó 
nghèo” khi diễn-tả gia-đình nông-dân sống bằng thu-nhập nhỏ, ngày này qua tháng 
nọ, thế thôi. Tuy thế, bản dịch Tin Mừng tiếng Hy Lạp lại dùng từ-ngữ đúng-đắn hơn, 
khi ghi lại trình-thuật được gọi là “Bài giảng trên núi” là cốt qui về các gia-đình bị 
nghèo-khó/bức-bách vì bệnh-tật, nợ-nần hoặc hạn-hán/mất mùa hoặc buồn sầu/chết 
chóc, nên mới phải rời bỏ đất đai của mình rồi lâm vào cảnh tuyệt-vọng, để khất 
thực.  
 
   Người “nghèo” buộc phải làm việc cật-lực, vẫn không đủ để sinh sống; trong khi 
đó, những kẻ “tuyệt vọng” lại chẳng có gì đút bụng để sống sót, hết. Nói cách khác, 
Đức Giêsu không chỉ tuyên-dương mỗi người “khó nghèo” là những người được 
chúc phúc, tức giai-cấp này được lập là để bao gộp toàn-bộ giới nông-dân. Nhưng, 
Đức Giêsu lại tuyên-bố: “tuyệt-vọng” và “khất thực” là những người được Chúa chúc 
phúc hơn ai hết.  
 
   Tôi không nghĩ, những lời như thế phản-ánh một ảo-tưởng ngây ngô/trữ-tình về 
phương-cách làm thế nào khiến mọi người thành tuyệt-vọng. Nhưng tôi nghĩ, điều 
quan-trọng là: khi nghe những lời như thế, ta không nên hiểu theo nghĩa cá-nhân 
một ai, nhưng là cả một xã-hội cần ta biết đến họ. Điều đó có nghĩa: Đức Giêsu và 
các bạn đồng-cảnh với Ngài, cảm thấy đang sống trong một hệ-thống bất-công, tồi-
tệ, tức: đang ở vào cảnh-tình bị chèn ép/bức-bách, đặc-biệt là trường-hợp bất-công 
được củng-cố có hệ-thống, để rồi mọi người coi đó là chuyện thường-tình hoặc phải 
như thế mới sống được với đời.  
 
   Như thế, khiến ta lại nghĩ: chỉ những người đơn sơ/vô tội mới đáng được Chúa 
chúc phúc, tức: những người tự coi mình là đồ bỏ, bị hệ-thống quyền-lực đẩy ra 
ngoài lề, nên mới thế. Đằng khác, giả như Đức Giêsu bị ép phải nói điều này, thì có 
thể Ngài sẽ ra ngoài mà nói: “Những ai vô gia-cư/sống ngoài lề xã hội mới là người 
vô tội.” Và dĩ nhiên, đó là câu nói khiếp-đảm. Khiếp, là bởi: câu nói đó cốt để chống 
lại hệ-thống tồi-tệ về gia-đình, thôi. Và, chuyện này tập-trung không chỉ vào trường-
hợp cá-nhân ai chuyên lạm-dụng quyền-lực, nhưng là lạm-dụng hình-thức máy-móc, 
có hệ-thống. Những lời như thế, sẽ phá ngang nhiều thứ và nhiều sự. Bởi, khi thấy 
mình vô-tội với những sai trái do mình làm, như một thành-phần của hệ-thống xã-hội 
bất công/tồi-tệ, thì chẳng ai có được “bàn tay sạch” hoặc lương-tâm trong-trắng, hết. 
 
   Kết luận rút từ lời Ngài, là để bảo: Vương Quốc Nước Trời là để công-kích tính hệ-
thống/máy-móc, chứ không là ác-thần/sự dữ mang tính cá-thể, hoặc riêng rẽ một 
người. Điều đó không chỉ nói như người xưa từng bảo: chớ hiếp-đáp hoặc xử tệ với 
nô-lệ của các người; nhưng chỉ nên coi tình-trạng nô-lệ nghịch-chống lại công-bằng 



triệt-để hoặc đồng-đều tuyệt-đối, do Chúa đòi-hỏi, thế thôi. Ở đây, Đức Giêsu cố ý 
công-kích tính hệ-thống/máy móc chứ không chỉ-trích cá-nhân từng người. 
 

 
Đến nay, ta cứ mải mê với lời của Đức Giêsu, thế còn 
truyện kể hoặc dụ-ngôn Ngài đưa ra thì sao? Phải 
chăng, Ngài cũng là người chuyên kể truyện cổ-tích, tức 
chỉ có tài kể truyện dụ-ngôn thôi?    

                                  
    Hôm nay, nếu quý vị đọc truyện dụ-ngôn do Đức Giêsu kể, thì việc kể lại như thế 
sẽ ngắn gọn chừng vài phút, thôi. Nhưng truyện Ngài kể, không là bản tóm-tắt cốt 
truyện mà thôi. Và, mỗi khi Ngài thực-sự kể truyện gì hoặc diễn-giải dụ-ngôn nào đó, 
Ngài cũng chỉ mất chừng tiếng đồng hồ hoặc hơn. Và, cử-toạ nghe Ngài kể, phải 
tham-dự vào truyện để tỏ rõ là mình có đồng ý hoặc bất đồng ý-kiến hoặc chống đối 
truyện ấy hay không, để còn phê-bình/bàn-luận về nó nữa.  
 
   Trong tình-hình đó, dụ-ngôn Ngài kể có thể là cảnh-trí trong đó có biện-luận không 
mang tính Đạo-đức hoặc thần-học, nhưng có thể chỉ là truyện kinh-tế/chính-trị, cũng 
không chừng. Sự việc này, có thể dấy lên nơi cử-toạ một ý-thức nào đó, về hệ-thống 
bất-công của giới nắm-giữ quyền-bính hoặc thực-dân đô-hộ. Cũng có thể, họ lại chú 
ý đến mệnh-số khác nhau của vua-quan/lãnh-chúa hoặc nông-gia/thuyền-chài; và có 
khi cả đường giây phân-cách giữa sự khó nghèo và tuyệt vọng, nữa.  
 
   Đọc dụ-ngôn/truyện kể, ta cũng nên suy về lời đáp-trả không đồng dạng, có lúc 
kêu to, có lúc rất cấp-bách, như xuất tự giai-cấp hoặc giới-tính của người nghe Ngài 
giảng-giải cách thông thường. Kể truyện dụ-ngôn, cốt để tạo ‘tự tin’ chứ không phải 
khuynh-loát cử-toạ đang nghe. Dụ-ngôn/truyện kể, có thể mang tính thách-thức 
người nghe phải suy-tư/phán-xét chính mình. Đó là cung-cách giáo-dục theo lối 
thích-đáng nhất về và cho Vương Quốc Nước Trời, ở trong đó Thiên-Chúa tạo tự-tin 
chứ không khuynh-loát, thách-thức hoặc kiểm-soát bất cứ một ai. 

 
 

Phúc âm kể dụ-ngôn hạt cải để làm gì? Phải chăng để 
bảo: Vương Quốc Nước Trời khởi từ hạt cải, sau đó lớn 
mạnh?   

 
   Đó là nội-dung lời chú-giải ta nghe rất thường ở Phúc Âm. Thế nhưng, ở đây cũng 
cần xem kỹ loại cây cải này sống ở Địa Trung Hải, tức: loại cây mà chim trời có thể 
làm tổ ở đó. Quả là, cây cải tự sinh sôi/nảy nở từ một hạt nhỏ. Khi cây tăng-trưởng, 
nó thành bụi rậm cao gần một mét và có cây còn cao hơn thế. Nhưng theo tôi, thì 
khi nghe kể dụ-ngôn này, người nghe sẽ nắm trọn ý Đức Giêsu nói qua câu truyện.    
 
   Tác-giả “Pliny Già”, là người đã quá vãng vào năm 79 sau Công nguyên, vì ông 
dám đến gần sát núi Vesuvius đang bốc lửa. Vào dạo ấy, ông có viết về cây cải 
trong sách có tựa đề là “Thiên-nhiên Sử”. Ông mô-tả vị cay nồng đến “cháy 
môi/miệng” của cây, nhưng theo ông, nó lại có tính bổ-dưỡng cho sức khoẻ con 
người. Ông nói: cây cải loại này, thường mọc ở khu hoang-dã, nhưng ta vẫn có thể 
cải-thiện nó bằng cách đem về ghép với cây nào khác trong vườn nhà, cách cẩn-
thận. Và ông bảo: “Khi gieo xuống đất, nó sẽ không chừa khoảng đất trống nào ở 
xung quanh. Bởi, hạt của nó rơi xuống, sẽ đâm chồi thành cây lớn ngay lập tức.”  
 
   Nói cách khác, khi kể dụ-ngôn hạt cải, Đức Giêsu có ý bảo: cây này sẽ lấn chiếm 
những nơi không ai muốn nó tới; và nó có khả-năng tránh được mọi khống-
chế/ràng-buộc bởi thế nên, nếu không thích, ta có thể dễ dàng bứng nó đi. Đức 
Giêsu chủ-trương Vương Quốc Nước Trời, giống bụi cải cay nồng này, lại có đặc-



trưng/đặc-thù là khi ta đã vất bỏ nó rồi, vườn tược của ta bị nguy-hại vẫn không nhỏ. 
Sự thật thì, tại các khu trồng trọt, ta vẫn thấy chim trời tới đó đậu trong phút chốc 
hoặc làm tổ để ở, dù chẳng ai thích chúng đến. Là nhà nông, chẳng ai muốn thấy 
chim trời đến ruộng/vườn nhà mình để ăn hạt giống lẫn đậu hạt do mình ra công 
trồng trọt. Hơn nữa, đây là ẩn-dụ khiến người nghe kinh-ngạc, sửng-sốt. Ẩn-dụ về 
Vương Quốc nói ở đây, là thứ dịch hại gây cho chủ vườn vốn dĩ chăm lo canh-tác 
rất cẩn-thận. Nghe thế, hẳn quý vị lại sẽ nghĩ, rằng: giới chủ-đất cùng như tá-điền, 
hằng ngày vẫn không ngừng lao-động hoặc cả những người vô công rỗi nghề hoặc 
các tay hành-khất tuyệt-vọng, cũng đáp trả theo cách giống hệt như thế, chí ít là về 
Vương Quốc Nước Trời được ví như cây cải. 
 

 
Nếu thế, dụ-ngôn hạt cải lại kể nhiều hơn các bài giảng 
hay sao? Kể truyện dụ-ngôn có buộc người kể phải suy 
về ý-nghĩa của cốt truyện, không? 

 
   Nghe truyện dụ-ngôn Đức Giêsu kể, rồi suy cho kỹ, sẽ giúp ta trả lời các câu 
tương-tự, cách tích-cực. Thật ra thì, truyện dụ-ngôn giúp ta hiểu được các câu Đức 
Giêsu nói về “Vương Quốc Nước Trời” mà giáo-lý trong Đạo từng qui-chiếu. Điều 
này cũng thấy ở văn-bản khác, như Tin Mừng do tác-giả Tôma viết, mà tôi xin phép 
được trích-dẫn ở đây một đoạn như sau: 
 

“Đức Giêsu nói: “Có người từng đón khách quí đến nhà mình khoản 
đãi. Chuẩn bị bữa ăn tối cho khách, ông sai đầy tớ đi ra ngoài mời 
khách vào nhà. Người đầy tớ đến mời người thứ nhất và nói: ‘Thày tôi 
mời ông đến.’ Người ấy bảo: ‘Tôi đang có mấy người khách buôn hàng 
còn nợ tiền của tôi, họ sẽ đến chỗ tôi vào tối nay. Tôi phải đi đón để 
còn ra hiệu-lệnh cho họ nữa. Vậy xin khất để hôm khác nhé.’ Người 
đầy tớ lại ra đi mời người khác và nói với người này như sau: ‘Thày tôi 
mời ông đến.’ Người này lại nói với đầy tớ rằng: ‘Tôi vừa tậu căn nhà 
và họ gọi tôi đi xa mất cả ngày. Tôi không có giờ đến dự đâu.’ Người 
đầy lại đi mời người khác và bảo: ‘Thày tôi mời ông đến.’ Người ấy lại 
cũng nói với đầy tớ rằng: ‘Bạn của tôi nay có đám cưới nên tôi phải sắp 
đặt buổi tiệc cho bữa đó nên không đến được. Tôi xin lỗi không đến dự 
bữa tối với thày của ông được.’ Người đầy tớ lại đến với người khác và 
nói với người này rằng: ‘Thày tôi mời ông đến.’ Người được mời bèn 
nói với đầy tớ rằng: ‘Tôi vừa mua được căn hộ nên phải đi thu tiền thuê 
nên không thể đến được. Tôi thành-thật xin lỗi.’ Người đầy tớ trở về tâu 
với chủ: ‘Những người mà Ngài mời tới dự tiệc đều xin kiếu.” Người 
chủ bèn nói với đầy tớ của ông rằng: ‘Ngươi hãy ra ngoài đường và 
đem về đây bất cứ người nào ngươi gặp để họ dự tiệc.’ Mọi kẻ buôn 
người bán [sẽ] chẳng vào được nơi ở của Cha ta.”  

 
 
   Ở câu cuối, Ngài lại bảo: “Mọi kẻ buôn, người bán sẽ chẳng vào được nơi ở của 
Cha ta”, đó là lối diễn-tả của tác-giả Tôma về ý-nghĩa của dụ-ngôn. Trong khi tác-giả 
Luca kể, ông lại sử-dụng cụm-từ “Những người bị ruồng bỏ” được gọi đến dự tiệc. 
Còn tác-giả Mátthêu lại viết: “Kẻ tốt người xấu” tụ-tập đến’. Tuy thế, đằng sau các 
giải-thích riêng này, ta thấy cùng một lối kể truyện phổ-biến cùng khắp, vẫn tuân-
theo đường-lối rất giống nhau. 
 
   Qua truyện trên, Đức Giêsu kể về người lo tiệc để đãi khách, nên sai đầy-tớ ra 
ngoài mời bạn-bè ông đến. Người được mời, cứ tuần-tự kiếm lý-do này/khác để xin 
kiếu, không đến. Xem thế thì, truyện ở đây cho thấy: tiệc đã sẵn, nhưng phòng tiệc 



vẫn cứ trống, nên chủ nhà bèn sai gia-nhân thay thế khách chối-từ bằng cách mời 
bất cứ ai sống ở ngoài đường. 
 
   Ở đây, ta cũng nên dừng lại đôi phút, để suy về cảnh tình xảy ra, vào lúc đó. Giả 
như ai đó, sống vất-vưởng ngoài đường, lại được mời dự tiệc, hẳn người tham-dự 
sẽ gồm đủ mọi giới, mọi giai-cấp, ngạch-trật trên dưới rất lẫn lộn. Và khi đã vào 
ngồi, người này lại sẽ dựa vào người kia, nam cạnh nữ, người tự-do ngồi sát dân 
nô-lệ, người cao/sang sẽ ngồi cạnh kẻ dưới thấp, người thanh-bạch cạnh người 
tầm-thường cả trong nghi-thức ăn/uống, lễ-lạy. Và dĩ nhiên, điều này lại sẽ chao-đảo 
cả xã-hội và trở-thành mối đe-doạ các qui-định dựng cuộc sống đã được nghiên-cứu 
cẩn-thận ở những thế-kỷ đầu. 
 
 

Chuyện này không chỉ xảy ra ở thế kỷ đầu mà thôi. Hãy 
tưởng-tượng, thời buổi này lại có người dám huỷ bữa 
tiệc linh-đình đã dọn sẵn thay vào đó, cho gọi kẻ đầu 
đường xó chợ đến ăn, sao? 

 
   Đó chính là vấn-đề. Riêng đây, hãy tưởng-tượng trường-hợp có người hành-khất 
nào đó tự dưng đến trước cửa nhà mình để xin ăn. Có thể, quý vị cũng bố thí cho 
người ấy đôi chút độ-nhật bù cho họ cả ngày đường, phải “lang bạt kỳ hồ” đây đó. 
Có thể, lại có ai đó độ-lượng hơn, mời người lạ vào tận bếp, lấy đồ nhà ra cho nguời 
ấy ăn. Hoặc giả, có người còn ưu-ái hơn, kêu mời người ấy bước thẳng vào phòng 
ăn để cùng với gia-đình ăn cơm tối, thoả thích. Hoặc, bảo người dưng khách lạ cứ 
trở lại vào cuối tuần để cùng ăn/cùng uống với bạn bè/người thân vui chơi chè chén 
với gia-đình, chăng? 
 
   Lấy ví-dụ khác: ví thử ta là Giám đốc công-ty danh tiếng nọ, đã sửa soạn bữa tiệc 
nhẹ tại phòng khách công-ty; hoặc, sửa soạn bữa ăn trưa ở nhà hàng để khoản-đãi 
các trưởng sở hoặc mở tiệc đặc-biệt cho các sếp hoặc phó phòng ở nhà mình, mà 
bị từ-chối, hẳn người tổ-chức có thấy gì khác câu truyện ở trên không? Thế-kỷ thứ 
XX đâu nào khác thế kỷ đầu đời, khi những người được mời đến thưởng-thức món 
ăn ngon, là để khoản-đãi các đối-tác đồng-cấp hầu củng-cố địa-vị mình đang nắm 
trong công-ty, hoặc trong xã-hội mình sống; chí ít là để duy-trì quan-hệ thương-mại 
với nhiều người. 
 
   Xem thế thì, ăn uống không chỉ là tác-động đơn giản về thể-lý để xua cơn đói đang 
dồn cục trong bụng. Các nhà nhân-chủng-học có kể rằng: Các “qui-định” ẩm-thực 
chỉ là ảnh-hình thu nhỏ của xã-hội đưa ra qui-định nào đó trong quan-hệ và giáo-tế  
của nhiều người. Những gì ta thực-hiện tại bàn ăn, được coi như bản-đồ cho thấy 
sự khác-biệt về kinh-tế, xã-hội và chính-trị ở một số nơi. 
 
   Hãy lấy ví-dụ nước Mỹ vào đầu thế-kỷ thứ XX, các phong-trào đòi quyền sống đã 
nổi dậy ở một số tiểu-bang. Hãy nghĩ về các cơn giận của nhiều người da trắng  tại 
bữa ăn do “Woolworth” tổ-chức tại quầy cho khách hàng người da mầu đã được ăn 
uống thoả thuê lại còn chễm chệ ngồi sai nhân-viên phục-vụ lấy bánh mì kẹp thịt với 
Coca-Cola cho mình. Có khác cảnh-tượng kể trên không!  
 
   Xã hội hiện-đại tuy rực sáng tính dân-chủ, nhưng cũng có qui-định về ăn uống, 
như: ăn ở đâu? Khi nào? Cùng bàn với ai? Khi xưa, cũng có nhiều đạo-luật nhấn 
mạnh việc chống báng người da mầu, tuyệt-đối không cho họ ăn/uống ở một số nơi 
qui-định, và nhất là: không cho phép người da mầu được phép ngồi ăn chung với 
người da trắng. 
 



   Qui-định tổ-chức các bữa ăn trưa khi xưa, là ảnh-hình thu nhỏ về khuôn-mẫu giao-
tế nhân-sự ở xã-hội chủ-trương phân-biệt chủng-tộc, nói chung. Thành thử, khi giới 
trẻ  da trắng cũng như da mầu, dám phá bỏ các qui-định hoặc luật-lệ về chuyện ăn 
uống/chung đụng với các sắc-tộc khác nhau hoặc việc đi chung cùng một xe buýt 
này/khác, là họ đã tạo sự chống-báng ở xã-hội nơi họ sống  tựa như thế. “Tiệc bàn 
phân-biệt” nhiều chuyện đã biểu-trưng phân-biệt/kỳ-thị ở xã-hội cùng khắp, lớn/nhỏ. 
Trong khi đó, “Tiệc bàn rộng mở” lại vẫn là biểu-tượng cho cộng-đồng nhân-loại rất 
đồng đều, “nên-một”. Và, đó là những gì từng xảy đến dưới thời Đức Giêsu hoạt-
động và sinh sống.     
 

 
Dù sao thì dụ-ngôn chỉ là truyện kể. Sao cứ hiểu truyện 
kể, chỉ mỗi nghĩa đen? 

 
   Dĩ nhiên, đó chỉ là truyện kể, nhưng truyện đây thách-thức mô-hình xã-hội thu nhỏ, 
coi đó như chốn miền của hệ-cấp cầm-quyền đầy phân-biệt. Và, truyện kể đây thực-
sự còn tệ hơn dụ-ngôn được kể nữa; bởi lẽ, Đức Giêsu sống-thực truyện dụ-ngôn 
do Ngài kể cho mọi người hiểu bằng cách mời gọi mọi người hãy ngồi vào bàn tiệc 
trong đó có đủ mọi hạng người khác nhau. Khác, về giới-tính. Khác, cả giai-tầng xã-
hội hoặc trong đó có người còn đắn đo, do dự.  
 
   Hẳn, quý vị còn nhớ những điều được đề-cập hôm trước, trong đó có nói đến 
những lời buộc tội ông Gioan Tẩy Giả bị ma-nhập do bởi ăn kiêng lâu ngày; và cả 
chuyện bảo rằng: Đức Giêsu là kẻ “ham ăn tạp uống” do bởi Ngài ngồi cùng bàn với 
đám tội phạm cùng thu thuế và cả lũ điếm đàng nữa, cũng thế.  
 
   Đành rằng, cáo buộc như thế chỉ là lời cộc cằn/thô-bỉ, mà thôi. Nhưng, ngay cả 
những lời nói có tính ơ hờ, “chụp mũ” như thế cũng có cái lý riêng của nó; hoặc, dựa 
trên một số nền-tảng được định-vị trong xã-hội thời đó là cốt để thoá-mạ, chửi bới 
người khác. Đức Giêsu sống đích-thực dụ-ngôn được kể về “Tiệc bàn rộng mở” qua 
đó, Ngài giang tay đón chào mọi thực-khách, lại đã tạo lời cáo-buộc bảo rằng: Ngài 
là kẻ “ham ăn/tạp uống” chỉ làm bạn với đám thu-thuế, điếm-đàng hoặc tội phạm, mà 
thôi. 
 
   Nói cách khác, những lời đả-kích ở trên chỉ muốn bảo rằng: Ngài không phân-biệt 
lớn/bé, già/trẻ, giàu/nghèo; cũng chẳng kỳ-thị trắng/đen, nam/nữ. Và bởi vì, giới nữ 
vẫn hay có mặt vào lúc Ngài ngồi cùng bàn tiệc với hết mọi người, đặc-biệt là các 
nữ-phụ không chồng không con, nên các cáo-buộc bảo rằng “Đức Giêsu ham ăn/mê 
uống cả với giới “phàm-phu tục tử”, “điếm đàng” là việc lăng-nhục chĩa thẳng vào 
các nữ-phụ dám vượt tầm kiểm-soát của nam-giới theo lề-luật ở xã-hội thời đó. 
Thành thử, ngôn-từ do người lăng-mạ sử-dụng như: quân thu thuế, đám đĩ điếm, 
tội-phạm… là ngôn-từ được dùng để giảm-giá những người cởi mở, dám sống tự do 
giao-tế với hết mọi người, trong khi nam-giới chuyên khuynh-đảo vẫn có thói “kẻ cả”.  
 
   Thành thử, với Đức Giêsu, Vương Quốc Nước Trời được tả bằng hình-ảnh của 
việc sửa-soạn bàn tiệc có chỗ ngồi hẳn hoi. “Tiệc bàn rộng mở” không phân-biệt một 
ai, lại đã diễn-tả một xã-hội thu nhỏ không kỳ-thị. Và quan-niệm cũng như tầm-nhìn 
này, trên căn-bản, đã chạm phải giá-trị nền-tảng của nền văn-hoá Địa-Trung-Hải, 
vào thời xưa. Cũng không thể bảo rằng: có thể cũng hơi sớm, nếu có ai đề-nghị ta 
nên nhận ra được sự giận-dữ kéo theo sau việc “ngồi cùng bàn” vẫn còn mới mẻ, 
vào thời ấy. Đó, cũng là một trong các lý-do khiến họ giam giữ và xử trảm Ngài, 
không cho Ngài được phép hoạt-động giảng rao/giúp đỡ người nghèo-khó/cùng-
quẫn nữa. 
 
 



Tiệc Tạ Từ của Đức Giêsu có khớp với hình-ảnh buổi 
tiệc như thế không?                               

 
   Dĩ nhiên là, ta hay có cảm-giác nghĩ rằng: các bữa ăn như thế, là do truyền-thống 
lễ lạy của giáo-hội thời cổ chỉ muốn dặm thêm sắc-mầu điểm-tô bằng từ-vựng như: 
“Rước Mình Chúa”, “Lễ Tiệc Ly”, hoặc “Tiệc Thánh Thể”, vv. Cũng có thể, Đức 
Giêsu từng dùng bữa tối cuối cùng với các môn-đệ của Ngài, cũng không chừng.  
 
   Thế nhưng, câu hỏi về tính-chất lịch-sử của bữa tiệc như thế được đặt ra qua câu 
hỏi: Ngài có thiết-lập tiệc Vượt Qua Mới, hầu biểu-trưng việc Ngài cương-quyết đi 
vào cõi chết vì Đạo Chúa hôm ấy hay không, hoặc đã có lời dặn dò mọi người hãy 
tổ-chức những buổi “Tiệc thánh” như thế hầu tưởng-nhớ Ngài, không? Bằng-chứng 
lịch-sử cho thấy câu chuyện này, nay bị lẫn-lộn/hoà-trộn.  
 
   Tác-giả Phaolô hẳn đã hiểu việc Ngài thiết-lập những buổi như thế qua bức thư 
thứ nhất gửi người dân thành Côrinthô, ở đoạn 11 câu 22-25. Nhưng, sách Điđakê, 
một tài-liệu được thiết-lập hồi cuối thế-kỷ thứ nhất, đã mô-tả tín-hữu thời đầu có thói 
quen cùng nhau ăn uống chung trong cộng-đoàn tín-hữu và đã cho thấy: các tín-hữu 
thời này vẫn không hay biết gì về các nghi-thức này/khác mang ý-nghĩa của Bữa 
Tiệc Tạ Từ. Và, tài-liệu này cũng không cho biết: có hay không nối-kết nào về Tiệc 
Vượt Qua và có buổi tưởng-niệm nào về việc Đức Giêsu ra đi vào nỗi chết, như thế!              
 
   Thành thử, riêng tôi, tôi sẽ diễn-tả cảnh tình ấy như thế này: Những gì Đức Giêsu 
để lại cho hậu thế, vẫn là truyền-thống về “Tiệc bàn rộng mở” như một dấu-chỉ về sự 
gom-gộp chung cùng cộng-đoàn và cuộc sống ngang bằng/bình-đẳng ở Vương 
Quốc Nước Trời. Mãi sau này, một số đoàn/nhóm Kitô-hữu mới lập ra lễ Tiệc Ly. Và 
thêm vào đó, là việc tưởng-niệm cái chết của Đức Giêsu vào truyền-thống san-sẻ 
của ăn/thức uống chung cùng nhau, như thế. 
 
 

Trước đây, ông qui-chiếu phong-trào nhân-quyền ở Hoa-
Kỳ để minh-hoạ cho cuộc vận-động của Đức Giêsu ở 
thế-kỷ đầu. Phải chăng ở đây có vấn-đề, là: khi diễn-tả 
sự ngang bằng giữa mọi người, ông đã vẽ ra hình-ảnh 
đầy sắc mầu hiện-đại chứ? Có phải ông cũng phóng lên 
cao giá-trị dân-chủ thời hiện-tại ngược về thế kỷ đầu, 
chứ?  

 
   Không phải thế. Tôi chỉ vẽ lên những gì mang tính triệt-để hầu làm nổi-bật kinh-
nghiệm ta có về nền dân-chủ hiện-thời. 
 
   Hãy cho phép tôi định-vị thế này: Những người như các nông-gia sống đời “chân 
lấm tay bùn” đến tận cổ, đã lựa chọn hai giấc mộng khác nhau. Một, về thế-giới 
trong đó họ đem công việc “chân lấm tay bùn” của họ chuyển cho người khác. Điều 
đó, là hy-vọng dễ hiểu hoặc cho cả việc lên kế-hoạch trả thù/trả đũa nữa. Giấc mộng 
thứ hai, là công bằng/chính-trực của thế-giới trong đó họ không làm người khác phải 
“chân lấm tay bùn” đến tận cổ, gì hết. Lấy ví-dụ chị nông-dân nọ không rõ tên tuổi, 
từng viết từ Sicily, nước Ý kể cho nhà báo nghe về cuộc nổi dậy của nông-dân vùng 
này vào năm 1893, bằng những giòng như sau: 
 

“Chúng tôi muốn mọi người làm việc như chúng tôi đây. Xã-hội 
này, sẽ không còn kẻ giàu/người nghèo khác nhau nữa. Tất cả 
đều có bánh ăn cho mọi người và con cháu họ. Chúng ta, sẽ 
ngang bằng/đồng đều không ai hơn ai, kém ai hết. Tôi đây có 5 



mụn con nhỏ nhưng chỉ có một phòng bé tí tẹo vừa để ăn vừa 
để ngủ và làm hết mọi thứ; trong khi đó, nhiều chủ đất lại có đến 
mươi, mười hai căn phòng lớn nhỏ, đầy đủ chỗ cho một người… 
Sẽ đủ chỗ, để mọi người có thể ngồi chung với nhau san sẻ chia 
cho nhau những thứ mình sản-xuất, rất công bằng, hoà-hoãn”. 

 
 
   Thế-kỷ đầu, nhiều người Do-thái biết nhìn về tương-lai để trả-thù/trả đũa hết mọi 
thứ, mọi người. Đức Giêsu sống với những người nhìn ra được một tương-lai tươi-
sáng hơn. “Tiệc bàn rộng mở”, chủ-trương chấm-dứt các lạm-dụng quyền-lực; thay 
vào đó, đem lại cuộc sống ngang bằng/đồng-đều cách triệt-để diễn-tả bằng câu 
giảng-dạy của Đức Giêsu. Xem thế thì: việc tạo Vương Quốc Nước Trời không là 
phóng-ảnh nhìn thấy trước về nền dân-chủ hiện-thời. Nhưng, Vương Quốc Nước 
Trời mang tính triệt-để hơn, đáng sợ hơn bất cứ thứ gì ta tưởng-tượng.  
 
   Thế nên, dù không chu-toàn được trọng-trách ấy, hoặc không chấp-nhận tầm-nhìn 
ấy, ta cũng không nên giải-thích nó theo nghĩa yếu-hèn, được. Hãy tránh làm điều 
gì, dù có tác-giả xưa từng làm thế khi viết Tin Mừng, chỉ nhằm mục-đích để thuần-
thục-hoá lời nói hoặc việc làm của Đức Giêsu cho dễ hiểu và dễ chấp-nhận.  
 
   Tầm nhìn về Vương Quốc Nước Trời do Đức Giêsu tạo cho ta, có thể cũng khó 
mà phiên-dịch ngay tức thời, thay cho hoàn-cảnh xã-hội thực-tế nào khác của con 
người. Tầm nhìn về Vương Quốc Nước Trời, ta nên coi đó như những gì hiện-hữu 
tuy có căng-thẳng nhưng sáng-tạo đối với hoàn-cảnh hoặc sắp-đặt của con người 
trong xã-hội.  
 
   May thay, sự việc ấy thúc-bách ta cố-gắng nhiều hơn nữa, hầu tránh mọi lạm-
dụng có thể có; và đem công-bằng/chính-trực về với mình. Điều này, là để loan báo 
Thiên-Chúa công-bằng/chính-trực cách triệt-để hầu mời gọi ta thiết-lập một xã-hội 
không thua kém, ở dưới thế. Giả như ta đáp lại rằng: không thể làm thế được, thì 
Thiên-Chúa có lẽ cũng đáp lại: nếu thế, tương-lai thế-giới cũng không thế được.                                        

 
 

Phải chăng sứ-điệp của Đức Giêsu về Vương Quốc 
Nước Trời đều liên-quan đến hành-động? Đức Giêsu có 
đưa ra ý-tưởng hoặc chương-trình nào không?  

 
   Như ta biết, Đức Giêsu sống ở thời có những chao-đảo/xáo trộn xảy ra trong xã 
hội. Thế nên, cụm-từ “Vương Quốc Nước Trời” mang nghĩa xã-hội và chính-trị đối 
với người nghe. Như thế, có thể bảo: trăm phần trăm điều đó có nghĩa tôn-giáo; 
nhưng cũng trăm phần trăm mang nghĩa chính-trị; trăm phần trăm có nghĩa thần-
học, và trăm phần trăm có nghĩa kinh-tế/xã-hội nữa.  
 
   Cũng có thể, lời Đức Giêsu răn dạy chỉ mang tính thiêng-liêng không liên-quan 
đến các khủng-hoảng khiến dân-con của Ngài phải đối đầu. Cũng có người hỏi: tại 
sao, trong sự-kiện nào đi nữa, đám nông-dân lại chấp-nhận lắng tai nghe Ngài dạy 
bảo? Phải chăng, là thứ cám-dỗ đặc-biệt đối với những người như chúng ta là học-
giả kinh-điển hoặc là nhà giảng-thuyết từng diễn-nghĩa lời/lẽ của Đức Giêsu theo 
cung-cách trí-thức, chỉ coi đó như thành-phần của lịch-sử tư-tưởng, mà thôi không?  
 
   Tuy là thế, những gì tôi nhấn mạnh ở đây, cốt ý nói: Đức Giêsu không bàn-luận về 
Vương Quốc Nước Trời, nhưng Ngài lại hành-động cách đích-thực và kêu mời mọi 
người hãy thật tình thực-hiện động-tác ấy. Giả như, thực-tế chuyện Ngài làm chỉ cốt 
về Vương Quốc Nước Trời mà thôi, thì Galilê chốn-miền-ở-bên-dưới, có thể sẽ mở 
miệng to mà hoan-nghênh Ngài cho lớn tiếng. 



 
   Dạo trước, tôi cũng từng hăng say tranh-luận rằng: việc Đức Giêsu tích cực mời 
gọi mọi người ngồi vào bàn tiệc chung, đích-thị là hành-động vi-phạm qui-tắc xã-hội 
mà thời đó mọi người không có thói quen làm thế. Và điều ấy, đem đến cho Ngài lời 
nhục-mạ rất thậm-tệ, để bảo rằng: Ngài là “người ham ăn/tạp uống, kết bạn với dân 
thu thuế, phường tội phạm”, vv... “Tiệc bàn rộng mở” của Ngài khi xưa chỉ là mẫu-
mã của một xã-hội thu nhỏ, thôi.  
 
   Ở đây, tôi muốn nhấn mạnh thêm một điều, là: sự việc tương-tự cũng đã xảy đến, 
khi Đức Giêsu chữa lành chúng dân ở đời. Việc Ngài làm, không đơn-thuần chỉ là 
hành-động cá-nhân mang tính xót-thương, mà là cung-cách rất khác, hầu tạo-mẫu 
cho Vương Quốc Nước Trời đối đầu với mẫu mã/hình-hài từng có sẵn về cuộc sống 
ở xã-hội, ngoài đời.  
 
   Giả như ta không giảm-thiểu Đức Giêsu xuống thành bậc thày chỉ răn-dạy mỗi ý-
tưởng trừu-tượng thôi, thì điều quan-trọng đối với ta, là: hiểu rằng Ngài có tự-do 
chữa-lành cũng như tổ chức “Tiệc bàn rộng mở” cho mọi người. Và điều này, lại sẽ 
đưa ta vào những gì tôi sẽ nói ở chương tiếp. 

 
  



Chương 5  
 

Có phải khi xưa  
Đức Giêsu làm nhiều phép lạ? 

 
   
 

“Hồi còn ở Haiti, tôi có dịp thấy tận mắt em bé nọ, vì quá đói, nên đã 
vốc một nắm đất nhỏ bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. Thấy tôi đến, em 
bèn lấy tay bụm miệng để che giấu những gì em cứ lúng búng ở trong 
miệng. Làm như thế, em vẫn không che giấu được đôi hạt sạn óng ánh 
còn sót lại trên môi/trên cằm như người ăn vụng bột, còn dính miệng.  
 
Dạo mới đây, thần-học-gia John D Crossan đề-cập đến việc Đức Giêsu 
tạo cơ-hội để người nghe thấy được sự ngang bằng/đồng đều ở mọi 
người; và rồi, sẽ không còn cảnh người nghèo cứ mãi nghèo, có khi 
phải cạp đất mà ăn cho đỡ đói. Trong khi đó, người giàu-có như đám 
“ăn trên ngồi chốc” thừa mứa thức ăn cứ đem đổ biển cả những gì 
người khác trân quý. Thế nghĩa là: Đức Giêsu không muốn có hàng rào 
ngăn cách mọi người! Trái lại, Ngài luôn biểu-lộ tình bằng-hữu trong 
xử-thế với tất cả.” 
 
Điều tôi muốn nói, là việc công-khai-hoá để mọi người biết thêm câu 
chuyện một em bé khác tôi gặp ở Haiti, cứ “khóc lấy khóc để”, suốt cả 
buổi. Xem ra, em có tâm-sự gì đó buồn rầu rất không ổn. Thấy thế, tôi 
bèn lân la đến hỏi chuyện: “Hôm nay, sao trong bé buồn quá thế?” 
Nghe tôi hỏi, tự dưng bé nấc lên thành tiếng khóc rất nức nở mãi 
không thôi. Đôi mắt bé, lại hằn sâu một nỗi buồn nào đó thật khó tả. 
Bất chợt, bé nghẹn-ngào trong nước mắt nói với tôi: “Cháu đói bụng 
lắm cơ, bà ạ!” 

Lời một cụ bà sống ở Haiti. 
 
“Tôi vừa đọc cuốn “Đức Giêsu Lịch sử” do ông viết, nay ghi lại đôi 
giòng cảm tạ vì ông đã nói những điều như thế. Chắc chắn về sau này, 
tôi sẽ đọc thêm cuốn ấy đôi lần nữa, để hiểu cho ngọn ngành/thấu đáo 
từng chút một. Thật tôi rất thích, vì hiểu ra được nhiều điều thú-vị mà 
không cần đi vào chi tiết những gì khiến tôi lúng túng, khó xử suốt một 
đời, chí ít là khi gặp khái-niệm nào đó nói về Đức Giêsu, đã tra-cứu 
những chuyện như câu hỏi: Phải chăng Đức Giêsu từng nói rõ về 
Thiên Chúa là Cha chứ?” 

Một nữ-phụ viết từ Puerto Rico, Trung Mỹ         
 
Thật ra, nhờ sách ông viết, tôi cũng nới lỏng được sợi giây thòng-lọng 
thắt-bóp đầu óc tôi suốt 30 năm chuyên về thần-học vô-bổ, rồi bảo đó 
mới là thần-học đích-thực. Không những thế, tôi cũng làm công việc 
biện-giải cho Đạo và gọi đó là Kinh-điển hoặc Khoa bảng. Giả như tôi 
trẻ hơn bây giờ chừng 50 tuổi, chắc mọi người sẽ thấy tên tuổi của tôi 
cũng hiện trên danh-sách học-viên của ông, thôi. Xin gửi đến ông cả 
triệu lời cảm kích/biết ơn, vì ông là bậc thày sáng-giá đã khiến cho tôi 
có thêm nguồn hứng-khởi để nhờ đó sống vui, sống khoẻ hơn bao giờ”. 

Một độc giả đứng tuổi sống ở Florida. 
 
“Theo tôi, vẫn có nhiều bí-ẩn/huyền-nhiệm cần “giải-mã”. Thế nhưng, 
chẳng phải Kinh-thánh từng nói: “Không có gì bí-ẩn được giấu kín, mà 
không hiện rõ trên mái nhà, sao? Tôi vẫn nghĩ: Kinh-thánh Đạo mình, 



nên mặc-khải thêm cho đấng bậc thày dạy ở Đại-học Công-giáo De 
Paul nhiều hơn, tựa hồ như cụ bà quét dọn phòng hoặc sửa-sang bồn 
giặt của tôi, nữa mới được… Tôi tự hỏi: giả như bà con mình gặp Đức 
Giêsu hôm nay, mọi sự sẽ diễn-biến ra sao? Theo tôi, khi ấy, sẽ có vị 
lại giữ kín những chuyện tương-tự như thế. Ngược lại, tôi nay tuyên-bố 
với quý vị rằng: quý vị sẽ không giấu mãi được thế đâu. Tôi thầm cảm 
tạ Chúa đã tạo cơ-hội cho tôi ghi ra đây vài giòng tâm-sự với ông, hầu 
tỏ-bày lòng cảm kích/biết ơn ông rất nhiều. Tạ ơn Chúa.” 

Một nữ giáo-dân ở tiểu-bang Illinois 
 

“Tôi được hân-hạnh tham-dự một số buổi học Kinh-thánh suốt ba năm 
trời, vừa qua. Và, đã tham-khảo ý-kiến từ một số đấng bậc nên thấy 
rằng: ta sống thêm được năm nào thì sẽ càng thấy và hiểu được rằng 
cuộc sống của ta, vẫn có nhiều thứ để minh-chứng theo khoa-học và 
nhiều sự để tỏ cho mọi người hiểu. Ngoài ra, vẫn có thế-giới thần-
thiêng vĩnh-cửu quanh ta; giúp ta thấy được điều ấy ở bản thân Đức 
Giêsu, hoặc đấng bậc lành-thánh nào đó hoặc những ai đi vào hiện-tại 
để chữa lành mọi người. Thời gian ta sống lại rất ngắn, khả dĩ khiến ta 
có thể giới-hạn hoặc chối-bỏ tính thánh-thiêng của Thiên-Chúa. Nên, 
Ngài đã chữa lành cho nhiều người và đã trỗi dậy từ cõi chết như một 
sự-kiện để con người trở về với cộng-đồng nhân-loại theo tính-cách xã-
hội-học.” 

Một vị vẫn sống ở bang Illinois  
 

“Lâu nay, tôi từng làm việc nhiều năm tại một bệnh-viện ở Virginia, Hoa 
Kỳ chuyên chăm-lo cho các bệnh-nhân bị tai-biến mạch máu não. 
Nhiều đêm, làm việc suốt ở khu cấp-cứu, tôi biết có nhiều người quằn-
quại trong cơn đau, nhưng vẫn nói: họ có nhu-cầu siêu-nhiên, nên thấy 
được ảnh-hình Đức Kitô chữa-lành chính họ, cách thực-thụ. Nhưng tôi 
thấy bệnh của họ vẫn nặng thêm lên. Tệ hơn, có vị còn kể chuyện tếu 
đến độ như người khùng điên. Nhưng, không thể viện cớ vào những sự 
việc này, rồi thắc mắc hỏi tôi có tin hay không? Khi nghĩ rằng niềm hy-
vọng của tín-hữu Đạo Chúa đã nói lên thứ ngôn-ngữ huyền-thoại, đặc-
biệt là lời thú-nhận rằng: khổ-đau/sầu buồn đều sẽ được chữa lành hết. 
Dù đôi khi, các việc chữa-lành như thế, không thành hiện-thực cách rõ 
rệt được. Bản thân tôi, vẫn tin rằng: niềm hy-vọng vào việc cứu-vớt thế-
gian ta đang sống, đều nằm ở sự việc ta có sẻ-san chuyện chữa-lành 
đầy cảm-tính, hoặc có tính thiêng-liêng, xã-hội-học và thể-lý hay không 
mà thôi. Vấn-đề thật ra không phải để bảo: khổ-đau/sầu-buồn vẫn có 
thể chữa được, nhưng là: làm sao ta du-nhập việc chữa lành như thế? 
Làm thế nào, để ta giúp mọi người trở-thành nhân-vị tổng-thể đây? Bản 
thân tôi, vẫn cứ muốn khám-phá ra được điều ấy.”  

Một phụ-nữ viết từ bang Missouri  
 

Với lòng trân-trọng sẵn có, tôi chỉ muốn nói lên một điều, là: có thể 
trong chuyện chữa-lành được ông đồng-ý: có thể khi xưa có nhiều vụ 
chữa-lành tựa như thế. Ở đây, xin được phép sử-dụng ngôn-từ do ông 
từng đưa ra, là: không cốt để cho thấy Ngài có thể chữa-lành mọi 
tật/bệnh mà thôi… Hầu hết các vụ chữa-lành lạ-kỳ từng gán cho Ngài 
là tác-giả, ghi ở 4 Tin Mừng qui-điển, đều dính-dáng đến tâm-thần.” 

Một người từ bang Minnesota viết thư về tác-giả. 
            

“Truyện người đàn bà bị quỉ ám do ông viết ở phần mở đầu cuốn “Đức 
Giêsu Lịch-sử: Đời Sống Của Một Nông-Dân Do-thái ở Địa-Trung-Hải” 
gồm những điều được gọi là “Cơn trầm-thống lâm-sàng”, không hơn 



không kém, tức căn bệnh trầm-kha đã chẩn-đoán nay có thêm tiếp-
đầu-ngữ “bất” hoặc “vô”, ở đằng trước.  
 
