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"Gặp gỡ Đức Giêsu Như Lần Đầu Từng Gặp” 
 
 

 
Lời Nói Đầu 

 
 

Sách này có đầu đề và hầu hết phần nội-dung được như thế, là rút từ loạt bài tôi phát-biểu 
trong buổi hội-luận hằng năm do Cộng-đồng Giáo-hội Hiệp-thông Đức Kitô ở Bắc Cali, tổ-chức 
tại Asilomar, California vào dịp tháng Năm 1992. 
 
Đầu đề buổi hội-luận, là do anh John Brooke, một điều-hợp-viên Cộng-đồng Giáo-hội Bắc Cali, 
và là người chủ-trì đã đề-nghị với tôi, hôm ấy. Thông thường, tôi hay đặt tiêu-đề cho các buổi 
thảo-luận tôi tham-dự ở các nơi, nhưng lần ấy không phải vậy. 
 
Càng ngày, tôi càng thích những chuyện như thế cũng nhiều. Như tôi có cắt-nghĩa chuyện này 
kỹ lưỡng hơn ở chương đầu rằng: dù chúng ta đều đã gặp Đức Giêsu trước đây rất nhiều lần, 
nhưng gặp lại Ngài có thể vẫn như gặp người nào đó, rất mới. 
 
Về nội-dung, sách này không là bản sao nguyên-si các bài nói chuyện của tôi ở Asilomar, 
nhưng đã gia-tăng gấp đôi tầm-kích của nó. Một số văn-phong/thể-loại ở bài phát-biểu hôm 
trước vẫn được giữ lại ở đây. Nhưng, hôm nay, tôi tự cho phép mình sử-dụng thường xuyên 
hơn đại danh-từ ngôi thứ nhất, cùng các minh-hoạ, giai-thoại và điển-tích riêng, là vì mục-đích 
này. 
 
Nhiều lần, như lần ở Asilomar, thì các buổi thảo-luận tương-tự giúp tôi đem hai thế giới tôi sống 
gộp lại với nhau. Bởi, một đằng, tôi sống trong thế-giới khoa-bảng ở đời thường: như một giáo-
sư đại-học tiểu-bang ở Hoa kỳ, qua đó công việc giảng dạy của tôi được ngân-sách chung tài 
trợ.  
 
Còn, với tư-cách học-giả chuyên về Đức Giêsu, thì các cơ-quan chuyên ngành mà tôi là thành-
viên, lại quyết-chí đặt hết tâm can vào việc nghiên-cứu không phân biệt hệ-phái về Đức Giêsu 
và về thế-giới của Ngài. Ở vào tình-huống như thế, thật sự cũng không tiện nói về ý-nghĩa tiềm-
tàng của nhu-liệu về đời sống Kitô-hữu.     
 
Tôi đang sống với thế-giới thứ hai, là thế-giới của Đạo Chúa. Tôi lớn lên trong Giáo-hội và từng 
sống như thế suốt đời, ngoại trừ bị gián-đoạn một thời chừng 10 năm, như đi đày. Thời đó, nay 
đã kết-thúc cả một thập-niên qua. Nay, tôi không chỉ trở về với Giáo-hội mà thôi, nhưng còn 
tham-gia vào việc việc thờ phượng và cuộc sống quyết đi vào hành-trình niềm tin Kitô-hữu. 
 
Quả thật, tôi là phu-quân của một vị giáo-sĩ, nói thế tức bảo rằng, vợ tôi, cô Marianne là nữ linh-
mục thuộc hệ phái Episcopal. Phải công-nhận rằng: lấy vợ làm nữ linh-mục chẳng là sở thích 
của tôi khi được hỏi từ hồi còn bé về tương-lai mình thích làm gì. Bởi thế nên, tôi mới bảo rằng: 
mình đồng thời vừa là học-giả ở ngoài đời, chuyên về Đức Giêsu lịch sử, vừa là Kitô-hữu. Các 
bài dạy của tôi ở Asilomar và sách này đây, là cốt đem hai thế-giới gom lại với nhau thành một.  
 
Sách tôi viết, là sản-phẩm tư-duy lấy từ các buổi nói chuyện của tôi về Đức Giêsu trong bối-
cảnh trần-thế ở đại-học tiểu-bang và tại phân-khoa chuyên ngành Đó còn là lối suy-tư/nói 
chuyện về Đức Giêsu trong bối-cảnh niềm tin Kitô-giáo của Giáo-hội trong hành-trình sống của 
riêng tôi. 
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Vì thế nên, hôm nay, các thành-phẩm in/ấn do tôi chủ-trương, tôi phát-biểu theo vị-thế khoa-
bảng và từ nội-tâm của tôi. Trong sách này, tôi tự cho phép mình viết ra theo tư-cách của Kitô-
hữu và cũng viết từ vị-thế của một học-giả nữa. Thành ra, tôi sẽ tìm cách nói thẳng, không bối 
rối chút nào hết, về các ẩn ý cho rằng: đối với tôi, xem ra đây là nhu-liệu về cuộc sống của Kitô-
hữu. 
 
Thêm vào đó, tôi phải nói lên một điều nữa, là: tôi biết ơn học-giả John Brooke là người đã đề-
nghị tôi dùng đề sách như thế. Và, tôi cũng cảm kích tấm lòng từ-ái của thừa-tác-viên Francis 
Geddes, một mục-sư thuộc Giáo-hội Hiệp-nhất Đức Kitô ở Fairfax, California là người đã hoan-
hỉ mời tôi đến Asilomar giảng-dạy.  
 
Francis Geddes, cũng mời tôi thực-hiện một loạt các buổi nói chuyện với đề-tài như “Đức 
Giêsu, bậc Thày thông-thái linh-đạo” tại buổi tĩnh-tâm tổ-chức nguyên tuần dài tại Trung-tâm 
Thái Bình Dương Đào-tạo Linh-đạo ở Trại Cải-tân linh-đạo Wellsping thuộc Quận Mendocino 
California vào tháng Sáu 1992. Sách này chịu ảnh-hưởng có từ kinh-nghiệm sẻ-san, ở tuần lễ 
ấy, với các vị nhất-quyết đặt sự sống của mình vào với Thánh Linh. 
     
Dù sách này, có nguồn-gốc trực-tiếp xuất-xứ từ buổi hội-luận ở Asilomar và buổi nói chuyện ở 
Wellspring, nó vẫn là sản-phẩm xuất từ các buổi giảng-dạy này/khác tôi đề ra cho cơ-cấu Giáo-
hội, cả các buổi giảng mang tên Palmer tại đại-học Puget Sound năm 1989, ở trường Kinh 
thánh và các bài dạy về Giáo-hội tại Nhà Thờ Chánh Toà thuộc Giáo-hội Episcopal của Đức 
Kitô ở Indianapolis năm 1991 và một loạt các bài dạy được đưa ra ở các nhà thờ cho các nhóm 
giáo-sĩ khác nhau (thuộc Giáo hội Presbyterian, Giáo Hội Hiệp-nhất Đức Kitô, Mêtôđi, Luther, 
Cộng-đồng Giáo-hội Đông-Phương, Episcopal, và Giáo-hội Công-giáo La Mã ở Oregon, 
Washingotn, Idaho, Montana và San Francisco Bay Area).  
 
Tôi chân-thành cảm-tạ tất cả các nhóm Giáo-hội đã cho tôi cơ-hội suy-tư và nói chuyện về Đức 
Giêsu với cuộc sống tín-hữu của Ngài. Cuối cùng, tôi cũng cảm ơn Al Hundere ở San Antonio, 
Texas là người đã rộng lòng nâng-đỡ tôi thực-hiện công-việc này.             
 
 
Gs Marcus J. Borg 
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Ca tụng cuốn 
“Gặp gỡ Đức Giêsu Như Lần Đầu Từng Gặp” 

 
 
“Mỗi thế hệ, lại thấy nảy sinh nhiều nhóm người viết lách theo cách rất riêng, để rồi mỗi lần nhớ 
đến họ, người người đều bảo nhau: “Hãy cứ mở sách của các cụ ra mà đọc”. Tác giả Marcus 
Borg là một trong các tay viết nổi bật như thế, thời hôm nay. Ông là tác-giả có lối viết trong-
sáng lạ thường, thủ-đắc các nhận-thức kinh-điển độc-đáo, với giòng chảy linh-đạo sâu-sắc có 
khả-năng ngoại thường chuyên nối kết tất cả mọi thứ vào cuộc sống hiện-tại. Có thể nói được là 
ông có biệt-tài thay-đổi đầu óc hoặc lối sống của chúng ta.” 

Walter Wink, Trường thần-học Auburn 
 
 

“Thật khó có thể đọc cuốn sách viết hay như thế này mà lại không bị lay chuyển bởi những lằn 
sáng soi dọi đúc-kết từ các nghiên-cứu về Đức Giêsu hoặc không bị dao-động bởi sức mạnh có 
từ đường-lối riêng của Ngài.”  

Elizabeth A. Johnson, tác-giả cuốn “She Who Is” 
 

 
“Với tín-hữu thời cận-đại, sự uyên-thâm Kinh thánh được coi là kẻ thù của niềm tin. Bằng một lối 
viết dễ đọc mang tính riêng tư và có tầm vóc rất cao, tác-giả Marcus J Borg cho thấy Kitô-hữu 
có khả năng thám-hiểm sự uyên-bác thời nay như đường-lối tiến vào niềm tin năng-động đầy ý-
nghĩa hơn bao giờ hết.” 

Rosemary Radford Ruether, tác-giả cuốn Gaia and God 
 
 

“Tác-giả Borg giải-thoát Đức Giêsu khỏi sự cứng-ngắc của thuyết triệt-để và sự khô cằn của 
thuyết duy tri-thức. Ông cũng có tài khéo đưa người đọc ra khỏi lớp xiềng-xích suy-tư cho rằng 
những thứ ấy được coi như niềm tin-tưởng về Đức Giêsu nếu họ còn tồn-tại như Kitô-hữu thời-
đại… Quả là niềm tin-tưởng thấy được Đức Giêsu theo lằn sáng hoàn-toàn mới mẻ.” 
 

Alan Jones, trưởng hạt, Nhà thờ Chánh Toà Grace 
 
 

“Tác-giả Marcus J. Borg đưa người đọc vào một vòng nghiên-cứu Tân Ước có những đòi hỏi 
khắt khe nhưng đầy hứng-thú. Ông đã bẻ được lớp vỏ tôn-giáo ở bên ngoài của các thời-đại và 
qua đó đã mời người đọc có cái nhìn xuyên suốt bằng cặp mắt tươi mát về Đức Giêsu mà Giáo-
hội đã từng bẻ quẹo vì mục-đích phục-vụ giáo-lý và tín-điều của mình. Bằng tiến-trình này, Đức 
Giêsu đến với cuộc sống bằng sự trỗi dậy lấp lánh rất mới mẻ.Tôi rất thích cuốn sách này. 
 

TGm hồi-hưu John Shelby Spong, Giám mục Newark,  
Tác-giả cuốn “Born of a Woman”  

            
 

“Đây là loại sách viết về Đức Giêsu mà chúng ta thực sự cần – Một nghiên-cứu Kinh thánh 
thượng hạng thuộc loại cổ điển có linh-đạo vững-chắc… rất đáng đọc. 
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Sandra M. Schneiders, Graduate Theological Union; 

Tác-giả cuốn “The Revelatory Text” 
 
 

“Một cuốn sách rất hay loại hiếm quí.” 
 

L. William Countryman, Trường Church Divinity School of the Pacific 
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Tiểu sử tác giả Marcus J. Borg 
 
Marcus J Borg  
Sinh ngày 11/3/1942 tại Fergus Falls, Minnesota Hoa Kỳ 
Quá vãng ngày 21/1/2015 tại Hoa Kỳ (thọ 72 tuổi)  
Sắc tộc: Mỹ 
Nghề nghiệp: Học giả, thần-học-gia, tác-giả. 
 
Marcus J. Borg (11/3/1942-21/01/2015) vừa là một học-giả người Mỹ chuyên về Tân Ước, vừa 
là thần-học-gia và tác-giả viết sách. Ông từng có vai-trò chính trong nhóm học-giả về Đức 
Giêsu Lịch sử. Ông về hưu trong thời-gian đang là Giáo-sư đặc-thù của Hundere về tôn-giáo và 
văn-hoá tại Đại-học Tiểu-Bang Oregon vào năm 2007, và qua đời tám năm sau đó, hưởng thọ 
72 tuổi, vì bệnh sơ cứng buồng phổi tự phát. 
 
Thời nhỏ và trình độ học vấn 
 
Marcus J. Borg sinh ngày 11/3/1942 tại Fergus Falls, Minnesota Hoa Kỳ, được dưỡng-dục 
trong gia đình thuộc giáo-phái Luther ở Bắc Dakota. 
 
Sau thời trung-học, ông gia-nhập trường Cao Đẳng Concordia College tại Moorhead, 
Minnesota. Ban đầu, với dự-định trở-thành nhà vật-lý thiên-văn, ông quyết định theo môn toán 
học và vật-lý là chính. Sau đó, ông lại đổi môn nhiệm-ý qua khoa-học chính-trị và triết-học. Dù 
nhiều lúc ông rất nghi-ngờ nhiều thứ trong thời-gian mới trưởng-thành, nhưng sau khi tốt 
nghiệp, ông lại đã chấp-nhận học-bổng do Rockefeller Brothers Theological Fellowship tài-trợ 
để tham-gia học-tập tại Đại Chủng-viện Hiệp-Nhất ở New York City; ở đó, ông làm quen dần 
với nền thần-học tự-do phóng khoáng.  
 
Trong những năm theo học ở Chủng-viện, ông chịu ảnh-hưởng một cách sâu đậm từ bậc thày 
mình,  Giáo-sư thần-học nổi tiếng là W.D. Davies. Sau thời-gian học tại Union, ông trúng tuyển 
và được vào Mansfield College, thuộc đại-học Oxford; tại đó, ông tốt-nghiệp Thạc-sĩ Thần-học 
và Tiến Sĩ Triết-học. 
 
Nghề nghiệp 
 
Gs Marcus J. Borg từng dạy tại Concordia College ở Moorhead, Minnesota từ năm 1966 đến 
năm 1969, và từ 1972-đến 1974. Ông là thành-viên phân-khoa này tại Đại-học Tiểu-bang 
Oregon từ năm 1979 cho đến ngày về hưu vào năm 2007 với tư-cách giáo-sự đặc-thù về Tôn-
giáo và Văn-hoá và ông còn là Chủ-tịch Ban Tôn-giáo của Trường Hundere nữa. Ông được bổ-
nhiệm làm chủ-tịch Phân-khoa Tôn-giáo-học ở đây vào tháng Giêng năm 1988. Phân-khoa này 
đóng cửa vào cuối niên-khoá 1991-1992, nên ông trở-thành thành-viên Phân-khoa triết-học. 
 
Trong thời-gian sinh-hoạt ở Bang Oregon, ông từng tổ-chức thiết-lập hai hội-nghị chuyên-đề 
được phát-hình trên toàn nước Mỹ: một, vào năm 1996 (với đề-tài Đức Giêsu năm 2000) và 
một vào năm 2000 (với đề-tài Thiên-Chúa năm 2000). 
 
Gs Marcus J. Borg cũng từng là giáo-sư thỉnh-giảng chuyên về Tân-Ước tại trường Thái Bình 
Dương về môn tôn-giáo thuộc đại-học Berkeley (1986-1987), và là giáo-sư thỉnh-giảng đặc-thù 
hệ-phái tôn-giáo tại Đại-học Puget Sound, Tacoma, Washington (1986-1987). 
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Ông còn là chủ-tịch môn Đức Giêsu Lịch sử thuộc Nhóm Văn-Chương Kinh thánh và là đồng 
chủ-tịch Uỷ ban Quốc tế chuyên về Tân Ước, và là Chủ-tịch Hiệp-hội Học-giả Kinh thánh thuộc 
Anh-giáo. Ngày 31/5/2009, ông được bầu chọn là thần-học-gia đầu tiên về Giáo-luật thuộc Giáo 
hội Episcopal Chúa Ba Ngôi. Gs Marcus J. Borg thường xuyên hợp-tác với người bạn chí thân 
là tác-giả John Dominic Crossan.  
 
Ông cũng là bạn rất thân-thiết với tác-giả N.T. Wright kể từ ngày hai ông cùng về dạy tại đại-
học Oxford Anh quốc, dù hai người có khác-biệt về lập-trường thần-học, nhưng cả hai đều đã 
hợp-tác thảo-luận về sự khác-biệt này trong cuốn “The Meaning of Jesus: Two Visions” (xuất 
bản năm 1999, và sau đó tái bản vào năm 2007). 
 
Gs Marcus J. Borg được đánh giá cao trong các chương-trình thuộc hệ-thống PBS, NPR và 
National Geographic, và ông còn xuất-hiện trên ABC World News và The Today Show. Năm 
2001, ông tranh-luận với tác-giả William Lane Craig về “Sự Trỗi Dậy của Đức Giêsu”. Gs 
Marcus J. Borg cũng từng tranh-luận với tác-giả Craig Blomberg và James White về nhiều đề-
tài, tỉ như sự tin-tưởng về tính-chất lịch-sử của sách Phúc Âm và về Đức Giêsu Lịch sử. 
 
Các sách do ông viết 
 
*Conflict and Social Change, 1971; ISBN 978-0806694610 
*The year of Luke: Advent/Christmas/Epiphany, 1976 
*Conflict, Holiness and Politics in the Teaching of Jesus, 1984 (rev. 1988); ISBN 978-
1563382277 
*Jesus: A New Vision, 1987; ISBN 978-0060608149   
*The Search for Jesus: Modern Scholarship Look at the Gospels, đồng tác-giả với John 
Dominic Crossan và Stephen J. Patterson, do nxb Hershel Shanks, 1994; ISBN 978-
1880317143 
*Jesus in Contemporary Scholarship, 1994; ISBN 978-1563380945 
*Meeting Jesus Again for the First Time, 1994; ISBN 0-06-060917-6 
*The Lost Gospel Q.: The Original Sayings of Jesus, xb có bài dẫn nhập của Thomas More, 
1996; ISBN 978-1569751893 
*Jesus at 2000, xb 1996 ISBN 978-0813332536 
*Jesus and Buddha: The Parallel Sayings, xb có bài dẫn nhập của Jack Kornfield, 1997 ISBN 
978-1569754610 
*The God We Never Knew: Beyond Dogmatic Religion to a More Authentic Contemporary Faith, 
1997, ISBN 978-0060610357 
*Will the Real Jesus Please Stand Up? A Debate Between William Lane Craig and John 
Dominic Crossan (Marcus J Borg đáp trả) 1998; ISBN 978-0801021756 
*The Meaning of Jesus: Two Visions, đồng tác-giả với N.T.Wright 1999; ISBN 0-06-060875-7 
(tái bản lần thứ hai), The Meaning of Jesus: Two Visions (Plus), 2007; ISBN 978-0061285547) 
*Reading the Bible Again for the First Time: Taking the Bible Seriously but Not Literally, 2001; 
ISBN 0-06-060918-4 
*The Apocalyptic Jesus: A Debate, đồng tác-giả với Dale Allision, John Dominic Crossan và 
Stephan J. Patterson, 2001; ISBN 978-0944344897 
*God at 2000 xb chung với Ross H. McKenzie, 20012, ISBN 978-0819219077 
*The Heart of Christianity: Rediscovering a Life of Faith, 2003; ISBN 978-0060730680 
*Jesus Uncovering the Life, Teachings, and Relevance of a Religious Revolutionary, 2006 ISBN 
0-06-059445-4 
*Living the Heart of Christianity: A Guide to Putting Your Faith into Action, đồng tác-giả với Tim 
Scorer, 2006; ISBN 978-0061118425 
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*The Last Week: A Day-by-Day Account of Jesus’s Final Week in Jerusalem, đồng tác-giả với 
John Dominic Crossan 2006; ISBN 0-06-084539-2 
*The First Christmas, What the Gospels Really Teach About Jesus’ Birth đồng tác-giả với John 
Dominic Crossan 2007; ISBN 978-0061430718 
*Stricken by God? Xb bởi Brad Jersak và Michael Hardin, 2007; (Marcus J Borg, đóng góp bài 
có đầu đề là “Executed by Rome, Vindicated by God”) ISBN 978-0-9780174-7-7 
*The First Paul: Reclaiming the Radical Visionary Behind the Church’s Conservative Icon, đồng 
tác-giả với John Dominic Crossan, 2009 ISBN 0-06-143072-2 
*Conversation with Scripture – The Gospel of Mark, 2009; ISBN 978-081922395 
*Putting Away Childish Things: A Tale of Modern Faith, 2010; ISBN 978-0-06-188814-4 
*Speaking Christian: Why Christian Words Have Lost Their Meaning, 2011; ISBN 978-0-06-
197655-1 
*Evolution of the Word: The New Testament in the Order the Books Were Written, 2013; ISBN 
978-0-06-208211-4 
*Convictions: How I Learned What Matters Most, 2004; ISBN 978-0062269973 bản tiếng Anh 
có đầu đề là: Convictions: A Manisfesto for Progressive Christians, 2014; ISBN 978-
0281073115 
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Chương 1 
Gặp Gỡ Đức Giêsu  

gặp lại thêm một lần nữa 
 

 
Tất cả chúng ta, trước đây, đều đã gặp gỡ Đức Giêsu. Phần đông trong ta, đều đã gặp Ngài lần 
đầu vào lúc nhỏ. Điều này, đương nhiên là sự thật, đối với mọi người trong ta, được nuôi 
dưỡng trong Giáo-hội; nhưng, với những người lớn lên trong nền văn-hoá Phương Tây, tất cả 
đều mang trong mình một vài cảm-nhận về hình-ảnh Đức Giêsu, dù mù-mờ hoặc rất rõ.  
 
Với nhiều người, ảnh-hình thời thơ-ấu về Đức Giêsu “vẫn như cũ” lại cứ đeo theo mình ở tuổi 
trưởng-thành. Với một số những người khác, thì: ảnh-hình này, được duy-trì bằng một thuyết-
phục sâu-sắc, đôi lúc lại nối-kết với lòng sủng-ái tư-riêng, nồng-nàn; hoặc đôi lúc lại cứ cột-chặt 
vào các học-thuyết cứng ngắc. Với các đấng bậc trong/ngoài Giáo-hội, thì: ảnh-hình ấy lại đã 
trở-thành vấn-đề, rất trọng-đại. Vấn-đề là, sự việc ấy có thể đưa dẫn đến trạng-thái bối rối và 
nghi-hoặc, đến độ đương-sự đã tỏ ra dửng-dưng với Đạo-giáo, hoặc chối-bỏ cả lòng đạo mà họ 
vẫn từng có, từ thời ấu-thơ. 
 
Quả thật, với tín-hữu Đạo Chúa, đặc-biệt là các đấng bậc trong Hội-thánh chuyên-chính, có một 
lúc ảnh-hình về Đức Giêsu mà họ có từ thời thơ-ấu, không còn mang nhiều ý-nghĩa đáng kể 
nữa. Và, nhiều người trong số này, không có gì đáng thuyết-phục có thể thay thế được chuyện 
ấy.  
 
Với những vị như thế, đặc biệt là các độc-giả là những người đã hoặc sẽ đọc sách này, thì: đối 
với họ, việc gặp gỡ Đức Giêsu một lần nữa, cũng giống như điều từng xảy ra với riêng tôi, 
giống như thể: Gặp gỡ Ngài, như lần đầu từng gặp. Điều đó, có liên-quan đến hình-ảnh mới về 
Đức Giêsu. 

 
Các ảnh-hình về Đức Giêsu và hình-ảnh cuộc sống Kitô-hữu  
 
Ảnh-hình về Đức Giêsu, chính đó là vấn-đề. Mục-tiêu nền tảng ở sách này, là để bảo: hiện có 
nối-kết mạnh giữa hình-ảnh cuộc sống Đức Giêsu với ảnh-hình sự sống của Kitô-hữu. Một nối-
kết giữa những điều ta nghĩ về Ngài và những gì ta suy nghĩ về cuộc sống người tín-hữu của 
Chúa. Ảnh-hình ta có về Đức Giêsu vẫn ảnh-hưởng trên những gì ta nhận-thức về cuộc sống 
của tín-hữu theo hai cách: một là, nó tạo khuôn-mẫu cho cuộc sống người Kitô-hữu; và, ta sẽ 
bàn đến điều này nhiều hơn ở chương/đoạn kế tiếp; và hai là: nó khiến mọi người sẽ tin hoặc 
không tin vào Đạo Chúa. 
 
Cung cách mà hình-ảnh về Đức Giêsu tạo khuôn-mẫu cho cuộc sống tín-hữu được minh-hoạ 
bằng hai ảnh-hình trải rộng ở nhiều nơi; và nó có ảnh-hưởng trên cuộc sống của tín-hữu Đức 
Kitô nữa. Hình-ảnh quen-thuộc nhất về Đức Giêsu  -điều mà tôi gọi là “ảnh-hình phổ-cập”--  vẫn 
coi Ngài như Đấng cứu-độ thần-thánh.  
 
Nói tóm gọn, thì thế này: ảnh-hình đây, là chòm sao gồm các lời đáp cho ba câu hỏi cổ-điển về 
Đức Giêsu. Ngài là Ai? Là, Người Con Thần Thánh của Thiên-Chúa bị lãng quên. Sứ-vụ hoặc 
mục-tiêu của Ngài khi trước là nhắm đến điều gì? Phải chăng Ngài chết cho tội lỗi của thế-
gian? Thông-điệp của Ngài trước đây có nghĩa gì?     
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Gia dĩ nói chung, là về chính Ngài: về căn-tính của Ngài như Người Con của Thiên-Chúa, về 
cái chết có mục-đích cứu-độ của Ngài và tầm quan-trọng nơi việc ta nhất mực tin-tưởng vào 
Ngài. 
 
Hình-ảnh cuộc sống Kitô-hữu do ảnh-hình về Đức Giêsu đưa đến, thật rõ ràng: trước nhất nó 
bao gồm việc tin-tưởng –rằng Đức Giêsu là Đấng từng nói Ngài là Ai và Ngài đã chết cho tội lỗi 
của chúng ta. Có thể gọi đây là hình-ảnh mang tính tư-tưởng luận về cuộc sống Kitô-hữu, tức: 
sức mạnh của nó lúc ban đầu nằm ở niềm tin, hiểu theo nghĩa tin-tưởng vào một số sự việc về 
Đức Giêsu coi như có thật. Mặc dù niềm tin này có thể (và lý-tưởng là như thế) dẫn về nhiều 
thứ khác, đó chính là phẩm-chất ban đầu của hình ảnh về cuộc sống Kitô-hữu.      
 
Theo tầm nhìn ít quen thuộc hơn, thì: đây là ảnh-hình về Đức Giêsu như Bậc Thày dạy. Một 
thứ như ảnh-hình về Đức Giêsu không theo tín-lý, được những người không nắm rõ phải làm 
sao nắm được phần tín-lý/giáo-điều bàn về Đức Giêsu do truyền-thống Đạo Chúa mang lại. 
Một khi những điều này bị để qua một bên, điều còn lại là bảo rằng: Đức Giêsu là Bậc Thày dạy 
cao cả.  
 
Giáo-huấn đạo-đức của Ngài có thể được hiểu theo ngôn-từ gần như chung chung. Như, điều 
răn lớn buộc ta phải kính Chúa và thương người đồng-loại, hoặc qui-luật bằng vàng là Hãy làm 
cho người khác như mình muốn họ làm cho mình; hoặc, bằng vào lời lẽ đặc-trưng, như: giới-
lệnh chặt chẽ về sự công-bằng/chính-trực. Nhưng, ở cả hai trường-hợp này, hình-ảnh về cuộc 
sống Kitô-hữu tuôn chảy từ ảnh-hình về Đức Giêsu gồm việc “sống lành thánh”, như Đức Giêsu 
dạy ta phải sống như thế. 
 
Hệt như thể, ảnh-hình đầu tiên ta có về Đức Giêsu dẫn đến hình-ảnh đầy tin-tưởng về cuộc 
sống tín-hữu Đức Kitô, thành ra ảnh-hình này dẫn đến hình-ảnh đạo-đức của cuộc sống Kitô-
hữu. Đối với tôi, cả hai hình-ảnh này đều không xứng hợp. Không phải chỉ vì nó không chính-
xác như các ảnh-hình ta có về Đức Giêsu lịch-sử, như ta sẽ thấy, nhưng chúng dẫn ta đến tình-
trạng có các hình-ảnh không trọn-vẹn về cuộc sống người tín-hữu. Cuộc sống ấy cuối cùng ra, 
không về chuyện tin tưởng hay không hoặc về chuyện sống tốt lành. Mà đúng hơn, như tôi sẽ 
bàn nhiều sau này, đó là về tương-quan ta có với Thiên-Chúa khiến ta có liên-quan/dính-dự 
vào trong hành-trình biến-đổi.  
 
Việc am-hiểu cuộc sống người tín-hữu Đức Kitô như hành-trình biến-cải đặt nền-tảng trên ảnh-
hình được thay thế về Đức Giêsu mà ta khai-triển trong sách này. Hình-ảnh này chảy dài trong 
tầm học hỏi uyên-bác về kinh thánh và lịch-sử. Dù chuyện ở đây xem ra vẫn còn tươi mát và 
không mấy quen thuộc vào lúc đầu, nó vẫn là chuyện xưa cũ, quay ngược về thế-kỷ thứ nhất 
của phong-trào tín-hữu tiên-khởi. Gặp gỡ Đức Giêsu này sẽ là, đối với phần đông trong chúng 
ta, giống như gặp Ngài thế mãi như lần đầu từng gặp.        
 

Gặp gỡ Đức Giêsu: câu chuyện riêng tư 
 
Nhớ lại những lần gặp Ngài vào độ trước, tôi thấy có nhiều điều vẫn còn rực sáng, ở trong tôi. 
Lần đầu quả thật không ngờ. Cách nay chừng hai năm, tôi có hân hạnh được Hội-thánh 
Episcopal mời nói chuyện cho một nhóm tín-hữu gồm toàn nam-nhân là những người vẫn gặp 
nhau hằng tuần để trao-đổi về một số vấn-đề trong Đạo cứ thế kéo dài hơn mười năm.  
 
Lý-do thành-lập nhóm này, là để tìm thời-giờ đến với nhau mà sẻ-san cho nhau những gì tư-
riêng, cá-biệt. Bởi thế nên, hôm ấy, nhóm này đề-nghị tôi nên đề-cập chỉ mỗi hai chuyện mà 
thôi, đó là: nói cho họ biết mọi sự về Đức Giêsu; và, chỉ nên nói theo tâm-tình độc-đáo/tư riêng, 
thôi. 
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Từ trước tới nay, chưa từng thấy có người nào lại đề-nghị tôi làm những chuyện như thế bao 
giờ hết. Xưa nay, tôi thường giảng-giải về Đức Giêsu đến hơn trăm buổi ở nhà thờ cũng như 
tại giảng đường thần-học, nhưng chưa một ai yêu-cầu tôi những chuyện như thể bảo: ông hãy 
bộc-lộ tâm-tư, tự sự của mình về Đức Giêsu như những gì ông trải-nghiệm.  
 
Đây, quả là thách-thức không nhỏ đối với tôi. Trong tình-huống hơi bị lúng-túng, tôi không biết 
phải làm gì để bắt đầu câu chuyện theo cách khác, chợt một ý-tưởng nảy ra trong đầu bảo tôi 
viết lên mẩu giấy nhỏ đôi ba chữ như: “Tôi và Ngài, Đức Giêsu Đấng tôi thương mến.” Và rồi, 
cứ thế tôi đi dần vào với hồi-ức có những kinh-nghiệm phong-phú, thú vị cứ trải dài ở trước 
mặt. 
 
Thế nên, ở đây, tôi đề-nghị với bà con là: ta cứ thử làm như thế một vài lần trong đời mình. 
Như thế có nghĩa là: ta thử khởi-sự công việc cách đơn-giản, như tôi từng làm, bằng việc kể lại 
hồi ức về thời ấu-thơ xuyên qua quãng thời niên-thiếu và đi dần vào tuổi trưởng-thành, để rồi 
coi xem các ảnh-hình mình có kinh-nghiệm về Đức Giêsu suốt nhiều năm đã rực sáng như thế 
nào. 
 

Thời ấu-thơ 
 
Tôi lớn lên tại một thị-trấn nhỏ ở Bắc Dakota, sát cận biên-giới với Canada vào hồi thập-niên 
1940s, trong một thế-giới mà ngày nay xem ra đã hoàn-toàn khác lạ. Chúng tôi thuộc gia-đình 
theo hệ-phái Luther, sống ở Scandinavia, vào dạo đó, Giáo-hội đối với chúng tôi có tầm-mức 
rất quan-trọng.  
 
Chẳng phải vì tôi có nhiều bậc cha/bác từng là mục-sư hoặc thày giảng, nhưng vì Hội thánh 
theo hệ-phái Luther ở địa-phương là trung-tâm cuộc sống xã-hội nơi chúng tôi thường-xuyên 
sinh-hoạt. Ngay buổi sáng các ngày Chúa nhật, chúng tôi đã có nghi-thức, lễ lạy và cả đến 
sinh-hoạt học-đường ngày Chúa nhật, nữa.  
 
Tôi vẫn cùng mẹ tôi đến các buổi hội/họp giúp phụ nữ trong vùng đủ mọi chuyện, rồi thường-
xuyên ăn tối với chức-sắc trong Giáo-hội; còn ngày thường trong tuần, lại cũng có nhiều nghi-
thức khác như: vào mùa Chay, có buổi sám-hối chung hoặc các buổi họp mục-vụ và sinh-hoạt 
giới trẻ bằng danh-xưng như “Nhóm Trẻ Luther Chuyên-chăm Cải-tổ”. 
 
Hồi ức trở về với tôi nhiều nhất, là về Đức Giêsu cứ tản-mác như vẫn còn xảy ra ở đây đó. Tôi 
nhớ nhiều đến các ảnh vẽ Đức Giêsu ở giữa đàn chiên hoặc ngồi với trẻ nhỏ. Rõ ràng, Ngài là 
Đấng cao-trọng hơn ai hết. Tôi cũng biết, Ngài là Con Thiên-Chúa và Ngài sinh ra theo cách-thế 
khá lạ kỳ.  
 
Quả thật, tôi còn biết là: Ngài hạ sinh từ Đức Nữ Trinh Maria, trước cả lúc tôi hiểu thế nào là 
“người nữ đồng trinh/sạch sẽ”. Và, trong sinh-hoạt hằng ngày, cha tôi cứ sang-sảng đọc truyện 
Chúa sinh ra đời có ghi ở Tin Mừng Luca cho cả nhà im-lặng ngồi nghe cạnh cây thông Noẽl 
đặt ở phòng khách. Các kỷ niệm như thế vẫn trở lại trong đầu tôi với những câu (*1) như:  
 
“Thời ấy, hoàng đế Augustô ra 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 Xyri. Ai nấy đều phải 
về nguyên-quán mà khai tên tuổi.” (Lc 2: 1-3) 
 
Tôi cũng biết, là: Đức Giêsu đã chết trên thập-giá và Ngài đã trỗi dậy từ cõi chết. Tất cả các sự 
việc như thế đều quan-trọng đối với tôi. Trong khi đó, ngày Chúa Phục Sinh/Trỗi dậy lại chỉ 
được xếp vào hàng thứ yếu sau Lễ Giáng Sinh như một ngày nghỉ lễ rất ngắn trong năm. Tôi 
thừa biết, là: ta có thể cầu cùng Đức Giêsu và xin Ngài ngự đến với mình ngay lập tức bằng 
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những câu xin đại để như: “Lạy Đức Giêsu, xin hãy đến làm thực khách của chúng con”. Cầu 
và xin, còn bao gồm các lời nguyện hằng ngày, trước khi ngồi vào bàn ăn uống.  
 
Dù, chỉ là chú bé chưa đến trường học-hành, tôi cũng thuộc nằm lòng câu nói của ông Gioan 
Tin Mừng về Lễ Giáng Sinh vẫn được đọc ở trường như sau: 
 
“Thiên Chúa yêu thế gian  
đến nỗi đã ban Con Một Ngài  
để ai tin vào Con của Ngài  
thì sẽ khỏi phải chết  
nhưng được sống muôn đời.”  
(Gioan 3: 16) 
 
Vào dạo ấy, các câu Kinh-thánh hầu hết không có dấu chấm phết gì hết, nên xem ra có hơi dài 
dòng, luộm-thuộm. Và rồi, các bài nhạc tôi thường hát vào thời thơ-ấu lại cũng trở về trong đầu 
tôi. Thế nên, lúc này, mọi hồi-ức đều mang dấu ấn đầy cảm-xúc. Tôi còn nhớ cả lời ca lẫn tiết-
điệu của bài ca từng khiến tôi mủi lòng không ít, bởi khi tôi ngồi vào bàn lại bắt gặp giòng chữ 
do tôi viết có những câu như: “Tôi và Đức Giêsu Đấng mến thương tôi” cứ thu hút tôi để mắt 
nhìn vào đó không dứt. Thoạt vào lúc tôi bắt đầu cất tiếng đọc to mấy giòng ấy, tôi lại phát giác 
ra là: tôi không thể nói được điều gì nhiều hơn thế, vì giọng tôi đã khàn/vỡ. 
 
Tôi nhớ rất rõ, có ba bài hát đã về lại trong đầu tôi cách đặc-thù, tức: các bài tôi ưa thích nhất 
từ những tháng ngày còn bé. Bài đầu tiên, tôi vẫn thường nghêu ngao hát với nhóm trẻ ở nhà 
thờ, hoặc vào lúc phục dịch Hội-thánh sở tại, đó là bài hát có những câu như: 
 
“Ôi Giêsu, Kho tàng vô giá  
Là suối nguồn niềm vui trong sạch 
Là bạn chí thân của tôi. 
Ôi Đấng chí tôn, hồn tôi lâu nay khao khát Ngài, 
Tim tôi kích ngất nhiều vì mong được uống nước của Ngài, ôi lạy Chúa. 
Tôi thuộc về Ngài rồi, hỡi Chúa Chiên Lành sạch trong, 
Tôi sẽ không còn trốn chạy khỏi nơi Ngài sống, 
Không còn mòn mỏi bên cạnh Ngài nữa…” 
 
Và, những lời chúc-tụng/ngợi khen cứ về lại với tôi, thêm lần nữa như: 
 
“Lạy Đấng nhân-lành Cứu-độ, Vua Tạo Dựng, 
Lạy Con Thiên Chúa và Con của người  
Tôi thật lòng thương mến muốn phụng-sự Ngài 
Lạy Ánh Sáng là niềm vui, vinh-dự của hồn tôi.”  
 
Và, lời ngợi khen thứ ba, kết-hợp với hồi-ức đặc-thù, là ở buổi họp mục vụ tại nhà thờ Giáo hội 
Luthêrô ở miền quê cách nhà thờ thị-trấn chỉ vài dặm. Lúc ấy, tôi mới được 6 tuổi; nhưng vào 
buổi chiều Chúa Nhật ấm-áp của tháng 6 trong năm, tôi không nhớ lúc ấy đang chơi trò gì với 
đám bạn nhỏ ở thôn quê, bên ngoài nhà thờ, trước giờ lễ.  
 
Bất thình lình, tôi chợt nghe có người cất giọng giảng lễ, chừng như đó là giọng nói của vợ 
chồng vị mục-sư đến từ Trung Quốc. Tôi không biết chắc là hôm ấy họ có nói về tầm quan-
trọng và thử-thách có xuất từ công-cuộc thừa-sai hay không. Và khi ấy, chúng tôi cất tiếng ca 
hát những lời như: “Hỡi Sion, hãy mau hoàn-tất sứ-vụ của ngươi…” Tôi còn nhớ hôm đó, tôi 
ngồi bên cạnh cha mẹ trong nhà thờ ở vùng quê hẻo lánh nhỏ bằng cái hộp, và ánh sáng mặt 
trời ngập tràn cung thánh cùng lúc quyện vào với giọng của chúng tôi vang rền những câu như: 
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“Ới hỡi Sion, hãy mau hoàn-tất sứ vụ của ngươi, 
và kể cho thế-giới biết Thiên-Chúa là ánh sáng muôn dân; 
Đấng Tạo-dựng mọi dân nước không còn muốn mất  
linh-hồn nào, chìm khuất trong bóng tối của ban đêm. 
Hãy tạo thuỷ-triều vui, thuỷ triều của an bình   
Thuỷ triều Giêsu, Đấng cứu-chuộc giải thoát hết mọi người.” 
 
Rõ ràng là, với tôi lúc ấy rất tin-tưởng vào Đức Giêsu nên cũng muốn cho mọi người biết thuỷ 
triều Giêsu quan-trọng hơn mọi thứ ta có, trên thế-gian. Và, ta cũng sẽ gặp hiểm-nguy không 
kém, như các linh-hồn đang chìm đắm, mất dạng trong bóng tối về đêm.  
 
Mọi chuyện cũng hệt như tôi đang muốn xem chuyện gì sẽ xảy đến trong đời kể từ lúc tôi sống 
ở ngoài những gì mà các bài vịnh-ca ấy muốn diễn-tả như một thông-điệp gửi đến hết mọi 
người. Cuối cùng thì, toàn bộ đời hoạt-động của tôi, tròm trèm cũng được gần ba thập niên bỏ 
ra để học hỏi về Đức Giêsu theo cách kinh-điển. Tựa hồ như vợ tôi vẫn nói về tôi khi bảo rằng: 
“Ông ấy vẫn tìm kiếm Đức Giêsu suốt cuộc đời mình.” 
 
Vào cuối thời ấu thơ, nội dung ảnh-hình nổi tiếng về Đức Giêsu, đã được đặt đúng chỗ: Đức 
Giêsu do bởi Chúa Cha, chính Ngài là Con Thiên-Chúa đã chết vì tội lỗi của thế-gian và thông-
điệp đây là để nói về chính Ngài và mục-đích cứu-độ của Ngài đồng thời cũng nói lên tầm 
quan-trọng trong việc tin vào Ngài. 
 
Quả thế, Tin Mừng Gioan đoạn 3 câu 16 cũng đã khẳng định: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi 
đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.” 
Câu này tôi nhớ nằm lòng từ thời chưa cắp sách đến trường cũng đã diễn-tả hình-ảnh thời nhỏ 
một cách rất hoàn-hảo. Ngài chính là Đấng cứu độ mà mọi người đều tin vào Ngài để được 
sống đời đời. 
 
Tôi tin vào Đức Giêsu, điều đó không có khó khăn gì và cũng chẳng cần cố-gắng gì nhiều. Nay, 
thì tôi hiểu lý-do tại sao lại dễ-dàng như thế. Thật ra thì, tôi đã nhận được ảnh-hình này về Đức 
Giêsu trong những gì từ đó tôi học được để gọi đó là tình trạng mà tiếng Anh gọi là pre-critical 
naiveté- tức tình-trạng ấu-thơ trong đó ta cứ nghĩ là mình được hưởng ơn nhận lãnh bất cứ thứ 
gì mà các vị có thẩm-quyền định ra cho đời ta và bảo rằng điều gì có thật là có thật (*2). Thế 
nhưng, tình-trạng tin-tưởng theo kiểu ấu-trĩ này không tồn-tại được lâu. 
 
Vấn-đề bắt đầu không phải là đối với Đức Giêsu, nhưng với Thiên-Chúa. Đôi khi ở trường 
trung-học cơ-sở, câu hỏi thần-học đầu tiên đầy hiểm-hóc đã xuất-hiện. Tôi nhớ mình cũng từng 
bối rối về chuyện làm sao đưa hai chuyện khác nhau vào chung lại với nhau như đã từng nghe 
về Thiên-Chúa, rằng: “Thiên-Chúa hiện-diện khắp mọi nơi” và rằng: Thiên-Chúa đang ở “trên 
cao, chốn thiên-quốc”. Mặc dù không nghĩ thế, tôi vẫn vật lộn với mối quan-hệ giữa việc Thiên-
Chúa ở khắp mọi nơi và Ngài siêu thăng trên thiên-quốc. 
 
Làm sao có thể như thế được? Tôi cứ tự hỏi mãi những điều tương-tự. Đầu óc son trẻ của tôi 
giải-đáp mối tơ vò rắc-rối này theo chiều hướng Chúa ngự-trị trên thiên-quốc. Còn về việc có 
mặt ở khắp mọi nơi, thì tôi nghĩ rằng điều này có nghĩa là Thiên Chúa có thể ở bất cứ nơi nào 
Ngài quyết-định ở. Thiên-Chúa có thể có mặt ở căn phòng này, ngay bây giờ.  
 
Nhưng, dĩ nhiên, hầu như mọi lúc, Thiên Chúa không ở đây, vào lúc này; đúng hơn, Chúa đang 
ở trên cao, chốn thiên-quốc. Dù không mang tính ý-thức, giải-pháp của tôi để giảm bớt rắc-rối 
về phán-quyết Thiên-Chúa ở khắp mọi nơi xuống thành khả-năng kỳ-diệu của Ngài là ở bất cứ 
nơi nào. 
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Cũng thế, bước đầu tôi đi đến quyết-định là đưa Thiên-Chúa ra khỏi thế-giới. Giải-pháp tôi đạt 
được đã cho thấy là tôi đi đến suy-nghĩ về Thiên-Chúa như bản thể siêu-nhiên rất “ở ngoài”. 
Thiên-Chúa trở nên xa cách và vắng lặng, ở nơi chốn rất xa và Ngài bị gỡ ra khỏi thế-giới gian-
trần, ngoại trừ một vài can-dự đặc-biệt, như các trường-hợp được diễn-tả ở Kinh thánh. Thế 
nhưng, tôi vẫn còn nhiều nghi-vấn bảo rằng Thiên-Chúa không thực-sự hiện-hữu. Điều đó, ta 
cũng sẽ đề-cập sau này. 
     

Gặp gỡ Đức Giêsu: thưở thiếu thời 
 
Ở tuổi “teen”, tôi đã bắt đầu có những nghi-hoặc về sự hiện-hữu của Thiên-Chúa. Đó là, trải-
nghiệm đầy những âu-lo, lỗi phạm và sợ hãi. Tôi vẫn còn tin-tưởng đủ, để biết run sợ khi nghĩ 
rằng mình sẽ đi vào chốn lửa bỏng, rất hoả-ngục. Tôi cứ ngờ-vực nhiều thứ, đến nỗi có cảm 
tưởng là tất cả những gì xưa nay mình làm đều sai trái hết. Bởi thế nên, trong kinh-nguyện 
hằng ngày, tôi vẫn muốn được ơn thứ-tha mọi tội/lỗi lâu nay tôi vướng mắc.   
 
Nhưng, tôi chẳng làm sao ngưng được chuyện nghi-ngờ nhiều sự việc. Thành thử, cả đến việc 
tôi nguyện-cầu Chúa thứ-tha, xem ra cũng không chân-phương, thật-thà gì cho lắm. Cuối cùng 
thì, tôi cũng biết được rằng: sám-hối đích-thực bao gồm cả động-thái này nữa, là: không được 
vi-phạm mọi lỗi/tội, để còn sống. 
 
Trong nhiều năm liền, cứ đến đêm là tôi nguyện cầu trong âu-lo cách lạ kỳ những muốn  thưa 
cùng Chúa như sau: “Lạy Đức Giêsu là Đấng con hết lòng tin-tưởng, xin giúp con sửa-đổi lòng 
cứng tin của con luôn mãi.” Việc thiếu khả-năng lướt/vượt mọi ngờ-vực trong tôi, đã đưa tôi đến 
khẳng-định này, là: tôi nay trở-thành thứ người không còn tin-tưởng điều gì trong khi các tín-
hữu khác đều vẫn tin.  
 
Ngẫm lại, tôi cũng nhận ra rằng: ít ra là, với riêng tôi, tin-tưởng không còn là chuyện của trí-não 
trừu-tượng nữa. Thành-thử ra, trong tuyệt-vọng, tôi muốn tin rất nhiều điều và nắm chắc rằng 
chuyện này có được là tâm-trạng đắn-đo, lo-lắng mà lâu nay tôi trải-nghiệm. Giả như tôi có thể 
tự làm cho mình có được lòng tin rất mực, thì rồi ra tôi sẽ làm như thế cũng chóng thôi. 
 
Tôi không còn bối-rối như khi trước, về việc “Chúa ở khắp mọi nơi”. Bởi thế nên, mối ngờ-vực 
mà tôi đang có về sự hiện-hữu của Thiên-Chúa, không kết-nối với yếu-tố đặc-thù nào trong hệ-
thống tin-tưởng của riêng tôi, nhưng lại đặt lên nền-tảng hệ-thống này. 
 
Nay, tôi hiểu rằng: những gì đang diễn-tiến, khiến tôi trải-nghiệm được cuộc xung-đột/đụng đầu 
giữa niềm tin-tưởng của thế-giới hiện-tại và niềm tin tôi có từ thưở thiếu thời. Quan-niệm của 
thế-giới hôm nay cộng với ảnh-hình về những gì là thực-tiễn như thế-giới vật-chất và năng-
lượng, cùng với tầm nhìn của mọi người về vũ-trụ, như hệ-thống đóng kín về nguyên-nhân và 
hậu-quả, đã khiến cho niềm tin vào Chúa và trong Chúa -một thực-tại không mang tính chất-
liệu chút nào- cứ ngày càng trở-thành vấn-đề cần giải-quyết. Tôi lại đã bước vào giai-đoạn suy-
tư rất then-chốt đến độ không quay ngược lại được nữa. 
 
Dĩ-nhiên, các ngờ-vực về Thiên-Chúa đến như thế, đã ảnh-hưởng lên giòng tư-tưởng tôi đang 
có về Đức Giêsu. Như thế, tức có nghĩa bảo rằng: Giả như Đức Giêsu đích-thực là Người Con 
của Thiên-Chúa, và khi con người không còn nắm vững Ngài là ai, thì làm như vậy nào có ý-
nghĩa gì?             
 

Thời Trung-học   
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Kịp vào thời niên-thiếu của tôi vừa chấm-dứt, tôi bèn đến trường Trung học thuộc Hội-thánh 
Luthêrô toạ-lạc ở Trung Mỹ bằng qui-ước thông-thường, nhưng không còn hiểu thế nào là niềm 
tin thâm sâu của người Kitô-hữu, nữa. Lời nguyện-cầu tôi đọc mỗi đêm để xin cho được niềm 
tin vững-chắc đã chấm-dứt.  
 
Mặt ngoài, tôi không còn tin-tưởng cho đúng phép hầu khiếp-sợ chuyện lửa bỏng hoả-ngục 
nữa. Nỗi niềm hãi sợ và các lỗi/tội đã giảm xuống thành trạng-thái bối-rối vẫn xảy ra một đôi lúc 
nhưng không thường-xuyên kéo dài nữa. Thật ra, có nhiều vấn-đề khác lại đã khiến tôi phải để 
mắt chú ý nhiều hơn. 
 
Những tháng ngày còn ở trung-học, các buổi học bắt buộc về tôn-giáo, tôi đã mở ngỏ lòng mình 
đeo-đuổi môn thần-học theo cách uyên-thâm của học-giả ở trường lớp nhờ có được bậc thày 
còn trẻ nhưng rất giỏi vừa tốt-nghiệp học-vị tiến-sĩ triết từ Đại-học Chicago về dạy ở đây (*3). 
 
Nói theo kiểu nhà trí-thức, thì đây là môn học hấp-dẫn mà tôi chưa từng trải qua. Môn này gồm 
các vấn-đề hóc-búa như: bản-chất và thực-tại của Thiên-Chúa, bản-chất con người, ác-thần/sự 
dữ, việc đền-tội, vấn-đề đạo-đức/chức-năng, quan-hệ giữa Đạo Chúa và các tôn-giáo khác, nói 
chung là như thế.  
 
Các đề-tài trên, đặt tôi trước các câu trả lời của bậc trí-thức trong truyền-thống gồm các bậc 
thày trổi-trang như: Augustinô, Tôma Akinô, Ansêmô, Schleiermacher, Karl Barth, Bultmann, 
Tillich, Êliađê, vv… Trải-nghiệm này, quả thật chói-chang/đầy giải-thoát lại cũng ảnh-hưởng 
trên tôi như: chuyện tin vào “bò vàng thánh-thiêng” đã sụp-đổ bởi mọi người hôm nay đã hợp-
thức-hoá truyền-thống làm một. Và, những chuyện như thế, nay chẳng giúp tôi thêm điều gì về 
niềm tin. Đúng hơn, nó đem lại cho tôi một khung/sườn khá vững chắc qua đó, tôi có thể đặt 
nặng mối ưu-tư/rối-rắm của tôi một cách rất nghiêm-túc.                  
 
Đánh giá các buổi nói chuyện của tôi với nhiều Kitô-hữu, tôi nghĩ là: hành-trình lâu nay tôi đeo 
đuổi lại được mô-tả một cách khá tiêu biểu. Thời trung-học kết thúc, các hình-ảnh về Đạo và về 
Đức Giêsu mà tôi lãnh nhận từ hồi nhỏ, không còn mang tính thuyết-phục hoặc hấp-dẫn tôi 
được  bao lăm.  
 
Tôi đi đến nhận-thức rằng: thật cũng khó và có lẽ ta cũng chẳng nên hiểu Kinh thánh và giáo 
huấn trong Đạo theo kiểu “từng chữ”, rất “nghĩa đen”. Tuy nhiên, tôi vẫn không rõ thế nào là 
phương-án không “theo nghĩa đen” hoặc hiểu “từng chữ”, là thế nào. Những gì tôi hiểu và biết 
về Đạo từ hồi nhỏ, nay đã sụp đổ, lại không có gì thay thế được nó. Tôi nay trở-thành kẻ rối-
đạo-tơi-bời nhưng kín-đáo, tức một người chẳng biết xoay sở cách nào về những chuyện như 
thế hết. 
 

Thời chủng-viện và những ngày sau đó  
 
Và rồi, tôi lại ra đi tìm đến chốn tu-trì, là chủng-viện. Việc này, lại cũng chẳng giúp tôi được gì 
nhiều. Nói rõ hơn, nó chẳng đem lại điều gì cho niềm tin như một hành-trình của tôi vào tháng 
ngày ấy khiến tôi chẳng có được giải-pháp nào cho ra hồn. Thế nhưng, chủng-viện lại đã chiếu-
rọi nơi tôi một lằn sáng rực-rỡ đến độ mọi nhận-thức đều như tuôn xuống từ nền giáo-dục thần-
học hữu-ích theo cách giải-quyết những gì có ý-nghĩa như thể giúp ta đi vào cuộc sống tín-hữu 
Đức Kitô theo cách nghiêm-túc.  
 
Một lần nữa, Đức Giêsu lại trồi lên ở vào giai-đoạn trọng-yếu này. Sự việc này, lại đã xảy ra là 
vì tôi bắt đầu học Tân-Ước ngay vào lục-cá-nguyệt đầu của niên-khoá (*4). Ở đây, tôi học được 
một điều là: ảnh-hình Đức Giêsu mà tôi có trong đầu từ hồi nhỏ, tức: ảnh-hình dân-dã về Đức 
Giêsu Đấng Cứu-độ trần-gian, cứ nghĩ rằng Ngài là Con Thiên-Chúa, Đấng hy-sinh mạng sống 
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cho lỗi-tội loài người-  không đúng thật theo lịch-sử. Và, tôi nay học được rằng: đó không phải 
là những gì buộc ta phải coi Đức Giêsu lịch-sử, theo kiểu ấy. 
 
Nền-tảng nhận-thức này cứ luẩn-quẩn trong đầu tôi, lại vẫn là hiểu-biết Tin Mừng như từng 
được triển-khai suốt hơn hai trăm năm do lối học kinh-điển về thánh kinh tạo nên. Tôi còn học 
và biết được là: sách Tin Mừng không là tài-liệu thánh-thiêng, cũng chẳng là dữ-liệu lịch-sử xảy 
ra theo cách trung-thực ở đời. Tài-liệu ấy, cũng không là sản-phẩm thánh-đức có được nguồn 
thần-hứng xuất thẳng từ Thiên-Chúa mà ra đâu.  
 
Chính vì thế, mà nội-dung tài-liệu này là để các kẻ tin (giống như tôi từng nghĩ thế trước khi đạt 
đến giai-đoạn này) mà bảo rằng: tài-liệu Kinh-thánh, không là câu truyện tai nghe/mắt thấy do 
các đấng theo chân Đức Giêsu một tay viết ra. Và, tài-liệu ấy cũng chẳng là những khám-phá 
nổi-bật giúp các ngài tường-trình những gì mình nghe/biết.              
 
Tôi lại cũng học được rằng, đúng ra Tin Mừng trưng-dẫn truyền-thống từng được khai-triển vào 
thời đầu của Đạo Chúa. Tin Mừng xuất-hiện từ cuối thế-kỷ thứ 3, đã chứa-đựng truyền-thống đi 
Đạo của cộng đoàn tiên-khởi chất chồng nhiều năm. Và, truyền-thống ấy là do các tác-giả thuộc 
thế hệ thứ hai hoặc thứ ba lập ra (*5).  
 
Có nghiên-cứu và so-sánh các Tin Mừng cho kỹ, ta sẽ thấy được cung-cách làm việc của tác-
giả từng viết ra. Điều đó, có nghĩa: các ngài không ngại thay-đổi, thêm thắt hoặc cắt bỏ nhiều 
chỗ rồi đưa vào truyền-thống những gì các ngài suy-tưởng (*6).                
 
Rồi, cứ thế các ngài tiếp tục ghi chép và sửa-đổi văn-bản Tin Mừng suốt bốn mươi hoặc bảy 
mươi năm trời; và, chất-liệu Tin Mừng được lan-truyền đến mọi người theo thể-loại truyền-
khẩu. Vào thời ấy, phần lớn các bản-văn này đều đã chuyển-đổi truyền-thống nói về Đức 
Giêsu, cũng rất nhiều. 
 
Phần lớn các tác-giả Tin Mừng đều có trí nhớ chậm lụt dần và lối kể truyện bằng miệng lại trở-
thành “tam sao thất bổn”, khó lòng đúng sự thật. Thật ra thì, hai yếu-tố đầu tiên được kể bằng 
miệng đều có thể xảy ra như thế. Yếu-tố đầu, là kể bằng miệng việc Đức Giêsu làm, được 
thích-nghi và áp-dụng vào hoàn-cảnh đổi-thay như một sự việc đang xảy đến với cộng-đoàn 
tín-hữu thời tiên-khởi.  
 
Đức Giêsu khi Ngài giảng-giải là nói cho những người nghe sống trong môi-trường Do-thái-giáo 
ở Palestine, mà thôi. Trong khi đó, Tin Mừng lại được viết trong và cho cộng-đoàn đã di-chuyển 
vượt lằn ranh biên-giới với Palestine, để rồi đi sâu vào với thế-giới Địa Trung-Hải rất rộng lớn. 
Và, người viết Tin Mừng lại cũng biết thích-nghi các dữ-liệu về Đức Giêsu cho nhóm/hội cộng 
đoàn vừa lập nghiệp ở đó, nên mới thế. 
 
Thứ hai, là: niềm tin của tín-hữu thời buổi ấy về Đức Giêsu, cứ tăng-trưởng dần vào các thập-
niên sau đó. Ta thấy rõ được sự tăng-trưởng này nếu biết sắp đặt và so sánh dữ-liệu Tin Mừng 
theo niên-đại, tức đọc bản-văn từ thời đầu cho đến thời về sau, thật cũng dễ. Nhiều thập-niên 
trôi qua, nhóm/hội cộng-đoàn tiên-khởi càng nói nhiều về Đức Giêsu là Đấng thánh thiêng thủ-
đắc nhiều đặc-trưng của Đức Chúa, là sự việc chỉ được triển-khai trong vài thế-kỷ sau đó và rồi 
đạt hệ-quả trở-thành giáo-điều Đạo Chúa, bấy lâu nay. 
 
Tin Mừng, như thế đã trở-thành sản-phẩm của cộng-đoàn vốn dĩ trải-nghiệm công-cuộc triển-
khai này. Cứ như thế, văn-bản Tin Mừng mới chứa-đựng nhiều hồi-ức từ những vị đã tư-duy về 
Đức Giêsu lịch-sử, nhưng hồi-ức ấy được thêm thắt và sửa-đổi do niềm tin tăng-trưởng và do 
hoàn-cảnh của các vị ấy đã đổi-thay rất nhiều. 
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Bởi thế nên, Tin Mừng quả là hồi-ức của Giáo-hội tưởng nhớ những gì về Đức Giêsu lịch-sử do 
kinh-nghiệm và suy-tư của cộng-đoàn tiên-khởi đã thay-đổi vào các thập-niên sau sự-kiện Phục 
Sinh mà thôi. Do đó, các ngài kể cho ta nghe về cảnh-tình cộng-đoàn tiên-khởi đạt niềm tin-
tưởng vào Đức Giêsu mãi đến cuối thế-kỷ thứ 3 sau Công-nguyên. Trước hết và trên hết, bản-
văn như thế, không hề là bản tường-trình về các hoạt-động của Ngài bao giờ cả. 
 
Hiểu Tin Mừng theo cách này, là nền-tảng qua đó các nhà khoa-bảng đều khẳng-định sự khác-
biệt căn-bản giữa Đức Giêsu lịch-sử và Đức Kitô của niềm tin. Đó, là điều tôi học được ngay 
vào buổi đầu ở Chủng viện. Giai-đoạn đầu, mọi sự đều qui về Đức Giêsu, một nhân-vật đặc-
biệt khác với mọi người qua tư-cách Đức Giêsu một người Do-thái-giáo sống Nadarét, miền 
Galilê vào thế-kỷ đầu từng bị người La Mã hành-hình, bách hại.  
 
Giai-đoạn hai, qui về Đức Kitô của truyền-thống Kitô-giáo đã phát-triển, như để khẳng-định 
rằng: Ngài đã trở-thành Đức Kitô đối với niềm tin của nhóm/hội cộng-đoàn tiên-khởi vào các 
thập-niên sau ngày Ngài chết đi. 
 
Chính Đức Kitô của niềm tin mà ta thấy ở bề mặt  Tin Mừng, cũng như trong kinh Tin Kính đã 
khai-triển vào thế kỷ thứ tư và thứ năm, sau Công nguyên. Đức Giêsu đây, tức Đức Kitô của 
niềm tin, đã trở-thành Đấng thần-linh thánh-ái đồng hàng với Thiên-Chúa, có cùng bản-chất với 
Thiên-Chúa, được sinh ra và có trước mọi thế-giới. Ngài là Ngôi thứ Hai của Ba Ngôi Đức 
Chúa. Tôi lại cũng học được rằng: là bản-thể người  -tức: Đức Giêsu lịch-sử-  lại đã khác hẳn 
mọi người. Duy một điều, là: có lẽ Ngài cũng sẽ không được mọi người biết đến do chính Ngài 
bộc-lộ. 
 
Đây là điều mới mẻ. Trước khi biết rõ mọi việc như thế, tôi lại đã vô tình phối-kết một cách 
không suy-nghĩ cho chín những gì về Đức Kitô của niềm tin qua ảnh-hình Đức Giêsu như  
nhân-vật lịch-sử. Dĩ nhiên, tôi thừa biết rằng: Đức Giêsu từng sống một cuộc sống như người 
phàm-trần, và tôi lại cũng giả-định rằng: cả khi là người phàm, Ngài vẫn là Ngôi thứ Hai của Ba 
Ngôi Đức Chúa và cũng biết mình như thế. 
 
Nay, cùng với những điều được học về bản-chất Tin Mừng vốn dĩ được coi là truyền-thống 
phát-triển của Giáo-hội thời tiên-khởi, tôi còn biết là đã xảy ra giai-đoạn đứt khúc (chứ không 
liên-tục) giữa Đức Giêsu lịch-sử và Đức Kitô theo truyền-thống Kitô-giáo. 
 
Khi học về Tin Mừng của ông Gioan ngay vào buổi đầu ở Chủng-viện, điều này giúp tôi có 
được hiệu-năng phối-kết các nhận-thức mới. Ảnh-hình Đức Giêsu ở Tin Mừng Gioan rõ ràng 
khác với ảnh-hình Đức Giêsu ở Tin Mừng do các tác-giả Mátthêu, Máccô và Luca viết mà ta có 
thói quen gọi đó là Tin Mừng Nhất Lãm, tức trùng hợp nhau. 
 
Với Tin Mừng Gioan, Đức Giêsu nói như đấng thần-thánh rất linh-thiêng. Những lời như “Ta là” 
(ở câu “Ta là Bánh Hằng Sống”, “Là Ánh sáng cho muôn dân”, “Là vườn nho, là đường, sự thật 
và sự sống”, vv..) đều mang tính-chất rất riêng của ông Gioan. Cũng thế, câu tuyên-bố “Ta và 
Cha là Một” và “Ai thấy Ta là thấy Cha”, cũng đều xuất tự ông Gioan mà thôi.  
 
Ngoài ra, ở Tin Mừng Nhất Lãm, Đức Giêsu lại nói theo kiểu khác. Thông-điệp Ngài gửi đi, lại 
vẫn không nói về chính Ngài hoặc căn-tính của Ngài. Giống như nhiều tín-hữu khác, công việc 
tôi làm đơn giản chỉ là “hoà-hợp” các hình-ảnh khác-biệt này; và quả thật, ta đều biết rõ các 
hình-ảnh ấy khác nhau như thế nào. Tôi lại cũng cho rằng: Đức Giêsu từng nói về chính mình 
như ở Tin Mừng của ông Gioan và từng làm như ở Tin Mừng Nhất Lãm.  
 
Nay, thì tôi học được (và cũng tạo điều ấy cho chính mình) một loại diễn-giải thật rất khác. Mối 
tương-phản giữa ảnh-hình Đức Giêsu ở Tin Mừng Nhất Lãm và của ông Gioan lớn lao đến độ 
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một trong hai Tin Mừng không mang tính-chất gì là lịch-sử hết. Cả hai, đều không thể là đặc-
trưng/đặc-thù của Đức Giêsu như nhân-vật lịch-sử. Đặc-biệt hơn, tội-danh “phi lịch-sử” hơn hết 
phải kể là do bởi Tin Mừng của ông Gioan.  
 
Tôi còn biết được rằng: chân-dung/diện-mạo Đức Giêsu ở Tin Mừng Gioan nhất-thiết là Tin 
Mừng về Đức Kitô của niềm tin, chứ không phải viết về Đức Giêsu lịch-sử. Bởi, Đức Giêsu 
chẳng bao giờ nói chính Ngài là Người Con của Thiên-Chúa, như Đấng đồng hàng với Thiên-
Chúa, hoặc như “ánh-sáng thế-gian”, hoặc “là Đường, là Sự thật và sự Sống”… như đã chép.  
 
Quả thật, Ngài chưa từng nói lời nào như ta đọc thấy ở Tin Mừng Gioan đoạn 3 câu 16, hết. 
Câu nói này, tôi từng nghe và tóm gọn nơi ảnh-hình Đức Giêsu, mà tôi còn giữ mãi đến khi 
khôn lớn. 
 
Tôi thừa biết, đây là tin-tức rất mới đối với nhiều tín-hữu trong Đạo, cả các đấng bậc cao-niên 
trong các chủng-viện lớn cũng duy-trì một ảnh-hình tương-tự suốt nhiều thế-kỷ đã đổi thay 
nhiều thứ. Điều này còn là tin-tức mới-mẻ cả với tôi khi nghe thế, và nó cũng ảnh-hưởng lên 
hình-ảnh tôi có về Đức Giêsu là Đấng Cứu độ thần thánh  -tức hình-ảnh thông-thường, rất dân 
dã ở khắp chốn- là chuyện cũng đáng buồn. 
 
Tôi cũng hiểu được rằng hình-ảnh này, tự thân, rút từ các phần sau của truyền-thống Tin Mừng  
-phần lớn từ Tin Mừng Gioan,- thêm vào đó, còn có các truyện kể về việc sinh hạ Đức Chúa rút 
từ văn-bản ghi ở Tin Mừng Mátthêu và Luca. Quả là, việc nối-kết Tin Mừng Gioan vào với hình-
ảnh dân-dã về Đức Giêsu mạnh đến độ tôi đây từng nổi quạu với tác-giả Gioan khi lần đầu biết 
được rằng câu truyện do ông ghi, phần lớn đều không đúng sự thật lịch sử chút nào hết. 
 
Tôi vẫn nghĩ Tin Mừng Gioan, lại cũng bóp méo ảnh-hình của Đức Giêsu, một hình-ảnh mà từ 
trước đến nay, tôi hằng tìm cách tin-tưởng vào đó. Tôi sẽ hài lòng ra mặt nếu thấy ông Gioan 
cắt bỏ các chuyện như thế khỏi sách Tân Ước. Nay, thì tôi lại nhìn vào ông Gioan một cách 
khác hẳn, và cũng sẽ nói nhiều về điều này, ở các chương/đoạn sau. 
 
Thế nên, ảnh-hưởng chồng chất từ bài dạy đầu về Tân-Ước ở chủng-viện đè bẹp lên ảnh-hình 
Đức Giêsu cứ chao-đảo mãi. Thêm vào đó, tôi còn học được thêm hai chuyện khác cùng lúc 
chế-ngự toàn-bộ môn học rất khoa-bảng về Đức Giêsu, nữa. 
 
Thứ nhất, là: ý-tưởng bảo rằng: ta không thể biết nhiều những gì được viết về Đức Giêsu lịch-
sử. Không chỉ vì Tin Mừng Gioan không được coi là Phúc âm có sử-tính, nhưng vì ta có cảm-
giác là ngay cả Tin Mừng Nhất Lãm cũng thế, thật khó có thể nhận ra tiếng nói của Đức Giêsu 
thoát khỏi tiếng/giọng của Giáo-hội.  
 
Nghiên-cứu/học-hỏi về Đức Giêsu ở giữa thế-kỷ đầu, được coi là thời kỳ có nhiều mối nghi-ngờ 
kéo dài nhiều năm, thêm vào đó là khẳng-định rằng: chỉ mỗi Đức Kitô của niềm tin mới là 
chuyện thần-học đáng cho ta quan-tâm, còn các điều khác đều thuộc loại bỏ đi.            
 
Thứ hai nữa, điều mọi người đều đồng ý, là: ta biết rất ít về Đức Giêsu  -tỉ như Ngài là “Ngôn-
sứ mới thời cánh-chung”, Đấng mà mọi người trông chờ sẽ tuyên-bố về ngày thế-tận và Vương 
Quốc Nước Trời sẽ lại đến trong một tương-lai rất gần. Điều ấy (và không chỉ mỗi căn-tính của 
Ngài hoặc tầm quan-trọng ở niềm tin vào Ngài mà thôi) lại là nội-dung thông-điệp do Ngài đưa 
ra, và nền-tảng lời Ngài kêu gọi mọi người hãy hối-cải: bởi lẽ thế-gian này sẽ chóng qua đi; thế 
nên, hãy quay về mà phục-luỵ Thiên-Chúa. Ngay cả chuyện về giây phút cuối cùng đời Ngài, dĩ 
nhiên, cũng là điều sai sót.   
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Tôi phải công-nhận rằng: đó không là ảnh-hình Đức Giêsu mà mọi người đều rất mực  hài-lòng. 
Và, đấy cũng là ảnh-hình mà một hoặc hai thế-hệ sinh-viên chủng-viện chúng tôi nhận ra được: 
ta không thể biết gì nhiều về Đức Giêsu, và những gì ta có thể được đó là Ngài không phải như 
mọi người từng tập-trung nghĩ về sứ-vụ thừa-tác của Ngài và thông-điệp Ngài đưa ra. Và nhất 
là, trường-hợp nào đi nữa, điều ấy không thực-sự thành vấn-đề, bởi Đức Giêsu lịch-sử thực ra 
không ăn khớp với nền thần-học lâu nay ta được dạy. 
 
Bằng vào tư-cách một chủng-sinh mới 22 tuổi đời, tôi lại nhận ra rằng tất cả những điều gây 
hứng-thú ở đây, dù hơi bị tiếng là lờ mờ và đôi khi tôi cũng phải cho thân-mẫu mình nay biết 
những điều như thế. 
 