Phải chăng ông muốn diễn-tả thực-trạng nông-gia Do-thái ở thế-kỷ 
đầu, có phải không? Tin tôi đi, đó là tư-tưởng lớn! Nay, cứ thử tưởng-
tượng Đức Giêsu lập hành-trình băng ngang biên-giới với nhiều nước, 
và Ngài lại thực-hiện một số sự-kiện chữa-lành mà trước đó cũng như 
sau này, đều không có, tức: đây nói về sự tử-tế nhân-hiền, mỗi thế 
thôi. Chẳng có gì quan trọng, hết.  
 
Thật ra, đó chỉ là lối “xử sự” mang tính toàn-cầu, mà thôi. Tôi chỉ muốn 
nói là: giả như việc Đức Giêsu chữa-lành trong trạng-thái hôn mê/mất 
thần, thì trên thế gian này làm sao Ngài lại có thể yêu-cầu ta và mọi 
người hãy ra đi mà làm thế trong khi Ngài chẳng dạy phương-cách 
hoặc huấn-luyện tay nghề gì hết vậy? Phải chăng khi ấy Ngài yêu-cầu 
“tất cả” mọi người chỉ nên làm những gì Ngài từng làm, thôi; hoặc, chỉ 
làm đôi điều “thuộc loại-hình” giống như Ngài từng làm, thế thì sao? 
Và, giả như mọi sự-kiện đều xuống-cấp đến độ không có gì tệ hơn, thì 
tôi dám nói là: bà con ta có quan-tâm/thắc mắc về những chuyện đại 
loại như thế, cũng chỉ làm cho mình rối-rắm thêm mà thôi.”           

Một nữ-phụ sống ở South Carolina đã từng viết. 
 

 

Thế còn phép lạ tự nhiên thì sao? Đức Giêsu có đi trên 
nước thật không? Hoặc, Ngài chả bao giờ làm thế? Có 
thật là Đức Giêsu từng đánh bắt mẻ cá lớn hay Ngài 
chưa từng làm như vậy?  

 
   Thật ra thì, so sánh ‘phép-lạ tự-nhiên’ với việc chữa-lành bệnh/tật là hai chuyện rất 
khác biệt. Và, việc Đức Giêsu trừ tà cũng là thế. ‘Phép-lạ tự-nhiên nếu có xảy ra, 
cũng chỉ để cho môn-đệ hoặc Mẹ Ngài thấy được chuyện này, mà thôi. Còn, việc 
chữa lành tật/bệnh hoặc diệt-trừ tà/ma là để người ngoài cuộc biết thêm được sự 
việc trên đời. Cả đến lượng bánh và cá tăng nhanh, cũng chỉ để con người biết mình 
có thể hiện-thực với sự tiếp-tay của đồ-đệ Ngài; có nghĩa là: các vị vẫn chỉ hành-
động theo tư-cách trung-gian chuyển-đạt yêu-cầu phục-vụ và thu nhanh thu gọn 
thức ăn rơi rớt, cho khỏi phung phí.  
 
   Cả hai trường-hợp, phép-lạ hay sự-lạ không dành cho người thường ở xã-hội, mà 
chỉ cho những ai dõi bước theo Đức Giêsu, cách chính-thức. Sao lại như thế? Một 
lần nữa, ta hãy nhìn về truyện kể ở Tin Mừng rồi sẽ thấy. Hôm ấy, đồ-đệ Ngài ra 
khơi chèo thuyền trên Hồ Galilê không có Đức Giêsu đi cùng; nên gặp khi bão 
táp/mưa-sa đổi dồn về, đồ-đệ Ngài không biết cách cho thuyền quay về hướng nào 
hết, nên mới ra thế.  
 
   Kịp khi ấy, Đức Giêsu đến với các ngài bằng sự-kiện được cho là ‘lướt đi trên 
nước’, tức thì: mọi chuyện trở nên im-ắng, rất an-bình. Sự-kiện đồ-đệ Đức Giêsu 
đánh bắt cá trên Hồ Galilê hôm khác, cũng lại không có Đức Giêsu cùng đi, nên 
chẳng ai bắt được tôm cá nào hết. Kịp vào lúc, Đức Giêsu đứng từ trên bờ gọi vọng 
lại, các ngài đưa thuyền tới nơi đó, tức thì: các ngài đánh bắt được rất nhiều cá. 
Nhiều hơn cả khả-năng bình-thường mình vẫn có, khiến các ngài không thể khống-
chế tình-huống rất lạ kỳ.  
 
   Riêng tôi, mỗi khi nghĩ đến các sự-kiện này, tôi thường coi hai trình-thuật ấy hoàn 
toàn chỉ mang tính biểu-tượng, mà thôi. Điều đó có nghĩa là: nếu ta không có Đức 
Giêsu ở cùng hoặc ở với, thì chẳng ai ‘có’ được điều gì hết. Ngược lại, nếu có Đức 



Giêsu ở giữa nhóm/hội mình, thì ai ai cũng đều ‘có’ hết mọi sự. Trên con-thuyền-là-
Giáo-hội, chính Đức Giêsu mới thực đáng kể và chỉ mỗi Ngài mới là Đấng đảm-
nhiệm mọi việc, mọi sự. Đồ-đệ Ngài, dù có là thủ-lãnh tối-cao mấy đi nữa cũng đều 
tuỳ-thuộc Ngài, mà thôi. 
 
 

Phải chăng người viết truyện chỉ muốn người đọc 
hiểu cốt truyện theo nghĩa đen, mà thôi không?          

 
   Tôi không nghĩ thế. Người xưa há chẳng hay kể truyện ly-kỳ/quái-dị mà chúng ta 
hôm nay là những người tinh-ranh/lanh-lợi sẽ chỉ hiểu sự việc ấy theo nghĩa đen 
hoặc coi đó như chuyện có thật sao? Thật sự, những chuyện như thế chỉ diễn-tả mọi 
việc theo cách tượng-trưng, giả-tưởng thôi. Người xưa, kể rất hay và rất tốt các 
truyện-tích mang tính ẩn-dụ, còn gọi là dụ-ngôn. Vốn dĩ là người sống ở thời khoa-
học hiện-đại và tiên-tiến, ta sẽ bị tiếng lẩn-thẩn hoặc ‘quái-gở’ nếu ta lại cứ coi đó 
như chuyện thật, hoặc rất thực. 
 
   Đương nhiên ở đây, tôi không đi sâu vào sự việc gọi là ‘phép-lạ tự-nhiên’ như ai 
đó có thể mường-tượng. Tuy nhiên, câu trả lời ở trên, chỉ cốt để cho quý vị có một 
nhận-xét rất khái-quát về các sự việc tương-tự. Phép-lạ hay ‘sự lạ tự-nhiên’, là dụ-
ngôn dành cho giới-chức có quyền. Các sự-kiện này, không cốt để nói lên uy-lực mà 
Đức Giêsu vẫn có đối với thiên-nhiên, nhưng là nói về uy-quyền của đồ-đệ Ngài 
trong Giáo-hội. Tôi xin lỗi, nếu những điều tôi nói ra, có làm phật lòng người nghe 
hoặc người đọc hay không cũng không biết. Nhưng, điều tôi muốn nhấn mạnh ở 
đây, là: khi đọc các truyện kể như thế rồi, lại hiểu theo nghĩa đen, tức là ta hoàn-
toàn hiểu ‘lệch’ và hiểu ‘lạc’ đại-ý của người viết truyện. 
 
 

Ở trên, ông phân-biệt phép lạ tự-nhiên và sự lạ xảy ra 
nơi con người như truyện Đức Giêsu chữa lành bệnh tật 
hoặc trừ tà chẳng hạn. Thế thì, chuyện ấy là thế nào?        

 
   Chữa-lành và trừ tà, là những việc có tầm-mức rất dị-biệt. Chúng được nêu ra, là 
để cho người ở ngoài hoặc cho người dưng/khách lạ, hơn là cho người trong cuộc; 
hoặc đồ-đệ Ngài. Tiện đây, cho phép tôi có vài phút để nói về chuyện riêng-tư tôi 
hiểu về sự có mặt của Thiên-Chúa trong lịch-sử nhân-loại. Đây mới là chuyện quan-
trọng hơn cả. 
 
   Tôi từng khởi-công đi thăm một vài nơi được cho là đã có ‘sự lạ’ xảy ra, như Hang 
Lộ Đức ở Pháp và Fatima ở Bồ Đào Nha, là các di-tích hoặc đền-đài của Công Giáo 
còn để lại, nói về Đức Nữ-Trinh Maria đã chữa lành nhiều người. Có lần, tôi cũng 
ghé khu di-tích Epidaurus ở Hy-Lạp và Pergamum ở Thổ Nhĩ Kỳ, là những nơi mà 
nhiều người cho là các thần dân ngoại như thần Asklepios từng chữa lành bệnh cho 
nhiều người.  
 
   “Sự-lạ-chữa-lành” được ghi-nhận ở đây đó trong/ngoài Đạo Chúa, cũng có điểm 
tương-đồng. Ở những nơi như Hang Lộ Đức chẳng hạn, mọi người đều thấy các 
nạng gỗ treo lủng lẳng cũng rất nhiều trên đầu người, tức: nhiều vị cứ cho rằng đó là 
bằng chứng âm-thầm về sự việc nhiều người khi đến đó còn què-quặt; nhưng khi ra 
về, lại đã lành-lặn.  
 
   Tuy thế, ở những nơi này lại không thấy ai treo lủng lẳng các tay giả hoặc chân giả 
đã trở-thành tay/chân thật, bao giờ hết. Lại cũng không thấy có bằng-chứng nào 
hoặc chứng nhân nào được lưu lại để bảo rằng người bại-liệt đã được tái-tạo những 
chân hoặc tay rất thực-thụ. Vậy thì, ta kết luận chuyện này ra sao? 



 
   Niềm tin chữa lành được nhiều tật/bệnh. Với một số người, trong một số hoàn-
cảnh nào đó, vẫn xác quyết là: một số tật/bệnh có thể được chữa lành bằng niềm 
tin, theo tính-cách rất khả-thi, như: di-tích Epidaurus với người ngoài Đạo, Hang Lộ 
Đức với người Công-Giáo, hoặc Benarès với người theo Ấn-giáo, và cứ thế ta nhân-
bản. Tuy nhiên, việc này chỉ hiệu-nghiệm với một số bệnh/tật, hoặc với một số người 
và trong một số điều-kiện nào đó, mà thôi. Và, đó là điều ta từng nghe Đức Giêsu 
nói và Ngài còn nói mãi sẽ không thôi, rằng: “Niềm tin của anh/chị đã cứu chữa 
anh/chị, đó thôi!”  
 
   Tôi không thể hiểu trọn vẹn tiến-trình này và nhiều người khác giống như tôi cũng 
sẽ như thế. Nhưng, hãy bỏ qua một bên những sự việc giả-tạo và loè bịp, còn thì 
niềm-tin của ta, đôi lúc, cũng chữa lành được nhiều thứ. Thế nên, câu hỏi vẫn-còn-
đó-nỗi-buồn, là: có chăng một số người hoặc ngay cả rất nhiều người thời xưa cũng 
từng được chữa lành, như thế chứ? 
 
   Đương nhiên là thế. Thế nhưng, phải có điều gì đó nói rất nhiều về Đức Giêsu mới 
khiến cho nhiều người đến với Ngài để được chữa như sự-kiện đáng kể chứ. Cũng 
hệt thế, nhiều người đến với ông Gioan Tẩy Giả là để được tẩy rửa, chứ không phải 
để được chữa lành mọi tật/bệnh! Đó, là vấn-đề ta cần nghiên-cứu kỹ. Dĩ nhiên, một 
số người đã và đang được ‘chữa lành’ nhờ tin vào Đức Giêsu. Nhưng, sao là tin vào 
Đức Giêsu?            
 

Có thể nào, xin ông cho một ví-dụ cụ-thể về việc 
Đức Giêsu chữa lành nhiều người?  

 
   Nay, xin bà con nhớ về truyện kể người bệnh phong hủi. Tôi vẫn dùng ví-dụ này 
để nghiên-cứu vụ/việc về những điều lâu nay ta bàn luận. 
 
   Trước hết, nên nhớ rằng: lâu nay ta hay dùng sai tự-vựng khi nói về bệnh “phong 
cùi” xuất tự tiếng Hy-Lạp, rồi đưa vào truyện kể ở đây. Cụm-từ bên tiếng Hy-Lạp 
thực-sự qui về một số bệnh ngoài da rất khác-biệt mà hầu hết đều dính-dấp đến 
bệnh vẩy cá khá ghê-tởm, xuất-hiện trên da dẻ người bệnh, như: bệnh vẩy nến, 
chứng viêm da màu chàm hoặc nhiễm nấm vi-sinh. Thành thử, khi Kinh thánh sử-
dụng cụm-từ “phong cùi”, ta phải hiểu là người viết muốn qui về các bệnh-tình khác 
nhau chứ không chỉ mỗi chứng “Niêm-mạc” hoặc “Bệnh cùi/hủi” theo kiểu ta gọi là 
bệnh/chứng Hansen. 
 
 

Tôi không phải là người bất lịch-sự, nên chẳng 
quan-tâm gì bệnh thời xưa/cũ, vậy ta có nên nói 
về chuyện chữa-lành không?            

 
   Rất đúng và cũng không đúng. Dĩ nhiên, chữa-lành là chuyện riêng-tư đối với 
người mang tật/bệnh. Nhưng, trong câu truyện ở đây, ta cần đi sâu hơn vào vấn-đề 
ấy. Bởi, truyện ở đây trưng-diễn một xã-hội, theo tổng thể. 
 
   Hẳn, quý vị còn nhớ những điều ta từng đề-cập ở phần trước, khi bảo rằng: “tiệc-
bàn rộng mở” là mẫu-mã thu nhỏ về mối tương-quan xảy đến bên trong xã-hội, nhìn 
về tổng-thể. Thân-xác riêng-rẽ của mỗi người cũng giống hệt thế. Các nhà nhân-
chủng-học từng cho ta biết, rằng: thân-xác là ảnh-hình biểu-trưng cho xã-hội.  
 
   Cung cách mà con người ứng-xử với thân xác sẽ diễn-tả một hiểu/biết về các mối 
tương-quan xã-hội rất khác biệt. Mọi người trưởng-thành đều biết rằng phun/xâm 
ảnh-hình này nọ ở tay/chân, hoặc nhuộm xanh nhuộm đỏ lông tóc mọc trên người, 



hoặc xuyên/xỏ đục lỗ trên da thịt và thân mình và trang-điểm toàn thân đều dễ gây 
thách-thức nhóm/hội đoàn thể của ai đó rất triệt-để hoặc chỉ cốt để nối-kết với 
nhóm/hội nào đó, mà thôi.           
 
   Chẳng hạn, hồi thập-niên 1960’, việc để tóc dài xoã ngang vai là dấu hiệu gửi đến 
với mọi người một thông-điệp về thái-độ của những người chống báng thể-chế nào 
đó trong xã-hội. Chắc chắn một điều, là: chẳng ai trong chúng ta lại bắt gặp quân-
nhân nào đó trong binh-chủng Thủy-quân-lục-chiến lại để tóc cuốn thành lọn, hết. 
Thành thử, khi xem xét các truyện kể về việc chữa-lành tật/bệnh, ta cũng nên đề cao 
cảnh-giác các vấn-đề về “ảnh hình thân-xác” trong xã-hội thời Đức Giêsu sống.  
 
 

Vâng. Đúng thế. Nhưng, chuyển-dịch các bệnh ngoài da 
thành “cùi/hủi”, thì sao? 

 
   Thật rất đúng! Nếu nói: các bệnh ở trên chỉ minh-hoạ luận-điểm vẫn bảo rằng: 
thân xác con người là biểu-tượng đặc-trưng cho xã-hội theo cách nhìn tổng-thể. 
Hơn nữa, nước Do-thái xưa là xã-hội luôn bị các nền văn-hoá ngoại-bang đầy 
quyền-thế rình-rập hoặc đe-doạ nuốt chửng. Trong tình-huống bức-bách về chính-
trị, quân-sự, văn-hoá và tôn-giáo, thì việc nhấn-mạnh đường ranh xã-hội lại được 
biểu-trưng-hoá bằng việc nhấn mạnh bảo vệ đường ranh thân xác, chỉ thế thôi.  
 
   Thành thử, vấn-đề của ta, là: Khi Đức Giêsu chữa lành cho người cùi/hủi, phải 
chăng Ngài chỉ làm như người chữa lành tật/bệnh mà thôi hoặc Ngài lại cũng là 
người chỉ trích xã-hội Ngài sống, chứ? 
 
 

Với tôi, vấn-đề ở đây xem ra khó thành hiện-thực đấy.       
 
   Tôi không phản-bác sự-kiện là: kể như thế, tức là ta đang đi vào một thế-giới đầy 
tư-tưởng và thực-hiện những sự việc rất ư lạ lùng đối với ta. Thật ra, đó có thể là 
bước khởi-đầu của sự khôn-ngoan, tức: nhận-thức rằng thế-giới truyện kể ở Kinh 
thánh, theo nhiều cách, không là thế-giới của chúng ta. Nhận-thức này, ít ra cũng sẽ 
giữ-gìn ta không phạm phải những sai lầm to lớn mà ta hiểu bằng tự-vựng của thế 
kỷ 20, hoặc 21.  
 
   Nhưng, hãy cho tôi đề-nghị quí vị là: ý-nghĩa thân-xác cá-nhân như mẫu-mã cho 
thân-tâm chính-trị, cuối cùng lại cũng khó thành hiện-thực. Tôi vẫn bảo: bất cứ xã-
hội nào từng bị đe-doạ, như đất nước người Do-thái, chẳng hạn, vẫn gia tăng lòng 
muốn thiết-lập và bảo-vệ ranh-giới của nước mình.  Trong phương-cách thấy rõ nơi 
sách Luật Lêvi có muôn vàn đạo-luật mở rộng thân xác, cả về việc đưa thực-phẩm 
vào người; hoặc sản-sinh các bé em cũng đều như thế. Vấn-đề về tật/bệnh gộp 
chung lại thành bệnh cùi là những gì rộng mở và xuất-hiện trên da thịt là ở chỗ: dấu-
hiệu ấy không được xuất-hiện trên đó. Nói cách khác, tất cả mọi ranh-giới phải bị 
phá bỏ, và toàn-bộ hệ-thống xác-phàm đều sụp đổ.  
 
   Dù sao, với luật Lêvi thì bệnh ‘cùi’ không chỉ áp-dụng trên da dẻ mà thôi, nhưng cả 
với áo quần và tường/gạch trong nhà nữa. Ở một số hoàn-cảnh, mỗi mặt bằng đều 
được coi là “uế-tạp” không thích-hợp về mặt xã-hội. Tôi nhận ra rằng: đây là cách 
suy-nghĩ cũng rất lạ đối với người thời nay. Nhưng, điều đó cũng giúp ta thấy được 
rằng: người nào mắc bệnh ngoài da, như cùi/hủi chẳng hạn, thì việc đó sẽ trở-thành 
nguồn-cội cho các âu-lo xã-hội, không phải vì theo y-học, nó mang tính hay lây như 
ta vẫn tưởng-tượng, mà là nhiễm bệnh cách tượng-trưng.  
 



   Ranh-giới thân-xác bị gẫy đổ, sẽ biểu-trưng cho mối đe-doạ sự toàn-vẹn cũng như 
an-toàn về xã-hội, nhìn tổng-thể. Đó là lý-do ta đọc thấy ở sách Luật Lêvi đoạn 13 
câu 45-46, như sau: 
                     

“Người mắc bệnh phong hủi phải mặc áo rách, xoã tóc, che râu và kêu 
lên: "Ô uế! Ô uế!" Bao lâu còn mắc bệnh, thì nó ô uế; nó ô uế: nó phải 
ở riêng ra, chỗ ở của nó là một nơi bên ngoài trại.”  

 
   Giòng cuối của đoạn trên cho thấy quan-điểm cá-nhân người bệnh nhìn về xã-hội 
đã thấy: “mình phải ăn ở riêng biệt; và chỗ ở của mình phải là nơi bên ngoài trại”. 
Thành thử, những gì Đức Giêsu thực-hiện là việc nghênh đón những người “sống 
ngoài trại”: được phép trở lại với cộng-đoàn mình từng bị đào-thải. Vậy nên, việc 
nghênh đón những người như thế được trở về nhà, lại chính là hành-động chữa-lành 
cách đích-thực, thôi. 
     
  

Thật sự, tôi hơi bị lẫn lộn. Có phải ông muốn nói là: 
người cùi cũng được chữa lành chứ?   

  
   Tôi thật chẳng muốn quý vị nghĩ là tôi cố tránh/né các câu hỏi xách mé do nhiều 
người đặt ra. Bởi thế nên, nay hãy cho tôi cơ-hội để nói lên điều này: Vâng. Đúng 
thật là người bệnh hôm ấy đã được cứu-chữa lành-lặn. Trả lời rồi, nay xin quý vị 
cùng tôi để ra một khoảnh-khắc rất ngắn hầu phân-biệt rành-rẽ việc “chữa-trị căn-
bệnh nào đó cho tiệt-nọc” so với việc “chữa-lành tình-trạng đau/yếu cho khỏi hẳn”.    
   
   Qua tìm-hiểu/học-hỏi các xã-hội khác-biệt, các nhà nghiên-cứu cho thấy: tật/bệnh 
và tình-trạng đau/yếu không phải cùng một thứ. Bác-sĩ, là người chẩn-đoán và 
chữa-trị cho tiệt-nọc các tật/bệnh; còn, bệnh-nhân lại là người đau/yếu cách nào đó, 
có thế thôi. Nói trắng ra, thì: tật/bệnh là tình-trạng diễn ra giữa tôi, bác sĩ của tôi và vi 
trùng/vi khuẩn, tức thứ gì đó, có là sự/việc “không hay” hoặc “không phải” đối với 
thể-xác tôi, tôi vẫn đem nó đến bác sĩ của tôi, để vị ấy trừ-khử nó cho tiệt-nọc. Và đó 
mới là chuyện quan-trọng. 
   
   Nhưng ở đây, lại có chiều-kích khác không còn xuất-hiện nơi ảnh/hình này nữa. 
Việc đó không chỉ mang tính tâm-lý của tật/bệnh; nhưng quan-trọng hơn, đó lại là 
chiều-kích xã-hội ở bệnh/tật, nữa. Hệt như câu mọi người vẫn tự hỏi: “Sao tôi được 
sinh ra là để tư-duy về thân-xác của mình, kiểu như thế?” Suy, về y-học hiện-đại. 
Về, y-sĩ chữa-trị cho tôi? Về những gì sai trái, lại cứ gây ảnh-hưởng lên gia-đình, lên 
công-ăn-việc-làm và khủng-khiếp hơn, lên cả tầng lớp xã-hội ngoài đời, tựa như 
thế? Bệnh/tật, theo cái nhìn về thể-lý, vẫn rất hẹp; còn, cơn đau/yếu lại được xét 
theo bối-cảnh tâm-lý/xã-hội lớn rộng hơn. 
   
   Như bệnh LIỆT KHÁNG chẳng hạn. Độc-giả đây, những ai từng xem diễn-viên 
người Mỹ Tom Hanks diễn-xuất cảnh người bệnh LIỆT KHÁNG khổ-sở đến thế nào 
trong phim “Philadelphia” chứ? Phải chăng anh vẫn khốn-khổ về chuyện xảy đến với 
hệ-thống miễn-nhiễm trên cơ-thể bệnh-hoạn của anh mà thôi không? Hay, đó vẫn 
chỉ là kinh-nghiệm từng-trải về sự/việc anh bị báng-bổ, mất việc và phấn-đấu mãi 
mới tìm ra được luật-sư biện-hộ cho anh, đấy chứ? Xem thế thì, ở đây, nay thấy có 
sự khác-biệt một-trời-một-vực giữa việc chữa-trị tật/bệnh và chữa-lành cơn đau/yếu, 
do bị Liệt Kháng. Về cách trị-liệu hoặc thuốc-thang để chữa bệnh, ai cũng đều muốn 
những điều giống như nhau, dù thuốc-thang hoặc phương-cách chữa-trị tật/bệnh 
cho tiệt-nọc, nay chưa khám-phá được gì nhiều.  
  
   Và, cả khi ta không thể chữa tiệt-nọc căn-bệnh cho kỳ được, thì ta vẫn có thể 
chữa-lành cơn đau/yếu bằng việc chối-bỏ chuyện loại-trừ người đau/yếu bằng hành-
động cảm-thông với mối âu-lo của họ, hoặc bằng hành-động “bảo-bọc” cơn đau-đớn 



của người ấy qua việc tôn-trọng và yêu-thương họ. Đó, là điều Đức Giêsu thực-hiện 
nơi người phong/cùi, tức: Ngài “hoan-nghênh” người ấy về với tương-quan xã-hội 
mà họ đã bị ‘đầy-lùi’ ra khỏi cảnh sống của xã-hội ấy. Thật ra thì, Đức Giêsu chỉ 
chữa-lành cơn đau/yếu, chứ không trị tiệt-nọc căn-bệnh của họ. Giả như Đức Giêsu 
đang ở đây, hôm nay, thì trong khoảnh-khắc rất nhanh, tôi không nghĩ là Ngài có thể 
chữa cho tiệt căn bệnh rất ghê-gớm mà người người gọi đó là bệnh LIỆT-KHÁNG. 
Nhưng tôi lại vẫn xác-tín rằng: Ngài có khả-năng rất vững-vàng để chữa-lành được 
cơn đau/yếu dưới cùng một tên gọi như thế. 
  
  

Thế nghĩa là: ông xác-nhận rằng Đức Giêsu từng chữa 
cho người phong/cùi, nhưng đó không phải là phép lạ, 
chứ gì? 

  
    Cái đó tùy cách anh/chị hiểu thế nào là “phép lạ”, mà thôi. Nếu hiểu đó là việc sử-
dụng uy-lực siêu-nhiên để gạt qua một bên, các sinh-hoạt thường-tình của thế-giới 
tự-nhiên này, thì không phải. Bởi, Ngài có làm thế nhưng không theo nghĩa: đã làm 
“phép lạ”, hiểu như một hành-động đầy tính siêu-nhiên. Và, chắc-chắn là: không 
giống như nhiều người từng chủ-trương: đấy là bằng-chứng nói lên tính thần-thiêng 
của Đức Giêsu, do bởi Ngài từng khuyên-nhủ người theo Ngài: hãy làm những việc 
tương-tự như Ngài từng làm.  
  
   Theo quan-điểm của riêng tôi, thì: Đức Giêsu khi xưa chưa từng chữa-trị bệnh 
bằng can-thiệp vào thế-giới thể-xác hết. Nhưng, Ngài lại đã từng chữa-lành cơn 
đau/yếu bằng việc can-thiệp vào các qui-định của xã-hội Ngài sống, mà thôi. Ngài 
chữa-lành bằng động-thái khước-từ mọi cấm-đoán của giới “cầm cân nẩy mực” đã 
tạo mọi thứ để phỉ-báng người bị bệnh. Ngài chữa-lành người “phung/cùi” bằng việc 
kêu mời anh quay về với cộng-đồng nhân-loại, tức cộng-đồng lý-tưởng mà Ngài vẫn 
từng gọi là Vương-Quốc-Nước-Trời.  
  
   Ngài không bao giờ công-nhận tật/bệnh là tình-trạng ô-uế theo nghi-lễ; chính vì 
thế, động-thái của Ngài đã thúc-ép mọi người chấp-nhận người bệnh phung/cùi về 
sống với cộng-đồng mình hoặc sẽ loại-trừ Ngài khỏi nơi đó. Uy-lực chữa-lành, là 
quà tặng từ Thiên-Chúa dựng-xây trên cấu-trúc của vũ-trụ, chứ không là động-thái 
Chúa can-thiệp vào vũ-trụ khép kín theo cách tạm-thời hoặc từng đợt.  
   
   Có một khía-cạnh ta cũng cần chú ý thêm, là: khi kêu mời người bệnh quay về với 
cộng-đồng dân Chúa, Đức Giêsu lại đã đưa ra thách-thức những ai từng duy-trì 
đường ranh chia-cách, ở xã-hội mình sống. Ngài cống-hiến cho người bệnh cung-
cách đúng-đắn thay cho đường ranh cách-biệt để phá-đổ tiến-trình kỳ-thị do xã-hội 
lập ra. Ngài chào mừng người bệnh biết trở về với cộng-đồng mình sống khiến anh 
trực-tiếp “giáp mặt” hàng tư-tế có quyền-hành là những vị đề ra tình-huống chia-
cách, giống như thế.  
   
   Tác-giả Mác-cô diễn ý ban đầu của truyện kể bằng một câu nói được ông đặt vào 
miệng Đức Giêsu khi Ngài khuyên người bệnh hãy đến với hàng tư-tế để “minh-xác” 
sự-việc xảy ra. Câu này, nói cho đúng, phải được dịch như thế này: “Đây là xác-
chứng để chống lại họ”.  
   
   Nói cách khác, đây còn là “thách-thức” đặt ra cho họ. Có thể nói, đối với một số 
người, lề-lối diễn-tả như thế đã phá-bỏ những gì mà nhiều người, lâu nay, vẫn coi 
đó như ‘phép-lạ’, sự lạ. Nhưng riêng tôi, vẫn tin rằng ‘phép-lạ’ không biến-đổi gì 
nhiều những chuyện từng xảy ra nơi thế-giới thể-lý/xác-phàm như nó từng xảy đến 
với xã-hội, là thế-giới tự-nhiên. Dĩ nhiên, cũng nên có một số ‘phép-lạ’ nào đó khả dĩ 



thay-đổi được thế-giới phàm-trần này; nhưng tôi nghĩ, điều đó chỉ là ao-ước biến-cải 
uy-lực của xã-hội là thế-giới tự-nhiên này, mà thôi.  
   
   Nếu quý vị đây, thấy khó đi vào với thế-giới chữa-trị người phung tâm-thần, thì 
việc “đi vào” thế-giới ấy phải là việc “đi chung” và “đi cùng” nhau, theo cùng một tâm-
thức. Thêm vào đó, ta phải đối đầu với sự-kiện không thể chối cãi được rằng: Đức 
Giêsu Lịch-sử, lâu nay, dựng nên cho ta như Đấng Trừ tà, chỉ mỗi xua đuổi quỷ ma 
ra khỏi con người, mà thôi.       
                   
   

Đức Giêsu là Đấng Trừ Tà ư? Hãy bỏ qua một bên việc 
Ngài xua đuổi quỷ ma ra khỏi con người, nay hãy hỏi: ta 
có tin chuyện quỉ ám cách nghiêm-túc không? 

   
   Chuyện này không có gì phải nghi-ngờ hết. Thời buổi này, mà lại nói chuyện “tà 
ma quỷ quái” ắt không còn hợp-thời nữa. Tôi xin nói ngay ở đây, rằng: bản thân tôi 
chẳng bao giờ tin chuyện “quỷ tha ma bắt” có sức-mạnh siêu-phàm cứ nhập thân-
xác của ta, với mục-đích xấu/tốt, rồi còn bức-bách/xô đẩy bằng sự/việc này khác cốt 
chế-ngự bản-vị của ta.  
   
   Nhưng, đại đa số quần-chúng trên thế-giới lại vẫn  tin như thế, đó mới là điều. Và, 
theo số-liệu khảo-sát mới đây cho thấy: có đến 25% dân-số trên thế-giới vẫn còn tin 
vào những chuyện thần sầu quỉ-ám, rất như thế. Thành thử, ở đây nữa, ta phải đưa 
ra một số câu hỏi cũng khó có ngay được câu trả-lời, như thể bảo: Đám quỷ-tha-ma-
bắt ấy mang hình-thù giống gì vậy? Sao chúng cứ bị coi như thế? Phần ta, có thấy 
điều gì xảy ra hoàn-toàn khác lạ, hoặc có xem-xét hiện-trạng sự việc theo tầm mức 
nào khác không? 
   
   Trường-hợp nào đi nữa, tôi dám chắc một điều, là: ta không cần có động-thái 
lửng-lơ, lờ-mờ bằng tuyên-bố câu gọn lỏn, rằng: “Tôi không tin ma quỷ.” Vì làm thế, 
ta không thể chẩn-đoán sự việc theo cùng một cung-cách. Nhưng, chỉ có ý bảo rằng: 
không có triệu-chứng nào giúp ta giải-thích những chuyện như thế cho hữu lý. Nói 
cách khác, cung-cách ta sử-dụng để giải-thích sự việc này khác, có thể lại cũng tạo 
ra một khác-biệt nào đó, mà ta không biết.  
  
   Ở đây, tôi xin phép dùng hai ví-dụ cụ-thể để minh-hoạ chuyện này. 
Có nhà phân-tâm nọ từng kể cho tôi nghe câu chuyện của một cô bé tên là Mary; cô 
này tuổi chừng 13 mà ông được gặp ở Cung Văn-hoá của người Da Đỏ tên là 
Yakima thuộc tiểu bang Washington. Hôm ấy, bác-sĩ trong vùng, là người từng 
chẩn-đoán căn-bệnh cô mắc phải, đã thấy nơi cô triệu-chứng cuồng-loạn mà thời 
nay mọi người quen gọi là Tâm-thần Phân-liệt nên mới ghi toa cho cô uống loại 
thuốc thích-hợp, thực mạnh.  
   
   Tuy làm thế, bác-sĩ phân-tâm là người nhạy-cảm về nền văn-hoá tư riêng của cô 
bé. Ông được biết, ông nội người “shaman” của cô bé từng nói tiên-tri rằng: uy-lực 
của ông sẽ đổ tràn xuống trên cô bé cháu, nhưng cô lại chỉ muốn trở-nên như thành-
phần của đại đa-số quần-chúng, những người đang sống ở xã-hội Mỹ. Do có xung-
đột tâm-lý bắt nguồn từ một cảm-xúc bị thần-linh ô-uế thuộc giống-giòng “shaman”, 
nên ông nội khuyên mọi người nên tổ-chức buổi lễ trừ tà cho cô cháu của ông. Sau 
buổi ấy, cô bé hoàn-toàn bình-phục. Theo văn-hoá gốc của cô, thì buổi lễ “trừ tà” ấy 
rất có lý nên mới hiệu-nghiệm, đến như vậy. 
  
   Mặt khác, tôi lại cũng nhớ về một buổi lễ trừ tà khác, từng được giới-chức truyền-
thông đưa lên truyền-hình địa-phương ở Mỹ cách đây chừng vài năm. Những người 
tham-dự lễ-hội hôm ấy, đều tin là cô bé trẻ tuổi nọ là kẻ đang bị quỉ ám rất dữ dội, 



nên khi vị pháp-sư quyết-định bỏ cuộc không đối-đầu với người bệnh đang la-
ó/nguyền-rủa rất liên-hồi, ông báo là ông đã thấy mặt lũ quỉ đang ám cô bé cách 
triệt-để, nên đành chịu. 
  
   Ở đây, lại có câu hỏi rằng: phạm-trù quỉ ám có chứng-tỏ một hiểu biết thực-nghiệm 
triệt-để nào đó không? Thử ví-dụ, giả như đa số các rối-loạn về nhân-cách được 
giấu kín dưới dạng-thức gọi là ma quỉ ám hại, thì sao? Thật sự diện-mạo của ác-
thần/sự dữ có thể đang ngồi ở gần đó, phòng sát cạnh chẳng hạn, dưới hình-thức 
một cụ già nào đó từng xách-nhiễu tình-dục với cô bé khi cô còn ở vào thời thơ-ấu 
và từ đó, làm tiêu-tán nhân-vị vô-hình của cô thành nhiều mảnh vụn hầu phòng-vệ, 
thì sao?  
   
   Gọi tình-huống cô ta đang chịu-đựng bằng cụm- từ “bị quỉ ám” tức đã bao gồm 
một trách-móc/mắng mỏ nạn-nhân, cho rằng cô người chắc đã làm điều gì đó mới 
nên nông-nỗi? Nếu ta chẩn-đoán theo nhiều cách, các rối-loạn khác nhau về bản-vị, 
chắc cũng không tạo ra được ý-nghĩa nào chứ? Hẳn rằng, việc chẩn-đoán theo cách 
nào khác, sẽ không trù-dập nạn-nhân nhiều hơn chăng? 
  
   Nói cách khác, việc định-danh/định-hình ở đây, mới là vấn-đề. Cũng có thể, sự 
việc sẽ không mang ý-nghĩa gì khiến ta có thể định ra phạm-trù nào đó gọi là quỉ ám 
và trừ tà rồi đưa vào với thế-giới của ta, ở thời này được. Tuy nhiên, làm như thế 
cũng mang nhiều ý-nghĩa khi hỏi rằng các tự-vựng ấy có nghĩa gì, bởi đôi lúc nó lại 
mang ý-nghĩa nào khác, hiểu theo văn-hoá nào khác với văn-hoá của ta? 
  
   Quý vị chắc còn nhớ câu truyện ở Tin Mừng nói về chuyện trừ tà, chứ? Tác-giả 
Mác-cô ở đoạn 5 câu 1-7 có kể cho người đọc rằng: Đức Giêsu có lần về vùng quê 
ở Gerasenes. Hôm đó, Ngài gặp một người bị thần ô uế ám ảnh cứ sống chui sống 
nhủi quanh khu mồ mả, y ta mạnh đến độ không ai có thể cột trói được, dù xích sắt. 
Y ta lúc nào cũng la lối/hét hò rồi còn lấy đá sỏi đập đánh người mình đến tím bầm. 
Khi thấy Đức Giêsu đến gần, y la to: “Này hỡi Ông Giêsu, Con Đức Chúa Tối Cao, 
Ông làm gì tôi thế? Đừng hành hạ tôi nữa!”   
  
   Lúc đầu, Đức Giêsu hỏi anh một câu xem ra hơi lạ: “Tên ngươi là gì?” Anh ta 
thưa:”Tên tôi là Lữ Đoàn, vì bọn tôi đông lắm!” Và rồi, ta nghe kể là tên ấy van nài 
Đức Giêsu tống-xuất chúng khỏi người bị quỷ ám thành đàn lợn con đang ăn uống 
nơi triền đồi, và Đức Giêsu cho phép chúng bỏ đó mà đi; thế là, có đến hai nghìn 
con lao xuống biển đến chết ngộp. Người ở vùng quê thấy tay thanh niên lâu nay bị 
quỉ ám chuyên la hét, nay sống trầm tĩnh, ăn mặc chỉnh-tề và nghĩ ngợi đâu ra đấy. 
Và truyện kể kết luận bằng câu: Chúng bắt đầu nài xin Đức Giêsu rời khỏi khu-vực 
này”        
  
   Ở đây, cho tôi minh-xác thêm rằng: tôi không coi truyện này có thật rút từ cuộc 
sống của Đức Giêsu Lịch-sử. Dù, đôi khi Tin Mừng cũng nhắc đến vài trường-hợp 
trong đó Ngài cũng trừ tà ma quỷ quái, nhưng ta chẳng có ví-dụ cụ-thể về các truyện 
kể riêng biệt được hơn một nguồn văn từng xác chứng. Điều được coi như đã xảy 
ra, là: truyền-thống dân-gian coi Đức Giêsu là Nhà trừ quỷ cuối cùng cũng chế ra 
các truyện kể để xác-chứng những gì giống như công-cuộc mục-vụ Ngài từng thực-
hiện. Và cứ thế, câu hỏi ta cần nêu ra về truyện kể đặc-biệt này, là: Ta thấy được 
điều gì ở trong đó? Điều gì xem ra vẫn còn tiếp-diễn? 
  
   Thật ra, có một sự việc mà tôi thấy được tính dửng-dưng đến lạ lùng từ phía Đức 
Giêsu khi Ngài tỏ ra đối với tài-sản của chúng dân. Nói một cách nghiêm-túc, thì: đối 
với tôi, đó là câu truyện lạ kỳ không mang tính xã-hội nào hết về sự cứu-rỗi. 
  
  



Lạ-kỳ, là phải! Nhưng, theo tinh-thần nghiên-cứu/học-hỏi như tôi trình-bày ở trên, thì 
điều đó cho thấy một xác-phàm riêng rẽ tượng-trưng cho toàn xã-hội. Hãy nhìn kỹ 2 
điểm trong số các đặc-trưng được kể, cũng dư hiểu. Thứ nhất là, khi hỏi tên tuổi của 
mình, thì người bị quỷ ám bèn trả-lời: “Tên tôi là Lữ-đoàn!”   
  
   Dĩ-nhiên, Lữ-đoàn đây là đơn-vị quyền-bính trong đội-binh viễn-chinh người La-Mã 
cốt tượng-trưng cho vua quan lãnh-chúa chuyên thống-lĩnh đất đai của người Do-
thái. Quyền-bính ấy, gộp vào với thú đàn ô-uế nhất của Do-thái-giáo theo nghĩa tế-
tự. Và đây là đặc-trưng thứ hai, tôi muốn mọi người trong chúng ta để tâm chú-ý: 
“Lữ-đoàn” bị tống-xuất lao mình xuống biển đến chết ngộp. Là người nghe, ai mà 
quên được giấc mộng lớn rất sục-sôi của các chiến-binh quyết đấu-tranh cho người 
Do-thái được tự-do. Điều chắc chắn là ai ai cũng đều nghĩ đến cảnh người La Mã sẽ 
bị tống-xuất xuống biển Địa Trung Hải, cho chết tốt! 
  
   Ở đây, có sự liên-tưởng giữa việc quỷ ám với sự chèn ép nữ-giới bằng những 
khuynh-loát/thống-trị từ phía nam-nhân, hoặc sự bức-bách cả một dân-tộc phải gánh 
chịu dưới sự thống-lĩnh của đám đế-quốc vẫn tự-hào mình thuộc giòng-dõi ở bên 
trên. Đất nước của những người bị chèn ép, như vẫn thấy, là sự xáo-trộn về bản-vị 
theo nhiều kiểu cách. Một mặt, những người ở trong đó vẫn khinh thường/ghét bỏ 
kẻ thống-trị, nhưng mặt khác lại thèm thuồng ngưỡng-mộ quyền-bính ở trên mình. 
Và giả như thân xác con người mình là biểu-tượng của xã-hội, thì chắc chắn cá-
nhân một số người rồi cũng trải-nghiệm cùng một chia-cách/tách-lìa ở giữa họ, mà 
thôi. Trong đầu những người sống vào thế-kỷ thứ nhất, tôi dám chắc là có sự nối-kết 
giữa việc bị quỷ-ám với tình-trạng bị o-ép từ đế-quốc thực-dân, thôi.    
        
                                            

Có phải là, với tư-cách học-giả ở thế-kỷ 21, ông cho biết 
ý của mình rồi đem vào đầu óc người xưa ở thế-kỷ đầu 
chứ?    

 
   Bao giờ cũng thế, hãy thận-trọng khi đem các quan-ngại của người thời nay 
ngược trở về với đầu óc của người xưa. Nhưng ở đây, hãy để tôi đưa thêm ví-dụ 
hầu thưa với quý vị rằng: đây không là trường-hợp giống như truyện vừa kể, chút 
nào hết.  
 
   Ví-dụ thêm ở đây, có liên-quan đến bộ-tộc nọ có tên là Lunda-Luvale được-cho-là 
đã từng sống ở mạn Bắc Rhodesia. Với học-giả nọ, thì: những người sống ở vùng 
này thường mắc phải chứng/bệnh truyền-thống xuất từ sự việc họ bị thần-hồn lẫn 
thần-tính của tiền-nhân ám-ảnh suốt đời mình. Đây là sự/việc được tự-vựng địa-
phương định-danh cho đó là: cơn ám-ảnh rất “Mahamba”.  
 
   Và từ đó, bệnh-trạng này phát-triển thành thứ tai-ách được gọi là cơn sốt 
“Bindele”, cốt để định-danh cho những người từ châu Âu đến bức-bách. Bệnh mới 
này đòi-hỏi một loại chữa-lành đặc-biệt từ nhóm-hội chủ-trương trừ tà-ma ra khỏi 
con người họ; và đòi người bị bệnh quái-đản này phải trải qua tiến-trình chữa-chạy 
dài đằng đẵng. Với tôi, xem ra cụm-từ Lữ-đoàn nói ở truyện kể do tác-giả Mác-cô 
thuật lại, là sự việc xảy đến với đất nước Palestine từng bị La Mã đô-hộ, tựa hồ 
bệnh “Bindele” ở Rhodesia từng bị người châu Âu đem đến.  
 
   Cả hai trường-hợp, đều do thực-dân khai-thác/bóc-lột thân-xác người bị trị như 
ma/quỷ ám-hại. Thế nên, khi Đức Giêsu trừ tà, Ngài không chỉ chữa-lành từng cá-
thể, nhưng Ngài lại đã tham-gia cuộc cách-mạng đặc-trưng chống quyền-bính do từ 
nhóm người chuyên thống-trị kẻ khác, đã tước đoạt.  
 
 



Ông vẫn chưa trả lời chuyện Đức Giêsu chữa-lành 
người bệnh nói ở trình-thuật là việc Ngài tống-xuất đám 
tà-ma-quỷ-quái khỏi người bệnh, đấy chứ?    

 
   Đây là câu hỏi rất hay. Dĩ nhiên, điều này thật khó mà trả lời cho xuôi chảy. 
Tuy nhiên, tôi tin chắc một điều là: mọi người đều biết, rằng: trong các nền văn-hoá 
xã-hội thời sơ-khai đã và đang được khám-phá, thì tình-trạng có ý-thức sự việc và 
tình-trạng ấy thường được sử-dụng trong động-tác chữa-lành. Đây là điều rất thực ở 
các nền văn-hoá có trước thời hiện-đại, khi đó rất ít người có khả-năng chữa cho tiệt 
nọc hơn là chữa-lành mọi cơn đau/yếu.  
 
   Với các nền văn-hoá khác, các người chữa-lành cơn đau/yếu lại đi vào trang-thái 
thôi-miên, tức tình-trạng thay thế ý-thức, hoặc tạo tình-trạng hôn-mê như thế nơi 
người bệnh làm thành-phần trong tiến-trình chữa-lành cơn đau/yếu. 
 
   Với thế-giới hiện-đại, các y-sĩ và tâm-lý-gia lại sử-dụng tính dễ bị ám-thị được 
tăng-cường nơi người bệnh như thành-phần của tiến-trình chữa-chạy, như có bằng 
chứng thấy rất rõ ở tiến-trình thôi-miên. 
 
Trong bối-cảnh này, tôi đề-nghị ta thử có cái nhìn rất thoáng qua về sự-kiện Đức 
Giêsu bị tấn công từ các chỉ-trích của người đương-thời, như ở Tin Mừng do tác-giả 
Luca viết ở đoạn 11 câu 14-15, như sau: 
 

“Bấy giờ Đức Giêsu trừ một tên quỷ, và nó là quỷ câm. Khi quỷ xuất rồi, 
thì người câm nói được. Đám đông lấy làm ngạc nhiên. Nhưng trong số 
đó có mấy người lại bảo: "Ông ấy dựa thế quỷ vương Bê-en-Dê-Bul mà 
trừ quỷ."   

 
   Bê-en-dê-bul, là tên của vị thần cổ/xưa thuộc người Canaan, ở đây tác-giả dùng 
danh-xưng này làm biểu-tượng cho Satan. Lại nữa, quý vị có thể bảo: ở đây, chỉ 
thấy Tin Mừng nêu danh-tánh quỉ-vương mà thôi. Thế nhưng, bằng vào những lời 
kết tội ở trước, khi họ bảo: Đức Giêsu thuộc giới “phàm phu tục tử ham ăn/ham 
uống”, thì có lẽ việc “coi mặt đặt tên” là dựa trên thứ gì đó khiến cho việc định-danh 
khả dĩ đáng tin tưởng. 
 
   Có câu hỏi thoáng hiện ra trong đầu tôi lúc này, là: không biết Đức Giêsu đôi lúc 
có chữa-lành ở trạng-huống nào khác thay cho tình-trạng tỉnh-trí/có ý-thức hoặc 
thôi-miên, không? Tôi hiểu rằng không có bằng chứng xác-đáng để bảo rằng Đức 
Giêsu là vị thầy chữa-lành chuyên sử-dụng đường-lối thôi-miên lan tràn như kỹ-
thuật trị-liệu nào hết.  
 
   Tuy thế, tôi cũng hiểu rằng việc nói-năng, giảng-giải và khía cạnh thuyết-giảng của 
Đạo xảy ra cũng không nhiều tại nhà riêng hay đâu đó về khía-cạnh xúc-cảm, đánh-
động tâm can, hoặc hãi-sợ.  
 
   Thành thử, ít ra cũng có thể là: truyền-thống văn-hoá đã bỏ qua khía-cạnh này nơi 
Đức Giêsu cả vào khi sự-thể đã có đó ngay từ đầu. Tôi nhận ra rằng đề-nghị tôi đưa 
ra đây chỉ để biện-luận thôi, nên tôi chỉ muốn vấn-đề này được để ngỏ cho mọi 
người suy-nghĩ, rồi ra trong tương-lai mai ngày biết đâu sẽ có người muốn đặt lại 
vấn-đề, chửa biết chừng.                 
 
   Đây là điều rất chắc chắn, và tự thâm sâu nơi đáy lòng, ai cũng nghĩ rằng Đức 
Giêsu không chỉ bàn-luận về Vương-Quốc-Nước-Trời mà thôi, nhưng Ngài còn kích-
hoạt sự việc ấy nữa. Và, việc kích-hoạt có nghĩa là đã chữa-lành được nhiều người 



trong bối-cảnh tạo thách-thức giới cầm-quyền trong xã-hội cũng như quyền-bính của 
đám đế-quốc rất thực-dân. 
 
 

Xin cho tôi hỏi một câu rất chung, về các ‘phép lạ’ trước 
khi ta nói về Đức Giêsu. Ông có tin vào phép lạ xảy ra 
khi ấy, bây giờ và mãi mãi không?      

 
   Xin nhớ lại những điều ta vừa định ra được là có sự khác-biệt giữa nhận-định về 
sự-kiện xảy ra với nhận-định về lòng tin. Nay, ta áp-dụng điều ấy ở đây, qua xác-
định về sự khác-biệt giữa tính huyền-diệu và phép lạ/sự lạ. Tính huyền-diệu/tuyệt 
vời là điều gì đó tôi hoặc chúng ta không có được giải-thích nào thoả-đáng vào lúc 
ấy hết.  
 
   Và, trên thế-gian, vẫn có muôn vàn điều huyền-diệu/tuyệt-vời xảy ra ở quanh ta 
khiến ta dễ dàng chấp-nhận mà không thắc-mắc gì hết. 
 
   Tôi không tin, là ta sống trong vũ-trụ khép kín trong đó ta hiểu hết mọi sự/mọi việc 
cách trọn-vẹn. Cả khi ta hiểu hoặc biết thế-giới, cách trọn-hảo thế nào đi nữa, đó 
vẫn là hiểu hoặc biết của riêng ta mà thôi. Bởi thế nên, tôi kỳ vọng sẽ tìm ra được 
muôn vàn sự việc mà tôi không hiểu rõ hoặc giải-thích được. Nhiều chương-trình 
truyền-hình vẫn thích gọi đó là bí-nhiệm hoặc bí-ẩn. Và, những gì tôi gọi là huyền-
diệu/tuyệt-vời hoặc khúc-mắc/rắc rối, có những hiện-hữu trên đời theo cách khách-
quan, chính là sự huyền-diệu, tức sự-việc đưa ta cảm-kích đến độ ưa-thích, là bởi vì 
ta không có giải-thích nào thoả-đáng về nó hết.  
 
   Khi mọi người tuyên-bố gọi sự huyền-diệu là sự lạ hay ‘phép lạ’, là họ đã có động-
thái xuất tự lòng tin của họ mà ra. Và, họ tuyên-bố điều đó là cho chính họ, mà thôi. 
Thiên-Chúa vẫn hành-động cách trực-tiếp, ngay tức khắc trong hoàn-cảnh này, Ngài 
vẫn can-thiệp chuyện bình-thường ở ngoài đời cách đều-đặn, hoặc theo tiến-trình 
tự-nhiên để tạo sự huyền-diệu/lạ lùng ấy. Thế thì, bằng vào định-nghĩa về động-thái 
của lòng tin, tức động-tác diễn-giải cách cơ-bản vượt mọi bằng-chứng hoặc chẳng 
có chứng-cớ gì hết, cũng vậy. 
 
   Thành ra, không thể có cái-gọi-là ‘sự lạ’ hay ‘phép lạ’ một cách khách-quan được, 
trừ phi ta sống trong một thứ vũ-trụ tuyệt-đối khép kín, mà tất cả mọi tiến-trình và 
luật-lệ mình đều nắm vững. Khi ấy, mọi chuyện ta không thể giải-thích nổi sẽ là 
‘phép lạ’ hoặc ‘sự lạ’, tức thứ xâm nhập của thế-lực siêu-nhiêu đi vào hệ-thống khép 
kín của thế-giới tự-nhiên. 
 
 

Đồng ý chuyện tuyên-bố sự/việc này nọ là phép lạ, đều 
là động-thái của lòng tin, thế ông có tin vào phép lạ 
không?       

   
   Có chứ! Nhưng, không theo cách xâm-nhập từng đợt, vào trật-tự thiên-nhiên/khép 
kín. Tôi tuyệt-đối mở ngỏ những gì Thiên Chúa có thể làm được, nhưng tôi lại có 
những suy-nghĩ dứt-khoát về những gì Thiên-Chúa đã và đang làm. Chuyện siêu-
nhiên hoặc thần-thiêng/thánh-hoá không là thứ gì đó đã từng đợt hoặc tạm thời 
xuyên-phá nhiều thứ hoặc nhiều sự qua mặt-bằng phẳng-lặng rất thông-thường của 
thiên-nhiên hoặc thế-giới con người. Siêu-nhiên, lại càng giống thứ gì đó được giấu 
kín, nhưng là tâm-can của thiên-nhiên diễn ra bên ngoài bằng nhịp đập vĩnh-cửu.  
 
   Ở đây, có nhiều điều mà những ai có thần-tính lẫn thần-hồn đều thấy rất rõ hoặc 
nghe rất tỏ, bằng niềm tin. Và, trước kia hay bây giờ, vẫn có người thấy được sự 



hiện-hữu như thế, ở đây hay ở đó, mà chính tôi không có gì để chê bai hoặc khinh 
dễ; bởi lẽ, tôi cũng hiểu được các trải-nghiệm này mà bản thân tôi từng thấy được 
sự hiện-hữu rất như thế.  
 
   Điều sai lạc nghiêm-trọng đối với tôi là nhận ra sự thần thiêng chỉ thấy có ở các kẽ 
hở hoặc đường nứt nơi trật-tự thiên-nhiên hơn bất cứ nơi nào ở trên/dưới, xung 
quanh và qua trật-tự thiên-nhiên ấy. Tôi tin rằng, lúc ấy, phép lạ coi như chốn miền 
qua đó các cá-thể hoặc nhóm người nào đó thấy được Thiên-Chúa đang hoạt-động. 
Với tôi, Đức Giêsu đã là ‘phép lạ’/’sự lạ’ rất cả thể rồi. 
 
 

Nói thế, phải chăng là ông đã có thành-kiến/định-kiến 
đối với các ‘phép lạ’ không làm thành nền-tảng khi ta 
đọc Tin Mừng nói về Đức Giêsu sao? 

 
   Trước nhất, mọi người đều kẻ ra một đường vạch dài ở đâu đó, về tính khả-tin. 
Mỗi khi đi mua sắm đồ đạc xếp hàng ở quầy tính tiền, tôi thấy mình cứ phải trực-
diện các tờ báo lá cải chuyên bàn bạc những vấn-đề ‘ngồi lê đôi mách’ như thể các 
xì-căng-đan và cả các chuyện lạ mà một số người cứ gọi đó là ‘phép lạ’ ở đâu đó, 
nữa. Riêng tôi, chả bao giờ tin vào bất cứ thứ gì ghi lại ở trong đó hết; và có gọi đó 
là thành-kiến hay định-kiến, cũng đúng thôi. 
 
   Thứ đến, tôi cũng nhận ra rằng thiên-nhiên vạn-vật vẫn có tính kiên-định của nó 
trong mọi việc. Khi triết-gia chuyên kể truyện cổ-tích là Aesop đã khiến các loài thú 
nói được tiếng người, thì riêng tôi không coi các loài thú có tài như thế chỉ xảy ra ở 
đất nước Hy Lạp thời xưa/cổ thôi, và cả đến người Hy-Lạp thời cổ/xưa lại cũng tin 
rằng chúng vẫn làm được chuyện ấy, rất tinh tường. Nhận-định chuẩn-mức về tính 
kiên-định, đã giúp tôi định-vị được văn-phong/thể-loại ngụ ngôn trong đó các bài học 
luân-lý/đạo-đức quan-trọng vẫn được đội lốt theo hình-thức truyện kể về loài thú biết 
nói tiếng người.  
 
   Triết-gia Aesop đã đem đến một cảnh-báo cho nhiều người. Nếu hiểu ý ông muốn 
nói chỉ theo nghĩa chữ, tức nghĩa đen, tức là ta đã hiểu sai hoàn-toàn ý của người 
kể truyện, tức chỉ với nghĩa xấu mà thôi. Mỗi lần đọc truyện, tôi thường gọi đó là 
“những sai sót theo kiểu của Aewsop”; và ta sẽ đi quá xa, nếu đọc Kinh thánh và 
hiểu những điều viết trong đó hoàn toàn theo nghĩa đen, hệt như vậy. 
 
   Thứ ba, là: tôi cũng nhận ra được điều này khi định-danh/định-vị tính kiên-định ở 
các sự việc mang tính thần-thiêng/thánh-hoá. Những gì Thiên-Chúa là hôm nay 
cũng hệt như những gì Ngài từng làm vào dạo trước. Thiên-Chúa “can-thiệp” vào 
với thế-giới ở thế-kỷ đầu đời không hơn không kém những gì Ngài đã và đang làm 
cho ta ở thế-kỷ 20, 21 này. Đó, là các giả-định có từ trước; hoặc nếu muốn, ta có thể 
gọi đó là thành-kiến hay định-kiến cũng không sao. Nhưng, xem thế thì, dĩ nhiên, đó 
là lập-trường tư-tưởng, rất trái nghịch. 

 
 

Trước kia, ông có nói: các vụ chữa-lành của thần-linh 
Hy-Lạp ngoài đời và của Đức Maria trong Đạo giống hệt 
‘sự lạ’ Đức Giêsu làm. Còn, việc Đức Giêsu làm cho 
nhiều người sống lại thì sao? Ông nghĩ thế nào về 
trường-hợp Lazarô? Việc ấy có xảy ra thật không? 

 
   Điều thú vị, là: chiều-kích tượng-trưng lại đã tập-trung cách đậm đặc chung quanh 
truyện kể về ông Lazarô nữa. Dưới đây, là đoạn chính câu truyện: 
 



“Cô Mácta nói với Đức Giêsu: "Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con 
đã không chết. Nhưng bây giờ con biết: Bất cứ điều gì Thầy xin cùng 
Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy." Đức Giêsu nói: "Em chị sẽ 
sống lại!" Cô Mácta thưa: "Con biết em con sẽ sống lại, khi kẻ chết 
sống lại trong ngày sau hết." Đức Giêsu liền phán: "Chính Thầy là sự 
sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được 
sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin 
thế không?" Cô Mácta đáp: "Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức 
Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian."   

 
 
   Nghe kể thế, ta hiểu thế nào? 
   Theo hướng kiên-định về tính thần-thiêng/thánh-hoá, tôi không nghĩ rằng bất cứ 
người nào, ở bất cứ nơi đâu, vào bất cứ lúc nào kể cả Đức Giêsu, lại đem người 
chết trở về lại cuộc sống được.  
 
   Dĩ nhiên, ở đây, tôi không nói đến các trải-nghiệm cận-kề nỗi chết hoặc việc hô-
hấp-nhân-tạo phục-hồi thân-xác bất-động, nhưng chưa chết. Chết, có nghĩa là: ta 
không quay về lại cuộc sống được nữa rồi. Làm được như thế, tức là: người ấy 
chưa chết hẳn. Theo thiển ý, tôi thấy có việc gì đó xảy đến ở các truyện kể như thế, 
tức: hiểu theo nghĩa thật sâu-sắc, thì đó cũng là sự thật rất thực. 
 
   Lấy ví-dụ từ xã-hội của ta, mà xem. Đặt giả-thiết, quí vị đứng trước cửa trường 
“Trung-học Lincoln” đặt ở nơi nào đó ở miền Trung-Tây nước Mỹ chẳng hạn, thấy có 
tượng tổng-thống Mỹ Abraham Lincoln tay cầm búa rìu giơ cao chực sẵn những 
muốn chặt nát mối xích cột chân người nô-lệ, chẳng hạn. Và rồi, câu hỏi đặt ra là: 
chuyện ấy có thật không? Vâng. Dĩ-nhiên, ta không có được sự-kiện lịch-sử nào xảy 
ra như thế ở nước Mỹ. Sự thật thì, các sự-kiện xảy ra trên đời chưa hề có chuyện 
tương-tự mà chỉ cốt biểu-trưng diễn-trình ý-nghĩa cuộc sống của tổng thống Mỹ 
Abraham Lincoln, thôi. 
 
   Cũng thế, ta không thể bảo rằng: ý-tưởng dùng làm biểu-tượng đặt ở bức tượng 
đó lại là sự-thật dù chẳng có sự-kiện lịch-sử nào lại đã xảy ra như thế theo cách rất 
thực được, phải thế không? 
 
   Thế đó, là những gì tôi dự-đoán sẽ diễn-tiến trong các truyện kể về việc lay/vực 
người chết để họ được sống lại. Việc tái-tạo cuộc sống cho ông Lazarô ở Tin Mừng 
tác-giả Gioan ghi là để minh-hoạ một ‘trỗi-dậy’ nói chung của những người đã chết; 
và đó là sự việc sẽ xảy đến trong tương-lai xa vời vợi.  
 
   Tuy thế, có thể ta vẫn tưởng-tượng được trường-hợp các nông-gia trên khắp vùng 
Galilê ở vùng dưới phía Nam, là những người có thể cũng từng nói và từng tả 
cảnh/tả tình tính đậm-đặc tưởng-như-là-sự-thật, rằng: Đức Giêsu đem sự sống ra 
khỏi cõi chết, là để họ có thể đến với những người ở đây, ngay bây giờ, trong cuộc 
sống hiện-tại.  
 
   Sự sống xa-rời-cõi-chết, là điều mà người dân thường ở nơi đó từng hiểu/biết 
những kinh-nghiệm từng-trải của họ về Vương-Quốc-Nước-Trời, ở nơi đó họ bắt đầu 
tái-tạo kiểm-soát/khống-chế thân-thể họ, cả đến hy-vọng cũng như bản-mệnh của 
chính họ, nữa. Đức Giêsu từng nói Vương-Quốc-Nước-Trời, là ý-định của Thiên-
Chúa ban cho con người ở dưới đất này, không theo cung-cách của César. Điều 
Ngài nói, hoàn-toàn đi ngược chủ-trương của César, tức: nghịch-chống việc chiếm-
lĩnh đất nước của người Do-thái cùng việc hợp-tác và hợp-lực, o ép và thống-trị, kỳ-
thị và đẩy ra bên lề xã-hội, hoặc những chuyện tương-tự.  
 



   Chủ-trương như thế, chắc-chắn là hành-động nền-tảng rất tiên-quyết về việc 
chữa-lành xã-hội, tức: thứ chữa-lành thuộc địa-hạt ý-thức-hệ mà không có nó, thì 
mọi việc chữa-lành sẽ không thể xảy đến trên bất cứ lĩnh-vực nào khác. Các đấng 
bậc khi xưa chung lưng chữa-lành với Đức Giêsu, là những người từng trải-nghiệm 
sự hiện-hữu của Vương-Quốc-Nước-Trời có uy-lực vực dậy; các ngài biết rõ rằng sự 
việc ấy mang ý-nghĩa nâng/vực toàn-bộ sự sống ra khỏi nỗi chết. 
 
   Việc Đức Giêsu gõ mạnh vào cửa mồ người chết, là ngụ-ngôn tỏ-lộ cho ta thấy 
được kinh-nghiệm từng-trải giống hệt thế. Có thể nói, đó là màn diễn rất bi-ai theo 
thể-loại được ví như băng “video” ở thời này; nhưng theo chiều-kích rộng lớn hơn, 
mà thôi.  
 
   Một lần nữa, quan-điểm của tôi không giống lập-trường của chúng-dân khi xưa, và 
cũng không tương-tự trường-hợp tông-đồ Phaolô từng đến Giêrusalem khoảng 
trước/sau năm 38 Công-nguyên, ông đã gặp được ông Giacôbê-Hậu là bào-đệ của 
Đức Giêsu cũng có mặt ở đó với ông Phêrô trong tư-thế các vị nắm quyền lãnh-đạo.  
 
   Và ở đây, lại có vấn-đề như thế sao? Hỏi rằng: chuyện gì xảy ra giữa các đấng-
bậc vào lúc ấy? Sao ông Giacôbê-Hậu lại đi từ sự thể không hề tin ai hết đến giai-
đoạn có được niềm tin rất vững-vàng? Và, đi từ thôn làng Nazarét rồi lại đến thành-
đô Giêrusalem, đến độ như thế? Theo tôi, thật ra toàn-gia Đức Giêsu đều tin vào 
quyền-uy/thế mạnh của Ngài; và vào sứ-vụ Ngài thực-hiện nhưng không phải là các 
đấng đều tin mọi sự, theo cung-cách Đức Giêsu từng thể-hiện, vào thời đó. 
 
   Với nền văn-hoá kiểu Địa-Trung-Hải, thì tương-quan họ vẫn có, chỉ là quan-hệ 
chủ/khách, mà thôi. Quý vị hẳn còn nhớ: khi ấy, đã có giai-cấp ở trên cao bao gồm 
chỉ một số người rất ít oi, Và ngược lại, cũng đã có giai-cấp ở dưới thấp lại cũng 
gồm tóm nhiều người rất đông-đảo. Những gì người xưa gìn-giữ sao cho mọi người 
sống trong xã-hội có thể ở được với nhau, lại là sợi giây xích sắt thắt chặt quan-hệ 
chủ/khách, mỗi thế thôi.  
 
   Những ai không có quyền-hành/thế-lực gì, sẽ chỉ là ‘khách thể’ đối với ‘chủ thể’, 
rất ở trên. Và, các người ‘chủ’ cũng có thể chỉ là ‘khách’ đối với những người có 
quyền-thế hơn mình nhiều, ở bên trên. Người trung-gian/môi-giới những bán/buôn 
lại là ‘khách’ của những người ở bậc cao, phía trên họ. Và cứ thế, họ cũng là ‘chủ’ 
của các ‘khách’ ở các bậc cấp, phía dưới họ rất nhiều tầng. 
 
   Hệ-cấp trên/dưới đặt ra như thế, ở vào mức tốt-đẹp nhất, lại đã tạo hy-vọng cho 
các cá-thể thuộc giai-cấp bên dưới được biết đến, theo mức xấu-xa/tồi-tệ nhất, để 
rồi: tất cả sẽ xác-nhận việc mình tuỳ-thuộc vào ai, bị ai ‘o-ép’, áp-đặt mọi chuyện.  
 
   Tôi vẫn tin, vấn-đề mà toàn-gia Đức Giêsu từng có vào lúc ấy, đối với Ngài chỉ cốt 
ý bảo rằng: các đấng muốn Ngài ổn-định mọi việc đối với gia-đình Ngài tại Nazarét 
và thiết-lập ở đó thứ tôn-thờ/sùng-bái đầy ‘chữa-lành’. Ngài sẽ làm ‘chủ’ nhóm người 
như thế, còn toàn-thể gia-đình Ngài sẽ đóng vai người trung-gian/môi-giới cho các 
nhóm tương-tự, ở ngoài đời.  
 
   Và như thế, tiếng-tăm của Ngài sẽ lan rộng xuống tận vườn nho ở nông-trại quanh 
vùng. Và, người đau/yếu sẽ đến đó với tư-cách là ‘khách’, để được chữa-lành. Làm 
thế, sẽ tốt đẹp cho mọi người. Nhưng thay vì thế, Đức Giêsu lại cứ rong-ruổi-đường-
trường; Ngài vẫn cứ chủ-trương chữa-lành cho người có nhu-cầu được chữa hơn ai 
hết.  
 
   Và cứ thế, Ngài khởi-đầu sự-việc thật mới-mẻ mỗi ngày và mọi ngày. Đó là cách-
thế hay nhất để xúc-tiến công-cuộc mục-vụ mang tính chữa-lành. Và, không có cách 
nào khác để thuyết-phục toàn-gia của Ngài, ngoài những việc như thế. Đặc-biệt 



hơn, là đối với thế-giới Địa Trung Hải chuyên để tâm/chú ý đến giá-trị trọn vẹn như 
thế. 
 
   Thành thử, ta cũng không lạ gì khi thấy có lần Đức Giêsu ra đi theo cách rong-
ruổi-đường-trường, nhưng lại thấy bào-đệ Ngài là ông Giacôbê-Hậu vẫn dứt khoát 
muốn ổn-định cơ-ngơi ở Giêrusalem quyết nhận-lãnh trọng trách được mọi người 
giao-phó.                              
 
   Có truyện kể khác nhằm soi-dọi cho thấy lý-do tại sao Đức Giêsu lại cứ muốn 
‘rong-ruổi-đường-trường’ như tác giả Mác-cô từng kể ở trình-thuật đoạn 1 câu 35-
38, bảo rằng: 
 

“Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng 
và cầu nguyện ở đó. Ông Simôn và các bạn kéo nhau đi tìm. Khi gặp 
Người, các ông thưa: "Mọi người đang tìm Thầy đấy!" Người bảo các 
ông: " Nào ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh để Tôi còn 
rao giảng ở đó nữa, vì đó là lý-do để Tôi đi đến.” 

 
   Và rồi, Ngài vào nhà ông Simôn Phêrô chữa-lành cho nhạc-mẫu ông và người 
trong làng lâu nay đau/yếu vẫn tập-họp ở trước cửa. Ai từng sống ở Địa Trung Hải 
đều đoán được rằng: nhà ông Phêrô ở, đã trở-thành nơi dành cho các vị trung-
gian/môi-giới kể cả Đức Giêsu tới đó mà chữa lành cho người đau/yếu, rất rối bời. 
Thế nhưng, sáng sớm ngày hôm sau, Ngài đã ra đi tìm nơi hoang sơ/hẻo lánh để 
nguyện cầu. Kịp đến khi, ông Phêrô bắt gặp Ngài đang ở đó, đã tìm cách thuyết-
phục Ngài về, nhưng Ngài nói: “Nào ta đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh để 
Tôi còn rao giảng ở đó nữa, vì đó là lý-do để Tôi đi đến.”       
 
   Tác-giả Mác-cô cũng viết lên cốt truyện như thế, ngõ hầu chứng-tỏ Đức Giêsu 
từng chống-đối ông Phêrô, bởi theo quan-điểm của tác-giả Máccô, thì: các Đấng bậc 
đều có lập-trường khác nhau rất nhiều. Ông Phêrô những muốn Đức Giêsu ổn-định 
mọi sự để làm trung-gian/môi-giới chữa-lành cho ‘khách’ là những người đau/yếu 
cần quan-tâm nhiều nhất. Trong khi đó, Đức Giêsu lại cứ ra đi do bởi Ngài muốn 
cống-hiến cho mọi người một Vương-Quốc-Nước-Trời không có trung-gian/môi-giới 
những bán/buôn cho bất cứ ai cần đến Ngài. Việc san-sẻ quà-tặng tinh-thần và vật-
chất và cả các ‘phép lạ/sự lạ’ lẫn ‘tiệc-bàn-rộng-mở’ không thể tập-trung một nơi, 
một chỗ được. Bởi nơi đó, sẽ đầy tính quan-liêu và hệ-cấp trên/dưới. Không thể nói: 
nơi này hay hơn nơi kia ở trên đó; chốn này hơn hẳn mọi chốn/mọi nơi, rất ở dưới.  
 
   Nói cách khác, làm như thế sẽ huỷ-diệt đặc-trưng/đặc-thù làm biểu tượng cho 
cộng-đoàn-rộng-mở cách triệt-để mà Đức Giêsu muốn loan báo. Bởi, với Đức 
Giêsu, Vương-Quốc-Nước-Trời rộng-mở không do Ngài cống-hiến qua tư-cách ‘chủ-
nhân-ông’ hoặc như người trung-gian/môi-giới những bán/buôn cho ‘khách’ như 
người yếu/đau sầu/buồn. 
 
   Vương-Quốc-Nước-Trời, là cộng-đoàn triệt-để không tạo môi-giới bán/buôn dù 
theo cách đồng-đều, bởi trong đó các cá-thể đều có quan-hệ trực-tiếp với nhau và 
với Thiên-Chúa, là Đấng ta không thể coi Ngài là Trung-gian/Môi-giới cho chốn-miền 
nào đã định sẵn hoặc thiết-lập từ trước đó. Chính đó mới là vấn-đề. Cho mọi người.           
                          



  

Chương 6 
 

Đức Giêsu có dự-tính  
thiết-lập đạo nào mới không? 

 
 

“Là người Do-thái thuộc phái ngộ-đạo, xin hiểu cho là tôi vẫn ở 
vào tư-thế biết kính-trọng vũ-trụ vạn-vật, và luật thiên-nhiên. 
Làm sao và khi nào thì vũ-trụ khởi-đầu, điều này chắc sẽ vượt 
tầm hiểu-biết của chúng ta lúc này và sẽ còn vượt quá bất cứ 
kỳ-vọng nào về một hiểu biết, vào thời sau.  
 
Trong lúc chờ-đợi một kết-quả khả-quan từ nay đến ngày đó, tôi 
nghĩ: mọi sự việc tiến-hoá sẽ tùy thuộc vào chúng-dân như ông 
đây từng tỏ cho mọi người biết: ông là người không muốn gìn-
giữ bất cứ sự chính-thống nào mang tính cứng ngắc. Và, chính 
ông cũng là người can-đảm dám đứng lên nói rõ những điều 
như thế.”        

  Thêm một vị từ bang Illinois viết về. 
 

“Trong sách ông viết có tựa đề là: “Đức Giêsu: Một Tiểu-Sử Đầy 
Tính Cách-Mạng”, ông cũng như tôi, chúng ta đều mang mặc và 
tỏ-bầy nỗi sầu-buồn khi muốn giải-mã tính huyễn-hoặc/huyền-
thoại mà truyền-thống trong Đạo từng ôm-ấp rất nhiều năm. Có 
một lúc, người anh/em trong nhóm chúng tôi từng phát-biểu, là: 
“Ông đây là người từng loại bỏ Sự-kiện Giáng Sinh, rồi đến  
phép lạ và bây giờ lại bác-bỏ cả sự-kiện Phục Sinh nữa.”  

 
Thật ra, ta không thể giúp-đỡ bất cứ ai đi về với lòng mình rồi tự 
hỏi: âm-nhạc và nghệ-thuật lỗi-lạc xưa nay từng gợi hứng cho 
nhiều người viết truyện kể đến như thế; và, cả các đoạn Kinh 
thánh cũng gồm đầy truyện kể, cũng được gợi hứng từ đó không 
hơn không kém.  
 
Tuy thế, chúng tôi thừa biết là ông đây chẳng loại-bỏ truyện kể 
nào như thế cả. Theo cách nào đó, các truyện kể cũng mang-
mặc sự-thật tràn-đầy ngay đây, rằng: truyện như thế không 
chấp-nhận áp-lực nặng-nề có từ chủ-trương hiểu Kinh-thánh 
theo nghĩa đen mà thật ra, cốt truyện trong Kinh Sách không hề 
chứa-đựng nghĩa đen nào như thế hết.”  

               Một nhóm bạn hữu từ bang Ohio viết về. 
 

“Phần đông chúng ta lại không nghĩ ra rằng: Đức Giêsu, với tư-
cách là nông-gia ở huyện nhà, lại có thể dẫn-dắt nhiều người 
vào cuộc cách-mạng xã-hội, như thế. Tầm nhìn Ngài vẫn có, 
luôn bao gồm một đồng-đều, sự công-chính, không kỳ-thị, uy-
lực chữa-lành, giải-quyết được nhiều sự việc. Vâng. Chúng ta 
thừa biết: đây là công-trình của Đạo Chúa. Nhưng, đã nhiều lần 
ta thường nghĩ: chính Đức Giêsu đã “mang nặng trọng-trách ấy”. 

Một nữ phụ ghi thư gửi từ bang Illinois. 
 

“Bằng tất cả lòng thành-thật, chúng tôi những muốn ông cứu-xét 
các vấn-đề hỏi rằng: Ông có từng sống vào thời đó hay không, 
khi Đức Giêsu thực-thi sứ-vụ thừa-sai của Ngài? Phải chăng 



ông đây cũng đã có mặt vào lúc Đức Giêsu chịu đóng đinh và đi 
vào lòng đất đấy chứ?  
 
Giả như ông không có mặt vào khi ấy, thì làm sao ông lại dám 
tự cho mình có thẩm-quyền để phán-định sự việc nào đã xảy ra 
và tại sao nó lại xảy ra? Chúng tôi đây, tự biết mình không đủ 
thẩm-quyền để định-vị được nhiều chuyện, nhưng vẫn tin vào 
sự sống-lại của Ngài, như sự việc được xác-định từ nhiều 
chứng-nhân có mặt vào thời đó.”  

Một nhóm tín-hữu sống ở bang Illinois.              
 

“Giả như Đức Giêsu là người chỉ sống mỗi đời dân-dã ở thôn-
quê mà thôi, thì ấn-bản tiếng Do-thái của Viện Triết-Học Yếm 
Thế sẽ là mẫu-mã, để ta đích-thực sở-hữu, đích-thực sống trong 
tương-quan thoải-mái/dễ-chịu, có việc làm thẳng-thắn và chắc 
chắn; rồi ra ta lại cũng lấy vợ lấy chồng được nữa!? 

Một người viết từ bang Arizona. 
 

“Trước đây, qua những tháng ngày dùi mài kinh-sử ngồi ở 
trường/lớp Trung-học, rồi Cao-đẳng đệ tam cấp… tôi thật không 
thể chấp-nhận loại-hình thần-thoại xoay quanh các trình-thuật 
Tin Mừng và cuộc sống của Đức Giêsu mà tôi từng biết từ Hội-
thánh…  
 
Các sách do ông viết, đã khoả lấp nhu-cầu tôi cần đến để khám-
phá ra những gì thực-sự được Đức Giêsu giảng-dạy và sống-
thực. Tôi tuyệt đối rất thích và không thể loại-trừ những chuyện 
như thế xuống dưới thấp!  
 
Đọc sách ông viết, tôi bị đánh động rất nhiều do bởi sự-kiện, là: 
thông-điệp Đức Giêsu gửi đến có lẽ là sứ-điệp gay-go nhất để ta 
đeo đuổi và sống. Là, mở tâm can mình ra, mà đến với những 
người bị bỏ rơi bên ngoài xã-hội, ngõ hầu giúp họ được chữa 
lành và ngồi cùng bàn ăn chung/uống chung với những người 
sở-hữu rất ít hoặc chẳng có gì gọi là tài-sản hết. Thế nhưng, ít là 
bây giờ, tự tâm-thân tôi biết là tôi đang đi đúng đường do tôi 
chọn lựa.” 

Một giáo-dân viết từ bang Virginia. 
 

 

Phải chăng Đức Giêsu đã thiết-lập tôn-giáo mới là Đạo 
Chúa; hoặc ít ra, Ngài cũng đã kiến-tạo một Giáo-hội 
tách-bạch gửi đến Kitô-hữu chứ?      

 
   Trả lời câu hỏi này phải là chữ KHÔNG rất to đùng. Nhưng, điều đó không có 
nghĩa bảo rằng: Đức Giêsu chưa từng thiết-lập chương-trình nào đặc-biệt hết. Chắc 
chắn Ngài hơn cả những người có nhìn-xa-trông-rộng từ lúc ấy đã có ý-tưởng về 
Thiên-Chúa. Quả là, Ngài từng có ý-định giúp-đỡ mọi người để họ sống-thực một 
cuộc sống do Chúa yêu-cầu.  
 
   Ý-định của Ngài, là: tái-lập cộng-đoàn nông-gia đặt dưới gọng kềm gay gắt từ đế-
quốc La Mã vốn chủ-trương thực-dân-hoá và thành-thị-hoá mọi chốn miền ở dưới 
trướng. Ngài thực-hiện, bằng cung-cách loan-báo một lý-tưởng thần-thiêng cho thấy 
Thiên-Chúa công-bằng triệt-để ở Vương-Quốc đồng-đều, hiển-lộ. Mượn ý-tưởng từ 
câu hỏi do anh/chị đưa ra, tôi tự hỏi: Đức Giêsu có là người “độc-quyền/độc-trị” nơi 



Vương Quốc của Ngài không? Hoặc, Ngài có tiếp-tục sự việc ấy bằng một chương-
trình xã-hội đề ra cho mọi người, cả những người vốn dĩ tham-gia vào Vương-quốc 
của Ngài hay không? 
 
   Tôi từng nhấn mạnh nhiều lần, ở sách này, khi bảo rằng: Đức Giêsu đến từ giai-
cấp nông-gia, ở dưới thấp. Nay, điều quan-trọng là: ta nên có cái nhìn gần-cận hơn 
về những gì mang ý-nghĩa một sứ-vụ mà Đức Giêsu thực-hiện như chương-trình 
thực-thụ. 
 
   Ta cần khởi-đầu bằng việc công-nhận rằng: giai-cấp nông-gia - đặc-biệt hơn cả, 
như ở Palestin vào thế-kỷ thứ nhất, lúc còn ở bên dưới gót giầy quyền-lực đầy o-ép-  
mọi người khi ấy đều phải có quyết định then-chốt là làm sao để tất cả chống lại việc 
ấy. Và, chắc chắn mọi người trong nước đều làm thế bằng cách này hay cách khác, 
thôi.  
 
   Một số nhà nhân-chủng-học đã phân-biệt hình-thái mở rộng, ngoại-lệ, kín-đáo 
hoặc hình-thức thông-thường của lực-lượng chống đối xuất từ phía nông-gia dân-
dã. Ta có khuynh-hướng chỉ suy-tư về đề-kháng nào rõ ràng không úp mở như một 
khởi-nghĩa hoặc nổi loạn. Nhưng, những chuyện như thế, thường chỉ là nỗ-lực 
tuyệt-vọng ở vào phút chót và việc như thế, thường kết-thúc một cách não-nề, đầy 
thất-bại.  
 
   Tuy vậy, có thứ khởi-nghĩa không úp mở phản-ứng mỗi ngày nhưng vẫn chỉ âm-ỉ 
ở bên dưới mặt phẳng lì ở bên ngoài. Thế nên, nó không bị phát-giác cách dễ-dàng, 
hoặc dễ bị trừng-phạt, loại-trừ theo cách có hiệu-năng. Mọi việc, từ phá-hoại ngấm-
ngầm, đến cướp-cạn hoặc đốt-cháy cách âm-ỉ, hoặc hoạt-động cách âm-thầm, đều 
mắc phải nhiều lỗi lầm là: không tạo hình-thức chống-đối thường thấy mỗi ngày hầu 
duy-trì phẩm-cách của người bị o-ép, mà không bị dẫn đến chỗ chết. 
 
   Việc phân-biệt giúp ta định ra được những đáp-ứng từ phía nông-gia/dân-dã 
chống-đối quyền-bính La Mã ở Do-thái hồi thế-kỷ thứ nhất. Ở đó cũng như các nơi 
khác, các khởi-nghĩa thường không bắt đầu bằng một nổi-dậy ngay lập tức; dù đó 
có là điểm then-chốt khiến kẻ đàn-áp thấy được vấn-đề ngay từ đầu. Chắc chắn, 
nhiều hình-thái chống-đối không úp mở tựa hồ các vụ phản-kháng không vũ-trang, 
những vụ cướp-cạn có vũ-khí và/hoặc do ngôn-sứ khải-huyền cũng như các nhà 
lãnh-đạo này/khác có tính thiên-sai đặc-phái từ trời cao.  
 
   Ta mô-tả tình-tiết các hình-thức đối-kháng tựa hồ như thế cùng các cuộc nổi loạn 
rút kinh-nghiệm từ cổ-sử do sử-gia thuộc giòng-dõi quí-tộc là Josephus ghi lại. Bởi, 
các quan-sát-viên được tuyển-chọn, cũng chú ý đến hình-thái đối-kháng cởi mở, 
hiển-nhiên này.  
 
   Tuy thế, hình-thức công khai chống-đối vẫn như mút đầu của tảng băng nổi về 
tình-trạng chao-đảo của nông-gia, mà thôi. Phần lớn các chống-đối vụn-vặt, được 
giấu kín bên dưới mặt phẳng im-lìm không lộ cho giới cầm-quyền biết, khiến dễ trở-
thành mục-tiêu họ nhắm đến, mà triệt-hạ. 
 
   Có lẽ, ở đây, tôi nghĩ mình cũng nên sử-dụng truyện minh-hoạ rút từ lai-lịch của 
riêng tôi. Câu truyện, được minh-hoạ từ các truyện kể xảy ra vào nhiều thế-kỷ trước, 
xuất từ cuộc lưu-đày của tầng lớp quí-tộc người Ái-Nhĩ-Lan từng bị giới tuyển-chọn 
người Anh giành quyền thay thế.      
 
   Cuối thế kỷ thứ 19, nhà săn bắn người Anh tên Donegal có hỏi một nông-gia 
người Ái Nhĩ Lan một câu tương-tự như:  
 

-Này anh bạn tốt lành, có phải giới quí-tộc của tôi đã đi qua lối này, không?  



-Đúng thế, thưa quan lớn!  
-Lâu mau rồi vậy? 
-Dạ thưa, có đến cả ba trăm năm rồi, cũng không ít đâu thưa quan lớn! 

 
   Thế đó, là ví-dụ cụ-thể về hành-xử tương-đối an-toàn để việc chống-đối cứ lập đi 
lập lại mãi, vào mọi thời. 
 
   Lý-luận tôi đưa ra để nói về sứ-vụ của Đức Giêsu là thế này: Những gì lâu nay 
Ngài từng làm chắc chắn được định-hình tại đường ranh biên-giới giữa việc chống-
đối không úp mở và ngấm ngầm hoạt-động.  
 
   Mặt khác, sự thể chống đối một cách không úp mở còn đi xa hơn việc chỉ mỗi chơi 
trò lờ-vờ, tưởng-tượng một hình-thái trả-thù hoặc kể lại truyện tích có từ thời tổ-phụ 
Môsê hoặc Đavít, vẫn rất cổ. Việc Đức Giêsu công-khai cùng ăn cùng uống chung 
đụng mọi người và chữa-lành miễn-phí ngay tại đường ranh cách-biệt giữa việc âm-
thầm và chống-đối không úp mở, giữa động-thái công-khai khởi-nghĩa và bí-mật 
hoạt-động, giữa cá-nhân riêng-tư và công-khai hành-xử giữa phố/chợ. Nhưng, dù 
sao, tôi vẫn nhấn mạnh một điều, rằng: sứ-vụ kình-chống của Ngài đều rất khởi 
động. 
 

Theo ông, đối-kháng như thế phải chăng chỉ là ứng-đáp từ 
phía Đức Giêsu mà thôi không? Hay, ta phải hiểu đó như việc 
Ngài dấy lên một phong-trào xã-hội nào đó chăng? Có phải 
Ngài muốn đưa người khác đi vào sứ-vụ của Ngài?                        

 
   Phải công-nhận là: việc dùng cụm-từ “sứ-vụ” cốt để mô-tả những gì Đức Giêsu 
từng thực-hiện, bởi: việc Ngài làm, mang nhiều ý-nghĩa hơn lối sống riêng-tư của 
Ngài. Dĩ nhiên, ý của tôi không phải bảo: ta nên hiểu cụm-từ “sứ-vụ” là toàn-bộ 
công-trình Ngài quyết làm; chẳng hạn như hành-trình kéo dài nhiều tháng/ngày của 
ông Phaolô xuyên vùng Địa Trung Hải, cũng là những điều nói về việc rao-giảng Tin 
Mừng của các tín-hữu thời sau này. Nhưng đối với riêng tôi, rõ ràng là: Đức Giêsu 
có tầm-nhìn tuyệt-vời về Vương-Quốc-Nước-Trời ở đây, dưới đất này; và Ngài đã 
sống-thực tầm nhìn ấy.  
 
   Cũng thế, những gì còn rõ hơn nữa, đối với tôi, là việc Ngài trợ-lực rất nhiều người 
khác để tất cả sẽ tham-gia/can dự một cách năng-động trong sứ-vụ này, với Ngài. 
 
   Hẳn bà con còn nhớ, chính ông Gioan Tẩy Giả cũng đã lập nên cộng-đoàn gồm 
những người được tẩy rửa, để rồi họ sẽ lan-truyền xuyên-suốt đất/miền người Do-
thái ngõ hầu kỳ-vọng Thiên-Chúa có hành-động trà thù giùm cho họ. Tôi vẫn nghĩ: 
Đức Giêsu khi xưa cũng thiết-lập phong-trào nào đó, nhưng Ngài vẫn đính kèm một 
sứ-điệp rất khác từ một Thiên-Chúa, cũng khác lạ. Ta có thể gọi sự việc này là tình 
thân-thương kết bạn nhiều hỗ-trợ và đỡ-nâng. 
 
 

Có thể nào, xin ông tóm gọn cho chúng tôi biết sứ-vụ 
của Ngài gồm những gì?         

 
   Ở phần trước, tôi có mô-tả việc Đức Giêsu thực-thi “tiệc bàn rộng mở” và Ngài 
cũng đã chữa-lành miễn phí rất nhiều người. Theo tôi, sứ-vụ của Ngài đặt nền-tảng 
thế này: Ngài mời gọi mọi người mặc vào mình lối sống có thách-thức, nhưng đầy 
trợ-lực. Trọng-tâm cuộc vận-động do Ngài thành-lập từ đầu là cùng tham-gia “tiệc 
bàn rộng mở” và Ngài còn chữa-lành miễn phí cho nhiều người. Phối-hợp việc sẻ-
san chất-lượng ăn uống bằng chất-liệu thiêng-liêng để chữa-lành như thế, còn thấy 
rõ nơi cốt-lõi của sứ-vụ Đức Giêsu thực-hiện.  