Về chuyện bảo rằng: Đức Giêsu hoàn toàn khác hẳn những gì ta từng suy-tưởng Ngài là thế 
xem ra cũng là thông-tin quan-trọng. Và điều này, đã dấy lên tính tò mò ở trong tôi, khi tự nhủ 
rằng: giả như thông-điệp của Đức Giêsu không nói Ngài là Người Con của Thiên-Chúa và mục-
tiêu Ngài đạt đến là chết cho lỗi/tội loài người, thì thông-điệp của Ngài gồm những gì và Ngài 
đã thực-hiện mục-tiêu của Ngài tới đâu rồi?    
 
Quả thật, tò mò là cụm-từ có hơi nhẹ, yếu. Tôi không có kế-hoạch nào trở thành học-giả Tân 
Ước hoặc chuyên-gia về Đức Giêsu lịch-sử, khi tôi đặt chân đến Chủng-viện (quả thật, khi ấy, 
tôi cũng chẳng có kế-hoạch gia-nhập chủng-viện nữa là, nhưng đây là chuyện khác). Dù sao đi 
nữa, tôi cũng đã thành người chuyên bắt chụp các vấn-đề về Đức Giêsu; và đã tham-gia vào 
việc truy-tìm một cách khoa-bảng về Đức Giêsu lịch-sử, chưa từng thấy có vào độ trước. 
 
Thế nhưng, nay ta hãy trở về với chủng-viện và những năm tháng về sau ở đại-học. Cả vào khi 
tôi trở-thành người hăng say/thích thú học hỏi truyền-thống trong Đạo và truy-tầm về Đức 
Giêsu lịch-sử, thì tôi càng lún sâu vào tình-huống không còn tin gì nữa hết. Cụm-từ “tay đạo-rối 
tưng-bừng” lại trở thành “nhà vô-thần đầy thuyết lý”, dù tôi chẳng bao giờ công nhận điều ấy với 
bất cứ ai. Và, lý-do nay cũng đủ sáng đối với tôi. 
 
Vấn-đề trọng-tâm nay vẫn là sự xung-đột giữa Thiên-Chúa và tầm-nhìn của thế-giới thời hiện-
đại, giữa ảnh-hình tôi có về Thiên-Chúa và hình-ảnh thực-tại tôi tạo ra trong những tháng ngày 
lớn lên trong thế-giới hiện-thời. Vấn-đề thứ hai, trở nên đanh-thép đi vào với “bản đồ” của thực-
tại được trao ban cách nhưng-không. Quả là, tôi không coi nó như thứ “bản đồ” nhưng là 
đường-lối qua đó mọi sự đang hiện-hình. 

 
Gặp gỡ Đức Giêsu: thời mới lớn 
 
Thêm điều nữa, có thể bảo rằng: càng học thêm được nhiều điều về truyền-thống Kitô-giáo, tôi 
càng thấy nguồn-gốc con người trong-sáng hẳn lên. Đạo-giáo nói chung, -trong đó có cả Đạo 
Chúa- đối với tôi khi trước, rõ ràng chỉ là sản-phẩm văn-hoá, mà thôi. Tôi đã thấy được chức-
năng tâm-lý/xã-hội từng định-vị, nay được sử-dụng để phục-vụ nhu-cầu của con người, hầu đạt 
mục-tiêu văn-hoá. Ý-nghĩ cho rằng: ta làm được mọi chuyện, là những điều mọi người cần để ý  
vì nó ngày càng hấp-dẫn rất nhiều người.         
 
Bởi thế nên, tôi thấy việc học hỏi Kinh thánh và truyền-thống trong Đạo thật phong-phú, rất 
đáng cổ-vũ. Và, chuyện cuối cùng là: tôi không biết phải làm gì với ý-niệm về “Thiên-Chúa”. Nói 
chung, tôi thường nghĩ rằng: trên thực tế thường không thấy xảy ra những chuyện đại loại như 
thế. 
 
Mối ngờ-vực của tôi về Thiên-Chúa hiện-hữu, lại đã ảnh-hưởng lên mối bận-tâm của tôi trong 
nghiên-cứu/học-hỏi về Đức Giêsu. Khoảng 12 năm đầu, tôi tập-trung vào những gì giúp tạo 
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được cái nhìn thông thoáng về mối tương-quan giữa Đức Giêsu và “thế-giới”. Tôi vẫn tập-trung 
tư-tưởng vào việc Ngài bận-tâm với vấn-đề xã-hội và chính-trị, ở thời Ngài. Đặc-biệt, là việc 
Ngài thách-thức tính trong sáng ở hệ-thống thế-giới trong xã-hội Do-thái vào thế-kỷ đầu. (*7) 
 
Vào dạo trước, tôi vẫn biện-luận rằng: Ngài là Đấng từng đứng ra biện-hộ cho thứ chính-trị của 
lòng xót thương hiện-diện trong thế-giới/xã-hội bị nền chính-trị tinh-tuyền khống-chế. Tôi sẽ bàn 
thêm điều này ở chương tới. 
 
Tóm lại, tôi học được nhiều điều như thế từ truyền-thống tạo ý-nghĩa đáng kể, ngoại-trừ vấn-đề 
về “Thiên-Chúa”. Nhưng, dù có làm thế, tôi vẫn biết: Đức Giêsu còn trổi-bật hơn bất cứ nhân-
vật chính-trị nào hết. Bởi thế nên, tôi lại cũng chẳng biết có bao nhiêu điều được viết về Thiên-
Chúa. 
 
Và rồi, khi đạt độ tuổi ngoài ba mươi, tôi lại có thêm kinh-nghiệm về những gì mà nay tôi nhận 
thấy chúng là “chủ-thuyết bí-nhiệm thông thường”. Theo chừng mực nào đó, chúng không có gì 
là đặc-thù cả, ít ra là so với kinh-nghiệm mà tác-giả William James mô-tả trong tuyệt-phẩm do 
ông sáng-tác có tên là “The varieties of Religious Experiences” (tức: Các kinh-nghiệm khác biệt 
về đạo-giáo”. (*8). 
 
Thế nhưng, trên căn-bản, chúng lại biến-cải các nhận-thức tôi có về Thiên-Chúa, về Đức 
Giêsu, về tôn-giáo và Đạo Chúa. Kinh-nghiệm này, lại đã mang dấu-tích mà thần-học-gia Do-
thái Abraham Heschel Gori gọi là sự “kinh-ngạc nền-tảng”, tức: những khoảnh-khắc nhận-thức 
có đổi thay, ngang qua đó trái đất này vẫn tràn đầy vinh-quang của Thiên-Chúa” thứ vinh-quang 
vẫn chói-sáng nơi hiện-hữu đích thực rực-rỡ (*9). 
 
Đó, cũng là những khoảnh-khắc nối-kết khiến tôi thấy mình như được phối-hợp với những gì 
xảy đến. Kinh-nghiệm của tôi, xem ra cũng tương-tự những gì mà tác-giả Rudolf Otto mô-tả là 
“kinh-nghiệm linh-đạo”, tức niềm “hứng-khởi đầy sủng-mộ” và lành thánh tạo kỳ-công mà tiếng 
La-tinh gọi là “Mysterium tremendum et fascinans” (tức: “bí-nhiệm diệu-kỳ rất đầy tràn”) khiến ta 
run sợ vì nó đưa ta vào đường-lối rất thuyết-phục (*10). 
 
Kinh-nghiệm khiến ta khám-phá ra rằng: bí-nhiệm ấy không là thứ ngược-ngạo về tri-thức, mà 
là kinh-nghiệm về sự bí-nhiệm thánh-hiến. Kinh-nghiệm này, đối với tôi, ngoại trừ cảm-giác 
kích-ngất, vốn là khoảnh-khắc khiến ta kêu lên tiếng “Aha!”. Chúng tạo cho tôi, một hiểu biết 
mới về ý-nghĩa của cụm-từ “Thiên-Chúa”. Tôi nhận ra rằng: “Thiên-Chúa” không qui về Hữu-thể 
Siêu-phàm “ở trên đó” (tức bảo rằng: lâu nay tôi vẫn đặt Ngài “ở bên trên” như hồi còn nhỏ). 
 
Đúng ra, tôi bắt đầu thấy là, cụm-từ “Thiên-Chúa” nay qui về sự thánh-thiêng ta có đối với thực-
tại hiện-hữu, tức bí-nhiệm lành-thánh ở quanh ta và trong ta. Thiên-Chúa là nền-tảng, là nguồn-
gốc và sự hiện-hữu ngay trong đó. Việc này, ta có thể trích từ-vựng vốn được gán cho ông 
Phaolô tác-giả sách Công vụ Tông đồ từng nói “tôi sống và tiếp tục tiến tới, như thế là tôi hiện-
hữu.” (*11) 
 
Bởi thế nên, tôi hiểu được những điều từng bảo: Thiên-Chúa, Ngài vừa hiện-diện ở khắp nơi, 
vừa là Đấng Có “ở trên đó” –tức: hai điều này đều mang nghĩa nội-tại và siêu-thăng, như thần-
học truyền-thống trong Đạo Chúa vẫn thường nói đến. Bằng vào ý-nghĩa “nội-tại” (chứ không 
phải “cội rễ”, vì từ vựng “cội rễ” mang nghĩa “cùng ở”), Thiên-Chúa không ở nơi nào khác, 
nhưng ở ngay đây và các nơi khác. Thiên-Chúa là Đấng “ở trên đó”, tức: Ngài là Đấng siêu-
thăng –nói thế tức bảo rằng: Thiên-Chúa không định-vị với sự vật nào theo cách riêng tư và tất 
cả mọi sự, cũng không.                   
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Thiên-Chúa hơn cả mọi thứ/mọi sự, và dĩ nhiên: mọi sự đều ở trong Ngài. Suy nghĩ theo cách 
đó, tôi đã khởi sự tìm hiểu các kinh-nghiệm về Thiên Chúa theo hình-thức bí-nhiệm và thông-
thường. Tôi còn học được rằng: dù các kinh nghiệm ấy có là điều ngoại-thường đi nữa, chúng 
vẫn là thường tình, và được biết qua văn-hoá, lịch-sử và xuyên-suốt tận thời hiện tại, nữa. 
Từng bước và từng bước, mọi việc đã trở nên đương nhiên đối với tôi, đó là: Thiên-Chúa -
Đấng thánh-hiến, linh-thiêng và bí-ẩn- rất “có thực”. Ngài không còn là khái-niệm hoặc đề-tài 
của lòng tin, nhưng đã trở-thành yếu-tố của kinh-nghiệm rất thực. 

 
Nay tôi thấy Đức Giêsu như thế nào 
 
Các thay-đổi tôi hiện mang trong đầu khiến tôi hiểu được rằng: Thiên-Chúa đã bắt đầu ảnh-
hưởng lên mọi hiểu biết tôi vẫn có về Đức Giêsu. Nay, tôi lại có thêm khả-năng thấy được 
trọng-tâm của Thiên-Chúa (hoặc “Thần Khí”, cũng như thế) nơi sự sống của chính Đức Giêsu. 
Tôi bắt đầu nhìn Đức Giêsu như Đấng mà Thần-tính của Ngài, tức: kinh-nghiệm Ngài có về 
Thần-Khí, là nền-tảng sự sống của Ngài. Nhận-thức này trở-thành lợi-điểm khiến tôi hiểu đó là 
chìa khoá của sự-thật về Đức Giêsu. Và thêm nữa, Ngài can-dự cách đậm sâu hơn vào với thế 
giới hằng ngày ở ngoài đời, Ngài lại cũng gắn liền với thế-giới của Thần Khí. Và, tôi sẽ đưa ra 
các nhận xét mà tôi có được từ lập trường được ghi ở sách này, đó là: tương-quan của Đức 
Giêsu với Thần Khí là nguồn gốc mọi sự Ngài từng có. 
 

Đức Giêsu ở vào thời khắc trước/sau Phục Sinh    
 
Nhờ tiếp-tục học hỏi về điểm khác-biệt giữa Đức Giêsu lịch-sử và Đức Kitô của niềm tin mà tôi 
học được trong những ngày ở chủng-viện đã trở-thành điều quan-trọng hàng đầu tôi nắm 
được. Chỉ có một khác biệt chính giữa việc Đức Giêsu được coi như nhân-vật của lịch-sử với 
việc các tác-giả nói thế nào về Ngài ở Tin Mừng và sau này, ở truyền-thống trong đạo. Tuy 
nhiên, tôi cũng bắt đầu chọn cách nói năng diễn-tả tính tương-phản này, là: Đức Giêsu trước 
Phục Sinh và sau Phục Sinh. Xem ra, điều đó sẽ chính-xác hơn và phản-ánh sự việc cách rõ 
ràng.                 
  
Bằng vào cụm-từ Đức Giêsu trước ngày Phục Sinh, tôi muốn nói, đến Đức Giêsu như một 
nhân-vật lịch-sử trước ngày Ngài quá vãng. Phần lớn những điều tôi viết trong sách này, chủ ý 
nói về Đức Giêsu trước ngày Phục Sinh. Lại nữa, tôi cũng sẽ đưa thêm một số hình-ảnh nói về 
cung-cách tôi nhìn Đức Giêsu trước ngày Phục Sinh, ở chương kế-tiếp. Thế nên, sẽ nói nhiều 
về Ngài, ngay bây giờ. 
 
Nay tôi đi đến giai-đoạn ưa nói về Đức Giêsu trước Phục Sinh hơn là Đức Kitô của niềm tin. 
Bởi, câu sau vẫn đưa tôi về thực-tại mang tính tranh-luận nhiều hơn. Việc tôi chọn ngôn-từ là 
có ý bảo rằng: Ngài “đích-thực” là Đức Giêsu của lịch-sử; trong khi đó, về Đức Kitô của niềm 
tin, ta chỉ có thể đặt hết tin-tưởng vào điều đó, thôi. Theo nguyên tắc, thì: khẳng-định đầu có lẽ 
dễ hiểu hơn; trong khi đó, khẳng định sau chỉ được mọi người chấp-nhận bằng niềm tin, thôi. 
 
Với tôi, cụm-từ Đức Giêsu sau Phục Sinh thoát được khó khăn ấy. Bằng vào câu Đức Giêsu 
sau Phục Sinh, tôi định-vị Ngài là Đức Giêsu của truyền-thống trong Đạo và như kinh-nghiệm 
từng trải, mà thôi. Đức Giêsu sau Phục Sinh không chỉ là sản-phẩm của niềm tin và tư-tưởng 
Kitô-giáo thời tiên-khởi, mà là kinh-nghiệm từng trải, của mọi người. 
 
Quả thật, điều này đối với tôi, là ý-nghĩa và tư-tưởng trọng-yếu của Phục Sinh. Bắt đầu bằng 
Phục Sinh, các hoạt-động thời mới chớm cứ tiếp-tục trải-nghiệm về Đức Giêsu như một thực-
tại sống-động kể từ ngày Ngài quá vãng, và coi đó là nền-tảng theo cách mới mẻ. Sau Phục 
Sinh, các đồ đệ đã trải-nghiệm về Ngài như một thực-tại linh-đạo, chứ không như con người 
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bằng xương bằng thịt, bị giới-hạn trong khuôn-khổ thời-gian và không-gian, như Đức Giêsu 
thành Nadarét đã gặp.  
 
Thật ra, Đức Kitô Đấng hằng sống trỗi dậy, đã được mọi người trải-nghiệm không chỉ tại nơi 
nào thôi nhưng là ở mọi nơi. Dần dà, với thời-gian, Ngài được nói đến nhiều như Đấng có 
được căn-tính của Thiên-Chúa. Người chuyên-chăm nguyện-cầu đều tỏ-bày với Ngài như Đức 
Chúa và mọi lời tụng ca dâng lên Ngài như Thiên-Chúa đã bắt đầu xuất-hiện trong nghi-thức 
phụng-thờ của Kitô-hữu. Nói tóm lại, đồ đệ Ngài ở thời đầu đã trải-nghiệm một Đức Kitô trỗi dậy 
và thưa gửi với Ngài như Đấng có chức năng tương-đồng với Thiên-Chúa, và đã “trở nên một 
với Thiên Chúa”. 
 
Thành thử, kể từ đó mọi người đều làm thế. Đức Kitô sống-động ở Tân Ước lại là một thực-tại 
có trải-nghiệm (chứ không còn là đề-tài của niềm tin) từ đó đến hôm nay. Thế nên, bằng kinh-
nghiệm từng trải, việc tín-hữu phụng thờ và sủng mộ Đức Kitô-hữu qua nhiều thế-kỷ, là có thực 
theo nghĩa Ngài đã trỗi dậy, nơi niềm tin.                           
 
Có được nhận-thức như thế, tôi mới coi Tin Mừng của ông Gioan bằng cái nhìn hoàn-toàn mới. 
Nỗi tức-bực tôi có đối với ông vào lúc đầu một khi đã nhận biết rằng: những gì ông viết không 
là chân-dung chính-xác của Đức Giêsu lịch-sử nay được thay bằng một cảm-kích thật đậm sâu.  
 
Nhằm sử-dụng các ngôn-từ cao-cả như “Ta là” xuất-hiện dài dài trên nhiều trang Tin Mừng 
cũng chỉ để minh-hoạ luận-điểm này, và nói được lý do tại sao cộng-đoàn tiên-khởi lại đặt các 
câu này vào trong đó. Làm thế, cũng để cho thấy chính Ngài là tác giả tô vẽ diện-mạo Ngài 
bằng những lời như: “Ta là Bánh sự sống”, “Ta là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống’, nếu như 
Đức Giêsu lại không nói về Ngài theo kiểu đó, thì sao đây?  
 
Tôi nay thấy được câu trả lời, ở chỗ: Đây là cách-thức cho thấy cộng-đoàn của ông Gioan đã 
cảm-nghiệm được Đức GIêsu sau Phục Sinh. Đối với cộng-đoàn tiên-khởi, thì: Đức Giêsu sau 
Phục Sinh là Ánh sáng dẫn dắt họ ra khỏi chốn tối tăm, là thức ăn thiêng-liêng nuôi dưỡng họ 
cả trong lớp mờ hành-trình, là con đường dẫn dắt họ kinh qua cái chết để đến với sự sống. 
 
Nói cách khác, thì Tin Mừng của ông Gioan là chứng-cứ mạnh cho một thực-tại, và là ý-nghĩa 
nói về Đức Giêsu sau Phục Sinh, là Đức Kitô sống động mà tín-hữu thời bấy giờ từng cảm-
nghiệm. Tin Mừng của ông Gioan mang tính chân thực dù các truyện kể về cuộc sống và lời nói 
của Đức Giêsu nói chung, không là sự-kiện lịch-sử, chút nào hết. (*12) 
 

Vượt quá niềm tin đến với tương-quan       

 
Cuối cùng ra, để kết-thúc câu truyện kể về sự-kiện gặp gỡ Đức Giêsu, tôi muốn đề-cập một 
cách ngắn gọn những đổi-thay nơi tôi về ảnh-hình Đức Giêsu đã ảnh-hưởng lên tầm nhìn của 
tôi về cuộc sống Kitô-hữu. Cho đến những tháng ngày trước khi đi vào tuổi bốn mươi, tôi coi 
cuộc đời người Kitô-hữu lúc đầu là về niềm tin; giống như nhiều người trong chúng ta, như con 
trẻ, chẳng có vấn-đề gì về niềm tin hết. 
 
Thế nhưng, vào cuối thời thơ-ấu đã chợt thấy xuất-hiện một thời kỳ kéo dài hơn hai mươi năm 
trời trong đó, giống như nhiều người, tôi cũng từng chiến-đấu với nhiều nghi-ngờ đến độ có lúc 
không còn tin-tưởng gì nữa hết. Thời kỳ này, tôi lại cứ nghĩ rằng: niềm tin vốn dĩ là những gì mà 
cuộc sống người Ki tô-hữu gói gọn ở trong đó. Và rồi, dù tôi có cố-gắng đến thế nào đi nữa, tôi 
đã không thể “làm” như thế được nữa, và cứ tự hỏi: làm sao người khác lại có thể làm như thế 
được? 
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Nay, thì tôi không còn coi cuộc sống người tín-hữu Đức Ki tô trước nhất là về niềm tin nữa rồi. 
Các kinh-nghiệm tôi từng trải-nghiệm ở độ tuổi trên 30 đã đưa tôi đến nhận-thức rằng: Thiên-
Chúa là Đấng ra sao; và đây là vấn-đề trọng-yếu của người tín-hữu, chứ không phải là niềm tin 
vào Thiên-Chúa, hoặc tin vào thánh kinh hoặc truyền-thống trong Đạo. 
 
Đúng hơn,  cuộc sống của người tín-hữu Đức Kitô là đi vào mối tương-quan với những gì mà 
truyền-thống trong Đạo muốn nói đến, tức là điều được nói về Thiên Chúa, về Đức Ki tô đã trỗi 
dậy, hoặc về Thần Khí. Và, tín-hữu Đức Kitô là người biết sống thực mối tương-quan mình có 
với Thiên-Chúa trong khuôn-khổ truyền-thống của Đạo Chúa Ki tô.  
 
Đôi lúc, tôi còn nói đùa rằng: giả như tôi có viết tiểu-sử đời sống thiêng-liêng của mình, thì khi 
ấy có lẽ tôi sẽ gọi đó là cuộc sống “vượt quá niềm tin”. Và, tiêu-đề đầy đủ ý-nghĩa nhất, sẽ là 
thế này “Vượt quá niềm tin để đến với tương-quan”. 
 
Chính đó mới là cảm-nghiệm mà tôi từng trải qua. Hành-trình đời tôi, đúng hơn, đã đi đến giai-
đoạn vượt quá niềm tin (cùng lướt vượt cả mối ngờ-vực và sự bất-tín nữa), để đi tới việc hiểu 
rõ cuộc sống của tín-hữu Đạo Chúa Kitô như mối tương-quan đối với Thần Khí Chúa  -một thứ 
tương-quan vố dĩ đưa con người đi vào hành-trình biến-cải. Hiểu thấu-đáo cuộc sống của tín-
hữu Đức Kitô như thế là điều tôi sẽ triển-khai thêm ở phần cuối sách này. 
 
 
Chú thích: 
 

(*1) Luca 2: 1, KIV là cuốn thánh kinh tôi sử-dụng từ hồi còn thơ ấu; câu truyện như thế 
tiếp tục kể đến đoạn 2 câu 20. Phần lớn sách này, tôi dùng thánh kinh chuẩn-mực cuốn 
rất mới đã kiểm-chứng làm nền cho các câu trích, nhưng tôi có sửa-đổi đôi chút để làm 
cho rõ nghĩa hoặc dùng đại-danh-từ để làm sáng-tỏ giới tính của Thiên-Chúa. Tôi dùng 
ngôn-ngữ bao gộp không phải như vấn-đề “đúng-đắn chính-trị”, nhưng là vì tầm quan-
trọng của nó mà thôi. 

 
(*2) Khái-niệm này, do tác-giả Paul Ricoeur triển khai. Ông qui về tính chân-phương độc-
đáo có vào khi trước như “tính tiền-chân-phương” và cũng qui về lối song-song (nhưng 
khác-biệt) ở tính hậu-chân-phương (xem bài trang-luận về tình-trạng này ở cuối 
chương). Về bài nghiên-cứu rất hay của tác-giả Ricoeur về phương-án tiếp cận thánh 
kinh, xem Mark Wallace, The Second Naiveté: Barth, Ricoeur, and the New Yale 
Theology (Macon, GA: Mercer Univ Press, 1990) 

 
(*3) Thày dạy tôi là Gs Paul Sponheim, nay là giáo-sư thần-học tại Chủng viện Luther 
NorthWestern Seminary ở St Paul, Minnesota và là tác-giả một số sách ông viết về thần-
học Đạo Chúa. 

 
(*4) Bài dạy này do học-giả người Anh là W.D.Davies dạy tại Chủng viện thần học Union 
Theological Seminary ở Manhattan. Theo viễn tượng kinh thánh khoa bảng vào thời ấy, 
Davies là một tác-giả trung dung, suy-tư về đặc-tính hiện-đại của khá nhiều học bổng 
của nước Anh về Tân Ước.            

 
(*5) Trải qua các thời kỳ lịch-sử, Giáo-hội vẫn liên-tục qui chiếu về các tác-giả Tin Mừng 
như các nhà rao truyền Phúc Âm. Từ vựng này bảo rằng các vị ấy không mấy ưa thích 
các nhà tường trình hoặc sử-gia thẳng tuột, nhưng chỉ thích các vị công-bố thông-điệp: 
“Tin Vui” về cuộc sống mới thấy có ở nơi Đức Giêsu. 
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(* 6) Về bài dẫn-nhập tuyệt vời ta có thể tiếp-cận lối hiểu biết như thế ở Tin Mừng, xem 
W.Barnes Tatum, In Quest of Jesus (Atlanta: John Knox, 1982). Lối hiểu-biết theo khoa-
bảng nhiều nhất được chấp-nhận cách rộng-rãi bảo rằng sử-gia Mác-cô là người viết Tin 
Mừng trước nhất, vào khoảng năm 70 sau Công Nguyên. Mát-thêu và Luca viết vào 
khoảng 10 hoặc 20 năm sau đó, và cả hai vị này đều sử-dụng văn bản của Mác-cô cũng 
như tài-liệu “Q”, là sưu-tập gồm các lời Đức Giêsu nói tổng cộng có đến 200 câu, có lẽ 
cùng nhau góp nhặt sớm nhất là vào thập niên 50. Còn tác-giả Gioan có thể độc-lập với 
3 Tin Mừng trên và được định vị thời gian quanh năm 90 đến 100 sau Công Nguyên. 

 
(*7) Tôi đeo đuổi các chủ-đề này và viết trong luận án tiến-sĩ nộp tại trường Oxford (có vị 
thày bảo-trợ là Gs George B. Caird) và trong cuốn sách đầu tiên tôi viết về Đức Giêsu 
dưới đầu-đề là Conflict, Holiness and Politics in the Teachings of Jesus (New York và 
Toronto: Edwin Mellen, 1984); sách này phần lớn coi lại và triển khai các phần nói trong 
luận án của tôi. 

 
(*8) Tác giả William James, The Varieties of Religiious Experience, ed. Martin Marty 
(New York: Penguin 1982; đầu tiên xuất bản từ năm 1902). Dù sách có tuổi thọ gần 100 
năm, tuyệt phẩm này vẫn là một dẫn nhập phong-phú đưa ta đến một loạt các kinh-
nghiệm đầu tay về tôn-giáo. 

 
(*9) Abraham Heschel, Man Is Not Atone: A Philosophy of Religion (New York : Farrar, 
Stratus and Giroux, 1951). 

 
(*10) Rudolf Otto, The Idea od the Holy (New York : Oxford University Press, 1958; lần 
đầu xuất bản tại Đức năm 1917). 

 
(*11) Công vụ 17: 28. Về đoạn trích nổi tiếng khác từ kinh thánh vốn nói về Thiên-Chúa 

 là Thần Khí Đấng ở mọi nơi cho đến thời hiện tại, xem Thánh vịnh 139. 
 

(*12) Tình trạng chân phương hậu-độc-đáo được minh-hoạ rất hay ngang qua truyện kể 
của tay Kể Truyện người thổ-dân Mỹ luôn luôn bắt đầu câu truyện kể của ông bằng cách 
kể câu truyện của bộ tộc mình về tạo-dựng bằng câu nói bảo rằng: “Nay, tôi thật không 
biết rằng nó có xảy ra theo lối này hay không, nhưng tôi biết rằng câu truyện này rất 
thật.”   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 

 

 

Chương 2 
Đâu nào dáng vẻ của Con Người 

 
 

Đức Giêsu trước Phục Sinh 
 
Giả như ảnh-hình Đức Giêsu người dân thành Nadarét lại không giống hình ảnh mà dân-gian 
mọi người tạo cho Ngài, vậy thì Ngài trông giống ai? 
 
Trước khi đi vào chủ đề đặc-trưng bàn về các tư-duy và hoạt-động của Đức Giêsu ở chương 
tới, tôi xin mạn phép đề ra ở đây đôi nét phác-hoạ những gì mà bạn đọc, cũng như tôi, có thể 
giả-định Ngài là nhân-vật lịch-sử, cũng được thế. Ở chương này, tôi sẽ viết lên những giòng 
hướng-dẫn để quí vị có thể đến với “Đức Giêsu trước-Phục Sinh”, như thế đã. 
 
Từ Tin Mừng tới Đức Giêsu      
 
Ở đây nữa, trước khi giả-định hình-ảnh tôi vẫn có trong đầu về Đức Giêsu trước-Phục Sinh có 
lẽ ta cũng nên xét thử những gì có liên quan đến sự việc này.  
 
Như tôi từng đề-cập một cách sơ lược ở chương trước, Tin Mừng không phải là tài-liệu lịch-sử 
rất rõ ràng, nhưng là truyền-thống sinh-hoạt của các tín-hữu thời tiên-khởi được khai-triển bằng 
chữ viết, vào cuối thế-kỷ thứ nhất.  
 
Có đến 40 hoặc 70 năm sau ngày Đức Giêsu hoạt-động công-khai, Tin Mừng được viết ra. Thế 
nên, các tín-hữu thời đó không chỉ tháp-đặt truyền-thống về Đức Giêsu vào hoàn-cảnh rất mới 
mà thôi, nhưng các vị còn tiếp-tục trải-nghiệm về Ngài như một thực-tại “sinh-động” sau ngày 
Ngài quá vãng. Tin Mừng chứa-đựng hồi-ức của các tác-giả về Đức Giêsu người dân thành 
Nadarét và cả kinh-nghiệm về Đức Giêsu sau ngày Phục Sinh, nữa. 
 
Bởi thế nên, ít nhất có hai lớp vỏ dầy truyền-thống, tức hai thứ chất-liệu khác nhau, gặp được ở 
Tin Mừng. Một số chất-liệu này, lại quay ngược về Đức Giêsu trước ngày Phục Sinh. Trong khi 
đó, một số khác, là sản-phẩm của nhiều phong-trào khác nhau xảy ra vào thời tiên-khởi. 
 
Nói khác đi, Tin Mừng chứa-đựng ít nhất là hai tiếng nói -một từ Đức Giêsu trước-Phục Sinh; và 
một, của cộng-đoàn từng khởi-động sau ngày Phục Sinh, mà thôi. Việc thiết-lập ảnh-hình Đức 
Giêsu trước ngày Phục Sinh bao gồm động-tác tách rời hai lớp vỏ dầy này, tức: các tiếng nói 
đã thốt lên. 
 
Công việc của nhóm/hội gồm các học-giả được biết dưới danh-xưng là “Nhóm Chuyên-đề về 
Đức Giêsu” đã làm sáng-tỏ tiến-trình này, một cách tốt đẹp. Kể từ lúc chúng tôi bắt đầu thực-
hiện công việc này từ năm 1985, chúng tôi đã cùng nhau bàn-bạc mỗi năm hai lần, bỏ phiếu 
xem câu nói nào của Đức Giêsu mang tính lịch-sử một cách xác-thực, câu nào không. Với một 
số người, việc bỏ phiếu bầu hầu định-đoạt tính-cách lịch-sử cho các câu nói của Đức Giêsu, 
xem ra cũng hơi lạ. Với người khác, đây là chuyện báng-bổ, mang tính-chất xúc phạm. 
 
Tuy nhiên, bầu phiếu như thế chỉ với mục-đích duy-nhất, là: đo-lường mức-độ đồng-thuận của 
các học-giả xem chất-liệu nói đây đã quay trở về với Đức Giêsu đến mức độ nào, thôi.  
 
Chúng tôi chủ-trương bầu phiếu bằng hạt đậu là cốt xem câu nói nào được bảo là do Đức 
Giêsu từng phát-biểu. Chúng tôi làm thế bằng vào động-tác chọn mầu sắc bốn hạt đậu, đặt 
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trong thùng. Các mầu này, gồm 4 loại: đỏ, hồng, xám, đen –tượng-trưng cho chuỗi quang-phổ 
lịch-sử, đi dần vào tình-huống có thể xảy ra trong quá khứ.  
 
Hạt đậu mầu đỏ, có ý bảo: “Tôi dám chắc Đức Giêsu đã nói như thế”. Hạt mầu hồng, lại cho 
thấy: tình-trạng không mấy quả-quyết cho lắm nên đã nghĩ: “có lẽ là như vậy” với thực-trạng 
bảo rằng: “Đa phần đúng chứ không sai”. Hạt mầu xám, là tình-trạng lơ-lửng những hiểu rằng: 
“nhiều phần sai hơn là đúng”. Và cuối cùng, hạt mầu đen, lại bảo: “Tôi nắm chắc là Đức Giêsu 
không hề nói thế”.       
 
Nhằm nắm vững công-việc của nhóm “Chuyên đề về Đức Giêsu” cốt hiểu ý Tin Mừng nằm 
trong hai lớp vỏ dầy bao bọc hoặc tiếng nói này, thì: việc bỏ phiếu bầu mầu ấy là có ý nói: “Đây 
là một phần Tin Mừng đi sát với lời Đức Giêsu nói trước ngày Phục Sinh”. Hạt mầu hồng, là có ý 
bảo: “Vâng. Lời Đức Giêsu nói, vẫn còn hiện-thực đến hôm nay, nhưng đang dần dà chịu ảnh-
hưởng từ tiếng giọng phát-triển ở cộng-đoàn”. Hạt mầu xám, tức bảo rằng: “Lời này đây, đa 
phần là tiếng nói của cộng-đoàn đang chung sống.” Và hạt mầu đen có nghĩa: “Đây, độc-nhất 
(tức: hầu như toàn-bộ) tiếng nói của cộng-đoàn vào thời ấy”. (* 1) 
 
Giả như ta tách bạch hai tiếng nói này ra làm hai, thì ảnh-hình nào về Đức Giêsu trước ngày 
Phục Sinh sẽ trồi lên mặt? Các nguồn văn-bản đề-cập đến vấn-đề này, lúc đầu gồm hai mặt. 
Mạch đầu rất quan-trọng, là lớp vỏ dầy mới chớm lộ do các ông Mátthêu, Máccô và Luca ở Tin 
Mừng Nhất Lãm đưa ra bào gồm lời Đức Giêsu nói, các hành-động tiêu-biểu và công-việc 
chính-mạch ở thời-kỳ Ngài công-khai hoạt-động.  
 
Mạch thứ hai, là lớp vỏ bọc vào thời chớm phát ta vừa khám-phá ở Tin Mừng của ông Tôma 
được tìm thấy ở mạn trên Ai Cập, năm 1945. Tin Mừng Tôma chỉ ghi chép độ hơn một trăm lời 
Đức Giêsu nói ra mà thôi (tổng cộng gồm 114 lời nói); và, đây là trường-hợp tiêu-biểu cho thấy 
một số lời nói đã quay ngược về chính Ngài (*2). 
 
Danh-sách các mạch/nguồn mà chúng tôi còn thiếu, lại là Tin Mừng của ông Gioan. Như tôi có 
nói ở Chương 1, thì: dù đây là chứng-từ mạnh-mẽ và đầy sự thật đối với kinh-nghiệm từng-trải 
của cộng-đoàn tiên-khởi về Đức Giêsu sau ngày Phục Sinh đi nữa, thì tài-liệu này vẫn không 
phản-ánh sát cho lắm với thời Đức Giêsu trước ngày Phục Sinh.  
 
Nếu sử-dụng mầu sắc quyết-định của Nhóm “Chuyên Đề về Đức Giêsu”, thì: hầu như tất cả các 
hạt đậu mà ông Gioan nhận được đều mang mầu sắc “đen tuyền”, hết. Và như thế, ta trở lại với 
vấn-đề hỏi rằng: Đức Giêsu thời trước ngày Phục Sinh, trông Ngài giống những gì? 
 

Tính-cách Do-thái-giáo nơi Đức Giêsu 
 
Đức Giêsu là người theo Do-thái-giáo, rất sâu sắc. Điều quan-trọng, cốt để nhấn mạnh yếu tố 
hiển-nhiên này. Ngài không chỉ là người Do-thái-giáo tự bẩm sinh và do xã-hội tạo nên, nhưng 
Ngài là người Do-thái-giáo đến mãn đời. Kinh Sách Ngài nói đến, chính là Thánh Kinh Do-thái-
giáo. Ngài không có ý-định thiết-lập đạo-giáo nào mới mẻ, nhưng Ngài tự coi như có nhiệm-vụ 
phải thực-hiện ngay bên trong Do-thái-giáo. 
 
Đức Giêsu ăn nói như một người Do-thái-giáo nói với các người Do-thái-giáo khác. Người 
bước theo chân Ngài ngay từ thời tiên-khởi đều là người Do-thái-giáo, hết. Các tác-giả Tân 
Ước (với một luật trừ là tác-giả Luca của Sách Công-vụ Tông đồ). 
 
Bản thân tôi, dù có thấy đây là chuyện khó tin nhưng có thật, là: nhiều tín-hữu Đạo Chúa rõ 
ràng vẫn không biết rằng Đức Giêsu là người Do-thái-giáo. Hoặc, cho dù họ biết điều đó đi 
nữa, họ cũng đặt nhiều sức nặng lên trên đó (*3). 
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Đằng khác, tín-hữu Đạo Chúa lâu nay thường có mặc cảm tội lỗi là họ có ý-thức hoặc vô-thức 
nhưng vẫn kình-chống Do-thái-giáo, nên cứ định-vị Đức Giêsu vào với Đạo Chúa và coi như 
những người đối lập với họ vào với Do-thái-giá; chính vì thế, nên cứ coi Đức Giêsu và phong-
trào đạo-giáo ở thời đầu như gồm những vị chống lại Do-thái-giáo, thôi. Một phần sách Tân 
Ước cũng như hầu hết người dân thời đó đều có quan-niệm là: Đức Giêsu khích-lệ mọi người 
hãy hiểu rằng “những người theo Do-thái-giáo” đều phản-kháng Đức Giêsu, hết. 
 
Thế nhưng, những người phản chống Đức Giêsu lại không đại-diện cho chúng dân Do thái 
hoặc toàn dân nước. “Người Do-thái-giáo” thật sự không bài bác Đức Giêsu bao giờ. Đúng 
hơn, chỉ một số ít người Do-thái-giáo can-dự vào các sự kiện dẫn đến cuộc hành hình/bách hại 
Ngài mà thôi.  
 
Đó, chỉ là một số ít lớp người ưu-tú dũng mãnh có được quyền-lực  ban bố từ đám La Mã. Thay 
vì đại-diện cho người Do-thái-giáo, thì họ lại công nhiên tỏ bày quyền-uy của mình như được tả 
là những ngươi hợp-tác đắc-lực trong việc đè bẹp dân tình Do-thái-giáo. 
 
Việc tách rời Đức Giêsu khỏi Do-thái-giáo đã tạo nhiều hệ-luỵ cho người Do-thái-giáo suốt 
nhiều thế-kỷ trôi qua. Tách rời như thế, nếu theo nghĩa lịch-sử, cũng không đúng. Thế nên, bất 
cứ hình-ảnh nào mà kẻ tin có về Đức Giêsu đều phải bén rễ một cách rất nghiêm-túc trong Do-
thái-giáo, mới hợp lý. 
 

Truyện kể thời thơ ấu của Đức Giêsu 
 
Mọi người chúng ta đều biết rất ít về thời ấu-thơ và trẻ tuổi của Đức Giêsu, tức trọn thời-gian 
trước khi Ngài công-khai hoạt-động. Với phần đông các học-giả chính-mạch, thì truyện kể về 
việc hạ sinh Đức Giêsu và thời trẻ tuổi của Ngài rõ ràng là: không mang tính lịch-sử, chút nào 
hết. Lý do, là vì điều này hoàn-toàn mới với phần đông các đấng vị vọng trong Giáo hội, tức 
những vị xưa nay vẫn thích mô tả các truyện kể hiểu theo lối đó, mà thôi.      
 
Bên trong Tân Ước, câu truyện hạ sinh Đức Giêsu chỉ được qui vào hai nguồn-mạch tương-đối 
trễ, là: Tin Mừng của ông Mátthêu và Luca mà thôi. Cả hai trình-thuật này đều được viết lên 
vào hai thập niên cuối thế kỷ đầu, mà thôi. Ông Phaolô là tác-giả sớm sủa ở Tân Ước, với các 
thư luân-lưu được bảo là xuất-hiện vào niên biểu có thể trong khoảng thời-gian từ năm 46 sau 
Công Nguyên đến ngày ông chết, tức vào năm 62 hoặc 64 sau Công nguyên. Các thư này đều 
không đề-cập đến chuyện Đức Giêsu sinh ra theo cung-cách đặc-thù nào hết. 
 
Cả ông Máccô là tác-giả Tin Mừng sớm nhất được viết chung quanh năm 70 sau Công nguyên 
hoặc Tin Mừng của ông Gioan cũng đều thế. Ít nhất, điều này cho thấy các truyện kể về việc 
Đức Giêsu sinh ra đều không là chuyện trọng-yếu đối với phong-trào tín-hữu Đức Kitô vào lúc 
sớm. 
 
Lại nữa, các câu truyện kể về việc sinh hạ Đức Giêsu ở Tin Mừng Mátthêu và Luca lại khác 
nhau cũng rất nhiều: 
 

-Tin Mừng Mátthêu khởi đầu bằng gia-phả Đức Giêsu đi trở ngược về thời của ông 
Abraham, là cha đẻ của dân Do-thái-giáo, và từ thời Đavít kể tới được truy-nguyên qua các vị 
vua của Israel, Trong khi đó, ở Tin Mừng Luca, gia-phả Đức Giêsu lại đi ngược trở về với 
Adong, là cha đẻ của người Do-thái-giáo lẫn dân ngoài Đạo, và từ Đavít trở về sau, ngang qua 
vết tích của các ngôn-sứ của Israel. 
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-Với tác-giả Mátthêu, thì gia-đình Đức Giêsu sống tại thôn làng Bét-lê-hem, là nơi Đức 
Giêsu sinh ra tại nhà, rồi Ngài di-chuyển về Nadarét sau một thời-gian lưu lạc đất Ai Cập. Trong 
khi đó, với tác-giả Luca, thì gia-đình Đức Giêsu sống ở Nadarét và di-chuyển về Bét-lê-hem do 
có lệnh kiểm-kê dân-số. Và, Đức Giêsu sinh ra “trên đường đi”, nằm trong máng thức ăn dành 
cho bò lừa, sau khi gia-đình Ngài trở về quê nhà Nadarét.             
 

-Ở Tin Mátthêu, thì những người đến với trẻ sơ-sinh, gồm các vị nhân-sĩ dõi theo ánh 
sao mà đến. Còn ở Tin Mừng Luca, lại chẳng có ánh sao hoặc đạo sĩ với thiên-văn gì hết, mà 
chỉ là đám mục-đồng chân quê thôi. 
 

-Ở Tin Mừng Mátthêu, Hêrôđê Đại Đế đã ra lệnh tàn sát mọi bé trai sơ sinh ở Bét-lê-
hem, khiến gia đình Đức Giêsu phải tìm cách lánh nạn bên Ai Cập. Còn Tin Mừng Luca, lại 
không nói đến cuộc tàn sát nào như thế cả và gia đình Ngài cũng chẳng phải đi Ai Cập bao giờ. 
 
Các khác-biệt nói trên, là cơ-sở để hầu hết các học-giả dựa vào đó mà đưa ra kết-luận bảo 
rằng: truyện Đức Giêsu sinh ra không là truyện lịch-sử chút nào hết, mà chỉ là những câu 
truyện mang tính biểu-tượng do tín-hữu thời tiên-khởi tạo ra, mà thôi. Theo chừng mực nào đó, 
những truyện như thế đều phản-ánh các chủ-đề hệ-trọng đối với mỗi vị soạn-tác.  
 
Chẳng hạn như, việc mô-tả gia-phả Đức Giêsu trở ngược về thời các vua Israel và ngang qua 
truyện đạo-sĩ ghé viếng “Vua dân Do-thái”, tác-giả Mátthêu muốn nhấn mạnh vào vương-quyền 
của Ngài. Còn tác-giả Luca, khi tả về gia-phả Đức Giêsu đi ngược về thời ngôn-sứ và tả đám 
mục-đồng (tượng trưng cho những người bị đầy ra khỏi xã-hội) là người nhận đón tin vui, cốt 
để nhấn mạnh rằng: Đức Giêsu là Ngôn-sứ nền-tảng của xã-hội. 
 
Truyện kể về thời mới sinh, lại cũng sử-dụng nhiều hình-ảnh của người đi Đạo vào thời đầu, 
nữa. Bằng vào ý-tưởng bảo rằng Đức Giêsu được thụ-thai do bởi Thần Khí, hai tác-giả Mát-
thêu và Luca đều quả-quyết rằng: những gì xảy đến với Đức Giêsu, không chỉ là truyện kể về 
con người “gồm những xác cùng thịt”, nhưng cũng là “từ Thiên-Chúa”, tức: “do từ Thần Khí” mà 
ra. 
 
Cả hai chuyện, đều nói lên rất mạnh chủ đề mà người xưa thường nói đến ánh sáng đến với tối 
tăm. Tác-giả Mátthêu tả về chùm sao chói sáng dẫn đường cho các đạo-sĩ như thứ đèn hiệu; 
trong khi đó, thì tác-giả Luca, với vinh-quang của Thiên-Chúa xuất-hiện trên bầu trời về đêm khi 
các thiên-sứ hát cho mục-đồng nghe. 
 
Giáo-hội Đức Kitô vào thế kỷ thứ tư đã Quyết-định mừng kính Đức Giêsu sinh ra vào Đông chí 
là để diễn-tả biểu-tượng này một cách toàn hảo (ít là đối với người dân ở Bắc Bán cầu): Ngài 
sinh hạ vào thời buổi tăm tối nhất và việc Ngài hạ sinh là dấu hiệu ánh sáng chói chang đang 
tới. Hoặc, nói cách khác, Đức Giêsu chính Ngài là ánh sáng trong cõi tối tăm của ta.  
 
Nhằm nghe lại các truyện kể về cuộc hạ sinh con trẻ một lần nữa trong trạng-huống chân-
phương lùi về thời trước là để mọi người có thể nghe lại khẳng-định cách tượng-trưng mà 
không cần tin vào chúng như các tường-trình về lịch-sử. 
 
Dĩ nhiên, các truyện như thế cũng nói lên đôi điều một cách gián-tiếp về Đức Giêsu lịch sử, dù 
nhiều người vẫn nghĩ rằng những chuyện như thế chẳng cho ta biết gì về việc Ngài sinh ra hết. 
Chẳng hạn như, các truyện ấy chỉ cốt cho ta thấy rằng: Ngài là Đấng bậc ngoại thường đến độ 
các truyện kể đều nói về Ngài. 
 
Các truyện kể tương-tự như thế lại cũng kể về nhiều người khác nữa. Thế nhưng, làm sao có 
thể xảy ra sự việc là những truyện kể như thế đều kể về một người Do-thái-giáo từ đất miền 
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Galilê đã bị đẩy lùi ra bờ rìa của xã hội? Truyện kể như thế nói lên một chuyện, là: Người này là 
thế nào mà ghê thế?          
             
Thời mới chớm và sinh-hoạt xã-hội của Đức Giêsu  
 
Từ câu truyện kể về thời thơ ấu của Đức Giêsu, nay ta chuyển qua chuyện cần biết về năm 
tháng/ngày giờ chưa rõ rệt, trong đó lại có cả nhận-định về các giai-thoại không mang tính lịch-
sử. Sưu-tập truyện kể ở Tin Mừng về thời thơ-ấu của Đức Giêsu do cộng-đoàn Tôma ghi, vào 
cuối thế kỷ thứ hai sau Công nguyên. Ở đây nữa, ta cũng nên biết thêm một điều, là: tài-liệu 
này khác với Tin Mừng Tôma ở điểm: Tin Mừng Tôma chỉ gồm các lời Đức Giêsu nói, thôi.  
 
Tin Mừng do cộng-đoàn Tôma ghi, gồm các bản tường-trình về một số sự-kiện trổi bật ở thời 
thơ-ấu của Đức Giêsu. Chẳng hạn như, khi lên 5, trẻ Giêsu lấy đất sét nặn thành hình chim sẻ 
cả vào ngày Sabát, cũng không sao. Bởi, có lời chỉ-trích việc Ngài vi-phạm luật “lao động” ngày 
Sabát, nên có truyện kể ghi rằng: khi nặn chim con bằng đất sét xong, thiếu niên Giêsu bèn vỗ 
tay một cái, tức thì chim con tung cánh bay lên trời, mất hút. Và, có bạn nọ ghi lại truyện về 
thiếu niên Giêsu, năm lên 6, như sau: 
 
“Khi ấy, bạn trẻ Giêsu tỏ ra tức-giận bèn nói với hắn ta rằng: “Bạn không được làm như thế nữa 
đấy nhé!” tức thì, người kia ngã xuống đất, chết tốt.” (*4) 
 
Các truyện kể đầy tưởng-tượng này, chỉ muốn nói lên quyền-bính ngoại-thường được gán cho 
thiếu niên Giêsu, là sản-phẩm xuất từ trí tưởng-tượng của tín-hữu thời đầu, mà thôi. Những 
truyện như thế, cho thấy: tính thánh-thiêng của Đức Giêsu sau ngày Phục Sinh được ghi theo 
năm tháng/ngày giờ trở về thời rất sớm trong đời Đức Giêsu, cũng là điều dễ hiểu. (*5) 
 
Nói tóm lại, ta không có truyện nào mang tính lịch-sử về thời hoạt-động của Đức Giêsu trước 
khi Ngài bước vào độ tuổi ba mươi hết (*6). 
 
Cũng thế, từ sách Tin Mừng ta đọc được, thật khó có thể rút ra được kết-luận rõ rệt về năm 
sinh tháng đẻ của Ngài. Cũng có thể, Đức Giêsu sinh ra vào năm thứ tư trước Công nguyên 
(*7). Và, Cha Mẹ ruột của Ngài, là các Đấng Bậc theo Do-thái-giáo, mà ta quen gọi là Đức Bà 
Maria và Ông thánh Giuse.  
 
Thêm vào đó, rất có thể Đức Giêsu là trai trưởng, dù chuyện này không có gì chắc cho lắm; và 
Ngài có tất cả 4 em trai và một số em gái không rõ tất cả là bao nhiêu người. Các vị này, đều 
được bảo là con của Ông Giuse và Bà Maria; cũng có thể, là: Ông Giuse đã qua đời, trước khi 
Đức Giêsu bắt đầu hoạt-động cách công-khai ở ngoài đời (*8). 
 
Đức Giêsu sinh trưởng tại Nadarét, một thôn làng nằm trên đồi thuộc miền Galilê cách thủ đô 
Giêrusalem hàng trăm dặm, về mạn Bắc. Dân số Nadarét thay đổi rất thường, khoảng từ hai 
trăm đến hai ngàn người. Nadarét cách thị-trấn Sêphoris chừng 4 dặm,  có dân- số khoảng 40 
chục ngàn người, và nơi đây trở-thành thị-trấn lớn nhất của Galilê, từ dạo trước.  
 
Sêphoris là thị-trấn từng bị đế quốc La Mã phá huỷ, do bởi người dân ở đây đã dám nổi lên 
chống lại bọn họ, vào năm Hêrôđê Đại Đế qua đời, tức năm thứ tư trước Công nguyên. Thi-trấn 
này, được tái-thiết hồi Đức Giêsu còn niên thiếu. Và, nơi đây trở thành địa-danh quốc-tế được 
nhiều người biết đến.  
 
Việc tái-thiết Sêphoris, bao gồm cả việc dựng xây một sân khấu theo kiến-trúc La Mã có độ tuổi 
không ai biết rõ, nhưng có lẽ vào thế kỷ thứ nhất. Trên sân-khấu này, người Hy-Lạp và La-Mã 
thay nhau trình-diễn các vở kịch/hát nghệ-thuật, nhưng chuyện này lại cũng không lấy gì làm 
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chắc, có xảy ra vào thời Đức Giêsu sinh sống ở đó, hay không. Và, cũng chẳng ai biết rõ là 
thiếu niên Giêsu có đến đó xem hát không. 
 
Quả là, môi-trường sinh-hoạt của Đức Giêsu, được bảo là đã mang tính-chất quốc-tế, do bởi có 
nhiều người nước ngoài qua lại, hơn dự-đoán. Các tranh-luận về việc Hy-Lạp-hoá Galilê theo 
mức có thể chấp-nhận được, vẫn tiếp-tục xảy ra giữa các học-giả, nhưng rõ ràng là đất miền 
Galilê chắc hẳn không là chốn quê mùa, bùn lầy nước đọng. 
 
Ngoài Sêphoris ra, có 4 thị-trấn khác cũng toạ-lạc cách Nadarét chừng 15 dặm rất không xa. 
Doanh-thương/mậu dịch tại các phần đất khác của Địa Trung Hải, cũng bao-quát/trải rộng vốn 
mang về cho đất nước Do-thái nhiều mặt hàng ngoại-quốc như bia/rượu từ Ai Cập, và nhiều 
thức khác luôn có sẵn. Vùng này, lại cũng có một số rất đông người “ngoài Đạo” và những 
người nói tiếng Hy Lạp đã tụ tập về đây để mưu-sinh.  
 
Rất có thể, đây cũng có nhiều người đi đạo; và hầu hết các người Do-thái-giáo ở đây đều nói 
được hai thứ tiếng, cả tiếng Aram lẫn tiếng Hy-Lạp. Thêm vào đó, dĩ nhiên là: toàn-bộ vùng 
Palestine đều nằm dưới tầm kiểm-soát của người “ngoài Đạo” này. Duy, có điều chắc, là: từ 
năm 63 trước Công nguyên mãi cho đến sau này, đây là phần đất thuộc đế-quốc La Mã vốn là 
những kẻ chỉ-định các “vua quan” người Do-thái đến cai trị.  
 
Bằng vào dự-đoán rút từ Tin Mừng, và những gì ta có thể mường-tượng được, mọi thiếu niên 
trẻ sống ở Galilê hồi thế-kỷ thứ nhất đều bị xã-hội-hoá, cũng khá nhiều. Thế nên, từ đó ta có 
thể đoán được một số điều về lai-lịch trẻ của Đức Giêsu. Chẳng hạn như, chuyện Ngài học-hỏi 
rất nhiều điều tại nguyện-đường Nadarét, qua đó các thày dạy tập-trung vào việc cho học-trò 
tập đọc/tập viết, có sách Torah làm căn-bản và buộc các học trò nhỏ đều phải thuộc. Sau đó, 
có thể là Ngài cũng đã trở-thành thợ chuyên-môn đồ gỗ (tiếng Hy Lạp gọi là: “tekton” (*10) 
 
“Tekton” tiếng Hy-Lạp được dịch thành “thợ mộc”, nhưng mang nhiều ý-nghĩa khác nhau, đại ý 
chỉ về người lao-động chuyên thiết-dựng công-trình bằng gỗ. Phần lớn thành-phẩm của công-
trình ở Palestine đều không làm bằng gỗ. Đúng hơn, “tekton” là các sản-phẩm làm bằng gỗ tựa 
hồ: cửa ra vào, khung cửa, cột kèo để đỡ mái nhà, bàn ghế tủ giường, tủ hộc, hộp đựng và các 
ách đặt lên đầu/lên cổ loài trâu/ngựa và bàn cày cũng đều làm từ gỗ. 
 
Theo nguyên-nghĩa xã hội học, thì “tekton” là thành-phần giai-cấp ở mức thấp nhất, bị đẩy ra 
ngoài lề xã-hội, thua kém cả đám nông-dân sở-hữu các mảnh đất nhỏ. Thế nên, ta không thể 
nghĩ “tekton” như giai-cấp ở bên trên tầng/lớp nông-dân cốt tranh-đấu để tồn-tại. Đúng hơn, 
“tekton” là danh-xưng chỉ-định sản-phẩm thuộc gia-đình mà họ đánh mất phần đất họ có vào độ 
trước. 
 
Giả như gia-đình Ngài thuộc lớp người cần-cù, mộ đạo –như nhiều học-giả Kinh thánh từng 
nghĩ thế- thì: Đức Giêsu chắc phải tham-gia sống theo kiểu người Do-thái-giáo giống mọi 
người. (*11)  
 
Có thể, Ngài học được nhiều truyện kể, nhiều bài vãn hoặc câu kinh theo truyền-thống Do-thái-
giáo rất thời thượng. Đa phần, có lẽ Ngài cũng từng chứng-kiến, tham-gia mừng lễ-hội đình-
đám của Do-thái-giáo, trong đó có ba hội lễ hành-hương được tổ-chức ở Giêrusalem, như: Lễ 
Hiện Xuống (tức: lễ “Ngũ Tuần”) diễn ra 50 ngày sau lễ Vượt Qua. Đây là hội/lễ nông-gia mừng 
Thiên-Chúa là Đấng Sở-hữu đất đai hầu cảm-tạ ơn Ngài về những hoa quả họ gặt được.  
 
Ngoài ra, còn có Lễ-hội “Nhà Tạm” (có người gọi là “Lễ Hộp”) tức hội/lễ được tổ-chức vào 8 
ngày dài mừng vụ gặt hái trong mùa thu. Dịp này, dân chúng cũng trình-diễn âm-nhạc, hát ca 
và múa nhảy. Tổ-chức các buổi như thế, là để nhớ lại 40 năm dân tình trải-nghiệm cuộc sống 
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trong rừng, trên núi/đồi hoang dã, rất sa mạc. Những năm này, mọi người đành lưu-lạc sống 
lây lất trong các khu tạm-cư hoặc “chòi gác”, rất không quen (*12) 
 
Nhiều học-giả của ta cũng có lý khi nghĩ rằng: Đức Giêsu, ít ra, Ngài cũng tham-gia hành-
hương Giêrusalem để vui-hưởng không-khí lễ-hội đình-đám, rất vui vầy. Nhưng, dù sao ta 
không rõ thói-tục này có được mừng hằng ngày hoặc hằng tuần hay không vào thời Đức Giêsu 
sống. Rất có thể, Ngài cũng như phần đông những người theo Do-thái-giáo, vẫn cầu kinh 
Shema mỗi ngày hai lần: một, vào lúc mặt trời mọc; và một, ở buổi chiều tà, khi vào giường ngủ 
(*13).  
 
Chẳng ai nghi ngờ gì về chuyện Ngài có tuân-thủ luật Sabát, gồm có việc ra hội-đường học/hỏi 
luật Torah và nguyện-cầu cùng Thiên-Chúa. 
 
Đôi lúc trong đời, Đức Giêsu cũng trở-thành người truy-tầm chuyện Đạo và gia-nhập nhóm 
người tìm cách giữ Đạo cho phải lẽ. Đây, là lối giải-thích rõ nhất về một số yếu-tố khiến ta hiểu 
thêm về Ngài: chí ít là các năm cuối vào độ tuổi hai mươi hoặc ba mươi, khi Ngài rời Nadarét 
theo chân ngôn-sứ đi về vùng sâu vùng xa, vị đó tên là Gioan Tẩy Giả, rất nổi tiếng.  
 
Thật ra, ta cũng không rõ việc Ngài quyết định đi theo ông này, có là kết-quả của những năm 
tháng ngày giờ khi Ngài đạt tuổi trưởng thành không; hoặc, đây chỉ là quyết-định rất bất chợt và 
là trải-nghiệm cuộc sống đạo-đức rất ấn-tượng?  
 
Dù sao, thì: sự việc đưa dẫn Ngài bỏ lại đằng sau một cuộc sống có qui-ước, để ra đi tìm về nơi 
hoang-dã hầu trở-thành hội-viên những người theo chân ông Gioan Tẩy Giả, cũng không 
chừng. 
 
Có thể, ta cũng phỏng-định rằng: Đức Giêsu hẳn đã ra đi làm những gì mà tác-giả William 
James gọi là “trải-nghiệm một đổi đời”. Dĩ nhiên, hồi-hướng đổi đời ở đây không phải từ chốn 
bên ngoài Đạo Chúa mà hồi-hướng trở về với Do-thái-giáo, bởi: Ngài từng lớn lên theo truyền-
thống của Đạo rồi.  
 
Đúng ra, như tác-giả William James đã định-hình: muốn “hồi hướng trở về”, đương-sự không 
nhất-thiết qui về việc chuyển-đổi từ Đạo này sang tôn-giáo khác, hoặc từ trạng-thái vô-thần 
sang thành người đạo-đức, sốt-sắng.        
 
Thật ra, việc này có thể cũng qui về một tiến-trình nào đó, hoặc bất chợt hoặc từ từ xảy đến, 
nơi đó các thôi-thúc và sức mạnh về đạo đã trở-thành trọng-tâm cuộc sống của con người (*14) 
 
Có thể, ta cũng có lý để giả-thiết rằng Đức Giêsu cũng đã trải-nghiệm cùng một biến-đổi tận 
bên trong con người thôi thúc Ngài đảm-nhận công-cuộc thừa-tác như Ngài từng làm; và đây, 
có thể là công việc mà Ngài từng tra tay hợp-tác với ông Gioan Tẩy Giả.                                    
 
Rõ ràng là, mối tương-quan hợp-tác do Đức Giêsu thực-hiện với ông Gioan, rất quan-trọng. 
Không phải chỉ mỗi Tin Mừng là sách kể lại câu truyện về công-cuộc hoạt-động thời Ngài 
trưởng-thành có nối kết với ông Gioan, nhưng Ngài được bảo là đã từng nói: không người nào 
xuất từ cung lòng người mẹ lại cao cả hơn ông Gioan (*15). Đây là lời ca-tụng khá cao. 
 
Thêm vào đó, Tin Mừng Mác-cô lại đã khởi-sự kể về công cuộc thừa-tác của Đức Giêsu qua 
sự-kiện ông Gioan bị bắt giữ, trong đó ít ra cũng chứng-tỏ rằng: từ chốn lao tù, ông cũng đã hỗ-
trợ cho công-cuộc hoạt-động của Đức Giêsu; và từ đó, Ngài đã tra tay thực-hiện sứ-vụ của 
Ngài.  
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Ngoài hỗ-trợ này ra, ta cũng có thể tự hỏi: không biết là việc giam-giữ và bách-hại ông Gioan 
còn có ý-nghĩa gì, đối với Đức Giêsu không?(*16) Dù sao, thì nội việc nối-kết với hoạt-động của 
ông Gioan cũng cho thấy là chuyện đời tư của Đức Giêsu đã trở-thành truyện công-khai để 
công chúng biết. 
 
 

Phác thảo Đức Giêsu thời Ngài trưởng-thành  
 
Vậy thì, truyện Đức Giêsu sống vào thời Ngài trưởng-thành giống truyện của ai? Và, nhân-vật 
được mô tả là đã sinh ra từ Bà Maria và Ông Giuse cũng đã gia-nhập xã-hội thời đó, và trở-
thành đồ-đệ ông Gioan Tẩy Giả, để trở thành đấng bậc nào đây? 
 
Trả lời câu hỏi này cho chính-xác, đòi ta phải tra tay vào việc tái-tạo lịch-sử hầu có thể tạo-hình 
ảnh và câu truyện đặc-thù cho truyền-thống, để rồi trở-thành chi-tiết lịch-sử có thật. Sư việc này 
diễn-tiến giống hệt các giai-đoạn đặc-trưng trong truyện trinh-thám/hình-sự sau khi mọi dữ-kiện 
làm nền được vị thám-tử thâu-thập, phân-tích và cân-nhắc xong đâu đấy, rồi mới đưa vào làm 
giả-thuyết chung cuộc làm cáo-trạng. 
 
Phối-hợp việc này với truyền-thống ghi chép về sự-kiện Đức Giêsu lại đã cho ra bản phác-thảo, 
hoặc giải-trình, dạng-thức hoặc ảnh-hình về Đức Giêsu. Bản thân tôi, lại cứ thích chọn các 
cụm-từ này để đề ra chân-dung/diện-mạo một Đức Giêsu vốn dĩ làm nền tạo sự đầy-đặn mà đi 
vào chi-tiết. 
 
Mặt khác, phác-thảo một chân-dung đòi ta phải có nét vẽ trải rộng, tức một khung/sườn rõ rệt 
mà không cần ghi rõ từng chi-tiết. 
 
Các học-giả lâu nay vẫn sử-dụng thể-thức này trên 200 năm trời nhằm tìm cách tạo dựng điều 
mà khoa-học-gia Albert Schweitzer gọi là “công-cuộc truy-tầm về Đức Giêsu lịch-sử”. Như tôi 
từng viết ở các trang về trước, suốt đoạn đường thế-kỷ này các nhà thần-học uyên-bác đều tìm 
cách phân-biệt một Đức Giêsu trước Phục Sinh giống như nhật-thực/nguyệt-thực, coi việc này 
như một thứ tình-huống không thể thực-hiện theo tính sử-học và cũng không thích-hợp với nền 
thần-học. Với sử-gia, giai-đoạn này được coi như một thời không có điều-tra/tìm hiểu gì hết. 
 
Tuy nhiên, vào thập niên 1980, là thời-kỳ có công-trình được gọi là “truy-tầm lần thứ ba về Đức 
Giêsu lịch-sử”, “thời-đại mới trong việc tìm kiếm Đức Giêsu” và là “Thời Phục-Hưng học-hỏi về 
Đức Giêsu”, và những việc như thế nay đã đổi thay (*17) 
 
Ngày nay, các học-giả đều cảm thấy tự tin hơn, khi các vị cho rằng: bằng mức-độ phải lẽ về 
xác-suất, ta có thể biết đôi chút về Đức Giêsu lịch-sử (*18). Như nhiều người quan-niệm, ai ai 
cũng có thể tìm đòi/học-hỏi về Đức Giêsu trước Phục Sinh vốn tập-trung vào các đặc-trưng của 
Ngài cách nhẹ nhàng. (*19) 
 

Nét tiêu-cực chỉ hai thứ     
 
Trước khi quay về bản phác-thảo, tôi thấy cần đề ra hai tuyên-ngôn có hơi tiêu-cực một chút. 
Thứ nhất, là: cuộc đối-đầu/chạm mặt với yếu-tố trọng-tâm về ảnh-hình quen thuộc mà mọi 
người đều sẵn có trong đầu về Đức Giêsu, tức: tự mình biến-chế câu chuyện nói về Đức Giêsu 
trước Phục Sinh làm như thể Ngài không phải là Đấng Mêsia.   
 
Bằng chuyện này, tôi chỉ muốn nói rằng: ta không có cách nào để biết là Đức Giêsu có biết 
rằng Ngài là Đấng Mêsia, hoặc là Con Thiên Chúa theo nghĩa đặc-biệt nào không.  Như truyền-
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thống sớm nhất cho thấy: các tác-giả Tin Mừng không đề-cập đến chuyện này. Như thế có 
nghĩa: tác-giả Tin Mừng đầu tiên không có ý răn dạy mọi người về chuyện này. Và các tác-giả 
Tin Mừng cũng không nói rằng người đương thời lúc ấy có tin vào Ngài không.  
 
Đúng ra, Đức Giêsu thời trước Phục Sinh lúc nào cũng nói về Thiên-Chúa, chứ không nói về 
chính Ngài. Nói khác đi, thông-điệp của Tin Mừng tập-trung vào Thiên-Chúa chứ không vào 
Đức Kitô. Tin Mừng tập-trung vào Thiên-Chúa, chứ không vào tuyên-bố bảo rằng Ngài chính là 
Đấng Thiên-Sai, hay gì khác. 
 
Tuyên-bố mang tính tiêu-cực khác, là: việc đối đầu hình-ảnh mà các học-giả phổ-biến rộng về 
Đức Giêsu, tức có nghĩa: Đức Giêsu trước Phục Sinh không liên-quan đến cánh-chung-luận, 
chút nào hết. Tuyên-bố này, cần nói lên một cách chính-xác để không bị hiểu lầm rằng: ý-niệm 
cho rằng Đức Giêsu là Đấng siêu-phàm đến từ Vương Quốc Nước Trời như sự-kiện thế-tận 
từng xảy ra vào thời Ngài còn sống, điều này đã bị bác-bỏ, từ lâu. (*20) 
 
Về chuyện này, các học-giả thời nay ngày càng đi đến việc đồng-thuận. Đặc-biệt là, trong 10 
năm qua, ảnh-hình Đức Giêsu như ngôn-sứ thời cánh-chung vốn chiếm-lĩnh tư-tưởng mọi 
người vào giữa thế kỷ vừa rồi, đã trở-thành ý-kiến của một số rất ít các nhà tư-tưởng (*21) 
 

Tích cực gồm 4 điểm 
 
Phác-thảo tôi ghi về Đức Giêsu trước Phục Sinh  gồm bốn điểm khá lớn rộng dựa trên các 
nhân-vật tiêu-biểu của Đạo, làm nền-tảng. Công-cuộc nghiên-cứu/đánh giá của tôi về Đức 
Giêsu như một công-trình học-hỏi đã thuyết-phục tôi khi bảo rằng: Đức Giêsu có các đặc-
trưng/đặc-thù về nhiều thể-loại đấng bậc khác nhau trong Đạo; và mỗi điểm trong phác-thảo 
của tôi đều định-vị Ngài vào với các thể-loại ấy. Bởi lẽ lâu nay tôi từng triển-khai ý-tưởng này 
từng chi-tiết ở đây đó, nên tôi cũng sẽ trình-bày sự việc ở đây, cách cô-đọng thôi. (*22) 
 

1.Đức Giêsu lịch-sử là Đấng linh thiêng, một trong các nhân-vật thuộc lịch- sử nhân-loại. 
Qua kinh-nghiệm từng-trải, Ngài biết rõ Thiên-Chúa có thực. Tôi sẽ nói thêm vấn-đề này ở các 
đoạn tới, trong chương này. 

 
2. Đức Giêsu là Bậc Thày Dạy khôn-ngoan Đấng luôn sử-dụng đều-đặn các hình-thức 

phát-tiết ra bên ngoài đặc-trưng khôn-ngoan ấy, bằng: dụ-ngôn và lời ngắn như ẩn-dụ chẳng 
hạn, để vẽ ra đặc-trưng khôn-ngoan mang tính thay thế và lật đổ. Về chuyện này, tôi sẽ nói 
nhiều ở chương 4. 

 
3. Đức Giêsu là Ngôn-sứ xã-hội, cũng giống như các ngôn-sứ nhà Israel thời xưa cũ, rất 

cổ-điển. Bằng vào tư-cách ấy, Ngài chỉ-trích các bận uyên-bác  ở thời Ngài, về mặt kinh-tế, 
chính-trị và tôn-giáo. Ngài cũng là Đấng biện-hộ cho việc thay thế tầm nhìn xã-hội; vì thế nên, 
vẫn thường xung-đột với giới cầm quyền. Về vấn-đề này, tôi cũng sẽ bàn thêm ở chương 3. 

 
4. Đức Giêsu là Đấng sáng-lập phong-trào mang đến cho con người phong-trào cải-tổ 

Do-thái-giáo hoặc tái sinh quyết thách-thức và phá-huỷ lằn ranh xã-hội vào thời Ngài, tức: một 
phong-trào cuối cùng trở-thành Giáo-hội Đạo Chúa thời tiên khởi. Tôi cũng sẽ nói thêm về vấn-
đề này ở chương 3. 

 
Bốn điểm kể trên gộp chung vào với hai tuyên-bố tiêu-cực trước đó sẽ đề ra một phác-thảo 
hoặc sơ-lược về những gì trông giống như Đức Giêsu trước Phục Sinh. (*23) 

 
Gộp chung vào với nhau, các điểm này sẽ giúp ta tập hợp thành chùm sao truyền-thống nói về 
Ngài đưa vào tổng-thể rất chặt-chẽ. Dĩ nhiên, khung/sườn ý-tưởng đặt như thế chỉ mang hình 
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thức rất giống khúc xương. Không cố ý triển-khai theo chi-tiết cho dễ hiểu, tôi chỉ muốn mô-tả 
một vài cảm-nghĩ của Đức Giêsu từng đập mạnh đầu óc tôi suốt nhiều năm, mà thôi. 
 