 
   Tiến-trình này, còn đưa vào thứ linh-đạo khác biệt hẳn về nền-tảng. Sự việc này, 
nhằm mục-tiêu đưa các bản-thể gộp chung vào cộng-đoàn vốn trải-nghiệm tình 
thương-yêu Chúa đặt nơi bạn đồng-hành cùng một cảm-tính, không chỉ ngang qua 
mỗi động-thái đồng-hành ấy, mà thôi. Ngài không theo hệ-cấp trên/dưới nối kết chủ-
nhân với người trung-gian/môi giới; cũng chẳng kết-hợp với người ở thế đứng trung-
lập trong xã-hội vốn tạo cơ-cấu Đạo/đời ở Địa Trung Hải. Đức Giêsu sống-thực 
quan-hệ rộng mở và trực-tiếp với Thiên-Chúa và Ngài mời gọi mọi người hãy hành-
xử giống như Ngài. 
 
   Vương-Quốc-Nước-Trời không là chương-trình dành cho người đơn chiếc, tách-
biệt nhưng là đường lối sống đại-đồng có trợ-lực người tham-gia/can-dự để họ có 
thể tiếp-cận trực tiếp với Thiên Chúa, thay vì trở-thành thứ gì đó thay cho thách-thức 
này. 
 
   Xin hãy cùng tôi đọc các đoạn Tin Mừng từng đề-cập đến sứ-vụ này: 
 
 “[Đức Giêsu] bảo các ông: 

Anh em hãy ra đi. Này, Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. 
Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. 
  
“Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: "Bình-an cho nhà này!" Nếu ở đó, có 
ai đáng hưởng bình-an, thì bình-an của anh em sẽ ở lại với người ấy; bằng 
không thì bình-an đó sẽ trở lại với anh em. Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho 
ăn uống thức gì, anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. 
[Với tác-giả Luca thì như thế; còn tác-giả Mát-thêu lại gọi đó là thực-phẩm] 
Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia.  
 
“Vào bất cứ thành nào được người ta tiếp đón, hãy cứ ăn những gì người ta 
dọn cho anh em. Hãy chữa-lành người đau yếu trong thành, và nói với họ: 
"Triều-Đại Thiên-Chúa đã đến gần các ông." Nhưng vào bất cứ thành nào mà 
người ta không tiếp đón, thì anh em hãy ra quảng-trường mà nói: "Ngay cả 
bụi trong thành các ông dính chân chúng tôi, chúng tôi cũng xin giũ trả lại các 
ông. Tuy nhiên, các ông nên biết điều này: Triều-Đại Thiên-Chúa đã gần kề." 
(Lc 10: 2-11, cộng thêm một đôi điều để nhấn mạnh) 

 
 
   Ở đây, một số câu hỏi cần đặt ra để ta tra-vấn đoạn này. Trước nhất, hỏi rằng: Ai 
là người được Đức Giêsu sai lên đường thực-hiện sứ-vụ như thế? Trình-thuật tác-
giả Thomas ghi, chỉ nói: họ là những người “dấn bước theo” Ngài, thôi. Còn, trình-
thuật Tin Mừng Nguồn (tức Quelle) lại qui về “70 tông-đồ khác”.  
 
   Trong khi đó, trình-thuật tác-giả Mác-cô qui về nhóm “Mười Hai”. Nên, câu trả lời 
của tôi ở đây, cho vấn-nạn này là: các vị được Đức Giêsu sai đi, không thuộc 
nhóm/hội gần-cận với Ngài và chẳng phải môn-đồ đặc-biệt. Nhưng, có thể là, một số 
các vị lại không là người từng tự-ý từ-bỏ hết mọi sự, mà là thừa-sai vừa để mất tất 
cả mọi thứ. Các vị này được định-danh là người tách-bạch nghèo đói khỏi niềm 
tuyệt-vọng.  
 
   Ở nơi đó, đã thấy ló rạng tiến-trình thành-thị-hoá do người La Mã áp-đặt nặng-nề 
lên những người nhà quê chân-chất, ở thôn làng. Không phải mọi nông-gia đều ra 
như tuyệt-vọng hết, nhưng cuộc sống của họ lại đã trở-nên bấp-bênh, bất ổn. Theo 
tôi, Đức Giêsu đã tạo hệ-thống chữa-lành mang tính khải-huyền sẻ-san cho mọi 
người hệt như ông Gioan cũng đã tạo hệ-thống các kỳ-vọng được san sẻ. 
 



   Điểm đặc-trưng/đặc-thù tôi đưa ra để bàn về chuyện này, là cụm-từ “vốn dĩ là 
người…” Kịp khi tác-giả Mác-cô kể truyện, ông đã đặt vào miệng Đức Giêsu lệnh-bài 
sai nhóm Mười Hai ra đi từng hai người một. Ở đây, ta nên hỏi: sao lại thế? Nhìn về 
đoạn trước, khi hướng về truyện kể mang tính biểu-trưng để ta được học nhiều điều 
hơn nữa. Học kỹ-lưỡng các chương/đoạn nói về Phục Sinh - như truyện “Trên 
đường Emmaus” chẳng hạn, ta nhận ra được ý-nghĩa làm nền cho việc thực-hiện 
thừa-sai theo phương-cách đi từng cặp “hai người một”.  
 
   Truyện kể về hai đồ-đệ dấn bước theo chân Đức Giêsu đi từ Giêrusalem đến 
Emmaus vào Chúa Nhật Phục Sinh hôm ấy, thì: một vị mang tên Cleopas, là nam-
nhân. Còn vị kia, không được nêu danh-tánh, nhưng ta vẫn đoán được vị ấy là nữ -
phụ. Tuy thế, cũng nên nhớ rằng: thừa-tác-viên nữ này chưa từng được Kinh Sách 
định-danh gọi là vợ của đồ-đệ mang tên Cleopas, bao giờ hết. Nên, ta phải hiểu câu 
“Hãy đi từng cặp hai người một” theo nghĩa nào, ở đây? 
 
   Tác-giả Phaolô, khi bàn về sinh hoạt mục-vụ của ông ở “thư thứ nhất gửi giáo-
đoàn Côrinthô”, ông lại viết: “Phải chăng tôi không có quyền đem theo một chị/em 
tín-hữu như tông-đồ khác, như anh em của Chúa và như ông Kê-pha sao?” (ICor 9: 
5)        
 
   Tiếng Hy-Lạp, nghĩa đen của cụm từ “chị-vợ” dịch sang Anh-ngữ lại trở-thành “là 
vợ và cũng là kẻ tin”. 
 
   Ông Phaolô, trên thực-tế, không lập gia-đình với ai hết. Thế nên, theo tôi thì, khi 
định-danh bằng cụm-từ “chị-vợ”, ta không nên qui về người phối-ngẫu trong hôn-
nhân, mà chỉ là thừa-tác-viên nữ từng tháp-tùng các nam thừa-tác-viên như ta 
thường thấy thế-giới bên ngoài làm thế. Nữ-phụ đi cùng đồ-đệ Cléopas ấy, chắc-hẳn 
không là ai khác ngoài bà vợ của ông. Thế nhưng, hỏi rằng: Sao phải đi từng cặp 
hai người một như thế? Câu trả lời, hẳn sẽ rõ là: có làm thế mới, bảo-vệ được nữ 
thừa-tác-viên về mặt xã-hội, vốn dĩ là người từng lữ-hành ở thế-giới do nam-nhân 
chuyên cầm-cân-nẩy-mực, chuyên khuynh-loát theo cung-cách rất bạo-lực.  
 
   Theo tôi, đó là chủ-đích ban đầu của Đức Giêsu khi Ngài sai-phái mục-tử “đi-từng-
cặp-hai-người-một” cốt để cho nữ-giới cũng được phép làm công-tác mục-vụ, như 
nam-nhân. Sinh-hoạt mục-vụ “đi-từng-cặp” như thế có nghĩa rất rõ ở điểm: nó không 
chỉ giúp ta hiểu được ý của Đức Giêsu, nhưng còn cho phép nữ-giới có vai-trò đáng 
kể nơi Đạo Chúa, ở thời hiện-đại.  
 
   Đoạn trích trên, giúp ta có cái nhìn thận-trọng hơn qua lời dặn: “Đừng mang theo 
túi tiền, bao bị, giày dép [đó là lời dặn-dò các giới-chức]. Cũng đừng chào hỏi ai dọc 
đường.” Đây là hình-ảnh về những gì mà ngày nay ta thường gọi là “qui-định về sắc-
phục” đặt ra cho cuộc vận-động Vương-Quốc-Nước-Trời. 

            

Qui-định phục-sức ở Vương Quốc Nước Trời gồm 

những gì? 

   Vâng. Thật ra, phải nói: đây là qui-luật rất gắt gao trong điều-lệ về mục-vụ. Dĩ 
nhiên, quan-điểm ở đây, chỉ là chủ-trương tương-đối về qui-cách phục-sức mà thôi. 
Trên thực tế, ta thấy ở các ấn-bản thời sau này, khi kể truyện, tác-giả cũng sử-dụng 
văn-phong/thể-loại hệt như ở trình-thuật Máccô nói về phục-sức theo cách nhẹ-
nhàng hơn.  

 
   Rõ ràng là: các thừa-sai mục-vụ được dặn là: đừng nên mang tiền bạc, bao bị, 
giày dép hoặc đưa-dắt nhân-viên đi cùng. Riêng tác-giả Mác-cô lại cho phép các vị 
này được dắt theo nhân-viên mình cùng đi và vẫn mang giầy dép mà chẳng có vấn-
đề gì hết. Có nhóm/hội còn triệt-để hơn nữa bằng việc đòi-hỏi các thừa-sai phải tuân 



giữ thủ-tục rửa chân hoặc việc gì khác nữa. Ngài nay, thực-tế cho thấy: thời gian 
qua, Giáo Hội lại đã và đang điều-chỉnh lối sống của Đức Giêsu Lịch sử sao cho 
thích-hợp nhu-cầu của Giáo hội thời hiện-tại.  
 
   Thành thử, ta có thể kết-luận ở đây mà bảo rằng: việc dặn-dò thừa-sai không nên 
mang tiền bạc, bao bị, giày dép, không dắt nhân viên đi cùng; và khi chào/hỏi bất cứ 
một ai cũng chỉ nên chào và hỏi theo cách thông thường như Đức Giêsu từng dặn. 

 
 

Vậy, Đức Giêsu có đề ra qui-định nào chặt-chẽ về việc 
chuẩn-bị và xử-sự ở trên đường không?          

 
   Để có được mấu-chốt căn-bản hầu trả lời cho đúng phép, xin được đưa-dẫn quí vị 
đi một vòng quanh Địa-Trung-Hải xem cách xử-sự của các thừa-sai nòng-cốt ở thế-
kỷ đầu, tức: những vị đã tuân-lệnh hành-xử như Đức Giêsu từng dạy dân thường ở 
huyện về chuyện: sống làm sao và rao giảng thế nào và phục-sức những gì cho phải 
đạo. Ở đây, tôi qui về phong-trào triết-học được gọi là thuyết “Khuyển-nho” hầu xem 
xét sự việc cho rõ. 
 
   Ngày nay, mọi người dùng cụm-từ “Khuyển nho” để mô-tả những người không tin 
chuyện gì hết; hoặc để nói về các vị luôn nghi-ngờ đủ mọi thứ.  Thế-kỷ đầu, việc này 
không đơn-giản chỉ mang nghĩa như động-thái không tin-tưởng theo triết-học, nhưng 
là cách đối-kháng thực-tế để chống lại mọi giá-trị về văn-hoá. Giới Khuyển-nho thời 
đó, từng ra nỗ-lực quyết đạt cho được niềm hạnh-phúc bằng vào động-thái thoát 
khỏi vòng cương-toả của ước-vọng hoặc cảm-xúc cũng như khước-từ mọi thái-độ 
kềm kẹp, có quyền-lực, có cả tài-sản và cuộc sống gia-đình nữa. 
 
   Qui-định phục-sức cách đặc-trưng/đặc-thù như: đeo ba-lô, dắt-díu nhân-viên đi 
cùng và mặc quần áo xốc-xếch, tả tơi, dơ bẩn có khi còn để lộ bờ vai trần, vẫn là 
điều ta cần bàn. 
 
   Thông thường thì, khi thực-hiện thừa-sai/mục-vụ ở đâu cũng thế, các vị này đều 
không mang giầy dép cũng chẳng để râu/tóc bù-xù tua-tủa như đám “hippies” hồi 
thế-kỷ đầu đời chuyên ăn vận theo cách bi-ai/khổ-ải cốt để chối-bỏ mọi giá-trị vật-
chất của xã-hội. Nhóm Khuyển-nho, bởi đó, là phong-trào khởi-nghĩa chống qui-ước 
xã-hội và đặc-biệt tham-gia việc chất-vấn quyền-thế cùng những qui-định về lề-lối 
thống-trị hoặc về triều-đại của vua quan/lãnh chúa. 
 
   Hẳn ta còn nhớ truyện kể nổi bật về trường-hợp nhà Khuyển-nho nọ là Diogenes 
từng yêu-cầu Alexandre Đại-Đế liệt-kê danh-sách những gì đại đế từng ước-nguyện, 
và yêu-cầu người chiến-thắng hãy ra khỏi ánh hào quang chói-lòa của ông, thôi. 
Truyện nổi tiếng ấy lại đã đưa ra vấn-đề như sau: Ai mới thực là người cầm-cân-
nảy-mực, tức những người ham muốn hết mọi sự; hoặc người chẳng có nhu-cầu 
nào hết? Ai đích-thực là người giàu-sang/phú-quý? Phải chăng họ là những người 
muốn nắm hết mọi quyền ở Châu Á hoặc người chỉ hài-lòng mỗi ánh mặt trời nhỏ 
nhoi, thôi? Giới Khuyển-nho có cuộc sống và cách phục-sức theo khuôn-thước của 
sân khấu ngoài trời giữa bá quan thiên-hạ, rất bình thường. Bởi thế nên, họ mới đặt 
dấu hỏi giả-định lên nền văn-hoá/văn-minh của họ nữa. 
 
   Giả như giới Khuyển-nho ở Địa Trung Hải đề ra thứ gì đó giống như phong-trào do 
Đức Giêsu tạo-lập, thì cả hai hẳn sẽ phải đề ra qui-định phục-sức cho chuẩn-mực 
mỗi khi lên đường giảng-rao, tức: không mang giày dép và cũng không cần-thiết 
phải chào hỏi/chuyện vãn theo kiểu tầm-phào, lao-xao trên đường, dù họ có thẳng-
thắn bất-đồng chuyện gì không. Ở đây, cũng nên nói thêm về túi xách, bao bị và việc 
để cho nhân-viên cùng đi theo mình. 
 



   Thật ra thì, cụm-từ “bao bị đựng tiền” là lối dịch không được chuẩn cho lắm. Bởi, 
với ta, nó mang nghĩa khác hẳn câu ta thường nói về tiền-tài/của-cải để lót túi. Dịch 
tiếng Hy-Lạp cho hay, phải gọi đó là “ba-lô đựng đồ vật”, mới đúng. Bởi, đối với 
đấng-bậc thuộc phái Khuyển-nho, thì: những gì mang tính biểu-trưng, lại mang 
nghĩa tự mình có đủ mọi thứ, tức: không cần mang nhà cửa/tài-sản đi theo mình. 
Mọi điều cần-thiết, ta đều có thể để trong ba-lô nhỏ đeo lủng- lẳng trên vai mình, 
thôi. Với đồng-môn đi cùng, cũng thế. Câu này cốt diễn-tả tình-huống “rày-đây-mai-
đó” của thừa-sai, tức sự-việc cho thấy các vị này luôn rong-ruổi-đường-trường rất 
linh-đạo, ở đâu đó. Thành thử, đeo ba-lô và dắt nhân-viên đi cùng, là câu nói tượng-
trưng cho sự việc mình tự sắp-sửa mọi thứ để có thể đi vào khắp chốn. 
 
   Ngược lại, sứ-vụ thừa-sai của Đức Giêsu được kể là Ngài không mang theo ba-lô 
cũng chẳng có nhân-viên hoặc người hầu đi theo Ngài bao giờ. Đây là điểm khác-
biệt rất đáng kể, và ta cũng nên hỏi: điều đó có nghĩa gì? Theo tôi, việc này có nghĩa 
là: trong khi giới Khuyển-nho mải lo nhấn mạnh vào đặc-tính “tự mình sắp-sửa đủ 
mọi thứ”, thì thừa-sai Đức Giêsu lại đặt nặng vào sự-kiện tùy thuộc của chung mọi 
người.  
 
   Giới Khuyển-nho không cần đến ai và họ cũng chẳng muốn thứ gì hết. Còn,  thừa-
sai Đức Giêsu vẫn cần thức ăn và chốn ấm để ngơi-nghỉ do người khác chu-cấp, để 
rồi cùng nhau san-sẻ ở “tiệc bàn rộng mở” hầu chữa-lành miễn phí. Cả hai đều rong-
ruổi-đường-trường. Nhưng, trong khi giới Khuyển-nho là kẻ đơn-thương-độc-mã tự 
mình có đủ mọi thứ, thì thừa-sai Đức Giêsu lại tùy-thuộc cộng-đoàn mới thành-lập, 
mà họ chưa bao giờ gặp. 
 
 

Có phải ông muốn nói: Đức Giêsu đã thích-ứng một số 
tư-tưởng từ phái Khuyển-nho hay không? 

 
   Ta thực sự không rõ Đức Giêsu khi xưa có nghe nói gì về giới Khuyển-nho không. 
Nhưng, quan-điểm tôi đưa ra, ở đây, không phải bảo rằng: Đức Giêsu từng mượn ý-
tưởng của người khác hoặc Ngài cũng bắt-chước cung-cách hành-xử của giới 
Khuyển-nho hầu thực-thi công-tác.  
 
   Tuy là thế, lại có điều lý-thú rất xây-dựng, là: ta thấy Đức Giêsu cũng giống như 
các nhà giảng-thuyết thuộc phái Khuyển-nho đã mời/gọi dân thường thực-hiện 
chuyện gì đó. Cả Ngài lẫn nhóm trên, đều đã sống đích-thực điều mình chủ-trương 
ngõ hầu biện-hộ cho quan-điểm của mỗi bên không chỉ bằng lời mà thôi, nhưng 
bằng cả hành-động nữa. Các đấng đều biểu-tượng-hoá thông-điệp mình đưa ra 
theo cách bi-ai, đầy kịch-tính nơi việc phục-sức khi lên đường giảng-rao. Đức Giêsu 
cũng như phái Khuyển-nho đều truyền-dạy và sống rất thực, hầu đả-phá chủ-thuyết 
duy-vật chất, chuyên chèn ép chúng-dân. Không những thế, phái Khuyển-nho “cầm 
trịch” này, còn đề ra ý-nghĩa méo-mó về quyền-bính tự-tạo vào thế-kỷ đầu, nữa. 
 
   Dĩ nhiên, khác-biệt giữa đường-lối sống của Đức Giêsu và phái Khuyển-nho, do ở 
điểm các đấng từng đánh động nhiều người theo cách rất hiện-thực. Phái Khuyển-
nho thuộc tầng-lớp sống ở thị-thành, trong khi đó, Đức Giêsu lại xuất-xứ tự chốn 
đồng-quê chân-chất, rất chân-phương. Phái Khuyển-nho chỉ theo thuyết cá-nhân/vị-
kỷ luôn cho mọi người thấy là mình có thể tự-cung tự-túc, ở mọi tình-huống. Trong 
khi đó, Đức Giêsu lại chỉ tổ-chức phong-trào nào mang tính quê-làng đồng-nội, thôi.  
 
   Thuyết-lý đại-diện cho phái Khuyển-nho đòi mọi người đi rao giảng phải đeo ba-lô 
và có nhân-viên tháp-tùng mỗi khi lên đường giảng rao. Trong khi đó, Đức Giêsu lại 
khuyên các thừa-sai/mục-vụ đừng lo-toan chuyện tiền bạc và bao bị, cũng chẳng 
nên đem nhân-viên tùy-tùng theo hầu mình. Có lẽ sẽ không quá lời, nếu bảo rằng: 



Đức Giêsu cũng có chủ-trương tựa hồ như thế; nhưng Ngài chỉ quan-tâm phục-vụ 
đám người Do-thái ở quê-làng đồng nội, thôi.  
 
   Dù gì đi nữa, cho dẫu Đức Giêsu chưa từng nghe biết gì về phái Khuyển-nho thời 
đó, nếu ta đem nhóm người này so với Ngài, thì việc này cũng chỉ để ta hiểu ý-nghĩa 
qui-định phục-sức mỗi khi lên đường rao giảng, mà thôi. 
 

 

Có lẽ, ông cũng nên giải-thích thêm về động-thái Chữa-
lành miễn phí phối-hợp với Tiệc bàn rộng mở? 

 
   Tôi lại cũng thấy: có hành-xử tương-tác giữa công cuộc thừa-sai do Đức Giêsu sai 
phái đồ-đệ đi khắp thôn-làng và người đón tiếp các vị đến nhà mà trú-ngụ. Theo tôi, 
chương-trình Đức Giêsu thực-hiện, tựa hồ phong-trào dân-dã nào đó nhắm vào 
đường ranh phân-cách kẻ tuyệt-vọng khỏi người khó-nghèo, vào sự phân-cách giữa 
người để luột mất đất đai với những kẻ tìm cách sống-sót ở đất miền ấy. Quá-trình 
có mất mát, có nợ thế-chấp và tình-cảnh nghèo-mạt là kinh-tế nổ bùng hồi đầu thế-
kỷ, mà người xưa thường đặt cho tên gọi Hoà Bình La Mã. 
 
   Điều này hiện rất rõ ở miền Nam Galilê, nơi mọc lên hai thị-thành bọc quanh bằng 
tường rào. Mỗi thị-thành như thế chỉ chứa khoảng hai mươi lăm ngàn cư-dân. Một, 
được dựng-xây sau ngày đền thờ sụp đổ, tức: thủ-phủ Sephoris. Còn thị-thành kia, 
được xây-cất từ đống gạch vụn đổ nát, tức: thủ-phủ Tibêrias suốt hai mươi năm, 
cách nhau đến hai mươi dặm đường, xuất-hiện vào hai thập-niên đầu trong cuộc 
sống của Đức Giêsu.  
 
   Cứ tưởng-tượng xem, những gì hai thành này đem đến cho cuộc sống dân-dã và 
đất miền trải dài vùng quê ở quanh đó. Đám du-thủ-du-thực và những người trú 
tạm-thời trú-ngụ tại nhà mình, thường chỉ cách nhau có vài bước; nhưng, nhiều lúc 
lại thấy người ở bên này và bên kia đường ranh phân-cách đến khủng-khiếp tựa hồ 
tình-trạng sống của người Mỹ giữa những người có nhà cửa và kẻ vô gia-cư sống lê 
lết ở lề đường. 
 
   Chương-trình Đức Giêsu đưa ra, là để xây-dựng cuộc sống dân-dã có gốc nguồn 
từ bãi cỏ rạ, cố vươn mình vượt lên trên và đồng thời kéo theo lớp người tuyệt-
vọng/nghèo-đói, hơn là đường giây phân-cách giàu/nghèo vẫn tương-tác sống 
chung đụng. Vương-Quốc-Nước-Trời xuất hiện ngay ở mối giây tương-tác ấy, do 
bởi Vương-Quốc này là nơi lưu-trú không chỉ cho đám lữ-hành rày-đây-mai-đó mà 
thôi, nhưng cả trong tương-quan giữa đám người luôn di chuyển và kẻ có nhà có 
cửa sống hẳn-hòi nữa.  
 
   Một bên, là những người luôn di-chuyển rày-đây-mai-đó, vượt mọi ghét-ghen/hận-
thù hoặc đố kỵ. Còn nhóm kia, lại là những kẻ có nhà/có cửa thoát khỏi mọi âu-lo và 
kinh hãi. Một đằng, cần ăn cần uống rất nhiều bề. Còn đằng kia, lại cũng cần được 
chữa-lành đến nơi đến chốn. Và, ở chốt-điểm nào đó, việc ăn uống/chữa-lành lại sẽ 
“nên một”, cũng không chừng. 
 
 

Chúng ta thì sao? Muốn trở-thành Kitô-hữu đích-thực ta 
phải thích-nghi với văn-hoá tương-tác, với lối sống di-
chuyển rày đây mai đó chứ? Điều này xem ra không mấy 
thực-tế. 

 
  Đây là câu hỏi rất hay, cần coi lại. Nay, ta quay về động-thái tách-bạch giữa những 
người luôn di-động rày-đây-mai-đó với các cư-dân đã ổn-định. Khi vị thừa-sai thực-



hiện cuộc lữ-hành rày-đây-mai-đó từ làng này đến làng nọ, các ngài chấp-nhận 
“sống qua ngày” ở với cư-dân đã ổn-định, dù các cư-dân lại không được bảo cho 
biết, là họ hãy bỏ mọi thứ/mọi sự ở đó lên đường mà thực-hiện việc giảng-rao như 
họ. Cuối cùng, thì: thông-điệp do các vị lữ-hành đem đến, là: “Vương Quốc Nước 
Trời đã gần kề, các bạn ạ!” Thế nên, các cư-dân ổn-định lại cũng trải-nghiệm một 
Vương-Quốc hệt như thể mình cũng được sẻ-san ăn/uống và chữa-lành ngay vào 
lúc họ đang sống. 
 
   Vào thời mới chớm, ta đã cảm-nhận sự căng-thẳng giữa lớp người “rày-đây-mai-
đó” và đám cư-dân ổn-định. Nhu-liệu xuất từ thời này là Sách Điđakê, tức Giáo-huấn 
của bậc thày thời đó, đã cho thấy lập-trường/quan-điểm của cư-dân thị-thành rất ổn-
định. Chẳng hạn, một số đoạn trong sách từng dạy rằng: “Chớ xét-đoán các nhà 
tiên-tri (tức: các vị lữ-hành rày-đây-mai-đó) và cũng đừng bắt chước họ!” Đằng khác, 
hãy nên sống-thực tầm-nhìn của Vương-Quốc-Nước-Trời, ngay trong làng mình. Và 
các vị còn được dạy: “Giả như quý vị mang trọn ách Thiên-Chúa trao, quý vị sẽ nên 
hoàn-thiện; bằng nếu quý vị không làm thế, hãy cứ làm những gì mình có thể làm 
được.” 
 
   “Hãy làm những gì mình có thể làm được.” Theo tôi, đây là điều quan-trọng để trả 
lời cho câu hỏi quý vị vừa đặt ra. Sống đời Kitô-hữu, là sống có sự căng-thẳng giữa 
thông-điệp về lối sống triệt-để của Đức Giêsu và các đòi hỏi cũng như qui-định của 
đời thường, gửi đến cho ta. Gặp gỡ Đức Giêsu, cũng tương-tự như coi Michael 
Jordan chơi bóng rổ vậy. Có lẽ, quý vị cũng như tôi, ta không thể ngày một ngày hai 
trở-thành một Michael Jordan nào đó, nhưng ta thấy nơi anh một khả-năng tuyệt-vời 
là có được thể-xác rất tuyệt vời. Và, có thể quý vị cũng sẽ bắt đầu tự hành-xử với 
chính mình một cách hợp-lý, cũng kính-trọng chính mình nhiều hơn. 
 
   Theo cách hệt như thế, nơi Đức Giêsu, ta thấy nhiều khả-năng rất mới để con 
người sống cuộc sống của con người mình. Nhìn ngắm Ngài cách nghiêm-túc, là ta 
đang sống trong sự căng-thẳng đầy sáng-tạo giữa các qui-định và đòi-hỏi từ cuộc 
sống thường-nhật của ta (tựa hồ cư-dân ổn-định sống ở nhà) có thách-thức rất triệt-
để nơi cuộc sống văn-hoá có liên-đới như các vị lữ-hành rày-đây-mai-đó trên đường 
phố.  
 
   Tôi lại cũng nghĩ về thủ-đô Hoa Thịnh Đốn, ở đó, một hôm tôi gặp được nhà hoạt-
động nọ đang cố vận-động để giải-quyết vấn-đề về nạn đói trên thế-giới. Lúc ấy, có 
một số các người quan-sát hỏi ông ta là: làm cách nào ông lại ở mãi tư-thế ấy mà 
không bị người khác đè bẹp hoặc phải đầu hàng để không còn tranh-đấu nữa. Lúc 
ấy, ông thủng thẳng trả lời: “Ta phải có cả hai thứ, một là tầm nhìn; còn cái kia, là: 
khả-năng ăn mừng chiến-thắng nhỏ.” Theo tôi, đó là cung-cách rất không tệ để diễn-
tả sự căng thẳng giữa lý-tưởng và thực-tại mình sống. Cũng giống hệt những người 
được sách Điđakê nhắm khuyên ta ra khỏi nhà mà đi làm từ 8 giờ sáng đến 5 giờ 
chiều, thay tã lót dơ cho bọn nhỏ và phải trả tiền cho chuyên gia chỉnh-sửa răng lợi, 
nhất nhất cần phải nghe thông-điệp xưa vẫn cứ bảo: “Hãy làm những gì các ngươi 
làm được.” 
 
   Trước khi chấm-dứt đề-tài thừa-sai/mục-vụ của Đức Giêsu, tôi muốn quý vị coi lại 
chương/đoạn nói về việc Đức Giêsu sai đồ-đệ ra đi thực-thi công-cuộc thừa-tác với 
dân con mọi người. Có thể, quý vị sẽ bắt gặp câu nói của tác-giả Luca, khi xưa từng 
viết: “…Hãy lưu lại tại nhà người ấy và ăn uống những gì họ cấp cho, bởi lẽ thợ đáng 
ăn công của mình…” . Trong khi đó, ấn-bản của tác-giả Mát-thêu lại viết: “Người thợ 
đáng hưởng lương-thực mình làm.” Theo tôi, sự khác-biệt giữa điều mà hai tác-giả 
trên từng diễn tả về lương-thực và tiền công, cũng quan-trọng không kém.                                                                          
 
   Ở đây, ta có sự chuyển tiếp từ ý-niệm lương-thực trong bối-cảnh Tiệc bàn rộng mở 
đến thứ lương-thực như tiền công phải trả. Xem ra, sự phát-triển từng hiện ra như 



phong-trào do Đức Giêsu thiết-lập, đã thành thể-chế; và có lẽ việc chuyển-tiếp cũng 
cần-thiết. Thế nhưng, giả như sứ-vụ của Ngài trở nên hiệu-lực hơn, được tổ-chức 
cách hữu-hiệu hơn và thích-hợp nhiều với thị-thành hơn ở thôn-làng dân-dã, thì nó 
cũng trở thành sứ-vụ nào khác diễn-tiến giống như thế.  
 
 

  
 



Chương 7 
 

Ai đã ra tay giết hại Đức Giêsu 
và sao họ lại làm thế?  

  
 

“Viết đôi giòng này gửi đến ông, tôi muốn tỏ-bày lòng cảm-kích biết ơn 
ông đã bỏ bao công-sức và thời giờ ra để nghiên-cứu và viết lên các 
sách rất đáng đọc về Đức Giêsu lịch-sử. Đọc tác-phẩm do ông thực-
hiện, tôi có được niềm vui và sự thách-thức; đồng thời, các sách ấy đã 
mạc-khải cho tôi rất nhiều điều. Thú thật, tôi “lớn lên” trong cương-vị 
của thừa-tác-viên phục-vụ Giáo-hội Scốt-Len, đó là một trong các 
trọng-trách tôi từng trải, lúc này. Một lần nữa, cảm ơn ông rất nhiều.     

    Một độc-giả viết từ Scốt-Len 
 

“Riêng tôi, vẫn hy-vọng mọi người sẽ cho ông biết, là: các nỗ-lực do 
ông tạo nên đã chứng-tỏ tính kinh-điển trổi-bật và hết mình trung-thực. 
Tôi thật lòng cảm-kích các bài do ông viết, cũng như lòng can-đảm ông 
tỏ ra khi thực-thi công-tác này. Tôi hy-vọng những người từng phê-bình 
ông ở đây đó sẽ không thể cản bước tiến lâu nay ông tạo được. Tôi sẽ 
không đề-cập cuốn Đức Giêsu: Một Tiểu-sử đầy tính Cách-mạng” của 
ông cho đến khi đọc xong cuốn ấy, tôi mới làm.  
 
Thật ra thì, rất ít người có được khả-năng ngồi xuống giáp mặt và làm 
việc qua va-chạm về đạo-đức, chức-năng. Và cả đến những va chạm 
giữa sử-gia và những người chỉ biết mỗi tin tưởng. Với những ai có 
khả-năng như thế, xin cứ đeo đuổi công việc mình quyết tâm thực-hiện 
để rồi lại sẽ tiến bước về phía trước, không do dự. Là linh mục Giáo hội 
Anh-Giáo, lâu nay tôi thấy trơ-trọi, một mình sống đơn-độc trong một 
thế-giới không chịu suy-tư. Nay, tôi không còn đơn-chiếc nữa. Cảm ơn 
ông rất nhiều.” 

Một đấng-bậc viết từ bang Illinois. 
 

“Tôi đây vẫn thích tự mình đến Dòng kín Camêlô để cầu-nguyện, 
nhưng lại không biết là các vị ở đó sẽ nghĩ thế nào nếu biết rằng tôi 
chẳng hề tin rằng chỉ mỗi Đức Giêsu là Con Thiên Chúa thôi. Bởi, nếu 
Ngài như thế, thì tôi là ai? Phải chăng tôi được cư-dân Sao Hoả chọn 
nhầm làm con nuôi đấy chứ nhỉ? Tôi lại cũng chẳng tin rằng: Thiên 
Chúa vẫn bắt Ngài phải chịu cái chết tàn-ác, dã-man đầy bạo-lực để 
chuộc mọi lỗi/tội cho tôi và mọi người.” 

Một nữ-phụ viết từ bang Illinoi viết về. 
 

“Phần tôi, vẫn muốn ông nhận biết cho rằng: sách ông viết dưới đầu đề 
là: “Đức Giêsu Lịch-Sử: Cuộc Đời của một Nông-dân Do-Thái ở Địa 
Trung Hải” đã khiến tôi đi vào truy-tầm tìm kiếm rất nhiều điều. Là 
người vốn hăng say để nhiều giờ ra mà không ngơi nghỉ, chỉ vì muốn 
đạt cho được vài giải-pháp hữu-lý hầu tạo quân-bình khi đọc kinh Tin 
Kính ở Tiệc Thánh, cùng nghi-thức này khác trong phụng-vụ, cùng việc 
tuyên-xưng lòng tin dưới ánh sáng đầy phê-bình/chỉ-trích ở cấp cao; và 
khi học môn Kitô-học gia dĩ dẫn đưa học-viên đi vào ngờ vực thêm 
nữa. Hôm nay, tôi có câu hỏi đặt ra như sau: Tìm đâu cho được sự 
liên-tục và phương-thức nào khả dĩ giúp ta hiểu được sự kết nối giữa 
niềm tin và lý lẽ lại cũng mang tính sử-học và Giáo-hội-học, đây kia 
chứ?  

Một nam-nhân viết từ bang Georgia. 



 
“Thiên-Chúa sai Ngài xuống thế-gian là để hy-sinh cho tội lỗi của con 
người một lần là tất cả, để người phạm tội không cần phải ra tay mỗi 
năm một lần, lấy máu của loài thú mà chuộc tội lỗi của mình. Lại nữa,  
việc Ngài đến với thế-gian, bất cứ ai và tất cả mọi người, rày sẽ được 
cứu-rỗi khỏi nỗi chết do ông Adong và bà Evà tạo cho con người.” 

Một nữ-phụ viết từ mạn Bắc bang Carolina  
 

“Cách đây ít tháng, tôi được yêu-cầu giảng-giải cho học-viên ở một lớp 
dạy ngay tại nguyện-đường Luther vùng tôi sống. Hôm ấy, tôi bèn hỏi 
đám học-viên trẻ: “Sao Đức Giêsu bị người ta giết hại đến độ như thế?” 
Sau một hồi, học-viên nọ lên tiếng: “Thưa, như thế là để cứu-độ chúng 
ta mà thôi!” Tôi liền đáp ngay: “Không. Không phải thế đâu! Ngài bị 
người ta hãm-hại vì Ngài là kẻ gây rối, khuấy-động. Bởi, khi xưa Ngài 
từng đe-nẹt giới-chức có thẩm-quyền, các nhà lãnh-đạo tôn-giáo và 
tầng lớp cai-trị con dân ở dưới, mà thôi.”  

      Một nữ-lưu viết từ Pennsylvania. 
 

“Tôi nhớ có lần ông bảo rằng: Đức Giêsu từng giảng-dạy về chủ-nghĩa 
công-bằng/đồng-đều một cách rất triệt-để. Và Ngài yêu-cầu mọi người 
hãy ra đi mà giảng rao cho muôn dân nước. Xét về sự công-
bằng/đồng-đều về xã-hội và chính-trị thì không thế. Ngài đã không làm 
vậy. Chương 17 ở trình-thuật do tác-giả Gioan ghi lại, ta đã thấy Đức 
Giêsu nói thẳng ra rằng Vương Quốc của Ngài không thuộc về thế-
gian. Và, Ngài từng khước-từ vương-triều cùng mọi thứ xa hoa trên 
dương thế. Đó là lý-do cho thấy tại sao đế-quốc La Mã lại ghét người 
Do-thái đến độ thế. Lý-do là bởi, người Do-thái chủ-trương rằng chỉ  
Đức Giêsu mới là Đấng quản cai trái đất này, khởi từ Giêrusalem mà 
ra. Lập-trường này cũng sai sót giống hệt sự việc ta thấy ngày hôm 
nay. Vương-Quốc của Ngài là ở chốn trời cao và giờ đây, triều-đại của 
Ngài vẫn trị-vì mãi mãi. Từ rày trở về sau, cũng chẳng bao lâu nữa, 
đạo của các ông và nhiều người khác lại cũng sẽ bị huỷ-diệt, ngoại trừ 
có mỗi Đạo Chúa là thoát khỏi chuyện đó, mà thôi.” 

Một người viết từ Canada  
 

“Tôi thì tôi nghĩ, các thành-viên nhóm “Chuyên Đề Về Đức Giêsu” sẽ 
nhận ra tính nghiêm-túc trong việc “bóc vỏ bỏ ruột” cả cuốn Tân-Ước 
trong Đạo của mình nữa. Kinh thánh được hoạch-định theo cách trọn-
hảo ngang qua Tân Ước cũng như Cựu-Ước. Thiên-Chúa đặc-biệt 
nhắm từng câu/từng nét chữ ở Thánh-Kinh, nên theo tôi thì mọi câu 
mọi chữ Ngài nói đến đều sẽ được duy-trì như thời xưa/cũ. 
 
Tôi viết thư này không phải để nhiếc móc hoặc xúc-phạm bất cứ một 
ai. Tôi viết ra, là để bảo cho ông biết rằng: Đức Giêsu từng chết trên 
thập-giá là để, một lần nữa, đem mọi người về với Ngài. Emmanuel có 
nghĩa: “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta” chẳng cần gì sự-kiện lịch-sử nào 
và cũng chẳng cần đến nhà chú-giải nào hết. Tôi biết rõ rằng điều này 
có thực, bởi vì Ngài vẫn ở với tôi, ngay lúc này, là Đấng Cứu-Độ và là 
Người Bạn gần-gũi nhất của tôi, thôi.” 

Một nữ-phụ viết từ Michigan gửi về. 
 

 

Đóng đinh thập-giá là gì? Sao thời xưa nhiều người hay 
bị như thế? 

   Bảo rằng: Đức Giêsu khi xưa bị đóng đinh vào thập-giá dưới thời quan Phongxiô 
Philatô như kinh Tin Kính từng diễn-tả, lại vẫn là điều chắc-chắn khiến ta tin như 



đinh đóng cột. Đó còn là điều mà lịch-sử từng ghi chú. Sử-gia Do-thái là Josephus 
và chuyên-gia sử-học Tacitus cũng đồng ý nói rằng: Đức Giêsu bị xử tử theo lệnh 
của quan toàn-quyền người La Mã, ở Giuđêa.  
 
   Thật khó tưởng-tượng rằng: người đầu tiên bước theo chân Đức Giêsu, lại có thể 
chế ra truyện kể lạ lùng như thế, phi trừ việc ấy đã thực-sự diễn ra trên thực-tế. 
 
   Cái chết của Đức Giêsu trên thập-tự, theo sử-liệu, có chắc-chắn thế nào đi nữa, 
thì các truyện kể ở trình-thuật Tin Mừng lâu nay ta sử-dụng, lại càng tạo thêm nhiều 
vấn-đề, về chi-tiết. Các chi-tiết kể lại, ít mang tính chắc-nịch theo nghĩa sử-học. 
Chẳng hạn như: điều tiên-quyết lại khác biệt hẳn hòi.  
 
   Nhìn vào việc quan quân người La Mã vẫn cứ đóng đinh tử tội trên thập-tự một 
cách không do dự, ta thấy ngay sự đớn-đau, ê chề không chỉ có đối với các kẻ tin 
vào Đức Giêsu mà thôi, nhưng còn diễn-lộ nơi những người chỉ tin chuyện con 
người trần-tục, giống hệt thế. 
 
   Đóng đinh tử-tội vào thập-tự, là phương-sách cực-kỳ tàn-bạo do kẻ cầm-cân-nẩy-
mực định đoạt sự sống/chết của người khác, tức họ những muốn cho kẻ bị trị phải 
đớn đau kinh-hãi, để không còn ai dám làm điều gì trái luật do kẻ xử trị ở trên, ban 
ra. 
 
   Xin cho tôi bắt đầu câu chuyện bằng cách mô-tả việc ‘đóng đinh thập-tự’ như một 
hành-xử vẫn thấy ở thế-giới cổ/xưa. Có học giả kinh-điển nọ, đã tóm tắt chứng-cứ 
về sự việc này, ở cuốn “Crucifixion” do tác giả Martin Hengel kể ở trang 86-88. Tôi 
trích đoạn này, ở đây, là để mời quí vị đọc cho hết cuốn hầu mới thấy được danh-
sách các loại kinh-hãi/khiếp-sợ được ghi chú một cách rất chi-tiết như sau: 
 

“Đóng đinh tử tội vào thập-tự để trừng-trị, là việc làm phổ-biến rất rộng 
vào thời xưa/cổ. Họ thực-hiện việc này theo cung-cách khác nhau, cả 
với người từng sống vào thời xưa cổ, vào thời mà cả văn-minh Hy Lạp 
cũng đều làm thế. Đây là lối trừng-trị mà người xưa từng áp-đặt vào 
địa-hạt chính-trị và quân-sự. Với người Ba Tư và người thành Carthage 
ở Phênixia, thì ban đầu họ cũng áp-dụng loại trừng-trị này lên quan-
chức cao cấp và chỉ-huy trưởng ở bên trên, cũng đều như thế.  Sau đó, 
lối trừng-trị cực-kỳ tàn-bạo này, lại áp-đặt lên tầng lớp chúng-dân ở 
dưới thấp, tức: các nô lệ cùng can-phạm hình-sự bị xử một cách rất 
tàn-bạo; đồng thời, lại có yếu-tố ‘bất thành luật’ đặt ra cho tỉnh/thành 
nào từng tạo phản, như chuyện từng xảy ra ở Giuđêa, thật không ít.  
 
Lý-do khiến vua quan/lãnh chúa thời đó đem lối trừng-trị này vào sử-
dụng, vì họ cho rằng hình-phạt này tạo hiệu-quả tuyệt-vời nhất coi như 
biện-pháp ngăn-ngừa kẻ nào rắp ranh muốn làm phản. Dĩ nhiên, việc 
này công-khai áp-dụng cho mọi người. Thông thường, nó còn phối-kết 
với hình-thức khác để tra-tấn tội-phạm, trong đó tối thiểu là việc ra roi 
đánh vào thân mình người phạm-pháp một cách không thương-tiếc. 
Nội việc phơi bày thân mình trần-trụi của nạn-nhân tại nơi nào dễ thấy 
nhất, như: ngoài đường phố, chốn đông người qua lại, trên sân-khấu 
lộ-thiên, ở mặt bằng trên cao, nơi phạm-nhân hoặc tử-tội từng xuất đầu 
lộ-diện. 
 
Hình-phạt ‘đóng đinh thập-tự’ nặng-nề hơn, còn thấy ở sự việc nạn-
nhân có chết đi, cũng không được phép đem chôn, ở đâu hết. 
 
Thời xưa, nhiều hình-ảnh cho thấy việc đóng đinh tội-phạm vào thập-tự 
được dùng làm thức ăn cho loài thú hoang và làm mồi cho chim ưng rỉa 



rói ăn tươi nuốt sống. Theo cách này, việc nhục-mạ nạn-nhân đạt hiệu-
quả tối đa hơn cách nào khác. Xem thế thì, với người thời xưa, thì: điều 
tệ-hại nhất dành cho tử tội là họ bị cấm tiệt không được đem chôn khi 
đã chết; và thêm vào đó, là tình-trạng mất hết danh-dự do lệnh-truyền 
hoặc thứ tập-tục quái-đản mà người văn-minh hiện-đại không bao giờ 
nghĩ là mình có thể chấp nhận được.” 

 
 
   Ở đây, tưởng cũng nên chú ý đến tự-vựng nói về việc “không cho phép tử tội 
được đem chôn nơi nào hết”. Nếu nạn-nhân bị đóng đinh thập-tự đã chết rồi, thì 
người nhà cũng không được phép đem tử tội đi chôn ở bất cứ nơi nào. Như thế, rõ 
ràng là luật này mang nghĩa hủy-diệt bản-vị của nạn-nhân cùng là “người” như kẻ ra 
lệnh hành hạ họ. 
 

 

Mấy năm gần đây, tôi nghe nói có người đã khám-phá ra 
xương của tử-tội bị đóng đinh thập-tự. Vậy xin hỏi: điều 
đó có đúng không? 

 
   Tháng 6 năm 1968, lần đầu-tiên trong lịch-sử, người ta đã khai-quật được một bộ 
xương của nạn-nhân bị đóng đinh vào thập-tự tại đất miền của người Do-thái ở 
Giêrusalem, tại một địa-điểm có niên-biểu dự-đoán là vào thế kỷ thứ nhất. 
 
   Đó là các xương tìm thấy ở nhiều bộ rải rác của 35 tử-tội bị hành-hạ cho đến chết. 
Dù sao thì việc này cũng đem đến cho ta một tia sáng cho thấy tính khắc-nghiệt của 
cuộc sống con người ở thế kỷ đầu. Nhìn các xương được khai-quật, thấy có mười 
người trong số 35 tử-tội bị giết một cách thê-thảm.  
 
   Lại có xương một phụ-nữ chết cùng với đứa con của bà lúc bé em vừa sanh ra. 
Kế đến, là xương của 3 trong số trẻ thơ chết vì đói/khát. Thêm vào đó, còn có 
xương của 5 người chết trong tình-trạng bị hành-hình cách tàn-bạo, cộng với 2 
người bị thiêu sống, 1 người bị banh xác như bị đâm lủng bụng bằng thứ vũ-khí nào 
đó; 1 bé em bị tử-thương do tên bắn vào người; và, 1 thanh niên ở độ tuổi hai mươi, 
lại đã chết trên thập-tự. Danh tánh tử-tội này là Yehochanan.  
 
   Nhìn kỹ xác thanh niên này, thấy tay anh không bị đóng đinh, nhưng lại xiết cột 
vào thanh ngang thập-tự. Có thể là, phần trên cánh tay của anh chạy xuống tận 
khuỷu tay bị cột chéo vào thanh ngang thập-tự. Hai chân anh dính thẳng dọc hai bên 
cột bằng mũi đinh đóng vào xương bàn chân ở hai bên cột. Không có bằng-chứng 
để bảo rằng xương chân tử-tội bị đánh dập ống, tức: điều ta thường thấy khi tử-tội bị 
đóng đinh thập-tự, và có tử-tội chết rất mau bằng cách bị xịt hơi ngạt vào lồng ngực 
đã lép kẹp. 
 
   Đóng đinh thập-tự, được áp-dụng rộng rãi ở thế-giới cổ đại. Riêng người La Mã, 
lại đưa các yếu-tố bất-thành-luật áp-đặt vào tỉnh/thành nào tạo phản, tựa hồ trường-
hợp những người sống ở miệt dưới Giuđêa, thuộc phía Nam. Như ta biết, quan 
toàn-quyền người Syria là Varus, đã phải gọi 3 lữ-đoàn cộng thêm một số binh-đội 
khác đến hỗ-trợ, mới dẹp được đám phản-loạn từng khuấy động nơi vùng đất Do-
thái, trong đó có ba vụ khởi-nghĩa sau khi Hêrôđê Cả băng-hà tức: trước/sau thời 
Đức Giêsu sinh hạ.  
 
   Theo sử-gia Josephus, thì: khi Varus đến thành Giêrusalem cai-trị, ông từng ra 
lệnh đóng đinh hai ngàn dân phản-loạn. Ngoài ra, Josephus còn kể là: năm 66 sau 
Công nguyên, khi cuộc chiến giữa người La Mã và Do-thái bắt đầu, quan toàn-
quyền La Mã Florus đã hành-hạ dân con Do-thái bằng roi vọt khiến ba ngàn sáu 



trăm người bị chết trong đó có đàn bà, con trẻ và nam thanh nữ tú. Và, ông lại cũng 
treo các nạn-nhân trên thập-tự, trong vòng chỉ một ngày.  
 
   Bốn năm sau, khi binh-đội Titus bủa vây thành thánh Giêrusalem, nhiều người đã 
tìm cách chạy ra khỏi thành để tìm thức ăn, nhưng tất cả đều bị bắt trở lại rồi bị tra-
tấn, đóng đinh thập-tự. Theo sử-liệu do Josephus ghi chú, có đến năm trăm tội-
phạm hoặc nhiều hơn, từng bị hành-xử theo cách đóng đinh thập-tự, như thế. 
 
   Sở dĩ tôi liệt kê các ví dụ kinh-hoàng của việc đóng đinh thập-tự phổ-biến một 
cách rộng-rãi như thế là để gợi lại câu hỏi khiến mọi người vẫn đưa ra, là: tại sao số 
lượng nhiều ngàn người bị đóng đinh thập-tự vào thế kỷ đầu chung quanh thành 
thánh Giêrusalem như thế, mà giới khảo-cổ chỉ khai-quật có một bộ xương người 
vào thời đó thôi? 
 
   Lý-do thấy rõ và cũng kinh-hoàng không kém, khi ta chợt nghĩ tới chuyện ấy. Có 
ba lối hành-hạ nạn-nhân đến tột-mức do nhà cầm quyền La Mã đề ra, đó là: đóng 
đinh thập-tự, đốt xác tử-tội và vứt bỏ cho thú hoang ăn thịt. Có điều làm cho lối 
hành-hạ nạn-nhân trở nên dã-man đến cùng-tột không chỉ là hành-động tàn-ác/vô-
nhân-đạo do bọn họ đề ra hoặc bởi tính kinh-hoàng bất-nhẫn của chúng, nhưng sự 
thể là chẳng có gì sót lại từ thân xác của người chết đem chôn, vào giờ chót. Việc 
hủy-hoại cơ-thể tử-tội được đưa vào lò lửa hoặc ném cho thú hoang ăn thịt là bằng 
chứng cho thấy: thế cũng đủ.  
 
   Thế nhưng, có điều khiến ta thường không nhận ra khi đề-cập chuyện đóng đinh 
thập-tự, là loài quạ thối tha kêu gào bên trên thập-tự và loài chó hoang bới xác rồi 
còn cất tiếng gầm gừ ở bên dưới thập-tự đã hoặc đang chết dần chết mòn. Các tác-
giả người Hy-Lạp và La Mã từng viết nhiều về đề-tài đóng-đinh tử-tội trên thập-tự coi 
xác chết nạn-nhân là thức ăn tởm lợm vứt bỏ cho loài chim ưng riả-rói và như đồ 
thừa thãi hôi hám bỏ đó cho loài chó hoang đang chực chờ”. Đó, là thực-tại đáng 
nhờm tởm của sự việc đóng đinh thập-tự ở thế-kỷ thứ nhất sau Công nguyên.     
                    
 

Nhưng Đức Giêsu xưa có làm gì nên tội để đi đến kết 
thúc bằng việc đóng đinh thập-tự? Việc ấy là dành cho 
đám làm loạn, sao Ngài lại không tránh công-khai chống 
lại giới cầm quyền La Mã?   

 
   Đây là câu hỏi thật cũng khó mà trả lời và phải mất khá nhiều giờ mới giải-quyết 
chuyện nan-giải ấy. 
 
   Nay, ta bắt đầu bằng truyền-thống Tin Mừng vẫn từng bảo: Đức Giêsu chịu đóng 
đinh thập-giá trước lễ Vượt Qua. Dù các tác-giả Tin Mừng không đồng ý về thời-
điểm chính-xác việc này, tôi thấy chẳng có lý-do để không chấp-nhận coi đó như sự-
việc có tính sử qua nối kết thông thường cái chết của Đức Giêsu vào lễ Vượt Qua. 
 
   Hãy luôn nhớ ý nghĩa của lễ Vượt Qua. Đây, là tiệc mừng việc giải-cứu dân con 
Do-thái khỏi ách nô-lệ từ người Ai Cập và giải-phóng họ đưa về Đất Hứa. Dĩ nhiên, 
đây là lễ hội mang sắc màu hiểm nguy trong đất nước vẫn còn nằm dưới ách thống-
trị của ngoại-bang. Có lẽ cũng không cần tưởng-tượng gì nhiều về người Do-thái ở 
thế-kỷ đầu để định xem người Rô-ma hiện thời coi người Ai Cập xưa để tự-do thoát 
tầm khống-chế của những người như thế.  
 
   Ta dư biết là: đám đông dân-chúng lại đã cùng nhau kéo đến chốn tập-trung ngay 
ở bên trong thành thánh Giêrusalem. Sử-gia Josephus viết về các buổi lễ Vượt Qua 
thời trước đó, và sau cái chết của Hêrôđê Cả, ông cũng đề-cập đến sự-kiện “số 



đông dân-chúng không thể đếm nổi đã từ quê làng đồng-nội đến và cả những người 
từ nước ngoài nữa, tất cả đều đến để phụng-thờ Thiên-Chúa”.  
 
   Câu viết này, xuất-hiện trong bối-cảnh của một thời trong đó đám đông dân-chúng 
tụ-tập để chống lại binh-đội Archelaus, là một trong các hoàng-tử kế-thừa đã tấn-
kích những kẻ chống-đối, để rồi kết-cuộc có khoảng 3 ngàn người sùng-kính phụng-
thờ đã bị giết chết ngay bên trong khuôn-viên Đền Thờ.  
 
   Sự-kiện này chứng-tỏ tình-hình lễ Vượt Qua có thể mang ý-nghĩa: đám đông dân-
chúng tụ-họp bên trong sức ép đã có vào lúc ấy để ăn mừng việc thoát cảnh o-ép 
xảy ra ở thời cổ. Trong một bữa Vượt Qua, quan án Philatô lại đã mang thêm binh-
đội từ Cêzarê đến pháo-đài Antônia hầu quan sát sân Đền Thờ cho dễ. Vào dạo ấy, 
ông ta cũng chuẩn-bị để chấm-dứt mọi binh-biến trước khi nó xảy đến. Và tình-hình 
này, lại có bối-cảnh lịch-sử qua việc bắt giữ Đức Giêsu và giết chết Ngài. 
 

 

Nhưng nói thế, tức là ông vẫn chưa trả lời câu hỏi rằng: 
việc Đức Giêsu thực-hiện có khiến Ngài bị bắt và đóng 
đinh thập-giá không?                     

 
   Nay, hãy nhìn vào hai sự-kiện riêng-biệt vào ngày xảy đến cả từ lúc trước khi Đức 
Giêsu bị bắt, xem có điều gì khả dĩ giúp ta cắt nghĩa đúng những gì xảy đến với 
Ngài không.  
 
   Trước nhất, là truyện kể về điều ta có quen gọi là “việc Đức Giêsu hùng-dũng tiến 
vào thành thánh Giêrusalem” mà ngày nay ta thường mừng vào Chúa Nhật Lễ Lá. 
 

“Hai ông đem con lừa về cho Đức Giêsu, lấy áo choàng của 
mình trải lên lưng nó, và Đức Giêsu cỡi lên. Nhiều người cũng 
lấy áo choàng trải xuống mặt đường, một số khác lại chặt nhành 
chặt lá ngoài đồng mà rải. Người đi trước, kẻ theo sau, reo hò 
vang dậy: "Hoan hô! Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức 
Chúa! Chúc tụng triều đại đang tới, triều đại vua Đavít, tổ phụ 
chúng ta. Hoan hô trên các tầng trời!" (Mc 11: 7-10) 

 
   Với tác-giả Mác-cô thì điều đó được viết theo cách ngầm hiểu, còn trình-thuật do 
tác-giả Mát-thêu và Gioan ghi lại, thì việc này được ghi là: hành-động của Đức 
Giêsu coi như để ứng-nghiệm lời ngôn-sứ Zakaria viết ở đoạn 9 câu 9, như sau: 
 
   “Nào thiếu nữ Xion, hãy vui mừng hoan hỷ! 

Hỡi thiếu nữ Giêrusalem, hãy vui sướng reo hò! 
Vì kìa Đức Vua của ngươi đang đến với ngươi: 
Người là Đấng Chính Trực, Đấng Toàn Thắng, 
khiêm tốn ngồi trên lưng lừa, 
một con lừa con vẫn còn theo mẹ.”   

 
 
   Hẳn là hành-động mang nghĩa tượng-trưng rút từ niềm hy-vọng của người Do-thái 
có Đấng Thiên-Sai sinh hạ sẽ khiêu-khích một bức-bách từ giới cầm-quyền là những 
người, như tôi có nói ở trang trước, trong tư-thế báo-động cao độ vào thời xảy ra Lễ 
Vượt Qua của người Do-thái. Thế nhưng, việc cho rằng điều đó để ứng-nghiệm một 
đoạn tiên-tri mà thôi, khiến tôi đâm ngờ-vực về giá-trị lịch-sử của sự việc ấy.  
 
   Như ta thấy, các kinh-sư Đạo Chúa thời sau này, lại hay nhìn ngược về lịch-sử 
ngôn-ngữ của Kinh Sách để chọn các đoạn viết từ Kinh Sách người Do-thái khả dĩ 



diễn-giải sứ-vụ của Đức Giêsu - và đôi lúc các đoạn này lại cũng trở-thành nguồn-
hứng cho sự-kiện tân tạo cách đích-thực. Thế nên, tôi vẫn nghi ngờ rằng: việc Đức 
Giêsu hùng-dũng tiến vào thành Giêrusalem lại là sự-kiện đích-thực xảy đến, chưa 
từng thấy. 
 
   Lý-do xem ra có vẻ đúng thực hơn là việc quan quân La Mã bắt giữ Đức Giêsu 
thấy ở sự-kiện “có rắc-rối ở Đền Thờ”. Ở đây, ta dựa vào nền-tảng có phần vững-
chắc hơn để xét về sử-tính, đó là: ta có đến ba nguồn-văn độc-lập kể về sự-kiện 
này. 
 
   Đây, là văn-bản từ tác-giả Mác-cô nói về rắc rối xảy ra ở Đền Thờ, là đoạn 11, câu 
15-19, như sau: 
 

“Thầy trò đến Giêrusalem. Đức Giêsu vào Đền Thờ, Người bắt 
đầu đuổi những kẻ đang mua bán trong Đền Thờ, lật bàn của 
những người đổi bạc và xô ghế của những kẻ bán bồ câu. 
Người không cho ai được mang đồ vật gì đi qua Đền Thờ. 
Người giảng dạy và nói với họ: "Nào đã chẳng có lời chép rằng: 
Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc sao [Ys 
56: 7]? Thế mà các người đã biến thành sào huyệt của bọn 
cướp!" [Giê 7: 11] Các thượng-tế và kinh-sư nghe thấy vậy, thì 
tìm cách giết Đức Giêsu. Quả thế, họ sợ Người, vì cả đám đông 
đều rất ngạc nhiên về lời giảng dạy của Người. Chiều đến, Đức 
Giêsu và các môn đệ ra khỏi thành.”  

 
 
   Nhìn vào truyện kể như thế, so với các bản-dịch  khác (như trình-thuật do tác-giả 
Gioan viết, và Tin Mừng tác-giả Tôma), tôi đi đến kết-luận rằng: tác-giả Mác-cô đã 
mô-tả hành-động của Đức Giêsu ở Đền Thờ chỉ như để thêm vào những gì do ông 
kể ở các trình-thuật cốt qui chiếu đoạn tiên-tri của ngôn-sứ Ysaya và Giêrêmia để 
diễn-giải điều đã viết.  
 
   Có văn-bản trình-thuật do tác-giả Tô-Ma ghi đã chứa-đựng câu nói rất giống câu 
của Đức Giêsu lịch-sử. Khi ấy, Đức Giêsu bảo rằng: “Tôi sẽ [phá-hủy] căn nhà này 
và không ai có khả-năng xây được nó.” Như thế thì, chính Đức Giêsu khi xưa đã 
phá-hủy Đền Thờ, một cách rất tượng trưng. 
 
   Chuyến đi này của Đức Giêsu có lẽ là sự-việc duy-nhất Ngài từng đến 
Giêrusalem. Tầm nhìn về Tiệc bàn rộng mở và chữa-lành miễn phí của Ngài va-
chạm một cách mãnh-liệt với những gì Ngài từng thấy ở Đền Thờ, ghế ngồi và biểu-
tượng về tất cả mọi thứ từng mang ý-nghĩa: nhà bảo trợ, hệ-cấp cầm quyền, môi-
giới bán buôn, cả việc o ép lên tầm-mức tôn-giáo và chính-trị nữa.  
 
   Đền Thờ, khi ấy nằm trong tay các vị thượng-tế, mà theo luật Do-thái thì họ cũng 
không thuộc dòng-dõi chính-thống nào hết; nhưng lại được người La Mã và quan 
quyền Hêrôđê thuê mướn hoặc đuổi đi khi không cần như từng đối xử với tôi tớ của 
họ, tức: chỉ như ‘con rối’ của ngoại-bang, thôi. Hành-động tượng-trưng cho việc phá-
hủy của Đức Giêsu lại đã củng-cố những gì lâu nay được dạy-dỗ, là những gì Ngài 
diễn-tả ngang qua việc Ngài chữa-lành, và là những gì Ngài đưa vào hiệu-lực qua 
việc thực-thi chuyện ăn uống theo cách mở rộng với mọi người.  
 
   Sự việc Ngài làm cũng tương-tự như việc tham-gia biểu tình phản đối chiến tranh 
Việt Nam vào ngày trước như đổ máu đào lên ngăn/tủ đựng phiếu hồ-sơ, hoặc như 
leo hàng rào vào khu đặt-đựng hoả-tiễn và dùng búa bổ lên chóp tên lửa của trung-
tâm ICBM, thuở nào vậy.  
 



   Đây, còn là hành-xử chối-bỏ một cách tượng-trưng tất cả mọi thể-chế đã thiết-lập. 
Không còn nghi-ngờ gì nữa để bảo rằng: hoạt-động chống-đối của Đức Giêsu ở 
Galilê rất có thể sẽ dẫn đến việc quan quân La Mã đến bắt Ngài bất cứ lúc nào họ 
muốn.  
 
   Thế nhưng, trong bầu khí dễ bắt lửa ở Đền Thờ vào mùa lễ Vượt Qua, khi có sự 
hiện-diện của binh-đội Philatô luôn để mắt theo dõi rất kỹ mọi hành-tung đáng ngờ 
của Ngài, thì thách-thức từ Đức Giêsu cũng đủ để khiến đội binh ấy ra tay bắt Ngài. 
 
   Đến đây, tôi xin được nhấn mạnh lên hai điểm. Thứ nhất, là: việc Đức Giêsu đi 
Giêrusalem không phải để “dọn sạch” Đền Thờ. Hai nữa, cũng chẳng phải do hành-
động của Ngài mà có người định-vị cho rằng đây là kịch-bản về cuộc tranh-chấp 
giữa Đạo Chúa với Do-thái-giáo.  
 
   Đền Thờ, khi xưa từng là và phải là chân bệ của sự hợp-tác với quan quyền La 
Mã đã chiếm đóng. Các vị Thượng-tế dù muốn dù không vẫn phải là gạch nối giữa 
dân bị trị và các lãnh chúa của đế quốc. 
 
   Trong tình-hình này, bất cứ người Do-thái nào, và đến hoặc đặc-biệt là người 
Essênê sùng-đạo- vẫn có thể thực-hiện bằng hành-động giống như Đức Giêsu từng 
làm. Việc đó biểu-trưng cho việc phá-hủy Đền Thờ như người dân từng kỳ vọng 
và/hoặc nhượng-bộ.  
 
   Đền Thờ khi ấy, có là nhà để cầu nguyện hoặc hy-sinh này khác; hoặc trụ-sở/cơ 
ngơi để hợp-tác hoặc áp-bức? Thượng tế có là đấng bậc mang tính hợp-pháp, 
chính-thống hoặc hợp-lệ và tính bất-hợp-lệ như thế đã làm những gì cho căn nhà 
của Thiên-Chúa? 
 
 

Có lần ông qui về kinh Tin Kính để bảo rằng: ‘Đức Giêsu 
chịu đóng đinh thập-giá thời Phongxiô Philatô’ và lính 
của ông ta đã đến vây bắt Ngài. Há chẳng phải là Philatô 
đã rửa tay vụ này rồi sao? 

 
   Truyện Thương Khó ghi ở Tân Ước còn đó vẫn bảo rằng: Phongxiô Philatô được 
mô-tả là người chính-đáng, phải lẽ. Thực tình thì, ông ta muốn bắt giữ Đức Giêsu 
lắm, nhưng lực bất tòng tâm, chưa thực-hiện điều mình nhất-quyết. Vả lại, nếu bắt 
giữ Đức Giêsu vào thời-điểm đó, thì việc này đi ngược lại ước-vọng của người Do-
thái và dân Giêrusalem xưa nay vẫn nằng-nặc đòi đóng đinh Ngài rồi lại van nài ông 
hãy làm theo ý họ. Đằng khác, những gì ta biết về Phongxiô Philatô từ nhiều văn-
bản khác cho thấy: câu truyện không giống như hình-ảnh được vẽ lên, ở Tân Ước.  
 
   Hẳn mọi người trong chúng ta đều biết đôi chút về Philatô, nơi sử-học. Các bằng-
chứng do một số các nhà khảo-cổ cũng như văn-chương ngoài Đạo nói về Philatô, 
cho thấy: năm 1961, tại hí-trường Cêzarê người ta tìm ra được viên đá-quý khi xưa 
dân con dưới trướng đã dâng lên Hoàng-đế Tibêrius, trên đó ghi rõ hàng chữ 
“Phongxiô Philatô, quan thái-thú xứ Giuđêa”. Ông trị-vì xứ này suốt 10 năm, từ niên-
đại 26 đến 36 sau Công nguyên, có nghĩa là: ông chỉ là quan-chức hạng hai ở 
vương-triều La Mã trong một thời-gian tương-đối khá dài. Và, sử-gia Josephus cũng 
đã ghi một số truyện kể về tài cai-trị của ông ta. 
 
   Ví-dụ như, khi Philatô đem binh-đội dưới trướng từ Cêsarê về Giêrusalem để sống 
3 tháng mùa Đông trong tăm tối, ông đã đưa về đây nhiều huy-hiệu thêu đính hình 
Hoàng-đế như vẫn thấy nơi cờ-hiệu binh đội do ông quản-trị. Điều này, lại khiến 
người Do-thái nổi giận, do bởi theo luật hiện-hành thời bấy giờ, thì: không một ai 



được phép tạo ảnh-hình phàm-trần lên cờ-quạt cách công-khai như thế hết. Và, 
chuyện này đã bị cấm tiệt, từ rất lâu. Dân thành Giêrusalem càng nổi giận hơn, bèn 
thực-hiện cuộc phản-kháng bằng cách đi bộ đến thủ-phủ Cêsarê yêu-cầu truất-bỏ 
hình-hài sai-trái ấy. Khi Philatô cự-tuyệt việc này, thì dân-chúng bèn ngồi lì phản-đối 
suốt năm ngày liền, quanh dinh-thự của ông.  
 
   Để đối-phó tình-trạng này, Philatô bèn ra lệnh cho đám biểu-tình tập-trung về vận-
động-trường ở thủ-phủ này chờ ông quyết-định. Ngay hôm ấy, ông cho lính vây 
quanh đám dân vô-tội này, rồi doạ giết hết bọn họ, trừ phi họ ngoan-ngoãn quay về 
nhà. Nhưng, thoạt từ lúc đám đông dân-chúng cận kề lưỡi gươm/ngọn giáo của 
quân binh hùng-hổ ấy, thay vì nhượng bộ niềm-tin vững-chắc của họ. Cuối cùng thì, 
Philatô đành lặng lặng đầu hàng trước sức ép của dân oan hơn là chấp-nhận rủi ro 
vốn dĩ có thể xảy ra cuộc thảm-sát khó lường khiến cho giới cầm-quyền La Mã bất-
đồng với ông. 
 
   Một lần khác, Philatô tìm cách dấy lên cuộc phản-kháng khác bằng việc sai ba 
quân thu lẫm tiền-của bòn rút từ kho đồ thánh đặt ở Đền Thờ, nhằm trang-trải tiền 
xây-dựng hế-thống dẫn nước rất qui-mô, đồ sộ. Lần này khôn hơn, ông cho cài đặt 
một số quân binh giả-dạng dân-thường trà-trộn giữa đám đông đang nổi-giận, cùng 
mật-lệnh không ai được dùng gươm/giáo giết bất cứ người dân nào mà chỉ đánh họ 
bằng gậy, nếu thấy cần. Và cứ thế, Philatô bắt đầu sử-dụng phương-pháp mềm-dẻo 
hầu đạt mục-tiêu do ông đề ra. 
 
   Thêm một sự-kiện khác, qua đó Philatô buộc phải đối-đầu không những với đám 
người biểu-tình mà thôi, nhưng cả với ngôn-sứ khải-huyền nữa. Hôm đó, có nhóm 
người Samaritanô tụ-tập trên núi Ghêrizim chờ Chúa tỏ bày quyền-uy/sức mạnh của 
Ngài theo cách Khải-huyền, thì Philatô lại theo vết cũ, ức-hiếp phong-trào nổi dậy rất 
nặng tay khiến một số người bị giết chết, một số khác bị phân tán đây đó, ngay các 
lãnh-tụ tôn-giáo cùng tù-nhân này/khác cũng bị ngấm-ngầm đưa đi thủ-tiêu. Trên 
thực-tế, phương-cách ông sử-dụng cũng khắc-nghiệt đến độ viên lãnh-sự xứ Syria 
là Vitellius phải yêu cầu đưa Philatô rời khỏi Rôma để ông ta giải-quyết mọi chuyện 
theo cách khác.  
 
   Theo nhận-định của người La Mã, Philatô bị coi là đã quá tay một cách không cần-
thiết. Thành thử, thật khó cho tôi ở đây, hôm nay, cứ bị buộc phải coi sự-kiện ghi ở 
Tân Ước như nguồn-sử mô-tả Philatô theo như diện-mạo của ‘người đứng ở ngoài’ 
rất vô-tội trước tấn bi-kịch xảy đến với Đức Giêsu. Nhưng sự thật, thì chính ông ta 
mới là người tạo tình-huống khó-khăn cho dân lành người Do-thái. 
 
 

Có phải ông ta là người muốn thả Đức Giêsu, nhưng 
dân-chúng lại đòi tha cho Barabas thay vì Ngài, chứ? 

 
   Bản thân tôi vẫn không coi truyện này có dáng-dấp lịch-sử như đã nói ở các trang 
trước.   
 
   Thứ nhất, là vì: hình-ảnh một Philatô ngoan-cường dễ-dàng cho phép đám đông la 
ó yêu cầu chuyện này khác, nhưng kỳ-thực sự việc xảy đến, lại trái-ngược những gì 
ta từng biết về ông. Theo nhận-xét của sử-gia Josephus cũng như ý-kiến của triết-
gia cận-đại là Philo của Alexandria, vẫn coi Philatô như mẫu người xấu-xa, tệ lậu ở 
chốn quan-quyền. Xưa nay, Philatô nổi tiếng là người từng hành-hạ/bức-bách đám 
đông quần-chúng một cách mạnh bạo, không nương tay. Đó chính là sở-trường của 
ông.  
 
   Hai nữa, ta cũng chẳng có bằng-cớ xác-đáng để nói rằng: đế-quốc La Mã xưa lại 
ban ân-xá cách đại-độ mà ngày nay ta quen gọi là phóng-thích tù-nhân theo yêu-cầu 



của chúng-dân dịp Lễ Vượt Qua đầy ý-nghĩa. Biến-cố tha chết cho tay cướp xừng-
xỏ là Barrabas thật sự chưa từng xảy đến trong quá-trình lịch-sử Do-thái, từ trước 
đến giờ. Theo tôi, ta cũng hiểu được lý-do tại sao tác-giả Mác-cô lại chế ra truyện kể 
tương-tự như thế, hẳn ngài có ý gì trong đó. 
 
   Ở trên, ta vừa kể về các loại-hình đối-kháng chống lại nhà cầm quyền từng nổi lên 
ở đất nước của người Do-thái, như: các vụ biểu-tình, sự vùng dậy của ngôn-sứ 
khải-huyền từng lên tiếng van nài Đấng Thiên-Sai đến giải-thoát. Khi xưa, nhiều 
nhóm nông-dân khác cũng đã phản-chống vua quan/lãnh chúa trên toàn nước Do-
thái vào thế-kỷ thứ nhất, mà nhiều người lại đã gọi họ là đám ‘cướp cạn’, hoặc quân 
‘phản-loạn’. Họ là ai?  
 
   Thật ra, họ là đám nông-gia rơi vào tư-thế bắt buộc phải rời nông-trại do mình 
trông nom/trồng-trọt từ dạo trước, để rồi sẽ chạy lên các ngọn đồi cao tít cốt hầu 
cướp bóc người dân hiền-lành, hơn là chọn-lựa chấp-nhận lối sống chui rúc ở lề 
đường để xin ăn. Họ không còn là dân hiền ở huyện nhà nữa, những đã trở-thành 
đám cướp cạn ở xã-hội, được nhóm nông-gia ở nơi đó coi là anh-hùng hảo-hán đã 
dũng-cảm chiến-đấu cho tự do. Bất cứ nơi nào có đám cướp cạn hoặc phản-tặc 
tương-tự là y như rằng dân lành thuộc giai-cấp bên dưới sẽ bị dồn/đẩy vào chốn 
thấp-hèn, nên buộc phải gia-nhập nhóm người phản-kháng có võ-trang, dù kết-cuộc 
có vô-hiệu hoặc trở-thành người tuyệt-vọng, cũng vậy.    
 
   Tiếng Hy-Lạp có tự-vựng khá chính-xác nhằm mô-tả đám phản-loạn chuyên cướp 
cạn giống như ngôn-từ được tác-giả Mác-cô gán cho Barrabas. Tay này nổi tiếng 
làm phản, tức: một người cũng nổi dậy quyết đấu-tranh cho tư-do. Tác-giả Mác-cô 
viết trình-thuật Tin Mừng cũng không lâu sau ngày xảy ra chiến-tranh đầu-tiên giữa 
La Mã và Do-thái, khi thành thánh Giêrusalem và Đền Thờ bị phá-hủy vào thập-niên 
‘70, sau Công-nguyên.  
 
   Trong truyện, tác-giả lại đã ghi cách giải-thích tai-ương do những người quái-ác 
điều-động. Trong số những người chiến-đấu chống quân La Mã cách vô-vọng, có 
nhóm người Nhiệt-thành mà họ gọi là Zealot, tức liên-minh nhỏ gồm nhiều nhóm 
cướp cạn cũng như phản-loạn khi xưa từng là nông-dân chân-chất. 
 
   Những gì tác-giả Mác-cô ghi ở trình-thuật, chỉ cốt diễn-tả mỗi điều ấy, mà thôi. 
Xem thế thì, đây là chọn-lựa của dân thành Giêrusalem thời đó. Thời, mà họ chọn 
Barrabas thay cho Đức Giêsu, Đấng Thiên-Sai hiền-lành. Và họ lại cũng chọn đám 
người tạo-phản có võ-trang, thay vì chọn Đấng Cứu-độ không có đến tấc sắt nào ở 
trong tay. 
 
   Truyện kể về Barrabas xưa, là tấn bi-kịch tượng-trưng cho số-phận của thành 
thánh Giêrusalem theo quan-niệm của tác-giả Máccô, vào độ trước. Kể lại bi-kịch 
này, không nhất-thiết để ta biết về vụ xử án Đức Giêsu, cho bằng tác-giả chỉ gợi cho 
ta biết một nhãn-giới thần-học theo quan-niệm tư-riêng của mình về vụ/việc thành 
thánh Giêrusalem bị sụp tan-tành thời muộn màng, về sau. 

 
 
Nếu vậy, há chẳng phải ta có đầy đủ hồ-sơ ghi lại biến-
cố lịch-sử xảy ra vào tuần lễ cuối của Đức Giêsu sao? 
Nói cho cùng, ta cũng có tuồng-tích kể về vụ đóng đinh 
Ngài vào thập-giá chứ? 

 
   Như tôi nói ngay từ đầu, rằng: cái khó cho việc đối-đầu với biến-cố ‘đóng đinh 
thập-tự’, là ở chỗ: chính giải-pháp trừng-trị kẻ đối-kháng/nổi dậy bằng việc đóng đinh 
nạn-nhân trên thập-tự chắc chắn từng xảy ra trong lịch-sử của Do-thái. Nhưng việc 



thêm thắt tình-tiết quanh sự việc này, lại tạo vấn-đề cho sử-gia. Và, đó là lý do khiến 
ta thấy được nhiều điều.  
 
   Hẳn bà con còn nhớ nỗ-lực mà các tác-giả Kinh Sách từng thực-hiện khi ghi chép 
về thời thơ-ấu của Đức Giêsu ở trình-thuật Mát-thêu và Luca, là thế nào! Bằng cách 
tương-tự, tín-hữu thời tiên-khởi cũng dùng trí tưởng-tượng của các ngài, để thêu-dệt 
sự việc Đức Giêsu chịu ‘đóng đinh thập-tự’ và làm tươi mát thêm bằng việc kiếm tìm 
các truyện kể ở Cựu-Ước khả dĩ ứng-hợp để rồi sẽ đưa ra: không chỉ mỗi lý-do làm 
sao cho ăn khớp với thân-phận Ngài, mà cả đến giòng chảy đặc-biệt ở truyện kể 
nữa. 
 

Có phải ý ông nói là: ta không nên tin vào các tác-giả Tin 
Mừng không? Phải chăng ông vẫn bảo: các vị đây chỉ 
dựng truyện cho ăn khớp với sự việc xảy ra thôi, ư?  

 
   Ý tôi không có ý bảo rằng: các tác-giả Tin Mừng lâu nay chỉ viết truyện giả-tưởng 
theo cách hiện-đại, thế đâu! Các ngài từng dấn-thân vào lối suy-tư linh-đạo theo 
cách thông-thường của Do-thái-giáo hồi thế-kỷ đầu, mà thôi. Chẳng hạn, những gì 
ta biết rút từ các cảo-bản ở Biển Chết được khám-phá vào năm 1947, theo đó cuộc 
sống cộng-đoàn của Do-thái-giáo ở thế-kỷ đầu khi mái ấm/cơ ngơi của các ngài, đều 
bị phá tan-tành trong cuộc chiến giữa La Mã và Do-thái. Lúc đầu, các vị thuộc 
bè/nhóm do tư-tế dẫn-dắt đã rút khỏi Đền Thánh Giêrusalem và sống chui sống nhủi 
nơi hoang-vu/rừng rú với lòng tin-tưởng rằng: Đền Thánh bị cấp lãnh-đạo sai-trái 
làm cho ô-nhiễm, hết sống được. Rút tỉa bài học từ tài-liệu tuyệt-tích, ta cũng biết 
thêm nhiều điều về cộng-đoàn trong đó các ngài từng sống. Và đây, là trọng-điểm 
để ta qui về các ngài khi diễn-giải Kinh Sách. 
 
   Là kinh-sư Qumran, áp-dụng Kinh Sách của Do-thái vào tình-huống xảy đến lúc 
đó, các ngài đã đan-kết văn-bản xưa/cũ với lối giải-thích đương-thời khéo léo đến độ 
càng khó cho ta để bảo rằng: Kinh Thánh bị quên lãng rất nhiều, nay các ngài thay 
vào đó bằng các lời bàn, mà thôi. 
 
   Bằng chủ-trương theo-dõi việc diễn-giải như thế thôi, cũng đủ khiến ta long 
đầu/long óc/ vò đầu bứt tai mà tìm hiểu. Ở đây, tôi sẽ không đi sâu đi sát từng chi-
tiết sự việc, nhưng chỉ muốn bà con mình hiểu cho rằng: các văn-bản ghi chép cũng 
như lịch-sử, đều đan-xen vào nhau, ảnh-hưởng/chồng-chéo nhau. Điều, tôi muốn 
đề-nghị mọi người là: ta nên suy về tiến-trình xảy đến với các vị lâu nay từng dấn 
bước theo chân Đức Giêsu, thôi. 
 
   Xét về chuyện này, có hai ví dụ cụ-thể được ghi lại ở Kinh Sách. Đó là truyện kể 
về đám lính hè nhau chia-chác áo sống của Đức Giêsu (ở Tin Mừng Máccô 15: 24) 
được quảng-diễn từ lời thánh-vịnh được tín-hữu thời tiên-khởi sử-dụng rất nhiều 
hầu giải-thích cái chết của Đức Giêsu, như: 
 
  “Áo mặc ngoài chúng đem chia chác, 

còn áo trong cũng bắt thăm luôn.”  
(Tv 22: 19)   
 

   Và theo sau truyện này, trình-thuật còn kể đi kể lại việc Đức Giêsu bị đám lính 
giam-giữ trao mật đắng, chất độc những giấm hoặc rượu chua khi Ngài kêu “Ta 
khát!” (như ở trình-thuật Máccô đoạn 27: 34) cũng rút từ câu Thánh vịnh khác, như 
sau: 

 
 “Thay vì đồ ăn, chúng trao mật đắng, 

con khát nước, lại cho uống giấm chua.” (Tv 69: 22) 



 
   Cùng một kiểu, nhiều chi tiết khác ở truyện kể về việc ‘đóng đinh thập-tự’, lại có sự 
kiện đám dân/quân nhổ nước miếng chế-nhạo Đức Giêsu, rồi còn đặt triều-thiên 
‘gai’ lên đầu Ngài, chuyện hai tay trộm/cướp cũng bị treo thập-tự cạnh Ngài, việc trời 
đất đâm tối sầm vào giữa trưa, nhất nhất đều rút từ Cựu-Ước hết. 
 
   Theo truyền thống, tín-hữu thời tiên-khởi vẫn bảo nhau: “Kìa xem nỗi thống khổ 
Đức Giêsu gánh chịu đã được các ngôn-sứ khi xưa đà nói trước”. Thật ra thì, phải 
nói ngược lại mới đúng. Ngôn-sứ Do-thái khi xưa đâu có tiên-đoán những điều sẽ 
xảy đến với Đức Giêsu vào tuần-lễ cuối đời Ngài, đâu! Đúng ra, nhiều truyện kể 
dân-gian rút từ cuộc sống cộng-đồng thời tiên-khởi được dựng truyện là để ứng-
nghiệm lời người xưa, hầu minh-chứng Đức Giêsu, dù Ngài có bị hành quyết cách 
nào đi, thì Ngài vẫn luôn còn và mãi mãi ở trong tay Thiên-Chúa là Cha Ngài. 
 
   Theo tôi, ta nên hiểu thế này: đồ-đệ tiên-khởi dấn thân theo Đức Giêsu gần như 
không hề biết chi tiết nào về việc Ngài bị ‘đóng đinh thập-tự’ hoặc chịu chết hoặc đã 
được chôn cất cẩn thận. Ta chỉ có được chi-tiết truyện kể về ngày giờ cuối của Ngài 
là do các tác-giả trình-thuật lấy chi-tiết truyện kể từ các văn-bản Cựu-Ước rồi định-vị 
biến-cố vào thế-kỷ đầu, thôi. Hơn nữa, Kinh Sách Do-thái không là lời tiên-đoán về 
những gì sẽ xảy đến với Đức Giêsu, mà là những gì được sử-dụng sau này để kiến-
tạo truyện kể về những gì xảy đến với Ngài. Đó, là những điều được kiếm tìm theo 
cách ngược giòng thời trước, rồi cứ hiểu như chuyện ấy có thật xảy ra sau cái chết 
của Ngài. Nói cách khác, lời tiên-đoán của ngôn-sứ chỉ biết được sau khi sự-kiện 
xảy ra chứ không phải chuyện đã được đoán trước, từ thời đã qua.  
 
 

Mới đây, tôi có đọc một bài viết về ông trên tờ Detroit 
Free Press dưới đầu đề: “Học-Giả Chuyên Gây Tranh-
Cãi Có Nói Cảnh-trí Dẫn đến việc Đức Giêsu Bị Hành-
Quyết kể trong Kinh Thánh là chuyện Giả Tưởng”mà 
thôi.  Sao lại thế? 

 
   Không quá-trình nào thiết-yếu hơn ở đây. Chưa có trình-thuật Tin Mừng nào, được 
coi là sử-liệu đích-thực hoặc tiểu-sử trung-thực, mà chỉ là Phúc Âm, tức Tin Mừng, 
mà thôi. Tin Mừng, bao giờ cũng có hai đặc-trưng rõ rệt: Tin-tức Vui-mừng. Hình-
dung-từ “vui mừng” nhấn mạnh điều ấy lấy từ lập-trường của ai đó, nói như thể: tín-
hữu tiên-khởi là những vị theo chân Đức Giêsu, chứ không phải từ giới cầm-quyền 
La Mã. Còn, cụm-từ ‘tin-tức’ nhấn-mạnh ‘chất-lượng’ của Tin Mừng, tức: luôn được 
cập-nhật-hoá. Mỗi trình-thuật, không chỉ kể về Đức Giêsu mà thôi, nhưng còn cập-
nhật-hoá tin-tức đúng thời-điểm, nơi chốn, tình-huống gửi đến cử-toạ, khi loan đi.  
 
   Có thể là, ta có thích hay không thích chuyện cập-nhật-hoá Tin Mừng, cũng không 
là điều. Nhưng, đó vẫn là lý-do cho thấy: ta chỉ có thể có duy-nhất một Đức Giêsu, 
nhưng lại có nhiều trình-thuật khác nhau. Tin Mừng cập-nhật-hoá các lời nói và 
hành-động của Đức Giêsu bằng việc chấp-nhận và thích-nghi, sáng-chế các câu nói 
cũng như biến-cố/sự-kiện, các cuộc tranh-luận và trao-đổi. Đến hôm nay, điều này 
vẫn rất tốt. Nhưng, các biến-cố/sự-kiện cũng cập-nhật câu truyện kể về kẻ thù của 
Đức Giêsu và từ đó mới nảy-sinh thêm rắc-rối, ngay từ đầu. 
 
   Điều đó, không hẳn để nói rằng: tín-hữu thời tiên-khởi đã ngồi xuống với nhau rồi 
bảo: “Nào, ta hãy chế ra những câu lếu-láo nói về kẻ thù mình đi nào!” Tín-hữu tiên-
khởi, ban đầu chỉ là một nhóm người Do-thái giữa các nhóm Do-thái-giáo khác vào 
thế-kỷ đầu, thôi. Có thể, các ngài cũng từng đấu-tranh giành quyền-hạn và kiểm-
soát/khống-chế này khác cho tâm-can và đầu óc cũng như thân-phận và tài lãnh-
đạo dân con của mình. Thế nhưng, điều đó xảy ra bên trong, chứ không chống lại 



Do-thái-giáo, của chính họ. Không cần biết mọi người gọi tên các ngài bằng gì, hoặc 
kết án các ngài ra sao, chẳng ai nói về chuyện chống-đối lại Do-thái-giáo hoặc dị-
ứng với chủ-nghĩa Do-thái vào khi đó.   
 
   Thế nhưng, đặc biệt sau tai-ương xảy đến từ cuộc chiến giữa La Mã và Do-thái, 
các tín-hữu tiên-khởi càng trở nên thế-lực ngoài rià như một lực lượng nằm bên 
trong Do-thái-giáo và ngày càng ít đạt giai-tầng lãnh-đạo chính con dân của mình. 
Tương-lai khi ấy nằm trong tay Do-thái-giáo của hàng tư-tế chứ không phải Do-thái-
giáo của tín-hữu Đức Kitô. 
 
   Như tác-giả trình-thuật Mác-cô từng mô-tả vào thập-niên ’70, kẻ thù của Đức 
Giêsu vào lúc Ngài bị ‘đóng đinh thập-tự’, lại là “đám đông dân-chúng” từ 
Giêrusalem. Đến thời tác-giả Mát-thêu vào thập-niên ’80, thì đám đông ấy lại đã 
tăng-trưởng trở-thành “tất cả chúng dân”. Và, kịp đến thập-niên ’90, với tác-giả 
Gioan, lớp người này lại chỉ trở thành “người Do-thái”. Tôi không nghĩ, là ngay như 
tác-giả Gioan lại cũng định-nghĩa ‘người Do-thái’ như lớp người khác hẳn những 
người “không phải là Do-thái”. Điều mà tác-giả này muốn nói đến, chỉ là: những 
người Do-thái xấu xa kia, ngoại trừ chúng ta là người Do-thái tốt-lành! Điều này, như 
thể bảo: giả như một số người Mỹ buộc phải nói “Người Mỹ họ quá bạo-tàn”, không 
vì thế chối bỏ rằng mình cũng là người Mỹ nhưng chỉ khác mỗi định-nghĩa khi bảo 
rằng: “Những người thế kia là người Mỹ xấu-xí còn chúng ta là người Mỹ tốt-lành”.  
 
   Không tiến-trình nào như thế, ngay đến lối coi mặt đặt tên cách kỳ-cục nhất, cũng 
không tạo khác-biệt gì ở thế-kỷ thứ hai hoặc thứ ba khi Đạo Chúa, dù cho đến khi ấy 
đã là đạo-giáo khác với Do-thái-giáo, cũng không có sức mạnh để trả-đũa. Nhưng, 
vào thế-kỷ thứ tư,khi đế-quốc La Mã đã chính-thức trở-thành Kitô-giáo. Thì những 
chuyện ‘đóng đinh thập-tự’ cũng tương tự lại đã mang ý-nghĩa của các Kitô-hữu nay 
kết tội người Do-thái, và trở thành tiến-trình dài đằng đẵng đầy chết-chóc hầu chuẩn 
bị cho châu Âu trở-thành Lò-thiêu-sống con người vào thời-điểm đầy tính quái-gở.                                  
 