Các cảm-nghĩ của Đức Giêsu 
 
Các ân-lộc bằng lời của Đức Giêsu thật đáng kể. Ngôn-ngữ Ngài sử-dụng thông thường rất ẩn-
dụ, mang tính thi-ca và mường-tượng đầy ngập các câu nói ngắn và các truyện kể nhiều ép 
buộc nhưng dễ nhớ. Không phải chỉ có các nhận-thức của Ngài mới đầy tính sắc-sảo và chói 
sáng, nhưng Ngài lại rất lanh-lợi khi tranh-luận, thường thì hay vặn ngược lại câu hỏi của người 
đề ra khiến họ không thể ứng-đáp mà lại không mất thể-diện. Bằng các tự-vựng thời hiện-đại, 
Ngài có biệt tài suy-nghĩ bằng cả bộ não, bên óc trái cũng như phải. 
 
Ngài sử-dụng các hoạt-động đầy ấn-tượng ở bên ngoài với chúng dân. Ngài ăn uống với 
những người thuộc giai-cấp thấp, khiến người khác không chỉ mỗi chê-bai Ngài đến tồi-tệ mà 
còn thay đổi tầm nhìn khác biệt của cộng đồng nhân-loại nữa. Ngài bắt chước cung-cách của 
vua quan qua động-thái ngồi trên lưng lừa, dẫn đầu đoàn người đi về Giêrusalem. Giống như 
ngôn-sứ cổ-điển của Israel thời xưa/cũ, Ngài có những hành-xử tượng-trưng, khi đi vào đền 
thờ như: thách-thức những người có trách-nhiệm hoặc giới bán buôn bằng hành-động lật đổ 
bàn đổi tiền và lôi những người buôn thú vật làm của lễ ra khỏi khuôn viên đền thờ. 
 
Trong các thông-điệp và sinh-hoạt do Ngài đề ra, người người lại đều thấy được khía-cạnh 
chính-trị và xã-hội theo cách triệt-để. Ngài cũng đã thách-thức trật-tự xã-hội của thời mình và 
kết tội giới uyên-bác từng thống-trị ở trong đó. Ngài có giọng lưỡi khéo léo vốn dĩ có thể truy-tố 
giới có quyền một cách vừa khôi hài vừa đích-đáng. 
 
Ngài phải là người can đảm lắm mới dám tiếp-tục làm những việc đưa Ngài vào chốn nguy 
hiểm chết người. Thân-phận của đấng bậc cố-vấn cho Ngài là ông Gioan Tẩy Giả, chính ra 
phải là tấm gướng sáng nhắc nhở Ngài về những gì xảy đến với các lãnh-đạo vô thẩm-quyền 
nhưng lại lôi kéo đám đông về với mình khiến gây nên bầu khí chính-trị thật căng thẳng ở 
Palestine vào thế kỷ đầu. 
 
Ngài là Đấng chữa lành đặc-biệt tạo nhiều sự kiện chữa bệnh khiến mọi người nói về Ngài hơn 
bất cứ ai khác ở truyền-thống Do-thái-giáo. Ngài là Đấng có khả-năng khuyến-dụ được đám 
đông đi theo chân Ngài, cả những người từng bị bỏ lại đằng sau vì Ngài tạo được sự tin-tưởng 
nơi nhiều người hơn các vị tiền-nhiệm từng làm việc ấy. (*24) Xem như thế, hẳn có điều gì đó 
thôi-thúc mọi người chú ý đến Ngài. Ngài còn lôi cuốn/hấp-dẫn cả đến đám địch-thù, đặc biệt là 
những người giàu có và giới cầm quyền. 
 
Và cuối cùng, Ngài tương-đối còn trẻ, cuộc sống của Ngài lại ngắn-ngủi và hoạt-động công-khai 
của Ngài có lẽ chỉ kéo dài chừng một năm theo như Tin Mừng Nhất Lãm từng mô-tả; hoặc 
nhiều lắm cũng chỉ độ ba hoặc bốn năm theo Tin Mừng của ông Gioan từng tỏ bày. Các vị 
sáng-lập các truyền-thống tôn-giáo lớn nào/khác trên thế-giới đều sống cuộc sống dài lâu hơn 
và hầu hết các vị ấy sinh-hoạt năng-động hơn.  
 
Có điều ngoại-lệ, là: phần lớn các sự việc khuyến-khích mọi người tiến về phía trước đều chỉ 
kéo được một thời gian vắn vỏi, mà thôi. Như thế, Ngài phải là Đấng bậc rất đặc-thù. Chả thế 
mà những người theo chân Ngài nghe nói họ đều kêu thất thanh lên mà bảo rằng “Ông này là 
loại người nào thế?”              
 

Đức Giêsu Đấng Linh-thiêng  và Trung-gian nối-kết các bậc lành thánh   
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Điểm đầu tiên trong bốn điểm tích-cực nơi phác-thảo về Đức Giêsu do tôi soạn, là nền-tảng cho 
mọi hình-hài khác-biệt về Đức Giêsu (*25). Yếu-tố nền-tảng về Đức Giêsu cho thấy: Ngài là 
“Đấng linh-thiêng/lànhthánh” và là “Trung-gian nối-kết bậc hạnh-đạo”, tức: Đấng Bậc nổi-bật 
trong lịch-sử nhân-loại, trong đó Đấng Thánh Linh là thực-tại rất trải-nghiệm (*26). 
 
Tôi phải mất rất nhiều ngày mới nhận ra điều này. Tiến trình nhận-thức, khởi từ luồng tư-tưởng 
cho thấy: trên thực-tế, quả có những sự-kiện trải-nghiệm của Đấng Thánh Linh và Bậc Linh-
thiêng/lành thánh. Nhận-thức này, đến với tôi không ngang qua học-hỏi kinh thánh hoặc từ các 
truyền-thống trong Đạo, cho bằng do nghiên-cứu/tìm-hiểu tôn-giáo bên ngoài Trời Tây và từ 
môn nhân-chủng-học văn-hoá. Phạm-trù đây, giúp ta thấy nhiều điều về Đức Giêsu, mà nếu 
không có nó, ta sẽ để luột mất các điểm quan-trọng tương-tự. 
 
Câu hỏi đầu-tiên đến với mọi người, là: Bậc Linh-thiêng/lành thánh có nghĩa gì? Với người lớn 
thời cổ/xưa, thì tự-vựng này nói về Đấng Bậc hạnh-đạo, nhưng cụm-từ Đấng linh-thiêng/lành 
thánh xem ra mang ý-nghĩa tốt đẹp hơn. Các thay đổi, đến với “con người” mang nặng ý-nghĩa 
bảo rằng: các Đấng bậc đến với ta, cùng một giới-tính, khiến tự-vựng này bao gồm giới-tính mà 
mọi người trân-trọng.         
 
Việc thay-đổi hình-dung-từ ta thường dùng, thành cụm-từ “linh-thiêng” (như cụm-từ  Đấng bậc 
“linh thiêng” đúng ra phải gọi là những người tốt lành/hạnh-đạo) cốt tránh né lối sử-dụng tự-
vựng có ẩn-ý như từ “thánh-thiện” mà người thường ở huyện vẫn có khuynh-hướng coi đó là 
đặc-trưng luân-lý, như: “tử tế”, “sốt-sắng” hoặc “mộ đạo” mà ta thường gặp vào thời trước, thì 
người dân thường còn sử-dụng các cụm-từ như: “Đấng đáng kính”, “Bậc thánh-hiền” hoặc các 
cụm-từ: “sùng kính”, “mộ đạo”…cũng đều thế.  
 
Các từ-vựng dùng như thế, đã làm mờ-nhạt ý-nghĩa câu nói có tác-dụng chuyển-tải một 
hiểu/biết như khi nói về người từng trải-nghiệm thực-tại nào đó, ta cứ cho rằng vị ấy là “Đấng 
bậc hạnh-đạo”, rất thánh-hoá. (*27) 
 
Tự-vựng “Đấng bậc Linh-thiêng” thường sử-dụng, là để so-sánh các nền văn-hoá khác nhau. 
Linh-thiêng, là những đấng bậc có kinh-nghiệm về sự sáng-láng/chói chang vẫn mang tính chủ-
quan có tầm-kích tuy khác-biệt nhưng có cùng một thực-tại. Kinh-nghiệm ấy, đôi lúc cũng can-
dự vào tình-trạng khác-thường về nhận-thức vốn mang nặng hình-thái lạ kỳ.  
 
Đôi khi các vị cũng thấy được lớp vỏ thực-tại bên ngoài cứ sáng-rực mãi, là kinh-nghiệm về một 
tầm nhìn nào đó. Đôi lúc các vị lại có kinh-nghiệm về một hành-trình đi vào thực-tại nào khác có 
tầm-kích lớn hơn. Và, đây là kinh-nghiệm cổ-điển của pháp-sư, hoặc bậc thày chữa lành vào 
thời trước. Đôi lúc, các vị lại có ý-thức rất mạnh về một thực-tại từng đến với ai khác, tựa hồ 
người đời xưa vẫn từng bảo: “Thần Khí xuống trên tôi”. Đôi lúc, kinh-nghiệm này, lại mang tính-
chất hoặc đối-tượng thực-tế gặp ở bản-chất đã vụt biến nhờ tính “thánh thiêng” của lằn sáng 
chiếu rọi.  
 
Như, câu truyện kể về “bụi rậm sáng-rực” mà không bị đốt cháy hoặc thiêu-huỷ gặp ở Cựu-
Ước; hoặc “toàn thể trái-đất thấy vinh-quang Thiên-Chúa ngập tràn chốn gian-trần” (“vinh-
quang” đây, được hiểu là “thực-thể sáng-chói”).  
 
Thế-giới con người từng chấp-nhận cung-cách nhận-thức của thời trước, xem ra chẳng khác gì 
thể-loại mù loà mà khoa-học ngày nay vẫn định-vị. 
 
Điều mà các vị thời xưa có kinh-nghiệm, là ý-nghĩa mạnh của sự việc cho đi thực-tại hơn là thế-
giới thông thường đầy trải-nghiệm ta biết được. Con người sống ở thế-giới như thế, đều trải-
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nghiệm thứ gì đó cũng rất “thực”. Những người này, khẳng-định rằng: mình am-tường rất nhiều 
điều/nhiều thứ mà khi trước họ chẳng bao giờ nghĩ đến.  
 
Cảm-nghiệm có được từ nhận-thức, là cảm-nghiệm về một dự-phần không đơn-thuần chỉ mỗi 
cảm-giác “xuất thần” thôi; nhưng trong đó, còn có hiểu/biết nữa. Hiểu/biết mà các vị tạo được, 
về sự linh-thiêng/thần-thánh, tức: tính-chất linh-thiêng/hạnh-đạo (hoặc lành-thánh) vẫn qui về 
thực-tại nào khác mà các ngài từng giáp mặt vào các lần trải-nghiệm tương-tự. 
 
Đành rằng, thông thường thì: các truyền-thống tôn-giáo đều nói về đấng linh-thiêng/lành-thánh 
theo cách trừu-tượng. Đúng ra, họ chỉ nêu danh tánh sự việc ấy bằng các danh-xưng như: 
Đấng Giavê, Brahman, Atman, Allah. Đạo, Thần-Linh Cao Cả và cả Đức Chúa, nữa. Điều này, 
không để giả-định rằng: mọi danh-xưng và ý-niệm nối-kết, đều mang cùng ý-nghĩa (*29) 
 
Thế nhưng, cũng nên biết rằng: việc thôi thúc định-danh/định-vị là thánh-thiêng, sở dĩ có được, 
là nhờ kinh-nghiệm lành thánh, tốt đẹp. Bởi, theo truyền-thống Do-thái-giáo cũng như Đạo 
Chúa, danh-xưng thông-thường của các đấng bậc Linh-thiêng/lành-thánh, như: Đức Chúa hoặc 
Đấng Thánh Linh đều được sử-dụng mỗi khi các ngài muốn qui về đấng-bậc lành thánh, tốt 
đẹp. 
 
Đấng Linh-thiêng/lành-thánh lại cũng sẻ san chung một đặc-thù khác, là: các vị trở-thành Đấng 
Trung-gian làm bậc lành thánh. Các vị làm Trung-gian/môi-giới cho Đấng Thánh Linh được 
thực-hiện theo nhiều cách khác nhau. Đôi khi các vị cũng phát lên lời nói hoặc ý-định của Đức 
Chúa.  
 
Có lúc, các ngài lại làm trung-gian môi-giới cho quyền-uy/sức mạnh của Đức Chúa theo hình-
thức chữa lành và trừ tà. Nhiều lần, các vị hoạt-động như người tìm ra được trò chơi hoặc 
vụ/việc nào đó cốt tạo cơn mưa nguồn, săn đuổi và gom-gộp các xã-hội nông-nghiệp thời buổi 
đầu, vào với nhau. 
 
Nhiều lúc, các vị trở-thành chiến-hữu tranh-đấu có sức lôi-cuốn quần-chúng hoặc trở-thành các 
lãnh-tụ quân-sự, cũng thế. Điều mà các vị có chung một mẫu số, là trở-thành máng thông ơn 
hoặc chuyên-chở sức mạnh và sự khôn-ngoan của Đức Chúa hầu đi vào với thế-giới nhân-loại. 
 
Nói theo cung-cách nhà nhân-chủng, thì các vị đại-diện cho bộ-tộc đối với lớp vỏ bọc bên ngoài 
của thực-tại, tức: làm trung-gian nối-kết cộng-đoàn mình chung sống với Đấng Thánh Linh. 
 
Điều cần ghi nhớ, là: kinh-nghiệm của Đấng bậc Linh-thiêng/lành thánh đều thành giả-định 
trước khi hiểu và biết về một thực-tại khác với hình-ảnh thực-tại đã có sẵn ở trời Tây, chốn 
hiện-tại. Lập-trường của giới này, đến từ lằn sáng chiếu rọi, lại cứ nhìn thực-tại qua tự-vựng 
mang tính chất-thể.                   
 
Lập-trường này, xuất từ sự việc có lằn sáng chiếu rọi nên thấy được thực-tại bằng các thể-loại 
vật-chất giống như thế-giới được cấu-tạo từ vật-chất và năng-lượng trong một thực-thể có yếu-
tố không-gian và thời-gian. Kinh-nghiệm của Đấng linh-thiêng/lành-thánh cho biết có nhiều 
thực-tại hơn thực-thể ấy.  
 
Cộng thêm vào với thế-giới hữu-hình bình-thường ta trải-nghiệm, còn có các thực-tại không 
bằng thể-chất cũng rất thật. Và, dù nó không là thể-chất, nhưng vẫn được nạp điện bằng các 
năng-lượng và sức mạnh. Lập-trường về thế-giới chỉ có chiều-kích duy-nhất thôi, trong khi tầm 
nhìn thế-giới của các đấng bậc linh-thiêng lại mang nhiều tầm-cỡ khác nhau. 
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Hơn nữa, thực-tại quan-trọng mà ta hằng nhấn mạnh, không “ở đâu khác”. Đích-thực là, nó ở 
quanh ta, và ta đang ở trong đó. Nếu dùng ngôn-từ của tác-giả William James, thì: mọi người 
sẽ bảo là ta đang bị tách xa khỏi nó chỉ bằng bề dày mặt phẳng như tấm màn hình của ý-thức. 
(*30) 
    
Một khi các tấm phim mỏng màn hình ý-thức bị rơi rớt, thì kinh-nghiệm của Thần khí mới tới. 
Đấng bậc linh-thiêng/lành thánh, là một trong các lớp vỏ bọc mà tấm phim màn hình của ý-thức 
thường thẩm-thấu vào đó; việc này so với phần đông chúng ta, là những người xem ra là 
những người chỉ dừng lại ở lớp vỏ bọc ngoài của ý-thức. 
 
Do-thái-giáo có giòng chảy gồm đầy đấng bậc linh-thiêng như thế. Quả vậy, các vị là nhân-vật 
trọng-yếu ở truyền-thống thánh kinh, đi ngược giòng trở về với thời đầu của Israel, có tổ-phụ 
Abraham và Giacóp từng có thị-kiến về Đức Chúa và các kinh-nghiệm từng trải khác, rất lạ kỳ.  
 
Tổ-phụ Môsê, là đấng bậc linh-thiêng/lành thánh, rất tuyệt vời. Ông từ núi Sinai, là núi thánh 
tượng-trưng cho trung-tâm trái đất, tức: một thứ mà tiếng La-tinh gọi là Axis mundi vốn nối kết 
thế-giới này với nhiều thế-giới khác; và luôn có sự hiệp-thông mật-thiết với Đức Chúa. 
 
Sách Xuất Hành có viết: khi ông xuống núi Sinai, diện-mạo tổ-phụ Môsê sáng-ngời sự hiện-
diện của Đấng thánh thiêng. Thật không rõ, là sự việc như thế có xảy đến hay không, nhưng 
luận-điểm của truyền-thống nói rất rõ, là: ông Môsê đại-diện cho một trong các đấng trung-gian 
như thế. Sách Xuất-hành kể là “ông đã diện-kiến Đức Chúa, mặt-đối-mặt”, được thay thế ngắn 
gọn như đoạn cuối của sách này có nói đến. (*31) 
 
Ngoài Môsê ra, còn có Êlya, vị ngôn-sứ xã-hội từng có kinh-nghiệm tiếp-xúc với Đấng Thánh 
linh của Đức Chúa. Và theo các sách nói về ông, thì chính ông đã “hành-trình vào với Đấng 
Linh-thiêng”, hệt như nhân-vật linh-thiêng của dân da đỏ là Black Elk được kể là cũng làm như 
thế. Và rồi, lại cũng có các ngôn-sứ của Israel thời cổ nữa.  
 
Và các sách viết thời Cựu Ước cũng bảo là: hầu hết các ngôn-sứ này đều được “gọi” theo cách 
có kinh-nghiệm một tầm nhìn về thực-tại khác. Rõ rệt nhất, là truyện kể về ông Êdêkien lại cũng 
có đoạn viết khiến ông “dựng tóc gáy”, những kể rằng: 
 
 “Ngày mồng năm tháng tư năm thứ ba mươi,  

lúc tôi đang ở giữa những người lưu đày, bên bờ sông Cơva,  
thì trời mở ra và tôi nhìn thấy thị kiến Thiên Chúa cho xem.” 
(Êdêkien 1: 1-3)         

 
Gần đến thời Đức Giêsu sống, lại cũng có nhiều bậc lành thánh hoặc đấng linh-thiêng hạnh 
đạo Do-thái-giáo giống như thế. Đặc-biệt là ông Hôni người vẽ vòng cung và Hanina ben Dosa, 
cả hai đều nổi tiếng là những nhân-vật chuyên nguyện-cầu có khả-năng làm các việc lạ như 
cầu cho mưa xuống, cũng tựa hồ như vậy. (*32) 
 
Đi ngược về thời quá-khứ, lại có câu truyện kể về ông Saul là người Pharisêu Nhiệt thành sau 
trở-thành tông-đồ Phaolô đầy nhiệt-huyết lại cũng là người từng có kinh-nghiệm tiếp-xúc với 
Đấng Thánh Linh, giống như thế. Sách Công-vụ Tông Đồ có kể  câu truyện ông Phaolô từng có 
thị-kiến trên đường đi Đamát, tức kinh-nghiệm về “ảo-giác ánh sáng” và cả “tiếng giọng của 
Đấng linh-thiêng nói với ông nữa. (*33) 
 
Theo lời kể ở trong sách, chính ông từng có kinh-nghiệm sáng-chói về cuộc hành-trình đi vào 
“tầng trời thứ ba” và cảm-nghiệm được những thứ khiến ông không thể thốt lên thành lời, do 
bởi những lời lẽ ấy vượt phạm-trù ngôn ngữ của người phàm. (*34) 
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Nói cho ngay, thì: với các đấng bậc linh-thiêng/lành thánh và bằng vào truyền-thống Do-thái-
giáo bao gộp các nhân-vật này, Đức Giêsu quả là Đấng Linh-thiêng đích-thật. Các câu truyện 
kể về cuộc đời Ngài ở Tin Mừng đều nói rõ chuyện đó. Tin Mừng cũng nói đến các thị-kiến Ngài 
từng có, kể cả thị-kiến xảy đến vào lúc Ngài chịu thanh-tẩy. Bữa ấy, giống như ông Êdêkien 
thời trước, Đức Giêsu cũng thấy tầng trời mở ra” và “Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống như chim 
bồ câu và ngự trên Ngài.” (*35) 
 
Thị-kiến ấy còn kéo theo một loạt các tầm nhìn ở vùng hoang-sơ mà ta gọi tượng trưng là 
truyện kể về cơn cám-dỗ, nhưng các nhà nhân-chủng-học văn-hoá, lại nhận ra ngay đây chính 
là cơn thử-thách miền rừng rú với sa-mạc hoặc một truy-tầm thị-kiến, tức đặc-trưng của các 
đấng bậc linh-thiêng/lành thánh. (*36) 
 
Đức Giêsu cũng đã thực-thi các tục-lệ về linh-đạo, trong đó có việc ăn chay và cầu nguyện. 
Kinh Sách kể rằng Ngài từng cầu nguyện “hằng giờ”, đôi lúc suốt đêm dài, và cũng có thể 
không phải là danh sách câu kinh Ngài đọc cứ tràng giang đại hải, cách đặc-thù. Nhưng đúng 
hơn, xem ra Ngài thực-hiện một hình-thức chiêm-ngắm hoặc suy-niệm giống hệt kiểu Hanina 
ben Dosa và Hôni người vẽ hình vòng tròn, vào độ trước. 
 
Về những vị này, Kinh Sách bảo rằng: theo truyền-thống Do-thái-giáo, các ngài vốn hay lặng-lẽ 
dâng tâm-hồn mình lên Đức Chúa trước khi Ngài chữa lành cho các ông. Thói quen nguyện 
cầu không lên tiếng không đơn-giản là truyền-thống ở châu Á mà thôi, nhưng còn là trọng-tâm 
truyền-thống của Do-thái-giáo và Đạo Chúa. 
 
Nhiều chỉ-dẫn cho thấy Đức Giêsu là Đấng bậc linh-thiêng/lành thánh Ngài có phương-cách 
mật-thiết qua đó Ngài tỏ bày chuyện trò cùng Đức Chúa. Đặc biệt hơn cả, Ngài gọi Đức Chúa 
bằng tiếng “Cha ơi!”, là tiếng bập bẹ của con trẻ bằng tiếng Aram mỗi khi chúng thưa gửi với 
người cha của chúng, hệt như bên tiếng Anh có từ Papa. Thành thử, Đức Giêsu từng thưa/gửi 
với Đức Chúa bằng tiếng “Papa”. Và, ở chương sắp tới, ta sẽ thấy Ngài nói về Đức Chúa bằng 
các hình ảnh phụ nữ. 
 
Vấn đề hỏi rằng: tại sao các vị theo Do-thái-giáo hồi thế kỷ đầu lại thưa/gửi với Chúa bằng tiếng 
“Papa/Cha ơi!” trong khi truyền-thống lúc đó lại dùng các cụm-từ chính-thức khi thưa với Chúa? 
Đây là điều gây “sốc” cho nhiều người. Nhưng thật ra, có thể Đức Giêsu có chủ-đích khi sử-
dụng lối thưa/gửi như thế vì có lý do nào đó. Và, đó cũng là đặc-trưng/đặc-thù của riêng Ngài. 
Cũng có thể, là lối thưa/gửi theo cách mật-thiết này nói lên tính-cách thân-mật mà Ngài vẫn có 
kinh-nghiệm về Chúa. 
 
Đức Giêsu nói năng như người có “thẩm quyền”, và mọi người đều hiểu là Ngài nói lên những 
gì Ngài có kinh-nghiệm từng-trải, xuất ra ngoài. Đây, không là thẩm-quyền của những câu như: 
“Chính Đức Chúa từng nói thế”, nhưng đúng hơn, là: thẩm quyền mang hình-thái như câu nói: 
“Các ngươi từng nghe người xưa bảo như thế, còn Ta lại nói với các ngươi rằng…” Đôi khi, lời 
Ngài nói lại bắt đầu bằng tiếng “Amen” đúng hơn là kết thúc bằng tiếng ấy.  
 
Tiếng Amen đây, cũng bất thường đối với người theo Do-thái-giáo. Các hình-thức nói năng có 
thẩm-quyền như thế cho thấy là Ngài nhận-thức được là chính Ngài nói bằng “môi miệng của 
Thần Khí” chứ không đơn-giản chỉ lập lại những gì thuộc truyền-thống, thôi. (*37) 
 
Một số truyện kể ở Tin Mừng cho biết rằng: người theo Ngài đều trải-nghiệm một hiện-diện 
chung quanh Ngài có thể sờ chạm được mà lại dễ lây lan. Điều này trông giống như sự hiện-
diện thiêng-liêng hoặc khu-vực giải-thoát mà các nhân-vật/thần-linh nổi tiếng ở các tôn-giáo 
khác như Đức Phật và thánh Phanxicô Átxidi được bảo là đã tạo nên. 
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Đành rằng, Đức Giêsu là Đấng Chữa lành và trừ tà.  Nói chung thì, các học-giả thời nay đều 
công-nhận rằng có cốt lõi lịch-sử trong các câu truyện về chữa lành, trừ tà, dù ta có thể không 
mấy tin là mỗi truyện riêng biệt đều là bản tường-trình chi-tiết về một sự-kiện đặc-trưng nào đó.  
 
Tuy nhiên, nói theo giọng điệu của sử-gia, thì: ta có thể bảo rằng Đức Giêsu được những người 
đồng thời và chính Ngài tự coi là Đấng trừ tà đã tống-xuất đám quỉ ma ra khỏi nhiều người và 
Ngài còn là Đấng chữa lành nhiều bệnh tật, và điều này được gán cho quyền-uy của Đấng 
Thánh Linh vẫn làm việc qua Ngài. 
 
Các sự việc như thế, giúp ta định-vị được tâm-linh Đức Giêsu từ bên trong các hiểu biết ta có 
được về thuyết thần-bí của Do-thái-giáo, mãi đến hôm nay. Hình-ảnh ta có về thuyết thần-bí 
Do-thái-giáo lâu nay vẫn tăng-trưởng, đặc biệt là những năm gần đây. (*38) 
 
Ta càng nhận ra rằng vẫn có một hình-thức của thuyết thần-bí Do-thái-giáo ở Palestine vào thế-
kỷ thứ nhất, và sự việc càng ra như thể Đức Giêsu từng đứng trụ trong truyền-thống đầy kinh-
nghiệm ấy. 
 
Kinh-nghiệm mà Đức Giêsu có về Đấng Thánh Linh được diễn-tả bằng tất cả sự đơn-giản kịch-
tính ngang qua đoạn viết ở đầu sách Tin Mừng của ông Luca qua đó Ngài khởi đầu công-cuộc 
hoạt-động, như ở câu nói: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi” (*40) Giữa đời Ngài, ai cũng đều thấy 
mối tương-quan sâu-sắc và liên-tục mà Ngài có với Thần Linh Chí Ái của Thiên-Chúa.              
 

Đời sống Giáo hội tháp-nhập vào trong Chúa 
 
Có hiểu Đức Giêsu là Đấng bậc linh-thiêng/lành thánh như thế, ta mới am-tường việc tháp-
nhập đời sống Giáo-hội hôm nay vào với Ngài. Và, việc này cũng ảnh-hưởng lên việc ta nhìn-
nhận Đức Giêsu, Thiên-Chúa và nhận ra đời sống tín-hữu như thế nào. 
 
Ảnh-hình Đức Giêsu trước ngày Phục Sinh như Đấng bậc từng trải-nghiệm Thiên-Chúa lại khác 
với những gì mà mọi người lâu nay hiểu về Ngài. Điều này, cũng khác với ảnh-hình Đức Giêsu 
mà tôi có từ hồi nhỏ cứ nghĩ Ngài là Thiên Chúa, tức một hiểu/biết mà đến hôm nay nhiều vị 
trong Giáo hội vẫn duy-trì hiểu/biết ấy nên hỏi: “Anh/chị có tin Đức Giêsu là Thiên-Chúa 
không?”  
 
Ảnh-hình Đức Giêsu ở đây, cho thấy trả lời cho câu hỏi này, chắc chắn rồi sẽ bảo: “Không! Nếu 
ảnh-hình đó biểu-hiện một Đức Giêsu trước ngày Phục Sinh” (*41) 
 
Cũng thế, phác-hoạ đây, lại cũng khác với ảnh-hình Đức Giêsu Đấng tin-tưởng mạnh-mẽ (tuy 
sai sót) vào Thiên Chúa, vốn cũng là niềm tin của tôi về Đức Giêsu lúc Ngài mới trưởng thành. 
Phác-hoạ về Đức Giêsu như Đấng Linh-thiêng/lành thánh cũng cho thấy: Ngài không chỉ là 
Đấng bậc tin-tưởng mạnh-vào Thiên-Chúa thôi, nhưng còn là Đấng biết rõ Thiên-Chúa, nữa. 
 
Phác-hoạ này, ảnh-hưởng lên những gì từng hỏi: sao ta thấy Ngài dõi theo tầm nhìn khác hẳn, 
tức: nhìn Đức Giêsu như Đấng bậc Lành thánh/hạnh-đạo theo tầm nhìn của tôn-giáo có văn-
hoá đính kèm, lại sẽ gây nguy-hại cho niềm tin cho rằng Ngài là Đấng Duy-nhất nối-kết với 
khái-niệm nhất quyết bảo: Đạo Chúa độc-quyền nắm bắt sự thật và Đức Giêsu là “Con Đường 
độc-đạo” ta biết được.  (*42) 
 
Ảnh-hình tôi phác-hoạ về Đức Giêsu, lại cũng khác. Đúng hơn, đây là mặc-khải đặc-thù về 
Thiên-Chúa, Đấng Trung-gian nối-kết Bậc Lành thánh. Đó, còn là tầm nhìn vốn loại-bỏ tính-
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cách “Duy-nhất” của Đức Giêsu và truyền-thống Kitô-giáo. Điều này, theo tôi, sẽ cộng thêm vào 
tính cách đáng tin cậy của hai bên.    
 
Nói cho ngay, một khi sự thật ở truyền-thống Đạo Chúa được nối-kết với lập-trường bảo rằng 
mặc-khải Chúa gửi chỉ thấy có ở truyền-thống (và là truyền-thống Do-thái-giáo vào lúc trước), 
rồi đến thời sự thật ấy, với tôi, lại sẽ không giống như thế. Làm sao quí vị này lại cứ nghĩ rằng 
Thiên-Chúa chỉ nói với và nói qua một nhóm người đặc-thù mà thôi, và nhóm này có là 
nhóm/hội của ta không? Quả thật, tôi có thể tuyên-bố mạnh hơn nữa, là: điều đó trở-thành 
chuyện không thể xảy ra cho tôi để tin vào điều này. Tuy nhiên, tôi thấy ảnh-hình Đức Giêsu 
như Đấng linh-thiêng/lành thánh càng đáng tin cậy hơn.  
 
Lại cũng có người giống như thế và Đức Giêsu là một trong số những người ấy. Họ thực sự đã 
trải-nghiệm về đấng linh-thiêng, lành thánh, về Thiên-Chúa – và Đức Giêsu là một trong các 
Đấng nhất quyết rằng Thiên-Chúa là thực-tại đầy kinh-nghiệm. 
 
Điều này dẫn đến các hàm-ngụ khác vốn dĩ hỏi rằng: ta nghĩ gì về Thiên-Chúa. Tình thật, tôi 
buộc phải công-nhận là các trải-nghiệm về đấng thánh-thiêng không chứng-tỏ thực-tại Thiên-
Chúa (dù tôi thấy những điều này còn thú-vị và đáng thuyết-phục hơn bất cứ “bằng chứng” nào 
khác về sự hiện-hữu của Thiên-Chúa).  
 
Thế nhưng, mọi người lại cứ lấy các kinh-nghiệm này như một mặc-khải về đường-lối của mọi 
sự việc nhằm biểu-lộ đấng thánh-thiêng, như tôi vẫn làm cho chính mình, tất cả các sự việc 
như thế đều hàm-ngụ sự thể là ta nghĩ về Thiên-Chúa ra như thế nào. 
 
Các sự việc này thách-thức đường-lối nói chung mà mọi người thường nghĩ về Thiên-Chúa và 
mời gọi ta có đường-lối khác-biệt để mường-tượng Thiên-Chúa. Lối hiểu/biết thông-thường 
nhất về Thiên-Chúa của Giáo-hội –cũng như văn-hoá của ta- đều mang tính hữu-thần hoặc 
siêu-nhiên.  
 
Nói cho cùng, thì phái hữu-thần quan-niệm Thiên-Chúa như hữu-thể siêu-nhiên “ở trên ấy” 
Đấng tạo-thành trời đất bấy lâu nay, từng thiết-lập luật thiên-nhiên theo cung-cách ra lệnh cho 
nó và nay không còn việc việc để làm cho thế-giới này nữa. 
 
Cung-cách hình-tượng Thiên-Chúa theo lối siêu-nhiên lại cũng xem Thiên-Chúa như hữu-thể “ở 
bên trên” chỉ khác thuyết hữu-thần tự-nhiên ở mỗi điểm là khẳng-định rằng Thiên-Chúa đôi-lúc 
cũng can-thiệp một cách siêu-nhiên vào thế-giới này (đặc-biệt ở các sự-kiện được ghi chép 
trong Cựu-Ước và Tân-Ước). Khác-biệt giữa hai tầm nhìn này, gồm sự việc chúng có nhiều 
điểm rất tương-đồng, ở chỗ: cả hai đều do từ lằn sáng soi dọi những muốn cất bỏ Thiên-Chúa 
ra khỏi thế-giới này. (43) 
 
Cả hai đều mang ví-dụ từ “thần-linh ở thuyết hữu-thần’ vốn dĩ mường-tượng Thiên-Chúa như 
hữu-thể tách rời khỏi thế-giới hữu-hình, việc đó trước nhất như một thực-tại siêu-thoát. Cả hai 
đều nhấn mạnh lên sự việc niềm tin-tưởng như nền-tảng để khẳng-định sự hiện-hữu của 
Thiên-Chúa Đấng chắc chắn không ở đâu đó, quanh chúng ta.      
 
Ảnh-hình Thiên-Chúa đi chung với sự hiểu biết Đức Giêsu như Đấng bậc linh-thiêng/lành 
thángh lại hoàn-toàn khác-biệt. Hiểu đúng hơn là một chi-tiết của niềm tin, Thiên-Chúa trở-
thành một thực-tại đầy trải-nghiệm. Truyền-thống Do-thái-giáo trong đó Đức Giêsu đứng lên nói 
về những vị “nhận biết” Thiên-Chúa, và ngôn-từ Do-thái-giáo về hiểu/biết mật thiết cũng y như 
từ-vựng được sử-dụng nói về việc ăn nằm xác thịt. Thiên-Chúa có thể được biết đến theo cách 
trực-tiếp và mật-thiết như thế, chứ không chỉ mỗi tin vào mà thôi.  
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Kinh-nghệm của đấng bậc linh-thiêng/lành thánh nói chung và về Đức Giêsu theo cách riêng 
cho thấy ta không nên hiểu Thiên-Chúa như Đấng Tạo-hoá ỡ mãi đâu xa khỏi thế giớ-giới thực-
tại này, nhưng Ngài được mường-tượng là Đấng đang quanh-quẩn ở bên ta, -như “ở trong 
Ngài ta đang sống, cũng như di-dời và có được sự hiện-hữu”, như sách Công-vụ Tông-đồ viết 
ra thành chữ gán cho ông Phaolô là tác-giả. (*44)   
 
Cũng trong cùng một khuôn-khổ như thế, Đức Giêsu trước ngày Phục Sinh lại trở thành bằng-
chứng đầy quyền phép đối với thực-tại và tính cách hiểu/biết của Thiên-Chúa. 
 
Cuối cùng ra, ảnh-hình Đức Giêsu như đấng bậc linh-thiêng/lành thánh cũng hàm-ngụ ý-tưởng 
hỏi rằng ta nghĩ thế nào về cuộc sống người tín-hữu Đức Kitô. Ý-nghĩ này, tập-trung lên sự 
sống người Kitô-hữu ra khỏi việc tin tưởng vào Đức Giêsu hoặc tin vào Thiên-Chúa Đấng có 
tương-quan với cùng một Thần Khí mà Đức Giêsu nhận biết. Đây là điều mà tôi từng nhấn 
mạnh ở cuối chương 1 và điều này sẽ còn hiện thêm lần nữa trong sách tôi chủ trương trương 
rằng: đời sống Kitô-hữu tách rời khỏi niềm tin vào Thiên-Chúa Đấng có tương-quan với chính 
Ngài. 
 

Chú thích: 
 
1.Giai-đoạn đầu ở công-trình của Nhóm “Chuyên Đề Về Giêsu” (tức: về lời Đức Giêsu nói) sẽ 
được in theo mã-sắc Tin Mừng, tức: lời Ngài nói sẽ được tô thành 4 mầu tương-ứng với phiếu 
bầu/chọn của nhóm “Chuyên Đề về Giêsu” như ở cuốn The Five Gospels: The Search for the 
Authentic Words of Jesus (New York Macmillan, dự trù in vào đầu năm 1994; Tin Mừng thứ 5 là 
của Tôma). Giai-đoạn hai của công-trình này được cho in là để nhấn mạnh vào hành-xử của 
Ngài.      
 
2.Xem Helmut Koesler và Stephen J. Patterson, “The Gospel of Thomas: Does It Contain 
Authentic Sayings of Jesus?” Bible Review, tháng 4/1990 tr. 26-39. Cũng nên xem thêm Stevan 
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gì không”… “Nhưng, Mẹ Ngài chắc chắn là không”.  
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này được ghi chép, thì Trẻ Giêsu có nói với trẻ bé kia rằng: “Ngươi là tên ma-đầu vô-đạo… 

ngươi sẽ ra khô đét như cây kia và sẽ không còn đâm mầm nẩy lộc, và cũng chẳng đâm rễ sâu 

hoặc cho hoa trái gì hết.” Và, trẻ kia “hoàn toàn trở nên khô đét cách, ngay tức thì.” Tin Mừng 

Tôma về Thời Thơ Ấu (giống Tin Mừng có từ thời cộng-đoàn tiên-khởi) nay có thể truy-cập ở 

The Complete Gospels, nxb Robert J. Miller (Sonoma, CA: Polebridge, 1992). 

5.Câu chuyện Tin Mừng Luca kể về việc Đức Giêsu, lúc lên 12 tuổi, đã làm cho các bậc thày ở 

Đền Thờ ra kinh ngạc, có lẽ đoạn kể này nói lên giai-đoạn mới chớm của tiến-trình bàn ở đây. 
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6.Truyền-thuyết xưa nay tìm cách lấp đầy các giai-đoạn thiếu sót gọi là “Những năm tháng âm 

thầm của Đức Giêsu”. Rất nhiều vị, cứ nghĩ là Ngài đi Ấn Độ hoặc đã chạm trán các thừa sai 

Phật giáo tại Alexandria, Ai Cập; hoặc Ngài tìm cách học xảo-thuật với các ảo-thuật gia người 

Ai Cập; hoặc Ngài tham gia làm thành-viên cộng-đoàn Qumran toạ lạc bên bờ Biển Chết. 

Nhưng, các giả thuyết trên đều là những lời đồn đoán mang tính giả-định, thậm chí có người 

còn nói: “Có thể nói nôm na ra là: mọi sự đều là giả-định; nhưng tại sao người ta lại cứ nghĩ như 

thế?” Ta có thể thuật bất cứ thứ gì gặp thấy nơi Đức Giêsu mà không cần đặt giả-thiết ngoài 

truyền thống Do-thái-giáo. 

7.Có thể là Ngài sinh hạ tại Nadarét, chứ không phải Bétlêhem. Đó là thói-lệ thông-thường suy 

từ danh-tánh qua đó mọi người biết Ngài là: Giêsu thành Nadarét. Truyền-thống vẫn bảo: Ngài 

sinh hạ tại Nadarét, có thể là biểu-tượng tạo thành cao-trào Kitô-hữu thời tiên-khởi nối-kết với 

Đức Giêsu như ‘Đấng Mêsia’ và ‘Con vua Đavít’, tức: Bétlêhem. Xem Micah đoạn 5 câu 2-4 

được tác-giả Mátthêu sử-dụng ở đoạn 2 câu 5-6. Khuynh-hướng giải-quyết vấn-đề một cách 

cẩn-trọng với kết-luận bảo rằng: Đức Giêsu có lẽ đã sinh hạ tại Nadarét, xem John P. Meyer, A 

Marginal Jew: Rethinking the Historical Jesus (New York, Doubleday, 1991) tập 1, tr. 214-16. 

8.Nền-tảng tạo xét-định này, cốt ý bảo: không thấy Tin Mừng nhắc đến ông Giuse trong thời-

gian Đức Giêsu công-khai hoạt-động. Trong khi đó, Mẹ và anh em Ngài lại vẫn được đề-cập. 

Truyền-thống cho biết: Ông Giuse đã về già, khi kết-hôn với Đức Maria là chuyện không có 

nền-tảng trong Tân Ước. Có thể, sự việc được tạo ra là để ta có dịp ca-tụng truyền-thống về 

sau nói về tính đồng-trinh vĩnh-cửu của Đức Maria. 

9.Một số học-giả cận-đại lại đã tỏ ra nghi-ngờ chuyện xảy ra vào thời Đức Giêsu còn sống, khi 

ấy không chắc có hội-đường Do-thái-giáo nào ở Galilê. Trước nhất, vì có sự mù mờ nơi bằng-

chứng về sự hiện-hữu của các hội-đường như thế, vào lúc ấy. Cụm-từ “hội-đường” chỉ có 

nghĩa là “buổi hội”.    

Cũng nên nhớ: mọi người đều chấp-nhận cách rộng rãi là “sự việc” bàn về Đức Giêsu chỉ đặt 
căn-bản trên phân nửa câu nói ở Tin Mừng mà thôi. 
 
10.Cụm-từ này được E.P.Sanders sử-dụng trong cuốn: Judaism: Practice and Belief, 63 B.C.E-
55C.E (Philadelphia: Trinity Press International, 1992) Nếu muốn xem bài nghiên-cứu mới đây 
có tầm mức quan-trọng hồi thế-kỷ đầu đối với Do-thái-giáo, xem N.T.Thomas Wright, The New 
Testament and the People of God (Minneapolis: Fortress, 1992), tr 145-338. Để minh-hoạ xã-
hội thời Đức Giêsu như đã phản-ánh trên Tin Mừng, hãy xem cuốn sách mới rất hữu-ích của 
tác giả Bruce J. Malina và Richard L. Rohrbaugh, Social Science Commentary on the Synoptic 
Gospel (Minneapolis: Fortgress, 1992). Cũng nên xem thêm Frederick J. Murphy, The Religious 
World of Jesus: An Introduction to Second Temple Palestinian Judaism (Nashville, TN: 
Abingdon, 1991) 
  
11.Muốn có cái nhìn tổng hợp hơn về các lễ hội Do-thái-giáo, xem Sanders, Judaism tr. 125-43) 
12.Kinh “Shema” có nội dung trích từ sách Đệ Nhị Luật đoạn 6 câu 4-5, hát rằng: “Nghe đây, 
hỡi Israel! Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Hãy yêu mến Đức Chúa, 
Thiên Chúa của anh (em), hết lòng hết dạ, hết sức anh (em).” Câu kinh này, mỗi ngày đọc hai 
lần gồm việc cất tiếng đọc một số trích đoạn từ Kinh thánh cộng thêm vào với đạn sách ở trên. 
Muốn bàn luận thêm về sinh-hoạt nguyện cầu như thế, xem Sanders, Judaism tr. 195-208) 
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13.Wiliam James , The Varieties of Religious Experience, nxb Martin Marty (New York: 
Penguin, 1982, ấn bản gốc in vào năm 1902) tr.189-258. 

 
14.Mátthêu 11: 11 – Luca 7: 28 
 
15.Chẳng hạn như, tác giả John Dominic Crossan từng biện luận rằng việc hành hình ông 
Gioan Tẩy Giả dẫn đưa Đức Giêsu suy nghĩ lại về khía cạnh chính của thông-điệp mà Ngài học 
được từ ông Gioan. Nhiều học giả kinh điển có nhận xét rằng thông-điệp Đức Giêsu đưa ra lại 
khác với cung-cách ta hiểu thông-điệp của ông Gioan (theo tác-giả Crossan, việc này bao gồm 
một cú nhảy vọt từ lối hiểu biết này về cánh chung sang lối hiểu biết khác như thể nói đến 
Vương Quốc Nước Trời), và có thể là, sự khác biệt đây (ít là một phần) là kết cuộc của khủng-
hoảng do việc hành-hình ông Gioan Tẩy Giả mà các người cầm quyền thế-giới từng tạo ra. 
 
16.Mấy câu này, tuần tự rút từ N.Thomas Wright trong cuốn Wright and Stephen Neill, The 
Interpretation of the New Testament  (New York: Oxford Univ. Press, 1988), tr. 379-403; James 
H. Charlesworth, Jesus Within Judaism (New York: Doubleday, 1988) tr.9-29; và Marcus J.Borg 
“A Renaissance in Jesus Studies”, Theology Today 45 (1988), tr. 280-92 
 
17.E.P Sanders, Jesus and Judaism (Philadelphia: Fortress, 1985), tr.2. 
 
18.Câu này rút từ Burton L. Mack, A Myth of Innocence: Mark and Christian Origins 
(Philadelphia: Fortress, 1988), tr. 56. Có lẽ, tác giả Mack cũng được coi là học-giả kinh-điển lớn 
thời hiện-đại đa-nghi chuyên về Đức Giêsu, và vì thế nên ông đã khẳng-định tính khả thi ở đây. 

 

19.Thế nên, các học-giả kinh-điển vốn dĩ hiểu biết từ vựng “cánh chung” một cách khác hẳn, 
thế nên ông có thể tiếp-tục khẳng-định một hiểu biết về vấn-đề cánh chung do Đức Giêsu đề-
cập, xem các bài luận văn nói ở chú thích 21. 
 
20.Muốn có bản tường trình đầy đủ hơn về vấn đề này, xin xem bài luận văn của tôi có tiêu đề 
là “A Temperate Case for a Non-Eschatological Jesus”, in cùng thời với cuốn Foundations and 
Faces Forum 2, số 3 (1986), tr. 81-102, và trong cuốn Society of Biblical Literature: 1986 
Seminar Papers (Atlanta: Scholar Press, 1986) tr. 521-35; “A Renaissance in Jesus Studies,” 
Theology Today 45 (1988), tr. 280-92; “Portraits of Jesus in Contemporary North American 
Scholarship”, Harvard Theological Review 84 (1991) tr. 1-22; và “Jesus and Eschatology: A Re-
Assessment,” bài luận văn trong tuyển tập được hiệu đính từ James Chaslesworth do Trinity 
Press International in vào năm 1993. 
 
21.Xem sách tôi viết có đầu đề: Jesus: A New Visiob (San Francisco: Harper & Row, 1987) 
 
22.Trở về với phác-thảo Đức Giêsu thời trưởng-thành qua phiếu bầu/chọn của nhóm “Chuyên 
Đề về Giêsu”: có hai tuyên bố tiêu-cực và một “nét phác-hoạ” chân dung Đức Giêsu như bậc 
thày dạy về sự khôn-ngoan ngược được đa số phiếu bầu chọn từ nhóm “Chuyên Đề” này. Thật 
ra thì, đó là các lập-tường gần như nhất trí. Ba nét còn lại từ nhóm này đều hoàn toàn cách 
biệt, chú tâm đến sự việc thiếu nhất trí và đề-nghị: đây giống như các vấn-đề tập-trung trong 
kỷ-luật kéo dài trong nhiều năm sắp đến. 

                
22.Vì lý do không thể giải-trình yếu tố này, đối với tôi, thì: vấn đề chính dính líu tới bộ phim 
được chiếu cách đây ít năm có tên là “Cám dỗ cuối cùng của Đức Kitô”. Với tôi, khía cạnh tạo 
thành vấn-đề không là dục tình, mà là chân dung Đức Giêsu như một nhân-vật vụng-về cả về 
cung cách kể truyện dụ ngôn cũng không hay, không tốt. Sao mọi người lạ có thể đi theo một 
Giêsu như thế? 
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Chương 3 
Đức Giêsu, Lòng Khoan-dung Nhân-hậu 

và Chính trị 
 
 

Có hai từ-vựng chính khả dĩ giúp ta có tầm-nhìn trong thoáng chốc hướng vào tâm/thân Đức 
Giêsu, đó là: “Đấng Linh thiêng” và “Lòng Khoan-dung nhân-hậu”. Các từ-vựng này, dùng làm 
điểm nhấn, trong đó bao gộp ảnh-hình Đức Giêsu hội-tụ thành chòm sao toả sáng khắp nơi. 
Điểm nhấn đây, biểu-lộ những gì quan-trọng nhất, nơi Ngài. 
 
Ở chương trước, ta có dịp tìm hiểu vai-trò của Đấng Thánh Linh trong đời Đức Giêsu. Trong 
chương này, ta lại sẽ hướng vào “Lòng khoan-dung” tập-trung nơi Ngài cùng một cung-cách, 
qua đó Đấng Thánh Linh và Lòng khoan-dung có mối tương-quan mật-thiết, rất tất nhiên. Việc 
Đức Giêsu chú-trọng vào lòng khoan-dung/nhân-hậu tiếp tục mời gọi và thách-thức Giáo-hội 
thời hôm nay, nhìn vào đó. 
 
Khoan-dung, là từ-vựng quan-trọng ở Tin Mừng. Nhiều chương/đoạn ở Kinh Sách kể rằng: Đức 
Giêsu từng bảo Ngài là Đấng khoan dung vô bờ và Ngài xúc-động mạnh, nhờ lòng từ-bi/nhân-
hậu ấy.  
 
Từ-vựng đây, cũng tóm lược những gì Ngài giảng-giải về Thiên-Chúa và lòng đạo-đức nữa. Với 
Đức Giêsu, khoan-dung/nhân-hậu, là đặc-thù cuộc sống đạo-hạnh nằm gọn nơi Thiên Chúa. 
Hai khía-cạnh của lòng khoan-dung, rõ ràng kết-hợp chặt chẽ với nhau trong câu nói được 
nhắc đi nhắc lại nhiều lần ở đây, đó là câu Kinh thánh từng bộc lộ: 
 
“Anh em hãy có lòng nhân-hậu, như Cha anh em là Đấng khoan-dung nhân-hậu.”  
(Lc 6: 36) 
 
Thông-điệp Đức Giêsu tập-trung ở đây, nói về lối sống kết-tinh một đặc-thù mà tiếng Latinh gọi 
là “imitatio” (tức: noi gương Chúa). Ảnh-hình về Thiên-Chúa và “ethos” –là những điều ta biết 
được về Thiên-Chúa khiến ta sống – là hai đặc-trưng/đặc-thù gộp lại thành một.  
 
Hơn nữa, lòng khoan-dung không chỉ là đặc-thù duy-nhất của cá-nhân mà thôi, nhưng còn là 
mô-hình tiêu-biểu nói lên tầm nhìn được sử-dụng khi con người chung đụng với cộng-đoàn, 
tức: một tầm nhìn về cuộc sống sát nhập vào với cao-trào về Đạo ở thời Ngài. 
 
Ý-nghĩa xác-thực của lòng khoan-dung    
   
Kinh thánh Do-thái-giáo, mà Đạo của ta có thói-quen gọi đó là “Cựu Ước”, vốn là Kinh Sách 
linh-thiêng đối với Đức Giêsu và với người Do-thái-giáo sống cùng thời với Ngài. Ở đây, từ-
vựng “khoan-dung” còn tạo nối-kết tuyệt-vời về ngữ-học nữa.  
 
Ở tiếng Do-thái cùng tiếng Aram, từ-vựng “khoan-dung” được dịch thành nhân-hậu, tức: một 
danh-từ chung số nhiều. Bởi, nếu ở số ít, thì từ-vựng đây chỉ về “cung lòng” mà thôi (*2) 
 
Với Kinh thánh Do-thái-giáo, từ-vựng “khoan dung” ám-chỉ cả hai thứ: một về cảm-xúc và một 
về lối sống toát ra từ xúc cảm này. Đôi khi, nó đặc-biệt nối liền với cụm-từ “cung lòng”, chẳng 
hạn như cảm thấy mình “khoan dung thương xót” hài nhi trong bụng người mẹ; hoặc như nam-
nhân nọ, thấy lòng mình khoan-dung độ-lượng với người em nhỏ lọt khỏi cung lòng người mẹ 
như chính mình (*3). 
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Vốn là cảm xúc, lòng khoan-dung nằm trong cơ-phận nào đó của xác thể, ở vùng bụng. Nơi 
phụ nữ, mọi người có thói quen gọi đó là cung lòng hoặc bụng dạ (*4). Còn với nam-nhân, đó là 
ruột dạ.  
 
Thế nên, ta có thành-ngữ Kinh thánh khá kỳ-quặc lại cứ bảo: “Bụng dạ Ngài cảm thấy chạnh 
lòng thương”. Nhưng rõ ràng là, cả hai đều là thành-phần của xác thể. 
 
Theo nghĩa xúc-cảm, “khoan-dung” độ lượng ở tiếng Anh/tiếng Pháp là “compassion” tức: “có 
cảm giác”. Theo nguyên-ngữ, thì cụm-từ này gồm có chữ “passion” xuất từ tiếng La-tinh mang 
ý-nghĩa “cảm thấy”, một tình-trạng sai trái mình đang làm: một người có lòng thương 
xót/thương hại người nào đó mà mình có quyền (hoặc có sức làm khác thế).  
 
“Khoan dung” đây, lại đề-nghị điều gì khác hẳn. Nói theo ngôn-từ của tác-giả William Blake, thì 
“lòng thương xót” mang bộ mặt người, còn “khoan-dung” lại mang con tim hay tâm huyết của 
người phàm. 
 
Khoan dung, Thiên Chúa và lòng đạo đức 
 
Tự-vựng Do-thái chỉ sự “khoan-dung” ở số ít mang nghĩa “cung lòng”, thường được các tác-giả 
sử-dụng đưa vào Cựu Ước. Từ-vựng này, được chuyển-ngữ thành cụm-từ “đầy lòng xót 
thương” cốt ý nói lên đặc-trưng/đặc-thù của Thiên Chúa là Đấng “lòng lành đầy xót thương” 
(*7).  
 
Từ vựng này, còn gặp ở đoạn sách tiên tri Giêrêmia diễn-giải như lời Thiên-Chúa phán: 
 
“Épraim có phải là đứa con Ta yêu dấu, 
một đứa con Ta rất mực mến yêu? 
Vì mỗi lần nhắc tới nó, 
Ta lại thấy nhớ thương, 
nên lòng Ta bồi hồi thổn thức, 
Ta thương nó, thương nó thật nhiều, 
-sấm ngôn của Đức Chúa.” (*8) 
(Giêrêmia 31:20) 
 
Xem như thế, thì Kinh Sách Do-thái-giáo hay nói về Thiên-Chúa, Đấng “đầy lòng độ-lượng” 
xuất tự cội-nguồn truyền-thống Do-thái-giáo. Nếu ta coi đây như đặc-thù chính của Thiên-Chúa, 
thì đó là điều rất đánh động mọi người. 
 
Nếu bảo rằng: Thiên-Chúa là Đấng “đầy lòng độ-lượng”, là có ý bảo rằng: Thiên-Chúa là Đấng 
“giống như cung lòng” hoặc “có lòng dạ”, hoặc để kiến-tạo cụm-từ bắt chụp tính chất đặc-trưng 
của tiếng Do-thái có từ thời xa xưa nói lên tính-cách đặc-thù của “người có lòng ngay”.  
 
Nói: Thiên-Chúa là Đấng “giống như cung lòng/bụng dạ” bên tiếng Hip-ri của Do-thái-giáo là có 
ý gì? Đây, một ẩn-dụ, tức: từ-vựng tượng thanh, tượng hình tạo nối kết với ảnh-hình nhiều hàm 
ngụ. Vốn dĩ mang hình-hài tức “cung lòng” hoặc “lòng dạ”, nên Thiên-Chúa Đấng hạ sinh ra ta, 
tựa hồ như người mẹ hiền đẻ ra ta qua lòng dạ của bà.  
 
Giống như người mẹ yêu thương con cái được sinh hạ từ cung lòng người mẹ, Thiên-Chúa 
yêu-thương ta và có cảm xúc vì ta và mọi người con trong đời. Theo ý-nghĩa cụm từ “như lòng 
dạ”, cụm từ “đầy lòng xót thương” mang sắc-thái của việc ban tặng sự sống, dưỡng nuôi, chăm 
sóc có lẽ cả việc bảo bọc và hoàn-thành. Với Đức Giêsu, đây chính là điều mà Thiên Chúa ra 
giống như thế. (*9) 
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Và, cũng để hoàn-thành việc “bắt chước Chúa”, việc có lòng thương xót như Thiên-Chúa từng 
“có lòng xót thương” tức là trở nên giống như “lòng dạ” hay “cung lòng” bởi Thiên-Chúa là Đấng 
giống như “cung lòng” người mẹ. Chính đó là việc có cảm-xúc như Thiên-Chúa xúc-cảm và 
hành-động như Thiên-Chúa hành-động: theo cung-cách tặng ban sự sống và dưỡng nuôi.  
 
“Có lòng thương xót” là những gì tạo nghĩa ở nhiều nơi trong Tân Ước bằng cách nào đó còn 
trừu-tượng hơn lệnh-truyền “hãy yêu thương hết mọi người.” Với Đức Giêsu, có lòng thương 
xót là đặc-trưng chính của sự sống thuỷ-chung với Thiên-Chúa là Đấng “hằng xót thương” ta. 
 

Khoan dung, thế giới ở đời và chính trị 
 
Khoan-dung là nội-dung sự việc Đức Giêsu bắt chước Thiên-Chúa đã cắm rễ sâu trong truyền-
thống Do-thái-giáo, đây là việc bắt chước Chúa trải dài suốt thế-kỷ thứ nhất trong thế-giới ở đời 
của người theo Do-thái-giáo.  
 
Nhưng, thay vì thế, “bắt chước Chúa” lại cũng cắm chặng trong Kinh Sách Do-thái-giáo, nên đã 
trở-thành mô-hình đầu rất tiêu-biểu đã tạo hình thế-giới ở đời của người theo Do-thái-giáo, chí 
ít là như lệnh-truyền từng nói rõ: “Các ngươi phải thánh-thiện, vì Ta, Đức Chúa, Thiên-Chúa 
của các ngươi, là Đấng Thánh Thiện”. (*10) (x. sách Lêvi 19: 2)    
 
Quả là một xung-đột giữa hai lệnh-truyền “bắt chước Chúa” – tức: giữa tính thánh-thiêng và 
lòng khoan-dung như đặc-trưng của Thiên-Chúa khiến ta phải đưa đặc trưng ấy vào cuộc sống 
cộng-đoàn.  
 
Xung-đột này, còn thấy rõ nơi hoạt-động thừa-tác của Đức Giêsu vốn ở giữa hai tầm nhìn xã-
hội ngoài đời, rất khác-biệt. Tầm nhìn xã-hội đầy tính thống-trị được tập-trung nơi tính-chất 
thánh-thiêng; trong khi đó, tầm nhìn xã-hội được thay thế của Đức Giêsu lại tập-trung ở lòng 
“Khoan-dung”. 
 
Quả thật, chỉ khi nào ta cảm-kích được tầm-mức quan-trọng mà Đức Giêsu từng nhấn mạnh 
lên lòng “khoan-dung” từ đó ta nhận ra được thông-điệp nền-tảng tầm-nhìn của Ngài đến độ 
như thế.  
 
Với Đức Giêsu, lòng khoan-dung còn hơn cả đặc-trưng của Thiên-Chúa và tính cá-nhân của 
con người: lòng khoan-dung có tính xã-hội, nhưng đối với Đức Giêsu, nó lại mang tính-chất rất 
chính-trị.  
 
Ngài từng trực-tiếp cứ lặp đi lặp lại thách-thức mô-hình tiêu-biểu về tính chính-trị ở đời nơi thế-
giới xã-hội của Ngài và thay vào đó đã bênh-vực cho những gì được gọi là thứ “chính-trị của 
lòng khoan-dung” (*11). Xung-đột và tầm nhìn xã-hội này tiếp-tục hàm ẩn một cách đầy ấn-
tượng đối với sự sống của Giáo-hội hôm nay. 
 
Muốn thấy được chuyện này, ta cần nhận ra rằng sự tinh-anh luyện sạch giữ vai trò quan-trọng 
trong thế giới ngoài đời thời Đức Giêsu sống. Ngài thường có những xung-đột thấy rõ khi phê-
phán sự tinh-sạch của lề-luật và các vấn-đề tương tự.  
 
Với Giáo-hội thời cận-đại, ta thường có khuynh hướng nhìn các lập-trường ấy theo cách tầm-
thường, nhìn luật lệ về sự tinh-sạch như thành-phần của luật nghi-thức hoặc lễ-lạy của Do-thái-
giáo thời xưa/cũ và ít quan-trọng nếu đem so với đạo-luật về luân lý/đạo-đức. Ta hay tự hỏi làm 
sao những người suy-tư chính-đáng lại quan-ngại về các vấn-đề như thế, để rồi cho rằng chỉ có 
khùng/điên mới lo âu như thế.                
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Hơn nữa, ta thường hay nghĩ về tính tinh-sạch như từ-vựng riêng tư cá-thể của mỗi người, như 
thể đó là thứ gì mà cá-nhân các vị quá ư sùng-đạo mới có thể trở nên chi-li từng tí như thế.  
 
Thế nhưng, với thế-giới Palestine vào thế-kỷ đầu đời, thì: không phải là trường-hợp diễn ra như 
thế. Tinh-sạch chẳng là sự việc tầm-thường cũng chẳng mang tính cá-thể chút nào hết. Đúng 
ra, thì nói theo cách đúng đắn hơn cả, thì: sự tinh-sạch mang tính rất chính-trị.    

 
Hệ thống tinh sạch ở thế-giới ngoài đời với người Do-thái-giáo  
 
“Tinh sạch” mang tính-chất chính-trị, bởi nó cấu-tạo nên xã-hội theo hệ-thống tinh-khiết, rất 
thanh sạch. Câu trích-dẫn từ Kinh thánh vẫn bảo rằng: 
 
“Hãy nói với toàn thể cộng đồng con cái Israel  
và bảo chúng:  
Các ngươi phải thánh thiện,  
vì Ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi,  
Ta là Đấng Thánh thiện.” 
(Lêvi 19: 2) 
 
Kể về việc “Bắt chước Chúa”, đoạn trích đây gồm ảnh-hình Thiên-Chúa mang tính đặc-trưng 
qua việc gộp chung mọi sự vào cộng-đoàn, nên đã khẳng-định: “Thiên-Chúa là Đấng thánh-
thiện, nên hỡi Israel hãy trở nên thánh-thiện”. Hơn nữa, sự thánh-thiện ở thời trước được hiểu 
theo nghĩa “tách bạch khỏi những gì là ô-uế”.  
 
Thế nên, thánh-thiện đồng-nghĩa với tinh-sạch. Và đoạn viết đây, được hiểu như lời dặn, vẫn 
khuyên rằng: “Hỡi Israel, hãy nên tinh-sạch như Thiên-Chúa là Đấng tinh-sạch”. Đặc-trưng của 
tinh-anh/lành-sạch, là sản-sinh ra loại-hình chính-trị của tinh-sạch, tức: một thứ xã-hội được 
cấu-tạo bằng hệ-thống thanh-cao, rất lành-sạch. 
 
Hệ-thống thanh-sạch gặp được ở nhiều nền văn-hoá rất khác nhau. Ở mức-độ trừu-tượng, 
chúng là hệ-thống sắp đặt đường ranh phân-cách, khá rõ ràng. Hệ-thống tinh-sạch là “bản đồ 
văn-hoá” chỉ-dẫn nơi chốn cho mọi sự đến ở và mọi sự nằm ở chỗ, là chúng được định-vị.” 
(*13) Những gì gọi là lành-sạch, ở chốn này lại trở-thành uế-tạp, bẩn-thỉu ở nơi khác, tức: luột 
khỏi nơi mình trụ/đứng.  
 
Nói một cách nhẹ nhàng và tinh-giản, hệ-thống thanh-sạch là hệ-thống xã-hội tổ-chức chung 
quanh các tương-phản hoặc phân-cực giữa lành-sạch và ô-uế, giữa tinh-khiết và dơ bẩn (*14). 
Các phân-cực có mặt nơi tinh-sạch hoặc uế-tạp được thiết-lập quanh quang-phổ hoặc “bản đồ 
uế-tạp” trải dài hai bên: một, là tính-chất tinh-sạch có mức-độ sạch-trong rồi đến tình-trạng uế-
tạp (tức: “ra khỏi tình-trạng tinh-anh, lành-sạch”), ở bên kia. Hai thái-cực này áp-dụng nơi con 
người, chốn ăn ở, áp-dụng vào với sự vật, thời-gian và nhóm/phái xã-hội. 
 
Quan-trọng hơn cả, bằng vào mục đích ta đạt đến, là: cung-cách “tinh-anh” hoặc “uế-tạp” áp-
dụng với nhiều người, nhiều nhóm/phái xã-hội ở thế-giới ngoài đời hồi thế-kỷ thứ nhất. Hế-
thống tinh-sạch lập nên quang-phổ gồm những người được xếp loại từ chốn tinh-sạch với mức-
độ lành-lặn đã và đang đổi thay, cho chí những người sống bên lề xã-hội và rồi đến với người 
uế-tạp đến cùng cực.  
 
Tính tinh-anh/lành-sạch ở con người một phần tùy thuộc bẩm-sinh. Tùy đồ-án tinh-anh một 
thời, các tư-tế và đấng bậc Lêvi (hai giai-cấp rất kế-thừa) đạt đến trước nhất, theo sau là “dân 
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Do-thái”, cuối cùng là người “hồi-hướng trở về” (tức: đám  người Do-thái-giáo xưa lúc họ chưa 
trở-thành người Do-thái-giáo bẩm-sinh. Ở phần cuối danh-sách này, là kẻ “thấp hèn”, sau đó là 
những người “có tinh-hoàn bị tổn thương” và cả những người không dương-vật. (*15) 
 
Thế nhưng, mức độ tinh-anh/lành sạch hoặc uế-tạp cũng tùy thuộc hành-xử của chính mình. 
(*16) Những ai từng tuân-thủ luật tinh-anh/lành-sạch dĩ nhiên hẳn phải là đấng bậc “khiết tịnh”. 
Ai không giữ luật này đều bị xã-hội loại bỏ đi.  
 
Những người này gồm các nhóm/hội có ngành-nghề thực-tế như đám thu thuế và cả người 
chăn dê/cừu (tức: loại người cung-cấp tầm nhìn tươi mát lên kẻ chăn nơi Tin Mừng Luca khi 
tác-giả kể về thời ấu-thơ của Đức Giêsu, tức: thông-truyền tin tức về việc Ngài Giáng hạ làm 
người ở với kẻ bị đẩy lùi ra ngoài lề xã hội). (*17)  
 
“Người công chính” khi đó là người biết tuân-thủ hệ-thống tinh-anh/lành-sạch và “kẻ mắc tội” là 
những người không làm như thế. Cụm-từ “kẻ tội lỗi” ở thế-kỷ thứ nhất của Palestine có nhiều 
nghĩa, tức: họ không chỉ hiểu rằng: nó bao gồm hết mọi người (như ta thấy ở nền thần-học 
chuyên-chính của Đạo Chúa (*18), nhưng đúng hơn, lại đã qui về các nhóm/hội riêng biệt, tệ 
nhất là đám “tiện dân”. (*19) 
 
Nay xin mở dấu ngoặc để bảo rằng: ta cũng nên ghi lại những gì xảy ra qua khái-niệm tội/lỗi ở 
trong hệ-thống tinh-anh/làn-sạch. Lỗi/tội đây, trở-thành vấn-đề uế-tạp hoặc “bẩn thỉu” khiến 
người trong cuộc trở-thành “tiện dân”. Nối kết tội/lỗi với sự uế-tạp dành riêng cho các tín-hữu 
từng xưng-thú các lỗi/tội nói lên rằng: họ là đám người “có lỗi và ô-hợp”. Thành thử, với Do-
thái-giáo vào thế-kỷ đầu đời, “kẻ mắc tội” thường có nghĩa là người “ô-hợp”. 
 
Các phân-cực ở hệ-thống tinh-anh/lành-sạch, lại dính cứng với hệ-thống tương-phản. Toàn bộ 
thể-chất nối kết tính tinh-anh/lành-sạch với sự việc thiếu sót toàn-bộ so với uế-tạp. Ai không ở 
vào khối “toàn bộ” này  --như những người thương-tật, đau yếu kinh niên, hoặc đám phong cùi, 
hoạn quan…-- đều thuộc quang-phổ của đám uế-tạp. Mối tương-phản giữa tính tinh-anh/lành-
sạch cũng được nối kết với giai-cấp kinh-tế.           
 
Có phần chắc chắn là, người giàu sụ không tự-động có nghĩa đặt họ vào phía tinh-sạch (trong 
khi Do-thái-giáo ở thế-kỷ thứ nhất vẫn coi người giàu sụ là kẻ xấu xa/độc ác), nhưng lại trở nên 
hèn-hạ/khốn-khổ và chắc chắn khiến con người họ trở nên uế-tạp.  
 
Theo chừng mực nào đó, việc kết nối này rút từ sự khôn-ngoan ở chốn dân-gian vẫn coi sự trù-
phú được Thiên-Chúa chúc lành (“người công chính sẽ nên giàu có”) và sự nghèo hèn là dấu 
chỉ con người từng sống không đúng-đắn. Và theo tầm nhìn nào đó, việc trồi lên như thế là do 
người nghèo hèn không tuân-thủ được luật tinh-sạch. (*20) 
 
Tinh-sạch và uế-tạp được nối kết với sự tương-phản nam/nữ. Với người giàu sụ, không gì cho 
thấy nam-nhân tự nhiên trở-thành tinh-sạch được; trong khi đó, rõ ràng là, thời xưa có nhiều 
nam-nhân cũng bị ruồng bỏ, đẩy lùi ra ngoài lề xã hội. Và không có gì chắc chắn bảo rằng: là 
nữ-giới, tức: tự động khiến họ trở nên uế-tạp, bao giờ hết.  
 
Nhưng, nói chung thì: nam-nhân trong hoàn-cảnh tự-nhiên, được coi như tinh-sạch hơn nữ-
giới. Bởi, với người xưa, tiến-trình tự-nhiên khi sinh con đẻ cái và có kinh-nguyệt, vẫn được coi 
là gốc-nguồn gây ô-uế. Và, tiến-trình này, dẫn đến quan-niệm phổ-cập khiến mọi người cứ gắn 
ép với thân-phận người nữ-phụ. (*21) Điều này cứ mãi dính cứng vào trạng-huống của nữ-giới 
với nền văn-hoá coi phụ-nữ như giai-cấp thứ-yếu, thua sút nam-nhân. Ta sẽ bàn kỹ hơn điểm 
này, ở chương tiếp. 
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Cuối cùng thì, các phân-cực về tính thanh-sạch và uế-tạp lại được gắn liền vào sự khác-biệt 
giữa người theo Do-thái-giáo và dân ngoại. Nói cách khác, mang danh là người theo Do-thái-
giáo, không có nghĩa được đảm-bảo tính thanh-sạch bao giờ hết. Nhưng, theo định nghĩa, thì: 
tất cả mọi người ngoài Do-thái-giáo tự khắc đã không lành-sạch, hoặc đã uế-tạp rồi. 
 
Quả thật, ý-thức-hệ về sự tinh-anh/lành sạch đã góp phần vào sự thể bảo rằng: Đức Giêsu 
từng sống với thế-hệ luôn hướng về cuộc chiến. Palestine là vùng đất bị ngoại-bang chiếm-
đóng, tức: thuộc-địa của đế-quốc La Mã, do các kẻ áp-bức/đô-hộ ngoài Đạo là phường uế-tạp 
và ô-trọc thống-trị. Hệ-thống tinh-anh/lành-sạch là một trong các nguyên-nhân gây phản-loạn 
tuy anh-dũng nhưng cũng thảm-khốc vào niên-biểu 66 sau Công nguyên và kết-thúc vào ngày 
Đền thờ Giêrusalem phá-huỷ năm 70. 
 