   Lập-trường/quan-điểm của tôi ở chương này, tức chương/đoạn đưa ra câu hỏi: “Ai 
ra tay giết hại Đức Giêsu” đây? Có lẽ, ta cũng nên hiểu là các truyện kể về việc 
‘đóng đinh thập-tự’ vào dạo trước cho đúng và tính-toán cách đặc-biệt về tiến-trình 
cập-nhật cài đặt vào với Tin Mừng, thời trước. Đồng thời, với tư-cách tín-hữu Đức 
Kitô thời cận-đại, ta lại phải bàn cãi một cách có trách-nhiệm những gì liên-quan đến 
việc đọc các truyện kể đầy “thương khó” ấy cho công-chúng nghe cũng như việc 
học-hỏi trong chỗ tư riêng các văn-bản nổi bật ấy, nếu không sợ rằng mối hận-thù 
người Do-thái đã đong đầy trong quá-khứ cứ tiếp-tục gây ám cho tương-lai, mai 
ngày. Chính vì lý-do đó mà tiêu-đề của sách này lại viết rằng: “Phơi bầy cội rễ chủ-
nghĩa chống Do-thái trong truyện kể Tin Mừng về Nỗi Chết của Đức Giêsu.” 

 
 
Mãi đến giờ, ta cứ mải nói về những gì không xảy ra, ở 
thời đã qua. Và, ông có ý-nghĩ gì về Đức Giêsu khi Ngài 
đi dần vào những ngày cuối đời Ngài không? 

 
   Tái tạo sự-kiện lịch-sử, theo tôi thì: ta chỉ làm được đôi điều như sự việc Đức 
Giêsu bị bắt giữ vào lễ Vượt Qua, là để ứng-đối với việc Ngài làm ở Đền Thờ, hôm 
ấy. Lúc bấy giờ, đồ đệ thân quen thân cận Ngài lại đã chạy thoát thân, để cầu an. Ở 
đây, tôi không nghĩ là giới quan quyền cao cấp như Cai-Pha, Philatô và Hêrôđê 
Antipas lại có thể tranh-chấp nhau khi họ buộc phải ra quyết-định “về” Đức Giêsu 
hoặc “với” Đức Giêsu. Không còn nghi-ngờ gì nữa: các quan-viên này đều đồng ý là 
họ phải nhanh chóng giải-quyết sự việc trước ngày lễ hội, để còn phòng hờ mọi 
chuyện có thể xảy đến; và việc ‘đóng đinh tử-tội trên thập-tự’ sẽ hữu-dụng nếu họ 
dập tắt được mưu-đồ ấy, ngay từ đầu. 



 
   Tôi ngờ nhiều về giả-thuyết cho rằng quan-quân lo an-ninh trật-tự hoặc lính-tráng 
người La Mã lại quá lo xa khi nghĩ rằng họ cần thực-thi hiệu-lệnh đã ban ra cho mau 
cho chóng hầu có thể đối-phó với đám dân quê-mùa người Galilê như Đức Giêsu. 
Thành thử, thật khó cho ta khi tưởng-tượng là: hành-xử tàn-bạo là cách hay nhất để 
bắt giữ Đức Giêsu và đem Ngài đi hành-quyết. Các chi-tiết về “tuần lễ cuối” ở trình-
thuật, lại khác với sự-kiện thô-thiển như được kể, tức: vẫn coi lời tiên-đoán của 
ngôn-sứ như sự-kiện lịch-sử, trong khi đó những chuyện đại-loại như thế chỉ là 
những ý-tưởng do tác-giả trình-thuật suy ra, mà thôi. 
 
 

Ở trên, ông có nói: thường thì, các tử-tội bị đóng đinh 
thập-tự đều bị bỏ cho chim ưng rỉa xác. Thế còn, 
trường-hợp Đức Giêsu, Ngài phải được chôn cất tử tế 
nơi mộ-phần do ông Giuse Arimathêa lo, chứ? 

 
   Trước hết, cũng có thể: thi-hài các tội-phạm chết trên thập-tự có thể đã được trao 
cho người nhà để đem chôn, như trường-hợp Yehochanan nói ở đầu chương/đoạn 
này. Nhưng, điều này thật ra cũng hi-hữu, bất thường. Ở xã-hội thời cổ-đại, thì việc 
xin phép quan/chức được đem tử-thi đi chôn cho tử tế, có lẽ cũng gây ảnh-hưởng 
nào đó, thật khó biết. Nói chung thì, nếu ta “quen lớn” đầy uy-tín lại cũng rộng, thì 
chẳng khi nào phải kết-cục đời mình trên thập-tự, hết. Và, nếu ta kết thúc đời mình 
trên thập-tự, thì điều đó có nghĩa là ta không uy-tín đủ để được phép đem thì-hài tử-
tội đi chôn, cho đàng-hoàng.  
 
   Thông thường, thì lính canh xác tử-tội vẫn theo-dõi cho đến khi người ấy chết thật 
sự trên thập-tự, sau đó mới thí bỏ cho chim-ưng rỉa xác. Và, những gì còn rơi vãi lại 
sẽ bỏ cho chó hoang đang chực bên dưới hoặc bỏ cho thú hoang ở đâu đó đến dọn 
sạch hiện-trường bầy nhầy ấy. Như đã đề-cập ở trang trước, nỗi kinh-hoàng về việc 
không được phép chôn xác tử-tội, là thành-phần của tục “đóng đinh tử-tội vào thập-
tự” do giới cầm-quyền cố tình lập ra hầu cảnh-cáo kẻ nào có ý-định chống đối hoặc 
người bàng-quan đi ngang đó, mà thôi. 
 
   Dĩ nhiên, ta không thể biết chắc điều gì thực-sự xảy ra với Đức Giêsu khi Ngài 
sinh-thì, nhưng nay đã rõ: có nhiều điều xảy đến với tín-hữu thời tiên-khởi vốn ưu-tư 
nhiều về cách giải-quyết thi-hài Ngài. Truyện kể đây, càng cao quý và kéo theo niềm 
hy vọng cùng nỗi tưởng-tượng do bởi mọi người đều ghê-rợn về sự tàn-bạo xảy ra 
trên thực-tế, nên mới biến-cải câu chuyện thành sự-kiện chôn cất thi-hài Ngài theo 
cách dành cho vua quan, thật thoả-đáng. 
 
   Nay, ta bắt đầu trả lời câu hỏi bằng cách ngang qua trình-thuật Tin Mừng Phêrô, 
một văn-kiện không được đưa vào Tân Ước, qua đó người đọc được bảo rằng: Đức 
Giêsu, khi chết, Ngài đã được các kẻ đã đóng đinh Ngài vào thập-giá một cách dã-
man, tàn-bạo nhưng bọn họ lại đem xác Ngài đi chôn. Chuyện này lan rộng ngoài 
sức tưởng tượng của người Do-thái mỗi khi họ nghĩ rằng thi-hài tử-tội không được 
chôn cất tử-tế, như đã tả ở sách Đệ Nhị Luật đoạn 21 câu 22-23, sau đây: 
 

“Mọi người trong thành sẽ ném đá cho nó chết và nó phải chết. Anh 
(em) phải khử trừ sự gian ác, không cho tồn tại giữa anh (em). Nghe 
chuyện ấy, toàn thể Ísrael sẽ sợ. Khi một người có tội đáng phải án 
chết đã bị xử tử, và anh (em) đã treo nó lên cây, thì xác nó không được 
để qua đêm trên cây, nhưng anh (em) phải chôn ngay hôm ấy, vì 
người bị treo là đồ bị Thiên Chúa nguyền rủa. Anh (em) không được 
làm cho đất của anh (em) ra ô uế, đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của 
anh (em), ban cho anh (em) làm gia nghiệp.” 



 
   Tín-hữu Đức Kitô hy vọng là: kẻ ra lệnh đóng đinh Đức Giêsu vào thập-giá, có thể, 
lại cũng đem thi-hài Ngài chôn ở đâu đó, ngõ hầu ứng-nghiệm đoạn Kinh Sách nói ở 
trên. Nhưng, theo truyền-thống, thì việc chôn cất Đức Giêsu là do đám thù-địch bạo-
tàn đã trao xác Ngài cho người thân-thuộc lo-liệu, tức: một việc không mấy xứng-
hợp với thân-phận Ngài, nên các vị bèn đổi câu chuyện thành sự-kiện chôn xác Ngài 
cách trọn-hảo, toàn-diện.  
 
   Sự việc này, đưa ta về lại truyện trình-thuật Mác-cô ghi ở đoạn 15 câu 42-46 rằng: 
 

“Chiều đến, vì hôm ấy là ngày áp lễ, tức là hôm trước ngày Sa-bát, nên 
ông Giuse tới. Ông là người thành Arimathê, thành viên có thế/ giá của 
hội đồng, và cũng là người vẫn mong đợi Triều Đại của Thiên Chúa. 
Ông đã mạnh dạn đến gặp tổng trấn Philatô để xin thi hài Đức Giêsu. 
Nghe nói Người đã chết, Philatô lấy làm ngạc nhiên, và cho đòi viên 
đại đội trưởng đến, hỏi xem Người đã chết lâu chưa. Sau khi nghe viên 
sĩ quan cho biết sự việc, tổng trấn đã cho ông Giuse lãnh lấy thi hài. 
Ông này mua một tấm vải gai, hạ xác Đức Giêsu xuống, lấy tấm vải ấy 
liệm Người lại, đem đặt vào ngôi mộ đã đục sẵn trong núi đá, rồi lăn 
tảng đá lấp cửa mộ.” 

 
   Theo tôi, thì câu truyện diễn ra như thế là do ý tác-giả Mác-cô tự chế ra, mà thôi. 
Đằng khác, nội danh-tánh ông Giuse thành Arimathêa qua vụ Barabbas thôi cũng 
không đảm-bảo xác-chứng nào về sử-tính chính-xác của truyện kể. Giả như ta có 
thể chế ra nhân-vật nào đó, thì chuyện dễ thực-hiện nhất, là biến chế danh tánh của 
người ấy sao cho dễ nghe là được. 
 
   Ở đây, tưởng cũng nên nhớ lại những gì do tác-giả Mác-cô từng ghi lại ở trình-
thuật của ông. Ông Giuse nói ở đây, vừa là “thành-viên đáng nể-trọng của Hội-đồng, 
tức: ông đứng về phiá những người chủ-trương đóng đinh Đức Giêsu vào thập-tự. 
Đồng thời, ông lại cũng là “người vẫn trông-ngóng Vương Quốc Nước Trời đến với 
mình”, tức: ông lại cũng đứng về phía Đức Giêsu và những người theo Ngài. Với 
tác-giả Mác-cô, thì như thế. 
 
   Trong khi đó, tác-giả Mát-thêu và Luca thì lại khác. Hai vị này, lâu nay tìm cách 
biến-đổi câu truyện cho khác một chút. Tác-giả Mát-thêu tả ông Giuse là “đồ đệ Đức 
Giêsu” hơn là thành-viên Hội-đồng, tức: ông thuộc về những người từng kết tội Đức 
Giêsu. Trong khi đó, tác-giả Luca lại đề tên ông Giuse vào Hội-đồng, rồi lại bảo: “tuy 
là thành-viên Hội-đồng, nhưng ông không đồng-ý với kế-hoạch hành-động của 
đồng-nghiệp có chân trong đó”. Hai tác-giả Mát-thêu và Luca đều đã cố giải-quyết 
nỗi khó-khăn vốn xuất-hiện ở truyện do tác-giả Mác-cô ghi; tức hỏi rằng: sao ông 
Giuse lại có thể vừa là thành-viên của cả hai phiá nghịch-ngạo ở Hội-đồng, là đám 
người từng kết tội Đức Giêsu, vừa là người đi nhận xác Ngài đem về chôn theo 
cách dành cho bậc cao-quý, được? 
 
   Cuối cùng thì, khi viết tuồng Thương Khó Đức Giêsu, tác-giả Gioan đã kết-hợp 
nhân-vật ‘Giuse thành Arimathêa’ chung làm một với ông Nicôđêmô là người xuất 
hiện ở đầu sách Tin Mừng của ông; và ông ghi-chép trình-thuật theo cách để cho 
ông Giuse-Nicôđêmô đưa thi-hài Đức Giêsu đi chôn cất tử tế. Điều này, khiến ta chỉ 
có thể hiểu như cung-cách diễn-tả việc chôn-cất vua quan/lãnh chúa nơi mộ-phần 
vừa dựng ở trong vườn. Và, nay ông Giuse-Nicôđêmô lại được kể là môn-đệ Đức 
Giêsu cách bí-mật “vì sợ người Do-thái biết.” 
 
   Cứ theo cách diễn-nghĩa câu truyện về việc đem thi-hài Đức Giêsu đi chôn, tôi 
cũng thấy là: điều đó khó thành hiện-thực. Khó, là bởi ý của người viết chỉ muốn 
tránh né kết-cục nào đó, rồi bảo: ta có ở đây, nỗ-lực tuy phi-thường nhưng vẫn hiểu 



được. Bởi, ông làm thế là để tránh nỗi kinh-hoàng khi mọi người luận-bàn về tác-
động cuối cùng nơi việc ‘đóng đinh Đức Giêsu vào thập-giá’. Nỗi kinh-hoàng tệ-hại 
nhất vẫn hiểu được, lại chính là: theo lịch-sử, không một sự-kiện nào lại đã kể về 
việc đem thi-hài Đức Giêsu đi chôn ở đâu hết. Nói thế tức là: Ngài đã chết trên thập-
giá và sau đó, xác Ngài bị bỏ thí cho chim ưng rỉa-mổ. 
 
   Thêm một hy-vọng nữa, là: chính đám quân-binh thù-địch canh xác các tử-tội đã 
đem thi-hài Ngài đi chôn vì lý-do nào đó, không biết được. Nhưng hay nhất, là: ta 
đừng tưởng-tượng rằng: quả có sự-kiện đám lính canh đã làm việc ấy bằng cách tô 
vôi sống lên xác Ngài chăng? Hoặc bọn họ chôn xác Ngài nơi mộ-phần không sâu 
chứ? Hoặc, bọn họ lại đặt xác Ngài vùi dưới đống đá vụn, thì sao? Và, còn một khả-
năng nữa, là: giới cầm-quyền hoặc ai đó ra quyết-định đặc-biệt cho phép gia-nhân 
đem xác Đức Giêsu đi chôn rồi chăng? Nhưng dù sao, thì trường-hợp này sẽ tạo 
nhiều vấn-đề khác khiến ai ai cũng có thể tin như thế.  
 
   Đằng khác, ngoại trừ việc sắp-đặt chôn cất thi-hài Đức Giêsu nơi mộ-phần nào đó 
cách riêng-biệt, còn thì tất cả đều dồn mọi sự vào Ngài thì sao đây? Nếu quả có thế, 
thì sự thể lại càng khó cho ta để hiểu được sự-kiện là: ngay ngày hôm sau, đồ đệ 
Ngài đã phát-hiện mộ-phần chứa xác Thầy, nay trống-rỗng!  
 
   Hay nhất là: ta nên coi Đức Giêsu được các đấng bậc yêu mến Ngài hết mực, đã 
tìm cách đem xác Ngài đi chôn cất tử-tế, là giải-pháp tốt nhất hạng, thôi. 
 
 

Nhưng, phải chăng giả-thuyết bảo rằng gia-nhân đem 
xác Ngài đi chôn là việc khả-thi và hiểu được chứ? 

 
   Vâng. Rất có thể là như thế! Nhưng theo tôi, thì đã là sử-gia, tức người đối đầu 
nhiều sự việc, mà lại nói về tính khả thi của sự việc này, vẫn chưa đủ. Nếu tôi làm 
nhân-chứng trước toà, bị hạch-hỏi những câu như: “Này Giáo-sư Crossan, phải 
chăng có thể có sự-thể là vv và vv…” thì có lẽ, tôi sẽ trả lời rằng: “Thưa vâng! Dĩ 
nhiên là thế!”  
 
   Trong việc tái-tạo lịch-sử, chúng ta không thương-lượng hoặc nhượng-bộ sự việc 
nào mang tính chắc-chắn. Cái, tôi đề-nghị ở đây và trước đó, như một lý-án tốt đẹp 
nhất, dựa trên nghiên-cứu về tính-sử của kịch-bản phải gần với sự thật, mới được.  
 
 

Như ông kể, chuyện bắt giữ và hành-quyết Đức Giêsu có 
vẻ như nhân-bản, là việc Ngài thách-thức đám cầm-
quyền nhân-danh tầm nhìn mới về xã-hội, nên họ mới 
vùi dập Ngài. Nhưng, sao ông lại từ đó rút ra đôi điều để 
đề ra một thần-học bảo rằng: Đức Giêsu chết là để cứu 
ta khỏi các lỗi/tội mình làm?                                                            

 
   Tôi thiết nghĩ, ta nên phân-tách cho rành-mạch 3 lối nhìn khác nhau về sự-kiện 
này, tức: nhìn theo lịch-sử, niềm tin và thần-học. Nhìn sự việc theo cách lịch-sử thì 
rõ ràng: Đức Giêsu đã chết trên thập-tự vào thời vua quan/tổng-trấn La Mã là 
Phongxiô Philatô đang cai-trị. Còn, những người tin vào Đức Giêsu, lại tìm được ý-
nghĩa nơi việc hành-quyết Ngài, là bảo rằng: Ngài chết, là chết cho chúng ta. Và, 
thần-học xưa vẫn phát-triển lại đưa ra ý-tưởng bảo rằng: cái chết của Ngài là để 
“đền tội cho cả và nhân-loại”.  
 
   Nay, ta hãy nhìn vào từng chiều-hướng ấy, xem thế nào. 



Việc Đức Giêsu chịu “đóng đinh vào thập-tự” rõ ràng là một cú “sốc” kinh-hoàng với 
những ai hy-vọng vào Ngài, vẫn dấn thân theo Ngài. Cái chết nhục của Ngài khi xưa 
không được coi như thân-phận hèn-mọn của những người cùng ngồi vào “Tiệc Bàn 
Rộng Mở”, cùng sẻ-san một chữa-lành họ từng trông ngóng, nên tín hữu thời đầu đã 
trải-nghiệm buổi ban sơ của Vương Quốc Nước Trời. Thành thử, các vị mới tìm 
cách làm sao để Vương Quốc Ngài có ý nghĩa đích-thực.    
 
   Niềm tin tìm ra được ý-nghĩa nơi Lịch-sử. Chắc chắn, chúng ta đều tưởng-tượng 
ra được là người Ấn-giáo ở Ấn-độ là những người “không thể sờ chạm hoặc tiếp-
cận” được thế-kỷ ta đang sống, khi nghe nói về thánh Gandhi bị ám-hại, nên mới 
bảo: “Ngài chết vì chúng tôi và cho chúng tôi.” Người nhặt rác da mầu ở Memphis có 
thể cũng sẽ nói về bậc thánh hiền của họ là Martin Luther King Jr cũng như thế: 
“Ngài chết, là chết cho bọn tôi.”  
 
   Cả hai đấng bậc trên, đều được nói đến cách cụ-thể ở lịch-sử, tức: nói theo cách 
kiếm tìm một “ủi-an/hy-vọng” cho người bị ức-hiếp, tức: nhóm người bị đẩy lùi khỏi 
xã-hội. Cả Mahatma Gandhi lẫn Martin Luther King Jr đều rõ biết cái chết của mình 
là chuyện không thể tránh khỏi. Thật không khó, để tưởng-tượng một người nhà quê 
ở Galilê từng biết rõ chính thị-kiến của Đức Giêsu đã đưa Ngài vào cuộc xung-đột 
với sức mạnh đầy quyền-uy nên mới bảo: “Ngài chết, là chết cho tôi, mà thôi.” 
 
   Và những người này, đương nhiên phải diễn-tả như thế mới giống ngôn-ngữ tự-
nhiên ở đời thường của họ và ở truyền-thống trong Đạo lâu nay vẫn làm thế. Ngay 
sau cái chết của Đức Giêsu, như đã nói ở trang trước, người hiểu biết dấn thân theo 
Ngài lại vẫn kiếm tìm ở Kinh Sách những chỗ và những đoạn diễn-đạt một đồn-đoán 
tưởng là như thế.  
 
   Sách Lêvi đoạn 16 nói: dân con đi Đạo đã tìm ra nghi-thức cho việc “đền bù tội lỗi”, 
trong đó vị Thượng Tế có thể sẽ xưng-thú mọi lỗi/tội của chúng dân trong Đạo để rồi 
sau đó đổ lên đầu loài “dê-tế-thần” được thả vào hoang-địa, tức được là “dê tế-thần” 
hiểu theo nghĩa mang theo mọi lỗi/tội của chúng dân.  
 
   Với tín-hữu Đạo Chúa thời tiên khởi, điều này lại trở thành lời tiên-tri về Đức 
Giêsu, là Đấng mang mặc lỗi/tội của con người. Dĩ nhiên, ảnh-hình này chỉ dành cho 
những ai sống trong truyền-thống đạo-hạnh chuyên nhấn mạnh vào hành-động hy-
sinh đầy máu chảy.  
 
   Với các cộng-đoàn khác, như cộng-đoàn viết trình-thuật Tin Mừng “Nguồn” (tức: 
Tin Mừng Quelle), không thấy nói thứ thần-học vốn đặt nặng vào việc hy-sinh. Cộng-
đoàn Tin Mừng Nguồn vẫn coi Đức Giêsu như Đấng Khôn Ngoan của Thiên-Chúa. 
Ngài đến, từ Thiên-Chúa nên đã bị hành-quyết/diệt-trừ, nhưng Ngài lại sẽ quang-lâm 
trở về.  
 
   Thần-học của Cộng-đoàn này như thể bảo: Quyền-lực thế-gian đã diệt-trừ Đức 
Giêsu, nhưng Ngài đã về với Thiên-Chúa và nay Ngài đang ở với ta dù Ngài đã chết 
về thể xác, theo tư-cách Đấng Khôn Ngoan của Thiên-Chúa. Cộng-đoàn này, có thể 
đã nói lên ý-nghĩa cái chết của Đức Giêsu mà không cần dùng bất cứ ẩn-dụ nào. 
 
   Còn, cung-cách diễn-tả của ta thì sao? Vấn-đề khó khăn cho tôi, là thế này: ngôn-
ngữ diễn-tả việc hy-sinh đổ máu đào ra mà chết, thích-hợp với người xưa là những 
người quen chuyện hy-sinh/hãm mình, coi đó như thành-phần quan-trọng không thể 
thiếu của việc phụng-thờ ở Đền thánh thời xưa/cũ. Nhưng, lối diễn-tả này với thế-
giới ta đang sống, thì như thể một truyện kể xảy đến từ hành-tinh nào khác.  
 
   Xã-hội ta, nếu có ai đó tìm cách hy-sinh đổ máu đào dù của loài trâu/bò hoặc 
chiên/dê đi nữa, ta cũng sẽ coi đó là chuyện vi-phạm luật-pháp thời đương-đại. 



Thêm vào đó, thần-học qui vào việc “đền bù tội lỗi” lại bảo rằng: Thiên-Chúa đã hy-
sinh chính Người Con của Ngài thay cho nhân-loại cần trừng-phạt vì lỗi/tội họ 
vướng-mắc. Hy-sinh này, có thể, khiến tín-hữu Đạo Chúa thêm yêu-thương Đức 
Giêsu hơn. Nhưng, đó lại là ảnh-hình phàm-tục rất trơ trẽn về Thiên-Chúa. Nói theo 
ngôn-ngữ đời thường hôm nay, thì đây cũng tựa như một lối xách-nhiễu con trẻ theo 
kiểu của trời cao. Và, có thể còn nhiễu lạm trí tưởng tượng của ta theo mức-độ trần-
thế nhiều hơn nữa, cũng nên.  
 
   Ở đây, tôi không muốn diễn-tả niềm tin riêng của tôi ngang qua thần-học có những 
ảnh-hình về Thiên-Chúa đòi-hỏi sự hy-sinh đầy những máu mà Ngài đổ ra để giao-
hoà ta với Thiên-Chúa. 

 
 
 

Nhưng, Đạo Chúa vẫn cử hành Bữa Tiệc Ly và Tiệc 
Thánh Thể để mừng kính cái chết của Đức Giêsu chứ? 
Sao việc cử-hành như thế lại có thể ăn khớp với những 
gì ông vừa nói được chứ? 

 
   Trong đời Ngài, Đức Giêsu làm sống lại sự hiện-diện của Vương Quốc Nước Trời 
bằng việc cử hành ăn mừng “Tiệc Bàn Rộng Mở”. Thế nhưng, đó lại là bữa tiệc 
dành cho những người, phần lớn, thực-sự không được ăn hoặc uống như thế. Có 
thể một số người trong chúng ta sẽ cười khẩy mà gọi đó là Vương Quốc chum/vại 
hạnh-phúc, bởi lẽ ta vẫn đều đặn ăn và uống cùng sẻ san với mọi người. Và, khi 
san-sẻ như thế, ta lại vẫn san sẻ đầy đặn mọi thứ với mỗi người, và mọi người.  
 
   Với tín-hữu Đạo Chúa thuở đầu đời, thì “tiệc Bàn Rộng Mở” ấy có nghĩa là lương-
thực mà các vị vẫn từng có. Thiên-Chúa, là Thực-khách trân-quí của các vị. Và, Đức 
Giêsu đã chết cho và bởi thị-kiến ấy. Thế nên, thật rất đúng và không thể khác hơn 
được, Tiệc Bàn Rộng Mở vẫn trở-thành hiện-thực để tất cả mọi người lại sẽ cùng 
nhau cử-hành cuộc sống của Ngài; đồng thời tưởng nhớ nỗi chết của Ngài nữa. 
 
 

Cho đến nay, ông không đả động gì về lời chối Thày của 
ông Phêrô chút nào hết. Phải chăng đây cũng là sự-kiện 
tiêu-biểu của lịch-sử? 

 
   Truyện vừa kể, là trình-thuật do tác-giả Mác-cô là người đầu tiên ghi lại. Sau đó, 
các tác-giả khác như Mát-thêu, Luca và Gioan đã chép lại theo cùng kiểu. Lâu nay, 
ta được bảo: các tác-giả này có đặc-điểm là đã trình-bày phong-cách đặc-trưng của 
tác-giả Mác-cô, qua đó sự-kiện thứ hai được đan-xen giữa phần mở và phần kết ở 
trình-thuật thời thơ-ấu của Ngài; cả hai được viết ra cốt gây rung động mọi người, 
bằng lối diễn-giải nhiều cảm xúc.  
 
   Tỉ như, khi ở trình-thuật Mác-cô đoạn 11 câu 11-12, có ghi cây vả bị chúc dữ và 
vật-dụng Đền Thờ bị “phá đổ” đều là lối diễn-tả theo cách này hay cách khác của 
tác-giả Mác-cô, thôi. Thêm nữa, lời tỏ-bày quả-cảm của Đức Giêsu ở trước toà là 
một đan-xen/trộn-lẫn giữa phần mở và phần kết việc chối-bỏ sự quen biết từ ông 
Phêrô.  
 
   Dĩ nhiên, cuối cùng thì: ông Phêrô cũng được tha-thứ hết. Đan-xen như thế là cấu-
trúc câu truyện do tác-giả Mác-cô tạo ra, cốt hướng thẳng vào cộng-đoàn của ông 
trong trong thời-kỳ xảy ra hoặc sau cuộc chiến của người Do-thái chống đế quốc La 
Mã từ năm 66 đến 74. Cộng-đoàn Mác-cô dư biết mọi việc liên-quan đến cuộc bách-
hại xảy ra từ hai phía, cả người La Mã lẫn quan-quyền Do-thái. Và đây, là lối kể 



truyện đầy tính ủi-an, như thể bảo: hãy tỏ ra can-đảm như Đức Giêsu, cả vào lúc 
các ngươi bội phản như ông Phêrô đi nữa, các ngươi vẫn cứ trông chờ được tha 
thứ.  
 
   Tôi nghĩ là: ông Phêrô đã cao bay xa chạy tựa hồ phần đông bạn bè đồng-hành 
với Đức Giêsu đã để mất dũng-khí chứ không phải niềm tin của họ. Và, truyện kể 
đây sở dĩ sử-dụng ông là vì tư-cách lãnh-đạo của ông coi như mẫu mực cho việc 
tha thứ chuyện ông chối bỏ Thày mình. Truyện ông Phêrô chối thày, chỉ mang tính 
biểu-trưng chứ không hề có chút sử-tính nào hết. 
 
 

Phải chăng sự việc này lại cũng áp-dụng vào trường-
hợp Giuđa bội phản chứ? 

 
   Vấn-đề này, lại càng tế-nhị và khó xử hơn nữa. Lâu nay, mọi người từng nghĩ rằng 
nhân-vật Giuđa-kẻ-phản-bội được dàn-dựng một cách có chủ ý như vết nhơ khích-
bác chống lại người Do-thái. Bởi, danh-tánh “Giuđa” đây lại chỉ có nghĩa là “người 
Do-thái” mà thôi. Lối đọc truyện và hiểu tình-tiết như thế, có thể đã dấy lên một cách 
dễ-dàng nơi tín-hữu sống lẫn lộn với người ngoài đạo, chứ khó có thể khơi chuyện 
của tín-hữu người Do-thái ở thời đầu. Tương-tự như, việc Đức Giêsu có một người 
em tên là Giuđa hoặc Giuđê, cũng là thế. 
 
   Thông thường, người Do-thái khi nghe gọi tên “Giuđa” có nghĩa là: người gọi 
muốn nói đến “Do-thái” cốt để phân-biệt với những người không cùng giòng giống 
như họ mà thôi. Thành thử, trừ phi câu truyện về ông Giuđa được chế-biến vào thời 
sau này- lại ở trong cùng khung-cảnh cộng-đoàn tín-hữu sống lẫn lộn với người 
ngoại-giáo, mới đúng. Bởi thế nên, bản thân tôi không bao giờ chấp-nhận lối biện-
luận như thế được.  
 
   Đằng khác, không giống trường hợp ông Phêrô chối-bỏ Thày mình - sự-việc này 
độc-nhất rút từ trình-thuật do tác-giả Mác-cô ghi ra mà thôi - qua đó thì, việc ông 
Giuđa tạo-phản đã được tìm thấy ở một số trình-thuật khác, như: các đoạn viết của 
tác-giả Mát-thêu ở đoạn 27 câu 3-10; và sách Tông-đồ Công vụ đoạn 1 câu 18-20. 
Theo một số nguồn-văn như thế, thì vai-trò người tạo-phản có thể chỉ muốn định-vị 
nơi-chốn Đức Giêsu đang có mặt vào đêm hôm ấy, khi Ngài có khả-năng bị bắt/giữ 
cách êm thắm, bởi nhà cầm-quyền lúc đó đã sẵn-sàng thực-hiện việc hành-quyết xử 
chết Ngài, trước công-chúng.  
 
   Việc bội-phản như thế, có thể, cũng bao gồm việc định-hình danh-tánh, chứ không 
chỉ định-vị nơi chốn Ngài lưu lại, mà thôi. Nay, ta hãy đoán thử và coi đó đơn-thuần 
chỉ như một ví-dụ không hơn không kém, để bảo rằng: nhà cầm-quyền đã bắt/giữ 
một trong các bạn đồng-hành của Đức Giêsu, ngay sau biến-cố xảy ra ở Đền Thờ, 
mà họ cần biết ai là người gây rối vào hôm ấy.  
 
   Đó, là vai-trò mà tôi từng suy nhiều về trường-hợp của ông Giuđa, đã diễn ra. Đức 
Giêsu chịu đóng đinh trên thập-tự tại Giuđêa, nhưng điều đó không hẳn do phong-
trào chống Do-thái nói cho ta biết.  
 
   Đức Giêsu bị ông Giuđa tạo-phản, là một sự-kiện. Nhưng sự-kiện này, lại không 
do phong-trào bài-chống người Do-thái nói lên hoặc dựng chuyện. Dù sao, tôi vẫn 
không nghĩ rằng: ông Giuđa là thành-viên Nhóm Mười Hai Tông Đồ của Ngài. Nhóm 
Mười Hai được thành-lập chỉ sau khi Đức Giêsu quá vãng, mà thôi. Và khi ấy, ông 
Phêrô đã lãnh-đạo sứ-vụ rao giảng cho người Do-thái nào quyết hồi-hướng trở về 
với Đạo Chúa. Và Nhóm Mười Hai là con số biểu-trưng 12 chi-tộc Israel, hệt như 
tác-giả trình-thuật nói ở trên lên tiếng về 12 tổ-phụ đại diện cho Do-thái thời xưa cổ, 
trước ngày đó.                                                                        



 



      Chương 8 
 

Chuyện gì xảy ra  
Vào Chúa Nhật Phục Sinh?  

 
 

“Với tôi, sách của ông đã dọn sạch những dây-mơ-rễ-má cứ lan 
rộng ở “truyện kể” về Đức Giêsu. Đây là thành-tựu cơ-bản cho 
mọi nỗ-lực nhằm tái-tạo niềm tin trong Đạo hầu trình bày về 
lãnh-vực tin-tưởng vốn dĩ là cốt-tủy cho sự sống-còn và là động-
lực đốc-thúc cuộc sống đạo-hạnh trên thế-giới… Nhờ lằn sáng 
soi rọi vào con người mình, ta không nên và cũng chẳng cần ai 
đưa ra truyện-kể mỗi khi có nỗi khó-khăn  mỗi khi quyết rằng 
Đức Giêsu xuất tự giòng-dõi Đavít, hoặc bàn việc Ngài sinh ra 
từ cung lòng của Đức Nữ Trinh Maria, cũng như về Phục Sinh 
hoặc sự việc tương-tự… 
 
Thiết tưởng, ta cũng nên trân-trọng sự việc ấy như một huyền-
thoại dễ nghe, hoặc như bài thơ hay, đầy hứng-thú xuất tự các 
vị mộ-đạo, có lòng sùng-kính, luyến-ái nào đó. Hãy tự giúp mình 
xử-sự cho liêm-chính và cũng chỉ nên coi đó như sự việc tựa hồ 
như thế thôi, để rồi mọi người sẽ hiểu và chấp-nhận một cách 
đàng hoàng, tử tế… Theo tôi, Giáo-hội ta phải sống đúng chức-
năng của mình. Và quan-trọng hơn, phải chôn vùi và xoá/tẩy 
những giáo-huấn nằm sau bức tường dầy đặc được xây-đắp từ 
nhiều thế-kỷ dài bằng những sai sót thiếu cân-nhắc và thiếu cả 
tính-chất  nghiên-cứu, học hỏi, nữa.” 

Một người từ Vermont viết về.  
 

“Riêng tôi, vẫn muốn viết thư này để gửi đến ông đôi lời cảm-
kích về công-trình nghiên-cứu ông lưu-tâm qua chủ-đề “Đức 
Giêsu Lịch sử”. Thú thật là, bản thân tôi vẫn trông-đợi chuyện 
này từ hồi lên 10 hoặc lớn hơn rằng: sẽ có đấng bậc nào đó chịu 
làm công việc này. Bởi, thời xưa, nhà Đạo mình lại cứ quan-
niệm rằng: chỉ đấng bậc kinh-điển đạt tuổi 85 trở lên, mới nên 
viết về những điều khúc mắc như thế… 
 
Chắc hẳn, rồi ra ông sẽ thích-thú biết rằng: nhiều vị trong Đạo 
mình đã thấy vui vì được đọc những tư-tưởng do ông đề-cập, và 
cả các học-giả ở đây đó sẽ nghiêm-túc học-hỏi về “Đức Giêsu 
Lịch-sử” hơn khi trước, chứ!”  

Một thức-giả viết từ bang Illinois.  
 

“Chủ-đề “Đức Giêsu Lịch Sử” do ông chủ-trương viết, đã đem 
đến cho người đọc một đường-lối mới để rồi ông cũng như tôi, 
ta cùng với Giáo-hội tìm-hiểu thêm về Ngài và nếu cần, sẽ gia-
tăng đường-hướng phát-triển do Ngài lập bằng ngôn-từ hiện-đại, 
cập-nhật… 
 
Chính ông là người đã đem đến cho tôi giòng suy-tư tìm-hiểu về 
Đạo;  đồng thời, tạo sự kiếm-tìm và học-hỏi cho chín-chắn. Tôi 
vẫn biết là chuyện này sẽ kích-động nhiều người đến độ gây 
thích-thú…” 

Một vị khác cũng viết từ bang Illinois. 
 



“Hôm nay, viết cho ông đôi giòng này, tôi chỉ muốn nói lên niềm 
cảm-kích sâu-sắc về những việc ông từng làm, có liên-quan đến 
lập-trường làm sáng-tỏ tính-chất sử-học nơi hoạt-động của Đức 
Giêsu. Là tín-hữu trong Đạo không chịu trải qua cuộc phẫu-thuật 
não, tôi vẫn nhận ra được nơi ông tính khiêm-nhu/chính-trực khi 
ông đề-cập đến những điều mà Đạo mình thực-sự biết về Đức 
Giêsu, cho thêm phần tươi mát. Ở thời buổi trong đó học-giả các 
nơi vẫn đòi-hỏi lòng ngoan-cường triệt-để, cả với những người 
chỉ muốn kiếm-tìm sự thật khách-quan, thì việc ông làm đã trợ-
lực rất nhiều người giống như tôi… Thật ra, tôi chỉ muốn nói 
thêm, là: niềm tin của tôi được củng-cố rất tốt đẹp khi tôi đã hiểu 
tường-tận bối-cảnh thực-thụ qua đó Đức Giêsu đã sống và đã 
hoạt-động trong lịch-sử của Do-thái. 

Lại một vị cũng viết từ bang Illinois. 
 

“Là sinh viên từng sống vào thập-niên ‘70, tôi đây vẫn nối-kết 
chặt-chẽ với phong-trào lao-động của Đạo mình, tức: một đạo-
giáo luôn nhấn mạnh đến khía-cạnh triệt-để ở lời dạy của Đức 
Giêsu. Trải-nghiệm này, mang đến cho tôi nhiều nguồn-hứng 
sống cuộc đời của một người lâu nay chỉ biết chuyên lo về phụ-
sản. Tôi lại cũng khám-phá ra rằng: nhiều người tuy sắp chết 
nhưng vẫn không tìm được sự thoải-mái/mãn-nguyện nơi “Đức 
Giêsu Lịch sử”, và họ cũng thấy dễ chịu hơn do bởi Tin Vui An 
Bình được loan-báo rất rõ lại kéo theo lời khẳng-định bảo rằng: 
“Đó là Lời Chúa!” Điều này bao-hàm sứ-điệp xác-định cả về 
“mộ-phần trống rỗng” lẫn những lần Ngài xuất-hiện với các đấng 
bậc nữ-lưu, cũng như thánh Tôma, vị tông-đồ được khuyến-
khích hãy sờ-chạm vào thương-tích còn nằm đó, nơi Ngài. Nếu 
bảo rằng, những sự việc như thế không có thật, thì Đạo ta dù có 
trải qua thêm nhiều năm nữa, vẫn là “trò chơi khăm” đầy man 
trá, đảo lừa. Hệt như thánh Phaolô khi xưa vẫn từng bảo: “Tín-
hữu Đức Kitô là những người khốn-khổ nhất trong muôn vàn 
người khốn-khổ, giả như toàn-bộ sứ-điệp này, lâu nay vẫn bị 
các huyền-thoại gây độc hại.” 

Một nữ giáo-dân viết từ Florida 
 

“Tôi rất thích đọc các sách ông viết. Như cuốn “Đức Giêsu: Một 
Tiểu-Sử đầy tính Cách Mạng”, chẳng hạn. Và, tôi hy-vọng là 
những điều ông viết, về lâu về dài, sẽ góp phần đem sứ-điệp 
của Đức Giêsu vào một khuôn-khổ có lý sự hẳn-hòi. Với tôi, lập-
trường/quan-điểm ông đưa ra, có thể, sẽ củng-cố nhiều hơn 
nữa, sứ-điệp này hơn là làm cho nó bớt đi phần ý-nghĩa, Dù sao, 
tôi vẫn muốn nói rằng: trong nhiều năm qua, tôi luôn được 
dưỡng-dục để trở-thành tín-hữu phái Mêtôđích; nhưng nay, tôi 
nắm trọn-vẹn ý-nghĩa về Đức Giêsu Phục Sinh, chí ít là: trong 
khuôn-khổ truyền-thống Đạo mình từng có từ lâu nay. Thêm vào 
đó, là ý-niệm về sự sống đời sau, tức: ý-tưởng bảo rằng: cả sau 
khi chết, ý-thức của tôi vẫn tồn-tại cách nào đó. Và, đó mới là 
khó-khăn ngày càng gia tăng, khả dĩ khiến ta chấp-nhận –cả 
vào lúc tôi đây còn giữ mãi sự thích-thú được ở lại trong Đạo, 
bởi vì trong đó tôi vẫn còn đầy kỷ-niệm đẹp về Giáo-hội mình.” 

Một giáo-dân viết từ bang Michigan. 
 

“Việc ông nghi-ngờ tính-chất sử-học nơi các hoạt-động của Đức 
Giêsu, vẫn mang đến cho nhiều người các nụ hôn chào mừng 
và ngợi-ca có được từ thế-giới trần-tục. Nhưng con người không 



là loài duy-nhất nói được lời sau hết. Tôi không là linh-mục, 
cũng chẳng là  mục-sư gì hết, mà chỉ là tín-hữu bình-thường dù 
không đứng cạnh loại người cứ là công-kích tới-tấp những 
người khác, mà chẳng đáp lại lời nào! Ông cũng nên nhớ, rằng: 
chính Đức Giêsu từng đánh ông Saolô gục ngã khỏi lưng con 
lừa nhỏ và Ngài cũng đã làm cho ông ấy nên mù loà dù chỉ chốc 
lát, để ông ta chú-tâm đến việc mình làm cho Giáo-hội Ngài. Bởi 
thế nên, tôi thách-thức và mời gọi ông, trong tình yêu-thương 
đại-đồng của tín-hữu Đức Kitô, hãy tự làm cho mình khiêm tốn 
hơn một chút, để từ đó mà ra đi kiếm tìm Ngài, rồi khi ấy Ngài sẽ 
khiến ông hiểu/biết Ngài nhiều hơn nữa, như chính Ngài đã làm 
điều ấy cho tôi và mọi người. Và rồi, ông sẽ không còn vấn-nạn 
gì về tính thánh-thiêng của Ngài, hoặc sự Phục-Sinh quang-vinh 
của Ngài nữa. Rồi ra, ông sẽ hiểu là Ngài đã Phục Sinh vinh-
hiển đến thế nào!!” 

Một giáo-dân viết từ Miền Tây Virginia.  
 

“Mới đây tác-giả Jeff Lyon có đưa ra lời tuyên-bố trên tờ 
Chicago Tribune Magazine hôm 17/7/1994, mà theo tôi, có thể 
gán cho ông vào lúc này, thưa ông Tiến-sĩ Crossan. Lời ấy nói 
rằng: cũng chẳng là chuyện phi lý, nếu Đức Giêsu không trỗi-
dậy từ cõi chết. Phải chăng ông tìm cách bảo rằng: sau khi bị 
hành hình, Ngài không Phục-sinh từ cõi chết, sao? Nói cách 
khác, có phải ý ông muốn nói rằng: Ngài vẫn còn đang chết 
chứ? Không. Theo tôi hiểu, Đức Giêsu của tôi vẫn đang sống vì 
Ngài vẫn từng sống trong tâm can của tôi, tự bao giờ. Hơn nữa, 
tôi còn thấy được những sự tuyệt-vời Ngài làm cho mỗi người, 
vào mọi ngày. Ngài cho tôi sống sót bằng làn khí tôi hít thở, mỗi 
ngày. Ngài gìn-giữ tôi, nuôi tôi ăn, cho tôi mặc và cung-cấp cho 
tôi đủ những thứ tôi cần đến. Vậy, sao ông lại dám bảo rằng: 
Ngài chưa bao giờ Sống Lại từ cõi chết? Ngay đến Kinh thánh 
cũng từng nói lên điều đó, nữa là. Ông kiểm lại mà xem, rồi ông 
sẽ thấy điều tôi nói rất đúng.” 

Một thiếu-nữ còn rất trẻ viết từ bang Illinois. 
 

 

Ông hiểu thế nào  
về Chúa Nhật Phục Sinh?  

 
   Ở trang trước, khi bàn về việc đóng đinh Đức Giêsu vào thập-giá, tôi có luận ra 
rằng: truyện kể về việc thi-hài Đức Giêsu được bạn bè/người thân của Ngài đem 
chôn-cất cho tử-tế, lại không mang tính lịch-sử gì hết. Giả như Ngài được chôn-cất 
thật sự, thì việc chôn xác Ngài không thể nào do bạn bè/người thân thực-hiện, mà 
do các kẻ thù-địch Ngài làm thế vì một lý-do nào đó, thôi. Và, việc chôn xác Ngài, 
không phải là chôn trong mộ-phần bằng đá gì hết; nhưng có thể là dưới lớp đá vụn 
rất cạn, dễ làm mồi cho loài thú-hoang tới rút rỉa. Đó là kết-luận, thoạt nghe qua đã 
thấy nhờm-tởm rồi. Nhưng, tôi không thể tránh-né việc nói lên những lời đáng buồn 
như thế.  
 
   Về Phục Sinh, thử hỏi ta có nắm vững chuyện đó như đá tảng lịch-sử không?  
Nếu không, sao ta lại có thể giải-thích được sự tồn-tại của niềm tin vào Đức Giêsu 
chứ?  
   Và, giả như ta quả-quyết là mình không nên đọc truyện Phục Sinh và hiểu từng 
chữ theo nghĩa đen được, thế thì ta là ai để đọc ra những điều được viết như thế?  
 



   Sở dĩ tôi phải nêu các câu hỏi ở trên, là vì, với những người sống ở thế-kỷ thứ 21 
này, thì nội ý-niệm “phục-sinh từ cõi chết” thôi, xem ra cũng không thể thấy được 
niềm tin ở bề mặt được. Tôi phải đặt câu hỏi tương-tự, vì những gì được ghi ở Tân 
Ước buộc tôi phải nói ra như thế, thôi. Các tác-giả Tin Mừng Mát-thêu, Luca và 
Gioan kể cho ta truyện Phục Sinh, xem ra theo cách khác nhau. Thật sự, ta có thể 
bảo: các trình-thuật ấy thật khác biệt. Khác, đến độ ta không thể dung-hoà văn-bản 
của các ngài vào với nhau được. Thành thử, ta cũng nên đặt vấn-nạn về chủ-đích 
và ý-nghĩa khi tác-giả ghi như thế. 
 
   Nói tóm lại, tôi đi vào phần kết-luận để nói lên những điều sau đây: 
   Thứ nhất, truyện Phục Sinh không cốt kể lại các biến-cố xảy ra trong một ngày 
trời, nhưng chỉ phản-ánh sự việc các vị từng dấn bước theo chân Đức Giêsu đã 
phấn-đấu suốt thời-gian dài nhiều năm tháng, hầu tạo ý-nghĩa việc Ngài chết đi và 
việc các vị hoạt-động chung với Ngài từng trải-nghiệm liên-tục khi Ngài trợ-lực các vị 
ấy được sống đúng nghĩa. 
 
   Hai nữa, truyện Đức Giêsu Phục sinh và đã hiện ra với các bậc thánh-nhân hiền-
lành không là “thị-kiến” đích-thực, mà chỉ là văn-chương giả-tưởng cốt gợi cho ta sự 
phấn-đấu tranh-giành quyền lãnh-đạo Giáo hội, thời tiên-khởi, chỉ mỗi thế.        
 
   Thứ ba, Phục sinh/trỗi dậy chỉ là một  -vẫn là một mà thôi- một ẩn-dụ được sử-
dụng rộng rãi để nói lên việc Ngài có mặt liên-tục với bạn bè và những kẻ theo chân 
Ngài, thôi. 
 
 

Như thế, ông có ý bảo: Phục Sinh chỉ là truyện thần-tiên 
theo thể-loại phim Hollywood có hậu mà thôi sao?      

 
   Không. Ý tôi không phải như thế, chút nào hết. Quí vị hẳn cũng có cảm-giác này 
nếu chỉ đọc truyện Tin Mừng theo cách không có phê phán gì hết. Và, quí vị hẳn 
cũng biết câu truyện cứ xuyên-suốt như giòng chảy bi-ai vào Thứ Sáu Tuần thánh, 
rồi lại tuyệt vọng vào thứ Bẩy, nhưng đến Chúa Nhật đã thấy mộ-phần chôn Ngài 
trống-rỗng không có xác chết của ai hết. Tất cả diễn-tiến một cách có trình-tự, thật 
rất tốt. 
 
   Có điều rất hay khi lại được bảo rằng: những vị dấn bước theo Đức Giêsu đều đã 
bỏ chạy khi Ngài bị bắt và đưa đi hành-quyết. Đó là chuyện hoàn-toàn có thể hiểu 
được. Nhưng, thật ra truyện này cũng giống hệt những chuyện “đố vui để học” từng 
giả-định rằng những ai dõi bước theo Ngài đều mất đi niềm tin khi đi vào ngày Thứ 
Sáu; và rồi như một phép lạ hiếm thấy, các vị đã có lại niềm tin-tưởng như lúc trước, 
vào Chúa Nhật sau đó. Tôi đây vẫn một lòng tôn trọng, kính-cẩn tín-hữu thời tiên-
khởi; nhưng thiết nghĩ: thay vì để mất niềm tin-tưởng trước đây mình vẫn có, vào lúc 
Đức Giêsu bị trừ-khử, thì các tín-hữu khi xưa vẫn giữ được niềm tin của các ngài 
không chỉ tồn tại mãi mà thôi, nhưng còn làm cho niềm tin ấy thêm sâu-sắc. 

 
 

Thế, ông nghĩ sao về mộ-phần trống-rỗng? 
 

   Phải chăng câu truyện mộ-phần của Ngài nay trống-rỗng, có tính sử gì không? 
Câu trả lời của tôi là: truyện này không mang tính lịch-sử gì hết. Như ở trang trước, 
tôi đã giải-thích lý-do tại sao tôi nghi-ngờ việc Đức Giêsu, khi chết đi, Ngài chưa 
từng được chôn tử tế nơi mộ-phần nào hết. Tôi nghĩ là, các vị dấn bước theo Ngài, 
cũng biết rõ nơi chôn xác Ngài, nếu quả là Ngài được chôn-cất tử tế. Về chuyện 
này, các tác-giả Tin Mừng lại cũng không đồng-thuận với nhau về nhiều điểm.  
 



   Thành ra, tác-giả Phaolô là người viết về đề-tài Phục Sinh vào những tháng ngày 
sớm nhất mà ta còn giữ được đến hôm nay. Và, thư do ông Phaolô ghi đã xuất-hiện 
trước mọi trình-thuật Tin Mừng của tác-giả nào khác; và ở đây, không chỗ nào cho 
biết là ông đã nghe biết về chuyện mộ-phần chôn Đức Giêsu, hết.  
 
   Thật khó mà nhận ra rằng: câu truyện về mộ-phần trống-rỗng được coi như sự-
kiện nền-tảng mang tính lịch-sử, về Phục Sinh. 
 
 

Vậy, đâu là sự-kiện nền-tảng mang tính sử, đây?   
 
   Vâng. Giờ đây, ta hãy bỏ ra một khoảnh-khắc nhỏ để tìm tư-liệu ngoài ký-ức của 
tín-hữu thời tiên-khởi, để xem việc này xảy ra như thế nào. Hỏi rằng: có chăng 
nhân-chứng nào ngoài Đạo khả dĩ khiến ta tìm đến nhờ giúp đỡ, không? Câu trả lời, 
là: Có! 
 
   Trước tiên, là sử-gia người Do-thái mà tôi thường trích ở các trang trước, tức: 
Josephus, sử-gia Do-thái từng ghi lại sự-kiện lịch-sử xảy ra vào cuối thế-kỷ thứ nhất. 
Ông này tả Đức Giêsu là người khôn-ngoan, từng điều-chế những điều mà ông gọi 
là “kỳ tích hiếm có” gây kinh-ngạc, mà hầu hết các lãnh-đạo Do-thái ở cấp cao đều 
đã kết tội và đem ông đến Philatô để được luận tội và xử chết. 
 
   Nhưng, Josephus lại thêm rằng: những ai từng đến với Ngài, đều đã mến mộ Ngài 
rất mực đến độ bộ tộc tín-hữu thời đầu lại cứ bước theo ông ta, mãi đến nay không 
hề ngơi. 
 
   Nhân-chứng thứ hai, là: sử-gia La Mã, Tacitus từng viết sử vào những năm đầu 
thế kỷ thứ hai. Ông này ghi: “tín-hữu thời ấy đều bị Philatô xử tội chết”. Và, bằng vào 
cung-cách đầy nhạo-báng, sử-gia này lại cũng ghi: đó chỉ là trò mê-tín/dị-đoan đầy 
độc-hại của những người bén gót theo ông ta, mà thôi. Chứ, hoạt-động của những 
người này không hề bị dập tắt; họ vẫn tìm đường đến được La Mã, ở đó chuyện 
kinh-hoàng/nhờm-tởm đáng hổ-thẹn trên thế-giới được thu-thập và tán-thưởng cách 
rộng rãi. 
 
   Thành thử, ta có đến hai nguồn-mạch ở ngoài; một, mang tính trung-lập về âm-
sắc; còn nguồn mạch kia, đầy chi-tiết mang tính-cách chửi bới, nhục mạ. Nhưng, cả 
hai đều đồng-thuận về việc phác-thảo sự-kiện diễn ra, vào thời đó. Và khi ấy, đã có 
phong-trào xuất-hiện bên trong “thuộc-điạ”. Đấng sáng-lập ra phong-trào này, đã bị 
Philatô hành-quyết. Nhưng, câu chuyện này thay vì dừng ở đó như mọi người từng 
trông ngóng, thì ‘phong-trào’ này lại tiếp-tục và sau đó tới được La Mã. Cả Tacitus 
lẫn Josephus dĩ nhiên, đều không là tín-hữu vào thời đầu và chẳng bao giờ nói đến 
sự-kiện “Phục-Sinh” gì hết. Tuy nhiên, họ vẫn làm nhân-chứng cho diễn-tiến liên-tục 
lâu nay được trông ngóng, trong phong-trào từng nối-kết với Đức Giêsu. 
 
 

Nói thế, có phải để bảo: đó là con đường dài lại rất xa 
chuyện Sống Lại chứ? 

 
   Có thể, là như thế. Nhưng, cũng có thể Phục Sinh chỉ là ảnh-hình đầy chữ-nghĩa 
đề-cập đến sự hiện-diện của Đức Giêsu luôn ở với người dấn bước theo chân Ngài, 
mà thôi. 
 
   Ở trình-thuật Tin Mừng do tác-giả Tôma ghi, có danh-xưng luôn được sử-dụng 
rộng-rãi về Đức Giêsu. Ngài được gọi chỉ bằng tên đơn giản là: “Đức Giêsu sống 
động”. Những vị theo chân Ngài từng coi Ngài là Đấng Khôn-Ngoan của Thiên-Chúa 



ở dưới thế, nay vẫn hiện-diện và hoạt-động rong-ruổi mọi ngõ ngách quê miền của 
các vị.  
 
   Các thừa-sai, ta từng nói ở trang trước, được Đức Giêsu trao bài sai ra đi chữa-
lành mọi người và sẻ san của ăn/thức uống công-khai tại nhà riêng ở mọi thôn-ấp 
suốt vùng Galilê vào hôm trước. Nói vậy, thử hỏi bà con đây có nghĩ là: các vị này 
từng bỏ hết mọi sự, khi nghe tin Ngài đã chết, không? Hay, các vị đã mất trọn niềm 
tin của mình, ngay lập tức? Không. Hoàn-toàn không phải như thế!  
 
   Theo tôi, các vị cũng thấy mình được trợ-lực như mọi thời, vào độ trước! Và, điều 
mà các vị này muốn nói, lại là cung-cách cho thấy Đức Giêsu còn ở với các ngài, 
mãi mãi. Thành ra, các ngài vẫn phấn-đấu tìm cho ra đường-lối nào đó, hầu nói lên 
sư hiện-diện đầy uy-lực và trợ-lực của Đức Giêsu.  
 
   Và, chính đó từng là truyện kể về Phục Sinh.      
 
 

Cho đến giờ, ông kể truyện Phục Sinh như sự việc diễn-
ra không chỉ trong một ngày, mà cả một chuỗi ngày kéo 
dài nhiều năm tháng, cũng không chừng. Vậy, ông hiểu 
việc này theo nghĩa gì đây?               

 
   Điều tôi muốn nói, chỉ có ý bảo rằng: việc hành-quyết Đức Giêsu đã buộc các vị đi 
theo Ngài phải vật-lộn với những câu hỏi rất ư là gay-go. Những câu đại loại như: 
Sao Ngài lại có thể kết cục cuộc đời mình khốn khổ đến như thế? Làm sao chuyện 
sinh tử của Ngài lại nằm trong tay giới cầm cân nảy mực thuộc đế-quốc dã-man/tàn-
bạo như thế; để rồi cái chết của Ngài lại vẫn thuyết phục các vị ấy bằng trải-nghiệm 
xác-chứng Ngài là sự khôn-ngoan và quyền-uy của Thiên-Chúa? 
 
   Ở đây, ta có nhận ra được ảnh-hình về hai nhóm tín-hữu khác hẳn nhau. Một 
nhóm gồm các nhà thừa-sai ở đất miền Galilê từng định-vị được sự-kiện ấy bằng 
những bước chân trần đầy thương-tích khi các ngài đi đến từng nhà mà thực-hiện 
sứ-vụ thừa sai Ngài khích-lệ. Và, các học-giả kinh-điển ở Giêrusalem còn diễn-tả 
mạnh mẽ hơn trên bản văn Kinh Sách để hiểu biết những gì từng diễn tiến. Không 
do sự việc các vị này từng để mất đi niềm tin của mình, nhưng là do các vị từng tìm 
cách am hiểu và diễn-giải sự thể làm sao niềm tin của mình lại có thể bền vững, bất 
kể nhiều sự-kiện từng xảy đến. 
 
   Truyện Con Đường Emmaus được ghi ở trình-thuật Tin Mừng Luca đoạn 24 đã 
được đề-cập trước đó ở chương 6, chính là ví-dụ cụ thể về việc này. Suy nghĩ như 
thế, ta sẽ thấy sự việc xảy ra không phải chỉ trong vòng có một ngày khiến ta có thể 
ghi vào trong băng hình hoặc máy chụp nếu ngày ấy ta có được các tiện-nghi như 
thế. Nhưng, đó chỉ là bản tóm tắt bằng ảnh-hình trọn-vẹn sự phấn-đấu trong suy đi 
nghĩ lại của các vị ấy, như đã đề-cập ở trang trước, Ta hãy cứ xem thử chuyện như 
thế có đem lại ý-nghĩa gì xác-đáng theo cung-cách suy nghĩ của ta không. 
 
   Trong truyện, cả hai nhóm thừa-sai “rày-đây-mai-đó” đều ra đi xuất tự cộng-đoàn 
Giêrusalem vào ngày Phục Sinh rong-ruổi trên đường về Emmaus, dài 7 dặm 
đường. Trong lúc đi, các ngài cảm thấy sầu-buồn ra mặt, chỉ những nói về sự-kiện 
kinh-hoàng về việc Đức Giêsu bị bắt giữ và sau đó Ngài lại bị đóng đinh vào thập-tự. 
Lúc ấy, một người lạ xuất-hiện để cùng đi bèn hỏi xem các ông đang suy-nghĩ điều 
gì xem ra đăm-chiêu thế.  
 
   Các vị này lại không thể tin là vị khách lạ này chẳng biết chút gì về chuyện đang 
diễn-biến, nên bèn kể đầu đuôi câu truyện hành-quyết Đức Giêsu vẫn được coi như 



“vị ngôn-sứ quyền-năng cả trong lời nói lẫn hành-động trước mặt Thiên-Chúa cũng 
như thiên-hạ”. Các thừa-sai này cũng kể lại đầu đuôi câu truyện lạ-lùng về các nữ-
phụ đã khám-phá ra mộ-phần trống rỗng của Ngài. Và rồi, vị khách lạ kia bèn chê-
trách các thừa-sai này là những kẻ có “tâm-can chậm-lụt” chẳng tin-tưởng gì về 
những điều ghi trong Kinh Sách từng quả-quyết rồi xét/hỏi bằng những câu nói rất 
hùng-biện rằng: “Phải chăng là điều thiết-yếu để Đấng Mêsia phải khốn khổ chịu-
đựng chuyện như thế, để rồi từ đó mới đi vào chốn vinh-quang, sáng ngời của 
Ngài?” 
 
   Tuy nhiên, Clêôpas và bạn đồng-hành của ông vẫn không hiểu là khi tác-giả kể về 
người khách lạ, ông muốn ám-chỉ ai đây? Kịp đến khi, các ngài đến gần thành 
Emmaus, người khách-lạ kia xem ra cố ý tiếp-tục câu chuyện đang bàn-luận, nhưng 
các thừa - sai này khi ấy bèn mời khách lưu lại với họ. Các ngài bèn vào bên trong 
để ăn uống, đồng thời nghe tiếp câu truyện kể, bảo rằng:  
 
 

“Khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ 
ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người, nhưng Người 
lại biến mất. Họ mới bảo nhau: "Dọc đường, khi Người nói chuyện và 
giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy 
lên sao?"  

 
   Thế đó, là truyện kể. Giả như quí vị đây hỏi tôi một câu rằng: truyện này có mang 
tính lịch-sử đúng theo ý-nghĩa một trình-thuật thẳng tuột về những gì từng xảy đến 
với hai nhà thừa-sai vào Chúa Nhật Phục Sinh không? Thì, câu trả-lời của tôi là: 
Không! Tuy nhiên, truyện này chỉ mang tính sử-liệu theo nghĩa diễn-tả một tiến-trình 
trải dài đến hôm nay về những gì xảy đến ở cộng-đoàn tín-hữu thời ban đầu, thôi. 
Điều đó, có nghĩa là: các tín-hữu thời đầu cuối cùng cũng tin rằng Đức Giêsu Sống-
động “đã mở trí cho các ngài hiểu được truyện Kinh Sách”.  
 
   Các ngài thật đã thấy nơi truyền-thống của cộng-đoàn mình các dấu-hiệu mà các 
ngài lâu nay tìm kiếm, tức là: Đức Giêsu, dù Ngài có chết cách nhục-nhã thế nào đi 
nữa, Ngài vẫn là tác-nhân trong ý-định của Thiên-Chúa. Và, Ngài luôn tìm gặp các 
thừa-sai ngang qua việc “bẻ bánh”. Đó là, sự việc các tín-hữu thời tiên-khởi vẫn tiếp-
tục tụ-tập lại ở “Tiệc Bàn Rộng Mở” với cộng-đoàn, qua đó Đức Giêsu đã dẫn đưa 
giới-thiệu các vị này và các vị thừa-sai đều trải-nghiệm sự hiện-diện của Ngài với 
anh em, mọi người. Đức Giêsu vẫn tiếp-tục trợ-lực các ngài trong công việc của 
Vương Quốc Nước Trời, như tư-cách của “Đức Giêsu rất sống động.” 
 
   Bà con mình có thể nói như thế này: Truyện kể Con Đường Emmaus không là sự-
kiện lịch-sử, nhưng vẫn có thật. Đó là ảnh-hình mang tính biểu-trưng cho niềm tin 
của tín-hữu thời đầu vẫn sâu sắc suốt mọi thời. Phục Sinh lại vẫn mang ý-nghĩa còn 
đậm sâu nhiều hơn là biến-cố xảy đến trong một ngày, thôi. 
 
 

Thế cũng được, điều này xem ra cũng có lý. Nhưng tôi 
vẫn muốn quay về đề-tài Phục Sinh. Vậy, đây là đòi hỏi 
chính-yếu từ Tân Ước chứ?  

 
   Vâng. Điều tôi muốn nói ở đây, là: một trong muôn vàn phương-cách cốt cho thấy 
tín-hữu thời tiên-khởi, có lẽ đã suy-tư nhiều về kinh-nghiệm từng-trải, có Đức Giêsu 
ở với các ngài. Thành thử, vấn-đề là để hỏi: “Việc ta luôn đặt điểm nhấn vào truyện 
Phục-Sinh do từ đâu đến? Câu trả lời đích-thực, là: từ tác-giả Phaolô! 
 



   Nếu để ý, khi đọc thư do tác-giả Phaolô viết cho các giáo-đoàn, nhất là ở thư thứ 
nhất Côrinthô đoạn 15, ta sẽ thấy Phaolô - chuyện này, ông từng viết có đến 20 
hoặc 40 năm trước ngày xuất-hiện trình-thuật Tin Mừng của mọi tác-giả- Phaolô vẫn 
bảo-vệ ý-tưởng “Phục Sinh” theo thể-lý. Nhưng, ở đây, ta thấy có sự méo-mó cũng 
rất lạ, ở chỗ: tác-giả đây chẳng bao giờ nghĩ: Phục Sinh, là phép lạ dành riêng chỉ 
cho Đức Giêsu, thôi. Ngược lại, mới đúng. Việc Đức Giêsu Phục Sinh, mang đến 
cho Ngài một ví-dụ cụ-thể về sự Sống-lại, cũng rất chung. 
 
   Thật cũng dễ, để mọi người thấy được, là: tác-giả Phaolô từng quảng-bá lối biện-
luận của ông, khá gắt gao. Trước khi hồi-hướng trở về, Saolô là thành-viên Pharisêu 
năng-nổ, khổ-sở về chuyện ra tay bách-hại Đạo Chúa. Thông thường, thì mọi thành-
viên Pharisêu đều tin rằng: Thiên-Chúa sẽ đỡ/vực người chết nào khi xưa từng sống 
chính-trực đến phút cuối, cuộc đời mình.  
 
   Tác-giả Phaolô như ta biết, khi ấy đang trên đường đến Đamát, quyết bách-hại 
các tín-đồ theo chân Đức Kitô, cả vào lúc ông trải-nghiệm điều mà nay ta gọi là “thị-
kiến”, hoặc “niềm mê say”, tức: ánh-sáng khiến ông mù loà, là tiếng gọi, là ngã 
gục/kiệt quệ  trên đường đất.  
 
   Với Phaolô, đây là cảm-nghiệm sâu-xa về sự đối-đầu với Đức Giêsu, Đấng ông 
tìm đến để tấn-công. Hỏi rằng: Phaolô hiểu thế nào về việc ông trải-nghiệm nhiều về 
Đức Giêsu? Theo tôi, câu trả lời là: ông sẽ đi đến kết-luận mà bảo rằng: sự việc 
sống lại nói chung, đã khởi đầu! Thật ra, đó là đường-lối diễn-tả niềm tin ông có, tức: 
Đức Giêsu là “hoa quả đầu mùa cho những người đã chết”. Vốn nghĩ rằng: ông 
ngóng đợi sự “Sống-lại” rất chung xảy đến với mọi người, nên kinh-nghiệm ông 
từng-trải về Đức Giêsu đã thuyết-phục ông là sự việc ấy đã khởi đầu rồi. Đức Giêsu, 
không là Đấng Duy-nhất được nâng-nhấc/trỗi-dậy, nhưng Ngài là Đấng trước tiên ra 
như thế. 
 
   May, mà ông Phaolô khi xưa đã không nói: “Giả như mộ-phần chôn Đức Kitô 
không trống rỗng, thì niềm tin của ta sẽ vô-bổ”, nhưng ông lại cứ bảo: “Nếu Đức 
Giêsu không trỗi dậy từ cõi chết, thì niềm tin của ta ra hư-luống.” Viết thế, ông không 
có ý nói về việc phục-hồi thân xác Đức Giêsu, mà về sự hiện-diện của Ngài theo 
cách một hiện-hữu rất mới mẻ.  
 
   Với các tác-giả có cùng một chiều-hướng giống như ông Phaolô, thì: chỉ mỗi Đức 
Giêsu là Đấng hiện-diện ở dưới thế, cũng bị hạn-chế bởi thời gian và không-gian, 
những nay Ngài đã trở-thành Hữu-thể Siêu-việt luôn hiện-diện với mọi người; nhưng 
Ngài không bị hạn-chế bởi thời-gian và không-gian, nữa.          

 
 

Nếu thế, thì tác-giả Phaolô có sai sót không khi ông ta 
viết về Đức Giêsu Phục Sinh? 

 
   Không phải thế đâu! Ý tôi, không có ý bảo rằng: tác-giả Phaolô đã sai-sót, mà chỉ 
muốn nói: đó là kinh-nghiệm từng-trải của riêng ông mà thôi, chứ không phải hết mọi 
người.  
 
   Tuy nhiên, tôi không thấy có lý-do nào để tin rằng tất cả những người theo chân 
Đức Giêsu đều lý-luận theo cùng một kiểu, rặt như thế. Cuối cùng thì, phần lớn các 
vị nói ở đây đều là nông-gia, chứ không là thành-viên Pharisêu như ông Phaolô, 
từng được huấn-luyện có đẳng/cấp bằng vào việc diễn-giải Kinh Sách của Do-thái. 
Và, bởi Phaolô từng là địch-thù khá cay-cú của phong-trào này, nên kinh-nghiệm 
ông từng-trải lại trở-thành công-việc duy-nhất chống thân-tâm đầy tính tâm-lý rất 
riêng của ông ta.  
 



   Thành thử, tôi không thấy có lý-do gì để giả-định rằng: có thể kinh-nghiệm riêng-tư 
của ông hoặc cung-cách ông ta diễn-giải sự việc như thể ông từng gặp mặt Đức 
Giêsu Phục Sinh quang-vinh, là chuyện tiêu-biểu cho tín-hữu thời đầu. Như tôi có 
nói ở các trang trước, các nông-gia trên từng dõi bước theo chân Đức Giêsu ở 
Galilê, biết rõ là Ngài hiện-diện cả ở bước chân âm-thầm rong-ruổi những trầy-sướt 
của thừa-sai giống như thế. Các kinh-sư, tác-giả ghi chép trình-thuật ở Giêrusalem 
xưa, đã gặp ông thêm lần nữa, trong nghiên-cứu học-hỏi Kinh Sách của Do-thái. 
Thành thử, ông Phaolô có sử-dụng phạm-trù “Sống-lại” cũng chỉ là cách duy-nhất để 
ông ta diễn-tả sự hiện-diện đầy uy-lực của Đức Giêsu, trong cuộc sống những 
người dõi bước theo Ngài. 
 
   Thật ra, tôi còn muốn đi xa hơn, vì ảnh-hình Đức Giêsu của tác-giả Phaolô coi như 
“hoa quả đầu mùa của những người đã khuất dạng” còn tuỳ ý-niệm về sự gặt-hái 
trọn-vẹn có trong tầm tay với. Nhưng, giả như đó không là trường-hợp đích-thực xảy 
ra, thì ẩn-dụ đây, cũng hoạt-động không tốt đẹp cho lắm. Giả như, Phaolô có mặt ở 
đây, hôm nay, chắc chắn tôi cũng sẽ bảo với ông câu này: “Này ông Phaolô, chúng 
tôi chờ ông lâu lắm rồi; chờ từ ngày có “hoa quả đầu mùa” cho mùa gặt ông từng 
nói. Có thể, khi xưa ông cũng không có lý là bao về sự Sống-lại nói chung đang trờ 
tới. Vậy, ông có cách nào hay hơn để ta nói về sự hiện-diện của Đức Giêsu đang ở 
với ta, hơn sự “Sống-lại” như thế không, thưa ông?” 
 
 

Riêng ông, ông có suy-tư gì về chuyện này không? Ông 
tin Phục Sinh như thế nào? 

 
   Với tôi, Phục Sinh là sự trợ-lực thánh-thiêng luôn hiện-diện nơi Đức Giêsu. Nhưng 
Phục sinh như thế, có lúc cũng bị hạn-chế với tín-hữu Galilê và Giuđêa, khi xưa 
từng tiếp-cận Ngài, nay dành-để cho bất cứ ai, bất kỳ nơi nào trên trần-thế, tức 
những vị từng gặp Thiên-Chúa ngang qua Đức Giêsu. Riêng tôi, nói theo văn-hoa 
chữ nghĩa, thì: về chuyện xác-phàm Ngài biến khỏi mộ-phần hoặc theo diễn-tả tân-
kỳ, thì: mộ-phần nay trống-rỗng, hoặc “thị kiến” hoặc bất cứ thứ gì khác, mọi chuyện 
ở đây chỉ là cách diễn-tả niềm tin đại-loại mang tính bi-ai, đầy cảm-xúc. Nhưng, 
trọng-tâm của Phục sinh, với tôi, là uy-lực của Thiên-Chúa nay dành để cho mọi 
người, ngang qua Đức Giêsu, theo cách không bị hạn-chế bởi thời-gian hoặc không-
gian, và cho bất cứ ai có niềm tin cũng như kinh-nghiệm về điều này. 
 
 

Vậy, truyện Đức-Giêsu-sống-lại đã hiện ra với nhiều 
người thì sao? Nếu Phục Sinh không liên-quan đến thị-
kiến hoặc “sống-lại” không hiểu theo nghĩa đen, thì ông 
ứng-xử ra sao với những truyện như thế?                      

 
   Đây là câu hỏi rất quan-trọng. Hãy để tôi kể cho quý vị nghe những gì tôi đi đến 
kết-luận, rồi sẽ đưa ra vài ảnh-hình để minh-hoạ, cho rõ ràng.  
 
   Lâu nay, ta vẫn coi các truyện kể về việc Đức Giêsu hiện ra với nhiều người sau 
ngày Ngài Phục-sinh đều như thị-kiến theo đủ kiểu. Theo tôi, sự thể lại không thế. 
Các truyện kể như thế, không mang dấu-tích như ta trông-đợi là nó xảy đến, tức: 
không có lằn sáng chói-lòa đến mù mắt, không có tiếng nói của ai đó vọng từ trời 
cao vọng xuống, cũng chẳng có ai bị quật ngã trên đường đi đầy những đất, chút 
nào hết. Cũng chẳng có sự-kiện Đức Giêsu lật ngược từ tình-trạng “đối-nghịch” 
sang sự việc tặng thêm cho ông vài mặc-khải nào đó, như ta tưởng.  
 
   Đúng hơn, điều trở-thành vấn-đề ta nên đặt ra, là: Ai là người được Đức Giêsu 
hiện ra, mà thôi. Đúng ra, truyện kể như thế đều sẽ được bi-kịch-hoá với chủ-đích 



chính-trị có trong đó mà thôi. Và sở dĩ có chủ-đích này, là để kể cho ta nghe biết ai 
đang nắm giữ quyền-bính; và cũng để bảo rằng: giờ này đây, Đức Giêsu không còn 
hiện-diện theo cách thể-lý, xác-phàm nào đi nữa. 
 
   Dưới đây, là ví-dụ rõ nét nhất. Trình-thuật Tin Mừng do tác-giả Gioan viết ở 
chương 20, ta thấy tác-giả kể về hai đồ-đệ thi nhau chạy về phía mộ-phần trống 
rỗng. Phêrô và vị đồng-hành theo chân Đức Giêsu không nêu rõ danh-tánh, nhưng 
lại được gọi là Đồ-đệ Dấu-yêu đều đã chạy về hướng mộ-phần của Ngài. Đồ-đệ kia, 
nhanh chân hơn, đã chạy lấn Phêrô nên đến trước, nhìn vào trong thấy băng vải còn 
rơi rớt ở đó. Và bởi, theo truyền-thống “cựu-trào” thời trước từng nghĩ rằng Phêrô là 
người đầu tiên đến trước nhất, nên theo văn-bản này, ông là người trước nhất bước 
đến mộ. Và, chỉ mình ông nói rằng: “Ông đã thấy và đã tin.” Xem thế thì, “Đồ đệ 
Dấu-yêu kia, là người đạt danh-hiệu “người đến trước”, tức danh-hiệu được gán cho 
Phêrô theo truyền-thống thời xưa/cổ.  
 
   Nhưng còn nhiều yếu-tố, hơn thế nữa. Cũng trong tinh-thần ghi chép truyện như 
thế, thì người đến tiếp theo sau vị “Đồ-đệ Dấu-yêu” trong truyện kể, phải là Maria 
Magđalêna, chứ không ai khác. Trình-thuật Tin Mừng do Mát-thêu ghi, thì Maria 
Magđalêna đã gặp gỡ phụng-thờ Đức Giêsu Phục Sinh, như đã chép ở đoạn 28 câu 
8-10 ở Tin Mừng này. Và, theo trình-thuật do ông Gioan ghi, thì bà Maria này lại 
không nhận ra Đức Giêsu khi Ngài xuất-hiện ngay trước mắt bà. Và rồi, bà cứ lầm-
lẫn diễn-tả mộ-phần trống rỗng những 3 lần, qua câu thưa/gửi bảo là: “Người ta đã 
lấy mất Chúa của tôi rồi!” Cuối cùng thì, vị Đồ-đệ Dấu-yêu lại được khen ngợi hơn 
cả Tôma nữa. Ông này, còn bị ghép cho chết cái tên để đời là “Tôma cứng tin!” 
 
Ở truyện kể, ông là người chối từ không tin những điều được kể lại cho ông nghe, 
đến khi nào chính mắt ông thấy và sờ/chạm được vết thương của Thày từ ngày 
đóng-đinh Thày vào thập-tự. Khi Đức Giêsu ở trước mặt ông, thì ông lại bị trách-cứ 
bằng lời nặng/nhẹ cùng một lúc Đồ-đệ Dấu-yêu kia lại được ngợi ca bằng những 
câu như: “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những kẻ không thấy mà tin!" 
 
   Truyện kể như thế, lại chẳng cho ta biết điều gì về giá-trị lịch-sử nơi gốc nguồn 
niềm-tin của tín-hữu thời đầu, chút nào hết. Nhưng, điều này cho thấy vấn-đề rất lớn 
lao về nguồn-gốc các “thẩm-quyền” trong cộng-đoàn tín-hữu, thời bấy giờ. Đó, là 
ảnh-hình ganh đua nhau nói lên ai là người có ưu-tiên và uy-lực hơn ai hết, trong 
cộng-đoàn giáo-hội thời mới chớm. Chẳng hạn như, trình-thuật do tác-giả Gioan ghi 
chép, lại cho thấy: trong cộng-đoàn của vị Đồ-đệ Dấu-yêu, thì thẩm-quyền của bà 
Maria Magđalêna đã bị thử-thách cũng lớn như quyền của ông Phêrô hoặc Tôma.  
 
   Dĩ nhiên, ngoài Tân Ước ra, ta lại có Tin Mừng Phêrô, Tin Mừng theo Maria 
Magđalêna và Tin Mừng Tôma. Truyện kể như thế, là để mạo muội cho thấy cộng-
đoàn đây đó, vốn có lâu nay - có thể là đã có từ một, hai thế-hệ trước, cũng không 
chừng. Tuy thế, chẳng cộng-đoàn nào đả động chuyện Đức Giêsu xuất-hiện với các 
ngài vào Chúa Nhật Phục Sinh, hết. Tất cả, chỉ là kịch-bản bi-ai, kể chuyện ai là 
đấng bậc có “thẩm quyền” và “uy-lực” kéo dài vào thời Giáo hội vừa mới chớm. 
 
   Và, truyện kể như thế cũng không mang tính đơn-sơ, vô tội chút nào hết. Giả như 
ta đọc truyện kể ấy cho cẩn-thận, sẽ nhận ra khuynh-hướng đi trệch khỏi cộng-đoàn 
đồng-quyền có từ Đức Giêsu, chuyên hướng về quyền-lực lại có uy-lực trọn-vẹn 
trong nhóm/hội cầm-đầu (tức: Nhóm Mười Hai) hoặc cá-nhân đặc-biệt nào đó (như 
ông Phêrô hoặc Đồ-đệ Dấu-yêu, chẳng hạn). Từ đó, ta lại hướng về một giáo-hội là 
hệ-cấp cầm quyền gồm toàn những nam-nhân chuyên dẫn-dắt. Và, đó là đoạn 
đường kể từ khi Đức Giêsu nhen-nhúm lập thành nhóm/hội.  
 



Vậy thì, truyện kể lại việc Ngài “hiện ra” không là dữ-liệu 
ghi chép cái ngày đã định, tức Chúa Nhật Phục Sinh 
sao?                                  

 
   Vâng. Đó, là điều hiện tôi đang biện-luận, ở nơi đây. Dĩ nhiên, xưa nay có nhiều 
thị-kiến hay tầm-nhìn cũng khác-biệt nhau đấy chứ. Trong tôn-giáo, bao giờ cũng có 
đủ mọi thị-kiến, và ông Phaolô chắc chắn cũng có thị-kiến nào đó về Đức Giêsu. 
Lập-trường của tôi là: truyện kể xuất-hiện ở cuối mỗi Tin Mừng do các tác-giả ghi ở 
Tân Ước, không phải và chưa từng có chiều-hướng tả về thị-kiến như thế, đâu. 
 
 

Vậy nếu được, ông có thể tóm tắt những điều để lại cho 
chúng tôi, theo tính sử được không?  

 
   Những gì xảy ra theo lịch-sử, là điều mà những ai tin vào Đức Giêsu trước khi 
Ngài bị hành-quyết vẫn tiếp-tục như thế, cả vào thời-gian sau đó. Phục Sinh, không 
là chuyện nói về một khởi-đầu của niềm-tin mới, mà là tiếp-tục tin như cũ. Với các vị 
dõi theo chân Đức Giêsu, thì cho dù có việc đóng đinh Ngài vào thập-tự, Ngài vẫn 
sống động và vẫn hiện diện, trợ-lực các ngài để có thể thực-hiện Vương Quốc Nước 
Trời, kéo dài mãi trong mai ngày. Đó, là huyền-nhiệm duy-nhất và là “phép lạ” có 
một không hai, như tôi hằng quan-niệm. Và như thế, nội chỉ hai sự việc ấy thôi, cũng 
đã đủ. Dĩ nhiên, lâu nay có lẽ bà con ta cũng thấy được nhiều thị-kiến và nhập-định 
khác nhau từng xảy ra tựa như thế. Tôn-giáo nào cũng có những điều tựa hồ như 
thế. Và, tôi cũng chẳng có lý-do nào để nghĩ rằng một mình ông Phaolô lại đã cảm-
nghiệm được điều này, mà thôi đâu. Nhưng sự thật căn-bản là: các vị có được Đức 
Giêsu trợ-lực, đã trở-thành người chữa-lành cũng như được mời gọi ngồi vào “Tiệc 
Bàn Mở Rộng” ở các nơi duy-trì thị-kiến của ông Phaolô và giữ cho chương-trình ấy 
được tồn-tại và cứ thế trải-nghiệm sự hiện-diện của Ngài, nơi thị-kiến và chương-
trình ấy. Với tôi, đó chính là Phục Sinh, rất hết mình. 
 
 

Tự thân, ông có tin là có sự sống sau khi chết, vẫn ban 
cho mọi người không? 

 
   Trước hết, hãy có một chút lịch-sử, để xem sao. Toàn-bộ Sách Cựu-Ước trải dài 
mãi đến thời Macabê tức có đến hai thế-kỷ trước Công nguyên, vẫn không thấy có 
gợi ý nào dù rất nhẹ, nói về niềm-tin của người thời xưa vào sự sống sau khi chết, 
ngay đến thế-giới quanh Do-thái cũng không thấy ai tin vào điều này. Theo tinh-thần 
Kinh Sách, Thiên–Chúa là Đấng Vĩnh-hằng, nhưng dân Ngài, dù là dân được chọn, 
cũng không được như thế.  
 
   Nếu các vị có được sự sống vĩnh-cửu, thì các vị phải là thành-phần người của 
Thiên-Chúa, bởi người của Ngài vốn được coi là cộng-đoàn tiếp-tục sống hoài sống 
mãi đến muôn đời, muôn kiếp cơ mà! Tôi có lần nhìn vào bia đá khắc trên mộ người 
Do-thái từ thế-kỷ thứ hai hoặc thứ ba sau Công nguyên, và cả lúc đó, chữ nghĩa ghi 
trên mộ cũng lẫn lộn/pha-trộn nhiều, có bia ghi rằng người này từng tin vào đời sau, 
có cái không. Thế nên, niềm tin vào sự-sống-sau-khi-chết, chắc chắn chẳng bao giờ 
là thành-phần niềm-tin được nói ở Kinh Sách. 
 
   Thứ hai nữa, theo tôi nghĩ: ta cũng cần nêu lên câu hỏi, bảo rằng: phải chăng 
mục-tiêu đầu của Thiên-Chúa là bảo-đảm cho ta sự vĩnh-cửu, không thể chết? Có 
thể, là sự thể xem như thế với nhiều người mà, với họ, nếu không có sự sống vĩnh-
cửu, thì cả đến chuyện tin vào Thiên-Chúa, sẽ không có nghĩa gì hết. 
 



   Thứ ba, tôi thiển nghĩ: một phần nhân-loại của ta cần tạo-dựng nên cái mà tôi gọi 
là “ẩn-dụ về sự sống vĩnh-cửu”. Điều này có nghĩa: tất cả chúng ta cần có điều gì đó 
lớn hơn chính mình, để mà sống. Và thứ gì đó, lớn hơn cả chính mình, để rồi sẽ lại 
sống mãi sau ta nữa. Đó, có thể là gia-đình, là quốc-gia, hoặc một tổ-chức, cơ-quan, 
Giáo-hội hoặc bất cứ thứ gì rất đích-thực mang tính đại-đồng hơn cả tính cá-nhân 
của ta nữa. Ẩn-dụ về sự sống vĩnh-cửu, sẽ tặng-ban cho ta ý-nghĩa của sự sống và 
cả sự chết, nữa. 
 
   Bản thân tôi, có tin vào sự sống sau khi chết hay không, ấy à? Không. Tuyệt nhiên 
không! Nhưng nói theo cách thành-thật đầy lương-thiện, thì: tôi không thấy điều đó 
là vấn-đề quan-trọng cách đặc-biệt theo cách này hay cách khác. Tôi không màng 
chuyện đấu-tranh/cãi vã chống-chế với những ai tin hoặc hy-vọng vào chuyện ấy. 
Điều tôi quan-tâm hơn cả, là cung-cách ta sống cuộc sống của chính mình ở đây, 
dưới thế này. Tôi chắc chắn một điều, rằng: ta được gọi mời để thực-hiện ý-định của 
Thiên-Chúa “ở dưới đất cũng như trên trời”. Tuy nhiên, thiên-quốc là nơi tôi dâng lên 
Thiên-Chúa. Trái đất, là chốn miền dàn-trải trách-nhiệm của ta và mọi người. Chính 
đó, là Vương Quốc Nước Trời từng để lạc mất hoặc nay tìm thấy. 
 
   Nhưng, nếu ta xây-dựng ý-nghĩa cuộc sống hiện-tại đặt lên trên ý-nghĩa vĩnh-cửu 
là căn-bản của nó, thì tôi nắm rất chắc là ta không sai lầm chút nào hết. Hoặc, giả 
như ta sử-dụng viễn-tượng sự-sống vĩnh-cửu để loè-bịp chính mình vào cuộc sống 
hiện-tại và những điều bất-công hoặc bất-ưng nào đó, hẳn là ta đang sai lầm, rồi đó. 
Giả như cuộc sống này không đủ ý-nghĩa để sống, thì ta nên tưởng-tượng ra là 
mình sẽ có lại nó trong cuộc sống tương-lai, điều này lại cũng sai nốt! Tôi nghĩ: 
những ai thuộc thế hệ trước kia từng vẽ vời ra các ảnh-hình về hoả ngục cũng như 
thiên-đàng, thì các vị ấy hẳn cũng có lý do nào đó, của họ thôi. Bởi, các ngài thấy cả 
chuyện tốt đẹp cùng xấu xa trong mọi chuyện của nhân-loại, về đời người. Vấn-đề 
các ngài gặp phải, là cứ bị xua khỏi thiên-đường hoặc bị ném vào vùng lửa đỏ hỏa 
ngục trong tương-lai, mai ngày. Vấn-đề của ta, là: tìm cách tin-tưởng vào thiên-đàng 
mà không phải giáp mặt hoả-ngục. Lập-trường tôi đưa ra, là: cả thiên-đàng lẫn hoả-
ngục, đang hiện-hữu ngay tại đây, lúc này. Đến nay và nói chung, ta đang biến cuộc 
sống thành hoả-ngục, nhiều hơn là thiên-đường. Nếu sử-dụng ngôn-từ của Kinh 
Sách, thì: ta phải tìm cách tạo ra một thế-giới theo hình-tượng/mẫu-mã của Vương 
Quốc Nước Trời, mà Đức Giêsu mường-tượng ra; hoặc ta rời bỏ thế-giới ấy để đi 
vào với thế-giới của César và/hoặc Philatô, mà thôi. 
 



                Chương 9 
  

Làm sao từ một Đức Giêsu  
lại tới được Đức Kitô như thế?  

  
 

“Tối hôm trước, có người bạn dẫn con đến thăm tôi.  
Tiện dịp, tôi đọc cho anh ta nghe đôi giòng chảy 
do ông viết về loại-hình chống-đối giới cầm quyền  
xuất-phát từ giới nông-gia Do-thái. 
Tôi đã không cho anh ta biết gì về Đức Giêsu 
dù anh là người rất biết điều, và nếu tôi có làm thế cũng không sao. 
Thật ra, tôi bàn nhiều về Đức Giêsu với bạn bè Phật-tử của tôi  
hơn với tín-hữu Đạo Chúa. 
Đây là sự thực khá đau lòng. 
Bởi thế nên, nay hãy cho tôi dành vài phút trích-dẫn  
sự việc nói ở đoạn này, rằng: 
Mở rộng đề-tài nói về Phục sinh/trỗi dậy 
là sự việc trở-thành nghi-lễ chính-thức 
đó là chuyện khó tránh, 
dễ băng-hoại mà lẽ đáng ra ta không nên làm thế. 
Tôi không là tín-hữu gương-mẫu 
nên cứ loay-hoay mãi với ý-nghĩ này suốt đêm trường; 
đành phải đợi cho sách của ông phát-hành xong đã, rồi mới tính.” 