Nói tóm lại, hậu-quả của hệ-thống tinh-anh/lành sạch, nằm ở sự việc nó tạo thành thế-giới có 
đường ranh xã-hội rất sắc bén: giữa người lành-sạch và kẻ uế-tạp, giữa người công-chính và 
kẻ mắc tội, giữa tổng-thể và bất toàn, giữa nam-nhân và nữ-phụ, giữa kẻ giàu người nghèo, 
giữa người Do-thái-giáo và dân ngoại. Còn một điểm cần xác-chứng trước khi ta quay về với 
câu Đức Giêsu đáp/trả về hệ-thống tinh-anh/lành-sạch trong chừng-mực hệ-thống toàn-trị của 
xã-hội Do-thái-giáo.  
 
Nằm ngay trọng-tâm hệ-thống tinh-anh/lành sạch, là đền thờ và đời sống của tư tế. Đền thờ 
từng là trung-tâm địa-dư và thờ phụng trên bản-đồ tinh-sạch của Israel. (*22)Tư tế ở đó buộc 
phải giữ luật tinh-sạch rất chặt chẽ, vốn dĩ từng áp-dụng cho trung-tâm lành-sạch ở cận bên.  
 
Lại nữa, thu-nhập của đền thờ và giới tư-tế  (cũng như các Lêvi) tuỳ vào việc tuân-thủ luật tinh-
sạch của người khác. Thu-nhập này phần lớn chảy từ thuế “thập phân”, cụ thể ra, là các loại 
thuế tính trên sản-phẩm nông-nghiệp. Việc nộp thuế thập phân nối kết chặt chẽ vào tính tinh-
anh/lành-sạch; sản phẩm nào không đóng thuế thập-phân tức khắc được coi như uế-tạp sẽ 
không cho người giữ luật được phép mua hoặc bán các thứ ấy. (*23) Thành ra, đền thờ và giới 
tư-tế đều có lợi-nhuận kinh-tế cũng như đạo-giáo ở hệ-thống tinh-sạch rồi. 
 
Ở đây, cũng nên ghi thêm một điều, là: đền thờ đây lại cũng là trung-tâm nơi đó các lãnh-tụ ưu-
tú giữa đám người theo Do-thái-giáo. Đám người đạo-hạnh ưu-tú không chỉ gồm các gia đình 
đạo-giáo mà thôi, nhưng họ còn chòng chéo lấn sân các lãnh-tụ kinh-tế và chính-trị là những vị 
thường được kết nối với họ ngang qua hôn-phối lẫn lộn và các liên kết này khác. Vì thế nên, 
chính-trị về tinh sạch trong chừng mực nào đó, là ý-thức-hệ của nhóm lãnh-tụ chuyên khuynh-
loát, gồm đạo-giáo, chính-trị và kinh-tế. 
 
Tinh-anh/lành sạch là trọng-tâm của hai nhóm/hội đổi mới của Do-thái-giáo ở Palestine vào thế-
kỷ đầu đời. Đám Pharisêu luôn tìm các khuếch-trương các đạo-luật về tinh-sạch trong giới tư-tế 
khá gắt gao đưa vào cuộc sống hằng ngày; (*24) Và nhóm Essênê (có lẽ vẫn được định-hình 
với nhóm người thuộc khối Qumran và Cảo Bản Biển Chết, dù đây không hẳn là sự việc chắc 
chắn) rút về chốn hoang sơ sa mạc dọc Biển Chết, bởi vẫn tin-tưởng rằng: tinh-anh/lành-sạch 
có lẽ chỉ đạt được nếu tách rời khỏi thế-giới văn-hoá đầy ô-uế. (*25) 
 
Ta hiện cũng không rõ người theo Do-thái-giáo thường thường bậc trung quan-ngại đến mức 
độ nào về việc tuân-thủ luật giữ cho được tinh-anh, lành sạch. (*26) Chắc chắn là một số người 
đã làm thế, trong khi đó một số người khác lại chẳng biết rõ chút nào; nhiều người có lẽ vẫn 
còn thấy mình là nạn-nhân của họ (và vì thế họ đều tỏ ra phẫn-uất đối với hệ-thống tinh-
anh/lành sạch và cả những người thu được lợi lộc từ đó nữa).  
 
Nhưng, có thể bảo rằng: cả “Do-thái-giáo chủ-trương bảo-trì đền thờ” lẫn phong-trào cải tân 
hàng đầu đều quyết-tâm với tâm gương điển-hình về tinh-sạch này. Rõ ràng, cả hai hệ-thống 
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xã-hội và chú-giải để cốt ý bảo rằng: nó tạo lăng kính qua đó họ mới thấy được truyền-thống 
thánh-thiêng và cung-cấp bản-đồ để sắp đặt thế-giới của mình.        
 

Đức Giêsu công kích Hệ thống Tinh sạch 
 
Trong bối-cảnh của hệ-thống tinh-anh/lành sạch vốn dĩ tạo-dựng một thế-giới có lần ranh biên-
thuỳ giữa sự tinh-sạch và uế-tạp, giữa người công-chính và kẻ mắc tội, giữa tổng-thể với phân-
đoạn, giữa nam-nhân và nữ-giới, giữa người giàu với kẻ nghèo, giữa người Do-thái-giáo với 
dân ngoại, ta nhận ra ý-nghĩa chính-trị của lòng xót thương, rất tràn đầy. 
 
Nơi thông-điệp và hoạt-động công-khai của Đức Giêsu, ta thấy được tầm nhìn thay cho tính xã-
hội: cộng-đoàn được định-hình không qua nét đặc-trưng/đặc-thù và tính chính-trị của sự tinh-
anh/lành sạch, nhưng do đặc-thù/đặc-trưng cùng tính chính-trị của lòng xót thương, mà thôi. 
 
Việc “bắt chước Chúa” có thách-thức được báo-hiệu ngay từ đầu về điều Đức Giêsu muốn nói. 
Quả là chuyện trổi-bật khi nghe câu dặn-dò, vẫn cứ bảo:”Hãy xót thương như Thiên Chúa là 
Đấng có lòng thương xót” cũng gần gũi với câu: “Hãy trở nên lành-thánh như Thiên-Chúa là 
Đấng thánh-thiêng hiền-lành”, mặc dù câu nói đây đã được thay đổi tận nền-tảng. Nét song-
hành gần gũi, cho thấy Đức Giêsu đã có ý thay thế giá-trị cốt-lõi của sự tinh-anh/lành sạch 
bằng lòng xót thương. 
 
Lòng xót thương, chứ không phải sự thánh-thiêng/hiền lành, là đặc-thù vượt-trội của Thiên-
Chúa; nên từ đó, lại cũng là đặc-trưng của cộng-đoàn phản-ánh hình ảnh Ngài. 
 
Các câu từ miệng Đức Giêsu phát ra, đã xác-chứng hệ-thống tinh-anh/lành sạch này rồi. Ngài 
công-kích hệ-thống chuyên đặt nặng việc thu thuế “thập phân” mà quên đi sự công-chính phải 
có, như từng bảo: “Khốn cho các ngươi, hỡi các người Pharisêu! Các người nộp thuế thập-phân 
về bạc hà, vân hương và đủ thứ rau cỏ, mà sao quên lãng lẽ công-bình và lòng yêu mến Thiên-
Chúa. Các điều này phải làm, mà các điều kia cũng không được bỏ.” (Lc 11: 42) (*27) 
 
“Thập phân” là thuế đánh trên các sản-phẩm, để nộp cho các tư-tế và đền thờ; sản-phẩm nào 
không gộp thuế “thập phân” là đồ uế-tạp. Thế nên, nhân danh sự tinh-sạch, việc chi-li trả thuế 
thập-phân được nhấn mạnh đến độ người chủ-trương việc ấy lại quên đi sự công-bằng chính-
trực, mình thực-hiện. 
 
Đức Giêsu gọi đám Pharisêu là “mồ mả tô vôi” bị mọi người bước lên đó nhưng có lẽ lời chỉ-
trích này, xem ra tối-nghĩa với người đọc chúng ta hôm nay (*28). Khoá-từ của  vấn-đề là các 
xác chết (và từ đó có cả nơi chôn cất) đều là cội-nguồn của uế-tạp đến cùng cực.  
 
Thế nên, gọi người Pharisêu là “mồ mả tô vôi” cũng mai-mỉa không kém: bởi họ lập phong-trào 
trải dài luật-lệ về tinh-anh/lành sạch, trong khi Đức Giêsu lại tuyên-bố lề-luật ấy là gốc-nguồn 
của mọi uế-tạp. 
 
Đức Giêsu nói về đặc-trưng “tinh-sạch” như người trong cuộc, chứ Ngài không đứng ở ngoài, 
như câu nói được nhấn mạnh ở Tin Mừng Máccô còn ghi rõ: “Không có cái gì từ bên ngoài vào 
trong con người, lại có thể làm cho con người ra ô-uế được; nhưng chính cái từ con người xuất 
ra, là cái làm cho con người ra ô-uế..” (Mc 7: 15) (*29)  
 
Bảo rằng: tinh-anh/lành sạch là về những gì từ bên trong tống-xuất ra ngoài, cơ-bản là để phá 
vỡ hệ-thống tinh-sạch do lằn ranh bên ngoài lập nên. 
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Cũng một luận-điểm xuất từ câu nói khác, Ngài còn bảo: “Khốn cho các ngươi, hỡi kinh-sư và 
người Pharisêu giả-hình! Các ngươi rửa sạch bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong thì đầy 
chuyện cướp bóc và ăn chơi vô độ. Hỡi người Pharisêu mù quáng kia, hãy rửa bên trong chén 
đĩa cho sạch trước đã, để bên ngoài cũng được sạch.” (Mt 23: 25-26) (*30) 
 
Năm tôi vừa lớn lên, cũng đã nghe câu nói này như một đòi hỏi không thực-hiện được, nên vẫn 
nghĩ: “Ôi lạy Chúa, con được dạy phải sống thanh-sạch trong lòng! Giả như con sống thanh-
sạch bên ngoài, thì còn được, nhưng con còn phải sống thanh-sạch cả trong tâm-can nữa, nên 
mới khó!”  
 
Tuy thế, việc đưa tinh-anh/lành sạch vào bên trong điều Đức Giêsu khuyên bảo, không dính gì 
chuyện áp-đặt đòi hỏi nặng-nề, nhưng đây chỉ là thay đổi tận gốc rễ hệ-thống xã-hội đang tại vì. 
Tinh-sạch thật sự, không là chuyện bề ngoài ta cần tuân-giữ cho bằng được, mà là chuyện 
tâm-can con người cần thực-hiện. 
 
Việc công-kích hệ-thống tinh-anh/lành sạch, còn là chủ đề vốn được Đức Giêsu đưa vào dụ-
ngôn, tức: câu truyện kể về người Samaritanô nhân hiền. (*31) Nhiều vị cứ coi đây như thông-
điệp Chúa gửi, là để nói về việc sống hữu-ích với chòm xóm/láng giềng; nhưng thật ra, việc này 
lại đã mang ý-nghĩa đích-đáng ở thế-giới ngoài đời của Do-thái-giáo vào thế-kỷ thứ nhất. Đó là 
cách chỉ-trích lối sống được định-vị quanh chuyện tinh-anh/lành sạch. 
 
Khoá-từ để thấy điều này, là công-nhận rằng vấn-đề tinh-anh/lành sạch ở truyện “người 
Samaritanô nhân-hiền, trong đó thày tư-tế và đấng bậc Lêvi buộc phải duy-trì cấp-độ tinh-sạch; 
đồng thời tiếp-cận với sự chết là nguồn-cội của mọi uế-tạp. Và người bị thương được mô-tả, là: 
ông đang trong tình-trạng “sống dở chết dở”, tức: có ý bảo rằng: ta không thể khẳng-định rằng 
người bị nạn đã chết mà chẳng ai đến tiếp-cứu đến nỗi anh đành phải gánh chịu cảnh uế-tạp 
đến như thế. 
 
Vì thế, cả thày tư tế lẫn đấng bậc Lêvi đều đi qua nhưng không tuân-thủ lề-luật tinh-anh/lành 
sạch. Còn người Samaritanô đây, tuy không là người uế-tạp nhưng bất chợt gặp người bị nạn 
ở dọc đường, nên anh đã thành uế-tạp theo hệ-thống tinh-anh/lành sạch, rồi. Mặt khác, anh 
được mô-tả là đã hành-xử theo cách của những người đầy “lòng xót thương”.  
 
Thành thử, dụ-ngôn nghe quen tai ở đây, được rút từ nguồn mạch dễ thương kể ra là để công-
kích hệ-thống tinh-anh/lành sạch; và cũng để biện-hộ cho đường-lối sống dựa trên cung-cách 
biết hành-xử theo lòng “lân-tuất”, rất độ-lượng. 
 
Người đọc còn thấy ở đây, thách-thức nhắm vào hệ-thống tinh-anh/lành sạch không chỉ hiện 
nơi lời rao giảng của Đức Giêsu mà thôi, nhưng còn ở cả nơi hoạt-động công-khai của Ngài 
nữa.  
 
Truyện kể về việc Ngài chữa lành cho người bị nạn, cốt làm tiêu-tan lằn ranh tinh-sạch thấm-
nhuần trong thế-giới ở đời, nơi Ngài sống. Ngài sờ/chạm da thịt người bệnh phung cùi/ghẻ lở 
và cả nữ-phụ bị rong huyết nữa. Ngài đi vào nghĩa-trang chứa-chấp người tật/bệnh có đến cả 
một “quân-binh” gồm toàn hồn ma linh-thiêng sống trong đám heo/lợn vùng phụ-cận, tức: loài 
thú rất uế-tạp. (*32) 
 
Vào tuần cuối trong đời, theo Tin Mừng Nhất Lãm, Đức Giêsu lại cũng mang thách-thức đến 
với trung-ương hệ-thống tinh-anh/lành sạch, tức: Đền thờ, bằng một hành-xử lạ kỳ là tống-khứ 
bọn đổi tiền và đám bán buôn loài thú đem sát-tế. Ngài kết tội giới chức cầm quyền dám biến 
Đền thờ thành “hang trộm cướp”, như thế là để nói đến lợi lộc mà đám quyền-uy ưu-tú của Đền 
thờ nằm bên trong hệ-thống tinh-anh/lành sạch ấy. 
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Một trong các hoạt-động đặc-trưng/đặc-thù nhất của Ngài, là chiếc bàn tiệc mở rộng thu gom 
nhiều thứ. Đó là: “Bàn đệ huynh” san-sẻ thực-phẩm với nhiều người, lại có ý-nghĩa nơi thế giới 
ngoài đời của Đức Giêsu mà đối với ta, thật khó tưởng-tượng nổi. Nói chung thì, nội việc san-
sẻ thức ăn cho thấy có sự chấp-nhận nhau từ cả hai bên.  
 
Đặc biệt hơn, luật ẩm-thực đưa vào hệ-thống tinh-anh/lành sạch một cách sâu sắc. Qui định 
này, không chỉ chú ý đến những gì được phép ăn hay không và phải chuẩn bị các món ăn ấy 
như thế nào mà thôi; nhưng còn chú-trọng cả chuyện ai được phép ăn uống với người nào.  
 
Từ-chối không chịu san-sẻ của ăn thức uống với ai, là hình-thức của sự khai-trừ họ khỏi xã-hội 
mình đang sống. Nhóm Pharisêu và nhiều người khác, sẽ từ-chối không muốn ăn uống với 
người ô-uế; và không một người tử tế nào lại chịu sẻ san thức ăn với kẻ bị đẩy lùi khỏi xã-hội. 
Thức ăn là mô hình thu nhỏ của hệ-thống xã hội ngoài đời, tình đệ-huynh trên bàn tiệc là hiện-
thân cho tầm nhìn về xã-hội. 
 
Chính vì thế, mà chuyện ăn uống thực-tế của Đức Giêsu có ý-nghĩa chính-trị và xã-hội. Ngài 
thường xuyên ăn uống với những kẻ bị bỏ rơi ngoài xã-hội, và nhiều người khác nữa. Hơn nữa, 
xem ra hầu hết các tiệc như thế thường là các bữa ăn vào hội lễ này khác như tác-giả Tin 
Mừng từng tả chi tiết ở Phúc Âm khi bảo rằng người dự tiệc lại đã “ngả dài” nơi bàn tiệc. Các 
bữa ăn bình thường ở Do-thái, thực-khách thường ngồi vào bàn mà ăn. Còn vào các tiệc tùng 
long trọng, mọi người thường “ngả dài” khi ăn uống. Ngả dài ăn uống, thường biến bữa ăn 
thành bữa tiệc trang trọng, hoặc tiệc mừng. 
 
Ngài thực-thi mở rộng việc “nằm/ngồi cùng bàn ăn” dấy lên nhiều khích-bác từ những người cổ 
võ cho hệ-thống tinh-sạch. Hầu hết Tin Mừng của các tác-giả khác nhau đều ghi lại lời khích-
bác này ở nhiều chỗ. Đức Giêsu từng bị họ cáo buộc là “người ăn uống chung chạ với phường 
thu thuế và đám tội phạm” và Ngài còn bị kết tội là kẻ “tham ăn/tục uống, bạn bè với giới thu 
thuế và phường tội lỗi”.  
 
Như mọi người từng ghi chú, đám thu thuế bị liệt vào lớp “tiện dân, và “kẻ tội lỗi” hiểu theo 
nghĩa ở hệ-thống tinh/sạch thì: đó là những kẻ uế-tạp, đám người “bẩn thỉu”, rất khó chịu (*34). 
 
Vì thế nên, tình bằng hữu ở tiệc bàn rộng mở có Đức Giêsu lại bị hiểu là thách-thức đối với hệ-
thống tinh-anh/lành sạch. Và, như thế có nghĩa là: của ăn/thức uống Đức Giêsu dùng đều thể-
hiện tầm nhìn của Ngài thay thế có cộng đoàn bao gộp. Đặc-trưng thương-cảm dẫn đến tình 
bằng hữu bao gộp ở tiệc bàn, cũng giống hệt như đặc-trưng tinh-sạch dẫn vào tình bằng-hữu ở 
tiệc bàn hạn hẹp. 
 
Cuối cùng thì, của ăn/thức uống của Đức Giêsu là tiền-thân của Tiệc Thánh ở Đạo Chúa. Thực 
phẩm chủ chốt ở cộng-đoàn tín-hữu tiên-khởi và kinh qua giòng sử chảy ngược trở về tình 
bằng-hữu ở tiệc bàn rộng mở của Đức Giêsu (*35). Nơi truyền-thống Đạo Chúa, của ăn đây 
đương nhiên trở-thành thức ăn thần thánh được nghi-lễ hoá, nên không còn là thức ăn thực-thụ 
được nữa rồi. Nhưng với Đức Giêsu, lại có các thức ăn thực thụ với người bị bỏ rơi đích-thực. 
Nhận ra được điều này, ta sẽ thấy được thêm sắc-thái đặc-thù của Tiệc Thánh Thể. 
 
Tầm nhìn bao gộp thẩm nhập nơi tiệc-bàn bằng hữu của Đức Giêsu được phản-ánh vào trong 
chính hình-hài phong-trào của Đức Giêsu, cách thực-thụ. Đó là phong trào bao-gộp, vốn vô-
hiệu-hoá các lằn ranh của hệ-thống tinh-sạch. Nó gom gộp cả các nữ-phụ, lẫn đám tiện-dân, cả 
người nghèo/hèn, tàn-tật và những kẻ bị bỏ rơi ngoài lề xã-hội và những người cùng tầm cỡ 
đều thấy được sự hấp dẫn/cuốn hút nơi tầm nhìn của Ngài.  
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Thật cũng khó đối với chúng ta là những người sống trong một thế-giới qua đó ta cứ coi mình là 
kẻ hưởng-thụ một thái-độ (chí ít là lý-tưởng) không hề kỳ-thị để cảm-kích đặc-trưng nơi tính-
chất bao gộp này. Ta chỉ kỳ vọng điều ấy nơi đấng bậc nhân-hiền hạnh-đạo một cách đúng lý. 
Thế nhưng, trong một xã-hội do hệ-thống tinh-sạch chủ-động, thì sự gồm tóm/bao gộp của 
phong-trào Đức Giêsu lập thể-hiện một tầm nhìn xã-hội được thay thế tận gốc rễ. 
 
Ta thấy được điều này bằng cách xem thử một ví dụ nói về vai-trò của phụ-nữ trong phong-trào 
này. Do-thái-giáo chính-thức và dân-gian đều tập-trung nơi con người và vào tính-chất tổ-phụ, 
và ta lại cũng thấy các văn-hoá thuộc vùng Địa Trung Hải ở thế kỷ thứ nhất cũng giống.  
 
Với thế-giới ngoài đời của Do-thái-giáo, phụ-nữ không là gì hết. Dù khi đó, lại cũng có những 
tiếng giọng được thay thế bên trong Do-thái-giáo (*36) thì tiếng nói của tập-thể nữ-giới bị tước-
đoạt mọi quyền-lợi. Phụ nữ chỉ có được một số ít quyền so với nam-nhân.  
 
Một ví dụ điển hình, là: phụ nữ không có quyền làm nhân-chứng tại toà hoặc đề-xướng chuyện 
ly thân/ly dị bao giờ hết. Các chị không được phép học luật Torah (có lẽ vì khả-năng diễn-giải 
luật này được coi là hình-thức của quyền-bính).  
 
Trên nguyên-tắc, các chị bị tách rời khỏi nam-giới trong cuộc sống công-khai, trước quần-
chúng, ít nhất là luật bất thành văn, bởi lẽ tất cả vẫn ở trong thành-phần của truyền-thống của 
Trung Đông. Các nữ-phụ đáng kính-trọng không bao giờ được ra khỏi nhà và lúc nào cũng phải 
có thành-viên trong gia-đình đi tháp-tùng. Ăn uống bên ngoài nhà mình ở, bao giờ cũng chỉ liên-
quan đến phái nam mà thôi. Và, nếu như phụ-nữ có mặt tại các buổi như thế, đều được coi là 
giới ưu-đãi.  
 
Lý-lịch của nữ-phụ đều nằm trong tay người cha hoặc người chồng của chị. Phụ-nữ, là nạn-
nhân của quan-niệm nam-giới phóng-thể ra bên ngoài; và sự việc phụ-nữ phối-kết với uế-tạp 
lâu nay vẫn được ghi nhận, thật rõ nét. Trong trạng-huống như thế, vai-trò của nữ-phụ trong 
phong-trào do Đức Giêsu thiết-dựng, lại rất trổi-bật. Thế nên, các truyện kể về việc Đức Giêsu 
có quan-hệ tương-tác với phụ-nữ đều cho thấy sự thể rất đáng kể. (*37) 
 
Truyện kể về phụ nữ trong Tin Mừng, xếp loại từ sự việc Ngài bênh vực nữ-phụ nọ bị đám 
nam-nhân nổi nóng trong bữa tiệc toàn nam-giới không chỉ do mỗi việc là chị dám đi vào tiệc 
bàn như thế, mà còn do hành-động chị công-khai cởi khăn trùm đầu rồi còn xoã tóc lau chân 
Ngài bằng mái tóc kín bưng của chị, cho đến chuyện hai chị em Maria và Mácta đã mở tiệc mời 
Ngài đến nhằm khẳng-định vai-trò của Maria là đồ-đệ, cả chuyện việc Ngài học hỏi nhiều điều 
từ một phụ-nữ ngoại đạo người Syria-Phênixian nữa (*37) 
 
Ngoài mặt, thì phụ nữ là một phần trong nhóm người lữ hành nay đây mai đó theo chân Đức 
Giêsu. Quả thật, các chị rõ ràng thuộc những người sủng-mộ hết lòng đi theo chân Ngài, như 
câu truyện Thương khó có kể về các phụ-nữ có mặt tại buổi đó dọc suốt chặng đàng thống khổ 
của Ngài. Phong-trào này, tự thân được một số phụ-nữ có của từng hỗ-trợ hết mình. Hơn nữa, 
nhiều chứng cứ cho thấy các phụ nữ cũng đóng vai-trò lãnh-đạo trong cộng-đoàn sau Phục 
Sinh nữa. 
 
Điều nói ở đây, không phải để nói rằng Đức Giêsu là người bênh vực quyền-lợi phụ nữ; và chí 
ít bảo rằng: thời-đại Ngài sống không theo đúng lịch-sử. Thế nhưng, câu chuyện nói ở đây cho 
thấy thực-tại xã-hội rất triệt-để được thiết-lập từ phong-trào do Ngài thiết-lập vào thế kỷ đầu 
đời, ở Palestine.  
 
Tự bên trong phong-trào do Ngài dựng, các lằn ranh biên giới của xã-hội ngoài đời đều bị lật đổ 
và được thay-thế bằng tầm nhìn có khẳng-định, được thể-hiện. Đó là “tính-chất đặc-trưng của 
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sự việc làm đồ-đệ Ngài theo cách bình-quyền” thể-hiện một tập-quán theo thuyết bình-quân” 
nơi tầm nhìn của Đức Giêsu (*39). 
 
Đặc-trưng gồm tóm/bao gộp nơi Phong trào của Đức Giêsu tiếp tục đi vào với phong-trào của 
tín-hữu Đạo Chúa thời tiên-khởi, như ta thấy viết ở các chương-đoạn khác trong Tân Ước. Đó 
là một trong các đặc-trưng tiêu-biểu nhất của phong-trào này. Ta thấy được điều này ở sách 
Công vụ Tông đồ có câu truyện kể về quan thái-giám người Êthiôpia vốn tập-trung quanh vấn-
đề lằn ranh biên-giới của sự tinh-sạch (*40) 
 
Các thái-giám người Êthiôpia đều có vấn-đề về dục-tính. Họ bị đẩy lùi không được phép tham-
dự đời sống tôn-giáo của Israel (*41). Câu hỏi của vị thái-giám đặt ra cho tông-đồ Phíllípphê 
bảo rằng: ‘Điều gì ngăn trở không cho tôi được chịu thanh-tẩy?” quả là câu hỏi về chuyện cộng-
đoàn mà ông vừa nghe/biết có đẩy lùi ông ra khỏi đó hoặc đón tiếp ông không. Đương nhiên, 
chuyện ông được tham-gia làm thành-viên, là chuyện sáng-tỏ như ban ngày. 
 
Câu nói trổi-bật của ông Phaolô lại cũng vô-hiệu-hoá thế-giới tinh-sạch và các lằn ranh biên-
giới văn-hoá lại cũng diễn-tả cùng một đặc-trưng bao gồm/gom gộp khi bảo rằng: “Không còn 
chuyện phân biệt Do-thái hay Hy-lạp, nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà; nhưng tất cả anh 
em chỉ là một trong Đức Kitô. (Thư Galata 3: 28). (*42) 
 
Ông Phaolô không thông-báo một lý-tưởng trừ-tượng; đúng ra, câu ông nói phản-ảnh một thực-
tại xã-hội mới của chính phong-trào này. (*43) 
 
Nói tóm lại, vẫn có cái gì đó như một lằn ranh biên giới làm đảo lộn việc “bắt chước Chúa” đã 
ghi ở cốt lõi thông-điệp và trong các hoạt-động do Đức Giêsu gửi đi, ấy là: “Hãy có lòng xót 
thương như Thiên-Chúa là Đấng thương xót hết mọi người”.  Nơi nào có sự tinh-sạch luôn chia 
rẽ và đẩy lùi mọi người, thì lòng thương xót nối kết sẽ gom gộp họ lại.  
 
Với Đức Giêsu, lòng xót thương mang ý-nghĩa chính-trị và xã-hội đến triệt-để. Trong lời rao 
giảng Ngài chủ-trương về tình bằng hữu nơi tiệc bàn rộng mở, và nơi hình-thái phong-trào do 
Đức Giêsu thiết-dựng, hệ-thống tinh-anh/lành sạch và tầm nhìn xã-hội để thay thế luôn khẳng-
định điều này. Chính-trị của sự tinh-sạch được thay-thế bởi thứ chính-trị của lòng xót thương.  
 

Thần Khí, Lòng thương xót và mọi người  
 
Cuộc chiến ý-thức-hệ bên trong Do-thái-giáo giữa Đức Giêsu và những người đại-diện cho hệ-
thống tinh sạch được coi như một chiến trận về đường-hướng giải-thích Thánh Kinh rất khác-
biệt.  
 
Cả Đức Giêsu và những người chống-đối Ngài đều cắm trụ nơi truyền-thống Israel rồi mới từ 
đó tìm cách sống trung-thành với truyền-thống ấy. Các đấng bậc ưu-tú ở thời Ngài đều đọc 
thánh kinh theo mô-hình thánh thiêng rất tinh-sạch. Đức Giêsu lại cũng đọc Thánh kinh Cựu 
ước theo tinh-thần của lòng xót thương. 
 
Mỗi đấng bậc đều nhìn qua lăng-kính riêng-tư, rồi từ đó thấy được truyền-thống rất đáng thấy. 
Thế nên, đã có sự xung-khắc khác-biệt về cung-cách chú-giải Cựu-ước, tức: một thứ tranh-
biện giữa hai đường-hướng diễn-giải truyền-thống thánh-thiêng của Do-thái-giáo. Dĩ nhiên, đó 
không là biện-luận kinh-điển về chú-giải xảy ra hôm nay ở địa-hạt của các học-giả kinh-điển. 
Đúng ra, đây là thứ trận-chiến chú-giải về hình-hài thế-giới và vì thế đã có mối nguy hiểm cũng 
trầm kha. 
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Cuộc chiến chú-giải này, vẫn còn tiếp-tục trong Giáo-hội của Chúa đến hôm nay. Nhiều nơi 
trong Giáo hội, lại cũng có nhóm/hội đặt nặng tính thánh-thiêng và tinh-sạch làm đường-lối 
sống thực cho tín-hữu, thế nên các vị đều tự vẽ cho mình lằn ranh phân-cách người công chính 
với kẻ tội lỗi, trong xã-hội.  
 
Thật mai-mỉa đến là đau buồn, khi các nhóm/hội này lại có rất nhiều người vẫn tìm kiếm sự 
chung-tình với Kinh thánh theo cách xứng-hợp, để rồi các vị đạt đến kết cuộc bằng việc nêu lên 
các phần trong Kinh thánh được chính Đức Giêsu lên tiếng thách-thức kình-chống. Lối diễn-giải 
Kinh thánh trung-thành với đường lối Đức Giêsu và phong-trào do cộng-đoàn tiên-khởi thiết-lập 
đều nhìn Kinh thánh qua lăng-kính xót thương, chứ không bằng tầm nhìn tinh-sạch. 
 
Để có được ví-dụ tiêu-biểu, tôi nhận thấy phần lớn các động-thái tiêu-cực mạnh đối với chuyện 
đồng-tính luyến-ái gặp ở các tín-hữu đã xuất-hiện là vì, nếu cộng thêm những lý-do liên-quan 
đến chứng hãi sợ người đồng tính bên ngoài đạo có thể có liên-quan, thì chuyện đồng tính 
luyến ái thường được coi là do vấn-đề về tinh-sạch mà ra.  
 
Với tín-hữu như thế, mọi người nhận thấy có cái gì đó rất “uế-tạp” về chuyện này, nên họ đã 
vượt lằn ranh phân-cách ấy. Và, nhiều sự việc không tuỳ-thuộc nhau nhưng lại được áp-đặt 
vào với nhau, theo cách tương-tự. Quả thật, chuyện đồng tính luyến ái từng là vấn-đề về sự 
tinh-sạch nơi Do-thái-giáo thời xưa cũ. Các động-thái chống lại tình-trạng này gặp thấy nơi đạo 
luật về sự tinh-sạch trong sách Lêvi. (*44) 
 
Với tôi, xem ra sự việc Đức Giêsu và ông Phaolô đảo lộn lằn ranh tinh-sạch có lẽ cũng nên áp-
dụng vào nhận-thức về chuyện đồng tính luyến ái ở qui-tắc tinh-sạch. (*45) Vì thế, hành-vi đồng 
tính luyến ái phải được đánh giá theo tiêu-chuẩn tương-tự như hành-vi của người khác phái, 
mới phải.  
 
Với tôi, một số chương/đoạn ở các thư trong đó ông Phao lô nhằm vô-hiệu-hoá các điểm quan-
trọng khác-biệt nơi thế giới ông sống có nghĩa như thể bảo “Không còn chuyện phân biệt thẳng-
thắn hay đồng tính luyến ái, tất cả anh em chỉ là một trong Đức Kitô.” (Galata 3: 28). Cứ cho là, 
ông Phaolô không nói như vậy, nhưng cái “lô-gích” của việc “Sống trong Thần Khí” và đặc-
trưng của Lòng xót thương đều bao-hàm những chuyện như thế. (*47) 
 
Không chỉ mỗi Giáo-hội mới có thứ chính-trị của sự tinh-sạch vẫn tồn-tại, mà cả nền văn-hoá 
của chúng ta cũng coi như một tổng-thể đại loại như thế. Nhiều vị lại tạo ra vụ-việc cũng rất 
hùng hồn bảo rằng ta hiện có văn-bản phàm-tục bàn về thứ chính-trị của sự tinh-sạch. Nền 
văn-hoá của ta đang phóng-đại các phần-thưởng trao ban cho các hình-thức văn-hoá có giá-trị 
và cũng gia-tăng hình phạt với những ai không sống theo chuẩn-mực do đó mới tác-tạo nhiều 
lằn ranh xã-hội ngày càng sắc bén. 
 
Hơn nữa, khái-nhiệm về sự tinh-sạch và uế-tạp ít ra cũng bao-hàm một cách kín đáo động-thái 
thường có đối với người nghèo túng và những người có vấn-đề về miễn nhiễm HIV vốn dĩ coi 
lòng thương xót như mô hình tiêu-biểu là động-thái rất thường tình của tín-hữu Đức Kitô ở châu 
Mỹ hồi cuối thế kỷ thứ nhất. Công cuộc khảo-sát nghiên-cứu văn-hoá có cho thấy các động-thái 
của bà con ở đây đều mang tính cá-nhân. (*48) 
 
Trong khuôn khổ này, lòng xót thương trở-thành chuyện riêng tư của mỗi cá-thể hơn là đặc-
trưng chính-trị. Động-thái này, được “hàng ngàn điểm sáng chiếu rọi” hơn là trở nên hình-thái 
tiêu-biểu đối với chính-sách công-khai cần phổ-biến. 
 
Vốn dĩ nằm trong nền văn-hoá cận-đại của ta, điều quan-trọng đối với ta là phải trung-thành với 
Đức Giêsu để có thể suy-tư và nói về thứ chính-trị của lòng xót thương, không chỉ trong lòng 
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Giáo hội mà thôi, nhưng còn là ví-dụ điển-hình hầu tác-tạo cuộc sống mọi người trong nước cốt 
sản xuất hệ-thống tinh-sạch xã-hội từng khác với nhiều đường-lối tạo thành lịch sử của ta thời 
mới đây.         
 
Bản thân tôi, không rõ nền chính-trị được thay thế có nói lên được chi-tiết về lòng xót thương 
như ta thấy và các tín-hữu có bất đồng về những chi-tiết này hay không? Nhưng, để cho mục 
này bớt trừu-tượng, tôi sẽ nói thêm vài chi-tiết thường-tình và đặc biệt hơn. Chính-trị của lòng 
xót thương sẽ tạo nhiều tầm-cỡ mang tính “cộng-đoàn” trong cuộc sống chính-trị của ta, hầu 
tạo quân-bình cho sự quá tải do nền chính-trị của chủ-nghĩa cá-thể từng gây ảnh-hưởng.  
 
Tập trung nhấn mạnh như thế sẽ kéo theo điều mà tác-giả Robert Bellah gọi đó là “tiếng giọng 
thứ hai” của truyền-thống châu Mỹ, giống như những điều trước đây ta từng đặt nặng như 
“giao-ước” và “đặc-trưng dân-sự” coi đó như là hình ảnh của cộng đoàn. (*49) 
 
Vấn-đề của cộng-đoàn (đúng hơn là việc nhân rộng tính cá-nhân chủ-nghĩa) có thể sẽ trở-thành 
điều tiêu-biểu trước nhất để ta suy-tư về trật-tự chính-trị. Để có được ví-dụ cụ-thể, đối với tôi 
thì, các tín-hữu Đạo Chúa dù sẽ bất đồng về cách nào hay nhất để tháp-đặt một hệ-thống 
tương-tự và chính-trị về lòng xót thương ở thời ta sống, sẽ bao gồm việc chăm-sóc sức khoẻ 
của toàn thế-giới như là mục-tiêu cấp thời. 
 
Ở đây, tôi bắt đầu chương/đoạn này bằng cách nêu ra hai tiêu-điểm nhắm vào cuộc sống của 
Đức Giêsu. Ngài là nhân vật của Thần-Khí và là Đấng thánh thiêng đầy lòng xót thương, và các 
điểm này đều có liên-quan với nhau.  
 
Việc nối-kết hai tiêu-điểm được nhắm đến do bởi cùng một sự việc “bắt chước Chúa” từng thủ 
vai-trò cốt-yếu trong chương/đoạn này, là: Thần Khí rất xót thương. Thế nên, Ngài có lòng 
thương xót rất tột bực. Nhưng, điều gì khiến Đức Giêsu nói về Thiên-Chúa là Đấng đầy lòng 
thương xót, thế? Làm sao Ngài lại tin chắc điều này và lại tỏ lòng xót thương điều ấy đến như 
vậy? 
 
Câu trả lời đầy thuyết phục hơn cả là xác tín của Đức Giêsu nằm ở sự việc Ngài từng trải-
nghiệm cách tư riêng về Thiên-Chúa. Cũng là chuyện đáng ngờ-vực khi ta thấy việc Ngài cảm-
nhận được Thiên-Chúa đầy lòng xót thương và lòng hăng say quả cảm mà Ngài có được lại 
đơn-giản là kết-quả của sinh-hoạt tri-thức khi tìm hiểu truyền-thống, hoặc thừa-nhận rằng nếu 
dựa trên một số nền-tảng mà Ngài từng quyết-định thì đó là điều tốt đẹp nhất. Đúng hơn, thật 
có lý để ta giả-định là Ngài nói về Thiên-Chúa là Đấng đầy lòng thương xót –như cung lòng 
người mẹ-  là do trải-nghiệm tư riêng Ngài đã có về Thần Khí. 
 
Các trải-nghiệm như thế, tự nền-tảng, đã làm đảo lộn các lằn ranh biên giới của xã-hội và bằng 
vào nền văn-hoá lại đã kiến-tạo sự khác-biệt bằng cách phơi bày tính-chất đặc-trưng riêng-tư 
nhân-tạo nằm tụ bên dưới bản-đồ thực-tại xây-dựng nên xã-hội do ta thiết-đặt.(*50) 
 
Cùng một nối kết như thế hàm-ẩn bên trong cuộc sống của phong-trào các tín-hữu Đức Kitô 
vào thời tiên-khởi trong một vài thập-niên sau cái chết của Đức Giêsu. Theo tinh-thần của sách 
Công vụ Tông đồ và các thư của ông Phaolô, đó là các cộng-đoàn trong đó Thần Khí hiện-diện 
cách sống động và họ là những vị theo chủ-nghĩa rất quân-bình. Nói tóm lại, có sự nối kết nội-
tại giữa trải-nghiệm về Thần Khí có lằn ranh biên giới được phát-tán bằng đặc-trưng cùng lằn 
ranh biên thuỳ của lòng xót thương. Như thế nghĩa là: Thần Khí và lòng xót thương sẽ cùng 
chung với nhau làm một. 
 
Mối tương-quan giữa Thần-Khí và lòng xót thương còn có nghĩa đáng kể hơn. Sự sống linh-
thiêng và thế-giới hằng ngày không tách rời nhau như ta thấy trong thông-điệp và hoạt-động 
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của Đức Giêsu, bởi đôi lúc hai đặc-thù ấy cũng xuất hiện trong lịch-sử Giáo-hội và cả trong 
cuộc sống người tín-hữu nữa. 
 
Đúng hơn, với Đức Giêsu, mối tương-quan với Thần Khí đã đưa đến lòng xót thương nơi thế-
giới hàng ngày. Thành thử, cũng hệt như thế, với đồ đệ trổi bật từng bước theo thày chí thánh, 
là ông Phaolô. Ông Phaolô sử-dụng cụm-từ “lòng mến” thay cho chữ “Xót thương” mà Đức 
Giêsu từng nói đến.  
 
Thành ra, khi ông Phaolô nói đến quà tặng linh-thiêng quí-báu là “lòng mến” trong chương/đoạn 
nổi tiếng về “tình thương yêu” ở thư thứ nhất Côrinthô đoạn 13, là ông đặc-biệt bảo rằng: lòng 
thương xót đây là hoa quả đầu mùa của Thần Khí. 
 
Ảnh-hình về cuộc sống người tín-hữu Đức Kitô được tác-tạo từ hình-ảnh Đức Giêsu, cũng có 
hai tiêu-điểm đặc-thù như thế: đó là mối tương-quan với Thần Khí Chúa và sự hiện-thân của 
lòng xót thương, trong thế-giới hằng ngày ta đang sống. 
 
Ảnh-hình cuộc sống của tín-hữu cung-cấp đường-hướng và sự tăng-trưởng. Với Đức Giêsu và 
ông Phaolô, sống trong Thần Khí bắt đầu bằng tiến-trình đào sâu việc biến-cải nội-tâm vốn có 
đặc-trưng quan-trọng là lòng xót thương/trìu mến. Quả thật, tăng-trưởng trong lòng xót thương, 
là dấu chỉ của sự tăng-trưởng trong sự sống có Thần Khí Chúa ngự-trị.  
 

Chú thích: 
 
1. Luca 6: 36. Tôi có viết ba lời bàn ngăn ngắn chung quanh đoạn Tin Mừng này. Thứ nhất, 
theo truyền-thống tiên-khởi, câu này song-hành với Tin Mừng Mátthêu đoạn 5 câu 48 cho thấy: 
đây là một phần của văn bản Q. Thứ hai nữa, lời lẽ trong Tin Mừng Luca viết ở đây (tức “nhân-
hậu”) qui về câu của Mátthêu là (“trọn-hảo”). Việc sử-dụng cụm từ “trọn-hảo” là đặc-trưng ở 
văn-bản Mátthêu. Cuối cùng thì, cùng với bản-văn Kinh Thánh New English Bible, Kinh thánh 
Giêrusalem và Văn-bản kinh-điển, tôi thích cụm-từ “nhân-hậu” dịch thành “nhân-từ” (như: King 
James, RSV, và NRSV). “Đầy lòng nhân-từ” bên tiếng Anh lại có “ngụ ý” khác với “lòng nhân-
hậu”; thành thử, mãi sau này tôi mới viết về những chuyện như thế bằng thể-loại nhẹ nhàng 
hơn, nhất là ở chương này. 
 
2.Tôi có được nhận-thức và tư-tưởng này, là do từ công việc của Phyllis Trible viết trong sách 
mang tên “God and the Rhetoric of Sexuality (Philadelphia: Fortress, 1978) đặc-biệt ở chương 2 
và 3. 
 
3.Theo thứ tự, thì: sách 1Vua đoạn 3 câu 26 và sách Sáng Thế đoạn 43 câu 30. Xem Trible ở 
“God and the Rhetoric of Sexuality” tr. 31-34 
 
4.Giống như 1Vua 3: 26 trong đó vua Salomon buộc phải quyết định chọn một trong hai yêu 
cầu của các nữ-phụ bảo rằng: mình là mẹ đẻ của đứa bé. Khi vua Salomôn đề-nghị chém đứa 
trẻ làm hai mảnh để giải-quyết tranh-chấp, thì ta được bảo là mẹ thật của đứa bé thấy xúc động 
trong bụng dạ của bà. Cái hay là ở chỗ, dù bên tiếng Do-thái cũng sử dụng cụm-từ “bụng dạ”, 
như ở văn bản của King James ta thấy có giòng chữ: “lòng ruột bà thấy thương hại cho con trai 
mình.”     
 
5.Có văn-bản, lại nói sử-dụng cụm từ “can trường đàn ông thấy xúc-động: Sáng Thế Ký đoạn 
43 câu 30.      
 
6.Sách Xuất Hành đoạn 34 câu 6; Sách Ký sự quyển 2 đoạn 30 câu 9; Sách tiên-tri Nêhêmia (: 
17, 31; Thánh vịnh 103: 8; Joel 2: 13; Gioan 4: 2 
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7.Như Thánh vịnh 25: 6; 51: 1; 69: 16; 77: 9: 79: 8; 103: 4; 119: 77; 145: 9 
 
8.Sách Gêrêmia 31: 20; Bản dịch là từ Trible God and the Rhetoric of Sexuality tr. 45, 50: đối 
chiếu STK ở tr. 40-50 
 
9.Đoạn sách chú-dẫn Luca 6: 36 là ở hai chương này, tôi sử-dụng cụm-từ nói về giới-tính Thiên 
Chúa là “Cha”, từ-vựng gặp ở bản Hy-Lạp lại cũng viết: “Hãy có lòng nhân-hậu như Cha các 
người, Đấng đầy lòng nhân-từ”. 
 
9.Sách Lêvi 19: 2 
 
10.Ở đây, tôi sử-dụng cụm từ “chính trị” theo nghĩa rộng là để nói lên (như tiếng Hy Lạp gốc 
từng đề-nghị) quan-ngại về “thị thành” (tiếng Hy Lạp là: “polis” có ý nói đến “thành phố”) và rộng 
hơn nữa, có liên quan đến dáng vẻ và hình-thái của bất cứ cộng-đoàn nào trong nhân-loại. 
 
11.Sách Lêvi 19: 2. “Đấng thánh thiện”. Định-nghĩa về sự thánh-thiện đây giống như sự tinh-
sạch ở Lêvi 17: 26. Luật-lệ về tinh-sạch ta gặp ở Lêvi 11-16 cũng quan-trọng không kém, bởi 
nó là luật về sự tinh-sạch trải dài ở các chương/đoạn của sách Ngũ Thư. 
 
12.Tác giả Jerome Neyrey trong cuốn “The Social World of Luke –Acts (Peabody, MA: 
Hendrickson, 1991), tr. 275. Tác-giả đây cho thấy việc trưng-bày khía-cạnh rõ nét dễ tiếp-cận 
nhất của hệ-thống tinh-sạch của Do-thái-giáo ở Palestine: xem tr. 271-304 của sách vừa trích 
và ở cuốn khác của ông có tên là: Tin Mừng Máccô Semeia 35, nxb John H. Elliott (Decatur, 
GA: Sholars Press, 1986) tr. 91-128. Cũng nên xem thêm William Countryman, Dirt, Greed, and 
Sex (Philadelphia: Fortress, 1988), đặc biệt tr. 11-65. Countryman tập-trung trưng-bày cách 
trong sáng tương-quan giữa hệ-thống tinh-sạch và đạo-đức/chức-năng về tình dục. 
 
13.Lại có định-nghĩa vừa thoáng rộng vừa sít-sao theo cách tạo thành hệ-thống tinh-sạch. Mary 
Douglas, một nhà nhân-chủng-học khác có công-tác từng gây ảnh-hưởng lớn trong ngành kinh-
điển về Tân Ước, cũng đã định-nghĩa hệ-thống tinh-sạch một cách thông-thoáng như việc sắp 
xếp thứ-tự hệ-thống văn-hoá có trật-tự, gồm các đường lằn và ranh giới tạo thành từ-vựng hệ-
thống và văn-hoá tinh-sạch cùng đồng-nghĩa. Cũng nên xem cùng một tác-giả là cuốn: “Purity 
and Danger: An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo (London: Routledge and Kegan 
Paul, 1966). Nói một cách chặt chẽ hơn, thì: hệ-thống tinh-sạch có thể hiểu như hệ-thống sắp 
xếp được sử-dụng thật rõ nét ngoài ngôn-ngữ của sự tinh-sạch. Ở thế-giới thời Đức Giêsu, hệ-
thống tinh-sạch không theo nghĩa thông thoáng, nhưng khá chặt chẽ. 
 
14.Trích từ tác-phẩm của Neyrey là: Social World of Luke-Acts, tr. 279. 
15.Cung-cách hoạt-động của hệ-thống tinh-sạch thật ra cũng phức-tạp, nếu mô-tả theo chi-tiết 
sẽ vượt quá tầm nhìn của những gì tôi viết ở đây. Tuy nhiên, nên nhớ là một số vi-phạm thuộc 
luật tinh-sạch là lề-thói và hệ-quả khá ngắn-ngủi. Thế nên, theo nghĩa nào đó, cũng không 
nghiêm-túc cho lắm, như có ý bảo rằng: việc phạm luật như thế, là do từ đoạn viết về thời-gian 
và/hoặc đơn-giản chỉ mang tính-cách nghi-tiết, thôi. Tỉ như: việc phát-tán tinh-trùng khiến nam-
nhân ra uế-tạp mãi cho đến hôm sau mới sạch trở lại. Nhưng, do việc không tuân-giữ luật tinh-
sạch, con người đã ra uế-tạp kinh-niên. 
 
16.Tôi nói “có lẽ” là bởi danh-sách đây có đề-cập đến chuyện kẻ chăn là phạm-trù “đáng ghét” 
nhất do từ đặc-thù nghề-nghiệp gặp ở nguồn sách của Do-thái-giáo viết sau thời Đức Giêsu. 
Muốn biết thêm danh sách này, hãy tìm đọc Joachim Jeremias, Jerusalem in the Time of Jesus 
(London: SCM, 1969) tr. 304. Để có tầm nhìn quân-bình hơn, nên nhớ: kẻ chăn vào thế-kỷ thứ 
nhất bị mọi người ruồng bỏ như thế nào, hãy đọc Richard A. Horseley, The Liberation of 
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Christmas: The Infancy Narratives in Social Context (New York; Crossroad 1989) tr. 102-6; Tác 
giả Horseley kết-luận: kẻ chăn, dù sao cũng là giai-cấp nông dân, nên mới bị đẩy lùi khỏi xã-
hội.  
 
17.Tôi vẫn nghĩ: Krister Stendhal, một học-giả Tân Ước từng là Khoa Trưởng của Divinity 
School ở Harvard trước khi trở-thành Giám-mục thuộc Giáo hội Thuỵ Điển đã từng nói, và trong 
một bài nói chuyện của ông, tôi được nghe cách nay chừng 25 năm về niềm tin thần học ông 
có bảo rằng: tín-hữu Đức Kitô đều là kẻ tội lỗi “Dĩ nhiên, chúng ta là kẻ tội lỗi rất danh-dự”. 
 
18.Như E.P. Sanders từng biện-luận trong cuốn “Jesus and Judaism” (Philadelphia: Fortress, 
1985) tr. 210, kẻ tội lỗi đây được coi như những người bị ruồng bỏ, khá đáng kể. Nhưng từ-
vựng này, cũng được nhiều nhóm người khác nhau sử-dụng bên trong Do-thái-giáo để qui về 
người Do-thái-giáo khác cũng không là người biết tuân-giữ lề-luật theo chuẩn-mực của nhóm 
ấy. Cũng nên xem thêm luận-văn bổ-ích do James D. G. Dunn viết có tựa đề là: “Pharisee, 
Sinners, and Jesus” trong “The Social World of Formative Christianity and Judaism, nxb Jacob 
Neusner và nhiều người khác (Philadelphia: Fortress, 1988) tr. 264-89 (đặc biệt tr. 276-80) 
 
19.Cần làm sáng tỏ việc này: cho đến nay, tôi vẫn biết: không có câu nói nào về sự tinh-sạch lại 
liên-kết một cách rõ nét với sự trù-phú tinh-sạch và nghèo-túng với uế-tạp. Thế nhưng, hệ-
thống tinh-sạch còn hơn tổng-hợp gồm các luật về sư tinh-sạch rất rõ nét của văn-hoá. Các hệ-
thống tinh-sạch đều có cái lô-gích và cấu-trúc tạo nên ý-niệm về sự tinh-anh và uế-tạp để ta có 
thể liên-kết với các mâu-thuẫn khác, trong xã hội. 
 
20.Hãy đọc Countryman, Dirt, Greed and Sex tr. 28-30; sau khi xem xét các văn-bản từ Sách 
Ngũ Thư, tác-giả kết-luận: thật cũng quá, nếu ta bảo: văn-bản đây cho thấy mối lo-âu rộng-rãi 
về khả năng gây ô-nhiễm của nữ-giới. 
 
21.Xem bản đồ về sự tinh-sạch theo tác-giả Neyrey ở: “The Social World of Luke-Acts tr. 278-
79, trong đó có 10 vòng tròn qui-tâm vốn dĩ làm giảm-thiểu mức-độ thánh-thiện/tinh-sạch chiếu 
ra ngoài từ Đền thờ Giêrusalem. Phần trọng-tâm, là thành-phần thánh-thiện nhất của Đền Thờ, 
tức: sự thánh-thiện của mọi thứ thánh-thiện; vòng cung bên ngoài là lòng đất của Israel, vốn đã 
“thánh-thiện” rồi (và đây là một trong các nghĩa của đất lành thánh: đây, mang tính thánh-thiện 
nên phải được giữ cho thật thánh-thiện). Ngoài Israel ra, tất cả mọi nơi/mọi sự đều “uế-tạp”, 
tức: “ra khỏi bản-đồ tinh-sạch”.                              
 
22.Cộng thêm vào thuế thập-phân trả cho đền thờ và tư-tế, nhà nông Do-thái-giáo cũng là đối-
tượng bị giới cầm-quyền Hêrôđê (ở Galilê) và Rôma (ở Giuđêa) đánh thuế này. Ta thật cũng 
không biết, nếu ta trang-trải các thuế này liệu ta có được liên-tục can-dự vào ép buộc nào khả 
dĩ đe-doạ lên thể xác không, dù đôi khi cũng có. Người Do-thái-giáo nào không tuân-giữ luật-lệ 
(cả những người không đóng loại thuế này) có bị những người quyết tâm duy-trì hệ-thống tinh-
sạch khai-trừ không? Và, sự sắp xếp các sản-phẩm không chịu thuế thập-phân coi như đồ uế-
tạp và vì thế, sẽ không được người luôn giữ luật mua/bán món hàng của họ, có khi còn kéo 
theo cả chuyện tẩy chay về kinh-tế nữa. Thật khó mà biết được, việc tẩy chay này có hiệu-năng 
đến mức-độ nào. Nhưng, có thể nói được việc tẩy chay ấy thật đáng kể. Giả như ta cho rằng 
phần lớn giới quí-tộc –tức: phần đông là địa chủ- đều quyết tuân-giữ luật tinh-sạch (bởi có thể 
họ đều như thế hết, dù gia đình các trưởng-tế đều là những người trọng-yếu nắm quyền), ta 
cũng tưởng-tượng được rằng: họ từ-khước mua/bán sản-phẩm từ các nhà trồng-tỉa, trừ phi 
thuế thập-phân phải được đóng đủ. 
 
23.Việc truy-tầm các người Pharisêu lịch-sử cho thấy có khá nhiều khác biệt hệt như khi ta 
truy-tầm về Đức Giêsu lịch-sử. Nói chung thì, bức chân-dung tiêu-cực về các vị này ở nhiều 
cung vòng Kitô-hữu, và hình-ảnh của các vị này trong ngôn-ngữ bình-dân gọi họ là “bọn giả-
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hình” (và tệ hơn nữa) đều hoàn-toàn sai-lạc. Thật sự, họ là những người rất sùng đạo. Tuy 
nhiên, các học-giả nói chung, đều bất đồng ý-kiến về các vị này vào thời Đức Giêsu, nhất là về 
ảnh-hưởng và tầm hoạt-động của họ, đại loại như thế. Với tôi, xem ra xét quân-bình, thì sự 
đánh động mạnh ngang qua tranh-luận giữa các học-giả, nên đọc Dunn: “Pharisees, Sinners 
and Jesus”. 
 
24.Nhằm giải quyết sự việc nói ở đây, cũng nên đọc cuốn sách khá phổ-biến trong dân-gian 
của Hershel Shanks và nhiều người viết trong cuốn: “The Dead Sea Scrolls After Forty Years 
(Washington, DC: Biblical Archaeology Society, 1991) và một cuốn mang tính kinh-điển hơn, là: 
“Understanding the Dead Sea Scrolls, nxb Hershel Shanks (New York: Random House, 1992). 
Để bàn-luận về định-dạng Qumran, The Dead Sea Scrolls và người Essenê, hãy đọc Norman 
Golb, “The Qumran-Essene Hypothesis: A Fiction of Scholarship”, Christian Century, 9 tháng 12 
năm 1992, tr. 1138-43. 
 
25.Hai học-giả nổi tiếng thời cận-đại đã bất đồng ý-kiến với nhau về việc người Do-thái-giáo 
tuân-giữ luật tinh-sạch. Jacob Neusner một học-giả Do-thái-giáo rất nổi tiếng ở thời này lại 
nghĩ: “Người Do-thái-giáo bình thường” không tuân-giữ các luật ấy; E.P. Sanders từng viết 
nhiều về Do-thái-giáo thời ấy, cũng nghĩ là các người Do-thái-giáo từng như thế. Xem Sanders, 
Judaism: Practice and Belief, 63 before Christ Era – 66 Christ Era (Philadelphia: Trinity Press 
International, 1992), tr. 229. 
 
26.Luca 11: 42 = Matthêu 23: 23 và từ đó xem thêm tài-liệu Q (vì thế nên, đây là truyền-thống 
khá tiên-khởi). Đoạn văn này, kết-thúc bằng câu “Các người phải làm các việc này và không 
được bỏ qua những điều khác”. Kết-luận đây, có lẽ bảo rằng: Đức Giêsu chấp-thuận cho nộp 
thuế thập-phân và Ngài đơn-giản chỉ than-phiền việc chểnh-mảng các chuyện khác hệ-trọng 
hơn như sự công-chính; hoặc những câu mà mọi người quan-niệm là đã hiểu theo cách mai 
mỉa. 
 
27.Luca 11: 44, có những đoạn song song đứt khúc ở Mátthêu 23: 27. 
 
28.Máccô 7: 15 
 
29.Mátthêu 5: 8. Cũng nên xem Mátthêu 23: 25-26 = Luca 11: 39-41. Về Mátthêu 5: 8, ta không 
thể nghĩ một cách đúng-đắn rằng: Đức Giêsu từng nói câu này. Các lời này, chỉ gặp ở Tin 
Mừng Mátthêu và trong một loạt các câu hơi giống thế như “có cấu trúc” hẳn-hòi để ăn khớp 
với bối-cảnh văn-chương/ngôn-ngữ (Bài Giảng Trên Núi). Mạch-lạc rõ ràng được dính-kết với 
những lời đích-thực của Đức Giêsu mà nhiều người cho biết ý chính của những gì được bảo về 
sự tinh-sạch, cho dù Ngài đích-thị không nói những lời tương-tự. 
 
30.Luca 10: 29-37. 
 
31.Máccô 5: 1-20. Trong khuôn khổ này, câu truyện kể chứa-đựng nhiều yếu-tố biểu-trưng, 
thành thử thật khó mà định-vị xem diễn-trình kéo dài như thế có trải dài các sự-kiện lịch-sử nằm 
đằng sau không. Tuy nhiên, vấn-đề là truyện kể theo hình-thức hiện-tại, lại phát-tán thứ vũ-trụ 
biểu-trưng của hệ-thống tinh-sạch. 
 
32.Câu này do tự sách kinh-điển mới rất quan-trọng về Đức Giêsu do tác-giả John Dominic 
Crossan chủ-trương, đó là cuốn “The Historical Jesus: The Life of a Mediterranean Jewish 
Peasant (SanFrancisco: HarperSanFrancisco, 1991). Tác-giả Crossan thấy được tính “Hội-sinh 
rộng mở” là một trong hai khía-cạnh rất có ý-nghĩa truyền-thống về hoạt-động của Đức Giêsu; 
phần kia là “việc chữa lành miễn phí” chuyên giúp tiếp-cận quyền-bính thánh-thiêng ngoài 
thẩm-quyền tôn-giáo đã lập sẵn. 
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33.Việc dùng cụm-từ “uế-tạp” ở đây, dĩ nhiên được hiểu theo nghĩa “ô uế” về xác-thể (dù nhiều 
vị đồng bàn với Đức Giêsu cũng đang trong tình-trạng rất “uế-tạp”). Đúng hơn, đây mang ý-
nghĩa có sẵn trong hệ-thống tinh-sạch. 
 
34.Và, tình bằng-hữu đồng bàn với Đức Giêsu không đơn-giản quay về với “bữa tiệc ly”. Ta 
cũng chẳng hề biết Đức Giêsu có đích-thực buổi tiệc cuối cùng ấy với đồ-đệ Ngài hay không, 
tức là: bữa ăn ấy, các yếu-tố thực-phẩm (gồm bánh và rượu) lại bao gồm ý-nghĩa đặc biệt. 
Truyện kể về buổi Tiệc Ly ở Tin Mừng có thể chỉ là sản-phẩm của cộng đoàn tiên-khởi viết về 
nghi-thức phôi-thai của truyền-thống ăn uống, hơn là sự gợi nhớ lịch-sử về buổi tối cuối cùng 
trong đời Đức Giêsu. Trường hợp này, xem ra không có gì vượt quá cụm từ “không biết rõ”. 
 
35.Elisabeth Schũssler, In Memory of Her (New York: Crossroad, 1985) tr. 106-10, 115-18. 
 
36.Xem lời bàn ở Walter Wink, Engaging the Powers (Minneapolis: Fortress, 1992) tr. 129: “Dù 
chỉ một lần đối đầu với nữ-giới trong suốt 4 Tin Mừng, Đức Giêsu cũng phạm phải nhiều thứ 
hơn, vào thời Ngài”, muốn xem tác-giả Wink coi đoạn này như thế nào hãy đọc tr. 129-34. 
Toàn-bộ chương/đoạn về “hệ-thống khuynh-loát” của Do-thái-giáo ở Palestine hồi thế-kỷ thứ 
nhất, và việc Đức Giêsu đáp trả thái-độ ấy (tr. 109-37) vẫn liên-tục được đề-cập ở chương này. 
 
37.Luca 7: 36-50; 10: 38-42; Máccô 7: 24-30 
 
38.Các câu trích ở đây, được sử-dụng nhiều lần trong cuốn “Schũssler Fiorenza, In Memory of 
Her. 
 
39.Công vụ Tông đồ 8: 26-40 
 
40.Xem Đệ Nhị Luật 23: 1. Quan thái-giám ghi ở sách Công vụ Tông đồ lại là dân ngoại, tức: 
ngoài hệ-thống tinh-sạch Do-thai-giáo. Nhưng luận-điểm ở đây lại vẫn ghi rằng: với tư-cách là 
thái-giám, ông ta đã hồi-hướng quay về với Do-thái-giáo. 
 
41.Thư Gala1t 3: 28 
 
42.Điều quan-trọng cần ghi nhớ, là: theo nhận-định của phần đông các học-giả, thì: ông Phaolô 
không là người viết các thư mục-vụ (Thứ thứ nhất và thứ hai gửi Timôthê và thư gửi Titô). Vốn 
phản-ảnh thái-độ hoàn-toàn khác hẳn với phụ-nữ, đặc-biệt ở “văn-bản dùng làm chứng-cứ” cổ-
điển do những ngươi chống-đối việc phong chức cho phụ nữ như ở thư thứ hai Timôthê 2: 8-
15. Vào lúc thư mục vụ được viết ra hồi đầu thế kỷ thứ hai, động-thái qui-ước của các tổ-phụ 
đối xử với phụ-nữ cũng trở về lại phong-trào này. Dù tác-giả thư mục-vụ được biết là đã viết 
vào thế hệ thứ hai hoặc thứ ba của những người theo chân Phaolô, nhưng thật ra ta vẫn có thể 
cho rằng: ông này lại là người đã tìm cách phá-đổ thuyết triệt-để của Phaolô. Và, khi những 
người bị lật đều đã khuất rồi, mọi người lại quay về với qui ước cũ. 
 
43.Thường làm nhiều người ngạc nhiên không ít khi biết rằng: Cựu Ước ít có nói đến các luật-
lệ về đồng tính luyến ái. Cấm đoán này được ghi ở Lêvi 18: 22 và hình phạt lại được ghi ở Lêvi 
20: 13. 
 
44.Cũng nên đọc Countryman, Dirt, Greed and Sex. Tác-giả Countryman biện-luận rằng: hiện-
tượng đồng tính luyến ái lại là vấn-đề về tinh-sạch ở trong Do-thái-giáo và việc tinh-sạch nội-tại 
ghi ở Tân Ước lại đã phủ-định những gì được luật về tinh-sạch từng đề-cập đến chuyện đồng 
tính luyến ái, tôi thấy được tính lô-gích nơi lập-luận này 
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45.Qui về Galát 3: 28, có trích trước đây                         
 
46.Cộng thêm vào với sách của Countryman: Dirt, Gree and Sex, ta cũng nên đọc “Robin 
Scroggs, The New Testament and Homosexuality (Philadelphia: Fortress, 1993). Hai cuốn về 
“kinh thánh” đều hiểu rằng: giới-chức có thẩm-quyền ở Kinh Sách lại gần với chủ-trương triệt-
để, nhưng dù sao cũng đưa ra trường-hợp về tính tương-hợp của chuyện đồng tính luyến ái và 
Đạo Chúa ở Sylvia Pennington, Good News for Modern Gays, và cuốn của Letha Scanzoni viết 
chung với Virginia Mollenkott, Is the Homosexual My Neighbor?” (SanFrancisco: Harper & Row, 
1980). Trong các bài viết về đề-tài này, có cuốn cũng nên đọc của John J. McNeil 
“Homosexuality: Challenging the Church to Grow”, Christian Century, 11-3-1987, tr. 242-46 
 
47.Đặc biệt nên xem Robert Bellah và nhiều người cùng viết Habits of the Heart (Berkeley” 
University of California Press, 1985). Đặt nền-tảng trên nghiên-cứu bao-quát về người Mỹ 
trung-lưu có biện-luận bảo rằng: yếu-tố thống-lĩnh về đặc-trưng châu Mỹ là chủ-nghĩa cá-thể 
gây ảnh-hưởng lên mọi thứ và mọi sự, từ tình yêu cho đến công việc của hôn-nhân, từ chính-trị 
và sự công chính cho chí tôn-giáo. Cũng nên đọc cuốn tiếp theo của Bellah  và những người 
cùng viết trong The Good Society (New York: Alfred A. Knof, 1991). 
 
48.Xem Bellah và những người cùng viết trong “Habits of the Heart” và “The Good Society. 
 
49.Bằng vào cụm-từ “is-ness”, tôi muốn diễn-tả khái-niệm hơi khó những thật rõ đó là “is” là thứ 
biệt-lập khỏi bản-đồ mà ta từng kiến-tạo đây, là Bản đồ xã-hội vốn dĩ đặt căn-bản trên các 
khác-biệt do văn-hoá đem lại. Bản-đồ này trở-thành nguồn-gốc của việc định-dạng, kiến tạo 
nên sự khác-biệt về tính xã-hội và cả ranh-giới xã-hội nữa. Nhưng, mọi sự trên bản đồ này, đều 
là cấu-trúc nhân-tạo áp-đặt trên ta những gì “is (=là)” và những gì chúng ta “là=are” bên dưới 
thế-giới này, chúng ta dựng xây bằng ngôn-ngữ, đó là “is-ness”     
 
50.Bằng vào cụm-từ “is-ness”, tôi muốn diễn-tả khái-niệm hơi khó những thật rõ đó là “is” là thứ 
biệt-lập khỏi bản-đồ mà ta từng kiến-tạo đây, là Bản đồ xã-hội vốn dĩ đặt căn-bản trên các 
khác-biệt do văn-hoá đem lại. Bản-đồ này trở-thành nguồn-gốc của việc định-dạng, kiến tạo 
nên sự khác-biệt về tính xã-hội và cả ranh-giới xã-hội nữa. Nhưng, mọi sự trên bản đồ này, đều 
là cấu-trúc nhân-tạo áp-đặt trên ta những gì “is (=là)” và những gì chúng ta “là=are” bên dưới 
thế-giới này, chúng ta dựng xây bằng ngôn-ngữ, đó là “is-ness”     
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                      Chương 4 
Đức Giêsu và Khôn-Ngoan 

Bậc Thày khôn-ngoan thay thế 
  

Khôn ngoan, là một trong các khái-niệm quan-trọng vào bậc nhất, giúp ta am-hiểu những gì 
trong sách Tân-Ước viết về Đức Giêsu. Khái-niệm này thật trọng-yếu, vì hai lý-do. Một, Đức 
Giêsu là Bậc Thày Khôn Ngoan. Vấn-đề này, hầu hết các học-giả hôm nay khi nghiên-cứu về 
Đức Giêsu, đều đồng ý như thế.  
 
Tất cả các danh-xưng khác nói về Ngài, đều thuộc về Đức Giêsu-trước-ngày-Phục-Sinh, Ngài là 
Bậc Thày Khôn ngoan, một hiền-nhân, tức: danh-xưng được gán cho các bậc thày khôn ngoan 
(*1). 
 
Đằng khác, sách Tân Ước lại cũng giới-thiệu Đức Giêsu là Hiện thân hoặc sự Khôn Ngoan 
Thần-thánh, đã Nhập-thể. Ở chương này, ta xem Đức Giêsu như Bậc Thày Khôn ngoan. Và ở 
chương tiếp, ta cũng xem Ngài như sự “Khôn Ngoan của Thiên-Chúa”. 
 
Chủ-đề “Khôn Ngoan”, thật rất rộng. Về nền-tảng, Khôn-ngoan tập-trung mọi quan-ngại về việc 
làm sao để sống còn. Điều này, chủ-yếu nói về bản-chất đích-thực của Khôn-ngoan và làm sao 
để sống được cuộc sống thích-hợp với thực-tại. 
 
Trọng-tâm việc này, là khái-niệm về đường-lối hoặc “con lộ” dẫn ta đi. Quả thật, có hai đường-
lối hoặc cách-thức để thực-hiện: một, là đường-lối khôn-ngoan; còn, “con lộ” kia lại cũng bẽ-
bàng. Các bậc thày khôn-ngoan nói về hai đường-lối này, bằng việc đề-xướng đường-hướng 
tương-tự và vào việc cảnh-báo hệ-quả xảy đến, nếu ta theo “con lộ” kia.  
 
Có hai loại khôn-ngoan và hai loại hiền-nhân. Khôn-ngoan dễ thấy nhất, là khôn-ngoan theo 
qui-ước. Bậc thày khôn-ngoan ấy, cũng là hiền-nhân theo qui-ước. Đây là thứ khôn-ngoan 
chính của văn-hoá, tức: “những gì mọi người đều biết”, còn gọi là hiểu/biết rất văn-hoá, hiểu 
theo cách thực-dụng, để còn sống. Chuyện này, ta sẽ bàn nhiều ở chương tiếp.   
 
Thể-loại khác, là khôn-ngoan phá đổ và thay thế. Khôn-ngoan đây, chuyên cật vấn và huỷ-hoại 
thể-loại khôn-ngoan qui-ước, tức: nói theo cung-cách khác hẳn. Bậc thày khôn-ngoan đây, là 
hiền-nhân gây vỡ đổ bao gồm một số các nhân-vật nổi-bật trong lịch-sử của đạo-giáo. 
 
Với Đạo ở phương Đông, có hai bậc thày khôn-ngoan tạo nhiều vỡ/đổ nhất đối với thế-giới 
phàm-trần, là Lão-Tử và Phật Thích Ca (*2). Lão-tử chuyên dạy cách đưa dẫn con người ra 
khỏi nhận-thức cũng như giá-trị của qui-ước; và định-hướng họ đi vào cuộc sống ăn khớp với 
“Đạo” thực. Còn, trọng-tâm giáo-huấn của Đức Phật, là hình-ảnh của đường lối, tức: “Bản ngã” 
dẫn con người ra khỏi thế-giới của qui-ước, để rồi bám víu vào việc khai-minh và nhân-hậu. 
 
Cội-nguồn của triết-lý phương Tây, là đấng thánh hiền Socrates từng khuyên-dạy về thứ khôn-
ngoan chuyên lật đổ vốn dính-dự cư-dân thành Athens, bằng việc xem xét rất kỹ các qui-ước 
định-hình cho sự sống của họ. Chính cố gắng này đã khiến ông bị hành-hình (*3). 
 
Khôn-ngoan của bậc hiền-nhân chuyên lật đổ, là khôn-ngoan của “con lộ ít người sử-dụng” 
(*4). Chính đó là công việc của Đức Giêsu, tức: khôn-ngoan mà Ngài từng nói về “con lộ chật 
hẹp” dẫn vào sự sống, phá đổ “đường-lối lộng hành” từng được nhiều người đeo đuổi, để rồi 
cuối cùng lại cũng đi đến tàn-lụi (*5) 
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Muốn thấy “con lộ chật-hẹp” mà Đức Giêsu tỏ-bày, hoặc sự khôn-ngoan lật đổ và thay thế Ngài 
từng đề-cập, tưởng cũng nên xem xét cả hai chuyện: làm sao và có nghĩa gì, từ sự khôn-ngoan 
do Ngài dạy (*6).       

 

Khôn-ngoan, Ngài dạy ra sao: cách ngôn và dụ ngôn    
 
Hình-thức giảng/dạy do Đức Giêsu thực-hiện với tư cách là Bậc thày chuyên giảng thuyết, 
bằng cách-ngôn và dụ-ngôn. Cách-ngôn bao giờ cũng ngắn/gọn, gồm những lời nói đáng ghi 
nhớ, cùng những câu “pha trò” rất ý-nhị. Dĩ nhiên, ai cũng biết rằng dụ-ngôn là những câu 
truyện kể ngắn, rất dễ hiểu. Cả hai loại, cách-ngôn và dụ-ngôn, đều là lối nói cơ-bản được Đức 
Giêsu tỏ-bày giúp người nghe tiếp-xúc thẳng với tiếng/giọng của Ngài trước-ngày-Phục-Sinh. 
Lạ lùng thay, việc gây nhiều ấn-tượng ta được biết về Đức Giêsu, cho thấy Ngài là Bậc thày kể 
truyện và là Người kể chuyên “pha trò” vui vẻ. 
 
Các cách-ngôn và ẩn-dụ được Đức Giêsu sử-dụng, đều trở nên linh-hoạt theo cách riêng biệt: 
tất cả, là hình-thức nói-năng, chào mời. Đức Giêsu sử-dụng loại-hình như thế, là để mời chào 
người nghe thấy được những điều mà có lẽ họ không nhận thấy, tức: một hình-thức nói-năng 
gây tưởng nhớ cũng rất nhiều. Chúng gợi nhiều tưởng-tượng để rồi đưa vào hành-động, tức: 
đề-nghị thêm nhiều từ-vựng và mời/chào mọi người hãy thay-đổi nhận-thức mà xưa nay họ vẫn 
có. 
 
Cách-ngôn Đức Giêsu sử-dụng có đến cả trăm câu, quyết ngưng-đọng việc kết-loại nhận-thức 
mời mọc có khi còn đi xa hơn thế(*7). Như câu nói: “Các ngươi không thể làm tôi hai chủ được”, 
“Các người không thể gặt hái chất nho, từ đám bụi gai ngoài rừng”, “Kẻ mù lại dắt người mù, rồi 
thì cả hai lăn cù xuống hố”, “Hãy để người chết chôn kẻ chết”, “Ngươi sàng lọc từng con muỗi, 
nhưng lại ngốn cả lạc đà, vào trong bụng”… Tất cả, đều là những câu nói ngắn gọn, khơi dậy 
nhiều ý-nghĩa hơn những gì người ấy nói ra và mời/chào người nghe xem xét đôi điều mà có lẽ 
họ không hề nhìn thấy (*8). 
 
Muốn xem cách-ngôn hoạt-động như một hình-thức nói-năng, ta cũng nên tưởng-tượng ra rằng 
chúng được đề-cập chỉ một lần một, mà thôi. Nói chung, đó là dạng-thức xuất hiện ở mọi Tin 
Mừng, tức: nơi tập-trung mọi biểu-hiện đề ra như bộ sưu-tập; nhưng ta cũng nên tưởng-tượng 
các lời nói ấy như thành-phần của các bài dạy bằng lời từ môi miệng Đức Giêsu, thường sử-
dụng như câu nói đơn độc. Bởi, các bậc thày giảng dạy bằng lời, thường gom chung các câu 
ngắn gọn làm thành xâu/chuỗi hầu quản-chế chức-năng và đánh bại mục đích của từng lời nói 
ra. 
 
Ban đầu, tôi nhận ra được điều này khi xem bộ phim tập Hollywood nói về Đức Giêsu đúng vào 
lúc Ngài giảng về “Tám Mối Phúc Thật”, còn gọi là: “Bài Giảng Trên Núi” tóm lược trong chỉ một 
bài gồm các cách-ngôn do Ngài bộc-lộ suốt 3 chương/đoạn ở Tin Mừng Mátthêu (*9).  
 
Mới chỉ xem nửa chừng đoạn phim này, tôi đã muốn la lên: “Hãy Ngừng! Ngừng lại một phút 
đi!” Lý do, là bởi: đoạn phim này đưa ra quá nhiều chủ-đề, mà phần lớn các chủ-đề ấy lại gợi 
thêm nhiều ý khác đến độ chúng dính-kết vào với nhau, không còn chỗ để chen thêm ý-kiến 
nữa.  
 
Thật ra thì, sự thể không làm sao xảy ra được như vậy. Là, vị thuyết giảng bằng miệng, đặc-
biệt là Bậc thày khôn-ngoan như Đức Giêsu, lại càng không làm như thế. Đúng hơn, câu nói 
riêng rẽ của Ngài đòi người nghe phải suy-tư, rất nhiều thời. Bởi, những câu nói đầy khích-
động như thế, lại cố ý đưa người nghe đi vào nhận-thức mới, đòi hỏi người nghe phải có thời-
gian mới tiêu-hoá được. 
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Thành thử, ta cũng nên tưởng tượng ra rằng: những câu như thế chỉ được nói ra khỏi miệng 
từng lần một (*10). Có những câu, lại được nhiều người cùng lúc nói tuốt luột ngoài môi miệng, 
không dọn trước, cũng chẳng cần sửa soạn cho kỹ như tư-tưởng trong đó vẫn như buông lửng 
trên không, chờ thời để chín mùi. Có những câu, lại là đề-tài bài giảng-dạy dài đằng-đẵng, tức: 
thể-loại văn nói đầy ý-nghĩa, xuất từ các bài thuyết-trình phải kéo dài rất nhiều ngày mới hiểu 
được.                       
 
Cũng nên tưởng-tượng các câu cách-ngôn đưa ra rất nhiều lần. Không bậc thuyết-giảng nào –
dù là thuyết-trình-viên thỉnh-giảng hay ai đó-  lại sử-dụng câu pha trò ý-nhị duy-nhất chỉ một lần 
mà thôi. Chính vì thế, mà: bối-cảnh văn-chương đặc-biệt của các câu nói ở Tin Mừng, không 
thể là bối-cảnh độc-nhất mà người nghe được biết.  
 
Bối-cảnh ngôn-ngữ như thế, đôi lúc lại chứa đựng một số đầu mối như để áp-dụng thứ cách-
ngôn nào đó mà thôi, nhưng vẫn minh-hoạ để tưởng-tượng mỗi câu cách-ngôn như mẩu suy-tư 
phát-biểu bằng miệng, trong bối-cảnh rộng ở thế-giới đời thường của Đức Giêsu. 
 
Thêm vào đó, việc biểu-hiện cách-ngôn tương-tự đều đã hơn một lần xuất khỏi miệng, lại bao-
hàm nhiều điểm lâu dài hơn. Những gì ta nghe biết ở Tin Mừng, lại là cốt-tuỷ (hoặc ý chính) của 
những câu cần ghi nhớ, được người phát-biểu nói ra nhiều lần –mà ý-nghĩa vang vọng khiến 
người nghe còn nhớ mãi như trọng-tâm của bài thuyết-trình hoặc đối-thoại dài hơn thế (*11). 
 
Muốn xem những câu nói như thế có tác-dụng ra sao, cũng nên quay về lại với danh sách các 
ví-dụ được trích ở trang về trước. Đôi lúc, chính nội-dung bao gồm ý-tưởng tươi mát khiến ta 
ngưng lại, như câu nói bảo rằng: “Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết” 
 
Câu này thật bí-hiểm, vừa đánh động lại vừa khiêu-khích nữa. Lối sống chất chồng lên cuộc 
sống thuộc lãnh-vực của sự chết, lại khác nữa. (*12) Các câu ấy, mời ta đi vào một suy-niệm, 
hỏi rằng: những ai hoặc những gì gọi được là đã chết? Và những gì mang ý-nghĩa di-dời khỏi 
vùng đất từng là chốn miền của kẻ chết, đây? 
 
Câu tiếp đây, lại cũng tươi mát về nội-dung, khi khẳng-định rằng: “Ngươi sàng lọc từng con 
muỗi, nhưng lại ngốn cả lạc đà vào trong họng” (*13). Câu này, về hình-ảnh trông thật nực 
cười, nhưng cũng đượm chút “cắn cấu”, chỉ thế thôi.  
 
Ở mặt ngoài, câu này chĩa thẳng vào hành-động bênh-vực hệ-thống tinh-sạch, nó mời người 
nghe có được quan-ngại về sự tinh-sạch như một thứ gì tương-tự sự ngu-xuẩn, cốt gạn/lọc đôi 
điều nhỏ bé trong khi đó lại ngốn/nuốt thứ gì đó khá to đùng. Thực-chất câu chuyện nằm ở chỗ: 
lạc-đà là loài thú uế-tạp được chêm vào câu truyện là để nói lên tính cách mai-mỉa của cách-
ngôn. 
 
Nhiều lúc, nội-dung câu nói còn diễn-tả đôi điều mà tất cả mọi người đều coi như sự thật, 
nhưng chúng lại mời họ áp-dụng sự-thật rất chung chung ấy vào với tình-huống có trong tay, 
như câu nói bảo rằng: Không ai làm tôi hai chủ.” (*14) 
 
Thế-giới thời xưa cổ, tất cả mọi người đều biết: mình không thể làm nô-lệ cho hai ông chủ 
được, là thế. Câu nói đây, vì thế, khơi dậy lập tức sự đồng-thuận, rất chắc nịch. Rõ ràng là, 
điều này cốt ý áp-dụng cho những gì khác với nghĩa đen chuyên nói về bầy tôi mọi hoặc nô lệ. 
Vậy thì, ví dụ ấy ám-chỉ điều gì đây? Những ai hoặc những gì có nghĩa là “hai chủ” được cách-
ngôn đề-cập đến? Chuyện này áp-dụng cho những ai, cho việc gì?  
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Cũng thế, câu nói sau đây là sự thật hiển-nhiên ai cũng biết, nhưng nó mời người nghe suy-
nghĩ về việc áp-dụng cho ai, vào việc gì: “Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai, làm sao bẻ 
được vả, trong bụi rậm, làm gì hái được nho.” (Luca 6: 44) 
 
Lại nữa, người nghe Đức Giêsu giảng (và cả ta nữa) đều sẽ bảo: “Vâng. Ngài nói rất đúng.” 
Nhưng, nhận-xét này đúng thật đến độ nào? Hoặc: ẩn-dụ đây cốt ý nói lên điều gì? Đâu là bài 
học rút từ đó? 
 
Còn câu khác, lại vẫn bảo: “Người mù lại dắt mù, cả hai ắt lại sa xuống hố? (Lc 6: 39) 
 
Vâng. Đó là những gì có thể xảy ra. Nhưng, ý-nghĩa của ẩn-dụ đây, áp-dụng vào trường-hợp 
nào? Người nghe Đức Giêsu giảng, ắt phải là người được mời/chào hãy xem phương-cách 
nào khả dĩ đưa những chuyện như thế vào hố sâu của người mù; và hẳn những ai theo đường 
lối ấy cũng chịu hệ-quả của mù loà, mà thôi. Nhưng, mù loà tượng trưng cho những gì? 
 
Chính vì thế, cách-ngôn xuất từ miệng Đức Giêsu được người nghe hiểu rõ như sự kết-tinh 
đáng nhớ về nhận-thức mời mọi người thử nhìn vào nhận xét này nhiều hơn nữa. Và cũng thế, 
các dụ-ngôn Đức Giêsu dùng, cũng mang tính mời/chào theo cùng một hình-thức như truyện 
kể.  
 
Giống như cách-ngôn, cũng nên được hiểu là những câu nói lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Tương 
tự như chuyện không người nào sử-dụng cách-ngôn lại pha trò ý-nhị chỉ một lần rồi thôi. Cũng 
thế, không ai kể truyện dụ-ngôn chỉ một lần rồi thôi. Thành thử, các bối cảnh ở Tin Mừng không 
chỉ mô tả để ta biết chỉ duy nhất một lần một, mà là được kể rất nhiều lần (*17) 
 
Một số truyện dụ-ngôn do Đức Giêsu sử-dụng cũng rất ngắn. Ngắn gọn, như cách-ngôn ở đời, 
duy có chút khác-biệt là ở chỗ: chúng là truyện để kể cho người nghe học hỏi. Ta cũng nên 
tưởng-tượng các truyện dụ-ngôn ngắn gọn này từng được nói ra như các câu cách-ngôn ở đời 
thường, tức những câu nói đầy ẩn-dụ tự chúng đã hoàn-tất, như các câu sau đây: 
 
“Nước Thiên Chúa giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất 
cả bột dậy men." (Lc 13: 21) 
 
“Nước Trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả 
bột dậy men." (Mt 13: 33) 
 
“Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền 
chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy.” (Mt 13: 44) 
 
Tuy nhiên, một số truyện dụ-ngôn lại là những câu truyện kể trọn vẹn đủ mọi tuồng-tích rất đặc-
trưng. Trong quá-trình kể lể, người nghe có thể tưởng-tượng thêm theo cách khác-biệt và kéo 
dài tuỳ hứng. Quả là chuyện bổ-ích, nếu ta xem xét truyện dụ-ngôn kéo dài có sẵn ở Tin Mừng 
như bài tóm-lược sự việc diễn-tiến cách dông-dài, tuỳ tình-huống cho phép.  
 
Chẳng hạn, rất dễ tưởng-tượng ra câu truyện về cuộc sống của người con đi hoang ở xứ miền 
xa xôi theo cách sáng-tạo như Đức Giêsu từng kể; hoặc kéo dài câu truyện tại nhiều nơi chốn 
khác nhau, như: truyện người Samaritanô nhân-hiền. Bởi lẽ, những câu truyện như thế, ban 
đầu chỉ là câu truyện truyền khẩu chứ không kịch-tính có sắp đặt như Tin Mừng ghi chú từng 
chi-tiết một. 
 



68 

 

Cũng cần xét xem làm sao các câu truyện như thế lại là truyện truyền khẩu. Trong khi cách-
ngôn làm ngưng đọng đầu óc con người khiến họ tưởng-tượng thêm bằng việc kết-tinh nhận-
thức mang tính-chất rất khích-động.  
 
Nói tóm lại, thì: truyện kể dài dòng có tác-dụng khác hẳn. Vốn dĩ là truyện kể nghe rôm-rả, 
chúng thường lôi cuốn người nghe đi vào thế-giới của cổ-tích, rất đáng kể. Tiếp đó, chúng còn 
mời chào người nghe xem xét đôi điều nào khác dựa theo lằn sáng chiếu rọi có từ thế-giới kể 
truyện cổ tích vẫn có tuồng tích xảy đến, trông như thật (*19).               
 
Một đôi lúc, sự mời/chào thật rõ rệt, lúc đầu là câu hỏi như Tin Mừng có ghi: “Sao các người 
không tự mình xét xem cái gì là phải? (Lc 12: 57). Sau đó, lại cũng một câu tương-tự ở Tin 
Mừng Mátthêu, từng hỏi: “Các ông nghĩ sao? Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với 
người thứ nhất: "Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho.” (Mt 21: 28)   
 
Cả những khi, truyện kể không nói rõ ra như thế, thì lời mời/chào vẫn cứ mặc-nhiên hàm ngụ ở 
bên trong. Lời mời gọi, không giống như một ước vọng người nghe sẽ làm, như lệnh truyền 
“Chớ làm việc này…” nhưng đúng hơn, một đề-nghị như câu: “Hãy xem cách này…”  
 
Vốn chỉ là hình-thức nói-năng, truyện dụ-ngôn không dấy lên một lệnh-truyền từ bên ngoài. 
Chúng không kêu gọi thẩm-quyền thánh thiêng, như các câu lệnh của người ban-hành lề-luật 
thánh như những câu ở Cựu Ước: “Các người không được làm như thế…, lệnh truyền của Đức 
Chúa”; hoặc, như câu phán của ngôn sứ: “Hãy nghe lời Đức Chúa nói…”). Đúng hơn, thẩm-
quyền ở lại nơi họ -đó là: với khả-năng can-dự và ảnh-hưởng lên sức tưởng tượng của chính 
mình. Tiếng/giọng của họ lại cũng là lời chào/mời hơn là lệnh truyền cho người nghe theo. 
 
Vì thế nên, là Bậc thày khôn-ngoan, Đức Giêsu lại đã sử-dụng các câu cách-ngôn và truyện dụ-
ngôn là để mời/chào người nghe thấy được đường-lối mới, tự nền-tảng. Kêu gọi đây là một 
tưởng-tượng ra chỗ nào đó trong ta ngự-trị hình-ảnh của thực-tại và ảnh-hình sự sống của 
chính ta. Lời mời chào đây là cung-cách khác-biệt để thấy, để nhìn các ảnh-hình khác-biệt hầu 
định-dạng việc ta hiểu thế nào về chính sự sống.  
 
Tập-trung nhấn-mạnh lên việc “nhìn và thấy” ngang qua thông-điệp Ngài gửi đến. Hệt như câu 
nói ở Tin Mừng Máccô từng ghi rõ: “Sao anh em lại bàn tán về chuyện anh em không có bánh? 
Anh em chưa hiểu chưa thấu sao? Lòng anh em ngu muội thế! (Mc 8: 18). Lại cũng có những 
người bị chứng mù/loà khiến khổ sở vì việc nhìn và thấy.  
 
Từ đó, người người đều đã rõ sự khác-biệt nơi câu nói ở Tin Mừng, từng bảo rằng: “Đèn của 
thân thể là con mắt. Vậy nếu mắt anh sáng, thì toàn thân anh sẽ sáng. Còn nếu mắt anh xấu, 
thì toàn thân anh sẽ tối. Vậy nếu ánh sáng nơi anh lại thành bóng tối, thì tối biết chừng nào!” 
(Mt 6: 22-23); hoặc, từ câu nói: “Đèn của thân thể là con mắt của anh. Khi mắt anh sáng, thì 
toàn thân anh cũng sáng. Nhưng khi mắt anh xấu, thì thân anh cũng tối. Vậy hãy coi chừng kẻo 
ánh sáng nơi anh lại thành bóng tối. Nếu toàn thân anh sáng, không có phần nào tối tăm, thì nó 
sẽ sáng hoàn toàn, như khi đèn toả sáng chiếu soi anh." (Lc 11: 34-35) 
 
Làm sao ta biết được rằng: những gì ta thấy sẽ định-đoạt con lộ giúp ta đi, đường-lối ta từng 
sống. Thế đó, là sự việc Làm sao Đức Giêsu lại có thể là Bậc thày khôn-ngoan. Nay trở về với 
câu hỏi điều gì làm nội-dung nơi giáo-huấn Ngài từng dạy.  
 
Đức Giêsu sử-dụng các hình-thức mời/chào và khích-động trong giảng dạy như cách-ngôn và 
các câu truyện dụ-ngôn là để lật đổ các đường-lối mang tính qui-ước để nhìn và sống; và để 
mời chào người nghe có lối sống rất thay đổi.  
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Là Bậc thày khôn ngoan, Đức Giêsu ngay từ đầu, không là Bậc Thày đề-xướng thông-tin (tức: 
những gì cần tin tưởng) hoặc về luân-lý/đạo-đức (tức: làm sao ta biết cách mà hành-xử), 
nhưng Ngài là Bậc Thày của đường-lối hoặc “con lộ” của đổi thay. Đường-lối thay-đổi từ góc độ 
này đến đường lối khác? Từ sự sống trong thế-giới của khôn-ngoan theo qui-ước đến với thế-
giới tập-trung vào Thiên-Chúa.   
 

Khôn-ngoan theo qui-ước 
 
Trước nhất, ta cũng nên nhìn vào khía-cạnh đối-nghịch giữa khôn-ngoan-lật-đổ và khôn-ngoan-
thay-thế do Đức Giêsu đề ra, tức: cần thay đổi khôn-ngoan qui-ước. Có hiểu khôn-ngoan ấy là 
gì và nó hoạt-động ra sao, ta mới có được điều-kiện thuận-lợi để diễn-giải sứ-điệp Ngài gửi 
đến; và hiểu được sứ-điệp của Đạo ở các thư do ông Phaolô viết và ở truyền-thống rất thánh 
thiêng. Khôn-ngoan đây, cũng toả ngời nhiều lằn sáng soi rọi để ta hiểu rõ hơn nữa. 
 
Khôn-ngoan qui-ước, là ý-thức thống-lĩnh mà bất cứ văn-hoá nào cũng đều làm thế. Khôn-
ngoan đây, là sự hiểu biết có văn-hoá về đường-lối mọi việc (trong đó có tầm-nhìn về thế-giới 
hoặc ảnh-hình của thực-tại) và hiểu biết cung-cách sống-động (trong đó có cả đặc-trưng sống 
còn, nữa). Đây, là “những gì mọi người hiểu” cả về thế-giới trong đó ta sống có giao-tế ngang 
qua tiến-trình nhiều tăng-trưởng.  
 
Khôn-ngoan đây, lại là việc “dựng xây thực-tại xã-hội có văn-hoá”; và, là công việc nội-tại-hoá 
công-cuộc xây-dựng bên trong tâm-thân mỗi cá-thể. Thành thử, đó là ý-thức đã thấm-nhuần 
nền văn-hoá, tức: ý-thức do văn-hoá hoặc truyền-thống định-dạng ra nó. 
 
Dù nội-dung trong đó vẫn thay-đổi từ văn-hoá này sang trạng-thái khác, khôn-ngoan qui-ước 
cũng sẻ-san nhiều đặc-trưng chung chung, nhờ văn-hoá. Không chỉ đặc-trưng chung chung 
mới định-hình được khôn-ngoan qui-ước, nhưng các đặc-trưng này/khác vẫn nói lên cung-cách 
hoạt-động trong cuộc sống của ta. Mọi đặc-trưng, vẫn vận-dụng để ta thấy: cuộc sống hài-hoà 
với khôn-ngoan qui-ước không bị ý-thức thống-lĩnh thế-giới ngoài đời của Do-thái-giáo vào đầu 
thế-kỷ, nhưng nó là ý-thức thống-lĩnh ở thời-đại và văn-hoá của ta nữa. 
 
Trước nhất, khôn-ngoan hướng-dẫn giúp ta chọn đúng cung-cách sống. Nó bao gộp đủ thứ, từ 
chuyện thực-thi hết mọi sự như dán nhãn hiệu lên giá-trị trọng-tâm và ảnh-hình cuộc sống gặp 
ở văn-hoá.  
 
Ban đầu, nó minh-hoạ tình-trạng rối-rắm mà phần đông chúng ta còn nhớ ở thời thơ trẻ đã có 
bài học với lời khuyên-nhủ như: “Đừng nhai ngồm-ngoàm, vừa ăn vừa nói”, “Đừng lấy miếng 
bánh to nhất đặt trên dĩa”, “Đừng hát hò ầm ĩ khi đang ăn.” Ta lại được dạy cách ăn canh/húp 
cháo cho đúng phép. Có người làm thơ, hát vè để nhớ rằng: “Như chiếc thuyền nhỏ trực chỉ 
biển khơi, ta dùng muỗng vừa rút ra khỏi món đồ mình vừa nhúng”. (*23) 
 
Ta được dạy, hãy giảm thiểu mọi tiếng ồn không lời từ thân mình, dù nó không được đặt đúng 
chỗ. Tất cả, đều là chuyện nhỏ, lẽ đương nhiên, nhưng chúng minh-hoạ cung-cách khôn-ngoan 
qui-ước thấm-nhập cùng khắp và ta học được điều ấy, cách sớm sủa. 
 
Quan-trọng hơn cả, là ở chỗ: nhờ khôn-ngoan qui-ước biểu-hiện các giá-trị của văn-hoá nên ta 
mới hiểu được ý-nghĩa của những gì rộng toả khắp muôn nơi và hình ảnh nó phản-ánh lên 
cuộc sống rất tốt đẹp.  
 
Do-thái-giáo vào thế kỷ đầu đời, loại hướng-dẫn này là do sách luật Torah và khôn-ngoan dân 
dã của nền văn-hoá bồi-dưỡng, một số điều được duy-trì ở sách Cách-ngôn. Người dân bình-
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thường học được đường-lối sống như thế không qua nghiên-cứu, nhưng đơn-giản chỉ bằng 
cách tăng-trưởng trong văn-hoá, như ta vẫn làm. 
 
Thứ hai nữa, khôn-ngoan qui-ước, tự bản-chất, đặt nền-tảng trên động-lực thưởng/phạt. Ta gặt 
hoa trái, từ những gì ta gieo vãi. Cứ theo đường-lối này, rồi thì mọi việc cũng sẽ tốt đẹp thôi. Ta 
tiếp-nhận những gì mình đáng hưởng; và cũng thế, người công-chính cũng trù phú phát-triển, 
và đó là thông-điệp liên-hồi xuất tự khôn-ngoan qui-ước.  
 
Động-lực năng-nổ đây, lại là nền-tảng khái-niệm của trời Tây về sự phán xét chung-cuộc trong 
đó ta được tưởng-thưởng hoặc kết tội tuỳ hành-xử và/hoặc nỗi-niềm tin-tưởng. Và, đó cũng là 
nền-tảng của khái-niệm về Nghiệp chướng của chúng dân phương Đông. Chúng cũng được 
tìm thấy nơi hình-hài thế-tục, tức: cứ chuyên-cần làm việc rồi thì mọi sự cũng sẽ tốt-đẹp.  
 
Nó còn kéo theo hệ-luỵ, dĩ nhiên, rất thực-tế ở chỗ: giả như ta không đạt kết-quả, hoặc không 
được chúc-phúc, hoặc không phồn-vinh, phát-đạt, là do bởi ta không theo đúng lộ-trình phải đi. 
Cuộc sống trở-thành vấn-đề đòi buộc có tưởng thưởng, thất bại và trừng-phạt.   
 
Thứ ba là, khôn-ngoan qui-ước lại kéo theo cả hai hệ-quả xã-hội và tâm-lý. Về xã-hội, nó tạo-
thành một thế-giới có hệ-cấp và lằn ranh biên-thuỳ. Một số có lẽ do thừa-tự, như khi có khác-
biệt về giới-tính, sắc-tộc, hoặc điều-kiện thể-chất định hình nên các giá-trị khác-biệt về văn-hoá 
cũng như vai-trò. Một số còn hơn là sản-phẩm được trình-diễn: có nhiều người lại cứ đo-lường 
chuẩn-mực của khôn-ngoan qui-ước tốt đẹp hơn nhiều thứ khác. 
 
Về tâm-lý, khôn-ngoan qui-ước trở-thành nền-tảng cho việc định-dạng và tự kỷ. Nó nội-tại-hoá 
vào bên trong tâm-thân như siêu-ngã, bởi nó “đứng trụ trên tôi” và từ đó tôi phải đo-lường (*24). 
Siêu-ngã đây (dù ta có gọi nó là như thế hay không), nó vẫn là tiếng nói nội-tại của văn-hoá, là 
kho-lẫm của những cái phải ở trong đầu của ta, và nó hoạt-động như tiếng/giọng nội-tại cách 
chung chung chuyên bình-phẩm hoặc đôi khi cũng khen ngợi nhiều điều.  
 
Khôn-ngoan qui-ước cung-ứng nội-dung đặc-biệt của nó. Tôi là người mà tôi có thể theo các 
chuẩn-mực của khôn-ngoan qui-ước; và tôi nghĩ về mình theo cách tốt đẹp hoặc nghèo nàn 
đều tuỳ cung-cách đo-lường các chuẩn-mực của nó. Vì thế nên, khôn-ngoan qui-ước là cuộc 
sống bên dưới siêu ngã ấy. 
 
Nói tóm lại, dù theo hình-thức đạo-giáo hoặc trần-tục, thì khôn-ngoan qui-ước vẫn kiến-tạo một 
thế-giới trong đó ta đang sống. Quả thật, là nó cũng thiết-dựng một thế-giới, mà đó là sự thiết-
dựng mà thôi. Nó là sự thuần-thục thực-tại, một mạng lưới ta phủ trùm lên thực-tại. Trên nền-
tảng, thì nó là cuộc sống nằm bên trong thế-giới được thiết-dựng theo cung-cách xã-hội. 
 
Cuộc sống ở thế-giới này, có thể và thông thường đều buồn rầu, trì trệ. Đó là cuộc sống câu-
thúc, bị ràng buộc vào văn-hoá thống-lĩnh, trong đó ta trở-thành những con người văn-hoá rất 
máy móc, cứ bị buộc phải tự-động đáp lại những gì văn-hoá ra chỉ-thị. 
 
Đó, còn là cuộc sống có tầm-nhìn giới-hạn và đôi lúc rất mù loà trong đó ta chỉ thấy những gì do 
văn-hoá tạo điều-kiện cho ta thấy và bắt ta chú-tâm vào những thứ do văn-hoá khẳng-định: nó 
đáng để ta tập-trung/chú ý. Đó là thế-giới đầy xét-đoán: xét-đoán chính mình và xét nét người 
khác tuỳ tình-trạng ta cảm thấy và tuỳ mọi người đo lường dò xét ta. 
 
Đây, là thế-giới toàn những so sánh: cũng có thể ta biết được rằng mình không là người hấp-
dẫn ở trong thế-giới này, nhưng do bởi ta lại hấp-dẫn hơn nhiều người khác, nên cũng được. 
Hình-dạng của ta và tính tự-kỷ thường tuỳ-thuộc vào các thể-loại so-sánh ấy, phần lớn các so 
sánh này đều như vô-thức nhưng dù sao đi nữa, nó cũng rất ư quyền-thế.                       
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Đây, còn là cuộc sống đầy lo-âu phấn-đấu, và ta tự cảm thấy được việc hay không còn tuỳ vào 
những gì ta làm hoặc không làm được như đã tính-toán. Đó là cuộc sống theo theo “nguyên-tắc 
diễn-trình”, trong đó mọi sự đều tuỳ thuộc cung-cách ta diễn-trình có tốt đẹp hay không (*25). 
 
Cuộc sống thể theo nguyên tắc diễn-trình lại cũng là sự sống thể theo nguyên-tắc thuận hợp. 
Nhưng mỉa mai thay, ta tìm cách trở-thành nhân-vật trổi-vượt, tức: cố gắng sống trổi vượt, bằng 
cách sống phù-hợp theo các chuẩn-mực do nền văn-hoá của ta định-vị nên các giá-trị thường 
là rất cao. Vì thế nên, đó cũng là cuộc sống thuận theo vua quan của văn-hoá.  
 
Cuối cùng thì, đây là cuộc sống tự bảo-toàn rất đậm sâu –luôn hỏi rằng: lâu nay ta ra thế nào, 
tức: cuộc sống có định-vị và có an-toàn không. Thế nên, đó lại là cuộc sống vị-kỷ theo cách rất 
đậm sâu. Tính vị-kỷ, thường đòi ta phải đạt phần bánh to nhất đặt trên dĩa; hơn là bận tâm với 
chính mình. 
 
Thêm nữa, đường lối sống này không phải là bất thường, nhưng quả thật lại rất phủ trùm. Nói 
theo cách đầy ngạc-nhiên thì nó phản-ánh ý-thức thông-thường của người lớn, cả vào thời Đức 
Giêsu cũng như thời này. Cũng là chuyện quan-trọng, khi con người lại cứ muốn trở-thành 
người lớn, tức: cứ muốn nội-tại-hoá khôn-ngoan qui-ước có từ văn-hoá của chính mình. Đây, là 
những gì mà các nhà nghiên-cứu niềm tin gọi đó là “thời của qui-ước nhưng không thật” trong 
cuộc sống, tức: thời của “người lớn” còn gọi là thời-kỳ “xứng-hợp” với con người (*26). 
 
Có ảnh-hình về Thiên-Chúa vẫn sánh đôi với thế-giới của khôn-ngoan qui-ước. Khi khôn-ngoan 
qui-ước xuất-hiện theo hình-thức đạo, thì Thiên-Chúa trước nhất được tạo-hình như một nhà 
làm luật và như vị thẩm-phán. Thiên-Chúa có thể được gọi theo cách khác, như: Đấng thứ-tha 
đầy huệ-lộc. Nhưng tựu trung, thì: Thiên-Chúa đây vừa được coi là Cội-nguồn của mọi sự, vừa 
là Đấng thực-thi luật-lệ; và vì thế, Ngài còn là Đấng Bào chữa, tức: một hình-thức rất “Đạo” của 
khôn-ngoan qui-ước. Thiên Chúa trở-thành Đấng khiến ta phải làm sao để Ngài vừa lòng. Và, 
Ngài còn là Đấng mọi người phải thực-thi những gì Ngài đòi buộc (*27). 
 
Khi điều này xảy ra ở truyền-thống trong Đạo, nó dẫn đưa ta đến ảnh-hình của cuộc sống 
người tín-hữu như một cuộc sống có nhiều ràng buộc. Quả thật, điều này xảy đến rất thường 
xuyên đến độ nó đã trở-thành hình-thái rất chung của Đạo Chúa.  
 
Điều quan-trọng là phải thực-thi sự việc này, một phần để ta không phạm lỗi coi khôn-ngoan 
qui-ước ngang hàng với Do-thái-giáo và khôn-ngoan thay-thế với Đạo Chúa. Rất thường là, các 
Kitô-hữu (cũng như nhiều học-giả) cứ định-hình Do-thái-giáo giống như đạo của lề-luật và ảnh-
hình về Thiên-Chúa mà họ có lại là Đức Chúa đầy phẫn nộ và chuyên xét-đoán, ngược với Đạo 
Chúa đích-thức vốn dĩ được coi như đạo-giáo của ân-huệ, với ảnh-hình Thiên-Chúa là Đấng 
thứ-tha và yêu thương. 
 
Có hai sai lầm trong việc định-hình này. Thứ nhất, theo lịch-sử, thì điều đó không chính-xác và 
trên nền-tảng nó hoàn-toàn bất công đối với Do-thái-giáo. Khi xưa có nhiều tiếng nói của khôn-
ngoan thay-thế có bên trong Do-thái-giáo. Quả là, Israel bắt đầu là “cộng-đoàn thay-thế của ông 
Môsê” lâu nay vẫn sống bằng “ý-thức thay-thế” (*28) cũng từng đạt đến việc tỏ-bày nơi các 
ngôn-sứ cổ-điển của một nước Israel xưa cổ và trong một phần của truyền-thống khôn-ngoan 
được mọi người biết như một thứ “khôn ngoan lật đổ” hoặc “khôn-ngoan đầy yếm thế” (Xem 
sách Giảng Viên và sách Job). 
 
Thứ hai là, điều này để luột mất đi luận-điểm mà tôi đang bàn về khôn-ngoan qui-ước rất hoàn-
toàn. Khôn-ngoan qui-ước không được định-vị với bất cứ truyền-thống đặc-biệt nào hết; nó chỉ 
mang tính lật-đổ/huỷ-hoại trong tất cả mọi truyền-thống ta có. Một lần, để nhấn mạnh luận-điểm 
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này, thì: sự xung-đột giữa giữa khôn-ngoan qui-ước và khôn-ngoan thay-thế không là xung-đột 
giữa Do-thái-giáo và Đạo Chúa, nhưng là xung-đột bên trong hai truyền-thống nói trên. 
 
Hiểu điều này, cũng là chuyện quan-trọng giúp ta tự hiểu mình với tư-cách là Kitô-hữu. Để 
minh-hoạ cho kinh-nghiệm của chính tôi, thì: tôi lớn lên là người theo giáo-phái Luthêrô, một 
truyền-thống đạo-giáo nhấn mạnh lên ơn cứu-rỗi bằng ân-huệ, chứ không bằng “công việc của 
luật-lệ”.  
 
Thật thế, “tha thứ bằng ân-huệ” khi xưa, từng là tiếng khóc trong cuộc chiến của Phong-trào 
Cải-cách do Luther chủ-trương. Cuộc phấn-đấu cá-nhân và thần-học của chính Luther là cuộc 
chiến chống lại quan-niệm “cứu-rỗi bằng công-lênh”. Với tư-cách là người theo giáo-phái 
Luther, chúng tôi đều biết rõ: chúng tôi không được cứu-rỗi do “công lênh” của mình. Đúng ra, 
chúng ta được cứu là nhờ vào “ân-sủng ngang qua niềm tin”, mà thôi. 
 
Và rồi, việc nhấn mạnh lên ân-huệ đã đổi thay, để đi vào hệ-thống mới của khôn-ngoan qui-
ước, không chỉ có trong đầu óc của chính tôi mà, theo thiển ý, cả trong đầu của rất nhiều vị 
theo giáo-phái Luther cùng nhiều tín-hữu, nói chung.  
 
Việc nhấn mạnh, đặt nặng lên niềm tin hơn ân-sủng, và niềm tin lại đã âm-thầm trở-thành đòi 
hỏi mới. Niềm tin (thường được hiểu như sự tin tưởng) là những gì Thiên-Chúa đòi hỏi con 
người. Và, thiếu mất niềm tin cùng sự tin-tưởng, con người có cái nguy là sẽ chịu hình-phạt 
đến muôn đời, muôn kiếp. Đòi hỏi của niềm tin luôn kéo theo nó, tất cả mọi lo-âu cùng mối bận-
tâm tự-tại vốn đánh dấu lên cuộc sống ở thế-giới của khôn-ngoan theo qui-ước.  
 
Hỏi rằng: Khi xưa, phải chăng chỉ mỗi niềm tin hoặc sự tin tưởng cũng gọi là đủ và mạnh đủ 
không? Vì thế mà, nhiều người trong chúng ta và những người theo giáo-phái Luther hôm nay, 
thì hệ-thống của khôn-ngoan qui-ước vẫn cứ tồn tại. Duy chỉ mỗi nội-dung của đòi-hỏi là đã đổi 
thay từ công lênh tốt sang niềm tin. 
 
Lại cũng có hệ-quả khác do tự khôn-ngoan qui-ước của Kitô-hữu mà ra. Đòi hỏi của niềm tin, 
chia thế-giới thành những người có niềm tin và những người không tin, trong đó hàm-ẩn bảo 
rằng: Thiên-Chúa có thiện-cảm với người có niềm tin hơn những người không tin. Lối hiểu/biết 
như thế phản-ánh trong dân-gian, chí ít là những người dân-dã cứ viết các giòng chữ trên đuôi 
xe, bảo rằng: “Kitô-hữu không là người toàn-hảo mà chỉ là người được ơn tha-thứ mà thôi.”                         
 
Điều này, lại ẩn-hàm sự việc bảo rằng: người theo đạo khác không được ơn tha-thứ và Kitô-
hữu từng làm điều gì đúng với Đạo; hoặc có được niềm tin đi Đạo, mới là những người xứng-
đáng được hưởng ơn tha thứ. Lại cũng có sự chia-rẽ lén-lút trong các tuyên bố xuất từ sự giao-
thoa/đám cưới giữa những người khôn-ngoan qui-ước và Kitô-hữu.  
 
Ngay đến truyền-thống giáo-phái Luther, là những người chuyên nói mạnh về ân-huệ, lại dễ-
dàng trở-thành hệ-thống chuyên đòi-hỏi và có tưởng thưởng gia dĩ xảy ra bất cứ ở nơi đâu. Từ 
lúc nói chuyện với các bạn đạo Kitô-hữu khác, tôi biết rằng kinh-nghiệm của tôi không mang 
tính-cách đặc-thù riêng-tư nữa. Đa số các tường-thuật tôi nghe được, đều là thông-điệp từ Kitô-
hữu như một thông-điệp đòi buộc (về tin-tưởng hoặc về hành-xử hoặc cả hai) và về phần 
thưởng, tiêu biểu hơn cả, là về “đời sau”; và, đôi lúc cả về đời này nữa. 
 
Thành thử, việc Đức Giêsu lật đổ khôn-ngoan qui-ước, là lật đổ không chỉ mỗi xác-tín trọng-yếu 
của thế-giới ngoài đời thôi, nhưng còn lật đổ nhiều hình-thức rất chung chung của Đạo Chúa 
nữa.   
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Đâu là giáo-huấn có từ sự Khôn ngoan của Đức Giêsu: 
Khôn-ngoan lật-đổ và khôn-ngoan thay-thế 
 
Là Bậc Thày Khôn-ngoan, Đức Giêsu từng làm suy-yếu thế-giới của khôn-ngoan qui-ước; và 
Ngài cũng đề-cập đến loại-hình khôn-ngoan thay thế. Hai loại-hình khôn-ngoan nói ở đây, nối 
kết với nhau, từ bên trong. Loại-hình đầu, phải phân-huỷ để loại-hình sau có cơ xuất đầu lộ-
diện. Đức Giêsu thiết-dựng công-trình này bằng một số đường-lối khác biệt. 
 

Nghịch thường - đảo lộn 
 
Đức Giêsu thường sử-dụng ngôn-từ nghịch-ngạo và đảo lộn, hầu làm tiêu-tan khôn-ngoan qui-
ước, vốn phát-triển ở thời Ngài. Giáo-huấn Ngài dạy, thật khó thực-hiện dù có bất cứ pha-trộn 
nào.  
 
Lại có câu hỏi rằng: thế-giới nào, lại có người Samaritanô, nhân-vật dị-thường, uế-tạp được coi 
là đám người “hạnh đạo” đích-thực như người hùng trong các truyện kể? Thế-giới nào, lại có 
đám Pharisêu được coi là công-chính tinh-tuyền rất tiêu-biểu; lại được định-danh là kẻ bất-
chính ở bên ngoài, được chấp-nhận đến như thế? 
 
Thế-giới nào đây, khi việc cưỡi lừa được coi là biểu-tượng của uy-quyền nơi vua quan/lãnh 
chúa, trong đó sự tinh-sạch là chuyện của tâm-can chứ không là ngoại-hình. Và trong đó, 
người nghèo khó lại được chúc phúc; và, kẻ đầu hết sẽ nên chót hết, người chót hết lại sẽ  trở 
nên đầu hết, kẻ khiêm-hạ được đề-bạt, người kiêu-ngạo bị hạ bệ? 
 
Giống hệt thế. Đức Giêsu lại cũng nói nhiều về Vương Quốc Nước Trời. Ngài nói bằng ngôn-
ngữ rất khó đưa vào hiện-thực hoặc chẳng mong pha trộn được chút gì (*29). Vương-quốc đây, 
là thứ gì đó rất cao cả, nếu đem so với những thứ khác rất nhỏ bé. Vương-quốc nói ở đây, 
giống như “hạt cải” (*30), nhưng hạt cải lại là thứ cỏ dại tràn đồng; bởi thế nên, Vương quốc lại 
cũng giống hệt cỏ dại, sánh với thứ gì đó rất uế-tạp: cũng hệt như người nữ-phụ (là giống giòng 
nối-kết uế-tạp) từng lấy men vùi vào bột cho đến khi bột dậy men (*31).  
 
Vương Quốc đây dành để cho trẻ nhỏ, tức: những kẻ sống trong thế giới nhưng không là ai hết. 
Thành thử, Vương Quốc chẳng là ai và cũng không là gì hết (*32). So sánh này, được Đức 
Giêsu ví như thực-phẩm dành cho những người bị bỏ rơi, ngoài xã hội. Thành ra, Vương Quốc 
lại giống như buổi tiệc của những người sống ngoài lề, tức những người không là gì cả, và 
cũng chả là ai hết. 
 
Nhiều vị, lẽ đáng ra, được sống ở Vương Quốc này, nhưng sẽ không bao giờ ở nơi đó. Nhiều 
người từ phương Đông cũng đến dự tiệc ở Vương Quốc. Và, nhiều vị trong số những người 
như thế, lẽ đáng, cũng ở trong Vương Quốc nhưng lại thấy cửa đóng then cài, không vào được 
(*33). 
 
Thêm điều nữa, Vương Quốc đây không hiện-diện ở nơi nào khác, nhưng thực sự đã ở giữa 
ta, trong ta và ngoài ta. Lại cũng thế, vào lúc nào đó trong tương-lai, Vương Quốc ấy đang ở 
nơi đây, rồi sau đó phát-tán ở nhiều vùng trên trái đất; mà mọi người đều không thấy (* 34). 
 

 
Khôn-ngoan qui-ước là con đường rộng mở       
 
Giống hệt như đa số các bậc hiền-nhân/quân-tử, Đức Giêsu lại cũng nói về hai con đường, 
một, thật khôn khéo, còn đường kia gồm những xuẩn ngốc. Một, thuộc về sự sống; còn đường 
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kia chính là sự chết. Một đường rất chật hẹp, còn đường kia lại thênh thang rộng rãi khắp nơi 
nơi.  
 

"Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà 
nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật, thì đưa đến sự sống, nhưng ít 
người tìm được lối ấy.” (Mt 7: 13-14) (* 35) 

 
Với phần đông các bậc hiền-nhân/quân-tử, con đường khôn khéo là “lộ tẻ” của khôn-ngoan qui-
ước; và đường xuẩn ngốc, lại sẽ là lộ-trình không cần đến khôn-ngoan qui-ước chút nào hết. 
Đức Giêsu đã lật đổ đường/lộ này: Ngài vẫn nói về con đường rộng mở dẫn vào một huỷ-hoại 
không như: sự quái ác/xấu xa hoặc khùng điên trắng trợn, nhưng lại cứ như con đường của 
khôn-ngoan qui-ước. 
 
Đức Giêsu trực-tiếp đả-phá giá-trị tập-trung của khôn-ngoan qui-ước ở thế-giới ngoài đời nơi  
Ngài đang sống, tựa hồ như: gia đình, tiền của, danh-dự, sự tinh-sạch, lòng mộ đạo. Nhất nhất 
mọi sự đều được truyền-thống phong thành thánh-nhân, và tầm quan-trọng của chúng là một 
phần của thế-giới được phú ban cách nhưng-không. 
 
Đối-nghịch với các giá-trị này, ta lại sẽ thấy: một số câu nói rất triệt-để của Ngài được đưa ra. 
Ở nền văn-hoá như thế, gia-đình hệ tộc lúc ban đầu là đơn-vị xã-hội, tức: đặt trọng-tâm vào 
căn-tính và sự an-toàn vật-chất. Và gia đình “hạnh đạo”, chính là phúc lành do Thiên-Chúa phú 
ban. Rõ ràng là, Đức Giêsu lại đã nói về việc hãy rời bỏ hoặc “ghét bỏ” gia-đình nữa (*36). 
 
Thật ra, lời khuyên-răn Ngài từng dặn, là: “Đừng gọi một ai ở dưới đất này bằng Cha, bởi các 
ngươi chỉ có một Cha trên trời mà thôi”, lại cũng được định-hướng chống lại gia-đình hệ-tộc là 
đơn vị xã-hội đầu tiên trong thế-giới này từng là hình thức-cực nhỏ của hệ-thống có trên có 
dưới. Nếu thế, thì đây là trường-hợp điển-hình của sự việc Đức Giêsu sử-dụng ảnh-hình Thiên-
Chúa như người Cha theo đường-lối lật-đổ hệ-tộc rất cha chú (*37) 
 
Tuyệt nhiên không coi giàu sang/phú quý như một chúc phúc từ Thiên-Chúa để sống khôn-
ngoan, Đức Giêsu thấy sự việc này như mối bận-tâm việc sùng bái ngẫu-tượng qua lệnh truyền 
bảo rằng: “Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được.” (Mt 6: 24) 
(*38) 
 
Ngài còn kể nhiều câu truyện về những người cứ bận tâm đến những ám ảnh khiến họ bỏ lỡ 
tiệc bàn mở rộng mà họ được mời, truyện nhà nông từng để ra cả một đời thu thập mọi sự vào 
kho lẫm để rồi trong phút chốc đã ra đi về miền vĩnh-cửu chưa kịp sống; truyện tay trọc phú nọ 
cứ quên lãng ngày này qua ngày khác có kẻ bần cùng khất thực nằm trước cửa (*39). 
 
“Nghe Ngài nói thế, các môn đệ sững sờ. Nhưng Ngài lại tiếp: "Các con ơi, vào được Nước 
Thiên Chúa thật khó biết bao! Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước 
Thiên Chúa." (Mc 10: 24-25) (*40) 
 
Cũng hệt thế, Ngài nhạo báng những người cứ lo-lắng chuyện phục-hồi danh-dự, hoặc vẫn 
bậm lòng về chuyện tinh-sạch, và Ngài lại cũng buộc tội những kẻ tin tưởng vào lòng sùng đạo 
của họ. Chẳng thế mà, nhiều người không khỏi ngạc-nhiên trước những kẻ quyết tâm duy-trì 
chỗ đứng trong thế-giới của khôn-ngoan qui-ước mà chẳng lấy gì làm thích thú trước thông 
điệp Ngài đề ra và về các sự việc vô-nghĩa, gớm ghiếc đầy đe doạ. 
 

Đức Giêsu: Ảnh-hình của Thiên-Chúa 
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Trong phần lớn các truyện ngụ-ngôn và ẩn-dụ Ngài kể lại, Đức Giêsu mời những người nghe 
Ngài giảng/dạy hãy coi Thiên-Chúa không như vị Thẩm-phán, cũng chẳng là đấng bậc đòi mọi 
người phải thực-thị những điều Ngài đề ra không như người chủ-trương hợp-pháp-hoá khôn-
ngoan qui-ước  -mà trái lại, phải đề-cao ân-huệ cùng lòng xót thương, nhân-hậu.  
 
Lời Ngài nói khi xưa gồm toàn những điều như sau: 
 

“Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha 
anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Hỏi có ai 
trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay?  
 
Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế 
nào mà rút ra bài học: chúng không làm lụng, không kéo sợi; thế mà, Thầy bảo cho anh 
em biết: ngay cả vua Salômôn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông 
hoa ấy. (Mt 6: 26-29) (41) 

 
Hồi còn trẻ, tôi có khuynh-hướng tìm nghe những câu nói theo thể-loại phán-xét, cứ coi đó như 
bản cáo-trạng xuất tự niềm tin không mạnh đủ, bằng những câu như: 
 

“Ôi lạy Chúa, con đây thật cũng không tin vào những điều như thế!”  
 
Ngày nay, tôi lại xem các phán-quyết tương-tự theo cách hiểu biết rất khác biệt. Thay vì coi đó 
như phán-xét rất quyết-liệt, tôi coi đó như lời mời nhìn vào thực-tại có đặc-trưng do từ lòng 
quảng-đại của vũ-trụ và do tự giòng chảy đầy tính xuyên suốt của cuộc đời.  
 
Và, không có gì lạc-quan ở trong đó hết, bởi ngay câu nói tiếp theo đó, Đức Giêsu lại kể về hoa 
huệ ngoài đồng hôm nay đẹp là thế, nhưng mai ngày lại sẽ bị vứt bỏ vào lò lửa, như ở câu nói 
bảo rằng:  
 

“Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc  
đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin! (Mt 6: 30) (*42) 

 
Các hình-ảnh mà Đức Giêsu gợi ra cho người nghe được thấy, đều xác-nhận một chuyển tiếp 
của sự sống, và cũng mời chúng ta là người nghe hãy nhìn vào cội-nguồn của mọi sự sống 
như ân-huệ và lòng quảng-đại của Thiên-Chúa, mà thôi. 
 
Cũng một chú-thích tương-tự, Ngài lại đưa ra câu nói khác mà người nghe thấy rất quen. Đức 
Giêsu nói về Thiên-Chúa như thể Đấng làm cho “mặt trời mọc lên trên ác thần sự dữ và cả 
những người có lòng đạo-hạnh”. Cũng hệt như người gửi “cơn mưa nguồn đổ lên đầu người 
công-chính lẫn kẻ bất-xứng, mà không có ý-nghĩ nào hết về tưởng thưởng hoặc trừng-phạt 
(*43) 
 

“Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì 
Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa 
xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính”. (Mt 5: 45)  

   
Thiên-Chúa biết rõ mọi người chúng ta đến độ: từng sợi tóc trên đầu rơi xuống, đều được đếm. 
Ngài còn thấy được cả con chim sẻ từ trên cao lao xuống, và mọi người chúng ta còn cao cả 
hơn chim sẻ nhiều, như Tin Mừng còn ghi rõ ở câu sau đây: 
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“Năm con chim sẻ chỉ bán được hai hào, phải không? Thế mà không một con nào bị bỏ 
quên trước mặt Thiên Chúa. Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi. Anh 
em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.” (Lc 12: 6-7) (*44) 

 
 
Trong truyện kể về người chủ vườn nho trả công cho thợ thuyền cũng một số tiền, bất kể 
những người ấy làm nhiều hay ít có chuyên cần hay không. Ở truyện này, người nghe Ngài kể 
đều được mời đi vào một thế-giới trong đó mỗi người và mọi người đều nhận được những gì 
mình cần đến, như câu Tin Mừng sau đây:    
 

“Nước Trời giống như chuyện gia chủ kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc 
trong vườn nho của mình. Sau khi đã thoả thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông 
sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông lại trở ra, thấy có những người 
khác ở không, đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ: "Cả các anh nữa, hãy đi vào 
vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng." Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi 
giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ mười một, ông trở ra và 
thấy còn có những người khác đứng đó, ông nói với họ: "Sao các anh đứng đây suốt 
ngày không làm gì hết?" Họ đáp: "Vì không ai mướn chúng tôi." Ông bảo họ: "Cả các anh 
nữa, hãy đi vào vườn nho!"  
 
Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: "Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, 
bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất." Vậy 
những người mới vào làm lúc giờ mười một tiến lại, và lãnh được mỗi người một quan 
tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế 
nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn gia chủ: 
"Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng 
tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt." 
Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: "Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. 
Bạn đã chẳng thoả thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. 
Còn tôi, tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi 
lại không có quyền tuỳ ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng, 
mà bạn đâm ra ghen tức?" (Mt 20: 1-15) (*45) 

 
Người làm vườn, đưa ra lời phàn-nàn đây, là hiện-thân của thế-giới cũ, tức: thế-giới của khôn-
ngoan qui-ước, và câu đáp trả của chủ vườn đối với họ thật kinh-hoàng: 
 

“Phải chăng bạn thấy tôi tốt bụng,  
mà đâm lòng ghen tức”  
(Mt 20: 15) 

 
Dụ-ngôn Ngài kể, mời tất cả những người đang nghe hãy biết rằng: Thiên-Chúa hành-xử giống 
như chủ vườn này, chứ không giống Thiên-Chúa chuyên đòi hỏi rồi mới tưởng thưởng.  
 
Các chủ-đề đây, đều đi qua truyện kể do Đức Giêsu giảng-dạy mà mọi người đều hiểu/biết. Ở 
dụ-ngôn kể về Người Con Đi Hoang, được coi như một tuyệt-tác ở Tin Mừng, qua đó ta thấy 
được rằng: Đức Giêsu có biệt-tài kể truyện để rồi ngang qua đó, bằng vào thể-loại chào mời, 
Ngài lật đổ khôn ngoan theo qui-ước và từ đó Ngài thiết-lập nền-tảng của khôn-ngoan thay-thế 
do Ngài đề ra, như thế ảnh-hình Thiên-Chúa như Đấng giàu lòng xót thương chuyên ban phát 
huệ lộc. 
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Cũng nên nghĩ về hình-thức trong đó ta thấy được truyện kể ở Tin Mừng do tác-giả Luca ghi 
chép một tóm tắt tình-tiết của câu truyện truyền khẩu có ba màn, mỗi màn được trải rộng theo ý 
muốn (*46). 
 
Ở màn một, cuộc sống của người con hoang đàng được tả rất chi-tiết. Đây là bức tranh kể về 
hành-trình lưu-lạc có kết-cuộc kể về nhân-vật chính bị đẩy lùi ra ngoài lề xã hội. Anh ta di-hành 
đi về nơi xa tít mù tắp (tức: xứ sở của Dân ngoại, và vì thế mang tính uế-tạp). Rồi ở đó, người 
thanh-niên không chỉ hoang phí tiền bạc và đi vào cuộc sống đầy mất mát, nhưng còn bị rơi vào 
vòng nghèo túng, trở-thành người làm thuê cho trại nuôi heo của dân ngoại. 
 
Là kẻ tham ăn tục uống như loài heo/lợn, anh ta trở nên người tồi tàn, thuộc tiện dân. Thật 
cũng khó mà tưởng tượng ra ảnh-hình nào đớn hèn hơn thế trong bối-cảnh cuộc sống của 
người Do-thái-giáo ở thế-kỷ thứ nhất. Màn một kết-thúc bằng cảnh-tượng người con đi hoang 
quyết-định quay về nhà. 
 
Màn hai, tập-trung mọi chuyện vào người cha. Thoạt thấy người con mình từ xa, ông đã “tỏ 
lòng thương xót” và đon-đả chạy về phía trước, để gặp con. Trước khi người con này thưa thốt 
điều gì, người cha đã vội ôm anh hôn lấy hôn để.  
 
Khi đó, người con đi hoang đã cẩn-thận sửa soạn xưng-thú mọi lỗi lầm mình mắc phải, người 
cha đã vui vẻ gọi người mặc áo tốt nhất cho anh rồi còn xỏ nhẫn vào tay, cho anh đi giày cẩn 
thận nữa. Đây, là biểu-tượng cho sự chấp-nhận và phục hồi về trạng-thái cũ. Và rồi, ông ra 
lệnh mở tiệc bàn cho con ngay lập tức. 
 
Dụ-ngôn có thể kết-thúc ngay ở đây và khi ấy có thể đưa ra lời tuyên-bố đầy uy-lực về lòng xót 
thương của Thiên-Chúa cũng như việc Chúa chấp-nhận những kẻ bị gạt ra ngoài lề xã hội. 
Nhưng, không phải thế.  
 
Màn ba, bắt đầu bằng âm-thanh của giòng nhạc và điệu vũ cứ nổi trôi nơi đồng ruộng cạnh bên 
lại đã tập-trung vào nhân-vật thứ ba, là anh trai trưởng. Nghe tiếng đàn hát ăn mừng và thâu 
thập tin-tức từ người hầu, anh trai trưởng bèn từ-khước tham-dự tiệc bàn do cha mình thiết-lập. 
Thay vào đó, anh mở lời than trách, những là: biết bao năm trời anh quyết thực hiện làm người 
con ngoan chuyện vâng lời, cần cù mà chẳng bao giờ được đền bù như thế. 
 
Người cha, bèn nài nỉ anh hãy tham-gia tiệc mừng cho đẹp mọi bề, và dụ-ngôn kết-thúc bằng 
câu hỏi bỏ lửng trên không: phải chăng người anh cả có cảm giác là mọi sự đã đẩy lùi anh khỏi 
tiệc bàn mững rỡ? (*47) 
 
Dụ-ngôn đây, cho thấy có sự lật đổ rất hệ-thống về thế-giới của khôn-ngoan theo qui-ước, 
Giọng người anh cả là tiếng giọng của chính khôn-ngoan qui-ước; chính do từ tiếng giọng của 
người anh cả đã mời gọi người nghe hãy nghe biết chính điều anh nói và rồi mới bác bỏ.  
 
Không cần thiết phải biến câu truyện dụ-ngôn  đây thành lời phủ dụ bóng bảy để thấy được 
đặc-trưng/đặc-thù của người cha vốn hành-xử như Thiên-Chúa, đầy lòng xót thương, cảm mến 
đối với người con trai đã mất đi trong lưu-lạc, nay quay về với niềm vui lớn.  
 
Thêm nữa, câu truyện kể về người Con Đi Hoang tạo ảnh-hình về cuộc sống đạo-đức một cách 
rất khác hẳn. Khác, với những gì được thấy trong thế-giới của không-ngoan theo qui-ước: như 
thể sự sống đầy lưu-lạc ở “trời xa/đất lạ” và hành trình quay trở về --không như cuộc sống đầy 
bổn-phận, nhiều ràng buộc dù có thưởng. Giữa hai sự việc ở đây, luôn thấy có cách biệt rất to 
lớn. 
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Chính vì thế, nên: ảnh-hình của Thiên-Chúa nằm ở trọng-tâm lời rao giảng của Đức Giêsu làm 
xói mòn động lực đòi buộc và tưởng thưởng nằm ở trọng-tâm của khôn-ngoan theo qui-ước. 
Nói về Thiên-Chúa Đấng có lòng thương xót chuyên ban huệ lộc cho con người –như lòng dạ 
rất tốt bụng, hầu gợi nhớ chủ-đề đặt ra ở chương trước, lại rất khác với ảnh-hình Thiên-Chúa là 
Đấng đề ra luật-lệ và là vị thẩm-phán áp-đặt một cuộc sống đầy ràng buộc. 
 
Quả thật, giả như ta coi lòng tốt bụng đầy huệ-lộc của Thiên-Chúa một cách nghiêm-chỉnh, hẳn 
là việc ấy sẽ xói mòn thế-giới của khôn-ngoan theo qui-ước, dù trong Đạo hoặc ngoài đời. 
 
Điều này nhấn mạnh vào lòng nhân-từ của Thiên-Chúa trong thông-điệp có từ Đức Giêsu sẽ 
dẫn đến các câu hỏi về chuyện có chăng bất kỳ một phán xét nào, chăng. Có rất nhiều điểm 
đáng ta để tâm có thể giúp ta làm sáng tỏ sự việc. Chương/đoạn tương tự ở Tin Mừng Nhất 
Lãm nói về phán-xét cuối cùng kéo theo hệ-quả đời đời phần lớn có từ sản-phẩm do tác-giả 
Mát-thêu ghi chép.  
 
Thêm nữa, khái-niệm bảo rằng: cuộc sống dưới thế-trần này trước nhất là về thực-thi các đòi 
hỏi rất ràng buộc của Thiên-Chúa nghiêm trọng đến độ có làm như thế ta mới mong được tặng 
ban sự sống đời sau, mà theo tôi, lại sẽ khác hẳn những gì Đức Giêsu muốn đưa ra.  
 
Mặc dù tôi nghĩ rằng Ngài có thể “cũng tin vào sự sống vào đời sau” (*48) tôi lại vẫn không nghĩ 
rằng thông-điệp Ngài đề ra là để bảo ta tìm cách đạt đến đó. Có vài chỗ, Ngài cũng đề-cập 
thoáng qua về phán xét cuối cùng, thật sự là việc lật đổ lớn rộng các khái-niệm được nhiều 
người chấp-nhận về cuộc phán xét ấy (*49) 
 
Nói tóm lại, chừng như mối đe-doạ bị Chúa phán-xét do bởi các lỗi/tội mình phạm phải vào 
ngày sau hết không phải là trọng-tâm của điều Đức Giêsu muốn nói, nếu điều đó có trong 
thông-điệp Ngài dạy. 
 
Đây kìa, khái-niệm về “cuộc phán-xét lịch-sử” cũng có vai-trò nào đó trong thông-điệp Đức 
Giêsu gửi đến với người nghe, cũng theo cùng một cung-cách cổ-điển như các ngôn-sứ khi 
xưa từng nói đến ở Cựu-Ước: sự mù loà có hệ-quả của nó, cả với xã-hội cũng như cá-nhân 
mỗi người. 
 
Trên lãnh-vực xã-hội, bởi lẽ Giêrusalem (trọng-tâm của các vị ưu-tú cầm cân nảy mực) đã 
không biết rằng: “sự việc được dựng nên vì nền hoà-bình”, thì xung-đột nằm ngay trước mặt 
(*50). 
 
Trên lãnh-vực cá-nhân riêng-rẽ, (cả từ thời xưa/cũ lẫn hôm nay), giả như mọi người không rời 
bỏ thế-giới của khôn-ngoan theo qui-ước, thì người ấy sẽ ở lại trong đó mà sống trong lãnh-địa 
của sự chết.” Điều đó, chứ không phải mối đe-doạ bị rơi vào chốn lửa lào hoả-ngục, mới là vấn 
đề cần để tâm.     

   

Con lộ tẻ ít người qua lại 
 
Nếu vậy thì, đâu là con đường dẫn ta đi vào cuộc sống? Con đường chật hẹp, là lộ tẻ ít người 
qua lại, là khôn-ngoan thay-thế do Đức Giêsu đề ra. Đường này, gồm hai tầm-kích vốn có liên 
quan với nhau, rất bền chặt. 
 
Trước nhất, là lời gọi mời coi Thiên-Chúa Đấng đầy huệ-lộc như cung lòng/bụng dạ, hơn là cội-
nguồn và người áp-đặt mọi đòi buộc, có lằn ranh ngăn-cách những rẽ-chia, có khôn-ngoan qui-
ước, dù người ấy theo Đạo nào đi nữa: Do-thái-giáo, Đạo Chúa hoặc những người sống ở 
ngoài đời.   
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Thứ đến, đây cũng là lời gọi mời dẫn ta đi vào “con lộ tẻ” cứ lôi kéo con người ra khỏi cuộc 
sống của khôn-ngoan theo qui-ước để đến với sự sống ngày càng tập trung vào Thiên-Chúa. 
Khôn-ngoan thay-thế của Đức Giêsu, coi cuộc sống đạo-hạnh như tương-quan đậm sâu có 
Thần-Khi Chúa, không như sự sống gồm toàn những đòi buộc và tưởng thưởng. 
 
Điều mà những con lộ này can-dự, là do tự các ảnh-hình đưa ra. Đức Giêsu sử-dụng ảnh-hình 
của tâm-can là để nói về nhu-cầu đổi-thay phần nội-tại. Với Đức Giêsu, cũng hệt như tâm-lý 
người Do-thái-giáo nói chung, con tim đại-diện cho chính mình ở mức-độ sâu thẳm nhất. 
 
Khi con tim tập-trung vào những chuyện có chừng có mực, thì nó trở nên đóng kín và cứng 
ngắc hơn là cởi mở và đón nhận. Vậy nên, những gì con người cần đến, là: tâm-can mới, tức 
những đổi thay nội-tại diễn ra là nhờ việc tập-trung sâu đậm vào Thiên-Chúa. 
 
Ở đây, mọi người đều thấy đạo độc-thần của Đức Giêsu và Do-thái-giáo ngang qua lệnh-truyền 
vẫn bảo rằng: “Ngươi sẽ yêu-mến Đức Chúa là Thiên-Chúa của ngươi trọn vẹn bằng tâm can, 
linh hồn và đầu óc.” (*51) 
 
Và, đây là cốt-lõi con đường chật hẹp Đức Giêsu đã chọn đi. Quả thật, mọi người sẽ thấy khôn-
ngoan thay-thế của Ngài như đặc-trưng triệt-để của “điều răn thứ nhất” là những gì được thiết-
lập đặt lên trên cả qui ước của truyền-thống, ngay đến qui-ước của truyền-thống thánh-thiêng, 
cũng vậy. Nói thế, là bởi: mọi sự việc được tập-trung vào truyền-thống thánh-thiêng và từ đó lôi 
kéo tâm can con người xa rời Thiên-Chúa (*52). 
 
Con đường chật hẹp được coi như “lộ tẻ” của mọi đổi thay tận bên trong cũng được hình ảnh 
thứ hai nhắm vào. Bằng vào hình ảnh, các tác-giả viết Tin Mừng lại cũng nhấn mạnh và trải 
rộng nhiều hơn nữa; nhưng điều đó có thể cũng quay trở về chính Đức Giêsu nếu con đường 
chật hẹp được kể như con đường của sự chết. 
 
Tin Mừng lại cũng ghi: “Ai không vác thánh giá mà theo Tôi, không thể làm môn-đệ của Tôi 
được” (*53). Sự chết là hình ảnh của con lộ đầy đổi thay hướng về cái chết nơi thế-giới của 
khôn-ngoan qui-ước coi như trọng-tâm an-toàn và lý lịch con người và vào sự chết của chính 
mình được chính con người quan-tâm/lo-lắng. 
 
Quả thật, đây là hình ảnh rất đánh động cho con lộ của đổi thay tinh thần. Không chỉ mỗi sự 
chết mới biểu-hiện việc “thả cho đi” một chuyến cuối cùng; và vì thế, chống-trả lại động-thái 
nắm bắt cho thấy các mấu chốt nơi sự sống của khôn-ngoan qui-ước, nhưng tiến-trình của nó 
thường dính-dự vào các giai-đoạn mà ta vẫn đạt được hầu liên-kết với tiến-trình thể-lý của sự 
chết, như: chối bỏ, hờn căm, trả giá, cơn trầm cảm và chấp-nhận. 
 
Con lộ của sự chết, đối với Đức Giêsu, lại cũng là con đường dẫn đến cuộc sống mới. Nó dẫn 
đến việc tái-sinh, trỗi dậy đi vào một cuộc sống tập-trung nơi Thiên-Chúa. Nói cách ngắn gọn 
hơn, con đường ít người qua lại, tức là sự sống trong Thần Khí. Đó là sự sống mà Đức Giêsu 
hiểu rất rõ. 
 
Việc thay-đổi tầm nhìn mà Đức Giêsu mời gọi mọi người nghe theo, đã tuôn chảy khỏi kinh-
nghiệm của Ngài đối với Thần Khí. Đây có lẽ là lối giải-thích đẹp nhất về nguồn-gốc của khôn-
ngoan Ngài răn dạy. Lại có tiếng/giọng cao cả nơi sự khôn-ngoan của Ngài vốn biết rõ thế nào 
là truyền-thống nhưng ưu-điểm của nó không đơn-giản chỉ là truyền-thống mà thôi. 
 
Ta cũng có thể giả-thiết được rằng nguồn-cội của tiếng/giọng cao-cả đây là kinh-nghiệm về lằn 
sáng chiếu rọi tương-tự như những kinh-nghiệm nói về các bậc hiền-nhân/quân tử (*54) 
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Là Đấng biết rõ Thiên Chúa, Đức Giêsu hiểu được Thiên-Chúa là Đấng nhân-từ lòng lành vô 
cùng chứ không là Chúa của mọi đòi buộc và lằn ranh ngăn-cách. Sự sống mà Ngài mời gọi 
mọi người hãy đạt tới là sống trong Thần Khí mà chính Ngài từng trải-nghiệm. Còn, con đường 
chật hẹp tức con lộ ít người qua lại, là sự sống trong Thần Khí của Thiên Chúa. 
 
Đây là thông-điệp đầy thách-đố đối với các hình-thái ở ngoài đời, và cả trong Đạo của khôn-
ngoan theo qui-ước xuất-hiện vào thời ta. Khôn-ngoan đầy tính trần-tục ở nền văn-hóa của ta 
không khẳng-định thực-chất của Thần Khí; chỉ mỗi thực-tại về những điều chắc-nịch là thế-giới 
hữu-hình mà bình thường ta vẫn trải nghiệm. 
 
Bởi thế nên, nó mới hướng về thế-giới vật-chất để có được ý-nghĩa và lòng toại-nguyện. Giá-trị 
vượt trội  của nó, là những gì mà ở đây tôi dùng toàn chứ “h” để định-danh, như: “hoàn thành”, 
hoàn-hảo, hoàn hình. 
 
Ta sống cuộc sống của ta trong hòa-hợp với các giá-trị của nó, với hình-thái xứng-hợp chính 
mình và mức-độ hài-hòa toại-nguyện dựa vào trong đó để đo lường các hình hài của thông-
điệp văn-hóa của nó, không chỉ mỗi nỗ-lực đo-lường các phiền-toái, nhưng cả vào lúc ta thành-
công cách đáng kể để làm thế, ta thường kiếm tìm các phần thưởng không làm ta toại nguyện.     
 