                                     Một vị viết từ Washington viết về. 
 

“Này hỡi ông tiến sĩ. Ông là người nay tạo ra khuôn vàng thước ngọc 
cho tôi, qua đó nay tôi có thể nói: mình là tín-hữu Đạo Chúa rất đích-
thực; nhưng đó là điều mà nhiều năm qua, tôi chưa từng có khả-năng 
chứng-tỏ mình làm được như thế.” 

 Một vị viết từ bang Minnesota. 
 

“Tôi thật lòng xin lỗi ông về những điều tệ-hại tôi lại đem đến cho ông 
trong thời-gian theo môn Kitô-học với ông… Nhiều lúc, tôi và một số 
đồng-môn khi học ở trong lớp cũng chẳng buồn mở sách ông ra để 
theo-dõi, nhưng vẫn cứ bài bác tư-tưởng ông chuyển-tải, rồi lại chụp 
mũ bảo: ông là loại người đê tiện, vv...  

 
Tôi vừa nhận được cuốn “Đức Giêsu: một tiểu-sử đầy cách-mạng”, là 
món quà quí giá do bạn bè gửi tặng; nhưng, tôi vẫn chưa mở ra đọc, 
mãi đến hôm vừa rồi mới có dịp… Theo tôi, ông đã nêu ra nhiều vấn-
đề khá nghiêm-túc đòi tín-hữu Đạo Chúa phải có tâm-hồn lắng-đọng và 
thật lòng chú-tâm vào chuyện Đạo, mới hiểu được vấn-đề ông chủ-
trương… 

 
Sách ông viết, mang dấu-ấn tuyệt-vời, là nguồn hứng-khởi trợ-lực cho 
mọi tâm-hồn. Quả là, ông đã giúp mọi người thấy được cung-cách 
thông-thoáng/cởi-mở khi nghiên-cứu thần-học Kinh-thánh để rồi sẽ có 
lòng can-đảm mà đưa ra cho mọi người vấn-nạn về những gì mình đã 
biết rồi, nhưng vẫn cần tham-khảo nhiều hơn nữa. Tôi nguyện-cầu cho 
chính mình có được sức mạnh của con tim, như ông từng xác-chứng 
trong sách để mọi người am-tường.” 

Một học trò xưa nay đã viết từ Virginia       
 



“Phần lớn các giáo sĩ của ta, cũng như các vị đang làm công-tác giảng-
dạy về Đạo ở Anh Quốc, cứ hiểu là: Đức Giêsu từng nói và làm mọi 
thứ dựa vào Tin Mừng như sách sử-ký. Có nhóm/hội nọ, lại thấy khó 
chịu khi cứ phải nghe đi nghe lại mãi các bài chia sẻ ở nhà thờ và/hoặc 
các bài giáo-lý ở trường, vốn quên-sót/phớt lờ phần căn-bản quyết bảo 
rằng: ta có được những thứ đó là do sự hiểu-biết kinh-điển của mình về 
Sách thánh.  

 
Riêng nhóm/hội của chúng tôi ngày càng thấy chuyện ấy này càng tẻ-
nhạt ở chỗ: cứ ngồi đó mà nghe các bài chia-sẻ hoặc giảng-giải vẫn bỏ 
sót hoặc quên-lãng kết-cục nền-tảng, tức kinh-điển của Kinh Sách. 
Sống chung đụng với nhau, mà lại tách-biệt như thế, thì quả là một 
trong những thách-thức tiêu-biểu.  

 
Một mặt, việc nghiên-cứu học-hỏi giúp ta rất nhiều khi bàn bạc với 
chuyên-gia “ngoài luồng” về Đức Giêsu, cũng như các vị từng dõi theo 
chân Ngài lại không thoá-mạ tầm tri-thức kiện-toàn của các vị ấy. Mặt 
khác, mô-hình trợ-lực việc giảng-giải và phụng thờ ở Giáo-hội vẫn đi 
đến kết-cục căn-bản, khiến giáo-dân có được khả-năng đối đầu với mọi 
sự. Phải chăng ông đang ở vào tình-huống đối-đầu với cách-biệt sâu 
lắng, giống như thế? 

Một nhóm giáo-dân hiện sống ở nước Anh. 
 

“Chừng như, qua giòng chảy tư-tưởng của riêng ông, người đọc nay 
thấy được, là: ông đã xử-sự theo cách nào đó, hầu chứng tỏ là ông 
không tin vào trình-thuật Tin Mừng không mang tính sử chứ gì? Riêng 
tôi, vẫn mạo muội nói lên đôi điều với tư-cách cá-nhân, để bảo: Đức 
Giêsu là Con Thiên-Chúa như Đạo ta lâu nay hằng công-nhận. Thật 
tình, tôi vẫn tự hỏi: không biết ông cảm thấy thế nào về Đạo Chúa, thời 
này đây?  

 
Ông nghĩ gì khi hàng triệu triệu người vẫn tin vào Vương-Quốc-Nước-
Trời, thời tương-lai có đặt nặng nền-tảng trên sự chết và sự sống lại 
của Ngài, cũng như có tin vào việc Ngài đền-bù tội-lỗi cho nhân-loại 
bằng cái chết đầy tính hy-sinh của Ngài, không? Và, ý-niệm về ơn cứu-
độ rất vĩnh-hằng có được coi như quà tặng ân-sủng của Thiên-Chúa, 
không? Sao ông có thể nghĩ ra rằng: những thứ ấy, đã và đang đưa-
dẫn tín-hữu đi vào con đường lầm-lạc, sai sót rất nhiều thứ, chứ!” 

Một nữ-phụ viết từ bang California     
       

“Hãy xem lại ảnh-hình ông từng vẽ về Đức Giêsu Lịch-sử, mà xem! 
Phải chăng điều đó, với tôi, cũng có nghĩa như đồ-đệ của Đức Giêsu 
chứ? Nói theo ngôn-từ chắc-nịch hơn, thì ngày nay, việc dõi theo chân 
Đức Giêsu ra như thế nào? Tín-hữu nay sống ra sao? 

Một độc giả viết từ Virginia 
  
 
 

Nay, đã đến lúc ta nên tóm tắt câu chuyện mình bàn ở 
đây. Giả như có ai đó chưa nghe biết nhiều về Đức 
Giêsu, lại yêu-cầu ông kể cho họ nghe chuyện về Ngài 
trong 2, 3 phút thôi, vậy ông sẽ nói với họ thế nào đây?  

 
   Nếu có ai hỏi thế, tôi sẽ bảo: Đức Giêsu khi xưa sống ở Do-thái, tức đất miền bị 
ngoại-bang xâm-chiếm. Ngài cùng với nhiều dân quê khác, sống ở thời này, còn bị 



ức-chế nhiều hơn nữa. Đây là thế-giới được thiết-kế theo cách rất bất công, không 
đồng đều.  
 
   Thế-giới này, Ngài đã cống-hiến và sống-thực đời Ngài bằng một thị-kiến thay cho 
mọi sự. Và, Ngài mời gọi mọi người hãy sẻ-san sự sống của mình với cộng-đoàn có 
chữa-lành miễn phí và cùng ăn cùng uống với nhau, sẻ san cho nhau hết mọi sự, 
trong cộng-đoàn thân-thương gồm những người chủ-trương sống công-bằng với 
nhau và với Chúa.  
 
   Với đàn bà, con trẻ hoặc nam-giới cùng những người bị phong/cùi hoặc tật 
nguyền, những kẻ nghèo-đói/túng-bấn, Ngài mời họ đến với Ngài ăn chung uống 
chung, để được chữa-lành và nhận-lãnh kinh-nghiệm sống từ người khác.  
 
   Cộng-đoàn mới Ngài tạo-dựng là Vương-Quốc-Nước-Trời, tức: thế-giới sinh-động 
trong đó mọi người sống ngang bằng/đồng đều như nhau trong mọi tình-cảnh, cả 
vào lúc Thiên-Chúa (chứ không phải hoàng-đế La Mã) đã và đang trực-tiếp quản-cai 
thế-trần này. Điều đó có nghĩa: mọi sự đều thuận theo ý Chúa ở thế-trần này cũng 
như thiên-quốc. 
 
   “Thiên-quốc” Ngài thiết-lập, mang khuôn-thước đúng-đắn, đích-thực. Còn, thế-trần 
này mới thật nhiều chuyện. Chính vì lý-do đó, Đức Giêsu không chỉ nói đến Vương-
Quốc-Nước-Trời mà thôi, nhưng Ngài còn sống-thực sự-thật ấy nữa. Ngài vun/xới 
thị-kiến Vương-Quốc-Nước-Trời ngay bên trong xã-hội Ngài sống. Điều này, đã 
khiến Ngài trở-thành nhà Cách-mạng lừng-danh, lỗi-lạc. Cách-mạng Ngài hiện thực, 
không có chiến-tranh, dành quyền nhưng là xã-hội rất ổn-định.  
 
   Ngài chết vì thị-kiến Vương-Quốc-Nước-Trời vĩ-đại. Ngài thách-thức lề-lối sắp-xếp 
mọi sự trên/dưới nơi thế-giới Ngài từng sống cùng và sống với. Việc này, khiến Ngài 
rơi vào trạng-huống có thể bị bắt bất cứ lúc nào. Và, việc Ngài tuyên-bố dẹp/sập 
Đền thờ đang vững như trụ đồng, tạo hậu-quả ngay tức thì, đã khiến giới cầm-
quyền La Mã và Do thái đã phải tìm đủ mọi cách chống-báng Ngài. Ngay như chúng 
ta đây, cũng thấy khó mà tưởng-tượng ra tình-huống ‘nới rộng vòng tay’ mà Ngài 
từng tỏ-bày với đám dân quê hèn-hạ, khiến Ngài bị bách-hại ngay tại Giêrusalem 
vào thời Caipha và Philatô, đến như thế. 
 
   Thế nhưng, ta không thể ngờ được, là: những gì từng khiến giới cầm-quyền ra 
lúng-túng, lại do đám dân quê nghèo/hèn người Do-thái tác tạo. Những ai, cảm-
nhận quyền-uy của Thiên-Chúa qua chung sống với Ngài, vẫn tiếp-tục trải-nghiệm 
sự thể như thế, cả sau khi Ngài quá vãng. Nay, uy-lực của Ngài không còn bị hạn-
chế bởi thời-gian và không-gian nữa; nhưng đã nên hiệu-lực cho người gặp gỡ 
Thiên-Chúa qua Đức Giêsu.  
 
   Đó, là lý-do khiến sử-gia trung-lập Do-thái là Flavius Josephus đã khéo-léo ghi lại 
sự-kiện xảy ra hồi cuối thế-kỷ thứ nhất, khi ông nói: “Những người yêu thương Ngài 
ngay từ đầu, sẽ còn tiếp tục thương-yêu Ngài như thế mãi. Đến hôm nay, nhóm 
Kitô-hữu, tức những người mang Danh Ngài vẫn không hề biến-dạng, bao giờ hết.” 
 
   Đó, là ảnh-hình tôi có về Đức Giêsu Lịch sử. Bằng động-thái cống-hiến chữa-lành 
miễn-phí và sự việc cùng ăn chung uống chung với Ngài tại “Tiệc-Bàn-Mở-Rộng”, 
Ngài loan-báo, kiến-tạo cộng-đoàn quyết nói tiếng không với hệ-cấp xã-hội theo hệ-
cấp chủ/nô ở nơi Ngài sinh sống.  
 
   Sợ rằng, Ngài bị mọi người coi như Đấng trung-gian chốn bán-buôn/thương-mại 
đặt ra cho một Đức Chúa rất mới lạ, Ngài lại đã liên-tục tiến về phía trước, rất không 
ngừng. Ngài không bao giờ là trung-gian/môi giới theo nghĩa nào hết.  
 



   Nói cho đúng, Ngài là Đấng loan-báo cho mọi người biết: không trung-gian/môi-
giới nào khả dĩ hiện-hữu nơi con người và với con người, hoặc giữa con người với 
Chúa, được hết. Nói khác đi, Ngài loan-báo Vương-Quốc-Nước-Trời không có 
trung-gian/môi-giới theo kiểu bán-buôn ở phố chợ hoặc bất cứ nơi nào khác. 
 
 

Có người từng phê-bình: ông quá nhấn-mạnh vào Đức 
Giêsu như dân quê nghèo-hèn từng chống lại đế-quốc 
quan-quyền, là do kinh-nghiệm bản thân ông lớn lên ở 
Ái-Nhĩ-Lan thời nước Anh trở-thành đế-quốc chiếm-
đóng nước này, thôi. Điều đó, có đúng thật không?              

 
   Vâng. Đúng thế. Với mọi người, những gì ta thấy, đều tùy vào vị-trí ta đứng nhìn, 
thôi. Giả như ta là phụ-nữ sống trong xã-hội do nam-giới thống-trị, hoặc giả như ta là 
người Mỹ gốc Phi-Châu sống trong một xã-hội toàn người da trắng chẳng hạn, thì 
có thể: ta sẽ thấy được thực-tại mà người bị mất mát hoặc bị từ-chối mãi.  
 
   Và, khi đã định-hình như thế rồi, không có gì đáng ngờ là tôi lớn lên không giống 
người nhìn đế-quốc như một thực-tại nhỏ bé chút nào hết. Tuy nhiên, dù có như thế, 
tôi sẽ bảo rằng: kinh-nghiệm sống đã khiến tôi thấy được điều gì đó thực-sự xảy ra 
“với” và “quanh” Đức Giêsu, chứ không do tự mình chế ra sự thể như thế. 
 
   Tôi lớn lên với thế-hệ đầu, sau thời Ái-Nhĩ-Lan bị thực-dân chiếm đóng, đúng vào 
lúc nước Anh đang trên đà tụt hậu. Thật ra là, tôi học rất nhiều điều xấu-xa mà Anh-
quốc đã làm cho đất nước Ái-Nhĩ-Lan của tôi. Thế nhưng, tôi cũng được hấp-thụ 
một nền giáo-dục cổ-điển từ Anh-quốc, trong đó có đủ mọi văn-bản được chọn-lựa 
để chuẩn-bị cho giới trẻ người Anh sau này cai-trị toàn Đế-quốc.  
 
   Và, trong khi họ hàng bên nội của tôi, thuộc giai-cấp nông-dân quê-mùa/mộc-mạc, 
thì họ hàng bên ngoại tôi lại thuộc giai-cấp trung-lưu thị-thành có cửa hiệu bán buôn 
đủ mọi thứ. Xin nhắc lại, là: tôi hy-vọng rằng lý-lịch của tôi đã khiến tôi nhạy-bén hơn 
với mọi bất-công xảy đến vào thế-kỷ đầu đời, cũng như ở thế kỷ thứ 20, 21 này.  
 
   Nhưng, tôi hoàn-toàn bác-bỏ việc bảo rằng: điều đó, đã tạo cho tôi có được động-
thái khôn-khéo chế-biến các chứng-cứ thuộc thế-kỷ đầu đời, mà trên thực-tế lại 
không thế. 

 
Đức Giêsu do ông tạo đã kích-động người dân đồng quê 
xây-dựng lại xã-hội từ dưới lên, xem ra giống Đức Giêsu 
của thần-học giải-phóng ở Châu Mỹ La-tinh chứ? 

 
   Nếu quả có thế, thì điều này không do tôi là sinh-viên từng học thần-học giải-
phóng mà có. Giả như Đức Giêsu Lịch sử, rập theo khuôn-mẫu của người dân sống 
ở Châu Mỹ La-tinh, thì có lẽ điều đó là do tình-cảnh của họ giống tình-huống Ngài 
từng sống, thế thôi.                  
 
   Hãy thử nghĩ trường-hợp của Tổng Giám mục Oscar Rômêrô chẳng hạn. Cuối 
thập-niên 1970, ông trở thành Tổng Giám mục Giáo-phận San Salvador, đất miền 
trong đó một số rất nhỏ gồm các chính-trị-gia giàu-sụ được tuyển-chọn, lại đã kiểm-
soát toàn-bộ nền chính-trị, kinh-tế và quân-sự của nước này; trong khi đại đa-số 
quần-chúng vẫn phải sống trong cảnh nghèo-hèn, dân-dã.  
 
   Theo lịch-sử, Giáo-Hội ở đây đã tự định-hình vào với quyền-lợi của nhóm được 
tuyển, đã chọn thế đứng rất tách rời. Thế nhưng, Tổng Giám mục Rômêrô với tư-



cách mục-tử nhân-hiền, ngài lại đã ra ngoài để sống cùng và sống với dân nghèo, 
rồi từ đó dân con các nơi họp lại để biến-cải ngài.  
 
   Ngài khởi-sự nói lên tiếng nói mạnh-mẽ, uy-quyền chống lại quyền-bính bất-chính, 
bạo-tàn; và đòi-hỏi quyền chính-trị cho người dân thấp-cổ-bé-họng. Tổng Giám-mục 
Rômêrô luôn chống lại bạo-lực cùng ý-thức-hệ, để rồi cuối cùng, ngài đã nghiêng về 
cánh tả, tức: những người du-kích mộc-mạc, chân-chất. 
 
   Chống-đối những người chỉ muốn hỗ-trợ thứ Tin Mừng quái-gở không dấn thân 
dính-dự chuyện trần-gian để cứu-vớt thế-giới gian-trần này, chút nào hết, Ngài Giám 
Mục Rômêrô từng nhấn mạnh: “Thiên-Chúa nay đang thực-hiện” những gì Đức Kitô 
đã làm thuở trước, tức: “gỡ bỏ mọi ách nặng-nề vẫn áp-đảo người dân quê, ngõ hầu 
mang niềm vui sống đến với tâm can mọi người, gieo vãi hy-vọng cho hết mọi 
người.”  
 
   Ngài Giám-mục đã trở-thành tiếng nói cho người con không còn tiếng nói nữa, 
tức: những người lang-bạt không nơi ăn chốn ở, các dân-công hái gặt cà-phê, 
những người dân nghèo hèn bị đánh đập, hoặc đã “biến dạng” khỏi xã-hội nơi mình 
sống. Ngài từng bảo: “Chỉ những ai quan-tâm đến người đói khát, trần truồng, bị tra 
tấn, bách-hại mới là người được Chúa ở gần.”  
 
   Ngài còn nhấn mạnh: “Nếu Giáo hội chỉ tỏ ra bác-ái bằng đường-lối bố thí, phát 
cơm tặng bánh thôi, chưa đủ. Bởi, đó là “bức tranh biếm-hoạ” về tình-yêu cốt che-
đậy bằng những động-tác rất  bề ngoài chứ không nỗ-lực tái-tạo công-bằng/chính-
trực cho dân quê nghèo/hèn.” Trong một bài giảng lễ Giáng Sinh năm 1979, ngài 
còn bảo: 

 
“Ta không nên tìm diện-mạo đích-thực của Hài-Nhi Giêsu nơi bộ 
mặt xinh xắn/mũm mĩm được tô-điểm nơi ảnh-tượng ở hang-đá. 
Nhưng, ta phải tìm ra Ngài giữa các trẻ suy dinh-dưỡng mỗi tối 
lên giường ngủ không hột gạo trong bụng chúng, cũng nên tìm 
Hài-Nhi Giêsu nơi trẻ bán báo nghèo-khổ đứng cạnh sạp, chỉ 
khoác mỗi tờ giấy mỏng lên người chúng vào mùa đông lạnh.” 

 
   Là người từng bị các chính-trị gia và giới truyền-thông tố-cáo là mình hỗ-trợ cho 
cuộc nổi-loạn nhằm lật-đổ chính-quyền, Tổng Giám Mục Rômêrô đã phản-bác cáo-
buộc ấy và bảo: “Trừ phi Tin Mừng được coi như phương-tiện kêu gọi một lật đổ, còn 
thì đây là cung-cách để ta thật sự sờ-chạm vào nền-tảng của một trật-tự lẽ đáng 
không được hiện-hữu, bởi nó hoàn-toàn bất-công với mọi người.” 
 
   Như mọi người đều dự-đoán, và ngài cũng biết rõ số-phận đang chờ mình, Tổng 
Giám mục Rômêrô đã bị tổ trinh-sát giết hại đang lúc ngài cử-hành thánh-lễ Mùa 
Chay năm 1980. 
 
   Tuy nhiên, cũng giống truyện Đức Giêsu, câu truyện về ngài Tổng Giám-mục 
không kết-thúc ở đó. 13 năm sau, khi một nhóm học-giả tụ-tập tại Chicago để tổ-
chức một hội-luận chuyên-đề về đề tài nghiên-cứu lịch-sử, tôi đã bị đánh-động bởi 
những suy-tư về bà Catherine Keller, vị thày dạy tại trường Thần-học thuộc Đại-học 
Drew ở đây. Bà vừa trở về từ El Salvador, nơi đó bà đã nhận ra rằng: lần đầu tiên 
trong đời, truyện kể về các tín-hữu Đạo Chúa thời tiên-khởi đã trở thành hiện-thực 
đối với bà.”  
 
   Tại nơi đó, bà đã giáp-mặt chứng-kiến tận mắt một cộng-đoàn cơ-sở ở đây đã tổ-
chức được buổi cùng ăn cùng uống (tức: đem của ăn/thức uống đến cho các sinh-
viên đại-học đang bị giữ trong tù nhưng không được chính-phủ cho ăn) và việc chữa 
lành cơ-thể cũng như tâm-thân của nhiều người. 



 
   Dù sao thì, ảnh-hình của “ngài Rômêrô đã trỗi dậy” xuất hiện trên các bờ tường ở 
khắp nơi, bà Catherine Keller từng bảo: “Ngài lên-tục xuất-hiện cùng với các vị tử-
đạo của đám người khác, cả nam lẫn nữ, là những người dám hy-sinh tánh-mạng 
cho những người này, chắc chắn một điều là họ làm không theo cách thô-kệch để 
làm vừa lòng Thiên-Chúa ngang qua việc hy sinh đền tội, nhưng bằng cách san-sẻ 
sự sống tràn đầy tuy biết rằng uy-lực của thần chết không tha họ.”  
 
   Và, bà Keller đã gặp gỡ nhiều người từng sống quả-cảm trước cái chết đang đe 
doạ họ, với sự vui vẻ có tính dí dỏm rất cao, có cả sự sảng-khoái vui thích trong 
cuộc sống ở thế-trần này, có được hy-vọng dù không lạc-quan nhưng vẫn phối-hợp 
và phân-tích then-chốt về lịch-sử lẫn nền chính-trị toàn cầu”. Bà còn nói: “Trong 
cộng-đoàn như thế, bà thấy gần gũi những gì mà khi xưa Đức Giêsu từng gọi là 
Vương-Quốc-Nước-Trời.”  
 
   Sự việc Đức Giêsu chịu đóng đinh vào thập-tự và sống lại đã thành hiện-thực đối 
với bà, ngang qua tâm-tính bén nhạy của phụ-nữ xứ San Salvador được thừa-
hưởng từ một người mẹ khi trước từng bị bắt cóc, hãm-hiếp và ám-sát cho đến chết 
chỉ vì cụ bà đã quyết-tâm tranh-đấu cho công-bằng xã-hội: “Sức-mạnh của ác-
thần/sự dữ không thể làm ngưng trệ được sự sống rất quả-cảm của người dân.” 
 
   Ai nghe truyện kể như thế mà lại không nhận ra được rằng: ngay thế-hệ mình 
sống, đã thấy hiện-diện một thực-tại được tiếp tục và uy-lực của Tin Mừng về 
Vương Quốc Nước Trời sao?         
 
 

Ảnh-hình do ông tạo về Đức-Giêsu lịch-sử, làm sao ăn 
khớp với giáo-huấn Hội thánh nói về Ngài? 

 
   Trả lời câu hỏi này cho sâu cho sát, có viết nguyên cuốn sách cũng không hết. Ý 
tôi muốn nói, là: chỉ mỗi danh xưng Đức Giêsu Kitô ghi ở đây, cũng tóm tắt phần nào 
vấn đề này. “Đức Giêsu” là nhân-vật lịch-sử, chuyện này thật rất rõ. Còn, Danh-xưng 
“Đức Kitô” lại đã khẳng-định Ngài là Ai với kẻ tin, rồi. Danh-hiệu “Đức Kitô” phát-xuất 
từ tiếng Hy-Lạp, đồng-nghĩa với tự-vựng “Đấng Thiên Sai”, dịch chữ “Mêsia” của 
Do-thái mà ra. Hai cụm-từ này đều có nghĩa: “Đấng Được Xức-Dầu”.  
 
   Cả hai, đã tóm-kết niềm hy-vọng mà người Do-thái vẫn nghĩ về Đấng Chí Thánh 
Chúa gửi cho nhân-loại. Thế nên, Danh-xưng “Đức Giêsu Kitô” không là tên gọi ban 
đầu hoặc lần chót của Ngài bao giờ hết; nhưng là Danh-hiệu mang ý-nghĩa: Đức 
Giêsu là Đấng Mêsia, rất Kitô. 
 
   Niềm-tin của tín-hữu thời tiên-khởi, là tin vào Đức Giêsu Lịch-sử như để mặc-khải 
việc Chúa xử-sự với ta. Niềm tin đây, hơn hẳn việc tái-tạo sự-kiện lịch-sử cũng rất 
nhiều. Rất có thể, nhiều người cứ cho rằng: mãi đến nay, tôi mới hoàn-tất công-trình 
nghiên-cứu kinh-điển, lại sẽ bảo: “Quả, đây là công việc thích-thú có liên-quan đến 
hành-trình rong-ruổi của Đức Giêsu, cung-cách Ngài thử-thách lối sống có qui-ước 
và “Tiệc Bàn Rộng Mở” dành cho mọi người. Nhưng, bản thân tôi, không có ý-định 
sắp xếp cuộc sống của mình ra như thế. 
 
   Thật ra, ta vẫn chấp-nhận yếu-tố lịch-sử diễn-biến ở đây đó; nhưng không thể đi 
đến kết-cục bảo rằng: “Đức Giêsu là Đấng Bậc không thực-tế, từng sai-sót/thất-bại, 
là Đấng Thánh Hiền rất chung chung. Thật ra thì, niềm tin nơi tín-hữu theo chân Đức 
Kitô, lại có nghĩa: các vị đều đã thấy nơi ảnh-hình Đức Giêsu Lịch-sử, uy-lực và sự 
khôn-ngoan của Thiên-Chúa Tối Cao, rồi các vị lại coi đó là việc nghiêm-túc nên áp-
đặt nó vào cuộc sống ở đây, bây giờ. 
 



   Thành thử, niềm tin vượt quá lằn ranh lịch-sử cứ phải đấu-tranh/vật lộn với ý-
nghĩa của sự việc như thế. Tuy nhiên, niềm tin ta có, không bỏ sót/phớt lờ hoặc 
băng ngang yếu-tố lịch-sử như thế được. Thật sự, thì những gì khiến ta tin là nhờ 
niềm-tin với ý-nghĩa tối-thượng về những gì ta am-tường nhờ lịch-sử. Và việc tái-tạo 
lịch-sử cốt làm sáng-tỏ niềm tin ta có bấy lâu nay, mà thôi.  
 
   Ví thử, ta thấy sự-kiện Đức Giêsu Lịch-sử kêu gọi mọi người đi vào quan-hệ mật-
thiết với Thiên-Chúa, nhưng Ngài không mang tính Trung-Gian/Môi giới chốn bán-
buôn, nên ta không thể đặt niềm tin của mình vào một Đức Kitô được quan-niệm 
như Đấng Trung-Gian Độc-nhất giữa Thiên-Chúa và con người, được.  
 
   Giả như ta gặp gỡ Đức Giêsu Đấng từng hiện-thực Vương-Quốc-Nước-Trời nơi 
“Tiệc Ban Rộng Mở”, ắt hẳn ta không thể đem niềm-tin ấy vào với Đức Kitô là Đấng 
chuyên đấu-tranh giai-cấp rất phân-biệt, cả về xã-hội lẫn đạo-đức. Đức Kitô hơn 
Đức Giêsu nhiều! Ngài không yếu kém chút nào hết. Nói vắn gọn, thì: nếu niềm tin 
ta có vào Đức Kitô không lý-giải theo mức sâu lắng giống những gì ta am-tường về 
Đức Giêsu Lịch sử, chính vì thế nên ta phải tìm-hiểu lại niềm tin của mình, mới 
được. 
 

Sách ông viết, đem đến cho tôi nhiều bổ-ích, nhưng khi 
ngồi ở ghế nhà thờ mỗi Chúa Nhật, tôi vẫn thấy câu hỏi 
cứ lởn vởn trong đầu về sự việc xảy đến thời mai hậu. Ý 
tôi muốn nói: làm sao ta dung-hoà lối hiểu-biết về Đức 
Giêsu theo cách mới, với tư-cách thành-viên Hội-thánh 
đây? Theo ông, tôi phải làm gì? 

 
   Vâng. Thật sự, ở giáo-xứ nào cũng thế, vẫn có nhiều yếu-tố trong Đạo cần được 
tín-hữu đem ra mà cải-tổ, mổ xẻ. Chẳng hạn, nếu vị mục-tử nào đó có nhiều quyền 
trong xứ của ông rất bao quát, thì tôi sẽ hỏi rằng: ông có dám chấp-nhận một đổi-
thay nào trong giáo-xứ của mình không?  
 
   Tôi không thấy các “cụ” lại có thể tranh-luận về những chuyện như thế. Đức Giêsu 
từng bảo: ai muốn làm chủ, phải xử-sự như người đầy tớ, mới được. Ngài còn nói: 
lãnh-tụ Đạo-giáo, không thể lúc nào cũng hành-xử như kẻ cả, hoặc người ở cấp cao 
trên đó, được. Thành thử, tôi không đủ kiên-nhẫn ngồi chờ xem giáo xứ này khác có 
dám thay-đổi lối sống như Ngài dạy không?  
 
   Về Tiệc Thánh-Thể, tôi thiết nghĩ: ý-nghĩa của Tiệc Lòng Mến đặt nặng vào điều 
bảo rằng: Thiên Chúa và Đức Giêsu vẫn hiện-diện nơi ta như của ăn/thức uống phát 
đều cho mọi người. Ai ai cũng được phân-phát chỉ một bánh thánh cùng tầm cỡ. 
Chẳng ai hơn ai và cũng không người nào được nhiều hơn người khác. Rượu thánh 
cũng thế. Không nhiều thì ít, cũng chẳng khác biệt là bao, chí ít là ở nghi-thức 
phụng-vụ hiểu như tiệc thân-thương Lòng Mến. 
 
   Vấn-đề đặt ra là: các hình-thức phụng-thờ hôm nay có cho thấy sự nối-kết liên-tục 
những gì Đức Giêsu làm trong thời-gian Ngài thực-hiện cuộc thừa-sai mục vụ của 
Ngài không, mà thôi. Với tôi, ý-nghĩa của sự ngang bằng/đồng đều trước mặt Chúa, 
nơi cộng-đoàn niềm tin, tuyệt-đối phải coi đó là chuyện chính-yếu, rất quan-trọng.  
 
   Giả như ta không duy-trì ý-nghĩa ngang-bằng/đồng-đều như thế, hẳn “Tiệc Bàn 
Rộng Mở” do Đức Giêsu thực-hiện nối-kết với Tiệc Thánh Thể, sẽ bị đứt đoạn và 
không còn ý-nghĩa chính-đáng, thiết-thực nữa. Thành thử, vấn-đề quan-trọng là hỏi 
rằng: đường-lối sống-thực của Hội thánh thời đương-đại được diễn-tả qua việc cử-
hành Tiệc Thánh có mang ý-nghĩa thực-thụ như thế nữa không? Hoặc giả, hoạt-



động của Hội-thánh ngày hôm nay vẫn mang tính nối-kết liên-tục với đường-lối ta 
luôn có, chứ? 
 
   Dù sao thì, mỗi lần đề-cập đến phụng-vụ Tiệc Thánh, điều tôi muốn nhấn mạnh 
hơn cả vẫn là việc cử-hành Tiệc Hiệp-thông, rất “Hiện Xuống”. Chẳng hạn, như câu 
nói trong buổi “Hiện Xuống” hôm trước: “Ai cũng nói tiếng của mình” thì người đi 
Đạo kết-cục cũng bảo rằng: nếu những người “nói tiếng của mình” lại ở vị thế cao 
hơn người khác, thì việc cử-hành Tiệc Thánh như thế, hẳn đã bẻ gẫy nối-kết với 
Đức Giêsu rồi.  
 
   Và, giả như các vị tham-dự Tiệc lại bảo: Thần Linh Chúa gửi đến mọi người theo 
cách đồng-đều, không ngờ trước, thì khi ấy tất cả mọi người tham-dự Tiệc Thánh sẽ 
liên-tục nối-kết với Đức Giêsu. Đó là vấn-đề đặt ra cho hình-thức sống Đạo ta đang 
sống, chứ không phải câu hỏi: khi xưa Đức Giêsu có làm thế không? mà là: nghi-
thức phụng-vụ ta thực-hiện mỗi tuần có phù-hợp những gì Ngài nhấn mạnh không? 
Tôi cũng muốn đặt thêm câu hỏi, bảo rằng: việc cử-hành phụng-vụ hàng tuần có 
chạy khỏi thế-giới thực-tại ta đang sống hay không? Hoặc, làm việc ấy có giống như 
việc Đức Giêsu rong-ruổi hướng về miền biển, để đi dần vào lòng thế-giới nhân-trần 
không?                       
 
    

Ông có ý-định nói lên điều gì về đời linh-đạo nối-kết với 
Hội-thánh không?  

 
   Tôi từng sống những hai mươi năm trong cuộc sống chiêm-niệm ở chốn tu-viện 
khắc-kỷ mỗi ngày nguyện cầu 4, 5 tiếng đồng hồ rất chính-thức. Năm 1969, tôi rời 
bỏ chức linh-mục, như tôi có nói ở các trang trước, là để về với thế-giới thực-tại lập 
gia-đình và một lý-do khác là bởi vì tôi thấy chán ngấy cung-cách mà hệ-cấp thần-
quyền của Công Giáo La Mã đã hành-xử.  
 
   Lương-tâm và trí-óc của tôi cứ liên-tục bị nhục-mạ; và tôi cứ luôn luôn bị rắc rối 
nên cứ phải nói lên thật to những gì mình khám-phá được trong công-cuộc nghiên-
cứu do mình thực-hiện. Tôi vẫn muốn ra khỏi đó rất nhiều lần. Tôi chẳng muốn cứ 
phải tranh-luận liên-hồi với hệ-cấp nắm quyền trong Đạo hoặc để họ lập nghị-trình 
buộc tôi làm theo ý họ. Cuối cùng thì, tôi đã quyết-định nói to lên rằng: “Hãy để tôi 
yên thân, rồi tôi cũng sẽ để các ngài yên-thân như thế.”  
 
   Nhưng, tôi vẫn luôn coi mình là thành-viên của truyền-thống Công giáo La Mã 
cũng như Cộng đồng Công giáo La Mã vẫn như cũ. Tôi chỉ muốn có khoảng cách 
nào đó để trị-liệu, một chia-cách nào đó có tính chiến-thuật khỏi hệ-cấp cầm-quyền 
của Giáo-hội Công-giáo La Mã, mỗi thế thôi. Nhưng, tôi cũng muốn nói lên rằng tôi 
không còn phân-biệt việc nguyện-cầu với học-hỏi được nữa.  
 
   Giả như chức năng của nguyện cầu là để cho Thiên-Chúa đến với mình, thì vấn-
đề kinh-điển chỉ là đích-điểm nay đang xảy đến với tôi, mà thôi. Có thể ai đó sẽ yêu-
cầu được phỏng-vấn là tôi có làm điều gì khác-biệt nếu tôi quyết sống-thực một 
cuộc sống ở trên đó hay không? Tôi sẽ sống-thực hệt như thế bây giờ và mãi mãi, 
cũng một kiểu; bởi lẽ, tôi thích lối sống xảy ra như thế, với riêng tôi. Giả như tôi buộc 
phải làm thế nhiều lần nữa, tôi cũng sẽ sống 20 năm nữa trong viện-tu khắc kỷ, một 
lần nữa. Và, nếu tôi phải làm thế mãi, thì tôi cũng sẽ rời đời tu thêm lần nữa. 
 

 

Giả như ông có đôi đũa thần khiến Hội thánh có đổi-thay 
như lòng mong muốn, thì chuyện ấy sẽ phải thế nào?                   

 



   Thì, tôi sẽ quay ngược toàn-bộ cung-cách đưa ra quyết-định để rồi mọi vấn-đề sẽ 
được giải-quyết từ dưới lên trên. Tôi vẫn muốn có một Giáo-hội trong đó không có 
“đôi đũa thần” nào khiến bất cứ ai lại dám múa máy từ trên xuống. Quí vị biết đấy, 
nếu như ngày mai đây Đức Giáo Hoàng nhà mình lại phán bảo rằng tất cả mọi nữ-
phụ trên thế-giới đều có thể trở-thành linh-mục, thì dù vậy tôi cũng không lấy làm 
chắc rằng đó là ý-tưởng hay ho, đơn giản chỉ vì đó lại cũng là phán-quyết từ trên 
xuống. Thế-giới lâu nay từng thay-đổi từ lối sống công-khai kiểu độc-tài, có hệ-cấp 
trên/dưới, và Giáo hội xưa giờ lại chẳng khi nào chịu thay-đổi hết, nên mới chết.  
 
   Ngay đến ngôn-từ kiểu-cách có từ thời đế-quốc La Mã cũng chả bao giờ đổi, thì 
làm sao. Khi xưa, tôi từng là ông thày dòng sống ở Rôma, tôi chỉ được phép nhận 
những gì trang trải cho cuộc sống của tôi mà thôi, tức: theo ngôn-từ bên tiếng La-
tinh gọi là ơn mưa móc do người La Mã trả cho đám nô-lệ của họ, mà thôi. Theo tôi 
nghĩ, những gì cần-thiết cho Giáo-hội chỉ là tạo tranh-cãi tối-đa về những vấn-đề 
quan-yếu, như: kiểm-soát sinh đẻ và phá thai, thay vì cứ phán bảo mọi người phải 
nghĩ và làm điều này điều nọ. Thành thử, giả như tôi có “đôi đũa thần” để vung lên 
vung xuống, tôi sẽ vứt bỏ việc vung đũa những chiếc đũa thần như thế. 
 
 

Thắc-mắc sau cùng của tôi là vấn-nạn về câu hỏi đặt ra. 
Giả như ông đây buộc phải hỏi Đức Giêsu điều gì, thì 
câu hỏi của ông ra sao?                

 
   Một trong số những người từng viết thư cho tôi cũng hỏi như thế với chiêu-bài viết 
hai thư gửi cho Đức Giêsu. Tôi nghĩ không có câu nào hay hơn thế để hỏi Đức 
Giêsu bằng những câu được viết trong đó, Dưới đây, là đoạn trích-dẫn trộn lẫn, như 
sau: 
 
   “Giêsu hỡi, Đấng mến thương, 
 

Nhiều người trong chúng con vừa đọc tiểu-sử Ngài do tiến sĩ 
John Dominic Crossan tác-tạo. Theo nhịp-độ bọn con đọc, có 
thể bọn con cũng chẳng bao giờ kết-thúc được bản-văn do ông 
ta viết, dù ngắn gọn hơn ai hết. Một trong các sự việc do ông 
tiến-sĩ này làm từ đầu, là về thế-giới của Ngài, tức thế-giới trong 
đó Ngài đang bước vào. Con tin rằng lập-trường ông đưa ra, là: 
giả như bọn con thực-sự hiểu được Ngài, ắt hẳn sẽ tìm cho biết 
bối-cảnh Ngài từng sống. (Lâu nay, vì trót gian-lận nên con đã 
đọc trước những tư-tưởng ấy)…         
 
Thành thử, nhiều vấn-đề xem ra khác hẳn. Con đây, vốn là 
thành-viên của nhóm/hội có uy về chính-trị; còn Ngài thì không. 
Con đây, có khả-năng cổ-vũ nhiều đổi-thay trong luật-lệ vẫn áp-
dụng, còn Ngài lại không có thứ đó. Con đây, cũng có uy-tín 
khiến các đạo-luật ít nhiều được công-bằng hơn; còn Ngài thì 
không… Con đây, biết nhiều chuyện không trọn-vẹn, nhưng vẫn 
không nghĩ rằng mình đã bước ra được khỏi nơi đó. Chuyện đó, 
có thể giúp ích nhiều người. Luật của Chúa, kết-cục ra, vẫn là 
luật Thương yêu đùm bọc. Và con nghĩ, đó chính là những điều 
bọn con phải làm được như thế… 
 
Giêsu hỡi,  
Xem ra Ngài vẫn còn hơn nhiều lãnh-đạo tôn-giáo ở chốn cao 
vốn phải chăm lo cho cuộc sống nhiều người cần đến; chăm-sóc 
cơn đau buồn, sầu khổ cùng những mất mát của họ. Giả như 



bọn con biết sống cuộc sống theo cách thương yêu đùm bọc, thì 
điều đó cũng không có nghĩa là bọn con buộc phải sử-dụng bất 
cứ khí-cụ gì để yêu và để thương hầu mở ngỏ cho mọi người, 
phải thế không thưa Ngài? Phải chăng luật yêu thương, đùm 
bọc áp-dụng cho cả bọn con nữa?... 
 
Phải chăng ngôn-từ khi xưa Ngài sử-dụng, vẫn không phù-hợp 
với hoàn-cảnh của con, lúc này? Con không tin là: trên thực-tế, 
lề-luật buộc chúng con phải yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, nay 
lỗi thời rồi…. 
 
Con đây, ngày càng lo rằng trong nhiều trường hợp, điều Ngài 
từng nói lại có nghĩa là Ngài muốn mọi người hiểu như thế, chứ 
không như các ấn-bản trình-thuật được chải chuốt, chỉnh-sửa 
khiến con thích chọn cho dễ nuốt. Tiến-sĩ Crossan đây, lâu rày 
cứ mải thuyết-phục bọn con về những điều do Ngài từng bảo: 
“Phúc cho những người nghèo/khổ, vì họ là những người không 
có bàn tay nhớp-nhúa để làm bậy” hệt như Ngài từng muốn mọi 
người hiểu như thế.  
 
Đây là thông-điệp không êm-ả và cũng chẳng dễ-chịu chút nào. 
Và đó mới chỉ là một trong rất nhiều điều được đề cập đến. Điều 
làm cho sự việc ra tệ-hại, đó là: tiến-sĩ Crossan giống như 
những người bước theo chân Ngài, ít là theo nghĩa sinh-vật, thể-
lý, từng biết Ngài là Đấng tuân-theo luật vật-lý giống mọi người.  
 
Thay vì làm cho vị-thế của Ngài yếu kém đi, ít là trong đầu con 
hiện nay đang nghĩ như thế, sự việc ấy phải gia-tăng nhiều hơn 
nữa. Điều đó có nghĩa: nếu không có sự giúp đỡ của thiên-thể 
nào ngoài hành-tinh này, thì không ai lại có thể sống giống như 
Ngài từng sống và có khi cũng chết như Ngài từng chết nữa. Và, 
đó là những suy-nghĩ không êm-ả con đang có… 
 
Nay, con quyết định hỏi Ngài 3 điều sau đây: 
 
1. Lối sống nào được Ngài chủ-trương vào thời-gian và không-
gian Ngài đã từng sống? (Chuyện này, ông Crossan đã giúp cho 
nhiều người hiểu, là những điều con nhận ra ngay từ đầu, rất 
bén nhạy); 
 
2. Thông-điệp ấy, nói cho con hiểu thế nào, thời buổi này? (Ở 
đây nữa, ông Crossan cũng đã giúp nhiều người hiểu được như 
thế; và theo con, ông ta có thể làm nhiều hơn thế qua các sách 
do ông viết!); 
 
3. Giả như con có khả-năng trả lời câu hỏi số 2 ở trên cho đúng, 
con đây sẽ hỏi thêm một câu khác nữa, là: Phải chăng con cũng 
đã đồng ý với Ngài, theo cách nào đó rồi? Con làm thế cũng rất 
tốt; nhưng nói đúng hơn, phải hỏi: con và mọi người có ý-định 
thực-hiện điều này hay không, mà thôi? 
 
Con đây, có cảm-giác cũng đáng sợ là: có thể, con sẽ tìm ra câu 
giải-đáp không được ưng ý cho lắm. Nhưng, con nghĩ là mình sẽ 
lại nói: “Ngài sai rồi, Giêsu hỡi!” (câu này xem ra hơi phạm 
thượng, nhưng còn hơn là cứ lẩn tránh không dám nói để rồi lại 
cứ cho rằng Ngài thật sự chẳng bao giờ nói như thế hết. Nhiều 



lúc con vẫn nghĩ rằng mình sẽ an-tâm khi tự bảo rằng: mình 
không thể thực-thi điều Ngài dạy được. Thay vào đó, cứ việc 
sống giống như người giả-hình lâu nay những muốn làm điều 
Ngài chỉ dạy, nhưng lại thôi. Với con, xem ra hay hơn cả là: cứ 
bảo đó là việc giả-hình cho xong chuyện, bởi lẽ lâu nay Ngài 
vẫn dạy những điều hệt như thế, mà thôi… 

Một nữ-phụ viết từ bang Ohio 
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