Có thể, ta cũng trải-nghiệm nỗi niềm chán ngán nên vẫn còn háu đói. Có thể, bậc thánh-nhân 
như Augustinô và nhiều vị khác cũng hau háu tìm cho được sự vô-hạn. Dấu chỉ mà nhiều 
người sống trong nền văn-hóa hiện-đại thường khao khát nhiều thứ và nhiều sự hơn nữa, đang 
thấy nhiều và cũng khích-lệ (*55). 
 
Con đường mà Đức Giêsu thường qua lại, cũng thách-đố nhiều hình-thức thông-thường của 
Đạo, như ta từng đề-cập ở các trang trước. Cách riêng, con đường ấy mời gọi ta chuyển đổi đi 
từ “tôn-giáo xưa cũ” qua “đạo-giáo chính-tông” (*56) 
 
Tôn-giáo xưa cũ, là đường và lối sống đời đạo-hạnh dựa trên tin-tưởng vào những gì mà người 
ta từng nghe biết từ người khác. Đạo-giáo này, gồm sự việc có nghĩa rằng: cuộc sống người tín 
hữu là sống và tin vào những gì ghi nơi Kinh Sách hoặc những gì do Giáo-hội truyền dạy như 
tín-điều chắc nịch. Đạo “chính-tông” thì lại khác. Đó là Đạo bao gồm mối tương-quan với những 
gì được Thánh Kinh và huấn-truyền của Hội thánh định-vị. Nói rõ hơn, đó là thực-tại mà ta gọi 
là Thiên-Chúa hoặc Thần Khí Chúa. 
 
Việc chuyển-đổi từ tôn-giáo xưa cũ sang Đạo “chính-tông”, từ cuộc sống xứng-hợp với điều ta 
nghe/biết được sang cuộc sống tập-trung nơi Thần Khí, tức trọng-tâm của khôn-ngoan thay-thế 
của Đức Giêsu và cả truyền-thống Do-thái-giáo do Ngài chủ-trương nữa. 
 
Một trong các diễn-bày hùng mạnh nhất của đường lối chuyển đổi này được tìm thấy ở sách 
Gióp (*57). Tựu trung thì, mức độ cao nhất, sau khi ông Gióp trải-nghiệm sự việc Thiên-Chúa tỏ 
lộ chính mình Ngài cho ông thấy, ông bèn reo lên: 
 
“Tôi nghe tiếng Ngài bằng đôi tai 
Nhưng nay mắt tôi lại cầm giữa Ngài. (*59) 
 
Chuyển đổi đây, là từ việc nghe/biết Thiên-Chúa bằng đôi tai sau trạng-thái “ thấy” Thiên-Chúa 
từ niềm tin xưa cũ chuyển sang mối tương-quan “chính-tông”. Đó, là những gì được khôn-
ngoan thay thế của Đức Giêsu muốn diễn-đạt cách đặc-thù. 
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Tin Mừng Đức Giêsu, tức: Tin Vui An Bình về chính thông-điệp của Ngài-  vẫn bảo rằng: có một 
đường và lối để sống khả dĩ chuyển-đổi vượt trội cả khôn-ngoan qui-ước ở ngoài đời và ở 
trong Đạo. Con lộ tạo chuyển-đổi mà Đức Giêsu nói đã dẫn từ cuộc sống những đòi buộc cùng 
đo-lường cả nền văn-hóa hoặc Thiên-Chúa sang cuộc sống an bình và tin tưởng. 
 
Đường/lộ ấy, dẫn từ mối đòi buộc tận thân tâm sang sự tự-do quên đi chính mình. Nó còn dẫn 
từ cuộc sống tập-trung vào với nền văn-hóa sang cuộc sống đặt trọng-tâm nơi Thiên-Chúa, rất 
rõ rệt. 
 

 

Chú thích 
 
1.Sự đồng-tâm nhất-trí xuất từ giòng nghiên-cứu suốt 20 năm chuyên học hỏi giáo-huấn Đức 
Giêsu qua truyền-khẩu. Trước nhất, là những câu cách-ngôn và dụ-ngôn, tức: các hình-thức 
thuyết-giảng về chủ-đề ta sẽ bàn kỹ ở chương này cùng với các phân-tách truyền-thống Q, vốn 
khẳng-định rằng: lớp vỏ bọc “mới” gồm nhiều hình-thức khôn-ngoan.  
 
Hình-thức trổi-vượt ở Tin Mừng Tôma, nhiều học-giả kinh-điển lại cho rằng hình thức này chứa-
đựng dữ-liệu xưa/cổ giống như Tin Mừng Nhất Lãm. Tin Mừng Tôma, chứng-thực trọng-tâm 
khôn-ngoan nói về truyền-thống Đức Giêsu. Và, Tin Mừng Tôma cũng như tài-liệu Q là tài-liệu 
đề-cập rất kỹ thể-loại khôn-ngoan thay thế do Đức Giêsu đề ra.  
 
Các học-giả kinh-điển khi bàn về thể-loại khôn-ngoan do Đức Giêsu đề ra, đã bất đồng ý kiến 
không phải về sự việc hỏi rằng: Đức Giêsu có là Bậc Thày khôn ngoan không? Mà là: có chăng 
một yếu-điểm đặt nặng tầm quan-trọng hàm-ẩn ở bản phác-thảo về Đức Giêsu, không?  
 
2. Lão-Tử, một hiền-triết người Hoa sống vào thế kỷ thứ 6 trước Công-nguyên, được bảo là 
tác-giả bộ sưu-tập tương-đối ngắn, gồm các câu gợi ý qua đề-mục “Đào Đệ Chinh”. Ông tạo 
ảnh-hưởng khá lớn lên môn Thiền của Phật giáo (ở Ấn Độ, ngành này xuất hiện vào sau đó 
khoảng một thế kỷ) đã lật đổ thế-giới truyền-thống của Ấn-giáo về nhiều mặt. Trọng-điểm chủ-
thuyết “bát lộ” của ông là đưa mọi người ra khỏi thế-giới của qui-ước. 
 
3. Muốn biết thêm về vụ xử án Socrates, xin xem các bản đối-thoại do Platô viết, chẳng hạn 
như cuốn: ”Euthrypho”, “Apology”, Crito” và “Phaedo”, được xuất bản nhiều lần. Điều ít ai ngờ, 
là Socrates và Đức Giêsu, hai nhân vật chủ-chốt ở truyền-thống triết-lý và đạo-giáo ở phương 
Tây, đều bị hành-quyết. Rõ ràng là, khôn-ngoan theo qui-ước đầy tính thách đố đã được nhiều 
người trải-nghiệm như hành-xử đầy tấn-kích, rất đe-doạ. 
 
4. Thể-loại khôn-ngoan này, gặp thấy ở truyền-thống Do-thái-giáo trước thời Đức Giêsu. Các 
sách viết về khôn-ngoan ở Kinh thánh Do-thái-giáo gồm sách “Cách Ngôn”, “Giảng Viên” và 
sách Gióp. Nhiều câu cách-ngôn (đặc biệt là bộ sưu-tập gồm các câu ghi ở chương 10-30) 
diễn-tả khôn ngoan theo qui-ước, trong đó tác giả sách Giảng Viên và sách Gióp là các sách 
nói lên tính lật-đổ của Khôn-ngoan thay-thế. Vì thế nên, đã có sự căng-thẳng hoặc biện-chứng-
pháp ngay bên trong truyền-thống khôn-ngoan. 
 
Quả là, sách Giảng Viên và sách Gióp vẫn được coi là vấn-nạn triệt-để về sự tự tin/xác quyết 
quá dễ của Khôn-ngoan qui-ước ở sách này như thể bảo: ai sống đời công chính, sẽ gặp tốt 
đẹp mọi bề. Muốn có phần dẫn-nhập đặc thù của Kinh Thánh Do-thái-giáo, cả việc cắt nghĩa 
đầy cảm-kích về sách Cách-ngôn, xem Kathleen M. O’Connor, “The Wisdom Literature” 
(Wilmington, DE: Micahel Glazier, 1988) 
 
5. Mátthêu 7: 13-14  
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6. Các chủ-đề ghi ở đây, được bàn nhiều trong cuốn sách do tôi viết có tựa-đề là: Jesus: a New 
Vision (SanFrancisco: Harper & Row 1987) tr. 97-124 
 
7. Nghiên-cứu sách Cách-ngôn toàn-diện, nhất thứ là sách của John Dominic Crossan có tựa 
đề là: In Fragments: The Aphorisms of Jesus (SanFrancisco: Harper & Row 1983). Tôi cũng 
qui-chiếu các câu cách-ngôn gồm tóm nơi lời bông đùa này dù đôi lúc cũng bao gồm giòng tư-
tưởng kéo dài. Nhưng, các câu nói dài, như  câu: “Hãy xem chim chóc trên trời… hoa huệ ngoài 
đồng…ở Luca 12: 22-31 cũng như Mt 6: 25-34, được kể như lời phát biểu ngoài miệng. 
 
8. Luca 16: 13 cũng như Mt 6: 24; hoặc Lc 6: 44 và Mt 7: 16 hoặc Lc 6: 39 = Mt 15: 14; Lc 9: 16; 
Mt 8: 22; Mt 23: 24. Các câu cách ngôn vừa giống hệt lại cũng khác với câu tương-tự gọi là tục-
ngữ. Cả hai đều súc tích, ngắn gọn cốt giúp cho người nghe nhớ lại bằng thứ văn-hoá cửa 
miệng. Tuy nhiên, các câu tục-ngữ lại thường diễn-tả theo cách biểu-trưng, trong khi đó, khôn-
ngoan dân-dã, tức: khôn-ngoan tập-thể và khôn ngoan qui-ước có mặt ở văn-hoá ấy. Trong khi 
đó, cách-ngôn diễn tả các ưu-điểm thuận-lợi/tươi mát; hoặc, tầm nhìn cá-thể nào đó, rất đặc-
thù. Thế nên, nét tương-phản chính nằm ở sự khác-biệt giữa khôn-ngoan tập-thể và khôn-
ngoan cá-biệt. 
 
9. Mt 5: 7. Lại có một số dữ-liệu song hành ở Luca 6: 20-49 và cũng có tư-liệu khác nằm rải rác 
trong Tin Mừng Luca. Điều này cho thấy, nhiều câu nói mang tính cá-nhân riêng rẽ ở Bài Giảng 
Trên Núi là tư-liệu lấy từ văn bản Q và Bài Giảng này liên-kết với nhau thành tổng-thể là cấu-
trúc được tác-giả Mátthêu ghi chú cụ-thể. 
 
10. Dĩ nhiên, đây cũng có luật trừ. Có vị lại tưởng tượng ra một số câu nói song-hành mà Đức 
Giêsu từng thốt khỏi miệng chỉ một lần vào dịp nào đó, chẳng hạn như: sưu-tập các lời về 
“Phúc thật” cùng những “giáng hoạ”. Và, cũng có thể, ai đó lại đã tưởng-tượng ra những câu 
dài hơn như: “Hãy xem chim trời, chúng không…hoặc “hoa huệ ngoài đồng, chúng…” là câu 
đàm đạo theo văn nói, mà thôi. Nhưng, điều mà người đọc ở đây không tưởng-tượng ra được, 
là câu “Kìa xem chim trời, chúng không…hoặc: “Hoa huệ ngoài đồng, chúng không…” được coi 
như câu đàm-đạo có liên-kết, tập hợp lại kéo theo câu nói khác: “Chớ xét đoán ai, để rồi không 
bị người khác đoán xét”, đã kéo theo câu nhấn mạnh: “Sao ngươi cứ nhìn vào cái đốm trong 
mắt người anh em của ngươi?...” và tiếp đó, được nối kết với lời khuyên sau đây:”Đừng cho 
chó ăn những gì là của thánh”.., vv… như tác-giả Mátthêu từng ghi ở đoạn 6 câu 25-34; để rồi 
ta có câu tương-tự như Mt 7: 1 tt. 
 
11. Nội ý-tưởng bảo rằng những gì ta có là lý do chính bao gồm hai ẩn-ý. Một, có nghĩa là: ta 
chẳng bao giờ có được câu trích trực-tiếp. Hoặc, giả như ta có làm thế đi nữa, thì đó cũng do 
trục-trặc mà ra, và ta chẳng làm sao biết được nó như thế. Tác-giả John Dominic Crossan có 
đưa ra một ví-dụ cổ-điển (X. In Fragments tr. 38) bảo rằng: phần đông người Mỹ biết lý do 
chính khiến Tổng thống Franklin D. Roosevelt có câu nói nổi tiếng về nỗi hãi sợ khi ông bảo: 
“Đồng bào ta chớ nên sợ điều gì ngoại trừ chính nỗi lo sợ”, hoặc: “Ta chẳng có gì phải sợ trừ 
nỗi sợ sệt, thôi”.  
 
John Dominic Crossan, khi đó lại đưa ra bốn khả-hữu-thể khác. Có luận điểm bảo rằng: có thể, 
ta cũng biết lý-do nhưng lại không rõ trích-dẫn nào chính xác, cái nào không. Thứ đến, ta biết lý 
do đôi lúc cũng cần-thiết hơn lõi-tuỷ đáng ghi nhớ cốt nhấn mạnh sự khác biệt ở câu nói, mà 
thôi. Lý-do có thể là bản tóm bài diễn-văn dài mà trong đó ta cứ phải nghĩ về câu nói như điều 
tự nó tuyên-bố cách giản-đơn đang lửng-lơ trên không trung, nhưng đó lại là chủ-đề về huấn-dụ 
còn dài giòng hơn nhiều. 
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12. Luca 9: 59-60 = Mátthêu 8: 21-22 và, cả văn bản Q nữa. Trong bối-cảnh văn-bản Q, có thể 
đây là bối-cảnh duy-nhất của câu nói; và, có thể, đó không chỉ là một bối-cảnh mà thôi. Thế 
nên, vùng đất chết mới là thế-giới ràng buộc đám con cháu, tức: những người vừa muốn dõi 
bước chân mềm theo Đức Giêsu mặt khác lại muốn có thì-giờ chôn-cất cha đẻ mình, bởi đây là 
ràng buộc thánh thiêng ở thế-giới vào thời Đức Giêsu sống.  
 
13. Mátthêu 23: 24 
 
14. Mátthêu 6: 24 = Luca 16: 13 
 
15. Luca 6: 44 = Mátthêu 7: 16; 
 
16. Luca 6: 39 = Mátthêu 15: 14 
 
17. Nhiều sách giá-trị của các học-giả viết về dụ-ngôn suốt 20 thế kỷ qua, trong đó có cuốn của 
tác giả Bernard Brandon Scott nhan-đề là: “Hear Then the Parable (Mineapolis: Fortress, 1989) 
là cuốn dễ hiểu nhất. 
 
18. Tuần tự theo Luca 13: 21 = Mátthêu 13: 33; Mátthêu 13: 44; 
 
19. Quả thật, gốc chữ Dụ ngôn có nghĩa là: “ném theo…”; dụ-ngôn là truyện kể được ném theo 
một số tình-cảnh của con người. 
 
20. Luca 12: 57, Mátthêu 21: 28; 
 
21. Máccô 8: 18; 
 
22. Mátthêu 6: 22-23 = Luca 11: 34-35. Thông thường, nhiều vị đọc đoạn này thấy như thể bảo: 
mắt là con đường đi vào trong cơ thể được chiếu sáng nhiều nhất, đề-nghị nên đọc đoạn này 
cho đến cuối. Đọc rồi, sẽ thấy mắt là cửa sổ mở ra để ánh sáng lọt vào chiếu sáng thân-thể. 
Tuy thế, tôi thấy câu này giải-thích cả đoạn sách theo cách loại-suy hệt như thánh vịnh 119 
từng bảo: “Lời Ngài là ngọn đèn chiếu sáng đoạn đường con tiến bước.” Ở đây nữa, hình ảnh 
ngọn đèn chiếu sáng con lộ mọi người dấn bước ra đi. Gọi mắt là ngọn đèn của thân-xác là có 
bảo: con ngươi chiếu sáng đường mình đi. 
 
23. Từ đó, tôi được biết: không phải mọi người đều rõ biết câu văn vận này, nên tôi mới kết-
luận: North Dakota (hoặc đám di-dân từ Bắc Na-Uy) đều nói đến “nhãn hoch” này. 
 
24. Cụm từ “Siêu ngã” đây, dĩ nhiên, xuất tự quan-niệm của Sigmund Freud. Tiếng Đức “das Ũ 
ber-Iich” ông sử-dụng còn diễn-tả nhiều hơn, tức có nghĩa: “Điều đó nói nhiều về cái tôi.” Dù 
mọi người hôm nay có ưa-chuộng Sigmund Freud hay không, thì với tôi, cụm-từ này nói lên 
thực-tại tâm-lý mà mọi người chúng ta đều biết, đó là: cơ-chế nội-tại vốn dĩ khen ta hoặc phạt 
ta theo mức chuẩn-mực. Về khác-biệt giữa siêu-ngã và lương-tâm, hãy đọc luận-văn do John 
W. Glaser viết có tên là: “Conscience and Superego” ở John J. Heaney, nxb Psyche and Spirit, 
rev. edition (New York: Paulist, 1984) tr. 31-49. 
 
25.  Robin Scroggs, Paul for a New Day (Philadelphia: Fortress, 1977) tr. 10. 
 
26. Cụm từ này do các tác-giả James Fowler, Sam Keen và Elizabeth Liebert tạo ra. Fowler 
hiểu các giai-đoạn của cuộc sống như ta gặp thấy trong các tài-liệu của ông như: cuốn 
Becoming Adult, Becoming Christian (San Francisco: Harper & Row, 1984) đặc biệt hữu-dụng. 
Về Keen và Liebert, xem Sam Keen, The Passionate Life (San Francisco: Harper & Row, 
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1983); và Elizabeth Liebert, Changing Life Patterns: Adult Development in Spiritual Direction 
(New York: Paulist, 1992). 
 
27. Sigmund Freud nhận ra rằng: các truyền-thống tôn-giáo thường định-hình siêu-ngã gộp 
chung với tiếng nói của Thiên Chúa, điều này với tôi, thật rất đúng. Các văn-hoá hoặc cộng-
đoàn chung sống đều khẳng-định rằng: trật-tự nền-tảng của họ đến từ Thiên-Chúa, cũng tự 
nhiên như tiếng nói đầy phán-quyết của siêu-ngã được định-hình với Thiên-Chúa. Tuy nhiên, 
Sigmund Freud lại đánh giá một cách không mấy phù-hợp đường lối qua đó các hình-thức của 
đạo-giáo có thể là thứ văn-hoá lật-đổ và siêu-ngã đổ nhào. 
 
28. Câu này xuất từ tác-giả Walter Brueggemann ở cuốn The Prophetic Imagination 
(Philadelphia: Fortress, 1978), chương 1. 
 
29. Do-thái-giáo ở thế-kỷ đầu, cũng biết nhiều về Vương Quốc Nước Trời, nhưng chẳng hiểu tại 
sao có nhiều kiến-thức lại mạnh hơn nhiều thứ khác. Về Vương Quốc đầy tính tục-phàm đây, 
lại dấy lên cuộc tạo phản chống Rôma hoặc bằng sự can thiệp trực-tiếp của đấng thần thiêng, 
thế nên Vương quốc siêu-phàm vượt trội lên trên hoặc thay thế chốn dương gian này, có khi cả 
Vương quốc đầy bí-nhiệm cũng bị thế. 
 
Tuy nhiên, trên thực tế, mọi người đều đồng ý rằng: Vương Quốc Nước Trời là điều gì đó rất 
“cao cả” dành cho “Israel” trước nhất, nhưng rồi mọi điều cũng được định-hình, ổn thoả. Tầm 
nhìn của Israel về thời huy hoàng đang trờ tới không nhất thiết loại bỏ đám Dân Ngoại, bởi lẽ 
một số người lại quan-niệm rằng nhóm Dân Ngoại cũng tuôn về Giêrusalem. Cuối cùng thì, 
trong tầm nhìn như thế, mọi sự vẫn đặt trọng tâm vào đất nước này bởi lẽ chính vì Thiên-Chúa 
và thủ-đô của Israel mà thế-giới mới đến. 
 
30. Máccô 4: 30-31 
 
31. Mátthêu 13: 33  =  Luca 13: 20-21 
 
32. Muốn hiểu ý-nghĩa nói về đám con trẻ “không là ai hết”, xin mời đọc cách riêng cuốn sách 
của John Dominic Crossan mang tựa-đề là “The Historical Jesus, tr. 266-69. Khuynh-hướng coi 
con trẻ như biểu-tượng của niềm tin đơn-giản hoặc mang dáng vẻ trẻ con là điều được nhấn 
mạnh theo cách hiện-đại, một sản-phẩm mang tính phòng-thủ, đối chọi sự soi mòn niềm tin nơi 
kiến-thức về lằn sáng chiếu rọi. 
 
33. Mátthêu 8: 11-12  =  Luca 13: 28-30. 
 
34. Khi viết hai câu cuối này, tôi lại về phe các học-giả từng coi Vương Quốc Nước Trời  trước 
nhất như thực-tại hiện thời ở thông-điệp của Đức Giêsu chứ không là thực-tại sẽ đến trong mai 
ngày. 
 
35. Mát-thêu 7: 13-14, cũng nên xem thêm Luca 13: 24. Theo cách tương-phản, thì con đường 
chật hẹp nói đây cũng “khó” và cũng “dễ”. Xem Mát-thêu 11: 28-30. 
 
36. Xem Luca 14: 26  =  Mát-thêu 10: 37. Đối với ai vẫn coi Đức Giêsu là nhà vô-địch về “các 
giá-trị của gia-đình” mà lại không thấy được góc cạnh triệt-để nơi thông-điệp của Ngài không 
phải để bảo rằng: Ngài chống đối gia-đình của người thân (cuối cùng thì Ngài nói về kẻ thù của 
người mình thương yêu); đúng hơn, động-thái của Ngài đối với gia-đình không là khẳng-định 
đồng loạt: gia đình có thể là vấn-đề. Điều thú vị là bảo rằng: trong đời sinh-hoạt của Ngài, mối 
tương-quan gia đình của chính Ngài cũng căng-thẳng không ít. Theo Mác-cô 3: 21, thì gia-đình 
Ngài tìm cách tạo căng thẳng, là bởi các vị ấy nghĩ rằng Ngài đã ra uế-tạp. Cũng nên đọc Mc 3: 
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31-35 qua đó “gia đình” được tái định-nghĩa là “Những người làm theo ý Chúa”. Chiếu theo Tân 
Ước thì: chỉ sau Phục Sinh, một số vị trong gia đình thân-thuộc của Đức Giêsu mới trở nên 
thành-phần thực tế của Ngài. 
 
37. Mát-thêu 23: 9. Tôi có đọc bài phân-tích của Elisabeth Schũssler Fiorenza về chuyện này 
thường phản-ảnh các câu nói đầy thuyết-phục; cũng nên xem Schũssler Fiorenza trong “In 
Memory of Her (New York: Crossroad, 1985), tr. 149-51. Quyền-uy của Chúa có nghĩa là Đấng 
không có vua quan nào khác trên Ngài, nên cương-vị làm Cha của Thiên-Chúa có nghĩa là 
Ngài không có người Cha nào khác. 
 
38. Mát-thêu 6: 24  =  Luca 16: 13. 
 
39. Luca 14: 16-24  =  Mát-thêu 22: 1-10  =  Tôma 64; Luca 12: 13-21; Luca 16: 19-31. 
 
40. Mác-cô 10: 25. Tôi từng tự hỏi không biết sao người xưa lại chọn con lạc-đà để đưa vào 
câu này, bởi nó là con thú mập thu tóm những gì nó dành giụm hoặc bất cứ thú vật nào khác 
được thay thế, như: con ngựa chẳng hạn. 
 
41. Mát-thêu 6: 26-29  =  Luca 12: 24-27. 
42. Mát-thêu 6: 30  =  Luca 12: 28. 
 
43. Mát-thêu 5: 45. 
44. Luca 12: 6-7  =  Mát-thêu 10: 29-31 
 
45. Mát-thêu 20: 1-15. 
 
46. Luca 15: 11-32. Mặc dù dụ ngôn này chỉ gặp thấy ở Luca mà thôi, các học-giả đều chấp-
nhận là câu này phản-ảnh tiếng/giọng của Đức Giêsu. Ở đây, tác-giả Luca cung-cấp cho ta một 
chú-thích khả thi (có thể là cô-đọng) về truyện kể bằng miệng trở người về thời Đức Giêsu. 
 
47. Như đã đề-cập ở chương trước khi nói về tiệc bàn bằng-hữu của Đức Giêsu hình ảnh về 
tiệc là trọng-tâm của Tin Mừng. Nhiều người từng nỗ-lực nói cách chung chung rồi cho rằng 
Đức Giêsu coi cuộc sống như bữa tiệc trong đó nhiều vị tự cáo lui do có nhận-xét và bận-tâm 
không muốn ngồi cùng với thế-giới khôn ngoan theo qui-ước. 
 
48. Tôi đặt chấm hỏi ở câu này là để nói lên tính cách lờ mờ/mù tối mang nhiều ý-nghĩa rộng 
rãi. Tôi thật chẳng biết Đức Giêsu có thấy đời sau gồm bao nhiêu người và có biết được lai-lịch 
của ai không. Ở Mác-cô 12: 18-27 chẳng hạn, Đức Giêsu gặp khái-niệm cho rằng các mối 
tương-quan ở dưới đất kéo dài đến đời sau; thế nhưng, không có cách gì để biết rằng điều này 
được nói đến là để hàm-ẩn điều bảo rằng: chẳng ai biết có đời sau hay không và rằng: con 
người không can-dự vào chuyện hiểu biết lai-lịch cá-nhân. Muốn bàn thêm cho sáng sủa cung 
cách tưởng-tượng về đời sau, xin đọc David Ray Griffin và Huston Smith, Primordial Truth and 
Postmodern Theology (Albany: State Univ. of New York Press, 1989), tr. 66-67 (cũng nên xem 
các trang 129-30). Muốn đưa điểm nhấn này về với Đức Giêsu, tôi nghĩ có lẽ Ngài tin vào đời 
sau, nhưng tôi không có ý-niệm nào rõ ràng về những gì có lý để nói lên điều ấy.  
 
49. Nên xem, chẳng hạn như Luca 10: 12  =  Mát-thêu 10: 15; Luca 10: 13-14  =  Mát-thêu 11: 
21-22; Luca 11: 31 = Mát 12: 42; Luca 11: 32  = Mát-thêu 12: 41. Mỗi loại biến-chất hoặc câu lật 
ngược những gì mà một số người đồng thời với Đức Giêsu tin-tưởng về buổi phán xét chung 
cuộc bằng cách nói rằng: vào thời Dân Ngoại sẽ làm tốt hơn những người được Đức Giêsu rao 
giảng. Nói như thế, tức bảo rằng Ngào từng phán: Anh em tin vào phán xét cuối cùng ư? Thế 
thì, để tôi kể cho anh em nghe điều này khác hẳn những gì anh em nghĩ. Điểm nhấn nói ở đây 
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không phải để khẳng-định là có phán xét chung cuộc nhưng để huỷ hoại các ý-tưởng đã lập ra 
theo qui-ước nói về điều ấy.  
 
50. Luca 19: 41-44. Các đoạn văn cho thấy Đức Giêsu cảnh-giác về việc Giêrusalem bị tàn phá 
(tức: trung-tâm dành cho các đấng bậc ưu-tú) như một sự-kiện lịch-sử theo cùng một cung-
cách như tiên-tri Giêrêmia đã làm, gặp thấy ở đây tầng lớp phủ trùm sớm nhất của truyền-thống 
Q và Máccô, cũng như các đoạn khác chỉ thấy ở Luca mà thôi. 
 
51. Mác-cô 12: 29-30. Đoạn này nói đến tính-chất cao cả nơi lệnh-truyền. Đây là câu trích rút từ 
sách Đệ Nhị Luật đoạn 6 câu 5, một phần của Shema được coi như kết-tinh của luật buộc 
Israel thời cổ tuỳ thuộc Thiên Chúa. 
 
52. Mác-cô 7: 6-8.    
 
53. Luca 14: 27  =  Mát-thêu 10: 38; Máccô 8: 34. Nhiều học-giả lại nghi-ngờ rằng hình-ảnh của 
sự chết chỉ có được vào lần kiến-tạo cộng-đoàn “sau Phục Sinh” là để phản-ảnh chính cái chết 
của Đức Giêsu. Đây có thể là trường-hợp tiêu-biểu. Và, cái chết là “con đường” gặp thấy cả ở 
Mác-cô lẫn văn-bản Q, nên vì thế ít nhất là vào thời rất sớm có thể qui về thời của chính Đức 
Giêsu sống. 
 
54. Tụ-điểm đây, được Stephen Mitchell nhấn mạnh trong phần dẫn nhập cuốn The Gospel 
According to Jesus (New York HarperCollins, 1991). Không hẳn là nhiều học-giả từng đề ra 
như thế, nhưng tôi lại coi đề-nghị của Mitchell có đủ sức thuyết-phục được mọi người. 
 
55. Đây là dấu hiệu cho thấy cuốn The Road Less Travelled của Scott Pack trong đó nói rõ sự 
khôn ngoan thay thế được đưa vào loại sách bán chạy nhất của tờ New York Time suốt 10 
năm. 
 
56. Câu này là từ tác giả William James viết trong cuốn The Variety of Religious, nxb Martin 
Marty (New York : Penguin, 1982); lần đầu xuất bản vào năm 1902), tr. 6 
 
57. Quyền tác-giả và ngày tháng ghi ở đây không chắc chắn cho lắm, nhưng có lẽ được viết 
vào năm 500 trước Công nguyên sau khi dân Do-thái lưu lạc Babylon (587-539 trước Công 
nguyên). Đồng hành với sách Giảng Viên viết vào năm 300 trước Công nguyên. Sách này, là 
tiếng nói của khôn ngoan lật đổ gặp ở truyền-thống khôn ngoan của Do-thái-giáo thời cổ xưa. 
Cũng nên tìm hiểu cốt lõi sách này ở mẩu đối thoại giữa công việc và người “khuyên giải” trải 
dàn trên các chương 3-37 là tranh-luận kéo dài về chủ-đề đòi buộc và tưởng thưởng (nhất là 
câu “Người công chính thì nở rộ, còn kẻ đốn-mạt lại chết khô” vốn nằm ở trọng-tâm khôn ngoan 
qui ước. Những “Người khuyên giải” ở đây, là những bảo vệ khái niệm này; Công việc lại đả 
phá chuyện ấy. 
 
58. Sách Gióp 42: 5       
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Chương 5 
Đức Giêsu và sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa 

  
 

 

Khôn ngoan thành xác phàm  
 
Vai trò quan-trọng thứ hai của Khôn ngoan với cao-trào mới mà tín hữu thời tiên khởi từng 
thực-hiện, là ảnh hình Đức Giêsu mang tính-chất rất Kitô-học. Lớp phủ trùm còn rất sớm của 
truyền thống tạo chân dung Đức Giêsu không chỉ là bậc thày khôn-ngoan thôi, nhưng lại liên-
quan đến cả “khôn ngoan của Thiên Chúa”, nữa.  
 
Các tác tác-giả Tân Ước như Mátthêu, Luca, Phao lô và Gioan, đều đề-cập đến tương-quan 
này theo nhiều cách, vẫn coi Đức Giêsu như sứ-thần trẻ của khôn-ngoan Thiên Chúa đã mặc 
lấy xác phàm làm người. Đức Giêsu vốn là Bậc Thày khôn-ngoan lại cũng là khôn-ngoan Thiên 
Chúa theo nghĩa đó. 
 
Chủ đề này, đưa ta vào Kitô học, tức: địa hạt thần học vốn bàn nhiều về bản-chất Đức Kitô. 
Bằng đường-lối gọn nhẹ nhưng đầy súc-tích, Kitô-học bao trùm cả tương quan đặc-thù giữa 
Đức Kitô và Thiên Chúa. Tương quan này, gồm ảnh hình Kitô-học ở Tân Ước, là sách nói 
nhiều cả về bản-chất thần-thiêng chí ái lẫn nhân-vị của Đức Giêsu rồi từ đó giúp ta tìm hiểu 
xem lý do tại sao hai đặc-trưng ấy lại đan-xen với nhau tạo thành cái-gọi-là giáo-huấn Kitô-học, 
tức bộ-môn chứa đựng đường-lối chính-thức mà Giáo hội coi đó như niềm tin căn bản do Công 
Đồng Nicê năm 451 thiết-lập để rồi các tín-hữu của ta dựa vào đó mà sống đời đạo-đức. 
 
Các Giám mục Công đồng thời này, đã đặt ra Kinh Tin Kính, tức bản kinh chính-thức rất quan-
trọng trong việc tạo ảnh-hình người đi Đạo liên-tưởng về Đức Giêsu và bản văn Kitô-học mang 
tầm mức dân-gian nhưng không xuống thấp đến độ bị miệt-thị. Kinh Tin Kính gồm 3 phần rõ-rệt 
là kinh nói về bản-chất của Cha, Con và Thánh Thần đã phản-ánh các điểm trổi-bật về tín điều 
Ba Ngôi Thiên Chúa rất trổi-bật. Cấu-trúc và nội-dung của Kinh này gộp lại, đã định-vị Đức 
Giêsu như “Người Con của Cha”, đồng thời lại tôn Ngài lên thành Ngôi Hai trong Ba Ngôi thần 
thánh, rất lý-thuyết.  
 
Xem như thế, thì Đức Giêsu là “Người Con Duy-nhất” sinh hạ từ Thiên Chúa trước mọi sự. 
Ngài là Đức Chúa của Đức Chúa, Ánh Sáng của Ánh sáng, Thiên Chúa thật của Thiên-Chúa 
thật. Ngài mang cùng một bản-chất với Thiên Chúa Cha. (*1) 
 
Mọi sự kể ở đây  –đều nói đến lai lịch Đức Giêsu như “Người Con của Chúa” và tính chất đặc-
thù ở kinh Tin Kính do Công đồng Nicê thiết-lập được Giáo-hội sử-dụng từ đó đến nay.  
 
Bản kinh đây, không những định-hình tính chính-tông mà thôi, nhưng còn được mọi người Hội-
thánh Công-giáo cất tiếng đọc trong các buổi phụng vụ suốt nhiều thế-kỷ. Kinh này đào sâu thể-
loại Kitô-học về “Người Con của Chúa” thấm-nhập vào tận phần tập-thể bên trong người tín-
hữu. Và từ đó, bộc-lộ tâm-thân của đạo-giáo Tây phương, kể từ đó. 
 
Kết-cục là, bộ môn Kitô-học trở-thành quen thuộc hơn với mọi thành-viên trong/ngoài Giáo hội 
là thể-thức tạo tương-quan giữa Đức Giêsu và Thiên Chúa như “Người Con của Cha”. Kitô-học 
“Người Con Chúa” đây, là cốt lõi ảnh hình Đức Giêsu với chúng dân (*2). 
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Ảnh-hình Ngài, trở nên quen thuộc đến độ mọi người đều có thể tư-duy như thứ Kitô-học rõ 
ràng và chuẩn-mực. 
 
Tuy nhiên, việc này không xảy ra vào thời Tân Ước. Bởi dạo ấy vẫn chưa có bộ môn Kitô-học 
chính-thức nào hết. Đúng ra, Tân Ước mới chỉ chứa-đựng một số ảnh-hình Kitô-học được sử-
dụng như một ẩn-dụ tạo ý-nghĩa đáng kể về Đức Giêsu và tương-quan giữa Ngài với Thiên-
Chúa.  
 
Các ẩn-dụ nói ở đây, vẫn chưa kết-tụ thành tín-điều hoặc ngôn-từ diễn-tả “thực-chất” cũng như 
“bản vị” đã bám rễ trở-thành Kitô-học về “Con Thiên Chúa” của giáo hội thời sau này, tức vào 
khi Tân Ước sử-dụng ảnh-hình Cha/Con để nói về tương-quan giữa Đức Giêsu và Thiên Chúa, 
mà thôi. 
 
Cùng lúc với ảnh-hình về Cha/Con, lại có thêm nhiều hình-ảnh khác thay thế (*3). Một số hình-
ảnh ấy đã trồi lên rất sớm và có lẽ còn sớm hơn cả hình-tượng Cha/Con là hình-tượng Đức 
Giêsu với tư-cách mật-thiết nối-kết với khôn-ngoan thần-thánh. 
 
Được phát-triển cùng lúc ở thời phôi-thai còn thấy hiện-diện cùng thời với đạo-giáo lúc ban đầu 
là Kitô-học về khôn-ngoan vốn coi Đức Giêsu như Đấng thánh “khôn-ngoan của Thiên-Chúa” 
đã mặc xác phàm làm người. 
 
Kitô-học khôn-ngoan đây, có lẽ cũng ảnh-hưởng lên tầm nhìn về ảnh-hình Đức Giêsu theo 
nhiều cách. Điều này, đã không chỉ làm phong-phú-hóa ảnh-hình ta có về Đức Giêsu mà thôi, 
nhưng còn giúp cung-cấp cánh cửa mở để ta thấy được bản chất đặc-thù nơi ngôn-từ Kitô-học. 
 

Khôn ngoan và truyền thống Do-thái-giáo 
 
Nội dung Kitô-học về khôn-ngoan đến từ truyền-thống Do-thái-giáo, trong đó “Khôn-ngoan”  lại 
mang ý-nghĩa khá khác-biệt, tức: ý-nghĩa qui về thể-loại văn-chương, đặc-biệt là các sách viết 
về khôn ngoan trong Kinh thánh Do-thái-giáo (như: sách Cách Ngôn, sách Gióp và sách Huấn 
Ca). Và, trong Nguỵ-Ước cũng có sách Sirach và sách Khôn ngoan Sôlômôn nữa. Các sách 
này, lại cũng qui về bộ sưu-tập huấn-dụ của bậc thánh-hiền gọi là “Lời Đấng Thánh Hiền” 
chuyên đưa ra các lời cố vấn tích-cực để mọi người sống Đạo một cách khôn khéo. 
 
Lại có ý-nghĩa thứ 3, tức: ý-nghĩa nền-tảng để ta có thể hiểu tâm-tư và/hoặc ngôn-từ người thời 
xưa mỗi khi họ bàn về Đức Giêsu và coi Ngài là Đấng Khôn-ngoan của Chúa. Trong văn-
chương Do-thái-giáo, khôn-ngoan được nhân-cách-hoá như người nữ qua danh-xưng “Người 
Đàn bà khôn-ngoan”.  
 
Xưa nay, bao giờ cũng thế, khôn-ngoan được nhân-cách-hoá qua việc sử-dụng danh-từ giống 
cái. Tiếng Hy-Lạp là đó là “Sophia”, còn tiếng Do-thái lại gọi đó là “Hokmah”. Phần đông các 
học-giả lâu nay vẫn coi việc định-danh “Sophia” thành nữ-phụ lại đã trở-thành chuyện thông 
thường, khá quen thuộc.  
 
Rõ ràng là, lý-do khiến nhiều người làm thế, ngoại trừ sự việc các văn-bản viết bằng tiếng Hy-
Lạp vẫn dùng cụm-từ “Sophia” cho rõ nghĩa hơn; còn tiếng Anh, thì: Sophia là tên riêng của 
phụ nữ, vì thế mới nhắc nhở ta về việc nhân-cách-hoá khôn-ngoan như nữ phụ thế nên, trong 
bài này, tôi có ý sử-dụng tên riêng người nữ “Sophia” mỗi khi nói tới việc nhân-cách-hoá khôn-
ngoan thành nữ phụ (*4). 
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Việc nhân-cách hoá khôn-ngoan lần đầu được thấy ở sách Cách ngôn. Người Nữ Khôn-ngoan 
là Sophia, xuất-hiện ở chương 1 khi tác-giả nói về chốn công-cộng như một ngôn-sứ của Israel, 
nên đã viết: 
 
“Khôn Ngoan kêu to ngoài đường phố, 
cất tiếng nơi công cộng, 
kêu gọi chỗ ồn ào náo nhiệt, 
tuyên bố nơi cổng thành: 
 
"Hỡi những kẻ ngây thơ khờ dại, 
các ngươi còn chuộng sự ngu dốt đến bao giờ? 
Đến bao giờ kẻ nhạo báng còn ưa chế giễu, 
đứa ngu si còn khinh sự hiểu biết?”. 
 
Sau khi gợi sự chú ý bằng lời-lẽ, Khôn-ngoan người nữ lại nói tiếp: 
 
“Này ta sẽ bộc lộ lòng ta trên các ngươi, 
khiến các ngươi biết được lời ta dạy bảo.” 
 
Nửa đầu của câu nói: “Ta sẽ bộc lộ lòng ta trên các ngươi,” cũng có thể được dịch thành câu có 
nghĩa như: “Ta sẽ tuôn đổ Thần Khí của Ta trên các ngươi.” (*5), tức hàm-ngụ một hoạt-động 
gán ghép cho Giavê như đã thấy trong bản văn của ngôn-sứ (*6). Đây là một gợi ý về sự việc 
có khả-năng trở-thành một sự việc được bộc-lộ rất sớm: sự việc cho thấy Khôn-ngoan Sophia 
là việc nhân-cách-hoá Thiên-Chúa. 
 
Và đoạn sách Cách-ngôn chấm dứt với lời cảnh-giác của Khôn-ngoan Sophia khi bị mọi người 
quên lãng, nên đã cảnh báo về các hệ-quả kéo theo sau:    
 
“Vì khi ta gọi, các ngươi đã khước từ ; 
ta đưa tay ra, chẳng ai buồn để ý. 
Các ngươi đã coi thường mọi lời ta khuyên nhủ, 
đã không chấp nhận lời sửa dạy của ta. 
Còn ta, ta sẽ nhạo cười ngày ngươi gặp hoạ, 
sẽ chế giễu khi kinh hoàng ập xuống trên ngươi, 
khi kinh hoàng ập xuống như cơn bão 
và tai hoạ đến tựa cuồng phong, 
khi cùng quẫn với đau thương 
cứ trên ngươi mà giáng xuống.” 
 
Nhìn toàn bộ đoạn văn đây như một tổng-thể, thì vai-trò của Khôn-ngoan Sophia cốt-thiết phải 
là vai-trò mang tính ngôn-sứ. Thế nên, hình-ảnh của khôn-ngoan mỗi khi nói ra, đều giống như 
cung-cách của các ngôn-sứ cổ-điển của Israel thời xưa cũ, tức: nói giữa phố chợ, chốn đông 
người qua lại, bà gọi mọi người kéo đến nghe lời bà gợi ý và cảnh-báo các tai-hoạ cùng hậu-
quả sẽ đổ xuống trên đầu những kẻ không màng đến lời bà khuyên bảo. 
 
Các vai-trò khác của khôn-ngoan nữ-giới còn được diễn-tả cách trọn vẹn trong Châm ngôn 
đoạn 8 câu 1 đến cách ngôn 9 câu 6. Ở phân nửa bài kêu gọi, Khôn-ngoan nói về mình như 
nguồn gốc sự thật, của mọi nhận-thức và sức lực. Quả thật như bà nói: “Nhờ có ta mà các vua 
chúa mới trị vì và mọi kẻ cầm quyền mới ban sắc-lệnh những gì đúng đắn. Bà yêu thương 
những ai yêu mến Bà, và những ai tìm đến Bà cũng sẽ gặp. (*8)     
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Phần cuối hiệu-lệnh của Bà, Khôn-ngoan nói đến vai-trò tạo-dựng của Bà. Bà có từ buổi đầu 
với Thiên Chúa trước khi thế-gian được tạo-dựng như có viết ở Châm Ngôn 8 câu 22-24 như 
sau: 
 
“ĐỨC CHÚA đã dựng nên ta như tác phẩm đầu tay của Người, 
trước mọi công trình của Người từ thời xa xưa nhất. 
Ta đã được tấn phong từ đời đời, 
từ nguyên thuỷ, trước khi có mặt đất. 
Khi chưa có các vực thẳm, 
khi chưa có mạch nước tràn đầy, ta đã được sinh ra.” 
 
Trước khi khởi đầu mọi sự, Khôn Ngoan không chỉ sống với Thiên Chúa mà thôi, nhưng Khôn 
ngoan còn tham-gia vào việc tạo-dựng với Thiên Chúa nữa, như Châm ngôn 8 câu 25-29 sau 
đây: 
 
“Trước khi núi non được đặt nền vững chắc, 
trước khi có gò nổng, ta đã được sinh ra, 
khi ĐỨC CHÚA chưa làm ra mặt đất với khoảng không, 
và những hạt bụi đầu tiên tạo nên vũ trụ. 
Đã có ta hiện diện khi Người thiết lập cõi trời, 
khi Người vạch một vòng tròn trên mặt vực thẳm, 
khi Người làm cho mây tụ lại ở trên cao 
và cho các mạch nước vọt lên từ vực thẳm, 
khi Người định ranh giới cho biển, để nước khỏi tràn bờ, 
khi Người đặt nền móng cho đất.”    
 
Đến đây, lại có đề-nghị bảo rằng: ngang qua Khôn ngoan Sophia, Thiên-Chúa đã tạo-dựng trời 
đất. Khôn Ngoan là thợ thủ-công chính tức người thực-hiện công-trình Ngài đặt (*10). Hệt như 
Châm ngôn 3 câu 19 từng viết: 
 
“ĐỨC CHÚA dùng khôn ngoan đặt nền cho trái đất, 
dùng hiểu biết thiết lập các tầng trời.” 
 
Về lại Châm ngôn 8, Khôn-ngoan khi ấy có nói đến nơi ở của Bà có sự hiện-diện của Thiên 
Chúa: 
 
“Ta hiện diện bên Người như tay thợ cả. 
Ngày ngày ta là niềm vui của Người, 
trước mặt Người, ta không ngớt vui chơi, 
vui chơi trên mặt đất, ta đùa vui với con cái loài người.” (Châm ngôn 8: 30-31) 
 
Và, Khôn ngoan tiếp tục nói đến vai trò hiện-diện với Thiên-Chúa là cội-nguồn của sự sống 
bằng những lời vui tươi hạnh phúc, như ở Châm ngôn 8 còn tiếp-tục minh chứng qua các câu 
như:   
 
“Phúc thay người bước theo đường lối ta chỉ bảo.” (Châm Ngôn 8: 32b) 
 
Hoặc: 
 
“Phúc thay người lắng nghe ta dạy, 
ngày ngày canh thức trước cửa nhà ta, 
túc trực ở ngay lối ra vào. 
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Vì gặp được ta là gặp sự sống, 
và hưởng ân lộc ĐỨC CHÚA ban cho.” (Châm ngôn 8: 34-35) 
 
Cuối cùng thì, Khôn ngoan kết-thúc hiệu-lệnh của Bà bằng lời mời gọi mọi người hãy đến dự 
yến tiệc có bánh và rượu như ở Châm ngôn 9 câu 1-6 sau đây: 
 
“Khôn Ngoan đã xây cất nhà mình, 
dựng lên bảy cây cột, 
hạ thú vật, pha chế rượu, dọn bàn ăn 
và sai các nữ tỳ ra đi. 
Đức Khôn Ngoan còn lên các nơi cao trong thành phố 
và kêu gọi : 
"Hỡi người ngây thơ, hãy lại đây !" 
Với người ngu si, Đức Khôn Ngoan bảo : 
"Hãy đến mà ăn bánh của ta và uống rượu do ta pha chế ! 
Đừng ngây thơ khờ dại nữa, và các con sẽ được sống ; 
hãy bước đi trên con đường hiểu biết."  
 
Việc người Do-thái-giáo nhân-cách-hoá Khôn ngoan là Sophia, và áp đặt các đặc-trưng thần 
thánh cho Bà, còn được triển-khai nhiều hơn nữa ở sách Sirach và sách Khôn ngoan Salômôn 
(*115). Ở sách Sirach, là sách được ghi chép vào khoảng năm 180 trước Công nguyên, trong 
đó Khôn ngoan Sophia một lần nữa, lại cũng nói đến nguồn gốc của mình nơi Thiên Chúa “ 
ngay từ đầu”, rằng: 
 
Từ cõi miên trường, ngay từ đầu, Thiên-Chúa đã dựng nên ta, và mãi mãi về sau ta sẽ không 
ngừng có mặt.” 
 
Khôn ngoan Sophia còn nói về sự hiện-diện của Bà ở khắp mọi nơi, rằng: 
 
“Ta đến từ miệng Đấng Tối Cao và phủ đầy mặt đất như làn khói. Ta ngự trị trên trời cao thẳm 
và ngai trị vì của ta là cột mây. Chỉ mình ta quay vòng như cú nhảy vọt của thiên-triều và lữ-
hành xuyên thấu bề sâu mọi vực thẳm. Trôi lướt trên sóng ngàn biển khơi, khắp đất trời và trên 
mọi dân, nước ta lắc-lư trên giây đu…” 
 
Và rồi, tác-giả sách này lại nói đến việc Khôn ngoan Sophia dựng lều ngự giữa Israel. Thiên-
Chúa “chọn nơi chốn để Bà dựng lều” sống\ giữa dân con của Giacóp, và Bà ngự trị nơi nhà 
tạm nơi rừng sâu hoang dã  cho tới khi Bà đến ngự trị tại Giêrusalem. Khôn ngoan ở nơi đây, 
chính giữa mọi sự sống đồng-nhất với Shekinah, như một hiện-diện thần thánh với mọi sự.  
 
Cuối cùng thì, như Châm ngôn còn kể, Khôn ngoan Sophia lại cũng bày tiệc bàn mời hết mọi 
người đến dự (*16) 
 
Ở sách Khôn ngoan Salômôn là sách được viết gần thời Đức Giêsu, đặc-trưng thánh-thiêng 
của Khôn ngoan Sophia còn được khai-triển nhiều hơn nữa (*17). Qua đó Khôn ngoan Sophia 
là “Đấng tạo mẫu cho hết mọi sự” và là “Mẹ đẻ” ra mọi sự tốt đẹp (*18).  Và rồi, trong một đoạn 
văn khá đáng kể, Khôn ngoan Sophia được diễn-tả như: 
 
“…một thần khí vốn dĩ thông minh, lành thánh, duy-nhất, nhưng đa dạng, tinh-tế, lưu-động, 
trong suốt, không ô nhiễm, rất nổi bật, không dễ bị thương tổn, thương yêu điều tốt lành, hăng 
say, không chống cưỡng, làm lợi tất cả, có tính nhân-bản, kiên-định, chắc-chắn, không sao 
xuyến, mãnh-liệt mọi bề, giám quản mọi thứ và đâm xuyên mọi thần-tính… 
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Dĩ nhiên, mọi thứ như thế đều qui về Thiên Chúa. Còn nữa, cũng giống như Thiên Chúa, Khôn 
ngoan có mặt ở mọi nơi, mọi chỗ: “Khôn ngoan lan tràn và xâm nhập hết mọi sự.” Khôn ngoan 
“là hơi thở đầy uy quyền của Thiên Chúa và là sự phát-tiết vinh-quang thuần-tuý của Thượng 
Đế” và là “sự phản-chiếu ánh-sáng vĩnh-hằng”. Giống Thiên Chúa, Khôn ngoan có quyền tuyệt-
đối và là nguồn gốc duy trì sự sống: 
 
Dù chỉ có một mình mình, Khôn ngoan có thể làm được tất cả mọi sự và trong lúc trở thành 
chính mình mình, Khôn ngoan cải tân mọi sự. 
 
Khôn ngoan đi vào tương quan với mọi người: “Trong mọi thế-hệ, Khôn ngoan đi xuyên vào các 
linh-hồn lành thánh.” Khôn ngoan là nguồn cội đem lại mọi nguồn hứng cho ngôn sứ, biến mọi 
người trở-thành “bạn của Thiên Chúa và các ngôn sứ” (*19) 
 
Cuối cùng ra, chính Khôn ngoan là động lực tích-cực trong lịch-sử dân Israel từ lúc rất khởi đầu 
câu chuyện Cựu Ước. Ta quen dần với việc nghe nói về Thiên Chúa là Đấng dẫn-dắt Israel ra 
khỏi Ai-Cập. Thế nhưng, trong Khôn ngoan của Salômôn, chính Khôn ngoan Sôphia làm nên 
việc này.  
 
Sách Khôn ngoan Salômôn có viết: 
 
“Một giống giòng thánh thiêng không có gì chê trách, Khôn ngoan Sophia giải thoát họ ra khỏi 
dân nước thống-trị… Khôn-ngoan dân họ vượt qua được Biển Đỏ và đưa họ đi giữa giòng nước 
sâu; Khôn ngoan nhận chìm quân thù của họ dưới giòng nước và cứu vớt họ thoát khỏi bề sâu 
giòng biển. (*20) 
 
Thành thử, trong toàn bộ cuốn sách như một tổng-thể, Khôn ngoan có các đặc-trưng và chức-
năng thường gán ghép cho Thiên Chúa (*21). 
 
Vậy thì, hỏi rằng ta phải làm gì để tạo nên vai-trò vượt trội của Khôn ngoan Sophia trong 
truyền-thống khôn-ngoan của Israel đây? 
 
Mặc dù các nhà thần-học lâu nay vẫn đặt nặng mọi quan-tâm chú ý đến điều này, nhưng cứ sự 
thường thì mọi người cũng chỉ coi đây như việc sử-dụng cung cách khá thú vị như phương-
sách kỹ thuật nhân-cách-hoá trong văn chương/thi tứ mà thôi. Thế nhưng, như một số thần-
học-gia mới đây chứng tỏ là ngày càng có nhiều vị dính-dự vào những việc như thế. 
 
Trong sách tôi viết, Khôn ngoan Sophia được nối kết một cách rất gần với Thiên Chúa, có lúc 
còn trở-thành không thể phân-biệt với Thiên Chúa theo nghĩa chức-năng và đặc-trưng được 
gán cho Khôn ngoan, nên có thể sẽ có vị lại cũng nói đến một thứ “tương-đương với chức-
năng” thần thánh giữa Khôn ngoan Sophia và Thiên-Chúa. (*22). 
 
Thế nên, ngôn-ngữ diễn-tả về Khôn ngoan Sophia không đơn-giản chỉ là việc nhân-cách-hoá 
khôn-ngoan theo thể-thức của nữ phụ, mà là “nhân-cách-hoá Thiên-Chúa” theo hình-thù của 
phụ nữ. Khôn-ngoan Sophia, là hình-ảnh đầy nữ-tính được gán cho Thiên-Chúa, một thứ lăng-
kính qua đó thực-tại thánh-thiêng được định-hình như nữ-phụ (*23). 
 
Tóm lại, việc sử-dụng ngôn-ngữ cho Khôn ngoan Sophia lại đã dính-phần vào việc tượng hình 
nữ-phụ để nói về Thiên-Chúa ngay trong truyền-thống thánh kinh.   
                                      

         

Tin Mừng Nhất Lãm 
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Về với Tin Mừng Nhất Lãm kể trong Tân Ước, ta thấy nhiều đoạn cũng liên-kết Đức Giêsu với 
Sophia. Có lần, Tin Mừng từng viết lời Đức Giêsu bảo rằng: 
 
“Vì thế  
Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa đã phán:  
"Ta sẽ sai Ngôn Sứ và Tông Đồ đến với chúng:  
chúng sẽ giết người này,  
lùng bắt người kia. 
Như vậy, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu  
tất cả các ngôn sứ đã đổ ra  
từ tạo thiên lập địa,”  
(Lc 11: 49-50; Mt 23: 34-35) 
 
Điều cần bàn, là câu dẫn nhập qua đó Đức Giêsu có nhắc đến Khôn ngoan Sophia. Theo ngôn 
ngữ Khôn-ngoan, thì Ngài là Đấng được sai đi, hoặc “Sứ thần Sophia là Đấng thánh” được đề-
cập .  
 
Ở một đoạn khác, Đức Giêsu lại cũng nói: Ngài là người con của Khôn ngoan Sophia. Cuối bài 

viết, lại thấy nói: nhiều người nhắm thẳng vào Ngài và ông Gioan Tẩy Giả mà chỉ-trích, khi ấy 

Đức Giêsu lại cũng bảo: 

“Thật vậy,  
ông Gioan Tẩy Giả đến,  
không ăn bánh, không uống rượu,  
thì các ông bảo: "Ông ta bị quỷ ám.  
Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai,  
thì các ông lại bảo: "Đây là tay ăn nhậu,  
bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi.  
Nhưng Đức Khôn Ngoan đã được tất cả con cái mình  
biện minh cho."  
(Lc 7: 33-35/Mt 11: 18-19) 
 
Ở đây, Đức Giêsu cho biết Ngài và ông Gioan Tẩy Giả, là người con của Khôn ngoan Sophia. 
Nói chung, hai đoạn văn này đều hàm-ẩn cùng một ý-tưởng bảo rằng: tín-hữu thời đầu coi Đức 
Giêsu là phát-ngôn-nhân và là “Người con của Khôn ngoan Sophia”. Và, có lẽ Đức Giêsu cũng 
nói về chính Ngài bằng ngôn-từ tựa như thế (*26) 
 
Ở Tin Mừng, ta thấy nhiều đoạn cũng liên-kết Đức Giêsu với Khôn ngoan Sophia, hệt như thế. 
Qua liên-kết này, Đức Giêsu là ảnh-hình của Thiên-Chúa, Đấng giàu lòng lân-tuất, tựa hồ “bụng 
dạ người mẹ”, theo cách rất trổi bật (*27).  
 
Nói Thiên Chúa có “bụng dạ con người”, là cho rằng: Thiên-Chúa như nữ-phụ, là sự việc Ngài 
được nhân-cách-hoá thành Khôn ngoan Sophia hầu chứng-tỏ Ngài cũng như nữ-phụ, tức phát-
ngôn-nhân của lòng từ-tâm Sophia.     
 
Trọng-tâm của tiệc bàn và hình-ảnh của bàn tiệc, đặc biệt là các món ăn do Đức Giêsu dọn cho 
những kẻ bị đẩy lùi ra ngoài xã-hội có lẽ cũng được kết-nối với Khôn ngoan Sophia. Phần đông 
học-giả hôm nay đều nói lên ảnh-hình này liên-kết với thời của Đấng Mêsia coi đó như việc dự-
phần vào tiệc bàn rộng mở với Đấng Mêsia. Có thể là như thế. 
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Nhưng, việc liên-kết Khôn ngoan Sophia vào với Tiệc bàn của Đấng Mêsia ít ra cũng rất mạnh 
đối với Do-thái-giáo đầy truyền-thống. Có thể, tiệc bàn do Đức Giêsu dọn, lại cũng là bàn tiệc 
của Khôn ngoan Sophia, thôi. 
 
Từ đó, có thể cũng có sự việc nào đó được liên-kết với Vương Quốc Nước Trời, nữa. Như đã 
nói, phần lớn các học-giả thuộc thế kỷ này, đều hiểu biết, rằng: đề-cập đến Vương Quốc Nước 
Trời là để qui về Vương quốc thời cánh-chung/thế-mạt, nên sự kiện Vương quốc Nước Trời sẽ 
tới trong mai ngày, là để chấm dứt sự hiện-hữu của thế-gian, như ta từng hiểu (*28). 
 
Nhưng, theo tác-giả John Dominic Crossan nói trong cuốn sách ông viết có đầu đề là: “The 
Historical Jesus: The Life of a Mediterranean Jewish Peasant”, ông lại cũng biện-giải rằng: 
bằng vào sự việc bà con thôi không còn hiểu Vương Quốc Nước Trời theo nghĩa cánh-
chung/thế mạt nữa, ta thấy được ý-nghĩa ngôn-từ do Đức Giêsu sử-dụng khi Ngài nói về 
Vương Quốc Nước Trời là nói trong bối-cảnh truyền-thống về “khôn-ngoan” (*29). 
 
Truyền-thống khôn-ngoan, cũng bàn về Vương Quốc. Và Vương Quốc mà Đức Giêsu nói đến, 
có thể cũng là Vương quốc của Khôn ngoan, chứ không là Vương Quốc đang trờ đến, có lửa 
cháy phừng phừng phán xét mọi người, mọi việc, chút nào hết. 
 
Một số điểm nhấn trong luận-án này vốn dĩ mang tính biện-giải, nên người đọc lại đã hỏi: nó có 
chuyên-chở một khẳng-định nào cho thấy việc tin như thế còn tuỳ các nghiên-cứu/khảo-sát 
trong tương-lai/mai thời, không chứ?  
 
Dù sao đi nữa, có điều khiến ta có thể nói một cách đầy tự tin, cốt bảo rằng: Tin Mừng Nhất 
Lãm lại đã tạo nên chân-dung Đức Giêsu không như bậc thày khôn-ngoan thôi, mà còn như 
Đấng có liên-quan mật-thiết với Sophia nữa. 
 

Ông Phaolô Tông Đồ 
                
Với ông Phaolô, thì: Khôn-ngoan có thể cũng là đầu giây mối nhợ chính cho hệ-thống biện-giải 
của ông. Như ta thấy, ông Phaolô nói về Đức Giêsu như Đấng Sophia của Thiên-Chúa. Nhưng, 
trước khi diễn-giải những điều diễn-tả ở đây, có lẽ ta cũng nên soi rọi đôi điều hầu khám-phá ra 
các liên-kết nào khác khi ông Phaolô sử-dụng ngôn-từ khôn-ngoan và ông còn đả động đến cả 
“khôn-ngoan thay thế” của Đức Giêsu nữa. 
 
Tiếp theo sau Đức Giêsu, ông Phaolô là một trong các nhân-vật quan-trọng thuộc lịch-sử Đạo 
Chúa thời mới chớm (*30). Các thư từ ông viết, được thực-hiện trong 15 năm trước ngày ông 
bị xử trảm tại Rôma, khoảng thời-gian trước/sau niên-biểu 64, lại là chứng-cứ ta có được vào 
thời sớm nhất của phong trào trổi-bật của Đạo Chúa thời mới chớm. 
 
Dĩ nhiên, các thư này hoàn toàn khác với Tin Mừng ta có được. Bằng vào phần lớn các thư do 
ông Phaolô viết cho các cộng đoàn mà ông thiết-lập, các thư này đều nói đến các vấn-đề tiêu-
biểu của cộng đoàn địa-phương, thôi.  
 
Kết quả là, chính ông Phaolô ít khi qui về các sự-việc liên-quan đến Đức Giêsu-trước-ngày-
Phục-Sinh và các huấn-dụ của Đức Giêsu-sau-ngày-Phục-Sinh, tức: Đức Kitô đã Phục Sinh/trỗi 
dậy-  lại chính là trọng-tâm kinh-nghiệm và nền-tảng thần-học của riêng ông (*31). 
 
Rõ ràng, bên dưới các khác-biệt giữa Tin Mừng và thư-từ của ông Phaolô, dù ông có muốn giữ 
im-lặng về Đức Giêsu lịch-sử, vẫn có nhiều điểm trùng-hợp đáng kể giữa thông-điệp do ông đề-
xướng với “khôn ngoan lật đổ” và “khôn-ngoan thay thế” của Đức Giêsu.            
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Ta lại thấy rõ điều này trong việc ông Phaolô sử-dụng cụm-từ “giải-án tuyên-công”, nữa. Theo 
các học-giả từng coi đây như trọng-tâm thần-học của ông Phaolô, thì ít ra đây là một trong hai, 
hoặc ba ý-niệm quan-trọng, để ta hiểu được thông-điệp của ông. 
 
“Giải án tuyên công”, là ẩn-dụ mang tính-cách pháp-lý. Nó là “cái nôi ngôn-ngữ” thuộc thế-giới 
cổ/xưa trong sân bãi pháp-luật, qua đó việc định-hình người được “giải án tuyên công” là một 
thứ án-lệnh cũng quan-trọng không ít.  
 
Dù nó không tương-đương với tự-vựng ngày nay, ta lại hay dùng nó khi nói về người “vô tội” 
hoặc “người được tha bổng”. Đây là án-lệnh mà ai cũng muốn quan toà tuyên-bố cho về mình. 
Điều đó có nghĩa: đương-sự được công-nhận là lâu nay sống rất phải. Chuyên-chở và đưa vào 
lĩnh-vực thần-học, thì cụm-từ “giải án tuyên công” cũng quan-tâm đến người được cho là “đã 
sống rất phải” với Thiên-Chúa. 
 
Theo ông Phaolô, trọng-tâm Tin Mừng vẫn cho thấy là ta được định-hình là “đã sống rất phải” 
với Thiên-Chúa, nhờ ân-sủng. Toàn bộ câu nói của ông Phaolô theo cách này là cốt ý bảo rằng: 
“việc giải án tuyên công, là nhờ vào ân-sủng ngang qua niềm tin” (*32). 
 
Trái nghịch sự việc được “giải án tuyên công nhờ ân-sủng”, vẫn phải là “giải án tuyên công nhờ 
hành động”. Điều này tương-tự như câu nói “sống đúng luật”, là trạng-huống con người tìm 
cách sống theo cách phải lẽ với Thiên-Chúa bằng hành-động “thuận theo pháp luật”, tức: thực-
thi những gì Thiên-Chúa muốn.  
 
Sử-dụng ngôn-từ như ở chương 4, thì: đây là cuộc sống thuận theo “nguyên-tắc thực-hiện”, 
trong đó tôi “thuận-thảo làm hết mọi chuyện” dù chuyện đó có nói về việc sống Đạo hoặc sống 
trong đời, tuỳ thuộc thứ gì đó do tôi làm hoặc tin-tưởng, mà thôi. Đây là đường-lối sống từng bị 
ông Phaolô đả-kích dữ-dội trong các thư do ông viết. 
 
Điều quan-trọng với ông Phaolô, thì việc “sống đúng luật” không đơn-giản tương-tự như sống 
“theo luật Torah định-vị”. Nói thế như thể bảo: vấn-đề không là “sống theo luật Torah” như 
được dạy, mà là đường lối sống mà mọi người cho là “coi được” trước mặt Thiên-Chúa, bằng 
việc thực-thi mọi đòi hỏi, dù nhiều hay ít.  
 
Tựu trung thì, hầu hết tín-hữu Đạo Chúa hôm nay, thường hiểu sai sự việc này rất không ít. Đa 
phần các vị này lại cứ tưởng: vấn-đề là bởi luật Torah có nhiều đòi hỏi sai quấy; và người Đạo 
Chúa, thay vào đó, chỉ thực-thi các luật buộc ghi trong Đạo. Một khi sự việc này xảy đến, thì sự 
việc “sống đúng luật” vẫn còn đó nỗi buồn. 
 
“Giải án tuyên công nhờ ân sủng”, là được Chúa giải toả mọi ràng buộc như quà tặng nhưng-
không. Tự-trung là, Ngài giải-thoát cuộc sống của ta để ta không còn phải lo lắng/phấn-đấu, 
cũng như bận-tâm về chính mình. Với ông Phaolô, đây là ý-nghĩa trọng-tâm của Tin Mừng ta có 
từ Đức Kitô như ông viết trong các thư-từ gửi giáo-đoàn Rôma và Galata, như sau: 
 
 “Nay thì họ được giải án tuyên công 

Một cách nhưng không, 
Nhờ việc cứu-chuộc trong Đức Kitô Giêsu 

 Vì đích cùng của Lề luật là Đức Kitô nguồn công chính cho mọi người 
 Chính để ta được tự do mà Đức Kitô đã giải thoát ta.” 

(Rm 3: 24/10:4; Galát 5:1)     
 

Thế nên, đối với ông Phaolô, tự nền-tảng có hai đường-lối để sống Đạo cho đúng cách là: sống 
nhờ vào ân-sủng ngang qua niềm tin và sống đúng luật nhờ lao-động (*34). Sự tương-phản 
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nền-tảng này, vốn rất quan-trọng với nền thần-học của anh em thuộc nhóm Thệ-Phản thường 
bị hiểu lầm khá nhiều (*35) lại cũng cùng một nền-tảng như ta thấy trong một số huấn-dụ của 
Đức Giêsu.  
 
“Giải án tuyên công nhờ lao-động”, hoặc “sống đúng luật”, là cuộc sống trong thế-giới của khôn-
ngoan qui-ước là hệ-thống khôn ngoan chuyên nhấn mạnh việc đòi buộc và tưởng thưởng. 
Còn, cuộc sống nhờ ân sủng là khôn-ngoan thay-thế do Đức Giêsu chủ-trương, cũng nhấn-
mạnh đến sự thương-cảm và Thần Khí của Chúa. 
 
Rõ ràng, ông Phaolô đã sử-dụng ngôn-từ khôn-ngoan để diễn-tả hai lối sống khác-biệt như 4 
chương đầu của thư 1 Corinthô có nói, tức: thư ông viết cho cộng-đoàn này hồi năm 54 hay 
sau đó. Nhằm đối lại sự rạn nứt bên trong cộng-đoàn tín-hữu Corinthô, ông Phaolô đã khai-
triển sự tương-phản mạnh-mẽ giữa “khôn ngoan thế-gian” với “khôn-ngoan của Thiên-Chúa”.  
 
Vào dạo ấy, các tín-hữu cứ âm-thầm chia rẽ nhau, nên họ vẫn sống theo kiểu “khôn-ngoan thế-
gian”. Điều này, được định-hình bằng lời giải-thích của Tin Mừng theo cách đặc-thù, có khi lại 
cũng muốn nhờ vào tài-cáng đặc-biệt của các lãnh-đạo tôn-giáo thời ấy để giải-hoà vi quý. 
 
Điều này, ngoài mặt  bao gồm việc định-danh/định-hình bằng một đoạn văn đặc-biệt giải-thích 
Tin Mừng hoặc cũng có thể định-vị với lãnh-đạo đặc-biệt nào đó trong cộng-đoàn tín-hữu Đức 
Kitô. Những người cách-ly lâu nay từng bảo: “Tôi thuộc về ông Phaolô” hoặc nói: “Tôi theo phe 
ông Appôlô” hoặc: “Tôi thuộc về ông Kê-pha” (*36).  
 
Ông Phaolô lại đã phản-hồi bằng cách nói về “khôn-ngoan Thiên Chúa” (có khi cũng nói về “sự 
điên rồi của Chúa” bởi lẽ đó là điều nghịch lại “khôn-ngoan của thế-gian”, tức thứ khôn-ngoan 
“huỷ-diệt sự khôn-ngoan của người khéo-léo”. Khôn-ngoan của Thiên-Chúa là “Đức Kitô chịu 
đóng đinh” là Đấng phá –huỷ thứ khôn-ngoan của thế gian” (*37) Hoa quả của việc này là hiệp-
nhất chứ không phải chia rẽ. 
 
Nói tóm lại, sự kình-chống giữa “khôn-ngoan của thế-gian” với “khôn-ngoan của Chúa” cũng 
tương-tự như sự tương-phản giữa khôn-ngoan qui-ước và khôn-ngoan thay-thế của Đức 
Giêsu. 
 
Tương-tự như Đức Giêsu, ông Phaolô  lật đổ thế-giới của khôn-ngoan theo qui-ước; và ông nói 
về thứ khôn-ngoan thay-thế đặt nền-tảng nơi ân-sủng của Thiên-Chúa được biết nơi Đức 
Giêsu. Thành thử, luôn có sự liên-tục rất đáng kể giữa các huấn-dụ đầy sự khôn-ngoan của 
Đức Giêsu với trọng-tâm thông-điệp của ông Phaolô. 
 
Cộng thêm vào với sự liên-tục này, ông Phaolô lại cũng nói một cách không úp mở về Đức Kitô 
như “Khôn-ngoan của Chúa”. 
 

“Trong khi người Do-thái đòi hỏi những điềm thiêng dấu lạ, còn người Hy-lạp tìm kiếm lẽ 
khôn ngoan, thì chúng tôi lại rao giảng một Đấng Kitô bị đóng đinh, điều mà người Do-
thái coi là ô nhục không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ. Nhưng đối với 
những ai được Thiên Chúa kêu gọi, dù là Do-thái hay Hy-lạp, Đấng ấy chính là Đức Kitô, 
sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Vì cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái 
khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của 
loài người.” (1Cor 1: 22-24)     
 

Ở cuối bức thư, ông Phao lô lại viết: 
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“Chính nhờ Thiên Chúa mà anh em được hiện hữu trong Đức Ki-tô Giê-su, Đấng đã trở 
nên sự khôn ngoan của chúng ta, sự khôn ngoan phát xuất từ Thiên Chúa, Đấng đã làm 
cho anh em trở nên công chính, đã thánh hoá và cứu chuộc anh em.” (1Cor 1: 25) 

 
Hiểu Đức Kitô là sự “khôn-ngoan của (và từ) Thiên-Chúa theo nghĩa nào đây? Cách riêng, ta có 
nên hiểu “Khôn-ngoan của Chúa” trong các câu thư này như âm vang cộng với sắc-thái nói về 
Đấng Sophia thần thánh chứ? Có thể như thế lắm. Và như thế, có nghĩa ông Phao lô đã nói về 
Đức Giêsu như Đấng Sophia của và từ Thiên Chúa. 
 
Lại nữa, ta còn thấy thêm nữa một liên-kết giữa ngôn-từ tiếng Do-thái về Đấng Sophia và ngôn-
ngữ do ông Phaolô sử-dụng để nói về Đức Giêsu. Trong các đoạn khác, ông Phaolô lại nói về 
những gì mà ta gọi-là sự hiện-hữu có trước của Đức Kitô, tức là: Đức Kitô đã hiện-hữu từ 
muôn thuở với Thiên Chúa và Ngài cũng chủ động trong việc tạo-dựng trời đất. Ý-nghĩa nói ở 
đây, đã xuất hiện trong công-thức ngắn-ngủi gặp thấy ở thư thứ nhất gửi cộng đoàn Corinthô 
như sau: 
 

“Thật thế, mặc dầu người ta cho là có những thần ở trên trời hay dưới đất -quả thực, thần 
cũng lắm mà chúa cũng nhiều- nhưng đối với chúng ta, chỉ có một Thiên Chúa là Cha, 
Đấng tạo thành vạn vật và là cùng đích của chúng ta; và cũng chỉ có một Chúa là Đức 
Giêsu Kitô, nhờ Người mà vạn vật được tạo thành, và nhờ Người mà chúng ta được hiện 
hữu.” (1Cor 8: 5-6) 
 

Đoạn thứ hai, trong đó có thể do cộng-đoàn Phaolô hoặc chính ông Phao lô viết cũng không 
chừng, đã dàn rộng việc diễn-tả vai-trò của Đức Ki tô trong tạo-dựng, như sau: 
 
“Thánh Tử là hình ảnh Thiên Chúa vô hình, 
là trưởng tử sinh ra trước mọi loài thọ tạo, 
vì trong Người, muôn vật được tạo thành 
trên trời cùng dưới đất, 
hữu hình với vô hình. 
Dẫu là hàng dũng lực thần thiêng 
hay là bậc quyền năng thượng giới, 
tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng 
nhờ Người và cho Người. 
Người có trước muôn loài muôn vật, 
tất cả đều tồn tại trong Người.” (Côlôsê 1: 15-17) 
 
Ngôn-từ đây được sử-dụng để nói về Đức Kitô, dĩ nhiên là ngôn-ngữ nói về Đấng Sophia theo 
truyền-thống Do-thái-giáo do ông Phaolô dàn dựng. Điều này không chỉ mô-tả Đức Giêsu bằng 
vào ngôn-ngữ của khôn-ngoan thần thánh, nhưng thực sự định-hình Đức Giêsu qua khôn-
ngoan (*43). 
 
Việc Đức Giêsu hiện hữu từ khi trước vì thế đích-thực là sự hiện-hữu của Đấng Sophia thần 
thánh . 
 
Với ông Phaolô, Đức Giêsu mặc lấy xác phàm của Sophia mà ra. 
 

Tin Mừng của ông Gioan 
 
Việc trình-bày Đức Giêsu theo ngôn-ngữ của khôn-ngoan còn đáng kể hơn lời gợi ý ở cuối 
sách Tân Ước, tức: Tin Mừng của ông Gioan.  
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Lới nói đầu ở Tin Mừng ông Gioan (có thể coi đây như có nguồn gốc rút từ các bài ca/vịnh tín-
hữu thời đầu từng hát và tác-giả Gioan lại đã áp-đặt vào đoạn đầu Tin Mừng do ông soạn. Bài 
vịnh, được khởi đầu bằng những ý/lời mà mọi người đều đã gặp ở Thánh Kinh Do-thái-giáo 
(*44). Như tôi có lần báo trước là sẽ thay thế tự-vựng Logos tiếng Hy-Lạp và tiếng Anh dịch 
thành “Word” và tiếng Việt là “Ngôi Lời” vỏn vẹn chỉ với chữ “Lời”, mà thôi. 
 

“Lúc khởi đầu đã có Lời. 
Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, 
và Lời là Thiên Chúa. 
Lúc khởi đầu, Ngài vẫn hướng về Thiên Chúa. 
Nhờ Lời, vạn vật được tạo thành, 
và không có Ngài, 
thì chẳng có gì được tạo thành. 
Điều đã được tạo thành 
nơi Ngài là sự sống, 
và sự sống là ánh sáng cho nhân loại… 
Ngài ở giữa thế gian, 
và thế gian đã nhờ Ngài mà có, 
nhưng lại không nhận biết Ngài. 
Lời đã trở nên người phàm 
và cư-ngụ giữa chúng ta. 
Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Ngài, 
vinh quang mà Chúa Cha ban cho Ngài, 
là Con Một đầy tràn ân-sủng và sự thật.”  
(Ga 1: 1-4, 10, 14) 

 
Điều quan trọng ở câu đầu Tin Mừng không phải để ta suy nghĩ về “Lời” hoặc “Logos” như để 
nói về Đức Giêsu, nếu hiểu Đức Giêsu đây là “Giêsu thành Nadarét”. 

 
Đọc và hiểu đấy là “Đức Giêsu”, tức vô hình chung ta đã chịu ảnh-hưởng từ nền thần-học Kitô-
giáo thời sau này, khi Giáo-hội nói về Ba Ngôi Đức Chúa qua cách sử-dụng các đại-danh-từ 
“giống đực” tiếng Hy-Lạp gốc và bản dịch tiếng Anh. 
 
Nhưng, các đại-danh-từ giống đực được sử-dụng là bởi từ-vựng logos là danh-từ chung giống 
đực tiếng Hy Lạp, chứ không vì tự-vựng ấy qui về “Ngài” đây, là “Đức Giêsu”. 
 
Ông Gioan không có ý nói: “Lúc khởi đầu đã có Đức Giêsu” như ta vẫn nghĩ rằng Đức Giêsu đã 
có đó vào buổi tạo-dựng trời đất. Đúng hơn, Lời ấy đã mặc xác phàm nơi Đức Giêsu  -nay 
được gọi là logos – có ở đó vào lúc tạo-dựng. Chính logos này (chứ không phải Đức Giêsu) đã 
có đó với Thiên-Chúa và là Thiên-Chúa (*46).    
 
Các học-giả lâu nay từng ghi nhận là có mối tương-quan gần-gũi giữa những điều do ông 
Gioan viết về “logos” và về Khôn ngoan Sophia trong truyền-thống Do-thái-giáo. Khôn ngoan 
Sophia từng có đó với Thiên-Chuá ngay từ buổi đầu đã năng-động thời tạo-dựng, và cũng có 
đó cả khi thế-giới gian-trần được tạo-thành nữa (*47). 
 
Tính tương-đương có hoạt-động giữa logos và Khôn-ngoan Sophia cho thấy tính hợp-pháp 
thay thế Khôn ngoan Sophia bằng logos, “Khôn-ngoan” thay cho “Lời” ở phần mở đầu Tin 
Mừng Gioan. Thêm nữa, do bởi Sophia là danh-từ riêng giống cái ở tiếng Hy-Lạp, nên đại-
danh-từ đây cũng trở-thành “giống cái”: 
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“Lúc khởi đầu đã có “Khôn ngoan”, và “Khôn-ngoan” ở nơi Thiên-Chúa, và Khôn-ngoan 
là Thiên-Chúa. Ngài đã có lúc khởi-nguyên nơi Thiên-Chúa. Mọi sự đã nhờ Ngài mà 
thành sự và không Ngài thì không gì thành sự. Điều đã thành sự là sự Sống, và sự Sống 
là sự Sáng cho nhân-loại… Ngài có trong thế-gian và thế-gian đã nhờ Ngài mà được có 
mà thế-gian đã không biết Ngài.” 

 
Và rồi, đỉnh cao chót vót đã đạt được, khi Tin Mừng viết: Và Khôn-ngoan đã thành xác-phàm và 
đã lưu-trú nơi chúng tôi.” (*49) Đức Giêsu là sự việc Sophia thần thánh mặc lấy xác-phàm, 
Khôn-ngoan Sophia trở-thành xác-phàm.” (*50) 
 

Bổ-sung các ảnh-hình Kitô-học    
 
Ta khám-phá ra vai-trò của Sophia coi như Khôn-ngoan trong truyền-thống Do-thái-giáo và cả 
trong Tân Ước, điều này mở ra một số sự việc. Điều đó giúp ta thấy được sự cân-đối tuyệt đẹp 
giữa Đức Giêsu như Bậc Thày dạy Khôn-ngoan và ảnh-hình về Ngài trong phong-trào tín-hữu 
thời đầu như mối tương-quan mật-thiết với Khôn ngoan Sophia. Bằng vào tư-cách của tiếng nói 
của Không-ngoan thay-thế, Đức Giêsu cũng là tiếng giọng của không Sophia nữa. 
 
Điều này lại cũng giúp ta nhìn thoáng qua những gì có thể là môn Kitô-học sớm sủa nhất của 
tín-hữu thời tiên-khởi. (*51). Sử-dụng ngôn-ngữ của Khôn-ngoan Sophia để nói về Đức Giêsu 
sẽ đưa ta về lại với lớp vỏ bọc sớm-sủa nhất nơi truyền-thống đang khai-triển. Như ta đã thấy, 
điều này lại cũng trải rộng cùng khắp với truyền-thống. Theo Tin Mừng Nhất Lãm, cũng như 
lập-trường của ông Phaolô và Gioan cũng công-nhận rằng điều đã có đó nơi Đức Giêsu là 
Khôn ngoan Sophia của Thiên Chúa. 
 
Quan-điểm này không chỉ là trọng-tâm ngôn-ngữ của Sophia trong việc hình-thành phong-trào 
đạo-giáo Đức Kitô thời sớm sủa nhất, nhưng còn là bổ-sung về phái-tính của các bộ môn Kitô-
học nữa. Bởi, với Đạo Chúa thời đầu, thì Đức Giêsu là Người Con của Cha và là sự việc 
Sophia mặc lấy xác phàm làm người, là người con trẻ của Abba chí thân, và là con trẻ của 
Sophia. Hiểu biết như thế cũng giúp ta rất nhiều ở vào thời nhạy bén dâng cao để trở thành 
vấn-đề của ngôn-ngữ rất can-dự. 
 
Lại nữa, điều này cũng nhấn mạnh sự việc có khả-năng diễn-đạt ngôn-từ Kitô-học nữa. Các 
hình-ảnh nhân rộng thành nhiều ấn-bản để nói về mối tương-quan giữa Đức Giêsu với Thiên-
Chúa (như logos, Sophia, Người Con, và các danh-hiệu khác phải làm cho rõ nghĩa để bảo 
rằng không một danh-hiệu nào được hiểu theo nghĩa đen triệt để hết. Chúng chỉ mang tính ẩn-
dụ mà thôi. 
 
Đây còn là điểm quan-trọng để hiểu được ngôn-ngữ Kitô-học đầy sủng-mộ do ảnh-hình bậc 
cha/chú tạo ra. Ngôn-từ Chúa Ba Ngôi và các công-thức kinh-kệ phụng-vụ nói về “Cha và Con” 
là dễ-dàng kiến-tạo nên cảm-giác nghĩ rằng đây là cung-cách do tín-hữu Đạo Chúa dứt khoát 
nói về Thiên-Chúa và Đức Giêsu, là như thế. 
 
Thế nhưng, cũng là điều bổ-ích để nhận ra rằng ảnh-hình Cha và Con cũng phản-ánh sự thể về 
lề lối suy-tư về Ba Ngôi Đức Chúa có được hình-dạng trong văn-hoá tộc-trưởng và tập-trung 
phụ-hệ. Nhằm giúp ta có thể tưởng-tượng điều này là lúc Ba Ngôi Đức Chúa trở-thành công-
thức trong nền văn-hoá mẫu-hệ, Đức Giêsu vẫn được gọi là “người con”, nhưng ta đều đoan-
chắc rằng mọi người nói về Ngài trước nhất như Người Con của Cha vậy (*52). 
 
Thành thử, đây không là trường-hợp để ta nói lên rằng Đức Giêsu là “Người Con của Thiên-
Chúa" hiểu theo nghĩa đen, dù Ngài vẫn được nói đến theo nhiều cách khác nữa, như Khôn 
ngoan Sophia của Thiên Chúa. Thật ra thì, cả hai điều đó đều mang tính ẩn-dụ hết.  
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Mẫu số chung ở cả hai trường-hợp, đó là: cả hai cùng nói về Đức Giêsu như Đấng có tương-
quan mật-thiết với Thiên-Chúa đậm đà và sâu-sắc đến độ Ngài còn được gọi là người con của 
Abba  và là người con của Khôn ngoan Sophia. Ta không hề biết và không thể hiểu làm sao mà 
kiểu nói này có thể bắt đầu nói ra được cả vào lúc Đức Giêsu còn sống, hoặc làm sao các hình-
ảnh như thế lại hiện-diện trong tâm-thức của chính Ngài được. 
 
Quả nhiên, thật là điều hợp lý để thấy được sự liên-kết giữa ngôn-từ này và những gì ta có thể 
giả-định về kinh-nghiệm Ngài từng trải. Tính mật-thiết của các ẩn-dụ lại cũng kiên-định trong 
việc nhìn nhận Đức Giêsu-trước-ngày-Phục-Sinh như một nhân-vật đầy tính linh-thiêng, thần-
khí. Là Đấng hiểu/biết rõ Thần Khí Chúa, Đức Giêsu có lẽ cũng đã suy-tưởng và/hoặc trải-
nghiệm Thần Khí như Abba và Sophia. Thế nhưng, thêm vào đó, vấn-đề là: Ngài có nghĩ về 
chính mình Ngài như “người con” (theo nghĩa đặc biệt) của Đấng mà Ngài gọi là Abba không?  
 
Đức Giêsu có nghĩ về chính mình Ngài như con trẻ hoặc như người đại-diện của Sophia thần 
thánh không? Bằng vào bản-chất của các nguồn ta đạt được, bản thân tôi thấy cũng khó mà 
tưởng-tượng nổi để có thể phán-đoán về tính khả-thi lịch-sử ta đạt được trong vấn-đề đặc-biệt 
này (*53). 
 
Cho dù ta không thể biết được là các ảnh-hình này là một phần trong việc Đức Giêsu tự biết về 
Ngài, có điều thấy rõ rằng việc tượng-hình ra Đức Giêsu như “người Con của Chúa” và như 
“Khôn-ngoan của Thiên-Chúa” lại có trong giai tầng cổ xưa nhất thuộc truyền-thống phát-triển 
nên phong-trào tín-hữu thời đầu được.  
 
Thành thử, hỏi rằng các hình-ảnh đây có cho ta biết bất cứ thứ gì về nhận-thức của Đức Giêsu, 
thì các hình-ảnh ấy sẽ giúp ta tiếp-cận với tầng/lớp sớm nhất của tiến-trình thành-hình môn Kitô 
ở cộng-đoàn để thiết-lập và suy-tư không? Có điều đáng nể là, hình-tượng “người Con của 
Chúa” và “Sophia của Thiên-Chúa cả hai đều gặp thấy ở giai-đoạn mới sớm này. 
 
Sự hiện-hữu của bộ môn Kitô-học bàn về “người con” và “Sophia của Thiên-Chúa” trong cao-
trào mới sớm của tín-hữu Đức Kitô đã ảnh-hưởng lên ảnh-hình bình-dị của Đức Giêsu, Đấng 
mà ta từng gặp vào lúc trước. Sự hiện-hữu của các hình-ảnh này lại đã đưa ta hướng về việc 
bổ sung phái-tính khi suy-tư về Đức Giêsu, là điều còn rất mới đối với nhiều người. 
 
Vượt ra ngoài những chuyện như thế, các ảnh-hình này lại cũng di-chuyển lối suy-tư Kitô-học 
ra khỏi khuôn-khổ văn-chương chữ nghĩa vẫn thường song hành với hình-tượng của người 
dân thường vốn có trong đầu. Việc nhân rộng ảnh-hình Kitô-học thời ban đầu như  --“người 
con” và “khôn-ngoan” và các thứ khác--  lại đưa ta vào nhận-thức hiểu rằng đây chỉ mang tính 
ẩn-dụ mà thôi.   
 
Hiểu biết này đã lật đổ cảm-giác thông thường vẫn nghĩ về niềm tin của tín-hữu Đức Kitô.                  
Lại cũng kéo theo niềm tin cho rằng Đức Giêsu thực sự là “người Con của Chúa” hiểu theo 
nghĩa đen. Đây là một lật đổ giúp ta cũng rất nhiều.  
 
Việc hiểu cụm-từ “người Con của Chúa” hoàn toàn theo nghĩa đen lại đã khép chặt tầm hiểu 
biết của ta về Kitô-học bằng cách chỉ mở ra có một ảnh-hình ưu-tiên làm tiêu biểu, thôi. Thật ra, 
cũng khó mà tin như thế, một phần do bởi tính-chất không chắc-chắn khi ta khẳng-định rằng 
Đức Giêsu là người Con của Chúa, hiểu theo nghĩa đen. 
 
Thế nhưng, khi “người Con của Chúa” khi được coi như một trong các ẩn-dụ, thì ẩn-dụ ấy cũng 
mở ra khả-năng hiểu biết một cách phong-phú hơn ý-nghĩa về Đức Giêsu như Đấng từng trải-
nghiệm và diễn-tả vào thời tiên-khởi. 
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Vấn đề là, một khi ta không còn tin rằng Đức thật sự là “người Con của Chúa” theo nghĩa đen, 
nhưng lại cảm-kích ý-nghĩa giàu có do có nhiều hình ảnh mang tính Ki tô-học được nhân rộng. 
Ngài là “người Con của Chúa”. Vâng đúng là như thế. Nhưng, Ngài còn là Lời mặc lấy xác 
phàm đồng thời là Khôn-ngoan của Chúa.  
 
Quả có thế, Đức Giêsu đích-thực là “người Con của Chúa”, là logos của Thiên-Chúa và là Khôn 
ngoan Sophia  của Thiên-Chúa, nữa (*54). 
 
 

Chú thích: 
 

1.Công Đồng Nicê được triệu-tập ngay sau khi hoàng-đế Constantine hồi hướng quay về với 
Đạo Chúa đã tuyên-bố: đây là đạo-giáo hợp-pháp. Dạo đó, Công-đồng đầu tiên trên thế-giới, 
qui-tụ các Giám-mục trên toàn cầu. Nhưng, ở Công đồng thứ tư Tại Calxêđôn, đề-tài đầu tiên 
được bàn đến là: “Bản-chất kép của Đức Kitô” (tức là: Ngài vừa có thiên-tính vừa có nhân-tính). 
Và, các vị đây lại cũng hỏi: làm sao hai bản-chất này lại có liên-quan với nhau trong cùng một 
“bản ngã”.  

 
Kết-quả đạt được từ Công đồng Nicê và Calcéđon, lại cũng bàn các vấn-đề về Kitô-học đặt ra 
như “bản thể”, “con người” và về hai “bản-chất”. Nhưng, xét về Kitô-học, thì các phạm-trù như 
thế lại đã phản-ảnh một triển-khai thật đáng kể vào thời còn trễ hơn cả Tân Ước.  

 
Việc triển-khai đây, không có gì là “sai-lạc” hết. Bởi, việc này nói lên nỗ-lực đẹp-đẽ có từ Giáo 
hội hầu tạo ý-nghĩa cho các huấn-dụ của Giáo-hội về tín-lý/giáo-điều vốn dĩ hàm-ẩn nơi các 
phạm-trù của thời bấy giờ. Thế nhưng, điều này lại có khuynh-hướng làm lu-mờ hình-ảnh khác-
biệt mang tính ẩn-dụ về Kitô-học ở Tân-Ước.      
    
Tôi sẽ viết thêm ở chương này, là: có hiểu được sự đa-dạng ở đây, mới phong-phú-hoá được 
kiến-thức ta có từ các trải-nghiệm và cách diễn-tả của tín-hữu Đạo Chúa thời mới sớm. 

 
2.George Gallup, Jr và Jim Castell trong cuốn “The People’s Religion (New York: Macmillan, 
1989) tr. 63 cho biết 84% người Mỹ tin rằng Đức Giêsu là Thiên-Chúa hoặc “người Con của 
Chúa”. Quả thật, tôi cũng không biết làm sao các vị lại có thể lập thống-kê như thế được; và, tôi 
thấy cũng khó mà tin được. Tuy nhiên, ít ra thì điều này có nghĩa là 84% người Mỹ lại cũng suy-
nghĩ về Đức Giêsu như Thiên-Chúa hoặc người “Con của Chúa”. Đó là câu nói được các vị 
liên-kết với Ngài. 

 
3. Không cần tìm cách để hiểu, tôi đề-cập với mục-đích minh-họa một số ẩn-dụ này khác về 
Kitô-học: Đức Giêsu như “Ađam thứ hai” (theo Phaolô), Đức Giêsu như “Chiên Thiên-Chúa” 
(theo Gioan, ở sách Khải-Huyền): Đức Giêsu là “Thượng-tế & Sự Hy Sinh tối-cao” (thư Do-
thái); Đức Giêsu là “Logos”, tức: “Lời” (theo Gioan). Hay hơn hết, có bài viết mà mọi người có 
thể tìm đọc cách dễ-dàng về đề-tài này, xem James D.G. Dunn, “Christology (Tân Ước) trong 
tự-điển The Anchor Bible Dictionary, nxb David Noel Freedman (NewYork: Doubleday, 1992) 
quyển 1 tr. 979-91. 

 
4. Nói tóm lại, muốn biết Khôn-ngoan Sophia xử-lý thế nào trong truyền-thống Do-thái-giáo, hãy 
tìm đọc Kathleen O’Connor, The wisdom Literature (Wilmington, DE: Michael Glazier, 1988) tr. 
59-85; Elizabeth & Johnson, She who is: The Mystery of God in Feminist Discourse (New York: 
Crossroad, 1992), tr. 86-93; và Roland E. Murphy, “Wisdom in the Old Testament,” trong cuốn 
“The Anchor Bible Dictionary, David Noel Freedman (NewYork: Doubleday, 1992) quyển 6 tr. 
920-31 (đặc biệt là các trang 926-27). Tác-giả Murphy cho thấy “Việc nhân-cách-hóa Khôn-
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ngoan đơn-giản chỉ thấy ở Kinh thánh cả về số lượng cũng như phẩm chất.” (tr. 926). Cũng nên 
xem Susan Cady, Marian Ronan, và Hal Taussig, Sophia: The Future of Feminist Spirituality 
(San Francisco: Harper & Row, 1986). 

 
5. Sách Châm Ngôn 1: 23; O’Connor, The Wisdom Literature tr. 71-72. 

 
6. Bản văn như trên gặp ở sách Joel 3: 1 có viết “Ta sẽ đổ thần khí Ta trên hết thảy người 
phàm”. 

 
7. Các câu được trích-dẫn đây là: Châm ngôn 1: 20-26, và toàn bản văn là ở 1: 20-23 

 
8. Châm ngôn 8: 1-21; câu ca vịnh được trích dẫn vẫn vang vọng là ở đoạn 8: 14-15, 17. 

 
9. Các câu được trích-dẫn là: Châm ngôn 8: 22-23, 27a, 29b-30. “Chủ nhân” ở Châm ngôn 8: 
30; cũng có thể dịch là “trẻ sơ sinh” hoặc “con trẻ” nhưng được nối-kết chặt chẽ với tư-thế 
“ngoài Chúa ra” trong các động-tác tạo-dựng o873 8: 27-29 cho thấy “thợ chính” –tức: người 
phụ giúp trong tạo-dựng-  thích-ứng tốt đẹp hơn với văn-bản. 

 
10. Cũng nên xem O’Connor, The Wisdom Literature tr. 67  

 
11. Châm ngôn 3: 19 

 
12. Châm ngôn 8: 30b-31 

 
13. Châm ngôn 8: 32b, 34a, 35. Cũng nên xem 3: 13-18 trong đó Khôn ngoan Sophia được kể 
là quí giá hơn cả vàng, bạc kim cương và như “cây sự sống với những ai nắm giữ được nó”. 

 
14. Tiệc bàn được mô tả ở Châm ngôn 9: 1-6; các chữ được trích dẫn từ 9: 2b-5. Còn mọi qui-
chiếu này khác về Khôn ngoan là Phụ nữ ở Châm ngôn gồm các đoạn và câu như: 3: 13-18, 4: 
5-9 và có thể ở cả câu 31: 10-31, tức: một đoạn được coi là tiêu-biểu khi mô-tả về Sophia, như 
công-tác của “nữ-phụ mạnh bạo” không phải là vợ thực hoặc có thể cũng xuất hiện ở Israel thời 
cổ xưa, cả vai-trò của phụ-nữ trong nền văn-hóa ấy nữa. 

 
15. Sách Sirach được biết đến qua một số danh xưng khác nhau, như: “Khôn ngoan Ben Sira”, 
“Ecclesiasticus” (khác với “Huấn Ca”, các cuốn này viết tắt là “Sir” , hoặc “Ecclus”. Dù sao 
người theo giáo-phái Thệ-Phản lại đặt cả hai cuốn Sirach và Khôn ngoan Salômôn vào Ngụy 
Thư, tất cả đều là sách kinh-điển thuộc Công-giáo La Mã và Chính-thống-giáo. 

 
16. Tất cả những thứ này đều gặp thấy ở chương 24 trong sách Sirach. Các chữ trích từ câu 9: 
3-6, 8. Tiệc bàn lại qui về đoạn 24: 19-21. 

 
17. Giống như sách khôn ngoan gọi là Châm Ngôn & Huấn Ca, cuốn này được gán cho 
Salômôn, “thánh bổn mạng” của Khôn ngoan ở Israel. Tuy nhiên, các sách viết vào thời sau do 
tác giả người Do-thái-giáo sống ở Alexandria, xứ Ai Cập có lẽ vào cùng thế kỷ thứ nhất trước 
Công nguyên dù một số học giả lại định niên-biểu vào thế-kỷ thứ nhất sau Công nguyên. 

 
18. Khôn ngoan Salômôn 7: 22, 11-12 và ở sách Châm Ngôn và Sirach, Sophia hiện-diện ngay 
từ đầu: Khôn ngoan Salômôn 6: 22. 

 
19. Bài phát-biểu này nói về Sophia, được cài đặt vào miệng của Salômôn, bắt đầu với Khôn 
ngoan Salômôn 7: 7.  Các câu vịnh được trích gồm có: 7: 22-23, 24b-25a, 26a, 27. Cũng hãy 
xem 8: 6, vốn qui về Sophia coi như “người tạo dáng cho bất cứ thứ gì hiện hữu”. 
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20. Khôn-ngoan Salômôn đoạn 10 câu 15, và 18-19. Chương/đoạn này khởi đầu câu truyện 
Khôn-ngoan Sophia can-dự vào lịch-sử nước Israel qua truyện Adam/Eva và cứ thế tiếp-tục 
ngang qua truyện ông Nôê và các tổ-phụ thời cổ/xưa mãi cho đến thời lưu-đày. Câu-truyện còn 
tiếp-tục ở Chương 11. 

 
21. Đây là cuốn đáng đọc thuộc loại quan-trọng thuộc lịch-sử Đạo Chúa hơn các giai-thoại 
không mang tính kinh-điển được phía Thệ-Phản đề-nghị ta nên thêm vào đó. Chẳng hạn như, 
Augustinô từng qui về câu chuyện này ít nhất hơn 8 trăm lần; xem David Winston, “Salomon, 
Wisdom of” trong The Anchor Bible Dictionary, nxb David Noel Freedman (New York: 
DOubleDay, 1992) quyển 6 tr. 127. 

 
22. Cũng nên đọc Johnson trong cuốn “She Who Is” ở tr. 91, tác-giả có đề-cập đến tác-dụng 
tương-tự giữa hành-động của Sophia và việc Thiên Chúa làm có nói ở Kinh thánh. Cũng nên 
xem tác-giả điểm qua 5 lối hiểu biết ngôn-từ của Sophia ở các tr. 90-93. 

 
23. Đây là điểm nhấn được các học-giả đề-nghị nên quan-tâm đến vấn-đề này. Cũng nên xem 
Johnson trong cuốn “She Who Is”  tr. 91-92 trong đó nói: “Sophia là Thiên Chúa của Israel được 
mô tả là phụ-nữ” và cũng nói: Thiên-Chúa được nhân-cách-hóa thành phụ-nữ qua việc Ngài 
tạo-dựng và can-dự vào công-trình cứu rỗi nhân-loại”. “Sophia là thực-tại thần thiêng được 
nhân-cách-hóa”. 

 
Xem thêm Elisabeth Schũssler Fiorenza trong cuốn “In Memory of Her (New York: Crossroad, 
1985) tr. 132, trong đó có nói Gestalt  của Sophia  thần-thánh là nữ-giới”. Theo tác giả James 
Dunn (được Johnson trích-dẫn trong cuốn She Who Is” tr. 91 và 289 ở chú-thích số 29), Sophia 
là Thiên-Chúa, Đấng tự tỏ-bày cho mọi người biết đến Ngài. Tác giả Roland Murphy  trong 
cuốn “The Anchor Bible Dictionary, quyển 6 tr. 927 có cho biết : “Sophia là Thiên-Chúa sanh bởi 
Thiên-Chúa, ở trong Thiên-Chúa và rồi ông lại tự hỏi một cách rất lý thuyết rằng: “Phải chăng 
Khôn-ngoan không là Đức Chúa Đấng quay về phía tạo-thành và triệu vời họ ngang qua tạo-
dựng?” Tác-giả O’Connor trong cuốn “The Wisdom Literature” lại cũng bảo: “Khôn-ngoan, chính 
Bà là Thiên-Chúa” (tr.83)  và “Để bước theo chân Khôn-ngoan, ôm choàng và sống với Bà, tức: 
cuối cùng là để sống với Thiên-Chúa” (tr. 85) 

 
24. Lc 14: 49-50 = Mt 23: 34-35. Đây là đoạn văn xuất tự Tin Mừng Q, dù chỉ mỗi tác-giả Luca 
là có câu dẫn-nhập qui về Khôn ngoan Sophia. Thật khó để hỏi rằng không biết tác-giả Luca có 
thêm đoạn ấy vào sách của ông hay không? Có thể là như thế lắm, bởi có sự thể là cũng thấy 
đoạn văn khác của Tin Mừng Q (ta sẽ bàn kỹ chuyện này ở chương tới) có nói đến sự việc Đức 
Giêsu lại cũng qui chiếu Khôn ngoan như l73 Luca 7: 35; hoặc Mt 11: 19. 

 
25. Lc 7: 33-35 cũng như Mt 11: 18-19. Mát-thêu có nói đến “Khôn ngoan đã dùng hành-động 
của mình để thuyết-phục”, trong khi đó Luca lại bảo “Bà làm việc đó là do con cái của mình”. 
Văn-bản của Luca giống với văn-bản Q nhiều hơn. Xem Joseph A. Fitzmayer “The Gospel 
According to Luke I-IX” (New York, DoubleDay, 1981) tr. 679, 681. Tác-giả Fitzmeyer về sau có 
chú-thích bảo rằng tác-giả Luca có lẽ đã thêm tự-vựng “tất cả” vào câu của Tin Mừng Q, mà 
ban đầu lại qui về Gioan và Đức Giêsu đều như “con cháu” của Khôn-ngoan.     

   
Tác-giả Tin Mừng Mát-thêu đã trưng rõ mối tương-quan đích-thực giữa Đức Giêsu và Khôn-
ngoan Sophia và đẩy xa hơn khi ông nói về cung-cách hành xử của Ngài là hành-xử rất mực 
Khôn-ngoan; rồi từ đó, định-hình nên Ngài là Đấng Khôn-ngoan chánh-hiệu. Cũng nên xem 
Mát-thêu đoạn 11 câu 2-30, trong đó có ghi rõ các câu như: 
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“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi 
dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm 
nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ 
nhàng."   
 
Đoạn văn đây, vang dội từ sách Sirach đoạn 51 câu 23-26 trong đó có nói đến “Ách” của 
Sophia; và, vì thế ta mới có thể bảo: Đức Giêsu ở Tin Mừng Mátthêu ăn nói như Đấng Khôn-
ngoan. Về chuyện Đức Giêsu được coi là Đấng Khôn-ngoan ở Tin Mừng Mátthêu, hãy tìm đọc 
cuốn sách do James D.G. Dunn viết có nhan-đề là: “The Partings of the Way” (Philadelphia: 
Trinity Press International, 1991), tr. 213-15; Johnson, “She Who Is, tr. 95-96 và nguồn tư-
tưởng rút từ hai cuốn ấy. 

 
26. Xem Schũssler Fiorenza, “In Memory of Her” , tr. 130-40 (đặc biệt là tr. 132-35). Về Đức 
Giêsu và Sophia có tính sử-học, cũng nên xem Johnson, She Who Is, tr. 156-58). 

 
27. Xem Chương 3 sách này. 

 
28. Xem Chương 2 sách này, tr. 29 và chú thích số 21. 

 
29. Tác-giả John Dominic Crossan trong cuốn: The Historical Jesus: The Life of a 
Mediterranean Jewish Peasant (San Francisco: HarperSanFrancisco, 1991) tr. 287-92. 

 
30. Ông Phaolô cũng mang tiếng xấu đối với một số học-giả Thiên-Chúa-giáo cận-đại. Đồng 
nghiệp (trong đó có cả một số các vị đang giảng dạy tại các chủng-viện) có nói với tôi là: trong 
khi phần lớn các sinh-viên tỏ bày hỗ trợ cho Đức Giêsu, thì một số khác bắt đầu học hỏi về 
Phaolô lại có thái-độ dứt-khoát tiêu-cực. Sự thể như thế là do nhiều yếu tố cộng thêm vào thái-
độ này. Điều mà nhiều người nhận xét cho rằng ông Phaolô thường bận-tâm đến chuyện trừu-
tượng và các vấn-đề tín-lý phức-tạp hơn là với lời “giảng dạy” giản đơn của Đức Giêsu.  

 
Ông Phaolô được đánh-giá là người chống đối phái-tính, chống phụ nữ và chống đồng tính 
luyến ái. Hoặc giả, nhiều người lấy làm bất mãn ở chỗ họ từng thấy ông Phaolô sử-dụng lời 
giảng dạy và giáo-huấn của Đạo Chúa, thế mới lạ. Tất cả các điều này đều có thể hiểu được 
mặc dù phần lớn đều không phải đối với ông. Các đoạn văn gây khó chịu hơn cả, là: những thư 
không do ông viết, dù người ta cứ bảo là do ông viết ra (xem chương 3 chú thích 43). Hơn nữa, 
như tôi sẽ còn biện-luận thêm, bên dưới  sự khác biệt giữa ông Phao lô và Đức Giêsu là có sự 
giống nhau khá là tiêu biểu. 

 
31. Thật khó mà biết được lý do nào khiến ông Phao-lô im tiếng về hoạt-động của Đức Giêsu. 
Như một số học giả, chí ít là những vị thuộc thế kỷ 20 này khi có yêu-cầu tìm-hiểu về Đức 
Giêsu lịch sử. Có câu hỏi là: phải chăng Ngài im hơi lặng tiếng là vì chỉ mỗi Đức Kitô Phục Sinh 
(chứ không phải Đức Giêsu –trước-ngày-Ngài sống-lại) mới thành vấn-đề đối với ông ta? Hoặc 
giả, sự im lặng đây đơn giản chỉ là kết-quả bản chất các thư do ông viết, chẳng hạn như: các 
thư gửi cộng-đoàn do ông lập nên? Có lẽ tự thân Phaolô cũng từng trao-đổi qua lại những gì 
quan-trọng hơn cả về Đức Giêsu trước ngày Phục sinh rồi. 

 
32. Giải án tuyên công nhờ ân-sủng là đề-tài đặc-biệt quan-trọng đối với ông Phao-lô trong thư 
Galát và Rôma. 

 
33. Rôma 3: 24; Rôma 10: 4; Galát 5: 1; 

 
34. Sự tương-phản thấy rõ giữa việc giải án tuyên công nhờ ân-sủng và giải án tuyên công qua 
việc làm có liên quan mật-thiết với một số tương-phản thấy trong thư do ông Phaolô viết. Là 
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nhà suy-tư theo lối biện-chứng, ông Phaolô từng suy theo cách nghịch-ngạo: ân-sủng đối chiếu 
với luật-lệ, niềm tin với công việc, sự sống “trong Đức Kitô” đối với “sự sống nơi Ađam”, “hoa 
quả của Thần khí” với “công việc của xác-thể”, “tự do đối với nô lệ”. Tất cả những đối nghịch ấy 
đều là cung cách nói về hai phương-cách đối chọi triệt để của cuộc sống. 

 
35. Xem Chương 4 tr. 79-80, qua đó tôi có ghi chú sự việc, là: trong vòng hội ngộ giữa những 
người đi Đạo, “niềm tin” làm sao phải đi đến chuyện hiểu được như một đòi hỏi mới thay thế 
cho đòi hỏi của “công việc làm” được. Tuy nhiên, nhằm chứng-thực việc ông Phaolô hiểu về 
“giải án tuyên công do ân-sủng ngang qua niềm tin”. Đó có thể là, niềm tin làm cho nó trở nên 
“hoạt-động”. Như thế làm sao hiểu được? Cũng là chuyện hay đẹp để ta nghĩ về niềm tin như 
“việc ghi nhận ân-sủng”, theo cả hai nghĩa của tự-vựng ấy. Ghi nhận đây có thể hiểu là “hãy 
đến mà xem” như ta thường bảo. “Nay, tôi nhận ra được ý-nghĩa mà quí vị muốn nói”. Niềm tin 
như sự thể của ân-sủng từ đó có nghĩa là: “Hãy đến mà nhận ra rằng Thiên-Chúa/thực-tại là 
ân-sủng”. Giả như có người không nhận ra được điều ấy, thì họ sẽ ở lại trong thế-giới của 
những đòi buộc, diễn-trình và phấn-đấu trong ưu-tư. Ít ra là, nhận ra sự việc có thể có nghĩa là 
“biến nó thành hiện-thực”, hoặc “hiện-thực-hóa sự việc”. Theo tôi thì, niềm tin cũng có được ý 
nghĩa này nữa, tức: hiện-thực-hóa hoặc làm cho lối sống mới trở-thành hiện-thực, tức đặt sự 
sống dưới ân-sủng Trên ban. 

 
36. 1Cor 1: 12 

 
37. Tiếp nối theo nhau, 1. Cor 1: 19, 23, 2: 12 

 
38. 1 Cor 1: 23-24. Cũng nên bàn về lý-do tại sao việc “Đức Kitô chịu đóng đinh” lại là cớ vấp-
phạm đối với người theo Do-thái-giáo. Ý-niệm về một Đấng Mêsia mà Mêsia ấy là chịu đóng 
đinh, về mặt bên ngoài, thì: sự thể này không được Do-thái-giáo chấp nhận; và từ đó, có lẽ trở 
thành một phối-hợp về ngôn-ngữ cũng khó mà thực-hiện được.  

 
Chuyện này có thể xảy ra như một “công-án” được mọi người tính tới ở môn Thiền của Phật 
giáo. Hoặc nói đúng hơn, thì đó như một thứ tương-phản trải dài nhiều cung-cách suy-tư đã 
được chấp-thuận. Thế nên, có thể nói, đó là: thứ công án ở Đạo Chúa. 

 
39. 1Cor 1: 30 

 
40. Fiorenza Schũssler trong cuốn In Memory of Her” tr. 188-92; tác-giả ở đây đã cài đặt các 
câu ấy vào với dữ-liệu nền-tảng của bà, để biện-luận rằng: các phong-trào xảy đến trước thời 
ông Phaolô xuất-hiện/hoạt-động (tức vào thời rất sớm) đã nói đến “Kitô-học về Sophia” rồi. Tác-
giả cũng trích-dẫn các bài ca vịnh hoặc các câu vãn đứt khúc trước cả thời của ông Phaolô như 
để phản-ánh thứ thần-học về Sophia: Phillíphê 2: 14-16; thư Do-thái 1: 3; thư thứ nhất Phêrô 3: 
18-22; Gioan 1: 1-14. 

 
41. 1 Cor 8: 6 

 
42. Côlôsê 1: 15-17. Thư Côlôsê (cùng với thư gửi Giáo đoàn Ê phê sô và 2 thư Thessalônika) 
là những bức thư mà các học-giả từng chia rẽ nhau về chuyện bảo rằng: các thư ấy đều do 
chính tay ông Phaolô viết ra. Còn, bảo rằng: thư Côlôsê do ông Phaolô viết, thì điều này cho 
thấy: những sự việc kể ở trong thư ấy rõ ràng đã nối kết với tư-tưởng của ông Phaolô dù thư 
đó có do ông ta viết ra hay không. Muốn nhanh chóng tìm hiểu chuyện này, hãy đọc Victor 
P.Furnish: ở cuốn “Colossian, có trong The Anchor Bible Dictionary, nxb David Noel Freedman 
(New York: Doubleday, 1992) quyển 1 tr. 1090-96. 

 
43. Đặc biệt nên đọc Dunn, Partings of the Ways, tr. 195-97. 
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44. Gioan 1: 1-18. Nếu như đoạn văn này lấy từ bài vịnh ca được cộng-đoàn tiên-khởi xướng 
hát, thì câu 6-8 là câu nói về ông Gioan Tẩy Giả. Chừng như câu này, do tác-giả thêm vào Tin 
Mừng. 

 
45. Gioan 1: 1-4, 10, 14. 

 
46.Cụm từ “Giêsu” lần đầu tiên qui về câu 14: “Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa 
chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Ngài, vinh quang mà Chúa Cha ban cho 
Ngài, là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật.”                      

 
Thật ra thì, những cụm từ này là truyện do tác-giả Gioan kể về thời ấu-thơ của Đức Giêsu. 
Nhiều người có khuynh-hướng muốn nghe toàn-bộ bài mở đầu Tin Mừng qui về Đức Giêsu 
được minh-họa câu chuyện trao-đổi xảy ra sau bài giáo án trong đó tôi có bảo rằng: Đức Giêsu 
lịch sử thông-hiểu mọi sự, tức cho rằng nhân-vật Giêsu ở thế-kỷ thứ nhất có lẽ từng quan-niệm 
rằng mặt đất là trung-tâm của vũ-trụ nên mới có hình-thù dẹp lép, vv… 

 
Khi ấy, có học-viên giơ tay đặt câu hỏi với tôi, anh là một luật-sư người Đạo Chúa rất thông-
minh, học-vấn rất cao, bảo rằng: theo ông nghĩ, hẳn Ngài cũng biết rằng mặt đất có hình tròn 
trịa và mặt trời mới là trung-tâm của hệ mặt trời, vv… Bởi, Đức Giêsu đã hiện-hữu vào buổi tạo 
thành trời đất rồi thì hẳn là Ngài “thấy được” việc ấy. Nền-tảng sự việc khiến anh ta nghĩ như 
thế là do đã đọc trọn vẹn chương 1 ở Tin Mừng Gioan như câu truyện qui về Đức Giêsu thành 
Nadarét vậy.    

 
47. Có thể, tác-giả lại cũng trích-dẫn những câu tương-tự. Câu 10 trong bài mở đầu của tác-giả 
Gioan có nói là: cả khi lời có mặt với thế-giới, “thế-giới cũng chẳng biết đến ‘lời’.” Thành thử, 
cùng với Khôn-ngoan Sophia. Truyền-thống Do-thái-giáo,người ta thường bảo là: chẳng ai biết 
Khôn ngoan Sophia là gì hết. 

 
48. Xem Stevan Davies, trong cuốn The New Testament: A Contemporary Introduction (San 
Francisco: Harper & Row, 1988), tr. 169. Điều mà tác-giả đây cho rằng Khôn-ngoan” (cũng 
nhiều như hoặc hơn cả “lời”) lại nằm ở đằng sau bài mở đầu của ông Gioan, điều này cũng xưa 
lắm rồi; xem Samuel Terrien, ở The Elusive Presence (San Francisco: Harper & Row 1978) tr. 
418 và nhiều nguồn được trích dẫn ở đó. Ông Davies cho rằng tác-giả Gioan sử dụng danh-từ 
“logos” ở giống đực chứ không phải giống cái cho Sophia là bởi vì Đức Giêsu thuộc nam-giới. 
Muốn tìm xem các câu luận bàn của tác-giả về lý do tại sao tác-giả Gioan lại chọn “logos” chứ 
không phải Sophia, xem Johnson, trong cuốn “Who She Is”, tr. 97-98. 

 
49. Về sau lại có thêm một nối kết. Tiếng Hy Lạp dịch cụm từ “ngụ cư” một cách thẳng thừng 
thành “ngụ ở nhà tạm” hoặc “ở trong lều/bạt”. Đây là điều nói về Sophia trong sách Sirch đoạn 
24: Bà “dựng lều ở” với dân Israel. Tầm quan-trọng của các phạm-trù về Khôn ngoan không 
giới-hạn trong Bài Mở Đầu của ông Gioan mà thôi, nhưng cứ bàng bạc trong toàn-thể Tin 
Mừng. Xem Dunn trong cuốn Partings of the Ways, tr. 226-27 và các nguồn trích ở đó. 

 
50. Ngay thánh Augustin cũng không suy nghĩ về nữ-tính bén nhạy một cách tiêu biểu, khi ông 
nói đến Đức Giêsu như Sophia nhập thể, bảo rằng: “Bà được gửi theo một cách rõ ràng cho 
thấy Bà có thể cùng ở với các bản thể người; và Bà được gửi đi theo một cách khác, bảo rằng: 
Bà có thể cũng là bản-thể người cũng nên.” De Trin 4: 20.27; điều này được trích ở sách của 
Johnson, cuốn “She Who Is”, tr. 156-57. 
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51. Cũng nên xem thêm Schũssler Fiorenza trong cuốn In Memory of Her, tr. 134; và Dunn, ở 
cuốn Partings of the Ways, tr. 195: Khôn ngoan có thể là “phạm trù độc-nhất rất quan-trọng 
trong việc triển-khai Kitô-học thời sớm sủa nhất”. 

 
52. Xem bài phỏng-vấn tác-giả  Sandra M. Schneider về các hình-ảnh mang đầy tính ẩn-dụ, 
nhiều phần biểu-lộ Thiên-Chúa trong Kinh thánh: “Thiên-Chúa lại Nhiều hơn là Nhị Vị Trọng 
Vọng và một chú Chim Câu”, US Catholic, số tháng Năm 1990, tr. 20-27. Tôi thấy đầu đề sách 
của Bà đặc biệt sáng-lạn. 

 
53. Mỗi lần tính nói đến “Kitô-học về Đức Giêsu” (giả như điều đó có nghĩa là chỉ những chủ 
trương duy-trì ý-tưởng về chính mình giống một số cung-cách lượng-định về Ngài vào thời Sau 
Phục Sinh mà thôi), thì mọi người chỉ có thể bảo: “Có thể là như thế, nhưng cũng rất dễ để thấy 
đây là sản-phẩm của cả một cộng-đoàn”. Có thể điều này nói nhiều hơn bất cứ mọi điều trong 
truyền-thống đang khai-triển. Các đoạn văn mang tính “Kitô-học” đang phát-triển ở truyền-
thống, thì “các đoạn văn mang tính Kitô-học” đây phải là điều đáng ngờ nói theo tính cách hệ-
thống: bởi chúng tượng-trưng cho khu-vực vẽ lên hình-ảnh một cộng-đoàn và nghĩ rằng thời kỳ 
sau Phục-Sinh được khai-triển rất mạnh. Suy xét như thế, tôi muốn nhấn mạnh điều này, lại áp-
dụng vào vấn đề Kitô-học một cách riêng biệt, chứ không nằm ở toàn-bộ truyền-thống Tin 
Mừng (tôi nghĩ: ta có thể đưa ra nhiều biện-chứng có tính sử-học cũng rất mạnh về nhiều phần 
của truyền-thống) cũng được nữa. 

 
54. Để minh-họa cho những chủ-trương bảo rằng mọi ngôn-ngữ suy-tư Kitô-học, đều mang tính 
ẩn-dụ hết; tôi chia-sẻ câu truyện nghe được từ tác-giả John Dominic Crossan. Hôm ấy, có học-
viên hứng chí giơ tay hỏi: “Thưa thày, thày có tin Đức Giêsu là Con Thiên Chúa hay thày không 
tin chuyện ấy có thật?” Lúc ấy, Giáo sư John D. Crossan bèn trả lời: “Vâng. Tôi tin Ngài là Con 
Thiên Chúa, là Lời của Thiên Chúa và là Chiên Thiên Chúa.” Điểm nhấn nơi câu trả lời, thật rõ 
như ban ngày, dù người nêu ra câu hỏi hôm ấy không mấy cảm-kích, nên mới bảo rằng: “Thần-
học-gia các ông tất cả đều cùng một lứa hết!”  

 
Dù Đức Giêsu theo nghĩa chữ, không là “Chiên Thiên Chúa” (tức: Ngài không là loài chiên/cừu), 
và theo từng chữ rất nghĩa đen, Ngài cũng không là “Lời của Thiên Chúa” (điều này có nghĩa 
gì?); thành thử cũng thế, nói theo nghĩa đen thì: Ngài không là “Người Con của Thiên Chúa” 
(điều này nếu hiểu theo nghĩa đen có là sự thật không – tức: “Ngài là Người con trai” theo 
nghĩa chữ rất đen ở đây?) Đúng hơn, tất cả đều can-dự vào sự việc là: ta đang sử-dụng các 
hình-ảnh, đầy tính ẩn-dụ cũng rất nhiều. 
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Chương 6 
Ảnh-hình Đức Giêsu  

và hình-ảnh cuộc sống người đi Đạo 
 
Ngay khi bắt đầu viết cuốn này, tôi đã nhấn mạnh đến tầm quan-trọng của loại nối-kết mà bình 
thường ít ai chú ý đến sự việc diễn ra giữa ảnh-hình Đức Giêsu và hình-ảnh cuộc sống của 
người đi Đạo. Thật ra thì, mối quan-hệ gần-gũi giữa hai sự việc nói ở đây, đã bị đe dọa cũng 
trầm-trọng không ít. Một mặt, là: các trở-ngại ta thường gặp vốn đưa đến câu hỏi bảo rằng: ta 
nghĩ thế nào về Đức Giêsu ở đời thường, mà trước đây ta vẫn nghĩ?  
 
Hình-ảnh Đức Giêsu mà tôi từng diễn-giải ở trang trước, vẫn khác với ảnh-hình mà mọi người 
có về Ngài, tức: một Đức Giêsu ta vẫn hằn in trong đầu, bấy lâu nay. Ngài biết rõ chính mình 
Ngài, tức: không phải toàn những chuyện ta thường nghĩ, rằng: Ngài là “Con Thiên-Chúa”. Và 
từ đó, có ý-định hoặc nhằm mục-tiêu cài đặt tính lịch-sử vào trong đó rồi bảo: Ngài có chết đi, 
mới cứu được lỗi-phạm của thế-giới. Và sứ điệp Ngài chuyển-tải, không phải để mọi người tin 
vào Ngài, cho đúng cách, mà thôi đâu.  
 
Thật ra, nơi Ngài luôn tràn đầy Thần-khí. Là, bậc hiền-nhân/quân-tử chuyên lật đổ và là Ngôn-
sứ xã-hội cũng như Sáng-lập-viên phong-trào mời người dấn bước đi theo, để được nghe 
giảng-giải về việc chuyển đổi quan-hệ với Thần Khí mà Ngài biết. Rồi, hiên-ngang đi vào với 
cộng-đồng xã-hội được định-vị bằng giá-trị nòng-cốt của tình thương-yêu vĩnh-cửu. 
 
Dĩ nhiên, ảnh-hình Đức Giêsu ta vẫn có, đem cho ta hình-ảnh đủ mọi loại cho thấy cuộc sống 
người tín-hữu phần lớn là đặc-trưng/đặc-thù đã định-hình. 
 
Chương cuối này, tôi sẽ viết rõ hơn hầu giúp người đọc suy-tư thêm về ảnh-hình Đức Giêsu và 
hình-ảnh cuộc sống tín-hữu trong đó gồm trọn Sách thánh, nhất là Cựu Ước.   
 
Có hai lý-do khiến tôi phải diễn-giải đường-lối này; một, là mục tiêu ban đầu khả dĩ đem đến 
cho mọi người chỉ mỗi ảnh-hình của Đức Giêsu khả dĩ tạo thành hình-ảnh cuộc sống của tín-
hữu. Và, có một điều khác nữa, là: ta cũng hiểu đôi chút về Đức Chúa qua bối-cảnh được kể ở 
Kinh thánh. Và, các kiến-thức ta có được nhờ Sách Thánh, là những gì gây ảnh-hưởng lên mọi 
kiến-thức đúc sẵn về Đức Giêsu, thôi. Kinh thánh, là nguồn-gốc hiểu biết ta vẫn có lâu nay, về 
chính Ngài.  
 
Thứ hai nữa, ta nên định-dạng Đức Giêsu và ảnh-hình tín-hữu thời tiên-khởi. Bởi, chính Ngài 
và người dấn bước theo chân Ngài đều đã đóng trụ vào với Do-thái-giáo và truyền-thống thánh-
thiêng của Israel –ở Cựu Ước--  cốt tạo cung-cách tư riêng cho chính mình hầu suy-tư, xem xét 
mà phát biểu. 
 
Nhằm mục-đích xem xét ý-nghĩa Kinh-thánh đem đến với ta và với họ, đã được các thần-học-
gia giúp đỡ qua việc nhấn mạnh một cách tương-đối lên thần-học thánh kinh rất điển hình. Hai 
thập-niên qua, ta có phong-trào được biết dưới tên thần-học truyện-kể cũng kêu gọi mọi người 
hãy chú-tâm đến tính “kể lể” ở Kinh thánh hoặc cũng nói lên cùng một chuyện. Bởi thế nên, vai-
trò chủ-động của “truyện kể” về thánh kinh Do-thái-giáo và kinh thánh ở Đạo Chúa (*1). 
 
Điều này, thấy rõ qua 3 đặc-trưng Kinh-thánh, là: tạo cung-cách “kể truyện” kinh thánh như một 
tổng-thể, hầu nhìn vào bình-diện rộng/lớn hơn, thì sự việc này được coi như chuyện giản-đơn 
bắt đầu bằng truyện địa đàng và sự việc địa đàng biến-mất ở chương đầu sách Sáng Thế; rồi 
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ngang qua truyện kể sẽ nói rõ hoạt-động cứu rỗi của Thiên-Chúa đối với dân Israel ngang qua 
Đức Giêsu, rồi kết-thúc bằng việc tập trung nhìn về địa-đàng được tái-tạo ở Cánh-Chung-luận.      
 
Tính tập-trung vào truyện kể ở Sách thánh, còn biểu-hiện nơi sự-kiện khác nữa là: nó bao gồm 
cả trăm truyện kể ở trong đó. Cuối cùng thì, Sách thánh bao gồm một số truyện kể được 
“phóng-đại” mức tối-đa –tức: gồm cả những truyện lúc ban đầu hầu định-vị mọi thứ tưởng-
tượng ở đạo-giáo và nơi cuộc sống của chúng dân Israel thời xưa/cổ cũng như phong-trào của 
Đạo Chúa vào thời mới chớm. 
 
“Thần-học kể lể”, không chỉ tập-trung vào trọng-tâm câu truyện được ghi lại ở Sách thánh mà 
thôi, nhưng còn phẩm-bình phần lớn nội-dung thần-học Kitô-giáo và lịch-sử cận-đại rất điển-
hình từng làm lu-mờ hoặc che khuất đặc-trưng này. Thần-học kể lể, bằng vào khuynh-hướng 
nghiêng về ý-niệm-hóa mọi sự, đã tìm cách khai-thác ý-nghĩa cốt-tủy rút từ các câu truyện kể, 
để rồi diễn-giải nó bằng hình-thức không còn gì để kể nữa.  
 
Thần-học kể lể, bằng cung-cách ở câu truyện kể, đã biến-dạng không còn tồn tại nữa. Công-
cuộc nghiên-cứu lịch-sử thánh thời cận-đại, lại cũng để mất đi câu truyện kể, hoặc cách tìm cho 
ra tính sử nằm khuất sau câu truyện hoặc bằng các phân-tích thường làm biến dạng câu truyện 
kể bằng cách tập-trung vào chi tiết. Ở cả hai trường-hợp, truyện kể với tư-cách là câu truyện để 
kể, cũng biến-dạng dần. 
 
“Thần-học kể lể” cũng tìm cách bắt/chụp lại đặc-trưng kể lể ở Kinh Thánh, dù đó có là phong-
trào mới xảy ra đây thôi. Nhưng sự thực, thì phương-cách định-hình của nó đã mang nguồn-
gốc xuất xứ từ một thời  xưa cũ, rất không xa. Nói rõ hơn, Kinh thánh đã có gốc-nguồn từ 
truyện kể và cả từ sinh-hoạt kể lể đủ mọi chuyện, là như thế.  
 
Có lẽ nhiều người trong chúng ta cũng nên tưởng-tượng rằng: dân con đất nước Israel thời cổ-
sử đã kể lại mọi câu truyện kể do tổ tiên các ngài từng kể lại ở cạnh lều trại có lửa đốt hun 
nóng, có cả nhịp trống vang rền, nữa. Hình-ảnh được kể ở đây đầy tính lãng-mạn, khiến ta 
không có gì để ngờ vực, nhưng nó lại bắt chụp được sự thật, là: đa phần truyền-thống Thánh-
kinh đã có gốc-nguồn xuất từ sinh-hoạt kể lể được chuyên chở từ thế-hệ này sang thế-hệ khác. 
 
Thành thử, Tin Mừng lại cũng có khuynh-hướng chung chung và truyền-thống của người xưa 
thường kể về Đức Giêsu được chuyên-chở, dựa vào các câu truyện kéo dài nhiều thời cả vào 
lúc chúng trở-thành bản văn lịch-sử cũng không chừng. 
 
Thêm vào đó, còn có đặc-trưng áp-dụng vào Kinh thánh không chỉ với gốc-nguồn của nó mà 
thôi; nhưng lại áp-dụng cả vấn-đề hỏi xem làm sao Kinh thánh lại có các trải-nghiệm kéo dài 
nhiều thế-kỷ về truyền-thống dân-gian ở Do-thái-giáo và Đạo Chúa nữa. Người bình thường 
sống vào thời có trước cả văn hóa in chữ, tức: trước thời mọi người sáng chế ra báo giấy cách 
đây hơn 500 năm, đều biết đến thánh kinh không từ văn-bản mà như câu truyện kể luân-truyền 
từ tai người này sang tai người khác.  
 
Và, câu truyện kể được chuyên-chở cũng như trải-nghiệm theo cung-cách khác nhau, bằng mắt 
thấy, qua ảnh/tượng nghệ-thuật trong Đạo, đặc-biệt là từ cửa sổ bằng kính màu ở nhà thờ thời 
Trung Cổ và/hoặc các ảnh/tượng vào nhiều năm sau đó. Có thể là, các trải-nghiệm ấy được 
chuyển-tải qua âm-nhạc như bài vịnh hoặc ca khúc dân-gian; hoặc bằng môi miệng, như: các 
bài giảng ở nhà thờ hoặc nghi-tiết phụng-tự và lễ hội đình đám dọc suốt tháng ngày ở lịch 
phụng-vụ của Giáo-hội. 
 
Như hình-thức riêng-tư của bài giảng lễ ở nhà thờ, nghi-thức kể truyện theo đường-lối riêng, 
luật Hội-thánh cũng đề-cập sự việc hỏi rằng: làm sao hành-xử cho đúng cách; hoặc nhờ nền 
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thần-học/tín lý chuyên biệt để thông-hiểu và những gì khiến con em/cháu chắt mình dùng để 
tin.  
 
Nhưng, thần-học truyện kể gợi nhiều tưởng-tượng hiện-diện bên trong con người qua đó có 
ảnh-hình đặc-biệt về thực-tại cuộc sống và nơi chốn ta sinh sống. Truyện kể ở thánh kinh lại 
cũng tạo hình-ảnh to lớn/cả thể về cuộc sống trong Đạo, là như thế.             
 
Thế nên, phần còn lại ở sách này, tôi sẽ mô-tả nhiều hơn những gì với tôi là truyện kể, tức: có 
tầm-mức quan-trọng về truyền-thống thánh-kinh. Hiểu được những chuyện như thế và xét làm 
sao những câu truyện như thế, lại có thể diễn-đạt cuộc sống tu-đức đều làm phong-phú-hóa 
đầu óc của ta về ảnh-hình Đức Giêsu, cũng như hình-ảnh cuộc sống tín-hữu ở thời trước.   
 

Truyện kể phỏng theo mô-hình tổng-thể ở Thánh kinh 
 
Giòng tư-tưởng giúp tôi tập-trung viết ở đây, là 3 “câu truyện mang tính tổng-thể” nằm gọn 
trong cốt-tủy của Kinh thánh vốn tạo thành một tổng-đề để ta bàn-luận. Và như thế, mỗi truyện 
đều đưa ra nhiều ảnh-hình về nếp sống của người đi Đạo theo cách đặc-thù (*2).  
 
Có hai truyện làm nền cho lịch-sử Israel thời xưa/cổ; một là, truyện “Xuất-hành rời Ai Cập”; còn 
truyện kia, về đời lưu-lạc và bỏ rời Babylon trở về nhà.  
 
Truyện thứ ba, là: truyện kể về hàng tư-tế, cũng làm nền nhưng không cho giòng sử Israel thời 
xưa/cổ, mà cho thể-thức tập-trung chuyên bàn về: đền thờ, chức-năng tư-tế và sự hy-sinh cao 
cả của chúng dân đi Đạo.  
 
Ba truyện đây, đều có nguồn từ thánh kinh Do-thái-giáo, cốt định-hình một tưởng-tượng và hiểu 
biết về cổ sử của Israel, đồng thời lại cũng kể về phong-trào vừa bộc-phát từ dân con Đạo 
Chúa (*3). 
 
Tập trung kể lể cả ba truyện một cách ngắn gọn, tôi quyết nhấn mạnh sự việc hỏi rằng: “Làm 
sao các truyện này, lại có thể tạo hình-hài cuộc sống của người đi Đạo vốn tập-trung chỉ mỗi 
chuyện chính-yếu mà thôi? Nền-tảng đặt ra cho phương-án này, là nhận-thức tuy giản-đơn 
nhưng rất chói sáng dựa trên kết-luận phong-phú rút từ cuốn “The Varieties of Religious 
Experience” của William James.  
 
Tác giả William James cho biết: truyền-thống tôn-giáo thế-giới đã giản-lược vào mô-hình chung 
mà mọi người đều đã có, rồi đưa vào hai nhận-định sau đây. Một, về thứ gì đó khá sai lạc ở đời 
người, như ta từng sống nó một cách tiêu-biểu bởi chúng mô-tả điều kiện sống của con người; 
hoặc về trạng-thái tư-duy có chỉnh sửa.  
 
Từ nhận-thức này, ta lại thấy nảy sinh hai vấn-đề, mà tôi có ý-định bàn-thảo nhiều hơn về đề-
tài to lớn ở Kinh thánh, hỏi rằng: sao truyện kể đây lại tạo điều kiện sống cho con người được? 
Và, làm sao các hình-ảnh ấy lại dẫn đến đáp án cho vấn-đề như thế chứ? Nói cách khác, sao 
câu truyện kể lại giúp ta biết cuộc sống tương-quan với Chúa? 
 
 

Truyện Xuất Hành 
 
Với dân Israel thời cổ sử, thì truyện Xuất Hành rời Ai Cập là “tập truyện đầu” kể về dân Israel 
sống đời “lang bạt” mãi tận xứ miền Babylon kỳ bí. Đây là câu truyện kể có tầm quan-trọng 
hàng đầu, họ thu thập. Và, đây lại cũng là câu truyện đầu đời nói về việc thiết-lập và định-vị lai-
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lịch người Do-thái-giáo, nhờ đó họ mới biết mình là ai? Từng làm gì nên chuyện? Từng cảm-
nghiệm thế nào về Thiên-Chúa (*5). Quanh câu truyện, ta còn thâu-thập được tài-liệu thiết-lập 
dân nước Israel cùng bộ Ngũ Thư (tức: 5 cuốn đầu của Sách Thánh gồm các Luật đặt ra cho 
dân, tức: Luật Torah ở mọi thời.  
 
Vốn là câu truyện rút từ các tích xưa về nguồn-gốc dân-tộc, tức: câu truyện được các bậc 
mẹ/cha cứ liên-tục kể suốt cho đám cháu/con mình nghe như có lời từng biện-luận rằng:  
 

“Anh em sẽ trả lời cho con cháu của anh em hiểu: "Chúng ta khi xưa làm thân nô lệ cho 
Pharaô ở Ai-cập, nhưng Đức Chúa đã ra uy giải-thoát ta ra khỏi Ai-cập."  
(Đệ Nhị Luật 6:21) 

 
Truyện như thế, được mọi người ghi tạc vào lòng và được đưa vào phụng-vụ làm nghi-tiết tế-tự 
một cách chính-thức hết năm này qua tháng nọ, chí ít là vào dịp Lễ Vượt Qua được tổ-chức 
long-trọng hàng năm.  
 
Quan-trọng hơn, đó không là truyện kể xảy ra vào thời quá-khứ, nhưng còn là câu truyện của 
thời hiện-tại nữa. Đàng khác, đó không chỉ có liên-quan đến bậc tiên-tổ từng sống đời lưu-lạc, 
làm thân nô-lệ cho Pharaô Ai Cập, nhưng được Giavê Thiên-Chúa giải-thoát khỏi hốn đó. Nói 
rõ hơn, phụng vụ Vượt Qua cũng đã có lời kinh sau đây rày chứng tỏ: 
 

“Mãi mãi thời sau, kinh qua mọi thế-hệ, tất cả mọi người chúng con đều nghĩ mình đã từ 
đất Ai Cập trở về. Bởi, ngang qua sách luật Torah, chúng con được dạy rằng: Vào ngày 
ấy, Ngài sẽ dạy cho con cháu Ngài biết rằng: tất cả điều này là do Thiên-Chúa làm cho 
con khi con trở về từ đất Ai-Cập.  
 
Lạy Thiên-Chúa nhân-từ lòng lành vô cùng, xin cứu vớt chúng con đây là những người 
còn sống, xin cứu chuộc chúng con cùng một lòng với họ; bởi, khi học hỏi những điều mà 
sách Torah từng dạy:  
 

“Thiên-Chúa đưa chúng con ra khỏi nơi đó, thì Ngài cũng sẽ đem chúng con trở 
về nhà Cha và ban cho chúng con đất lành Ngài hứa với tổ tiên chúng con.” 

 
Thế nên, câu truyện đây không chỉ kể về Israel thời cổ thôi, nhưng còn kể về chúng ta, là 
những người đang đang sống. Là truyện kể, cả về thời quá khứ lẫn hiện-tại, nó cho thấy ảnh-
hình cuộc sống con người và mối tương-quan ta có với Chúa, vào mọi thời. 
 
Vậy, câu truyện đây muốn nói điều gì?  
Thực-chất truyện kể về nỗi niềm giải-thoát, cả hành-trình và đích điểm mà con người nhắm tới. 
Nó khởi đầu với dân Do-thái qua tư-cách của dân con lưu-lạc ở Ai-Cập thời Pharaô. Đời lưu-lạc 
Ai Cập còn đánh dấu bằng thứ chính-trị ức-chế, và nền kinh-tế sung-túc với đạo-giáo rất chính-
tông (*8) 
 
Thế đó, là cuộc sống dễ chịu với thành-viên gia-đình/giòng-dõi Pharaô, và đám nô-lệ hèn mọn, 
nhưng là cuộc sống lao-lực đè nặng buộc người dân phải cắn răng nhận phần ăn đạm bạc, 
sống lây lất, chẳng có gì.  
 
Tiếp đến, câu truyện ở đây còn chuyển thành truyện kể về dịch bệnh, về việc tự giải-thoát chính 
mình. Thật ra, từ vựng “xuất hành” tự nó mang ý-nghĩa “con đường giải thoát khỏi mọi khốn 
khổ” (còn gọi là “lối thoát thân cho chính mình”).  
 



112 

 

Nhưng, rời bỏ Ai Cập không là kết-cuộc câu truyện kể về sự giải-thoát khỏi mọi ức-chế do vua 
quan/lãnh chúa Pharaô quyết đem dân vào vùng hoang-địa để rồi thiết-lập hành-trình kéo dài 
suốt bốn mươi năm ròng, mà đích-điểm cuối hành-trình sẽ là “đất hứa”, tượng-trưng cho chốn 
miền có Chúa ngự trị. 
 
Thế nên, truyện kể về Thiên-Chúa với con người có ý nói lên việc gì? Theo truyện, thì vấn-đề 
là: ta là những người sống ở Ai Cập, chốn miền của nô lệ/tù tội. Ta từng làm thân nô-dịch cho 
vua quan/lãnh chúa Ai Cập, tức Pharaô quyền quí. Điều đó cho thấy cung-cách khích-động ảnh 
hình cuộc sống của những người từng kinh qua cõi đời nô-lệ, một ảnh-hình mang tầm-kích/ý-
nghĩa của văn hoá, chính trị và tâm linh. 
 
Điều đó có đưa ta về với câu hỏi, bảo rằng:  

 
“Tôi làm thân nô-lệ đến khi nào nữa đây? Và, tất cả chúng ta nữa, có còn sống đời nô lệ 
cho ai và cho những gì?” 

 
Với phần đông trong ta, câu trả lời sẽ là: “Nhiều thứ lắm!…” Quả thật, ta đang sống đời nô-lệ 
với mọi thông-điệp văn-hóa về những gì ta buộc phải trở nên, và những gì ta đeo đuổi như: 
thông-điệp về một thành-đạt, về tính lôi-cuốn/hấp-dẫn, về vai trò giới tính, và về cuộc sống tốt 
đẹp. Ta làm thân nô-lệ cho các tiếng/giọng xuất tự quá-khứ của mình, và làm nô-lệ cho cơn 
nghiện-ngập đủ mọi loại. 
 
Vua quan Pharaô cầm giữ ta ở mãi trong tình-trạng nô-lệ, cả bên trong lẫn bên ngoài con người 
ta. Vậy ai là Pharaô ở trong ta? Và, ai bắt ta lệ-thuộc họ rồi giải thoát ta khỏi chốn đó, mà đi? 
Công-cụ nào từ sợ sệt và chèn ép do hắn ta cầm buộc. Nói cách khác, Pharaô đây vẫn thử-
nghiệm đủ mọi thứ, cốt kiểm-soát/trấn-át ta? Thứ dịch bệnh nào đánh mạnh lên người hắn? 
 
Giả như vấn-đề là nô-lệ hoặc giải pháp quyết-định và, dĩ nhiên, cả sự giải-thoát trong truyện 
“xuất hành” nữa. Giải-thoát ấy, bắt đầu từ ban đêm, trong bóng đen mịt mù trước khi rạng đông 
ló hiện. Điều đó còn có nghĩa, rời bỏ Ai Cập, cả đến vương-quốc và lãnh-địa của Pharaô bao 
gồm việc kinh qua giòng biển mà tới bờ an toàn phía bên kia. Nói cách khác, là: kinh qua cuộc 
sống này sang cuộc sống khác. Giải-thoát có liên-quan đến việc tách rời khỏi quyền-lực của 
vua-quan Pharaô và quyền-uy của chúa-tể là văn-hóa. 
 
Tuy nhiên, giải-thoát đây không là kết-đoạn của truyện kể nào đi nữa. Đúng hơn, nó là “lối ra” 
đưa ta vào hành-trình xuyên suốt vùng hoang-địa. Là, chốn miền nằm sau việc thuần-thục của 
văn-hóa, hoặc hoang-địa, tức: chốn miền tự-do, qua đó Thiên-Chúa được biết đến và diện-kiến.  
 
Lại nữa, đó cũng là chốn ngự-trị của nỗi niềm hãi sợ và mối ưu-tư qua đó ta thiết-dựng hết bò 
vàng này đến bò sữa mập khác; từ nơi đó, đôi lúc ta bắt gặp chính mình trải dài mọi sự cho sự 
an-toàn của Ai-Cập, cho “soong/nồi nấu nướng” của đất miền Ai-Cập như truyện kể đề ra.  
 
Ít ra thì, khi ấy, Ai-Cập là xứ miền tràn đầy thực-phẩm. Nhưng, hoang-địa lại cũng là chốn miền 
ở đó Thiên-Chúa dưỡng nuôi hết mọi loài, bằng nước lành chảy ra từ khe đá và cơm bánh từ 
trời cao, và đó là nơi Thiên-Chúa đồng-hành với ta giữa mây cột, vào ban ngày và cột lửa cả về 
đêm. Đích-điểm của chúng là cuộc sống có sự hiện-diện của Đức Chúa.  
 
Kìa, Đức Chúa không đơn-giản chỉ là đích-điểm, mà là Đấng được biết đến trong hành trình. 
Đấy là hành-trình về nơi Chúa và với Chúa. 
 
Thành ra, hệt như một Hiển-linh mới về cuộc sống con người đồng thời giải-quyết bằng truyện 
“xuất-hành” lại đã tạo ảnh-hình cho cuộc sống như một hành-trình xuất phát từ cõi đời làm thân 
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nô-lệ cho Pharaô, như mọi người đều ta biết. Và, các dấu chỉ cũng như sự kinh-ngạc về điều 
cao-cả và sức mạnh của Thiên-Chúa, Đấng giải-thoát ta, lại chính là nỗi niềm nôn nóng quyết 
đem đến cho mọi người chúng ta một giải thoát. Giải thoát ta, ra khỏi cõi đời làm thân nô-lệ, và 
ra khỏi cả thứ văn-hóa đạt cuộc sự sống để cùng đồng-hành với Thiên-Chúa, trong đời mình. 
 

Câu truyện “Lưu lạc” và “Trở về”  
     
Giống như truyện Xuất hành rời Ai Cập, chuyện dân Do-thái lưu-lạc ở Babylon suốt nhiều năm 
mới trở về đất hứa, đã đặt nền-tảng trên kinh-nghiệm lịch-sử. Truyện “Lưu lạc” khởi từ năm 587 
trước Công nguyên, khi ấy, tức sau ngày thành Giêrusalem và đền thờ ở đây bị quân Babylon 
chiếm-đóng và tàn-phá, một số người Do-thái sống sót đã dấn thân vào cuộc lưu-lạc rời quê 
hương xứ sở để đến chốn miền vời vợi cách xa những 800 dặm. Ở đó, họ sống tư-cách tị-nạn, 
cách xa quê nhà yêu dấu và hứng chịu đủ mọi bức-bách dưới ách thống-trị của đế quốc đang 
chiếm lĩnh toàn bộ đất nước Israel (*9). 
 
Cuộc sống lưu-lạc ở xứ người, kết thúc vào năm 539 trước Công nguyên, tức: chỉ mỗi 50 năm 
sau ngày toàn cõi Babylon bị người Ba Tư chiếm đóng. Nhưng, sách-lược cai-trị của thực-dân 
người Ba Tư lại đã khác ở chỗ: dám cho phép người bị trị trở về quê sinh sống. 
 
Thành thử, sau lần “xuất hành” này, kinh-nghiệm đời lưu-vong và trở về lại là biến-cố lịch-sử 
quan-trọng khiến người Do-thái có cơ-hội định-vị cuộc sống và lối suy-tư đạo-hạnh của Do-thái-
giáo (*10). Sự việc này, đã khiến cho tâm-thức họ ra chai-đá và trở thành ẩn-dụ mô-tả mối 
tương-quan giữa họ và Thiên-Chúa. 
 
Như một ảnh-hình về Thiên Chúa và về con người của chúng ta, đã tỏ-bày một linh-hiển về 
điều-kiện sống cũng như giải-pháp định-vị chính mình. Sự việc này, nói lên điều gì? Cuộc sống 
lưu-lạc diễn biến ra sao? Nó tương-tự thứ gì ở trong Đạo?  
 
Mọi người chúng ta đang sống trong một thế-kỷ, ở đó có hàng triệu người hiện vẫn lưu-lạc, 
sống đời tị-nạn lại sẽ am-hiểu sự việc này, hơn ai hết. Với người khác, sự việc đây cũng tạo 
hệ-quả để ta tưởng-tượng ra được ảnh-hình cuộc sống lưu-vong, ra như thế.  
 
Đây, chính là kinh-nghiệm từng-trải về một tách rời mọi sự mà mỗi người trong ta đều cảm kích 
cũng như trân-trọng. Nó bao gồm tính-chất bất-lực và đẩy lùi ta ra ngoài xã hội. Thông thường 
thì, đó là sự chèn ép, bức bách khiến người trong cuộc trở-thành nạn-nhân, chịu đựng đủ mọi 
thứ.  
 
Tương-tự ảnh-hình về cuộc sống của người nô lệ trong câu truyện “Xuất hành”, nó mang tính-
chất tâm-lý và thêm vào đó là tầm-kích chính-trị và văn hóa, nữa.  
 
Vốn là cuộc sống xa cách những gì mình phải chịu, cuộc sống lưu-lạc được đánh dấu bằng đủ 
mọi thứ sầu buồn, hệt như bài vịnh/ca lưu-lạc còn ghi tạc (*11): 
 
 “Bên bờ sông Babylon,  

ta ngồi nức nở mà tưởng nhớ Xion;” 
 (Thánh Vịnh 137: 1) 
 
Cũng một sầu buồn còn lưu lại ở lời kinh/câu hát được Giáo-hội truyền đặt nơi bài tụng ca mùa 
Vọng hôm ấy, đã có lời chép như sau: 
 

“Ới hỡi Emmanuel, đất nước Israel bị giam cầm và cứu chuộc, hãy đến than thân trách 
phận một mình, ở nơi này.”   
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Israel lưu-lạc, là cuộc sống đày đọa của chúng ta. Và, cuộc sống lưu-lạc lại cũng đánh dấu một 
sầu buồn đậm sâu, đơn-côi/đau đớn.      
 
Cảm-giác xa quê rày đây mai đó, lại đã ăn sâu vào tâm-khảm của mọi người chúng ta. Đó, 
cũng là khát-vọng đầy sức mạnh từng tạo nguồn-hứng cho phim “E.T.” thực-hiện cách đây 
nhiều năm. Những ai có dịp xem phim này, đều thấy được đặc-trưng khao khát màu xanh lục ở 
lớp vỏ ngoài do từ người giơ tay cao vút. Và rồi, bằng giọng buồn rười-rượi, người người lại cứ 
ới gọi “quê hương” xa xôi, nhưng vẫn không thấy lời nào đáp trả.  
 
Cùng một tâm-trạng sầu buồn như thế, nay ta đi vào Tin Mừng có lời ca ai-oán những bảo 
rằng: “Đức Giêsu vẫn nhẹ nhàng gửi đến bạn và tôi, lời ới gọi thần-thánh: Hãy quay về, hỡi 
những ai mệt nhoài kiệt sức! Hãy quay về nhà mà nghỉ ngơi một chút!” 
 
Nơi đời người, cảm-nghiệm về lưu-lạc bao giờ cũng hụt hẫng, mất đi một kết nối với sinh-lực 
trọng-điểm đầy ý-nghĩa, để rồi ngày nào đó trở nên giống hệt mọi người, nên chẳng còn thấy gì 
là thú vị nữa. Mỗi người và mọi người trong ta, hằng khao khát có được thứ gì đó ta vẫn lờ mờ 
nhớ đến.  
 
Thế nên, cảm-nghiệm lưu-lạc ở đời người còn mang nhiều ý-nghĩa hiện-sinh sâu sắc với cuộc 
sống tách rời Xion chốn miền có Chúa cận kề. Quả là, cảm-nghiệm lưu-lạc đời người lại tập-
trung nỗi niềm tượng-trưng câu truyện Địa Đàng ở sách Sáng Thế, đầy khí thế. Địa đàng năm 
xưa –tức: thiên-đường ở trần-thế-  là chốn miền có Chúa ngự-trị, nhưng con người lại cứ muốn 
sống bên ngoài vườn, tức: ngoài chốn miền cực-lạc, rất Eđen. 
 
Giả như vấn-đề đặt ra chỉ là chuyện “lưu-lạc đời người”, thôi thì câu hỏi sẽ là: có chăng biện-
pháp áp-dụng ở đâu đó?  
 
Dĩ nhiên, biện-pháp đây là hành-trình “trở về nhà”. Là, mời gọi mọi người trở về chốn miền 
sầu/buồn trải dài xuống tận phần cuối sách Ysaya, do vị ngôn-sứ chưa từng quen biết viết ra, 
nhưng lời ông nói lại nằm gọn ở chương/đoạn hoành-tráng có Kinh thánh Do-thái-giáo, như 
sau: 
 
“Có tiếng hô trong sa mạc,  
hãy mở đường cho Đức Chúa, giữa đồng hoang,  
hãy vạch con lộ thẳng cho Thiên Chúa của ta. 
Mọi thung lũng, sẽ được lấp đầy, 
mọi núi đồi, sẽ phải bạt xuống, 
nơi lồi lõm, sẽ hoá thành đồng bằng, 
chốn gồ-ghề nên vùng đất phẳng phiu.” 
(Is 40: 3-4) 
 
Ngôn-ngữ tạo hình cho con đường “trở về nhà”, là xa-lộ dựng-xây ngay nơi hoang-dã, dẫn mọi 
người từ Babylon trở về vùng đất hứa, tức quê nhà. 
 
Thành thử, tương-tự câu truyện “xuất hành”, truyện kể “lưu-lạc đời người” và “trở về nhà” vẫn 
là truyện kể về một hành-trình nào đó. Nó định-hình cuộc sống tu-đức như một hành-trình về 
chốn miền có Thiên-Chúa phù-trì, một “trở về quê nhà”, tức: hành-trình quay trở về từ đâu đó 
chốn xa-xôi (*13).  
 
Và, giống như truyện kể về cuộc “xuất hành” đầy lưu-lạc, truyện kể đề ra ở đây là để nói về việc 
Thiên-Chúa ra tay hỗ-trợ những người thực-hiện hành-trình kéo dài ấy (*14): 
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“Ngài ban sức mạnh cho những ai miệt-mài mỏi mệt, kẻ kiệt lực, Ngài làm cho họ trở nên cường 
tráng. Thanh niên thì mệt mỏi, nhọc nhằn, trai tráng cũng ngả nghiêng, chao-đảo. 
 
Nhưng những người biết cậy trông vào Đức Chúa, lại sẽ được thêm sức mạnh. Như chim bằng, 
họ tung cánh bay xa. Họ chạy hoài không mỏi mệt cứ đi hoài và đi mãi chẳng chùn bước 
chân.”(Isaya 40: 29-31) 
 
 

Câu truyện hàng tư tế    
    
Như đã đề cập ở các trang trước, truyện thứ ba đặt nền-tảng trên một biến-cố lịch-sử đầy đặc-
trưng/đặc-thù, nhưng với thể-chế Israel thời xưa/cổ, thì đó vẫn là truyện kể về đền thờ, hàng 
tư-tế và sự hy sinh. Ở truyện này, tư-tế là đấng bậc vị vọng  khiến ta trở nên xứng-hợp trước 
mặt Chúa ngang qua việc Ngài tự-hiến mình làm của lễ, thay cho ta. 
 
Câu truyện hàng tư tế, dẫn ta đi vào một ảnh-hình hoàn toàn khác biệt về cuộc sống tu-đức. 
Trước nhất, đây không là truyện kể về thân-phận nô-lệ, lưu-lạc và hành-trình, nhưng là câu 
truyện về những lỗi/tội, sai quấy, sự hy sinh và tha thứ (*15). Trọng-tâm câu truyện, là các khái-
niệm về sự ô-uế, gớm ghiếc, không tinh-sạch; hoặc: ý-nghĩa ban đầu về sự nhơ nhuốc được 
tác-giả Paul Ricoeur nói đến ở cuốn sách do ông viết có nhan-đề là “The Symbolism of Evil 
(biểu-tượng sự dữ)(*16).  
 
Vì thế nên, nó cũng nối kết với ảnh-hình của sự thanh-lọc, tẩy rửa và gom gộp. 
Nếu thế thì, câu truyện đây tạo ảnh-hình nào về cuốc sống con người không? Ta là ai trong câu 
truyện kể ở đây? Trước nhất, ta không là người đầu dấn thân vào cuộc sống nô-lệ, hoặc chúng 
dân khát khao trở về nhà.  
 
Đúng hơn, ở truyện kể như thế, chúng ta trước nhất là kẻ tội/lỗi dám phá bỏ luật lệ do Chúa 
thiết-lập. Và vì thế, trở thành kẻ có lỗi trước mặt Chúa là Đấng trao ban luật-lệ đồng thời Ngài 
cũng là thẩm-phán. Nhìn xuyên thấu lớp kính màu của truyện kể, cuộc sống tu-đức lại đã trở-
thành câu truyện tội/lỗi, của những sai trái lẫn thứ tha.  
 
 

Đức Giêsu và các truyện kể lớn ở thánh kinh 
 
Ba truyện kể vừa rồi, cũng vẽ ra bức thông-điệp về Đức Giêsu và nền thần-học Kitô giáo ở Tân 
Ước. Thông-điệp về Đức Giêsu, vẫn nói đến cuộc đời làm thân nô-lệ và hành-trình lưu-lạc của 
dân Do-thái do “Khôn-ngoan qui-ước/phàm trần” tác tạo nên. Và, cũng bàn về ý-nghĩa của sai-
quấy, lỗi/tội cùng tính-chất bất tinh-tuyền do hệ-thống tinh-anh tạo-thành. Các tác-giả Tân-Ước 
cũng đều nói đến ý-nghĩa cuộc đời, cái chết và sự sống lại của Đức Giêsu cùng các ảnh-hình 
rút từ ba truyện kể, ở đây.       
 
Các truyện kể cho thấy thần-học về bản-chất Đức Giêsu được bàn suốt trải qua nhiều thế-kỷ 
trong quá-khứ. Qua nghiên-cứu về sự đền bù suốt 60 năm ròng, thần-học-gia Thụy-Điển có tên 
là Gustaf Aulen đã định ra ba lý-chứng trọng-yếu về cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu 
trong thần-học Đạo Chúa (*17). 
 
Tác-giả Aulen lại cũng biện-luận, rằng: nhờ vào hiểu biết khi xưa về điều mà ông đặt tên là 
“Christus Victor” (tức “Đức Kitô toàn-thắng”), thì đây là ảnh-hình giúp ta hiểu được trọng-tâm 
công-tác của Đức Kitô đã chiến thắng các “quyền-lực” chuyên giam-hãm nhân-loại ở mãi trong 
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tình-trạng nô-lệ, như: tội lỗi, nỗi chết và ác thần/sự dữ. Tương-tự ảnh-hình diễn ra ở truyện kể 
dài về cuộc Xuất-hành, ảnh-hình đây cho thấy tình-trạng nô-lệ của người dân đây và việc Đức 
Kitô giải-thoát con người khỏi cảnh-huống ấy. Quyền-lực thế-giới chuyên giam-hãm con người 
trong nô-lệ, lại đã mang ảnh-hình của một Pharaô tàn ác và một quốc-gia Ai-Cập to lớn cỡ vũ-
trụ. 
 
Tác-giả Aulen lại cũng gọi hiểu biết lớn-lao về sự chết và sống lại của Đức Giêsu, là ảnh-hình 
của Khôn-ngoan “thay thế” hoặc “đối tượng”. Ảnh-hình đây, định-vị nỗi chết của Đức Giêsu như 
một hy-sinh cao cả cho các lỗi/tội của người phàm, khiến Thiên-Chúa ra tay tha thứ cách thực-
thụ.  
 
Tác-giả Aulen còn cho biết: ngôn-ngữ diễn-tả nỗi chết của Đức Giêsu ở Tân Ước, chỉ có tầm 
quan-trọng với Giáo-hội thời Trung Cổ, thôi (*18). Rõ ràng là, ảnh-hình về nỗi chết của Đức 
Giêsu được diễn-tả bằng truyện kể về hàng tư-tế, mỗi thế thôi.              
 
Hiểu thêm về nỗi chết và sự sống lại của Đức Kitô, cũng nên kèm theo một vài đổi thay cho 
phù-hợp với truyện kể về “thời lưu lạc”, ở Cựu-Ước (*19). Có hiểu/biết thêm như thế, ta mới tạo 
được chân-dung một Đức Giêsu không như Đấng “toàn-thắng” mọi quyền-lực thế-gian, và cũng 
chẳng là sự “hy sinh cao cả” cho lỗi/tội của người phàm, cho bằng đó chỉ để “tỏ bày” hoặc “bộc 
lộ” cho con người biết những gì còn che đậy, mà thôi. 
 
Hiểu/biết cách trọn vẹn, không đặt nặng trên sự thể bảo rằng: Đức Giêsu đã hoàn-tất điều gì đó 
vốn dĩ đổi thay cách khách-quan lên mối tương-quan mật-thiết giữa Thiên-Chúa và loài người, 
cho bằng chỉ nhấn mạnh vào việc Đức Giêsu muốn chứng-tỏ điều gì đó là có thật. 
 
Điều Ngài “bộc lộ” cho ta biết, cũng rất nhiều. Đôi khi, Giáo hội còn đặt trọng-tâm vào sự việc 
Đức Giêsu “tỏ bày” cho mọi người biết: Thiên-Chúa là Đấng trông giống thứ gì đó, như: Tình-
yêu hoặc lòng Xót thương vô bến bờ.  
 
Nhiều lúc, đấng bậc vị vọng của Giáo-hội lại quá chú-trọng vào việc Đức Giêsu là “Ánh sáng” 
soi dọi mọi con đường, cốt để mọi người ra đi mà “trở về nhà”, và rời xa bóng tối mịt mù vào 
những tháng/ngày lưu-lạc nơi đất khách quê người.  
 
Có khi, các vị lại quá chú-trọng vào sự chết và sống lại của Đức Giêsu như để tháp-đặt đường-
lối “trở về nhà” bằng việc diễn-tả tiến-trình tâm-linh, hầu giúp mọi người cất bước ra đi tham-gia 
trải-nghiệm mối tương-quan đằm thắm với Thần Khí Chúa. Nhìn Đức Giêsu theo phương-án 
này, Giáo-hội lại cứ muốn diễn-tả cách đậm sâu hơn là tháp-đặt “đường đi lối về” từ cuộc lưu-
đày, ở trần-thế. 
 
Thêm điều nữa, ba truyện kể ở trên dù có tầm quan-yếu đối với Đức Giêsu thế nào đi nữa, thì 
phong-trào tín-hữu thời tiên-khởi và nền thần-học theo sau đó của Đạo Chúa cũng như truyện 
kể của hàng tư tế, lại chiếm-hữu toàn-bộ mọi hiểu/biết dân-dã về Đức Giêsu và cuộc sống 
người đi Đạo, mãi hôm nay. 
 
Quả là, ảnh-hình mọi người lâu nay được dạy về Đức Giêsu, cho thấy yếu-tố nòng-cốt nơi sự 
việc Đấng Cứu-Chuộc phải chết đi là để hy-sinh cho các lỗi/tội của người phàm, từ đó ta thể-
hiện được việc Thiên-Chúa thứ-tha hết mọi người và coi đó là sự thật. Bằng vào sự việc kể 
rằng “Đức Giêsu chết đi cho các lỗi/tội của ta”, tức: cố ý diễn-giải ý-nghĩa tương-tự theo cung-
cách truyện kể về hàng tư-tế. 
 
Trọng-tâm truyện kể đây, so với việc đi Đạo và giữ Đạo của tín-hữu Đức Kitô được minh-họa 
không chỉ bằng vào ảnh-hình diễn-tả một Đức Giêsu giống hệt mọi người, như ta được dạy 
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hoặc bấy lâu nay từng biết đến. Nhưng, ta còn được bảo cho biết: Giáo-hội vẫn buộc mọi tín-
hữu đi Đạo phải thường xuyên xưng tội như một điều-kiện bắt buộc trong qui-chế hành Đạo và 
giữ Đạo. 
 
Nói rõ hơn, bằng vào kinh-nghiệm riêng-tư, tôi lớn lên như mọi tín-hữu thuộc giáo-phái Lutêrô, 
nghĩa là: cũng xưng tội và coi việc này như bổn-phận của mọi tín-hữu trong sinh-hoạt phụng-
thờ ngày Chúa nhật, và/hoặc khi đọc kinh thú tội ở đầu lễ như được dạy: 
 

“Con thú tội cùng Chúa bằng vào bản-chất đầy tội lỗi, bất tinh-tuyền, và con trót phạm tội 
nghịch lòng Chúa qua tư-tưởng, lời nói, việc làm. Bởi thế hôm nay, con chạy đến khẩn-
nài lòng Chúa xót thương, ban cho con mọi ân-huệ, con cầu cùng Chúa nhờ Đức Giêsu 
Kitô con Chúa, Chúa chúng con.”      

 
Lời kinh trên, có lẽ đã đổi thay tùy người và tùy thời, nhưng xưng thú lỗi/tội như thế vẫn là 
thành-phần Giờ kinh Phụng vụ ngày Chúa Nhật, mà hầu hết các nhánh/phái Thệ Phản vẫn 
thực-thi. Việc chú-trọng vào chuyện xưng thú tội/lỗi còn lớn lao hơn, đối với đạo Công giáo, bởi 
lẽ Công-giáo là đạo-giáo vẫn đưa việc đó vào thể-chế phụng thờ mãi lâu nay. Và, xưng thú mọi 
lỗi/tội đã trở-thành chuyện bắt buộc ở Đạo này, cũng từ lâu. 
 
Thành thử, truyện kể hàng tư-tế về các lỗi/tội cùng những sai quấy và chuyện hy-sinh/tha-thứ 
đương nhiên trở thành truyện hàng đầu, đã tạo mẫu để mọi người biết mình là ai? Phải chăng 
ảnh-hình mình hiện có, đều diễn-tả diện-mạo Đức Giêsu và những gì Chúa đòi hỏi, cũng như 
đời sống tín-hữu trong Đạo mình? 
 
Tôi vẫn quan-trọng-hóa truyện kể hàng tư-tế, coi đó là việc thiết-yếu/trọng-đại, thế nên tôi còn 
thừa-nhận uy-lực và ý-nghĩa tích-cực, ở trong đó. Ảnh-hình Đức Giêsu được coi là Đấng hy-
sinh vì tội lỗi con người, là dấu-hiệu nói lên lòng Chúa xót thương con người lớn lao biết chừng 
nào, hệt như câu kinh ta đọc từ hồi nhỏ, tóm-tắt bằng những câu đại-để bảo rằng: “Chúa 
thương yêu thế-gian đến độ Ngài hy-sinh Con Một Ngài cho thế-gian.” (*20) 
 
Ý-nghĩa của truyện kể hàng tư-tế quả thật giản-dị. Nó trực tiếp nhắm thẳng vào cội rễ mọi sự, 
để chứng-minh rằng: mọi người chúng ta được công-nhận bằng vào tư-cách của mỗi người và 
mọi người. Lời lẽ trong ca vịnh xưa ở Tin Mừng từng hát rằng: “Ngài chấp-nhận con, dù con có 
ra như thế nào đi nữa” cũng đã mang mục-đích rất tương-tự.  
 
Thiên Chúa vẫn thương-yêu ta, dù ta có ra thế nào đi nữa. Với Ngài, mọi người chúng ta đều là 
những con người phàm-tục đáng quí-trọng. Truyện kể hàng tư tế, còn nói lên một điều nữa, là: 
suy-tư của ta về các lỗi/tội hoặc sai sót/bất-toàn, không có chỗ đứng trong mối quan-hệ mật-
thiết giữa ta và Thiên-Chúa. Điều này, còn có nghĩa: đã có khởi đầu mới, nên ta không cần ở 
mãi trong thân-phận tôi đòi, hoặc làm thân nô-lệ do gánh nặng của quá-khứ tạo cho ta. 
 
Một số người có vấn-đề về tội lỗi hoặc mang tâm-trạng tiêu-cực, lại cứ nghĩ: mình không xứng-
đáng được Chúa cứu-vớt, nên càng phải xem xét cho thật kỹ thông-điệp này, hơn. 
 
Tuy nhiên, khi truyện kể hàng tư-tế trở-thành chuyện chính thu-hút mọi người hoặc trở nên câu 
truyện duy-nhất để ta tưởng-tượng hoặc có được ảnh-hình về Đức Giêsu và cuộc sống người 
tín-hữu, lại có giới-hạn cũng nghiêm trọng. 
 
Quả thật, dùng tự-vựng “giới hạn” đây, xem ra cũng hơi yếu ớt, không đủ diễn-tả sự thật đề-cập 
ở đây. Khi việc chiếm toàn-bộ nỗi-niềm suy-tư của người đi Đạo, thì nó lại tạo ra nhiều “méo 
mó/trẹo trọ” khác, trong hiểu/biết cuộc sống của tín-hữu Đạo Chúa (*21). Tôi sẽ tuần tự liệt kê 
đầy đủ 6 loại méo mó này, ở các trang viết về sau. 
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Truyện kể hàng tư-tế, đã khiến ta hiểu một cách thiếu xót về cuộc sống người Kitô-hữu vẫn cứ 
được lập đi lập lại mãi, và cả đến vòng quay tội/lỗi cũng như mọi sai quấy và sự thứ tha. Các 
Chúa Nhật trong tuần, bao giờ cũng thế, ta đều được giải-hòa khỏi mọi lỗi/tội thêm lần nữa, 
trong suốt tuần và chu-kỳ này vẫn còn tiếp-diễn mãi về sau. 
 
Bởi thế nên, truyện kể hàng tư-tế thường không tạo điều gì thêm, cả khi bà con ta được chấp-
nhận rồi, thì còn gì để nói thêm nữa bây giờ! 
 
Hệt như thế, việc này tạo một hiểu/biết thụ-động về cuộc sống của người tín-hữu Đức Kitô, ít 
nhất theo hai nghĩa. Một, là nó dẫn ta vào tính thụ-động về chính cuộc sống đạo-đức, thay vì 
hiểu rõ cuộc đời người như tiến-trình đổi thay tinh-thần, nó lại nhấn mạnh vào việc tin-tưởng 
rằng Chúa đã thực-hiện những gì Ngài cần hiện thực cho ta. Hai nữa, nó lại dẫn đưa ta vào 
tính thụ-động của mọi nền văn hóa. 
 
Mọi người đều thấy được chuyện này, bằng cách tưởng-tượng xem tầm-nhìn của ta về cuộc 
sống người tín-hữu có khác biệt gì chăng nếu các công-tác mà Giáo hội thực-hiện đều-đặn, lại 
vẫn bao gồm việc mô-tả điều-kiện sống của con người vẫn tuôn chảy từ hai truyện kể còn lại; 
hoặc thay vào đó, thay thế nó bằng việc xưng thú các lỗi/tội, nên mới ra thế. 
 
Lại sẽ ra sao, nếu ta buộc phải nói: “Chúng tôi vốn dĩ là đám nô-lệ cho Pharaô ở Ai Cập, nay xin 
Ngài giải-thoát cho!” hoặc cứ bảo: “Chúng tôi đang sống ở Babylon, nên xin Ngài giải-thoát 
chúng tôi ra khỏi nơi đó?”  
 
Ta hẳn biết rõ lý do tại sao Giáo hội mình, suốt nhiều thế-kỷ, vẫn là Giáo-hội chính-tông của 
nền văn-hóa phương Tây chuyên nhấn mạnh chuyện xưng thú mọi lỗi/tội hơn bảo rằng: nền 
văn-hóa mà chúng tôi đang sống ở trong đó, là thứ văn-hóa Ai Cập hoặc của Babylon, mà thôi. 
Truyện kể hàng tư-tế, là câu truyện thuần-thục theo cung-cách chính-trị. Các truyện kể về cuộc 
sống làm thân nô lệ Ai Cập và thời lưu lạc kéo dài ở Babylon, là truyện kể về “Khôn-ngoan lật 
đổ” theo văn-hóa.  
 
Truyện kể hàng tư-tế, lại có khuynh-hướng dẫn ta đi đến cảm-thông hầu hiểu rằng: Đạo Chúa 
trước nhất là đạo-giáo đề-cập đến đời sau. Vấn-đề cốt-yếu ở đây, trở-thành việc sống sao cho 
phải lẽ đối với Chúa trước khi lìa đời, tức: hãy tin-tưởng ngay từ bây giờ để được hưởng phần 
rỗi Chúa ban, vào đời sau.     
 
Truyện kể hàng tư tế, lại cũng tạo ảnh-hình Thiên Chúa trước nhất như Đấng làm luật và vị 
Thẩm-phán quyết-định hết mọi sự. Việc Chúa đòi hỏi, ta phải thực hiện cho bằng được thể theo 
ý-định của Ngài và bởi ta không thể làm như thế, nên Chúa mới khoan-dung thực-hiện việc hy-
sinh/cứu-độ để rồi mọi đòi buộc như thể sẽ trở-thành hiện-thực, thôi.  
 
Lại nữa, hy-sinh như thế lại cũng tạo nhiều đòi-buộc thêm nữa, tức: Thiên Chúa chỉ tha-thứ 
những ai tin-tưởng rằng Đức Giêsu khi xưa đã hy-sinh hết mọi sự và Ngài sẽ không tha-thứ 
cho những ai không tin-tưởng việc đó. Việc Chúa thứ-tha, lại đã trở-thành phụ-thuộc hoặc có 
điều kiện. Điều này không chỉ ban cho các kẻ tin mà thôi, nhưng chỉ tồn tại đến khi nào hối-
nhân phạm tội lần nữa, và khi ấy mọi lỗi/tội của con người mới được gỡ bỏ, khi kẻ phạm lỗi biết 
đường mà sám hối. 
 
Thành thử, dù truyện kể hàng tư tế có bảo rằng: Thiên Chúa là Đấng khoan-dung vô bến bờ đi 
nữa, nhưng nó lại cứ đặt lòng khoan-dung của Ngài vào tận bên trong hệ-thống gồm nhiều đòi-
buộc hoặc luật-lệ do người phàm đặt ra. Ảnh-hình bao-quát về mối tương-quan giữa Chúa và 
ta, đã thành thứ ẩn-dụ vốn mô-tả Chúa là Đấng Ban Ơn nhưng lại ép buộc nhiều đòi-buộc còn 
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gắt gao hơn. Truyện kể hàng tư tế, thường đặt “Khôn-ngoan lật đổ” của Đức Giêsu vào với 
“Khôn-ngoan qui-ước” của tín hữu Đạo Chúa có từ lâu. 
 
Hơn nữa, truyện này thật rất khó, để ta tin. Ý-niệm bảo rằng: Người Con độc-nhất của Chúa 
đến với thế-gian là để trao tặng sự sống của Ngài như một hy-sinh cao cả cho lỗi/tội của nhân 
loại; và rằng: Thiên-Chúa không thể tha-thứ cho ta, mà lại không có sự kiện như thế diễn ra. Và 
thêm nữa: ta chỉ được cứu nếu biết tin-tưởng vào chuyện này, mà thôi. Nói tóm lại, tất cả đều là 
chuyện khó tin do con người bày đặt.  
 
Hiểu theo cách ẩn-dụ, thì truyện kể hàng tư-tế đây rất có uy-lực. Thế nhưng, nếu xét cho kỹ, thì 
đây là cản-trở đậm/sâu trong việc chấp-nhận thông-điệp của Chúa. Với nhiều người, điều này 
đơn-giản chỉ có nghĩa, là: chẳng gì có ý-nghĩa; bởi thế nên, tôi đây thiết nghĩ: ta cũng nên tỏ ra 
thẳng thắn và minh-bạch, về chuyện này.                          
 
Cuối cùng, lại có thêm vấn-đề về “truyện kể hàng tư tế” nữa, đó là: nhiều người không cảm 
thấy sai trái gì hết. Thật cũng khó cho họ, để biết phải làm gì trong trường hợp này. Có thể, 
nhiều người khác cũng đã cảm thấy mình có tội, dù không mang mặc-cảm nào hết. Có vị, lại 
thấy lỗi/tội không là vấn-đề trọng-tâm cuộc sống của họ, dù họ cảm thấy có vấn-đề gì đó về 
chuyện làm thân nô-lệ cho ai hoặc cho lập-trường tư-tưởng nào đó, hoặc có cảm-giác khá 
mạnh về việc tha-hóa và sự chia-cách giữa những người cùng một niềm tin. Với những người 
như thế, thì truyện kể hàng tư tế chẳng có gì để họ bận tâm hết. 
 
Nếu quan-niệm rằng: ta phải nói cho họ biết những chuyện như thế, há nào bảo cho họ biết 
rằng: khi xưa ông Môsê hẳn đã phải kinh qua Ai Cập và nói với đám nô lê người Do-thái, rằng: 
“Này hỡi các con, tội của các con đã được hóa-giải rồi!” thì khi ấy, có lẽ những người Do-thái ấy 
hẳn sẽ trả lời rằng:  
 

“Cái gì? Những thứ này có gì liên-quan đến bọn tôi đâu chứ? Chuyện của chúng tôi đâu 
phải bảo rằng: chúng tôi là kẻ có tội, các ông có khùng không đó? Vấn đề của chúng tôi 
lâu nay, là: chúng tôi đều làm thân nô-lệ về nhiều thứ, thảy đều bị Pharaô chèn ép, có 
thế thôi!”     

 
Thành ra, chuyện ấy áp-dụng cho cả ta nữa, vào thời hôm nay. Bởi, với một số người thì: vấn-
đề trọng-tâm cuộc sống không phải là chuyện đã phạm tội hoặc vướng nhiều sai trái cho bằng 
làm thân nô-lệ cho ai? Về việc gì? hoặc, làm nạn-nhân của một Pharaô này nọ hoặc sao đó. 
Với họ, thông-điệp về tội/lỗi và sự tha thứ có ý-nghĩa gì không?  
 
Rủi thay, mọi sự vẫn thường có nghĩa bảo rằng: “Anh/chị phải tha thứ cho người nào đó từng 
khiến anh/chị trở-thành nạn-nhân của thứ gì đó…” trong khi điều mà nạn-nhân cần đến lẽ đáng 
phải là câu nói bảo rằng: “Ý-định của Chúa đâu có ý khẳng-định là anh/chị vẫn phải chịu tự 
giam/hãm mình trong trạng-huống làm thân nô-lệ cho một (hoặc bất cứ) thứ Pharaô nào như 
thế.” Hoặc, giả như vấn-đề trọng-tâm là việc tha-hóa và vô nghĩa-lý, cũng như thông-điệp mà 
mọi người cần nghe/biết, đó chính là câu nói bảo rằng: “Đâu phải ý-định của Chúa bắt anh/chị 
phải kẹt mãi ở Babylon, cũng chẳng phải là ý-định của Chúa cứ bắt anh/chị một thân một mình 
vãn-than mãi trong tình-trạng lưu-đày, ở đó đâu!” 
 
Nay thì, truyện kể hàng tư-tế đây phải được hiểu như một trong ba phương-cách để nhìn cuộc 
sống người tín-hữu Đức Kitô, đúng hơn là cách đầu tiên, hoặc các khó khăn có từ đó đã biến 
mất từ lâu rồi. Ta thấy được chuyện này bằng việc định-vị bốn yếu-tố mà các truyện kể lớn lao 
được Kinh thánh sẻ san cho mọi người biết. 
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Trước nhất, tất cả những thứ đó đều là truyện kể về sự khổ đau và trạng-huống mà con người 
trải-nghiệm khi xa-cách Chúa mãi. Theo truyện kể về cuộc xuất-hành rời Ai Cập, ta sống cuộc 
sống lao-động cật-lực ở Ai Cập, làm thân nô-lệ cho vua quan/lãnh chúa đã tha-hóa. Thể theo 
truyện kể về cuộc lưu-đày này, thì ta cũng đang sống tại Babylon, xa cách cả trọng-tâm cuộc 
sống và sự thương-mến ở trong ta. Theo truyện kể hàng tư-tế, cuộc sống của ta bị đánh-dấu 
bằng các sai-sót, hổ-nhục, ý-nghĩ tiêu-cực về chính mình và trải-nghiệm sự xa-cách Chúa do 
các mặc-cảm ấy tạo nên. 
 
Thứ hai nữa, tất cả mọi thứ như thế tạo khẳng-định không chỉ về điều-kiện sống của con người 
mà thôi, nhưng cả về Thiên-Chúa nữa. Đó là truyện kể về Thiên-Chúa, chứ không chỉ về mỗi ta 
và các truyện này tại chân-dung Thiên-Chúa là Đấng can-dự vào cuộc sống của con người.  
Vẫn có quyền-uy tạo giải-thoát đến cho ta, một lằn sáng soi dọi mọi tăm tối vẫn mời gọi ta trở 
về nhà từ cuộc lưu-đày này nọ, một hiện-diện đầy tình thương vẫn chấp-nhận ta dù ta có ra thế 
nào đi nữa, dù có thể là ta chưa biết đến mời gọi ấy. 
 
Thứ ba, tất cả các thứ ấy cuối cùng đều là truyện kể về một hy-vọng. Thông-điệp mang tính 
kiên-định này cốt ý bảo rằng: Thiên-Chúa không định trước điều-kiện sống rất hiện tại của ta 
chút nào hết, nhưng Ngài chỉ mỗi định-liệu đôi điều cho chúng ta, theo cách khác.  
 
Tất cả mọi sự việc như thế đều nói về một khởi đầu mới do Ngài định-liệu. Truyện kể về cuộc 
xuất-hành rời Ai-Cập là để nói lên sự việc giải-tỏa con người khỏi cảnh-huống làm nạn-nhân và 
làm thân nô-lệ của bất cứ thứ gì. Truyện lưu-đày rày đây mai đó, lại cũng khẳng-định tin vui an-
bình về việc “trở về nhà” và truyện kể hàng tư-tế lại cũng khẳng-định rằng quá-khứ của ta 
không phải là lời cuối nói về ta, chút nào hết. 
 
Điểm thứ tư và cũng là điểm cuối, chứng-tỏ điều này, là: mọi truyện đều kể về một hành-trình. 
Việc này, tự thân, minh-chứng sự việc xuất hành và câu truyện kể về cuộc sống lưu-đày rày 
đây mai đó của mọi dân nước. Mỗi điều, mỗi chuyện đều tạo ảnh-hình về cuộc sống đạo-đức 
không như vòng xoay cứng ngắc của lỗi/tội, sai sót và sự tha thứ, nhưng như một hành-trình.  
 
Đó là hành-trình dẫn đưa mọi người ra khỏi thứ Ai-cập và Babylon đi vào chốn miền hoang-dã. 
Đó cũng là hành-trình về một giải-thoát và quay trở về. Là, hành-trình hướng về Chúa và đến 
với Chúa. Thành thử, cũng hệt thế, truyện kể hàng tư-tế  hiểu cho đúng, sẽ phải là truyện kể về 
một hành-trình, như đã định. 
 
Chính trong kinh thánh, mọi qui-định tạo-hình cho đời tư-tế và sự hy-sinh (từ đó, lại cũng biến 
truyện kể hàng tư-tế thành một thể-chế rất công-khai) được dàn dựng trong bối-cảnh truyện kể 
về một hành-trình ở bất cứ nơi nào ta biến nó thành hành-trình. Hơn nữa, việc tiếp-nhận lai-lịch 
mới do truyện kể hàng tư-tế đề ra, tức bảo rằng: tôi đây được Chúa yêu thương và chấp-nhận, 
tức: một tiến-trình kéo dài nhiều năm. Bởi, chính tiến-trình ấy, lại cũng là hành trình nữa. 
 
Thành thử, ngay cả truyện kể hàng tư-tế lại cũng là câu truyện kể về một hành-trình. Khi câu 
truyện ấy được tách rời khỏi các truyện kể về hành-trình này khác ở thánh kinh vốn đưa dẫn tới 
việc bóp méo và làm kiệt quệ đời sống người tín-hữu mà tôi có bàn ở các trang trước. 
 
Thành thử, ta có tất cả là ba câu truyện kể lớn để định-dạng cuộc sống đạo đức của mỗi người 
và mọi người. Ta lại có thể suy-tư từ các truyện như thế để rồi tạo ra một hành-trang dụng-cụ 
cho công việc mục-vụ, qua đó mỗi người nói lên một chiều-kích khác nhau về điều-kiện sống 
của con người.                                        
 
Một số người có nhu-cầu được giải-thoát. Người khác lại có nhu-cầu trở về nhà, bởi nhiều 
người vẫn cần có nhu-cầu chấp-nhận. Nhưng, bên dưới các khác biệt ở truyện kể nói trên, tất 
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cả vẫn định-dạng cuộc sống đi Đạo như một hành-trình có tính chất đào sâu và thay đổi mối 
tương-quan với Thiên-Chúa, mà thôi.      
 

Đức Giêsu và sự sống người tín-hữu như hành-trình 
 
Truyện kể về Đức Giêsu, và tầm hiểu/biết của ta về cuộc sống tín-hữu lại sẽ phong-phú và đầy-
đặn hơn nếu ta nhìn vào bối-cảnh của ba truyện kể, chứ không chỉ mỗi câu truyện về hàng tư-
tế mà thôi. Cả ba truyện, đều nói lên và tạo thành một nhận định của Đức Giêsu về cuộc sống 
đạo-đức và từ đó lại cũng đề-cập đến thông-điệp và hoạt-động của Ngài nữa.  
 
Khôn-ngoan qui-ước do Ngài bác bỏ, lại cũng có các đặc-trưng/đặc-thù về phận đời nô-lệ lẫn 
cuộc sống lưu-lạc nơi xứ sở của người Ai-Cập và Babylon. Khôn-ngoan Qui-ước là cuộc sống 
trong một văn-hóa của lãnh-chúa vốn o ép và tha-hoá con người; và sứ-điệp của Ngài gồm 
toàn những chủ đề về giải-thoát và quay về nhà. 
 
Ngài đến để giải-thoát những người “bị cầm giữ để họ được tự-do”, bằng thứ ngôn-ngữ nối-kết 
với ảnh-hình của thân-phận nô-lệ và cuộc sống lưu-lạc. Truyện kể “người con đi hoang” được 
tạo mẫu một cách đậm sâu theo dáng-dấp truyện kể về lưu-lạc để rồi tạo nên truyện kể về 
“người con hoang đàng” ra đi về “chốn miền xa xôi”, lẩn khuất/rời xa quê nhà dấu yêu và đem 
đến giải-pháp cho tình-trạng Ngài gặp, tức chuỗi ngày dài hành-trình quay trở về, hay còn gọi là 
“hành-trình về lại nhà”. 
 
Điểm nhấn lên giáo-huấn do Đức Giêsu đem lại và đặt nặng vào cái mà Tin Mừng gọi là 
“đường-lối” hoặc “lộ-trình” vẫn đem lại tầm hiểu biết cách dễ dàng về cuộc sống đạo-hạnh coi 
đó như một hành-trình. Đức Giêsu vẫn giảng-dạy về “đường lối” Ngài đổi mới và Tin Mừng vẫn 
diễn-giải “lộ-trình” ấy (*23) 
 
Quan-hệ giữa Đức Giêsu với truyện kể hàng tư-tế lại cũng khác-biệt theo cung-cách nào đó, rất 
dễ thấy. Ở đây, Ngài bác bỏ chính truyện kể này. Ngài giật sập cả một hệ-thống tinh-anh cắt 
đứt ảnh-hình điều-kiện sống của con người ở câu truyện kể hàng tư-tế coi đó như “vết nhơ” 
hoặc nét ô-uế đầy tạp-chất. Ngài tha thứ các lỗi/tội theo cách khác hẳn mọi phương-cách của 
thể-chế đền thờ, cũng như của hàng tư-tế và khác cả sự hy-sinh qua đó chối bỏ nhu-cầu thiết-
yếu của họ nữa.           
 
Việc loại bỏ câu truyện về hàng tư tế tiếp tục ở bức thư gửi cộng-đoàn Do thái, tức: một tài-liệu 
Tân Ước được sử-dụng rộng khắp. Ẩn-dụ chính trong thư gửi cộng-đoàn Do-thái đây tạo chân-
dung Đức Giêsu như vị Trưởng tế Cao cả cũng đã hy-sinh/hiến tặng sự sống theo cách tiến-cử 
“một lần là đủ” đối với tất cả các lỗi/tội của thế-gian/phàm trần.  
 
Kết quả được thể-hiện trong thư gửi cộng-đoàn Do-thái, thì: phương-cách trở-thành tư-tế có 
hệ-thống và công-cuộc hy-sinh lâu nay bị hủy bỏ. Nói tóm lại, tác-giả bức thư gửi cộng-đoàn 
Do-thái đã sử-dụng truyện kể về hàng tư tế để loại bỏ chính câu truyện ấy. (*24) Rõ ràng là, ở 
truyền-thống phong-trào tín-hữu thời tiên-khởi, thì truyện kể hàng tư tế được sử dụng cốt để 
phủ-định chính câu truyện này. (*25) 
 
Thành thử, thông-điệp Đức Giêsu đem lại và cả đến nội-dung Tân Ước, theo tổng-thể, được 
định-hình từ ba truyện kể lớn nói trên ngay ở trọng-tâm Kinh-thánh Do-thái-giáo, dù mỗi truyện 
lại hoạt-động một cách khác hẳn. Truyện kể hàng tư tế bị loại bỏ, và việc am tường hiểu biết  
cuộc sống có đạo-đức được định-hình qua các ảnh-hình của câu truyện vốn mô tả hành-trình 
ấy.  
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Thêm vào đó, ta lại có Tân Ước cũng chuyên kể về hành-trình tương-tự như thế, tức: câu 
truyện về các đặc-trưng/đặc thù của người chấp-nhận tham-gia làm đồ đệ. Ý-nghĩa cụm từ “đồ 
đệ” lại khởi đầu một gợi ý cũng rất sớm. Từ-vựng “đồ đệ” không có nghĩa là “người học trò của 
vị thày nào đó”; nhưng đúng hơn, đó là những người “dấn bước theo chân đấng bậc nào đó”. 
Chấp-nhận thân-phận đồ-đệ ở Tân Ước, dĩ nhiên, có nghĩa: dấn bước theo gót chân mềm của 
Đức Giêsu, và đồng-hành với Ngài. 
 
Nếu vậy, thì đâu là ảnh-hình về việc trở-thành đồ-đệ ta có được bằng việc nhìn vào truyện kể ở 
Tân Ước diễn-tả mối quan-hệ giữa Đức Giêsu và các môn-đệ của Ngài chăng? (*26). Đến đây, 
tôi mời các độc-giả hãy nghe lại những gì được diễn-tả như tiếng vọng có âm vang phát đi xuất 
từ những gì được diễn-tả cho các môn-đệ thời tiên-khởi liên-quan đến Đức Giêsu trước ngày 
Ngài Phục Sinh và những gì có nghĩa đối với các vị dấn bước theo chân Ngài vào mỗi thế-hệ 
có liên-quan đến Đức Giêsu sau ngày Ngài trỗi dậy.  
 
Cũng tương-tự các truyện lớn ở Cựu Ước, truyện kể về việc làm môn-đệ không chỉ là chuyện 
xảy ra trong quá-khứ thôi, không chỉ về “các vị” ấy, nhưng còn về chúng ta nữa. 
 
Đồng-hành với Đức Giêsu, lại là trạng-huống làm thân đồ-đệ “rong ruổi đường trường” với 
Ngài. Sự việc này, còn có nghĩa: họ là người đi đường, cũng sẽ dừng chân đứng lại và cũng 
“không có chỗ tựa đầu”, hoặc chẳng có nơi nào để nghỉ ngơi/thư-giãn rất dài lâu. Việc này, lại 
cũng có nghĩa, là: họ thực-hiện một hành-trình xuất từ khôn-ngoan qui-ước, và xuất từ cuộc 
sống nơi xứ sở Ai Cập và Babylon của ta đi vào sự sống có khôn-ngoan thay-thế, trong Thần 
Khí. 
 
Thực-hiện hành-trình với Đức Giêsu, mang ý-nghĩa biết lắng tai nghe lời Ngài giảng dạy, đôi khi 
đã thông hiểu, lắm lúc cũng chẳng biết chút gì hết. Thực-hiện đồng-hành với Ngài và trong Ngài 
có thể gồm cả động-thái chối bỏ Ngài, cả đến việc bội-phản Ngài nữa. 
 
Hành-trình như thế, còn là tháp-tùng Ngài, ở trước mặt Ngài, vui vẻ cùng Ngài trong hiện-diện. 
Thần-học-gia người Hà Lan là Linh mục Edward Schillebeck khi trước đã thực-hiện một công-
trình nghiên-cứu có tính khoa bảng súc-tích và tuyệt vời rồi bảo rằng:  
 

“Cảm thấy sầu buồn vì sự hiện-diện của Đức Giêsu là chuyện không thể xảy ra trong 
quá-trình cuộc sống rất hiện-sinh” (*27).  

 
Có thể là, nhiều người cũng cảm thấy sầu buồn, nhưng không buồn rầu về chính sự hiện của 
mình, bao giờ hết. 
 
Làm thân đồ đệ còn có nghĩa: ăn cùng bàn với Ngài và trải-nghiệm bữa tiệc bàn của Ngài và 
với Ngài. Tiệc bàn đây là bàn tiệc có đầy đủ sự tham-gia hiện-diện không chỉ mỗi mình tôi và 
chúng ta, nhưng cả đến những người mà ta có ý-định loại bỏ, tẩy trừ nữa.  
 
Điều đó có nghĩa: ta được Ngài cho ăn cùng nuôi dưỡng. Điều này chừng như là trọng-điểm nói 
lên sự việc Đức Giêsu ban tặng của ăn thức uống cho năm nghìn người nơi sa mạc, vùng 
hoang dã trong hành trình truyện kể về một lưu lạc rất xuất hành.  
 
Giả như ta suy-tưởng về Tiệc Thánh Thể rồi kết nối vào với tiệc bàn nơi hoang-dã, thì sự việc 
này sẽ trở-thành một biểu-tượng của một đồng-hành với Đức Giêsu để được Ngài cho ăn trong 
hành-trình như thế, khi Ngài bảo: “Hãy cầm lấy mà ăn đi, phi trừ hành-trình nói đây quá to lớn 
đối với con.” 
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Đồng-hành với Đức Giêsu lại cũng có nghĩa tham-gia ở với cộng-đoàn, trở nên thành-phần của 
cộng-đoàn thay thế của Ngài nữa. Làm thân đồ đệ không là con lộ tẻ đi một mình, mà là hành-
trình có sự tháp-tùng của các môn-đệ. (*28. 
 
Đây, chính là con lộ ít người đi, trong đó tính-cách đồ đệ bao gồm sự việc tháp-nhập làm thành-
viên vốn tưởng nhớ  Đức Giêsu và cử-hành lễ hội hiệp-thông bẻ bánh với Ngài. Dù đây không 
chỉ là vai-trò độc-nhất của Giáo-hội, nhưng vẫn là vai trò cao cả có tính hàng đầu, tiên-khởi. 
Nếu sử-dụng từ-vựng của tác-giả John Shea, ta có thể áp-dụng vào với câu nói vốn mô-tả về 
Giáo hội khi ông bảo: “Này hỡi! các bạn. Nào ta hãy tụ tập lại mà kể truyện cho nhau và với 
nhau, rồi bẻ bánh và cùng nhau thưởng-ngoạn.” (*29) 
 
Và, việc làm thân đồ đệ còn có nghĩa trở-thành người có lòng nhân-từ, bác ái như lời khuyên 
nhủ ta có xưa nay: “Hãy có lòng lành và nhân-từ vì Thiên-Chúa là Đấng Nhân-từ và lòng lành 
vô cùng tận.” Chính đó, là trọng-điểm để định-vị thế nào là người dấn bước theo chân Đức 
Giêsu. Lòng nhân-từ là hoa quả của sự sống trong Thần Khí và là nét đặc-trưng/đặc-thù cộng-
đoàn Đức Giê-su vẫn mang. 
 
Thành ra, chúng ta có được cái mà tôi gọi là sự hiểu biết có biến-đổi của cuộc sống người tín 
hữu Đức Kitô, một ảnh-hình của sự sống tín-hữu phong-phú và đầy đặn hơn các ảnh-hình duy 
đức tin và duy đạo-đức mà tôi có dịp nói đến ở các chương về trước (*30). Đó là tầm nhìn về 
cuộc sống tín-hữu như một hành-trình biến-đổi, được biểu-trưng bằng truyện kể về tính đồ đệ 
cũng như qua câu truyện xuất-hành và lưu-đày. Nó dẫn đưa ta đi từ cuộc sống trong nền văn-
hóa có tính vua quan/lãnh chúa đến cuộc sống đồng-hành với Đức Kitô. 
 
Đây còn là ảnh-hình cuộc sống người tín-hữu Đức Kitô không khởi đầu như người tin-tưởng 
hoặc người tốt lành cho bằng như có những kẻ có quan-hệ với Thiên-Chúa. Quan-hệ đây, 
không bỏ ta lại trong tư-thế không đổi-thay nhưng biến-đổi ta thành những hữu-thể ngày càng 
có tính nhân-từ và lòng lành, tức: “trở nên ngày càng giống Đức Kitô hơn.” Đây chính là tầm 
nhìn của đời sống tín-hữu Đức Kitô mà ông Phaolô từng nói đến ở thư thứ hai gửi giáo-đoàn 
Côrinthô, sau đây: 
 
 “Tất cả chúng ta, mặt không che màn,  

chúng ta phản chiếu vinh quang của Chúa  
như một bức gương;  
như vậy, chúng ta được biến đổi  
nên giống cũng một hình ảnh đó,  
ngày càng trở nên rực rỡ hơn,  
do bởi tác-động của Thần Khí.”    
(2Côrinthô 3: 18)      (*31)  
 

Phản-chiếu ảnh-hình của Thần Khí, chúng ta đang trở-nên giống Đức Kitô hơn. 
Đến đây, tôi muốn kết-thúc chương/đoạn sách này bằng câu nói quen-thuộc đối với tín-hữu là: 
Tin tưởng vào Đức Giêsu để cho thấy việc này liên-quan đến ảnh-hình cuộc sống người Kitô-
hữu vốn trổi-bật trong cuốn sách này. 

 
Với những ai lớn lên trong Giáo-hội của Chúa, thì việc tin-tưởng vào Đức Giêsu là sự việc rất 
quan-trọng. Riêng tôi, câu nói ấy thường có ý-nghĩa gì, từ hồi tôi còn bé bỏng cho đến khi khôn 
lớn, thì “tin-tưởng rất nhiều sự về Đức Giêsu.”  

 
Tin vào Đức Giêsu, điều này có nghĩa là tin những gì được sách Phúc Âm và Giáo hội nói về 
Ngài. Điều đó, thật rất dễ khi tôi còn là trẻ bé, nhưng ngày càng khó khăn hơn khi tôi lớn lên và 
trở về già.  
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Nhưng, nay thì tôi thấy tin-tưởng vào Đức Giêsu có thể và thực sự có ý-nghĩa nào đó khác hẳn 
điều vừa nói. Thay-đổi không chỉ ở ý-nghĩa căn-bản của từ vựng “Tin-tưởng” . Tin-tưởng, lúc 
đầu không có nghĩa là tin vào một mớ học-thuyết hoặc giáo-huấn này khác. Bên tiếng Hy Lạp 
và La-tinh, nghĩa gốc của cụm-từ này là “trao tâm can mình cho ai đó” (*32).  
 
“Tâm can” là chính bản-chất của cái tôi nơi phần thâm sâu nhất. Tin-tưởng, vì thế, không bao 
gồm việc trao-tặng sự đồng-thuận theo nghĩa tâm-linh cho sự việc nào đó, nhưng lại can-dự 
mức-độ thâm-sâu nhiều hơn của chính con người mình.  
 
Tin-tưởng vào Đức Giêsu không có nghĩa là tin vào các học-thuyết nói về Ngài. Đúng hơn, có 
nghĩa là: tặng trao tâm can mình cho ai đó, trao ban chính mình ở tầm mức sâu thẳm nhất, trao 
cho Đức Giêsu-sau-ngày-Ngài Phục-Sinh, là Đức Chúa sống-động, là diện-mạo Thiên-Chúa 
đang hướng về ta, Đức Chúa đồng thời là Thần-Khí Chúa. 
 
Tin-tưởng vào Đức Giêsu theo nghĩa trao-ban/hiến-tặng tâm-can mình cho Ngài, là phong-trào 
đi từ đạo-giáo đã cũ đến lòng Đạo rất mới, từ sự việc nghe biết về Đức Giêsu ngang qua tai 
trần của mình đến việc trở-nên có quan-hệ mật-thiết với Thần Khí Đức Kitô. 
 
Bởi, cuối cùng ra, Đức Giêsu không chỉ là ảnh-hình một nhân vật của thời đã qua, nhưng là 
Nhân-vật thời hiện-tại. Thế nên, gặp-gỡ Đức Giêsu, Đấng sống-động đến với ta ngay ở đây và 
lúc này-  sẽ giống như gặp gỡ Đức Giêsu một lần nữa như lần đầu từng gặp.         
 

 
Chú thích: 

 
  

1. Sách này được coi là cuốn khởi đầu phong-trào gầy dựng cộng-đoàn, do tác-
giả Hans Frei viết có tên là “The Eclipse of Biblical Narrative: A Study in 
Eighteenth and Nineteenth Century Hermeneutics (New Haven, CT: Yale Univ. 
Press, 1974).  Truyện thần-học được mọi người biết ngang qua sách viết người 
bình-dân của John Shea có đầu đề là “Stories of God (Chicago: Thomas More 
Press, 1978). Cũng nên xem thêm WilliamJ. Bausch có đầu đề là Story-Telling: 
Imagination and Faith (Mystic, CT: Twenty Third Publications, 1984); và tác-giả 
Terrence W. Tilley, viết cuốn “Story Theology (Wilmington, DE: Michael Glazier, 
1985). 

 
2. Đây là chủ đề qua đó tôi từng bàn và hy vọng sẽ sớm viết thành sách, có lẽ tôi 
sẽ đặt đầu đề là: “Scripture, Story and the Christian Journey”. 

 
3. Tôi không muốn đổi ý bảo rằng: có ba và chỉ mỗi ba truyện kể lớn mà thôi. Dù 
ta khẳng định về Ba Ngôi Đức Chúa, nhưng tôi chẳng thấy có gì thánh thiêng về 
con số 3 này hết. Bởi thế nên, tôi luôn có thái-độ cởi mở bảo rằng: ta có thể thêm 
thắt đôi chút vào con số 3 đó chứ không nhất thiết chỉ một hoặc ba câu truyện 
được coi là truyện kể lớn mà thôi. Các đấng bậc nghiêm-túc có thể đưa vào đây 
câu truyện mù lòa và thấy được ánh sáng và bàn về các chủ-đề bóng tối và sự 
sáng, cũng như các truyện về bệnh tật, ốm đau và chữa lành người tật nguyền. 
Tuy nhiên, dù sự việc ấy quan trọng không ít đối với tôi, nó vẫn không là chuyện 
chính như 3 truyện kể được tôi nhấn mạnh. 
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4. William James, The Varieties of Religious Experience, nxb Martin Marty (New 
York: Penguin 1982; ấn bản đầu được xuất xưởng vào năm 1902), tr. 508. 

 
5. Walter Brueggemann, The Bible Makes Sense (Atlanta: John Knox, 1977), đặc 
biệt ở chương 3, tr. 45-46 Bruggemann nói về câu truyện đầu tiên ở Israel vốn dĩ 
bảo rằng: “đó là loại truyện đơn-giản, căn-bản và không thương-lượng nằm ở 
trọng tâm niềm tin ở thánh kinh… Đây, cũng là khẳng-định nơi hình thức câu 
truyện được định-vị, “Đây là truyện quan-trọng nhất ta biết được và tin rằng chắc 
chắn nó nói về ta…” 

 
6. Đệ Nhị Luật 6: 21-23. Đoạn này cùng với Đệ Nhị Luật đoạn 26 câu 5-9 được 
các nhà thần-học coi là văn-bản xưa/cổ xuất từ truyền-thống truyền-khẩu, nó còn 
xưa hơn cả tài-liệu nó xuất-hiện trong đó, và như cốt lõi của truyện kể đầy đặn 
hơn do sách Ngũ Thư ghi lại theo hình-thức tổng-hợp. Chúng được gọi là “lời 
tuyên tín” cổ xưa nhất. 

 
7. Maurice Samuel dịch Haggadah of Passover (New York: Hebrew Publishing, 
1942) tr. 27. Phần chữ nghiêng được thêm vào; phần dịch-thuật có thay đổi đôi 
chút do yếu tố sử-dụng ngôn-ngữ có chêm thêm giới-tính vào đó. 

 
8. Mấy câu này là của Walter Bruggemann ở cuốn The Prophetic Imagination 
(Philadelphia: Fortress, 1978), chương 2. 
 
9. Muốn biết kinh thánh mô-tả thế nào về kinh-nghiệm thời lưu-lạc, xin đặc biệt 
xem Isaiah 40-55 (một phần của sách Isaiah thường qui chiếu coi như “Phó-bản 
Isaiah” hoặc “Ngụy-thư Isaiah”). Mặc dù các chương ở đây cho thấy những điều 
tốt đẹp về “sự trở về”, chúng vẫn chứa-đựng các phần mô-tả mang tính cảm-xúc 
coi cuộc sống lưu-lạc giống ra sao. Cũng nên xem Thánh vịnh 137, là bài vịnh về 
cuộc sống lưu-lạc và sách Vãn Ca vốn mô-tả sự đau-khổ, nỗi tuyệt-vọng và bực 
tức của thế-hệ sau ngày thành Giêrusalem và đền thờ bị tàn-phá. 

 
10. Xem thêm, chẳng hạn như cuốn của James Sanders có tên là: Torah and 
Canon (Philadelphie: Fortess, 1972); ở đây tác-giả Sanders nhấn mạnh rằng phần 
lớn những điều nói ở Kinh thánh Do-thái-giáo đi vào hiện-hữu trong thời-gian và 
ngay sau thời lưu-lạc, khi phần đầu trong ba phần của Ngũ Kinh hoặc Torah được 
đưa vào hình-thức cuối và phần hai trong 3 phần như sách Tiên tri bắt đầu được 
tạo mẫu. Bằng vào việc mở rộng tầm nhìn để gom gộp Tân Ước luôn thể, 
Sanders đưa ra các bình-luận theo cách khiêu-khích và chỉnh sửa, ở tr. 6 bảo 
rằng: “Sách thánh đến với ta từ lớp trọ bụi của hai đền thờ, là Đền Salômôn bị hủy 
vào năm 586 trước Công nguyên và Đền Hêrôđê bị phá vào năm 70 sau Công 
nguyên.” 

 
11.Thánh vịnh 137:1. Kinh-nghiệm về thời lưu-lạc có lẽ cũng dấy lên sự giận dữ 
cao độ được diễn tả ở các câu cuối của bài vịnh này. 

 
12. Isaiah 40: 3-4. Ngôn-từ đẹp và mạnh của đấng tiên-tri đã trở-thành quen-thuộc 
qua vở nhạc kịch “Messiah” của Handel được phổ biến rộng rãi. 

 
13. Cái hay ở đây là: từ-vựng Do-thái ta dịch ra thành “sám hối” lúc đầu lại có 
nghĩa là “trở về” và từ đó có nguồn gốc ngôn-ngữ thấy ở truyện kể lưu-đày và trở 
về. 
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14. Isaiah 40: 20-31. Các ví-dụ khác về ngôn-ngữ diễn-tả sự trở về: Isaiah 40: 11, 
42: 16, 43: 1-21, 48: 20-221, 49: 8-12, 51: 9-11. 

 
15. Để tránh khỏi mọi hiểu lầm, bằng cụm-từ “truyện kể hàng tư tế” tôi không có ý 
nói đến từ-vựng “hàng tư-tế” hoặc chữ “T” (tiếng Anh) như nguồn của sách Ngũ-
thư (dù qui-định trở-thành tư-tế và sự việc hy-sinh đều là chủ-đề chính của nguồn 
này). Thật ra, tôi có ý nói đến cung-cách tưởng-tượng về cuộc sống đạo-hạnh coi 
đó như truyện kể về các lỗi/tội, hành-vi sai trái, sự hy-sinh và tha thứ. 

 
16. Paul Ricoeur, The Symbolism of Evil, bản dịch, Emerson Buchanan (Boston: 
Beacon, 1967). 

 
17. Gustaf Aulen, Christus Victor, dịch. A.G. Herbert (New York: Macmillan, 1969; 
bản gốc được phát hành vào năm 1931). Tác-giả Aulen sau trở-thành giám-mục 
Hội thánh Thụy Điển (giáo phái Lutêranô). 

 
18. Aulen, trong cuốn Christus Victor, biện-luận rằng việc am hiểu này lần được 
Anselm Tổng Giám mục Canterbury đặt thành hệ-thống trong công-trình có tựa đề 
là Cur Deus Homo? đặt ngày tháng đưa vào tận năm 1097. 

 
19. Aulen, trong cuốn Christus Victor đã gọi việc am-hiểu thứ 3 về lý-thuyết “chủ-
quan” hoặc “ví dụ đặc trưng luân lý” về đền bù. Theo tôi thì, ông ít quan-tâm đến 
việc am-hiểu này cho bằng ông thường có lập trường tương-phản giữa hai lần 
đầu; và ông đặt mình vào loại am hiểu thứ ba đã khiến tôi ít hài lòng và cảm-kích. 
Từ đó, tôi xuất thân theo cách nào đó xa rời luận-điểm của ông về vấn-đề này. 

 
20. Gioan 3: 16. 

 
21. Do cáo trạng tiếp sau đây về truyện kể hàng tư tế cũng nghiêm-trọng, nên tôi 
những muốn thêm đôi điều cố làm sáng-tỏ các nhận-xét. Trước nhất, cáo-trạng 
đặt lên sự việc giới bình dân am-hiểu thế nào về truyện kể hàng tư tế. Lại có sự 
am-hiểu thần-học tinh-vi về chuyện ấy khiến ta phải nhấn mạnh đến đặc-tính thật 
căn-bản khiến tôi sẽ qui-chiếu cách ngắn gọn về sau này. Thứ hai là, cáo-trạng 
đây thuộc về truyện kể hàng tư-tế khi nó đứng riêng rẽ một mình như cung-cách 
đầu tiên để tạo ảnh-hình cuộc sống người tín-hữu Đức Kitô. Về sau, tôi có đề-cập 
ở cuối chương này, là: truyện kể hàng tư-tế được xem xét trong bối-cảnh câu 
truyện về hành-trình qua đó đây chỉ là một phần, ta cũng đã vượt qua giới-hạn 
của nó rồi.                                     

 
22. Xem Xuất hành đoạn 25-40 trong đó có qui-định dành cho bậc tư-tế và các 
việc hy-sinh đề ra ở nơi hoang-dã. 

 
23. Điều đánh động ta, là: tác-giả Tin Mừng đầu tiên là Mác-cô từng nhấn mạnh 
hình ảnh về “đường/lối” cũng khá nhiều. Ngôn-từ mà tác-giả Máccô ưng ý nhất là 
từ-vựng hodos có thể dịch ra thành “con đường”, “con lộ” hoặc “đường/lối”. Tác-
giả Máccô mở đầu Tin Mừng do ông viết bằng đoạn văn rút từ sách Tiên tri Isaiah 
thứ 2 về “con đường nơi hoang-địa”, và Đức Giêsu của tác-giả Máccô cũng từng 
dạy dỗ nhiều lần về “đường”, đặc-biệt trong phần chính, tức Tin Mừng Máccô 
chương 8-10 khi Ngài khởi sự hành-trình đi Giêrusalem và đi vào cõi chết. Thành 
ra, cũng trong Tin Mừng Luca: ở phần trọng tâm sách này là truyện kể về một 
hành-trình (Luca 9: 51 đến 8: 14). Và trong sách Công vụ, tác-giả Luca ở sách 
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Công vụ cũng ghi lại rằng danh xưng đầu của phong-trào tín-hữu thời tiên-khởi 
mang tên là “đường đi” (Cv 9: 2). 

 
24. Dù tôi chưa thực-hiện công cuộc nghiên-cứu xuyên suốt, nhưng tôi có linh-
cảm rằng phần lớn hoặc toàn-thể Tân Ước đều qui về cái chết của Đức Giêsu 
như thể theo nghĩa nào đó như sự hy-sinh được hiểu theo kiểu của đường lối lật-
đổ. 

 
25. Ở đây thấy có điểm khôi hài đáng tiếc. Trong các tài-liệu sau này trở-thành 
Tân Ước, việc định-hình cái chết của Đức Giêsu như việc hy sinh cho lỗi/tội ngay 
từ đầu đã lật đổ truyện kể hàng tư tế; thế nhưng, khi Tân Ước trở thàng Sách 
thánh, thì các bản-văn tương-tự đã thiết lập truyện kể hàng tư tế như câu truyện 
chính yếu dành cho tín-hữu Đức Kitô. Kết cuộc là, việc nhấn mạnh như thế đã 
thay đổi từ sự việc coi truyện kể Đức Giêsu-là-Đấng-chịu-đựng-mọi-hy-sinh cốt để 
phá-hoại câu truyện hàng tư-tế thành chuyện tin-tưởng vào truyện kể hàng tư-tế 
trong đó Đức Giêsu nay được coi là nhân-vật chính của câu truyện. 

 
26. Tôi sử-dụng cụm từ “đồ đệ” như chính các Tin Mừng từng làm thế, coi như 
theo nghĩa rộng chứ không chỉ nói đến “nhóm 12 tông đồ” mà thôi. 

 
27. Xem tác-giả Edward Schillebeckx trong cuốn Jesus (New York : Crossroad, 
1981) tr. 201. 

 
28. Đặc-trưng đồ đệ ở đây bao gồm các bạn đồng hành, là cụm-từ có nghĩa ai đó 
được mọi người chia sẻ cơm bánh. 

 
29. tác-giả Shea trong cuốn Stories of God, tr. 8. 

 
30. Xem chương 1 sách này, ở các trang đầu. 

 
31. Thư thứ 2 gửi giáo đoàn Côrinthô đoạn 3 câu 18. 

 
32. Wilfred Cantwell Smith, Faith and Belief (Princeton, NJ: Princeton Univ. Press, 
1979) tr. 76-78. Ta cũng có thể thấy điều này nơi từ-vựng tiếng Đức là belieben, 
có nguồn gốc trực-tiếp từ tiếng Anh là believe. Belieben tiếng Đức không có nghĩa 
là “tin tưởng”, nhưng đúng hơn là “yêu quí” . Thành thử, to believe (tin tưởng) 
đúng ra phải được hiểu đúng cách là “yêu quí” mới đúng. Xem tác-giả Smith biện-
luận ở tr. 105-127.   



128 

 

MỤC LỤC 

Gặp Gỡ Đức Giêsu Như Lần Đầu Từng Gặp 

 

1. Lời nói đầu  

2. Ca tụng cuốn "Gặp Gỡ Đức Giêsu Như Lần Đầu Từng Gặp"  

3. Tiểu sử tác giả Marcus J. Borg 

4. Chương 1 - Gặp gỡ Đức Giêsu gặp lại thêm một lần nữa  

5. Chương 2 - Đâu nào dáng vẻ của Con Người 

6. Chương 3- Đức Giêsu, Lòng Khoan - dung Nhân - hậu và Chính trị 

7. Chương 4 - Đức Giêsu và Khôn - Ngoan: Bậc Thầy khôn-ngoan thay thế 

8. Chương 5 - Đức Giêsu và sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa  

9. Chương 6 - Ảnh hình Đức Giêsu và hình ảnh cuộc sống người đi Đạo  

 
 
                    
 
 
 

 
                

                      
 
 
 
                                      
 
 
        
 
           
       
 
 
 
 
 
                                                                                                                          
 
                 


